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سردار سلیمانی :
داعش و تکفیری ها برای

ایران تأسیس شدند

محمد رضا عارف : 
برای اینکه جامعه دو قطبی نشود باید

آرمان های انقالب مدنظر همه قرار گیرد

حداد عادل : 
کسانی که ما را مسخره می کردند 

حاال بیشتر از ما دلواپس شده اند

8 صفحه    / داد؟  دست  آلمانی  مرد  با  ابتکار  آیا   / باشد  عاشورایی  صددرصد  کره  و  ایران  بازی  در  استادیوم  فضای    / است  سیاسی«  »ُکشتی   سیاستگذاری  شورای  از  کواکبیان  انتقاد    / نمی شوم  کاندیدا  انتخابات  در  الریجانی:  
 صفحه  8 صفحه 8 صفحه 8

تاکید مدیر کل پست : سرمقاله

بازاریان و کسبه  
فروشگاه  اینترنتی 
ایجاد نکنند 
حذف می شوند
را یکی  اینترنتی  ایجاد فروشگاه  مدیر کل پست 
مهمترین ملزومات کسب و کار فیزیکی در استان 
دانست و تاکید کرد: اگر بازاریان و کسبه فروشگاه 
)  7 صفحه  در  خبر  مشروح   (  ... نکنند  ایجاد  اینترنتی 

ثبت ملی نشان جغرافیایی
سه محصول راهبردی استان
صفحه 7

پاکسازی و فرهنگسازی
ویژه تاسوعا و عاشورا
صفحه 7

امنیت مرزها 
درگرو کارهای تازه
صفحه 7

همایش شیرخوارگان حسینی برگزار شد

روز علی اصغر )ع(
گزارش تصویری در صفحه  8

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

عکس : دادرس مقدم 

پاسداشت یک اقدام حسینی

* سردبیر

در  محرم  رسیدن  فرا  با  حسینی  شور  دیگر  بار 
بین مردم ایجاد شده، پرچم های عزا در خیابان 
های شهر برافراشته شده است و از هر مسجد و 
حسینیه ای نوای نوحه سرایی به گوش می رسد 

و در یک کالم شهر سیاه پوش شده است.
دسته های عزاداری، تدارکات و تجهیزات مراسم 
خود را آماده و بخش های مردمی و دولتی نیز 
در تامین مایحتاج هیئات سنگ تمام گذاشته اند. 
امسال نیز عزاداری و تاسوعا و عاشورایی پر شور 
تفاوت  یک  با  داشت  خواهیم  گذشته  همچون 

قابل توجه.
آنجایی  و  اینترنت  در فضای  اگر  هنوز هم شاید 
مدیریت  مرزها  از  خارج  در  بیگانگان  توسط  که 
جستجو  را  عاشورا  و  حسینی  فرهنگ  شود  می 
زنی، قمه  نظیر  هایی  آسیب  جز  نمایشی   کنیم 

بی حجابی و حاشیه های متاسفانه پر رنگ تر از متن 
 عزاداری ها را به نمایش می گذارد. آسیب هایی

که شاید مسئولیت ما پیروان مکتب حسینی را در 
مقابل آنهایی که پرچم حسین )ع( را بعد از 1400 
اند  به دست نسل من و شما سپرده  اینک  سال 

سنگین تر می کند. ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

تجربه ناکام
بیمارستان 
خصوصی
 در مرکز استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند : از راه اندازی بیمارستان
 خصوصی استقبال می کنیم اما کسی سرمایه گذاری نمی کند
صفحه 3

جناب آقای دکتر علیرضا رفیعی پور
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

14 مهرماه ، روز ملی دامپزشکی 
 را خدمت  جناب عالی،  همکاران محترم  و تمامی تالشگران عرصه  بهبود سالمت  و  بهداشت جامعه تبریک عرض می نماییم.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

جناب آقای حاج حسن زرین پناه
نیکوکار گرامی و پدر صنعت چاپ استان

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی را در پانزدهمین 
 جشنواره صنعت چاپ ایران به عنوان پیشکسوت صنعت چاپ استان
  حضور شما و جامعه چاپ استان تبریک عرض نموده، سالمتی و عزت، توانمندی 

و تداوم خیرخواهی شما را در خدمت به مردم از خداوند متعال مسئلت داریم.

اتحادیه عکاسان و چاپخانه داران مرکز استان

آپارتمان فروشی بلوار معلم، متراژ مفید 91 مترمربع، سال ساخت 85
 تازه رنگ آمیزی شده ، دارای موکت و پرده، فول امکانات، طبقه 3 مجتمع 7 واحدی

سند آزاد، آماده دریافت وام       فی: 127 میلیون تومان       09380031828

کیف مشکی بزرگ حاوی مدارک مورخ 95/7/7 در فلکه فرودگاه بیرجند
 مفقود شده، یابنده با شماره های ذیل تماس و مژدگانی دریافت نماید.

32123436 - 09159645077 - 09156032802

سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
هفته نیروی انتظامی

 فرصت مغتنمی است ضمن گرامیداشت دالورمردی های نیروی انتظامی 
ارتقای درجه جناب عالی را که نشان لیاقت شماست

 تبریک گفته و توفیق خدمت بیشتر را برای شما آرزومندیم.

هتل بزرگ کوهستان- برادران ذوالفقاری

جناب آقای مهندس میزانی 
موفقیت شما را در دریافت عنوان

 داور فدراسیون بین المللی شطرنج )Fide Arbiter( در کنگره داوری
فدراسیون بین المللی شطرنج که به میزبانی شهر باکو )آذربایجان(
 برگزار گردید، خدمت شما و جامعه شطرنج استان تبریک عرض می نماییم. 

روابط عمومی هیئت شطرنج استان خراسان جنوبی                     

به مناسبت سومین روز درگذشت فرزند عزیزمان

 شادروان مجتبی نارمنجی
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/7/17 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 

در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد.

خانواده های: نارمنجی، گرگین

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

مزایده شماره 48
یک سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت 
در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای کسب اطالعات با 

شماره 32400001 - 056 تماس حاصل نمایند. 
1- تعداد 158 دستگاه خودرو سبک، سنگین و موتور سیکلت

2- تعداد یک باب زمین )آدرس زمین در سایت www.dchq.ir و یا با مراجعه 
حضوری قابل دریافت می باشد.( 

3- تعدادی اموال منقول و گوشی همراه
زمان بازدید: به مدت 4 روز اداری از تاریخ 1395/7/28 لغایت 1395/08/2 از ساعت 

9 صبح الی 14
 محل بازدید: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و بازرسی شوکت آباد

پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
محل تسلیم پیشنهادات: کیلومتر 12 جاده بیرجند - زاهدان، روبروی ایست و 

بازرسی شوکت آباد- پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی
بازدیدکنندگان محترم برای اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها   ضمناً 
می توانند به سایت www.dchq.ir در صفحه اصلی- منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه 

مراجعه نمایند.
کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل، نقل 
و  انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700



2
شنبه * 17 مهر 1395 * شماره 3622

  استان های محروم  خط شکن سرشماری اینترنتی
علیرضا زاهدیان، معاون مرکز آمار ایران در گفت وگو با جام جم توضیح داد: ما پیش بینی کرده بودیم حدود 35 درصد مردم در طرح سرشماری اینترنتی شرکت کنند، اما 
تا صبح روز چهارشنبه هفته گذشته، فقط 6 درصد مقدار پیش بینی شده در این طرح شرکت کردند. به گفته زاهدیان،  استان های محروم تر از سرشماری اینترنتی بیشتر 
استقبال کرده اند. سمنان، بوشهر، خراسان جنوبی، یزد و کردستان، پنج استانی اند که به گفته این مقام مسئول، بیشترین همکاری را در طرح سرشماری اینترنتی داشته اند.

سرمقاله

پاسداشت یک اقدام حسینی

* سردبیر

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول (

این حماسه  از  بعد  آوا قبل و  همه ساله روزنامه 
پرشور در کنار سایر متولیان برگزاری این همایش 
بزرگ مردمی نسبت به آسیب شناسی نقاط قوت 
و ضعف آن اقدام می نماید. شاید سال های اول 
های  طرح  و  بحث  حالت  جلسات  گیری  شکل 
تئوری به خود گرفته بود اما طی دو سال گذشته 
شاهد توجه ویژه مردم و مسووالن هیئات به این 

آسیب شناسی ها بودیم.
قابل  خبر  اعالم  با  همزمان  محرم  آغاز  امسال 
تقدیر چند هیأت بزرگ مرکز استان در خصوص 
از  عزاداری،  مراسمات  در  طبل  از  استفاده  عدم 
سویی شناسنامه دار کردن ایستگاه های صلواتی 
مباحث  برای  هماهنگی  جلسات  برگزاری  و 
های  دسته  حاشیه  در  بانوان  برای  فرهنگی 
عزاداری، نوید آن را می داد که ترویج فرهنگ 
در  مسیر  به  کربال  حماسه  پاسداشت  و  حسینی 

خور شأن خود باز می گردد. 
فهیم  از مسووالن  تشکر  نیز ضمن  آوا  روزنامه 
هیأت  امنای  هیأت  سیاستگذار،  های  دستگاه 
از  )ع(  حسین  امام  پیرغالمان  و  عزاداری 
عزاداران حسینی  و  بیت  اهل  ارادتمندان  عموم 
به  احترام  و  حمایت  ضمن  نماید  می  دعوت 
اجرای  خصوص  در  فوق  شایسته  تصمیمات 
توجه  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  فریضه 
از  استفاده  به مقوله حجاب اسالمی، عدم  ویژه 
طبل، به مسائلی نظیر رعایت حقوق شهروندی، 
در  نظافت  رعایت  و  ترافیک  از  پیشگیری 
خود  مراسم  و  صلواتی  های  ایستگاه  برگزاری 
همت گمارند. باشد که خداوند ما را از عزاداران 

واقعی اباعبد ا... الحسین )ع( قرار دهد.

 نرخ سود کارت های اعتباری ۱۸ درصد 

اشاره  با  بانک  پست  مدیرعامل  اعتبار-  عصر 
 30 تا  اعتباری  کارت  طریق  از  خرید  اینکه  به 
گفت:  می شود،  انجام  کارمزد  اخذ  بدون  روز 
با  اعتباری  کارت های  تفاوت  گفت،  بتوان  شاید 
تسهیالت در این است که استفاده از اعتبار این 
کارت ها بسته به نیاز مشتری صورت گرفته و تا 
30 روز بدون کارمزد انجام می شود، بعد از مدت 
ارائه  مشتری  به  حساب  صورت  ماه  یک  زمان 
می شود که بسته به نوع قرارداد با نرخ 18 درصد 

قابل تقسیط است.

رئیس مرکز آمار: نرخ تورم ۸.۳درصد است

تسنیم- رئیس مرکز آمار گفت: در حال حاضر بر 
اساس بررسی های مرکز آمار نرخ تورم 8.3 درصد 
است. پارسا اظهار داشت: کاهش نرخ تورم به معنی 
کاهش نرخ قیمت کاالهای موجود در بازار است و 
در حال حاضر بر اساس داده ها و بررسی های مرکز 

آمار نرخ تورم کشور 8.3 درصد است.

ارائه اینترنت به تمامی زائران
 اربعین حسینی در مسیر کربال

تسنیم- معاون وزیر ارتباطات از ارائه اینترنت 
به تمامی زائران در مسیر حرکت به سمت کربال 
کرد:  تاکید  جهرمی  آذری  جواد  محمد  داد.  خبر 
به  نسبت  باشکوه تری  همایش  امسال  اربعین 

سال های گذشته است.

مشکل وثیقه بانکی امالک
 روستایی برطرف شد

ایسنا - سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: از این پس 
امالک روستاییان نیز با تصویب شورای هم افزایی 
در  روستاییان  وثیقه  عنوان  به  می تواند  روستایی 
روستاییان  گذشته  در  زیرا  شود؛  پذیرفته  بانک ها 
فاقد این امتیاز بودند و نمی توانستند امالکشان را 

به عنوان وثیقه نزد بانک ها قرار دهند.

کارت ملی جایگزین 
دفترچه بیمه سالمت می شود

ایرنا- مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: طرح 
جایگزینی کارت ملی به جای دفترچه بیمه سالمت 
از اواخر آذر در پنج استان اجرا می شود. کبیر افزود: با 
ایجاد زیرساخت های الزم این طرح از ابتدای سال 

آینده در تمام استان های کشور اجرایی می شود.

رئیس دیوان محاسبات: سرشماری
 500 میلیارد تومان آب می خورد

دیوان محاسبات کشور هزینه  رئیس کل   - مهر 
اجرای طرح سرشماری ملی نفوس و مسکن را 500 
میلیارد تومان اعالم کرد. عادل آذر تصریح کرد: اگر 
به هدف گذاری اولیه 35 درصدی که مورد توجه ما 

بوده است نرسیم سرمایه ملی به هدر می رود.

 افزایش ۷ برابری ارائه تسهیالت خرید مسکن

وزیر راه و شهرسازی گفت: ارائه تسهیالت خرید مسکن برای افرادی 
که خانه ندارند در دولت تدبیر و امید به هفت 
برابرافزایش یافته است. به گزارش ایرنا، آخوندی 
افزود: تمامی افراد می توانند با سپرده گذاری 
100 میلیون ریالی در بانک عامل تا سقف 700 
میلیون ریال تسهیالت هشت درصدی دریافت 
کنند. وی اضافه کرد: همچنین در این طرح یک 
خانواده می تواند با سپرده گذاری 2 عضو خود تسهیالت دریافتی را تا 
سقف یک میلیارد و 400 میلیون ریال افزایش دهد. به گفته وی، دولت 
با عدم ورود به بخش مسکن سازی به دنبال اعطای حق انتخاب به 
خانواده ها در خرید و ساخت مسکن است تا تجربه های تلخ رشد قیمت 

مسکن، افت کیفیت ساخت و تاخیر در تحویل به مردم تکرار نشود.

امسال قطعا شاهد افزایش قیمت
 بنزین و گازوئیل خواهیم بود

رئیس انجمن جایگاه داران سوخت کشور با بیان 
اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و 
گازوئیل خواهیم بود، از احتمال افزایش قیمت 
هر لیتر بنزین به لیتری 1200 تومان و گازوئیل 
به 500 تومان خبر داد. به گزارش مهر، بیژن 
حاج محمدرضا، گفت: بر اساس قانون بودجه 
سال ۹5، دولت تا پیش از به پایان رسیدن سال، قیمت فرآورده های 
نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل را افزایش می دهد. وی همچنین در 
بینی  پیش  کرد:  بیان  بنزین  قیمت  افزایش  بندی  زمان  خصوص 
می شود با توجه به حذف کارت هوشمند بنزین، افزایش قیمت ها به 

فاصله چند هفته پس از جمع آوری کارت های بنزین اتفاق بیافتد.

 الیحه افزایش مستمری خانواده های
دارای معلول به مجلس ارایه شد

رئیس سازمان بهزیستی از ارائه الیحه پیشنهادی 
دولت درباره افزایش مستمری خانواده های دارای 
معلول، به مجلس شورای اسالمی خبر داد. به 
گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی اظهار 
کرد: الیحه  پیشنهادی دولت در خصوص افزایش 
سه برابری مستمری خانواده های دارای یک نفر 
معلول سازمان بهزیستی به مجلس ارایه شده است. وی افزود: همچنین 
الیحه  حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز به مجلس ارایه شده است 
که برعکس الیحه  سال 83، سازمان برنامه ریزی موظف است هزینه های 
ارائه   تامین مسکن و همچنین  تامین کند.  این خصوص  را در  مالی 
 تسهیالت در این زمینه نیز از اولویت های سازمان بهزیستی کشور است.

جنجال های بند پرحاشیه هدفمندی یارانه ها و پافشاری 
برای حذف 24 میلیون پردرآمد در جریان بررسی بودجه 
۹5، تنها به وجود یک بند مازاد در بودجه انجامید. بعد از 
اعالم های غیر مستقیم برای عدم ورود دولت به اجرای این 
تکلیف قانونی، این بار وزیر اقتصاد آب پاکی را روی دست 
نمایندگان ریخت و به صراحت اعالم کرد حذف سه دهک 
باال در کار نیست. به گزارش ایسنا، تبصره 14 بودجه ۹5 
پر است از افرادی که نباید در زمره یارانه بگیران قرار داشته 
آزاد،  و صاحبان مشاغل  تجار  باشند. مجموعه ای شامل 
نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه، 

مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان 
و دندانپزشکان، کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری  
و مؤسسات عمومی، عمومی غیردولتی و کارکنان نیروهای 
مسلح و بازنشستگان کشوری، لشکری، مستمری بگیران 
مشمول تأمین اجتماعی و دریافت کنندگان مستمری بخش 
دولتی و غیردولتی و همچنین مدیران و اعضای هیأت 
مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیردولتی و وابسته 
به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و مدیران و اعضای 
هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک ها و 
بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری که دریافتی ساالنه آنها 

از 3 میلیون و 500 هزار تومان بیشتر است. این در حالی 
است که وزیر اقتصاد در تازه ترین اظهاراتش به صراحت از 
عقب نشینی برای حذف سه دهک باالی درآمدی خبر داده 
است. طیب نیا گفته  امکان حذف درآمد این سه دهک 
باال وجود ندارد. وی بر خالف اعالم های قبلی مدیران که 
می گفتند بیش از 40 پایگاه اطالعاتی قوی در اختیار است، 
بطور شفاف عنوان کرده که  اطالعات جامعی از سه دهک 
باالی جامعه و درآمدهای آنها نداریم، تجربه ثابت کرده در 
بسیاری موارد که یارانه ها حذف شده، به دلیل عدم وجود 

اطالعات گاه یارانه اقشار کم درآمد حذف شده است.

جنجال های یارانه ای بی نتیجه ماند

قائم مقام معاون وزیر بهداشت از اجرای بسیج 
ملی خطرسنجی سکته و سرطان از نیمه دوم 
سراسر  درمانی  و  بهداشتی  واحدهای  در  آبان 

کشور خبر داد.
با  کالنتری  ناصر  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
به اجرای بسیج ملی خطرسنجی سکته  اشاره 
و سرطان، اظهار داشت: این برنامه از نیمه دوم 
کشور  درمانی  و  بهداشتی  واحدهای  در  آبان 
اجرا می شود و در حال حاضر مشغول آموزش 

برنامه  تدوین  سالمت،  مراقبین  پزشکان، 
مداخله ای و تجهیز مراکز هستیم.

وی افزود: بر اساس اجرای این طرح افراد به 
چهار دسته تقسیم می شوند و کارت های سبز، 
زرد، قرمز و نارنجی برایشان صادر می شود. به 
بوده  افرادی  به  مربوط  سبز  کارت  که  طوری 
قلبی،  بیماری  بروز  احتمال  درصد  زیر 10  که 
قائم مقام  دارد.  وجود  آنها  در  سرطان  و  سکته 
که  افرادی  به  داد:  ادامه  بهداشت  وزیر  معاون 

دارای کارت سبز هستند توصیه می کنیم ادامه 
زندگی خود را به همین روشی که داشته طی 
کنند. کارت زرد مربوط به کسانی بوده که بین 
10 تا 20 درصد احتمال خطر ابتال به بیماری 
و  دارد  وجود  آنها  در  سرطان  و  سکته  قلبی، 
آنها  وضعیت  یکبار  ماه  سه  هر  باید  افراد  این 
نارنجی  کنترل شود. به گفته کالنتری، کارت 
نیز مربوط به کسانی بوده که احتمال خطر این 
بیماری ها در آنها بیشتر از 20 درصد بوده و این 

داده می شوند همچنین  ارجاع  به پزشک  افراد 
پیگیری سه ماهه برای آنها توصیه شده و رژیم 
، مشاوره رفتاری و درمانی برایشان پیش بینی 
افرادی  می شود. وی اضافه کرد: دسته چهارم 
هستند که توسط مراقبین سالمت به آنها کارت 
به  فوراً  باید  بیماران  این  ارائه می شود  نارنجی 
بروز  احتمال  داده شوند چرا که  ارجاع  پزشک 
بیماری هایی مانند سکته، سرطان و بیماری های 

قلبی در آنها باالتر از 30 درصد است.

انجام غربالگری »سکته و سرطان« از آبان

اطالعیه برگزاری مجمع عمومی سازمان مردم نهاد انجمن اقتصاد خراسان جنوبی

مجمع عمومی فوق العاده/ مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی )نوبت اول(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای اصلی انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی می رساند:

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده انجمن با دستور کار ذیل دوشنبه مورخ 1395/07/26 به ترتیب از 
ساعت 12 تا 13 و 13 تا 14 برگزار خواهد شد.

دستور کار مجمع عمومی عادی:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس  2- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 94

3- تصویب برنامه و بودجه انجمن در سال 95 
دستور کار مجمع فوق العاده:

بررسی و تصویب اصالحات اساسنامه )پیشنهاد هیئت مدیره(
آدرس: بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، کوچه دانشگاه 1، معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی، 

هیئت مدیره انجمن اقتصاد خراسان جنوبیسالن اجتماعات والیت

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09۱556۱۸۳0۸ - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط ۱0 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

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

www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 20 -2   
صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

0990۳۱۸9۱۸۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 4 5  0 0  ۱ 4   

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

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 
م  09151603194

حر
ه م

یژ
ح و

طر

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

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

گچ کاری و گچ بری پذيرفته می شود. 
در اسرع وقت  )شهر و روستا(

09159658659

دوستان عزيز برای شما بهتر است که سرشماری اينترنتی 
خانوار در مرکز تخصصی رسا گستر نبش پاسداران 7 

يا میدان آزادی انجام دهید.          32445563

نهار و شام همه روز       11 ظهر تا 11 شب      ظرفیت 800 نفر
آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 

بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.

معلم 36/1 - جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
تلفن رزرو: 3244448 - 09158609661

رستوران و تاالر سیمرغ



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 17 مهر 1395 * شماره 3622

خیابان  آسفالت  به  قادر  بیرجند  شهرداری  اگر 
نمی  بلوار  وسط  شمشادهای  بهسازی  و  غفاری 
باشد از شهرداریهای دیگر شهرها درخواست کنیم 
ابتکاری که نمی بینیم حداقل  بهبود و بازسازی که 
می توانید انجام دهید  اگر باز دم از طرح تفصیلی 

و اعتبار و... نزنید .
915..835
می دانم چرا بانک رفاه که برای پرداخت حق بیمه 
و حقوق آنان مدیون است جهت رفاه کارگران و 
کارفرمایان عابر بانکی در شعبه دو تامین اجتماعی 
بیرجند نصب نمی کند مگر اهمیت آن از بازار روز 

شهرداری هم کمتره
936...172 
طرفه  یک  اشتباه  با  محترم  رانندگی  و  راهنمایی 
کردن مدرس 27 از سمت فتح  هم کوچه پارک 
را شلوغ کردید هم مدس 29 را  ما اهالی مدرس 
29 چه تقصیری کردیم که به خاطر پارک متحمل 
از سمت  شلوغی شویم یک طرفه کردن مدرس 

مدرس درسته لطفا تابلو ها را بر عکس کنید 
0915...015
دوستانی که به جمع آوری سگ های ولگرد ایراد 
گرفتند و خودشون رو مدافع حیوانات معرفی کردن 
لطفا یک تلفن بدن مواقعی که گله سگ ساعت 
2 نصب شب پشت پنجره اتاق یک بیمار اعصاب 
و روان پارس می کنند و مدام زوزه می کشن ما 
تماس بگیریم بیان با احترام این حیوانات رو به محل 

زندگی خودشان ببرند. 
0935...365
لطفا پزشکان محترم  که با سیستم نوبت دهی نیم 
قرن پیش کار می کنند نیاز است که یک سیستم 
نوبت دهی خودشون را با تکنولوژی های جدید به 
روز کنند.  نه اینکه بیمار برای یک نوبت چند دفعه 
باید مراجعه کند و منتظر بماند  یک نوبت برای گرفتن 
شماره باید منتظر بمانیم باز دوباره برای ویزیت چند 
ساعت باید پشت در اتاق دکتر منتظر باشیم. ضمن 
اینکه برخی از منشی ها اینقدر بد رفتار می کنند در 

صورتی که یک بیمار نیاز به همدلی و همراهی دارد.
یک شهروند
با عنایت به اینکه مراسم تشییع جنازه ها از سالن 
بهشت متقین برگزار می شود وهمیشه پذیرای جمع 
زیادی از شهر وندان است متاسفانه از نظر صوت 
کیفیت بسیار ناهنجاری دارد وگوش مردم را آزار می 
دهد که موجب اذیت شرکت کنندگان است. جادارد 
مسئول بهشت متقین به احترام همه شهروندان به 
بیشتر رسیدگی کند و درباره سرمایش  این سالن 
وگرمایش  سالن توجه بیشتر و فردی مختص صوت 
وچند نفر برای پذیرایی بکار بگمارند و با توجه به 
اینکه هزینه دریافت می شود الزم است خدمات در 
شأن مردم باشد ودر صورتیکه نمی توانند خواهشمند 
است سالن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند 
تا هم تعرفه پایینتر برای ارائه خدمات  دریافت شود 
وهم کیفیت خدمات باال برود از طرف دیگر برای 
ساعات برگزاری مراسم وقت مردم در نظر گرفته 
بسیاری  است  ذکر  شایان  پرسنل.  وقت  نه  شود 
شهرستان ها غسالخانه شبانه روزی خدمات می 
دهند ولی اینجا مردم در اوج مصیبت و مشغله زیاد 
باید  با فوت عزیزانشان  برای غسل میت و سالن 
وقتشون رو با پرسنل اونجا هماهنگ کنند و ساعتی 
که اونا وقت دارند خدمات دهند که این در شأن 
مردم و سازمان خدمات رسانی تابع شهرداری که 
باید بیش از همه مردم را در نظر بگیرد نیست. گرچه 
این موضوع بارها شفاهی به اعضای شورای شهر 
و شهرداری منتقل شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ 

اقدامی انجام نشده است.
یک شهروند
خوشبختانه امسال تعدادی از هیأت ها در خصوص 
طبل و سنج با توجه به آسیب شناسی ها و اعتراضات 
زیاد مردم و عزاداران واقعی حضرت ابا عبدا... الحسین 
و کثرت آن که متاسفانه از تعداد زنجیر زنان و سینه 
زنان  بیشتر در دسته ها دیده می شد، تصمیم بسیار 
پسندیده ای گرفتن که امسال اجازه ندهند اینهمه طبل 
و سنج در هیأت باشد ضمن تشکر از مسئوالن این 
هیأت ها که در بزرگداشت شعائر اسالمی و عزاداری 
به مردم احترام می گذارند امیدواریم سایر هیأت ها هم 

همگام شوند و شاهد عزاداری خوبی باشیم 
یک شهروند

بازخوانی تجربه ناکام تاسیس بیمارستان خصوصی در بیرجند

بیمارستان  از  سخن  که  زماني  حسيني- 
خصوصي مي شود، اتاق هایي با فضایي شیک 
و آرام، نظافتي کامال مشهود و پرسنلي که وقت 
تداعي مي  دارند در ذهن  براي رسیدگي  کافي 
شود. مکاني که افراد با فراغت روند درمان خود را 
طي مي کنند. سوال این جا مطرح مي شود که  
چرا در استاني که از نظر پزشکي روز به روز رو 
به بهبود است و تعداد پزشکان بیشتر مي شود، 
بیمارستان خصوصي نداریم؟ از تربت حیدریه تا 
زاهدان هیچ بیمارستان خصوصي وجود ندارد و 
مراجعان  وجود  با  جنوبي  خراسان  استان  مرکز 
بسیار زیاد نیز از این موضوع مستثني نبوده است.

بیمارستان مهر اولین بیمارستان خصوصي در شهر 
بیرجند بود که در فضایي کوچک در حاشیه خیابان 
آوازه  تا دوره اي  اندازي شد.  راه  شهید بهشتي 
آن در بین مردم خوب بود و توانسته بود رضایت 
همشهریان را جلب کند اما بعد از مدتي فعالیت ها 

افول پیدا کرد تا زماني که تعطیل شد.

ايده اولي و شروع کار اشتباه بود

دکتر شریف از اولین افرادي بود که ایده اولیه راه 
اندازي بیمارستان مهر را آغاز کرد و حدودا سال 
1362 به همراه چند تن دیگر زماني که دیدند 
پاسخگوي  موقع  آن  )ع(  رضا  امام  بیمارستان 
بیماران نیست به این فکر افتادند تا بیمارستان 
خصوصي راه اندازي کنند. وي در این باره عنوان 
مي کند: کارهاي اولیه را که شروع کردیم بعد 
از مدتي یکي از همکاران بیش از 20 نفر دیگر 
آورد که در  براي سرمایه گذاري همراه خود  را 
مجموع تعداد به 30 نفر رسید در حالي که اصال 
این تعداد براي شروع به کار در نظر ما نبود. وي 
این نقطه از کار را اولین مشکل بیمارستان مي 
داند و مي گوید: بیمارستان خصوصي باید با یک 
تعداد مشخص جراح در رشته هاي مختلف مانند 
داخلي، زنان، اورولوژي و اورتوپدي و همچنین 
به کار کند در  بیهوشي شروع  یا دو دکتر  یک 
فعالیت  داروساز و پزشک عمومي  کنارش یک 
کنند تا تعداد سهام ها مشخص باشدکه بعد از 
شروع کار بیمارستان، تحویل سود سهام به همان 
فردي باشد که خدمت را عرضه کرده است. وي 
مهر  بیمارستان  متاسفانه  ولي  دهد:  مي  ادامه 
پزشک   5 دندانپزشک،   4 نشد،   شروع  اینطور 
عمومي و 4 داروساز فعالیت مي کردند. و زماني 
که بیمارستان شروع به کار کرد، جراح عمل مي 
کردند  نمي  کاري  که  هایي  رشته  سایر  و  کرد 
و  اولي  ایده  گفته شریف  داشتند.به  انتظار سود 
شروع کار اشتباه بود، جراح باید خودش کار کند 
احساس  هم  و کسي  ببرد  خودش  هم  را  سود 

نارضایتي نکند.

مي گويند بخش خصوصي را تقويت 
کنيد در حالي که قانون را زيرپا 

گذاشتند

بیمارستان  شرایط  همین  با  گوید:  مي  وي 
به  گاه گاهي سود هم  داد و حتي  ادامه  را  کار 
سهامداران داده مي شد، تا اینکه قوانین به سمت 
تقویت بخش دولتي گرایش پیدا کرد تا بخش 
دولتي درآمد زا باشد و مشکل اینجاست زمانیکه 
دولت کاسب مي شود بخش خصوصي خود به 
خود تعطیل مي شود. شریف به اصل 44 قانون 
اساسي مبني بر تقویت بخش خصوصي اشاره مي 
کند و مي افزاید: مي گویند ما بخش خصوصي 

را تقویت مي کنیم در حالي که خود این قانون را 
زیر پا گذاشته اند.

پزشکان استخدام دانشگاه
حق کار در مجموعه ما را نداشتند

درآمدزایي  و  خودگرداني  زمانیکه  وي  گفته  به 
دانشگاه  وقت  رئیس  مطرح شد،  ها  بیمارستان 
علوم پزشکي اعالم کرد پزشکان دانشگاه حق 
ندارند صبح ها در بیمارستان خصوصي کار کنند 
و بیمارستان خصوصي باید تعرفه هاي دولتي را 
رعایت کند. عضو هیئت مدیره بیمارستان مهر 
ادامه مي دهد: این در حالي بود که تمام هزینه 
هاي پرسنلي، آب و برق و گاز در بخش خصوصي 
بر عهده بیمارستان است و هیچ ارگاني حمایت 
نمي کند، از طرفي هم که پزشکان حق کار در 
مجموعه ما را نداشتند، آن زمان پزشک آزاد هم 

نبود و اکثرا استخدام دانشگاه بودند.

به بيمه ها اعالم کردند 
پول ما را پرداخت نکنند

شریف با اشاره به بازرسي هاي دانشگاه در آن 
زمان که با چک لیست دانشگاه کالیفرنیا انجام مي 
شد بیان مي کند: بیمارستاني که گاهي درآمدش 
حتي جوابگوي حقوق پرسنل نبود نمي توانست 
تجهیزات خود را مطابق با آن چک لیست تهیه 
کند، چه بسا که بازرسان هر 10 روز کنترل مي 
کردند تا جایي که رئیس وقت دانشگاه در نامه اي 
به بیمه ها اعالم کرد موظفید پول بیمه آنان را 
پرداخت نکنید. وي مي افزاید: 99 درصد درآمد 
از بیمه ها بوده مخصوصا که بیشتر بیماران ما از 
کمیته امداد براي چشم پزشکي بودند، بخشي که 
درآمد آن چناني براي بیمارستان نداشت. وي به 
انجام چک لیست ها فقط براي بیمارستان هاي 
خصوصي اشاره کرد و گفت: االن نیز زماني که از 
شرکت ها تقاضاي دارو داریم، چک کوتاه مدت، 
داروها مشخص و با تعداد محدود عرضه مي شود 
در حالي که براي بیمارستان هاي دولتي چک ها 

نامحدود، هر دارد و با هر تعدادي داده مي شود.

به درخواست هاي ما
براي کمک پاسخي ندادند

 
وي با بیان اینکه قبول داریم ساختماني که کار را 
درآن شروع کردیم مناسب بیمارستان خصوصي 
نبود ادامه مي دهد: ولي باید از جایي شروع مي 
کردیم تا کسب درآمد هم داشته باشیم که اگر 
کمک مي کردند و فرصت مي دادند مي توانستیم 
خود را با چک لیست ها مطابقت دهیم. شریف به 
مکاتبات بي پاسخي که آن زمان با استانداري و 
وزارت بهداشت براي تقاضاي وام داشته اشاره مي 
کند و مي گوید: حتي زمیني بعد از فلکه طالقاني 
خریداري کرده بودیم که براي بیمارستان مدرن و 
در خور شان شهر مناسب بود ولي درآمدها آنقدر 
پایین بود که فکر ساخت را هم نمي توانستیم 
بخش  موارد  این  با  طبیعتا  وي  گفته  به  کنیم. 

خصوصي رغبت خود را از دست مي دهد.
شریف از گزارشات ساالنه منفي به سهامداران 
مي گوید طوري که سهامداران براي اینکه کمتر 
ضرر ببینند خواستار تعطیلي بیمارستان شدند. وي 
با تاکید بر اینکه قانون آن زمان موجب فشار به 
بیمارستان شد مي گوید: ولي در کنار آن مي شد 
مدیریت ها را با درایتي جابه جا کرد و اگر به باال 

اطالع مي دادند که این بیمارستان تنها بیمارستان 
خصوصي منطقه است، مي شد همکاري کرد ولي 

کوتاهي شد.
قصد راه اندازي دوباره ندارم

مارگزيده شده ام

به گفته وي هیئت مدیره سختي هاي فراواني را 
براي سرپا نگه داشتن بیمارستان تحمل کرد به 
طوریکه در جلسه اي که براي تعطیلي بیمارستان 
داشتند، نصف به عالوه 1 راي به تعطیلي دادند و 
باقي عقیده داشتند بیرجند این طور نخواهد بود 
بیشتري  پزشکان  و  کرد  خواهد  رشد  دانشگاه 
خواهند آمد، ولي متاسفانه کار بیمارستان به پایان 

رسید.
زماني که از شریف مي پرسم آیا قصد راه اندازي 
بیمارستان خصوصي را دارد یا خیر، مي  دوباره 
مارگزیده  حسابي  ندارم  قصد  اصال  االن  گوید: 
پیشنهاد  به وي  که  افرادي  به  ام! شریف  شده 
همکاري داده بودند اشاره مي کند و مي افزاید: به 
آنان اعالم کردم در صورتي همکاري مي کنم که 

تعداد سهامداران مشخص باشد و به غیر جراح و 
بیهوشي از باقي رشته ها هرکدام یک نفر فعالیت 

کند.

هنوز مي توان با فکر و ايده جديد
بيمارستان خصوصي را اندازي کرد

عضو هیئت مدیره بیمارستان مهر آرامش بخش 
خصوصي را غیر قابل مقایسه با بخش دولتي مي 
داند و مي گوید : خانمي که مي خواهد زایمان کند 
در فضاي آرامتر و محیط دلپذیرتر زایمان را انجام 
مي دهد.در حالي که در بیمارستان دولتي به دلیل 
آموزشي بودن، بخش همیشه شلوغ است. به گفته 
شریف مي توان هنوز بخش خصوصي را با یک 
ایده و تفکر جدید راه انداخت و با سرمایه گذاراني 

که خودشان نیز دست اندر کار باشند.

طرح تحول نظام سالمت تيشه
 به ريشه بخش خصوصي مي زند

شریف با بیان اینکه االن نیز طرح تحول سالمت 
تیشه به ریشه بخش خصوصي مي زند عنوان 
مي کند: ویزیت فوق تخصص در کلینیک ویژه 
بیمارستان قریب به 3 هزار تومان است در حالي 
که پزشک عمومي 17 هزار تومان ویزیت مي 
فوق  پیش  اول  باشد  سلیمي  عقل  هر  و  گیرد 

تخصص مي رود. وی به افزایش تعداد بیمارستان 
هاي دولتي و راه اندازي بیمارستان رازي اشاره 
ام  و مي گوید: طوري که من شنیده  مي کند 
قسمتي از بیمارستان رازي قرار است vip باشد 
به طوریکه پول بیشتري مي گیرند و مانند بخش 
خصوصي خدمت ارائه مي دهند، در این صورت 
دیگر بخش خصوصي نمي تواند با آن رقابت کند. 
وي ادامه مي دهد: جایي که خصوصي نیست ولي 
پول بخش خصوصي را مي گیرد هزینه اي ندارد 
طبیعتا براي دولت درآمدزاست. عضو هیئت مدیره 
اینکه پزشکان در طرح  با بیان  بیمارستان مهر 
تحول نظام سالمت باید طرح خود را در دانشگاه 
بگذرانند اضافه مي کند: درآمد دانشگاه فوق العاده 
باالست ولي در عین حال مجازي است طوریکه 

بار اصلي هزینه ها روي دوش بیمه مي رود.
شریف درباره پزشکان فوق تخصصي که در طرح 
تحول نظام سالمت نیستند بیان مي کند: چون 
این افراد استخدام دانشگاه نیستند هزینه ویزیت 
باال است و در نتیجه با مراجعه نکردن بیماران 

حاضر به ماندن در بیرجند نمي شوند.

ترسي که در دل پزشکان افتاده
مانع سرمايه گذاري شده است 

وي به جلسه اي که دکتر قائمي رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي بیرجند با تعدادي از پزشکان براي 
راه اندازي بیمارستان خصوصي گذاشته بود اشاره 
مي کند و ادامه مي دهد: در این جلسه سرپرست 
بانک سپه نیز اعالم آمادگي براي همکاري کرد 
ولي متاسفانه افراد به خاطر ترسي که در دلشان 
افتاده بود کم کم پول هایشان را برداشتند و رفتند. 
عضو هیئت مدیره بیمارستان مهر با تاکید بر اینکه 
االن اگر بیمارستان خصوصي بخواهد راه اندازي 
شود مشکالت کمتر خواهد بود عنوان کرد: آن 
زمان پزشک کم داشتیم ولي طرح تحول نظام 
سالمت ترمز بزرگي براي بخش خصوصي است.

تورم 10 ميليارد مدنظر را
30 ميليارد کرد

سال 1390 بنگاه خیریه آبلوله اعالم آمادگي براي 
راه اندازي بیمارستان خصوصي کرد که البته هنوز 
هم این کار انجام نشده است. از کریم زاده مدیر 
عامل این بنگاه علت راه اندازي نشدن بیمارستان 
را جویا مي شویم و وي عنوان مي کند: در سال 
90 ما مجوزهاي الزم را اخذ کرده بودیم حتي 

کار تغییر کاربري زمین و تهیه نقشه هم انجام 
شده بود اما 10 میلیارد توماني که براي راه اندازي 
بیمارستان در نظر داشتیم به علت تورم به 30 
میلیارد رسید و همین موضوع موجب توقف کار 

از 2 سال پیش شده است.

تعداد پزشکان مايل
 به فعاليت کم است

تبدیل ساختمان  از  چندي پیش صحبت هایي 
بیمارستان  به  حسین)ع(  امام  مسجد  درمانگاه 
شاهد  تصور  برخالف  ولي  بود  شده  خصوصي 
استقرار دانشکده دندانپزشکي در آن محل بودیم. 
دیاني مسئول این درمانگاه در این باره بیان مي 
کند: زماني که قصد شروع کار را داشتیم درخواست 
همکاري به خیران استان و پزشکان مخصوصا 
زنان و زایمان دادیم، حتي در روزنامه هم اطالعیه 
زدیم ولي کسي پاسخي نداد و مراجعه نکرد. وي 
با اشاره به مبلغ هنگفت تجهیزات مي گوید: پس 
از مدتي دانشکده دندانپزشکي قرار داد بست که 

البته تا یک سال دیگر به پایان مي رسد و بعد از 
آن ما دوباره براي راه اندازي بیمارستان درخواست 
همکاري خواهیم کرد. به گفته دیاني حتي مجوز 
مشکل  فقط  دارند  هم  را  بیمارستان خصوصي 
اندک بودن تعداد پزشکاني است که بتوانند در این 
بیمارستان فعالیت کنند.وي به مناسب بودن فضا 
اشاره و بیان مي کند: در این ساختمان اتاق به 
اندازه کافي مانند 2 اتاق براي جراحي و حتي اتاق 
ویژه وجود دارد.دیاني اضافه مي کند: زماني اعالم 
اورژانس  باید  خصوصي  بیمارستان  که  کردند 
داشته باشد که ما اورژانس در حد سرپایي داریم و 
تا زمانیکه آمبوالنس فرد را منتقل کند، کارهاي 

اولیه مریض انجام مي شود.

پيشنهاد داديم طرف
حساب پزشکان ما باشيم نه بيماران

مسئول درمانگاه امام حسین)ع( ادامه مي دهد: ما 
حتي پیشنهاد دادیم تا این مکان به عنوان »دي 
کلینیک« فعالیت کند تا افرادي که مراجعه مي 
زایمان  با  مروارید  آب  جراحي  براي  مثال  کنند 
طبیعي در 24 ساعت مرخص شوند. هزینه کمتر 
براي راه اندازي و ترخیص سریع تر و البته نیاز 
از مزایاي ذکر شده توسط  اورژانس  به  نداشتن 
دیاني براي »دي کلینیک« بود.وي از نبود پزشک 
مخصوصا متخصص زنان صحبت مي کند و مي 

گوید: حتي با هیئت مدیره تصمیم گرفتیم پزشکي 
که مي آید تنها از ما پول دریافت کند و طرف 
حسابش ما باشیم به طوریکه سهمي که خرید بر 
اساس همان پول را از ما به موقع و بدون درنظر 
گرفتن مقداري که بیمار با ما حساب کرده است 
به وي پرداخت کنیم حتي اگر مریض کمتر باشد.

دیاني بیان مي کند: فضاي این مکان اختصاصي 
است و افراد با اطمینان مي توانند فعالیت کنند و با 
فراغت به بیماران رسیدگي شود. وي از خیران و 
پزشکان درخواست همکاري دارد تا با راه اندازي 
بیمارستان خصوصي قدمي براي خدمت به مردم 

برداشته شود.

من هنوز نا اميد نيستم

در ادامه گزارش با دکتر قائمي رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي، خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند 
گفتگو داشتیم. وي پس از شنیدن نام بیمارستان 
خصوصي مشتاقانه بیان مي کند: خود بنده هم 
اندازي  راه  بیمارستان خصوصي  مایل بودم که 
شود و هنوز هم ناامید نیستیم ولي با طرح تحول 
نظام سالمت دست پزشکان دانشگاه بسته است. 
وي با بیان اینکه پزشکان جدیدي که آمده اند 
مجموعه  در  کار  و حق  هستند  وقت  تمام  نیز 
این  دهد:  مي  ادامه  ندارند  را  خصوصي  هاي 
به  قائمي  باشند.  دانشگاه  در سیستم  باید  افراد 
تعداد محدود پزشکان قدیمي که مي توانند در 
بیمارستان خصوصي نیز فعال باشند اشاره مي 
کند و مي افزاید: احتیاط بیرجندي ها موجب شده 
نباشند. وي جذب  اهل ریسک سرمایه گذاري 
متخصص در مرکز استان را به دلیل دانشگاهي 
بودن آن مي داند و مشکل اصلي را در شهرستان 
ها به خاطر نبود امکاناتي از جمله پرواز هواپیما 
و جاده هاي نامناسب اعالم مي کند و مي گوید: 
سال پیش از وزارت خانه 110 نیروي متخصص 
استان  به  نیرو   52 فقط  که  کردیم  درخواست 
اختصاص داده شد و از همان تعداد نیز 10 نفر 
نیامدندوی ادامه مي دهد: حداکثر امتیازاتي که ما 
بتوانیم براي جذب بدهیم، از نظر مالي است که 
توانایي آن را داریم.قائمي کمک سایر سازمان ها 
را در مواردي مانند اهداي زمین یا خانه براي نگه 
داشتن متخصصان موثر مي داند و بیان مي کند: 
ولي متاسفانه فرمانداري شهرها اصال همکاري 
نمي کنند با این تصور که دانشگاه آنقدر سرمایه 
دارد که بتواند به تنهایي کار انجام دهد درحالیکه 
که ظرفیت هاي دانشگاه نیز محدود است. وي 
عوامل  دیگر  از  را  جدید  پزشکان  باالي  توقع 
حضور پیدا نکردن در استان عنوان مي کند و 
مي افزاید: متاسفانه از طرف دیگر کیفیت کار نیز 

پایین آمده است.

علت تعطيلي تنها
بيمارستان خصوصي مشکل با بيمه

رئیس دانشگاه علوم پزشکي با اشاره به جلسات 
متعددي که به همین منظور با پزشکان برگزار 
شده بود عنوان مي کند: امیدواریم با کم شدن 
فشارها بتوانیم بیمارستاني در شان مردم استان راه 
اندازي کنیم.قائمي علت تعطیلي تنها بیمارستان 
با بیمه ها مي داند  خصوصي استان را مشکل 
از  نبوده است و ما  و مي گوید: موضوع رقابت 
هر خدمتي در این زمینه استقبال مي کنیم، چه 
بسا که خود من نیز بسیار عالقه مند به فعالیت 

به عنوان جراح در بیمارستان خصوصي  هستم.

۹۵00 واقعه والدت در خراسان جنوبی ثبت شد

مهر-مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی از کاهش 2.13 درصد والدت در استان طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: 9 هزار و 
592 واقعه والدت طی این مدت در استان ثبت شده است. علی پورحسین اظهار کرد: از این تعداد چهار هزار و 929 مورد مربوط به والدت 

پسران و چهار هزار و 663 مورد نیز مربوط به والدت دختران بوده است.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1107/95 اجرایی یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک به شماره پالک 711 ق 18-52 دودی رنگ مدل 
1375 به مبلغ 55/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای یعقوب شیخ حسنی به مبلغ 51/638/800 ریال در حق آقای محمد امینی 
نسب و مبلغ 2/572/440 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه  تاریخ  1395/08/01 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 
عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2109/93 اجرایی یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 به رنگ سفید، دوگانه سوز، مدل 1384، شماره 

موتور 12474086082 ، شماره شاسی 14232270 به شماره پالک 946 د 49- ایران 32 به مبلغ 90/000/000 ریال در قبال بدهی آقای محمد 
حسن عربی به مبلغ 60/702/197 ریال در حق بانک قوامین و مبلغ 2/086/500 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 
1395/8/04 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی  بین طالقانی 16و 14 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده 

از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941661 محکوم علیه آقای آرش وحیدنیا محکوم است به پرداخت مبلغ 102.720.327 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه ها در حق محکوم له آقای سید سعید موسوی و پرداخت مبلغ 4.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از 
ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تعداد 13 فرد فرش ماشینی شامل 2 فرد 12 متری 700 شانه تراکم 3000 

و 3 فرد 9 متری 700 شانه تراکم 3000 و 2 فرد 9 متری 700 شانه تراکم 2550 و 4 فرد 12 متری 700 شانه تراکم 1200 و 2 فرد   
9 متری طرح 700 شانه تراکم 1200 که جمعاً به مبلغ 135.500.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه 

تاریخ 95/08/08 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید.  در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1641/93 اجرایی اموال شامل یک دستگاه میکسر با موتور 7/5 اسب 1400 دور سه فاز به مبلغ 

25/000/000 ریال - آسیاب با موتور 10 اسب 3000 دور سه فاز 17/000/000 ریال - باالبر تک فاز موتور یک اسب 6/500/000 ریال- باالبر 
سه فاز کوتاه 3/000/000 ریال- باسکول 500 کیلوگرمی 3/750/000 ریال- یک دستگاه جوجه کشی 480 تایی 9/750/000 ریال جمعاً به مبلغ 
65/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای محمد حسن عربی به مبلغ 61/413/668 ریال در حق بانک قوامین و مبلغ 2/070/000 ریال 
حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/8/5 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 
اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 92/1558 در خصوص دعوی آقای غالمحسین و حبیب و حبیبه شهرت همگی غریب به طرفیت 

خانم حبیبه روحانی به خواسته تقسیم ماترک مرحوم علی قریبی در خصوص پالک ثبتی 1386 فرعی از 1427 اصلی که حسب نظریه کارشناسی 
واقع در خیابان مفتح 18 و یا سعیدی 12 پالک 183 و 26 که متراژ عرصه 213/18 مترمربع که ملک مورد نظر از ضلع شمال به عمق 3 متر  از ضلع 
شرق به عمق 1/15 و از ضلع جنوب به عمق 1/05 در مسیر تعریض کوچه قرار دارد که عرصه باقیمانده زمین پس از کسر متراژ در مسیر تعریض حدود 
148 مترمربع خواهد بود و مساحت اعیان احداثی در طبقه همکف 142 مترمربع و اعیان مورد نظر قدیمی ساز و فاقد ارزش می باشد و انشعاب منصوبه 
آب و برق و نوع کاربری مسکونی و موقعیت ملک 3 نبش به مبلغ 1/796/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 
1395/08/05 از ساعت  9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 3 شهرستان بیرجنددادگستری جمهوری اسالمی ايران
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک قطعه باغ میمی پالک 108 فرعی از 2- اصلی بخش 3 بیرجند واقع در مزرعه کوشه پایین مورد تقاضای خانم طاهره پنجابی  در روز 
95/8/11 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا 
نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 95/7/17       رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ايران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند: می خواهیم بیمارستان خصوصی راه اندازی کنیم اما کسی سرمایه گذاری نمی کند



مناسبت ها

یادداشت

در  حسینی  شور  محرم  ماه  رسیدن  فرا  با 
خراسان جنوبی به پا شده و آیین های عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان پر شورتر از سال های 

گذشته برگزار می شود.

آیین علم بندان، میراثی کهن از 
دلداگان حسینی در خراسان جنوبی

سنتی  مراسم   از  یکی  ایسنا،  گزارش  به 
عزاداری بیرجند در محرم مراسم علم بندان 
است که مردم به ویژه سادات با مراسم علم  
بندان عزاداری ساالر شهیدان را آغاز می کنند. 
مورخان ذکر می کنند؛ امام حسین )ع( نیز علم 
و پرچم هایی داشته و در زمان مامون در لشکر 
اسالم علم هایی به نام “علم سیاه” متداول بوده 
که مامون آنها را برانداخته و در زمان سلجوقیان 
نیز سپهساالران علمی را به نام “توغ” داشته اند. 
مراسم علم بندان یا “علم بندو” در بیرجند و 
روستاهای این شهرستان در روزهای مختلف 
دهه اول محرم از جمله شب یا روز اول، دوم، 
سوم، چهارم و هفتم محرم انجام می شود. روز 
علم بندان مردم را به وسیله چاووشی خوانی یا 

شیپور زدن آگاه می کنند و پس از جمع شدن 
دستمال ها،  لباس،  سادات،  و  بزرگان  مردم، 
حین  در  و  می بندند  را  علم  توغ  و  پارچه ها 
این کار اسپند دود می کنند و فردی چاووشی 
می خواند و دیگران صلوات می فرستند.پس از 
علم بستن، علم ها را و به قبرستان می برند و 

برای اهل قبور فاتحه می خوانند.

علم بندان درخش
آیینی منحصربه فرد

چهارم  روز  در  که  است  مراسمی  علم بندان 

محرم در درخش انجام می شود. علم بندها در 
مسجد جامع درخش گردهم می آیند. علم ها تا 
عصر عاشورا همراه عزاداران در مراسم حضور 
دارند. دوازده علم به نام دوازده امام و دو علم به 
نام حضرت فاطمه زهرا)س( و قمر بنی هاشم، 
با  خاص  مراسم  طی  ابالفضل العباس)ع(  آقا 
پارچه هایی به رنگ های مختلف و زیبا پوشانده 

می شود. به اعتقاد اهالی روستای درخش اگر 
بیفتد  زمین  بر  یا  و  شود  خسارت  دچار  علم 
داده شود در  قربانی  باید  توسط صاحب علم 

غیر اینصورت برای خانواده صاحب علم اتفاق 
ناگواری در طول سال رخ خواهد داد. 

فداکاری های  و  حضور  از  سمبلی  “نخل”،  
سقای دشت کربال، قمر بنی هاشم، آقا حضرت 
ابالفضل العباس )ع( در حماسه کربال است. از 
صبح روز تاسوعا کار پوشش و تزیین این نخل 
بزرگ آغاز می شود. بسیاری از جوانان در کنار 
بزرگان برای آماده کردن نخل همراه می شوند. 
نخل را در سه زمان “عصر تاسوعا، شب عاشورا 

و ظهر عاشورا” به حرکت در می آورند.

قتلگاه
تعزیه خوانی،  گردانی،  مراسم شبیه  برگزاری 
آتش زدن نمادین خیمه ها از جمله مراسم تعزیه 
عاشوراست.  روز  در  شهیدان  ساالر  شهادت 
دسته های عزاداری در روز عاشورا در بیرجند در 
محلی موسوم به قتلگاه به گرد هم می آیند و به 
نوحه خوانی و سینه زنی می پردازند این عزاداری 
با فرا رسیدن ظهر عاشورا و آتش زدن خیمه ها 
امام  فرزندان  خیمه های  از  نمادی  عنوان  به 

حسین )ع( به اوج خود می رسد.

بیل زنی، میراث معنوی مردم
 خوسف در ظهر عاشورا

بیل زنی، میراث معنوی مردم خوسف است 
که در ظهر عاشورا بر پا می شود، تنها مراسم 
ماه محرم در استان خراسان جنوبی است که 
در هیچ یک از شهرستان های دیگر به چشم 
نمی خورد. مراسم بیل زنی در این شهر سابقه 
طوالنی داشته و به اعتقاد مردم این مراسم 
در سال 1327 شمسی ممنوع شد و برگزار 
نشد ولی پس از مدتی دوباره به مرحله اجرا 
درآمد. برای برپایی این مراسم در هر یک از 
دو هیأت خوسف دو دسته پانزده نفری که 
مجموعًا چهار دسته هستند تشکیل می شود. 
دایره وار  دست،  به  بیل  نفرات  از  یک  هر 
طرف  به  را  بیل هایشان  چسبیده  هم  به  و 
آسمان می گیرند و در هنگام حرکت هر یک 
به  را  بیلش  تیغه  و  پریده  هوا  به  نفرات  از 
بیل های دیگر می زند و همه با هم یک صدا 
می گویند: “حیدر علی”. مراسم بیل زنی به 
شماره 508 - 91/06/20 در فهرست میراث 

معنوی کشور به ثبت رسیده است.

نگاهیبهآیینهایسنتیمحرمدرخراسانجنوبی
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17مهرروزجهانیکودک

دارد.  نام  کودک  جهانی  روز  اکتبر(   8( مهر   17
روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار 
کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان های 
به عنوان  را  متفاوتی  روزهای  مختلف،  بین المللی 
روز کودک اعالم کرده اند و آن را جشن می گیرند.
در سال 19۴6 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، 
از  حمایت  به منظور  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که 
نخست »انجمن بین المللی ویژه کودکان سازمان 
ملل« نام گرفت. در سال 1953، یونیسف یکی از 
بخش های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و 

روز 8 اکتبر روز جهانی کودک نام گذاری شد.

ادعاهاییدربارهبازداشت
تهیهکنندهسریال»شهرزاد«

بازداشت  خبر  انتشار  با  سینمایی  سایت  یک 
تهیه کننده سریال پرمخاطب »شهرزاد«، ادعاهایی 
را در این درباره مطرح کرد. »سینماروزان« نوشت: 
بازداشت  تهیه کننده  »شهرزاد«  امامی  سیدمحمد 

رسانه های  سوی  از  امامی  بازداشت  خبر  شد. 
عمدتا منتسب به جریان اعتدال تایید شده است. 
این رسانه ها در ادعاهایی علت بازداشت امامی را 

دخالت در فساد مالی دانسته اند.

اعزامنکردنبیماربهخارج
ازکشور۲۰سالهشد

تسنیم - وزیر بهداشت گفت: بیش از 20 سال 
است که اعزام بیمار به خارج نداشتیم و برعکس 
توریست  عنوان  به  مجاور  کشور های  از  بیماران 
ایران  به  درمانی  خدمات  دریافت  برای  سالمت 
این  در  فرانسوی  و  ایرانی  دانشمندان  و  می آیند 
زمینه می توانند تجربیات خود را به اشتراک گذارند.

ذخیره آب سدهای ایران نصف شد
  
جام جم آنالین - وزارت نیرو، اعالم کرد: هم اکنون حدود 2۴.6 میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدهای کشور ذخیره شده و حدود 51 درصد حجم ذخایر سدها خالی 
است.  وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت موجودی آب سدهای کشور، اعالم کرد: اگر چه ورودی آب به مخازن سدها امسال با افزایش روبرو بوده اما 
خروجی آب در این مخازن نیز نسبت به پارسال حدود 3 درصد افزایش داشته است، به طوری که امسال خروجی این مخازن در هفته اول 5۴0 میلیون مترمکعب بوده است.

قاب عکس کاریکاتور

آمار باالی کشته های جاده ای- محمد علی رجبی

وای شب مهمون داریم !!

پشت پرده فعالیت 
شبکه های ماهواره ای 
فارسی زبان

* احمد محبی

 پس از تاخیری چندین ساله اولین شبکه ماهواره ای
فارسی زبان مخالف جمهوری اسالمی ایران بنام 
NITV که شبکه ای کامال سیاسی بود در سال 
تعداد  افزایش  تدریج  به  کرد.  کار  به  آغاز   1378
استفاده کنندگان از ماهواره در کشور رقابتی شتابان 
برای  اسالمی  جمهوری  مخالف  ایرانیان  میان  را 
تاسیس شبکه های ماهواره ای )شبکه های لُس 

آنجلسی( به راه انداخت.
 شبکه های لس آنجلسی به دو دسته تقسیم می شوند:

گروهی که ظاهرا بدون موضع گیری سیاسی درباره 
ایران، تنها فعالیت خوانندگان ایرانی خارج از کشور 
را پوشش می دهند . گروه دیگر: شبکه های موسوم 
)اپوزیسیون( هستند که مجموع مخالف  گروه   به 

 فعالیت های مخالفان را در خارج از کشور پوشش می دهند. 
این دو جریان هدف های شخصی و  از  هر یک 
خاصی را در راستای استحاله  فرهنگی و تهاجم 
کنند  می  دنبال   سیاسی  و  فرهنگی  جانبه  همه 
آنچه در این میان اهمیت دارد، شیوه عملکرد گروه 
نخست است. این گروه در پوشش انفعال سیاسی 
و  اسالمی  جمهوری  از  تلویحی  حمایت  گاه  و 
 حتی احترام به باورهای اعتقادی و اخالقی مردم
نزد خود  برای  ای  گونه  به  نخست  کوشد   می 

خانواده های مذهبی مشروعیت کسب کند.
گروه دیگر شبکه های سیاسی است که هر کدام 
بنا به اهداف خاصی که دنبال می کنند از موضع 
مخالف با جمهوری اسالمی، اساسی ترین مبانی 
تفکر دینی را به چالش می کشند برنامه های این 
 گروه آشکارا مبانی دینی را مورد استهزا قرار می دهد.

اعتراف  به  بنا  آنجلس  لس  به  موسوم  شبکه 
گردانندگان آنها، هریک به نوعی از طریق کنگره، سیا 
 و وزارت امور خارجه امریکا حمایت مالی می شوند
 آن ها در ظاهر با یکدیگر مخالفند و علیه هم موضع گیری

می کنند اما در واقع این نزاع های زرگری، بخشی 
از شگرد آنها برای جلب اقشار گوناگون است. در 
این میان ظهور برخی از شبکه های فارسی زبان 
که نه از سوی مخالفان )اپوزیسیون( خارج از کشور 
بلکه از سوی دولت های بیگانه تاسیس شده اند 
نیز جالب توجه اند در این بین عربستان سعودی 
با همکاری امریکا و امارات عربی با تاسیس شبکه 
)ام بی سی فارسی( انگلیس با تاسیس )بی بی سی 
شبکه  تاسیس  با  امریکا  آنها  از  پیش  و  فارسی( 
ترین جدی   VOA امریکا(  )صدای   تلویزیونی 

گام ها را برداشته اند.
شبکه بی بی سی فارسی با بودجه 22 میلیون 
دالری از دی ماه 1387 با هدف پوشش خبری علیه 
 جمهوری اسالمی ایران و پوشش مواضع گروه های

و خط دهی  تحلیل  و  تجزیه  انگیزه  با  و  مخالف 
و همراهی با برخی مهره های ناآگاه و خودباخته 
داخلی قبل از انتخابات ریاست جمهوری بستر را 
به وجود  بزرگ سال 88 در کشور  فتنه  آن  برای 
آورد. از سوی دیگر اخیرا شاهد افزایش شبکه های 
ماهواره ای فیلم وسریال فارسی زبان هستیم. این 
شبکه ها که برنامه های سیاسی ندارند در جبهه 
دیگری به عنادورزی با فرهنگ ایرانی پرداخته و 
فرهنگ و آداب و رسوم کشور را هدف قرار داده اند 
و با پخش فیلم های مغایر با اخالق و هنجارهای 
اسالمی و ایرانی تالش می کنند تا بی بند و باری 
و سبک زندگی امریکایی را جایگزین الگوی زندگی 

ایرانی سازند.
البته بعضی از شبکه ها نیز فقط به دنبال اهداف 
تجاری و سودآوری هستند از جمله می توان به )سی 

شاپ و )تک تی وی( اشاره کرد.

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

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

عرضــهکننـدهروکــشهایمقــاومسـازشیشـه

ضدگلوله
ضدسرقت

ضدانفجار
ضدبخار

عایقحرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضدسرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

۰91۲۰۲1۲۲6۰-۰915561۰585آدرسدفتر:بینتوحید8و۰563۲4491۲91۰
نصبدرسراسرکشور
ساختکشورکانـادا

بهازایخریدهرباطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد-اقساطباچک3ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 ان6

ایگ
ل ر

منز
ب 

 در
یل

حو
ت

سقف کاذب ، کناف ، 
PVC ، پارکت ، کف پوش

 09151630741 
رحیمی

بیست متری سوم  
روبروی حج و زیارت

محالتی-بینتوحیدومدرس۰9153619۲97
ایزوگــاممصطفیهریوندی

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  

09151615069 جلیلی

بنگاهقالببتن
تـوکــل

فروشویژه

ایزوگامپلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

کاوسی-32228469-09151611193

تعمیرلوازمخانگیدرمنزل
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، 

جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری 

    0915 164  3778-32229117      

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
زیباییخانهخودرابامشاورهرایگاندرمنزلازمابخواهید
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زیارت عاشورا، کلید گشایش مشکالت
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آیه روز  

اينان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در آنجا كرده  اند به هدر رفته و 
آنچه انجام مى  داده  اند باطل گرديده است. سوره هود، آيه 16

حدیث روز  

اميرالمومنين عليه السالم خطاب به خاك كربال فرمود: چه خوش بويى اى خاك! در روز قيامت قومى از 
تو به پا خيزند كه بدون حساب و بى درنگ به بهشت روند.

به سينه هر كه تمناى كربال دارد!
هميشه در دل خود روضه اى به پا دارد!
كسى كه عشق تو دارد دگر چه كم دارد!

بدون عشق تو عالم كجا بها دارد!

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چرا آدم ها دنیا را متفاوت می بینند؟ 

* آدم ها روى اشتباهات خودشان متمركز هستند. 
اكثر كسانى كه مشکل اعتمادبه نفس دارند از اين 
از  واقعيت آگاه نيستند كه اكثر افراد خيلى بيشتر 
كمبودهاى  و  اشتباهات  روى  ديگران  اشتباهات 
تنهايى  به  واقعيت  اين  هستند.  متمركز  خودشان 
و  راحتى  احساس  ديگر  آدمهاى  كنار  اينکه  براى 

اعتمادبه نفس كنيد، كافى است.
* آدم ها انعکاسى از ترس هاى خودشان را مى بينند. 
هر  است  ممکن  مى ترسد  گربه ها  از  كه  دخترى 
تا  است  گربه  كند  تصور  بخورد  تکان  كه  چيزى 
وقتى كه به آن نگاه كند و متوجه شود كه اينطور 
برخورد  در  دريافت  و  درك  مشکل  اين  نيست. 
آدمها با همديگر هم اتفاق مى افتد. كسانى كه قباًل 
به آنها خيانت شده، در برخورد با ديگران معمواًل 
روى يک چيزهاى خاص متمركز مى شوند.  آدمها 
معمواًل انعکاسى از ترس هاى خودشان را در زندگى 
كه  است  دليل  همين  به  و  مى بينند  روزمره شان 

نگرش متفاوتى به دنيا دارند.
* آدم ها اعتقادات و باورهاى متفاوتى دارند. دستگاه 
اعتقادى آدمها بر نگرش آنها از واقعيت تاثير دارد. 
مثاًل اگر باور داشته باشيد كه همه آدمها بدجنس 
هستند، آنوقت رفتارهاى آنها را براساس اين باور 
قضاوت خواهيد كرد و سعى خواهيد كرد ثابت كنيد 
كه اين باور درست است. اگر باور داشته باشيد كه 
آدم هاى پولدار مغرور هستند، آنوقت هميشه آنها را 
اينطور مى بينيد. نه به اين خاطر كه همه آنها مغرور 
هستند بلکه به اين خاطر كه درك شما از واقعيت 

متعصبانه است.

شمع قرمز

مردي در بستر مرگ افتاده بود. همسرش را فراخواند 
تا نزدش بيايد و به او گفت: »ديگر زمان وداع ابدي 
من و تو فرارسيده است؛ پس بيا و براي آخرين بار به 

من مهر و وفاداري خود را ثابت كن.
 چراكه در مسلک ما گفته شده مرد متاهل هنگام 
گذر از دروازه بهشت بايد سوگند بخورد كه تمام عمر 
كنار زني واال زندگي كرده است. در كشوي ميز من 
شمعي قرمز هست، اين شمع متبرك است و آن را 
از كشيشي گرفته ام و براي همين ارزشي بسيار دارد. 
سوگند بخور تا زماني كه اين شمع وجود دارد دوباره 
ازدواج نکني. زن سوگند خورد و مرد ُمرد. در مراسم 
تشييع جنازه مرد، زن باالي قبر ايستاده بود و پذيراي 
تسليت اقوام بود و شمع قرمز روشني در دست داشت 

و تا تمام شدن آن باالي سر قبر ايستاد!

حسين )ع( سرور و ساالر شهيدان و بهترين 
آرامش دهنده و شفاعت كننده است، و البته 
نزديکى  براى  راهى  عاشورا،  زيارت  قرائت 
و  دعاها  در  تعجيل  )ع(،  سيدالشهدا  به 

حاجات خير و گشايش مشکالت است.
ماه  آيين  مهم ترين  عاشورا،  زيارت  قرائت 
خواندن  با  شيعيان  ما  و  است  محرم الحرام 
اين زيارت به سرور و ساالر شهيدان سالم 
آن  بر  ظلم  و  ستم  شالوده  از  و  مى دهيم 

عزيز، بيزارى مى جوييم.

برپایی زیارت عاشورا در محرم
زيارت  برگزارى  و صفر،  ماه هاى محرم  در 
و  حسينيه ها  تکايا،  مساجد،  در  عاشورا 
مجالس عزاى امام حسين )ع( به يک سنت 
تبديل شده است، هر چند كه در ساير ايام 
سال برگزارى زيارت عاشورا رونق دارد، اما 
است. بيشتر  شهيدان،  ساالر  عزاى  ماه  در 
آبرومندى  واسطه  )ع(  حسين  آبروى  وقتى 
ما مى شود، آن گاه كه وضو مى سازى و با 

قبله  به  رو  حاجت  از  پر  دلى  و  پاك  نيت 
آغاز  را  عاشورا  شريف  زيارت  و  مى نشينى 
مى دهى  سالم  )ع(  حسين  به  و  مى كنى 
اباعبدا...  لحظاتى خود را  السالم عليک يا 

جداى از دنيا و تعلقاتش احساس مى كنى.
لعن مى فرستى  زيارت عاشورا  آن جا كه در 
را  بيدادگرى  و  ستم  شالوده  كه  مردمى  بر 
قلب  ريختند،  )ص(  رسول ا...  خاندان  بر 
انسان سنگين مى شود از اين همه قساوت، 

سنگ دلى و بى رحمى.
زمزمه  عاشورا  زيارت  در  كه  لحظه  آن 
خودت  نزد  مرا  ده  قرار  خدايا؛  مى كنى، 
احساس  )ع(،  حسين  وسيله  به  آبرومند 
دارد  تو  به  ديگر  نگاهى  خداوند  مى كنى، 
و  عزيز  دخت  ديده  نور  آبروى  واسطه  به 

بزرگوار رسول ا... )ص(.
به  عاشورا  زيارت  پايان  در  كه  آن گاه  و 
روزيم  خدايا  مى گويى،  عزيز  پروردگار 
ورود  روز  در  را  )ع(  شفاعت حسين  گردان 
گام  بگذار  ثابت  و  قيامت  صحراى  به 

و  )ع(  حسين  با  خودت  نزد  در  را  راستيم 
ياران حسين )ع(، انگار رها مى شوى از تمام 

دغدغه ها و دشوارى هاى اين روزگار.

حسین )ع( یعنی عشق
است،  هستى  واژه  زيباترين  )ع(  حسين 
همه  به  عشق  عشق،  يعنى  )ع(  حسين 
كه  است  شخصيتى  حسين)ع(  خوبى ها، 
زائران  به  نخست  عرفه،  روز  در  خداوند 
زائران  به  بعد  مى كند،  نظر  )ع(  سيدالشهدا 

خانه خودش.
»هر  مى فرمايد:  )ع(  صادق  امام  حضرت 
عاشورا،  زيارت  خواندن  وسيله  به  كس 
راه  از  چه  كند،  زيارت  را  )ع(  حسين  جدم 
هر  خداوند  قسم  خدا  به  نزديک،  يا  دور 
حاجت مادى و معنوى داشته باشد، به وى 

مى دهد«.
ساالر  به  ارادت  و  عشق  با  بى شک 
مطمئن  و  سريع تر  مى توان  كربال   شهيدان 

به هدف رسيد.

زیارت عاشورا
عالقه  و  عشق  محبت،  به  رسيدن  براى 
راه هاى گوناگون وجود  )ع( هم  امام حسين 
دارد، اما راهى كه سريع تر مى توان به وسيله 
راه  شهيدان  ساالر  و  سرور  بارگاه  به  آن 
سيدالشهدا  عشاق  و  شيفتگان  جزو  و  يابيد 
عاشورا  زيارت  قرائت  طريق  از  شويد،  )ع( 
زيارت  اين  خواندن  به  مداومت  ويژه  به   و 
شريف است.زيارت عاشورا از احاديث قدسى 
است و روايت صفوان در مورد زيارت عاشورا، 
امين  جبرئيل  كه  است  امر  اين  كننده  بيان 
براى  متعال  خداوند  طريق  از  را  زيارت  اين 
پيامبر بزرگوار اسالم )ص( قرائت كرد و اين 
باقر  امام  به  )ع(  معصومان  طريق  از  زيارت 
)ع( رسيد و از طريق اين امام معصوم )ع( به 
دست شيعيان و دوستداران اهل بيت عصمت 
و طهارت )ع( رسيده است.ائمه اطهار )ع( ما 
زمان  امام  سرورمان  و  آقا  ويژه  به  شيعيان، 
)عج( تاكيد به خواندن و مداومت به خواندن 
مالقاتى  در  داشته اند.  عاشورا  شريف  زيارت 

امام عصر )عج( داشته اند،  با  كه سيد رشتى 
ايشان به سيد رشتى مى فرمايند »چرا عاشورا 
نمى خوانيد و بعد سه بار مى فرمايند: عاشورا، 

عاشورا، عاشورا«.
زیارت عاشورا شاه کلید 

رفع مشکالت است
امام صادق )ع( به صفوان مى فرمايد »زيارت 
به  كن؛  مواظبت  آن  از  و  بخوان  را  عاشورا 
درستى كه من چند خير را براى خواننده آن 
تضمين مى كنم، نخست زيارتش قبول شود، 
باشد، سوم  و كوشش وى شکور  دوم سعى 
حاجات او هرچه باشد از طرف خداوند بزرگ 
از درگاهش برنگردد،  اميد  نا  برآورده شود و 
نمى كند«.  را خالف  خود  وعده  خداوند  زيرا 
به صفوان مى فرمايد: »هر  )ع(  )امام صادق 
گاه حاجتى پيدا كردى، اين زيارت را بخوان 
كه برآورده مى شود«.چه حال و هواى خوشى 
دارد، قرائت زيارت عاشورا در محرم الحرام و 
چه زيباست به ياد همه حاجت مندان بودن 

در هنگام زمزمه اين زيارت شريف.

عارفانه روز

روزي ديگر از ماه محرم فرارسيد خدايا در اين 
روز به حرمت اين ماه عزيز نيکوترين سرنوشتها، 

حاللترين روزيها، پربارترين زيارتها و بهترين
 نصيب ها را براى دوستانم مقدربفرما!

در دنيا هيچ چيز پايدار نيست و اگر انسان توقِع 
بقاى چيزى را داشته باشد، احمق است! اما اگر 
از آنچه كه براى مدِت كوتاهى دارد لذت نبرد، 

از آن هم احمق تر است!! “سامرست”

شهامت هميشه فرياد زدن نيست. 
گاهى صداى آراميست كه در انتهاى روز
 مى گويد فردا دوباره تالش خواهم كرد

كم باش، اصال هم نگران كم شدنت نباش! 
آن كس كه اگر كم باشى گمت كند،

همانى ست كه اگر زياد باشى حيفت ميکند
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جنوب مدينه - پارچه روپوشي 
- محصول گون 3- تشنه نيست 
- خنك كننده تابستان - شيره 
چغندر قند 4- پول خرد هند - 
جنس مذكر - فتوگراف - رشته 
كوه اروپا 5- تباه يها -گردآوري 
نام    - شمالي  غذاي   -6 شده 
كدهاي  در  استاندارد  نوعي 
پله   -7 دختر   - كامپيوتري 
 -8 زنجيره   - خناق   - پرتاب 
نظم  صليب - خارج قسمت - 
ترس   -9 شايسته  ترتيب  و 
شديد -  نوعي كاشي لعابدار - 
دكمه 10- حسرت كوير - قفل 
رايانه  اي  دانشنامه   - قديمي 
اي 11- مركز فرماندهي - زن 
همنشين 12- درشت و خشن 
پوشاك  طرز   - وكيل  چند   -
 -13 برادر  و  خواهر  نوعي   -
درمان  روش  مبدع  روانشناس 
هندوها  اموات  قاضي   -  REBT

جمع   -14 رفته  بين  از   -
ناحيه - ستون خيمه - مهربان 
ايالت   - الطيب  سنبل   -15 

صنعتي امريكا

 - باهاما  پايتخت   -1 عمودي: 
حالتي مؤدبانه از نشستن 2- نام 
 - بايرن  تكنيكي  بازيكن  روبن 
شيوه - آشوب، ازدحام 3- شهد 
شيرين - نماينده - مسلسل و 
بين  نزديك   - مانند  پياپي 4- 
زود   صبح   - مردانه  باالپوش   -
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مشیرسهسالگهفاک1

هلکساادوسمرها2

نیتمملاسبایدر3

اکنباونسدبات4

زهمغنتامدخف5

ابادیشفالسار6

فربالالزقیمشی7

شادادلماتسروا8

ایهمروکیپایرل9

ریلدودشرویشم10

وتراهمتیزما11

شینخنندالارد12

کرادتتاربدنار13

رانمداسفنانوی14

یناوخحیبشرسدرد15

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقی

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه ، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک ، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی کارشناسی
    09151611497 - رمضانی

نیروی ماهر نقاش ساختمان 
نیازمندیم.  32430427

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

ساعت تماس: 17 تا یک بامداد
09152694969

تلفن ثابت:3170 - 056

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

09150918208 -05632237067

به 2 نفر کارشناس دارای مدرک 
آب یا راه با سابقه بیمه 36 ماه 

برای همکاری نیازمندیم.
09367523750

32347428

به چند نفر نیروی خانم برای کار
 در سالن زیبایی نیازمندیم.

09397690128 /056-32450229 

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

09153613243 - شریفی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

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

09380160779 - علی آبادی

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

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

09157561075 

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، 

آب سرد  کن در محل 
نصب انواع کولر گازی

09159656641 - روزی لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

فروش یک واحد آپارتمان 
طبقه همکف ، مجتمع پزشکی کیمیا 

طالقانی 3    32235949

توجه              توجه

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

 بین مدرس 16 و 18   
جنب بانک مهر اقتصاد     

32236227

استخدام          پخش مروارید نگین دربند
برای تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است.

سابقه کارجنسیتعنوان شغلی
3 سال سابقهآقاسوپروایزر

--آقابازاریاب حضوری
--خانمبازاریاب تلفنی

فعالیت در پخش مواد غذاییخانم/آقاحسابدار

تلفن هماهنگی
 09155619386 
05632320138

 09159639313
09158680031

فروش پژو 206 سفید 93 صندوق دار تمیز 
خانگی وی 8 فول قیمت 34 میلیون 

همراه: 09151600150  



برای خرید گوشت مرغ، توجه کنید که مرغ تازه که 
سطح آن درخشنده و مرطوب است و بوی غیر طبیعی 
نمی دهد را انتخاب کنید و بدانید که مرغ مناسب باید 
وزنی بین ۱.۵ تا 2 کیلوگرم داشته باشد. از مصرف 
پوست مرغ جدا خودداری کنید. برای خرید گوشت 
ماهی توجه داشته باشید که ماهی تازه و سالم باید 

دارای ظاهری درخشان با چشم های برآمده و براق 
باشد. بافت ماهی هم باید محکم و قابل ارتجاع بوده 
و فلس ها محکم به بدن ماهی چسبیده باشد. در عین 
حال وجود لکه های آبی تیره سبز و سیاه روی شکم 
ماهی دلیل بر کهنگی آن است. نکاتی که باید برای 
خرید تخم مرغ به آن توجه کنید: ۱- از خرید تخم 

یا ترک خورده خودداری کنید 2- در  مرغ شکسته 
صورت وجود تاریخ مصرف، هنگام خرید به آن توجه 
کنید 3- حتماً در یخچال نگهدارید 4- آنها را برای 
نگهداری در یخچال نشویید و فقط قبل از مصرف، 
پوسته بیرونی آن را بشویید ۵- هنگام مصرف در صورت 
داشتن لکه و بوی نامطبوع از مصرف آن خودداری کنید.

در خرید گوشت مرغ و ماهی بیشتر دقت کنید ...
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نتایج مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نونهاالن استان

روابط عمومی هیات پینگ پنگ استان خراسان جنوبی از برگزاری 
در  وی  داد.  خبر  استان  نونهاالن  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات 
نونهاالن  پنگ  پینگ  قهرمانی  مسابقات  گفت:  خبر  این  تشریح 
برگزار  بیرجند  شهرستان  سرحدی  شهید  سالن  در  جنوبی  خراسان 
و خانم ها فرانک زردست و عسل ایوبی مقام اول و دوم، ستایش 
به  بازیکنان  این  شدند.  سوم  مشترکًا  کفاش  کوثر  و  کشهانی 
مسابقات قهرمانی نونهاالن کشور که از تاریخ 2۷ لغایت 2۹ مهرماه 
تیمی  صورت  به  اراک  شهرستان  مرکزی  استان  در  جاری  سال 
است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهند  اعزام  شود،  می  برگزار  انفرادی  و 
مسئولیت برگزاری مسابقات را راضیه ثارالهی برعهده داشته است.

برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهرستان سرایان

اداره ورزش و جوانان سرایان، مسابقات  به گزارش روابط عمومی 
ورزشی ویژه بانوان بسیجی در سرایان برگزار شد. رمضانی مسئول 
ورزش بانوان سرایان گفت: این مسابقات در رشته های تیراندازی، 
دارت، پیاده روی و کوهپیمایی در هفته دفاع مقدس به پاس ایثار و 
رشادت های دالوران بسیجی دوران زرین دفاع مقدس و همچنین 
جهت تقویت روحیه نشاط برگزار شد. کارشناس بانوان اداره ورزش 
های  حلقه  بین  نفر   2۵ شرکت  با  مسابقات  این  افزود:  جوانان  و 
صالحین برگزار شد. قلی زاده، ناصری و مقیمی نفرات اول تا سوم 
با  دارت  مسابقات  تاریخ  همین  در  افزود:  رمضانی  راضیه  شدند. 
حداد،  و  برگزار شد  ورزشی شهید صیفی  سالن  در  نفر   20 شرکت 
راحت و مقیمی نفرات برتر معرفی شدند. وی گفت: همایش پیاده 
روی و کوهپیمایی بانوان بسیجی در تاریخ 8 مهرماه ۹۵ که با شرکت 
بیش از ۵0 نفر در مسیر کوه های شمال سرایان نیز برگزار گردید.

کسب مقام اول مسابقات پرس سینه جوانان استان 
توسط باشگاه عدالت فردوس

و پرس  لیفتراک  ۹۵، مسابقات  ماه  و دهم مهر  نهم  هفته گذشته، 
سینه قهرمانی استان خراسان جنوبی در رده سنی نوجوانان، جوانان 
هفته  و  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  عنوان  تحت  بزرگساالن  و 
نیروی انتظامی در پایگاه قهرمانی شهرستان بیرجند برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، در 
این دوره مسابقات که با حضور 200 ورزشکار پرورش اندام از باشگاه 
شد،  برگزار  جنوبی  خراسان  استان  های  شهرستان  بدنسازی  های 
تیم باشگاه عدالت فردوس مقام نخست رده سنی جوانان در قسمت 
پرس سینه را تصاحب کرد. در این رقابت ها محمد مهدی رکنی، 
علی دهشوری، حامد خدمتی، امیر علی شهنوازی از باشگاه عدالت 
فردوس مقام اول را به خود اختصاص دادند و سهراب افغان دیگر 
بدنساز این باشگاه در جایگاه دوم این دوره از مسابقات قرار گرفت.

بیماری های بعد از ۵۰ سالگی 

این یک واقعیت ناامیدکننده است که با باالرفتن 
سن، همواره احتمال بروز دردها و ناراحتی های 
جسمی و اغلب بیماری ها افزایش می یابد و در 
حالی که دوران سالمندی، پرمخاطره ترین سال ها 
هستند، خاموش کردن شمع های کیک  تولد ۵0 
سالگی شما، حاکی از آن است که فقط خطر بروز 

مسایل و مشکالت مهم سالمتی در شما افزایش 
یافته است، مانند: ۱- فشار خون باال و بیماری های 
قلب و عروق 2- چاقی 3- استئو آرتریت )التهاب 
مفاصل(: در اثر از بین رفتن بافت غضروفی در 
مفاصل بروز می کند 3- بیماری نقرس)بیماری 
با با مصرف بسیار زیاد  افراد ثروتمند( : مرتبط 
گوشت 4- ناراحتی ها و بیماری های لثه ۵- ابتال 
زودرس به بیماری آلزایمر 6- سرطان تخمدان.

خطر ابتال به سرطان 
با مصرف زیاد پروتئین حیوانی

ریسک ابتال به سرطان در صورت مصرف بیش 
از اندازه زیاد برگرها و محصوالت گوشت حیوانی 
افزایش می یابد. به نقل از مهر، طبق یک مطالعه 
جدید، مصرف بیش از اندازه پروتئین های حیوانی 
افزایش ریسک  تواند موجب  در میانسالی می 

مرگ ناشی از سرطان تا 4 درصد شود. به گفته 
محققان، در صورت مصرف گوشت زیاد، تنها نباید 
نگران سرطان بود چراکه در طول مدت مطالعه، 
افراد عالقمند به مصرف گوشت ۷4 درصد بیشتر 
در معرض مرگ به هر علتی بودند و احتمال 
مرگ ناشی از دیابت در آنها چندین برابر بود. حتی 
اگر در گروه مصرف متوسط گوشت قرار داشته 
باشید در معرض مرگ ناشی از سرطان قرار دارید.

حادثه محور سربیشه - ماهیرود 
یک کشته بر جای گذاشت

کشته  یک  ماهیرود،   - سربیشه  محور  در  رانندگی  حادثه 
صدا  خبرگزاری  گزارش  به  گذاشت.  جای  بر  زخمی   4 و 
گفت:  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس  سیما،  و 
 ۹0 کیلومتر  در  شنبه  پنج  روز  صبح  رانندگی  حادثه  این 
دستگاه  یک  واژگونی  اثر  در  ماهیرود   - سربیشه  محور 
پراید رخ داد که متاسفانه سرنشین 42 ساله آن  خودروی 
در دم جان باخت. سرهنگ رضایی افزود:  4 مصدوم این 
منتقل شدند. بیمارستان شهرستان سربیشه  به  نیز  حادثه 
وسیله  کنترل  در  راننده  ناتوانی  را  حادثه  علت  وی 
کرد. اعالم  مطمئنه  سرعت  از  تخطی  دلیل  به  نقلیه 

کالهبرداری میلیونی از فوتبالیست ایرانی؛ مراقب این ترفندها باشید

جام جم- سارق اینترنتی مبلغ ۱۱0 میلیون تومان پول امید نظامی پور، بازیکن سابق تیم گسترش فوالد تبریز 
و فعلی تیم فوتبال خونه به خونه بابل را به سرقت بردند. سارق در تماسی که با نظامی  پور داشت به او گفت 
به  دلیل خو ش  حسابی در پرداخت قبض تلفن همراه، برنده یک سفر زیارتی به کربال شده و باید شماره کارت 
بدهد تا مبلغ نقدی این جایزه به حساب او واریز شود و از نظامی  پور می  خواهد که مقابل دستگاه خودپرداز 
برود و از موجودی حسابش پرینت بگیرد. نظامی  پور که عابر بانک خودش را به همراه نداشته است، از 
دوستش عابربانک می  گیرد و مقابل باجه خودپرداز می  رود به این امید که پول این سفر زیارتی به حسابش 
واریز خواهد شد. سارق اینترنتی با ترفند خاصی اطالعات الزم از جمله شماره تراکنش و موجودی آن کارت 
را از نظامی  پور به شکلی حرفه  ای می  گیرد و بعد از چند ثانیه، پیامکی روی تلفن همراه دوست نظامی  پور 
نمایش داده می  شود که مبلغ ۱۱0 میلیون تومان از حساب او برداشت شده است. در حال حاضر حسابی که این 
۱۱0 میلیون به آن واریز شده است با دستور دادگاه مسدود شده و هنوز هویت صاحب این حساب که پول به آن 
واریز شده است مشخص نیست، در حالی که فرد کالهبردار حدود 30 میلیون تومان از این مبلغ را خرید کرده است.

مواد غذایی خواب آور را بشناسید

موز این میوه سرشار از منیزیم است که شل 
ایجاد  بر  عالوه  اما  هست.  عضالت  کننده 
خواب انرژی طی روز را نیز پایین می آورد. سایر 
قرمز:  گوشت  از: ۱-  عبارتند  غذایی  مواد  این 
مصرف گوشت چربی دارمی تواند ایجاد سنگینی 
کند 2- نان سفید: نان سفید، برنج سفید، شیرینی و 

مواد غذایی به عمل آمده دارای شاخص گالیسمی 
باالست و میزان باال از آرد و شکر نیز می تواند 
خواب آلودگی ایجاد کند 3- ماهی: مانند سالمون 
و تون غنی از ویتامین B6 است که بدن جهت 
تولید مالتونین هورمون خواب استفاده می کند 4- 
سرشار  چربی  بدون  پروتئین های  بوقلمون: 
را  سروتونین  میزان  که  است  تریپتوفان  از 
افزایش می دهد و  دلیل خواب آلودگی می شود.

،،،، ،،،،

درمان قند خون با این خوراکی ها

۱- پیاز و سیر: ترکیبات فعال گوگردی مانند آلیل 
پروپیل دی سولفید موجود در پیاز و اکسیدآلیل 
دی سولفید موجود در سیر نقش اصلی را در 
کاهش قندخون دارند 2- خیار تلخ: حاوی ماده 
ای شبیه انسولین است 3- شنبلیله: پودر دانه 
شنبلیله عالوه بر کاهش مختصر قندخون باعث 

کاهش چربی های خون نیز می شود 4- سیاه 
گیله: اثر ضددیابت یک بار مصرف عصاره این 
گیاه که اثری مشابه انسولین دارد تا چند هفته 
در بدن باقی می ماند ۵- خار مریم 6- هندوانه 
ابوجهل)یکی از گیاهان دارویی متعلق به خانواده 
خیارها و کدوها( ۷- پسیلیوم یا اسفرزه 8- عدس 
گزنه  کرده  دم   -۱0 سبز  چای   -۹ الملک 
۱۱- کلپوره همدانی، مریم نخودی همدانی.

مواد غذایی غنی از آهن و پروتئین

برای تعادل در رژیم غذایی تان مصرف این 
مواد  باشید:  داشته  نظر  در  را  غذایی  مواد 
چغندر   -2 اسفناج   -۱ آهن:  از  غنی  غذایی 
3- میوه خشک بخصوص آلوسیاه خشک و 
کدو  تخمه  بروکلی ۵-  زردآلوی خشک 4- 
تنبل 6- غالت و حبوبات صبحانه ای غنی 

مرغ  تخم  مرغ)اگر  تخم   -۷ آهن  با  شده 
مصرف می کنید( 8- غذاهای متشکل از سویا 
۹- آجیل ۱0- لوبیا و سایر حبوبات ۱۱- نان 
گندم. مواد غذایی غنی از پروتئین: ۱- تخم 
مرغ 2- بادام زمینی وانواع آجیل 3- غالت و 
حبوبات 4- دانه های روغنی ۵- پنیرسویا 6- 
باقال گرمک )باقالی آب پزشده( ۷- همبرگر 
گیاهی که دارای ۵ گرم پروتئین یا بیشتر است.

مصرف گوشت کم

و 

مصرف سبزیجات زیاد

مصرف کم شکر 

و 

مصرف زیاد میوه
رانندگی کمتر 

و 

پیاده روی بیشتر

نگرانی و اضطراب کم

و 

خواب زیاد

عصبانیت کم

و 

خنده زیاد

۵ قانون برای

 سالمتی بهتر ...

بسم رب الحسین )ع(

مراسم عزاداری و سوگواری حضرت سید الشهدا )ع( و یاران باوفایش از

 جمعه 9۵/7/16 مصادف با پنجم ماه محرم ساعت 19/3۰ 

هر شب در محل مسجد امام جعفر صادق)ع( شهر مود

هیئت عزاداران قمر بنی هاشم )ع( شهر مود

کانون هالل چهارده بانوان بیرجند برگزار می کند:
همایش شیرخوارگان حسینی
زمان: یکشنبه )هفتم محرم( 9 صبح
مکان: مدرس 37 حسینیه شهید زواری

ضمنًا تاسوعا و عاشورای حسینی مراسم عزاداری و نوحه 
خوانی همراه با اقامه نماز و صرف نهار برگزار خواهد شد.
ساعت 9 صبح       مکان: مدرس 37-  حسینیه شهید زواری
سخنران : مدیر محترم حوزه حضرت نرجس )س( حاجیه خانم حجی پور
مداح : خانم نخعی

ایـزوگام شرق  بخشی
آدرس: میدان توحید          32442331- 09155622050

بخوانید تا بدانید

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

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

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  سود کمتر ،  فروش بیشتر/  نقد و قسط

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

    32317903 - 09153638047

 بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 



7
عملیات ساخت کانون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه بیرجند آغاز شد

ایرنا- عملیات ساخت کانون فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه بیرجند روز پنجشنبه با حضور رئیس سازمان بسیج اساتید کشور و جمعی از مسئوالن استانی آغاز شد. معاون اداری و مالی دانشگاه 
بیرجند گفت: این کانون در زمینی با زیربنای 535 متر مربع در بلوک فرهنگی دانشگاه بیرجند ایجاد می شود و مدت 18 ماه ساخت و بهره برداری از آن بطول می انجامد.غالمرضا زمانی 
افزود: پنج میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این کانون الزم است، تاکنون 60 درصد این مبلغ از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بسیج اساتید بطور شراکتی تعهد شده است.
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همایش شیرخوارگان حسینی 
در استان برگزار شد

شیرخوارگان  بزرگ  همایش  نهمین  قوسی- 
تبلیغات  مدیرکل  شد.  برگزار  استان  در  حسینی 
اسالمی صبح جمعه در مراسم شیرخوارگان حسینی 
در حسینه جماران بیرجند اظهار کرد: پیام برگزاری 
مراسم عزاداری اهل بیت)ع( بیعت کردن و لبیک 
حجت االسالم  است.  اسالم  مکرم  نبی  به  گفتن 
لطفیان بازخورد این گونه مجالس  را والیت مداری 
دانست و عنوان کرد: فرزندان باید به گونه ای تربیت 
شوند که وجود آن ها وجود الهی باشد و آنان را در 
کنار محبت به اهل بیت )ع( دوست داشته باشیم. 
پایگاه   23 همایش،  این  حاشیه  در  است  گفتنی 
حامی یابی برای حمایت از ایتام استان نیز برپا شد.

لزوم اطالع رساني
برای تشديد بحران آب به مردم

شبستان- امام جمعه بیرجند نباید در ماه محرم به 
ارزش های دینی بی توجهی شود، گفت: باید قدر 
نظام اسالمی و شهدا را بدانیم و به حق عمل شود 
االسالم  باشم. حجت  داشته  و جامعه حق محور 
علی رضایی در خطبه های نماز جمعه به ضرورت 
اجرای اقتصادمقاومتی در کشور تاکید کرد و افزود: 
در کشور 609 دشت وجود دارد که متاسفانه به دلیل 
بحران آب 307 دشت ممنوعه اعالم شده است. 
وی با بیان اینکه در کشور سه بحران رکود، فساد 
سیستمی و آب وجود دارد، اظهار کرد: باید قیمت 
آب گران باشد و در مصرف آب صرفه جویی شود و 
مسئوالن خطر بحران آب را به مردم گوشزد کنند.

بشرويه بیشترين مشارکت در
سرشماری نفوس و مسکن استان را دارد

بشرویه  شهرستان  فرمانداری  سرپرست  مهر- 
در  مشارکت  بیشترین  کنون  تا  بشرویه  گفت: 
و  نفوس  اینترنتی  سرشماری  در  استان،  سطح 
مسکن را داشته است. مرادی بیان کرد: هم اکنون 
ادارات  در  مسکن  و  نفوس  اینترنتی  سرشماری 
به صورت  بشرویه  بن جعفر)ع(  و مسجد موسی 

رایگان برای متقاضیان انجام می شود.

ارتقای بهداشت و سالمت مردم
هدف جامعه پزشکی است

خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس  ایرنا- 
بهداشتی و درمانی بیرجند گفت: سیاست در حوزه 
پزشکی  جامعه  هدف  و  ندارد  جایگاهی  سالمت 
خدمت و ارتقای بهداشت و سالمت مردم است. 
قائمی در مراسم تودیع و معارفه سرپرست شبکه 
به  اشاره  با  قاین  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
تکمیل پروژه اورژانس قاین گفت: با توجه به اعتبار 
15 میلیارد ریالی برای اورژانس بیمارستان ظرف 
مدت سه ماه آینده این پروژه با حضور مسئوالن 
کشوری به بهره برداری می رسد.در پایان مراسم 
بعنوان سرپرست شبکه  راد  دکتر عباس حمیدی 
از  و  معرفی  قاینات  درمان شهرستان  و  بهداشت 

خدمات دکتر سعید شوکتی فرد تقدیر شد.

ثبت ملی  نشان جغرافیايی
سه محصول راهبردی استان 

دادرس مقدم- رئیس اداره آموزش و پژوهش 
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گفت: سه 
محصول راهبردی زرشک، زعفران و عناب ثبت 
با  محصوالت  این  کرد:  بیان  کفاشی  شد.  ملی 
جنوب  زرشک  ایران،  بیرجند  عناب  عناوین 
زعفران  و  ایران  قاینات  زعفران  ایران،  خراسان 
مالکیت معنوی سازمان  ایران در مرکز  خراسان 

ثبت اسناد و امالک کشور به ثبت ملی رسید.

سوگواره بصیرت عاشورايی
در۵۵ بقعه متبرکه استان برگزار می شود

کل  اداره  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  مهر- 
بصیرت  سوگواره  گفت:  خیریه  امور  و  اوقاف 
برگزار  استان  متبرکه  بقعه   55 در  عاشورایی 
می شود. حجت االسالم مومنی مقدم با بیان اینکه 
برای اجرای طرح بصیرت عاشورایی، ۴5 مبلغ در 
امامزادگان شاخص استان مستقر شدند، اظهارکرد: 

از این تعداد 25 مبلغ غیر بومی هستند.

طرح هادی روستای »گیت« شهرستان 
درمیان به بهره برداری رسید

شهرستان  گیت  روستای  هادی  طرح   - ایرنا 
درمیان همزمان با 15 مهر ماه، روز روستا با حضور 
مسئوالن به بهره برداری رسید. مدیر بنیاد مسکن 
این  افزود:  آیین،  این  انقالب اسالمی درمیان در 
اعتبار ۴80  و  مربع  متر  هزار  زیربنای 2  با  طرح 
بیان  دزگی  رسید.  برداری  بهره  به  ریال  میلیون 
هادی  طرح   9 اجرای  جاری  سال  پایان  تا  کرد: 
میلیون   680 و  میلیارد  هشت  اعتبار  با  روستایی 
امسال  ابتدای  از  و  دارد  قرار  کار  در دستور  ریال 

151 سند واحد روستایی در شهرستان صادر شد.

مدير کل حمل و نقل جاده ای استان
به خراسان رضوی رفت

گروه خبر- ابراهیم نصری مدیرکل حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی به عنوان مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی معرفی شد. 
مراسم تودیع و معارفه وی با حضور معاون وزیر راه 
از  استاندار و جمعي  معاون عمراني  و شهرسازي، 

مدیران خراسان رضوی برگزار شد.

پاکسازی و فرهنگسازی
 ويژه روزهای تاسوعا و عاشورا

با  جنوبی  خراسان  طبیعت  رفتگران  کاری- 
همکاری شهرداری بیرجند در راستای فرهنگسازی 
روزهای تاسوعا و عاشورا برنامه پاکسازی برگزار 
ازساعت 10 صبح روز  برنامه پاکسازي  می کند. 
روز  و  شهرداری  جنب  ابوذر  میدان  از  تاسوعا 
عاشورا  ساعت 15 از میدان امام حسین )ع( شروع 
توانند  مي  براي حضور  مندان  عالقه  شود.و  می 
براي شرکت در برنامه به گروه رفتگران بپیوندید.
در  فرهنگسازي  زباله،  به  آلوده  مناطق  پاکسازي 
مورد پاگیزگي محیط زیست، فرهنگسازي در مورد 
تولید کمتر زباله، و بازیافت زباله هاي جمع آوري 

شده اهداف رفتگران طبیعت براي فعالیت است.

اهداف قیام امام حسین)ع(
در مجالس عزاداری برای مردم بیان شود

جمعه  امام  شاهبیکی  االسالم  حجت  تسنیم- 
خوسف در خطبه های نماز جمعه این شهرستان 
بیان کرد: مجالس عزاداری باید معرفت ما را نسبت 
به سرور و ساالر شهیدان بیشتر کرده و در مجالس 
اهداف قیام امام حسین)ع( برای مردم بیان شود. 
وی به ابعاد مختلف حماسه عاشورا اشاره کرد و 
اظهارکرد: بزرگترین هدف قیام حسین)ع( احیای 
پایان این  از منکر بود. در  امر به معروف و نهی 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  راهپیمایی  مراسم 

منکر شهرستان خوسف برگزار شد.

۴۲ هزار نفر از کتابخانه های
میقات الرضا )ع( برخوردار شدند

بن  آستان حضرت حسین  مدیرعامل  تسنیم- 
مدرس)ره(  شهید  زیارتگاه  و  الکاظم)ع(  موسی 
نفر   918 و  هزار   ۴2 امسال،  ابتدای  از  گفت: 
شهرهای  در  الرضا)ع(  میقات  کتابخانه های  به 
خدمات  از  و  مراجعه  قاین  و  کاشمر  طبس، 
این  کرد:  اظهار  سپهریان  شدند.  بهره مند  آن 
کتابخانه ها با 167 هزار و 877 جلد کتاب به ۴0 

هزار و 611 عضو خدمات ارائه می کنند.

احیای فريضه امر به معروف و
نهی از منکر در محرم ترويج شود

مهر- امام جمعه موقت بشرویه اقامه نماز و احیای 
فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از مهم ترین 
و  کرد  عنوان  )ع(  الحسین  اباعبداهلل  قیام  اهداف 
گفت: ماه محرم فرصتی برای ترویج این فرایض 
است. حجت االسالم حدادیان در خطبه های امروز 
نماز جمعه شهرستان عنوان کرد: : امران به معروف 
و ناهیان از منکر بایستی خود نیز از کارهای ناپسند 
دوری و انجام دهنده کارهای نیکو باشند. به گفته 
وی وظیفه امروز ما هر چه باشکوه تر برگزار کردن 

این مراسمات عزاداری امام حسین)ع( است.

تکمیل زنجیره ارزش در تولید
هدف کارخانه اکسید منیزيم

تولید  و  تهیه  شرکت  عامل  مدیر  خبر-  گروه 
مواد نسوز در بازدید رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان از کارخانه اکسید منیزیم با بیان 
زنجیره  تکمیل  دنبال  به  کارخانه  دراین  اینکه 
ارزش در تولید هستیم گفت: برای تکمیل زنجیره 
صورت  شرکت  سوی  از  برنامه ریزی هایی  ارزش 
سازمان  همراهی  و  همکاری  نیازمند  که  گرفته 
هستیم.  مسیر  این  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز 
کارخانه منیزیم را دارای پتانسیل های بسیار خوبی 
برای تولید دانست و تصریح کرد: مدیریت صحیح 
و اصولی، در اختیار داشتن نیروی کار متخصص 
و  معادن  به  نسبت  مکانی  موقعیت  کارشناس،  و 
مزیت های رقابتی محصول تولیدی این کارخانه از 

جمله ویژگی های این مجموعه است.

همايش »احلی من العسل«
در طبس برگزار می شود

مهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس گفت: 
شهید  دبیرستان  در  العسل«  من  »احلی  همایش 
رجایی طبس برگزار می شود. خدایی صبح جمعه در 
حاشیه همایش شیرخوارگان حسینی عنوان کرد: این 
همایش در روز یکشنبه  18 مهر ماه مصادف با هفتم 
محرم برگزار می شود و هدف از برگزاری شناخت 

نوجوانان با شخصیت حضرت قاسم )ع( است.

توسعه ورزش معلوالن
به عزم و مشارکت ملی نیاز دارد

تسنیم- رئیس هیئت جانبازان و معلوالن با تأکید 
بر اینکه توسعه همه جانبه ورزش معلوالن به عزم و 
مشارکت ملی نیاز دارد گفت: از مسئوالن می خواهیم 
و  شادابی  نشاط،  شدن  اجرایی  راستای  در  تا 
توانمندسازی جانبازان و معلوالن بیشتر تالش کنند. 
شریعتی فر عمده ترین مشکالت موجود در ورزش 
جانبازان و معلوالن استان را نبود امکان و سهولت 
برای دسترسی به امکانات ورزشی و کمبود شدید 
اماکن و تجهیزات ورزشی ویژه دانست و عنوان کرد: 
ورزش معلوالن همچنان مشکالت سنتی خود را 

داشته باشد و آن گونه که باید رشد نکند.

بازاريان و کسبه  فروشگاه اينترنتی ايجاد نکنند حذف می شوند

امنیت مرزها در گرو کارهای تازه

فروشگاه  ایجاد  پست  کل  مدیر  مالئی- 
اینترنتی را یکی مهمترین ملزومات کسب و 
تاکید کرد:  و  دانست  استان  فیزیکی در  کار 
اگر بازاریان و کسبه استان فروشگاه اینترنتی 
ابتدای  از  و  شوند  می  حذف  نکنند  ایجاد 
از  دیگر  های  استان  از  کاال  امسال 18هزار 
همین طریق وارد خراسان جنوبی شده است.

صبح پنجشنبه به مناسبت روز ملی پست 
کل  اداره  جلسات  سالن  در  خبری  نشست 
مدیرکل  صابریان  شد.  برگزار  استان  پست 
پست عنوان کرد: با تغییر اساس نامه جدید، 

این اداره کل دولتی باقی ماند.

راه اندازی سامانه یکپارچه تحت وب
مدیرکل پست از راه اندازی سامانه یکپارچه 
تحت وب در استان خبرداد و گفت:این سامانه 
قابلیت نظارت باالیی دارد که کیفیت خدمت به 
مردم را افزایش می دهد. صابریان خاطرنشان 
با نرم افزار مبادله در کلیه دفاتر پستی  کرد: 
انجام  مرسوله  روی  بر  که  عملیاتی   دولت 
تواند  می  فرستنده  و  و ضبط  ثبت  می شود 
در  جاری  تمبر  خروج  از  وی  ببیند.  را   آن 
مرسوله های ثبتی خبر داد و افزود: با حذف این 

تمبر و الکترونیکی شدن این مرسوله ها انضباط 
مالی خوبی در پست انجام می گیرد.

سامانه یک پارچه نشان ایرانی ها 
 GNF مدیرکل پست استان تصویب پروژه
یا “سامانه یک پارچه نشان ایرانی ها” را اقدام 
شایسته دولت تدبیر و امید دانست و یادآورشد: 
دستگاه های خدمات رسان می توانند از این 
سامانه استفاده کنند تا در هنگام خدمت به چند 
آدرس برخورد نکنند و با کد پستی ده رقمی 

ارتباط میان دستگاهی  یکسان می شود.
شامل  رقمی  ده  کد  کرد:  تصریح  وی 
آدرس  تولید  سازی،  هنگام  به   : بخش   3
هر  برای  کد  صدور  و  استاندارد  های 
مدیرکل  است.  تجاری  و  مسکونی  واحد 
در  رقمی  ده  کد  کرد:  خاطرنشان   پست 
شهرستان ها تمام شده است اما کد روستاها 

تاپایان اسفند ادامه خواهد داشت.
کارهایی که  از  یکی  داد:  ادامه  صابریان 
شود  انجام  باید  پروژه  این  سهولت  برای 
که  است  محالت  مرز  کردن  مشخص 
شوراهای اسالمی شهر، روستا و شهرداری 

ها این اختیار را دارند.

خراسان جنوبی
رونق اقتصادی ندارد

رونق  را  صادره  ترافیک  اصطالح  وی 
هر  در  اگر  افزود:  و  دانست  استان  هر 
استان ترافیک صادره باال باشد یعنی رونق 

اقتصادی در آنجا وجود دارد. مدیرکل پست 
عنوان کرد: متاسفانه سرانه هر نفر در سال 
که کاالی پستی صادر می کند در کشور 12 

و خراسان جنوبی ۴ است.

رشد منفی 
372هزار  و  3میلیون  آمار  به  صابریان 

کاالی صادره در سال گذشته اشاره کرد و 
و  میلیون  یک  امسال  ابتدای  از  داد:  ادامه 
۴72 کاال صادرشده و 5 درصد رشد منفی 
داشته است. مدیر کل پست ایجاد فروشگاه 
کسب  ملزومات  مهمترین  یکی  را  اینترنتی 

تاکید  و  دانست  استان  در  فیزیکی  کار  و 
فروشگاه  استان  کسبه  و  بازاریان  اگر  کرد: 

اینترنتی ایجاد نکنند حذف می شوند.
وی به آمار ۴ هزار و 563 کاال که در سال 
گذشته به استان وارد شده اشاره کرد و افزود: 
از ابتدای امسال 18هزار کاال از استان های 

دیگر وارد خراسان جنوبی شده است.

مدیرکل پست بیان کرد: برای امسال در 
میلیارد  هزار  کشور  در  و  میلیارد   6 استان 
با  اما  است  شده  بینی  پیش  درآمد  تومان 
تومان  میلیون   ۴00 میلیارد   2 وضع  این 
صابریان  کنیم.  می  بینی  پیش  را  “ضرر” 
درآمد  تومان  میلیارد   ۴ گذشته  سال  افزود: 
پیش بینی شده بود که متاسفانه پرونده سال 
با یک میلیارد و ۴00 میلیون تومان  9۴ را 
ضرر بستیم. وی بیان کرد: هزینه فروشگاه 
تومان  هزار   75 ساالنه  پست  در  اینترنتی 
است و کسبه و بازاریان می توانند به راحتی 

عضو این فروشگاه بزرگ شوند.

تجمیع خدمات
ترخیص خودرو در پست

در  ترخیص  خدمات  تجمیع  از  صابریان 
برای  شهروندان  افزود:  و  داد  خبر  پست 
ترخیص خودرو دیگر نیاز نیست به چند اداره 

و پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
بخش  در  نیرو   ۴00 کرد:  عنوان  وی 
خصوصی و 127 نیرو در بدنه پست مشغول 
به خدمت هستند  و ما تنها سازمانی هستیم که 

از تکریم ارباب رجوع درآمد کسب می کنیم.

استان  عشایر  امور  اداره  رئیس  حسینی- 
خطاب به مسئوالن عنوان کرد: با این وضع 
جایگزین  مشاغل  فکر  به  اگر  خشکسالی 

نباشید، مرزها خالی خواهند شد.
آوا  خبرنگار  با  گوی  و  گفت  در  ابراهیمی 
جمعیت عشایر استان را 15 هزار و 676 خانوار 
اعالم کرد و افزود: این تعداد برابر 13.2 درصد 
جمعیت استان و 7 درصد کل کشور است. به 
گفته وی عشایر استان 1 میلیون 200 هزار 
راس دام و سبک و سنگین دارند و بیشتر آنان 
نهبندان،  جمله  از  مرزی  های  شهرستان  در 

درمیان، زیرکوه و سربیشه سکونت دارند.
استان به گزارش  امور عشایر  اداره  رئیس 
و  کرد  اشاره  سال 95  اول  ماهه   6 عملکرد 
افزود: آب رسانی سیار 80 هزار متر مکعب آب 
شرب و مرمت 3 هزار و 500 کیلومتر از ایل راه 
های عشایر از جمله کارهای انجام شده است. 
ابراهیمی با اشاره به سوخت رسانی برای 1000 
خانوار بیان کرد: این عمل هنوز در حال انجام 
است به طوریکه در هر ماهه 2 سیلندر نصب 
می شود. وی درباره تحویل تنور گاز سیار ادامه 
داد: منابع طبیعی کارهایی در این باره انجام 

داده است، هر چند مردم معتقدند عشایر موجب 
تخریب طبیعت می شوند در حالی که در مکان 
های سکونت عشایر طبیعت کمتر دچار تغییر 
استفاده  عشایر  امور  اداره  رئیس  است.  شده 
از سوخت های فسیلی و انرژی های نو برای 
تامین روشنایی را از دستور کارهای امسال این 
سعی  آن  بر  عالوه  گفت:  و  دانست  سازمان 
داریم امسال آموزش عشایر برای زندگی در 

شرایط خشکسالی داشته باشیم. 

تسهیالت صندوق های قرض الحسنه
در راستای تولید گوشت قرمز

ابراهیمی همچنین از راه اندازی تسهیالت 
صندوق های قرض الحسنه 5 ساله در راستای 
تولید گوشت قرمز خبر داد و افزود: 5 میلیارد 
و 700 میلیون تومان اعتبار برای این کار در 
نظر گرفته شده است که تاکنون هزار و 300 
خانوار واجد شرایط برای این اعتبار به بانک 
معرفی شده اند و 60 درصد آنان نیز این اعتبار 
را دریافت کرده اند. وی هدف از این کار را نبود 
توجیه اقتصادی برای دامداری سنتی وابسته به 
مرتع عنوان کرد و ادامه داد: نگهداری دام در 

فضای بسته فشار کمتری به طبیعت وارد می 
کند عالوه بر آن درآمد نیز کاهش نمی یابد.

تولیدات فرآورده های لبنی
8 درصد کاهش داشته است

رئیس اداره امور عشایر اضافه کرد: با اینکه 
حجم تولیدات فرآورده های لبنی و شیر امسال 
ریالی  ارزش  ولی  است  آمده  پایین  درصد   8
سال  با  قرمز  گوشت  تولید  افزایش  دلیل  به 
گذشته برابر است. ابراهیمی با بیان اینکه عمده 
محصوالت عشایر خود مصرفی است و کار 
فروش را هم خودشان انجام می دهند عنوان 
کرد: در این استان، گله 100 راسی در روز 25 
کیلو شیر تولید می کند که فروش آن توسط 
خود عشایر به راحتی انجام می شود. وی با 
بیان اینکه برنامه راه اندازی فروشگاه عرضه 
محصوالت عشایر برای اینکه این محصوالت 
سرجمع در جایی به فروش برسند در دست 
کار است عنوان کرد: منابع مالی این موضوع 
نیز در کارگروه مصوب شده که امیدواریم هر 
اداره  رئیس  برسد.  اجرا  مرحله  به  زودتر  چه 
امور عشایر تنها موردی که فروش آن سخت 

خواهد بود را گوشت قرمز اعالم کرد و دلیل آن 
را باال بودن قیمت دانست. ابراهیمی همچنین 
عشایر  زنان  خرد  اندازی 36 صندوق  راه  به 
اشاره کرد و افزود: امسال این برنامه را داریم 
تا زنان عشایر بتوانند برای خانواده ها درآمدزا 
باشند. وی اضافه کرد: 3 میلیون تومان به هر 

صندوق بالعوض کمک شده است. 

گران بودن علوفه
یکی از مشکالت اساسی عشایر

اینکه  بر  تاکید  با  امور عشایر  اداره  رئیس 
کوچ عشایر استان بر خالف سایر شهرستان 
ها به دلیل سرما و گرما انجام نمی شود گفت: 
کوچ آنان وابسته به مرتع است و اکثرا درون 
کوچ هستند و یا درون شهرستان های استان 
کوچ می کنند. ابراهیمی با بیان اینکه امسال 
به دلیل کاهش بارندگی ها کوچ نیز کم خواهد 

دستی  تغذیه  از  باید  عشایر  کرد:  اضافه  شد 
استفاده کنند که حضور آنان در همان محلی 
که هستند از لحاظ اقتصادی بهتر است. وی 
مهمترین مشکالت عشایر را نبود آب شرب 
برای دام ها اعالم کرد و افزود: گران بودن 
علوفه نیز از دیگر مشکالت این قشر است. 
 2 مصرفه  اندازه  به  االن  ما  داد:  ادامه  وی 
سال عشایر استان علوفه ذخیره کرده ایم ولی 
امسال اکثرا از علوفه دستی استفاده می کنند. 
رئیس اداره امور عشایر در پایان با بیان اینکه 
عشایر  را  استان  دامی  تولیدات  درصد   35
تهیه می کنند از تمامی مسئوالن استان در 
بدون  استان  مرزنشین  عشایر  کرد:  خواست 
امنیت  دولت  از  داشتی  چشم  و  مزد  هیچ 
آفرینی می کنند ولی با این وضع خشکسالی 
آنان  برای  جایگزین  مشاغل  فکر  به  اگر 

نباشیم قطعا مرزها خالی خواهند شد.

تاکید مدیرکل پست:

خرمشهرهای امروز اندیشه ها است
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
تفکرهاست،  و  اندیشه  امروز  خرمشهرهای 
برای جامعه  لغت جدید  باید فرهنگ  گفت: 
نوشته و افکار جامعه از این نظر مسلح شوند.
به گزارش مهر، حجت االسالم عبادی در 
اینکه  با اشاره به  مجمع عالی بسیج استان 
جهانی  استکبار  توطئه  با  بیگانه  روزگاری 
بود  بسیج همگانی  و  آورد  به کشور  هجوم  
بیرون  را  او  بعد  و  گیر  زمین  را  دشمن  که 
حضور  از  زاویه  یک  تنها  این  افزود:  کرد، 
در همه صحنه های  بسیج  اما  است  بسیج 

اجتماعی و بهداشتی حضور داشته است.
نیازهای  مهم ترین  از  یکی  را  علم  وی، 
امروز جامعه عنوان کرد و گفت: در صحنه 

جهاد علمی نیز بسیج به عنوان حرکت افکار 
افراد متعهد به دین و وظیفه است  عمومی 

کرسی  به  را  خود  حق  نظر  می تواند  که 
بنشاند و مطالبه جدی کند.

سرنوشت معادالت جهانی
در سوریه است

در  نیز  کشور  اساتید  بسیج  سازمان  رئیس 
این همایش با اشاره به اینکه امروز ایران در 

یک طرف معادالت جهانی و در طرف دیگر 
سرنوشت  که  عرصه ای  گفت:  است،  آمریکا 
این معادالت را تعیین می کند جنگ در سوریه 
است. صالحی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم 
برای نیروهای انقالب بازخوانی اهداف انقالب 
است تا ظرفیت های کشور را برای رسیدن به 
اهداف بزرگ سامان دهی کنیم.  وی، تبدیل 
ایران به قدرت بین المللی و استقرار تمدن نوین 
اسالمی  انقالب  هدف  نخستین  را  اسالمی 
ایران عنوان کرد و گفت: هیچ تمدنی بدون 
نگرفته  شکل  تاریخ  در  محوری  قدرت  یک 
است. رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، منابع 
انسانی و معدنی را ظرفیت های کشور دانست 
و افزود: ایران حدود شش درصد ذخایر معدنی 

جهان را دارد درحالی که یک درصد جمعیت 
جهان را به خود اختصاص داده است. صالحی 
با بیان اینکه امروز حتی روسیه نیازمند قدرت 
و دفاع ما است، بیان کرد: بعضی ها این قدرت 
را درک نمی کنند و می خواهند همانند زمان 
قاجار رفتار کنند و به قدرت و عظمت ایران 
توهین می کنند. وی همچنین با بیان اینکه 
تسلیم  باید  یا  داریم  راه  دو  آمریکا  برابر  در 
شویم و یا باید تبدیل به یک قدرت بین المللی 
شویم، عنوان کرد: اکنون کشور در رتبه 19 
به  اینکه  برای  و  دارد  قرار  جهان  اقتصادی 
10 قدرت برتر تبدیل شویم حدود 90 درصد 
راه را رفته ایم و مهم ترین اقدام دیگری که 

باقی مانده اجرای اقتصاد مقاومتی است.

اشتغال جایگزین برای عشایر ضروری است

کار خاصی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام نشده است

و  صدا  سازمان  رئیس  مشاور  مالئی- 
سیما گفت: از اعضای کارگروه خواستیم که 
در چارچوب الگوی کارگروه فرهنگ سازی و 
کنند  حرکت  مقاومتی  اقتصاد  گفتمان سازی 
زمینه  در  فرهنگ ساز  مابقی دستگاه های  اما 
مقاومتی  اقتصاد  از  عماًل  مقاومتی  اقتصاد 
کنار کشیدند و به سمت مسیرهای دیگر رفتند 
صورت  خاصی  کار  تاکنون  که  به گونه ای 
نگرفته است. عصر پنجشنبه همایش رسانه 
با  استان  رسانه های  ویژه  مقاومتی  اقتصاد  و 
رئیس  مشاور  عبدالملکی  حجت ا...  حضور  

سازمان صدا و سیما در امور اقتصاد مقاومتی 
در سالن تبلیغات اسالمی برگزار شد.

فرهنگ سازی  مفهومی  مدل  افزود:  وی 
روش  یک  مقاومتی  اقتصاد  گفتمان سازی  و 
در  باید  چارچوب  این  که  است  شناختی 

فعالیتهای رسانه ای مدنظر قرار گیرد.
در  سیما  و  صدا  سازمان  رئیس  مشاور 
امور اقتصاد مقاومتی بیان کرد: وزارت ارشاد 
مقاومتی  اقتصاد  ستادفرماندهی  جلسه  در 
و  فرهنگ سازی  کارگروه  این  مسئولیت 
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی را نپذیرفت و 

این مسئولیت به سازمان صداوسیما واگذار شد 
که پنج دستگاه دیگر از جمله وزارت ارشاد، 
وزارت کار و رفاه، وزارت آموزش و پرورش، 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  و  علوم  وزارت 
حوزه  این  در  صداوسیما  همکاران  به عنوان 
معرفی شدند . عبدالملکی خاطرنشان کرد: در 
دستگاه های  نکردن  همکاری  به علت  عمل 
مدیریت  سازمان  پشتیبانی  نبود  و  مربوطه 
و  است  نشده  اجرا  کار  این  بودجه  برنامه  و 
سازمان مدیریت شاکله این کارگروه را به هم 
از دستگاه ها خواسته شد به صورت  ریخت و 

اعضا  از  ما  گفت:  وی  کنند.  اقدام  مستقل 
خواستیم که در چارچوب همین الگو حرکت 
در  فرهنگ ساز  دستگاه های  مابقی  اما  کنند 
زمینه اقتصاد مقاومتی عماًل از اقتصاد مقاومتی 
کنار کشیدند. وی یادآور شد: 10 گروه اصلی 
شامل خردساالن، دانش آموزان، دانشجویان، 
کشاورزان،  اصناف،  کارگران،  کارمندان، 
جمعیت  سالخوردگان  و  بیکاران  خانه داران، 
چارچوب  در  که  می دهند  تشکیل  را  کشور 
نظریه تربیت اقتصاد گفته می شود متناسب با 

هر گروه باید برنامه ویژه طراحی شود.

بیان دستور  به نوعی  افزود: تشخیص  وی 
ابعاد  تبیین  مرحله  در  که  است  فقیه  ولی 
مرحله  به  سپس  و  می شود  باز  آن  مختلف 
تبلیغ می رسد که در این مرحله شبهاتی برای 
مخاطب پیش می آورد و باید پاسخ مخاطب 
داده شود. در مرحله چهارم که مرحله تثبیت 
این  که  قلبی می رسد  آرامش  به یک  است 
می دهد  جواب  ثانیاً  و  است  الزم  اواًل  الگو 
اما متأسفانه در حوزه اقتصاد مقاومتی هنوز 
پنج  نرسیده ایم. در مرحله  به مرحله 3 و ۴ 

تعمیق اتفاق می افتد و افراد عمل می کنند.
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وحدت همه جانبه اصولگرایان برای 
انتخابات ۹۶ در حال تحقق است

جامعه  مقام  قائم   تقوی،  سیدرضا  حجت االسالم 
بین  وحدت  فرآیند  به  اشاره  با  مبارز  روحانیت 
کرد:  اظهار   ،96 سال  انتخابات  در  اصولگرایان 
یک  دنبال  به  باید  اصولگرایان  است  مهم  آنچه 
که  باشند  جانبه  همه  وحدت  و  اجماع  ائتالف، 

الحمدا... این امر در حال تحقق است.

جلودارزاده : انتقاد کواکبیان از شورای 
سیاستگذاری »ُکشتی  سیاسی« است

فراکسیونی  هم  انتقادات  امید،  فراکسیون  عضو 
سیاستگذاری  عالی  شورای  به  نسبت  خود 
نامید.  سیاسی«  »ُکشتی  را  اصالح طلبان 
اصالح طلبان  برخی  اظهارات  درباره  جلودارزاده 
شورای  در  معتقدند  که  کواکبیان  جمله  از 
نفر تصمیم می  سیاستگذاری اصالح طلبان چند 
اینها  کرد:  اظهار  کنند،  اجرا  باید  بقیه  و  گیرند 
عقب  تعدادی  مذاکرات  این  در  و  است  مذاکره 
می نشینند و بعضی ها هم جلو می روند. در عالم 
سیاست این مسایل عادی است چرا که هر کسی 

می خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد.

 فضای استادیوم در بازی ایران و کره 
 صددردصد عاشورایی باشد

از  عده ای  اینکه  بیان  با  تهران  جمعه  خطیب 
آمریکا چشم  به  نباید  دارند، گفت:  آمریکا ترس 
به  اشاره  با  کرمانی  موحدی  باشید.  داشته  امید 
کره  با  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مسابقه  برگزاری 
قرار  اگر  شد:  متذکر  عاشورا  شب  در  جنوبی 
شود،  انجام  فوتبال  مسابقه  عاشورا  شب  است 
باشد.  عاشورایی  باید صددرصد  استادیوم  فضای 
گفت:   مسابقه  برگزاری  متولیان  به  خطاب  وی 
تماشاگران  همه  و  کنید  سیاه پوش  را   استادیوم 

به جای تشویق فریاد »یاحسین)ع(« سر دهند.

 الریجانی:  در انتخابات کاندیدا نمی شوم
بنای  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
 96 جمهوری  ریاست  انتخابات  در  کاندیداتوری 
را ندارم. در روزهای گذشته چهره های شاخص 
در  الریجانی  علی  حضور  احتمال  از  سیاسی 

انتخابات آتی خبر داده بودند.

آیا ابتکار با مرد آلمانی دست داد؟ 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آلمان با 
وزیر محیط زیست این کشور دست داده اما چهره 
مردانه وزیر آلمانی که یک زن است، بسیاری را 
گمانه زنی هایی  برخالف  است.  انداخته  اشتباه  به 
در فضای مجازی و تصورات، وزیر فدرال محیط 
زن  یک  دارد،  مردانه  ظاهری  که  آلمان  زیست 

است و باربارا هندریکس نام دارد.

عارف: نباید جامعه را درگیر التهاب دو قطبی کرد

رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم شورای اسالمی 
انتخابات  جریان  در  جامعه  اینکه  برای  کرد:  تأکید 
انقالب  های  ارزش  و  ها  آرمان  باید  نشود  قطبی  دو 
قرار گیرد.  احزاب  و   مدنظر همه جریان های سیاسی 
محمد رضا عارف افزود: رقابت در درون خانواده انقالب 
باید با اخالق و عقالنیت باشد. این بار هم شاهد خواهیم بود که رقابت با در 

نظر گرفتن منافع ملی، اخالق و عقالنیت برگزار می شود.

حداد عادل: کسانی که ما را مسخره می کردند حاال بیشتر از ما دلواپس شده اند

عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به وضع تحریم ها علیه ایران اظهار کرد: دیروز فقط ما دلواپس بودیم اما امروز همه دلواپس 
هستند، کسانی که ما را مسخره می کردند که چرا دلواپس هستید امروز دلواپس تر از خود ما شده اند. حداد عادل یادآور شد: وزیر اقتصاد 
آلمان قبل از این که به ایران بیاید، گفته بود شرط همکاری ما با ایران این است که شما رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسید. آنها 
از  آنان دست  احتمالی  برای یک کمک  بوده حاال  اسرائیل  بر  اول هم شعارش مرگ  روز  از  و  انقالب کرده  ایران که  دارند ملت  انتظار 

آرمان هایش و حمایت از فلسطین و قدس بردارد و بر یک رژیم کودک کش جعلی صحه گذارد. وی تاکید کرد: ما باید بر سر آرمان های خود پافشاری کنیم.

خطر تجزیه کشورهاي منطقه جدي است

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل نسبت به 
خطر تجزیه کشورهاي منطقه هشدار داد. امیرعبداللهیان 
در این باره اظهار کرد: تروریست هاي شکست خورده 
در سوریه با تشدید محاصره فوعه و کفریا فاجعه جدید 
انساني را در این کشور رقم زده اند. وی  افزود: داعش 
ابزار دست آمریکا و رژیم صهیونیستي است که محور مقاومت را هدف قرار داده 

اما رژیم نامشروع اسرائیل را هدف قرار نمي دهد.

سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
گفت:  اسالمی  انقالب  پاسداران 
داعش و گروه های تکفیری برای 
برای  اینها  سوریه تأسیس نشدند، 
سرلشکر  اند.  شده  تشکیل  ایران 
زمان  در  کرد:  تأکید  سلیمانی 
سوریه  به  عبدا...  ملک  اسد،  بشار 
آمد و دست بشار اسد را گرفت و 
را  سوریه  ارتش  که  برد  لبنان  به 
بود و مجسمه حافظ  بیرون کرده 
گفت  بود؛  آورده  پایین  را  اسد 
اما  تو«،  برای  لبنان  این  »پسرم، 
بشار  می خواست  می خواست؟  چه 
اسد از ایران دست بکشد، اما وی 
است  چیزی  همان  این  نپذیرفت 
که برخی آن را آورده بزرگ منافع 

نیروی  فرمانده  می نامند.  ملی 
ولیعهد  کرد:  اظهار  سپاه  قدس 
عجول  خیلی  که  عربستان  دوم 

هم  را  خود  شاهد  شاید  و  هست 
درباره  تا  رفت  روسیه  به  بکشد 
سوریه وساطت کند و جلسه ای با 

از سوریه  حضور روس ها و فردی 
گذاشتند. ولیعهد عربستان از حال 
بشار اسد پرسید و این فرد سوری 
گفت مشکل داعش است و ولیعهد 
خطر  که  »داعش  گفت  عربستان 
می شود،  تمام  اینها  همه  ندارد 
ایران  با  شما  ارتباط  مشکل  اما 
نداشته  ارتباط  شما  اگر  و  است 
می شود.«  تمام  چیز  همه   باشید 
وی با اعالم اینکه مشکل دشمنان، 
محوریت سوریه در جبهه مقاومت 
و ارتباط با جمهوری اسالمی ایران 
فقط  آنجا  در  کرد:  تصریح  است، 
از  بلکه  نمی کنیم،  دفاع  سوریه  از 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  اسالم 

هم دفاع می کنیم. 

داعش و تکفیری ها برای ایران تأسیس شدند
ولیعهد دوم عجول عربستان شاید شاهدش را هم بکشد

با نهایت تأسف درگذشت شادروان

حاج محمد حسین ارغوانی 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع می رساند. جلسه سوم آن روانشاد امروز شنبه 95/7/17 از ساعت 3 
الی 4 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد 

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

همکار محترم 

جناب آقای جهانی

با نهایت تأسف درگذشت مرحومه مغفوره

 ناهید گلدانی 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده، علو درجات آن فقیده سعیده 
و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره  اتحادیه 
عکاسان و چاپخانه داران

خانواده ارغوانی

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

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

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

 فی: توافقی         09155633400

با عرض تسلیت به مناسبت 
فرا رسیدن محرم الحرام و ابراز ارادت 

عزاداران به سید و ساالر شهیدان و با توجه 
 به آسیب شناسی های عزاداری و احترام 

به نظر شهروندان فهیم و حرمت به نوا و ناله 
عزاداران همگام با دیگر هیئات مذهبی از 

طبل و سنج در مسیر حرکت هیئت
  جدا خودداری به عمل خواهد آمد.

اجرکم عندا...

روابط عمومی و امور فرهنگی هیئت صاحب الزمانی )عج(

اسالم زنده به عاشورا و حسین بن علی )ع( است. مقام معظم رهبری

فروش محصوالت صوتی حرفه ای با شرایط ویژه 
Montarbo

RCF-FBT-EV-LAX-Beyerdynamic-Danacord
جاسکو – چنگ - دی ان دی

سخنران: حجت االسالم دکتر شهابهیچ شعبه دیگری ندارد
مداح: حاج غالمحسین نارمنجی
آدرس: شهید منتظری 3- جنب مسجد خضر نبی

مراسم عزاداری و سوگواری دهه اول محرم
 از یکشنبه ۹5/7/11 ساعت 1۹

هیئت جان نثاران
 ابا عبدا... الحسین )ع(

همایش شیرخوارگان حسینی 
عکس ها از خبرگزاری ایرنا ، ایسنا و مهر 
نوفرستی ، صالحی مقدم ، دادرس مقدم 


