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رییس جمهور:
ظریف حرف های نیش دار

 را تحمل می کند

دبیرکل کنفرانس حمایت از فلسطین:
اختالف ایران و حماس

 صحت ندارد 

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:
 اصالح طلبان برای انتخابات 

تورم کاندیدا دارند
 صفحه  8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

استقالل خراسان 
جنوبی خدشه دار نشود
* مهرآیین

 معضل جدید استان کسب مجوز پروانه بهره برداری
کارخانجات صنایع غذایی از خراسان رضوی است. 
این گفته محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی استان 
است که در هفتمین شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی با انتقاد از روند یکساله کسب مجوز بهره 
برداری صنایع غذا بیان شده است. اکنون حکایت صدور 
مجوز پروانه بهداشتی صنایع غذایی خراسان جنوبی 
توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم از آن حرف 
 هاست! بعد از 12 سالی که از تشکیل خراسان جنوبی

می گذرد این اتفاق را باید معجزه مدیریت کالن 
برآیند حساسیت های موکالن مردم در  و  استان 
مجلس دانست! آنها که پیشینه تأسیس استان را بیاد 
دارند بدون شک به خاطر می آورند که ایجاد استانی 
مستقل در شرق کشور در زمان خود بر بسیاری دشوار 

آمد و هنوز هم بر برخی ناگوار است.
کسانی که منافعشان در تشکیل استان های جدید 
از بین می رفت، افرادی که قلمرو ریاستشان کوچک 
می شد، اشخاصی که بنام شهرستان های دور و 
محروم از پایتخت اعتبار می گرفتند و با جابجایی در 
سرفصل ها همه ی آن دریافتی ها را خرج ساختمان 
ادارات کل و سازمان ها و دکور اتاق ها و خودرو و 
ها از حلقوم شهرستان  یا   تشریفاتشان می کردند 

می گرفتند و در حلق مرکز استان آنروز می ریختند 
از جمله مخالفان بودند. به شهادت بسیاری از کردارها، 
رفتارها و گفتارها هنوز هم کم نیستند افراد، مدیران یا 
سازمان هایی در استان همسایه که استقالل خراسان 
جنوبی را بهر دلیل برنمی تابند... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

آیت ا... مکارم شیرازی گفت:
در شبکه های اجتماعی  توهین

 به مقدسات اوج گرفته
 صفحه  8

حمله های 
تاریخی به 

میراث فرهنگی
افتتاح طرح 

گردشگری بوذرجمهر قاین
صفحه 7

محرم امسال با طبیعت همراه شویم
 دیوارها سیاه پوش شده و نوای جان سوز مصیبت حسینی بر فضای شهرهای کشور طنین  انداز است. ماه محرم 
است و  دیوارهای شهر به رنگ سیاه عزاداری ساالر شهیدان در آمده، ارادت مردم کشور ما به امام حسین )ع( به 

اندازه ای است که با تعداد محدودی واژه نمی توان آن را به وصف کشید... ) مشروح گزارش در  صفحه 3 (

مدیر کل میراث فرهنگی استان انتقاد کرد:

صفحه 7

8 صفحه   / شود؟  می  بازیچه  هم  )ع(  حسین  امام  عزای  که  کشانده  کجا  به  را  ما  بازی  سیاست  ظریف:   / ندارد  حقیقت  مداحان  میلیونی   ۲۰ چک های  دریافت  شایعه   / ایران  مورد  در  اشتباه  یک  به  کانادا  اعتراف   / است  بدهکار  ما  به  عربستان    / امریکا  مردم  به  فیروزآبادی  سرلشکر  توصیه 

چهلمین روز درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار زنده یاد

حاج محمد اسماعیل زنگوئی مطلق 
 را به سوگ می نشینیم.

به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز یکشنبه 1395/7/18 از ساعت 15 الی 16 
در محل مسجد امام حسن مجتبی)ع( واقع در نبش معلم 16 منعقد می باشد 

 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب آرامش روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: زنگوئی ، خانی ، افتخاری ، عجم ، یادگار

 و سایر بستگان

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

به اطالع همشهریان عزیز و هیئت های مذهبی منطقه براکوه می رساند 

مراسم  عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین)ع( 
و مراسم نخل و علم گردانی روز تاسوعا در حسینیه روستای زادنبه

 از ساعت 9 صبح الی 13 برگزار می گردد

سخنران: حجت االسالم سجادی
حضور همه شیفتگان اهل بیت )ع( مزید امتنان می باشد. 

هیئت عزاداری روستای زادنبه و خلیران

با عرض تسلیت ایام سوگواری 
حضرت اباعبدا... الحسین )علیه السالم( درگذشت 

شادروان حاج محمد محمدنژاد
را به اطالع می رساند:

مراسم تشییع: امروز یکشنبه 95/7/18 ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر
 از محل سالن بهشت متقین

جلسه ترحیم: دوشنبه 95/7/19 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر
 در محل هیئت حسینی

برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است

خانواده های: محمدنژاد ،دلیر، یوسفی 
جعفرپور،کیکاووسی، شاملو  و رحمانی

جناب آقای جعفرپورمقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی
از شنیدن خبر فوت ابوی همسر گرامی تان، مرحوم مغفور

 شادروان حاج محمد محمدنژاد
 بسیار متاثر شدیم. این ضایعه دردناک را که مصادف است با هفتمین روز از ماه محرم 
خدمت جناب عالی و خانواده محترم و بازماندگان تسلیت عرض نموده، خداوند متعال 

روح پاکش را با موالیش سرور و ساالر شهیدان امام حسین )ع( محشور نماید.

همکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

زنده یاد سروان عبدا... مالکی
 را به اطالع دوستان و همکاران شان در مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( 
می رساند. حضور شهروندان محترم در جلسه ترحیم آن مرحوم که 

امروز یکشنبه 95/7/18 از ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر
  در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
 موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

فرماندهی ارشد نظامی آجا  در خراسان جنوبی

با نهایت تأسف وتالم درگذشت ناگهانی 

شادروان سروان عبدا... مالکی
 را حضور خانواده محترم آن روانشاد و همکاران شان

 در مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( تسلیت عرض نموده 
از عموم شهروندان محترم دعوت می شود در جلسه ترحیم آن زنده 
یاد که امروز یکشنبه 95/7/18 از ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر

 در محل هیئت حسینی برگزار می گردد، شرکت نموده
 و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم آورند.

اتحادیه میوه و تره بار بیرجند

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

یک سال است با نگاهی خیس از اشک 
به غبار راه مادر عزیز سفرکرده 

شادروان سعیده شریفی مود
 می نگریم که چه سان ما را در غم خود تنها گذاشت و پنداری 
هرگز نیندیشید که با رفتنش هوای دل مان همیشه ابری است 
و آسمان چشمان مان بارانی و کوچه شهر دل مان از صدای پای 

آن مهربان، خالیست.
اینک در غم هجران یک ساله اش صبورانه آه می کشیم و اشک 

می ریزیم. به همین مناسبت امروز یکشنبه 95/7/18 
از ساعت 16 الی 16/45 همراه شما عزیزان در آرامگاه ابدی اش واقع در بهشت متقین

 یاد او را گرامی می داریم.

حاج محمدرضا ایزدی مود و فرزندان

جناب آقای اله نظر اسعدزاده
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت همسر گرامی تان مرحومه حاجیه فاطمه میری 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم 
صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت شعب و شعبه مرکزی بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی

ریاست محترم 
جناب آقای محمد حسین وهاب زاده

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادرگرامی تان 
را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه

 علو درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

شرکت پخش سها هالل بیرجند

به مناسبت سالگرد  درگذشت عزیزمان 

شادروان جمشید نصیری 
جلسه یادبودی امروز یکشنبه 95/7/18 از ساعت 3/3۰ الی 4/3۰ 

بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار می گردد
از عموم سروران معظم دعوت می شود در این مراسم شرکت فرمایند.

خانواده های: نصیری ، انجمنی

البـرز عزیـزم موفقیتت را در 
مسابقه شطرنج سریع گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و همچنین اعطای ریتینگ بین المللی شطرنج سریع 

از فدراسیون بین المللی شطرنج که مدیون زحمات استاد بزرگوار جناب آقای 
میزانی می باشد، به تو و استادت تبریک عرض می نماییم و امیدواریم در تمامی 

مراحل زندگی موفق و پیروز باشی.

از طرف مادرت و خانواده خسروی

استاد گرامی جناب آقای حاج مهدی شریعتی 
 نتیجه تالش صادقانه و تدبیر هوشمندانه جناب عالی در هیئت ورزشی جانبازان

 و معلولین خراسان جنوبی، شکوفایی استعدادها و حضور ورزشکاران جانباز و 
معلول در میادین قهرمانی و کسب بیش از یکصد مدال طال ، نقره و برنز کشوری 
است این خدمت بزرگ و بی منت را ارج می نهیم. سپاس واژه کوچکی است 
نسبت به این همه همراهی و همدلی شما بزرگوار، برای تان آرزوی موفقیت داریم. 

جامعه  ورزش جانبازان و معلولین استان خراسان جنوبی

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.
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  پیشنهاد افزایش برداشت از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان
به  اشاره  با  مرکزی  بانک  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  مدیرکل  حکیمی،  ناصر  اعتبار-  عصر 
پیشنهادهای افزایش سقف برداشت اسکناس از خودپردازها به ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان در شبانه 
روز گفت:  این موضوع مراحل تصویب خود را در بانک مرکزی می گذراند.

سرمقاله

استقالل خراسان 
جنوبی خدشه دار نشود

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول( ... تجربه نشان داده است 
این فرآیند اگر پا بگیرد و مدیران توانمند در رأس امور 
منطقه قرار گیرند به شرط وجود اعتبار و اختیار مردم 
و مسئوالن با کفایت منطقه خوش می درخشند و در 
این درخشش ها مقایسه ها نمودار می شود و کم 
کاری ها آشکار... کار واگذاری صدور مجوز صنایع 
پزشکی  علوم  دانشگاه  به  جنوبی  خراسان  غذایی 
استانی دیگر و افزایش زمان صدور پروانه تا یکسال و 

شاید بیشتر از چند منظر قابل تأمل است:
1. در فضای رقابتی سنگین اقتصادی جهان امروز 
که دقیقه ها و بلکه ثانیه ها تعیین کننده اند تأخیرهای 
چند صد روزه! یعنی سال یا سال هایی عقب ماندن 

از تولید و بازار و گام برداشتن در مسیر ورشکستگی.
2. با توجه به تعدد انواع صنایع غذایی در خراسان 
رضوی و سوابق اعمال سلیقه و درنظر گرفتن منافع 
پروانه ها و مجوزها در همه  منطقه ای در صدور 
جا! این احتمال وجود دارد آنگاه که صنعت بزرگ و 
پرقدرتی از این جنس بخواهد در دیار ما پا بگیرد، از 
بیم بی رونقی بازار تولیدات مشابه در استان همسایه، 
کارشکنی ها هم شروع شود و نتیجه این رفتارها هم 
از قبل معلوم است عقب ماندگی هر چه بیشتر استان 
ما، بی رغبتی سرمایه گذاران به کار در منطقه و حدیث 

مفصلی که تو خود باید از این ُمجمل بخوانی!
3. وقتی کار صدور مجوز صنایع غذایی به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد واگذار شد معنی دیگرش این است 
که اجازه دخالت، اظهارنظر و حتی کارشکنی در مسایل 
منطقه نیز به آنان داده می شود و این آغاز نامیمون 
دامن صنعتگر و مسئول  فرایندیست که عواقبش 
 استان را توأمان خواهد گرفت و شاید به حوزه ها

و سازمان های دیگر هم تسری پیدا کند.
۴. اصاًل بعد از آنهمه مصیبت و تالش و انتظار 
چندین ساله استان تشکیل شد که برای انجام یک 
کار ساده اداری مردم ما 7۰۰ کیلومتر راه را نکوبند و 
نروند و جان و مال خویش را در این راه ناامن هزینه 
نکنند... حاال با این داستان تازه بعد از 12 سال گویا 
همه رشته های مردم، دلسوزان و مسئوالن قرار است 

پنبه شود! و به خانه اول برگردیم!
گردانندگان دانشگاه علوم پزشکی استان همسایه 
مدعی اند بی آنکه بخواهند وزارت بهداشت مجوز 
این کار را به آنها داده است. اینجا این سوال مطرح 
می شود با آن همه دغدغه کاری و گرفتاری شما 
چرا پذیرفتید؟ در اوضاعی که به قول بیرجندی ها 

»هرکس آتش ورکماچ خو مداره«! 
و به گفته سید محمدباقر عبادی 6۵ درصد بودجه 
راه آهن تهران- رشت به دلیل آنکه “نوبخت” معاون 

رئیس جمهور رشتی است اختصاص می یابد!
این هراس وجود دارد که شاید »وسوسه کماچ« به 
وزارت بهداشت هم رسیده باشد... باالخره آقای وزیر هم 
 حق دارد عالیقی به سرزمین آبا و اجدادی داشته باشد!

۵. عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ابتدا تا 
امروز با وجود همه کمبودها نشانه ای از اقتدار علمی 
آن در کشور است. کسب عناوین متعدد علمی و روند 
رو به رشد خدمات پزشکی در این فضا را امید آفرین 
بویژه پس از حضور دکتر قائمی در سمت ریاست 
دانشگاه، واگذاری کاری عادی به استانی دیگر هیئت 
پزشکی  معظم  دانشگاه  سازمانی  جایگاه  و  علمی 
بیرجند را زیر سوال می برد و شایسته و الزم است 
رئیس دانشگاه، استاندار محترم و نمایندگان استان به 
این کار نشان دهند تا امر صدور مجوزهای صنایع 

غذایی به خود استان واگذار شود.
از دست  و  اثرگذاری  و  کنترل  برای  این تالش 
گرفتن امور و حتی سیطره فرهنگی بر منطقه که از 
دید بسیاری از مسئوالن و مدیران استان پنهان مانده 
در طی تمام سال های پس از تشکیل استان وجود 
داشته و نتایج آن را می توان در قالب تفویض برخی 

اختیارات منطقه به استان دیگر دید...
کوشش برای حفظ مرکزیت فرهنگی و سیاسی 
 گذشته، دخالت در مطالعات و توزیع اعتبارات استان های

جدید خراسان جنوبی و شمالی با اهداف گوناگون 
آن بر  متعددی  شواهد  و  دارد  وجود   همچنان 

می توان اقامه کرد که حسب ضرورت و در جای خود 
به آن خواهیم پرداخت.

با این همه مردم سلیم النفس خراسان جنوبی با 
همراهی و همگرایی منطقه ای برای توسعه به شرط 
یکرنگی و صداقت و رعایت عدالت مخالفتی ندارند 
با  اما  آنها  به دورنگی و زرنگی نکشد.  آنجا که  تا 
هر گونه معامله ای که استقالل استان را زیر سوال 
ببرد مخالفند و این هشدار است برای مسئوالن و 
نمایندگان مجلس که با چشم بینا و گوش شنوا به 
مسائل بنگرند تا موارد مشابه پیش نیاید و تکرار نشود.

همسان سازی حقوق کارکنان دولت
 از برنامه های مجلس است

ایسنا- رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت: تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی 
نیازمند  دولت  کارکنان  حقوق  سازی  همسان  و 
تالش دولتمردان و مجلس شورای اسالمی است. 
تفاوت  و کاهش  قوانین  اصالح  افزود:  تاجگردون 
های بسیار زیاد و آشکار حقوق در شرایط یکسان 

اولویت نمایندگان مجلس شورای اسالمی است.

ثبت نام تکمیل ظرفیت 
کارشناسی ارشد پزشکی از 17 مهر

مسئول آزمون سازی مرکز سنجش آموزش پزشکی 
وزارت بهداشت از آغاز ثبت نام برای تکمیل ظرفیت 
ارشد پزشکی خبر داد و گفت: داوطلبان از شنبه 17 
تا یکشنبه 18 مهر فرصت دارند نسبت به ثبت نام 

برای تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی اقدام کنند.

راه اندازی سامانه پایش هوشمند 
ناوگان حمل و نقل جاده ای

میزان - رئیس پلیس راه راهور ناجا از راه اندازی سامانه 
پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی جاده 
در جاده های کشور  و مسافر  بار  ناوگان  ای روی 
با   گفت:  حمیدی  حسین  محمد  سردار   داد.  خبر 
نیازی به  اتوبوس ها  این سامانه دیگر  اندازی  راه 
توقف در پاسگاه های پلیس ندارند واطالعات آنها به 

صورت آنالین توسط پلیس کنترل می شود.

پایان طرح هدفمندی یارانه  ها
 تا 3 سال آینده

خبرآنالین - مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پایان دومین 
سال از اجرای برنامه ششم به پایان برسد. در حال 
حاضر برنامه ششم در مجلس شورای اسالمی در 
دست بررسی است، این بدان معناست که اگر اجرای 
این قانون در سال 1396 آغاز شود، قانون هدفمندی 
یارانه ها تا پایان سال 1397 اجرایی شود. به این 
ترتیب در صورت تصویب این پیشنهاد از سال 1398 
این قانون دیگر اجرایی نخواهد شد و مبنا قانون 
تازه ای است که مدیریت انرژی نام دارد و هنوز به 

تصویب مجلس نرسیده است.

قیمت سوخت تا پایان امسال افزایش نمی یابد

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده 
گونه  هیچ  سال  پایان  تا  گفت:  نفتی   های 
سوخت  قیمت  افزایش  برای  ای  برنامه 
نخواهیم داشت و خبرهای منتشره مبنی بر 
می کنیم.  تکذیب  را  سوخت  قیمت  افزایش 
کاظمی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
افزایش  برای  ای  برنامه  هیچ  داشت:  اظهار 
قیمت سوخت در دستور کار دولت و شرکت پخش و پاالیش نیست 
و حتی پیشنهاد آن هم تاکنون مطرح نشده است. وی با اشاره به 
قیمت گفت:خبرهای  افزایش  بر  مبنی  داران  جایگاه  های  صحبت 
منتشر شده تنها اظهار نظر شخصی برخی افراد بوده و جایگاه داران 

حق هیچ گونه اظهار نظر در این خصوص را ندارند.

 آغاز ثبت نام آزمون استخدامی
 آموزش و پرورش از امروز

آموزش کشور  عالی سازمان سنجش  مشاور 
از استخدام 1۰ هزار نیرو در آموزش پرورش 
خبر داد و گفت: داوطلبان از روز یکشنبه 18 تا 
شنبه 2۴ مهر مهلت دارند در این آزمون ثبت نام 
کنند.دکتر حسین توکلی در گفت و گو با ایسنا 
با اعالم این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای 
شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که اطالعیه آن روز 
چهار شنبه 1۴ مهر روی سایت سازمان سنجش آموزش قرار گرفت، 
از فردا یکشنبه 18 مهر شروع می شود. وی خاطر نشان کرد: آزمون 
استخدامی آموزش پرورش همزمان با آزمون استخدامی 12 دستگاه 
 اجرایی و 68 دانشگاه علوم پزشکی کشور جمعه 21 آبان برگزار می شود.

17 میلیارد تومان دیگر از 
حقوق های نجومی باید برگردد

اشاره  با  اصل 9۰ مجلس،  کمیسیون  رئیس 
به استرداد ۵ میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان از 
دریافتی های مازاد به بیت المال، گفت: حدود 
23 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که 
باید بازگردد. داوود محمدی در گفتگو با مهر، 
پرونده ها  بررسی  نتیجه  در  کرد:  خاطرنشان 
تومان  میلیارد  ارزش 23  به  بیت المال  از  مازاد  برداشت  مورد   397
صورت گرفته که از این میزان، پنج میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان به 
بیت المال بازگشته است؛ بنابراین حدود 17 میلیارد تومان باقی مانده 
است که دیوان محاسبات باید تا آخر پیگیری و بررسی کند که به 

بیت المال مسترد شود.

به دنبال تعیین تکلیف مرحله ای پرونده سپرده گذاران 
جدید  فاز  مهر   17 از  ثامن الحجج  اعتبار  تعاونی 
می شود.  آغاز  عامل  بانک  سوی  از  وجوه  پرداخت  
مبالغ تا سقف2۰۰ و 3۰۰ میلیونی به  طور مشروط به 

سپرده گذاران واگذار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، حدود 9 ماه از آغاز بررسی و پرداخت 
ثامن الحجج  اعتبار  تعاونی  سپرده گذاران  پرونده های 
می گذرد،  پارسیان  بانک  یعنی  عامل  بانک  سوی  از 
تاکنون طی چند مرحله و با شروع از پرداخت های خرد 
تعیین  سپرده گذاران  این  درصد   97 حدود  حساب های 

براساس  که  است  حالی  در  این  است.  شده  تکلیف 
در  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  پیش  چندی  که  گزارشی 
و  میلیون  یک  از  تعاونی  این  حساب های  حاضر  حال 
پیش بینی  و  یافته  کاهش  فقره  هزار  به 33  فقره   2۵7
می شود تا پایان پرداخت وجوه 2۰۰ و 3۰۰ میلیونی تا 99 
درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شوند. تا پیش از این 
سپرده گذاری ها تا 1۰۰ میلیون تومان مورد رسیدگی قرار 
گرفته بود و از شنبه سپرده های تا سقف 2۰۰ میلیون و از 
27 مهر تا سقف 3۰۰ میلیون تومان به جریان رسیدگی ها 
به طور  مرحله  این  در  پرداختی ها  اما  خواهد شد.  اضافه 

مشروط انجام خواهد شد به طوری که تا سقف 3۵ میلیون 
تومان به هر یک از مشتریان پرداخت می شود مشروط 
به این که تعهدی مبنی بر عدم مطالبه باقی مانده وجوه 
ارائه  پارسیان  بانک  به  مشخصی  زمانی  بازه  طی  خود 
کند تا بانک بتواند فرصت کافی برای تبدیل دارایی های 
تعاونی و تامین وجوه نقد مورد نیاز برای پرداخت مطالبات 
سپرده گذاران در اختیار داشته باشند. بر این اساس، تعهد 
عدم مطالبه باقی مانده وجوه از سوی سپرده گذار تا سقف 
2۰۰ میلیون تومانی برای 1۴ ماه و تا سقف 3۰۰ میلیون 

تومانی برای 17 ماه خواهد بود.

ورود 3۰۰ میلیونی های ثامن  الحجج به فاز مشروط

شوراهای  عالی  کانون  مدیره  هیأت  عضو 
کمیسیون  گفت:  کشور  سراسر  کار  اسالمی 
اجتماعی مجلس برای برگشت اصالحیه قانون 
کار به دولت برای بررسی بیشتر مقاومت می کند.

با جام جم  میر علی شیرافکن درگفت و گو 
آنالین اظهار داشت: جامعه کارگری با نفس کار 
یعنی اصالح قانون کار مخالف نیست اما آنچه به 
اسم اصالحات به مجلس ارائه شده است، نامش 
به هیچ وجه اصالحات نیست و به ضرر جامعه 

ادامه توضیح داد: دولت  کارگری است. وی در 
رفته توسط  به مجلس  می گوید اصالحیه که 
دولت گذشته ارسال شده است و وزارت کار از 
مجلس درخواست کرده تا این اصالحیه برگشت 
داده شود تا سه جانبه گرایی در آن رعایت شود 
و  کارفرمایی  و  کارگری  های  تشکل  نظر  و 
همچنین دولت در آن اعمال و سپس به مجلس 
با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  اما  شود  ارائه 
عضو  است.  مخالف  قانون  اصالحیه  برگشت 

هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
سراسر کشورگفت: نمایندگان مجلس که زمانی 
به آراء جامعه کارگری نیاز داشتند متاسفانه هم 
اینک کاسه داغتر از آش شده اند و می گویند این 
اصالحیه را به دولت ارجاع نمی دهند. شیرافکن 
این  در  که  مواردی  متاسفانه  کرد:  تصریح 
اصالحیه دیده شده است اسمش اصالح نیست 
و به ضرر جامعه کارگری است. در این اصالحیه 
برداشتند، در صورت  را  ماده هفت  تبصره یک 

اعمال این اصالحات دیگر شغل دائمی در آینده 
نداریم. همچنین در بحث تعیین حداقل دستمزد 
نیروی کار که شورای عالی کار تصویب می کند 
همواره دو آیتم مد نظر بوده از جمله ماده ۴1 ، اما 
در این اصالحیه آیتم دیگری به آن اضافه شده و 
بحث شرایط اقتصادی را درآن گنجانده اند یعنی 
اگر شرایط اقتصادی خراب باشد که اکثرا اقتصاد 
ایران در چنین شرایطی قرار می گیرد، کارگران 
نباید افزایش حقوق بگیرند، اینها ایراد قانون است.

 افزایش حقوق کارگران با اصالحیه قانون کار منتفی می شود/مجلس کاسه داغتر از آش شده

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت نامه )آگهی( تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/07/18

جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند ساعت 18 روز 
یکشنبه مورخ 1395/08/02 در محل سالن شهید بهشتی پردیس شهدای دانشگاه برگزار می شود.

از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت شرکت در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً در مجمع حضور یابد، می تواند همزمان به همراه نماینده تام االختیار به دفتر شرکت واقع در 
پردیس اصلی دانشگاه بیرجند )سازمان مرکزی دانشگاه( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص فعالیت شرکت در سال مالی 1394 - طرح و تصویب صورتحساب 
های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1395- تعیین مبلغی جهت استرداد سهام اعضای 
مستعفی- تعیین خط مشی آتی شرکت و پذیرش اعضای جدید با سرمایه 25.000.000 ریال - انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای یک سال مالی- طرح و تصویب افزایش حق عضویت و افزایش مبلغ وام اصلی و اضطراری.

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند

ملی  شناسه  و  ثبت 379  شماره  به  تاریخ 1395/7/17  در  عصا  انصاف  صلح  عدل  حقوقی  گروه  تجاری  غیر  موسسه  تأسیس 
14006225435 ثبت  و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: انجام کلیه امور مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، داوری و حل اختالف طرفین، مشاوره قراردادها و امور 
کارشناسی در همه زمینه ها خصوصاً فنی و مهندسی، اراضی و امالک، مالی و اقتصادی جهت اشخاص حقیقی  و حقوقی اعم از شرکتها، موسسات و 
سازمانهای دولتی و غیر دولتی، بانکها، ایرانی  و خارجی، واگذاری یا اخذ نمایندگی سایر موسسات حقوقی مشابه و کلیه فعالیتهای مربوط به وکالت و 
کارشناسی از طریق وکال و کارشناسان خبره و معتبر دادگستری، پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی ، ضمنا ثبت 
موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی موسسه: 
استان خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان مدرس مدرس 6، پالک 34، طبقه دوم، کدپستی 9713683351 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 
ریال  به صورت نقدی می باشد 5- اولین مدیران موسسه:  آقایان حمید کریمی به شماره ملی 5239145873 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره )دارنده نهصد و شصت هزار ریال سهم الشرکه( محمد یوسف ناصری فورگ به شماره ملی 5239540969 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 
)دارنده ده هزار ریال سهم الشرکه( احسان محمودی سنو به شماره ملی 3621988726 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره )دارنده ده هزار ریال سهم 
الشرکه(، ذوالفقار آهنی به شماره ملی 0651921015 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره )دارنده ده هزار ریال سهم الشرکه( و خانم صدیقه زارع پور به 
شماره ملی 0902377590 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره )دارنده ده هزار ریال سهم الشرکه( برای مدت نامحدود  انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضای آقای حمید کریمی )مدیرعامل 

و رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول- ذمه
باستتناد مواد 121 و 122 – آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا تعداد 22 قلم اموال منقول شامل شیلنگ جات با مصارف 

صنعتی متعلق به آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز دارنده شناسنامه شماره 141 صادره بیرجند و بشماره ملی 0651030994 که به موجب 
پرونده اجرایی کالسه 9200227 پس از ابالغ اجرائیه و انقضای ده روز مهلت مقرر قانونی بدلیل عدم ایفای تعهد با معرفی بستانکار و بعد از طی 
تشریفات قانونی در قبال مبلغ 175/000/000 ریال وجه چک بالمحل موضوع طلب بانک مهر اقتصاد مدیریت شعب خراسان جنوبی و یک تا دوعشر 
اضافی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تحویل حافظ گردیده به شرح ذیل: 1- شیلنگ مخصوص رایاتور، مارک سمپرت 
Sempert، یک توپ 50 متری سایز 14mm به مبلغ 3/000/000 ریال 2- شیلنگ مخصوص رایاتور، مارک سمپرت Sempert، یک توپ 50 متری سایز 

22mm به مبلغ 2/400/000 ریال 3- شیلنگ مخصوص بنزین، مارک phoenix، چهار توپ 100 متری سایز 8mm به مبلغ 6/000/000 ریال 4- شیلنگ 

مخصوص یاد، مارک ARSHAN، دو توپ 100متری سایز 8* 10 به مبلغ 6/000/000 ریال 5- شیلنگ خرطومی نفت، مارک PHOENIX، دو توپ 
 30mm دو توپ به طول مجموع 20 متر سایز ،Sempert 50 متری سایز یک اینچ به مبلغ 750/000 ریال 6- شیلنگ منجیدی روغن، مارک سمپرت
به مبلغ 3/400/000 ریال 7- لوله مسی مارک مهراسی ایران یک  توپ حلقه ای به طول 15 متر ساز mm *15 m*5/16 1  به مبلغ 1/500/000 ریال

8- شیلنگ  سیمی روغن ، مارک tianyi، یک توپ 58 متری سایز 16*5  به مبلغ 5/800/000 ریال 9- شیلنگ آب مارک میالن، یک توپ  40 متری 
سایز 3/4 اینچ  به مبلغ 400/000 ریال 10- شیلنگ )5/8-1( اینج فونکس )phonex(، فشار کار bar 20، به طول 12 متر به مبلغ 6/000/000 ریال

11- شیلنگ  2 اینچ ایتالیایی )miniera(، فشار کار bar 15، به طول 30 متر به مبلغ 21/000/000 ریال 12- شیلنگ یک اینچ ایرتک )airtecunite(، فشار کار 
bar 20، به طول 20 متر به مبلغ 3/000/000 ریال 13- شیلنگ 3/4 اینچ توتال فلکس )total flex(، فشار کار bar 20، به طول 10 متر به مبلغ 1/000/000 

 ،)phonex( 20، به طول 25 متر به مبلغ 25/000/000 ریال 15- شیلنگ 3/4 اینچ فونکس bar فشار کار ،)phonex( ریال 14- شیلنگ 2 اینچ فونکس
فشار کار bar 215، به طول 30 متر به مبلغ 18/000/000 ریال 16- شیلنگ 3/4 اینچ رادیات بدون مشخصات )مشکی رنگ( به طول 50  متر به مبلغ 
4/000/000 ریال 17- شیلنگ  )1/4-1( اینچ سمپرت  )sempert(، فشار کار bar 20، به طول 30 متر به مبلغ 7/500/000 ریال 18- شیلنگ یک اینچ 
سمپرت  )sempert(، فشار کار bar 250، به طول 30 متر به مبلغ 21/000/000 ریال 19- شیلنگ )1/2-1( اینچ پاراگون  )paragon(، فشار کار bar 20، به 
طول 15 متر به مبلغ 3/750/000 ریال 20- شیلنگ )13/16-1( اینچ فونکس )phonex(، فشار کار Psi 350، به طول 15 متر به مبلغ 13/500/000ریال
 ،)phonex( 500، به طول 30 متر به مبلغ 21/000/000 ریال 22- شیلنگ 2 اینچ فونکس Psi فشار کار ،)phonex( اینچ فونکس )21- شیلنگ )3/8-1
فشار کار bar 20، به طول 20 متر به مبلغ 16/000/000ریال بدلیل عدم وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف مهلت قانونی، ارزیابی مذکور قطعیت 
یافته و اموال مشروحه فوق جمعاً به مبلغ 185/000/000 ریال روز چهارشنبه  مورخ 95/8/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در  محل بیرجند، خیابان 
معلم، نبش معلم 21، بانک مهر اقتصاد شعبه معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی شده فوق شروع و 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت بانک مهر اقتصاد جایز خواهد بود.   هزینه های دولتی 
به شرح ماده  40- آیین نامه اجرا نقداً وصول  و سایر هزینه های احتمالی از قبیل جابجایی و بارگیری و غیره برعهده برنده مزایده می باشد. چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه مدیون اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی 

تاریخ انتشار: 9۵/۰7/18               غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندخویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد. 

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

يا ميدان آزادی انجام دهيد.          32445563

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

مزایده را از دفتر مدیریت سینمایی واقع در سینما بهمن دریافت نمایند.

تلفن تماس: 32222636 - ۰۵6 - ۰9364934421

تی تاب  36 عدد  6۵۰۰ تومان
کیک خرمایی 72 عدد  6۵۰۰ تومان

بیسکویت کرمدار  24 عدد  6۰۰۰ تومان
های بای  72 عدد  18۰۰۰ تومان

بیسکویت کرمدار 72 عدد  1۵۰۰۰ تومان
بیسکویت گندمی 48 عدد 8۵۰۰ تومان

فلکه خوسف، روبروی دادگستری کل، پخش مروارید 
م  ۰91۵16۰3194
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ه م
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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- ۰91۵1642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

آهنگ ریزی رایگان
 ویژه ایام محرم

بين مطهری 2-4  
نمايندگی سروش

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده های اجرایی شماره 940952 محکوم علیه آقای رضا زنگویی فرزند خداداد محکوم است به پرداخت مبلغ 

348/847/801 ریال بابت اصل خواسته و غیره در محکوم له آقای سید مهدی فاطمی و پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت که حسب نظریه کارشناسی ملک مذکور در محدوده طرح خدماتی دهلکوه مقابل جاده کمربندی بیرجند - کرمان می باشد که قسمتی از اراضی 
مشاعی پالک 1396 اصلی و در محدوده اراضی مستثنیات پالک 4472 فرعی می باشد که میزان مالکیت محکوم علیه از پالک فوق که فاقد سابقه 
ثبتی می باشد طبق دادنامه صادره از شعبه اول 31 متر مربع می باشد که به مبلغ 232/500/000 ریال کارشناسی شده است که  از طریق مزایده   روز 
یکشنبه تاریخ 1395/08/09 از ساعت  10الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی  
 32313600  -  09151615069 جليلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: ميدان توحيد
09155622050 -32442331



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 18 مهر 1395 * شماره 3623

با تشکر از همشهری بزرگواری که دیروز مطلبی 
را درمورد سالن بهشت متقین نوشته بودند.کامال 
در  را  مکان  این  و  هستم  موافق  ایشان  نظر  با 
صدای  بی  و  صبور  مردم  و  استان  مرکز  شان  
بیرجند نمی دانم.همه منتظر اقدام شورای شهر و 

شهرداری محترم می باشیم.
0915...352
آقایانی ،که جلوی آتش نشنانی معصو میه سرعت 
گیر آنچنانی درست کردید لطف کنید یا عالمت 

برروش بگذارید که قابل رویت باشد
0903...437
برای  را  محلی  شهری  محترم  مسئولین  لطفا 
ما  کنند  مشخص  ساختمانی  های  نخاله  تخلیه 
به  رو  مشکل  با  بار  تخلیه  برای  داران  کامیون 

رو هستیم
0915...547
انتقال  بحث  جدیت  با  لطفا  محترم  استاندار 
نیروهای پیمانی به شهرهای که استخدام شده رو 
پیگیری کنید این وسط برخی از مدیران با پارتی 
بازی و دورزدن قانون حق نیروهای قراردادی را 

ضایع می کنند. 
0935...634
مطالبات  نباشید  وخسته  سالم  عرض  با 
خزاسان  وشهرسازی  راه  کل  اداره  بازنشستگان 
از  است  نگردیده  پرداخت  از سال 1392  جنوبی 
مسولین محترم تقاضای رسیدگی داریم  با تشکر
0915...674
جناب اقای شهر دار و مسئوالن شهرداری موقعی 
میرسد  پایان  به  عمرش  کارگر  همکار  یکی  که 
خود  کارگر  برای  اداره  آن  ریس  ادارات  تمام 
احترام قایل می شود به جز مسئوالن شهرداری 
ایا اون کارگر عمرش را سرکار شهرداری نبوده 

احترام گذاشتن چیز خوبیه
0915...635
شهرداری  مسئوالن  به  خواهشمندم  سالم،  
گیر  سرعت  برای  بگویید  رانندگی  وراهنمایی 
یایک  یاتابلو  یاشبرنگ  میکنند  درست  که  هایی 

عالمت بگذارند اصألدیده نمیشوند.متشکر
0915...152
کاش شهرمابیرجندهم مانندیزد و بم و ... بدون 
وکامالمنسجم  پرسروصدا  های  ازطبل  استفاده 

ویکصدا به عزاداری می پرداخت...ای کاش.
0915...096
آوری  جمع  به  اقدام  که  هایی  هیأت  از  سالم، 
نهایت  اند  کرده  آزاردهنده  و  بزرگ  های  طبل 
این  امیدواریم  داریم،  را  تشکر  و  سپاسگذاری 

برنامه را سایر هیئات نیز انجام دهند.
0915...749
من و همسرم جفتمون مشکل قلبی داریم و با 
تپش  و  درد  بالفاصله دچار  ها  افتادن طبل  راه 
قلب شدید می شویم و این موضوع موجب شده 
)ع( حسین  امام  عزاداری  مراسم  در  نتوانیم 
شرکت کنیم، از هیئت های استان خواهشمندم 
با جمع اوری طبل ها مراسم عزاداری را بدون 
خور  در  که  طور  همان  دهند  انجام  مردم  آزار 

شان عزاداران امام حسین)ع( است.
0915...037

محرم امسال را در همراهی با طبیعت، سبزتر برپا کنیم

شده  پوش  سیاه  دیوارها   - کاری  نسرین 
فضای  بر  حسینی  مصیبت  جان سوز  نوای  و 
شهرها کشور طنین  انداز است. ماه محرم است 
و  دیوارهای شهر به رنگ سیاه عزاداری ساالر 
شهیدان در آمده، ارادت مردم کشور ما به امام 
با یک تعداد  اندازه ای است که  به  حسین )ع( 
محدودی واژه نمی توان آن را به وصف کشید، اما 
برخی مواقع با برخی از رفتارهایمان، باعث کاهش 
گاه  و  شویم  می  ها  عزاداری  روحانی  فضای 
بدون اینکه حتی خود به این مسئله آگاه باشیم. 
 زمانی که  محرم که پا به تقویم روزمره زندگی 
تمام قلب و  با  می گذارد، در کنار عده ای که 
روح و جانشان پا به مراسم عزاداری امام حسین 
این  به  افرادی هم که  گذارند، هستند  )ع( می 
می  جوانان  با حضور  کارناوالی  دیده  به  مراسم 
افکنی  شبهه  و  سرگرمی  برای  فقط  و  نگرند 
 به میدان می آیند. هر بهانه به دست مغرضان 

می دهند  تا به انتقاد پردازند. 

صدای بلند عزاداری ها
مزاحم آسایش و بیماران

با  باید عزاداری همراه  در روزهای محرم که 
کرامت این ماه باشد وقتی در برخی خیابان ها 
راه می روی که حتی در وقت و بی وقت صدای 
بلندگوها از کوچه  و خیابان به گوش می رسد. 
مصطفوی از همشهریان  با بیان این مطلب ادامه 
می دهد: یکی پیامدهای سال های اخیر عزاداری 
نیروی  سوی  از  هم  بارها  که  محرمی  های 
انتظامی مورد نکوهش قرار گرفته، صدای بلند 
باند خودروهایی است که نوحه های محرمی را 
پخش می کنند او ادامه می دهد:  متاسفانه برخی 
از ساکنان این روزهای شهر ما فکر می کنند هر 
چه صدای باند ضبطشان بلندتر باشد، نشان از 
این دارد که بیشتر در غم سید و ساالر شهیدان 
شریک هستند و به اصطالح بچه مذهبی ترند و 
متاسفانه استفاده از این ابزار خودنمایی مزاحمت 
بیمارانی که  برای سالمندان و  را  های بسیاری 
زندگی می کنند،  اطرف خیابانها  در خانه های 
اینکه یکی  به  با اشاره  به همراه می آورد. وی 
دیگر از مصادیقی که جوانان در سالهای اخیر به 
عنوان نماد عزاداری در ماه محرم از آن بهره می 
گل  و  خوردروهای شخصی  آمیزی  رنگ  برند، 
آلود کردنشان و استفاده از شعائر و  نماد محرمی 

بر روی بدنه اتومبیل هایشان است، می افزاید:  
اتفاقی که اگر در حد متعادل باشد، چهره زیبایی 
به خیابان ها می بخشد اما گاه این رنگ آمیزی 
به اندازه ای افراطی می شود که جلوی دید راننده 
نسبت به محیط اطراف را می گیرد و در نهایت به 
تصادف و سوانح جاده ای می انجامد. و این افراط 
گاهی به حدی می رسد که آن فرد تمام ماشین 

را با گل می پوشاند!
چادرها  خودجوش  برپایی  از   همچنین  وی 
و تکیه های عزاداری درکنار خیابان ها یاد می 
کند و می افزاید:  بعضا سبب ایجاد ترافیک و 
دیگر مزاحمت ها برای مردم می شود که بایستی 
حتی المقدور از برپایی این چادرها جلوگیری و 
درصورت برپایی، آنان را ساماندهی کرده و بر آن 

نظارت شود.

دور ریختن نذریهای امام حسین )ع(
در کف خیابان 

تصویر تأسف برانگیز دیگری که  این روزها 
شاهد آن هستیم،  نذری هایی است که نصف و 
نیمه در کنار خیابان و جوی های معابر عمومی دور 
ریخته شده اند. ابوالفضل علیزاده مسئول رفتگران 
خراسان جنوبی می گوید:  بر اساس شعائر دینی 
ما غذای نذری به دلیل اینکه متعلق به صاحب 
مراسم این روزهاست، خاصیت تبرک دارد و بر 
این اساس نباید آن را اسراف کنیم، متاسفانه یکی 
دیگر از تصویرهای تاسف برانگیز دهه اول محرم، 

نذری هایی است که نصف و نیمه در کنار خیابان 
و جوی های معابر عمومی دور ریخته شده اند،  
و هر ساله تکرار می شود و تصویر نامناسبی از 

مراسم عزاداری بر چهره شهرها باقی می گذارد.
 

حضور یک بار مصرف های
غیر بهداشتی، برای توزیع نذری ها

روزهای  این  در  خواهد  می  مردم   از  وی 
خاص با محیط زیست مهربان تر باشند و خاطر 
ازریختن اضافات خوراکی ها  نشان می کند.: 
و کاغذها و حتی مواد غذایی در محیط زیست 
جدا خودداری کنیم. وی با اشاره به اینکه  چند 
سالی هست ظروف یک بار مصرف گیاهی که 
سالمتی  برای  نامناسبی  عوارض  گونه  هیچ 

مردم در پی ندارند، وارد بازار شده اند و بر این 
اساس همه کسانی که سالمت توزیع غذاهای 
این  از  است  اهمیت  دارای  برایشان  نذری 
می  استفاده  نذریهایشان  توزیع  برای  ظروف 
بسیار در مراسم  اما هنوز هم  افزاید:  کند می 
عزاداری های محرم دیده می شود ظروف غیر 
بهداشتی یک بار مصرفی که برای توزیع نذری 
ها به کار گرفته می شود، در این میان چه بهتر 
است با صرف مبالغی که گاه تفاوت چندانی با 
نرخ ظروف یکبار مصرف غیر بهداشتی ندارند، 
ظروف بهداشتی برای توزیع  نذری های ماه 

محرم استفاده شود. 

ظروف پالستیکی سرطان زا هستند

مصرف  یکبار  ظروف  از  استفاده  جای  به 
پالستیکی که باعث ابتال به سرطان و بیماری 
می شود و سالیان سال در طبیعت باقی مانده و 
باعث آلودگی های زیست محیطی می شود از 

ظروف یکبار مصرف گیاهی استفاده شود.
آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان 
جنوبی در مصاحبه با خبرنگار آوا خاطرنشان می 
کند: باعنایت به اینکه  هر ساله با شروع ماههای 
محرم و صفر بسیاری از هم استانی های عزیز 
جهت برآوردن حاجات خود در این روزها، اقدام 
به دادن نذورات درمیان مردم می کنند، استفاده از 
ظروف یکبار مصرف پالستیکی بیشتر شده  که 
متاسفانه رهاسازی  پسماند ناشی از آن  در معابر 

و نهرها موجبات آلودگی شهری را ایجاد کرده و 
منجر به بروز معضالت زیست محیطی می شود 
لذا با رعایت ضوابط و اصول زیست محیطی و 
و  براحتی  توان  می  ها   توصیه  یکسری  ابالغ 
تاحدود زیادی از وقوع این مشکالت جلوگیری 
را  زیستی  محیط  های  توصیه  آرامنش  کرد.  
اینگونه بیان می کند:  همشهریانی که نذر خود 
را در لیوان ها و یا بسته های یک بار مصرف ادا 
می کنند، سطل زباله یا کیسه های زباله بزرگ نیز 
تهیه کرده و در محل قرار دهند تا از پخش این 
ظروف  در خیابان جلوگیری شود،روسای هیئت 
های محترم عزاداری و مداحان و ذاکرین اهل 

بیت، عزاداران را در این خصوص توجیه نمایند 
و از عزاداران بخواهند تا ظروف نذورات را پس 
قرار  مشخص  های  محل  در  صرفا  استفاده  از 
داده و جمع آوری نمایند و با توجه به سرطان 
االمکان  حتی  پالستیکی،  های  لیوان  بودن  زا 
برای نوشیدنی های گرم مانند چای از لیوان های 

کاغذی استفاده شود.

تعبیه مراکز جمع آوری پسماند
در محل های مشخص

وی همچنین  فرهنگسازی را الزامی دانسته و 
می افزاید: فرهنگ سازی در زمینه انتشار ندادن 
زباله در معابر و مدیریت حفظ محیط زیست از 
طریق نصب بنر و پالکارد و اسراف نکردن  و دور 
ریختن نذری و غذای سالم، که اسراف  شایسته 
عزاداران امام حسین )ع( نبوده و دور از اخالق 
می باشد. مدیرکل محیط زیست یاد آور می شود: 
برای فرهنگ سازی در این زمینه ها ائمه جمعه 
و جماعات می توانند نقش بسزایی ایفا کنند و در 
این روزها که مردم بیشتر در مساجد و حسینیه 
ها حضور دارند در زمینه رعایت مسایل زیست 

محیطی تذکراتی را مطرح نمایند.

در روزهای محرم توجه به فقرا
مد نظر قرار گیرد

نحوه  اینکه  بیان  با  شهر  روحانیون  از  یکی 
گریه  تنها  که  باشد  گونه ای  به  باید  عزاداری ها 
کردن برای امام حسین )ع( و یارانش نباشد چرا 
که مکتب آن حضرت برپا کردن نماز، توجه به 
فقرا و زنده کردن امر به معروف و نهی از منکر 
با  نباید  مطلب  این  بر  افزاید: عالوه  می  است، 
برگزاری مراسم عزاداری در خیابان ها تا دیروقت 
آرامش و زندگی مردم مختل شود.حجت االسالم 
موسوی با انتقاد از بریز و بپاش های که گاهی 
فقط جنبه چشم و همچشمی دارد خاطر نشان 
می کند: توجه به نیازمندان باید سرلوحه کار قرار 
بگیرد و بسیاری ازاین نذری ها را می توان به 

خانواده های نیازمند رساند. 

حفظ حرمت ها و تحریم بدعت ها
بهره وری مؤثراز ماه محرم را 

گسترش دهیم

به گفته وی حفظ حرمت ها و تحریم بدعت 
گسترش  را  محرم  ماه  مؤثراز  وری  بهره  ها 
با  همراه  عزاداری  هیئت  مداح  صدای  دهیم 
بلندگوهای  کمک  به  سازها  و  آهنگ  انواع 
و  اطراف  های  خانه  فضای  در  قوی  بسیار 
حتی محله های دورتر از آن می پیچید. گروه 
با تکان دادن زنجیرها  زنجیر زنان هیئت هم 
و کوبیدن ضرباتی برطبل ها برای حرکت در 
شمایل  شوند.  می  آماده  اطراف  های  خیابان 
چشم  هیئت  نزدیک  داربست  روی  بزرگی 
نوازی می کند. وی معتقد است: متأسفانه اشعار 
و  برخی چشم  و  آمیز  بدعت  رفتار  بی محتوا، 
از  هم چشمی ها در مراسم عزاداری ها مانع 
کنندگان  شرکت  معنوی  حال  و  تقویت حس 
این گونه مراسم در ماه محرم و ایام تاسوعا و 

عاشورا شده است.

مسابقه نذری پزی در هیئت ها  

پختن غذای نذری آدابی دارد که اگر رعایت 
سوال  زیر  است  ممکن  حرمت ها  خیلی  نشود 
هیئت  از  یکی  آشپزهای  از  یکی  را  این  برود 
ها  می گوید:که سالهاست در دهه اول محرم 
می پزد.  حسینی  عزاداران  برای  نذری  غذای 
وی معتقد است که خیلی از بانیان به نکات ریز 
برنج  که  هنگامی  مثال   نمی کنند  توجه  نذری 
دانه های  همراه  را  آن  آب  می کنند  آبکش  را 
برنج در کوچه می ریزند و زیر پای مردم. هنگام 
پخش کردن نذری غذا را حیف و میل می کنند 
عال وه  می گوید:  می شوند.  قائل  تبعیض  یا  و 
می پزند  نذری  خانه هایشان  در  که  مردمی  بر 
برخی  نمی کنند  توجه  آن  بودن  ریا  بی  به  و 
هیئت های عزاداری هم در شهر وجود دارد که 
تنها برای کسب وجهه ای باال تر مدام دست به 
جیب می برند و غذاهای گران را نذر می کنند 
اضافه  آن  به  را  درشت  و  ریز  تجمل  هزار  و 
در  شود  تر  لعاب  و  رنگ  خوش  غذایشان  تا 
قبولی  شرط  اینها  از  کدام  هیچ  که  صورتی 
تعجب کرد  نباید  این حساب  نیست.  با  نذری 
از  یک  هیچ  سال  طول  تمام  که  افرادی  از 
فعالیت های مذهبی را بجا می آورند اما با شروع 
محرم به فکر برپا کردن مراسم عزاداری افمی 
افتند  و خرج دادن به مردم. انگار ممی خواهند 

در این مراسم هم از هم پیشی بگیرند.

بازدید سرپرست اداره میراث فرهنگی شهرستان بیرجند از مجموعه هتل بزرگ کوهستان

غالمی- سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به همراه کارشناس گردشگری شهرستان بیرجند از هتل بزرگ کوهستان بازدید کردند. طی بازدید مذکور فضاهای 
مختلف هتل و مشکالت پیش روی بهره بردار واحد در منطقه گردشگری بند امیرشاه نیز مورد بررسی قرار گرفت.شایان ذکر است: این بازدیدها، بصورت مستمر از کلیه تاسیسات 

گردشگری شهرستان و با هدف ارتباط هر چه بیشتر با متصدیان و سرمایه گذاران بخش گردشگری و بررسی و رفع مشکالت و موانع پیش روی واحدهای مذکور انجام می گیرد.

ظروف یک بار مصرف میهمان ناخوانده سفره های نذری ماه محرم

نذری محرم با چاشنی تجمل و چشم و هم چشمی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 93/1568 محکوم علیه آقای سید یحیی حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 387/184/000 
ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای حسین چهاری و پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با 

توجه به توقیف اموال به شرح جدول که به مبلغ 460/000/000 ریال کارشناسی شده است 
مبلغ به ریالشرح و مشخصاتنام قطعهردیف

دستگاه کشش مفتول شش مرحله ای آماده به کار ساخت ایرانکشش مفتول1
 با الکتروموتور و تابلو برق کامل

320/000/000

دستگاه کشش مفتول چهار مرحله ای آماده به کار ساخت ایرانکشش مفتول2
 با الکتروموتور و تابلو برق کامل

140/000/000

460/000/000جمع: چهارصد و شصت میلیون
که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/08/04 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
دنجریب یرتسگداد یقوقح ماکحا یارجا رتفد ریدم -یبجر

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  950429 محکوم علیه آقای احسان کاظمی قلعه فرزند عیسی محکوم است به پرداخت مبلغ 
3/372/185/561 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای احمد پراور و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 132 فرعی از 44 
اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میزان سی هزار سهم مشاع از پالک فوق که حسب 
نظریه کارشناسی اراضی مورد تعرفه واقع در دشت رکات تحت شرب چاه موتور کشاورزی رکات که با در نظر گرفتن کاربری زراعی و مستحدثات روی 
زمین و کیفیت موقعیت اراضی قیمت هر مترمربع 180/000 ریال و ارزش کل مساحت 30/000 مترمربع اراضی تعرفه برابر 5/400/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/08/03 از ساعت  10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950077 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت ورثه مرحوم مهدی گلسرخی فرزند محمد حسین به پرداخت 
تعداد پنج عدد سکه کامل طالی تمام بهار آزادی و مبلغ 21/385/800 تومان بابت مهریه و مبلغ 25/122/930 تومان بابت اجرت المثل و مبلغ 
344/000 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی از ماترک مرحوم در حق محکوم لها خانم فاطمه اورادی و پرداخت مبلغ 1531896 
ریال حق االجرای دولتی با توجه به اینکه محکوم لها  تقاضای فروش سهم االرث مرحوم مهدی گلسرخی از سه دانگ ملک )یک باب منزل مسکونی( 
متعلق به مرحوم محمد حسین گلسرخی واقع در بیرجند- خیابان شهید برگی روبه روی مسجد الحسین)ع( جوادیه با شماره پالک ثبتی 401 فرعی 
از 272 اصلی بخش دو بیرجند را نموده است و ملک مذکور به مساحت 540/95 مترمربع و در طرح تعریض معابر قرار دارد و باقیمانده عرصه بعد از 
عقب نشینی 499/49 ملک فوق در دو طبقه  و دارای 126/67 مترمربع بنا در زیر زمین و حدود 130 مترمربع تجاری در همکف و 247/67 مترمربع 
بنا مسکونی در همکف و 56/17 مترمربع در طبقه اول و جمعا دارای 560/51 مترمربع زیربنای مسکونی و تجاری، بنا با دیوارهای آجری باربر و سقف 
آهنی از نوع طاق ضربی، کفها موزاییک و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی که مطابق نظریه کارشناس ارزش سه دانگ 
به مبلغ 370/000/000 )سیصد و هفتاد میلیون( تومان ارزیابی شده است که قرار است سهم مرحوم مهدی گلسرخی از ملک مذکور از طریق مزایده 
روز سه شنبه تاریخ 1395/08/04 از ساعت  10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده 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. 

شفیعی- مدیر اجرای احکام  شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات )ختم تصفیه( شرکت بیمارستان مهر بیرجند )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 284 و شناسه ملی 10360012217

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه /  مدیر تصفیه مورخ 1395/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- مراتب ختم تصفیه شرکت مذکور در تاریخ فوق، اعالم گردید. با ثبت این مستند تصمیمات ختم تصفیه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

تأسیس شرکت کیان کوشک خاوران )سهامی خاص( در تاریخ 1395/7/17 به شماره ثبت 5434 و شناسه 
ملی 14006225473 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عمومی 

آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور دفتری شامل بایگانی، دبیرخانه، خدمات اداری، خدمات رایانه ای، تایپ و تکثیر، نامه رسانی، پیش خدمتی، 
امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی تلفن و موارد مشابه، تنظیفات کلیه اماکن مسکونی، اداری، تجاری، بهداشتی، صنعتی، آموزشی و سایر اماکن 
دولتی و خصوصی، تأمین نیروی عمرانی و فضای سبز، محوطه سازی، امور باغبانی، کلیه امور خدمات شهری از قبیل نظافت و رفت و روب، جمع 
آوری و حمل زباله های شهری و موارد مشابه، امور مربوط به تأسیسات مکانیکی شامل تأمین نیروی انسانی از طریق سرمایه نیروی متخصص 
جهت قرائت کنتورهای آب، برق، گاز، طراحی و تعمیر و نگهداری موتورخانه های اداری، صنعتی، خانگی، خدمات فنی خودرو و موارد مشابه، 
اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان ها، اجرای لوله کشی آب، فاضالب، شوفاژ، گاز، آتش نشانی و موارد مشابه، امور آشپزخانه و رستورانها شامل 
طبخ و توزیع غذا، اداره و رستوران، سلفها و موارد مشابه، سرویس ایاب و ذهاب برای کلیه ارگانها و نهادها اعم از دولتی، خصوصی و عامه مردم، 
تهیه ماشین های استیجاری جهت ارگانهای دولتی و خصوصی، پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی، ضمناً 
ثبت موضوعات فعالیتهای مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی شرکت: خراسان جنوبی- بیرجند- خیابان مدرس بیست متری شهید نامجو پالک 48- کدپستی 9718653651 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام که کال نقدی توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 59/95/793 مورخ 
95/07/08 نزد بانک کارآفرین شعبه ابوذر بیرجند پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: خانم ریحانه رشیدی به شماره ملی  
0651949211  به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی علمی به شماره ملی 5639987601 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
رشید رشیدی به شماره ملی 0640047467 به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 6- دارندگان 
حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از  قبیل چک و سفته و نامه های عادی و اداری با امضای آقای رشید رشیدی )مدیرعامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8- بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کمیلی به شماره ملی 
5239891052 به عنوان بازرس اصلی و آقای ایمان مهدی زاده به شماره ملی 0653238169 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 9- روزنامه کثیر انتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی مزایده
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 541/40 مترمربع پالک 1111 فرعی 

از 682 فرعی از 2- اصلی واقع در مزرعه همری بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان واقع در خیابان قائم شرقی - قائم شرقی 4 کوچه مسجد گلستان 
-کوچه مقابل مسجد فاطمه زهرا)س(پالک 87 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 5628 صفحه 332 دفتر جلد 33- امالک به نام آقای علی قاسمی صادر و 
تسلیم با حدود اربعه شماالً:1- به طول 20/50 متر  دیواریست مشترک با منزل تصرفی عبدالهی و معصومی از پالک 682 فرعی2-که شرقیست به طول 
2/20 متر دیواریست به کوچه بن بست 3- به طول 1/95 متر درب و دیواریست به کوچه مذکور شرقاً : به طولهای 14/50 متر و 8/70 متر ابتدا دیوار به 
دیوار و سپس دیوار مشترک با منزل متصرفی غالمرضا رضا پور پالک 682 فرعی جنوباً:1- به طول 14/50 متر دیوار مشترک با باغ متصرفی علی محمد 
قاسمی از پالک 671 فرعی 2-که غربی است به طول 2/80 متر 3- به طول 7/40 متر دیواریست به راهروی زمین علی محمد قاسمی از پالک 682 فرعی  
غرباً: به طول 24 متر دیواریست به زمین پالک مذکور حقوق ارتفاقی ندارد . پالک فوق  به موجب ا سناد رهنی شماره 107612-86/02/12 و119700-
90/12/17 دفتر اسناد رسمی 16 بیرجند در رهن  موسسه تعاونی آزاد ثامن االئمه)ع( شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34-اصالحی قانون ثبت 
از دفتر خانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه: علی قاسمی مبنی بر وصول مبالغ پانصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون ریال را از این 
اداره نموده است و پرونده تحت کالسه های 9400109 و9400110 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 94/11/24 به مدیون وفق ماده 18 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف ده روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی 
خویش را تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه 
وارده به شماره 139505008282000072-95/03/19 مامور اجرا و گزارش وارده به شماره 139505008282000095- 95/04/14 کارشناس رسمی 
دادگستری ششدانگ پالک فوق یک باب ساختمان قدیمی ساز با سقف گنبدی و دارای دو واحد مسکونی می باشدکه عرصه 540/4 مترمربع و اعیان 
همکف 240 مترمربع با کاربری مسکونی دارای یک امتیاز آب برق. تلفن می باشد به مبلغ هفتصد میلیون ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مراتب ارزیابی به 
بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است  و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا در قبال مطالبات موسسه تعاونی ثامن االئمه)ع( خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 95/08/4 در اداره ثبت اسناد و امالک 
نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 700/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. 

ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/07/18        حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
به استناد مواد 121 و 122 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی3291 فرعی از 644 فرعی 

از یک اصلی بخش پنج نهبندان به نشانی نهبندان ، بلوار استقالل ، حاشیه میدان مادر ملکی آقای ابراهیم خدادادی فرزند غالمحسین به شناسنامه 
شماره 5 دارنده شماره ملی 5639790679 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 11740 صفحه 76 در دفتر جلد 80- امالک نهبندان به نام وی صادر و 
تسلیم گردیده است محدود به حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی : شماالً به طول ده متر پی دیواریست به دیوار پالک3281 فرعی شرقاً  به 
طول 23 متر پی دیواریست به دیوار پالک 3290 فرعی جنوباً به طول ده متر محل درب و دیواریست به خیابان غرباً پی دیواریست به طول بیست 
و سه متر به پالک 3292 فرعی ، حقوق ارتفاقی ندارد و اصل ملک برابر سند رهنی شماره 29806 مورخ 92/12/8 نزد دفترخانه شماره 5 نهبندان 
درقبال مبلغ 4/300/000/000 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تادیه موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت سه ماه در رهن تعاونی اعتباری آزاد 
ثامن االئمه )ع( شعبه نهبندان قرارگرفته است . چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده ، لذا موسسه مرتهن مستند 
به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 4/300/000/000 ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ 2/000/000/000 
ریال اصل طلب و مبلغ 1/292/000/000 ریال سود متعلقه و مبلغ 1/008/000/000 ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست 92/12/8 به انضمام 
جریمه دیرکرد تا زمان وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه راهن با مشخصات مذکور را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400094 در این خصوص 
نزد شعبه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد نهبندان تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی بنا به تقاضای موسسه 
بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 
1395000164-95/06/24 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یک دستگاه آپارتمان با مساحت عرصه 230 مترمربع و اعیان احداثی به صورت سه طبقه 
روی پیلوت , پیلوت به مساحت 153 مترمربع در مرحله سفت کاری می باشد طبقه اول به مساحت 153 مترمربع و طبقه دوم دارای دو واحد به 
مساحت 153 مترمربع و طبقه سوم به مساحت 50 متر مربع می باشد , زیر زمین به مساحت 53 متر مربع و در ضلع جنوب ملک مورد نظر یک واحد 
تجاری با زیر بنای 33 مترمربع احداث شده است ، ساختمان فاقد نما  و دارای اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک می باشد و فاقد سیستم گرمایشی 
و سرمایشی می باشد, دارای سه امتیاز آب و سه امتیاز برق و سه خط تلفن که به مبلغ چهار میلیارد و دویست و نود و دو میلیون و پانصد هزار ریال 
)4/292/500/000( ارزیابی و قطعیت یافته است که در روز دوشنبه مورخ 95/08/10 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک 
نهبندان واقع در تقاطع خیابان استقالل و معلم از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، تلفن اعم از حق انشعاب و  مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت فروش ملک و وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد . حقوق 
دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقداً وصول می گردد . نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( جایز خواهد 
بود . چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم 

صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد . 
تاریخ انتشار:   95/07/18         حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان



معرفی کتاب

یادداشت

در  آب  بارد  می  باران  وقت  هر  گوید:  می 
کوچه ها جمع می شود، با همسایه ها مجبور 
می شویم یک ماشین خاک بخریم وداخل آبها 
بریزیم؛ این برنامه چندین ساله ما است. تابستان 
آب فاضالب و زمستان آب باران در کوچه های 

سلمان و ابن سینای مهرشهر روان است.
به گزارش شبستان؛ وارد مهرشهر که می 
شوی ترافیک و شلوغی حاکم در خیابان حافظ 
نظرت را جلب می کند، کوچه های سلمان ۳ 
تا ۱۴ خاکی است و آب های روان در کوچه 
باعث جمع شدن حشرات شده است. در برخی 
از کوچه ها بوی تعفن زباله ها در سطل ها،  
عابران را می آزارد. کوچه های ابن سینا هم 

وضعیت بهتری نسبت به سلمان ندارند. 
فاطمه نخعی که ۱۰ سال است در این کوچه 
زندگی می کند خاکی بودن کوچه های سلمان 
و ابن سینا را یک زخم کهنه توصیف می کند. 
وی با گالیه از اینکه در تابستان بچه ها در 
خاک بازی می کنند و زمستان بر اثر بارندگی 
همیشه کفش ها و ورودی منازلمان ُپر از ِگل 
می شود، ادامه می دهد: ساکنان این کوچه ها 
برای  که  نوشتند  نامه  شهرداری  برای  بار   ۳
آسفالت کوچه ها اقدام کنند، بیش از ۲۰ نفر از 

همسایه ها نامه ها امضاء کردند ولی هنوز هیچ 
پاسخی دریافت نکرده ایم! نخعی افزود: بیشتر 
مردان این کوچه ها کارگران روزمزد هستند 
و توانایی پرداخت ۱۰-۸-۷ میلیون تومان به 
عنوان عوارض و هزینه آسفالت کوچه ها را 

ندارند.  یکی دیگر از بانوان هم می گوید: این 
کوچه ها بعد از ۱۰ سال همچنان خاکی هستند 

و شهرداری کوچه ها را آسفالت نمی کند، 

استاندار شخصا به کوچه های
 سلمان و ابن سینا بیاید

یکی دیگر از بانوان از مسئوالن می خواهد 

زندگی  ها  کوچه  این  در  و  بیایند  هفته  یک 
کنند. وی از استاندار می خواهد شخصا به این 
کوچه ها سری بزند و ادامه می دهد ما هم 
جزو همین شهر هستیم،  چرا همیشه فرزندان 
ما باید از شدت گرد و خاک مشکل تنفسی 

داشته باشند و دارو مصرف کنند! وی از عدم 
وجود یک فضای سبز برای کودکان در اطراف 
این کوچه گالیه کرده و بیان می کند: یک 
پارک در نزدیکی سلمان وجود دارد که کف آن 
با سنگ مفروش شده و چند وسیله بازی در آن 
وجود دارد،  اما برای بازی بچه ها ایمن نیست.

ساکنان  از  یکی  زاده  هدایتی  محمدرضا 

اینکه سطل های  به  اشاره  با  کوچه سلمان،  
شستشو  مرتب  طور  به  ها  کوچه  این  زباله 
مردم  دهد:  می  ادامه  شود،   نمی  نظافت  و 
مانده  نان شب خود  تامین  در  ها  این کوچه 
چگونه که  دهند  پاسخ  مسئوالن  حال   اند 
می توانند مبالغ چندمیلیون تومانی را به صورت 
نقد به شهرداری بدهند تا کوچه های ما آسفالت 
بشود؟ وی از شهرداری می خواهد بدهی مردم 
را قسط بندی کند. دیگری از از قطع بودن آب 
مدرسه برکت در اولین روز بازگشایی مدارس 
انتقاد می کند و ادامه می دهد: برای تامین آب 
آشامیدن دانش آموزان مجبور شدیم چند ظرف 
آب از منازل خود ببریم. یکی از جوان ترها هم 
از رانندگی سریع راننده های اتوبوس مهرشهر 
گالیه می کند و می گوید: می ترسیم یک روز 
یکی از این اتوبوس ها به دلیل سرعت زیاد 
واژگون شود، بعضی از اوقات هر ۱۵ دقیقه یک 
یا دو اتوبوس می آید، اما گاهی اوقات ۳۰ تا ۴۵ 

دقیقه باید منتظر اتوبوس بمانیم.

موافقت شهردارباتقسیط بدهی 
شهروندان کوچه های سلمان وابن سینا

عباسعلی مدیح شهردار بیرجند با اظهار بی 

اطالعی از نامه نگاری های ساکنان این منطقه 
با شهرداری بیرجند، به نگاه ویژه شهرداری به 
شمال شهر باالخص مهرشهر اشاره می کند و 
 ادامه می دهد: یکی از ساکنان این محله ها،
تا  ارائه دهد  بنده  به  را  مردم  درخواست  نامه 
عالوه بر تقسیط بدهی های مردم و ساکنان 
این محالت و دستور برای آسفالت کوچه ها،  از 

تخفیفات الزم هم بهره مند شوند.
وی درخصوص احداث پارک و فضای سبز 
جدید در این محله افزود: با راه و شهرسازی 
مکاتبه شده است،  در صورت اختصاص زمین،  
برای احداث پارک جدید در مهرشهر آمادگی 
درخواست  درخصوص  بیرجند  داریم.شهردار 
کف  برای  مهرشهر  از  قسمت  این  ساکنان 
نامه  اهالی،  نماینده  گفت:  پارک  پوش 
درخواست شهروندان این نقطه از شهر مبنی 
بر ایجاد کف پوش برای ایمن شدن فضای 
ها پارک  سازمان  از  تا  دهند  ارائه  را   پارک 

بخواهیم در اسرع وقت پیگیری کند.
شهردار بیرجند با اشاره به اینکه در پنج ماهه 
نخست سال جاری ۶۰ هزار مترمربع از مساحت 
مهرشهر آسفالت شده است، افزود: از اول مهر 

آسفالت دیگر معابر این شهرک آغاز می شود.

»مهرشهر« تابستان در خاک، زمستان در ِگل
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 نامیرا

نامیرا  کتاب:  عنوان 
نویسنده: صادق کرمیار

اسم  چیز،  هر  از  بیش 
مشغول را  خواننده   کتاب 

می کند؛ ابتدا به ذهن می رسد »نامیرا« برای جلب 
ابهام  نویسنده خواسته  یا  و  انتخاب شده  مخاطب 
داستان را زیاد کنند؛ اما کتاب را که تا انتها بخوانی 
معلوم می شود »نامیرا« ریشه در مفهوم »کل یوم 
عاشورا و کل ارض کربال« دارد. مفهومی که می گوید 
پهنه سرزمین کربال به اندازه کل زمین وسعت پیدا 
کرده و عاشورا همیشه نمیراست.  »نامیرا« داستانی 
شخصیت محور است. رمانی با خرده روایت هایی از 
تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت آدم ها. این اثر، درباره 
دختر و پسر جوانی است که بین سرداران بزرگ برای 
حمایت از امام حسین )ع( و یزید تردید دارند. »نامیرا«  
ریشه در تکرار هر روزه وقایع کوفه در طول تاریخ دارد.
م . خودکار  - کتابخانه امیرالمومنین )ع( مود

افزایش سن امید به زندگی در جهان

زندگی  به  امید  طبق گزارش جدید محققان، سن 
در جهان از ۶۲ سال در سال ۱۹۸۰ به ۷۲ سال در 
۲۰۱۵ افزایش یافته است. به عقیده محققان بهبود 
مقابل  در  ایمن سازی  بهداشتی،  در رعایت اصول 
بیماری ها، کیفیت هوای محیط های داخلی و تغذیه 
در کشورهای فقیر از علل اصلی این روند بوده است.

 چین بزرگ ترین هواپیمای
 فضایی را می سازد 

آکادمی فناوری چین هواپیمایی فضایی را طراحی 
کرده که تا سال ۲۰۲۰ رونمایی می شود. به گزارش 

جام جم آنالین، این هواپیمای فضایی قادر است بر 
فراز هواکره پرواز کند و گنجایش حمل ۲۰ مسافر 

پولدار و مشتاق دیدن فضا را دارد.

عربستان تا 5 سال دیگر بی پول می شود!
  
صندوق بین المللی پول اعالم کرد که با توجه به کاهش شدید بهای نفت، کشورهای عربی از جمله عربستان به زودی با کسری بودجه مواجه خواهند شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران به نقل از العالم،  صندوق بین المللی پول در گزارشی اعالم کرد که کاهش شدید بهای نفت، کشورهای صادر کننده نفت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد. بر اساس 
این گزارش به علت کاهش شدید بهای نفت، ذخایر ارزی برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله عراق، عربستان سعودی و لیبی ممکن است تا ۵ سال آینده، تمام شود.

روز جهانی شنوایی شناس

* طاهره خوشدل

شنوایی  جهانی  روز  مهر  با ۱۷  برابر  اکتبر   ۱۰
شناس می باشد. متخصصین شنوایی شناسی در 
امر پیشگیری، تشخیص و توانبخشی کم شنوایی 
نقش بسزایی را بر عهده دارند. شنیدن جزو حواس 
نقصان  موجب  آن  اختالل  که  ماست  پنجگانه 
آمدن  به وجود  نتیجه  در  و  ارتباطی  مهارت های 
مشکالت عدیده ای می شود. لذا تشخیص به موقع 
کم شنوایی، نقش کلیدی مهمی در امر درمان و 
توانبخشی دارد. در کودکان دارای کم شنوایی، زمان 
طالیی جهت توانبخشی مفید تا قبل از سه سالگی 
می باشد تا کودک بتواند دوران زبان آموزی ۳ تا ۵ 

سال را با موفقیت پشت سر بگذارد.
خوشبختانه اکنون با پیشرفت دنیای تکنولوژی، 
دستگاه ها و آزمایشات دقیقی جهت ارزیابی شنوایی 

کودکان در بدو تولد موجود می باشد. 
شنوایی شناسان در زمینه پیشگیری از کم شنوایی، 
با انجام طرح های دوره ای غربالگری شنوایی در 
محیط هایی نظیر مدارس و کارخانجات روند تغییرات 
اقدامات  با  افراد را تحت نظر قرار داده و  شنوایی 
 مناسب از بروز کم شنوایی جلوگیری می نمایند.

در مورد محیط های صنعتی با توجه به روند تغییرات 
شنوایی افراد، راهکارهایی جهت کاهش سروصدا 
از طریق تاسیسات مناسب و یا استفاده از قالب و 

محافظ گوش انجام می گیرد.
قالب یا محافظ گوش وسیله ای است که توسط 
شنوایی شناسان از گوش هر فرد و خاص خود او، 
ساخته می شود. قالب های حفاظتی شامل دو نوع 
نوع ضد صوت  باشند.  ضد آب و ضد صوت می 
جهت جلوگیری از صدمه گوش در برابر صدای بلند 
در محیط هایی نظیر کارخانجات و اماکن نظامی )به 

هنگام تیراندازی ( استفاده می گردد.
هستند،  گوش  پرده  پارگی  دارای  که  افرادی 
به هنگام استحمام و برای جلوگیری از ورود آب 
به داخل گوش، از نوع قالب ضدآب استفاده می 
نمایند. ورود آب به گوش به هنگام استحمام امری 
طبیعی است که در افراد دارای پرده گوش سالم 
مشکلی ایجاد نمی کند ولی در افرادی که دچار 
به  راحتی  به  آب  باشند،  می  گوش  پرده  پارگی 
فضای گوش میانی راه پیدا می کند و سبب بروز 
عفونت خواهد شد. لذا باید در این افراد از ورود آب 
به مجرای گوش جلوگیری نمود. در حال حاضر 
اکثر این افراد از پنبه آغشته به وازلین استفاده می 
نمایند که باز هم جلوی ورود کامل آب به گوش 
را نمی گیرد ولی استفاده از محافظ سیلیکونی ضد 
آب که کامال اندازه کانال گوش فرد می باشد، بهتر 

می تواند این نتیجه را حاصل نماید . 
همچنین افرادی که به طور مرتب شنا می کنند 
بهتراست که در هنگام شنا از محافظ های سیلیکونی 
گوش استفاده نمایند. زیرا وقتی شخصی به صورت 
طوالنی مدت در معرض آب قرار گیرد، گوش او 
نسبت به ورود میکروب ها دچار کاهش مقاومت 
می شود و انواعی از میکروب ها به راحتی در گوش 
 او رشد می کنند و باعث عفونت گوش می شود

که اغلب با التهاب و درد شدیدی همراه است. 

قاب عکسکاریکاتور
برپایی ایستگاه صلواتی در ورودی بیرجند

 توسط منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی با مشارکت پلیس راهور

علم نور است...! -  رسول آذرگون

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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

Tr-
Bb

d-V
/00

   -
   �

د���
ت را

���
 ار��

ت و
��را

� �
���

�ن �
��ز�

   - 
  ۱۰۰

-۹۴
-۱۵

 : F
CP

�ی 
�ا�

� �
�وا�

ره �
���

   - 
  ���

�� �
ر���

آ��� 
 �

���

��ـ��اره ���ـ�� �ـ���
���ه دا������ن و دا�� آ��زان

نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر



5

روزی به بزرگی تاریخ

یکشنبه *  18  مهر  1395 * شماره 3623

آیه روز  

و در ميانشان پيامبرى از خودشان روانه كرديم كه خدا را بپرستيد جز او براى شما معبودى نيست آيا سر 
پرهيزگارى نداريد. سوره المؤمنون، آيه 32

حدیث روز  

زمين كربال در روز رستاخيز، چون ستاره مرواريدى مى درخشد و ندا مى دهد كه من زمين مقدس خدايم، 
زمين پاك و مباركى كه پيشواى شهيدان و ساالر جوانان بهشت را در بر گرفته است. امام سجاد  )ع(

دل را اگر از حسين بگيرم چه كنم
بى عشق حسين اگر بميرم چه كنم

فردا كه كسى را به كسى كارى نيست
دامان حسين اگر نگيرم چه كنم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند راهکار ساده برای
 ابراز محبت و انسانیت

با سرد شدن هوا و با انجام چند كار ساده، كم هزينه 
و يا بدون هزينه مى توان حيوانات زيادى را حتى از 

خطر مرگ نجات داد. 
در ادامه چند نمونه را بخوانيد:

* يکى  از نيازهاى حيوانات در فصل هاى سرد، كه 
شايد كمتر به آن توجه شود، آب و دليلش هم يخ 
زدن آب ها است. هميشه يک ظرف آب براى پرنده 

ها، گربه ها در حياط و پشت-بام و... بگذاريد. 
*  گربه ها معموال براى گرم كردن خود به هرگوشه 
و كنارى مى خزند. موتور خودروهاى پارك شده در 
كوچه و خيابان هم يکى گرم ترين و در دسترس 
ترين مکان ها براى گربه ها است. پس هميشه قبل 
از به راه انداختن وسيله، سر و صداى مختصرى روى 
كاپوت ايجاد كنيد تا گربه از همه جا بى خبر از موتور 

خارج شود و آسيبى نبيند.
*  يکى از راه كارهايى كه احتماال همه ما مى دانيم 
ريختن پسماندهاى غذا براى پرنده ها و ... هاست. 
پسماندهايى كه مى تواند حواله سطل زباله شود و يا 
با ريختن آن در يک ظرف و قرار دادنش در حياط و 

بالکن و كوچه شکم چندحيوان را سير كند. 
*  گندم براى پرنده هاى بزرگ تر مثل كبوتر  و 
مثل  تر  كوچک  هاى  پرنده  براى  ارزن  و  ياكريم 
گنجشک، بسيار مناسب است. دانه ريزى را هم در 
انجام دهيد چون معموال در  اول صبح و عصرها 
اين ساعت پرندگان براى بدست آوردن غذا تالش 
مى كنند. مخلوط خرده هاى نان و آب هم يکى از 

بهترين خوراكى ها براى پرندگان است.

آب  زير  بركه،  يک  در  كوچولو  حشره  تعدادى 
زندگى مى كردند. آنها تمام مدت مى ترسيدند از 
آب بيرون بروند و بميرند. يک روز يکى از آنها بر 
اساس نداى درونى از ساقه يک علف شروع به باال 
رفتن كرد، همه فرياد مى زدند كه مرگ تنها چيزى 
است كه عايد او مى شود، چون هر حشره اى كه 
بيرون رفته بود برنگشته بود. وقتى حشره به سطح 
آب رسيد نور آفتاب تن خسته او را نوازش داد و او 
كه از فرط خستگى ديگر رمقى نداشت روى برگ 
بيدار شد به يک  از خواب  آن گياه خوابيد. وقتى 

سنجاقک تبديل شده بود. 
بر  بود. سنجاقک  آمدنش  باال  پاداش  پرواز  حس 
فراز بركه شروع به پرواز كرد و پرواز چنان لذتى 
به او داد كه با زندگى محصور در آب قابل مقايسه 
هم  دوستانش  به  و  برگردد  داشت  تصميم  نبود. 
بگويد كه باالى آن ساقه ها كسى نمى ميرد ولى 
نمى توانست وارد آب شود چون به موجود ديگرى 

تبديل شده بود.
 شايد بيرون رفتن از شرايط فعلى ترسناك باشد، 
اما مطمئن باشيد خارج از پيله تنهايى، غم و ترس، 

تالش براى رفتن به سوى كمال عالى است.

براى  عزادارى  برپايى  و  سوگوارى  سابقه 
حسين بن على )ع( به اولين روزهاى بعد از 
عاشورا، در محرم سال ۶۱ هجرى مى رسد.
اولين مراسم سوگوارى را حضرت زينب )س( 
برگزار  )ع(  حسين  امام  بر  كوفه  مسجد  در 
 كرد. قبل از آن در كنار اجساد شهدا در كربال

 برگزار شد.
روز دهم محرم، روز شهادت ساالر شهيدان 
است.  كربال  در  او  اصحاب  و  فرزندان  و 
روزهاى  از  عرب،  جاهليت  تاريخ  در  عاشورا 
عيد رسمى و ملى بوده و در آن روزگار، در 
چنين روزى روزه مى گرفتند، روز جشن ملى 
چنين  در  و  است  بوده  شادمانى  و  مفاخره 
روزى لباس هاى فاخر مى پوشيدند و چراغانى 

و خضاب مى كردند.
شهادت  واقعه  خاطر  به  شيعى،  فرهنگ  در 
ترين  عظيم  روز،  اين  در  )ع(  حسين  امام 
كه  مى آيد  به حساب  ماتم  و  سوگوارى  روز 
بزرگترين فاجعه و ستم در مورد خاندان پيامبر 
اهل  انجام گرفته و دشمنان اسالم و  )ص( 

بيت )ع( اين روز را خجسته شمرده به شادى 
به  رسالت،  خاندان  پيروان  اما  مى پرداختند، 
سوگ و عزا مى نشينند و بر كشتگان اين روز 

مى گريند. 
امامان شيعه، ياد اين روز را زنده مى داشتند، 
مجلس برپا مى كردند، بر امام حسين)ع( مى 
و  مى كردند  زيارت  را  آن حضرت  گريستند، 
امر مى كردند و روز  او تشويق و  به زيارت 

اندوهشان بود.
امام حسين)ع( كه به دعوت اهل كوفه از مکه 
عازم اين شهر بود تا رهبرى آنان را به عهده 
گيرد، پيش از رسيدن به كوفه، در كربال به 
چون  و  آمد  در  زياد  ابن  نيروهاى  محاصره 
با حکومت  بيعت  و  تسليم  ذلت  نشد  حاضر 
غاصب و ظالم يزيدى را بپذيرد، سپاه كوفه 

با او جنگيدند.

رشادت در روز عاشورا
با  تشنه  لب  عاشورا  روز  يارانش  و  حسين 
رشادتى شگفت تا آخرين نفر جنگيدند و به 

شهادت رسيدند و بازماندگان اين قافله نور، به 
اسارت نيروهاى ظلمت درآمده به كوفه برده 
شدند. هفتاد و دو تن ياران شهيد او، بزرگترين 
حماسه بشرى را آفريدند و ياد خويش را در 
خواه،  فضيلت  بشرهاى  وجدان  و  تاريخ  دل 

ابدى ساختند.
رخدادهاى  از  بسيارى  با  مقايسه  در  عاشورا 
خود  به  را  وقايع  از  كمى  حجم  ديگر، 
در  آن،  انجام  و  آغاز  و  داده   اختصاص 
يکى  اما  است.  افتاده  اتفاق  كوتاه  اى  برهه 
تاريخ خويش،  از حوادثى است كه در طول 
بيشترين توجه را به خود جلب كرده و عالوه 
اجتماعى  عميق  وتاثير  گسترده  نقش  بر 
با  ويژه  فرهنگى  صورت  به  خود،  تاريخى 

ساختارى منحصر به فرد در آمده است.

عاشورا: روز تکريم انبیاء
گفته اند علت نام گذاري روز دهم به عاشورا 
آن است كه ده نفر از پيامبران با ده كرامت در 

اين روز مورد تکريم الهي قرار گرفتند.

روز دهم محرم هم ياد آور و اقعه شهادت امام 
)ع( و يارانش مي باشد. اين روز از عظيم ترين 
روزهاي سوگواري به حساب مي آيد. مي توان 
گفت عاشورا همان دهم محرم است، چون 
پيامبران براي حادثه اي  كه در اين روز واقع 
هم  ديني  فرهنگ  در  گريسته اند،  مي شود 

چنان باقي مانده است.

تاسوعا
و  مقدمه  عنوان  به  پيامبر  گفتيم  همچنانکه 
گرفتن  روزه  به  تاسوعا  روز  پيروزي،  طرح 
گرفتن روزه  اكنون  ولي  نمود.   سفارش 

مکروه است.
در فرهنگ شيعي، روز نهم محرم روزي است 
محاصره  در  يارانش  و  حسين)ع(  امام  كه 
نيرهاي كوفه قرار گرفتند. روزي كه آب را به 
روي اهل بيت بستند، و عصر آن روز عمر بن 
سعد با دستوري كه از ابن زياد دريافت كرد، 
دستور  به  اما  شد.  حسين)ع(  با  جنگ  آماده 
به  تا  خواستند،  مهلت  را  شب  آن  امام)ع( 

عبادت و راز و نياز بپردازند.
اين روز به دليل اين كه بر اهل بيت سخت 
گذشت و شايد يکي از روزهاي بسيار سخت 
تاسوعاي  بود،  پيامبر  خاندان  بر  مصيبت  و 
فرمود:  صادق)ع(  امام  گرفت.  نام  حسيني 
»تاسوعا روزي است كه حسين)ع( و اصحاب 
او در كربال محاصره شدند و سپاه شاميان بر 
از  سعد  عمر  و  زياد  ابن  آمد.  گرد  آنان  ضد 
فراهم آمدن آن همه سوار خوشحال شدند و 
آن روز، حسين)ع( و يارانش را ناتوان شمردند 
ياوري نخواهد  او  براي  و يقين كردند ديگر 

آمد و عراقيان او را پشتيباني نخواهند كرد«.
بن  موسي  : حضرت  خوانيم  مي  روايتي  در 
عمران 7در مناجات خود عرضه داشت : بار 
ديگر  بر  را  محّمد  حضرت  امت  چرا  خدايا! 
امت ها برتري دادي ؟ خطاب آمد: به خاطر 
ده  آن  كرد:  موسي عرض  چيز. حضرت  ده 
چيز كدام است تا به بني اسرائيل بگويم عمل 
روزه، حج، جهاد،  نماز، زكات،  فرمود:  كنند؟ 

جمعه، جماعت، قرآن، علم و عاشورا.

عارفانه روز

راز آرامش در رها كردن ذهن از نگرانى هاست . 
قدرت باالترى از تو وجود دارد كه حواسش
 به همه چيز هست به او بسپار و آرام باش 

يک فکر مثبت در روز مى تواند كل روزتان را 
تغيير دهد و خالق اين فکر مثبت تو هستى و نه 
هيچ كس ديگر منتظر نباش كسى بيايد و فکر 

مثبت را در جعبه ذهن تو بگذارد

با خود تکرار كن: دشوارى ها نمى توانند مرا 
شکست دهند. هر مشکلى در برابر اراده ى

 بى چون و چراى من تسليم مى شود.

روزى ديگر آغاز شد هنوز نقشى بر روز
 نرفته است و تو نقاش منتخب خداوندى.

 تا روز خودت را خلق كنى امروزت 
را زيبا و چشم نواز نقاشى كن

طراح: نسرین کاری                        

با  فرد   - كارشناس   -1 افقي: 
اصل و نسب 2- مقابل مزمن- 
فوتبال درون سالن - گريه بلند 
3- شالي نفيس- لگد حيوانات- 
پيستون  دسته  ژاپني4-  خط 
اتومبيل - حرف ندا- بالش  5- 
راوي- مهربان و دلسوز- بعضيها 
از تجارب خود نميگيرند- رديف  
6- يار شيرين- خروس جنگي- 
انتقام   - قاتل   -7 عرب  خواب 
گيرنده- كتاب نظامي  8- پيكر 
ماشين   - سرازيري   - انسان 
آباد  نمايش-   - 9-آسايش 
توده   - درياچه!  عدد   -10
معتبر  ادبي  جوايز  از   - غله 
محفوظ   - ستور  پوشاك   -11
برجستگي  اكنون-  مصون-  و 
زير گونه 12-  بيماري تتانس- 
مخفف ساو - سست رأي 13- 
گناهها- درس موضوعي- شهر 
عظمت،   -14 افغانستان  مهم 
شكوه- حاصل و نتيجه عمل- با 
جلز آيد 15- بازيگر خانم فيلم 
و  خصوصي  زندگي  سينمايي 

سريال مادرانه- قالي فرسوده.

باحيا-  باشكوه،    -1 عمودي: 
سوره  چپاول-   -2 و  آشوب 

كار    -3 چهارم  يك  هشتم- 
پسته  كسي-  براي  كردن 
دهان گشوده- كاغذ كم ارزش 
به  تلويزيوني  اي  مجموعه   -4
با  بپرور  آ  مسعود  كارگرداني 
موضوعات بلوتوث، هك، شرك 
يك  نام   - و...  هرمي  تهاي 
واحد  رده-   -5 ايراني  شاهزاده 
شمارش شتر- شاعر منجم 6- 
روز عرب- جزء  كبود-  سوسن 
مؤثر ماشين- ريشه 7- ماجرا، 
ساز  سكونت-  محل  پيشامد- 
سد  رخوت-   -8 يدار  شست 

درخت   -9 سرنيزه  جاجرود- 
نيمه   -10 كناره  انتها-  انگور- 
سود  قاطع-  و  محكم  ديوانه- 
قوري  اندك 11-  زمان  حرام- 
آرام  رود  فرزند-  بزرگ- 
مستبد  اخالقي-  خوش    -12
داخل  مرطوب-  عاقل-   -13
پوشاك  از  قيمت-  و  قدر   -14
مسئوليت   -15 آكنده  زنانه- 
امور  و  بودجه  و  برنامه  امور 
را  كشور  استخدامي  و  اداري 
نام  دارد-  برعهده  مستقيماً 
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راوخنجلتسیاشان1

اریتککمراسیرا2

سالمرلوکباریس3

پلاساکعرنهنا4

ونودمدسافمی5

تدیکسااکشیواو6

یرسیرتفیدوکس7

ناماسرهباپیلچ8

یوگکیمارسلوه9

اتراکنانولکبا10

بهمیدنداتسر11

ینتیزالکوربز12

دوبانامایسیلا13

میحرکریدیحاون14

یسرجویننایرلاو15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

09150918208 -05632237067

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

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر برای 
همکاری در شرکت آسانسور نیازمندیم. 
05632444072-09156000085

به دو نفر خانم ماهر و نیمه ماهر 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

09153635587
32437911

به یک خانم صندوق دار 
و یک پیک موتوری )آقا( برای کار 

در رستوران نیازمندیم.
056-3170/09152694969

به تعدادی کارگر ساده آقا و خانم برای 
کار در یک شرکت تولیدی نیازمندیم. 
شهرک صنعتی، همت 3، کارخانه دوم، 

سمت چپ    32255221

شرکت میناب سیر شرق
 به یک نفر آقا یا خانم 
دارای مدرک مدیر فنی

 بند ب گردشگری  و بند الف 
هواپیمایی و ترجیحاً دارای 

سابقه کار نیازمند است.
09159618005

32221719

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

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

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

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

09151630435 -09159621311

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

مدرک تحصیلی مقطع کاردانی
  رشته نرم افزار کامپیوتر 

امیر دادرس فرزند اصغر از دانشگاه 
آزاد واحد بیرجند مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



برای تهیه و نگهداری میوه و سبزی این نکات را رعایت 
کنید: 1- به هنگام خرید توجه داشته باشید که میوه و 
سبزی از سطح زمین فاصله داشته باشند 2- در انتخاب 
میوه و سبزی دقت کنید که تازه، سالم و تمیز باشند 3- 
هنگام حمل مواد غذایی باید برای جلوگیری از آلودگی، 
سبزی ها و میوه ها را جدا از گوشت، نان و سایر مواد 

غذایی قرار دهید 4- سبزی و میوه را به صورت روزانه 
خریداری کنید تا تازگی و مواد مغذی آن حفظ شود 
5- از خرید سیب زمینی هایی که دارای شکاف، جوانه و 
زدگی هستند، پرهیز کنید 6- سیب زمینی و پیاز را در 
جای خشک، خنک و بدون نور نگهداری و به محض 
جوانه زدن هر چه سریع تر تا قبل از فاسد شدن مصرف 

کنید 7- برای نگهداری سبزی ها می توان از روش های 
خشک کردن یا انجماد استفاده کرد، بهتر است برای 
انجماد ضخامت بسته ها کم باشد 8- پس از شستشوی 
سبزی ها آنها را در پارچه نازکی حداکثر به مدت سه روز 
در یخچال نگهداری کنید 9- بهتر است آنهارا به صورت 
خام و در بسته های کوچک در فریزر نگهداری کنید.

نکاتی برای خرید میوه و سبزی 
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مسابقه تیراندازی کارکنان تأمین اجتماعی 
در شهرستان بیرجند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان 
جنوبی، یک دوره مسابقه تیراندازی بین کارکنان بسیجی اداره کل 
تأمین اجتماعی و شعب بیرجند برگزار شد. این مسابقه که به همت 
برگزار  استان  اجتماعی  تأمین  بسیج  امداد  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
شد. تعداد 25 نفر از بسیجیان در محل سالن تیراندازی بانک صادرات 
با هم به رقابت پرداختند. در این مسابقات، علی گلرنگ  موفق به 
کسب رتبه اول است، احمد چهکندی رتبه دوم را از آن خود کرد و 
محمد ذبیحی و محمدخلیل مجاهد مشترکًا به مقام سوم دست یافتند.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز 
کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز کاکنان اداره کل راه و شهرسازی استان 
خراسان جنوبی با همکاری هیئت تنیس روی میز استان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره راه و شهرسازی شهرستان فردوس 
فردوس،  بیرجند،  شهرهای  از  بازیکن   22 حضور  با  مسابقات  این 
بیرجند  شهرستان  سرحدی  سالن  در  طبس  و  سربیشه  سرایان، 
از فردوس قهرمان  از مسابقات رضا نجار  برگزار شد. در این دوره 
شد، حمید نادمی از فردوس عنوان دومی را از آن خود کرد و همچنین 
علیرضا رحمانی و مهدی عربی نیز از فردوس مشترکًا سوم شدند.

برگزاری مسابقات تنیس کارکنان دامپزشکی در سرایان

یک  سرایان،  دامپزشکی شهرستان  شبکه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
شبکه  توسط  دامپزشکی  روز  ویژه  میز  روی  تنیس  مسابقات  دوره 
دامپزشکی  شبکه  سرپرست  شد.  برگزار  شهرستان  این  دامپزشکی 
مسابقات  از  دوره  این  گفت:  خبر  این  تشریح  در  سرایان  شهرستان 
است.  برگزار شده  و خصوصی  دولتی  بخش  از  با حضور همکارانی 
وی افزود: در انتهای این مسابقات آقایان معمارباشی و خالقی زاده از 
بخش دولتی و غالمرضا یوسف نژاد از بخش خصوصی مقامهای اول 
تا سوم مسابقات را کسب کردند. وی اظهار امیدواری کرد: برگزاری 
این گونه دورههای ورزشی که با صرف هزینه اندک امکان پذیر است 
که باعث ایجاد روحیه ورزشی و تعامل بیشتر بین همکاران می شود.

تیم ملی کبدی ایران مقابل آمریکا به پیروزی رسید

در  و  کبدی  جهانی  های  رقابت  در  کشورمان  کبدی  ملی  تیم  ایرنا- 
نخستین گام مقابل آمریکا به برتری رسید. این دوره از رقابت های جهانی 
با حضور 6 تیم آسیایی و 6 تیم از دیگر قاره ها، از 16مهر تا دوم آبان ماه 
در حال برگزاری است. آمریکا، ژاپن، تایلند، کنیا و لهستان همگروه های 
ایران در گروه دو این رقابت ها هستند. ملی پوشان کبدی کشورمان در 
دومین دیدار خود امروز ساعت 19 به وقت ایران به مصاف تایلند می روند.

درمان نیش حشرات با پوست موز 

موز از میوه های پرخاصیت و محبوبی است که 
مصرف آن در هر سنی برای تمام افراد توصیه 
میشود چرا که فواید فراوانی برای سالمت کامل 
دارد. در واقع انواع ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی 
اکسیدان ها در پوست موز وجود دارد که میتواند 
برای سالمتی و زیبایی مفید باشد و کاربردهای 

دارد.  نیز  منزل  امور  و  نظافت  برای  مختلفی 
حشرات در اماکن مختلف به خصوص نواحی گرم 
زندگی می کنند. یک ترفند ساده برای کاهش 
کشیدن  حشرات،  نیش  جای  تورم  و  التهاب 
قسمت  روی  موز  پوسـت  داخلی  قسمت 
تحقیق  هیچ  حال  به  تا  است.  دیده  آسیب 
علمی این مسئله را ثابت نکرده است اما تجربه 
افراد مختلف این کاربرد عالی را تایید می کند.

خوراکی های معمولی اما کشنده!

خیلی از ما بادام رو به عنوان یکی از انواع مغزها 
می شناسیم اما بادام در واقع، نوعی دانه است 
و خیلی از بادام هایی که ما فکر می کنیم خام 
هستند، در واقع خام نیستند. علت هم این است 
که بادام های خام، تلخ هستند و به طور طبیعی 
حاوی سیانید هستند. بله درست خواندید، سیانید! 

همان ماده ای که در قرص های آفت کش وجود 
دارد! خرد کردن، گاز زدن و جویدن و تخریب 
بادام به هر طریقی، سیانید رو فعال می کند. در 
آزمایشی که بر روی یک زن 67 ساله انجام شد، 
خوردن 4 تا 5 بادام تلخ، باعث تهوع و انقباضات 
شکمی گردید و وقتی تعداد به 12 عدد بادام تلخ 
رسید، بعد از 15 دقیقه، فرد دچار درد شکمی 
شدید شده و تا نزدیکی مرگ قدم بر داشت.

کشف 40میلیوني البسه قاچاق در »فردوس« 

فرماندهي انتظامي شهرستان فردوس،از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل کاالي قاچاق به 
ارزش 40 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس،سرهنگ محمد هوشنگي با اعالم این خبر گفت:روز 
گذشته مأموران انتظامي شهرستان دراجراي طرح ممنوعیت ورود کاالي قاچاق،به یک دستگاه 
اتوبوس که از یزد عازم خراسان رضوي بود مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند. 
وي افزود:مأموران دربازرسي ازخودرو،288ثوب انواع البسه خارجي قاچاق که فاقد هرگونه اسناد 
گمرکي بود را کشف و دو نفر متهم را دستگیر کردند. سرهنگ هوشنگي بیان داشت:کارشناسان 
انتظامي  برآورد کردند.فرماندهي  ارزش ریالي کاالي قاچاق کشف شده را 40میلیون ریال 
شهرستان فردوس تصریح کرد: اجراي این گونه طرح ها یکي از راهبردهاي عملیاتي  پلیس در 
پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب 
مي شود و در این زمیته همراهي و همکاري تمام نهادها با نیروی انتظامي ضروري است.

ناکامی پدر در فروش 3 قلوهایش 

جام جم- سرپرستی سه قلوهایی که پدرشان قصد فروش آنها را داشت، 
به سازمان بهزیستی کشور سپرده شد. هفته گذشته سه دختر سه قلو در 
یکی از بیمارستان های شهر اراک به دنیا آمدند. مادرشان مژگان 33 
سال دارد و با مردی که دو سال از خودش بزرگ تر و از همسرش جدا 
شده است، ازدواج کرد. آنها در یکی از روستاهای اطراف شازند استان 
مرکزی زندگی می کردند. آنها بعد از سه سال، هفته گذشته صاحب سه 
دختر سه قلو شدند. پدر خانواده کارمناسبی نداشت و قادر به تامین هزینه 
نگهداری از بچه ها نبود. او چند روز پیش در پی آشنایی با زنی که کارمند 
بازنشسته اداره ای بود، به پیشنهاد وی و برای خالصی از این شرایط 
نگهداری  علت عدم صالحیت  به  به فروش بچه ها گرفت.  تصمیم 

خانواده از بچه ها، سرپرستی سه قلوها به بهزیستی واگذار شد.

درمان خرناس ) خروپف (

اگر خروپف می کنید، از خوردن قهوه، خوردن 
قرص های  و  خواب  از  قبل  سنگین  غذاهای 
خواب آور پرهیز کنید زیرا سبب تشدید عالئم 
خرناس می شود. در مورد داروهایی که مصرف 
می کنید از پزشک سوال کنید شاید علت همان 
سست  سبب  خواب آور  قرص های  باشد.  دارو 

 شدن حنجره، ماهیچه های گلو شده و مجرای 
هوا را تنگ می کنند که سبب خر و پف می شود. 
گرفتگی بینی را با ضد احتقان یا آنتی هیستامین 
بر طرف کنید در سرما خوردگی یا آلرژی این 
داروها را موقت مصرف کنید. چرا که مصرف 
طوالنی مدت آنها مضر است. در حالت خوابیدن 
به پشت زیر سر خود را با پشتی باال بیاورید روی 
تخت صاف نخوابید. همیشه به پهلو بخوابید. 

چربی سوزی با زعفران

رایحه  بر  عالوه  زعفران  که  دانید  می  حتماً 
عالی خود، موجب نشاط و سرزندگی افراد هم 
می شود و کشور ما از نظر این موهبت الهی 
در شمار برترین ها قرار دارد. جالب است بدانید 
البته در   ، العاده  انگیز و فوق  این ماده سحر 
کنار ورزش و رعایت یک رژیم غذایی مغذی 

،به طور حیرت انگیزی چربی سوزی کرده و 
کرد  خواهد  فرم  خوش  و  زیبا  را  شما  اندام 
سوزی  چربی  مورد  در  اهمیت  حائز  نکته  و 
چربی  در  آن  باالی  بسیار  سرعت  زعفران، 
است.  اضافه  های  چربی  حذف  و  سوزی 
نحوه  و  میزان  مورد  در  که  نکنید  فراموش 
مصرف این چربی سوز معجزه گر، حتما با مربی 
مجرب و مطلع در این زمینه مشورت نمایید.

مراقبت های ضمن شنا

کلر و نمک موجود در آب استخر و دریا، دو 
عامل اصلی آفتاب سوختگی پوست هستند و 
در ضمن موجب تغییر رنگ، متورق و پوسته 
شوند.اشتباه  می  پوست  ترک  و  شدن  پوسته 
نکنید! نیازی نیست شنا کردن را کنار بگذارید. 
فقط کافی است عالوه بر رعایت نکات مراقبتی 

الزم، ضمن شنا، هر نیم ساعت، 2 دقیقه برای 
کرم  یک  از  و  آمده  بیرون  آب  از  استراحت 
محافظ در برابر آفتاب برای پوست خود استفاده 
نمایید. هیدراته بمانید: همیشه یک بطری آب 
باشید و هنگام شنا، جرعه  همراه خود داشته 
جرعه بنوشید. کاله شنا: در هنگام شنا، کاله 
شنا را هرگز فراموش نکنید.چرا که از صدمات 
ناشی از کلر برای موها جلوگیری خواهد کرد.

روغن گل بنفشه و بادام

فصل پاییز هوای سرد و خشکی دارد، 
که این امر منجر به خشکی پوست افراد می شود 

و استفاده از روغن گیاهی بنفشه و بادام از 
بروز این عارضه جلوگیری می کند.

داده نما،

راه اندازي سایت هاي جعلي براي سرشماري اینترنتي نفوس و مسکن 

شرکت کنندگان در سرشماري اینترنتي نفوس و مسکن مراقب سایت هاي جعلي باشند. 
با توجه به ثبت نام اینترنتي سرشماري عمومي نفوس و مسکن شاهد سوء استفاده افراد سودجو 
در فضاي سایبر هستیم. این افراد با طراحي سایت ها و صفحات جعلي)فیشینگ(پرداخت آنالین 
در فضاي مجازي اقدام به سرقت اطالعات بانکي و کالهبرداري از متقاضیان سرشماري نفوس 
و مسکن مي کنند. شهروندان باید در این امر هوشیار باشند و آدرس سایت را در قسمت 
url وارد کنند وهمچنین از کپي کردن یا رفتن به لینک هایي که در سایت هاي مختلف و 
 شبکه هاي اجتماعي وجود دارد جدا خودداري کنند وجهت ثبت نام به سایت اصلي سرشماري
) www.sarshomari95.ir( مراجعه  کنند. در سرشماري عمومي نفوس و مسکن چه 
به صورت اینترنتي و چه حضوري که از سوي مأموران سرشماري صورت مي گیرد نیاز به دادن 
اطالعات بانکي نیست و شهروندان به هیچ عنوان اطالعات بانکي خود مثل شماره کارت، تاریخ 
انقضاء کارت  بانکي، کد اعتبار سنجي یا همان)CVV2( و رمز بانکي را در هیچ سایتي وارد نکنند.

بسم رب الحسین)ع(

طفل شش ماهه تبسم نکند، پس چه کند    آنکه بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست

اولین جمعه ماه محرم به رسم هشت سال گذشته ده ها هزار مادر و شیرخواره 
هایشان عاشقانه گرد هم آمدند تا با قیام ابا عبدا... )ع( تجدید بیعت و فرزندشان را نذر 

قائم آل محمد )عج( کنند.
همایش شیرخوارگان حسینی امسال نیز به همت هیئت حضرت علی اصغر )ع( و 

هیئت رزمندگان اسالم خراسان جنوبی برگزار گردید.
استقبال مادران و شیرخواره هایشان به حدی بود که تمامی فضای حسینیه بزرگ 
جماران مملو از جمعیت بود. جمعیتی که هر بار با ذکر ابا عبدا...)ع( و کودک شش 
 ماهه اش یکپارچه اشک و آه می شد. همه بودند از هر قشر و طبقه ای از اجتماع.

 همه بودند، همه آنها که عاشق اهل بیت اند.
هزاران مادر به همراه فرزندان شیرخواره شان آمده بودند تا تجدید بیعت نمایند با 
موالی غایب خود و فرزندشان را نذر یاری قیام او نمایند و او را برای ظهورش دعوت 
نمایند. قلم را یارای وصف نیست وقتی گهواره نمادین حضرت علی اصغر )ع( طول 
حسینیه را طی کرد و دل ها را دگر بار به کربال برد. کربالیی که دشمنان دین نه تنها 
فرزند پیامبر )ص( را یاری نکردند، بلکه از دادن قطره آبی به کودک شش ماهه اش 
نیز دریغ کردند  و به یاد شش ماهه امام حسین )ع( کودکان خود را بردست گرفتند 

و با امام عصر )عج( خود بیعت کردند.
هیئت حضرت علی اصغر )ع( و هیئت رزمندگان اسالم مراتب سپاس خود را 
از کلیه ادارات، موسسات ، سازمان ها، ارگان ها، اصحاب رسانه  و خیرین و نیکوکاران 
با کمک های مادی و معنوی خویش ما را یاری نمودند، اعالم اندیش که   نیک 
و همچنین از همه مادران و خواهران محترمه که با حضور پرشورشان موجبات دلگرمی 
خادمان آن حضرت را فراهم نمودند، کمال تشکر و قدردانی را نموده و از بعضی کاستی 
ها و نواقص که به دلیل ازدحام جمعیت به وجود آمده بود جدا و صمیمانه پوزش خواسته 

و امید است انشاء ا... در سال های آینده بتوانیم جبران نماییم.

در گلخانه شهادت را 
می گشاد کلید کوچک ما

به امید شفاعت باب الحوائج شش ماهه    و شکرا... سعیهم

 مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( استان خراسان جنوبی
 هیئت حضرت علی اصغر )ع( بیرجند

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
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اجرای بالغ بر 3800 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان

دادرس مقدم- مدیرعامل شرکت گاز با اشاره به اجرای حدود 3 هزار و819 کیلومتر شبکه تغذیه و 720 کیلومتر خطوط انتقال گاز در استان، گفت: 358 
کیلومتر از شبکه مزبور در شش ماه نخست امسال در استان اجرا شده است. دشتی اظهار کرد: از این میزان شبکه اجرا شده 2 هزار و 214 کیلومترشبکه تغذیه 

و توزیع شهری و یک هزار و 605 کیلومتر شبکه روستایی می باشد. وی تصریح کرد: از ابتداي امسال نیز 2 شهر و 34 روستا در استان گاز دار شده است.
یکشنبه * 18 مهر 1395 * شماره 3623

7
امانتداری روح کار
در اداره پست است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
نامه در جامعه کمرنگ شده است  امروزه جایگاه 
نقش  و  است  پست  شغلی  روح  امانتداری  گفت: 
این نهاد در دوران دفاع مقدس در امر جابه جایی 
نامه های رزمندگان و وصیت نامه ها بسیار با ارزش 
با مدیرکل و  بود.حجت االسالم عبادی در دیدار 
کارکنان پست استان اظهار کرد: امروزه معامالت 
انجام  پست  طریق  از  کسبه  و  تجار  الکترونیکی 
می شود و اگر کسبه خود را مجهز به این تکنولوژی 
نکنند ممکن است کاالیشان بر روی دستشان باقی 
بماند زیرا امروزه بسیاری از خرید و فروش ها و 
تأمین نیاز مردم از طریق خریدهای اینترنتی است. 

آمران به معروف شرایط را برای
خوارج اخالقی و عرفی جامعه ناامن کنند

مهر- مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری گفت: 
آمران به معروف و ناهیان از منکر با حضور موثر 
در سطح خیابان های شهر، شرایط وقوع جرم و 
مفاسد اخالقی را ناامن کنند. محمودی در نشست 
اندرکاران  دست  و  مدیران  حضور  با  مشترک 
دستگاه های فرهنگی و اجتماعی استان با اشاره به 
وضع زنان متکدی و عدم بازدارندگی قوانین برای 
بازگشت به زندگی سالم اظهارکرد: اعتیاد و عدول 
از جمله آسیب های مبتالبه  از مرزهای اخالقی 
این گروه از متکدیان است که به تکرار جرم اصرار 
می ورزند. وی عنوان کرد: عالوه بر فقر، مشکالت 
مفاسد  به  را  زنان  و  مردان  طلبی  تنوع  و  روانی 
اخالقی و اجتماعی می کشاند. محمودی ادامه داد: 
امکان سنجی و ایجاد مراکز بازپروری زنان باید در 

دستور کار مسئوالن این حوزه قرار گیرد.

آمادگی محیط زیست
برای ورود گردشگر به حیاط وحش

مالئی- آرامنش مدیرکل محیط زیست استان 
به  گردشگری  کرد:  عنوان  باآوا  گو  و  گفت  در 
عنوان محور توسعه استان محسوب می شود که 
محیط زیست می تواند با همکاری میراث فرهنگی 
و گردشگری از گردشگران و تورهای خارجی در 
حیاط وحش استان پذیرایی کند. وی افزود:تورهای 
گردشگری می توانند با هماهنگی با محیط زیست 

از امکانات این اداره هم استفاده کنند.

افتتاح طرح های گردشگری شهرستان قاین

راستی- رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان 
قاین از افتتاح طرح گردشگری بوذرجمهر و تکمیل 
زیر ساخت گاز رسانی تا ورودی آن خبر داد. عباسی 
عنوان کرد: ساخت آالچیق، سکوی نشیمن، سنگ 
جمله  از  ساحلی  دیوار  اجرای  و  پز  کباب  فرش، 
کارهای انجام شده است. به گفته وی اجرای طرح 
با  گردشگری  نمونه  منطقه  ورودی  تا  رسانی  گاز 

اعتبار بیش از 2 میلیارد ریال نیز به پایان رسید.

اصالحیه : در اصالح خبر شنبه 17 مهر روزنامه با 
عنوان »امنیت مرزها در گرو کارهای تازه«، غالمرضا 

قوسی مدیر کل امور عشایر استان صحیح می باشد.

 مهمترین رکن سازمانی
صداقت در گفتار و رفتار با مردم است

کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان  استاندار  حسینی- 
پاسخگویی  و  مردم  با  رفتار  و  گفتار  در  صداقت 
بدون تبعیض به آنان از مهمترین ارکان سازمانی 
است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. پرویزی 
درنشست هم اندیشی معاونان، مشاوران و مدیران 
کل ستادی استانداری با بیان اینکه پیگیری ها باید 
جدی تر از قبل ادامه یابد، بیان کرد: مدیران باید 
قدرت ریسک پذیری داشته و در چارچوب قوانین و 
مقررات، از بخش نامه ها و آیین نامه های موجود 
به نفع مجموعه تحت مدیریتی خود و نیز مردم 
و ارباب رجوع به نحو مطلوب و مناسب استفاده 
نمایند. وی توسعه متوازن استان را مورد تاکید قرار 
داد و افزود: توسعه باید در تمامی شهرستان ها و 
بخش ها اتفاق بیافتد از اینرو در اجرای طرح ها و 
پروژه های مختلف مدیران باید این امر رابه عنوان 

یک اصل مورد توجه قرار دهند.

30 هزار دانش آموز در سوگواره
»احلی من العسل« شرکت کردند

ماه محرم،30  روز  با ششمین  ایرنا - همزمان 
هزار نفر از دانش آموزان مقطع اول و دوم متوسطه 
العسل«  من  »احلی  در سوگواره  جنوبی  خراسان 
شرکت کردند. این سوگواره با هدف آشنایی دانش 
آموزان این مقطع تحصیلی با فرهنگ عاشورایی 

بیرجند،  خوسف،  درمیان،  های  شهرستان  در 
قاین،  زیرکوه،  سرایان،  فردوس،  بشرویه، طبس، 
این سوگواره روز  برگزار شد.  نهبندان و سربیشه 
شنبه در مسجد امام حسین )ع( بیرجند با حضور 
تعدادی از مسئوالن استان و شهرستان و با شرکت 

9 هیات عزاداری دانش آموزی برگزار شد.

فرهنگ عاشورا باید توداوم داشته باشد

تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  ور-  پیشه 
را  اسالمی  انقالب  موفقیت  رمز  استان  اسالمی 
اقتدا به حضرت امام حسین )ع( و پیروی از فرهنگ 
عاشورا دانست که باید این فرهنگ به نسل های 
آینده انتقال یافته وتداوم داشته باشد.  حجت االسالم 
ابراهیم زاده در نخستین ستاد بزرگداشت 13 آبان به 
شهدای این روز و سایر شهدا اشاره کرد و افزود: ما 
مدیون خون پاکشان هستیم و باید با تمام توان با 
خدمت به مردم و روشنگری، توطئه های دشمنان 
اسالم و بشریت علی الخصوص آمریکای جنایتکار 

را خنثی نموده و بر حفظ انقالب تالش نماییم.

حمله های تاریخی به میراث فرهنگی
مالئی- ساخت و ساز در محدوده حریم باغ 
و عمارت تاریخی رحیم آباد، ساخت و ساز در 
حریم قنات بلده فردوس )ثبت جهانی شده( 
و ایجاد بنا با سقف شیروانی در محدوده آثار 
تاریخی که منجر به بی میلی گردشگران به 
بازدید این آثار شده و در جلسه کارگروه میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد 

مدیر کل میراث فرهنگی مواجه شد.
خبرنگاری از نخعی نژاد معاون استاندار درباره 
تکلیف ساختمان استانداری که درحریم محل 
باغ رحیم آباد ساخته شده است پرسید که وی 
پاسخ داد: “حرف به حقی ست ما تسلیم“ و 
یکی از حاضران گفت: مطالبه گری خود را دیر 

شروع کرده اید کار از کار گذشته است.
صبح دیروز جلسه کارگروه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در سالن معاونت 
رمضانی  شد.  برگزار  استانداری  عمرانی 
مدیرکل میراث فرهنگی و دبیر این کارگروه  
با ارائه 4 دستور کار عنوان کرد: حفظ میراث 
فرهنگی و تاریخی ، ترویج صنایع دستی و 
توسعه گردشگری یکی از محورهای توسعه 
باید  اجرایی  های  دستگاه  که  است  استان 

همکاری الزم را در این باره داشته باشند.

تبدیل محل واقعه صحرای طبس
به منطقه نمونه گردشگری

فصل  شروع  از  دستور  اولین  ارائه  با  وی 
افزود: خراسان جنوبی  و  داد  گردشگری خبر 
ماه  بوده است و در  تورگردشگری  میزبان 3 
فرانسه  و  آلمان  کشور  از  دیگر  تور   2 آینده 
میراث  مدیرکل  کرد.  خواهند  سفر  استان  به 
فرهنگی از درخواست بنیاد حفظ و نشر آثاردفاع 
در  گردشگری  مکان  ایجاد  بر  مبنی  مقدس 
واقعه حمله آمریکا در صحرایی طبس خبرداد 
و گفت: محل این واقعه در روستای “شکر” 
قرار دارد اما زیر ساخت مطلوبی در آنجا نیست.

تامین آب بیش از یک و نیم میلیارد
هزینه دارد

رمضانی خاطرنشان کرد: مشکل این منطقه 
نبود آب و برق است که برق آن از راه آهن 
نامه ای  راه آهن  تامین می شود ومسئوالن 
مبنی بر اخطار قطع آن صادر کرده اند وبرای 

رفع آن باید فکر اساسی کرد.
  آرامنش مدیرکل محیط زیست نیز در این 

باره عنوان کرد: مناطق نمونه گردشگری باید 
طرح مطالعاتی داشته باشند و ارزیابی شوند.

بسکابادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی نیز بیان کرد: این روستا در محدوده 
نیروگاه زغالی قرار دارد که مسئوالن نیروگاه 
آب  تامین  برای  اما  اند  کرده  آمادگی  اعالم 
منطقه نمونه گردشگری روستای ”شکر” 40 
کیلومتر خط لوله با اعتبار یک میلیارد و 600 
میلیون تومان نیاز است. جعفری مدیرکل راه 
و شهرسازی نیز، تاسیس این مجتمع خدمات 
رفاهی را در این روستا ضروری دانست و بیان 
کرد: 300میلیون تومان در آنجا هزینه شده 

است و متاسفانه مسافرانی که از استان های 
اصفهان، یزد و کرمان به سمت مشهد مقدس 
حرکت می کنند جایی برای استراحت ندارد 
که این مجتمع می تواند کمک خوبی برای 

کاهش تصادفات در این مسیر باشد.
گفتنی است اعضای این کارگروه با کلیات 
طرح ایجاد منطقه نمونه گردشگری در صحنه 
واقعه حمله آمریکا موافقت کردند و مقررشد 
کامل  را  آن  مطالعاتی  طرح  آثار  حفظ  بنیاد 
کند و برای تصویب نهایی به شورای برنامه 
ریزی استان ارسال شود. رمضانی مشکالت 
را دومین  تامین زیرساخت ها  آبگرم لوت و 
کرد:مشکالت  عنوان  و  دانست  کار  دستور 
آبگرم لوت شهرستانی است و باید با حضور 
فرماندارخوسف در همان شهرستان حل شود.

دو هتل بزرگ دراستان
و سه روستای 5کیلومتر از شهر

آب لوله کشی ندارند
وی تامین آب هتل کوهستان و هتل بنددره 
را یکی از مهمترین دستورکارها عنوان کرد و 
با  کوهستان  بزرگ  هتل  آب مصرفی  گفت: 

تانکر تامین می شود و باید فکری برای این 
منطقه شود. مدیرکل میراث فرهنگی افزود: در 
حالی که مخزن آب رو به روی هتل بند دره 
قرار دارد، مسئوالن آب و فاضالب استان از 
سرمایه گذار طلب وجه می کنند و می گویند 

باید مخزن دیگری برای هتل ساخته شود.
و  آب  شرکت  مدیرعامل  مقدم  هاشمی   
فاضالب شهری نیز در این باره گفت: چون 
مخزن پایین تر ازهتل است پس نیاز به پمپاژ 
دارد.  وی افزود: ما در سه سال گذشته چندین 
ارائه دادیم که متاسفانه  باره  راهکار درهمین 

مشکالت و راهکار ها پیگیری نشد.

هتل  آب  تامین  درباره  آبفار  مدیرعامل 
آب  که  هایی  چاه  با  کرد:  عنوان  کوهستان 
منطقه ای در آن محدوده دارد می تواند آب 
هتل و روستاهای اطراف را تامین کند که بیش 
از 500 میلیون تومان این خط لوله هزینه دارد.

مشکالت قانون را قانونی حل کنید 
نخعی نژاد معاون عمرانی استاندار و رئیس 
کرد:  عنوان  باره  این  در  نیز  کارگروه  این 
مشکالت قانونی را با قانون حل کنید و اگر 
در انتقال خط لوله آب مشکل دارید با قرارداد 
های طوالنی مدت آن را می توانید حل کنید. 
دومین مصوبه درباره تامین آب هتل کوهستان 
و روستاهای اطراف با اعتبار500میلیون تومان 
از منابع استانی بود و قرار شد مابقی را شرکت 
آب و فاضالب روستایی تامین کند و به هتل 
بنددره باقرارداد طوالنی مدت خط لوله واگذار 
به  آن  گزارش  آینده  دوهفته  تا  شود.مقررشد 

استانداری ارسال شود.

برگزاری نمایشگاه ملی
صنایع دستی در استان

دستی  صنایع  نمایشگاه  تاسیس  رمضانی 
و گفت:  اعالم کرد  کار  را چهارمین دستور 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  باهمکاری 
صنایع  برای  رایگان  دائم  غرفه  یک  ایجاد 
دستی استان در خراسان رضوی پیش بینی 
استان  افزود: صنایع دستی  است. وی  شده 
تومان  میلیون  بر500  بالغ  امسال  نوروز  در 
فروش داشته است ولی متاسفانه از سال 89 
خراسان جنوبی هیچ نمایشگاهی ملی ویژه 

صنایع دستی برگزارنکرده است.

تولیدات میراث ایرانی در چین !
مدیرکل میراث فرهنگی از حضور پر شور 
بازار سوغات خراسان رضوی  کشور چین در 
خبرداد و عنوان کرد: صنایع دستی ایرانی در 
بازار 11هزار میلیارد تومانی خراسان رضوی ، 
سهم ناچیزی دارد که خراسان جنوبی در آن 
دیده نمی شود و مدیران فرهنگی کشور باید 

فکر اساسی در این باره بکنند.
 مصوب شد نمایشگاه ملی صنایع دستی آذر 
در محل نمایشگاه های بین المللی مرکزاستان 
برگزار شود. وی از کنگره استانی معماری و 
تاریخی شهرسازی خبرداد و گفت: این کنگره 
با همکاری دانشگاه و راه وشهرسازی در استان 
انجام خواهد شد و برگزیدگان این مرحله به 
مراحل منطقه ای و کشوری اعزام خواهند شد. 

نیاز استان
به توسعه پروازهای چارتری

از  هم  ها  فرودگاه  مدیرکل  دکترسالمی 
توسعه پرواز های چارتری برای ایجاد رقابت در 
شرکت های هواپیمایی خبرداد و عنوان کرد: 
ضریب اشغال هواپیما هایی که در استان پرواز 

می کنند 90 درصد است.
چارتری  پرواز  آبان  ابتدای  از  افزود:  وی 
بیرجند-تهران و بیرجند کیش راه اندازی می 
برای  مسافربری  های  شرکت  باید  که  شود 
جذب مسافر تالش بیشتری کنند تا این پرواز 

به برنامه های فرودگاه بیرجند اضافه شود.

 دل پر درد متولی میراث
از ساخت تا تخریب !

فرهنگی،  میراث  دبیرکارگروه  و  رمضانی 
گردشگری و صنایع دستی از ساخت و سازهای 
غیرمجاز و تخریب بناهای تاریخی در حریم 

گفت:  و  کرد  جهانی گالیه  و  ملی  آثار  ثبت 
متاسفانه وجود سقف های شیروانی در روستا 
های هدف گردشگری مانع ورود گردشگر می 
شود و به نوعی اصالت روستا را از بین می برد.

وی با انتقاد از برخی دستگاه های اجرایی 
افزود: متاسفانه در دو روستای تاریخی یکی 
از حمام های قدیمی را در حریم قنات بلده 
سقف  دیگر  روستای  در  و  کردند  تخریب 
اند.  ساخته  آبی  و  قرمز  رنگ  با  شیروانی 
در  اگر گردشگر  تاکید کرد:  میراث  مدیرکل 
روستای دهسلم  می آید بخاطر همین جاذبه 
در  نخوردگی  و دست  روستایی  اصالت   ، ها 
معماری ایرانی اسالمی است ولی متاسفانه در 
برخی روستا ها و حتی شهرهای استان این 

نوع معماری از بین می رود.

حکم وزارت کشور
برای بنای غیر مجاز “قلع و قمع”است

در  نیز  استاندار  عمرانی  معاون  نژاد  نخعی 
این باره عنوان کرد: حفظ میراث فرهنگی جزء 
خطوط قرمز ما است. وی ادامه داد: با معماری 
آشفته ای که در شهر و روستاهای استان داریم 
به  موضوع  این   99 ماده  کمیسیون  در  باید 
طور جد بررسی شود. نخعی نژاد گفت: مدیر 
کل دفتر فنی استانداری به تمام فرمانداران، 
بخشداران و دهیاران نامه ای مبنی بر حفظ 
حریم آثار تاریخی و بافت روستاها ارسال کند.

وی درباره بنایی که در حریم آثارتاریخی ثبت 
جهانی شده است عنوان کرد: وزارت کشور در 
خصوص بناهای غیرمجاز “حکم قلع و قمع” یا 

تخریب بنا را صادر خواهد کرد.

در حاشیه: حرف به حق و قانونی
ازخبرنگاران  یکی  مراسم  این  حاشیه  در 
تکلیف  درباره  استاندار  معاون  نژاد  نخعی  از 
باغ  محل  درحریم  که  استانداری  ساختمان 
رحیم آباد ساخته شده است پرسید که نخعی 
نژاد پاسخ داد: “حرف به حقی ست ما تسلیم 
“ و یکی از حاضران گفت: مطالبه گری خود 

را دیر شروع کرده اید کار از کار گذشته است.
نخعی نژاد عنوان کرد: ساختمان استانداری 
توسعه نخواهد یافت و صاحبان خانه هایی که 
در این بافت قدمی هستند می تواند خانه های 
خود را به محل های اقامتی بومگردی تجهیز و 

از ظرفیت گردشگر استفاده کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی انتقاد کرد:

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

فروش پژو 206 سفید 93 صندوق دار تمیز خانگی وی 8 فول قیمت 34 میلیون 
همراه: 09151600150  

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

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

مــنآب نبات چوبی
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چون ماه محّرم مى  رسید، كسى پدرم را خندان نمى  ديد... چون روز دهم فرا مى  رسید 

آن روز، روز سوگوارى و اندوه و گريه او بود.
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شایعه دریافت چک های ۲۰ میلیونی 
مداحان حقیقت ندارد

در دو روز گذشته در فضای مجازی تصاویری از 
چهار چک 20 میلیون تومانی در وجه چهار مداح 
از  مبالغ  این  شد  ادعا  چنین  و  منتشر  سرشناس 
سوی شهرداری تهران و از جیب بیت المال هزینه 
شده است. به گزارش فارس، مهدی ذاکری رئیس 
به  تهران نسبت  شورای اطالع رسانی شهرداری 
بنا  داد:  توضیح  و  داده  نشان  واکنش  شایعه  این 
بر استعالمی که از بانک شهر گرفته شد، تصاویر 
منتشر شده مربوط به حساب شخصی به نام آقای 
»ر.ل« یک شهروند تهرانی است که چکی از بانک 
اقتصاد نوین را به حساب خود واریز و درخواست 
نه  افراد می کند؛  در وجه  بانکی  برگ چک  چهار 
با  ارتباطی  هیچگونه  حساب ها  آن  نه  و  فرد  آن 

شهرداری تهران نداشته و ندارد.

ظریف: سیاست بازی ما را به کجا کشانده که 
عزای امام حسین )ع( هم بازیچه می شود؟

انتشار متن تمسخر آمیز یک خبرگزاری همراه با 
باعث  امام حسین،  تصویر ظریف در حین روضه 
واکنش های مختلفی در فضای مجازی شده است. 
به گزارش »انتخاب«، انتشار این تصویر با واکنش 
وزیر خارجه نیز همراه شد. محمد جواد ظریف در 
یک درد دل خصوصی با برخی دوستانش، نسبت 
به انتشار این تصویر و متن تمسخر آمیز واکنش 
نشان داد. ظریف در این دلنوشته پرسیده است: آیا 
این دین است؟ این تعظیم شعائر اسالمی و ساالر 
شهیدان است؟ سیاست بازی ما را به کجا کشانده 

که عزای امام حسین)ع( هم بازیچه می شود؟

مسئوالن ما راحت می گویند آمریکا کدخدا 
است، این افراد اگر زمان امام حسین)ع( 
بودند، چه کسی را کدخدا می دانستند؟

آقاتهرانی، استاد حوزه علمیه با بیان این که برخی 
مسئوالن ما خیلی راحت می گویند که آمریکا کدخدا 
است، گفت: این افراد اگر زمان امام حسین)ع( بودند، 
چه کسی را کدخدا می دانستند؟ والیت فقیه و این 
همه ایثار و مقاومت و ارزش های انقالب اسالمی را 
رها کرده اند و می گویند که آمریکا کدخداست؛ این 

افراد باید از زدن چنین حرفی توبه کنند.

تا قبل از تحریم ها باور نمی کردیم
 که کسی نفت را از ما خریداری نکند

معاون اول رئیس جمهور گفت: تا چندین سال گذشته 
و تا قبل از تحریم ها باور نمی کردیم که کسی نفت 
را از ما خریداری نکند و همیشه باور داشتیم می توانیم 
تهدید کنیم که نفت را نفروشیم. جهانگیری افزود: ولی 
همایش شیرخوارگان حسینیعکس روز این اتفاق افتاد و برخی کشورها نفت را از ما نخریدند.

توصیه سرلشکر فیروزآبادی به مردم آمریکا

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا گفت: 
آمریکا  دولت  سران  شیطنت های  آمریکا  مردم 
برای  جنگ افروزی ها  این  بدانند  و  بشناسند  را 
مردم آمریکا هیچ نفعی ندارد. به گزارش تسنیم، 
بیان  با  فیروزآبادی  سیدحسن  سرلشکر  سردار 
آمریکا می خواهند  این مطلب که دموکرات های 
طرح های  عراق  و  سوریه  در  جنگ افروزی  با 
را  گذشته  های  سال  طی  خود  خورده  شکست 
در  را  آمریکا  دهندگان  رأی  و  دهند  نشان  فعال 
بدانند  آمریکا  مردم  گفت:  دهند،  فریب  انتخابات 
این خشونت ها و خون ریزی ها که تاکنون با هزینه 
کردن مالیات های آنها انجام می شد، اکنون وسیله 
فریب قرار گرفته است و شیطنت های سران دولت 
جنگ افروزی ها  این  بدانند  و  بشناسند  را  آمریکا 

برای مردم آمریکا هیچ نفعی ندارد.

سخنگوی  وزارت خارجه:
عربستان به ما بدهکار است

به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارجه ایران با بیان اینکه عربستان به ما در قضیه 
منا و به ویژه حج بدهکار است و خیلی بد عمل 
کرد، عنوان کرد: اتخاذ مواضع از سوی ایران در 
به  متوازن،  همواره  عربستان  منفی  مواضع  قبال 

موقع و دقیق بوده است.

اعتراف کانادا به یک اشتباه در مورد ایران

»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا اذعان کرد: 
تعطیلی سفارت این کشور در تهران و قطع رابطه 
دیپلماتیک با ایران، تصمیمی اشتباه بود. به گزارش 
اقدام دولت پیشین کانادا  تاکید کرد:  ایرنا، ترودو 
در تعطیلی سفارت مان در تهران، تصمیمی صرفا 
ایدئولوژیک و سیاسی بود. روزنامه نشنال پست به 
نقل از دیون نوشت: با تعطیل شدن سفارت کانادا 
در ایران، کشورش قادر نبوده از منافع خود و هم 
پیمانانش، خانواده های کانادایی و ایرانیان دارای 

تابعیت کانادا در ایران محافظت کند.

رد پای سعودی ها درانفجارهای تروریستی 
مقابل سفارت و رایزنی ایران در لبنان

از زمانی که گروه های  انفجار تروریستی  هشت 
تکفیری، لبنان را »سرزمین جهاد« اعالم کردند، 
بیروت و ضاحیه جنوبی را به لرزه در آورد و پشت 
و  مقابل سفارت  از جمله  انفجارها  بزرگترین  سر 
تروریستی  لبنان، گروه  ایران در  رایزنی فرهنگی 
به  وابسته  عبدا...عزام«  های  »گردان  تکفیری 
دستگاه امنیتی رژیم سعودی قرار داشت. روزنامه 
لبنانی االخبار افزود: نقشه انفجارها و اطالعات به 
دست آمده از مجریان آنها به خوبی نقش دستگاه 

های امنیتی سعودی را فاش می کند.

 اصالح طلبان برای انتخابات، تورم کاندیدا دارند

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
انتخابات  برای  امید  فراکسیون  و  اصالح طلبان 
ریاست جمهوری سال آینده دچار فقر نیرو نیست بلکه با 
تورم افراد در قامت کاندیدا روبه رو است. محمدعلی وکیلی 
در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام 
شده باید 3 نفر از فراکسیون امید مجلس به شورای سیاستگذاری اصالح طلبان 

اضافه شود که در مورد این 3 نفر در فراکسیون تصمیم گیری می شود.

اختالف ایران و حماس صحت ندارد 

حسین امیرعبداللهیان در پاسخ به این سوال که گفته می شود بر سر سوریه، ایران با فتح و حماس اختالفاتی پیدا کرده است، گفت: ما جنبش فتح 
را به عنوان یکی از گروه های مهم فلسطینی مورد توجه داریم و ارتباط خود را با همه گروه های فلسطینی حفظ کرده ایم. دبیرکل کنفرانس حمایت 
از فلسطین یادآور شد: اینکه گفته شود ارتباط با گروه های فلسطینی به خاطر موضوع سوریه کم شده و یا ایران و حماس اختالف دارند، درست 
 نیست. وی تاکید کرد: اگرچه در موضوع سوریه برخی اشخاص و نه تشکیالت حماس نقطه نظراتی داشتند اما تشکیالت حماس و دیگر گروه های

جهادی مانند جهاد اسالمی ثابت کردند در اوج تحوالت سوریه در جنگ 51 روزه علیه اسرائیل ایستادند و ایران هم با صدای بلند از حماس و جهاد اسالمی حمایت کرد.

در شبکه های اجتماعی  توهین به مقدسات اوج گرفته

اجتماعی  شبکه های  در  گفت:  شیرازی  مکارم  آیت ا... 
به وی ژه در تلگرام، توهین به مقدسات اوج گرفته است 
و  از دستگاه های مرتبط می خواهم جلوی این فعالیت ها 
را بگیرند. این مرجع تقلید جلوگیری از سوء استفاده هایی 
که توسط شبکه های اجتماعی انجام می گیرد را ضروری 
دانست و عنوان کرد: در شبکه های اجتماعی به وی ژه در تلگرام، توهین به مقدسات 

اوج گرفته است،  از دستگاه های مرتبط می خواهم جلوی این فعالیت ها را بگیرند.

بود که  این  ما  کار  رئیس جمهور گفت: 
توهمات و تصورات نابجا را بزداییم. یکی 
می  که  است  این  هم  توهمات  این  از 
گویند ایران می خواهد همه مسلمانان را 
کنیم که  افتخار می  ما  البته  کند.  شیعه 
کنیم،  استدالل هم می  و  شیعه هستیم 
اما تشیع خود راه روشنی است و نیازی به 

تحمیل آن به دیگران نداریم.
حسن روحانی در دیدار جمعی از ایرانیان 
مقیم مالزی در کواالالمپور اظهار داشت: 
افتخار تاریخ  در  رهبری  و  امام  به   ما 

می کنیم که میلیاردها انسان در سراسر 
 جهان به او به عنوان رهبر آزادگان می نگرند

و از او راه و رسم زندگی آموخته اند.
به گزارش »انتخاب«، روحانی اظهار کرد: 
تحمیلی  و جنگ  اسالمی  انقالب  در  ما 
فرهنگ  و  حسین)ع(  امام  نام  برکت  به 
عاشورا توانستیم برابر قدرت های بزرگ 

پیروز شویم. رئیس جمهور گفت: انگیزه، 
نشأت  ایران  ملت  شوق  و  شور  ایمان، 
پیروزی  باعث  عاشورا  فرهنگ  از  گرفته 

از  فرهنگ  همان  با  هم  امروز  و  شد  ما 
مشکالت عبور خواهیم کرد.

توهم  ما  وظیفه  اولین  گفت:  روحانی 

زدایی بدخواهان نسبت به ایران، حکومت 
اسالمی و فرهنگ و جامعه ایران است. 
دشمنان توهماتی نسبت به جامعه ایران، 
مثل ایران هراسی می سازند که هرگز با 
واقعیات نمی خواند. رئیس جمهور إظهار 
داشت: باید با منطق و اخالق اسالمی و 
ایرانی توهمات را از بین ببریم. در زمینه 
مسئولیت  بار  ظریف  دکتر  که  هسته ای 
سنگین ملی را به دوش کشیدند یکی از 

کارهای اصلی ما توهم زدایی بود.
زمینه  این  در  برخوردها  به  روحانی 
االن  ظریف  دکتر  گفت:  و  کرد  إشاره 
هم گاهی حرف های نیش دار را تحمل 
و  اجر  خواهد  می  خدا  وقتی  کنند.  می 
مزد بدهد، همین است. گاهی نیش ها 
در این دنیا به نوش ها در آن دنیا تبدیل 
زحمات  قدردان  مردم  البته  و  می شود 

خادمان خود هستند.

مدام کرد:  نشان  خاطر  جمهور   رئیس 
می گفتند ایران در حال ساخت بمب هسته 
ای است. حال مشخص شده که همه این 
زایی توهم  و  هراسی  ایران  ها   حرف 

بود. روحانی گفت: البته بعضی شعارهای 
بیشتر را  توهم  این  هم  بلندگوها   پشت 

کردن  خاموش  برای  ای  عده  کرد.  می 
آتش، آب و بنزین را اشتباه گرفتند.

مقیم  ایرانیان  به  خطاب  جمهور  رییس 
مالزی افزود: رسالت دیگر شما این است 
کشور  روابط  توسعه  برای  را  شرایط  که 
آماده کنید. باید ظرفیت های ایران را به 
مالزی و ظرفیت های مالزی را به مردم 

ایران معرفی کنید.
و  ایران  روابط  آینده  به  نسبت  روحانی 
گفت: طی  و  کرد  امیدواری  ابراز  مالزی 
دو  مشترک  کمیسیون  آینده  ماه های 

کشور تشکیل خواهد شد.

روحانی: ظریف حرف های نیش دار را تحمل می کند
گاهینیشهادرایندنیابهنوشهادرآندنیاتبدیلمیشود

مراسم شب تاسوعا و عاشورای حسینی  با سخنرانی

 دکترمحمدامین وحدانی نیا
استاد دانشکده علوم قضایی تهران

درباره موضوعات ذیل:

شب تاسوعا:
دفاع ازحرم وحریم خانواده

شب عاشورا:
عاشوراومبارزه با انحرافات فکری

مکان: هیئت حسینی - خیابان انقالب
زمان: ساعت 19 الی 20

به اطالع همشهریان و هیئت های مذهبی 
منطقه براکوه می رساند: جلسه عزاداری 
سرور و ساالر شهیدان ابا عبدا...الحسین)ع(

 طبق روال همه ساله

 روز تاسوعا
در روستای قصبه و چهکندک 

)حسینیه خامس آل عبا )ع((
 سخنران : حضرت حجت االسالم 

سید محمد باقر عبادی
 نماینده شهرستان های بیرجند ، خوسف

 و درمیان در مجلس شورای اسالمی

 با مداحی حاج عباس سروری

 از ساعت 1۰ صبح الی ۲ بعدازظهر
 برگزار می گردد. 

پیشاپیش از حضور همشهریان و هیئت های 

مذهبی منطقه براکوه تشکر می گردد.

هیئت امنای حسینیه خامس آل عبا )ع( 
قصبه و چهکندک

Montarbo فروش محصوالت صوتی حرفه ای
RCF-FBT-EV-LAX-Beyerdynamic-Danacord

جاسکو – چنگ - دی ان دی

هیچ شعبه دیگری ندارد

مراسم تعزیه از سوم محرم لغایت دوازدهم 
به مدت 1۰ روز از ساعت4 بعدازظهر در محل

 هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.

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

به استحضار عزاداران حسینی می رساند: 
طبق سنوات گذشته 

حضورشماشیفتگاناهلبیت)ع(
مزیدامتنانمیباشد.

هرکسکهزنددستبهدامانابوالفضل)ع(
کسرانرهاندزدرخویشابوالفضل)ع(










