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رئیس مجمع تشخیص مصلحت  : 
وضع روحانی از هر کاندیدایی بهتر است 

رأی او در انتخابات تضمین شده است

ایمانی ، تحلیل گر اصولگرا :
اصالح طلبان مترصد شناسایی کاندیدای 
اصولگرایندتا توپخانه ای بر سرش بریزند

عضو فراکسیون والیت مجلس :
»فتنه ۸۸« از مهمترین مالک های بررسی 

صالحیت وزرای پیشنهادی است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

فرماندار بیرجند :
دستگاه های اجرایی در 

توانمندسازی بانوان تالش کنند
 صفحه  ۷

انتظار داشتیم رئیس جمهور از فرهنگیان عذرخواهی و دلجویی کند / دولت قانون اقدام متقابل در برجام را اجرا نکرده است  / مجلس نهم به ناحق به وزرای پیشنهادی رای اعتماد نداد / اگر وزرای پیشنهادی فتنه گرند ، چگونه از وزارت اطالعات تاییدیه وزارت گرفتند / پاسخ کری درباره سفرش به ایران  / صفحه ۸

نماینده بیرجند عضو
 کمیته تفحص از صندوق

 ذخیره فرهنگیان شد 
صفحه ۷

توسط اعضای ستاد بزرگداشت  13آبان انجام شد

غبار روبی مزار مطهر
 شهید رحیمی و  افتتاح 
نمایشگاه استکبار ستیزی
صفحه ۷

در جشنواره سفره ایرانی
 فرهنگی و گردشگری

هتل ایرانگردی و 
جهانگردی بیرجند 
برترین رستوران شد
 رستوران هتل ایرانگردی و جهانگردی بیرجند به 
ایرانی،  سفره  جشنواره  در  برتر  رستوران  عنوان 
 فرهنگی و گردشگری منطقه 4  انتخاب شد. معین فر
مدیر این هتل با اعالم ... )مشروح خبر در صفحه 4 (

“پیشگیری بهتر از درمان”

شعاربی اعتبار
اینکه  بر  تاکید  با  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
در  ولی  زیاد  بسیار  درمان  حوزه  در  اعتبارات 
پیشگیری صفر است عنوان کرد: این نهاد برای 
دام  و  انسان  بین  مشترک  های  بیماری  کنترل 
تالش های فراوانی کرده اما متأسفانه مشکالت 
اعتباری بسیار زیادی داریم... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

عکس : محسن سربازی

سرمقاله

مصادیق جنگ نرم 
در عملکرد برخی ها

* سردبیر

 ، است  نرم  جنگ  مصادیق  کارها  این   «
این  اگر  است  اسالمی  نظام  به  خیانت  اینها 
شدت  به  آن  عوامل  با  باید  باشد  افتاده  اتفاق 
از  از سخنان یکی  اینها بخشی  برخورد شود « 
به  پاسخ  در  که  است  نظام  عالیرتبه  مسووالن 
طرح موضوعی استانی مشکالت مردم با قوانین 
عنوان شده  مقام کشوری  این  به  طبیعی  منابع 
برای  استانی که  از یک هم  است  قولی  نقل  و 
پایتخت رفته و دل پری  به  پیگیری شکایاتش 

دارد از آنچه در استان بر او گذشته است .
برای  که  ها  استانی  هم  صحبت  پای  وقتی 
نظام اسالمی مان به شدت دلسوزند می نشینی 
که  کنی  درک  را  موضوع  توانی  می  وضوح  به 
و  دلسردی  از  موجی  مسووالن  برخی  عملکرد 

تردید را در جامعه ایجاد کرده است .
برای حفظ یک  دیروز  جانبازی که  مثال  برای   
اخالص  کفه  در  را  جان خود  وجب خاک وطن 
گذاشته ، امروز برای حفظ  زمین آبا و اجدادیش 
باید راهروهای دادگاه ها را باال و پایین برود و به 

زعم بسیاری شاکی او ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

دامداری در میراث فرهنگی فردوس
صفحه ۳

جناب آقای مهندس سید محمود حسینی
مدیرعامل محترم مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را تسلیت عرض می نماییم.

مرکز پزشکی هسته ای بیرجند

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

اکیپ پیمانکار و استادکار 
جهت اجرای قالبندی و 

آرماتوربندی دیوار برشی
جهت اجرای 4 بلوک 10 

طبقه نیازمندیم.
تلفن تماس: 09034090411

راه اندازی تلفن گویا مجموعه 
خودتان را به ما بسپارید

مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

05632233161 - 09120802195

پدرعزیزمان شادروان

علیرضـا خطـی
دهمیـن سالگـرد

 هجرانت را با کوهی از اندوه سپری کردیم
خاطرات خوبی هایت، مهربانی هایت برای 

در خاطرمان به یادگار خواهد ماند.
برای شادی روحت دعا می کنیم.

همسر و فرزندان

ضمن سپاسگزاری از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور 

حاج ولی دادرس مقدم 
با  به اطالع می رساند مجلس ترحیمی همزمان  شرکت فرمودند 
سومین روز درگذشت آن فقید امروز سه شنبه 96/۸/11 از ساعت 

3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار می گردد. 
حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب امتنان است.

خانواده دادرس مقدم- عباس زاده 
و سایر فامیل وابسته

قابـل توجـه هیئت هـای محتـرم عـزاداری
گندم و زعفران مرغوب با کیفیت باال جهت مصرف نذری موجود می باشد.

091570201۸9 

 اعزام هیئت تجاری
 به کشور امارات

 متحده عربی

 نمایشگاه ساختمان دبی

 5-1آذر ماه  1395

اطالعات  کسب  جهت   
بیشتر با شماره تلفن های

056-32400591-4
 تماس حاصل فرمائید.

اتاق بازرگانی، صنایع
معادن و کشاورزی

 بیرجند
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پاداشپایانخدمتبازنشستگانآموزشوپرورشتسویهمیشود

ایسنا- هیأت وزیران در جلسه یکشنبه، با انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک، بابت پرداخت 
پایان  پاداش  جمله  از  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  و  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه های  بدهی های 
خدمت بازنشستگان موافقت کرد.

سرمقاله

هشدار جدی سازمان هواپیمایی
 به زائران اربعین

سازمان  عمومی  روابط  اعالم  طبق   - ایسنا 
ایام  در  بلیت  قیمت  کنترل  برای  هواپیمایی 
حضوری  صورت  به  باید  صرفا  مسافران  اربعین 
اقدام به خرید کنند و تنها به دفاتر و نمایندگان 
بزنند.  سر  هواپیمایی  شرکت های  مجاز  فروش 
مسافران  که  کرده  اعالم  سازمان  این  همچنین 
به هیچ عنوان نباید بلیت برگشت خود را از دفاتر 
مسافرتی موجود در کشور عراق تهیه کنند، زیرا 

امکان پیگیری آنها وجود نخواهد داشت.

کیفیت خودرو فدای داخلی سازی آن نشود

از سیاست های  ایسنا - داخلی سازی خودروها 
برای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اصلی 
افزایش اشتغال در کشور است، در این میان اما 
کاهش  داخلی سازی،  که  شده  دیده  مواردی  در 
داشته  دنبال  به  را  تولیدی  خودروهای  کیفیت 
کارشناس صنعت  سنجری  کریمی  است. حسن 
قطعات  داخلی سازی  اگر  می کند:  اظهار  خودرو، 
صنعت  فعلی  ساختار  در  جدید  خودروهای 
قطعه سازی ایران که بهره وری آن پایین و قیمت 
گیرد،  صورت  باالست،  آن  تولیدات  شده  تمام 

قطعا به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.

عراق خواهان چرخ و فلک ایرانی!

گمرک  آمار  طبق   - جوان  خبرنگاران  باشگاه 
در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش 
از 71 تن چرخ و فلک برای استفاده در تئاتر از 
کشور صادر شده است. صادرات این محصول به 
کشورهای امارات ، عراق ، افغانستان  بوده است.

چه برخوردی در انتظار کسانی است 
که در سرشماری شرکت نمی کنند؟

ایران همه  آمار  رئیس مرکز  گفته  به  ایسنا - 
ایرانیان و اتباع ایرانی موظف هستند طبق قانون 
آنها در جریان  از  ایران اطالعاتی که  آمار  مرکز 
سرشماری از آنها درخواست می شود را به درستی 
پاسخ دهند، ولی اگر پاسخ ندهند قانون در این 
باره سکوت کرده است و راهی برای برخورد در 

نظر نگرفته است.

ثامن  مالی  موسسه  وضعیت  آخرین  دادگستری،از  وزیر   
الحجج)ع( و پدیده شاندیز خبرداد و گفت: برای تخلفات 

مالی به دنبال مجازات جایگزین حبس هستیم.
تدوین  از  پورمحمدی  مصطفی  اعتبار،  گزارشعصر  به 
مجازات های جایگزین برای متخلفان اقتصادی خبر داد و 
گفت: به جای مجازات های مالی و زندان و امثال آن، فرد 
با محرومیت اجتماعی مجازات می شود. وزیر دادگستری 
ادامه داد: در قانون مجازات اسالمی و همچنین در قوانینی 
که به تازگی پیشنهاد می دهیم برای تخلفات و جرایم مالی 

بیشتر محرومیت های مالی را در دستورکار قرار داده ایم.
وی افزود: تجربه بین المللی نشان داده که محرومیت های 
اجتماعی موفقیت آمیزتر از مجازات هایی چون حبس است.

وی با اشاره به پرونده “پدیده شاندیز”،افزود: درخصوص 
پرونده “پدیده شاندیز”کار زیادی صورت گرفته؛ ولی پرونده 
پیچیده و همچون کالف سردرگمی شده است. پورمحمدی 
با بیان اینکه درحال حاضر وزارت کشور مسئول رسیدگی 
به پرونده “پدیده شاندیز” است، تصریح کرد: دستگاه قضا 
برای روشن شدن موضوع و احقاق حق سهامداران این 

پروژه به وزارت کشور کمک می کند. وزیر دادگستری با 
اشاره به تخلف موسسه غیرمجاز ثامن الحجج)ع(، گفت: 

وضع این موسسه در دستگاه قضا درحال پیگیری است.
وی ادامه داد: ضمن توقیف اموال این موسسه و بازگرداندن  
سهم بسیاری از افراد مدیران محدود و قرار برای آن ها 
صادر شده است. وزیردادگستری با بیان اینکه سعی دولت 
الحجج)ع(  ثامن  مالباختگان  مالی  منابع  بازگرداندن  بر 
است،گفت: مشکل چنین پرونده های بزرگ مالی مانند 

موسسه مالی ثامن الحجج )ع(کمبود منابع است.

آخرینوضعیتپدیدهشاندیزوموسسهثامنالحجج

این روزها بازار رقابت صندوق های متنوع سرمایه 
گذاری که بانک ها به مشتریان کالن پیشنهاد 
می کنند، به قدری جذاب شده که آن را به رقیب 

جدی سپرده گذاری بانکی تبدیل کرده است.
گذاری  سرمایه  های  صندوق  ایرنا،  گزارش  به 
نوعی از نهاد سرمایه گذاری به حساب می آید که 
موجودی خود را در ترکیبی از اوراق بهادار شامل 

سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول 
و دیگر دارایی ها سرمایه گذاری می کند.

توسعه فعالیت صندوق ها در بورس در سال های 
اخیر موجب شد تا بانک ها نیز در کنار تاسیس 
و فعالیت کارگزاری ها، به تاسیس صندوق های 
سرمایه گذاری همت گمارند. داستان صندوق ها 
با سپرده های بلند مدت مردم تفاوت دارد؛ آنها 

می توانند به نسبت سودی که از عملکرد خود در 
بازار سرمایه کسب می کند، به سهامداران خود 
سود پرداخت کنند که در عمل از رقم 1۵ درصد 
مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک ها فراتر 
می رود. همین موضوع سبب شده تا صاحبان 
سپرده های کالن به سمت صندوق های سرمایه 
گذاری متمایل شوند. »حسین خزلی خرازی« از 

فعاالن بازار سرمایه درباره اینکه چرا برخی ترجیح 
می دهند به جای بانک در صندوق ها سرمایه 
گذاری کنند، اظهار داشت: انتخاب با خود مشتری 
است؛ فرد می تواند در بانک 1۵ درصد به صورت 
علی الحساب و قطعی سود دریافت کند اما وقتی 
می خواهد سود بیشتری از بازار بگیرد، باید در 

سود و زیان صندوق سهیم باشد.

سرمایهگذاریدربانکیاصندوقهایبورسی؟

پدر کویرشناسی : ایران دیگر آب ندارد

پدر کویرشناسی ایران با بیان اینکه 32 سال پیش بحران های امروز 
را پیش بینی کرده بودم، گفت: بحران آب در کشور حتی کویرهای 
ما را نیز تحت تاثیر قرار داده و این مناطق نیز 
در حال از بین رفتن هستند. به گزارش ایسنا، 
پروفسور پرویز کردوانی، گفت: وضعیت آب در 
ایران بسیار بدتر از آن چیزی است که همه 
می دانند و ایران دیگر آبی ندارد. من کل کشور 
ایران را از نزدیک دیده ام و مورد بررسی قرار داده ام و این موضوع را 
مشاهده کرده ام. وی در ادامه با بیان اینکه به طور کلی چهار منبع آب 
وجود دارد خاطرنشان کرد: آب های سطحی، زیرزمینی، رطوبت هوا و 
بارندگی چهار منبع اصلی آب هستند. هر چهار منبع آب در ایران کم 

شده و امروز ایران را در وضع بحران آب قرار داده است.

 محاکمه مفاسد اقتصادی باالی
 ۱۰ میلیارد تومان علنی می شود

از  اسالمی  و حقوقی مجلس شورای  قضایی  سخنگوی کمیسیون 
آئین   قانون   3۵3 ماده  به  تبصره ای  الحاق 
متهمان  علنی  محاکمه  و  کیفری  دادرسی 
تومان  میلیارد   1۰ باالی  اقتصادی  مفاسد 
حجت االسالم  داد.  خبر  رسانه ها  حضور  با 
حسن نوروزی در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 3۵3 قانون آئین دادرسی 
علنی  بر  اصل  اساسی،  قانون  اظهار کرد: طبق اصل 16۵  کیفری 
آئین دادرسی کیفری  بودن محاکمات است و در ماده 3۵3 قانون 
نیز به این مسئله اشاره شده است. در اصل 16۵ قانون اساسی آمده 

است: محاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بالمانع است.

بهره مندی از مزایای بیمه با ۱۰ سال سابقه

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مصوبه مجلس در 
زمینه بازنشسته شدن بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان با 1۰ سال سابقه بیمه را گامی در 
به  دانست.  قشر  این  مشکالت  حل  جهت 
ارزیابی  مثبت  با  اعتبار، خاتمی  گزارش عصر 
کردن مصوبه مجلس در زمینه بازنشسته کردن 
افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق 
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند،گفت: طرح بازنشسته 
کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر پرداخت می کنند در جریان بررسی احکام دایمی 
برنامه  های توسعه ای کشور تصویب اما از سوی شورای نگهبان به 
مجلس ارجاع شد و مجدد اصالحاتی صورت گرفته و نهایتا تصویب شد.

مصادیق جنگ نرم 
در عملکرد برخی ها

* سردبیر

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( برای مثال جانبازی که   
دیروز برای حفظ یک وجب خاک وطن جان خود 
را در کفه اخالص گذاشته ، امروز برای حفظ زمین 
آبا و اجدادیش باید راهروهای دادگاه ها را باال و 
پایین برود و به زعم بسیاری شاکی او نظام است 
و بسیار سخت است برای زخم خوردگان اینچنینی 
توضیح دادن آن که این نظام نیست که در مقابل 
شما قرار گرفته بلکه یکی از ادارات دولتی  است که 
با فراموشکاری مجاهدت های همین مردم سختی 
کشیده امروز برای اندکی گزارش عملکرد بهتر و 
برای قانونی که خود به اشتباه بودن آن اذعان دارد 
چشم خود را به روی معیشت هم استانی هایش 
می بندد و مجری چشم بسته دستورالعمل های 
کسانی می شود که گاها حتی بوی محرومیت این 

منطقه را هم حس نکرده اند. 
در محاکم ما هم به استناد وجود و عدم تغییر همین 
قانون، احکامی صادر می شود که مردمی را که از 
مال و زمین خود دفاع می کنند را محکوم نموده و 
چرخش تسلسل وار متهم کردن سرمایه های نظام 
همچنان ادامه دارد و از این گونه هم استانی ها در 

خراسان جنوبی کویری فراوانند.
قصد نقد احکام یا عملکرد حوزه منابع طبیعی را در 
استان نداریم و فقط به ذکر چند دیدگاه بسنده می 
کنیم. آیت ا... سید ابراهیم رئیسی ، تولیت آستان قدس 
رضوی و دادستان سابق کل کشور در زمان تصدی 
مسوولیت قضائیشان در سفر به بیرجند به صراحت 
این موضوع را نقد کرده و احکام اینگونه را یک نقطه 
منفی در روابط مردم با حاکمیت می دانستند و حتی 
بنا به نقل قول های مستندی ایشان با دادستان وقت 
استان نیز در خصوص این احکام صحبت هایی داشته 
از سوی دیگر  این روند شده است.  لغو  و خواستار 
معاون استاندار سابق و معاون سیاسی استاندار نیز به 
صراحت در جلسات و در منظر افکار عمومی این رویه 

را نادرست خوانده و خواستار اصالح آن شده اند.
مدیر کل منابع طبیعی استان نیز در نشست های 
متفاوتی با اذعان به ظلمی که این قانون به مردم 
استان روا می دارد توپ این مسوولیت را در زمین 
مسووالن ملی و نمایندگان مجلس می اندازد و خود 
را مامور و معذور می خواند. نمایندگان استان نیز هم 
به هر جلسه و نشستی می روند و در نطق های خود 
در صحن علنی مجلس این موارد را بازگو کرده اما 
پس از سال ها بدون بازخورد فقط منتقد آن هستند 
و در نهایت یکی از بزرگان نظام نیز نقل قول ابتدای 
مطلب را تذکر می دهد و آن را مصداقی از جنگ نرم 

و ایجاد فاصله بین نظام و مردم می داند. 
پس از مطالعه آنچه خوانده شد به نظر می رسد وقت 
آن رسیده که مسووالن محترم استان و نمایندگان 
محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، شوراها و 
خبرگان، همه و همه با طرح این سوال که آیا حل 
مشکلی در این سطح که همه بدان معترفند چقدر 
زمان می برد و آیا اصرار بر اجرای قانون مصوب در 
دوره ستم شاهی پهلوی که در آن مردم به طور کلی 
نادیده گرفته شده اند در شأن نظام اسالمی خواهد 
بود ؟ آیا الزامی وجود دارد که در حالی که بسیاری از 
استان ها نسبت به این موضوع با دید اغماض با هم 
استانی های خود برخورد می کنند ما در استان مقام 

اول فشار به معیشت کویر نشینان را کسب کنیم؟
آیا برخوردهای فعلی و عملکرهایمان در سال های 
اخیر نتیجه ای جز  دلسرد کردن و نا امیدی مردم 
داشته است؟ و به نظر شما ناخواسته در زمین دشمن 
آیا نمی توان در یک نگاه واقع  ایم؟  بازی نکرده 
بینانه این نوع برخوردها را )که الزاما آگاهانه نیست( 
از مصادیق جنگ نرم بر علیه نظام اسالمی دانست؟ 
روز گذشته یکی از همشهریان در ستون پیامک های 
روزنامه از سر استیصال از دو طیف اصالح طلب و 
مشکل  برای حل  بود  خواسته  استان  در  اصولگرا 
منابع طبیعی بین خود رقابت کنند اما  واقعیت آن 
است که امروز این موضوع فقط به عملکرد دو طیف 
سیاسی بر نمی گردد و عمال دارد به حیثیت نظام و 
رابطه بین مردم و حاکمیت لطمه می زند و وظیفه 
تمام دلسوزان از مسوول گرفته تا غیر مسوول از 
دولتی گرفته تا نماینده، از قاضی گرفته تا شاکی، 
همه و همه باید نسبت به حل آن اهتمام ورزند، 

اهتمامی که تا کنون دیده نشده است .

رقابتبرایجذبسپردههایمردم

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علیآبادی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش
اجارهتختهکار/خریدوفروشلوازمداربست
بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی
32319263-09151642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهی مزایده خودرو
ادارهکلگمرکاتخراسانجنوبی درنظر دارد به استناد مجوز شماره 950021 مورخ 1395/7/28کمیسیون ماده 2 
استان، دو دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات زیر از طریق مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد 

مزایده به فروش برساند

رنگمدلنوعخودروردیف
نقرهایمتالیک1386پژو405دوگانهسوز1
نوکمدادیمتالیک1384وانتمزدا22000

1-زمانونحوهبازدیدمتقاضیانازخودروها: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید از 
خودروها از تاریخ 1395/8/11 لغایت مورخ 1395/8/20 در ساعات اداری به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان آیت ا... غفاری 

اداره کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
2-آخرینمهلتتسلیمپیشنهادها: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1395/08/22 و بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 

10 صبح روز یکشنبه مورخ 1395/08/23 در محل اداره کل گمرکات خراسان جنوبی می باشد.
ضمناً شرکت کارکنان دولت در مزایده بال مانع می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

انجمن صنفی کارگری حمل و نقل کاالی جاده ای بیرجند
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن صنفی مذکور در روز شنبه 95/09/06 
ساعت 16 در محل پایانه بیرجند )سالن اعالن بار( به آدرس بیرجند- کمربندی 
زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور 

شرکت نمایند. ضمناً هر عضو می تواند یک وکالت از عضو دیگر داشته باشند.

دستورجلسه:
اصالح اساسنامه منطبق به آیین نامه

هیئتمدیره

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن اتحاد کارگران کویرتایر به شماره ثبت 1527 و شناسه ملی 
10360032444به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 1- آقای مرتضی موهبتی به شمار ملی 0640016944 به سمت مدیرعامل جدید شرکت تعاونی برای مدت 3 سال انتخاب گردید.
2- کلیه قراردادها و اسناد تعهداور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای مرتضی موهبتی 
)مدیرعامل( و آقای سید حسن حسینی )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای آقای محمدرضا 
روانجو )نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای مرتضی 

موهبتی مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
 با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

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

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاومؤسساتغیرتجاریبیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
سه شنبه * 11 آبان 1395 * شماره 3540

گری  مطالبه  خصوص  در  اینقدر  لطفا  جان  آوا 
حق  که  بگیرند  یاد  استان  مردم  که  بنویس 
گرفتی است نه دادنی و اگر جز این بود تا کنون 
دالرهای نفتی فقط برای پایتخت نشینان هزینه 
برای  شهرستانی  و  استانی  ادارات  و  شد  نمی 
مردم   . ماندند  نمی  بودجه  معطل  اندک  مبالغ 
باید یاد بگیرند که از مسووالن بخواهند و این 
نه  و  دولت سازندگی  نه  دارد که  واقعیت وجود 
نه دولت  و  نه دولت عدالت  و  دولت اصالحات 
ما  محرومیت  برای  دلشان  کدام  هیچ  تدبیر 
نسوخته و بر اساس یک روند غلط فقط بودجه 

ها را برای پایتخت تقسیم کرده اند .
930 ... 341
از دکتر مدیح شهردار عزیز بابت توجه به مفاخر 
بومی استان متشکرم مخصوصا نامگذاری پارک 

ها به نام این بزرگان
915 ... 50۲

آقای  شهروندان....زمان  یادداشت  از  تشکر  با 
نخعی نژاد شهرداری در ازای بدهی های ادرات 
لودر  ماشین  هایش  طرح  انجام  برای  آنها   از 
هم  االن  گرفت  می  کارگر  حتی  و  وکمپرسی 
و  مصالح، سیمان   کار  این  بر  توان عالوه  می 

....بگیرد اما کوتاه نیاید.
0910...548
با سالم چرا برای ساکنان خیابان احمدی روشن 
مرکز  اینجا  مثال  کشند؟  نمی  تلفن  9دی  و 

استانه؟ خجالت آوره
0915....679

کار درستی نیست که مردم مذهبی را به نام امام 
حسین و عزاداری برای ایشان به مراسم دعوت 
باال  هایی  هزینه  با  را  مداح  و  سخنران  کنیم، 
برای این مراسم به استان دعوت کنیم ولی این 
مراسم که با عنوان عزاداری برای امام حسین با 
حضور مردم تشکیل شده،محلی شود برای زدن 
حرفهایی که برایش نمی توانیم صد نفر را جایی 
جمع کنیم.این کار فقط فضا را غبار آلود می کند.
0915....305

مخصوص  تابلوهای  چرا  بفرمایید  مسوولین  به 
جانبازان و معلولین را از شهر جمع آوری کردند . 

با تشکر جانباز70 درصد
0915....15۲

پیرو سرمقاله در خصوص پزشکان باید به عرض 
از  تشکر  ضمن  شهروند  یک  عنوان  به  برسانم 
شود  بررسی  اگر  که  دارم  انتقاد  چند  پزشکان 
بیماران راضی تر خواهند بود. چون اکثر مریض 
ها قادر به رفت و آمد زیاد نیستند. تلفنی در مطب 
جوابگو باشد و نوبت دهی کند. مردم دلشان به 
بعضا  که  است  خوش  شان  بیمه  های  دفترچه 
.دیدن مریض هم  کند  نمی  قبول  بیمه  دفترچه 
زیاد  تومان و دیدن عکس هم 43000   43000
است خصوصا برای افراد کم درآمد. نداشتن یک 
نامساعد  باحال  مریض  که  خوان  کارت  دستگاه 
بسیار  دهی  نوبت  نچرخد.  خوان  کارت  دنبال 
نامناسب و معلوم نیست چگونه مریض ها را می 
فرستند خوب است شماره به نوبت باشد. نه هر 
چه و هر کسی را که ویزیتور خواست بفرستد که 

این کا در تمام مطب ها نظم خوبی ندارد.
یک شهروند

برای  است  به118افتاده  شما  وکار  سر  حاال  تا 
گرفتن یک شماره چندین دفعه باید زنگ بزنید 
اپراتور پشت خط هر بار بدون جواب ارتباط راقطع 
می کند جویا شدم گفتند 118به بخش خصوصی 
روز  در  پاسخ  باید400  اپراتور  وهر  شده  واگذار 
داشته باشد و اگر نه مورد غضب واقع می شود 
لذاحق الناس ووقت و رضایت مردم قربانش بروم
915 ... 865

۲موکبازفردوسدرایاماربعینازعزادارانحسینیپذیراییمیکنند
 

تسنیم-  رئیس ستاد عتبات عالیات فردوس گفت: دو موکب از این شهرستان در ایام اربعین حسینی در شهر کاظمین حضور داشته و از عزاداران 
حسینی پذیرایی می کنند. سیدحسین مقدس  افزود: این موکب ها بنام های الزهراء و مهدی موعود )عج( با 50 نیروی خدماتی و فعال در بخش های 

مختلف از قبیل آشپز، لوله کش، برق کار، داربست بند و سایر تخصص ها، به زائران پیاده روی اربعین خدمت خواهند کرد.

دامداری در میراث فرهنگی فردوس
17 پرواربندی در محدوده ثبت ملی فعال است

شهرستان  سربازی-  محسن سید
فردوس با تاریخ پر افتخار و سابقه درخشان 
و  استان  در  ای  ویژه  جایگاه  از  خویش، 
کشف  باستانی  آثار  است.  کشوربرخوردار 
شده ، قدمت این شهر کهن را به چهار هزار 
سال قبل بر می گرداند، از طرف دیگر قرار 
گفتن این شهرستان در مسیر کریدور شمال 
به جنوب و مسیر عبور میلیونها مسافر و زائر 
امام هشتم، بر اهمیت این شهر افزوده است. 
فرهنگی،   میراث  و  گردشگری  بخش  در 
باستانی  آثار  دارای  فردوس  شهرستان 
فراوانی است که در حال حاضر 7۲ اثر ثبت 
ملی و یک اثر ثبت جهانی دارد. از مهمترین 
آثار باستانی این شهرمی توان: مسجد جامع 
حمام  و  مسجد  امامزادگان،  بارگاه  قدیم، 
کوشک، مدرسه علیا و دهها آب انبار و خانه 
قدیمی در شهر فردوس و روستاهای بخش 
منطقه  اینکه  بر  عالوه  برد.  نام  را  مرکزی 
و مجموعه  علیا  باغستان  نمونه گردشگری 
پذیرای  ساالنه  شهرستان  این  درمانی  آب 
تا  است  کویر  دل  از  خسته  مسافر  میلیونها 
لحظات بیاد ماندنی را در کنار قنات همیشه 
خروشان بلده و درختان سر به فلک کشیده 
باغستان سپری و برای درمان انواع امراض 
معدنی  آبگرم  خواص  از  خود  بیماریهای  و 
استفاده کنند. با این وجود، آنگونه که باید و 
شاید به صنعت گردشگری  و جذب گردشگر 

در این شهر تاریخی توجه نشده است. 
شهر  پایگاه  اندازی  راه  اخیر  سالهای  در 
توجه  موجب  بلده،  قنات  و  تون  تاریخی 
بیشتر به این شهر تاریخی که، به ثبت ملی 
نیز رسیده،  شده و بناهای تاریخی فراوانی 
بازدید  برای  و  مرمت  شهر  این  درمحدوده 

گردشگران آماده شده است. اما ...

بویتعفنکودهایحیوانی
ودامداریهایغیرمجاز
دریکمحلهتاریخی

قدیمی  محله  پنج  از  یکی  سردشت  محله 
هکتار   140 با  که  باشد  می  تون  شهر 
قرار  فردوس  جدید  شهر  شرق  در  وسعت 
گرفته است. حمام سردشت، منازل تاریخی 
افراشته، یاحقی و صدر السادات، مسجد و ده 
ها آب انبار و منزل قدیمی دیگر تنها بخشی 
از آثار تاریخی این محله است و اغلب خانه 
های دیگر نیز که مخروبه شده و در اختیار 

مالکان و یا وارثان آنها قرار دارد. 
چنانچه برای بازدید به این محله وارد شوید 
به جای دیدن آثار باستانی، بوی تعفن ناشی 
از کودهای حیوانی که در کوچه پس کوچه 
های باریک آن مشاهده می شود هر بیننده 

ای را آزرده خاطر می کند.
میراث  اداره  جدی  نظارت  نبود  متاسفانه 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر این 

محله تاریخی موجب شده تا دهها دامداری 
ایجاد شود و عمال  آن  در  سبک و سنگین 
بازدید  شاهد  روزانه  باید  که  ای  منطقه 
برای  مکانی  به  باشیم  آن  از  گردشگران 
حیوانی  کودهای  دپوی  و  دامها  جوالن 

تبدیل شود.
محله  این  به  نیز  باالتر  ارتفاعی  از  اگر 
تاریخی بنگری بجای دیدن بادگیرها، علوفه 
های خشک بسته بندی شده است که بیشتر 

از هر چیزی خودنمایی میکند. 

بخشیازتاریخفردوس
جوالنگاهسگهایولگرد

وبروزناهنجاریهایاجتماعی

دهها  و  ولگرد  سگهای  وجود  براین  عالوه 
ناهنجاری اجتماعی دیگر که ممکن است در 

این منطقه اتفاق بیفتد، می طلبد تا مسئوالن 
ذیربط هر چه زودتر آنرا سرو سامانی داده که 
انتقال دامهای  به  باید نسبت  اولین قدم  در 
شود.  اقدام  دیگری  مکان  به  محله  این 
آنچه مسلم است تا کنون عزم جدی برای 
 . است  نبوده  تاریخی  منطقه  این  پاکسازی 
در این گزارش به سراغ مدیرانی رفتیم که 
پایگاه  مدیر  هستند.  موضوع  این  با  مرتبط 
عنوان  به  بلده  قنات  و  تون  تاریخی  شهر 
اثر تاریخی گفت: در این  متولی اصلی این 
و سنگین وجود  دامداری سبک  منطقه 17 
دارد که اغلب آنها بصورت پرواربندی است. 
اقدس کرم پور با اذعان به مشکالت موجود 
جلسات  در  افزود:  تاریخی  محله  این  در 
کارگروه  و  شهر  شورای  طریق  از  مختلفی 

آنرا مطرح و پیگیری  بهداشت و کشاورزی 
به  منطقه  این  از  دامها  اما چون  ایم،  کرده 
تا  دارد  نیاز  دولتی  دستگاه  چند  جدی  عزم 

کنون به نتیجه نرسیده است.

سرمایهگذارانی
کهپشیمانمیشوند

در  تا کنون چند سرمایه گذار  به گفته وی 
اعالم  منطقه  این  در  گردشگری  بخش 
آمادگی کرده اند اما پس از بازدید و مشاهده 
وضع آن، پشیمان می شوند. وی با اشاره به 
اینکه چون اطراف این محله تاریخی زمین 
آن  به  زیبایی خاصی  است  های کشاورزی 
نیز  اکنون  تاکید کرد:  پور  . کرم  داده است 
موضوع از طریق اداره کل میراث فرهنگی و 
استانداری پیگیری می شود و در جلسه ستاد 

بازآفرینی شهری که اخیرا تشکیل شده مقرر 
است با همت شهرداری و سایر دستگاههای 
مرتبط نسبت به خروج دامها، از طریق قانون 
اقدام شود. مدیر جهاد کشاورزی فردوس نیز 
های  دام  تا  داریم  را  آمادگی  این  ما  گفت: 
دامداری  مجتمع  به  را  منطقه  این  سنگین 

حسین آباد منتقل کنیم.
به  توجه  با  کرد:  مهمیز خاطرنشان  علیرضا 
سرشماری روزهای اخیر و سرشماری شدن 
شیراز،  پمپ  موتور  در  خانوار   ۲5 از  بیش 
تلقی  مسکونی  محل  این  که  درصورتی 
سبک  دامداران  کند،  دریافت  آبادی  کد  و 
پمپ  موتور  این  در  اغلب  که  منطقه  این 
کشاورزی دارند می توانند دامهایشان را به 

این مکان منتقل کنند. 

رفعمشکلعزمجدیهمه
دستگاههارامیطلبد

محله  مشکل  رفع  کرد:  تاکید  نیز  وی 
ذیربط  دستگاههای  تمام  عزم  سردشت 
معاون  طلبد.  می  را  فرمانداری  حمایت  و 
بهداشتی شبکه بهداشت و درمان نیز گفت: 
چون  محیط،  بهداشت  وظایف  اساس  بر 
راسا  توانیم  نمی  نیست  مسکونی  منطقه 
کرد:  اضافه  طهماسبی  دکتر  کنیم.  اقدام 
برای ورود بهداشت محیط به این موضوع، 
باید شاکی خصوصی باشد و یا حداقل میراث 
فرهنگی به عنوان مدعی العموم با توجه به 
و  شهر  تاریخی  آثار  بودن  خطر  معرض  در 
مشکالت بهداشتی، از دامداریها شکایت کند 
در این صورت طبق ضوابط  اقدام خواهیم 
نیز  فردوس  دامپزشکی  اداره  رئیس  کرد. 

دامها  واکسیناسیون  اداره  این  وظیفه  گفت: 
سایر  به  ورود  حق  و  است  منطقه  هر  در 

مباحث مانند بهداشت و غیره را نداریم. 

مدیراندرمحدودهخدماتیشهر،
بایدبهوظایفقانونیخودعملکنند

همه  قانون  اساس  بر  اما  فردوس  شهردار 
مسئولیت  زیربار  از  شانه  که  دستگاههایی 
خالی کردند را مسئول دانست و گفت: شهر 
تاریخی تون و محله سردشت جزء محدوده 
خدماتی شهر است و علیرغم اینکه متروکه 
بر  که  ضوابطی  و  قوانین  تمام  ولی  است 
بقیه شهر حاکم است دراین منطقه نیز باید 
تمام  افزود:  مقدم  حالج  حمید  شود.  اجراء 

محیط،  بهداشت  مانند  ذیربط  دستگاههای 
و  زیست  محیط  حفاظت  کشاورزی،  جهاد 
غیره باید با حساسیت ویژه، این موضوع را 
پیگیری کنند. وی تصریح کرد: دامداریهایی 
که در سالهای گذشته در این منطقه ایجاد 
شده سیما و منظر شهری را به خطر انداخته 
و به لحاظ مسائل بهداشتی نیز هیچ کنترلی 

براین دامها نیست. 

مصوبهستادبازآفرینیشهری،
روزنهایبرایحلمشکل

وی وجود این دامداریها را غیر مجاز دانست 
و تاکید کرد: در جلسه اخیر ستاد بازآفرینی 
شهری مصوب شد که با اولویت این موضوع 
شود.  پیگیری  فرهنگی  میراث  همکاری  با 
به گفته وی بر این اساس شهرداری نسبت 

این  دامداران  تمام  برای  اخطاریه  به صدور 
منطقه اقدام خواهد کرد و چنانچه در مهلت 
از  مقرر نسبت به خروج دامها، کاری نشود 

طریق قانون اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: عالوه برخطرات بهداشتی که 
در این منطقه سالمت شهروندان را تهدید 
به  دیگری  اجتماعی  ناهنجاریها   کند  می 
دلیل غیر مسکونی بودن در آن شکل گرفته 
و آنرا به محلی امن برای معتادان و سرقت 

های احتمالی تبدیل کرده است.
به  نسبت  خواست  فرهنگی  میراث  از  وی 
محله  این  به  نیاز  مورد  اعتبار  اختصاص 
بحث  در  باالیی  پتانسیل  که  تاریخی 
بهسازی  به  نسبت  و  اقدام  دارد  گردشگری 

و مرمت آن اقدام کند. 

همکاران محترم روزنامه آوا ، ضمن تشکر از همه 
شما که برای شهر و استان زحمت می کشید یک 
نکته را الزم به یادآوری دیدم . اینکه هر چند خوب 
و  اخبار شورای شهر  گاهی  از  هر  است که شما 
متاسفانه اختالفات درون آن را منتشر می کنید اما 
باید توجه داشته باشیم که با انتشار این اخبار انگیزه 
مردم برای شرکت در انتخابات شوراهای شهر و 
روستا کم می شود . حداقل در مورد شهر بیرجند 
ما 4 خانواده  نزدیک  از 10 خانواده  دانم که  می 
مشترک روزنامه آوا هستند و در تمامی میهمانی 
های ، مطالب آوا علی الخصوص نوشته های آقای 
هرم پور و ستون پیام های مردمی مورد بحث و 
توجه قرار می گیرد بهتر نیست از همین االن به 
مباحثی چون کارهایی که می شد انجام شود اما 
نیازهای شورا و شهر و شاخصه های  یا  نشده و 
یک نماینده خوب بپردازی که مردم در انتخابات 
با  باور کنید   . انتخاب کنند  تر  بعدی هوشمندانه 
توجه به نفوذ آوا ، این روزنامه می توانند تاثیر به 
سزایی در توسعه منطقه داشته باشد  . لطفا فرصت 
های خدمت به مردم از طریف روشنگری را با طرح 

اختالفات نسوزانید .
ارسالی در کانال تلگرام آوا 
نظرم  به  بزنیم  قر  فقط  باید  ها  بیرجندی  ما  چرا 
الزم است از مسوولین فرهنگی شهر و استان یک 
تشکر ویژه داشته باشیم که علیرغم حاشیه های 
پر رنگ تر از متن مسائل فرهنگی در کشور ، در 

خراسان جنوبی شکر خدا مشکل خاصی نداریم .
ارسالی در کانال تلگرام آوا 
کنند  می  فکر  چطوری  ما  مسئولین  نمیدونم 
خیابان  و  امیرشاه  بند  طرف  دوربرگردون  که 
امیرشاه  بند  از  وقتی  ... حاال  بستند  رو  مدرس 
آوا   ... ... هه  بزنیم  باید بریم سراب دور  میایم 

جان تو برام توضیح بده
0915....868
چه حکمتی است، بعضی اوقات که به بانک ... 
کنم سیستمهایشان  مراجعه  می  مرکزی  شعبه 
بانک  این  شعبات  سایر  حالی  در  است  قطع 

سیستمهایشان آن الین است
0915...۲1۲

جوابیهسازمانمیراثفرهنگی

آوای  به متن مندرج در روزنامه  بازگشت  حتراماً، 
خراسان جنوبی، مورخ 95/08/08 با عنوان ) حریم 
رسد.  می  استحضار  به  زیر   موارد  تاریخی(  آثار 
»در راستای ثبت و تعیین حریم آثار تاریخی که 
است،  فرهنگی  میراث  اساسی  و  ذاتی  از وظایف 
شکایت از متجاوزین به آثار نیز از جمله وظایف 
این سازمان است. در خصوص تخلف استانداری 
از ضوابط میراث فرهنگی مکاتبات عدیده ای در 
میراث  همواره  و  گرفته  صورت  گذشته  سالهای 
فرهنگی نسبت به اقدامات غیر قانونی نهادها در 
حریم آثار تاریخی معترض بوده و هست و از هیچ 
سایر  از  باید  لیکن  است.  نکرده  کوتاهی  اقدامی 
طرح  از  قبل  که  شود  پرسیده  سوال  این  نهادها 
حریم  به  چرا  فرهنگی  میراث  سوی  از  شکایت 
میراث  تا  شود  نمی  گذاشته  احترام  تاریخی  آثار 
فرهنگی برای اثبات اهمیت آثار مجبور به هزینه 

های معنوی و مادی بسیار نگردد.«

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 95/8/11

مجتمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان 
جنوبی رأس ساعت 11 روز دوشنبه به تاریخ 95/08/24 در محل دفتر اتحادیه واقع در خیابان رسالت2- 
 پالک 88 برگزار می شود. از کلیه اعضای اتحادیه دعوت می شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند

دستور جلسه:
طرح و تصویب دستور العمل حقوق، مزایا و پاداش هیئت مدیره  )تبصره 3 ماده 36 قانون اصالح 
موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران(، تعیین میزان حقوق و مزایای اعضای 
موظف هیئت مدیره، تعیین میزان پاداش اعضای هیئت مدیره و بازرسین، انتخاب هیئت بازرسی 
اصلی  و علی البدل اتحادیه برای مدت یکسال مالی، تصمیم گیری در خصوص خرید زمین در 
بازارچه ماهیرود جهت تخلیه سوخت، تصمیم گیری در خصوص خرید وسیله نقلیه جهت اتحادیه، 

هیئت مدیرهتصمیم گیری در خصوص خرید زمین با ساختمان جهت اتحادیه

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/8/11

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه در 
ساعت10روز پنجشنبه تاریخ 1395/09/11 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار 
می شود. از کلیه نمایندگان اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر 

شرکت تعاونی واقع در سربیشه خیابان مطهری 6 پالک 5 تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزاراش هیئت مدیره و بازرس، طرح و تصویب صورت های مالی سالهای 1393-1394، طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1395، انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال، انتخاب 

بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و تعیین حق الزحمه بازرس برای سال های 94 و 95
هیئت مدیره تعاونی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/8/11

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه در ساعت 9 روز 
یکشنبه تاریخ 1395/8/23 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه 
نمایندگان اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
1- طرح و تصویب اساسنامه جدید

هیئت مدیره تعاونی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
در پرونده کالسه 940015 اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف و حسب اجرائیه صادره از حوزه 1 مجتمع شورای حل اختالف بیرجند آقای 

مصیب پرنیایی محکوم است به پرداخت مبلغ 10/657/200 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و مبلغ 118/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 
1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در حق محکوم له شرکت ساروج بام کویر به مدیرعاملی آقای محمد الهامی زاده که محکوم له جهت تأدیه طلب خود 
اقدام به معرفی یک دستگاه جوش رکتی فایر اینورتر R-INV 500 )که حسب نظر کارشناس دارای قابلیت جوش آرگون بوده و امکان استفاده در صنایع مختلف از 
قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، خط لوله و ... را دارد( و سپس تقاضای فروش آن از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم 
پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1395/08/26 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق 
مزایده عمومی مال مذکور را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ هجده میلیون و پانصد هزار )18/500/000 ریال( به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه 
روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و  در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته 
خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی مبلغ 10  درصدی پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نمایید و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تأیید  
مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننمایند و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده 

با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه نقل و انتقال به عهده برنده خواهد بود.
                                    مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

دادگستریکلاستانخراسانجنوبی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
نظر  به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950706 محکوم علیه آقای محمدعلی هدایتی فرزند رحمت اله محکوم است به پرداخت مبلغ 322.696.556 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمدامیرشجاعی و پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه 
محکوم علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده که جمعاً به مبلغ 202.050.000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش کل )ریال(ارزش واحد)ریال(تعدادشرح کاالردیف
52.500.00012.500.000 عددکمک فنر خودروی کیا به شماره فنی 1M3000 - 54651 ساخت کره1
31.000.00031.000.000 1 عددرادیاتور آب کامیونت ایسوزو ساخت ژاپن به شماره فنی 28-97221762-0
353301 - 0K010 18.050.0008.050.000 عددکامپوت تویوتا هایلوکس به شماره فنی
325.000.00075.000.000 عددساید کامل بدنه مزدا 4323
3.500.0003.500.0000 1 عددپلوس کوتاه کامل سمت چپ مربوط به مزدا 323 اتوماتیک5
72.000.00072.000.000 1 دستگاهاتاق بار کامل رنگ شده ساخت شرکت دیارخودرو مربوط به وانت دیار6

202.050.000جمع : دویست و دو میلیون و پنجاه هزار ریال
و از طریق مزایده در روز شنبه 95/8/22 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمایند و در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در 

صورت تمایل می توانند 5 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 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستریکلاستانخراسانجنوبی

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

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

 )شهر و روستا(09159658659
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چند درصد جمعیت هنوز به تلفن همراه و اینترنت دسترسی ندارند؟

ایسنا - اطالعات مرکز آمار ایران نشان می دهد ضریب نفوذ اینترنت در ایران 45.3 درصد، ضریب نفوذ رایانه 41.2 درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه 77.9 درصد است. بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران که از 
زمینه طرح آمارگیری »برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطالعات و ارتباطات 1394« به دست آمد. 24 میلیون خانوار ایرانی معادل 9۸.7 درصد به تلفن ثابت یا همراه دسترسی داشته اند، همچنین 
حدود 13.9 میلیون خانوار معادل 57.4 درصد به رایانه دسترسی داشته اند. حدود 55.5 درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی داشته اند و ۸ میلیون خانوار معادل 33 درصد به اینترنت دسترسی نداشته اند.

حال این روزهای کتب 
مدرسه چطور است؟
* سید مهدی سیدی

و  تغییر  و  درسی  های  کتاب  وضع  به  نگاهی 
تحوالت پی در پی کتاب ها ما را به این نتیجه 
می رساند که فرایندهای کاری آموزش و پرورش 
استعفای  و  استیضاح  است.  شده  اختالل  دچار 
وضعیت  از  ای  نشانه  پرورش،  و  آموزش  وزیر 

آشفته این وزارتخانه است.
اما  از شروع مدرسه ها می گذرد،  چند هفته ای 
هنوز یکی از خبرهای پر بیننده فضای مجازی و 
گفتگوهای مطبوعاتی، اعتراض به وضع تغییرات 

کتاب های درسی دانش آموزان است.
درسی«  کتب  در  تانژانت  از  عجیب تر  »درسی 
درسی«  کتب  در  دولت  برای  عجیب  »رپورتاژ 
مدارس«  در  دینی  درس  ساعات  »کاهش 
»درج برنامه روزانه رئیس جمهور در کتاب های 
تیترهای  از  است  ای  نمونه  ها  این   ، درسی« 
پربیننده رسانه ای در موضوع آموزش و پرورش 
که سعی کرده است مسأله تغییرات کتاب های 

درسی را مورد بررسی قرار دهد.
مسأله  مرتبط،  های  سوژه  ترین  چالشی  از  یکی 
کتاب  در  فهمیده  حسین  درس  اضافه  و  حذف 
معتقدند  معترضان  است.  آموزان  دانش  درسی 
فارسی  کتاب  از  را  فهمیده  حسین  درس  دولت، 
سوم ابتدایی با دگرگونی و تغییر جدی مواجه کرده 
را رد  این مسأله  امر  اما در مقابل متولیان  است. 
می کنند. وزیر آموزش و پرورش می گوید: »البته 
درخصوص بخش  رسانه ها  بین  در  تفاهمی  سوء 
گرفته  صورت  درسی  کتاب  در  فهمیده  حسین 
بود« مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی وزارت 
اینکه درس شهید  با اشاره به  آموزش و پرورش 
دانش آموزان  درسی  کتاب  در  همچنان  فهمیده 
فداکاران کتاب  دارد، می گوید: »در درس  وجود 
و جمله  فهمیده  دبستان شهید  پایه سوم  فارسی 
تاریخی امام خمینی )ره( راجع به وی موجود است.
پایه  آسمان  هدیه های  کتاب  پانزدهم  درس 
است  کرده  تغییر  جدید  تحصیلی  سال  در  ششم 
به جای آن  و  و درس »رهبران کوچک« حذف 
»سرزمین های همیشه سبز« لحاظ شده است و در 
حقیقت همان هدف قبل با متن جدید آمده است«.
این روزها در کنار گفت و شنود رسانه ای میان 
سپس  و  استیضاح  بحث  متولیان،  و  منتقدان 
استعفای وزیر آموزش و پرورش پیش آمده است. 
و  آموزش  وزیر  مسؤولیت  دوران  ماندن  تمام  نا 
فرایندهای  در  جدی  چالش  یک  مؤید  پرورش، 
فکری  باید  که  است  ایران  آموزشی  نظام  کاری 

جدی به حال آن اندیشید.
و  تغییر  و  درسی  های  کتاب  چیدمان  مسأله 
تحوالت پی در پی در ترکیب کتاب ها، اعصاب و 
روان خانواده ها را به هم ریخته و پیش از آن دانش 
 آموزان، دچار سردرگمی و تحیر تربیتی شده اند.
الزم است در مواجهه با مسائل آموزش و پرورش، 

عقالنی و هوشمندانه تر گام برداشت.

هتل ایرانگردی و جهانگردی 
بیرجند برترین رستوران شد

در جشنواره سفره ایرانی، فرهنگی و گردشگری

سیده الهام حسینی - رستوران هتل 
عنوان  به  بیرجند  جهانگردی  و  ایرانگردی 
ایرانی،  سفره  جشنواره  در  برتر  رستوران 
انتخاب   4 منطقه  گردشگری  و  فرهنگی 
و  ایرانگردی  هتل  مدیر  فر  معین  شد. 
جهانگردی بیرجند با اعالم این خبر عنوان 
استان  با حضور چهار  که  رویداد  این  کرد: 
سمنان  و  شمالي  جنوبي،  رضوي،  خراسان 
مشهد  میثاق  هتل  در  روز  سه  مدت  به 
برگزار شده بود، با معرفی نفرات برتر به کار 

خود پایان داد.
افراد  روز  سه  این  در  شد:  یادآور  وی 
زیادی از غرفه رستوران هتل بازدید کردند 
که با غذاهای محلی استان از جمله کشک 
بنه،  قروت  بیرجندی،  کشک  بادمجان، 
دسر  و  زنجبیلی  مانند  شیرینی های سنتی 

انار پذیرایی شدند.
معین فر به حضور رحمانی موحد معاون 
گردشگری سازمان میراث  فرهنگی، صنایع  
جشنواره  دوم  روز  در  گردشگری  و  دستی 
نیز  ما  غرفه  از  وی  افزود:  و  کرد  اشاره 
بازدید کرد و رضایت کامل خود را از نحوه 

خدمت دهی هتل اعالم نمود.
وي با بیان اینکه اختتامیه ي جشنواره با 
استاندار  و  گردشگري کشور  معاون  حضور 
خراسان رضوي و برخي از مسئوالن استان 
داوران  رأي  بر  بنا  داد:  ادامه  شد،  برگزار 
جهانگردي  هتل  رستوران  کشوري  برتر 
استان  برتر  رستوران  عنوان  به  بیرجند 
به  موفق  و  شد  برگزیده  جنوبي  خراسان 
معاون  دستان  از  تندیس  و  تقدیر  لوح  اخذ 

گردشگري کشور شدیم.

فقر، زیر سایه ثروتمندان -  ابوالفضل کاملقاب عکسبدون شرح - طاهر شعبانیکاریکاتور

یادداشت

اکران »فروشنده« در
 ۳۰۰ سینمای فرانسه

»فروشنده« هفتمین ساخته اصغر فرهادی، اکران های 
عمومی بین المللی خود را از نوامبر )19آبان ماه( 

در فرانسه با 3۰۰ سینما عمومی اغاز می کند.

هنگام دروغ گفتن چه اتفاقی
 در مغز رخ می دهد؟

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که هرچه 
انسان تمرین بیشتری برای دروغ گویی داشته باشد، 
انجام این کار هر بار نسبت به دفعه قبل برایش 
گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به  می شود.  تر  آسان 
محققان آزمایش شبیه آزمایش باال را انجام دادند اما 
به جای اسکن مغز افراد، از آنها گروهی از سواالت 
مختلف در مورد شخصیت، شغل، تحصیالت و حتی 
پژوهش  نتایج  و  شد  پرسیده  آنها  هوشی  ضریب 
نشان داد که هرچه صداقت افراد بیشتر باشد، آنها 

از هوش بیشتری برخوردار هستند.

یک مولتی میلیونر ایتالیایی برای منشی 
خود ۷۵ میلیون یورو به ارث گذاشت

ایتالیایی،  درگذشته   میلیاردر  کاپروتی،  برناردو 
در وصیت نامه  خود دستیار مخصوصش را وارث 
میلیونر  این  فرزند  دو  کرد.  خود  ثروت  از  نیمی 

که پیشتر علیه پدر خود به دادگاه شکایت کرده 
گزارش  به  نیستند.  موافق  وصیت نامه  با  بودند، 
عصر ایران، طبق این وصیت نامه ، فرزندان او از 
ثروت پدر تنها چند خانه و فروشگاه و چند تابلوی 

نقاشی به ارث برده اند.

بازیگر زن ایرانی در ستایش از 
رییس جمهور آمریکا نوشت 

شبنم مقدمی در آخرین پست اینستاگرامی خود 
از آبراهام لینکلن شانزدهمین رییس جمهور تاریخ 
آمریکا نوشت. به گزارش جام جم آنالین، لینکلن 

اولین رییس جمهور جمهوری خواه آمریکا و فردی 
بود که به تاریخ سیاه برده داری پایان داد.

با پرداخت ۵ پوند با دی کاپریو شام بخورید

دوستداران دی کاپریو می توانند با پرداخت 5 پوند 
با بازیگر محبوبشان در ادینبورگ شام بخورند. به 
افتاده که  راه  به  گزارش همشهری، رقابتی جدید 
برنده آن می تواند با دی کاپریو برنده جایزه اسکار 
به صرف شام  بپردازد. در عین حال شرکت کنندگان 
در این رقابت می توانند مطمئن باشند که پول شان 

صرف کمک به افراد بی خانمان می شود.

۰99۰۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 4 ۵  ۰ ۰  1 4   

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

محالتی - بین توحید و مدرس   ۰91۵۳61929۷
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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آیه روز  

و همسر فرعون گفت ]اين كودك[ نور چشم من و تو خواهد بود او را مكشيد شايد براى ما سودمند 
باشد يا او را به فرزندى بگيريم ولى آنها خبر نداشتند. سوره القصص، آيه 9 

حدیث روز  

با ايمان ترين افراد، خوش اخالق ترين  و مهربان ترين  آنها با خانواده اش است و من از همه شما 
با خانواده ام مهربان ترم. پيامبراكرم )ص(

چون روزى و عمر بيش و كم نتوان كرد
دل را به كم و بيش دژم نتوان كرد
كار من و تو چنانكه راى من و تست
از موم بدست خويش هم نتوان كرد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تجربیاتی از راز قانون جذب

* من سن زيادى ندارم ولى بسيارى از مشكالت 
هيچگاه  آنها  اكثر  اما  شناسم،  مى  را   بزرگ 

اتفاق نمى افتند. 
غير  تصوير  يک  هستيد،  نگران  شما  وقتى   *
 واقعى از آينده را در ذهن خود ايجاد مى كنيد؛ 
احساس  ايجاد  موجب  تصوير،  اين  به  اعتقاد  و 

منفى در شما مى شود.
دليل  هيچ  بدون  شما  تر،  ساده  عبارت  به   *
ترسانيد.  مى  آينده  از  را  خودتان  قبولى،   قابل 
نگرانى را از خود دور كنيد، ايمان داشته باشيد كه 

زمان حالل مشكالت است،
* در زندگى با اميد زندگى كنيد و اجازه دهيد 
نگذاريد  شود،  آزاد  وجودتان  مثبت  هاى  انرژى 
پشتكار شما  و  اراده  و  فكر  قدرت  منفى،   امواج 

را مسدود كند.
* هر انديشه ارتعاشى دارد، هر انديشه عاليمى 
منتشر مى كند و هر انديشه عاليمى مشابه خود 
را جذب مى كند. اين فرايند را قانون جاذبه مى 
ناميم. قانون جاذبه مى گويد: هر چيزى جذب 
شبيه به خود مى شود و بنابراين قانون نيرومند، 
افكارى كه با يكديگر جفت و جور هستند در يک 

خط قرار مى گيرند.
با  تا  را مى چرخانيد  راديو  پيچ  * هنگامى كه 
شود  مى  ارسال  فرستنده  برج  از  كه  امواجى 
استفاده مى كنيد.  قانون  اين  از  هماهنگ شود 
اگر راديوى شما روى موج 6/98 متر تنظيم شده 
نبايد توقع شنيدن موسيقى را كه از موج 101 متر 

پخش مى شود داشته باشيد.

شخصى كفشش را براى تعمير نزد كفاش مى برد
كفاش با نگاهى مى گويد: اين كفش سه كوك 
مى خواهد و هر كوك ده تومان و خرج كفش 
مى شود سى تومان مشترى هم قبول مى كند، 
پول را مى دهد و مى رود تا ساعتى ديگر برگردد

كفاش دست به كار مى شود. 
كوك اول، كوك دوم، و در نهايت كوك سوم و 
اگر چه كار  نگاه عميق درمى يابد  با يک  تمام. 
عمر  بزند  اگر  ديگر  كوك  يک  ولى  است  تمام 

كفش بيشتر مى شود.
از يک سو قرار مالى را گذاشته و نمى شود طلب 
اضافه كند و از سوى ديگر دو دل است كه كوك 
چهارم را بزند يا نزند. او ميان نفع و اخالق، ميان 
دوراهى  يک  است  مانده  توافق،  قاعده ى  و  دل 
ساده كه هيچ كدام خالف عقل نيست اگر كوك 
چهارم را نزند هيچ خالفى نكرده، اما اگر بزند به 
انسانيت تعظيم كرده اگر كوك چهارم را نزند 
روى خط توافق و قانون رفته، اما اگر بزند صداى 

انسانيت او آسمان اخالق را پر خواهد كرد
دنيا پر از فرصت كوك چهارم است

و من و تو كفاش هاى دو دل

كه  دهيم  پاسخ  سوال  اين  به  بايد  ابتدا  در 
خانوادگى  كارهاى  و  در كسب  بايد  چگونه 
تصميماتى  گرفت؟  را  تصميمات  بهترين 
كه خانواده ها در كسب و كارشان با آن ها 
درگير مى شوند، گاها بسيار دردناك هستند 
و پيامدهاى اين تصميمات مى تواند هم براى 
آينده خانواده و هم براى آينده كسب و كار 
بسيار بزرگ باشد. مسائلى مثل اين كه چه 
دخترم  باشد...  بعدى  مديرعامل  بايد  كسى 
و  اين كسب  از  را  ام  عموزاده  آيا  پسرم؟  يا 
غيرخانوادگى  مديران  آيا  كنم؟  خارج   كار 
مى توانند براى تصميمات كليدى كسب و كار 
ما قابل اطمينان باشند؟ در همين راستا از يک 
مقايسه ساده استفاده مى كنيم تا نشان دهيم 
كه كسب و كارهاى خانوادگى موفق چگونه و 

در كجا تصميم گيرى مى كنند.
 دورشدن منافع افراد از همدیگر

اوراى« در كتاب   »راجر فيشر« و »ويليام 
»رسيدن به پاسخ مثبت« انتشارات هاروارد، 
مسئله منافع را به منزله يک اشتهاى بزرگ 

عنوان مى كنند كه يک شخص يا گروهى 
از افراد براى به دست آوردن چيزى دارند. 
بعضى  و  هستند  مشترك  منافع  از  بعضى 
كارهاى  و  كسب  از  بسيارى  انفرادى. 
خانوادگى در مرحله نخست براى محافظت 
از گنجينه خاندان دور هم جمع شده اند، 
ايجاد  و  و كار  بيشتر و كسب  با رشد  ولى 
نقش هاى متفاوت با مسئوليت هاى مختلف 
براى هر عضو خانواده، طبيعتا اختالف سليقه 
پيش خواهدآمد. بعضى از افراد خانواده در 
اين شركت مشغول به كار هستند، بعضى 
هر دو يا هيچ كدام! آن هايى كه استخدام 
شركت هستند، تمايل بيشترى به سرمايه 
در  دارند.  بيشترى  مزاياى  و  گذارى مجدد 
حالى كه صاحبان شركت به پرداخت سود 
سهام باالتر تمايل دارند. جايى كه در آن هر 
شخص بسته به موقعيت خود در آن كسب و 

كار، روى موضوع خاصى تاكيد دارد.
جدی شدن موضوع جایگاه ها

 زمانى كه اختالف سليقه پيش مى آيد، افراد 

يا گروه ها معموال جبهه هاى متفاوتى در 
مورد يک موضوع مى گيرند. يک جايگاه مى 
تواند تعيين كند كه افراد به خواسته هاى 
خودشان برسند و اين جايگاه ها خيلى زود 
شوند.  مشخص  بايد  تصميمات  ساير  مثل 
همه خانواده ها در امور مختلف مثل محل 
زندگى، تحصيالت فرزندان و... با تصميمات 
مهمى درگير هستند، ولى خانواده هايى كه 
شوند،  مى  شغلى  اى  حرفه  مسائل  درگير 
مكررا با تصميمات سختى مواجه خواهندشد.
معموال  تصميمات  اين  كه  جايى  آن  از   
شامل تخصيص منابع است، جايگاه ها مى 
توانند مساله را در حد بازى برد- باخت به 
انحطاط بكشانند. »او بيشتر مى خواهد در 
حالى كه من موافق نيستم!« مساله جايگاه 
جدى مى شود و ناگهان همه احساس مى 
 كنند كه اين مشكل فقط يک راه حل دارد، 

راه حل خودشان!
 چانه زنى بر سر جايگاه ها شروع مى شود 
يک  شود،  پيدا  هم  حلى  راه  اگر  حتى  و 

گروه غالبا احساس مى كند كه آن راه حل 
منصفانه نبوده است. به تبع چانه زنى بر سر 
جايگاه غالبا به نتايج ناموفق و ناپايدارى منجر 

خواهدشد.
قطع ارتباطات

شكست  به  منافع  درك  كه  اين  از  بعد    
مى انجامد و مساله جايگاه ها جدى مى شود، 
شرايط ارتباطات به شدت به هم مى ريزد. 
اعضاى خانواده از ددين همديگر اجتناب مى 
كنند و حتى يادداشت هاى تندى براى هم 
مى فرستند كه شايد اين يادداشت ها خيلى 
زود به اخطارهاى نيمه قانونى چک شده به 

وسيله وكاليشان تبديل شوند!
عيار  تمام  جنگ  يک  اين  مرحله  اين  در   
نيست، اما مى تواند آتش زير خاكستر باشد. 
با  افراد جدا مى شوند و براى مدتى  وقتى 
هم صحبت نمى كنند، كم كم اين خاكستر 
شعله ور مى شود و به مرحله انفجار مى رسد؛ 
براى مثال در يک كسب و كار خانوادگى سه 
لفظى  شديد  درگيرى  دچار  و  بودند  برادر 

عميقى  سكوت  در  سپس  بودند.  شده 
كارشان  و  كسب  شدت  به  كه  رفتند   فرو 

را تهديد مى كرد.
تشکیل ائتالف ها و یارکشی

 زمانى كه افراد از صحبت كردن به صورت 
به  كنند،  مى  اجتناب  با همديگر  مستقيم 
ناچار اتئالف ها شكل مى گيرد. همه اعضا 
بگيرند  جبهه  بايد  كه  كنند  مى  احساس 
آيند.  مى  وجود  به  مختلفى  هاى  حزب  و 
 اغلب اين موضوع به وسيله همسران اعضا 

شروع مى شود. 
اين ائتالف ها زمانى پيچيده تر مى شوند كه 
پاى تاييد مسائل مهم وسط مى افتد. همه 
فعاليتهاى طرف مقابل با عينک عدالت هر 
اين  در  و سنجيده مى شود.  تفسير  حزب 
و  شوند  مى  بسيار شخصى  مسائل  مرحله 
به عنوان ديوانه،  را  هر طرف، طرف مقابل 
احمق، تنبل و بدتر از اين ها خطاب مى كند 
 و اين دو قطبى سازى مصالحه را سخت تر 

و پيچيده تر مى كند.

عارفانه روز

كوله بارم بر دوش، سفرى بايد رفت، سفرى
 بى همراه، گم شدن تا ته تنهايى محض، 
يار تنهايى من با من گفت: هر كجا لرزيدى،

 از سفرترسيدى، تو بگو، از ته دل من خدا را دارم..

همه آدم ها ظرفيت بزرگ شدن را ندارند،
 اگر بزرگشان كنيم گم مى شوند و ديگر 

نه شما را مى بينند و نه خودشان را.
بياييم به اندازه آدم ها دست نزنيم.

همه اتفاقات خوب، براى انسانهاى مثبت 
 انديش مى افتد.انسانهايى كه: زيبا فكر 

مى كنند با ديگران با محبت رفتار مى كنند، 
شكرگزار هستند،  خودشان را دوست دارند، 

زندگي يک هديه است  هديه اى  به تو  يک شانس  
شانِس ديدن، شنيدن، لمس كردن، بوييدن و “بودن“ 

فرصتي براي تجربه ى “عشق ورزيدن “ زندگي
 شايد همان خدا باشد جارى در تمام هستى

طراح: نسرین کاری                        

اقرار   - كردن  فكر   -1 افقي: 
 - كردن  آماده   -2 كردن 
رسم   -3 فراموشكار   - قانونگذار 
كننده - سخنان بيهوده - پيشه 
قدر   - آذري   زمين  و شغل 4- 
و مرتبه - رايحه - جلو و مقابل 
 -6 كليد   - نامها   - قارچ   -5
تهمت   - محصل  آموختني- 
خورده-  ضروري 7- نوعى انرژى 
براى پيشگيرى از بيمارى  تزريق  
مى شود - واحد قديمي - اندازه 
گيري وزن 8- روش و اسلوب - 
جانور پستاندار دريايي  -  قسمتي 
از قطار 9- ماده نفتي - كمربند 
دار  - ظرف سفالي دسته  زمين 
10-  غذايي از تخم مرغ - بهره 
تخم    -11 آماس   - نصيب  و 
مرغ خارجي - هر سنگ گرانبها 
چشم  بيماريهاي  از  يكي   -
12-  از كاركنان كشتى - قصد 
و اراده - سرپيچي كردن - ضمير 
جمع 13-  پول كره جنوبي - از 
سبكهاي نقاشي - پير و مذهب 
النوع  امامى 14-  رب  دوازده   -
مظهرانديشه و هنر - زبان مردم 
كشور تركيه  -نام سابق فريدن 
15-  از آثار معروف صادق چوبک 

- خجل و شرمنده

سرباز  دسته  يک   -1 عمودي: 
روسي - اثري از گوته آلماني 2- 
فقير و بى چيز - روايت كننده-  
مخلوطي از چند پروتئين كه در 
گندم يافت  مى شود 3- وسيله 
درو - از شهرهاي گيالن - شاخه 
قهاي  قزا  انگور 4- رهبر  درخت 
گل   - سيبري  فاتح  و  روسي 
بتونه  -پيشوندي معادل ميليون 
- سنگ آسياب 5- ترديد داشتن 
- تيرانداز - خانه محقر و كوچک 
6- دستمزد  -گروه - خطي در 
دايره 7- به رو خوابيده - آسان 

شدن - پيشوا و امام 8- روبند - 
باالتر -ادغام -چند منبع صوتي يا 
تصويري روي يک نوار 9- سخن 
طعنه   - -تيزهوشي   درگوشي  
زن پياز 10- بي درنگ - از گل 
هاي زيبا  -مسلک و آرمان 11-  
حكم و دستور - دوست خاموش 
- ساز ضربي 12-  بدن و جسم 
- حرف درد -  كجاست؟ -  خار 
و خس 13-  سواره - كرومو زم 
سلول  هسته  در  كه  غيرجنسي 
وجود دارد - نقاش دانماركي قرن 
بيستم 14-  دربند بودن - آسمان 
و فلک  -از اصول دين 15-  از 
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اوراجتنتعارز4

ییهورقهعمجدق5

شامانرینابان6

سدعگنهابشبره7

همادایوگاتلای8

ونرینهدوتهیپ9

نکگنساسردسرا10

ومندالتالفتت11

لیباهسمسیراش12

وگوهنولدلیبنز13

لردروتاماازان14

وننزروتومادنوه15

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كاماًل توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

در روستای تقاب
 هر کدام 4000 متر
09153621595 

پوشاک آداک
عرضه كننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجينال  
با قيمت هاى باور نكردنى

شلوار لى بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاك زنانه
بلوار معلم، خيابان فردوسى
 جنب مطب دكتر مطهرى

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

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

به چند نفر همکار جهت کار
 در مغازه تعمیر مبل نیازمندیم

09151602018 

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

09151630435 -09159621311

فروش سوپر مارکت 
با موقعیت عالی  و درآمد باال

واقع در خیابان معلم 
09364440028 

رستوران هتل مقدم
با کلیه امکانات، رهن و اجاره داده می شود

09151614504 

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
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

مدرک تحصیلی اینجانب سید 
سجاد مصطفوی در مقطع 
کاردانی رشته معماری به 

شماره شناسنامه 79، صادره 
از قاین مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

طرح ویژه دستمال کاغذی به قیمت درب کارخانه
دستمال200برگ           1000تومان
دستمال 300 برگ          1250تومان
دستمال توالت               1250تومان
شکر هر کیلو                   2800تومان

فلکه خوسف، روبروی
 دادگستری، پخش مروارید

کلیه اجناس جزئی به
 قیمت کلی عرضه می گردد.

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

تماس حاصل فرمائید.

تعمیر لوازم خانگی در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری         
    0915 164  3778-32229117
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نتایج مسابقات طناب کشی 
کارمندان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اعالم شد  

طناب  انجمن  همت  به 
کشی هیئت انجمن های 
خراسان  استان  ورزشی 
بدنی  تربیت  و  جنوبی 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
طناب  مسابقه  بیرجند، 

کشی کارمندان این دانشگاه با حضور 4 تیم از بخش های درمان، 
شد.  برگزار  کوهستان  هتل  ورودی  در  ستادی  و  اداری  بهداشت، 
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در پایان این 
رزقی،  حسین  آبادی،  حاجی  مهدی  ترکیب  با  درمان  تیم  مسابقه 
شد.   قهرمان  امتحانی  حسین  و  وقاری  مرتضی  رسایی،   ابراهیم 
الزم به ذکر است از طرف هیئت انجمن های ورزشی و دانشگاه از 
تیم قهرمان با اهدای لوح سپاس و جوایز غیرنقدی تجلیل بعمل آمد.

برگزاری مسابقات دارت بانوان 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی در شهرستان بیرجند

به همت انجمن دارت و با همکاری هیئت انجمن های ورزشی استان 
در  بدنی  تربیت  بانوان گرامیداشت هفته  دارت  خراسان جنوبی مسابقه 
شهرستان بیرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان، این مسابقه با حضور 20 ورزشکار منتخب در محل خانه دارت برگزار 
شد که در پایان الهام محمدزاده قهرمان شد و مریم عرفانیان و معصومه 
محمدی به ترتیب مقام های دوم و سوم را بدست آوردند. شایان ذکر است 
داوری مسابقات را محمدزاده ،کلنگی ، محمودی و تقوی بر عهده داشتند.

کسب 4 مدال رنگارنگ توسط کاراته کاهای فردوس 
در مسابقات کشوری 

مسابقات کیوکوشین کاراته قهرمانی کشور گرامیداشت شهدای مدافع 
حرم در 6 و 7 آبان ماه 95 به میزبانی تهران برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس، مهدی عرب 
سرپرست هیأت کاراته شهرستان با اعالم این خبر گفت: در این رقابت 
ها حدود 300 کاراته کا برای تصاحب جایگاه اول تا سوم با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. عرب در ادامه افزود: تیم کیوکوشین کاراته شهرستان 
خراسان  از  نمایندگی  به  پناه  یزدان  مجید  مربیگری  به  که  فردوس 
به کسب 4 مدال  بود، موفق  رقابت ها شرکت کرده  این  در  جنوبی 
با ارزش شد. به گفته وی امیر حسین امینی مدال طال، مرتضی لوایی 
مدال نقره، مهدی یوسفیان و علیرضا حسینی مدال برنز این رقابت ها 
ارمغان آوردند. سرپرست هیأت کاراته  را برای شهرستان فردوس به 
شهرستان فردوس در پایان از همکاری اداره ورزش و جوانان و حمایت 
نمایندگی سیداحمدی در  ایران  بیمه  و  مالی شهردار، شورای شهر 
اعزام تیم کاراته شهرستان به این دوره مسابقات تشکر و قدردانی کرد.
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پیرمرد تنها،  در آتش بی احتیاطی سوخت

مالئی- فرمانده انتظامي شهرستان زیرکوه از وقوع آتش سوزي منجر به فوت در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جوادبخشی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبري پلیس اظهار داشت: ساعت 19:30 دقیقه عصر 
روز یکشنبه، مرکز فوریت هاي پلیسي110 گزارش وقوع آتش سوزي منازل مسکوني در روستاي اردکول 
از توابع شهرستان زیرکوه را اعالم،که بالفاصله مأموران انتظامي به محل اعزام شدند. وي افزود: با اشاره 
به اینکه با بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، صاحب خانه در حین پر کردن مخزن چراغ نفتی دچار 
سانحه شده و به علت کهولت سن، کارافتادگی وتنها بودن درمنزل موفق به مهار آتش نشده است. سرهنگ 
بخشي خاطرنشان کرد: در این حادثه پیرمرد 87 ساله به علت سوختگی شدید در محل آتش سوزی فوت 
انتظامي شهرستان زیرکوه با اشاره به اینکه علت وقوع آتش سوزي را کهولت سن  کرده است.  فرمانده 
اعالم  نشانی  آتش  کارشناس  ازسوی  نفتی  چراغ  مخزن  کردن  پر  حین  در  خانه  صاحب  احتیاطی  بی  و 
از هماهنگي  افزود: پس  پلیس و مردم مهار شد. وي  با تالش مأموران آتش نشاني،  گردید،گفت: حریق 

با مقام قضایي با حضور عوامل پلیس آگاهي شهرستان اقدامات الزم و جسد تحویل خانواده ی وی شد.

۱۳ نکته ساده برای جلوگیری از 
سرماخوردگی پاییزی

به نقل از دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت 
بهداشت، سرماخوردگی بیماری است که اگر چه 
مرگ و میر به دنبال ندارد ولی بروز آن باعث 
مشکالت زیادی برای افراد می شود. بنابراین 
برای پیشگیری: 1- دست های خود را بشوئید 

2- سرفه و عطسه خود را با دستانتان نپوشانید 3- 
صورتتان را لمس نکنید 4- مقدار زیادی مایعات 
بنوشید 5- از سونا استفاده کنید 6- از هوای آزاد 
استفاده کنید 7- ورزش های آیروبیک را به طور 
منظم انجام دهید 8- غذاهای گیاهی مصرف 
نکشید  سیگار  بخورید 10-  ماست  کنید 9- 
11- مصرف الکل را قطع کنید 12- راحت و 
آسوده باشید 13- غرغره کردن نمک یادتان نرود.

چگونه از تکرار تشنج پیشگیری کنیم؟

پس از ترخیص از بیمارستان اگر دارویی برای 
کودکتان تجویز شده است، به منظور پیشگیری 
از تکرار تشنج آن را به موقع به کودکتان بدهید. 
داروی کودک را در مهمانی یا مسافرت به همراه 
داشته باشید. اگر کودکتان دچار تشنج همراه با 
اولیه شما  بوده، در سایر موارد تب درمان  تب 

باید کاهش تب با استفاده از تب برهایی مانند 
باشد.  بروفن  نیاز  صورت  در  یا  و  استامینوفن 
است.  مفید  نیز  ولرم  آب  با  پاشویه  از  استفاده 
فراموش نکنید در مواقع تب یا تشنج در مورد 
استفاده از داروهای خاص مانند دیازپام به صورت 
خوراکی یا مقعدی قبل از ترخیص، از پزشک 
کودکتان یک دستورالعمل بگیرید و مطمئن شوید 
روش استفاده از آن را به خوبی فرا گرفته اید.

دوش آب سرد برای مقابله با افسردگی

دوش آب ولرم مایل به سرد باعث افزایش ترشح 
آندورفین می شود که یک مسکن طبیعی است 
آب  شود.  می  آرامش  احساس  ایجاد  باعث  و 
سرد باعث تحریک بخشی از مغز می شود که 
منبع اصلی نورآدرنالین محسوب می شود. این 
هورمون به طور طبیعی خاصیت ضدافسردگی و 

ضد استرس دارد. از طرفی گیرنده های حساس 
به سرما در سطح پوست بیشتر از گیرنده های 
این محققان  بر  حساس به گرما است. عالوه 
به این نتیجه رسیده اند که دو تا سه دقیقه قرار 
گرفتن زیر دوش آب با دمای بیست درجه باعث 
افزایش قدرت مغز می شود. آب سرد مانند ورزش 
باعث آزاد شدن میزان زیادی آندورفین در مغز 
می شود که به هورمون خوشبختی معروف است. 

نوشیدن قهوه در درمان پارکینسون 
موثر یا بی تاثیر؟

یک  نتایج  دارد.  ضدپارکینسونی  خواص  قهوه 
که  افرادی  دهد  می  نشان  آمریکایی  پژوهش 
قهوه و نوشیدنی های حاوی کافئین مصرف می 
کنند، کمتر در معرض پارکینسون قرار می گیرند. 
به عقیده آنها افرادی که کافئین مصرف نمی کنند 

در مقایسه با افرادی که روزانه یک تا دو فنجان 
قهوه می نوشند، حدود پنج برابر بیشتر در معرض 
ابتال به این بیماری هستند. البته توصیه می شود 
که در نوشیدن قهوه دچار افراط نشوید و روزانه 
یک تا دو فنجان میل کنید. بهتر است بدانید چای 
سبز نیز خواص آنتی اکسیدانی باالیی دارد و برای 
مقابله با بیماری های تخریب کننده سلول های 
عصبی مانند آلزایمر و پارکینسون مفید است.

اگزما یا دراماتیک آتوپیک چیست؟

نامیده  آتوپیک هم  دراماتیک  امروزه  اگزما که 
می شود، بیماری شایعی بین کودکان است که تا 
قبل از برزگسالی تشخیص داده نمی شود. عمومًا 
با خشکی پوست، قرمزی و خارش آغاز می شود. 
و یا عالئم متفاوت دیگری مانند: اینکه برخی افراد 
تاول هایی مشاهده می کنند، یعنی برآمدگی های 

کوچک و شفافی که ممکن است تبدیل به یک 
حباب بزرگتر و درشت تر بشود. این برآمدگی 
ها ممکن است باز شوند و ترشح داشته باشند، 
سپس شکل خون مردگی به خود بگیرند. اولین 
واکنش ها برای درمان هم عبارتند از: آب رسانی، 
آب رسانی و بازهم آب رسانی! پوست مبتال به 
آتوپیک بسیار خشک است و یک کرم خوب و 
هیپوآلرژنیک، تا حد زیادی عالئم را برطرف می کند.

توقیف سواری لیفان با ۱60کیلومتر سرعت 
در شهرستان نهبندان 

حسینی- رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه سواری 
لیفان که با سرعت غیر مجاز 160 کیلومتر در حرکت بود خبر 
داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: روز یکشنبه تیم کنترل سرعت 
پلیس راه نهبندان، هنگام کنترل خودروهاي عبوري یک دستگاه 
را  بود  در حال حرکت  باسرعت160کیلومتر  که  لیفان  سواري 
مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. وی با بیان این که برخورد 
با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت 
ارتکاب تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز، خودروي 
مذکور دو میلیون ریال جریمه، 10 نمره منفی در سوابق گواهینامه 
راننده خاطی ثبت و پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد. 

خونی  عروق  دیابت،  در  دانید  می  که  همانطور 
کوچک آسیب می بینند. وقتی عروق خونی کلیه 
توانند  نمی  شما  های  کلیه  بینند،  می  آسیب  ها 
نتیجه بیشتر  خونتان را به خوبی تصفیه کنند. در 
جمع  بدنتان  در  نمک  و  آب  باید،  که  آنچه  از 
پا  قوزک  تورم  و  وزن  افزایش  باعث  و  شود  می 

ها،  ها، چشم  کلیه  به  تواند  می  دیابت  شود.  می 
اعصاب، قلب و عروق خونی شما آسیب رسانده و 
خطر حمالت قلبی، سکته مغزی و بیماری مزمن 
کلیه را افزایش می دهد.  ممکن است پروتئین در 
ادرارتان ظاهر شود. دیابت همچنین ممکن است 
امر  این  برساند.  آسیب  بدنتان  عصبی  سیستم  به 

می تواند باعث اشکال در تخلیه مثانه شود. فشار 
حاصل از پر بودن مثانه می تواند به کلیه ها پس 
زده و به آنها آسیب برساند. همچنین ، اگر ادرار به 
مدت طوالنی در مثانه بماند می تواند باعث ایجاد 
عفونت بشود چون باکتری ها در ادراری که حاوی 
مقدار زیادی قند است ، به سرعت رشد می کنند. 

 دیابت با کلیه ها چه می کند ؟

سوخت قاچاق با هوشیاري پلیس نهبندان به مقصد نرسید

میری- فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق خبر 
داد. سرهنگ غالمرضا شاهوردي گفت: در راستاي مبارزه با قاچاق کاال و فرآورده 
هاي سوختي روز یکشنبه مأموران انتظامي شهرستان، هنگام کنترل محورهاي 
عبوري به یک دستگاه سواري پژو 405 مشکوک و خودرو را متوقف کردند. وي 
افزود: مأموران در بازرسي از خودرو، هزار لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید که 
فاقد هر گونه مجوز  حمل  بود کشف کردند. سرهنگ شاهوردي تصریح کرد: در این 
رابطه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي 
معرفي شد. فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان در پایان با اشاره به اینکه با توجه به 
سرد شدن هوا افراد سود جو از این فرصت استفاده کرده و اقدام به قاچاق سوخت مي 
کنند، تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جابجایي مشکوک سوخت، 
موارد را بالفاصله از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطالع رساني کنند.

مواد خوراکی زیر بدلیل داشتن اسید آمینه موجب آرامش اعصاب می شوند: 

داده نما،شیر، ماست، ماهی و انجیر

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی-32228469-09151611193

خرید و  فروش  انواع قالب بتن

 داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000
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جمع آوری روزانه 300 کیلوگرم زباله خشک در بیرجند

صدا و سیما - معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند از جمع آوری روزانه 250 تا 300 کیلوگرم زباله خشک  خبر داد و گفت: در بیرجند 7 مرکز جمع آوری 
زباله و نان خشک وجود دارد و طرح تفکیک زباله از مرداد در بیرجند آغاز شده است. به گفته خانزاد تاکنون از این مراکز 190 تن زباله خشک به ارزش 50 میلیون 

سه شنبه * 11 آبان 1395 * شماره 3640تومان جمع آوری شده  که 90 درصد آنها کارتن و کاغذ بوده است . وی افزود : در آینده نزدیک 3 مرکز تفکیک زباله دیگر نیز در شهر بیرجند راه اندازی شود.
7

نماینده بیرجند در مجلس
عضو کمیته تفحص
از صندوق ذخیره

فرهنگیان شد 

تسنیم- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس شورای اسالمی عضو کمیته تحقیق و 
فرهنگیان شد. حجت  ذخیره  از صندوق  تفحص 
مردم  نماینده  عبادی  محمدباقر  سید  االسالم 
شورای  مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
اسالمی در جلسه عصر دیروز کمیسیون آموزش 
تقاضای  تصویب  پی  در  و  مجلس  تحقیقات  و 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در 
صحن علنی مجلس به همراه 14 عضو دیگر هیئت 

تحقیق و تفحص از این صندوق انتخاب شدند.

۲۴۰۰ واحد مسکونی  با استفاده از 
تسهیالت بانکی مقاوم سازی می شوند

تسنیم- معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن استان از مقاوم سازی 2 هزار و 400 واحد 
تسهیالت  از  استفاده  با  جاری  در سال  مسکونی 
میلیارد  کرد: 460  عنوان  یزدانی  داد.  خبر  بانکی 
نوسازی  و  بهسازی  منظور  به  تسهیالت  ریال 
 25 زیر  شهرهای  و  روستایی  فرسوده  واحدهای 
هزار نفر جمعیت استان اختصاص یافت. وی افزود: 
تسهیالت مذکور در دو سقف 180 میلیون ریال و 
200 میلیون ریال به عموم متقاضیان مشمول با 

تضمین سفته زنجیره ای قابل پرداخت است.

زمینه خدمت به زائران رضوی
در استان فراهم شود

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی با اشاره اینکه 
رضا)ع(  امام  زائران  عبور  مسیر  در  استان  این 
قرار دارد، گفت:با برپایی موکب ها در مسیر تردد 
زائران زمینه خدمات رسانی را فراهم کنیم.حجت 
سامان  ستاد  در  دوشنبه  ظهر  لطفیان  االسالم 
با  مذهبی  مناسبت های  و  فرهنگی  شئون  دهی 
ماه  در  الزم  هماهنگی های  نیازمند  اینکه  بیان 
تالش های  رغم  علی  افزود:  هستیم،  نیز  صفر 
صلواتی  ایستگاه های  برپایی  اما  مسئوالن  زیاد 
در سطح شهر نیاز به جدیت بیشتری دارد. وی 
شهرهایی  از  برخی  در  باید  اینکه  به  اشاره  با 
موکب های  دارد  قرار  زائران  عبور  مسیر  در  که 
خدماتی برپا شود، اظهار کرد: به مسجد حضرت 
مسجد  نهبندان،  شهر  ورودی  در  ابوالفضل)ع( 
و  بلوار سربیشه  ابی طالب در  ابن  حضرت علی 
مزار شهدای باقریه در شهر بیرجند که در مسیر 

زائران قرار دارد باید توجه بیشتری شود.

۴7۱ تانکر آب از سوی بسیج سازندگی
به مناطق محروم روستایی بشرویه حمل شد

رسانی  خدمت  بشرویه  سپاه  فرمانده  تسنیم- 
به مناطق محروم را از اهداف بسیج برشمرد و 
گفت: در همین راستا بسیج سازندگی با آبرسانی 
به روستاهای تحت پوشش و حمل بیش از 471 
تانکر آب، به مناطق محروم خدمت رسانی می 
ریزی  برنامه  نشست  در  خبازی  سرگرد  کنند. 
بسیج  مسئول  حضور  با  که   3 هجرت  طرح 
برگزار  بشرویه  شهرستان  در  استان  سازندگی 
شد، ازحضور 768 جهادگر بسیج در طرح های 
و  داد  خبر  بشرویه  در  سازندگی  بسیج  مختلف 
افرود: همچنین بیش از 700 نفر در طرح بافت 
قالی عتبات عالیات مشارکت دارند.وی همچنین 
گرفته  صورت  عمرانی  های  پروژه  به  اشاره  با 
گفت: ساخت خانه معلول در روستای جوزردان 
روستاهای  در  ها  پایگاه  ساز  و  ساخت  سفلی، 
شهرک امام خمینی، هوگند و  .. تنها بخشی از 

اقدامات عمرانی بسیج سازندگی است .

رونق بخش معدن با بهره گیری از
نیروی کارآمد و ایجاد صنایع ثانویه

در  ایران  معدن  خانه  اجرایی  مسئول  ایسنا- 
صنایع  ایجاد  موادمعدنی،  فرآوری  گفت:  استان 
موجود  کارآمد  نیروی  از  بهره گیری  و  ثانویه 
می دهد. شکل  را  معدن  بخش  رونق  استان  در 
شمسه ای با اشاره به اینکه ذخیر معدن و پتاسیل 
بهره برداری  مورد  و  شده  شناخته  باید  استان 
محرومیت  اول  درجه  کرد:  تصریح  قرارگیرد، 
شناخته  استان  ظرفیت های  شده  باعث  استان 
و  صنعت  سازمان  رسانه ها،  همکاری  و  نشود 
پتانسیل های  معرفی  در  معدن کاران  و  معدن 
معدنی این استان بسیار حائز اهمیت است. وی با 
تاکید اینکه سیاست های حمایتی از سوی دولت 
در این حوزه حائز اهمیت است، گفت: خانه معدن 
سازمان  این  اما  نشده،  شناخته  معدن کاران  بین 
تا  بوده  معدن کاران  بین  ارتباطی  پل  می تواند 

کمک حال معدن کاران و حوزه معدن باشد.

آمادگی شرکت گاز استان
در برابر حوادث احتمالی

استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  مقدم-  دادرس 
آمادگی این شرکت را در برابر حوادث احتمالی اعالم 
کرد و گفت: ایمن سازی منابع و زیرساخت های 
حیاتي کشور از جمله اهداف اجرای پدافند غیرعامل 
است. دشتی اظهار کرد: در راستاي حفظ آمادگی 
الزم در برابر هرگونه تهدید و حادثه احتمالی، برنامه 
هایي از قبیل اجرای مانور بحران و جلوگیری از قطع 
گاز در شهرستان بیرجند و قائن به مناسبت هفته 
پدافند غیر عامل در شرکت گاز استان برگزار گردید.

دولت نباید از آسیب های حاشیه نشینی 
غافل شود

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
غافل  نشینی  حاشیه  های  آسیب  از  نباید  دولت 
شود، گفت: دولت نباید نسبت به مشکالت مردم 
در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق کویری 
بی تفاوت  آبی هستند  و کم  دچار خشکسالی  که 
سرپرست  با  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت  باشد. 
فرمانداری، شهردار و جمعی از مسئوالن شهرستان 
فردوس عنوان کرد: اگر مشکالت مردم منطقه و 
از  بخشی  واقع  در  شود  برطرف  شهرستان  این 
سرپرست  می شود.  برطرف  کشور  مشکالت 
دیدار  این  در  نیز  فردوس  شهرستان  فرمانداری 
با بیان اینکه 10 روستای این شهرستان با تانکر 
مهمترین  از  خشکسالی  گفت:  می شود،  آبرسانی 
باید  مسئوالن  و  است  شهرستان  این  مشکالت 
برای انتقال آب و اشتغال فکری اساسی بیندیشند.
رئیس شورای شهر قردوس نیز بیان کرد: باید از 
فرصت های به وجود آمده به خوبی استفاده کرده 
و از ظرفیت آیت اهلل رئیسی و آستان قدس رضوی 

در زمینه مشکالت استفاده کنیم. 

غبار روبی مزار  شهید رحیمی و افتتاح 
نمایشگاه استکبار ستیزی

گروه خبر- صبح دیروز اعضای ستاد بزرگداشت 
گمنام  شهدای  مزار   1 قطعه  در  13آبان  ا...  یوم 

بیرجند بر سر مزار مطهر شهید سید احمد رحیمی 
هم  گرد  بود  جاسوسی  النه  فاتح  شهدای  از  که 
آمدند و مزار شهیدان واال مقام عطر افشانی و غبار 
سینما  نگارخانه  محل  در  ادامه  در  گردید.  روبی 
بهمن بیرجند نمایشگاه استکبار ستیزی با آثاری 
از هنرمندان استانی وکشوری با موضوع جنایات 
آمرییکا افتتاح گردید. مدیر حوزه هنری استان در 
جنایات  با موضوعات  اثر  کرد: 40  بیان  باره  این 
بشر  »حقوق  تابلو  و  پوستر  نمایشگاه  در  آمریکا 

آمریکایی« به نمایش گذاشته شده است.

مراسم گرامی داشت روز ملی صادرات
در استان برگزار می شود

غالمی- سرپرست معاونت امور بازرگانی وتوسعه 
استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت 
گفت: آئین نکوداشت روز صادرات استان و تقدیر از 
صادرکنندگان برگزیده و خادمان حوزه صادرات طی 
مراسمی روز شنبه 15 آبان با حضور استاندار محترم 
و مدیران ارشد ملی و استانی در محل سالن همایش 
های اتاق بازرگانی بیرجند برگزار و از صادرکنندگانی 
که در سال 94 حائز باالترین امتیاز در مورد شاخص 

های مربوطه شده اند قدردانی خواهد شد.

تخصیص ۲۲۰ دستگاه ناوگان عمومی
به جابه جایی زائران اربعین

و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  خبر-  گروه 
ناوگان  دستگاه   220 اختصاص  از  جاده ای  نقل 
عمومی استان به منظور جابه جایی زائران اربعین 
خبر داد. شهامت اظهار کرد: اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان به عنوان دبیر کمیته 
حمل و نقل سوخت ستاد برگزاری مراسم اربعین 
الزم  هماهنگی  و  برنامه ریزی  )ع(،  حسینی 
مقصد  به  ناوگان  اعزام  برای  جلسه  چهار  طی 
پایانه های مرزی شلمچه و چزابه به عمل آمده 
نفر   650 می شود  پیش بینی  افزود:  است.وی 

راننده اتوبوس در این طرح مشارکت کنند.

99درصد مطالبات گندمکاران
پرداخت شده است

ایرنا - مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی 
گفت: حدود  99 درصد مطالبات کشاورزان استان 
بابت خرید مازاد بر مصرف گندم به حساب آنان 
واریز شده است. محمدی روز دوشنبه در بررسی 
مشکالت غله، آرد و نان شهرستان خوسف، افزود: 
مانده طلب کشاورزان  باقی  آینده  ظرف چند روز 
این  به  که  خواهد شد  پرداخت  گندم  خرید  بابت 
به  گندم  تضمینی  خرید  وجه  درصد  ترتیب 100 

حساب افراد ذینفع پرداخت شده است.

طرح رصد وضع فرهنگی و دینی
شهرهای استان اجرا می شود

مهر- دبیر جمعیت بانوان فرهیخته دینی از اجرای 
طرح رصد وضع شهر های استان از نظر فرهنگی و 
دینی در استان خبر داد. همتی اظهار کرد: جمعیت 
بانوان فرهیخته دینی یک تشکل مردمی با حضور 
بانوان دغدغه مند در حوزه دین است. وی با اشاره 
جمعیت،  و  خانواده  اعتیاد،  کارگروه  تشکیل  به 
های  آسیب  و  حجاب  و  عفاف  مجازی،  فضای 
اجتماعی زیر مجموعه این جمعیت، بیان کرد: هر 
کدام از این کارگروه ها توسط نمایندگان جمعیت 

در شهرستان ها پیگیری می شود.

دامپزشکی  کل  مدیر  رفیعی  حسینی- 
حوزه  در  اعتبارات  اینکه  بر  تاکید  با  استان 
صفر  پیشگیری  در  ولی  زیاد  بسیار  درمان 
کنترل  برای  نهاد  این  کرد:  عنوان  است 
دام  و  انسان  بین  مشترک  های  بیماری 
متأسفانه  اما  کرده  زیادی  های  تالش 

مشکالت اعتباری بسیاری  داریم.
دامپزشکی  کل  مدیر  رفیعی  دیروز  صبح 
نماینده  حیدری  االسالم  حجت  و  استان 
ولی فقیه در این اداره کل از مجموعه آوای 

خراسان جنوبی دیدن کردند.
رفیعی ضمن قدردانی از واحد خبر روزنامه، 
با بیان اینکه دامپزشکی در حوزه وظایف خود 
100 درصدی عمل کرده است ادامه داد: در 
مباحثی مانند جنگ بیوتروریسم و سالمت و 
بهداشت جامعه انسانی طرح تحول سالمت را 
با هزاران میلیارد تومان اعتبارات ساالنه داریم 

مسائل  مقدم  خط  که  ما  ارگان  سهم  ولی 
بهداشت بوده صفر درصد است.

در  که  زا  بیماری  عامل   200 به  وی 
افزود:  و  کرد  اشاره  است  دشمنان  دست 
های  بیماری  اکثر  قبل  سال  دامپزشکی 
با کاهش  یا  و  را کنترل کرده  بیوتروریسم 

چشم گیری همراه بوده است.
به گفته رفیعی زمانی دام به 100 درصد 
میکروب  از  عاری  خاک  و  رسد  می  ایمنی 
می شود که اعتبار گذاشته شود و پدافند غیر 

عامل نیز همین حوزه است.

موفقیت در تجارت
مدیون کنترل بیماری ها است

اداره  این  اجتماعی   وظیفه   400 از  وی 
جامعه   روانی  و  غذایی  امنیت  تامین  برای 
در  ما  موفقیت  علت  کرد:  بیان  و  داد  خبر 

تجارت بین الملل نیز کنترل همین بیماری 
ها است.مدیر کل دامپزشکی امنیت و آرامش 

پرده  پشت  های  تالش  مدیون  را  جامعه 
پرسنل این نهاد دانست و خاطر نشان کرد: 

اگر به این سازمان توجهی نشود، در آینده با 
مشکالت فراوانی رو به رو خواهیم شد.

حجت االسالم حیدری نیز با بیان اینکه 
استان ما جزو 5 استانی است که استاندارد 

تمام  داد:  ادامه  کرده  اخذ  را  حالل  کد 
روحانیان  و  بازرسان  حضور  با  کشتارها 

کامال شرعی انجام می شود.
توفیقی  اینکه کد حالل  به  اشاره  با  وی 
متاسفانه  اما  کرد:  عنوان  بوده  ما  برای 
و  است  صفر  حالل  کد  این  با  ما  تجارت 

کشورهای مالزی و ترکیه جلوتر اند.
دامپزشکی  در  فقیه  ولی  نماینده  گفته  به 
به  برای مصرف کنندگان داخلی  کد حالل 
با  تا  دارد  ای  ویژه  اهمیت  اهل سنت  ویژه 

اطمینان خاطر مصرف کنند.
روزنامه  مسئول  مدیر  مقدم  پور  جعفر 
را  روانی  امنیت  نیز  جنوبی  خراسان  آوای 
زیر ساخت امنیت اجتماعی دانست و افزود: 
که  باشیم  دامپزشکی  زحمات  قدردان  باید 
و  ها  کشتارگاه  وضع  یکسره  صحنه  پشت 

واکسیناسیون را پیگیری می کنند.

“پیشگیری بهتر از درمان” شعار بی اعتبار

نماینده ولی فقیه در استان گفت: از تمامی 
که  آن  از  بیش  رود  می  انتظار  ورزشکاران 
قدرت بدنی خود را نمایش بگذارند فرهنگ 
خود را به رخ دنیا بکشند و سفیران فرهنگی 
علیرضا  سید  ا...  آیت  باشند.  ایران  ملت 
و  رئیس  با  دیدار  در  دوشنبه  صبح  عبادی 
معلوالن  و  جانبازان  ورزشی  هیئت  اعضای 
جامعه  مردم  اکثر  اینکه  به  اشاره  با  استان 
به دلیل عدم رعایت صحیح بسیاری از امور 
خود را به دست خود ضایع می کنند، افزود: 
خود  امانت  از  بخشی  جانبازان  و  معلوالن 
شرایطی  هیچ  در  لذا  اند  سپرده  خدا  به  را 
با  وی  باشند.  داشته  کمبود  احساس  نباید 
است  سالم  بدن  در  سالم  عقل  اینکه  بیان 
از عقل سالم است، گفت:  نیز  بدن سالم  و 
و  روحیه شاد  بهداشت،  با حفظ  که  کسانی 
می  نگه  سالم  را  خداوند  امانت  سالم  عقل 
گیرند.  می  قرار  خداوند  عنایت  مورد  دارند 
اینکه کسانی  به  اشاره  با  فقیه  ولی  نماینده 
که ضمن نگهداری از امانت خداوند با حضور 

قهرمانانه خود در عرصه های بین المللی پرچم 
آورند  در می  اهتزاز  به  را  اسالمی  جمهوری 
و ایران را به رخ دنیا می کشند سعادت مند 

برای  بود، عنوان کرد: جایگاهی که  خواهند 
است  ورزشی  در عرصه  جانبازان  و  معلوالن 

برای افراد عادی نیست.
آیت ا... عبادی ادامه داد: تصور عامه مردم 
بر این است که جانبازان و معلوالن مشکل 

دارند اما قهرمانی این قشر از جامعه در عرصه 
های مختلف این تصور باطل را از بین می برد.

وی با بیان اینکه اراده در انسان از اهمیت 

بسیار باالیی برخوردار است، اظهار کرد: اراده 
انسان در رسیدن به پیروزی اش مهم بوده 
و جسم وی در این زمینه نقش کمرنگی را 
فقیه در خراسان  نماینده ولی  ایفا می کند. 
جنوبی با اشاره به اینکه از تمامی ورزشکاران 

بدنی  قدرت  که  آن  از  رودبیش  می  انتظار 
به  را  خود  فرهنگ  بگذارند  نمایش  را  خود 
رخ دنیا بکشند، افزود: باید در همه امور بر 
اساس عدالت، اخالق و منطق تعریف شویم.

ورزشکاران جانباز و معلول استان
۱۴ مدال کشوری کسب کردند

رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلوالن نیز 
در این دیدار گفت: ورزشکاران جانباز و معلول 
استان از ابتدای امسال 14 مدال در مسابقات 
کشوری را از آن خود کردند. شریعتی با بیان 
اینکه هیئت ورزش های جانبازان استان در 
های  فعالیت  ورزشی  مختلف  های  زمینه 
خوبی داشته است، اظهار کرد: از ابتدای سال 
دو  در  زیادی  های  مدال  ماه  مهر  تا  جاری 
رشته باستانی آقایان و بدمینتون بانوان کسب 
در  آقایان  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده 
رشته باستانی 11 مدال برای استان در سطح 
رشته  در  گفت:  اند،  کرده  کسب  کشوری 
بدمینتون بانوان نیز رتبه های اول، دوم و سوم 

کشوری از آن استان خراسان جنوبی بوده اند.

وجود یک هزار ورزشکار جانباز
و معلول در استان

وی با بیان اینکه بیش از یک هزار ورزشکار 
جانباز و معلول در استان وجود دارد، بیان کرد: از 
این تعداد 60 درصد برای سالمت خود ورزش 
قهرمانی  میادین  در  درصد   40 و  کنند  می 
حضور داشته اند. شریعتی با بیان اینکه هیئت 
ورزشی جانبازان و معلوالن استان هیچ بودجه 
دولتی ندارد و سعی می کند از امکانات استان 
استفاده کند، گفت: ورزشکاران جانباز و معلول 
استان از سال 93 تا کنون 17 مدال طال، 13 

مدال نقره و 11 مدال برنز کسب کرده اند.
وی توجه به اصل جوان گرایی و آموزش را از 
اهداف مهم هیئت ورزسی جانبازان و معلوالن 
استان دانست و افزود: اخیرا با تصویب مجلس 
از  تقویم  در  پاراالمپیک  روز  اسالمی  شورای 
المپیک جدا شده است که این خود انگیزه ای 

بیشتری در ورزشکاران ایجاد می کند.

ورزشکاران سفیران فرهنگی ملت ایران باشند
نماینده ولی فقیه در استان:

هماهنگی  شورای  رئیس  خبر-  گروه 
معاون  از سخنرانی  استان  تبلیغات اسالمی 
امور ایران مجمع تقریب مذاهب اسالمی در 

پایان مراسم 13 آبان بیرجند خبر داد.
بیان  با  زاده  ابراهیم  االسالم  حجت 
معاون  الهدی  علم  االسالم  حجت  اینکه 
اسالمی  مذاهب  تقریب  مجمع  ایران  امور 
مرکز  آبان   13 راهپیمایی  پایانی  سخنران 
در  راهپیمایی  کرد:  عنوان  است  استان 
تا  شهداء  میدان  از  شنبه  پنج  روز  بیرجند 
همزمان  9 صبح  ساعت  راس  ابوذر  میدان 

با سراسر استان آغاز می شود.
مسیرهای  اعالم  با  همچنین  وی 

در  داد:  ادامه  استان  های  شهرستان 
خرداد،   15 میدان  حرکت  مسیر  فردوس 
و  خمینی)ره(  امام  ،مصلی  مدرس  خیابان 
معلم،  گمنام،بلوار  مزار شهدای  نهبندان  در 
امام  مصلی  بسیج،  میدان  معلم،  راه  چهار 

علی)علیه السالم( خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
امام  بلوار  ابتدای  از  را  طبس  مسیر  استان 
خمینی)ره(،  امام  میدان  )ره(،  خمینی 
نماز  مصلی  منتظری،  محمد  شهید  خیابان 

جمعه)مسجد جامع کبیر( اعالم کرد.
حجت االسالم ابراهیم زاده ادامه داد: در 
امام خمینی)ره(،  میدان  قاین مسیر حرکت 

دمیدان طالقانی، خیابان مصلی ،مصلی نماز 

انقالبی  مردم  وی  گفته  به  است.  جمعه 

میدان  مسیر  در  را  خود  حرکت  بشرویه 

اسالمی،  انقالب  بلوار  )ره(،  خمینی  امام 

میدان  سرایان  و  گمنام  شهدای  مزار 
حسینیه  )ره(،  خمینی  امام  خیابان  قدس، 
سیدالشهداء)علیه السالم( انجام خواهند داد. 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
میدان  ابوذر،  میدان  درمیان  مسیرهای  از 
رضا)ع(،مدرسه  امام  بلوار  ای،  حمزه  شهید 
13آبان  میدان  سربیشه  و  باهنر  شهید 
خمینی)ره(،   امام  میدان  طالقانی،  ،میدان 
مهدیه خبر داد و افزود: مسیر حرکت مردم 
زیرکوه بلوار امام رضا)علیه السالم(، سه راه 
جهاد، میدان آیت ا... فقیه و خوسف مسجد 
،میدان شهید  ،خیابان شهید مطهری  جامع 

قهرمان ،بلوار شهید بهشتی است.

“معاون مجمع تقریب مذاهب اسالمی” سخنران راهپیمایی 13 آبان در بیرجند

ایرنا- فرماندار بیرجند گفت: دستگاه های 
اجرایی این شهرستان در زمینه توانمند سازی 
بانوان و خانواده ها کمک کنند تا مسائل و 
مشکل این حوزه با برنامه ریزی صحیح رفع 
شود. ناصری روز دوشنبه در کار گروه بانوان 
حوزه  در  افزود:  بیرجند  شهرستان  خانواده  و 
بانوان و خانواده، با توجه به اینکه در جامعه 
اسالمی تکلیف شده است برای ارتقای جایگاه 
زن در خانواده و جامعه تالش شود اداره ها و 
سازمان ها چه به عنوان وظیفه مند در دولت 
و چه در زمینه های مردم نهاد در این حوزه 
این  نتیجه  داد:  ادامه  وی  کنند.  می  کمک 
تالش ها باید به نقطه ای برسد که در حفظ 
کرامت و ارتقای جایگاه زن بتوانیم به نتایج 
مثبتی برسیم که در گروه های هدف متفاوتی 
اظهار  بیرجند  فرماندار  امر متجلی شود.  این 
به  توجه  با  که  کارآفرین، کسانی  زنان  کرد: 
حرفه و فن خود تجربه کسب کرده اند و االن 
معرفی  استان  کارآفرینی  های  برترین  جزو 
شدند نیاز به مشوق و بررسی مشکالت دارند.

ناصری به ارایه آموزش های مورد نیاز در 
توانمند سازی و اشتغال بانوان تاکید کرد و 
افزود: در حوزه آموزش پایه ای و بنیادی که 
یابد  می  ادامه  دانشگاه  تا  و  آغاز  مدرسه  از 

فرصت های علمی در طی این دوره فراهم 
هنرهای  از  بسیاری  شد:  یادآور  وی  شود. 
صنایع دستی آموزش داده می شود و فارغ 
التحصیالن به مهارت خاصی در ساخت می 
رسند اما در جریان بازار کار استان و کشور 
نیستند. وی ادامه داد: اگر بازار فروش حتی 

برای تولیدات صنایع دستی ایجاد شود مازاد 
تولید در بازار شهرستان و استان سبب کاهش 
انگیزه می شود و این افراد باید به بازار سایر 
استان ها فکر کنند و سلیقه مشتریان استان 

های مختلف را شناسایی کنند.

افزون بر 75 هزار نفر در بیرجند
آموزش پیشگیری از اعتیاد را فرا گرفتند

معاون بهزیستی نیز در این جلسه عنوان 
کرد: در 6 ماهه نخست سال 95 در اجرای 

اعتیاد  از  پیشگیری  محور  اجتماعی  طرح 
محله  در  نفر   674 و  هزار   75 به  آموزش 
های شهری و روستایی، محیط کار و محیط 

های آموزشی شهرستان ارایه شده است.
در  مدت  این  در  همچنین  افزود:  رضایی 
و  هزار  به  خانواده  و  زندگی  آموزش  زمینه 
تعداد  این  از  ارائه شد که  نفر خدمات   351
هزار و 303 نفر زن بودند. وی با بیان اینکه 
زمینه  نفر در  یادشده هزار و 500  در مدت 
بیان  دیدند،  آموزش  زندگی  های  مهارت 
های  آموزش  شهرستان  در  نفر   422 کرد: 
در  رضایی  گرفتند.  فرا  را  ازدواج  از  پیش 
جامعه  در  اختصاصی  توانمندسازی  زمینه 
امور  های  بخش  در  بهزیستی  ویژه  هدف 
اجتماعی و توان بخشی، هم یادآور شد: در 
فعالیتی  های  حوزه  از  کدام  هر  ارتباط  این 
به  توجه  با  بخشی  توان  و  اجتماعی  امور 
وظیفه ذاتی خود در خدمات دهی به جامعه 
و  زنان  روی  پیش  را  مراحلی  خود  هدف 

بانوان تحت حمایت قرار می دهد.

بیرجند  شهرستان  بهزیستی  معاون 
در  شده  انجام  اقدامات  به  همچنین 
ماهه   6 در  خانواده  و  زنان  توانمندسازی 
این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  امسال  نخست 
اشتغالی  خود  وام  ریال  میلیون   40 مدت 
ریال  میلیون   120 و  خانگی  مشاغل  و 
بیان  با  رضایی  شد.  پرداخت  تسهیالت 
روستاییان  بیمه  از  مددجوی  نفر   63 اینکه 
بیمه  حق  گفت:  شدند،  برخوردار  عشایر  و 
تامین اجتماعی برای 121نفر از زنان شهری 
پرداخت شد و 75 نفر از فرزندان دانش آموز 
سرپرست  زنان  های  خانواده  دانشجوی  و 

مورد حمایت قرار گرفتند.
این مسئول بیان کرد: از مهمترین موارد 
گسترده  شمول  دامنه  با  زنان  توانمندسازی 
در بهزیستی می توان به حضور فعال زنان 
در مهدهای کودک اشاره کرد. وی ادامه داد: 
مواردی  از  یکی  کودک  مهدهای  تاسیس 
است که در تمام بخش های کارکردی زنان 

را به کارگیریم و زنان نقش ایفا می کنند.

دستگاه های اجرایی در توانمندسازی بانوان تالش کنند
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صوفی: روحانی برای خروج از رکود 
تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد

وزیر تعاون دولت اصالحات درباره تغییر وزرا توسط 
دولت،  کار  باقی مانده  ماه های  در  رئیس جمهور 
گفت: انتظار این بود که روحانی زودتر از این برای 
تغییرات در کابینه اقدام می کرد و من این تغییر را 
مثبت ارزیابی می کنم. صوفی با بیان اینکه روحانی 
باید زودتر در کابینه تغییر ایجاد می کرد، گفت: از 
روحانی انتظار داریم برای رویکرد »خروج از رکود« 

تجدید نظری در تیم اقتصادی داشته باشد.

انتظار داشتیم رئیس جمهور
از فرهنگیان عذرخواهی و دلجویی کند

به  اشاره  با  مجلس  در  ارومیه  نماینده  قاضی پور 
تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان 
گفت  انتظار داشتیم که آقای رئیس جمهور در یک 
در  داده  رخ  اتفاقات  بابت  تلویزیونی  گفتگوی 
فرهنگیان  جامعه  از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 

کشور عذرخواهی و دلجویی کند. 
انتظار این بود که تا رئیس جمهور از  وی افزود: 
قوه قضائیه بخواهد تا با خاطیان که بیت المال را 
وی  باشند.  داشته  جدی  برخورد  داده اند  هدر  به 
تفحص  و  تحقیق  تا  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
نحو  به  در مجلس  فرهنگیان  ذخیره  از صندوق 
شایسته صورت پذیرد و قوه قضائیه نیز با جدیت 

و قاطعیت با متخلفین آن برخورد کنند.

»فتنه ۸۸« از مهمترین مالک های
 بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی است

عضو فراکسیون والیت مجلس گفت: مسأله فتنه و 
نقش داشتن در آن و عدم موضع روشن و مشخص 
نسبت به این واقعه، قطعاً یکی از مالک های مهم 
ما در بررسی صالحیت این وزرای پیشنهادی است. 
فرهنگی با اشاره به معرفی این سه گزینه در مجلس 
داشت:  اظهار  آنان،  به  مجلس  منفی  رأی  و  نهم 
اطالعاتی که در گذشته نسبت به این سه گزینه 
داشته ایم، قابل توجه است و اطالعات جدیدی هم 

به دست آمده که قابل بررسی است.

اگر وزرای پیشنهادی فتنه گرند، چگونه 
از وزارت اطالعات تأییدیه وزارت گرفتند

به  اینکه  بیان  با  مجلس  نایب رئیس  پزشکیان، 
تصدی  برای  دولت  پیشنهادی  گزینه  سه  هر 
استفاده  به  نسبت  می دهد،  رأی  وزارتخانه ها 
از »فتنه« هشدار داد و گفت: درصورتی  ابزاری 
که کسی فتنه گر است، قوه قضائیه باید آن فرد 
را محاکمه کند و درصورتی که تخلف او در حد 
محاکمه نیست، وزارت اطالعات می تواند، بگوید 
برای وزارت تأیید نمی شود اما هنگامی که وزارت 
اطالعات فردی را تأیید می کند دیگر نباید با آبرو 

حسینیه دگود بیرجند      عکس: ابوالفضل هوشمندیعکس روز و شخصیت و حیثیت افراد بازی کنیم.

با حمایت طوالنی مدت حزب  ا...
»میشل عون« رئیس جمهور لبنان شد 

نامزد مورد حمایت »مقاومت« در لبنان سرانجام 
موفق شد رأی اکثریت پارلمان لبنان را به دست 
آورد و بر خالف میل عربستان، رئیس جمهور جدید 
و  حزب ا...  حمایت  مورد  عون  میشل  شود.  لبنان 
به عربستان  نزدیک  لبنانی  احزاب  مورد مخالفت 
سرانجام  مخالفت ها  همه  خالف  بر  عون  بود. 
حمایت حزب المستقبل به ریاست سعد الحریری 
بعبدا  کاخ  به  شد  موفق  و  آورد  دست  به  هم  را 
برسد. رئیس جمهوری این کشور با رأی مستقیم 
نمایندگان مجلس و برای یک دوره 6 ساله انتخاب 
می شود حال آنکه انتخابات پارلمانی هر چهار سال 

یک بار برگزار می شود.

ادعای حمایت ایران ازطالبان برای 
منحرف کردن اذهان ازجنایات یمن است 

ادعای  تکذیب  ضمن  خارجه  وزارت  سخنگوی 
طالبان مبنی بر حمایت ایران از این گروه گفت: 
منحرف  برای   مذبوحانه  تالشی  ادعا،  این  طرح 
کردن افکار عمومی جهان از جنایت های آل سعود 
در یمن است. قاسمی، اظهارات سخنگوی طالبان 
دستور  به  و  شده  طراحی  پیش  از  اقدام  یک  را 
حامیان تروریست پرور این گروه و با هدف ایران 
هراسی عنوان و تأکید کرد که این ادعا یک دروغ 

آشکار، بی ربط و نادرست است.

پاسخ کری درباره سفرش به ایران 

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره امکان 
دوران  در  وی  اینکه  و  ایران  با  روابط  برقراری 
فعالیتش در دستگاه دیپلماسی آمریکا قصدی برای 
تا  اظهار کرد: خب من  نه،  یا  دارد  ایران  به  سفر 
ایران نداشته ام  به  برنامه ای برای سفر  االن هیچ 
اما ایران مورد بسیار خوبی برای مطالعه است زیرا 
ایران کشور و تمدنی با قدمت 5 هزار ساله است، 
البته نه به عنوان کشور ایران، بلکه به عنوان یک 
دلیل  از  ارزیابی اش  درباره  ادامه  در  وی  تمدن. 
شکل گیری انقالب اسالمی، گفت: احتمااًل به این 
خاطر که ما آن طور که باید و شاید درباره اینکه 
از چه کسی حمایت می کنیم و چه اعمالی در حال 

انجام شدن در آنجا است، نمی اندیشیدیم. 

الحوثی: ادعای حمله به مکه 
نشانه شکست روانی عربستان است 

الحوثی، رئیس کمیته انقالب یمن در صفحه خود 
متجاوز  ائتالف  دروغ بافی  نوشت:  »توییتر«  در 
سعودی درباره حمله به مکه »باج خواهی« و دلیل 
شکست روانی ائتالف سعودی است. موشک های 
یمن هیچ گاه مکه مکرمه، قبله تمامی مسلمانان 
را هدف قرار نمی دهد چرا که این قبله برای آن ها 
عزیزتر از جان و دارایی شان است. الحوثی گفت:  
خطر واقعی علیه مکه و مقدسات اسالم از جانب 
آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان جنایتکارشان است.

دولت، قانون اقدام متقابل در برجام را اجرا نکرده است 

رئیس کمیته هسته ای مجلس، با انتقاد از عدم اجرای 
ایران در اجرای  قانون »اقدام متقابل و متناسب دولت 
قانون،  این  اجرای  با  باید  گفت:  دولت،  توسط  برجام« 

طرف مقابل مجبور به ایفای تعهداتش شود. 
مجتبی ذوالنور اظهار داشت:  به دلیل اینکه طرف مقابل 
ما هنوز وظیفه خود را در اجرای برجام انجام نداده است، دولت جمهوری اسالمی 
نیز باید به بند بند این قانون که مسیر حرکت دولت را مشخص کرده، عمل کند.

اصالح طلبان مترصد شناسایی کاندیدای اصولگرا هستند تا آتش توپخانه ای بر سرش بریزند 

ناصر ایمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصولگرا در ارتباط با راهبرد و استراتژی اصولگرایان گفت: راهبردهای اردوگاه اصولگرایي مبتنی بر وحدت 
جمعی است که به یک یا دو گزینه نهایی برسند، ولی اینکه چقدر این ائتالف قابل حصول است، معلوم نیست. ایمانی با بیان اینکه اگر آنها در 
ماههای آتی به ائتالف برسند به لحاظ تبلیغاتی امکان کار بر روی کاندیدایشان را دارند، افزود: مشکل اخالقی ای که ما در جامعه داریم این است 
که اصالح طلبان مترصد این هستند که کاندیدای احتمالی اصولگرایان را شناسایی کنند تا آتش توپخانه ای بر سرش بریزند که از حیز انتفاع خارج 

شود. االن رسانه های اصالح طلب هفت هشت ماه است به دنبال این هستند که احتماالت را بررسی کنند و کاندیداهای اصولگرایی را بمباران تبلیغات منفی کنند.

مجلس نهم به ناحق به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد نداد

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: وزرای پیشنهادی 
به  قبلی  مجلس  و  هستند  مناسبی  گزینه  های  دولت 

ناحق به آنها رأی اعتماد نداد. 
سید ناصر قوامی همچنین در پاسخ به این انتقاد برخی 
در  که  شدند  معرفی  وزرایی  چرا  که  دولت  مخالفان 
مجلس قبلی رأی اعتماد به دست نیاوردند اظهار کرد: مجلس نهم مجلس 

همراه با دولت نبود و در جهت مخالفت با دولت حرکت می کرد.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
اعتماد گفت: یک  با روزنامه  در گفتگو 
سري نیازهایي هست که اکثریت مردم 
کار  زمان  این  تا  و  دارند  نیاز  آن  به 
یکي  که  نشد  انجام  آن  روي  عمده اي 
نیروهاي  ما  االن  است.  اشتغال  مسأله 
مسأله  داریم.  زیاد  خیلي  بیکار  خوب 
کار  دولت  البته  که  است  تورم  دیگر 
تورم  و  است  کرده  تورم  روي  اساسي 
رسانده  درصد   ٨ به  را  درصدي   ٤٠
درخصوص  رفسنجانی  هاشمی  است. 
کاري  افزود:  نیز  هسته ای  مذاکرات 
ایشان  تیم  و  روحاني  دکتر  آقاي  که 
یک  بود.  بزرگي  خیلي  کار  کردند، 
که  نیرومند  تیم  شش  مقابل  در  تیم 
همراه شان  هم  فراواني  کارشناس هاي 

مي کردند.  مذاکره  بودند، 
ایران  که  دارند  قبول  دنیا  همه  االن 

برنده مذاکرات است و شما مي بینید که 
انتخابات  در  که  مسائلي  از  یکي  االن 
آمریکا، محور بحث هاي کاندیدا ها شده، 

این است که ترامپ مي گوید که »شما 
بزرگ کردید  مذاکرات  این  در  را  ایران 
و ایران را به یک کشور قدرتمند تبدیل 

کردید.« البته ایران یک کشور قدرتمند 
و  بودند  گرفته  را  ما  جلوي  آنها  و  بود 
ما  و  کرد  برطرف  را  سد  این  مذاکرات 

راه خودمان را ادامه مي دهیم. 
دولت  وضعیت  خصوص  در  وی 
به  نسبت  روحاني  گفت:  روحانی 
بیشتري  مشکالت  خیلي  من،  دولت 
از  شدم،  رئیس جمهور  که  من  دارد. 
در  همیشه  مجلسي ها  آمدم.  مجلس 
به  باالیي  سطح  در  ریاست،  انتخابات 
من  رفیق  همه  و  مي دادند  رأي  من 
مزاحم  من،  دولت  در  مجلس  بودند. 
حرف هایي  که  بودند  هم  افرادي  نبود. 
در  مي گفتیم،  چه  هر  ما  اما  مي زدند. 

مي شد.  تصویب  آنجا 
که  است  این  من  نظر  افزود:  وی 
از  بیشتر  روحاني  آقاي  وضع  االن 
میدان  به  مي تواند  که  کاندیدایي  هر 

بیاید، بهتر است. من این گونه مي بینم. 
رأي  روحاني  آقاي  به  که  کساني  اکثر 
هستند.  راضي  خود  انتخاب  از  دادند، 
آقاي روحاني تا قبل از آن براي رقابت 
در میدان ریاست جمهوري نیامده بود و 
مدت  براي  هم  آن  نخستین بار،  براي 
کوتاهي تبلیغ کرد. چون زماني که مرا 
ظرف  و  شدند  جدي  ایشان  کردند،  رد 
چند روز اوج گرفت. با آن شرایط، االن 

همه بر سر رأي شان مي مانند. 
نیروهاي  دادند،  رأي  که  آنهایي 
اصالح طلب،  معتدل،  جریان  از  حزبي 
بودند  کساني  و  نخبگان  مدیریت ها، 
شرایط  از  درستي  تحلیل هاي  که 
تغییر  هم  افرادي  است  ممکن  دارند. 
رأي داده باشند که جاي آنها هم افراد 
ایشان  رأي  نظرم  به  مي آیند.  دیگري 

کاماًل تضمین شده است.

وضع روحانی از هر کاندیدایی بهتر است؛ رأی او تضمین شده است
 روحاني نسبت به دولت من، خيلي مشكالت بيشتري دارد / مجلس در دولت من، مزاحم نبود

یادبود هفتمین شب درگذشت خادم اباعبدا... الحسین

شادروان حاج ولی دادرس مقدم ) عضو هیئت امنای هیئت حسینی(

بلیط هوایی اربعین
رفت:  بیرجند - بغداد 95/۸/22     برگشت:  نجف - بیرجند 95/9/6

1/350/000 تومان          1/200/000 تومان  

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا
 دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند    32224113

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانيـــان

دوربین مداربسته به قیمت چین

***انتقال تصویر رایگان*** 320000               1۸۸000تومان

دو عدد دوربين دام 1 مگاپيكسل دارای  
 + HD دیددر شب، لنز واید، کيفيت تصویر

دستگاه 4کانال 4 صدا، خروجی
 HDML & VGA  با کيفيت FULL HD ،  منو و تقویم فارسی

فروشگاه تخصصی

 بازی فکری
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جنـب بـانک قـوامين  
تلفن: 09158677457

 قبل از خرید هر بازی آموزشی و فكری
 با ما مشورت کنيد










