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رئیس دولت نهم و دهم :
آقا فرمودند مصلحت نیست، گفتم 

باشد، یک ثانیه هم طول نکشید

معاون حقوقی رئیس جمهور :
حجم تخریب ها علیه رئیس جمهور
قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست

مدیر مسوول کیهان :
گفتند ما صد مورد تحریم را برداشته ایم

یکی از آن صدتا را بگویند کافی است

صوفی ، وزیر دولت اصالحات  :
نگرانی اصالح طلبان رد صالحیت

روحانی در انتخابات  است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

رئیس جمهور هم می گوید رسانه میلی نه رسانه ملی؛ این از فحش بدتر است / حبیبی : مواضع رئیس جمهور و دولت در قبال دشمنی آمریکا بسیار ضعیف است /روحانی ضعف دولت را گردن نظام نیندازد /  بشار اسد : غرب ضعیف شده و مرا می پذیرد / حزب ا...: پس از آزادی حلب، نقشه سیاسی جهان تغییر می کند / صفحه ۸

نماینده نهبندان و سربیشه
 در غرفه آوا عنوان کرد :

ساخت ۱۵ مدرسه 
عشایری در استان به 
صورت مشارکتی با 
بنیاد قلم چی
عصر دیروز دکتر نظر افضلی نماینده مردم نهبندان 
با حضور  اسالمی  شورای  مجلس  در  سربیشه  و 
خود در غرفه آوای خراسان جنوبی از مشارکت ۱۵ 
مدرسه عشایری در استان خبر داد و عنوان کرد :  
در جلسه ای که با حضور ... )مشروح خبر در صفحه ۷ (

 طی هفت ماهه سالجاری انجام گرفت

ثبت 135 واقعه 
چند قلو زایی
در استان

مدیر کل ثبت احول استان در گفتگو با آوا گفت: 
طی هفت ماهه سال جاری ۱3۵ واقعه والدت چند 
قلوزایی در استان رخ داده است که۱3۱ واقعه دو 
قلوزایی و4 واقعه سه قلو ... )مشروح خبر در صفحه ۷ (

طرحی که زیردست زباله گردهاست

 تفکیک زباله در 
مبدأ باقی ماند

از گذشت ۱۰  بعد  بیرجند  در  زباله  تفکیک  طرح 
سال در حالی امسال در بیرجند آغاز شد که زباله 
هستند  طرح  این  گردانندگان  همچنان  گردها 
استقبال  زباله  تفکیک  ایستگاه های  از  مردم  و 
نکرده اند. همه روزه شاهد اخبار نگران کننده ای در 
زمینه آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی 
هوا، آلودگی آب و افزایش تولید زباله هستیم. بدون 

شک کاهش این ... )مشروح گزارش در صفحه 3 (

سرمقاله

خراسان جنوبی؛ 
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 دنیا به صورت لحظه ای در حال پیشرفت است. 
از  گمان  و  متخصصین، حدس  برای  و  ما  برای 
پیشرفت های چند ساعت آینده غیر ممکن شده 
به آستانه جهش های  ثانیه  است. جهان در هر 
بزرگ علمی نزدیک می شود و پیرو آن با جهش 

های بزرگ تر انسانی هم مواجه خواهد شد.
الیه  از این دنیای بزرگ، در منتها  در گوشه ای 
خراسان  یعنی  ما؛  داریم.  قرار  ما  ایران،  شرق 
جنوبی؛ یعنی  سومین استان پهناور ایران با همه 
ظرفیت ها، توانمندی ها و سرمایه انسانی ناب در 

حوزه های مختلف. 
مثل  جاویدانی  همیشه  بزرگان  پاک،  خاک  این 
ایران،  هواشناسی  علم  پدر  گنجی  پروفسور 
و  ایران  ارتباطات  علم  پدر  نژاد  معتمد  پروفسور 
ایران  علم سم شناسی  پدر  مود  باللی  پروفسور 
است.  کرده  جهانی  و  ایرانی  جامعه  تقدیم  را 
چنین  نازیم،  می  افتخارات  این  به  همیشه  ما 
آن،  از  بیشتر  شاید  و  دارد  نازیدن  افتخاراتی 
افتخاری همیشگی که منشأش، بارور بودن مهر 
در  کویریست،  سرزمین  این  در  نهفته  محبت  و 
قلب پاک پدرانش، در دامان پرمهر مادرانش و در 
چشم های امیدوار و پرفروغ همه ی دلسوزانش. 
بر  تاریخ  قاعده ی  به  ها،  سال  این  همه  در  ما 
ایم،  بوده  سوار  دورمان  سالیان  افتخارهای 
اکنونمان را می بینیم و سؤال این است که 2۵ 
سال آینده را کجا خواهیم بود؟ یعنی سال ۱42۰ 
هجری شمسی، وقتی 2۰ سال از آغاز قرن ۱۵ 

شمسی گذشته باشد ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

عکس : امیرآبادیزاده 

موکب استان در چزابه
به همت کارگزاران حج وزیارت خراسان جنوبي برای پذیرایی از زائران اربعین راه اندازی شد

صفحه ۷

تجلی هنردینی در
 هفته قرآن و عترت

خصوص  در  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
دنبال  به  اهدافی که  و عترت گفت:  قرآن  هفته 
آن هستیم حمایت از تولید آثار در حوزه قرآن و 
نماز و همچنین ایجاد یک رقابت کمی و کیفی 
بین تولیدکنندگان می باشد و برای اینکه بتوانیم 

فضای هنری استان را ... )مشروح خبر در صفحه ۷ (

جناب سرهنگ حاج عباسعلی نیک
انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند 
تبریک عرض می نماییم.

مدیریت و پرسنل هتل جهانگردی

رستوران هتل مقدم با کلیه امکانات رهن و اجاره داده می شود. 09۱۵۱6۱4۵04

شرکت کویرتایر به منظور توسعه سالن تولید در نظر دارد: از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی تعداد 250 اصله درخت کاج توپی مخروطی با عمر حدود 20 
سال و به قطر حداقل 15و حداکثر 35 سانتیمتر را برداشت نموده و در فاصله 

1500متری از محل برداشت مجددا کاشت نماید.
لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت می شود پس از بازدید 
و دریافت اسناد مناقصه،پیشنهادات کتبی به همراه مستندات هویتی خود را

 تا پایان وقت اداری یکشنبه 95/8/23 در پاکت دربسته به 
واحد تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 11 جاده بیرجند - کرمان 

تحویل و یا به شماره 32255340-056 نمابر نمایند. شرکت کویرتایر در رد 
یا قبول پیشنهادها مختار است. تلفن تماس: 32255366

الزم به ذکر است به منظور اطالع از وضعیت و نوع فعالیت مرتبط با مناقصه 
مذکور، بازدید کلیه متقاضیان از تاریخ 95/8/15 لغایت95/8/23 
در ایام و ساعات اداری )8-16( از محل کارخانه الزامی می باشد.

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

حاج محمدعلی پامرغی
جلسه یادبودی سه شنبه 95/8/18 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو 
برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

)هوالباقی(

خانواده پامرغی

اطالعیه  
قابل توجه همشهریان عزیز 

 موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم(
 به اطالع می رساند: با توجه به وجود افراد سودجو در سطح شهر از شما 

خیرین عزیز خواهشمندیم برای اهدای کمک های نقدی خود فقط با افرادی 
که دارای کارت شناسایی و کاور این موسسه می باشند، همکاری نمایید.

    روابط عمومی و امور مشارکتهای مردمی 
توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( 

سالن آرایش و زیبایی بانوان 
با  کلیه امکانات 

اجاره یا به فروش می رسد.
مکان : سجاد شهر      090۱32۱2۵00

روابط عمومی شرکت کویرتایر

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارد: اجراي عملیات ابنیه ، تاسیسات مکانیکي و برقي پروژه های 
بهداشتی درمانی را به شرح جدول ذیل و به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6۴05 مورخ ۸۹/02/0۴( به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت هاي داراي ظرفیت آزاد و تجربه انجام کارهاي 
مشابه دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن درخواست کتبي و کپی گواهی صالحیت پیمانکاری برای 

دریافت اسناد ارزیابي توان اجراي کار به آدرس مهندسین مشاور پارس نقش مراجعه نمایند.

2.دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
3. مشاور: مهندسین مشاور پارس نقش

4. تاریخ دریافت اسناد ارزیابی: ۹5/0۸/1۸  لغایت ۹5/0۸/23
۵. محل دریافت اسناد ارزیابی: مهندسین مشاور پارس نقش به آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند ، خیابان 
محالتی ، حدفاصل معلم و غفاری ، روبروی پارک آزادگان ، پالک 26 ، طبقه اول  تلفن 056-323۴2551-2

6. تاریخ تحویل اسناد ارزیابی : تا پایان وقت اداری شنبه مورخ ۹5/0۹/13 
7.محل تحویل اسناد ارزیابی: دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به آدرس: خراسان جنوبی، بیرجند، 

خیابان آیت ا... غفاري، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 فراخوان عمومي ارزیابي کیفي پیمانکاران
 )نوبت اول( 

با نهایت تاسف و تالم درگذشت شادروان 

طوبی کارگر )والده برادران یوسفی تراشکار(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع امروز 

دوشنبه 1395/08/17 ساعت 3 بعدازظهر 
از محل غسالخانه بیرجند انجام می گیرد.

انا هلل و انا الیه راجعون

)هوالباقی(

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربان و دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان محمد خودکار 
که پس از تحمل سال ها درد و رنج به دیدار حق لبیک گفت را به 
آن  تدفین  و  تشییع  مراسم  رساند:  می  آشنایان  و  دوستان  اطالع 
مرحوم امروز دوشنبه 95/8/17 ساعت 9:30 الی 10:30 صبح از محل 

غسالخانه بیرجند برگزار می شود، حضور شما سروران معظم موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده خودکار و سایر بازماندگان

مناقصه شماره ۱02 شرکت کویرتایر

خانواده یوسفی

همکار گرامی سرکار خانم خودکار
با نهایت اندوه ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را خدمت شما  

و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 
علو درجات اخروی و برای شما و بازماندگان شکیبایی، صبر و قرار آرزومندیم.

همکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی
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تجمیع مراحل ثبت نام زائران اربعین در سامانه سماح از امروز

جام جم آنالین - سازمان حج و زیارت اعالم کرد به منظور ارائه تسهیالت بیشتر به زائران 
اربعین، از روز دو شنبه، فرایند ثبت  نام و تحویل مدارک زائران در یک مرحله و هم زمان در 
دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور انجام می  شود.

سرمقاله

توزیع کارت آزمون های
 استخدامی از 18 آبان

میزان - مشاور عالی سازمان سنجش از انتشار 
کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سال 95 از 
روز سه شنبه 18 آبان خبر داد.  حسین توکلی گفت: 
کلیه داوطلبان ثبت نام کننده می توانند از روز 18 
به  آبان  پنج شنبه 20  تا ساعت 24 روز  آبان 95 
سایت سازمان سنجش مراجعه کرده و کارت مرتبط 

با آزمون استخدامی خود را دریافت کنند.

لغو روادید زائران اربعین کذب محض است

در  اربعین  مرکزی  ستاد  سخنگوی   - میزان 
منتشر  مجازی  فضای  در  که  شایعاتی  به  پاسخ 
می شود گفت: شایعات منتشر شده در مورد لغو 
روادید برای زائران عتبات کذب است. حمیدرضا 
در  فراوانی  شایعات  روزها  این  گفت:  گودرزی 
زیارت  برای  روادید  گرفتن  شرط  حذف  مورد 
اجتماعی  های  شبكه  در  اربعین  ایام  در  عتبات 
رسمی  اعتبار  کدام  هیچ  که  است  شده  منتشر 
نداشته و درخواست ما از زائران این است که به 

شایعات توجه نكنند.

سقف قیمت بلیط هوایی سفر به اربعین 
یک میلیون و 1۰۰ هزار تومان

مهر - مدیرکل گشت های تعزیرات گفت: برخی 
اربعین  از دفاتر به افزایش قیمت بلیط برای سفر 
اقدام کردند در حالی که سقف قیمت بلیط هواپیما 
یک میلیون و صد تومان است و مردم تخلفات در 
این زمینه را اعالم کنند. سرابیان افزود: قیمت بلیط 
مشهد - نجف یک میلیون و 350 هزار تومان است.

ممنوعیت صدور کارت عابر بانک
 برای مشتریان بدهکار صحت ندارد

جام جم آنالین - به دنبال اعالم اخباری مبنی 
برای مشتریان  بر ممنوع شدن صدور عابربانک 
چنین  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک  بدهكار، 
کرد.  رد  را  آن  صحت  و  نداشته  دستورالعملی 
بانک  خبر»خودداری  کرد:  اعالم  مرکزی  بانک 
بانک  عابر  کارت  صدور  و  حساب  افتتاح  از  ها 
ها  رسانه  برخی  در  بدهكار« که  برای مشتریان 
و فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.

وزارت آموزش و پرورش پس از آنكه حساب یكپارچه 
درآمد  بر  نظارت  و  سازی  شفاف  جهت  در  را  مدارس 
اکنون  کرد،  اجرا  جاری  سال  اول  نیمه  در  مدارس 
را  پرورش  و  آموزش  پرسنل  یكپارچه  حقوق  پرداخت 
دنبال می کند و طبق اعالم مدیرکل برنامه و بودجه این 
وزارتخانه قرار است پرداخت حقوق به صورت یكپارچه 

و همزمان در کل کشور از آبان کلید بخورد.
و  برنامه  مدیرکل  مجاوری،  منصور  ایسنا،  گزارش  به 

بودجه وزارت آموزش و پرورش، با تاکید بر اینكه وقتی 
درآمدها و هزینه ها در مدارس به صورت شفاف مشخص 
و قابل گزارش گیری شود می توانیم وارد مراحل بعدی 
امروز  و  کردیم  ایجاد  را  یكپارچه  حساب  گفت:  بشویم 
افتتاح شده و در  این حساب  در کلیه مدارس مشمول، 
طرح  مهر  در  گفت:  مهاجرانی  است.  سازی  فعال  حال 
سامانه پرداخت حقوق یكپارچه در هفت استان کرمانشاه، 
آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان جنوبی، کردستان، 

زنجان و شهرستان های تهران پایلوت و چالش ها احصاء 
در  حقوق  پرداخت  آبان  انتهای  در  که  امیدواریم  و  شد 

کشور به صورت یكپارچه انجام شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه آیا جابجایی در زمان 
پرداخت حقوق فرهنگیان به دلیل استقرار این سامانه جدید 
رخ می دهد یا خیر؟ گفت: معموال تاریخ واریز حقوق از 26 تا 
30 هرماه انجام می شود و ما در آبان که اولین مرتبه حقوق 
به صورت یكپارچه واریز می شود نیز جابجایی زمانی نداریم.

پرداخت حقوق فرهنگیان یکپارچه شد/ زمان پرداخت حقوق ها تغییری نمی کند

کمیته  خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
مددجویان  تمام  مسكونی  منازل  گفت:  امداد 
که مشتمل بر یک میلیون و ۷50 هزار خانوار 
می شوند، تحت پوشش بیمه حوادث غیرمترقبه 

و سوانح طبیعی قرار می گیرد.
به گزارش فارس، فاطمه رهبر با بیان اینكه 
با انعقاد این قرارداد از اول آبان ماه سال 95 
نیز  و سوانح  بیمه حوادث  به مدت یک سال 
به  امداد  کمیته  شده  ارائه  خدمات  دیگر  به 

همین  بر  گفت:  شود،  می  افزوده  مددجویان 
که  مددجویان  تمامی  مسكونی  منازل  اساس 
مشتمل بر یک میلیون و ۷50 هزار خانوار می 

شوند، تحت پوشش این بیمه قرار می گیرد.
وی بیان کرد: بر اساس این قرارداد منازل 
816 هزار و 192 خانوار شهری و 933 هزار 
و 806 خانوار روستایی تحت حمایت بیمه می 
شود. رهبر به تشریح میزان خسارت پرداختی 
کرد:  بیان  و  پرداخت  نهاد  این  مددجویان  به 

میزان خسارت پرداختی به ازای هر ساختمان 
 20 تومان،  میلیون   35 شهری  خانوار  برای 
روستایی، 15  خانوارهای  برای  تومان  میلیون 
اسباب  به  وارده  خسارت  برای  تومان  میلیون 
منزل در شهرها و در نهایت 10 میلیون تومان 
برای خسارت وارده به اسباب منزل در روستاها 

برآورد شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
تصریح کرد: شرکت بیمه مذکور موظف است 

خسارت  مبلغ  تمامی  حادثه  بروز  صورت  در 
وارده را به کارشناسان مدیریت بحران که در 
هر منطقه و استان مشخص شده اند، پرداخت 
دیده  آسیب  خانوار  بازتوانی  به  نسبت  آنها  و 

اقدامات الزم را انجام دهند.
سال گذشته یک میلیون و 800 هزار خانوار 
ریال  میلیارد   ۷0 امداد،  کمیته  حمایت  تحت 
لوازم  و  منازل  گروهی  حوادث  بیمه  برای 

زندگی دریافت کردند.

 منازل مددجویان کمیته امداد بیمه می شود

تولید پژو۴۰۵و پراید تا پایان سال متوقف می شود

مشاور عالی وزیر صنعت با اشاره به مشكالت کیفی دو خوردو پراید 
و پژو 405 گفت: تا پایان سال 95، این خودروها از خط تولید خارج 
می شوند. به گزارش تسنیم، بهروز ریاحی اظهار 
کرد:  در مقایسه با سه دهه قبل پیشرفت های 
در صنعت خودرو کشور داشته ایم اما هنوز نظر 
مردم را جلب نمی کند. ریاحی گفت: بیشترین 
بخش  در   سازان  خودرو  از  مردم  گالیه های 
خواب  مدت  و  قطعات  خصوص  در  و  است  فروش  از  پس  خدمات 
خودرو برای تعمیر نارضایتی های زیادی وجود دارد. وی تصریح کرد: 
دو قطعه “سنسور بنزین خودرو پژو 405” و “شیشه باالبر پراید” بیشترین 
گالیه های مردمی را به خود اختصاص می هد.ریاحی گفت: تا پایان سال 

95 خودروهای پراید و پژو 405 از خط تولید باید خارج شوند.

مجلس، پیگیر استانداردسازی گرمایش مدارس

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت : مجلس از سال 92 در قانون 
بودجه کل کشور ردیف ویژه ای را برای استانداردسازی سیستم گرمایشی 
بخاری های  حذف  و  گرفت  نظر  در  مدارس 
غیراستاندارد از مدارس را به عنوان مصوبه ای 
الزم االجرا در زمره تكالیف آموزش و پرورش 
گنجاند. از آن سال به بعد مجلس نیز به عنوان 
ناظر بر عملكرد آموزش و پرورش نظارت دارد 
و روند تبدیل بخاری های نفتی و گازی به سیستم حرارت مرکزی را 
راه اندازی سیستم  بحث  در  افزود:  میرزاده  حمایت  می کند.  پیگیری 
حرارت مرکزی در مدارس شاهد کندی هستیم و بیشتر به کمبودها و 
محدودیت های مالی مربوط می شود؛ البته این به آن معنی نیست که 

مجلس از وظیفه نظارتی خود کوتاه می آید.

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان تا ۳۰ ام آبان  

بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور می 
توانند تا 30 آبان نسبت به ثبت نام وام ضروری اقدام کنند. به گزارش 
صدا و سیما، رشیدی، مدیر کل امور فرهنگی 
و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشور گفت:  
در پی نگرانی تعدادی از بازنشستگان مبنی بر 
پایان یافتن ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 
کشوری، همچنان امكان ثبت نام دریافت این 
تسهیالت تا 30 آبان 95 وجود دارد. وی گفت: بازنشستگان و موظفین 
کشوری تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا این تاریخ می 
توانند با مراجعه به صفحه نخست سایت صندوق بازنشستگی کشوری به 
آدرس cspf.ir و در منوی زرد رنگ »ثبت نام وام ضروری بازنشستگان 

و موظفین 95« نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش:

خراسان جنوبی؛ 
 1420
* هرم پور

  
این سال ها،  ( ما در همه  اول  از صفحه  ادامه سرمقاله   (

دورمان  سالیان  افتخارهای  بر  تاریخ  قاعده ی  به 
سوار بوده ایم، اکنونمان را می بینیم و سؤال این 
است که 25 سال آینده را کجا خواهیم بود؟ یعنی 
سال 1420 هجری شمسی، وقتی 20 سال از آغاز 
قرن 15 شمسی گذشته باشد، خراسان جنوبی بر پله 
چندم توسعه ایستاده خواهد بود؟ بهتر خواهیم بود 
یا بدتر؟ امیدوار خواهیم بود یا سرخورده و ناامید؟ 
و  ثابت  یا  بود  خواهد  جلو  به  رو  هایمان  حرکت 
پس رونده؟ در همه حوزه های مختلف اقتصادی، 
فرهنگی،  سیاسی،  اجتماعی،  کشاورزی،  عمرانی، 
قومی، آموزشی و پژوهشی، و حتی جمعیتی،  استانی 
کم و بیش توسعه یافته خواهیم بود یا با افسوس، به 
برگ های کتاب بزرگ عمران و آبادانی که ورق 

نخورده اند چشم حسرت خواهیم دوخت؟ 
مردم  جنوبی،  خراسان  مردم  داده  نشان  تجربه 
افسوس و آه نیستند. حلقه های تاریخی این سرزمین 
کاماًل گویای برقراری اتصال محكِم بین نسلی و فرا 
نسلی در زوایه های مختلفی از زندگی آنهاست و 
اگر فرضیه ها و نظریه های توسعه ای را به کناری 
بگذاریم، به قاعده می باید تاکنون به قطبی در شرق 
ایران هم تبدیل شده باشیم. اینكه اینگونه نشده و 
اینگونه نیست، فصل مفصلی از ماجرای غصه های 
ماست که بیش از این تكیه بر آن بیهوده،  اما درس 

آموختن از آن واجب و ضروریست.
 خراسان جنوبی در افق هزاره ی دوم قمری و در 
به سال  پا  وقتی  پانزدهم شمسی،  منظرگاه صده 
نرخ  همپای  حداقل  باید  می  گذارد  می   1420
توسعه سراسری در ایران، تكمه های لباس عمران 
و آبادانی اش را ببندد تا بتواند در جشن بزرگ توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اش شرکت کند، ما 
برای رسیدن به افق 1420 باید برنامه داشته باشیم؛ 
برنامه ای منطبق بر واقعیت ها، نه برنامه ای آرمانی 
و احیاناً دور از دسترس. در این برنامه به مسؤوالنی 
دلسوز، پیگیر و مردمی مطالبه گر و خواهان توسعه 
 و دوست دار پیشرفت و حساس به آنچه اطرافشان
می گذرد نیازمندیم. در افق 1420 خراسان جنوبی 
باید سهمی در توسعه ملی و تولید دانش، علم و 
صدور فرهنگ داشته باشد، باید اقتصادی پویا، شفاف 
و دور از بی ثباتی ها وناایمنی های معمول را تجربه 
کند، باید راهكارهای اشتغالش به ثمر نشسته باشد، 
باید به استانی مدیرپرور و صادر کننده نیروی انسانی 
دورنمایی  آینده  نسل  و  باشد  نزدیک شده  کارآمد 

کاماًل امیدوار کننده و واقع بینانه را ببیند.
 برای رسیدن به آرمان بزرگ خراسان جنوبی پیشرو 
و توسعه محور در 1420 به چهار مؤلفه نیازمندیم؛ 
اول، مطالبه توسعه از سوی مردم، دوم، حضور مردم 
مدیران  از  مردم  حمایت  سوم،  توسعه،  در صحنه 
دلسوز و توانمند و چهارم برنامه ای مدون و مردم 
محور برای 25 سال تالش، 25 سال کوشش، 25 
سال کار و همكاری و همیاری وهمدلی. در دنیای 
ثانیه های امروز، اگر برای 25 سال آینده و برای 
خراسان جنوبی در سال 1420 نتوانیم برنامه ریزی 
کنیم، متهم اصلی در پیشگاه نسلی خواهیم بود که 
25 سال از تلف شدن عمرش را به بی تفاوتی های 
ما متصل  بداند. خراسان جنوبی بهترین زمینه ها 
برای توسعه را دارد و می تواند با برنامه ریزی مدون، 
های  حرف  هم   1450 برای  که   1420 برای  نه 

بزرگی برای گفتن داشته باشد.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(          

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

تجربه کنید.   09158668002

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴۳ ۴2 ۳2  / 66 66 ۴۴ ۳2     

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

۰99۰۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 ۴ ۵  ۰ ۰  1 ۴   

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

 هدیه بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

۵ سال ضمانت

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

سقف کاذب، کناف ایران، 
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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دلیل  بگو  استان  نمایندگان  به  لطفا  جان  آوا 
در  را  طبیعی  منابع  قانون  توانند  نمی  اینکه 
مجلس تغییر دهند چیست ؟ ما خوب می دانیم 
کرد  عوض  قانون  شود  نمی  نماینده   ۴ با  که 
کمی  حداقل  دهم  می  قسم  خدا  به  را  شما  اما 
تعدادتان  بلکه  کنید  رایزنی  نمایندگان  سایر  با 
بار  و  اصالح  سریعتر  قانون  این  و  شود  بیشتر 
من   . شود  برداشته  مردم  دوش  از  سنگینی 
بر  کسانی  و  دارم  دوست  را  استانم  نمایندگان 
آنها  به  هم  خودم  اتفاقا  که  اند  نشسته  کرسی 
رای داده ام و برایشان تبیلغ کردم اما این نمی 
شود که هر چیزی که می گوئیم یه جوابی دهند 
بکنید می  را  . می گوئیم فالن کار  و رد شوند 
گویند ما فقط کارمان قانون گذاری است و نمی 
که  حاال  کنیم  دخالت  اجرایی  مسائل  در  توانیم 
نوبت به قانون گذاری رسیده درست نیست این 
رئیسی  اقای  . حاج  بماند  اینقدر معطل  موضوع 
اما هنوز  این قضیه را حل کنند  هم قول دادند 
هیچ اتفاقی نیفتاده است . انشاا... این مشکل هر 

چه سریعتر حل شود . 
ارسالی در تلگرام آوا

از شهرداری می خواهم فکری برای آسفالت کوچه 
طالقانی 11 بردارد چون عین راه پله شده ممنون

915 ... ۲1۴
که خوب خمس  جنوبی  خراسان  مردم  با سالم 
معسرین  به  را  امام  سهم  از  قسمتی  دهند  می 

جامعه بدهند تا مشکل خیلی ها حل شود .
915 ... 7۴۲

با سالم و صبح بخیر . مطلب  صفحه پنج امروز 
شانزدهم آبان ماه با نام راههای شاد کردن پدر و 
مادر خیلی خوب مخصوصا عکسش. چقدر زیبا. 

دست مریزاد . امروز برای من یک تلنگر بود
 91۲ ... 91۲
 ... مزایده  در  ماشینی  پیش.  ماه  چند  آوا.  سالم. 
هزار  دویست  و  میلیون  یک  حدود  که  برداشتم 
اجرای  .مسوول  داشت  رانندگی  جریمه  تومان 
احکام گفت شما پرداخت کنید بعدا به شما بر می 
گردانیم. االن چند ماهه که پیگیری می کنم ولی 
خبری از عودت نیست. نمی دانم  چرا این مبلغ  
رو همون ابتدا که پول را واریز کردم کم نکردن . 
دادستان محترم خواهش می کنم برای این قبیل 
مشکالت چاره ای بیاندیشید امیدوارم در دستگاه 

قضایی بتوانم حق خودم را بگیرم برام دعا کنید
915 ... 7۰۴

این  با  که  دارند  ایوب  ایرانیان صبر  من  نظر  به 
آورند  نمی  بر  بینند دم  بی عدالتی که می  همه 
توانند  می  که  آنها  بر  لعنت  گویند   نمی  هیچ 
کاری کنند اما هیچ کار نکردند حداقل بنزین را 

آزاد کنید
915 ... ۴۴1

اعتباری  آوای عزیز ما بالتکلیفان موسسه مالی 
میزان را دریاب . دوسال هم گذشت . چرا فریاد 

رسی نداریم . زندگیمان فلج شده .
915 ... 8۲6 

کارگر  سفره  سر  شما  شهردار  آقای  سالم 
ببینید چه  آگاه شوید  دلشان  از  بشین  شهرداری 
می کشند 5 ماه است که اضافه کار ندادید حقوق 
که می گیرند از یک طرف قسط های بانک از 
طرفی دیگر خرجی خانه بخدا امان ما بریده شما 
را بخدا اضافه کار را پرداخت نمایید تا شرمنده زن 

بچه هایمان نباشیم.
915 ... 635

کنم  می  خواهش  فرمانداری  و  استانداری  از 
اعضای فعلی شورای شهر بیرجند  رو برای دوره 
بعدی رد صالحیت کنید.چرا باید این شورا  دست 
افراد خاصی باشد. ؟؟همشهریان عزیز خواهشا به 
که  دهید  رای  آنهایی  به  و  کنید  اعتماد  جوانها 
واقعا مشکالت مسکن شما رو درک می کنند نه 

افرادی که خودشان چندین مغازه و منزل دارند
915 ... 7۰۴

به  دولت  گفتند  که  تهران  نماینده  نطق  طبق 
دست نا اهالن نیافتد در جواب باید گفت کارنامه 

دولت کنونی نیز درخششی نداشته
915 ... ۴۴1

های  تحریم  رسیده  فرجام  به  برجام  که  حاال 
فلج کننده برداشته شده  صادرات نفت دو برابر 
و قیمت آن از ۲5 به5۰ دالر و صادرات غیر نفتی 
از واردات افزونتر گردیده تورم تک نرخی و رشد 
اقتصادی از 5 درصد باالرفته آیا مانعی جز سوء 
مدیریت فساد اداری و اقتصادی فزاینده در بخش 

عمومی و خصوصی چیز دیگری هست 
915 ... ۲11

۶۰ مداح بیرجندی آموزش های مداحی اربعین را فراگرفتند
 

مهر  مسئول کانون مداحان بیرجند گفت: 6۰ مداح بیرجندی آموزش های مداحی ویژه اربعین حسینی را فرا گرفتند.عباس سروری   با اعالم این خبر افزود: این آموزش ها طی برگزاری 
کارگاه های آموزشی به مداحان تزریق شده است.وی بیان کرد: در این کارگاه ها، مداحان آموزش هایی در زمینه آسیب های مداحی، ویژگی های مداح و آسیب های دستگاه های 

موسیقی را فرا گرفتند.  وی حفظ و اشاعه فرهنگ شهادت از طریق یاد شهدای کربال و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی را از مهم ترین رسالت های مداحان دانست.

 تفکیک زباله در مبدأ باقی ماند
طرحی که زیردست زباله گردهاست

 طرح تفکیک زباله در بیرجند بعد از گذشت 
1۰ سال در حالی امسال در بیرجند آغاز شد 
این  گردانندگان  همچنان  گردها  زباله  که 
طرح هستند و مردم از ایستگاه های تفکیک 
اخبار  نکرده اند.همه روزه شاهد  استقبال  زباله 
های  آلودگی  زمینه  در  کننده ای  نگران 
آلودگی  هوا،  آلودگی  از  اعم  زیست محیطی 
آب و افزایش تولید زباله هستیم.بدون شک 
و  همکاری  نیازمند  آلودگی ها  این  کاهش 
روزانه  است.  مردم  و  مسئوالن  همه  توجه 
تولید  بیرجند  در  زباله  تن   1۲۰ به  قریب 
و  خشک  زباله ها  این  از  نیمی  که  می شود 
قابل بازیافت بوده و حال سؤال اینجاست که 
زباله ها  تفکیک  به  میزان  چه  به  شهروندان 
در خانه و محل کار می پردازند.خردادماه سال 
جاری بود که خبر آغاز طرح تفکیک زباله از 
اما  پیچید  محلی  رسانه های  تمامی  در  مبدأ 
هنوز به مرحله ای مطلوب نرسیده است. عده ای 
دلیلش را در وجود زباله گردها و برخی هم در 

عدم عملی کردن قول شهرداری می دانند.

دولت برای طرح تفکیک زباله 
سرمایه گذاری کند

گو  و  گفت  در  بیرجندی  شهروند  یک 
زباله  تفکیک  طرح  اینکه  بیان  با  مهر  با 
نیازمند سرمایه گذاری است، گفت: همچنین 
سرمایه گذاری نیازمند هزینه و اعتبار است.
عبدا... علیزاده با بیان اینکه بخش خصوصی 
نیست،  فرهنگ سازی  به  قادر  به تنهایی 
طرح  اجرای  راستای  در  باید  دولت  افزود: 

تفکیک زباله سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: باید در ایستگاه های تفکیک 
زباله برای مردم مشوق هایی در نظر گرفته 
شود تا شهروندان از این طرح استقبال کنند.
همه  باید  اینکه  بر  تاکید  با  علیزاده 
همکاری  طرح  این  اجرای  در  دستگاه ها 
دولتی  دستگاه های  کرد:  اظهار  کنند، 
می توانند مشوق هایی مانند معاف از پرداخت 
از  دسته  برایان  تلفن  یا  و  آب  برق،  قبض 
شهروندانی که در اجرای این طرح همکاری 

دارند، در نظر بگیرند.

لزوم رفع نگاه اقتصادی
 از طرح تفکیک زباله

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی در گفت 
اینکه تاکنون  با بیان  و گو با خبرنگار مهر 
مراجعه ای  زباله  تفکیک  ایستگاه های  به 
دوره گرد  به  را  زباله ها  گفت:  نداشتم، 

بدهیم، سود بیشتری می کنیم.
تبلیغات  اینکه  بیان  با  سلم آبادی  رضا 
اجرای  راستای  در  شهر  سطح  در  ضعیفی 
بسیاری  گفت:  است،  انجام شده  طرح  این 
ایستگاه ها  نصب  های  مکان  از  مردم  از 
بی اطالع هستند. وی اظهار کرد: این طرح 
اجرایی  اقتصادی  صرفه  رویکرد  با  بیشتر 
از  معضل  یک  رفع  به عنوان  آن  به  و  شده 
تاکید  با  است.سلم آبادی  نشده  نگاه  جامعه 
بر لزوم رفع نگاه اقتصادی از طرح تفکیک 
برای  طرح ها  این  اجرای  کرد:  بیان  زباله، 
زمان  به  نیاز  مطلوب  نتیجه ای  به  رسیدن 
همچنین  داد:  ادامه  دارد.وی  کرد  هزینه  و 
دولت باید امتیازات ویژه ای برای شهروندانی 
می کنند،  همکاری  این طرح  اجرای  در  که 
بخش  کرد:  بیان  سلم آبادی  شود.  قائل 
به  حاضر  خود  منافع  حفظ  برای  خصوصی 
باید  دولت  بنابراین  نیست  مشوق  پرداخت 

برای این امر وارد میدان شود.

طرح تفکیک زباله
 در مقصد اجرایی شود

با  گو  و  در گفت  بیرجندی هم  بانوی  یک 
مهر اظهار کرد: اجرای این طرح ها زمان بر 
نیاز به صبر شهروندان و مسئوالن  بوده و 
خشکی«  »نان  عنوان  با  افرادی  دارد. 
زباله های خشک را از ما خریداری می کنند 
فروش  روند  که  می شود  باعث  امر  این  و 
با بیان  زباله ها آسان تر باشد فاطمه شبان 

محیطی  تبلیغات  زمینه  این  در  باید  اینکه 
همچنین  گفت:  شود،  انجام  مناسب 
به  که  افرادی  برای  را  مزیت هایی  باید 
ایستگاه ها مراجعه دارند، در نظرگیرند. وی 
ادامه داد: طرح تفکیک زباله در مقصد مهم 
نیازمند  و  بوده  مبدأ  در  زباله  تفکیک  از  تر 

توجه و تالش مسئوالن است.
با  افرادی  همه روزه  اینکه  بیان  با  شبان 
خشک  زباله های  خشکی«  »نان  عنوان 
امر  این  گفت:  می کنند،  خریداری  ما  از  را 
باعث می شود که روند فروش زباله ها برای 
ما آسان تر شود.وی ادامه داد: همچنین این 
بیشتری  باقیمت  را  خشک  زباله های  افراد، 
بنابراین  می کنند  خریداری  شهروندان  از 
در  زباله ها  فروش  برای  شهروندان  تمایل 

ایستگاه های بازیافت نیز کم می شود.

زباله گردها مانعی برای اجرای طرح

سبز  رویش  بازیافت  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  اظهار  مهر  با   گو  و  گفت  در  کویر 
تاکنون موفقیت  زباله  اجرای طرح تفکیک 
برزگری  است.محمدحسین  نداشته  زیادی 
بسیار  نقش  گردها  زباله  اینکه  بیان  با 
مؤثری در اجرای ناموفق طرح دارند، گفت: 
همچنین انبارهای غیرمجاز زیادی به خرید 

زباله مشغول هستند.

وی با اشاره به دیگر عوامل مؤثر در اجرای 
تبلیغات  کرد:  اظهار  زباله،  تفکیک  طرح 
اجرای  از  شهروندان  آگاهی  برای  محیطی 
طرح بسیار مهم است.برزگری با بیان اینکه 
جمع آوری  گردها  زباله  و  دوره گردها  باید 
را  دوره گردها  باید  شهرداری  گفت:  شوند، 

ملزم به اخذ کارت بازیافتی کند.
در  خود  کاری  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
آزادی،  میدان  در  زباله  تفکیک  ایستگاه 
در  زباله  کمی  مقدار  روزانه  کرد:  اظهار 
می شود.برزگری  جمع آوری  ایستگاه  این 
به  مربوط  را  ورودی  زباله  حجم  بیشترین 

و  بطری  همچنین  گفت:  و  دانست  کارتن 
این  ورودی  زباله های  دیگر  از  پالستیک 
ایستگاه بازیافت است.اجرای طرح تفکیک 
زباله  دلیل حضور گسترده  به  تاکنون  زباله 

گردها در شهر موفقیتی نداشته است.
در  بطری  و  نایلون  بازیافت  خط  از  وی   
بطری؛  بازیافت  از  و گفت:  داد  بیرجند خبر 
موکت و از بازیافت نایلون، پالستیک های 
می آید.مدیرعامل  به دست  مشکی  و  زباله 
شرکت بازیافت رویش سبز کویر با تاکید بر 
اینکه مردم باید ارزش واقعی مواد بازیافتی 
فرهنگ سازی،  راه  تنها  افزود:  بدانند،  را 
معرفی ارزش های مواد بازیافتی است.وی 
بیان  بازیافتی،  زباله های  به قیمت  اشاره  با 
کیلویی  با  نایلون  ایستگاه ها  این  در  کرد: 
نیز  نوشابه  بطری  و  تومان   1۰۰۰ تا   8۰۰
خریداری  تومان   3۰۰ و  هزار  کیلویی  با 
در  مشکل  مهم ترین  می شود.برزگری 
عدم  را  زباله  تفکیک  طرح  ناموفق  اجرای 
گفت:  و  دانست  مناسب  فرهنگ سازی 
از  گردها  زباله  و  غیرمجاز  انبارهای  وجود 

دیگر مشکالت اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
شناسایی و معرفی این طرح به مردم، بیان 
کرد: برگزاری دوره های آموزشی در مدارس 
جمله  از  تلویزیون  زیرنویس  در  تبلیغ  و 

اقدامات انجام شده است.

قول شهرداری برای ساماندهی 
زباله گردها بر زمین ماند

گفت  در  کویر  بازیافت  شرکت  مدیرعامل 
ایستگاه  هفت  از  کرد:  بیان  مهر،  با  گو  و 
شرکت  پنج  شهر،  سطح  در  زباله  بازیافت 

فعال هستند.
این  در  روزانه  داشت:  بیان  قالسی  مهدی 
زباله  کیلوگرم   ۲۰۰ حدود  ایستگاه  پنج 
ابتدای  جمع آوری می شود.وی ادامه داد: در 
زباله  ساماندهی  قول  ما  به  شهرداری  امر 
نشده  عملی  نیز  تاکنون  که  داده  را  گردها 

شهرداری  اینکه  بر  تاکید  با  است.قالسی 
باید با زباله گردها و وانت های خرید زباله 
با  باید  همچنین  کرد:  بیان  کند،  برخورد 
انبارهای جمع آوری زباله برخورد شود.وی با 
بیان اینکه در راستای معرفی طرح تفکیک 
زباله اقدامات زیادی انجام داده ایم، افزود: تا 
زمانی که زباله گردها باشند نمی توان اجرای 

موفقی در طرح داشته باشیم.
قالسی ادامه داد: در بین افرادی که زباله های 
خود را به ایستگاه های بازیافت زباله تحویل 
به  می شود.بنا  ماهانه  قرعه کشی  می دهند، 
گفته مدیرعامل شرکت بازیافت کویر برخی 
از ایستگاه های تفکیک زباله در سطح شهر 

از ادامه اجرای طرح انصراف داده اند.

فعالیت ۷ ایستگاه تفکیک زباله
 در بیرجند

بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
حال  در  کرد:  بیان  مهر  با  گو  و  گفت  در 
حاضر هفت ایستگاه تفکیک زباله در سطح 
ادامه  خانزاد  می کنند.حسن  فعالیت  بیرجند 
داد: تقاطع 15 خرداد و معلم، پارک حاشیه 
خیابان شعبانیه، خیابان ظفر و پارک پدران 
ایستگاه ها  جانمایی  نقاط  جمله  از  آسمانی 
است.وی با بیان اینکه طرح تفکیک زباله در 
اجرایی شده  نیز  مبدأ در سال های گذشته 
قبلی،  دوره های  در  متأسفانه  افزود:  است، 

پیمانکار طرح عملکرد مطلوبی نداشته است.
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
ادامه داد: این طرح با وقفه ای دو ساله دوباره 
طرح  گذشته  ماه  شش  از  و  شده  پیگیری 
اجرای  اینکه  بیان  با  است.خانزاد  شده  آغاز 
این طرح نیازمند فرهنگ سازی است، گفت: 
خوشبختانه تاکنون با استقبال خوب مردمی 

روبرو بوده است.
مقصد  در  زباله  تفکیک  طرح  اجرای  برای 
نداشته  متقاضی  اما  برگزارشده  مناقصه ای 
طرح،  اجرای  اهداف  به  اشاره  با  وی  است 
از  گردی  زباله  پدیده  رفع  کرد:  اظهار 

مهم ترین اهداف اجرای طرح تفکیک زباله 
در مبدأ بوده است.

در  قابل تفکیکی  زباله  اگر  داد:  ادامه  خانزاد 
زباله  برای  دیگر  نباشد  آشغال  های  سطل 
گردها صرفه اقتصادی ندارد.وی با اشاره به 
تسهیالت ارائه شده به شرکت های بازیافت 
زباله، بیان کرد: شهرداری مکان برای نصب 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  را  ایستگاه 
به  اشاره  با  است.خانزاد  داده  قرار  شرکت ها 
کرد:  بیان  مقصد  در  تفکیک  طرح  اجرای 
برای اجرای این طرح مناقصه ای برگزارشده 

اما متقاضی نداشته است.
اجرای  متولی  خصوصی  بخش  حالی  در 
دارد  مردم  استقبال  از  نارضایتی  ابراز  طرح 
از  مردمی  استقبال  بیرجند  شهرداری  که 
طرح را خوب می داند و در زمینه جمع آوری 
است  نداده  ارائه  عملکردی  گردها  زباله 
مسلم است که تا زمانی زباله گردها در شهر 
جوالن دهند و زباله های خشک را از درب 
اجرای  باالتر خریداری کنند  باقیمت  منازل 
داشت. نخواهد  موفقیتی  طرح ها  این گونه 
اعتبار  با دقت،  این گونه طرح ها  اجرای  باید 
که  چرا  شود  انجام  الزم  سرمایه گذاری  و 
فوایدی  زباله ها  به موقع  و  درست  تفکیک 
اشتغال زایی  و  زباله گردی  پدیده  رفع  مانند 
مملکت  خزانه  به  نیز  ملی  ثروت  و  شده 

برگردانده می شود.

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/7/18 در خصوص شبرنگ یا تابلو 
رنگ  رساند  می  استحضار  به  سرعتگیرها  برای 
آمیزی سرعتگیرها در دستور کار شهرداری قراردارد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/7/۲6 در خصوص  دو سرعتگیر غیر 
استاندارد در تقاطع بلوار پیامبر اعظم)ص( و شهدای 
عبادی و نصب سرعتگیر قبل از میدان ابن حسام به 
استحضار می رساند اصالح سرعتگیرهای فوق در 
دستور کار قرار گرفت و برای نصب سرعتگیر جدید 

نیاز به مصوبه ی شورای ترافیک می باشد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
ایستگاه  استقرار  خصوص  در   95/8/5 مورخ  شما 
استحضار می  به  بهشتی ۲6  اتوبوس در  اتوبوس 
رساند در بررسی به عمل آمده فاصله ی بین دو 
ایستگاه 6۰۰ متر می باشد که حداکثر فاصله پیاده 
روی برای هر شهروند تا یکی از ایستگاه ها 3۰۰ 
متر است لذا با عنایت به اینکه استاندارد فاصله ی 
ایستگاه های اتوبوس 7۰۰ تا 8۰۰ متر می باشد 
فاصله ی دو ایستگاه معمول و متعارف است ضمن 
اینکه با توجه به عرض کم خیابان بهشتی و تردد 
زیاد وسایط نقلیه امکان ایجاد ایستگاه در عرض 

خیابان در محدوده ی مورد نظر فراهم نمی باشد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
ادامه  آسفالت  خصوص  در   95/7/۲8 مورخ  شما 
خیابان سنبل و شکوفه سجادشهر که به کمربندی 
متصل می شود به استحضار می رساند ادامه خیابان 
های مورد نظر جزو اراضی موسوم به موسوی بوده 
لذا پس از تعیین تکلیف و پرداخت حق و حقوقات و 
اجرای تاسیسات شهری برابر طرح اقدام خواهد شد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
خدمات  بهای  خصوص  در   95/7/۲8 مورخ  شما 
پسماند به استحضار می رساند قبوض بهای خدمات 
پسماند به استناد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها 
مصوب سال 83 مجلس شورای اسالمی می باشد. 

جوابیه پلیس راهور خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
برهای  مسافر  خصوص  در   95/8/9 مورخ  شما 
شخصی به استحضار می رساند پلیس راهنمایی و 
رانندگی با رصد روزانه و کنترل خودروهای عبوری 
مسافربرهای  با  برخورد  ضمن  شهر  سطح  در 
شخصی جهت کنترل و نظارت بیشتر یک نفر به 
عنوان نماینده پلیس راهور به همراه گشت تاکسی 
رانی برای برخورد با خودرهای مسافربر شخصی 
قانون  مطابق  متخلف  افراد  با  و  نماید  اعزام می 

برخورد خواهد شد. 

جوابیه سازمان جهاد کشاورزی
 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
برگزاری  نحوه  در خصوص   95/8/۴ مورخ  شما 
رساند:  می  استحضار  به  استخدامی  آزمون 
برگزاری آزمون استخدامی این دولت به سازمان 
سنجش واگذار شده و سازمان جهاد از این بابت 
نیروی  جذب  آخرین  ندارد.  اختیارات  هیچگونه 
آزمون  استخدامی  سهمیه  به  مربوط  انسانی 
1392 می باشد که پس از انجام پروسه استخدام 

در خرداد 94 مشغول به کار گردیدند. 

جوابیه سازمان میراث فرهنگی استان 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/8/8 در خصوص تخلف استانداری 
از ضوابط میراث فرهنگی مکاتبات عدیده ای در 
میراث  همواره  و  گرفته  گذشته صورت  سالهای 
در  نهاد  قانونی  غیر  اقدامات  به  نسبت  فرهنگی 
حریم آثار تاریخی معترض بوده و هست و از هیچ 
سایر  از  باید  لیکن  است  نکرده  کوتاهی  اقدامی 
از طرح  قبل  پرسیده شود که  این سوال  نهادها 
آثار  حریم  به  فرهنگی  میراث  سوی  از  شکایت 
تاریخی احترام نگذاشته تا میراث فرهنگی برای 
اثبات اهمیت آثار مجبور به هزینه های معنوی و 

مادی بسیار نگردد. 

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

09155618308 - جالل نیا

آبکش ارزان قیمت داخل و خارج شهر با بیمه 
حمل آب به تمام 

نقاط استان 
 حمل آب از ما   قیمت از شما 

09159639415   
 زارعی 

تعمیر لوازم خانگی 
در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         

    0915 164  3778-32229117

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
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و شکایات  بازرسی  ببخشید  الو:   - لپ  لپ 
شرکت )ویران خودرو دیزل(

- بفرمایید؟
- ببخشین این ماشین ما 3 ماهه خریدیم 

همه جاینجه صدای زریق زریق می دهد!
- صدای چی میده؟

- زریق زریق...  
- چی هست؟

- یه صدای اعصاب خورد کنی
یه  واقع  در   ... نیست  مشکلی  اون صدا   -
راننده  اینکه  برای  رایگانه!  شن!  آپ  جور 

خوابش نبره ...
- مشکل دیگه ای هم داره؟

- بله ترمزن اینجه هم سوت مزنه!
شما   ... نیست  مشکل  که  اینا  بابا  ای   -

بفرمایید دنده ماشین جا می ره!  - بله ...
- خب خدا رو شکر کن ...

- فرمون ماشین که نمی زنه!   - نه
- چه بهتر ... خدا رو شکر کن ...

- ماشین دود سفید که نداره!
- نه ظاهرا! ...

- گیربکس که زوزه نمی کشه!  - نه
- پس خدا رو شکر کن

- االن ماشین های ما بی رقیبه آقا جان ...
ها  ماشین  باید  ها  مشتری  قبل  سال  چند 
رو بدون سپر می خریدند ... بعد سپر رو از 

بازار جداگانه می خریدند سوار می کردند.

-یا ماشین ها ُگر می گرفت و عده ای توی 
اون می سوختند!

-حاال دیگه از اون مشکالت نداریم.

زنگ کجا  از  بزنم  حدس  بده  اجازه   - 
می زنی شما باید از حوالی شهر ری زنگ 

زده باشین ...

- نخیر از بیرجند زنگ می زنم!
- کجا هست؟!

- بیرجند ... مرکز استان خراسان جنوبی.
- چقدر تا تهران فاصله دارید؟!

- 1300 کیلومتر
- چی گفتی؟!

حتما اشتباهی شده!
- چه اشتباهی؟!

هر  ازای  به   ... ما  توزیع  مدل  براساس   -
ایراد  یک  تهران  از  فاصله  کیلومتر   100
وجود  ماشین  در  و کوچک  متوسط  بزرگ، 
داره ... مثال ماشین شما که 3 ایراد کوچک 
داشته در واقع باید به مشتری حوالی شهر 

ری فروخته می شد!
مخصوص  هم  عیب  بدون  های  ماشین 
باشد  داشته  عیب  اگر  تهرانی هاست چون 
هر روز میان نمایندگی و با روحیه اعتراضی 

که دارند موی دماغ ما می شوند.
بنابر این قاعده تا 13 ایراد بزرگ، کوچک 
و متوسط در خودروی شما به نظر ما! کامال 

طبیعیه!
و این کوتاهی مسئوالن توزیعه که اشتباهًا 
خودروی شهر ری را به بیرجند فرستاده اند 

پیگیری خواهد شد!!
شما هم باید اون خودرو رو برگردونید!

- ببخشی صدا نمیه ... آنتن نمده
 آخ جان ماشین تهرانیو به مو رسید

 خداره شکر!

خودروهای اشتباهی!

وام ازدواج پدربزرگ

ضرب المثل بیرجندیو
اُشپُش ِد زمستوِن ، پنایه : شپشی در زمستانی پناه است . در زمستان به 
هرچه پناهگاه باشد - هرچند کوچک - می توان پناه برد . به معنی مجازی: از 
کوچکترین مددکار هم باید کمک گرفت، یا استفاده کرد.

ندیده های ما راه آهن را می بینند!؟

شیرین بیان- نوه، نتیجه، نبیره، ندیده و شاید 
نشنیده ها، اینها سر شاخه های گلدکوئیستی! 
نسل ما هستند... با توجه به برآوردها از بودجه 
خراسان   آهن  راه  برای  شده  گرفته  نظر  در 
برای عملیاتی  بینی شده  پیش  زمان  جنوبی 
بینی  پیش  سال   50 حدود  پروژه  این  شدن 
می شود و اگر هر نسل را چیزی معادل 10 تا 

15 سال بگیریم...
این  هایمان کمتر  نوه  و  فرزندان  و  ما  برای 
غیر  چشم  با  بتوانند  که  دارد  وجود  احتمال 
دلکش  و صدای  ببینند  را  قطار  عبور  مسلح 
سوت آن را بشنوند بهرحال ما چه بخواهیم 
در  و  دید  نخواهیم  قطاری  نخواهیم  چه 
آبروریزی  با  توام  واکنش  هم  آن  با  برخورد 
علف  آن  جلوی  مثال  داشت.  نخواهیم 

نخواهیم ریخت.
همه ی هراس ما اما این است که چند نسل 
قطار  با  وقتی  ما  ندیده های  یعنی  ما  از  بعد 
باال  از آن  آیا مثل ندید بدیدها  مواجه شدند 
ما  آبروی  آنوقت  بدور...  بال  رفت.  نخواهند 
گور  در  ما  های  استخوان  آیا  رفت؟  نخواهد 

نخواهد لرزید؟
از  جلوگیری  برای  ایم  زنده  که  امروز  پس 
لرزش های بعدی در قبر دو راه بیشتر نداریم:

1. قید راه آهن را بزنیم ...
2. خودمان پول بگذاریم و راه آهن بکشیم...

هایمان  ندیده  و  نبیره  نتیجه،  نوه،  فرزند، 
طوری  فرهنگی  بسته  یک  براساس  را 
پیدا  قطار  با  کامل  آشنایی  که  کنیم  تربیت 
کنند یا به شهرهای برخوردار بروند و یک 
آینده  در  تا  کنند  سواری  قطار  سیر  شکم 

نکنند. آبروریزی 

پرونده فساد مالی ٨000  میلیاردی صندوق 
در  را  امید  و  شادی  از  موجی  فرهنگیان 
می گویند:  معلمان  کرده.  ایجاد  معلمان 
بودیم  شاکی  و  است  کم  حقوق مان  ما 
ندارد  پول  وزارتخانه  می کردیم  فکر  و 
االن  است.  محتاج  شبش  نان  به  وزیر  و 
معلمان  وزارت  شده  معلوم  خوشبختانه 
  ٨000 توش  اگر  که  دارد  پول  آن قدر 
تکان  آب  از  آب  شود،  جابه جا  هم  میلیارد 
نخورد. معلمان پیشنهاد دادند حاال که قبح 
اضافه کردن  با  ریخته،  در مملکت  اختالس 
آموزشی،  متوسطه  پایه  به  اختالس  واحد 
تا  کنند  آشنا  مهم  این  با  آغاز  از  را  بچه ها 
دست  بعد  و  نخوانند  درس  کلی  طفلکی ها 
به اختالس بشوند. من اختیار خودم را هم 
نیز  ندارم، رسانه های اصولگرا و صداوسیما 
عزیزان  کرده اند. همین  ُگنده  را  قضیه  این 
دولت  در  اختالس  پرونده های  سر  قبال 
به  مربوط  اختالس  می گفتند  احمدی نژاد، 
بوده  خارج  دولت  اختیار  از  و  است  جبر 
توی  اومدم  التی  برعکس.  االن  است، 
اگر  داش مشتی بازی،  و  الت بازی  اخالق 
ممکن  کند  پر  را  التی اش  بخواهد  کسی 
بیندازد،  خط  صورتش  روی  تیزی  با  است 
یا حتی به عمد کاری کند که بیفتد حبس. 
تا  می کند  پر  را  التی اش  کار  این  با  او 
بیاید.  گنده الت ها  باقی  دست  کار  حساب 
خیلی  اینکه  جای  دولت  االن  ما  نظر  به 
آرام از آموزش وپرورش عبور کند، می تواند 
با یک خودزنی و افشاگری درباره اختالس 
٨000  میلیاردی در صندوق، باب افشاگری 
به قول  کند.  باز  هم  را  دیگر  پرونده های 
معروف یک آقایی با یکی  دعواش شد، آجر 
برداشت و زد توی کله خودش و گفت:  را 
ببین داداش، من به خودمم رحم نمی کنم، 
به تو که هیچی. حاال جرأت داری بیا دعوا.

درایت سناتوری

واقع  در  دهند  می  ممتنع  رأی  که  کسانی 
درست  بتوانند  اینکه  برای  کافی  دانش 

قضاوت کنند ندارند. 
َدن ایوانز، سناتور ایالت واشنگتن

بیکاری امید بخش

افراد  قبل  به  نسبت  حاضر  زمان  در  ما 
شاغل بیشتری داریم . البته میزان بیکاری 
افراد بیشتری  اما نسبت به گذشته  باالست 

به دنبال کار هستند. 
ویلیام راِشر، روزنامه نویس آمریکایی

یادداشت طنز

حرف های جالب شخصیت های مشهور

اختالس اجبار است یا اختیار؟

اندر احواالت تاخیر هواپیما

پروازهای  روزا شاهدیم که  این  زرنویس -  
بارها  و  بارها  بالعکس  و  تهران  به  بیرجند 
مدیریت  به  را  زیر  راهکارهای  میشه  کنسل 
فرودگاه پیشنهاد می کنم تا مسافران در زمان 

تاخیر مشغول شوند تا صدایشان در نیاید.
دارد  تاخیر  پروازشان  که  مسافرانی  به   -
شوند.   سرگرم  تا  بدهند  فکری  های  بازی 
پروازهایی با تاخیر کمتر از یک ساعت حساب 
تاخیر  نمی شود  برنامه  این  نیست و شامل 
بازی های با  از یک ساعت شد  بیشتر   اگر 
حواس  فرودگاه  سالن  در  مسابقه  و  فکری 

مسافران را پرت کنند!
باشد،  ساعت   4 تا   2 بین  تاخیر  اگر   -
برگزار  رو  ایرونی  سفره  مسابقه  توانند  می 
کنند و هر کس یه غذایی بپزه و یه سفره 
هم  کنند.  پهن  انتظار  سالن  وسط  رنگین 
مسافران  که  چنان  تماشا!  هم  است،  فال 
نیایند،  سفره  کنار  تاخیر  از  خشم  خاطر  به 
قلقلک  را  مسافر  که  شده  مامور  نفر  چند 
او می گویند  به  و سپس  بخندد  تا  می دهند 

که »خندیدی!؟ پس حاال بیا غذا بخور!«
 - اگر مدت زمان تاخیر بین 4 تا 10 ساعت 
باشد، پخش فیلم و سریال همراه با خوردن 
تاثیر  چنان  تواند  می  آفتابگردان  تخمه 
فراموش  مسافران  اصال  که  بگذارد  خوبی 

کنند که قرار بوده کجا بروند. 
شماره  یک  تواند  می  مسافر  هر  همچنین 
را  اش  درخواستی  آهنگ  و  کند  انتخاب 

بشنود. 
باشد،  روز   30 الی   2 تاخیر  مدت  اگر    -
از  رایگان  استفاده  و  باال  موارد  بر  عالوه 
استخر و سونای مجموعه، مدیران فرودگاه  
مجهز  پی  ای  وی  اتوبوس  یک  تواند  می 
اینکه  ضمن  و  بگیرند  شو  تختخواب  به 
کویر  تماشای  از  را  ساعت   16 مسافران، 
بین راه استفاده کنند و خوشحال باشند که 

باالخره به شهرشان می رسند. 
بیشتر  ماه   1 از  تاخیر  زمان  مدت  اگر   -  
شده و تا 3 سال طول کشید، باز هم عالوه 
که  توالت  از  رایگان  استفاده  باال،  موارد  بر 
و  شده  آزاد  بوده،  ممنوع  باال  بندهای  در 
این  از  بیش  اینکه  برای  کنم  می  پیشنهاد 
اجدادی  به روش  نمانند  منتظر  فرودگاه  در 
امنیتش  هم  کنند  استفاده  قاطر  و  خر  از 

باالست هم اینکه سوخت طبیعی دارد.
 در آخر هم اینکه وقتی مسافران پروازها 
برای شرکت  اقتصادی  توجیه  و  است  کم 
کنم  می  پیشنهاد  ندارد  هواپیمایی 
ها  اتوبوس  مثل  هم  هواپیمایی  مسئوالن 
افرادی را جلوی ورودی فرودگاه بگمارند 

باشند.  که داد زن 
بیرجند بیرجند نیمه بها نبود! دیگه با این قیمت 

کسی نمی بره فقط دو نفر دیگه جا داریم!

امروز  سالگی:   5  - رضایی  رضا  محمد 
هفتادمین سالگرد ثبت نام پدربزرگ برای 
این  بزرگ هر سال  پدر  ازدواج است.  وام 
روز را گوش به زنگ تلفن است تا از بانک 

با او تماس بگیرند.
6 سالگی : امروز به پدر بزرگ زنگ زدند و 
گفتند که وام ازدواجش باالخره به جریان 
و  شد  خوشحال  خیلی  پدربزرگ  افتاده. 
قرار شد بعد از ظهر به بهشت زهرا برویم 

تا این خبر را به مادربزرگ هم بدهیم.
بروم.  مدرسه  به  باید  امسال   : سالگی   7
بعد  داده  قول  مدرسه  مدیر  به  پدربزرگ 
از گرفتن وام ازدواجش شهریه ی امسالم 
مرا  که  کرد  راضی  را  مدیر  و  بدهد  را 

نکنند. اخراج 
شد  مجبور  پدربزرگ  امروز   : سالگی   11

برای پرداخت شهریه ی کل این چند سال 
تحصیل من خانه اش را بفروشد اما به من 

این  به محض  ندارد چون  گفته که عیبی 
تواند یک  بگیرد می  را  ازدواجش  وام  که 

خانه ی نقلی اجاره کند. همچنین ثبت نام 
برای ادامه تحصیلم هم افتاد برای بعد از 

دریافت وام.
20 سالگی : امروز روز ازدواج من و دختر 
کاش  ای  است.  صاحبکارم  تقی،  اوس 
پدربزرگ هم زنده بود و امروز را می دید. 
که  گفتند  و  زدند  زنگ  هم  بانک  از  تازه 
ازدواج پدر بزرگ را  تا چند روز دیگر وام 

پرداخت می کنند. 
25 سالگی : باالخره امروز وام را دادند و 
ما توانستیم با این وام سنگ قبر پدربزرگ 
کنم  فکر  کنیم.  عوض  را  مادربزرگ  و 
امشب پدربزرگ بعد از سال ها کمی آرام 

بگیرد. روحش شاد.

نصب صندلی بدون یک پایه و تابلوی ایستگاه اتوبوس وارونه جلوی در ورودی زمین مردم!قاب عکس علم ، ثروت است- علیرضا ذاکریکاریکاتور

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

ایزوگام شرق 

 بخشـی
آدرس: 

میدان توحید
32442331

09155622050 



5

امام موسی کاظم)ع(؛ محدث و مدبر و مفسر اسالم
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آیه روز  

اى پسرك من نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است  
شكيبا باش اين ]حاكى[ از عزم ]و اراده تو در[ امور است. سوره لقمان، آيه 17

حدیث روز  

دعايى كه بيشتر اميد اجابت آن مى رود و زودتر به اجابت مى رسد،  دعا براى برادر دينى است در پشت سر او.
 امام موسى كاظم )ع(

بر امام منتظر بادا مبارك اين والدت
تهنيت بر شيعيان حضرتش از اين والدت

رسيد شادى شيعيان به عرش اعلى
چونكه شد نور رخ موسوى هويدا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

گام های موثر برای سالمت جسم و جان

عوض  هوايتان  و  حال  تا  كنيد  روى  1-پياده 
شود: ورزش و پياده روى به زن ها انرژى و شادى 
پياده روى  دقيقه  ده  روزانه  مى دهد.  مضاعف 
كنيد2-تغذيه ى سالم براى چشمان سالم:مصرف 
زياد مواد غذايى كه شاخص كليسمى باال دارند 
مثل سيب زمينى يا غالت تصفيه شده خطر ابتال 
باال  را  پيرى  به  مربوط  ماكوالى  دژنراسيون  به 
مى برد.وباعث نابينايى مى شود.3-فيلم خنده دار 
ببينيد و از ته دل بخنديد: چند دقيقه خنديدن 
باال مى برد و ميزان  اندورفين را  ميزان هورمون 
ترشح هورمون هاى استرس را كاهش مى دهد.4-
امان از نوشابه هاى انرژى زا:نوشيدنى هاى انرژى زا 
به ميناى دندان مى رسانند.  را  بيشترين آسيب 
شر  از   -5 نمى گيرد.  را  آب  جاى  چيز  هيچ 
خالص  براى  شويد:  خالص  قلمبه  شكم هاى 
كوچک تر  يا  و  شكم  دور  چربى هاى  از  شدن 
كردن آن ميزان كالرى هاى دريافتيتان را كاهش 
دهيد و تا مى توانيد دانه هاى كامل ميل كنيد6-
حواستان به ميزان كلسترول خونتان باشد: اگر 
پزشک  به  حتماً  باالست  خونتان  كلسترول 
كلسترول  كه  افرادى  درصد  كنيد45  مراجعه 
داروهاى  مصرف  بار  چند  با  باالست  خونشان 
الزم مى توانند كلسترول را تا 15 درصد كاهش 
دهند.7-ماست بخوريد دندان هايتان كيف كنند:
عفونت ها وبيمارى هاى دهان ودندان حتى مى تواند 
به بيمارى هاى قلبى منجر شود. ماست مانع رشد 
میشود. دهان مضر باکتریهای گسترش  و 

تعمير  را  خانه اش  زيرزمين  مى خواست  كسى 
كند.در حين تعمير، به النه مارى برخورد كه 
چند بچه مار در آن بود. آنها را برداشت و در 
كيسه اى ريخت و در بيابان انداخت.وقتى مادر 
نديد،  را  بچه هايش  و  برگشت  النه  به  مارها 
آورده  آنها  سر  باليى  صاحبخانه  كه  فهميد 
برداشت.مار  را  او  كينه  دليل  به همين  است؛ 
براى انتقام، تمام زهر خود را در كوزه ماستى 
كه در زيرزمين بود، ريخت.از آن طرف، مرد، 
از كار خود پشيمان شد و همان روز مارها را 
به النه شان بازگرداند. وقتى مار مادر، بچه هاى 
خود را صحيح و سالم ديد، به دور كوزه ماست 
كوزه  كه  داد  فشار  را  آن  قدر  آن  و  پيچيد 
شكست و ماست ها بر زمين ريخت.شدت زهر 
را سوراخ كرد. بود كه فرش كف خانه  چنان 

وقتى  مار،  همين  اّما  است،  مار  كينه  اين 
كرد، جبران  را  خود  بد  كار  ديد،  محّبت 

نتيجه
 اّما بعضى انسان ها آن قدر كينه دارند كه هر چه 
محّبت ببينند، ذّره اى از كينه شان كم نمى شود.

روز هفتم ماه صفر سال 129 ق زمانى كه 
و  خانواده  همراه  به  صادق)ع(  جعفر  امام 
اصحابشان از سفر حج به مدينه برگشتند، در 
مكانى به نام »اَجواء«، كودكى، از مادرى به 
نام حميده اندلسيه به دنيا آمد كه حضرت، 
نام او را موسى  گذاشتند و فرمودند: »اين 
فرزند بعد از من امامى براى خلق است«. 
کاظم)ع( موسی  امام  وکنیه  القاب 
امام  لقب  ترين  معروف  و  ترين  مهم 
است.  »كاظم«  )ع(،  كاظم  موسى 
است.  نََفس  آمدن  بيرون  معنى  به  كاظم 
َكظوم كسى است كه نََفس خود را حبس 
مى كند و اين كنايه از سكوت است و كاظم 
از ديگر  يعنى فرو خورنده خشم و غضب. 
القاب آن حضرت مى توان به عالم، صالح، 
باب الحوائج، صابر، امين و زين المجتهدين 
حضرت  آن  كنيه  ترين  مهم  كرد.  اشاره 
در  كه  باشد  مى  ابوالحسن  و  عبدصالح 
ميان اهل حديث به ابوالحسن اول معروف 
است.زمام داران عصر امام موسى كاظم)ع(

مدت امامت، امام موسى كاظم عليه السالم 
با  مصادف  امام  آن  امامت  بود.  سال   35

زمام دارى غاصبانه چهارتن از بنى عباس 
هادى  مهدى،  منصور،  از  عبارتند  كه  بود 
سال  ده  مدت  السالم  عليه  امام  هارون.  و 
گذراند.  منصور  عصر  در  را  خود  امامت  از 
دشمنان  ترين  متعصب  از  عباسى  منصور 
حسادت  و  كينه  در  و  )ع(  على  خاندان 
آن  امامت  دوم  سال  بود.ده  مانند  بى 
گذشت  عباسى  مهدى  عصر  در  حضرت 
داشت  روا  امام  به  نيز  هايى  اهانت  كه 
در  نيز  را  امامت  آخر  ساِل  چهارده  و 
ترين  سخت  كه  كرد  سپرى  هارون  عصر 
بود. امام  حبس  دوران  و  زندگانى  دوره 
استناد به آيه مباهله هارون را اصرار بر اين 
مسئله بود كه بنى عباس از نظر وراثت به 
مقام خليفگى پيامبر سزاوارترند؛ زيرا عباس 
جّد اصلى اينان عموى پيامبر بود. غافل از 
آن كه مسئله امامت عهدى الهى است، نه 
منصبى مالى و ارثى. امام موسى كاظم )ع( 
نيز در مقام استدالل و اثبات حقانيت خود 
آن  در  كه  كرد  مى  استناد  مباهله  آيه  به 
رسول خدا)ص( و خاندان او، فاطمه )ع( و 
و جان  نفس  را  )ع(،  و حسين  )ع(  حسن 

خود معرفى كرد

نهضت علمی و فرهنگی
نهضت  پدر  از  )ع( پس  كاظم  موسى  امام 
كه  را  پيروانش  و  كرد  دنبال  را  او  علمى 
آورد و  نو گرد هم  از  بودند،  پراكنده شده 
به مجلس درس آنها سر و سامان داد. البته 
وضعيت براى اين اقدام امام مساعد نبود، اما 
اين  براى تحقق  امكانى  از هر فرصت و  او 
هدف سود مى جست و لحظه اى از تالش 
و كوشش باز نايستاد و در راه تكامل جنبش 
علمى و نهضت فرهنگى اسالم تالش كرد و 
صدها محّدث و مفسر و مبلّغ تربيت نمود 
تشيع  مكتب  از  توانست  آنها  كمک  به  و 
پاسدارى كند و حركت آن را تداوم بخشد.

توصیه به تعّقل
و  تفكر  به  را  مردم  )ع(  كاظم  موسى  امام 
تعقل دعوت مى كرد و متذكر مى شد كه 
راهنماى عقل،  و  دارد  راهنمايى  هرچيزى 
تفكر است و از نشانه هاى تفكر، سكوت و 
خاموشى است. اين خود سبب مى شود كه 

افراد كم تر سخن بگويند و بيشتر بينديشند 
موسى  امام  آورند.  دست  به  را  حقايق  تا 
كاظم )ع( در اين باره مى فرمايد: »آدمى 
از سوى خدا دو حجت دارد: حجت ظاهر 
 و حجت باطن. حجت ظاهْر خدا و انبيا و

 ائمه اند و حجت باطن عقل است«

دوری از تنبلی
امام موسى كاظم )ع( همانند پيامبر اسالم 
)ص( مشّوق كار و فعاليت بود و خود الگوى 
و  بود  مردم  نزد  در  مشروع  تالش  و  كار 
بپرهيزيد  و سستى  تنبلى  »از  فرمود:  مى 
دنيا  از  شما  گيرى  بهره  مانع  امر  اين  كه 
به  تشويق  در  بزرگوار  آن  است«  آخرت  و 
براى  كار  كه  گاه  »آن  فرمودند:  مى  كار 
تأمين زندگى خانواده و عيال باشد، نوعى 
است«.امام  پاداش  داراى همان  و  از جهاد 
موسى كاظم)ع( هم چون جد بزرگوارشان 
امام سجاد عليه السالم در قالب دعاهايى به 
پرداختند. آن  هدايت و آموزش مردم مى 
نوع  رجب  ماه  اعمال  و  دعاها  در  حضرت 
زيباترين  به  را  هدفمند  و  مطلوب  زندگى 

تو  از  »خدايا،  اند:  كشيده  تصوير  به  بيان 
پاك  زندگى  مرا،  زندگى  كه  خواهم  مى 
به من گشايش و  قرار دهى،  اى  پاكيزه  و 
فراخى و نيز آزادى ورهايى عنايت كنى؛ به 
امنيت  آن  در  بخشى كه  زندگانى  آن  من 
و  قناعت  و  فروتنى  با  همراه  تندرستى  و 
سپاس گزارى باشد و عافيت و پرهيزكارى 

و پايدارى در آن موج زند«.

سفارش به مناجات و عبادت
امام موسى كاظم)ع(با بيانى الهام گرفته از 
وحى الهى، در سفارش به مناجات و عبادت 
اوقات  كه  »بكوشيد  فرمايند:  مى  خداوند 
خود را به چهار بخش تقسيم كنيد: بخشى 
را براى مناجات با خدا، بخشى را براى امور 
زندگى، و ساعتى را براى معاشرت با دوستان 
و افراد مطمئن كسانى كه عيب هاى شما را 
به شما بشناسانند و در نبود شما، دوستدار 
شما باشند و بخشى را هم براى تفريحات 
و لذت هاى حالل خالى كنيد كه به وسيله 
توانيد  مى  كه  است  حالل  تفريحات  اين 
دهيد« انجام  درست  را  قبلى  برنامه  سه 

عارفانه روز

پروردگار با اولين قدمهايم برجاده هاى صبح نامت 
راعاشقانه زمزمه مى كنم كوله بارتمنايم خالى
 و موج سخاوت توجارى الهى به اميد تو... 

 براى درست كردن دنيا بايد اول ، ذهن خود
 را درست كنيد. اگر مي خواهيد در 
دنياى بيرونى آرامش داشته باشيد، 

بايد اول آن را در ذهن خودتان پيدا كنيد.  

نگران آينده نباش آينده خودش به وقت خودش 
از خود مراقبت خواهد كرد. وظيفه تو در هر 

لحظه مراقبت از لحظه اكنونت است.
زندگى اكنونت نيازمند توجه و مراقبت توست.

انسان بزرگ نمى شود  جز به وسيله ى فكرش،
شريف نمى شود،جز به واسطه ى رفتارش و قابل 

احترام نمى گردد جز به سبب اعمال نيكش

طراح: نسرین کاری                        

نوشيدني  نوعي   -1 افقي: 
محبوب سرد كالسيک - چسب 
ستد-  و  داد  ديلم-   -2 نجاري 
بارانداز 3- به ماده اي گويند كه 
با آن مي توان سير يک ماده را 
در بدن تعقيب كرد- تندرست- 
باوقار 4- قدرت- پنهان كردن- 
جانشينان- نيروگاه شمال ايران 
 - تسهيالتي  فعاليتهاي   -5
آواز،ترانه 6- پيشينيان - عاشق 
و شيفته - آش 7- رنگي نزديک 
به سبز- ماهي لذيذ- از نزوالت 
آسماني 8- بلندترين قله دنيا- 
شهر شمالي-برادر9- گويشي در 
كشورمان- حكيم يوناني- آماده 
شک  هجوم-  مو-  رنگ   -10
11- برتري- استادي، تبحر 12- 
زنگ گردن چهارپا- گلي زينتي- 
رشته باريک - سالح زنبور 13- 
دوري از مسابقه- روز چهاردهم 
ماه شعبان- فراهم كردن 14- از 
دنيا-  كشورهاي  يترين  قديم 
تباهي، تبهكاري- جاي روشنايي 

15- زحمت و گرفتاري- تعزيه

نازك-  مقواي   -1 عمودي: 
اسپانيايي  معروف  فوتبال  تيم 
جام  قهرمان  ماه  اين  اوايل  كه 

باشگاههاي اروپا شد 2- مقصدها 
استان  در  شهري   - غوغا   -
كرمان 3- نيرنگ - شاعر دوره 
هر  شانه  بر   -4 مثل  صفوي- 
كس مي نشست خوشبخت مي 
شد - اثر مولير فرانسوي- نوعي 
خار - وسيله اي در دست برزگر 
 -6 مذكر  بيان-  مشكوك-   -5
چاشني  زميني-  رسوب  نوعي 
كباب- انداختن 7- قبيله صدر 
پرچم  شدن-  بيشتر  اسالم- 
حضرت  پدر  كعبه-  درباني   -8
زودباور-  درخور 9-   - )ع(  نوح 

زردپوست  نژادي  كار-  اساس 
و  روح   - فيليپين  مركز   10
پسوند   -11 روستا  عدد  جان- 
شجر  عراق-  مركز  شباهت- 
12- كشيدن- ضمير اجتماعي- 
نمونه  مرغ-  تخم  با  غذايي 
نمايشي 13- به تنهايي- پولي 
بايد  و  كه شخص قرض گرفته 
بپردازد- كتاب زوال 14- پرتاب 
گلوله- زيرا- خراب 15- بازيگر 
متروپل  سينمايي  فيلم  خانم 
كيميايي- مسعود  كارگرداني 

سفيد مايل به زرد
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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

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش یخچال6 درب نو 
فی: 3 میلیون و 300 هزار تومان 

یا معاوضه با یخچال 4 درب
09151649030

یک شرکت معتبر

به تعدادی ویزیتور آقا و خانم با تجربه و 

سابقه کاری برای پخش نیازمند است.

32326101-09150916266

به تعدادی راننده با ماشین مدل 
باال برای کار در آژانس با زنگ خور 

باال نیازمندیم.
09159369072

پنیرتوریس          2700 تومان
پنیرصباح          3200 تومان

پوشک  مولفیکس، مای بی بی،کانفی،
پنبه ریز            7900 تومان

پوشک  مولفیکس وکانفی )تعداد زیاد(
 24500 تومان

فروشگاه بزرگ پامچال،بیست متری 
چهارم مدرس،خیابان طهماسبی

32444436

شرکت پخش متحد جنوب بارثاوا
 برای تکمیل کادر فروش خود تعدادی 

فروشنده با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم 
با روابط عمومی باال استخدام  می نماید.

مراجعه از ساعت 9الی 13
فقط حضوری / آدرس: شهرک صنعتی 

تالش شرقی 3 آخرین بلوک - سمت چپ
 )درب سبز رنگ(
32255723 -6

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717

خرید ضایعات نقدی 
درب کارخانه 350 تومان

آدرس: شهرک صنعتی، همت 3 
کارخانه دوم سمت چپ

32255221

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

کار خوب اتفاقی نیست

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

 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

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

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر از 
ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497

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

09380160779 - علی آبادی

معاوضه یا فروش چند قطعه زمین 
روبروی مسجد، معصومیه پایین برای 
باغ، انبار و کارگاه    09155625297

به چند نفر نیروي خانم برای کار در 
رستوران نیازمندیم. 32342244 

ساعت تماس: 11 ظهر الي 14
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کسب عنوان نایب قهرمانی تیم خراسان جنوبی

برزجی - مسابقات والیبال منطقه ای بسیج قرارگاه امام حسین)ع( 
های  استان  از  تیم    5 حضور  با  همدانی  حسین  شهید  یادواره 
گلستان،یزد،سمنان،خراسان رضوی و جنوبی در مشهد برگزار شد. 
از مسابقات شرکت  آقایان استان که در این دوره  آزاد  تیم والیبال 
قهرمانی دست  نایب  به عنوان  یزد  تیم  از  ،توانست پس  بود  کرده 
یابد .دو تیم برتر این مسابقات ؛ یزد  و خراسان جنوبی، به مسابقات 

کشوری که زمستان امسال برگزار می شود ، راه پیدا کردند.

تیم کاراته بانوان بیرجند در مسابقات قهرمانی 
بسیج استانی به برتری رسید

عنوان  تحت  کنترلی  سبکهای  بانوان  کاراته  رقابتهای  کاری- 
مسابقات کاراته انتخابی استان قهرمانی بسیج به مناسبت هفته دانش 
آموز با میزبانی بیرجند در دو بخش کاتا و کومیته در رده های سنی 
تیم  نهایت  در  شد.  برگزار  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان  نونهاالن 
بیرجند با کسب 14 مدال طال 15 نقره و 16 برنز به برتری رسید و 
تیمهای طبس و قاین به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب نمودند. 

اتفاقی که حیرت فوتبالدوستان را برانگیخت

 به نظر می رسد سال 95 می تواند نقطه عطفی در تاریخ فوتبال حداقل 
در یک دهه اخیر باشد چون در ماههای اخیر در تمام بخش ها موفقیت 
های زیادی به دست آمده است. بعد از سومی تیم ملی فوتسال در جام 
جهانی 2016، نتایج خوب تیم ملی در مقدماتی جام جهانی و رسیدن به 
رده 27 رنکینگ فیفا، صعود تیمهای ملی نوجوانان و جوانان به جام جهانی 
این بار نوبت به ساحلی بازان رسید که آمادگی خود را به رخ بکشند. تیم 
ملی فوتبال ساحلی با کادری تمام ایرانی به موفقیت بزرگی دست پیدا 
کردند و در حضور تمام قدرت های برتر جهان به مقام دوم رسیدند. باید 
دید اتفاقات خوب فوتبال که حیرت خیلی از عالقه مندان را برانگیخته، 

با همین روال ادامه خواهد داشت یا اینکه خیلی زود متوقف می شود.

وحید امیری از تیم ملی خط می خورد؟

ورزش سه-  بعد از درخواست باشگاه پرسپولیس برای حضور علیرضا بیرانوند در 
جمع این تیم برای برای حضور در اردوی امارات، به نظر می رسد وحید امیری 
نیز از جمع شاگردان کارلوس کی روش خط بخورد و آنها را در اردوی مالزی 
همراهی نکند.وحید امیری،  وینگر مورد اعتماد کارلوس کی روش که در دیدار 
برابر صنعت نفت آبادان دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ شد، در تمرینات 
اخیر این تیم نیز قادر به حضور در کار گروهی نبود و به نظر می رسد با توجه به 
شرایط این بازیکن و نیاز به پشت سر گذاشتن دوران مراحل بازیابی و درمانی 
او نیز از جمع تیم ملی خط بخورد.لیست جدید تیم ملی اعالم خواهد شد و 
نفرات دعوت شده برای حضور در اردوی مالزی و دیدار دوستانه برابر گینه نو و 

همچنین سوریه در انتخابی جام جهانی معرفی خواهند شد.

سواری پژو پارس با 22میلیون ریال خالفی روانه پارکینگ شد

دستگاه  یک  توقیف  از  جنوبی  خراسان  استان  رانندگي  و  راهنمائي  پلیس  رئیس  کاری- 
این  تشریح  رضاییدر  سرهنگعلیرضا  داد.  خبر  خالفي  ریال  میلیون   22 با  پژوپارس  سواري 
رانندگان  با  بیرجند در اجراي طرح برخورد  رانندگي شهرستان  خبر گفت:مأموران راهنمایی و 
رانندگی متوقف کردند. وي  انجام تخلف  به دلیل  را  پارس  پژو  متخلف، یک دستگاه سواری 
تصریح کرد:سوابق راننده سواری مذکور پس از متوقف شدن در سامانه هوشمند پلیس مورد 
و  22میلیون  مبلغ  این خودرو  آمده مشخص شد  به عمل  بررسي  در  که  گرفت  قرار  استعالم 
کرد:بر  خاطرنشان  رضایی  دارد.سرهنگ  شده  ثبت  توقیف  دستور  با  خالفي  ریال  هزار   500
اساس ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي در صورتي که مبلغ جریمه وسیله نقلیه ای 
به 10میلیون ریال برسد پلیس راهنمائي و رانندگي مراتب را به مالک خودرو اعالم و چنانچه 
نقلیه  نکند،وسیله  اقدام  جریمه  پرداخت  به  نسبت  مالک  ابالغ،  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف 

توقیف و از تردد آن جلوگیري  و در صورت مشاهده توقیف خواهند شد.

واژگوني سواري سمند سه مجروح برجای گذاشت

یک  واژگونی  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  حسینی-رئیس 
دستگاه سواري سمند در محور  »شوشود-سرایان« سه مجروح برجای 
روز  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  گذاشت. سرهنگ حسین رضایی 
گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور 
به  امداد  گروه  همراه  به  راه  پلیس  مأموران  بالفاصله  شوشود-سرایان 
محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه مشاهده 
این  در  که  است  شده  واژگون  سمند  سواري  دستگاه  یک  که  کردند 
مجروح  شدت  به  سمند  خودروي  سرنشینان  نفر  از  رانندگی،سه  سانحه 
رضایی  سرهنگ  شدند.  منتقل  بیمارستان  به  مداوا  جهت  که  شدند 
تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشي 

از خستگي و خواب آلودگي اعالم کرد.

هر انسانی باید بر اساس طبع خودش تغذیه کند. به 
عنوان مثال اگر کسی دارای طبع سرد باشد و مدام 
غذاهایی که دارای طبع سرد هستند بخورد، در درازمدت 
سالمتی اش به خطر می افتد. بنابراین، اولین کاری که 
باید بکنیم این است که تشخیص دهیم طبع ما در زمره 

کدام یک از چهار گروه اصلی انواع طبع ها قرار دارد. 

را  غذایی  مواد  انواع  طبیعت  که  است  این  دوم  گام 
بشناسیم و برنامه غذایی روزانه خود شامل وعده های 
اصلی و میان وعده ها را بر اساس آن تنظیم نماییم. 
ما سرد است و در یک  اگر دریافتیم که طبع  مثاًل 
مهمانی، روی میز موز و خیار باشد، ما میوه گرم )موز( را 
انتخاب می کنیم و از خوردن میوه سرد )خیار( خودداری 

می کنیم. گام سوم برای سالمتی، »خوردن به اندازه« 
است. اکثر ما ایرانی ها گذشته از این که غذاهای مناسب 
نمی خوریم، بلکه همان غذاهای نامناسب طبعمان را 
نیز بیش از اندازه می خوریم. نتیجه نیز مشخص است: 
آسیب کبد، بر هم خوردن تعادل شیمیایی بدن، ابتال به 

انواع بیماری ها و مرگ زودرس.

با این ۳ گام، جزو مرگ ومیرهای ۵۰ درصدی نباشیم

عصرها یک ساعت بخوابید

پایان کار روزانه یک  از  افراد پس  بهتر است 
ساعت بخوابند. با این که بهترین خواب، خواب 
شبانه می باشد اما افراد می توانند با یک ساعت 

خواب روزانه انرژی الزم را به دست آورند.
خواب روزانه باعث آرامش روح و مغز شده و فرد 
را برای انجام فعالیت در ادامه روز آماده می کند.

افراد خوابشان نمی آید عصرها یک  اگر  حتی 
ساعت دراز کشیده و چشم های خود را ببندند و 
نفس های عمیق بکشند.این کار موجب گردش 
خون بیشتر در بدن و عملکرد بهتر قلب می شود 

و انرژی و نشاط را به فرد منتقل می کند.
 خواب  نامناسب شبانه و عدم استراحت در روز 
ناشی از اختالل در عملکرد قلب و همچنین 

استرس و اضطراب می باشد..

راز پرپشتی موها

داشتن موهایی پرپشت و زیبا آرزوی هر کسی 
است. همانطور که می دانید هندی ها موهای 
زیبا، بلند و پرپشت و سالمی دارند. بنابراین می 
خواهم چند نمونه از اسرار هندی ها برای رشد 
سریع تر موها به شما پیشنهاد کنم.ژل آلوئه ورا- 
موها را پس از شتشو با آب سرد بشوئید - موها 

را با سرکه سیب بشوئید -ماسک های پروتئینی 
استفاده کنید، روغن های ضروری استفاده کنید، 
تمام این روغن های ضروری که در باال ذکر 
کردم را با هم ترکیب کنید و یا با ماسک روغن 
نارگیل مخلوط کنید، مواد را به ریشه موها بزنید 
و به مدت 2 الی ۳ ساعت صبر کنید. سپس 
برای شستشوی موها باید دوبار با شامپو بشوئید 

تا کامال تمیز شود.

هرگز ماست وگوشت را همزمان نخورید

مصرف هم زمان ماست و گوشت منجر به 
تولید مواد هضم نشده می شود که بشترین 

ضرر را به مفاصل وارد می کند.. 
مصرف مواد غذایی گاهی در کنار هم منع 
شده است، البته منظور این نیست که اگر 
کسی یکبار این مواد را با هم مصرف کند 

اما مصرف  دچار عارضه خواهد شد،  قطعاً 
بود. مصرف  خواهد  آنها مشکل ساز  مداوم 
هم زمان ماست و گوشت در کنار هم منجر 
به تولید مواد هضم نشده می شود که بیشترین 
ضرر را به مفاصل وارد می کند، پس به نوعی 
مصرف دوغ با کباب نامناسب است، برخالف 
اینکه این مسئله رایج بوده و عوارضی را برای 

فرد مصرف کننده به همراه دارد.

ضرورت شستن دستها پیش
 از اندازه گیری قند خون

ز نکات مهمی که معموال هنگام اندازه گیری 
پاکیزگی دست  نمی شود،  آن  به  توجهی  قند 
هاست. به یاد داشته باشید که شستشوی دست 
ها و خشک بودن آنها هنگام کنترل قند خون از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. شستشوی دستها 

مواد غذایی و سایر ذراتی را که ممکن است در 
اندازه گیری قند توسط دستگاه اختالل ایجاد کنند 
پاک کرده، و آبکشی مناسب، هرگونه ترکیب قند 
دار موجود در صابون یا ژل های پاک کننده را از 
سطح دست ها پاک خواهد کرد. مسئله بعدی 
از شستشو است؛  بودن دست ها پس  خشک 
وجود قطرات آب در نوک انگشتان هنگام اندازه 

گیری می تواند نتایج دستگاه را تغییر دهد.

بخور و نخورها در آنفوالنزا

در هنگام بروز آنفلوآنزا بدن شما به کالری بیشتری 
نیاز دارد چون هر چه درجه حرارت بدن باالتر 
می رود، سوخت و ساز بدن نیز افزایش می یابد. 
این  دوره  طول  نامناسب  غذایی  برنامه  داشتن 
بیماری و استعداد ابتال به آن را تشدید می کند، 
بهترین راه برای جلوگیری از این روند، ترکیب 

بهداشت  رعایت  و  مناسب  غذایی  رژیم  یک 
است. سوپ و غذاهای آبکی دیگر به خصوص 
زمانی که با مرغ طبخ می شود، به مرطوب نگه 
داشتن بینی، جلوگیری از کم آبی بدن و مبارزه با 
التهاب گلو کمک می کند. چای داغ نیز درد گلو را 
تسکین داده و از گرفتگی بینی جلوگیری می کند. 
میوه های خانواده مرکبات حاوی ویتامین  هستندا 

می توانند طول دوره آن را کاهش دهند.

به جای آن، با حرکت چرخشی آرام، دندان 
و لثه را ماساژ دهید.

مسواک را رو به باال و پایین حرکت ندهید ...

هم برای دندان و هم برای لثه مضر است.

داده نما،

مهلت یک هفته ای براي تعویض پالک هاي ناخوانا به صورت رایگان

مالیی- رئیس پلیس راهنمائي و رانندگي استان خراسان جنوبی از مهلت 
یک هفته ای براي تعویض پالک هاي ناخوانا به صورت رایگان خبر داد. 
سرهنگ علیرضا رضایی اظهار داشت: مالک خودروهایي  که پالک آن 
ها بر اثر تابش نور خورشید تغییر رنگ داده مي بایست ظرف یک هفته 
نسبت به تعویض آن اقدام کنند در غیر اینصورت برابر مقررات برخورد 
مي شود. وي افزود: در برهه اي از زمان اشکالي در سیستم آلیاژ پالک 
ها ایجاد شد که بر اثر تابش نور خورشید و شرایط آب و هوایی استان 
نبود. سرهنگ  قابل رویت  پیدا کرده و سیاه مي شد و شماره آن  تغییر 
رضایي تصریح کرد: با فراخوان صورت گرفته مالکین این خودروها یک 
هفته مهلت دارند تا با مراجعه به مرکز تعویض پالک به صورت رایگان 

و بدون پرداخت خالفی نسبت به تعویض آن اقدام کنند.

ان الحسین مصباح الهدی وسفینه الجنان

هیئت جواداالئمه)ع( رحیم آباد برگزار می نماید 
هر روز تا آخر ماه صفر زیارت عاشورا و عزاداری از ساعت6الی 7 صبح 

برای مراسم عزاداری چهل وهشتم در مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید
 مهلت ثبت نام: 95/8/30اربعین حسینی

مکان:خیابان مدرس، نبش مدرس 48 ، جنب استانداری
تبلیغات حسینیه  جواداالئمه)علیه السالم(

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

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

چهارراه دولت 

لوله کشی و آبرسانی 
اجرای فاضالب 

سرد و گرم - شوفاژ - نصب شیرآالت 

سرویس کولر

 لوله بازکنی با فنر برقی
تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

09158651167- شهریاری
به ازای خرید هر باطری

 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
۰9۰1۳772626 ن

گا
رای

ل 
نز

ب م
در

ل 
وی

ح
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

کاروان پیاده هیئت حضرت علی اکبر)ع(مهرشهر
 برای عزیمت به مشهد مقدس ثبت نام می کند

محل ثبت نام: مهرشهر، بین ولی عصر)عج(  13 و 11 جنب هیئت،  چهار راه جوادیه ، 

مشاور امالک اسکندری

تلفن تماس: 09150913815 - 32316731

شماره حساب کمک های مردمی: 722006070 بانک کشاورزی 

  6037701116055994 شماره کارت

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

اعالمیه بستانکاران )نوبت اول(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت بیرجند

)درحال تصفیه(به شماره ثبت 2905

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 2۰814 مورخ 1۳9۵/6/1 در اجرای ماده 22۵ قانون 

تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر  شماره هشت )درحال تصفیه(به شماره ثبت 

29۰۵ دعوت می شود که هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل 

خود حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با تلفن ۰91۵49۵1۳4۵تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت لیال ابوالحسن نژاد )در حال تصفیه(
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درختان سرو هزار و 500  ساله قاین مقصد گردشگران

غالمی- عباسی رئیس اداره میراث فرهنگی قاین گفت: درختان سرو روستای مهمویی شهرستان قاین با قدمت 1500 سال به عنوان کهنسال ترین موجودات زنده و 
نماد استقامت استان که در کنار مسجد روستا وجود دارد، همه ساله گردشگران زیادی مجذوب شکوه و عظمت این درختان کهنسال می شوند. وی افزود: این درختان 

به شماره 213 در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسیده و تحت حفاظت و صیانت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان قاین می باشد.
دوشنبه * 17 آبان 1395 * شماره 3645

7
مشاور وزیر:
هدف اداره رسانه های
خارجی ترویج  وگسترش 
دیپلماسی رسانه ای است

مالئی- محمدجعفرصافی مشاور وزیر و مدیرکل 
رسانه های خارجی در گفت گو با آوا عنوان کرد: 
هدف از شرکت اداره رسانه های خارجی در بیست و 
دومین نمایشگاه مطبوعات ترویج دیپلماسی رسانه 
رسانه  خبرنگاران  و  مدیران  افزود:  وی  است.  ای 
یکدیگر  تعامل  با  میتوانند  خارجی  و  داخلی  های 
کشورها و استان های خود را معرفی کنند.صافی 
به  را  ایران  غربی  کشورهای  متاسفانه  کرد:  بیان 
خوبی معرفی نمی کنند و به همین دلیل مقررشده 
گروه های۶ نفره را به استان های کشور اعزام کنیم 
امضا  ای  نامه  تفاهم  متقابل  روابط  ایجاد  برای  و 
نماینده مجلس و رییس  از سفر  خواهد شد. وی 
شورای مطبوعات کشور آذربایجان به این نمایشگاه 
نامه ای فی  خبر داد و گفت: در این سفر تفاهم 
مابین اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و کشور آذربایجان منعقد خواهد شد.

نخستین همایش استانی
طرح همای سالمت برگزار شد

استانی طرح همای  نخستین همایش  تسنیم- 
سالمت پیش از ظهر دیروز برگزار و در این همایش 
اداره  اداره مشاوره  رئیس  برگزیده شد.  100 طرح 
کل آموزش و پرورش در این همایش اظهار کرد: 
پدافند طرح همای سالمت در محورهای مختلفی از 
جمله راهکارها، شیوه ها، خالقیت ها، نوآوری های 
معلمان برای افزایش نشاط دانش آموزان و همچنین 

روشهای تقویت باورهای دینی و مذهبی است.

کارگروه ویژه برای پیگیری
مشکالت صنایع استان تعیین شود

مهر- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
و  معدن  صنعت،  وزیر  با  دیدار  در  مجلس  در 
پیگیری  برای  ویژه  کارگروه  تعیین  بر  تجارت 
صادرات  حوزه  و  صنعتی  واحدهای  مشکالت 
توسعه  اینکه  بیان  با  عبادی  کرد.  تاکید  استان 
کویر  دوم  فاز  اجرای  و  سازی  الستیک  صنعت 
وزیر  داد:  ادامه  شد،  مطرح  دیدار  این  در  تایر 
صنعت، معدن و تجارت نظر مساعد برای اجرای 
فاز دوم این طرح را داشت که در این راستا دستور 
برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی جزئیات 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  داده  را  طرح  این 
در حال حاضر صنایع استان وضع خوبی ندارند، 
عنوان کرد: خراسان جنوبی در حوزه صادرات کاال 
و گمرکات نیز مرز با نشاطی را با افغانستان ندارد. 
به مشکالت حوزه فرش دستبافت  اشاره  با  وی 
استان تصریح کرد: مشکالت این بخش نیز برای 

وزیر صنعت، معدن و تجارت بازگو شد.

توزیع 350 دستگاه بخاری بین مددجویان 
کمیته امداد شهرستان  سربیشه

 350 سرما،  فصل  آغاز  با  همزمان  خبر-  گروه 
دستگاه بخاری گازی بین مددجویان کمیته امداد 
این شهرستان توزیع شد. احمدی گفت: همزمان با 
فرا رسیدن فصل سرما و جهت رفاه حال مددجویان 
تحت پوشش این نهاد، تعداد 350 دستگاه بخاری  
به مبلغ 730 میلیون ریال از محل اعتبار سفر رئیس 
محترم کمیته امداد به شهرستان تامین و در بین 
مددجویان روستاهایی که گازرسانی انجام گرفته و 

نیازمند وسایل گرمایشی بودند توزیع شد.

طرح تحول سالمت نباید حذف شود

تسنیم- نماینده مردم زیرکوه در مجلس شورای 
و  بهداشت  شبکه  رئیس  با  دیدار  در  اسالمی 
درمان زیرکوه گفت: طرح تحول سالمت یکی از 
از  داد که  انجام  دولت  بسیار خوب که  طرح های 
نمایندگان از این طرح دفاع می کنند و اگر طرحی 
به  فالحتی  شود.  حذف  ریشه  از  نباید  دارد  ایراد 
همراه امام جمعه زیرکوه از شبکه بهداشت و درمان 
زیرکوه بازدید و به بررسی مشکالت این شهرستان 
این  در حوزه بهداشت و درمان پرداختند. وی در 
دیدار بیان کرد: یکی از اولویت های مهم و قابل 
پیگیری مسئله بهداشت و درمان قاین و زیرکوه 

است چرا که در این زمینه ما خیلی عقب هستیم.

طرح ترسیب کربن
امسال در فردوس اجرا می شود

تسنیم- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  مردم  نماینده  پیگیری های  با  گفت:  فردوس 
موافقت  و  فرمانداری  و  اسالمی  شورای  مجلس 
ترسیب کربن  استان طرح  منابع طبیعی  مدیرکل 
امسال در فردوس اجرا می شود. غالمی عنوان کرد: 
برای اجرای این طرح یک میلیارد ریال از اعتبارات 
استانی پیش بینی شده است و همچنین ردیف اعتبار 
افزود:  وی  است.  یافته  اختصاص  آن  به  نیز  ملی 

1۶۶0 خانوار از مزایای طرح بهره مند می شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری منصوب شد

گروه خبر- طی حکمی از سوی استاندار خراسان 
جنوبی، محمد فرهادی با حفظ پست سازمانی به 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست  عنوان 
استانداری خراسان جنوبی منصوب شد. در این حکم 
اظهار امیدواری شده است، وی برای خدمات رسانی 

هرچه بیشتر به مردم شریف استان تالش کند.

 135 واقعه چند قلو زایی
در استان رخ داده است

برزجی- مدیر کل ثبت احول استان گفت: طی 
هفت ماهه سالجاری 135 واقعه والدت چند قلو 
زایی در استان رخ داده است. پورحسین  در گفتگو 
با خبرنگار ما گفت: طی هفت ماهه سالجاری135 
داده  رخ  استان  در  زایی  قلو  چند  والدت  واقعه 
است که 131 واقعه دو قلو زایی و 4 واقعه سه 
قلو زایی بوده است. وی  اظهار کرد: طی هفت 
بوده  زایی  واقعه چندقلو  ماهه سال گذشته 135 
قلو  سه  واقعه   4 و  زایی  قلو  دو  واقعه   131 که 
چند  والدت  واقعه  سالجاری  طی  که  بوده  زایی 
کل  مدیر  است.  داشته  رشد  استان  در  زایی  قلو 
ثبت احوال استان گفت: طی هفت ماهه سالجاری 
بیشتر وقوع والدت در گروه سنی مادران25 تا29 
تاکید کرد: طی هفت  پورحسین  باشد.  سال می 
زهرا  فاطمه   و  فاطمه  های  نام  سالجاری  ماهه 
فراوانی  بیشتر  مورد   339 و   422 با  ترتیب  به 
ابوالفضل و  اند و در پسران هم  نام ها را داشته 
فراوانی  بیشترین  مورد  و270   280 با  علی  امیر 
نام ها را دارند. مدیرکل ثبت  احوال گفت: اسامی 
بوده  مردم  بین  در  ها  نام  پرطرفدارترین  مذهبی 
به  استان  مردم  ارادت  از  ناشی  موضوع  این  و 
ائمه معصومین )ع( است. وی تصریح کرد: ثبت 
ثبت  نوزادان،  برای  شناسنامه  صدور  و  والدت 
شناسنامه،  تعویض  وفات،  گواهی  وصدور  وفات 
ثبت ازدواج و طالق، صدور گواهی والدت و تهیه 
آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت احوال است.

۲ کتابخانه در نهبندان
به بهره برداری می رسد

تسنیم- مدیرکل کتابخانه های عمومی با بیان 
عمومی  کتابخانه های  عضو  نفر  هزار   55 اینکه 
کتابخانه  دو  ماه  آبان   2۶ گفت:  هستند  استان 
به  نهبندان  چاهشند  و  دهک  روستاهای  در 
نماینده  با  بهره برداری می رسد. رضایی در دیدار 
حوزه  در  باید  کرد:  اظهار  استان  در  فقیه  ولی 
فرهنگ جاذبه ایجاد کنیم تا مخاطب به سمت آن 
گرایش پیدا کند. وی افزود: از نظر اعضا نسبت 
نسبت  به  عمومی  کتابخانه های  عضو  اعضای 
جمعیت استان در کشور در جایگاه دوم قرار داریم 
باز مردمان خراسان جنوبی  دیر  زمانهای  از  زیرا 
مناسب  کشور  در  جایگاه  این  و  بودند  علم  اهل 
آنها است. نماینده ولی فقیه با بیان اینکه کتابداران 
امانتدار علم علما تا رسیدن به دست مردم هستید 
و با آرشیوهایی که دارید می توانید مشاوران خوبی 
برای جامعه باشید گفت: کتابخانه ها برای هر سن 

و دانشی کارشناسی شده باشد.

افتتاح نمایشگاه جواهرانه
در دانشگاه صنعتی بیرجند 

فرهنگی  مدیریت  گزارش  به  خبر-  گروه 
که  جواهرانه  نمایشگاه  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
به همت بسیج دانشجویی و معاونت فرهنگی از 
روز یکشنبه 1۶ آبان با حضور مسئوالن استانی و 
دانشگاه صنعتی در صحن اصلی دانشگاه افتتاح 
شد به مدت 5 روز به کار خود ادامه خواهد داد.
را  نمایشگاه  این  پایی  بر  از  هدف  کار  سبزه 
در  وحجاب  عفاف  فرهنگ  بهتر  کردن  نهادینه 
جامعه عنوان کرد و افزود: دانشجویان می توانند 
تصمیم  برتر  مورد حجاب  در  اگاهانه  انتخاب  با 
صبح  نمایشگاه  این  است  گفتنی  نمایند.  گیری 
ها از ساعت 9 الی 12 وعصرها از ساعت 13 الی 

1۶ بروی عالقمندان باز می باشد.

300 بازنشسته تامین اجتماعی
کاراکارت دریافت کردند

مهر- مدیرکل تامین اجتماعی از صدور کاراکارت 
برای 300 بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی 
استان خبر داد. درویشی اظهارکرد: بیش از 13 هزار 
نفر بازنشسته و مستمری بگیر در استان تحت پوشش 
به  اشاره  با  وی  هستند.  اجتماعی  تامین  سازمان 
اجرای طرح صدور کارت رفاه اجتماعی ایرانیان برای 
بازنشستگان و مستمری بگیران تحت حمایت این 
سازمان اظهارکرد: اولین خدمت صدور این کارت ها 
برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
بوده است. وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح 
تا کنون برای 300 بازنشسته متقاضی در استان این 
کارت صادر شده است، بیان کرد: اعتبار این کارت ها 

چهار برابر میانگین حقوق و مزایای متقاضی است.

61 پزشک متخصص جدید
جذب بیمارستان های استان شدند

پزشکی،  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  ایرنا- 
 ۶1 گفت:  بیرجند  درمانی  و  بهداشتی  خدمات 
رشته   19 آموخته  دانش  متخصص،  پزشک 
تخصصی جذب مراکز درمانی و بهداشتی شدند و 
ظرف سه هفته آینده در محل خدمت خود شروع 
به کار خواهند کرد. دهقانی، افزود: این افراد در 
در  و  شوند  می  کار  به  مشغول  بیمارستان   11
رشته های داخلی، اطفال، مغز و اعصاب، جراحی 
بینی،  و  حلق  و  گوش  چشم،  جراحی  عمومی، 
ارتوپدی، اورولوژی، طب فیزیکی و توانبخشی و 
... که مورد نیاز استان است، فعالیت خواهند کرد. 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در غرفه آوا عنوان کرد:

افضلی  نظر  دکتر  دیروز  عصر  مالئی- 
در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
خراسان  آوای  غرفه  در  حضور  با  مجلس 
مدرسه   15 ساخت  در  مشارکت  از  جنوبی 
عنوان  و  داد  خبر  استان  در  عشایری 
و  آموزش  مدیرکل  بین  هماهنگی  کرد: 
در  مدارس  نوسازی  مدیرکل  و  پرورش 
عشایری  مدارس  تجهیز  و  ساخت  جلسه 
است.  شده  انجام  چی  قلم  آقای  حضور  با 
وی افزود: در تالش هستیم که محرومیت 
را از شهرهای مرزی حذف و قابلیت های 
استان را معرفی کنیم. این نماینده مجلس 
را  عشایر  و  مرزنشین  درد  من  کرد:  بیان 
درک می کنم و به همین دلیل با همکاری 
 15 تا  شد  قرار  استان  و  چی  قلم  بنیاد 
عشایر  برای  مشارکتی  صورت  به  مدرسه 
هوشمندسازی  گفت:  افضلی  شود.  ساخته 

مدارس کتابخانه ها هم انجام می شود.

ساخت 15 مدرسه عشایری در استان به صورت مشارکتی با بنیاد قلم چی

تجلی هنردینی در هفته قرآن و عترت
ارشاد  قوسی- محبی مدیرکل فرهنگ و 
و  قرآن  هفته  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان 
عترت از 22 تا 29 آذر در 8 استان کشور از 
جمله خراسان جنوبی، توسط معاونت قرآنی 
و  شود  می  برگزار  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  کل  اداره  محوریت  با  ها  برنامه  تمامی 
وی  بود.  خواهد  ها  سازمان  سایر  همکاری 
ادامه داد: امسال برای اولین بار از ظرفیت 
شده  استفاده  قرآن  فرهنگ  ترویج  در  هنر 
می  وارد  هنر  که  جایی  آن  قطعا  است. 
خوبی  به  را  قرآنی  مفاهیم  تواند  می  شود 
درجامعه تبیین کند. انتظار داریم که چهره 
های  تشکل  و  پیشکسوتان  موسسات،  ها، 

رویداد  یک  شاهد  و  بیایند  کار  پای  قرآنی 
اضافه  محبی  باشیم.  استان  در  قرآنی  پربار 
کرد: اهدافی که به دنبال آن هستیم حمایت 
از تولید آثار در حوزه قرآن و نماز و همچنین 
ایجاد رقابت کمی و کیفی بین تولیدکنندگان 
بتوانیم  اینکه  برای  داد:  ادامه  وی  است. 
فضای هنری استان را آماده کرده و ارتباط 
هنرمندان را با این رویداد بزرگ برقرار کنیم 
قرار است ورکشاپ هایی در حوزه نقاشی و 
طراحی برگزار شود. همچنین بسترهایی در 
نگارخانه های شهر برای نمایش آثار ایجاد 
برگزاری 15مین  به  اشاره  با  ایم. وی  کرده 
آزمون قرآن در استان گفت: خراسان جنوبی 

در آزمون سراسری قرآن و عترت کارمندان، 
رتبه اول کشوری را از لحاظ جمعیت شرکت 
کننده دارد. این در حالی است که تهران رتبه 

آخر را دارد. 

برگزاری ورکشاپ نقاشی
با حضور کاظم چلیپا

و  فرهنگ  سازمان  هنری  معاون  زمزم 
عترت  و  قرآن  هفته  در  داد:  توضیح  ارشاد 
سینمایی  و  هنری  های  فعالیت  بخش  در 
شامل  که  است  شده  تعریف  12جشنواره 
نقاشی،  عکس،  نماهنگ،  فیلمنامه،  فیلم، 

دستی،  صنایع  پوسترسازی،  خوشنویسی، 
برای  باشد.  می  تذهیب  و  خیابانی  تئاتر 
فرهنگ سازی ورکشاپ نقاشی را با حضور 
آبان   2۶ در  بنام  اساتید  از  چلیپا  کاظم 
برگزار می کنیم. در بخش پوسترسازی هم 
ورکشاپی با حضور استاد دانشگاه هنر در دو 
جلسه تئوری و نقد و بررسی برگزار می شود. 

قرآن،  موضوعات  با  خیابانی  تئاتر  فستیوال 
عترت و نماز که فراخوان متون نمایشی آن 
اثر هم  آغاز شده است، برگزار می شود. 5 
جشنواره  ایام  در  داوران  هیات  انتخاب  به 
خواهند  شهر  های  خیابان  در  اجراهایی 
آدرس  به  جشنواره  سایت  همچنین  داشت. 

etrat-kh.ir راه اندازی شده است. 

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  برزجی-   
از معرفی تولیدات استان در دهمین  بیرجند  کشاورزی 
ایرانی در هرات خبر  نمایشگاه محصوالت و کاالهای 
داد. به گزارش آوای خراسان جنوبی، احتشام اظهارکرد: 
دهمین نمایشگاه محصوالت و کاالهای ایرانی با حضور 

۶0 شرکت ایرانی و افغانستانی در هرات برگزار شد.
با اشاره به حضور استان های خراسان رضوی،  وی 
نمایشگاه  این  در  جنوبی  خراسان  تبریز،  اصفهان،  قم، 
بیان کرد: این نمایشگاه با حضور 45 شرکت ایرانی و 15 
شرکت افغانستانی در هرات برگزار شد. وی به سیاست 
های حمایتی اتاق بازرگانی بیرجند برای معرفی تولیدات 
استان در این نمایشگاه اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه 
غرفه ای برای اعضا اتاق گرفته شده که به صورت رایگان 
در اختیار اعضا قرار گرفته است. وی عنوان کرد: با حضور 
تا  هستیم  تالش  در  المللی  بین  رویدادهای  این   در 

جاذبه ها، ظرفیت ها و توانایی های استان در حوزه تجارت 
و تولیدات را هر چه بهتر و بیشتر به کشورهای دیگر از 
جمله افغانستان که هم مرز با خراسان جنوبی است را 
ارائه و معرفی کنیم. وی اظهارکرد: با برنامه ریزی مدون و 
حرکت به سمت بازاریابی علمی باید حضور موثرتری در 
بازار افغانستان داشته باشیم. احتشام با بیان اینکه با حضور 
در نمایشگاه هرات تالش می کنیم هر چه بهتر به معرفی 
مزیت های استان خود بپردازیم، گفت: مسئولیت ما در 
اتاق بازرگانی تجاری است و با توجه به عالقه وافر مردم 
افغانستان به کاالی با کیفیت ایرانی الزم است تا تالش 

کنیم زمینه مناسب تر مبادالت فراهم شود.
از خراسان جنوبی حدود 20  وی خاطر نشان کرد:  
معرفی  ،وظیفه  نمایندگی  به  بازرگانی  اتاق  شرکت که 
محصوالت این شرکتها رابه عهده داشته است وحدود 

12نفرهم از بیرجند همراه هیات بوده اند.

برزجی- مدیر حج و زیارت استان خراسان جنوبی 
داد  خبر  چزابه  مرز  در  منا  شهدای  موکب  برپایی  از 
کارگزاران  و  پرسنل  همت  به  موکب  این  گفت:  و 
با همکاری  و  جنوبی  زیارت خراسان  و  مدیریت حج 

سایر استان ها برپا شده است. 
اظهار کرد:  آوا  با  اختصاصی  نوفرستی در گفتگوی 
برای  عراق  به  زایران  اعزام  باالی  شمار  به  توجه  با 
شرکت در مراسم اربعین برای اولین بار موکب به نام 
زیارت  و  پرسنل و کارگزاران حج  منا توسط  شهدای 
استان در مرز چزابه برپا شد که در طبخ غذا، برپایی 

نمایشگاه و ایستگاه مطالعه به زایران خدمات رسانی 
می کنند. وی از ثبت نام 8 هزار زائر اربعین در سامانه 
قالب 1800  در  زایرین  این   : افزود  و  داد  سماح خبر 
گروه از استان در حال اعزام هستند. وی از رشد 40 
درصدی اعزام زائرین اربعین استان خبر داد و گفت: 
های  استان  تمامی  کشور  اربعین  ستاد  اعالم  طبق 
چزابه  مرز  از  باید  مقدس  مشهد  جز  به  کشور  شرق 
برای شرکت در این پیاده روی عظیم شرکت کنند که 
همین موضوع باعث شده است که برخی از هم استانی 
های خراسان جنوبی از دیگر استان ها ثبت نام کنند.

مالئی- سومین روز از نمایشگاه مطبوعات با بازدید 
مدیرمسول روزنامه گاردین کشور نیجریه از غرفه آوا 
اغاز شد. در این بازدید وی به معرفی کشور و زبان های 
مرسوم و محلی آن پرداخت و معرفی کرد. مدیر مسول 
روزنامه گاردین کشور نیجریه بیان کرد: رسانه ها نقش 

فعالی در توسعه کشورها دارند و با چند زبان مرسومی 
ک در نیجریه اعم از فرانسوی انگلیسی و عربی مرسوم 
است می توان این کشور را به خوبی معرفی کرد. گفتنی 
است در سومین روز از نمایشگاه توریست طبیعت گردی 
که به بیرجند سفر کرده بود نیز از غرفه  آوا دیدن کرد.

سومین روز از آغاز به کار نمایشگاه مطبوعات در حالی 
آغاز شد که مدیران رسانه های کشوری از غرفه اداره 
کل ارشاد استان استقبال باالیی کردند. غرفه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد استان به شماره 432 در این نمایشگاه 
می پردازد.  استان  نشریات  و  مطبوعات  معرفی  به 
مقام  قائم  و  تسنیم  خبرگزاری  استان های  مدیرکل 

اداری، مالی و بازرگانی و مدیر توزیع روزنامه تخصصی 
صمت )صنعت،معدن،تجارت( از این غرفه بازدید کردند. 
قائم مقام روزنامه صمت در این بازدید آمادگی خود را 
معرفی  با  رابطه  در  جنوبی  خراسان  با  همکاری  برای 
قابلیت های صنایع، معادن و مبادالت تجاری و معرفی 

فرصت های سرمایه گذاری در استان اعالم کرد.

معرفی تولیدات خراسان جنوبی در هرات
افتتاح موکب شهداي منا در مرز چزابه

به همت پرسنل و کارگزاران مدیریت حج و زیارت استان انجام گرفت:

بازدید مدیر مسئول روزنامه گاردین
از غرفه آوا

 استقبال مدیران رسانه های ملی

از غرفه اداره کل ارشاد استان در نمایشگاه مطبوعات
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یکی از صد تحریم برداشته شده را بگویید

مدیر مسئول کیهان با بیان اینکه یکی از آقایان 
گفته ما صد مورد تحریم را برداشته ایم و سه تا 
مانده است و عده ای آن صدها را نمی بینند و تنها 
این سه تا را می بینند، گفت: سؤال این است یکی 
از آن صدها را بگویید و اینکه می گویید تحریم 
ها برداشته شده، چه چیز تحریم ها برداشته شده 
است؟ شریعتمداری تاکید کرد: موضوع که فضایی 
برداشته شده است؟ وی  نیست، کدام تحریم ها 
افزود: تحریم های بانکی وجود دارد و آقای سیف 
می گوید بانک های بزرگ با ما رابطه برقرار نمی 
اصلی  اندرکاران  دست  داشت:  اظهار  وی  کنند. 
ظریف،  صالحی،  آقایان  جمله  از  هستند  برجام 
ها  تحریم  گویند  می  روانچی  تخت  و  عراقچی 

روی کاغذ برداشته شده است.

رئیس جمهور هم می گوید رسانه میلی 
نه رسانه ملی؛ این از فحش بدتر است

گفتگویی  طی  دانشگاه  و  حوزه  استاد  نقویان، 
وضعیت  مورد  در  صریحی  اظهارات  آپارات،  با 
 کشور بیان کرد. وی با ذکر این که شایعه پخش 
می کنند که نقویان ضدانقالب است، گفت: حاال 
خودم را بکشم که بگویم نیستم، می گویند اگر 
 نیستی پس چرا رسانه پخشت نمی کند.وی افزود :
چرا رسانه ای که نامش ملی است، اما خود رئیس 
باید  جمهور  رئیس  چرا  میلی.  گوید  می  جمهور 

بگوید میلی. این از فحش بدتر است.

حبیبی: مواضع رئیس جمهور و دولت
 در قبال دشمنی آمریکا بسیار ضعیف است

حبیبی، دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه رئیس 
جمهور منتقدین خود را دروغگو می نامد و به کار 
نیست،  رئیس جمهور  در شأن  ادبیات  این  بردن 
از  دیگر  برخی  و  رئیس جمهور  مواضع  گفت: 
آمریکا  خصومت ورزی  قبال  در  دولتی  مسئوالن 

بسیار ضعیف است.

انصاری: حجم تخریب ها علیه رئیس جمهور 
قابل مقایسه با ادوار گذشته نیست

جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  انصاری، 
جمهور  رئیس  شخص  علیه  تخریب  می گوید: 
افزود: نداشته است.وی  سابقه  فعلی  دوره   در 

برخی  برای  رسانه  آزادی  از  دولت  حال  این  با 
تخریب ها، عقب نشینی نمی کند ما وظیفه ای 

در پاسداری از حرمت آزادی هم داریم. 

روحانی ضعف دولت را گردن نظام نیندازد

منتقدان  گفت:  اسالمی  موتلفه  عضو  ترقی، 
مشکالت موجود در کشور را ضعف دولت تلقی 
می کنند، اما دولت با پرداختن به این مسئله آن 
هم در قالب سخنرانی هدفی جز اینکه آن را به 

گردن نظام بیندازد، ندارد.

اسد: غرب ضعیف شده و مرا می پذیرد

رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با روزنامه ساندی 
گذشته  به  نسبت  غرب  گفت:  انگلیس  تایمز 
ضعیف تر شده است. این روزنامه می نویسد: بشار 
اسد و هم پیمانان روسش برای حمله گسترده ای 
آماده  آینده  روز  چند  ظرف  حلب  شهر  شرق  به 
همه  اکنون  که  است  معتقد  اسد  بشار  می شوند. 
شرایط به نفع وی پیش می رود و غرب مجبور به 
قبول وی خواهد بود. بشار اسد در این مصاحبه 
و  نیست  پشیمان  از هیچ چیزی  تأکید کرده که 
هیچ گزینه ای جز گزینه نظامی پیش رو ندارد. 
آماده حل و فصل  اسد گفت: ما قبال گفتیم که 
اوضاع با کسانی هستیم که سالح را کنار بگذارند. 
ما گذرگاه های انسانی را برای خروج مردم ایجاد 
بمباران  را  ما  مراکز  تروریست ها  اما  کردیم، 

می کنند.

حزب ا... : پس از آزادی حلب
 نقشه سیاسی جهان تغییر می کند

آزادی حلب  رئیس هیئت شرعی حزب ا... گفت: 
تغییر  دیگر  بار  را  جهان  سیاسی  نقشه  سوریه، 
می دهد. محمد یزبک گفت: ما فلسطین را هدف 
اول و آخر می دانیم. از این رو، همچنان سخن 
گفت  که  می کنیم  تکرار  را  صدر  موسی  امام 
انتخاب  درباره  وی  است.«  مطلق  شر  »اسرائیل 
سال  دو  از  پس  گفت:  نیز  لبنان  جمهور  رئیس 
کسی  گفتند،  می  که  سخنانی  رغم  به  و  نیم  و 

را انتخاب کردند که مقاومت انتخاب کرده بود.

احمدی نژاد : آقا فرمودند مصلحت نیست؛ گفتم باشد، یک ثانیه هم طول نکشید

محمود احمدی نژاد طی سخنانی در جمع تعدادی از حامیانش به ماجرای کناره گیری 
خود از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد. رئیس دولت نهم و دهم اظهار داشت: آقا 
فرمودند مصلحت نیست در انتخابات باشید؛ گفتم باشد، یک ثانیه هم طول نکشید. وی 
افزود: برخی شعارها هم که در این خصوص داده می شد ابراز احساسات مردم بود، البته 
تذکر دادم این ها را نگویید. وی اظهار داشت : وقتی رهبری فرمودند، خیال همه راحت 
شد. احمدی نژاد تاکید کرد : به خدا اگر یک در ده هزار میلیارد کاندیداتوری در ذهنم بود، االن آن هم نیست 

و به نزدیکانم توصیه می کنم به انتخابات وارد نشوند وی تاکید کرد: سفرهای استانی ام ادامه پیدا می کند.

صوفی : نگرانی اصالح طلبان رد صالحیت روحانی در انتخابات است

علی صوفی، وزیر دولت اصالحات در خصوص اختالف نظرها در اردوگاه اصولگرایی 
پیرامون روحانی و اینکه او یکی از کاندیداهای احتمالی آنهاست، گفت: روحانی مواضعی 
از نظر اصولگرایان این مواضع قابل قبول نیست.  در طول این چهار سال داشته که 
این عضو شورای سیاستگذاری اصالحات با بیان اینکه رقابت درون گروهی در جبهه 
اصالحات منتفی است، تاکید کرد: یعنی هیچ یک از اصالح طلبان کاندیدای جدی ای 
را مقابل روحانی قرار نمی دهند. بنابراین اصالح طلبان فقط یک نگرانی دارند و آن این است که نکند روحانی 

را اگر به عنوان تنها کاندیدای اصالحات ببینند وسوسه شوند که رد صالحیت کنند.

فراکسیون  اعضای  جلسه  در  جمهور  رئیس 
مستقلین والیی مجلس با بیان اینکه در سه 
نفتی نداشتیم،    ماهه نخست سال ۹۵ درآمد 
گفت: کاهش قیمت نفت را یکی از مشکالت 

بزرگ دولت عنوان کرد.
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت 
در مجلس با اشاره به این جلسه با رئیس جمهور 
گفت: در این جلسه آقای رئیس جمهور از رأی 
مثبت نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت 
در جلسه رای اعتماد اخیر تشکر کرد و عنوان 
کرد مجلس با این رای عالوه بر اینکه باعث 

ساماندهی این وزارتخانه ها شد رای مثبت آنها 
اثر مثبت را بر جامعه گذاشت که مردم  این 
احساس کردند همدلی بیشتری بین دولت و 
مجلس به وجود آمده و این همدلی بیشتر از 
رئیس جمهور  افزود:  وی  است.  قبل  مجلس 
و  رایزنی ها  طور  این  کرد:  خاطرنشان 
همکاری ها استمرار داشته باشد و مختص یک 
مقطع خاص نباشد. از آنجایی که مردم از این 
وفاق و همدلی استقبال می کنند ما موظفیم در 
این جهت حرکت کنیم. جعفرزاده خاطرنشان 
کرد: رئیس جمهور عنوان کرد در سه سال و 

در  و  شده  انجام  خوبی  اقدامات  گذشته  نیم 
جاهایی که اقدامات ناکافی بوده باید تالش 
بیشتری صورت پذیرد. نایب رئیس فراکسیون 
رئیس جمهور  داشت:  اظهار  مستقالن والیی 
و  کرد  ارائه  تورم  کاهش  نحوه  از  گزارشی 
افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز 
پایان  تا  که  بود  درصد   40 حدود  تورم  کرد 
سال به 34.7 درصد کاهش یافت. برای سال 
بعد تورم 2۵ درصدی را هدف گذاری کردیم 
که به 17 درصد کاهش یافت و برای سال 
۹6 نیز پیش بینی کرده ایم که تورم تک رقمی 

تثبیت شود. جعفرزاده خاطرنشان کرد: روحانی 
سال های  طی  ما  مشکل  بزرگ ترین  گفت 
 120 از  نفت  قیمت  شدید  کاهش  گذشته 
نداشته  سابقه  تاریخ  در  و  بود  دالر   30 به 
یابد.  کاهش  چهارم  یک  تا  نفت  قیمت  که 
تقریبا  کرد  عنوان  رئیس جمهور  افزود:  وی 
همه کشورهای منطقه  مانند عربستان، قطر 
برای  که  هستند  مواجه  مشکل  با  عراق  و 

پرداخت حقوق تسهیالت دریافت می کنند.
والیی  مستقالن  فراکسیون  نایب رئیس 
سال  گفت  روحانی  داشت:  اظهار  مجلس 

در  ما  و  بود  سختی  بسیار  سال  گذشته 
و  نداشتیم  حقوق  اسفند  و  بهمن  ماه های 
ناچار شدیم نفت خود را پیش فروش کنیم و 
به همین خاطر در سه ماهه نخست امسال 

پول نفت نداشتیم.

رئیس جمهور: در سه ماهه نخست ۹۵ درآمد نفتی نداشتیم
کاهش قیمت نفت مشکل بزرگ دولت/ تورم رضایت بخش است
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