
رئیس جمهور : 
 بازگشت به شرایط قبل از تحریم ها 

تعجب جهانی را برانگیخت

نبویان ، نماینده سابق مجلس  : 
تیم  مذاکره کننده هسته ای برخالف نظر

رهبری گام  به گام در برجام جلو نرفت

کواکبیان ، نماینده تهران  : 
طرح ساماندهی دریافتی های مدیران

کشور »ماست مالیزاسیون« است

وزیر پست دولت سازندگی :  
دولت یازدهم مأمور هاشمی است

و به رضایت مردم فکر نمی کند
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پای لنگ 
کتابخوانی
* هرم پور

در همین گیر و دار زندگی و در وانفسای گرفتاری 
شناسم می  را  افرادی  اقتصادی،  مختلف   های 

که مثل وعده های غذایی، وعده های کتابشان 
را  می خورند! اصاًل بدون خواندن کتاب، روزشان 

شب نمی شود و شبشان روز. 
مشکالت  فقط  که  ندارم  اعتقاد  این  به  خیلی 
پایین  را  جامعه  مطالعه  نرخ  میانگین  اقتصادی 
آورده و بیشتر از آن به این معتقدم که این روزها، 
همان  به  و  شود  می  یافت  کمتر  خوب  کتاِب 
اندازه، کتابخوان خوب. و به این هم معتقدم که 
فرهنگ مطالعه در جامعه ما، هنوز فرهنگ نشده 
البته  و  دارد.  زیادی  فاصله  شدن  فرهنگ  تا  و 
در  ویژه  به  محترم  مسؤوالن  از  خیلی  متأسفانه 
حوزه های فرهنگی ، فرهنگ سازی نمی کنند 

بلکه بیشتر عادت سازی می کنند.
آمار دقیق و موثقی از نرخ مطالعه در خراسان 
جرأت  من  حداقل  یا  و  نیست  دست  در  جنوبی 
نمی کنم به آمار موجود استناد کنم، اما بپذیریم 
دور  که  بپذیریم  و  خوانیم  می  کم  واقعًا  که 
و  تفریح  شهر،  های  خیابان  در  ماشین  با  زدن 
و  دیدن  تلویزیون  دوستانه،  های  دورهمنشینی 
این روزها انگشت سائیدن به صفحه تلفن همراه 
و صفحات اجتماعی را مرور کردن، بازار رفتن و 
یا حتی بیکار نشستن در خانه ها و زل زدن به در 

و دیوار را بیشتر از کتاب خواندن دوست داریم.
  خیلی ها برای کتابخوان کردن ما زحمت می کشند،

کتابخانه می سازند،  خیران عزیزی که هر سال 
دوستانی که هرسال ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله
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فرماندار بیرجند در بازدید از کارگاه های
مراکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز استان :

آموزش های فنی 
و حرفه ای متناسب 

با نیاز منطقه باشد
با اشاره به نقش آموزش فنی   فرماندار بیرجند 
برای  گفت:  اقتصادی  توسعه  در  ای  حرفه  و 
شهرستان  اقتصادی  توسعه  و  درآمد  افزایش 
ضرورت دارد آموزش ها ...) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

استانِ ثروتمندِ بیکار
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران : خراسان جنوبی ثروتمندترین استان کشور از نظر معادن است اما به دلیل نبود 

زیرساخت ها، این منابع کمتر مورد بهره برداری قرار می گیرد و با وجود ذخایر ارزشمند در دل بیابان شاهد بیکاری جوانان هستیم

 صفحه ۷
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عابران پیاده ؛
 50 درصد متوفیان 
تصادفات بیرجند
 رئیس پلیس راهور بیرجند  گفت : آمار  تصادفات نشان
مي دهد که درصد باالیي از متوفیان و مجروحان 

عابران پیاده  هستند ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

دعوت از استان برای شرکت
در رویداد بین المللی کارگزاران
صفحه ۷

کمبود سرمایه در گردش
 فعاالن کشاورزی و دامداری 
بشرویه را تهدید می کند
صفحه ۷

483 قطعه زمین رایگان
 برای مسکن مددجویان
 امداد اختصاص می یابد
صفحه ۷

الفاز العربیه ، البارتي!
صفحه ۴

همکار محترم جناب آقای مصطفی اسحاقی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون بانک آینده خراسان جنوبی 
که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

مدیریت و پرسنل بانک آینده خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس عرب نژاد       
 مدیرکل محترم بهزیستی استان خراسان جنوبی     
 انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از توانمندی ، تجربه 

و درایت شما می باشد، تبریک عرض نموده  
توفیقات روز افزون برای شما برادر متعهد و پرتالش آرزومندیم.  

انجمن خیریه پیشگیری 
و حمایت از بیماران ژنتیکی استان خراسان جنوبی

خداوند متعال را شاکریم که در سایه لطف بی کرانش
 در پرتو همدردی و همدلی اقوام ، دوستان عزیز 

و یاران مهربان تحمل مصیبت فقدان 

مرحوم محمد خودکار 
را به ما ارزانی داشت. اکنون به حکم ادب و حق شناسی

 مراتب سپاس و قدردانی خود را از همه خوبان و سروران گرامی
 علی الخصوص اداره کل کتابخانه های عمومی استان، روزنامه 
موسسه  آزادی(،  )شعبه  صادرات  بانک  جنوبی،  خراسان  آوای 
خیریه امید کوثر و تمامی سروران ارجمندی که در مراسم تشییع 

و تدفین شرکت نموده یا از طریق پیامک، ارسال گل، حضور سبزشان، پارچه نویسی و تماس تلفنی با ما 
همدردی نمودند و یا از شهرها و روستاهای اطراف ما را مورد تفقد قرار دادند، اعالم می نماییم و از اینکه امکان 
تشکر حضوری از یکایک عزیزان میسر نیست، پوزش طلبیده و از خداوند متعال طول عمر باعزت و سربلندی 
شما بزرگواران را آرزومندیم. ضمنا مراسم هفتمین روز درگذشت آن مرحوم امروز دوشنبه ۲4 /95/8 
از ساعت ۲/3۰ الی 3/3۰ بعدازظهر در محل مسجد امام حسن عسکری)ع( واقع در رجایی ۲۰ 
 برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده خودکار و سایر بستگان 

» 24 آبان ماه  روز کتاب  ، کتابخوانی و کتابدار«
 و نیز سالروز ارتحال مفسر بزرگ قرآن

عالمه سید محمدحسین طباطبایی 
گرامـی بـاد

مراسم گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار و نیز اختتامیه استانی 
ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی و برنامه قرعه کشی

 شرکت کنندگان در مراسم چهارشنبه ۲6 آبان ماه 95 ساعت ۱7 
در سالن اجتماعات قلم چی، واقع در نبش توحید 44 برگزار می شود.

چهارمین سالگرد درگذشت عزیزمان 

مرحوم حاج ابراهیم هاشمی مقدم 
را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

 روحش شاد و یادش گرامی

افسانه هستی اش اگر پایان یافت                 خوش نامی و عزتش به پایان نرسید

خانواده هاشمی مقدم

کسب مقام سوم مسابقات تیمی زورخانه ای جوانان کشور 

توسط فرزندان برومند خراسان جنوبی به مربیگری جناب آقای علی قمری
 و سرپرستی جناب آقای علی سنگکی در شهر اصفهان را به این عزیزان،

 جامعه ورزش و تمامی هم استانی های عزیز تبریک عرض می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره و پرسنل 

موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی

سروران ارجمند
جناب آقای دکتر قائمی

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و قائم مقام وزیر ارجمند  در استان خراسان جنوبی 

جناب آقای دکتر دهقانی
معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر مهدیزاده
معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

سرکارخانم  دکتر ناصری
معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای دکتر ارجمندی، جناب آقای دکتر باریک بین، جناب آقای دکتر راستی، جناب آقای دکتر آهنی، جناب آقای دکتر زراعت کار، جناب آقای دکتر شوکتی 
فرد، سرکار خانم دکتر فرازی نیا، جناب آقای دکتر فرخی، جناب آقای حاج علیرضا فرهادیان، جناب آقای حاج عالمحسین کریم پور فرد، جناب آقای سید محمود 
حسینی، جناب آقای سید محمود هاشمی زاده، جناب آقای مهندس محمدرضا صابری،  جناب آقای حسن عظیمی، جناب آقای علی زندی، جناب آقای محمدعلی 
نعمتی، جناب آقای موسی عباس پور فرد، جناب آقای علی یوسف زاده ، جناب آقای اسفندیار اکرم زاده، جناب آقای ابوطالب یداللهی، جناب آقای ابراهیم حسن زاده

 جناب آقای اکبر وارسته ، جناب آقای علی محمد صادقی، جناب آقای حسن اشرفی

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری و از خودگذشتگی بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت گذرانده اند و در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران خالصانه از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند. بدین وسیله مراتب تجلیل و سپاس خود را از تالش های ارزنده و سازنده شما بزرگواران در عرصه بهداشت و درمان منطقه محروم 
سربیشه ، درح و روستاهای تابعه که یکی از برجسته ترین عرصه ها برای خدمتگزاری به انسان ها می باشد، صادقانه ابراز می نمایم. در پرتو خداوند بی همتا همواره سرافراز و پیروز باشید. 

مهندس سعید رضایی- دارالشفاء خیریه حاج محمد یاوری سربیشه

جناب آقای مصطفی اسحاقی
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت معاون بانک آینده شعبه خراسان جنوبی 

که نشان از شایستگی و لیاقت شما می باشد ، صمیمانه تبریک می نماییم.

مدیریت و کارکنان بانک ملت شعبه مدرس

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
پیتزا فقط 6۰۰۰ تومان )نوشابه و سس رایگان( 

با هر سفارش ساندویچ و پیتزا از ما یک هدیه دریافت کنید. 
صیاد شیرازی- واحد 9۰      ۰9۱57۰۱4۲9۲ - 3۲۲3635۱

فروش سوپر مارکت ))من و تو((
واقع در معصومیه باال به دلیل مهاجرت    ۰9۱586۲۲373

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از یکایک اقوام، دوستان، آشنایان، 
ادارات، ارگان ها و تمامی بزرگوارانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان عبدا...مالکی 
همراهی نمودند و یا با ارسال تاج گل و پیام تسلیت و حضور سبزشان تسلی 
بخش دل داغدارمان بودند صمیمانه اعالم می نماییم.  ضمناً به اطالع می 
رساند مراسم چهلمین روز در گذشت آن عزیز سفر کرده امروز دوشنبه 
95/8/۲5 از ساعت۲:3۰ الی3:3۰ بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
)واقع درخیابان انقالب(برگزارمی گردد. تشریف فرمایی شما سروران گرامی 
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.                           

 خانواده های:مالکی،دهنوی وسایربستگان
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مدیرعامل بانک مسکن : نرخ تسهیالت صندوق پس انداز مسکن کاهش نمی یابد

مهر - مدیرعامل بانک مسکن از عدم کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی از محل صندوق های پس انداز مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر 
کمترین نرخ سود تسهیالت بانکی مربوط به بخش مسکن است. محمد هاشم بت شکن افزود: برای اولین بار، نرخ تسهیالت تک رقمی شده و هم 
اکنون که نرخ 9 درصدی تسهیالت مسکن با نرخ تورم یکسان شده است، نمی توان انتظار کاهش بیشتر نرخ تسهیالت را داشت.

اهمیت کارآفرینی در جامعه

* مهدی فاطمی

آبانماه(  تا30   24( سال  هر  آبان  آخر  هفته 
جهانی  هفته  عنوان  به   - نوامبر  سوم  هفته   -
توسعه  امروزه  است.  شده  نامگذاری  کارآفرینی 
و  طبیعي  منابع  وجود  بر  متکی  صرفًا  اقتصادی 
بلکه تحقق اهداف  ذخایر زیرزمیني غنی نیست 
توسعه در دوران کنوني در گرو نقش انسان است 
ذهن  از  اقتصادي  توسعه  و  رشد  اصلي  عامل  و 
کارآفریني  میان  این  در  خیزد.  می  بر  ها  انسان 
سرمایه  ترین  اصلي  که  اي  پدیده  عنوان  به 
مورد نیاز آن داشتن خالقیت، جسارت، پیشرفت 
از  هاست   فرصت  از  موقع  به  گیري  بهره  و 
مي  محسوب  اقتصادی   رشد  عوامل  مهمترین 
بین  که  است  داده  نشان  نیز  تحقیقات  شود. 
هر کشور  در  کارآفرینان  تعداد  و  اقتصادي  رشد 

همبستگي مثبت وجود دارد. 
عنوان  به   1395 سال  نامگذاری  به  عنایت  با 
»اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل« ، اگر از منظر 
اقدام و عمل موارد مرتبط با اقتصاد مقاومتي مورد 
عنوان  به  مي تواند  کارآفریني   ، گیرد  قرار  توجه 
اقتصاد  اهداف  به  دستیابي  در  مقوله  مهمترین 

مقاومتی ایفاي نقش کند.
امروزه در شرایط متحول جهانی ، »کارآفرینی« 
طریق  از  اقتصادی  توسعه  کار  و  ساز  عنوان  به 
نوآوری، ایجاد اشتغال و گسترش رفاه در جامعه، 
تاثیرگذار می باشد. یا توجه به تاکید بر گسترش 
ها بررسی  باالدستی،  اسناد  در   کارآفرینی 
فضای  از  ایران  در  کارآفرینی  دهد  می  نشان 
در  که  طوری  به  نیست.  برخوردار  مناسبی 
 2016 سال  کارآفرینی  جهانی  شاخص  گزارش 
کارآفرینی جهانی  توسعه  موسسه  توسط   که 
 15 میان  در  ایران  شود،  می  تهیه   )  GEDI(
رتبه  آفریقا،  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  کشور 
رتبه  از 130 کشور جهان،  بیش  میان  در  و   14
80 را کسب نموده است. از این رو برای رسیدن 
به وضع مطلوب در کارآفرینی و تکیه بر آن به 
راه طوالنی  توسعه کشور،  موتور محرک  عنوان 

در پیش داشته و نیازمند تالش فراوان هستیم.
 ، جامعه  در  کارآفرینی  و  کار  فرهنگ  ارتقاء 
الگوسازی   ، کارآفرینان  جایگاه  و  منزلت  ارتقاء 
الگوهای  معرفی   ، جامعه  سطح  در  کارآفرینان 
کارآفرینی،  و  کار  و  کسب  عرصه  موفق 
براي توسعه کارآفریني در جامعه،  ظرفیت سازي 
مخل  و  مزاحم  مقررات  و  ها  نامه  آیین  اصالح 
فیزیکی،  زیرساخت هاي  ایجاد   ، کار  و  کسب 
کاری  اولویت  در  باید   ... و  نیاز  مورد  تجاري 

مسئوالن و مدیران قرار گیرد. 
عنوان  به  کارآفریني  و  کار  که  روزي  امید  به 
از پیش در جامعه نهادینه  یک ارزش واال بیش 

شود.  بقول حکیم ابوالقاسم فردوسی 
تن آسایي و کاهلي دور کن 

بکوش و ز رنج تنت سور کن  
 که اندر جهان ، سود بي رنج نیست 

کسي را که کاهل بود گنج نیست 

زنان  سازی  توانمند  ی  روزه  یک  همایش 
آزاد  دانشگاه  در  مقاومتی  اقتصاد  رویکرد  با 
امام   ، استاندار  حضور  با  جنوبی  خراسان 
زنان و  امور  بیرجند، معاون مرکز  جمعه ی 
بنیاد  مدیرعامل  جمهوری،  ریاست  خانواده 
توسعه ی کارآفرینی زنان و جوانان، رئیس 
ستاد توانمند سازی زنان کشور و جمعی از 
مدیران استان و مسئوالن حوزه زنان استان 

برگزار شد.
آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 

این  ابتدای  در  جنوبی،  خراسان  اسالمی 
هیئت  دبیر  حسنی  علیرضا  دکتر  همایش 
آزاد اسالمی خراسان  دانشگاه  امنا و رئیس 
برون  راهبرد  تنها  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی 
اقتصاد  الگوی  اقتصادی،  از مشکالت  رفت 
ی  همه  دشمن  گفت:  است،  مقاومتی 
هدف  مارا  اقتصاد  ویژه  به  جامعه  شئونات 

قرار داده است.
به  ادامه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
فرهیخته  زنان  های  ویژگی  و  صفات 
گفت:  و  کرد  اشاره  قرآن  دیدگاه  از 
که  همچنان  باید  ما  ی  جامعه  بانوان 
های حمایت  با  مقدس  دفاع  دوران   در 

خود نقش آفرینی کردند، امروز هم در جبهه 
تولید بیش از پیش گام بردارند.

استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  ادامه  در 
حمایت  لزوم  بر  تأکید  با  جنوبی  خراسان 
اندازی  راه  کرد:  عنوان  بانوان  اشتغال  از 
صندوق های خرد، گامی مثبت برای حمایت 
بتوانیم  امیدوراریم  و  بانوان است  اشتغال  از 

یک یا دو میلیارد تومان به این صندوق ها 
کمک کنیم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: با وجود آنکه 
 بانوان در همه ی حوزه ها دارای توانمندی های

در  آنان  توانمندی  از  اما  هستند،  زیادی 
استفاده  اداری و مدیریتی کمتر  حوزه های 
شده است. سید علی اکبر پرویزی در ادامه 
ایجاد مشاغل خرد می  با  بانوان  تأکید کرد 
 توانند در رونق اقتصادی کشور نقش اصلی

داشته باشند.
امام جمعه ی  حجت االسالم دکتر رضایی 
از  تشکر  ضمن  مراسم  این  در  نیز  بیرجند 
آزاده  ویژه  به  همایش  این  برگزارکنندگان 
ارزشی دکتر علیرضا حسنی بیان کرد: امروز 
یکی از دغدغه های بسیار مهم رهبر معظم 
و  است  مقاومتی  اقتصاد  دولت،  و  انقالب 
الگوهای  براساس  موضوع  این  تحقق 
اسالمی و آموزه های مکتب متعالی اسالم، 

ضرورتی غیر قابل چشم پوشی است.
معاون  باستانی  سوسن  دکتر  است  گفتنی 

و  زنان  امور  مرکز  راهبردی  های  بررسی 
خانوده ریاست جمهوری نیز در این همایش 
با بیان این که زنان در عرصه های مختلف 
اجتماعی حضور دارند ، افزود: باید به جنبه 
نقش  اقتصادی  و  فرهنگی  مختلف  های 
آفرینی زنان در کارهای فرهنگی و اقتصادی 

جامعه توجه شود و تقویت گردد.
گفتنی است در این همایش حسین عباس 
فرهنگی  میراث  کل  مدیر  معاون  زاده 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
امور  کل  مدیر  نخعی  نفیسه  خانم  جنوبی، 
فیروزه  خانم   ، استانداری  خانواده  و  زنان 
بنیاد توسعه ی کارآفرینی  صابر مدیرعامل 
ستاد  رئیس  فیروزفر  خانم  جوانان،  و  زنان 
دکتر  خانم  کشور،  زنان  توانمندسازی 
فناوری  و  تحقیقات  معاون  کاظمی  طوبی 
عذرا  دکتر  خانم  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
علمی  هیئت  عضو  مود  کاظمی  میر 
رئیس  پور  قاسم  زهرا  دکتر  و  همایش 
آزاد  دانشگاه  ی  فرهیخته  بانوان  شورای 

اسالمی خراسان جنوبی نیز به ایراد سخن 
اقتصاد  و  زنان  نقش  اهمیت  و  پرداختند 
های آسیب  و  زنان  سالمت  و   مقاومتی 

سرپرست  زنان  ی  حوزه  در  اجتماعی 
خانواده را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این همایش از 6 نفر از برگزیدگان 
استان  در  بافی  تو  هنری  ی  جشنواره 
همایش  مهمانان  و  شد  قدردانی  و  تجلیل 
های  توانمندی  و  تولیدات  آثار  نمایشگاه  از 

بانوان خراسان جنوبی بازدید کردند.

 بانوان جامعه ی ما باید همچنان که در دوران دفاع مقدس با حمایت های
خود نقش آفرینی کردند، امروز هم در جبهه ی تولید بیش از پیش گام بردارند

یادداشتدکتر علیرضا حسنی در همایش استانی توانمند سازی زنان با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطرح کرد:

پای لنگ کتابخوانی
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خیلی ها برای کتابخوان 

عزیزی  خیران  کشند،  می  زحمت  ما  کردن 
که  دوستانی  سازند،  می  کتابخانه  سال  هر  که 
در  مختلف  مسابقات  و  ها  جشنواره  هرسال 
با  که  عزیزانی  کنند،  می  برگزار  کتاب  حوزه 
 هزاران زحمت نمایشگاه کتابی را نسق می دهند

روز  مناسبت  به  که  بیشتری  های  کتابفروش 
و  دهند  می  ویژه  های  تخفیف  کتابخوانی، 
گسترش  برای  که  دوستی  فرهنگ  دوستان 

کتابخوانی می نویسند یا صحبت می کنند. 
 ما همه غافلیم از اینکه کتاب، سؤال و مطالبه گری

می آورد و مطالبه گری بستر توسعه را همراه با 
که نسلی  از  غافلیم  و  کند،  می  فراهم   پیشرفت 

با  ما  و  ماست  درکنار  ها  سال  این  امانت   به 
و  ها  لذت  از  گشایی  عقده  با  و  تمام  رحمی  بی 
را  خواندن  کتاب  لذت  درونمان،  های  خواسته 
هستم  مطمئن  تحقیق  بی  دهیم.  نمی  یادشان 
از  کمتر  جنوبی  خراسان  در  مطالعه  نرخ  اگر  که 
اندازه  همان  به  حداکثر  نباشد؛  کشوری  میانگین 
آمار  برخی  اینکه  از  متأسفم  و  بیشتر.  نه  و  است 
 در چنین حوزه هایی آنقدر گفتنشان خجالت آور

است که فقط باید گفت و از کنارشان گذشت!
 بیشتر و بهتر از همه شما خوانندگان عزیز می دانم

که  را  هیچکدامتان  ها  جمله  این  خواندن  که 
اما  کرد،  نخواهد  کتابخوان  خوانید؛  نمی  کتاب 
اینکه در  یک موضوع را خوب می دانم و آنهم 
خانواده،  برای  دین،  برای  مردم  جنوبی  خراسان 
برای اصالت های خانوادگی، برای هنر و دانش و 
علم احترام قائلند. روند کتابخوانی در استان برای 
نسلی که هنوز نیامده هیچکدام از این ها را به 
ارمغان نخواهد برد، هر کدام از ما و هرچه برای 
افزایش فرهنگ کتابخوانی بکوشیم برای توسعه 

استانمان کوشیده ایم.
حمایت  به  نویس  کتاب  هم  امروز،  جامعه  در 
نیاز دارد، هم کتابخوان و هم کتاب فروش. هر 
حمایت  متصل  هم  به  های  حلقه  این  از  کدام 
نشوند، یک جای کار محکم خواهد لنگید، صدای 
باز شدن این حلقه های اتصال، صدای بی رمق 
کتابخوانی و صدای بی حال  احتضار  و در حال 
خیلی  روزها  این  مند،  عالقه  های  کتابخوان 
برسیم. دادشان  به  آید.  می  وقتی  هر  از  بلندتر 

کتاب  بیشتر  و  برسیم  خودمان  داد  به  حداقل 
بخوانیم، ماهی یک کتاب. سالی دوازده کتاب.

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

سرمقاله

 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- 20 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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC

KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت

نقاشـی ساختمـان
پالستیک - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

اصالحیـــه
دعوت به گردهمایی اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی

بدینوسیله از کلیه اعضای کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی دعوت می 

شود: برای شرکت در جلسه گردهمایی اعضای کانون هموفیلی استان که پنجشنبه 95/9/4 

ساعت 9 در محل دفتر کانون به نشانی بیرجند-خیابان انقالب- هیئت حسینی  برگزار 

می شود، شرکت فرمایند. 

دستور جلسه: 1 - ارائه گزارش عملکرد مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان 2 

- ارائه گزارش مالی توسط خزانه دار دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان 3 - انتخاب 

نمایندگان  بیماران و اعضای کانون هموفیلی استان. 
مدیر دفتر نمایندگی کانون هموفیلی ایران در استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مرغداری دارای پالک ثبتی شماره یک فرعی 

از 21- اصلی بخش 6 به نشانی شهرستان سربیشه نرسیده به روستای شورستان ملکی آقای محمد هادی خزاعی فرزند حسین به شماره شناسنامه 434 و شماره ملی 0651760186 که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 8051 صفحه 380 دفتر جلد 42- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 100 متر دیواریست به اراضی 
ملی شده شرقاً به طول62 متر دیواریست به اراضی مزرعه کالته غالم حاجی ابراهیم باقی مانده 21- اصلی جنوباً به طول 100 متر درب و دیواریست به اراضی ملی شده غرباً به طول 62 متر 
دیواریست به اراضی ملی شده پالک 385- اصلی )حقوق ارتفاقی شامل حق عبور و مرور اراضی ملی حد شرق را دارد( که از طرف مالک برابر سند رهنی شماره 12598 -92/12/21 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 9 سربیشه در قبال مبلغ 1/177/998/904 ریال به انضمام خسارت تاخیر در رهن بانک کشاورزی شعبه سربیشه قرار گرفته است. چون نامبرده ظرف مدت مندرج در سند 
فوق به تعهدات خود عمل ننموده، بنابراین بانک کشاورزی مدیریت شعب خراسان جنوبی به نمایندگی از شعبه سربیشه به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق الذکر را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9300358 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد 
رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله برابر نظریه شماره 94/161 ک مورخ 94/12/6 کارشناس رسمی دادگستری در رشته های راه و ساختمان و تاسیسات و ماشین آالت صنعتی، 
ششدانگ پالک فوق به صورت یک واحد مرغداری مورد بهره برداری قرار می گیرد با عرصه ای به مساحت 6200 مترمربع و اعیان آن شامل: 1- سالن اصلی مرغداری به مساحت 1235 مترمربع 
به صورت نیم اسکلت با سقف قوسی اجرا شده است. 2- ساختمان سرایداری به مساحت 60 مترمربع به صورت نیم اسکلت و سقف ضربی اجرا شده است 3- انبار دان به مساحت 125 مترمربع 
اجرا شده با سقف ایرانیت 4- خانه کارگری بدون پوشش و نیمه کاره به مساحت 48 مترمربع و دارای یک امتیاز آب روستایی 5 درصد اینچ و یک امتیاز برق سه فاز 25 آمپر و یک خط تلفن 
ثابت به شماره 32686705 که همگی به علت داشتن بدهی قطع بوده و کنتور برق توسط اداره برق جمع آوری شده است. مشتمل بر تجهیزات مرغداری با مشخصات ذیل به شرح : آسیاب و 
میکسر و باالبر یک عدد به قدرت 8، 4 و 4 اسب بخار به ارزش 50/000/000 ریال ، دو عدد دان خوری نیمه اتومات 3 خط به شکل بشقابی پارس به ارزش 220/000/000 ریال، دو عدد آب 
خوری 4 خط نیمه اتومات نیپل به ارزش 100/000/000 ریال، دو عدد هیتر به همراه کوره با قدرت 300000 کیلوکالری در ساعت به ارزش 100/000/000 ریال ، یک عدد گرمکن به قدرت 
200000 کیلوکالری در ساعت به ارزش 60/000/000 ریال، دو عدد تهویه به ارزش 16/000/000 ریال که جمعا به مبلغ 2/256/235/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز یکشنبه 
مورخ 95/10/05 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری 
و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و تلفن اعم از مصرف 
و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نگردیده برعهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هزینه 
های دولتی به شرح  ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. مورد مزایده بر طبق گواهی بانک بستانکار طی نامه شماره 52/2217/16 مورخ 95/06/07 مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی بوده 
و مانده طلب پرونده بدین شرح: مبلغ 1/177/998/904 ریال اصل طلب و مبلغ 417/393/055 ریال سود متعلقه و مبلغ 139/131/024 ریال خسارت تاخیر تادیه تا مورخ 95/6/7 به انضمام 
دیرکرد تا روز وصول جمعا به مبلغ 1/734/522/983 ریال اعالم گردیده که به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا 
محاسبه خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز 

تعطیل رسمی اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/8/24    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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بگم شمال  به شهرداری  خواستم  می  با سالم   
شهر فقط مهر شهر نیست بلوار مجیدیه و الهیه 
هم هست که نه فضای ورزشی داره  و نه فضای 

سبز و آسفالتی  !
0915...056

شهرداری  تدبیر  خصوص  در  سردبیر  سرمقاله  از 
ممنونم . این یک واقعیت هست که اگر شهرداری 
بخواهد می تواند بجز فشار به مردم از راه های 
دیگر هم درآمد کسب کند . آقای شهردار وشورای 
بدنه  به  سری  درآمد  افزایش  برای  لطفا  محترم 
نیروی انسانی شهرداری هم بزنید و کاری کنید که 
تکریم ارباب رجوع بهتر شود مطمئن باش با این 
کار باعث رونق ساخت و ساز خواهد شد و درآمدها 
برنامه های  پیدا خواهد کرد . ضمنا  افزایش  هم 

فرهنگی شهرداری جای قدردانی داد
ارسالی به تلگرام آوا

در هسته  و فضای سبز  پارک  نبود  به  توجه  با   
سبز  فضای  چرا  ابوذر  میدان  و  شهر  مرکزی 
ابتدای خیابان شهدا که قبال باغ ملی نام داشته و 
محلی برای استراحت کوتاه افراد بوده مدتی است 
در اشغال شورای شهر قرار گرفته و مردم با نرده 

های آهنی روبرو می شوند؟
ارسالی به تلگرام آوا

 هم اکنون که نیروگاه دیزلی بیرجند در خیابان 
ذیربط  مسووالن  شده  تبدیل  ویرانه  به  غفاری 
نسبت به ایحاد نیروگاه خورشیدی در این محل 
اقدام فرمایند تا ضمن زیبایی محیطی این محل 
برای پیشرفت علمی و ورود به حیطه انرژی های 

پاک و نو نیز مفید باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

در  مسکن  بنیاد  واحدی   96 مجتمع  ساکن  ما   
خیابان رجایی-خیابان مهزیار)پشت مزار شهدای 
16واحد  بلوک  شش  از  بلوک  باقریه(هستیم.هر 
داره در حالی که براش پارکینگ در نظر گرفته 
نشده و فضای باز برای پارکینگ مشخص شده 
زور  با  مسکن  بنیاد  سال  چهار  بعد  است.االن 
نامه و تهدید به سند نزدن میخواد از پیلوت هر 
قرار  از  ماشین  پارکینگ  بلوک)16واحدی(6جای 
بفروشه  تومان  میلیون و هفت هزار  هرکدامیک 
مجدد به ساکنین و عمال با اینکار راه رفت و آمد 
هم سد خواهد شد! تو رو خدا سوال کنین کجای 
به  مجدد  پارکینگ  عنوان  به  رو  پیلوت  قانون 
ساکنین می فروشن....در صورت وقوع حادثه ای 
مثل آتش سوزی راه فرار مردم کجا خواهد بود؟
ارسالی به تلگرام آوا

باقران کی تعیین   وضع حقوق کارکنان سیمان 
تکلیف می شود 8 ماه هست حقوق نگرفته ایم 

چه طور بدون حقوق زندگی کنیم
ارسالی به تلگرام آوا

این  دهد  پاسخ  فرهنگی  میراث  لطفا  سالم  با   
دویست خانه را با رضایت مالکین ثبت آثار ملی 
کرده یا مثل سایر امالک شبانه و چراغ خاموش .
915...742

 با سالم با این شورای شهر آبروی بیرجند رفت 
آقای  است  بهتر  و  بکنند  فکری  مسئوالن  لطفا 
... استعفا دهند و به فکر همکاران خود باشند .  
915....742

  وقتی  آسیب های اجتماعی منطبق بر واقعیات  
خبر  با  نگار  روزنامه  یک  زبان  از  حد  این  در  را 
آه  به  خدایا  بمیری  ازغصه  دارد  جا  شوی  می 
دل مظلومان و به آبروی از دست رفته قربانیان 
آسیبهای اجتماعی هر کس از دستش کاری برمی 
آید و انجام نمی دهد اعم از مسؤل وغیرمسؤل در 

دنیا رسوا و درآخرت شرمسار گردان
915...211

از  آباد سادات  روستای حسین  مردم  آوا   سالم 
ایم. آمده  امان  به  کشتارگاه شهرداری  بد  بوی 

کسی به دادمان نمیرسد
915...698

قربانی  موسی  جناب  ارادت  عرض  و  سالم   
در  شما  جالب  و  ارزنده  مصاحبه  خصوص  در 
حضرتعالی از  شهروند  یک  بعنوان  آوا   روزنامه 

سپاس گزارم و خوشحالم هنوز یک نفر در این 
و  محروم  مردم  برای  دلش  که  هست  استان 

مظلوم خراسان جنوبی می سوزد. 
915...314

  با سالم خدمت سردبیر محترم . شهرداری برای 
ساخت یک بافت فرسوده در یکی از روستاهای 
حوزه  محدوده  در  متاسفانه  که  شهر  جنوب 
استعالم   17 گرفته  قرار  شهرداری  استحفاظی  
داده که در پاسخ خیلی از استعالمها ادارات باید 
کمیسیون بگیرند و تاکنون که نزدیک به شش 
خالصه  نداشته  ای  نتیجه  هنوز  گذرد  می  ماه 
اینکه فقط به ترامپ گیرنده نداده اند در صورت 

لزوم مستندات موجود است . با تشکر
915...742

نظر سنجی پیامکی اربعین حسینی در استان در حال اجراست
 

گروه خبر - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: طرح نظر سنجی پیامکی اربعین حسینی در استان از20 آبان ماه شروع شده است تا پنجم آذر ماه 95 ادامه 
دارد. شهامت عنوان کرد: در این نظر سنجی ارزیابی وضع جاده ها، عملکرد شرکت های حمل و نقل ، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و امکانات رفاهی و ایمنی اتوبوس انجام 

می شود. وی یادآور شد: مهم ترین علت در ارتقا کیفی خدمات شرکت ها، برند سازی و اصلی ترین دلیل ارزیابی کیفی، نظر مسافران و زایران در باره خدمات شرکت ها و راننده هاست.

بد حجابی در اوج
سیر حجاب در گذر تاریخ ایران

به  اسالم  ورود  از  پس  برزجی-    عصمت 
ایران حجاب بانوان نجیب ایرانی ادامه یافت، البته 
اسالم دیدگاهی نو درباره حجاب داشت که نه 
تنها ایرانیان، بلکه جهانیان نیز تا زمان ظهور این 
دین بزرگ آسمانی تجربه نکرده بودند.ایرانی از 
دوران باستان پوشش و حجاب را نه تنها مختص 
زنان بلکه آن را از ویژگی های اهورایی مردان نیز 
می پنداشته و در مقابل، برهنگی و بی بند و باری 
را اهریمنی می دانسته است.پوشش زنان در ایران 
باستان همواره سبک و اسلوب خاصی داشته و 
بررسی ها نشان می دهد که پوشش تمام بدن در 
دوره های مختلف تاریخی چه نزد زنان و چه نزد 
مردان در ایران یک واقعیت بوده است و در طول 
تاریخ باستانی به هیچ وجه ایرانیان در برهنگی به 
سر نبرده اند.البته این موضوع را باید در نظر داشت 
که پوشش کامل و آراسته همراه با تزیینات زنان 
در ایران، با پوشش چادر تفاوت داشته است.برخی 
معتقدند: پوشش کامل و آراسته ایرانی به نوعی 

ریشه به وجود آمدن حجاب در دنیا است.

نخستین نشانه ها 
از کشف حجاب در ایران 

کتاب »پوشاک باستانی ایرانیان« درباره پوشش 
زنان در دوران مادها با تکیه بر نقوش برجسته 
برجا مانده چنین می نویسد: »مرد و زن به واسطه 
اختالفی که میان پوشش سرشان وجود دارد، از 
هم تمیز داده می شوند. به نظر می رسد که زنان 
پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و از زیر آن 
زنان  است.«لباس  نمایان  بلندشان  گیسوهای 
اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، گشاد، پرچین، 
آستین دار و یقه راست بوده  است. پیراهن دیگری 
داشته اند که روی اولی می پوشیدند و قد این یکی 
نسبت به اولی کوتاه و ضمنا یقه باز بوده است. 

روی این دو پیراهن چادری سرمی کردند.
در جای دیگر آمده  است: »چادر زنان اشکانی به 
رنگ های شاد و ارغوانی و یا سفید بوده  است. 
بیضی  فلزی  تخته  یک  زیر  در  چادر  گوشه 
منقوش یا دکمه که به وسیله زنجیری به گردن 
افکنده شده، بند است. این چادر به نحوی روی 
سر می افتاده که کاله زنانه را در قسمت عقب 
و پهلوها می پوشانیده  است. درکتاب »پارتیان« 
نیز آمده  است: »زنان عهد اشکانی قبایی تا زانو 
برتن می کردند، با شنلی که برافکنده می شد و نیز 
نقابی داشتند که معموال به پس سر می آویختند.در 
زمان ساسانیان همچون دوران پیش از آن، زنان از 
چادربه عنوان پوشاک رو استفاده می کردند، و در 
زیر آن پیراهنی می پوشیده اند.  نخستین نشانه ها 
از کشف حجاب در ایران، به برخی محافل درباری 
قاجار  شاه  ناصرالدین  دوره  در  روشنفکری  یا 
برمی گردد که بیشتر به دلیل تاثیرپذیری فراوان 
این شاه قاجار در سفرهای خود به »فرنگ« بود.

حجاب«  »کشف  درباره  شنیده ها  اولین   
با  همزمان  که  برمی گردد  شاه  رضا  زمان  به 
اصالحات دموکراتیک افغانستان، شاه و ملکه 
افغانستان به ایران آمدند و در آن سفر، ملکه 

افغانستان بی حجاب بود.
پس از سفر پهلوی پدر به ترکیه در 1313، وی 
آتاتورک قرار  اقدامات تجددخواهانه  تأثیر  تحت 
گرفت. یک سال بعد رضا شاه با گفتن این جمله 
پیشرفت  و  ترقی  دشمن  چاقچور  و  »چادر  که 
مردم است«، از رئیس الوزرا خواست قانون کشف 
حجاب را تدوین کند.این قانون برای تصویب، به 
دربار فرستاده شد و رضا شاه در 17 دی 1314 
طی جشن فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای 

مقدماتی، به کشف حجاب رسمیت داد.
در آخرین مصاحبه منتشر نشده از مرحوم استاد 
ابوالحسني در سایت دیدبان آمده است که یکي 
از شاخص هاي اعتقادي که در تفکر روشنفکران 
عصر مشروطه مورد هجوم قرار گرفت و براي 
در  سلطنت  تغییر  و  مشروطیت  از  بعد  آن  رفع 
از آن  ایران کوشش شد حجاب زنان بود. قبل 
نباید فراموش کرد تغییر در پوشش زنان ظاهراً 

از حرمسراي ناصر الدین شاه آغاز شد. سفرهاي 
ناصرالدین شاه به اروپا و مشاهده طرز پوشش 
زنان آنجا وي را بر آن داشت تا زنان حرم خود را 
به این سبک پوشش درآورد. از آنجا که مد لباس 
هاي دارالخالفه همواره از اندرون شاه صادر مي 
شد، ابتدا به شاهزاده خانم ها و زنان اعیان و بعد به 
تدریج در میان طبقات باالي جامعه سرایت کرد. 
بعد از آن معاشرت با زنان خارجي و مشاهده وضع 
پوشش آنان که در سطح طبقات اعیان و اشراف 
تأثیرات خود را بخشید و تا  صورت مي گرفت 
حدودي زنان طبقات باالي جامعه از زنان غربي 
تأثیر پذیرفتند. تا اینکه به تدریج در تداوم سیر 
تجدد طلبي، »روبنده« جاي خود را با »نقاب« 
عوض کرد و نقابي مشبک، که از مو تهیه مي 
شد، معمول گردیدکه استفاده از آن راحت تر بود.

کاله پهلوی ؛ پله اول سیاست نوسازی 
فرهنگی رضاخان

درسال هاي پس از جنگ جهاني اول تعدادي از 
زنان چادر مشکي خود را کنار گذاشتند و چادر هاي 
نازک تر و روشن تري به تقلید از زنان در استانبول 
و قاهره بر سر کردند. گرچه قبل از حکومت رضا 
کنار  کامل  طور  به  را  خود  حجاب  زنان  شاه 
نگذاشتند، اما رفته رفته از لحاظ ملزم شدن به 
آن آسان گیرتر شدند. از اوایل سال 1300ه.ش 
زنان نخبه و تحصیل کرده در محافل و مهماني 
هاي خصوصي بي حجاب وارد مي شدند و حتي 
 ) حجاب)نقاب  از  استفاده  عادي  زنان  میان  در 
کمتر شد.   در مرحله نخست سیاست نوسازي 
ذکور  اتباع   1307 سال  در  رضاخان  فرهنگي 
الشکل  متحد  لباس هاي  شدند  موظف  ایراني 
با کاله خاص شبیه فرانسویان )کاله پهلوي( 
تدریج  به  قانون  این  کردن  بااجباري  بپوشند. 

تعداد کت وشلوار پوش ها زیاد شد.

 انقالب؛ خط بطالن بر پس مانده های 
بی حجابی از دوران پهلوی

نیز  زنان  که  اسالمی  انقالب  پیروزی  پی  در 
نقش عمده ای در آن داشتند، حرکت شتابنده 
جمله  از  دینی  آثار  محو  به  رفت  می  که  ای 
همزمان  البته  شد،  متوقف  بیانجامد،  حجاب 
انقالب،  اوایل  درونی  های  کشمکش  آغاز  با 
پیرامون  نگرانی  ابراز  به  زنان  از  هایی  گروه 
اجبار به حجاب پرداختند و حتی بدون حجاب 
اقدام به راه پیمایی در تهران کردند. اما فضای 
خاص انقالبی، عکس العمل های شدیدامام و 

شخصیت هایی تاثیر گذار مثل شهید بهشتی و 
آیت ا... خامنه ای و مهم تر از همه شروع جنگ، 
را فرو نشاند و در پس آن، سال  نغمه ها  این 
ها جنگ تحمیلی فرصتی برای پس مانده های 

پهلوی باقی نگذاشت.
به این ترتیب دوران انقالب و جنگ را باید مرحله 
انزوای کامل این حرکت ضددینی دانست، دوره 
ای که زن نه تنها از دام دشمنان حجاب خالصی 
می یابد که با حرکات و اقدامات ارزشی، میدان 
فعالیت جدیدی را برای زن مسلمان تعریف می 
تبدیل می  بانوان دیگر  برای  الگویی  به  و  کند 
شود، دقیقا به همین خاطر، بیگانگان تالش های 
افکار  احیای  رابرای  تبلیغی  و  علمی  فرهنگی، 
ارتجاعی و زنده کردن نهضت کشف حجاب به 
راه می اندازند و سیل گزارش ها، مقاالت، تحلیل 

ها، کنفرانس ها، داستان ها، فیلم ها و... را پیرامون 
حجاب به خورد ملت های خود می دهند تا آنان 
را به پدیده نوظهور حجاب، حجابی که می تواند 
مظهر تالش و پویایی نیز باشد، بدبین سازند و 

وجهه انقالب اسالمی را نیز تخریب کنند. 

روند 20 ساله شیوع بی حجابی 
 

هم  مخیله اش  به  کسی  پیش  سال   20 شاید 
نمی رسید روزی در خیابانهای شهر، دخترانی 
را مشاهده کند که آن سالها مردم شاید آنها را 
در سالن های عروسی هم نمی دیدند... دخترانی 
بزک کرده با موهای پف کرده و بیرون ریخته 
و مانتوهایی کوتاه و تنگ و شلوارهایی تنگتر! 
این روند 20 سال طول کشید تا به اینجا رسید. 
استعمار و استکبار صبر و حوصله زیادی دارد، بر 

عکس بعضی از ماها...
اولین کار، گرفتن چادر از زنان بود ... گفتند چادر 
حجاب برتر است و می شود برتر نبود! بین خوب 
و خوب  تر، خوب را هم انتخاب کنی به جایی بر 
نمی خورد .می شود مانتوی گشاد و مقنعه بزرگ 
پوشید و با حجاب بود... حرف قابل قبولی بود؛ 
کند،  اعتراض  حرف  این  به  نمی تواست  کسی 

حتی اهالی مذهب.
روسری  می شود  بود...  مقنعه  گرفتن  دوم،  گام 
بزرگ سر کرد! هم تنّوع دارد هم حجاب است. 
اگر به خاطر داشته باشید روسری هایی بود با ضلع 
بیشتر از یک متر که تا کمر خانمها هم می رسید...  
در فیلمهای سینمایی نیز مدل گذاشتند، زن های 
هنرپیشه مدل شدند و دختران جوان هم از آن 
ها یاد می گرفتند. چشم های ما متوّجه این آب 
رفتن نمی شد و آنقدر کم کم این کار را کردند 

که  بچه ای  مانند  می کرد...  عادت  ما  که چشم 
جلوی چشم پدر و مادرش بزرگ می شود و قد 
می کشد و والدینش حس نمی کنند اما دیگران که 
کمتر او را می بینند و چشمانشان عادت نکرده، 
متوجه رشد هفتگی او می شوند... ما عادت کردیم 
به روسری هایی که هر روز آب می رفت و تبدیل 
شد به نواری باریک و بعضا توری... مانتوهایی که 
شاید بهتر باشد بلوز و پیراهن راحت نامیدشان تا 
مانتو...   به هر حال کم کم کار به این جا کشید و 
مدام گفتند بی حجابی معضل فرهنگی است، برای 
حل آن باید کار فرهنگی کرد... سال ها گذشت 
زمینه  در  فرهنگی  کار  و  رفت  آب  ها  لباس  و 
عفت و حجاب مشاهده نشد. برعکسش، فراوان 
کار های ضد فرهنگ در کوبیدن حجاب و عفت 
و حیا و غیرت در فیلمهای سینمایی و مجالت و 

برنامه های عمومی یافت می شد...

حجاب وقتی ارزشمند است که نماد 
یک عفت درونی باشد

و  عفاف  اینکه   بیان  با  اجتماعی  فعال  یک   
حجاب مکمل یکدیگرند به خبرنگار ما گفت: 
و  آگاهانه  نا  حجاب  همان  عفاف  بی  حجاِب 
کنار  زدنی  برهم  چشم  در  که  است  اجباری 
در  هم  حجاب  بی  عفاِف  و  شود  می  گذاشته 

شریعت و فرهنگ ما کال ممکن نیست. 
ترتیب  اینکه   بیان  با  محمودی  عصمت 
که  است  ماندگار  و  ارزشمند  وقتی  حجاب 
نماد یک عفت درونی و حیا و نگرش درست 
معناي  به  عّفت  کرد:«  تصریح  باشد  اخالقی 
عقل  حکومت  تحت  شهواني،  قّوه  بودن  رام 
نه  یعني  اعتدال؛  شرط  رعایت  با  البته  است. 
غرق در شهوات شویم که به افراط گراییم و 
نه ترک غرایز کنیم که به تفریط دچار آییم؛ 
زیرا  نماییم،  مشروع  و  صحیح  استفاده  بلکه 
خداي تعالي همه غرایز را به حکمت در وجود 

آدمي به ودیعت نهاده است.«
وی ادامه داد: هیچ عفیف و عفیفه ای، بی حیا و 
بی حجاب در جمع نامحرمان حاضر نمی شود. 
عفیف  است.آدم  عفاف  نمود  یک  تنها  حجاب 
نمی  کم  اداری  وقت  در  کند،  نمی  هم  دزدی 
در  کند،  نمی  فروشی  و کم  گرانفروشی  گذارد، 

رانندگی حقوق دیگران را نادیده نمی گیرد .

دریغ از تحقیق عملیاتی برای آموزش 
درست مذهب و شریعت

فاحش  تفاوت  کرد:  اضافه  اجتماعی  فعال  این 

حجاب و پوشش آقایان و خانم ها در محل کار 
و کوچه و خیابان و یا برداشتن حجاب به محض 
خروج از مرزهای کشور و خیلی مصادیق دیگر 
نشان از عدم بینش و بصیرت درست از حجاب 
به عنوان نماد و سمبلی از یک باور درونی دارد. و 
این یعنی صرف آموزش بیلبوردی و توصیه های 

سطحی و همواره نذیر بودن جواب نمی دهد. 
محمودی با تاکید بر اینکه حجاب باید انتخاب 
باشد  انتخاب  اگر  باشد و  دختر و پسر مسلمان 
ماندگار هم هست گفت: حال برای اینکه یک 
دختر یا پسر متولد شده درخانواده ای مسلمان و در 
کشوری اسالمی حجاب را انتخاب کند؛ چه راهی 
را باید پیمود؟؟ این مساله ی علما و روحانیون 

معزز و مسوولین محترم نظام است. 
وی با تاکید بر اینکه آموزش درست مبانی دینی 

باید به گونه ای علمی مورد تدقیق قرار گیرد اظهار 
کرد: برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان خیلی 
بیشتر وقت گذاشته اند تا آموزش مبانی ارزشمند 
دینی مان.  کتاب های آموزش زبان و هنرهای 
متفاوت با توجه به نیاز و تکنولوژی روز مرتب نو 
به نو می شود . اما دریغ از تحقیق عملیاتی برای 

آموزش درست مذهب و شریعت.
وی ادامه داد: صاحبان صنایع و سرمایه گذاران 
بازاریابان حرفه ای استخدام می کنند؛ جدیدترین 
آنان  به  را  روانشناسی  و  ارتباطات  علم  مبانی 
و  دینی  بازاریابی  هنوز  اما  ؛  دهند  می  آموزش 
اجتماعی را خیلی از روحانیان و مسووالن ما حتی 

نشنیده اند و چه بسا که موضع هم بگیرند.   
 

 در اصل مهمی مانند عفاف و حجاب 
همواره آقایان غایبند

مانند  در اصل مهمی  اینکه  بیان  با  محمودی 
گفت:  غایبند  آقایان  همواره  حجاب  و  عفاف 
گویا این فقط وظیفه بانوان است که باید ارزش 
های اخالقی جامعه را نگه دارند. خیلی زشت 
همه  به  گسیخته  افسار  مردان  نگاه  که  است 
جا بگردد و مهار رفتار اخالقی و غیر اخالقی 
شان دست زنان باشد. پس جوهره ی وجودی 
که  است  آن  »مرد«  شود؟  می  چه  خودشان 
در  نه  باشد  خودش  کنترل  در  نفسش  مهار 
ذات  در  شهوت  خیابان.  و  کوچه  زنان  دست 
مردان است اما ارزشی به نام حیا هم هست که 
هم برای زنان خوب است و هم برای مردان. 

وی ادامه داد: اگر به ازای هر تابلوی » خواهرم 
حجابت را نگه دار« یک تابلوی » برادرم نگاهت 
را نگه دار« نصب شود؛ بی تردید نتایج بهتری 
خواهیم داشت. عرضه و تقاضا هر دو باید کنترل 

شوند. همواره گفته ام به ازای هر »زن خیابانی« 
بیش از یک »مرد خیابانی« و خیانت کار وجود 
دارد. اما چند نفر نام »مرد خیابانی« را شنیده اند؟ 
به عبارتی مدیریت »مردان خیابانی« گویا دست 

»زنان خیابانی« است!! 
 

نوع حجاب برخی افراد
 موج بی حیایی است 

نیز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
روشنفکری  ادای  بخشی  اینکه  بیان  با 
درمی آورند و نوع حجابشان سیگنال بی حیایی 
بدنه  که  است  تقدیر  قابل  کرد:  است.اظهار 
و  نمی ماند  حکومتی  نهادهای  منتظر  جامعه 
می داند  خود  وظیفه  نکند  کاری  اگر حکومت 
به صورت مردمی در زمینه هایی نظیر حجاب 
اقدام می کنند.مسائل فرهنگی تمامًا حکومتی 
باال  به  پایین  از  اجتماعی  مباحث  و  نیست 
است، اما زمانی که حکومت تشکیل می شود 
نیز  این مباحث  قبال وظایف خود در  باید در 

عمل کند و پاسخگو باشد.
با  ازغندی  چندی پیش در گفتگو  پور  رحیم 
اگر  حجاب  اینکه  بیان  با  ها  رسانه  از  یکی 
است  حکومت  ثانوی  وظیفه  نباشد  اولین 
می دهند  حجاب  آزادی  شعار  اروپا  در  افزود: 
اما  چطور با مبانی لیبرال می توان قانون علیه 
حجاب نوشت اما برای دفاع نمی توان نوشت.

عقیده  آزادی  لیبرالیست،  کرد:  تصریح  وی 
نفع  به  چطور  پس  کرد  مطرح  را  پوشش  و 
تعیین  قانون  نمی توان  آن  رعایت  و  حجاب 
و  گری  الابالی  اسالمی  جامعه  در  کند؟ 
و  عقده  دیگر  طرف  از  باشد،  نباید  برهنگی 
محدودیت جنسی و ازدواج سخت را نیز دین 
اسالم حرام می داند و مانع سنی و طبقاتی و 

نژادی برای امر ازدواج نگذشته است.
رحیم پور خاطرنشان کرد: بدحجابی ها همه یک 
فساد  افراد  حجابی  بی  مدل  یک  نیست  نوع 
نا  و  اطالع  بی  دیگر  است، یک عده  و فحشا 
آگاه هستند، این افراد دانش اسالمی ندارند بی 
یا  تنبلی  تاثیر  تحت  دیگر  نیستند.عده ای  دین 
جو زدگی قرار می گیرند؛ در واقع جو محیط و 

خانواده تاثیرگذار است.
روشنفکری  ادای  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
بی  سیگنال  حجابشان  نوع  و  درمی آورند 
حیایی است گفت: لجبازی با خانواده و محیط، 
نادرست  الگوی  اعتقادی،  و  فکری  انحرافات 
حجاب و پوشش و غیره از دیگر عوامل و انواع 
بی حجابی است.حجاب را نباید بین صفر و صد 
محدود کنیم. چادر حجاب برتر است اما حجاب 
فقط چادر نیست. وی با اشاره به اینکه اسالم 
در مورد مدل حجاب هیچ دستوری نداده است 
ترویج  پوشش  است  گفته  صرفاً  اسالم  گفت: 
خودنمایی جنسی نداشته باشد و  حضرت زهرا 
)س( با حجاب صد درصد به تدریس و حضور 
سیاسی و اجتماعی می پرداختند در واقع حجاب 

یک طیف از صفر تا صد است.
رحیم پور ازغدی با ببان اینکه حجاب دو بعد دارد 
افزود: یک بعد آن شخصی است و به حکومت 
ربطی ندارد، اما در حریم عمومی قانون به نفع 
عموم می گذارند، در حقیقت پوشش در جامعه 
حریم عمومی است و باید توام با اخالق باشد 
که  مثل هر تخلف دیگری شامل مجازات هم 
می شود. وی با بیان اینکه در فرهنگ اسالمی 
مد و مد لباس اسالمی داریم و نداریم تصریح 
کرد: مد و مدل گاهی برای ترویج است که در 
فضای عمومی هیجان جنسی ایجاد می کند در 
حالی که همین لباس در محیط شخصی و برای 

همسر واجب و مستحب است.
اشاره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو 
است  زنان  حقوق  رأس  در  حجاب  اینکه  به 
گفت: حجاب مردان را محدود می کند و زنان 
طرفدار  فاسد  مردان  واقع  در  می کند،  آزاد  را 

بی حجابی هستند.

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

اجناس به قیمت درب کارخانه
پودر ماشینی هوم کر 2500 تومان

شکر 2800 تومان                       آبمیوه یخدانه طرح سن ایچ 540 تومان

انواع کیک دوقلو 410 تومان    دستمال توالت 1250 تومان

دستمال 300 برگ 1250 تومان
کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی عرضه می گردد

در ضمن خرید باالی 100 هزار تومان داخل شهر ارسال رایگان می باشد
آدرس: فلکه خوسف- روبروی دادگستری- پخش مواد غذایی مروارید 

   09151603194            مدیریت: عباسی

مــژده مــژده
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: 09150913815 - 32316731
شماره حساب کمک های مردمی:
 722006070 بانک کشاورزی 

  6037701116055994 شماره کارت

امور فرهنگی هیئت حضرت علی اکبر )ع( 
پایگاه مقاومت سردار شهید صفر علی رضایی
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ِخدمَة  عليُكم  السالُم   - البهلولوند  الحميد 
من  آوا  اليوميه  النشریة  في  اقراء  جميِع 
الَيوم، انأ أشارُة به واحٍد  الخراسان الجنوبية. 
جداً  کثيراً  خاصًا  عظيمًا  المشكالِت  ِمَن 

خطرناک. »البارتي! )پارتی(«.
که  الخطرناک  االعماُل  من  احٌد  البارتي،   
الفرهنک،  العلم،  االقتصاد،  بنياُن  متزلزلوَن 
عالقٌة  الّناِس  من  اکثٌر   . و...  الطب  الهنر، 
مردم  )اکثر  الّناِفذ  البارتُی  لُحصوِل  شدیداً 
پارتی  یک  یافتن  به  دارن  شدیدی  عالقه 
الَغلَطک )که  َعلَي  الكارنا  پرنفوذ( که یمشُئ 
اولئَک  بيندازد(.  غلتک  روی  را  آن ها  کار 
یضرب الی هر بابی )به هر دری می زنند( که 
یكشفوَن احٌد ِمن جامعُة البارتيون و البارتيات. 
ِفي الَمَثل: ذهب شخٌص الی االدارِة المربوطة 
جهت اخٌذ مجوزاِت ااِللزامَيّة. ِمن بَدِو الورود، 
به  مشغولون  الذی  که  کارمندوَن  مشاهدة 
ودوکو من نشریات و َرأیُت  حِل جدولون السُّ

الكارمنداِت که َیجَمعُهَنّ دور ميز و یقولوُهَنّ 
تعریفاُت الخالَة َزنَكانَة )مشاهده می کند که 
کارمندان خانم دور ميز جمع شده اند و حرف 
جوع،  الُرّ ارباِب  زنند(.  می  زنكی  خاله  های 
َیتالُشو )تالش می کند( که َیّتِصُل االرتباَط 
َمَعُهم؛ لِكن حواُسُهم و حواُسُهَنّ حسابي برُت 
)پرت است( من الشخص المرجوع. وا اََسفا، 
بی مالحظتاِن  کارمنداِن  علي  اوٌف  َویلَتا.  وا 
)اوف بر چنين کارمندان بی مالحظه ای(. بعَد 
رأیُت  الكارمنداِن،  ِمَن  احٌد  الّساعاتِة،  ُکَذرون 
االرباِب الرُّجوع کاماًل اِتّفاقَيّة و یأشُر بِه ) اشاره 
می کند به او(. الكارمند المذکور، یوَرُق الَبرَونَدة 
باالکراِه الكثيرا ) پرونده را با اکراه زیاد، ورق 
ُثَمّ ُیؤخُذ ایراداِت البني االسرایيلية  می زند(. 
من  می گيرد(  اسرایيلی  بنی  ایرادات  )سپس 
هذه البرونده و دنبال بهانُه لاِِلرسال االرباب 
الّروجوع البدبخت، الی کشِف الُنُّخوِد ااَلسَود 
المذکور،  البدبخت  الشخص  سياه(.  )نخود 

“ااَلطفاِل  الي  گيرد(  می  )تماس  یتماُس 
مشكالٍت  یقوُل  و  باال(  های  )بچه  الَفوق” 

أَِقَم  المختصر،  دقایِق  بعد  بِِهم.  موجودة 
المفرِح الدرک  الكارمنِد  الكوشی  من  صوًت 

درک،  بی  مفرِح  کارمند  گوشی  از  )صدایی 
الَفوق،  التَّماس االطفاِل  اتماِم  بعَد  بلند شد(. 

 ( ورة  الصُّ الُلّوَن من  َعِوَض  المذکور  الكارمنِد 
رنگ چهره اش عوض شد(. قد ِفُشرَدُت هذا 

ارباب  )دست  بالَحَرارة  الرُّجوع  االرباِب  الَيِد 
»انأ  َیقوُل:  أن  و  فشرد(  گرمی  به  را  رجوع 
عمل  من  نادٌم  و  می خواهم(  )عذر  َیعُذروَن 
غفلتي  من  هيهات  پشيمانم(.  خود  کار  )از 
أنتم  که  الأعلُم  أنا  من(.  غفلت  از  )هيهات 
ئيس البووووووٌق من کلِّ المملكِة  فاميٌل باالرَّ
ولكن ال تأخيٌر راه انداختون البروندکم )وگرنه 
بررسی پرونده ی شما را به تاخير نمی انداختم(. 
ُل )تبدیل می شود(  الرباب الرُّجوع البدبخت ُیَبدِّ
الی الرباب الرُّجوع الخوشبخت و کاُرُهو )کار 
او( َیمشُئ الی الغلطک جّداً سریعاً خشناً شدیداً 

عجيباً قریباً عظيماً.
و  خيالية  موجوٌد  البارتی  القّصة،  هذة  من 
الوجوٌد خارجية. هذا المتن َکَتَب من قدرت 
تخيل  قدرت  از  متن  )این  الكاتب  التَّخيُِّل 
الجاِمَعتِنا،  فی  است(.  شده  نوشته  نویسنده 
کل أعماُل یبنُی ) بنا شده است( علی ستون 

النَّظُم و ااِلعتِدال.

الفاز العربیه ، البارتي!

یک مطلب علمی

ضرب المثل بیرجندیو
اِشکم گشنه سنَگم ِمخوره : شكم گرسنه سنگ را هم می خورد. برای 
رفع گرسنگی تقریبا هر چيز قابل خوردن را باید مصرف کرد. به معنای مجازی: 
احتياج انسان را به هر کاری وادار می سازد.

حدس بزن

با مطالعه مشخصات هرگروه  بيان-  شيرین 
محوطه  در  شده  پارک  های  اتومبيل  از 
یا  موسسه  آن  نام  بزن  حدس  موسسه  هر 

سازمان چيست؟
موسسه  این  محوطه  در  اول:  سازمان 

اتومبيل های زیر را می توانيد ببينيد:
 - سفيد  رنگ   -  C 200  2014- بنز   .1
گيربكس اتوماتيک - فول کامل - کمربند 

قرمز ) ؟! ( و ...
لمسی  نمایشگر   2015  : فورچند  تویوتا   .2
برقی  صندلی   - تهویه  سيستم   - مرکزی 
این   . جهت   8 در  تنظيم  قابل  چرم  تمام 

خودرو مال معاون این شعبه است!
فول   GLI - 2016 کروال  تویوتا   .3
 - اسپرت  رینگ   - بزرگ  مانيتور  ایربگ- 

جدید 16 اینچ - بلوتوث فرمان و ... 
قسمت  از  یكی  مسئول  ماشين  این  صاحب 

های شعبه است.
 4  - ایربگ   2  - اتومات   2000 مگان   .4
تهویه  سيستم   - هوشمند  کارت   - بلندگو 
مطبوع با کنترل خودکار - کامپيوتر سفری.
اتومبيل  این  از  موسسه  این  رسان  نامه 

استفاده می کند.
  ABD- 5. آوانته نقره ای - اتوماتيک ترمز

ABS دو ایربگ - پخش سی دی 
این شعبه  مالكيت خدمتگزار  این خودرو در 

است و چندان از امكانات آن راضی نيست و 
قصد دارد آن را بفروشد.

ها  اتومبيل  این  دوم  سازمان  محوطه  در 
مالكيت  به  اشاره  بدون  به چشم می خورد. 
خودروها فقط مشخصات آنها ذکر می شود.
از ترتيب مطلب شاید حدس بزنيد هر  البته 

ماشين مال کيست ...
 2  -  92 سفيد  سال  پارس  پژو   .1
تنظيم  سيستم   - هوا  کيسه 
رنگ گلگير  یک   - دستی!   صندلی 
تازه   -  93 مدل   GLX  -  405 پژو   .2

تعمير- 60 درصد الستيک
یشمی  رنگ   -  93 مدل   -  132 پراید   .3

مجهز به قفل فرمان - گازسوز دستی...
4. پژو آردی - سبز - روغنی مدل 1382 - 

بی رنگ - 30 درصد الستيک...

جواب: موسسه اول یک شعبه بانک
موسسه دوم: دبستان ابتدایی!!

یادداشت طنز

توصیه های تبلیغاتی به جای
 توصیه های بهداشتی

مهرآیين -  روی یک ماشين حمل شير نوشته 
بود در مصرف شير هيچگاه صرفه جویی نكنيد!

حاال این پيام تبليغاتی است یا بهداشتی؟
در نگاه اول معلوم نمی شود اما به روش منطقی 
 که ما مفت و مجانی به شما می آموزیم می توانيد

تشخيص دهيد که این گونه پيام ها جزو کدام 
گروه است و تا چه حد الزم االجرا!

اواًل: غلو و بزرگ نمایی و البته کلی گویی از 
ویژگی های پيام های تبليغاتی است در پيام 
باال از کلمه »هيچگاه« می فهميم که هيچ 
وقت، هيچ زمان در مصرف شير نباید صرفه 
جویی کرد. یعنی کله ی صبح، بين روز، عصر، 
سرشب، نيمه شب چه کار کنيد در مصرف شير 
صرفه جویی نكنيد معنی دیگر این سخن این 
است که محدودیت مكانی هم وجود ندارد در 
هرجا، توی ماشين، توی هواپيما، توی خيابان 
شير  شيشه  ها  بچه  مثل  رانندگی،  درحال 
 دستتان باشد و هی شير بنوشيد چرا که گفته اند:

شير تا بخوای مفيده... مانند برف سفيده... شير ما 
 را سرحال می کنه...  قوی و خوشحال می کنه.

و  کلی  تبليغات  های  پيام  دیگر  ویژگی  دوماً 
مبهم بودن آن است اینجا هم روشن نشده شير 

مصرف کنيد یعنی چطور.
فقط شير بخورید...

توی وان حمام شير بریزید یا با شير استحمام 
کنيد ... دوش شير بگيرید.

شير برنج درست کنيد، شير قهوه یا شيرکاکائو 
بخورید... یا حتی با شير مسواک کنيد... باالخره 

باید مصرف کنيد!
نبود  ها  پيام  گونه  این  درباره  بعدی  نكته 
مستندات علمی و تضاد محتوی آن است مثاًل 
از طرفی می گویند در مصرف آب تا می توانيد 
صرفه جویی کنيد اما اینجا می گویند در مصرف 
شير هيچگاه صرفه جویی نكنيد... در حالی که 
بيش از 80 درصد شير آب است ... نه این که 
گاوها متقلب شده باشند این موجودات نفهم بی 
مخ تر از آنند که عقلشان به تقلب قد بدهد... نه 
اصواًل از لحاظ ساختاری بيش از 80 درصد شير 
را آب تشكيل می دهد بلكه هم بيش تر حتی 
شيرهای قدیم هم همينطور بوده... این البته 
درباره شيری است که فرآوری نشده و مستقيمًا 
از گاو گرفته می شود... در مرحله بعد از این 20 
درصد مانده هم کم می شود... هی کم می شود 
و با همكاری شير آب درصد آب شير هم باالتر 
)چربی  مواد دیگر شير  رود در حدی که  می 
و...( به حدود 2 درصدی می رسد در این حالت 
حدود 98 درصد شير را آب تشكيل می دهد... 
حاال آیا وقتی من و شما همش، همه جا و همه 
وقت شير بنوشيم و هيچگاه هم صرفه جویی 
نكنيم در واقع آیا جز این است که در مصرف 

آب زیاده روی کرده ایم...
اصال به نظر شما در این وضع خشكسالی و 
دیگر  معنی  به  شير  مصرف  جوی،  نزوالت 

مصرف هر چه بيشتر همان آب نيست...؟

می کردیم  فكر  هميشه  ما   - عالمی  پوریا 

دقيقا  که  چيست  توی  سرمان  ایرانی ها  ما 
اینكه  تا  می گذرد  چه  دوروبرمان  نمی بينيم 
مرکز  که  تحقيقی  طبق  داد  گزارش  فارس 
تحقيقات بازی های دیجيتال )دایرک( انجام 
ایرانی  ميليون  شش   سر  شده  معلوم  داده، 
توی بازی کلش آف کلنز است. معلوم نيست 
این شش  ميليون نفر از بی کاری کلش بازی 
و  کار  یا  است  مسئوالن  تقصير  و  می کنند 
درآمد دارند و خوشی زده زیر دلشان و کلش 
بازی می کنند. چيزی که معلوم است این است 

که شش  ميليون ایرانی اگر دست به دست 
هم بدهند و پول خرج کنند، باز هم نمی توانند 
رکوردهای اختالس سه هزار  ميلياردتومانی را 
بشكنند. کاش شش ميليون کلش آف کلنزباز 
ایرانی مسئول بودند و مسئوالن مختلس ما 
سرشان تو گوشی بود که کشور ضرر کمتری 
کند.  خود ما نه تنها کلش آف کلنز که تا حاال 
300 بازی موبایلی دیگر هم کرده و می کنيم. 
خوبی بازی موبایلی این است که دوتا انگشت 
این خيلی مهم  را درگير می کند.  تو  شست 

است. چون طبق خبرهایی که ما در صفحه 
حوادث می خوانيم، بيشتر قتل ها و نزاع ها به 
سرشان  مردم  که  می شود  شروع  دليل  این 
کار  به  باشد،  موبایلشان  توی  اینكه  جای 
دیگران است. کلش آف کلنز و باقی بازی های 
کامپيوتری - موبایلی درمان عشق و عاشقی 
اینكه  برای  هم هستند.  خيلی وقت ها من 
مصائب بابای سوفيا را فراموش کنم، سرم را 
با بازی های موبایلی گرم می کنم. خيلی وقت ها 
هم که می خواهم خود سوفيا را فراموش کنم 

سر از موبایل درمی  آورم.
همه  کند  تصویب  باید  مجلس  ما  نظر  به 
اعضای هيئت دولت، همه نمایندگان، همه 
صورت  به  همه  و  مأموران  همه  مسئوالن، 
کلی باید حتما حتما یا کلش آف کلنز بازی کنند 
یا یک چيز دیگر. این طوری سرشان گرم و 
دستشان بند می شود و دیگر دسته گل به آب 
نمی دهند و هزینه های کشور نهایتا می شود 
و  اختالس  این همه  نه  تومان،  ميليارد    132

فساد اقتصادی.

پراید کوپه !  اینقد مسخرش کردین رفت درس خوند پیشرفت کرد قاب عکس بدون شرح - جواد تکجوکاریکاتور

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

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

چهارراه دولت 

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
مراسم بدرقه کاروان

 پیاده زیارتی خاتم االنبیا  )ص( 
 1395/8/25

از امامزادگان باقریه 
برای عزیمت به مشهد مقدس 

ساعت 6 صبح همراه با 
قرائت زیارت عاشورا و صبحانه 
شرکت برای عموم آزاد می باشد.
روابط عمومی کاروان پیاده زیارتی 

خاتم االنبیا )ص(
09158652440  
09158652441

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

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  

آگهی مناقصه های شماره 95/12 - 95/13 - 95/14- 95/15
مبلغ تضمین شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه 

انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای 95/12 
بیرجند و خوسف

183/000/000 ریال

انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای 95/13
طبس- فردوس- سرایان- بشرویه

111/000/000 ریال

انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای 95/14 
قاین و حاجی آباد

101/000/000 ریال

انتخاب پیمانکار شناور توسعه در سطح شهرستانهای 95/15
نهبندان - سربیشه - درمیان

76/000/000 ریال

شرط تهیه اسناد:  کلیه شرکتهای واجد شرایط با  واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مزایده به حساب سیبا شماره 0106034398001 
بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند.

 مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/8/24 تا پایان وقت اداری 95/09/03 / تحویل اسناد پایان وقت اداری 95/9/13 
 بازگشایی پاکت ها 95/9/14

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه  به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی 
به شماره 0106034398001  به نام  شرکت مخابرات خراسان جنوبی باشد.

محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق شماره 124
شرکت مخابرات خراسان جنوبیتلفن تماس: 32424000-056   فاکس: 056-32424004
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باور اشتباه در مورد پول خرج کردن!

دوشنبه *24 آبان 1395 * شماره 3651

آیه روز  

گفت من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گلى خشك از گلى سياه و بدبو آفريده  اى سجده كنم.
سوره الحجر، آيه 33

حدیث روز  

از جمله گناهانى كه آمرزيده نشود ايـن است كه  بگويد: اى كاش مرا به غير از اين گناه مؤاخذه نكنند. سپس فرمود: 
شرك در ميان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سياه در شب تار نهانتر است. امام حسن عسكرى )عليه السالم(

اى ذات و صفات تو مبرا زعيوب
يك نام ز اسماء تو عالم غيوب

رحم آر كه عمر و طاقتم رفت بباد
نه نوح بود نام مرا نه ايوب

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

 68 ثانیه

* خانم ایسترهیکس یکی از بزرگترین استادان 
قانون جذب نظریه جالبی دارد. او می گوید اگر 
انسان بتواند فقط 18 ثانیه روی چیزی که واقعا 
می خواهد تمرکز کند یک زنگ بزرگ در کاینات 
به صدا در می آید که توجه کل هستی را به 

سمت این شخص جلب میکند.
*اگر این 18 ثانیه بتواند تا 68 ثانیه ادامه یابد 
تکاپو  به  هستی  کل  و  است.  تمام  کار   دیگر 
می افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل 
پیدا کند. اگر آرزوست برآورده اش کند و اگر 

سوال است برایش جوابی بیابد.
* در نگاه اول شاید این عدد 68 ثانیه خیلی کم 
و ناچیز به نظر برسد. 68 ثانیه یعنی فقط یک 
دقیقه و هشت ثانیه و بسیاری از افراد میگویند 

که تمرکز به مدت 68 ثانیه هیچ کاری ندارد؟!
* خوب آیا شما هم همین طور فکر می کنید؟ 
بسیار عالی است! امتحان کنید. خواهید دید که 
منحرف  فکرتان  نشده  رد  اول  ثانیه  هنوز 18 
میشود. ایده ای جدید بالفاصله از اعماق افکارتان 
ظاهر می شود و نجواگر درونی تان به سخن در 
می آْید که جدی نگیر و دست از این بازی ها 

بردار و به مسایل مهم تر زندگی بپرداز و ...
* ما عادت کرده ایم و در حقیقت عادت داده 
شده ایم که بدون فکر و بر اساس عادت زندگی 
بدون  خیزیم  می  بر  خواب  از  صبح  ما  کنیم. 
این که فقط 68 ثانیه برای کارهای روزانه وقت 
صبحانه  خوردن  به  کنیم  می  شروع   بگذاریم 

و سر کار رفتن.

زده  يخ  و  افسرده  اژدهاى  كوه  در  مارگيرى 
تماشاى  به  تا مردم  آورد  به شهر  و  را گرفت  اى 
 آن بيايند و به اين وسيله پولى جمع كند. مارگير
مى پنداشت آن اژدها مرده است، آن را به يكى از 
شهرهاى عراق آورد. اما اژدها نمرده بود، بلكه يخ 
زده بود. مارگير اژدها را در شهر بر روى پلى انداخت 
و مردم هم براى تماشاى آن جمع شدند. آفتاب تابيد 
و اين اژدهاى نمرده ى يخ زده ى افسرده رفته رفته 
گرم شد و جان گرفت و به جمعيت حمله كرد و 
چندين نفر را كشت. اين افسانه اى است كه مولوى 
در مثنوى ذكر كرده است. مولوى چند نتيجه ى 
مهم از اين افسانه مى گيرد. يكى از نتايج آن، اين 
نتيجه گيرى اخالقى – عرفانى مهم است كه در 
اكثر انسان ها، رذيلت ها و خصلت هاى بد و ناپسند، 
حالت افسرده و يخ زده دارند و اگر خورشيدى بر آنها 
بتابد و گرمايى با آنها برسد، زنده مى شوند. لذا بهتر 
است انسان هايى كه خصلت هاى ناپسند خود را فرو 
نگفته اند، خود را در معرض گرما قرار ندهند. چون 
آن مارها و عقرب ها جان خواهند گرفت و شخص 
را از ميان خواهند برد.اژدها را دار در برف فراق هين 

مكش او را به خورشيد عراق

باورهاى ما همان افكارى هستند كه ما بارها 
و بارها در ذهن خود به آنها فكر كرده ايم. 

حك  ما  ناخودآگاه  ضمير  در  باورها  اين 
ما در  احساسات  ايجاد  باعث  و  شوند   مى 
شوند  مى  باعث  احساسات  اين  شوند.  مى 
اقدامات  اين  و  انجام دهيم  اقداماتى  ما  كه 

نتايجى در بر خواهند داشت. 
اما اگر باورهاى ما در شروع اشتباه باشد، چه 

نتايجى در پايان كار حاصل مى شود؟
 زنجيره )باور< احساس< عمل< نتيجه( اگر 
تخريب  زنجيره  شود،  شروع  اشتباه  باور  از 
خواهد شد. از طرفى اگر باورهاى درستى را 
در اين زنجيره قرار دهيد، تصور كنيد كه چه 

پيشرفتى خواهد كرد.
مالى،  مخرب  باورهاى  و   الگوها 
مى توانند باعث ايجاد ضررهاى بزرگ و گاهٌا 
 جبران ناپذيرى در زندگى ما شوند. اما اين 

باورها كدامند؟ 
با هم نگاهى مياندازيم به 6  باور اشتباه اكثر 

مردم در مورد پول:

1- پول به صورت جادویی 
ظاهر می شود

در زندگى واقعى، بسيارى از ما نمى توانيم 
به  باور  اين  كنيم.  آرزو  بيشتر  پول  براى 
زمان كودكى برمى گردد كه زمانى كه بچه 
اون  مادر  و  پدر  كرد،  مى  پول  خواست  در 
افرادى  يا  و  دادند  مى  او  به  پول  مقدارى 
كه در سنين پايين  به آنها پولى ارث رسيده 
نظر  به  است  ممكن  افراد  اين  براى  باشد. 
صورت  به  و  هست  هميشه  پول  كه  برسد 
اشتباه  باور  اين  با  شود.  مى  ظاهر  جادويى 
اين افراد كمتر كار مى كنند و چالش هاى 
بلند  در  كنند.  ايجاد مى  براى خود  كمترى 
بلكه  كمتر،  درآمد  تنها  نه  افراد  اين  مدت 
زندگى خسته كننده ترى نيز خواهند داشت.

 
2- خرج کردن و خرید 

احساس بهتری به من می دهد
نامتعادل  حاالت  دليل  به  معمواًل  مردم 
احساسى و يا مشكالت در زمينه شخصيتى 

ممكن  كه خريد كردن  باورند  اين  بر  خود، 
است حال آنها را بهتر كند. اين افراد اصوال 
در  سعى  خود  بودجه  بر  مازاد  خريدى  با 
از  غافل  دارند،   خود  زندگى  خال  جبران 
 اينكه زمانى كه با صورت حساب خود روبرو 

مى شوند، وحشت مى كنند.

3- هر چه بیشتر، بهتر
از  آرامش  ميشود  باعث  كه  اشتباهى  باور 
اندازه  آن  به  زمان  هيچ  و  شود  سلب  شما 
از سرمايه اى كه داريد راضى نخواهيد شد. 
با  كه  هايى  خانواده  در  كردن  رشد  اصواًل 
مشكالت مالى دست و پنجه نرم مى كنند، 
رسيدن به حاشيه امنيت مالى هم نمى تواند 

ميل بدست آوردن پول بيشتر را كم كند.
 

کنم،  خرج  را  پولم  همه  باید   -4
وگرنه دیگران خرج میکنند

بعضى از افرادى كه در خانواده كمك خرج 
هستند، بر اين باورند كه بايد پولى كه بدست 

ممكن  وگرنه  كنند،  خرج  سريعًا  را  مياورند 
متاسفانه  كنند.  درخواست  را  آن  بقيه  است 
خرج كردن، طرح مناسبى براى آينده نيست. 
با پس انداز كردن پول به جاى خرج كردن 
تأمين  شما  آينده  براى  امنيت  آن،  فورى 

خواهد شد.

5- مردها بهتر از زن ها 
به مسائل مالی رسیدگی می کنند

چنين  نبايد  ما  و  نيستند  ابرقهرمان  مردها 
انتظارى از آنها داشته باشيم. اين باور اشتباه 
تشويق  را  زنان  اينكه  اول  دارد.  دو قسمت 
مى كند تا از امور مالى خودشان را دور نگه 
زندگى  مردى  با  آنها  اگر  بخصوص  دارند.، 
كنند كه تمايل به مديريت مالى داشته باشد. 
و دوم اينكه بار مسووليت رسيدگى به خرج 
چه  و  باشند  خوب  اينكار  در  چه  مخارج،  و 
نباشند به دوش مردان مى فتند. بسيارى از 
به  اجازه مى دهند كه  مردان خود  به  زنان 
صورت حساب ها و امورمالى رسيدگى كنند 

همه  براى  استراتژى  بهترين  لزومًا  اين  اما 
خانواده ها نيست.

6- من بزرگ شده ام و می دانیم 
چطور پولم را مدیریت کنم

توانايى نوشتن يك برگ چك به اين معنى 
نيست كه شما نحوه مديريت پول خودتان 

را مى دانيد. 
بسيارى از مردم اصول اوليه مالى را نميدانند 
و هيچ زمانى آن را به طور درست آموزش 
زمينه  در  كه  است  ممكن  شما  اند.  نديده 
تخصصى خودتان حرفه باشيد اما در زمينه 

مديريت مالى شايد نه! 
 اگر در نحوه مديريت بودجه و رسيدگى به 
حساب و كتاب هاى مالى خود آگاهى كافى 
امور  اين  در  متخصصين  از  ميتوانيد  نداريد 
كمك بگيريد. شما هر چقدر كه در زمينه اى 
افراد  هميشه  نيستيد.  بهترين  باشيد،  خوب 
بهترى هم وجود دارند و شما مى توانيد از 

وجود آنها سود ببريد.

عارفانه روز

خداوندا.آرامم كن؛همان گونه كه دريا را پس از هر 
طوفانى راهنمايم باش. كه در اين چرخ و فلك 
روزگار بدجور سرگيجه گرفته ام.ايمانم را قوى 

كن،كه تو را در تنهايى ام گم نكنم.

تا مردم بر داشته ها و حقوق خویش آگاه 
نشوند ، گامی برای نگهداری از آنها
 بر نمی دارند .  حکیم ارد بزرگ 

موفقيت كليد شادى نيست، شادى كليد 
موفقيت است؛ اگر آنچه انجام مى دهى

 دوست بدارى، موفق خواهى بود. هرمن كين

هر گاه زندگى با عشق و شور را بر مى گزينيد 
زندگى نيز عشق و شور خود را براى

 شما بر خواهد گزيد .
 باربارا دى آنجليس

طراح: نسرین کاری                        

نويسنده  و  شاعر   -1 افقي: 
 -2 فكر  انديشه،  فلسطيني- 
نام   - غيرماهر   - رسول  جمع 
بنگالدش  پايتخت   -3 دخترانه 
- نام يكي از بخشهاي پنجگانه 
اوستا - بالشت، متكا 4- چاشني 
غذا - شادباش گفتن - مجلس 
نمايندگان ملت در كشور روسيه 
هنرپيشه   - غذا  به  ميل   -5
سالن   - اروپا  نجباي  عنوان   -6
- سربست كارخانه - عدد پيشتاز 
7- مردمداري - جا و محل-  لوله 
دستگاه گوارش 8- سپاسگزار - 
نگهباني، پشتيباني - كوشش 9- 
جواب مثبت - به معناي مطالعه 
است و در موسيقي به قطعه هايي 
گفته مي شود كه هدف آنها ارتقاي 
شگرد نوازندگي باشد - النه پرنده 
10- حالت تهوع - اشاره به دور 
گران  مخالف   - دشوار  كار    -
11- خرجين و جوال و هر ظرفي 
كه در آن چيزي بگذارند- تهمت 
دو  از  يكي   -12 زدن  افترا  و 
بخش شهرستان خمين در استان 
سخن  پوشيده  ايران-  مركزي 
گويي-  از ادات تشبيه 13- نامي 
 - چوب  چهار   ، قاب   - دخترانه 
درخشان،   -14 خوابيده  خفته، 
تابان - تپه اي سنگي در مشرق 
شهرستان رودبار - منسوب به رم  
15- بس- بازيگر خانم ايراني و 

بازي در فيلم زنان ونوسي مردان 
مريخي

عمودي: 1- فيلمي به كارگرداني 
سال  در  شده  ساخته  ريد  كارول 
1949  فيلم به فارسي نيز دوبله 
شده است- آزمندي - راه و روش 
2- حس كننده، دريابنده - جمع 
اسلوب - كلمه  در مقام  استفهام  و 
طلب  دانستن 3- بزرگي، عظمت 
اطراف،  پادشاهي-  تخت   -
 - افروز  آتش  آهنگر،  كنارها- 
در  رودي   -4 آرمان  به  منسوب 
روسيه - باشگاه فوتبالي در كشور 
اسپانيا- پند و نصيحت 6- گرد ، 
از اشكال هندسي - پايين، زير- 
ناله - رنگ موي روشن  صداي 
7- گناهكار، عاصي - پرهيزكار 
كليسايي   -8 اي  كه  مخفف   -

در محله جلفاي اصفهان - مهيا 
برنده  و  فرانسوي  دانشمند   -
شكن-  و  چين   -9 نوبل  جايزه 
نخستين   - عبث  و  بيهوده  چيز 
جنوبي  آفريقاي  جمهور  رئيس 
مرواريد  استوار-  و  محكم   -10
دروس  از   - ترك  پدر   - درشت 
شمال  در  كشوري   -11 درسي 
جنوب  و  هندوستان  شرقي 
تبت - منسوب به شاه - رنج  و 
سفال   -12 كار  سختي بردن  در 
سازي - ستون آهني 13- ميوه 
همراه،   - خوشمزه  و  سرخرنگ 
 -14 گندم  محصول   - نوكر 
بيسواد - پايتخت كشور آلباني- 
تهيه  و  كارگردان   -15 چهره  
كننده و فيلمنامه نويس سرشناس 

- آيين - مايوس
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تاکسارتلاویسرا1

ربیلکوولواگوی2

ارلکاکتاتکازن3

روکتساررگنلت4

دانرتاغیردلر5

یشلاوسمیگتین6

خلمنارنخسزیمت7

وهایهافورباوا8

شزرلشویرادنیک9

برشپلاکنیعیس10

یدباینادادحپ11

نسروکدیربجنل12

الویهقروزراقو13

نییایضارنیمار14

هلانراکشخوهتشر15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

09151630435 -09159621311

فروش آپارتمان 225 متر، فول امکانات 
دو خواب ، 60 متر تراز، خیابان مدرس
  قیمت: متری یک میلیون و هفتصد 

هزار تومان
09155616859

راننده بیل مکانیکی

با قابلیت رفت و برگشت به شهر در 

معدن سنگ الشه نیازمندیم.

09151611201

استخدام یک نفر خانم برای امور دفتری، تسلط
 به نرم افزارهای office با حداقل 2 سال سابقه کار

یک نفر نگهبان در شیفت شب با ضامن معتبر
تلفن تماس: 32422488   تلفکس 32434080 

shargh.Civil@yahoo.com ایمیل
ساعت تماس:  8-13

زمین به همراه فنداسیون واقع در رقویی ، میالد 5 
شمالی ، 265 متر مربع  مبلغ: 125 میلیون

دو قطعه تجاری ، 60 متری واقع در معصومیه 
 نیستان 6 و 8 ، جنب پارک 

سفت کاری شده     قیمت: کارشناسی 
09158650589

افتتاح مشاور امالک در شمال شهر
)بلوار شعبانیه( با کادری مجرب و تحصیلکرده 

اطالعات امالک شما را برای

 خرید و فروش و اجاره نیازمندیم.

تخفیف ویژه در قولنامه
تلفن های تماس : 09159054192  

09358958789
بعدازظهر: 32315739

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

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

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 روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

کار خوب اتفاقی نیست

 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

فروش فست فود
 با موقعیت عالی 

و قیمت استثنایی به علت مهاجرت

09153634381

دارنده یک دستگاه پراید مدل 

95 آماده همکاری با ارگان های 

دولتی ، شرکتی و ... می باشم.

09395109898

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

فروش واحد همکف در دستگرد 150متر                
زیربنا، 218 متر زمین با موقعیت  عالی

 دو نبش - کامل
09151611808      

مزون »آفرینا« واقع در معلم 27 با تمام 
امکانات و موقعیت عالی به فروش می رسد.

فی: توافقی  
پخش سراسری نوین آوران      09397690128

با توجه به ارتقا و ساماندهی برای تکمیل کادر سازمان از افراد مجرب و با سابقه در زمینه های ذیل دعوت به همکاری می نماید.
توضیحاتمدرک تحصیلیجنسیتتعدادشغلردیف

آشنا با فروش ... ومنطقه و ضامن معتبردیپلم به باالآقا1سرپرست فروش1

روابط عمومی باال و ظاهر مناسب و ضامن معتبردیپلم به باالآقا/خانم6بازاریاب2

روابط عمومی باال و ظاهر مناسب و ضامن معتبردیپلم به باالخانم2بازاریاب تلفنی3

روابط عمومی باال ، تسلط کامل به آفیس و اینترنتلیسانس نرم افزارخانم1منشی و روابط عمومی4

نیسان مسقف آشنا کامل به استاندیپلم به باالآقا2راننده همراه با ماشین5

اشنایی کامل به نرم افزارهای آفیسلیسانسخانم2حسابدار فروش 6

مزایا: حقوق ثابت، بن کارگری، حق اوالد، حق مسکن، ایاب و ذهاب، سنوات، عیدی، بیمه، بیمه تکمیلی، امنیت  و ضمانت شغلی باال )پورسانت ...( 
واجدین شرایط از ساعت 14 الی 18 به آدرس ذیل مراجعه یا تماس فرمایند.

توجه: افرادی که در شرکت های پخش مشغول به کار بوده اند در اولویت هستند.
بیرجند: بلوار معلم - بین معلم 8 و 10 - پالک 91 شماره تماس: 32214302 - 09151676268
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مسابقات تیراندازی با تفنگ رشته تراپ
در استان برگزار می شود

مالئی- رضا نایاب رئیس هیئت تیراندازی با تفنگ استان از برگزاری 
برنامه مسابقه رشته تراپ در جمعه 28 آبان ساعت 9 صبح در زمین جدید 
که به کمیته تراپ استان اختصاص یافته خبر داد. وی با بیان اینکه کارت 
بیمه تیراندازی)اهداف پروازی( و همراه داشتن اصل جواز حمل سالح 
ضروری است ادامه داد: به نفرات اول تا سوم جایزه نقدی تعلق میگیرد 
که بستگی به تعداد شرکت کننده ها دارد. گفتنی است محل برگزاری حد 

فاصل بین سردخانه بیرجند و استادیوم ۱۵هزار نفری بیرجند خواهد بود.

کسب مقام سوم مسابقات پینگ پنگ بسیجیان کشور 
توسط امیرحسین عباسپور

مسابقات پینگ پنگ بسیج مستضعفان قهرمانی کشور از تاریخ 20 لغایت 2۱ 
آبان ماه جاری در استان سمنان برگزار شد.به گزارش رروابط عمومی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بیرجند امیر حسین عباسپور در بخش انفرادی با 
غلبه بر حریفان مقام سوم را از آن خود کرد.الزم به ذکر است: در بخش دوبل 
هم امیرحسین عباسپور و مهدی عشقی توانستند جایگاه سوم را کسب کنند.

 کسب مقام سوم تیم پهلوانی و زورخانه ای استان 
در مسابقات قهرمانی کشور اصفهان

شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ای  زورخانه  تیمی  رشته  در  ای  زورخانه  و  پهلوانی  بیرجند:مسابقات 
روز پنج شنبه 20 آبانماه جاری به میزبانی استان اصفهان در مجموعه 
ورزشی شهدای نصرآباد به پایان رسید و تیم جوانان اصفهان، با 279 
امتیاز از دیگر رقبای خود پیشی گرفته و قهرمان این دوره از رقابت های 
زورخانه ای شد.استانهای کرمان، کردستان و خراسان جنوبی به ترتیب 
با 26۱، 249 و 247 امتیاز روی سکوهای دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

مسابقات چرخ تیز جوانان کشور، خراسان جنوبی
 در جایگاه ششم قرار گرفت

بیرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
انفرادی و در رشته  مسابقات پهلوانی و زورخانه ای کشور در بخش 
چرخ تیز روز پنج شنبه 20 آبانماه جاری به میزبانی استان اصفهان در 
مجموعه ورزشی شهدای نصرآباد به پایان رسید که ابوالفضل رحیمی از 
استان مازندران با 87 امتیاز از دیگر رقبای خود پیشی گرفته و قهرمان 
این دوره از رقابتهای چرخ تیز شد.امیر کرنگ زاده )کرمان(، علیرضا 
و  دوم  امتیاز روی سکوهای  و 8۵  با 86  ترتیب  به  )مرکزی(  روشن 
سوم قرار گرفتند.در این رشته از مسابقات زورخانه ای جوانان کشور 
۱2 ورزشکار حضور داشتند که محمدعلی قاسمی )اصفهان(، محمدرضا 
درقدمی )خراسان رضوی( و خشایار ایزدی )خراسان جنوبی ( نیز به ترتیب 
با 83، 83 و 37 امتیاز مقام های چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

توقیف سواری پژو405با 180کیلومتر سرعت در نهبندان 

تیم کنترل  استان خراسان جنوبی گفت:روز شنبه  راه  پلیس  کاری-رئیس 
دستگاه  عبوري یک  خودروهاي  کنترل  هنگام  نهبندان  راه  پلیس  سرعت 
سواري پژو40۵ که باسرعت۱80کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و 
با  برخورد  که  این  بیان  با  رضایی  کردند.سرهنگ  متوقف  را  آن  بالفاصله 
ارتکاب  علت  به  داد:  است،ادامه  راه  پلیس  قرمز  خط  ساز  حادثه  تخلفات 
تخلفات حادثه ساز سرعت و سبقت غیر مجاز،خودروي مذکور دو میلیون 
ثبت شد  راننده خاطی  گواهینامه  در سوابق  منفی  ۱0نمره  و  ریال جریمه 
کرد:  خاطرنشان  شد.وی  پارکینگ  روانه  خودرو  قانون  اعمال  از  پس  که 
هدف پلیس از اعمال قانون این است تا رانندگان با توجه بیشتري قوانین 
و مقررات را رعایت کنند و سهم خود را در تامین امنیت راه ها ایفا نموده و 
با رعایت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آینده باشند. 

       فواید نوشیدن آب با معده خالی

۱-از بین بردن سموم: نوشیدن آب  باعث حرکت 
روده ها می شود. شب ها بدن خودش را ازسموم 
را می زداید. وقتی با معده خالی آب می نوشید 
سموم مضر از بدن خارج می شود.2-متابولیسم 
بدن را تقویت می کند: نوشیدن آب با معده خالی 
سرعت متابولیسم بدن را تا 24 درصد افزایش می 

دهد. به خصوص برای کسانی که رژیم سخت می 
گیرند.3-باعث کاهش وزن می شود: وقتی صبح 
ها با معده خالی آب می نوشید سیستم گوارشی 
شما را تقویت می کند. کمتر احساس گرسنگی می 
کنید.4-مانع سنگ کلیه و عفونت مثانه می شود: 
نوشیدن آب با معده خالی اسیدهایی که باعث ایجاد 
سنگ کلیه می شوند را از بین میبرد عفونت 
های مثانه ناشی از سموم محفوظ می مانید.

خواص درمانی انار

ایجاد  پالک،  تشکیل  برابر  در  میوه  این 
مقابله  خاص  سرطان های  بروز  و  گرسنگی 
مغذی  مواد  آن  آب  و  انار  می کند.میوه 
آنتی  از ویتامین C و  زیادی دارد.انارسرشار 
فیبر  و  التهابی  ضد  خواص  است.  اکسیدان 
انار یک  موجود در آن نیز باعث شده است 

میوه شگفت انگیز باشد. خوردن میوه انار یا 
آب آن می تواند بدن را در برابر بیماری هایی 
کند.  محافظت  آلزایمر  و  سرطان  همچون 
خوردن آب انار می تواند در برابر تشکیل پالک 
مبتال  بیماران  کند.  جلوگیری  دندانی  های 
هنگام  به  است  ممکن  پروستات  سرطان  به 
نوشیدن از آب انار در هر روز، سطح پایینی از 
آنتی ژن خاص پروستات)PSA( را تجربه کنند.  

 بهترین غذاها برای درمان کمردرد

غذاهای غنی از فیبر: یبوست می تواند درد کمر را 
بدتر کند بنابراین خالی کردن شکم در این شرایط 
موثر خواهد بود. خوردن میوه و سبزیجات فراوان 
که سرشار از فیبر هستند می تواند کارساز باشد.آب: 
روزانه 8 لیوان آب بنوشید زیرا کم شدن آب بدن 
نیز می تواند کمردرد را افزایش دهد.غذاهای غنی 

از پتاسیم: پتاسیم می تواند التهاب بدن را کاهش 
دهد. غذاهای غنی از پتاسیم همچون سبزیجاتی 
با برگ سبز، آووکادو، موز، نارگیل و لبنیات را در 
رژیم غذایی خود داشته باشید.اسیدهای چرب امگا 
3:ماهی سرشار از اسید چرب امگا3 است و می تواند 
التهاب و درد کمر را تا حد زیادی کاهش دهد.از 
گوشت سفید استفاده کنید: سعی کنید از گوشت 
مرغ یا بوقلمون در رژیم غذایی خود استفاده کنید. 

علت اصلی ایجاد میخچه پا

فشار  ایجاد  باعث  تنگ  و  نامناسب  کفش 
به وجود می  را  پا  در  میخچه  و  پا شده  در 
آورد. دکتر پرویز طوسی متخصص پوست و 
مو گفت: میخچه در بسیاری از موارد برای 
افراد ایجاد ناراحتی و در راه رفتن برای فرد 
ایجاد  علل  از  یکی  کند  می  مشکل  ایجاد 

می  وارد  پا  به  که  است  فشاری  میخچه 
شود. طوسی بیان کرد: از دالیل دیگر ایجاد 
میخچه اشکال در استخوان بندی خود فرد 
به  باعث  که  است  شده  ایجاد  فشارهای  و 
وی  شد.  خواهد  پا  در  میخچه  آمدن  وجود 
اوقات  گاهی  میخچه  درمان  گفت:برای 
از  گاهی  و  کنند  می  آن  برداشت  به  اقدام 

درمان های موضعی استفاده کرد.

بي احتیاطي راننده وانت در محور بیرجند - اسدیه
یك کشته و پنج مجروح برجاي گذاشت

میری- فرمانده انتظامي استان صبح روز گذشته خبر وقوع یک تصادف 
زنجیره ای در محور بیرجند - اسدیه داد. سردار مجید شجاع در تشریح 
گذاشته  برجاي  مجروح  پنج  و  کشته  یک  تصادف  این  گفت:  خبر  این 
فوریت های  اعالم مرکز  با  روز گذشته  اظهار داشت: صبح  است. وی 
بیرجند-اسدیه،  محور  کیلومتر3۱  در  تصادف  بر  ۱۱0مبنی  پلیسی 
بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام 
یک  که  کردند  مشاهده  در صحنه  با حضور  مأموران  افزود:  شدند.وی 
دستگاه وانت مزدا با دو خودروي پژو40۵ و ساینا با هم برخورد مي کنند 
که در این سانحه رانندگی، یکي از سرنشینان پژو 40۵ نقره اي رنگ 

کشته و پنج نفر دیگر به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

داروهاي  از  بیشتر  تزریقی  داروهاي  اثربخشی   -۱
خوراکی نیست، لذا در مواردي که امکان استفاده از 
اشکال غیر تزریقی داروها وجود دارد، از تجویز فرآورده 
تزریقی  2-داروهاي  نمایید  اجتناب  تزریقی  هاي 
میتوانند منجر به بروز عوارض خاصی شوند )مانند 
آسیب به عصب و عروق در محل تزریق، آبسه، خون 

مردگی و خونریزي هاي زیرپوستی، ایجاد زخم و ...( 
3- احتمال انتقال بیماریهاي عفونی مانند هپاتیت B و 
C و ایدز در میان بیماران، کادر درمانی و عموم جامعه 
یابد  می  افزایش  غیرضروري  هاي  تزریق  اثر  در   ،
4-کنترل و درمان عوارض ناشی از داروهاي تزریقی، 
از موارد، نسبت به سایر اشکال دارویی  در بسیاري 

مشکلتر می باشد، لذا به منظور پیشگیري از بروز این 
قبیل عوارض، از تجویز و مصرف غیرضروري داروهاي 
تزریقی خودداري فرمایید ۵- نیاز به پرسنل آموزش دیده 
و تجهیزات خاص جهت تزریق، هزینه تحمیل شده به 

بیمار و سیستم بهداشتی را افزایش می دهد.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 هشدارهایی در خصوص عوارض شدید ناشی از مصرف داروهاي تزریقی

واژگوني خودرو  ام وی ام در قاین جان یك نفر را گرفت

شدن  کشته  و  ام  وی  ام  خودرو  یک  واژگوني  از  قاین  شهرستان  انتظامي  غالمی-فرمانده 
اعالم  با  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  واعظی  اسماعیل  سرهنگ  داد.  خبر  آن  سرنشین 
مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱0مبني بر سانحه رانندگي در محور شهرستان بیرجند- شهرستان 
قاین، بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي افزود: 
شده  واژگون  محل  در  ام  وی  ام  دستگاه  یک  کردند  مشاهده  صحنه  در  حضور  با  مأموران 
است که در این سانحه رانندگي، راننده خودرو و سرنشین به شدت مجروح و جهت مداوا به 
بیمارستان منتقل که سرنشین خودرو  بر اثر جراحات وارده ناشي از تصادف در بیمارستان فوت 
توانایي در کنترل  را عدم  راه علت حادثه  پلیس  واعظی تصریح کرد:کارشناس  کرد. سرهنگ 
فرمانده  اعالم کردند.  ام  ام وی  راننده  توسط  از سرعت مطمئنه  از تخطي  ناشي  نقلیه  وسیله 
رانندگي  پایان اظهار داشت: رعایت قوانین و مقررات راهنمائي و  انتظامي شهرستان قاین در 

توسط رانندگان سالمت راننده و سرنشینان خودرو را به دنبال دارد.

عطر های تند نزنید ...

دانشمندان هلندی با بررسی تاثیر انواع عطر بر 
روی افراد به این نتیجه رسیدند عطر های تند بر 
خالف عطر های مالیم ، تعادل اعصاب را بر هم 

می زنند.
داده نما،

 با دارچین به جنگ آلزایمر بروید

است  فوق العاده  ترکیب  دو  حاوی  دارچین 
از مغز حفاظت می کنند. این دو ترکیب  که 
کاتچین  اپی  و  الدهید  سینامیک  از  عبارتند 
رسانی  آسیب  پروتئین  تجمع  از  مانع  که 
می شود.  آلزایمر  بروز  باعث  که  می شوند 
زوال  بروز  باعث  که   )TTT( تاو  پروتئین 

عقل می شود مشکالتی در ارتباطات داخلی 
نورون ها ایجاد می کند.این پروتئین ها اتحاد 
را  مغزی  بافت های  از  برخی  همکاری  و 
دارچین  می کنند.خوشبختانه  مشکل  دچار 
ذکر  مهم  ترکیب  دو  بودن  دارا  دلیل  به 
شده از بروز این مشکالت ممانعت می کند. 
از  آلزایمر  از  پیشگیری  بر  ادویه عالوه  این 
می کند.                           جلوگیری  نیز  قند  بیماری  به  ابتال 

آبکش ارزان قیمت
 حمل آب به تمام نقاط استان 

 حمل آب از ما قیمت از شما
   09159639415- زارعی 

بسیاری از حوادث مربوط به مسمومیت با گاز منو کسید کربن براثر استفاده از وسایل گرمایشی در مکان نامناسب،
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی نصب نادرست دودکش و مسدود بودن دودکش اتفاق می افتد.

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

سقف کاذب، کناف ایران، پارکت، دیوار پوش
 کاغذ دیواری

09155610111  09151630741
مدرس، بین مدرس 47 و 49 تزئینات ساختمان رحیمی به ازای خرید هر باطری

 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چك 3 ماهه
09013772626 ن

گا
رای

ل 
نز

ب م
در

ل 
وی

ح
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

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

نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065- علی آبادی 

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(



7
پیش بینی هواشناسی از افزایش ابر و وزش باد در استان

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با توجه به نفوذ تدریجی امواج ناپایدار و فعالیت ضعیف در تراز میانی جو در دو، سه روز آینده شاهد 
افزایش متناوب ابر و وزش باد در استان خواهیم بود. برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی حاکی است، در این مدت افزایش تدریجی دمای هوا در استان 
دوشنبه * 24 آبان 1395 * شماره 3651پیش بینی می شود. وی وضع جوی تا ظهر روز دوشنبه را صاف تاکمی ابری گاهی با وزش باد ذکر کرد که به گفته وی بیشینه و کمینه دمای هوا به 24و 2درجه سلسیوس می رسد.

7
 زمینه اشتغال
2هزار و 847 نفر
در بازار استان فراهم شد

توسعه  و  بازرگانی  امور  معاونت  ایرنا- سرپرست   
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در 
هفت ماهه سال 95 با صدور یک هزار و 877 فقره 
پروانه کسب صنفی در استان زمینه اشتغال 2 هزار و 
847 فراهم شد. جویبان هدف دولت را توانمندسازی 
در  نهاد  مردم  و  تقویت تشکل های خصوصی  و 
جامعه عنوان کرد و افزود: از مجموع پروانه صادره 
907 فقره توزیعی، 623 مورد خدماتی و خدمات فنی 
و بقیه تولیدی است. وی اضافه کرد: شهرستان های 
بیرجند ، قاینات و فردوس به ترتیب بیشترین آمار 

پروانه های صادره را به خود اختصاص داده اند.

اقدامات دامپزشکی در پیشگیری
از بیماری ها کار بزرگی بود

دادرس مقدم- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار به پیشگیری از بروز بیماری ها در استان 
عنوان  به  آن  از  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  طی 
یک کار بزرگ یاد کرد. حسینی معاون در دیدار با 
مدیرکل دامپزشکی از انجام برخی امور به شکل تک 
بعدی انتقاد کرد و اظهار داشت: هماهنگی در بستر 
جامعه در همه بخش ها باید فراهم شود تا امنیت و 

ایمنی بویژه در پیشگیری از بیماریها تضمین شود.

آموزش های فنی و حرفه ای
متناسب با نیاز منطقه باشد

نقش  به  اشاره  با  بیرجند  فرماندار  خبر-  گروه 
اقتصادی  توسعه  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
اقتصادی  توسعه  و  درآمد  افزایش  برای  گفت: 

و  فنی  آموزش های  دارد  ضرورت  شهرستان 
حرفه ای متناسب با نیاز منطقه باشند. ناصری در 
دیدار از کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه 
عنوان کرد: با توجه به خشکسالی های پی در پی 
دامداری  و  کشاورزی  بخش  شدن  رونق  کم  و 
در استان، می توان آموزش فنی و حرفه ای را 
راهگشای حل مشکل بیکاری و اشتغال دانست.

کمبود سرمایه در گردش فعاالن کشاورزی 
و دامداری بشرویه را تهدید می کند

گفت:  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  مهر- 
نبود  و  نقدینگی  و  گردش  در  سرمایه  کمبود 
است که  بزرگ ترین خطرهایی  از  یکی  اشتغال 
را  بشرویه  دامداری  و  فعاالن عرصه کشاورزی 
این  اینکه  بیان  با  می کند.امیرحسنخانی  تهدید 
است،  زیادی  ظرفیت های  دارای  شهرستان 
و  استعدادها  این  تاکنون  متاسفانه  کرد:  اظهار 
این  به گونه شایسته  دیده نشده و در  ظرفیت ها 
شود.  انجام  هدفمندی  برنامه ریزی  باید  راستا 
وام های  و  تسهیالت  پرداخت  داد:  ادامه  وی 
می تواند  مناسب  نرخ  با  کشاورزی  و  دامداری 
از  را  منطقه  دامداران  و  کشاورزان  حدودی  تا 

تنگنای به وجود آمده نجات دهد.

اختصاص اعتبار برای تجهیز
اولین واحد پخش خون طبس

صدا و سیما- 150 میلیون تومان اعتبار از محل 
اعتبارات تملک دارایی، برای تجهیز اولین واحد 
مدیرعامل  یافت.  اختصاص  طبس  خون  پخش 
سازمان انتقال خون عنوان کرد: با اختصاص این 
اعتبار، واحد پخش خون طبس تا پایان سال راه 
اندازی و خون مورد نیاز بیمارستان طبس از خود 

این شهرستان تأمین می شود.

۳۲۰ روستای نهبندان و سربیشه
خالی از سکنه شده است

سربیشه  و  نهبندان  مردم  شبستان-نماینده 
نفوس  سرشماری  اینکه  به  اشاره  با  مجلس  در 
اولیه  نتایج  انجام است، گفت:  و مسکن در حال 
این سرشماری در نهبندان نشان از کاهش جمعیت 
شهرستان  روستای   237 حاضر  زمان  در  دارد؛ 
سکنه  از  خالی  سربیشه  روستای   90 و  نهبندان 
شده است. نظر افضلی در دیدار با مردم روستای 
مرزی کسرآب سربیشه عنوان کرد: باید الیه روبی 
باید جدی  قنوات  احیای  و  داری  آبخوان  قنوات، 
گرفته شود چرا که حیات استان به قنوات وابسته 
است. وی با انتقاد از اینکه اعتباری برای الیه روبی 
قنات اختصاص داده نشده است، گفت: باید ادارات 
کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر مسئوالن برای 

مهار آبهای روان حاصل از بارندگی تالش کنند.

بازدید وزیر محیط  زیست رومانی
از کاروان یوزپلنگ در طبس

محیط   وزیر  بالمر،  پاشکا  کریستیانا  ارغوانی- 
محیط   سازمان  معاون  دبیری  و  رومانی  زیست 
زیست و جوکار مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ 
آسیایی صبح دیروز از کاروان یوز در پردیسان بازدید 
کردند. نجفی محیط بان بازنشسته طبسی که اکنون 

همکار افتخاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
انقراض  حال  در  گونه  این  از  حمایت  برای  است 
یوزپلنگ، کاروان تبلیغی که دور تا دور آن عکس 
یوز ایرانی است را با هزینه شخصی راه اندازی کرده 
یوز در حواشی کویر همچون  است. گفتنی است 
زیستگاه های نایبندان طبس زندگی می کند و باید 

با تعداد بسیار زیاد دوربین دقیقا کنترل انجام شود.

نشر فرهنگ قرآن و عترت
با تولید آثار فاخر هنری

تأکید  با  تبلیغات اسالمی  گروه خبر- مدیرکل 
بر نشر فرهنگ قرآن و عترت با تولید آثار فاخر 
هنری، اظهار کرد: برگزاری هفته قرآن و عترت 
نشان می دهد که می توان با دغدغه های دینی در 
عرصه خبر و هنر گام برداشت و آثاری ارزشمند 
در این حوزه خلق کرد. حجت االسالم لطفیان با 
اشاره به اینکه ظرفیت قرآنی استان ظرفیتی نهفته، 
فوق العاده و تاثیرگذار است، گفت: برای معرفی 
برنامه ریزی های  باید  استان  قرآنی  ظرفیت های 
بیشتری انجام شود. وی همچنین خانه های قرآنی 
خاطرنشان  و  دانست  ممتاز  ظرفیتی  را  روستایی 
کرد: بیش از 200 خانه قرآن روستایی در استان 
داریم که نباید از ان غافل ماند و به سمت فعالیت 

قرآنی در روستاها حرکت کرد.

افزون بر هشت میلیارد ریال سود فروش 
سوخت عاید مرزنشینان درمیان شد

ایرنا- فرماندار درمیان گفت: از زمان اجرای طرح 
فروش سوخت توسط کارگزاران، هشت میلیارد و 
541 میلیون ریال سود فروش سوخت به حساب 
مرزنشینان این شهرستان واریز شده است. بشیری 
زاده در نشست بررسی وضع عواید حاصل از فروش 
سوخت ویژه مرزنشینان شهرستان، افزود: این مبلغ 
به حساب سه هزار و 100 سرپرست خانواری که 
در شعاع 25 کیلومتری مرز سکونت دارند و دارای 

کارت مبادالت مرزی هستند، واریز می شود.

۱۳۹ خانوار روستایی و عشایری فردوس
زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند

)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  تسنیم- 
شهرستان فردوس گفت: 139 خانوار روستایی و 
عشایری زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند. 
پاکدل اظهار کرد: این نهاد در شش ماهه امسال 
بیش از 900 میلیون ریال حق بیمه برای این تعداد 
واحد مسکونی،  است. وی ساخت  کرده  پرداخت 
خرید جهیزیه و تعمیر، تکمیل، بهسازی و نوسازی 
مسکن های شهری و روستایی را از جمله کارهای 

انجام شده توسط کمیته امداد عنوان کرد.

۲۱ میلیارد ریال به شهرداری ها
و دهیاری های استان پرداخت شد

نیمه  از  گفت:  مالیاتی  امور  مدیرکل  ایرنا- 
پایان مهر ماه سال جاری 21  تا  دوم سال 87 
میلیارد ریال حاصل مشارکت مردم در پرداخت 
پرداخت  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری  به  مالیات 
گروه  کار  نشست  در  نژاد  یعقوب  است.  شده 
اقتصادی شهرستان بشرویه از ارتقا سطح اداره 
امور مالیاتی شهرستان بشرویه خبر داد و گفت: 
به  رسانی  خدمت  در  سهولت  جهت  اقدام  این 

شهروندان بشرویه انجام شده است.

معرفی رئیس جدید
دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند

گروه خبر- در مراسمی که با حضور دکتر خلیل 
خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند و اعضای هیئت علمی 
و کارمندان دانشکده مهندسی برگزار شد از خدمات 
احمدی بروغنی در دوران 28 ماهه ریاست دانشکده 
هیئت  عضو  ناصری  مهدی  و  قدردانی  مهندسی 
علمی گروه مهندسی عمران به عنوان رئیس جدید 

دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند معرفی شد.

جمع آوری 7۰۰میلیون ریال کمک های
مردمی برای زائران اربعین در فردوس

 700 آوری  جمع  از  فردوس  فرماندار  مهر- 
میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی مردم 
اربعین  پیاده  های  کاروان  به  فردوس  شهرستان 
حسینی خبر داد. اسماعیلی عنوان کرد: دو موکب 
زائران  از  پذیرایی  برای  فردوس  شهرستان  از 
هر  در  که  است  شده  برپا  کاظمین  در  حسینی 

موکب 25 نیرو آماده ارائه خدمات هستند.

آموزش تخصصی برق و الکترونیک 
در کنار تکنولوژی روز

عابران پیاده  50 درصد متوفیان ناشي  
از تصادفات در شهر بیرجند

و  برق  تخصصی  آموزش  مرکز  رئیس  برزجی-   
الکترونیک بیرجند با اشاره به فعالیت 5 ساله این مرکز 
فنی  والکترونیک  برق  آموزش تخصصی  مرکز  گفت: 
و حرفه ای بیرجند   دارای 4 کارگاه اصلی با قابلیت 
آموزش اکثر استاندارد های آموزشی فنی و حرفه ای 
مرتبط با برق و الکترونیک می باشد. ناصری به بهانه 
هفته بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای در 
گفتگو با خبرنگار آوا افزود: نیروی آموزشی متخصص و 
باتجربه در کنار سطح تکنولوژی و تجهیزات آموزشی به 
روز این مرکز باعث شده تا طیف وسیعی از دوره های 
آموزشی فنی و حرفه ای شامل: برق ساختمان)از تعمیر 
دوربین  و نصب  دزدگیر  تا سیستمهای  آبی  کولرهای 
های حفاظتی( ، برق صنعتی، PLC، رباتیک، تعمیر 
تلفن همراه، خانه هوشمند، مونتاژکار و نصاب تابلوهای 
برق، برنامه نویسی و طراحی سیستمهای میکروکنترولر 
هوایی  شبکه  ورز  فن  آسانسور،   )AVR,8051,...(

و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  وی  دهد.  آموزش  را  و.... 
و  ایجاد  شاغل،  کار  نیروی  مهارت  ارتقای  نیمه ماهر، 
توسعة توان کارآفریني و افزایش توان خوداشتغالي از 
به  افزود: خوشبختانه  و  کرد  عنوان  مرکز  این  اهداف 
از اهداف برآورده شده و درصد  گواهی آمار  بسیاری 
بصورت  اکنون  مراکز  این  دیدگان  آموزش  از  باالیی 
می  بکار  مشغول  کارآفرین  یا  و  پیمانکار  کار،  نیروی 
باشند. وی خاطر نشان کرد: مدیریت و پرسنل مرکز 
ای  حرفه  و  فنی  والکترونیک  برق  آموزش تخصصی 
بیرجند هفته بازدید همگانی از مراکز را مغتنم دانسته 
و از همه سازمانها و مراکز دولتی و غیردولتی خصوصا 
سازمانها و مراکز مرتبط با برق و الکترونیک،صاحبان 
صنایع، اساتید و دانشجویان محترم و همه عزیزانی که 
ارتقای مهارت  بدنبال فراگیری فن و تخصص برای 
خود می باشند، دعوت کرد تا از این مرکز دیدار کنند و 

از نزدیک با توانمندی های آن آشنا شوند.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی عنوان کرد:

نماینده ولی فقیه: مردم از درآمد معادن بی نصیب هستند

استان ثروتمند بیکار

این  در  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده 
بیکاری  زیاد،  معادن  داشتن  وجود  با  استان 
جنوبی  خراسان  مردم  گفت:  می کند،  بیداد 
از درآمد معادن استان بی بهره هستند و تنها 
گرد و غبار حاصل از نقل و انتقال محصوالت 
گزارش  به  می شود.  مردم  نصیب  معدنی 
تسنیم، آیت ا... عبادی در دیدار با مدیرعامل 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با بیان 
اینکه اگر کویر از جهت آب، مراتع و جنگل 
در تنگنا قرار دارد اما باز از سویی دیگر جبران 

می شود، افزود: برخی ذخایر معدنی ارزشمند 
در کشور  وجود دارد که کمبودها را جبران 
می کند. وی ادامه داد: گاهی بخش خصوصی 
را هم برای ورود به سرمایه گذاری آنقدر دچار 
پیچ و خمهای اداری می کنند که این بخش از 
کار خود پشیمان می شود. وی با تأکید بر عدم 
خام فروشی محصوالت معدنی در استان ابراز 
امیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد رونق 
معادن و شکوفا شدن آنها برای مردم استان 
خراسان جنوبی باشیم و مسئوالن استان نیز 

باید برای راه اندازی صنایع تبدیلی و فناوری 
بیشتر از پیش تالش کنند.

 احداث کارخانه فرآوری طال در استان
نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران نیز در این دیدار با بیان اینکه 75 درصد 
گفت:  است  استان  در  کشور  سنگ  زغال 
خراسان جنوبی با وجود معادن زیاد احتیاج به 
کارخانه فرآوری طال دارد که برای احداث آن 
70 میلیارد تومان نیاز است. جاللیان با بیان 

از  طال  استحصال  کارخانه  بخش  در  اینکه 
نیروهای بومی استفاده خواهد شد، افزود: در 
زمینه اکتشافات معدنی تاکنون 400 نفر ساعت 
مهندسان زمین شناسی در خراسان جنوبی به 
پایش پرداخته اند. وی اضافه کرد: در صورتی 
که فاز نخست معدن طال در بصیران خوسف 
به صورت پایلوت شروع به کار کند، برای 70 
نفر اشتغالزایی ایجاد می شود و در این راستا اگر 
کارخانه استحصال در استان احداث شود برای 

160 نفر اشتغال ایجاد می شود.  

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران عنوان کرد: ذخایر معدنی در استان بسیار 
زیاد است اما به دلیل نبود زیرساخت ها این 
منابع کمتر مورد بهره برداری قرار می گیرد و 
شاهد  بیابان  دل  در  ارزشمند  ذخایر  وجود  با 
کرد:  بیان  جلیلیان  هستیم.  جوانان  بیکاری 
خراسان جنوبی ثروتمندترین استان کشور از 
نظر معادن است و دولت برای استفاده از این 
ذخایر با تمام توان وارد میدان شده است که 

نیازمند همکاری مردم است.

خراسان  استانداری  تعهد  پیرو  خبر-  گروه 
ویژه  رایگان  زمین  تامین  برای  جنوبی 
رئیس  با  دیدار  در  پوشش  تحت  مددجویان 
ساخت  جلسه  کشور،  امام)ره(  امداد  کمیته 
مسکن محرومان استان به ریاست استاندار و 
با حضور مسئوالن دستگاه های اجرایی ذی 

ربط برگزار شد.
پرویزی، در این جلسه گفت: دستگاه های 
ذی ربط نهایت همکاری و مساعدت را برای 
اجرایی کردن ساخت مسکن مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد انجام دهند. وی با بیان 
اینکه بعد از پاالیش های انجام شده از سوی 
کمیته امداد مشخص شد 483 خانوار در استان 

گفت:  هستند،  مسکن  دریافت  شرایط  واجد 

کوتاهترین  در  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
قابل  های  زمین  احصاء  برای  ممکن  زمان 

واگذاری در شهرهای استان و یا زمین هایی 

که در مجاورت محدوده شهری قرار داشته و 
قابلیت اضافه شدن به محدوده شهری دارند را 

به جلسه بعدی به منظور اخذ تصمیمات بعدی 
ارائه نمایند. وی ادامه داد: اداره کل بنیاد مسکن 
زمین  بررسی  به  نسبت  نیز  اسالمی  انقالب 
های قابل واگذاری در روستاها و یا شهرهای 
زیر 25 هزار نفر جمیعت، کارهای الزم را انجام 
دهد تا بتوان با بکارگیری روش های مشخص 
اقدام  امداد  به کمیته  آنها  به واگذاری  نسبت 
کرد. مقام عالی دولت در استان، خاطر نشان 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز در باره 
سازها  و  ساخت  بر  فنی  های  نظارت  انجام 
در این زمینه برنامه ریزی ها و اقدامات الزم 
را صورت دهد. پرویزی، با بیان اینکه ظرف 
آینده مسئوالن دستگاه های ذی  یک هفته 

ربط آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه 
مرتبط  مسئوالن  افزود:  نمایند،  گزارش  را 
مشکالتی که در زمینه اجرایی شدن این امر 
وجود دارد را با انجام کارهای کارشناسی شده 
به  نهایی  اخذ تصمیمات  منظور  به  و  احصاء 
جلسه بعدی ارائه نمایند. این گزارش حاکیست، 
در سفر اخیر رئیس کمیته امداد امام)ره( کشور 
به استان و در دیدار وی با استاندار، مقرر گردید 
استانداری برای تامین زمین رایگان به منظور 
مددجویان  ویژه  مسکونی  واحدهای  ساخت 
تحت پوشش کمیته امداد اقدام الزم را انجام 
دهد که این جلسه نیز به منظور اجرایی شدن 

هرچه بهتر این امر برگزار شده بود.

483 قطعه زمین رایگان برای مسکن مددجویان امداد اختصاص می یابد

المللی کارگزاران  بین  مالئی- دبیر رویداد 
تجاری با دعوت از تمام کارگزاران تجاری اعم 
از اتاق بازرگانی، کارگزاران گمرکی و صادرات 
و واردات کاالی استان برای شرکت در این 
رویداد بین المللی عنوان کرد: با برگزاری این 
رویداد و سمینارهای تخصصی جانبی موجبات 
رشد و توسعه ی فضای کسب و کار و افزایش 
و  اقتصادی  فعاالن  با  کارگزاران  تعامالت 

خارجی فراهم گردد. 
با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  زنگویی 
بیست و دومین  روزنامه در  این  آوا در غرفه 
رویداد  برگزاری  اهداف  مطبوعات،  نمایشگاه 

بین المللی کارگزاران تجاری را ایجاد فضای 
ارتباطی و ترویجی موثر برای تبیین اهمیت 
فعالیت کارگزاران تجاری دانست و ادامه داد:  
برای بررسی مشکالت  این رویداد  همچنین 
و چالش های پیش رو جهت توسعه کمی و 
کیفی فعالیت های کارگزاری در کشور انجام 
می شود. وی با اشاره به انتخاب کارگزاران برتر 
 کشور در 15 حوزه تخصصی از استقبال خوب 
شرکت های کارگزاری برای شرکت در رویداد 
همایش  اولین  است  ذکر  شایان  داد.  خبر 
تجاری  کارگزاران  المللی  بین  نمایشگاه  و 
brokerexpo2016 با ریاست آقای دکتر 

علی اصغر توفیق مشاور وزیر صنعت، معدن 
های  حوزه  کارگزاران  حضور  با  و  تجارت  و 
مختلف، برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها 
از تاریخ 25 لغایت 28 آذر در محل نمایشگاه 
های بین المللی تهران برگزار می شود و در این 
رویداد کارگزاران منتخب کشور در بخش های 
اعالم شده معرفی خواهند گردید. دبیر رویداد 
 بین المللی کارگزاران تجاری افزود: عالقمندان 
رویداد  این  در  مشارکت  برای  توانند  می 
 brokerexpo.org اینترنتی  سایت  به 
با شماره   رویداد  اجرایی  با ستاد  یا  و  مراجعه 

021-88874279   تماس حاصل نمایند.

دعوت از استان برای شرکت در رویداد بین المللی کارگزاران
در غرفه آوا در نمایشگاه مطبوعات عنوان شد:

بیرجند  شهرستان  راهور  پلیس  خبر-رئیس  گروه 
عنوان کرد: آمار  تصادفات نشان مي دهد که درصد 
هستند  پیاده  عابران  مجروحان  و  متوفیان  از  باالیي 
بطوري که در 7 ماهه 95  در شهر بیرجند 50 درصد 

متوفیان ناشي از تصادفات عابرین پیاده بوده اند.
 همزمان با 23 آبان ماه روز جهاني عابرین پیاده با 
همکاري شهرداري بیرجند، پلیس راهنمایي و رانندگي 
با  نمادیني  مراسم  محراب  هنري  گروه  و  شهرستان 
پیاده و پل  از خط عابر  استفاده  هدف ترویج فرهنگ 
هوایي براي عبور از خیابان در محل  میدان ابوذر بیرجند  
به  اشاره  با  این مراسم  بیرجند در  برگزار شد. شهردار 
ماه  دو  طي  ترافیکي  درحوزه  شهرداري  هاي  فعالیت 
گذشته افزود:  3 هزار متر مربع خط کشي عابر پیاده را 
در سطح شهر داشتیم. وي ادامه داد: مبلغ  250 میلیون 
تومان طي دو ماه اخیر صرف  خرید  و نصب عالئم 
راهنمایي و رانندگي در شهر بیرجند شده و 7 تن رنگ 

نیز طي  هفته گذشته خریداري و  تحویل واحد ترافیک 
کار  سرما  و  بارندگي  فصل   از  قبل  تا  شده  شهرداي 
انجام شود.  رئیس پلیس راهور شهرستان بیرجند نیز 

در حاشیه این مراسم اضافه کرد: 30 درصد تصادفات 
وسایل نقلیه هم با عابران پیاده بوده است لذا با توجه 
به درصد باالي مجروجین و متوفیان در تصادفات نیاز 

است اقدامات ترافیکي و امنیتي انجام شود.

خاندان محترم اکبری
کالمی نمی یابیم که تسلی بخش دل غمدیده شما باشد. درگذشت بزرگ خاندان حاج محمد اکبری 

را تسلیت عرض نموده، از پیشگاه خداوند آرامش ابدی برای آن عزیز سفر کرده 
و صبر و شکیبایی بازماندگان را مسئلت می نماییم. 

خانواده علی موسی برزجی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش

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

نصب داربست فلزی   با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
با قیمت مناسب در اسرع وقت
  09153637507- حسینی

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت    09380160779 - علی آبادی

اجاره تخته کار / خرید و فروش لوازم داربست 
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رئیس جمهور: بازگشت به شرایط قبل از 
تحریم ها تعجب جهانی را برانگیخت

تنفس  یک  برجام  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
ببریم  را  بهره  بیشترین  آن  از  باید  و  بود  سالم 
زیرا  برانگیخت  را  جهانی  تعجب  برجام  گفت: 
از  قبل  به  را  کشور  شرایط  زود  خیلی  توانستیم 
شده  باز  درها  افزود:  روحانی  برسانیم.  تحریم ها 
که ما کار و فعالیت کنیم، این فضای تازه برای 

تحرک و تسریع در برداشتن گام ها است.

طرح ساماندهی دریافتی های مدیران 
کشور »ماست مالیزاسیون«  است

طرح  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
مدیران کشور  و  مقامات  دریافتی های  ساماندهی 
»ماست مالیزاسیون« است. کواکبیان گفت: طرحی 
که از سوی کمیسیون اصل 90 ارائه شده، ایرادات 
زیادی دارد. وی با بیان اینکه ما می خواهیم جلوی 
این  داد:  ادامه  بگیریم،  را  بیت المال  در  اجحاف 
طرح »ماست مالیزاسیون« است. این کاری نیست 

مجلسی که در راس امور است، انجام بدهد.

حقوق مدیران در طرح مجلس 
حدود ۱۲ میلیون است نه ۲۰ میلیون

رئیس مجلس در خصوص حداکثر حقوق مقامات 
میلیونی   20 حقوق  حداکثر  گفت:  مسئوالن  و 
ساماندهی  طرح  در  است،  خالف  مقامات  برای 
دریافتی های مقامات و مدیران کشور نیز به میزان 
2 برابری حقوق مقامات تأکید شده که حدود 12 
نیست حقوق 20  قرار  و  تومان می شود  میلیون 

میلیونی برای مقامات در این طرح تعریف شود.

جریان اصالحات در سال 96 کاندیدایی 
جز روحانی نخواهد داشت

 
اینکه  بیان  با  ملت  اتحاد  حزب  عضو  نقاشی، 
حمایت  یک  دولت  از  اصالحات  جریان  حمایت 
مطالبه محور خواهد بود، اظهار کرد: ما در انتخابات 
96 هیچ کاندیدایی جز آقای روحانی نداریم اما در 
عین حال مطالبات مدنی و دموکراتیک مان را از 
دولت ایشان ادامه می دهیم و گام سوم که همان 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آتی است 

را با موفقیت برخواهیم داشت.

شرط قالیباف برای کاندیداتوری 

یک فعال اصولگرا گفت: از کسی شنیدم که آقای 
قالیباف این طور مطرح کرده که اگر اصولگرایان 
انتخابات  در  باشند  داشته  نظر  اتفاق  او  سر  بر 
 ریاست جمهوری 96 کاندیدا می شود. سبحانی نیا

کاندیداهای  گذشته  دور  مثل  اگر  افزود: 
اصولگرایی متعدد باشند، فایده ای ندارد و به نظر 
می رسد رای نیاوردن آقای قالیباف در دو دوره 

مراسم روز جهانی عابر پیاده در میدان ابوذر بیرجندعکس روز نیز به دلیل همین نبود اتفاق نظر بوده است.

محصولی که اوباما در فتنه ۸۸ کاشت 
امروز در نیویورک درو می شود

اوباما  که  بذری  گفت:  موتلفه  حزب  دبیرکل   
آن  محصول  حاال  کاشته  ایران  در   ۸۸ فتنه  در 
توسط   ... و  کالیفرنیا  نیویورک،  های  خیابان  در 
اشاره  با  حبیبی  می شود.  چیده  جمهوری خواهان 
در شورش های پس  آمریکا  پرچم  زدن  آتش  به 
از انتخابات گفت: اساسا افرادی که منشا آشوب 
پیروز  کسی  چه  اینکه  به  ندارند  کاری  هستند، 
مبانی  با  آنها  خورده.  شکست  کسی  چه  و  شده 
و  دارند  مسئله  آمریکا  در  سیاسی  ساختارهای  و 
مشروعیت حکام جبار آمریکا را قبول ندارند. وی 
در پاسخ به این سؤال که ترامپ گفته است وقتی 
باید  چه  ایران  می کنم  پاره  را  برجام  شوم  پیروز 
بکند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه ایران در مقابل 
با  و  دارد  متناسب  آمریکا گزینه  تمام گزینه های 

عنایات الهی جای نگرانی نیست.

دولت در اقتصاد فعال تر عمل کند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت در 
حوزه اقتصادی باید فعال تر عمل کند و تصمیماتی 
برای برنامه های کوتاه مدت و میان مدت داشته 
باشد. مطهری با بیان اینکه دولت تغییر وزیر را از 
نگاه خود الزم دانسته بود، اظهار کرد: به نظر من 
اگر این تغییرات زودتر انجام می گرفت یا به دولت 

بعدی موکول می شد، بهتر بود.

کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا : 
برهم زدن برجام به نفع ایران است

انتخاب  کرد:  تصریح  آمریکا  اسبق  خارجه  وزیر 
آمریکا  رئیس جمهور  عنوان  به  ترامپ«  »دونالد 
در واقع انقالبی علیه عقل متعارف بوده است و 
برهم زدن برجام بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد 
به نفع ایران است. کیسینجر تصریح کرد: »من 
انگلیس،  )آمریکا،  و 5+1  ایران  توافق هسته ای 
حاصل  را  آلمان(  بعالوه  چین  روسیه،  فرانسه، 
نکردم اما پایان دادن به آن در حال حاضر، معامله 

بزرگ و مهمی را برای ما حاصل نمی آورد«.

اوباما از تغییرات بزرگ در سیاست خارجی 
در زمان باقی مانده اش بپرهیزد !

پولتیکو نوشت: تیم ترامپ به اوباما هشدار داده 
است که از تغییرات بزرگ در سیاست خارجی در 
زمان باقی مانده اجتناب کند.  مقامات دولت اوباما 
ای هسته  توافق  توانستند  می  زیاد  احتمال   به 

ترامپ  اما  کنند  حفظ  قیمتی  هر  به  را  ایران  با 
برای  را  خود  تالش  تمام  تواند  می  تنهایی  به 
زمان  در  قرارداد  این  گیرد.  کار  به  آن  تضعیف 
آن  طی  و  شد  امضا  اوباما  جمهوری  ریاست 
تحریم های ایران تا زمانی که این کشور تالشی 
برای ساختن بمب اتم نکند، لغو شد. اما ترامپ 
گفته است که می خواهد مجددا با ایران در مورد 

این مسئله به مذاکره بپردازد.

دهقان : اصالح طلبان بعد از ۸۸ پاالیش شدند

اصالح طلبان،  گفت:  توسعه  و  اعتدال  حزب  عضو 
اعتدالیون و اصولگرایان معتدل از روحانی حمایت خواهند 
کرد. دهقان خاطر نشان کرد: ما در سال 9۴ اصولگرایان 
معتدلی همچون کاظم جاللی و بهروز نعمتی را در لیست 
امید قرار دادیم بنابراین معتقدم که آرایش سیاسی کشور 
عمال شکل گرفته است و یک مجموعه به نام اصالحات که بعد از سال ۸۸ 

پاالیش شدند، دیگری اصولگرا و مجموعه سوم به نام اعتدال است.

تیم  مذاکره  کننده هسته ای برخالف نظر رهبری گام  به گام در برجام جلو نرفت
 

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با بیان اینکه تیم  مذاکره کننده برخالف نظر مقام معظم رهبری گام به گام در برجام جلو نرفت و تمام مراحل را 
بدون اجرای یک گام غرب برداشت، گفت: در برجام هیچ ضمانتی برای اجرای تعهدات غرب نیست. سید محمود نبویان در همایش »بدعهدی های 
آمریکا« در دانشگاه بیرجند اظهار داشت: مذاکرات هسته ای در شأن ملت ایران نبود و حال اینکه تیم مذاکره کننده را خائن بدانیم درست نیست، 
بلکه ضعیف بود و ضعیف عمل کرد. نبویان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری چندین بار به تیم مذاکره کننده فرمودند که در اجرای برجام گام به 

گام عمل کنید، گفت: تیم مذاکره کننده ما نه تنها گام به گام جلو نرفت، بلکه اصل را اعتماد بر آمریکا گذاشت و مراحل اجرا را یکی پس از دیگری انجام می داد.

غرضی: دولت یازدهم مأمور هاشمی است

سید محمد غرضی، وزیر پست دولت هاشمی و نامزد 
در  دولت  عملکرد  درباره   92 سال  جمهوری  ریاست  
حوزه اقتصادی اظهار کرد: دولت ها باید رضایت مردم 
روحانی  دولت  اما  دهند  ترجیح  خواص  رضایت  بر  را 
رضایت خواص را به رضایت عامه مردم ترجیح می دهد. 
آنها تکیه  بر  بیشتر  روحانی مأمور هاشمی و رئیس دولت اصالحات است و 

می کند و دولتش در جلب رضایت نظر مردم فعال نیست.

مشاور رئیس جمهور جدید آمریکا در امور 
روزنامه   با  مصاحبه  در  خارجی  سیاست 
سعودی اعالم کرد: ترامپ دنبال تقویت 
خلیج  عرب  کشورهای  با  خود  روابط 
فارس بوده و توافق هسته ای با ایران را به 
شکل کنونی قبول ندارد. در این مصاحبه 
ترامپ  مشاور  از  ایالف  روزنامه  خبرنگار 
و  عرب ها  دارد  قصد  ترامپ  آیا  پرسید، 
مسلمانان را از آمریکا اخراج کند، گفت: 
این دست سخنانی که به ترامپ نسبت 
داده می شود، دروغ است. وی ادعا کرد که 
پشت این قضیه اخوان المسلمین و ایران 
ایستاده است و هدف از گفتن این سخنان 

ترساندن مسلمانان است.
اوباما  باراک  است:  معتقد  ترامپ  مشاور 
عراق  در  آمریکا  کنونی  رئیس جمهور 
نهایت  و  نکرد  نظامی  دخالت  سوریه  و 
دستور  که  بود  این  داد  انجام  که  کاری 

داد جنگنده های آمریکا به مواضع داعش 
حمله کرده و نیروهایی را که با داعش در 
حال جنگ هستند، آموزش دهند. فارس 

ادامه داد: اگر ترامپ در سال های 2011 
و 2012 رئیس جمهور بود، اجازه نمی داد 
این »افتضاح« در سوریه باال بیاید. مشاور 

در خصوص  مورد موضع وی  در  ترامپ 
توافق هسته ای با ایران نیز اینگونه گفت: 
شورای  اعضای  طرف  از  توافق  »این 

امنیت امضا شده است، ولی کنگره آمریکا 
که در اصل مخالف این توافق بوده، آن 
خارجه  وزارت  و  است  نکرده  امضا  را 

فعلی آمریکا اعالم کرده که ترامپ همه 
ادامه  فارس  دارد.«  اختیار  را در  گزینه ها 
داد: »ترامپ توافق هسته ای با ایران را به 
همان شکلی که االن است، قبول ندارد، 
ولی باید منتظر بود تا ترامپ زمام امور را 
به دست بگیرد و منتظر تصمیم شورای 
امنیت ملی برای تعیین آینده این توافق 
سیاست  امور  در  ترامپ  مشاور  شد.« 
خارجی گفت: »ساز و کارهایی در قوانین 
بین المللی و آمریکا وجود دارد و باید منتظر 
ماند تا دید که دولت وی با این موضوع 
چگونه برخورد خواهد کرد. ولی ابزارهای 
زیادی وجود دارد که می توان با آنها این 
توافق را تغییر داد و یا لغو کرد. ما مجبور 
نیستیم به سخنان رژیم ایران که می گوید 
این توافق امضا شده است، گوش بدهیم، 
توافق های زیادی بوده و امضا شده ولی 

بعدها تغییر داده شده است.«

مشاور ترامپ: توافقات بسیاری امضا شده ولی بعدها تغییرکرده  است
ترامپ دنبال اصالح توافق هسته ای است/ مجبور نیستیم حرف ایران را گوش کنیم

ثبت نام کربال  - هوایی

 اعزام 95/10/25 از بیرجند

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

قابل توجه ادارات وشرکت های دولتی وخصوصی

 همکاران و همشهریان محترم

بلوار صیادشیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، ایزوگام شفیعی 09151630283

ایزوگام سایبان دارای 7 سال بیمه و 12 سال ضمانت نامه کتبی
ایزوگام سایبان اصفهان را فقط با شماره ثبت 11585 بشناسید

شرکت ایزوگام سایبان اصفهان
 در نظر دارد: ایزوگام تولیدی خود را از طریق 

نمایندگی انحصاری در خراسان جنوبی به 
صورت خام و به قیمت کارخانه عرضه نماید. 

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک گهر

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری علیرضا پاک گهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
حسین خالداری سربیشه با کد شناسایی بیمه 82020348 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی راننده تندرو سنگین داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت 
اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. 

در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی

 مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به کارفرمای پیمانکاری تامین نیروی انسانی

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری تامین نیروی انسانی  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
حسین خالداری سربیشه با کد شناسایی بیمه 82020348 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی راننده مایلر داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان 
آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض 
حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت 

عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 

مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
به شرکت خدماتی بهین خدمات خاوران

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران 
بدینوسیله به شرکت خدماتی بهین خدمات خاوران فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
حسین خالداری سربیشه با کد شناسایی بیمه 82020348  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی راننده تندرو سنگین و راننده مایلر داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور 
استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره 
مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده 
در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی 

مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی


