
رهبر معظم انقالب : 
آمریکا همان آمریکاست و نتیجه

انتخابات آن برای ما فرقی نمی کند

رئیس جمهور : 
آب در هاون نکوبید، شما قادر نیستید بین دولت 

و سپاه و بین دولت و مردم فاصله بیاندازید

مصباحی مقدم ، فعال اصولگرا : 
نهی احمدی نژاد به نفع اصولگرایان شد

اصالح طلبان به ما ظلم کردند

حق شناس ، فعال اصالح طلب:
می خواهند کاندیداها را به ۵ تا ۷ نفر افزایش 

دهند تا همراه روحانی به دور دوم بیایند

دادستان تهران : اظهارنظر یکی از مشاوران رییس جمهور علیه قوه قضاییه توهین آمیزاست / مجمع نمایندگان ادوار برای حمایت از روحانی در انتخابات سال 96 به نتیجه نرسید / تمدید ۱۰ساله تحریم های ایران نشان  داد معتمدان به آمریکا خوش خیال اند / پایان آذر؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم معوق رانندگی / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

فرصت های سوخته استان 
در نمایشگاه مطبوعات 

* مهرآیین

مرد میانسال در غرفه کنار ما می نشیند اهل مشهد 
است و ساکن تهران. شاید 20-15 دقیقه ای مدام 
حرف می زند و همه ی سخنش این که: کم کار 
گوناگون  اشکال  به  فضا  تمام  از  باید  اید.  کرده 
کردید می  استفاده  خود  منطقه  معرفی   برای 
 پیش از هر کاری باید شناخته شوید. این گفته ی

خیلی های دیگر هم هست.
اینجا در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات کشور 
هم  گرد  تهران  در مصالی  رسانه  از 900  بیش 
را  ایران  ای  رسانه  رویداد  بزرگترین  تا  اند  آمده 
مجازی  و  مکتوب  رسانه   95 میان  از  بزنند  رقم 
استان فقط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
نمایندگی از رسانه ها حضور دارد و روزنامه آوا هم 
اولین سالی است که به شکل مستقل در نمایشگاه 
حضور می یابد. 12 سال از عمر استان می گذرد 
اما در پایتخت بسیاری هنوز از تشکیل استان بی 
را  شمالی  و  جنوبی  خراسان  هم  بسیاری  خبرند! 
اشتباه می گیرند و بیرجند و بجنورد را از یکدیگر 
تمیز نمی دهند! البته این چیزی بود که نمایندگان 
استان در نمایشگاه مطبوعات از قبل آن را پیش 
بینی کرده بودند و به همین دلیل یک هفته پیش از 
 شروع نمایشگاه از ادارات مرتبط خواستار بسته هایی
برای عرضه در نمایشگاه با هدف شناساندن استان 
کتابچه  محدودی  تعداد  توانست  تنها  آوا  شدند. 
هایی بسته  کند  تهیه  فرهنگی  میراث   معرفی 
عطش  که  متقاضیانی  تعداد  با  نسبتی  هیچ  که 
شناخت منطقه را داشتند نداشت. مسئول غرفه ارشاد 
هم نتوانسته بود چیزی از سازمان های عریض و 

طویل استان بدست آورد ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

روزنامه صبح استان  پنجشنبه 27  آبان  1395     17  صفر 1438      17  نوامبر  2016      سال بیستم       شماره  3654

لي
صا

صل
س : 

عک

گالیه رئیس شورای اسالمی 
از 3 نماینده مردم در مجلس :

نمایندگان بازهم 
به شورا نیامدند
رئیس شورای اسالمی استان از نمایندگان مردم 
 : در مجلس شورای اسالمی گالیه کرد و گفت 
پس از انتخابات آنها را برای رفع مشکالت دعوت 
کردیم که هنوز نیامدند ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

استاندار : باید ده ها 
كارخانه مانند كاشي فرزاد 
در استان راه اندازي شود 

صفحه ۸

 ۷۰ درصد 
کودکان کار استان
  دانش آموز هستند
صفحه ۷

دستگیری باند سارقان 
طالجات و قاتل كودك
 18 ماهه در استان 
صفحه ۶

روزصنعتی استاندار
پرویزی : دستگاه های اجرایی نیاز خود را از استان تامین كنند / اخذ دو بار مالیات بر ارزش افزوده از درودگران دارای مجوز! / ضایعات استان در خارج از خراسان جنوبی درآمدزا می شوند

طرح های اولویت استان توجیه اقتصادی ندارند! /  ارز آوری زیر یک میلیاردی تنها شركت تولید ایزوگام پلیمری / نمی خواهیم پروژه بدون صرفه اقتصادی به استان تحمیل كنیم / صفحه ۷

جناب آقای دكتر قائمی
 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

و هیئت همراه 
شما کریمانی هستید که با حضور و کرامت تان گل های پاک این مؤسسه را امید بخشیده 

و آرامش و آسایش را برایشان به ارمغان می آورید، از حضرت کریم برای شما عزیزان 
طول عمر با عزت و تداوم این اعمال خداپسندانه را خواستاریم.

محمد حسن  اكبری مطلق - مدیرعامل 
موسسه خیریه و توانبخشی حضرت علی اكبر)ع(

خانواده های محترم یوسفی و اربابی
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند

 کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند . عزیزانی که هیچ کس
 جای شان را پر نمی کند ما هم در غم نبودن شان عزاداریم.

خانواده یوسفیان

فراخوان ارزیابی كیفی پیمانکاران
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان خراسان جنوبی  

 در نظر دارد: نسبت به شناسایی، ارزیابی و تایید صالحیت پیمانکاران تامین تجهیزات، 
احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی  با ظرفیت 5 کیلو وات اقدام نماید. بدینوسیله 
از پیمانکاران  واجد شرایط دعوت می شود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی 
از ساعت 7 صبح )روز چاپ آگهی( تا پایان وقت اداری چهارشنبه 95/9/3 به نشانی 
بیرجند خیابان بهشتی انتهای بهشتی 7 - معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام 

خمینی )ره( مراجعه و مدارک مربوط را دریافت نمایند.
کلیه اسناد ارزیابی کیفی پس از تکمیل حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 95/9/9 در 
پاکت مهر و امضا شده به آدرس اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 
تحویل گردد. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی پیمانکاران انتشار یافته و کمیته امداد 
استان پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد 

آورد. ضمنا در قبال ارائه مدارک ارزیابی کیفی وجهی دریافت نخواهد شد.

كمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

هر کجا هست همه ذکر نکوکاری توست 
   ای نکومرد نشاید که تو از یاد روی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج اسد ا... موذن
 )موذن مسجد جامع علوی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۵/8/2۷
 از ساعت ۱4/3۰ الی ۱۵/3۰ در محل مسجد 

جامع علوی )حائری( واقع در خیابان حکیم نزاری 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب 

امتنان و شادی روح آن مرحوم می باشد.

خانواده موذن و سایر بستگان

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه دوستان و خویشاوندان که در 
مراسم تشییع و تدفین و جلسات ترحیم عزیز از دست رفته مان

كربالیی رجبعلی سورگی 
با حضورشان مرهمی بر آالم روحی مان بودند به اطالع 

می رساند: جلسه بزرگداشتی امشب ) 9۵/8/2۷( ساعت 
۱9 الی 2۰ در محل مسجد صاحب الزمان )عج( سورگ
 برگزار می شود، حضور سروران موجب شادی روح آن 
مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

همسر و فرزندان

)هوالباقی(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

 محمد حسین كاروان مقدم
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۵/8/2۷ از ساعت 
2/3۰ الی 3/3۰ بعدازظهر در محل هیئت محترم 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم
 و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده كاروان مقدم

به مناسبت اولین سالگرد
 درگذشت فرزندی دلسوز، پدری مهربان

 و همسری فداکار مرحوم مغفور 

غالمرضا شیدری 
جلسه یادبودی  امروز پنجشنبه 9۵/8/2۷ 

از ساعت ۱۵/۱۵ الی ۱6/۱۵ در محل مصلی 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 
معظم در این جلسه موجب شادی روح آن 

مرحوم و تشکر و تسلی قلوب داغدار بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده های: شیدری ، آفتابی
 و سایر فامیل وابسته

ضمن قدردانی و سپاس فراوان از عزیزانی
 که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 زنده یاد كربالیی حسین افتخاری
همراهی نمودند، به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن عزیز 

سفر کرده جلسه یادبودی  امروز پنجشنبه 9۵/8/2۷ از ساعت ۱4 الی ۱۵ در محل 
مسجد حضرت ابوالفضل العباس)ع( )واقع در خیابان پاسداران( برگزار می گردد.

خانواده های: افتخاری ،كریم آبادی ، غریبی ، عبداللهی 

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت بزرگ خاندان پیر غالم اهل بیت )ع(

 شادروان محمد رضا تریاقی
 جلسه یادبودی جمعه 28 آبان 9۵ از ساعت 9 الی ۱۰ صبح در محل 

مسجد عاشورا )هیئت محترم فاطمیه( برگزار می گردد.

خانواده تریاقی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان 

حاج سید اسماعیل حسینی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین

 آن مرحوم امروز پنجشنبه 9۵/8/2۷ ساعت ۱4 از محل حسینیه 
روستای کوشک برگزار می شود، حضور شما سروران معظم 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های حسینی و سایر بستگان

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست
جگر می سوزد و درد کمی نیست

سومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 شادروان احمد اسدزاده
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. روحش شاد و یادش ماندگار

همسر و فرزندان

ویژه ایام اربعین - چهل و هشتم
کلیه سفارشات شله مشهدی برای تمامی مراسم عزاداری و زیارت عاشورای 

ادارات با سفارش قبلی پذیرفته می شود
آدرس: نبش پاسداران 19

تلفن سفارشات:  32448000-32448989- 09155610366  مدیریت: رمضانی

شلـه مشهـدی یـاس
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پایان آذر؛ آخرین مهلت بخشودگی جرایم معوق رانندگی

صداوسیما - رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا از آخرین فرصت برای بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی معوق تا پایان آذر، خبر داد. سرهنگ احمد کرمی اسد گفت: بر اساس تبصره 
20 قانون بودجه 95 مقرر شده در صورتی که مالکان وسایل نقلیه برای پرداخت اصل جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 94 اقدام کنند، 2 برابری دیرکرد آنها بخشوده شود. وی 
افزود: بر این اساس مالکان وسایل نقلیه تا آذرامسال اگر جرایم معوق رانندگی خود تا پایان سال 94 را پرداخت کنند، می توانند به جای پرداخت جریمه 2 برابری، اصل مبلغ را بپردازند.

سرمقاله

مهلت ثبت نام وام بازنشستگان
 تمدید نمی شود

امور  مدیرکل  رشیدی  عباس   - آنالین  جم  جام 
فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری 
 ۳ ضروری  وام  اینترنتی  نام  ثبت  مهلت  گفت: 
آبان  تا ۳0  بازنشستگان کشوری  تومانی  میلیون 
بوده و به هیچ عنوان این تاریخ قابل تمدید نیست. 

۷ گروه کاالیی باز هم گران شد

مهر - گزارش های رسمی دولت نشانگر آن است 
که در هفته منتهی به 2۱ آبان، گروه های کاالیی 
روغن نباتی،  قرمز،  گوشت  شکر،  و  قند  چای، 
سبزی های تازه، میوه های تازه و تخم مرغ نسبت 
به هفته قبل از آن، با افزایش قیمت مواجه شدند.

وزارت نیرو: نصف سدها آب ندارند

جام جم آنالین- وزارت نیرو با اشاره به کاهش ۳۶ 
درصدی ورودی آب به سدهای کشور، اعالم کرد: 54 
 درصد مخازن سدهای آب کشور خالی مانده است.

کارت سوخت فساد انگیز
 است و باید حذف شود

جام جم آنالین - رییس کانون جایگاهداران سوخت 
کشور گفت: کارت سوخت فسادانگیز و ناهنجاری 
زاست و باید حذف شود تا مشکلی برای مردم ایجاد 
نشود. رییسی فر در پاسخ به این پرسش که چرا با 
وجود موافقت با حذف کارت سوخت یکباره طرح 
یک فوریتی ابقای کارت سوخت مورد موافقت قرار 
گرفت گفت: به نظر می رسد همانطور که در پایان 
مقداری  سوخت  کارت  درباره  قبل  مجلس  دوره 

سیاسی کاری شد االن هم همین است.

توقف آنی برخی خودروهای
 در چرخه تولید امکان پذیر نیست

دانشگاه  علمی  هیات  آزادی عضو  - شهرام  مهر 
خواجه  نصیرالدین طوسی با بیان اینکه توقف آنی 
برخی خودروهای در چرخه تولید امکان پذیر نیست؛ 
توقف  انتظار  مردم  که  خودروهایی  برخی  گفت: 
را  الزم  استانداردهای  تمامی  دارند،  را  تولیدشان 
کسب کرده اند و منعی برای ادامه تولید وجود ندارد.

فرصت های سوخته استان 
در نمایشگاه مطبوعات 

* مهرآیین

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( مسئول غرفه ارشاد هم 

و  عریض  های  سازمان  از  چیزی  بود  نتوانسته 
بزرگواران  که  چرا  آورد  بدست  استان  طویل 
دلسوز! تحویل هر گونه اقدام تبلیغاتی را وابسته 
به طی مکاتبات و مراحل اداری کرده بودند. در 
چهارمین روز نمایشگاه زمانی که همه ی رسانه 
انواع  با  بهترین موقعیت مکانی  استانی در  های 
بودند  مشغول  مخاطب  جلب  کار  به  ها  روش 
فرعی  راهروهای  در  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
فقط   ، نداشتند  عرضه  برای  چیزی  نمایشگاه 
چه  که  این  از  افسوس  و  خوردند  می  حرص 
فرصت گرانبهایی که در نبود احساس مسئولیت 

و تعهد مدیران بی درد استان از کف نرفت !
نمایشگاه مطبوعات تهران با حضور رئیس جمهور، 
ها رسانه  مدیران  و  مجلس  نمایندگان   ،  وزرا 
 شروع به کار کرد. در روز های بعد ، چهره های

 ، سیما  صدا  بازیگران   ، هنرمندان   ، سیاسی 
 ورزشکاران و برگزیدگان و متخصصان حوزه های

گوناگون علمی و اقتصادی نیز به بازدید آمدند.
استان با  کدامشان  هر  آشنایی  که  افرادی    

در  منطقه  معرفی  برای  بابی  فتح  توانست  می 
بخش های گوناگون باشد ، عالوه بر این تاثیر 
انبوه جمعیت بازدید کنندگان شهروندان عادی را 
نباید از نظر دور داشت این همه در راستای ایفای 
نقش اطالعاتی نمایشگاه ها در جوامع امروزین 
شناخته  برای  ای  عرصه  ها  نمایشگاه  است. 
استان  نیاز  این  و  هستند  شناساندن  و  شدن 
شناخته  پایتخت  اطالعاتی  قلب  در  که  ماست 
های رسانه  که  دلیل  آن  به  به خصوص   شویم 

سهولت  با  را  ها  نمایشگاه  اخبار  کشوری 
بیشتری پوشش می دهند.

با این همه فرصت بدست آمده برای معرفی استان 
و رسانه های آن عمال به واسطه ی درک سطحی 
اهمیت  از  آنها  ناآگاهی  حتی  یا  استان  مدیران 
حضور موثر منطقه در چنین جایگاه هایی سوخت 
 و البته این اولین بار نیست که مدیران بخشی نگر

شکنند.  می  سبو  بیاورند  آب  که  آن  از  بیش  ما 
از ضرورت شناسایی  به راستی درک مدیران ما 
مردم  از  چنینی  این  های  در عرصه  سامان  این 
عادی هم کمتر است !؟ یا اراده و حس مسئولیتی 
پرسید  باید  باشد  چنین  اگر  که  نیست  میان  در 
بر  ها  شایستگی  کدام  اقتضای  به  بزرگواران 
اریکه های مسئولیت تکیه زده اند!؟ اجازه دهید 
ببریم  سوتر  آن  کمی  را  داستان  این  جغرافیای 
استان  در  ای  روزنامه  اگر  کنیم  تصور  بیاید 
تقاضای  دیار  آن  های  سازمان  و  ادارات  از  یزد 
بروشور  چند  حد  در  ناچیز  آنقدر  هم  آن  کمک 
نمایشگاه  در  منطقه  معرفی  برای  نقشه  و 
هایی  جواب  چگونه  با  کرد  می   مطبوعات 
های  بازی  کاغذ  هم  آنجا  آیا  شد.  می  مواجه 
این  از  نمایی هایی  بزرگ  و خود  کننده  سرگرم 
دست رایج است ؟! و باز به این حد از توسعه و 

آوازه در ایران و جهان رسیده اند؟!
 به نظر می رسد مدیران سرزمین ما را آموزش هایی

فراگیری  و  اندیشی  بزرگ  آموزش  است.  الزم 
و  تخصص   ، تعهد  توأمان  یادگیری   ، مسئولیت 

سوز و درد و کار حتی پس از وقت اداری .
امید که روزی برسد که مدیران ما پنجره های 
احساس هایشان  بگشایند شاید  را  اتاق هایشان 

هوایی بخورد و افق های بلندتر را ببینند.

می خواهند کاندیداها را به ۵ تا ۷ نفر افزایش 
دهند تا همراه روحانی به دور دوم بیایند

حق شناس فعال سیاسی اصالح طلب گفت: 
یک  با  بخواهد  اصولگرا  جریان  نکنم  فکر 
کاندید مثل قالیباف جلو بیاید چرا که شانس 
قالیباف  مثل  کاندید  یک  مقابل  در  روحانی 
جدی تر است و فرصت مناسبی برای روحانی 
است. او افزود: بر اساس تحلیل و شناختی که دارم فکر می کنم جریان 
مقابل روحانی، تعداد نامزدهایش را به پنج تا هفت نفر افزایش می دهد 
و چهره های مشخصش را وارد رقابت ها می کند تا عمال رقابت همه 

را با یک نفر رقم بزنند و با روحانی به دور دوم بروند.

مجمع نمایندگان ادوار برای حمایت از روحانی 
در انتخابات سال 96 به نتیجه نرسید

شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار برای حمایت از حسن روحانی 
در دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری به نتیجه نرسیدند و قرار 
شد نامزدهای دیگری از جبهه اصالحات معرفی شوند. در این جلسه 
برخی از نمایندگان ادوار پس از گزارش عملکرد دولت از حوزه های 
و  انتقاد  مناطق  این  در  دولت  کارکرد  به  نسبت  اسبق خود  انتخابیه 
ناامیدکننده خواندند. در این نشست اعالم حمایت برخی از اشخاص 
تحت عنوان حمایت جبهه اصالحات از آقای روحانی برای دور آتی 
ادوار در  نمایندگان  آنان دانستند. مجمع  یا حزبی  را نظر شخصی و 

یازدهمین دور انتخابات قبل از روحانی حمایت کرده بود.

تمدید ۱۰ساله تحریم های ایران نشان  داد 
معتمدان به آمریکا خوش خیال اند

با  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا 
مبنی بر تمدید ۱0 ساله تحریم های ایران گفت: 
داد  نشان   ایران  تحریم های  ساله  تمدید ۱0 
معتمدان به آمریکا خوش خیال هستند. نقوی 

حسینی افزود : دستگاه دیپلماسی کشور به جای لبخند زدن و هدیه 
 دادن به طرف آمریکایی باید برخورد قاطعانه ای در قبال بدعهدی های
کنون تا  که  است  درحالی  این  و  باشد  داشته  کشور  این   دولت 

هیچ برخوردی از سوی دستگاه دیپلماسی صورت نگرفته است.

آب در هاون نکوبید، شما قادر نیستید بین دولت 
و سپاه و بین دولت و مردم فاصله بیاندازید

رییس جمهوری با بیان اینکه برای ما اصولگرا 
و اصالح طلب، اعتدال گرا، این و آن، همه یکی 
و شامل همه ملت بزرگ ایران هستند، افزود: 
ما کشور و ملتی نیستیم که اگر رییس  جمهور 
اینجا یا آنجا عوض شد،  تأثیری در اراده ملت 
ما بگذارد .  روحانی گفت: باید به برخی گفت که آب در هاون نکوبید 
چرا که شما قادر نیستید این مردم را ناامید و بین وحدت دولت و ملت ، 
بین نیروهای سه گانه کشور ، بین دولت، سپاه، بسیج، ارتش، نیروهای 

مسلح و بین اقوام مختلف و مذاهب مختلف فاصله بیندازید. 

دادستان تهران : اظهارنظر یکی از مشاوران 
رییس جمهور علیه قوه قضاییه توهین آمیزاست

دادستان تهران اظهارنظر یکی از مشاوران دولت را علیه قوه قضاییه  
توهین آمیز دانست وگفت : اخیرا آقایی با نام آشنا که برخالف نامش 
از رییس  امور قضایی کامال آشناست، برای حمایت  با  ادعا دارد  که 
جمهور حرف هایی زده است که محل تامل است. وی با بیان این که 
»هیچ کس حق ندارد به قوای کشور و مسووالن آن توهین کند«، 
افزود: رئیس جمهور اظهاراتی را بیان کرد، بعد فردی برای حمایت از 
وی به قوه قضائیه اهانت کرده و عنوان نمود که چند جلد کتاب حقوق 
مطبوعات به قوه قضائیه ارسال شود. این اظهارات از زبان فردی که 

مدعی آشنایی با مسائل حقوقی است، توهین محسوب می شود. 

عدم کاندیداتوری احمدی نژاد به نفع 
اصولگرایان شد ؛ اصالح طلبان به ما ظلم کردند

احمدی  نهی  اینکه  بیان  با  مقدم  مصباحی 
نژاد از کاندیداتوری در انتخابات بعدی به نفع 
شرایط  این  در   : گفت  شد  تمام  اصولگرایان 
به  فرد  یک  پیرامون  توانند  می  تر  راحت 
ائتالف برسند . وی افزود : در جریان عملکرد 

احمدی نژاد جریان اصالح طلب دست به دو قطبی سازی زد. یک 
قطب احمدی نژاد بود و آن را مترادف با اصولگرایی قرار داد و یک 
قطب خودشان. در این دو قطبی سازی ظلمی را متوجه یک مجموعه 

عظیمی از اصولگرایی کردند که احمدی نژاد را قبول نداشت .

حضرت آیت ا... خامنه ای »بصیرت سیاسی« 
را یکی از نیازهای ضروری به  ویژه در میان 
نخبگان خواندند و تأکید کردند: نبود بصیرت 
مواردی  مجذوب  انسان  می شود  موجب 
عده ای  همانند  ندارند،  جاذبه  واقعاً  که  شود 

که مجذوب آمریکا هستند در حالی  که این 
مجذوبیت، دروغین است.  ایشان با تأکید بر 
اینکه توقع از نخبگان سیاسی و غیرسیاسی، 
خوشبختانه  افزودند:  است،  بصیرت  داشتن 
اما  هستند  بصیرت  این  دارای  عادی  مردم 
تعجب از آن است که برخی نخبگان با تکیه 

بر توهمات، این بصیرت را ندارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی 
ایران هیچ قضاوتی در مورد انتخابات ریاست 
جمهوری امریکا ندارد و همواره از دو حزب 

مطرح این کشور، شاهد دشمنی بوده است، 
گفتند: امروز مهمترین نیاز کشور بخصوص 
»بصیرت  کشور،  مسئوالن  و  نخبگان  برای 
دشمن«،  توطئه  از  نشدن  غافل  و  سیاسی 
»حفظ روحیه و جهت گیری انقالبی«، »اقدام 
و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی«، »ادامه 
پرشتاب مسیر رشد علمی«، »اتحاد و انسجام 
درونی«  و  روحی  استحکام  »حفظ  و  ملی« 
است. حضرت آیت ا... خامنه ای تأکید کردند: 
نتیجه  برای  دنیا،  در  که  ای  عده  بر خالف 
انتخابات امریکا، عزا گرفته اند یا عده دیگری 

که شادی می کنند ما نه عزا می گیریم و نه 
شادی می کنیم زیرا برای ما فرقی نمی کند و 
هیچ نگرانی هم نداریم و به لطف الهی، برای 

مواجهه با هر حادثه محتملی نیز آماده ایم.
ایشان افزودند: موضوعی که ما باید االن بر 
آن متمرکز شویم، راه عبور از مشکالت فعلی 
و آینده کشور است که تنها راه نیز حفظ و 

ارتقاء استحکام داخلی نظام است.
 ایشان تنها راه حل مشکالت کشور و جبران 
عقب ماندگی ها و رسیدن به عزت و رفاه و 
پیشرفت مادی و معنوی و اخالقی و فرهنگی 

را ایستادگی بر اصول انقالب اسالمی دانستند 
روی  بر  باید  نیز  عملی  لحاظ  از  گفتند:  و 
بخش  در  ویژه  به  کشور  درونی  استحکام 

اقتصاد تمرکز و اقدام جدی شود.
کردند:  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
تصور  زیرا  گرفته  نشانه  را  اقتصاد  دشمن، 
اقتصاد، نقطه ضعف کشور است و  می کند 
اقدام  بر »اقتصاد مقاومتی،  بر همین اساس 
باید  مسئوالن  و  است  شده  تأکید  عمل«  و 
»اقدام و عمل« و شاخصه های آن را جلوی 

چشم مردم قرار دهند.

آمریکا همان آمریکاست و نتیجه انتخابات آن برای ما فرقی نمی کند
برای مواجهه با هر حادثه محتملی آماده ایم/ مردم باید اثر اقتصاد مقاومتی را ببینند

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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 مزایده )مرحله اول(
شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 185 مورخ 95/8/10 شورای اسالمی شهر بیرجند و براساس موافقت نامه شماره 95/1785/ش - 95/8/12 
شورای اسالمی شهر نسبت به فروش 20 قطعه از امالک خود با کاربری تجاری در شمال شهر حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( و بلوار شهید صیاد شیرازی با رعایت آیین نامه معامالت شهرداری 
تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط شرکت در 

مزایده دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه فرمایند و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 
95/9/13 نسبت به تحویل پاکت ها به دبیرخانه حراست شهرداری واقع در میدان ابوذر شهرداری مرکزی اقدام نمایند. جلسه کمیسیون معامالت مزایده روز یکشنبه 95/9/14 ساعت 10 صبح در سالن 

جلسات شهرداری برگزار خواهد شد. سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده لحاظ گردیده است. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32222201 داخلی 229 و 235 واحد امالک تماس حاصل فرمایید.

عباسعلی مدیح - شهردار بیرجند

شماره 
قطعه

مساحت نوع کاربری پالک ثبتی
)مترمربع(

قیمت پایه هر 
مترمربع )ریال(

قیمت پایه کل 
قطعه )ریال(

5 درصد سپرده 
هر قطعه )ریال(

آدرس ملک

شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/500/000888/000/00044/400/000تجاری8221 فرعی از 1402 اصلی1
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/500/000888/000/00044/400/000تجاری8222 فرعی از 1402 اصلی2
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/500/000888/000/00044/400/000تجاری8223 فرعی از 1402 اصلی3
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/500/000888/000/00044/400/000تجاری8224 فرعی از 1402 اصلی4
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/000/000864/000/00043/200/000تجاری8225 فرعی از 1402 اصلی5
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4818/000/000864/000/00043/200/000تجاری8226 فرعی از 1402 اصلی6
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4817/500/000840/000/00042/000/000تجاری8227 فرعی از 1402 اصلی7
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4817/500/000840/000/00042/000/000تجاری8228 فرعی از 1402 اصلی8
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4817/500/000840/000/00042/000/000تجاری8229 فرعی از 1402 اصلی9
شمال شهر- حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(4817/500/000840/000/00042/000/000تجاری8230 فرعی از 1402 اصلی10
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6028/500/0001/710/000/00085/500/000تجاری371 فرعی از 781 اصلی11
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6028/500/0001/710/000/00085/500/000تجاری372 فرعی از 781 اصلی12
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6028/500/0001/710/000/00085/500/000تجاری373 فرعی از 781 اصلی13
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری376 فرعی از 781 اصلی14
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری377 فرعی از 781 اصلی15
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری378 فرعی از 781 اصلی16
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری379 فرعی از 781 اصلی17
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری380 فرعی از 781 اصلی18
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری381 فرعی از 781 اصلی19
حاشیه خیابان شهید صیاد شیرازی6029/500/0001/770/000/00088/500/000تجاری382 فرعی از 781 اصلی20

حمـــل اثاثیـــه 
۱۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  ۱۰۰% تضمینی

دعوت نامه انتخاب نمایندگان  مجامع عمومی شرکت تعاونی
 سهام عدالت شهرستان بیرجند 

    شناسه ملی: 10360037225   )نوبت اول(
بدینوسیله از کلیه مشمولین محترم که برگه سهام عدالت دریافت کرده اند طبق جدول ذیل دعوت به عمل 
می آید در جلسه انتخابات نمایندگان حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه حضور عضوی به هر دلیل امکان پذیر 
نباشد، می تواند به همراه وکیل خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت قبل از برگزاری جلسه مذکور  به دفتر 
شرکت واقع در بیرجند خیابان مدرس 8 پالک 43 مراجعه و ضمن تنظیم وکالت نامه به وکیل خود برگه ورود 
به جلسه دریافت نماید. در این صورت هر عضو می تواند عالوه بر رای خود سه رای با وکالت و غیر عضو یک 

رای با وکالت داشته باشد.

محل برگزاری جلسهنام حوزهساعتروزتاریخ برگزاریردیف

9 شنبه195/9/13
صبح

شهر خوسف - خور 
و حومه

خوسف - خیابان شهید مطهری 
هیئت حسینی

9 یکشنبه295/9/14
صبح

براکوه - معدن قلعه 
زری - ماژان

خوسف - خیابان شهید مطهری 
هیئت حسینی

9 دوشنبه 395/9/15
صبح

بخش مرکزی 
)القورات- کاهشنگ 

شاخنات(

بیرجند - خیابان طالقانی 13   
مجتمع فرهنگی مذهبی

 ابن حسام
9 سه شنبه495/9/16

صبح
بخش مرکزی )باقران 

فشار رود(
بیرجند - خیابان طالقانی 13 

مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام
9 چهارشنبه95/9/17 5

صبح
بیرجند - خیابان طالقانی 13 شهر بیرجند

مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام

دستور جلسه:

انتخاب نمایندگان                                                     هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 27 آبان 1395 * شماره 3654

بسیار  آوا  نویسان  یادداشت  و  نویسان  سرمقاله  از 
متشکرم . چند موضوع هست که اگر به آن بپردازید 
خالی از لطف نیست . یکی از عرض کم معابر جدید 
کدام  دید  باید  که  است  استان  مرکز  در  شهری 
مهندس همچین طرحی را طراحی کرده ؟ به نظرم 
باید طراحان این معابر شهری را به قول آقای رحیم 
پور ازغدی در نماز جمعه شهر بی آبرو کرد تا دوباره 
با آینده شهر و مهندسی آن بازی نکنند . موضوع 
دوم بحث فرهنگ آپارتمان نشینی است که  اصال 

در بیرجند رعایت نمی شود  
915 ... 415
بار  این   ( درستون  پور  آقای هرم  : جناب  باسالم 
صدای مردم( روز چهارشنبه ۲۶ آبان از سفر یک 
روزه رئیس جمهور محترم به بیرجند نام بردند ، بهتر 

بودمی نوشتند : سفر 1۰ ساعته !
915...119
باسالم: من جوابیه پلیس در مورد مدرس )۲۷( را 
تایید می کنم ، خودم شاهد حضور پلیس در روزهای 
دانم چرا  بودم و جای تشکردارد. نمی  اولیه طرح 
بهانه  قانون  مقابل  در  تمکین  بجای  افراد  بعضی 
هم  گر  مطالبه  و  کنند  می  جویی  عیب  و  جویی 

هستند که چرا ما از فالن کشورها عقبیم !؟
915...3۰3

شهرهای      مانند     لطفا     استاندار  آقای     سالم  .جناب 
بزرگ    که   پنجشنبه  ها      را    تعطیل    دارند    این    استان    را  

  از   این    امتیاز   مرحوم    نکنید.
915...915 
هستم  عصر  ولی  بیمارستان  پرستار  بنده   سالم 
از 44  بانوان  کار  قانون کسر ساعت  مدتی است 
به 3۶  ساعت در هفته ابالغ شده ولی بیمارستان 
مزبور اجرا نمی کنه . مسووالن قانونمدار دانشگاه 
؟   کنن  اجرا  رو  قانون  خوان  نمی  پزشکی  علوم 
شرایط کار سخته ، تا کی به بهانه کمبود نیرو باید 

فشار کار روی سایر کارکنان حاضر باشه ؟
91۷...۰9۰
دیروز تو روزنامه خوندم که سال 9۶ هم مسکن 
در رکود باقی خواهد ماند. امیدوارم این رکود با 
بخصوص  باشه  همراه  مسکن  چشمگیر  کاهش 
بی  با مشکل  آینده  سال  چند  در  که  بیرجند  در 
از  اکنون  شاهدم خیلی   از  و  میشه  مواجه  آبی 
به  بیرجند ساخت و ساز می کردن  کسانیکه در 

شهرهای بزرگ مهاجرت کردن
915...۷۰4
صمیمانه از سخنرانی نماینده معزز بیرجند در مجلس 
تشکر می کنیم، شرمنده آقای عبادی که شما جور 
بی کفایتی مسووالن را باید بکشید و آقایان فقط 
عزل و نصب ، شعار دادن رو از مدیریت عالی استان 

یادگرفتند.کاش استعفا دادن رو یاد داشتند حداقل !
915...۲1۲
 چندین مرتبه برای گزارش بیمه تماس گرفتم و 
کسی هنوز مراجعه نکرده؟ چرا مسئولین بازرسی 
نیرو برای بازدید از رستوران های توحید و مدرس 

نمی فرستند که متوجه بشن آیا بیمه دارن یا نه؟
93۰....۲8۰

دیروز برای انجام کاری به دانشگاه ... رفتم و با 
کمال تاسف بانوی دانشجوی بدحجابی را دیدم 
از  تا چند سال پیش که   ، دانشگاه شد  وارد  که 
ورود بانوان بدحجاب به محیط دانشگاه جلوگیری 

می کردند لطفا برخورد کنید
915...۲1۲
جناب آقای عبادی که مقابل دوربین سیما وصیت 
می فرمایید به نظر می رسد اگر در تهران فعالیت 
اگر مرتب  تمام می شود  بگیرید کار  بودجه  کنید 
وصیت کنید با حالل کنید یا نکنید و عملی در کار 

نباشد همش می شود  نمایش و بس.......
915...9۰3
عالوه  منازل  نوسازی  عوارض  قبض  در  سالم 
برعوارض نوسازی مبلغی تحت عنوان بهای خدمات 
به  دانیم شهرداری چه خدماتی  نمی  و  درج شده 
منازل ارائه می نماید که مالکین از آن بی خبر هستند 
و امسال جدیدا مبلغی هم تحت عنوان آتشنشانی 
درج شده که نمی دانیم این دیگر چه صیغه ای است 
آتشنشانی به عوارض نوسازی چه ربطی دارد منتظر 

جوابیه مسووالن مربوطه هستیم 
915...893

شیوع سرطان گوارش در خراسان جنوبی باال است
 

مهر- مسئول بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سرطان گوارش شیوع باالیی در استان دارد. سودابه اسحاقی  اظهار کرد: 
بیماری های غیر واگیر را می توان با آگاهی بخشی جامعه کاهش داد.وی کم تحرکی، سیگار و اضافه وزن را از جمله عوامل بروز بیماری های غیرواگیر 

دانست و گفت: رعایت عوامل خطر در این بیماری ها نقش مهم در کنترل آن دارد.

طالق توافقی چه صیغه ای است !
کارشناسان چه می گویند؟

  طالق چنانچه با دالیل متقن و درست همراه 
نباشد در هیچ جامعه ای پسندیده نیست زیرا 
آثار زیانباری برای فرزندان خواهد داشت از این 
در  آن  بروز  از  مختلف  های  شیوه  با  باید  رو 
جامعه جلوگیری کرد هر چند در برخی موارد 

طالق بهترین و تنها راه پیش رو است.
 در بحث طالق باید ابتدا بررسی کرد که زوج 
آیا این  هایی که قصد دارند از هم جدا شوند 
های  زیان  یا  و  است  بیشتر  آن  فواید  جدایی 
خانواده ها  اندام  بر  لرزه  گذشته طالق  در  آن. 
می انداخت، زن و مرد به خاطر حرف خانواده  ها 
نقطه  به  که  زندگی   به  شده،  که  هم  مردم  و 
اگر  و  می دادند  ادامه  بود،  رسیده  پایانش 
ادامه  دلیل  تنها  را  او  بود،  بین  در  فرزندی 
این درحالی  زندگی مشترک خود می دانستند. 
است که به واسطه ادامه همین زندگی سرد و 
از  بود که بیش  این فرزند  از عواطف،  به دور 
والدینش بسیاری از آسیب ها را تجربه می کرد.

به  گرایش  و  جامعه  شرایط  تغییر  با  امروز  اما 
زندگی مدرن و افزایش فردگرایی، ذهنیت افراد 
هم نسبت به طالق عوض شده و به نظر می 
نیست  گذشته  مذمومی  به  جدایی  دیگر  رسد 
زندگی  برای  شروعی  موارد  برخی  در  حتی  و 
آمار  است  باعث شده  امر  است. همین  دوباره 

طالق های توافقی نیز افزایش یابد. 
چه  و  چیست  توافقی  طالق  ببینیم  باید  حال 
جدید  قانون  در  دارد؟  قوانین  در  جایگاهی 
بحثی   ،91 سال  مصوبه  خانواده  از  حمایت 
از  قبل  تا  شد.  ایجاد  توافقی  عنوان طالق  به 
قانون  در  توافقی  طالق  عنوان  به  اسمی  آن 
وجود نداشت. قانون قبلی مصوب سال ۷1 بود 
توافقی  و عماًل طالقی که صورت می گرفت، 
بود اما تحت عنوان طالق توافقی نبود. یعنی 
اگر زن و شوهر  بود که  اشاره شده  قانون  در 
بخواهند طالق بگیرند، چه کار کنند؟ ولی در 
است.  آمده  توافقی  طالق  اسم  جدید  قانون 
علت هم آن است که طالق توافقی به قدری 
زیاد شد که قانونگذار تصمیم گرفت از آن نام 
ببرد و برای آن یک سیکل و راهکار جدایی را 

در نظر بگیرد و طراحی کند.
با  ایم  داشته  گویی  و  گفت  زمینه  این  در 
افشین طباطبایی نویسنده و پژوهشگر مسائل 
توافقی  درباره طالق  را  او  نظرات  و  اجتماعی 
ازدواج  که  این  بیان  با  طباطبایی  پرسیدیم. 
براساس عقدنامه  توافق دوجانبه ای است که 
و شرایطی که در آن تعیین می شود بین زن و 
مرد انجام می شود ،گفت: در کشور ما ظرفیت 
نفوذ سنت  به واسطه  توافق  این  و ساز و کار 
های خانواده ای و قبیله ای مناسب نبوده و در 

بیشتر موارد ناکارآمد است. 
وی افزود: در این ازدواج ها افراد از نظر ابعاد 
اخالقی، عاطفی و خانوادگی آشنایی کاملی از 
زیادی  مشکالت  با  نتیجه  در  ندارند  یکدیگر 

روبه رو می شوند. 
اجتماعی،  مسائل  پژوهشگر  این  گفته  به 
توافقی  طالق  قانون  تصویب  با  قانونگذار 
کاهش  برای  راهکاری  دنبال  به  حقیقت  در 
معضالت و مشکالت زوجین در پروسه طالق 
به  رو  ما  جامعه  کرد:  تصریح  وی  است.  بوده 

بنابراین ساز و  پیشرفت و در حال گذار است 
کارهای گذشته کارساز نیست و مجبور هستیم 
که از راه های جدید استفاده کنیم که این ساز 

و کارهای جدید نیز خود مشکالتی دارند. 
ساز  یک  توافقی  طالق  طباطبایی،  گفته  به 
پیشرفت  برای  جامعه  که  است  جبرانی  کار  و 
به  مجبور  مسائل  و حل  جلو  به  رو  حرکت  و 
با  صورت  این  غیر  در  است  آن  از  استفاده 

مشکالت بیشتری مواجه خواهد بود. 
که  می شد  گفته  گذشته  در  داد:  توضیح  وی 
زن و مرد باید بسوزند و بسازند اما در جامعه و 
ندارد و نمی  این سخن کاربرد  شرایط کنونی 

تخریبی  و  ناسالم  زناشویی  با  رابطه  در  توان 
باقی ماند زیرا برای بهبود افسردگی هایی که 
برای زن و مرد و حتی فرزندان به وجود می آید 
نیاز به سال ها مشاوره و کار کارشناسی دارد. 
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با تاکید بر این 
که هیچ قانونی نمی تواند صد درصد درست 
مشاهدات  براساس  قانونگذار  اما  افزود:  باشد 
سمت  بررسی  و  داشته  جامعه  در  که  میدانی 
و سوی این طالق ها؛ این تسهیل قانونی را 
به وجود آورده که زن و مرد بتوانند با طالق 
توافقی از معضالت اجتماعی حادی که جامعه 

را تهدید می کند جلوگیری کند. 

 کاهش میل ازدواج معضل
 طالق توافقی

 
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان این که 
هر نوع فسخ قراردادی در جامعه یک ضایعه 
توافقی  طالق  اظهارکرد:  شود،  می  محسوب 
برای  معضالتی  قرارداد  فسخ  عنوان  به  نیز 

جامعه و خانواده دارد. 
به  نسبت  اعتماد  شدن  کم  داد:  توضیح  وی 
برای  افراد  میل  کاهش  باعث  موفق  ازدواج 
شکل  افزایش  نتیجه  در  و  خانواده  تشکیل 

جدیدی از زندگی مشترک مثل همزیستی زن 
و مرد، ازدواج سفید و روابط دوستی های خارج 
از خانواده می شود. به گفته این پژوهشگر این 
عامل باعث می شود حتی افرادی تا پایان عمر 

اقدام به ازدواج نکنند. 
ها  خانم  میان  این  در  کرد:  تاکید  طباطبایی 
واسطه  به  و  هستند  آسیب  معرض  در  بیشتر 
بر  حاکم  ای  قبیله  و  خانوادگی  های  سنت 
جامعه برچسب زن مطلقه به آنها زده می شود 

و مورد سوء نیت و آزار قرار می گیرند. 
وی اظهار کرد: در این شکل از طالق گرچه 
اما  اند  شده  جدا  یکدیگر  توافق  با  مرد  و  زن 

چون ازدواج ساز و کار قوی دارد بنابراین افراد 
از لحاظ عاطفی ضربه می خورند. 

پژوهشگر مسائل اجتماعی تصریح کرد: گاهی 
مشاهده می شود که زن و مرد تحت شرایط 
به  خانوادگی  فشارهای  و  اجتماعی  خاص 
صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند و این 
جدایی به عنوان یک شکست و ضایعه در ذهن 

آنها باقی می ماند. 

 مشاوره و آموزش بهترین راهکار

این  بیان  با  اجتماعی  مسائل  پژوهشگر  این 
هایی  نقص  نیز  توافقی  طالق  قانون  که 
براساس  افراد  است  ممکن  اظهارکرد:  دارد 
به طالق  تصمیم  ای  لحظه  و  آنی  احساسات 
است  این  کار  بهترین  بنابراین  بگیرند  توافقی 
که زن و مرد با افراد متخصص مشاوره کنند. 

وی ادامه داد: مشاوره با افراد متخصص و ارائه 
اتخاذ  به  منجر  آنان  سوی  از  مناسب  راهکار 

تصمیم درست از سوی زوجین می شود. 
نهادهای  فعالیت  با  اظهارکرد:  طباطبایی 
خیرین  با کمک  که  هایی   NGO و  مردمی 
و خود مردم در ارتباط با مشکالت و معضالت 
خانواده تشکیل می شود نیز راهکار خوبی است 

و می تواند موثر باشد. 
مردم  های  سازمان  این  که  این  بیان  با  وی 
می  فعالیت  نیز  پیشرفته  کشورهای  در  نهاد 
کنند و بسیار موفق بوده اند، گفت: زن و مرد 
با مراجعه  در مواقع بحرانی و بروز مشکالت 
آنها  از  توانند  می  مردمی  نهادهای  این  به 

کمک بگیرند. 
دیگر  راه حل  اجتماعی  پژوهشگر مسائل  این 
آموزش  را  توافقی  طالق  از  جلوگیری  برای 
و  کرد  عنوان  اسالمی  ایرانی  زندگی  سبک 
دخترها  که  است  این  ما  اصلی  افزود: مشکل 
انواع آموزش ها  و پسرها در دوره کودکی به 

در مورد  مناسبی  آموزش  اما  مجهز می شوند 
بینند. وی تصریح کرد: ما  سبک زندگی نمی 
کتاب  قرآن  همچون  دینی  غنی  های  آموزه 
آسمانی و نهج البالغه داریم که می توانیم در 
اختیار فرزندانمان قرار دهیم و این وظیفه علما 
این آموزه های دینی  و متخصصین است که 
را به زبان امروزی و تازه ای به افراد جامعه و 
فرزندان ارائه دهند. به گفته طباطبایی، هر چه 
در زمینه آموزش کودکان سرمایه گذاری کنیم 
نتیجه بهتری به دست می آوریم و در آینده با 

معضالت کمی روبه رو خواهیم بود.
این  بیان  با  اجتماعی  مسائل  پژوهشگر  این 
هم  هنوز  روستاها  و  کوچک  شهرهای  که 
ای  قبیله  قوانین  و  ها  سنت  تاثیر  تحت 
حال  در  بزرگ  شهرهای  اظهارکرد:  هستند 
در شهرها  جوانان  و  مدرنیته هستند  به  ورود 
تحت  کمتر  و  چرخانند  می  را  مدرنیته  چرخه 
تاثیر خانواده ها و سنت های گذشته هستند 
کالن  در  بیشتر  توافقی  های  طالق  بنابراین 
شهرها و در بین جوانان تحصیلکرده مشاهده 
دختر  برای  ما  پیشنهاد  گفت:  وی  شود.  می 
زیر  و  مشروع  صورت  به  که  است  این  پسر 
تا  باشند  ارتباط  در  یکدیگر  با  ها  نظر خانواده 
ابعاد اخالقی، خانوادگی، عاطفی  با پتانسیل و 

یکدیگر آشنا شوند. 
استاد جامعه  باقر ساروخانی  در تحقیقات دکتر 
توافقی  طالق  درباره  تهران  دانشگاه  شناسی 
آمده است؛ زوجین هرکدام دالیلی برای طالق 
توافقی دارند که می تواند طرفین را مجاب به 
جدایی کند. در طالق توافقی، زنان مهم ترین 
و ضـرب  فحاشی  برای طالق،  را  دالیل خود 
خیانت  شوهر،  خانواده  دخالت  شوهر،  وشتم 
فرهنگی،  نظرهای  اختالف  داشتن  شوهر، 
نداشتن  و  تحمیلی  ازدواج  زیاد،  سنی  اختالف 
اند.  برشمرده  ازدواج  از  قبل  کافی  آشنایی 
خود  دالیل  ترین  مهم  نیز  مردان  مقابل  در 

برای جدایی را نداشتن عالقه به زن، اقدامات 
خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین نکردن و 
ناسازگاری زن، پایبند نبودن به اصول اخالقی، 
نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی اعتمادی 
نسبت به شوهر و رفتارهای نامعقول زن بیان 
کرده اند.  دکتر ساروخانی تاکید می کند: عالوه 
خانواده  مشاوران  تحقیق  این  در  زوجین،  بر 
طالق،  برای  را  زنان  دالیل  ترین  مهم  نیز 
ناسازگاری، تنفر از شوهر، توجه نکردن شوهر 
به خواست ها و توقعات همسر، دخالت خـانواده 
شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازی های او 
برشمرده اند و در مقابل مشاوران دالیل مردان 
را برای جدایی استقالل نداشتن زن )وابستگی 
دخالت  همسر،  به  نداشتن  عالقه  خانواده(،  به 
اطرافیان و ناآگاهانه بودن ازدواج بیان کرده اند.  
در این قسمت دیدگاه مردمی که خود طالق 
توافقی  های  طالق  شاهد  یا  داشتند  توافقی 
بودند را آورده ام. خانمی که پسر و عروسش 
به تازگی از هم جدا شده اند می گوید: طالق 
می  همه  است؟  ای  صیغه  چه  دیگر  توافقی 
دانند که زن و شوهرها از دو خانواده متفاوت 
سر  بر  شک  بی  و  کنند  می  ازدواج  هم  با 
موضوعاتی با هم اختالف نظر پیدا می کنند، 
پسر و عروس سابقم هر دو تحصیلکرده هستند 

هفت ماه پس از عقدشان طالق توافقی گرفتند 
وقتی علت را از پسرم پرسیدم گفت که با هم 
تفاهم نداشتیم. بعد از آن روز پسرم گوشه گیر 
من  نیست  و سرحال  شاد  سابق  مانند  و  شده 
سابقم  عروس  و  پسر  که  منتظرم  هم  هنوز 

دوباره با هم آشتی کنند. 
فرید جوان ۲۷ ساله می گوید: طالق توافقی 
باهم  دونفر  وقتی  باشد.  می تواند  خوبی  چیز 
ازدواج می فهمند که  از  بعد  و  ازدواج می کنند 
اشتراکی  وجه  و  نمی خورند  هم  درد  به  واقعًا 
در زندگی ندارند بنابراین پس از جدا شدن به 
می  سحر  نمی شود.  وارد  روحی  ضربه  کسی 
هم  خیلی  گرفتم  توافقی  طالق  من  گوید: 
هم  با  نمی توانیم  دیدیم  وقتی  است.  خوب 

کنار بیاییم رفتیم توافقی جدا شدیم.
حرف  ندارند  شناخت  هم  از  جوان  ها  اینکه   
است. فرهنگ  ما تغییر یافته. طرف توقع دارد 
هم زن قانونی داشته باشد اما بیرون از خانه 
نظر  به  باشد.  ارتباط  در  نیز  دیگر  نفر  چند  با 
من علت افزایش طالق تغییر نگاه جوان ها به 
زندگی زناشوئی است. دیگر مثل سابق نیست 
که طرف اعتقاد داشته باشد خدا یکی زن هم 
توافقی  طالق  منشا  گوید:  می  مجید  یکی.  
از  پیش  دوره  در  واقعی  های  مشاوره  عدم 

ازدواج است. 
بهترین راهکار مشاوره قبل از ازدواج و شناخت 
ازدواج  در  است.  هم  از  طرف  دو  جانبه  همه 
باید همه مسائل در همان ابتدای خواستگاری 
و دوره نامزدی بازگو شود. همه خواسته ها باید 
به صورت روشن مطرح شود. هرگونه شک و 
تردیدی باید برطرف شود یا طرفین از وصلت 
دلسوزی  زناشویی  زندگی  در  کنند.  خودداری 
های بی مورد خوب نیست. اگر طرفین در دوره 
به درد هم  نتیجه رسیدند که  این  به  نامزدی 

نمی خوردند واقعا از هم جدا شوند. 
بحرانی  و  کار سخت  واقعا  ازدواج  از  بعد  زیرا 
انجام  تحقیقات  و  مطالعات  شود.براساس  می 
شده جامعه شناسان معتقدند یکی از مهم ترین 
دالیلی که به طالق در جوامع در حال گذار یا 
به عبارتی در حال توسعه منجر می شود تغییر 
باورهای اجتماعی و شرایط زندگی به خصوص 

در میان جوانان است. 
به  مدرن  زندگی  به  سنتی  جامعه  از  ما  گذار 
باعث  همین  و  افتاده  اتفاق  ناقص  صورت 
شده که مکانیسم های انتخاب همسر همانند 
با  متناسب  و  روز  به  زندگی  فیزیکی  امکانات 
شرایط نباشد به ویژه آنکه در جامعه ما آموزش 
با  ندارد.  وجود  همسریابی  برای  الزم  های 
گذار  حال  در  جامعه  در  مشکالت  این  وجود 
جوانان به مولفه های یک زندگی ایده آل می 
اندیشند و می خواهند فضاها و دنیای جدیدی 
با هر چیزی که مانع  بنابراین  را تجربه کنند 
و  کنند  می  برخورد  باشد  موضوع  این  تحقق 
دیگر مسائلی همچون قوانین سخت و محکم 

نمی تواند مانعی بر سرراه آنها باشد.
های  مشاوره  راهکار  بهترین  مورد  این  در   
آموزش  ارائه  و  است  ازدواج  از  قبل  زناشوئی 
های الزم در مورد زندگی زناشوئی به دختران 

و پسران است. 

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند       تاریخ انتشار: 95/8/27

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن شماره یک 
فرهنگیان بیرجند چهارشنبه 95/9/17 ساعت 16 در محل خیابان نارنج - نارون 2/2 مسجد فاطمه 
زهرا )س(  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
 ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر 
فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند 
حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی 

عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس- تصویب ترازنامه سال های 92-91- 
93-94- تصویب بودجه سال های 95 و 96 - انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 
سال شمسی-  انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال- تصمیم گیری در خصوص 

خط مشی آتی شرکت                                                                هیئت مدیره

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند   تاریخ انتشار: 95/8/27

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند چهارشنبه 
95/9/17 ساعت 16 در محل خیابان نارنج - نارون 2/2 - مسجد فاطمه زهرا )س(  برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
داوطلبان  نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً 
عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 
 صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید - اصالح ماده 5 اساسنامه و تمدید فعالیت       هیئت مدیره 

بخاری را بر روی پایه های سست و متحرک قرار ندهید زیرا در صورت جابجایی بخاری 
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبیممکن است لوله بخاری از جای خود خارج شود.

لول�ه ب�ازکن�ی  ش�انه روزی
ت��ی� ترکی��� �و�ه �ا� �ا��� � ��� ��� بو� نام��و�
ترمی� ک� سر��� �ا با ��� نانو � 00� ���� ت�می��
228�2�58��0- �77�5834��0 �س�ا��

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
به موجب اجرائیه کالسه پرونده 9409985610100826 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند آقای مهدی بازدیدی فرزند محمدعلی به پرداخت مبلغ 435/102/718 ریال بابت اصل خواسته و ... در حق آقای حسن بازدیدی و مبلغ 19/450/000 ریال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا محکوم له ششدانگ یک باب زمین به مساحت 543 مترمربع دارای پالک ثبتی )که در حال حاضر در جریان ثبت می باشد( 350 فرعی از 1109 اصلی بخش دو بیرجند واقع در سربیشه - مود - روستای کالته بازدید را که متعلق به محکوم 
علیه می باشد معرفی نموده و ملک فوق توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 170/483/160 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید زمین مذکور در تاریخ 95/09/17 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از 
قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. 

در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به 
خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از زمین فوق می باشند، می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید آنها فراهم گردد.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مظفری- قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سربیشه



مورد  یک  دست دوم  خودروهای  بازار 
استثنائی بوده و نیازمند توجه به جزئیات است.
باوجوداینکه  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
دست دوم  خودروهای  اکثر  می آید  نظر  به 
اما  می آیند  نظر  به  یکسان  کاربرد  نظر  از 
متفاوت  دراماتیکی  به صورت  آن ها  قیمت 
خودروی  دو  که  است  آن  دلیل  است. 
برخی  نیستند:  هم  عین  بازار  در  دست دوم 
خودروها در وضعیت دشواری رانده شده اند و 
وضعیت سختی را تجربه کرده اند درحالی که 
با  است  ممکن  نیز  انگشت شماری  تعداد 
چه  اما  شوند.  فروخته  نجومی  قیمت های 
خودروی  یک  قیمت  بر  می توانند  مواردی 

دست دوم اثر بگذارند؟

کارکرد
هرچقدر که یک خودرو مسافت بیشتری 
مجدد  فروش  ارزش  باشد،  کرده  طی  را 
دارند  تمایل  افراد  داشت.  خواهد  پایین تری 
نمونه های کم کارکرد یک خودرو را بخرند. 
یک خودروی دست دوم کم کارکرد در بازار 

دست دوم ها ارزش باالتری خواهد داشت.

شرایط ظاهری خودرو
به  که  است  فراگیری  واژه ی  “شرایط” 
منظور توصیف ظاهر کلی خودرو بکار رفته 
دارای  خودرو  اگر  بصری  لحاظ  از  است. 
قبیل  این  از  مواردی  و  زدگی، خط و خش 

را  پایین تری  قیمت  که  است  طبیعی  باشد 
روی خود ببیند.

 شرایط فنی و مکانیکی
و  کارایی  به  می تواند  همچنین  “شرایط” 
باشد.  داشته  اشاره  نیز  خودرو  پرفورمنس 
و  دارند  ناهنجاری  سواری  که  خودروهایی 

طبیعتًا  می کنند  خارج  دود  خود  اگزوز  از  یا 
از  برخی  داشت.  خواهند  پایین تری  قیمت 
همچون  دیگری  ضعف های  نیز  خودروها 
سیستم تعلیق شکسته و روغن ریزی دارند. 

زنگ زدگی و پوسیدگی
درحالی که زنگ زدگی و پوسیدگی می تواند در 

دسته ی موارد فنی و ظاهری قرار بگیرد اما این 
مورد خاص یک قاتل مطلق در زمینه ی ارزش 
با  یک خودروی دست دوم است. خودروهایی 

زنگ زدگی آشکار آسیب پذیرتر هستند.

تصادفات/تعمیرات
سابقه ی  با  خودروهایی  که  است  بدیهی 

خواهند  پایین تری  ارزش  تعمیر  و  تصادف 
باشد،  کرده  تصادف  خودرویی  اگر  داشت. 
جزئیات مربوط به تعمیرات آن می تواند باعث 

جلب اعتماد بیشتر خریدار احتمالی شود.

رنگ و تجهیزات جانبی خودرو
یک خودروی زردرنگ به اندازه ی خودرویی 

با رنگ سفید یا نقره ای محبوب نخواهد بود 
بنابراین این مورد را در هنگام خریدن خودرو 
به یاد داشته باشید. اضافه کردن وسایل جانبی 
به خودرو نیز اگرچه که خیلی شخصی است 
بنابراین  تأثیر می گذارد.  بر قیمت خودرو  اما 
عقب  روی  را  بزرگی  بال  تا  می خواهید  اگر 
پایین تر  را  تعلیق  سیستم  بگذارید،  خودرو 

بیاورید و یا شیشه ها را دودی بکنید، به خاطر 
فابریک  مشابه  خودروهای  که  باشید  داشته 
کارخانه قیمت باالتری نسبت به نسخه های 

دستکاری شده دارند.

جغرافیا
به  بسته  دست دوم  خودروی  یک  ارزش 

می کند.  تغییر  می رود  فروش  که  منطقه ای 
اگر یک خودرو روی برف و نمک را به خود 
می تواند  خودرو  مجدد  ارزش  باشد،  دیده 
باشد که در ماه های سرد  از نمونه ای  کمتر 

سال رانده نشده است.

عرضه و تقاضا
خودروهایی که در تعداد محدود ساخته شده 
و نسخه های مخصوص هستند، یک مزیت 
معین  خودروهای  دارند.  بازار  در  را  طالیی 
ارزش  می توانند  اسپورت  نسخه های  همانند 
باالتری داشته باشند. از سوی دیگر، خودروهای 
تولید انبوه مجهز به گیربکس اتوماتیک در نظر 

خریداران عمومی جذاب تر می باشند.

تصویر برند
برخی برندها ارزش خود را بهتر از دیگران 
که  خودروهایی  معمواًل  می کنند.  حفظ 
ارزش  دارند  عالی ای  اعتماد  تاریخچه ی 
بیشتری پیدا می کنند. برای مثال به تراک های 
به  خودروها  این  اگر  حتی  کنید.  نگاه  تویوتا 
اندازه ی رقبا قدرتمند و لوکس نباشند، اما به 
علت قابلیت اطمینان و کیفیت خوبشان ارزش 
با  دیگر، خودروهایی  از سوی  دارند.  باالتری 
اعتبار و کیفیت پایین تر ارزش پایین تری دارند. 
قیمت  هیوندای  دست دوم  مختلف  مدل های 
پایین تری دارند زیرا که تاریخچه ای طوالنی از 
ارزانی و کیفیت پایین را با خود به همراه دارند.

مواردیکهبرقیمتخودرویدستدومتأثیرمیگذارند
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875نفردر6ماهسوختند
 
جام جم آنالین - سازمان پزشک قانونی کشور آمار حوادث 6 ماهه نخست امسال را منتشر کرد. در 6 ماهه نخست امسال حوادث 
غیرطبیعی متعدد جان بسیاری از هموطنان را گرفت. در نیمه نخست سال جاری 875 نفر به دلیل سوختگی در کشور جان خود را 
از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات 904 نفر بود، 3.2 درصد کاهش یافته است.

سفر به سرزمین کتابکاریکاتور

رضا باقری شرف

دیداری که سال  در  انقالب  معظم  رهبر 
از  داشتند  بسیج  فرماندهان  با  گذشته 
کردند  نقل  جالبی  خاطره   تهامی  آیت ا... 
شریفشان  عمر  بیرجند  در  گمنامی  در  که 

را سپری کرد.
آیت ا...  فارس،  حضرت  گزارش  به 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای 
که  تهامی  سیدحسن  آقا  مرحوم  فرمودند:  
از علمای بزرگ کشور ما در بیرجند ساکن 
قم  به  اگر  که  بود  بزرگی  خیلی  مالی  بود 
می شد.  تقلید  مرجع  حتمًا  می رفت  نجف  یا 
برای  خودش  ایشان  بود  دانایی  بسیار  مرد 
انگلیسی ها  با  که  وقت  آن  کرد  نقل  من 
میالدی  عراقی ها سال 1918  می جنگیدند، 
قریب 100 سال پیش یکی از مراجع وقت 
یک نوکری داشت خیلی مرد خوبی بود؛ با 
با  می کرد  صحبت  می گرفت  گرم  طلبه ها 
همه آشنا و رفیق بود اسمش می گفت من 

یادم نیست.
 گفت بعد که انگلیسی ها غلبه پیدا کردند 
و وارد نجف شدند و عراق را تصرف کردند 
و آخرین جا نجف بود وارد نجف شدند خبر 
رسید به طلبه ها که نوکر فالن آقا یک افسر 
گفت  نکردم  باور  من  گفت  است  انگلیسی 

مگه می شود یک همچین چیزی!
بازار  که  بازار  می رفتم  داشتم  گفت 
و  افسر  عده ای  نجف،  در  است  معروفی 

سوار  نفر  هشت  ـ   هفت  انگلیسی  نظامی 
یک  می کردند  آمد  و  رفت  و  بودند  اسب 

کنار  من  گفت  بود  جلوشون  هم  افسری 
رسیدن  وقتی  بشن  رد  اینها  که  ایستادم 
بود  جلو  که  افسری  همان  دیدم   من،  به 

حالتون  سیدحسن  آقای  گفت:  باال  اون  از 
آقایی  همان  بله  دیدم  کردم  نگاه  چطوره؟ 

این  بود و ما سال ها  نوکر فالن مرجع  که 
رو می دیدیم است!

ا...  آیت  حضرت  گزارش،  بنابراین 

سّیدحسن تهامی از فرزندان امامزاده حضرت 
سید مرتضی )علیه السالم( و یکی از مراجع 

بزرگ عالم تشیع و از مفاخر برجسته حوزه 
آیت ا...  نخبه  شاگردان  از  و  نجف  علمیه 

نایینی و مرحوم میرزا بود.

ه.   1276( ق   . ه   1314 سال  در  وی   
ش( در بیرجند متولد شد. به دلیل هوش و 
استعداد خارق العاده در شش سالگی قرآن را 

صحیح و فصیح فرا گرفت.
کردن  سپری  از  پس  تهامی  آیت ا... 
و  بیرجند، مشهد  در  دینی  تحصیالت علوم 
نجف به عالیترین مراتب اجتهاد نائل آمد و 
تصدیق خویش اجتهاد را از حضرات نائینی 
آن زمان  حجج  و  آیات  سایر  و  اصفهانی  و 

دریافت نمود.
ترویج  جهت  مردم  تقاضای  به  آنگاه 
موطن  وارد  خلق  به  خدمت  و  مبین  دین 
مدرسه  تاسیس  با  ایشان  شد.  بیرجند  خود 
را  علمیه  حوزه  تقویت  معصومیه،  علمیه 
اولین  برای  و  داد  قرار  وجهه همت خویش 
دانشمندانی  و  سخنور  و  فاضل  طالبی  بار 

برجسته تحویل اجتماع داد.
ارجمند در شب چهاردهم صفر  فقیه  این 
باقی  سرای  به  1344ه.ش(   / )1385ه.ق 
در مسجد  را  بر وصیتش وی  بنا  و  شتافت 
صاحب الزمانی خیرآباد نو به خاک سپردند. 
اخالق،  عقاید،  در  را  وی  آثار  و  تالیفات 
تفسیر، فلسفه، فقه، اصول و رجال تصنیفات 

گرانبهایی از آن مرحوم موجود است.
نایئنی،  استاد  دوره تقریرات فقه و اصول 
کتابی در رد نصرانیت و اشعاری از این فقیه 

سعید برجای مانده است.

خاطره جالب مقام معظم رهبری از آیت ا... تهامی مردی بزرگ که گمنام زیست

یادداشت

توسعهکارآفرینیدر
جامعهنیازمندتغییردر
باورهاوارزشهایجامعه

* مهدی فاطمی

و  رشد  به  دستیابی 
از  اقتصادی  توسعه 
اهداف اساسی  جوامع 
می باشد. براي تبیین 
یافتگي  توسعه  منشا 
نیافتگي  توسعه  یا 
در  تفاوت  مانند  مختلفی  رویکردهای  کشورها 
در  تاریخي  رویکرد  طبیعي،  مواهب  و  ها  داده 
مطرح  آوري  فن  هاي  جهش  و  توسعه  مراحل 
شده است. یکی دیگر از رویکرد ها، تفاوت هاي 
فرهنگي و نهادي در کشورها می باشد. در این 
بیش  کشور،  توسعه  در  کلیدي  عنصر  نگرش، 
فرهنگ  مناسب  تمهیدات  گرو  در  چیز  هر  از 
نادیده  مفهوم  به  این  البته  و  است  اقتصادي 
اساس  این  بر  باشد.  نمی  متغیرها  تاثیر  گرفتن 
عوامل  کنار  در  باید  توسعه  به  دستیابی  برای 
نیز  فرهنگی  عناصر  جوامع،  درون  در  اقتصادی 
مورد توجه قرار گرفته و ارزش های پیش برنده 

توسعه در جامعه تقویت گردد.
از  توسعه حاکی  اخیر  تجربه هاي دهه هاي   
و  منابع طبیعی  در سرمایه،  توسعه  است که  آن 
میزان صادرات خالصه نمی شود، بلکه مهمترین 
های  ارزش  و  باورها   ، کشور  یک  توسعه  رکن 
نوع   ، آموزش  سطح   ، برجامعه  حاکم  فرهنگی 
نگرش به مسائل ، پذیرش نظم اجتماعی ، عالقه 
کشور  امکانات  و  است  خالقیت  و  پیشرفت  به 
هر قدر هم افزایش یابد، سرانجام نوع نگرش و 
فعالیت مردم آن چگونگی توسعه را تعیین خواهد 
کرد. از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه رشد و 

توسعه اقتصادی نام برده می شود.
 تغییر در نگرش های افراد ، تقویت ارزش هایی
از قبیل نظم پذیری ، احترام به حقوق دیگران ، 
اعتقاد به اصول علمی ، تقویت روحیه کار تیمی ، 
احترام به قوانین ، ارتقاء فرهنگ کار ، تقدم منافع 
جمعی بر منافع فردی ، احساس مسئولیت نسبت 
فرهنگ  و  ها  خانواده  به  توجه   ، افراد  سایر  به 
 سازی در خانواده ها در توسعه و پیشرفت کشور ها

موثر می باشد.
احترام به افراد موفق در حوزه کارآفرینی ، حفظ 
جایگاه و منزلت کارآفرینان و صاحبان کسب و 
براي  کارآفرینان  های  فعالیت  الگوسازی   ، کار 
سایر افراد جامعه بخصوص کودکان و نوجوانان 
در ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و در نتیجه 

توسعه اقتصادی جامعه  نقش  دارد. 

 سریع ترین خودروی سال 2016 
 

سرعت  ارقام  و  آمار  بررسی  به  که  هنگامی 
اتومبیل ها می پردازیم، بوگاتی تجربه طوالنی در 
تولید خودرو پرسرعت داشته است و اخیرا با معرفی 
شیرون نظرها را به خود جلب کرده است. شیرون به 

موتور 16 سیلندر 1500 اسب بخاری مجهز بوده که 
هیچ خودرویی شامل چنین موتور بزرگی نمی شود. 
بوگاتی شیرون 420 کیلومتر بر ساعت سرعت داشته 

و بیش از 2 میلیون و 600 هزار دالر ارزش دارد.

سرطان های پوستی جزو
 6 سرطان شایع در جهان

ها  مالنوم  پوستی  تومورهای  نوع  ترین  بدخیم 
بافت های دیگر مثل غدد  تواند  هستند که می 
لنفاوی و احشاء را درگیر کند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، عباس درجانی متخصص پوست، مو 
عبارتی  به  یا  پوستی  تومورهای  زیبایی گفت:  و 
سرطان  ترین  شایع  جزء  پوستی  های  سرطان 
در  افزود:  و جهان هستند. وی  ایران  در  موجود 
 6 جزء  پوست،  های  سرطان  آمارها  از  بسیاری 

سرطان، اول دنیا را تشکیل می دهند.

خانواده ای که عجیب ترین
 رنگ موی جهان را دارند

نوعی جهش ژنتیکی باعث شده است تا چهار 
جنوبی  کارولینای  در  خانواده  یک  زنان  از  نسل 
سفید  تارموی  ای  رشته  دارای  متحده  ایاالت 

در جلوی سر خود از بدو تولد باشند. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، جدیدترین فرزند بدنیا آمده در 
از بدو  این ویژگی را به ارث برده و  نیز  خانواده 
تولد دارای موهای سفید در جلوی سرخود است.

نبض عالئم حیاتی ایرانی ها در دست چین!

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر سال 
جاری، بیش از 3 تن دستگاه نمایشگر عالئم حیاتی 
وارد کشور شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان کشور چین با صادرات 3 تن و 608 کیلو گرم 
دستگاه نمایشگر عالئم حیاتی به کشور با ارزش 

دالری  320,721 در رتبه اول قرار دارد.

تام و جری، دلچسب ترین کارتون
 دوران کودکی 77 ساله می شوند

تمام  پسند  مورد  که  کارتون هایی  از  یکی 
و  تام  است  انیمیشن  هواداران  از  نسل  چندین 

جالب  آنالین،  جم  جام  گزارش  به  است.  جری 
است بدانید این موش و گربۀ محبوب که برایمان 
 77 دیگر  ماه  سه  ساخته اند،  بامزه  خاطرۀ  کلی 

ساله می شوند!

شعبه1:نبشمدرس57
شعبه2:نبشمدرس32323296-61
09128664599-خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

بااقساطبلندمدتبدونکارمزدبرایعموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

به ازای خرید هر باطری
یکجعبهکمکهایاولیههدیهبگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

ایگ
لر
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ت

انصافپیشهکارماست
اعتمادشمااعتبارماست
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سعی کنید همیشه خودتان را ببخشید!!
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آیه روز  

گفت ]نه[ بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است اگر سخن مى  گويند از آنها بپرسيد
سوره األنبياء، آيه 63

حدیث روز  

اگر مردم مى دانستند كه چه فضيلتى در زيارت مرقد امام حسين عليه السالم است از شوق زيارت مى مردند.
 امام باقرعليه السالم

چون حال بدم در نظر دوست نکوست
دشمن ز جفا گو ز تنم برکن پوست
چون دشمن بیرحم فرستاده اوست
بدعهدم اگر ندارم این دشمن دوست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

کلید جذب آرزوها

آن  هستيد  آرزويش  در  كه  چيزی  جذب  كليد   *
است كه ارتعاشات وجود شما با آنچه مورد آرزوی 
شماست هماهنگى پيدا كند و ساده ترين راه برای 
كه  است  آن  ارتعاشات،  هماهنگى  به  دسترسى 

تصور كنيد صاحب آن چيز شده ايد.
قرار  تجربه شما  در حيطه ی  كه  كنيد  وانمود   *
گرفته است، افكار خود را به سوی لذت بردن از آن 
تجربه معطوف كنيد و با اين كار اجازه ی ورود آن 

چيز يا تجربه را به زندگى خود مى دهيد.
داريد  كه  احساسى  نوع  به  توجه  با  *اكنون 
ته  از  توجهتان  كه  بفهميد  راحتى  به  توانيد  مى 
را  آن  كه  آن  يا  شد،  معطوف  آرزو  اين  به   دل 

واقعا نمى خواهيد. 
* وقتى خواسته اتان جذب شده يا وقتى احساس 
خوبى داريد معنايش آن است كه عواطف شما بر 
روی  احساس رضايت و انتظار و اشتياق و شادی 
است. اما اگر احساس بدبينى، اضطراب، نااميدی و 

خشم داريد پس آرزويتان تحقق پيدا نخواهد كرد.
* هنگامى كه آگاهانه از عواطف خود با خبر شويد 
ی  پذيرنده  بخش  كه  دانست  خواهيد  هميشه 
اين  دچار  و  كند  مى  عمل  چگونه  شما  خالقيت 
ديگر  نحوی  به  وقايع  چرا  كه  شويد  نمى  اشتباه 

پيش مى روند.
راهنمای  سامانه  شما،  احساسات  و  عواطف   *
آنها  به  اگر  و  باشند  انگيز وجود شما مى  شگفت 
توجه نشان دهيد، مى توانيد خود را به سوی هر چه 

آرزو داريد رهنمون كنيد.

مردی از خانه ای که در آن سکونت داشت زیاد راضی 
نبود ، بنابراین نزد دوستش در یک بنگاه امالک رفت 
و از او خواست  کمکش کند تا خانه اش را بفروشد  
بعد از او خواست تا برای بازدید خانه مراجعه کند. 
دوستش به خانه مرد آمد و بر مبنای مشاهداتش، 
یک آگهی نوشت و آن را برای صاحب خانه خواند. 
“خانه ای زیبا که در باغی بزرگ و آرام قرار گرفته، 
بام سه گوش، تراس بزرگ مشرف به کوهستان، اتاق 
ناهار خوری وسیع. کامال  و  پذیرایی  و  دلباز  های 

دلخواه برای خانواده های بچه دار “
 صاحب خانه گفت دوباره بخوان!مرد اطاعت کرد و 
متن آگهی را دوباره خواند و صاحب خانه گفت : این 
خانه فروشی نیست!در تمام مدت عمرم می خواستم 
جایی داشته باشم مثل این خانه ای که تو تعریفش 
را کردی ، ولی تا وقتی که تو نوشته هایت را نخوانده 
بودی نمی دانستم که چنین جایی دارم. خیلی وقت 
ها نعمت هایی را که در اختیار داریم ، نمی بینیم 
چون “به بودن با آنها عادت کرده ایم” ، مثل سالمتی 
، مثل نفس کشیدن ، مثل دوست داشتن ، مثل پدر 
، مادر ، خواهر و برادر ، فرزند ، دوستان خوب و خیلی 

چیزهای دیگه که بهشون عادت کردیم.

كنيد  سعى  زندگى  از  ای  مرحله  هر  در 
خودتان را ببخشيد.در قدم اول شما بايد در 
درستى  به  را  بخشش  مفهوم  و  معنى  ابتدا 
برداشت  چون  كنيد.  تحليل  خودتان  برای 
است  ممكن  »بخشيدن«  مفهوم  از  اشتباه 
برابر  در  مقاومت  موجب  شما  ناخودآگاه  در 

بخشيدن ديگران بشود.
ما  ذهن  در  اشتباه  بخشش  معنى  گاهى 
بخشش  كنيد  فكر  اينكه  مثال  ميفتد؛  جا 
مجبوريد  شما  و  شماست  وظيفه  نوعى  به 
به  را  بخشش  اينكه  ديگران؛  بخشيدن  به 
كنيد  فكر  يا  بدانيد   كردن  فراموش  معنى 
بخشش به معنى ضعيف بودن شما يا قبول 
بى اهميت بودن مسئله بوده است و معانى  

اشتباهى از بخشش است. 
همين  برای  نيست  راحتى  كار  بخشيدن 
است كه امام سجاد)ع( وقتى مورد ظلم قرار 
ايشان  به  خدا  تا  كنند  مى  دعا  گيرند،  مى 
و  ببخشند  را  ديگران  بتوانند  تا  كند  كمك 
در دعاهای مختلفى بيان مى كنند: »مرا بر 

خيرخواهى از كسى كه با من بد كرده است،
پيوستن به كسى كه از من بريده است و در 
چشم پوشى و گذشت از بدی ها توفيق ده«. 
اهل بيت شبيه ترين مردم به خدا هستند و 
يكى از رازهای جذابيت شان همين بخشش 
بيت  اهل  از  بعد  مراتبى،  در  هم  ما  است. 
و  شويم  تر  جذاب  بخواهيم  كه  هرچقدر 
باشيم،  داشته  شادتری  و  تر  آرام  زندگى 
 بهتر است شبيه خدا شويم. شبيه خدا شدن 

سخت نيست. 

خطا و بی مهری دیگران را ببخشیم

زود  دارند؛  را  ها  صفت  اين  بيشتر  ها  بچه 
مى بخشند و زود خطا و بى مهری ديگران 
عذرخواهى  كنند.وقتى  مى  فراموش  را 
از  بيشتر  وقتى  كنيم،  مى  قبول  را  ديگران 
اصالح  فكر  به  بردن  آبرو  و  كردن  تالفى 
شبيه  بيشتر  ايم  كرده  باشيم، تالش  كردن 

خدا باشيم.

را  آن  يا  سازيد  آشكار  را  خيری  كار  »اگر   
درگذريد  )ديگران(  بدی  از  يا  داريد  پنهان 
)در همه متخلّق به اخالق خدا شده ايد و( 
همانا خداوند همواره با گذشت و تواناست«. 

خودتان را تغییر دهید

برای بخشيدن بهتر است شناخت خودتان را 
تغيير دهيد؛ مثال تا معنى اتفاقى كه افتاده را 

برای خودتان ساده نكنيد،
نمى شود منتظر بخشش بود. تغيير احساس 
بخواهيد  زبان  به  اگر  ؛  است  شما هم مهم 
ببخشيد اما احساستان را تغيير ندهيد، آرامش 
واقعى بخشش برايتان اتفاق نمى افتد. پس 
گذاشتن  كنار  فرصت  زمان  مرور  به  و  ابتدا 
را  و  شدن  واقع  مظلوم  خشم،   احساس 

از خود بگيريد.
شفاهى  عذرخواهى  هم  بخشش   طلب 
مى خواهد و هم اقدام به جبران. اين كاری 
هم  خودتان  مورد  در  بايد  شما  كه  است 

گذشته  در  اگر  و  كنيد  تمرين  دهيد.  انجام 
كم كاری، رفتار خطا و داشته ايد كه منجر 
و  شده  برايتان  تلخى  تجربه  و  ناكامى  به 

مرور هرباره آن شما را آزار مى دهد،
خودتان را ببخشيد و دست به جبران بزنيد. 
كسى كه نتواند دل خودش را به دست آورد 
را هم  ديگران  تواند  نمى  ببخشد  را  و خود 
دهيد  اجازه  كه  است  ساده  ببخشد.خيلى 
اشتباهات گذشته لحظه حالتان را نابود كند 
افسردگى  به سمت  راه  ترين  اين سريع  اما 

و ناراحتى است.

همه انسانها اشتباه می کنند

باشيد  داشته  خاطر  به  كه  است  مهم  خيلى 
مهم  كنند.  مى  اشتباه  ها  انسان  همه  كه 
اين است كه از اشتباهاتتان درس بگيريد و 
خودتان را برای تجربيات آينده آماده كنيد.
نيستند.  ای  ساده  مسائل  احساسى  مسائل 
اگر بخواهيد به احساساتتان اجازه دهيد، شما 

را عقب كشيده و فرصت های عشقى آينده 
را از شما مى گيرند.

تمركز  حال  زمان  روی  كنيد  سعى  بايد   
بتوانيد  تا  تان   گذشته  اشتباهات  نه  كنيد  
بسازيد.روز  خودتان  برای  بهتر  ای  آينده 
باشد؛  داشته  وجود  تواند  نمى  شب  بدون 
درمورد  تاريكى.  بدون  روشنايى  همينطور 
دانستن  بدون  است،  همينطور  هم  ما 
نقاط  به  توانيم  نمى  هايمان،   ضعف 

قوتمان پى ببريم.
و  بكشيد  آغوش  در  را  هايتان  نقص  بايد 
هستيد  كه  همانطور  را  خودتان  بگيريد  ياد 
آدمهای  از  متفاوتند،  خيلى  بپذيريد.آدمها 
تا  هنری  آدمهای  گرا،  برون  تا  گرا  درون 

آدمهای بيزينسى. 
قضاوت  و  سوءتفاهم  ايجاد  ها  تفاوت  اين 
كه  ديگران  از  رفتارهايى  درمورد  كردن 
تر  را راحت  نيست  ما  با هنجارهای  مطابق 
پس  كنند،  مى  را  كار  اين  همه  كند.  مى 

نگران نباشيد.

عارفانه روز

شب قشنگترين اتفاقى ست كه تكرار مى شود
 تا اسمان زيباييش را به رخ زمين بكشد،
خدايا ستاره های اسمان را سقف خانه

 دوستانم كن تا زندگيشان مانند ستاره بدرخشد

وقتى به باالی قله برسى شايد همه دنيا تو را نبينند 
ولى تو همه دنيا را مى بينى گاهى زندگى يعنى 

سخت كوشى برای رويايى كه هيچ كس 
جز شما قادر به ديدنش نيست

آنچه شما را خوشبخت يا بدبخت مي كند
آن نيست كه چه كسي هستيد و چه داريد 

و يا چه كار مي كنيد،بلكه طرز تفكر شماست .

462178539
587349126
391562487
156894372
728631945
934267861
219783654
875416293
643925718

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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امروز حواسم به اندیشه ها و کالمم خواهد بود 
همه ي انسانها را دوست دارم و میدانم
 که زندگي ام پر است از الطاف الهي.

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

تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و 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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

برای سالمتی و رفاه شهروندان معزز 
بیرجند )قبول سفارش تلفنی( 

نان لواش و تفتان سبوس دار 
تحویل درب منزل 
09158622386

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

09151630435 -09159621311

به یک خانم با مدرک مهندسی 
عمران برای کار در شرکت 

ساختمانی  نیازمندیم
0912087660 - 32421544 فروش فست فود با موقعیت 

و قیمت عالی با تمامی امکانات
09157572520

مغازه تجاری به مساحت 60 متر واقع 

در میدان امام خمینی )ره( کوچه بانک 

صادرات مرکزی اجاره داده می شود.

09155620967 - 32226351

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

به یک نفر کارگر خانم برای کار در 
رستوران شیفت شب )5/30 عصر 

ایران 12/30 شب( نیازمندیم.
09153168573

32446262

دعوت به همکاری
 شرکت بازرگانی برای تکمیل 

کادر فروش نیاز به یک حسابدار 
خانم و ویزیتور خانم با روابط 

عمومی باال ترجیحا متاهل دارد. 
ساعت کار: 7:30 تا 2:30

32317574و09117966548

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

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253

سقف کاذب ، کناف ایران 
پارکت ، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
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اعزام پویا احراری 
به مسابقات پینگ پنگ  برتر نونهاالن کشور

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، 
پویا احراری به مسابقات قهرمانی پینگ پنگ دسته برتر نونهاالن 
کشور شهرستان گراش استان فارس اعزام شد.مسابقات دسته برتر 
نونهاالن کشور با حضور ۱۶ بازیکن از تاریخ 27 لغایت 28 آبان ماه 
جاری برگزار می شود. علیرضا چمنی مربی بین المللی تنیس روی 
میز استان به عنوان مربی و سرپرست در این مسابقات حضور دارد.

مسابقات فوتسال بانوان شهرستان بیرجند به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، روز 
گذشته مسابقات رده بندی و فینال مسابقات فوتسال بانوان در سالن 
شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد. این مسابقات به مناسبت گرامیداشت 
روز دانش آموز و تسخیر النه جاسوسی با شرکت 7 تیم در دو گروه 3 
و 4 تیمی با انجام ۱3 بازی از تاریخ ۱3 لغایت 25 آبان ماه جاری برگزار 
و تیم های برتر مشخص شدند. در بازی رده بندی دو تیم ترافیک و 
دهیاری القار به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان بازی تیم ترافیک با زدن 
3 گل بر حریف خود غلبه کرده و مقام سوم و دهیاری القار مقام چهارم 
را کسب نمود. در ادامه از مسابقات دو تیم کاالی ورزشی فدویان و رومه 
با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان این رقابت نفس گیر تیم کاالی 
ورزشی فدویان با زدن 3 گل زده و 2 گل خورده بر حریف خود فائق آمد 
و قهرمان این دوره از مسابقات نام گرفته و تیم رومه نایب قهرمان شد.

روشن شدن مشعل المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 
در دبیرستان فخرالزمان شهرستان  بیرجند 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، پیش 
از ظهر روز گذشته با حضور مسئولین و دانش آموزان ورزشکار مشعل 
المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان دخترانه فخرالزمان بیرجند 
روشن شد.در این آیین باشکوه درون مدرسه ای توسط بانوان ورزشکار 
افروخته و سوگندنامه المپیاد درون مدرسه ای  توسط دانش آموزان 
قرائت شد.معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش در این آیین 
می  مدرسه صورت  خود  درون  از  ورزش  سازی  فرهنگ  کرد:  تاکید 
شود.  جامعه حذف  در  روانی  و  های جسمی  بیماری  تمامی  تا  گیرد 
رادنیا خاطر نشان کرد: در سال گذشته پوشش نفرات در المپیاد درون 
مدرسه ای باالتر از صد در صد  بود که با هدف گذاری های صورت 
گرفته برای امسال این پوشش را افزایش خواهیم داشت.در این المپیاد 
تکواندو،  والیبال،بسکتبال،  فوتسال،   : های  رشته  در  آموزان  دانش 
شطرنج،اسکیت،فوتیال دستی، بازیهای بومی محلی، هندبال، دومیدانی و 
پینگ پنگ با یکدیگر رقابت می کنند. رادنیا معاون تربیت بدنی اداره کل 
آموزش و پرورش، مهرور مشاور مدیر کل و مسئول ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان استان، ارجمندفر کارشناس مسئول تربیت بدنی آموزش و 
پرورش بیرجند و تعدادی از مسئولین استان و شهرستان حضور داشتند.

نتایج نشان داده است افرادی که از خوردن ماست لذت 
می برند و بیشتر از این فرآورده لبنی در رژیم غذایی 
روزانه خود استفاده می کنند، در عین حال رژیم غذایی 
متعادل تری دارند و بیش از افرادی که اصال ماست 
نمی خورند، ریزمغذی های اصلی را دریافت می کنند. 
درواقع مقدار مصرف سایر مواد غذایی سالم و مفید 

مانند میوه ها، سبزی ها، ماهی ها، مغز، خشکبار و غالت 
می خورند،  ماست  بیشتر  که  افرادی  در  سبوس دار 
زیادتر است. همچنین تحقیقات نشان می دهد افرادی 
که عالقه بیشتری به خوردن این فرآورده لبنی دارند، 
تمایل کمتری به خوردن مواد پرکالری مثل گوشت های 
فرآوری  شده و غالت سفید نشان می دهند. ماست یک 

منبع غذایی فوق العاده مفید است که حاوی بسیاری از 
ریزمغذی های ضروری مانند کلسیم، پتاسیم و منیزیم 
است و یکی از منابع خوراکی مطلوب و پرخاصیت 
برای دریافت امالح ضروری است که ممکن است 
در رژیم غذایی روزانه موجود نباشد. بنابراین توصیه 
می کنیم حتماً آن را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

اگر شما هم ماست نمی خورید، بخوانید ...

باند سارقان طالجات در شهرستان سرایان دستگیر شدند

میری- فرمانده انتظامي استان از دستگیري باند سارق طالجات در سرایان خبر داد. 
سردار مجید شجاع گفت: با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱0 مبني بر سرقت از یک 
طالفروشي در قاین، بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.وي افزود: 
مأموران با تشکیل چند تیم عملیاتي از کارآگاهان باتجربه و با تالش پی در پی تحقیقات خود 
را آغاز کرده و پس از انجام اقدامات اطالعاتي و انتظامي پي بردند تبهکاران پس از سرقت 
طالجات از قاین به مقصد سرایان متواري شده اند که بالفاصله دستور توقف خودرو سارقان 
به مأموران انتظامي سرایان  اعالم شد.سردار شجاع تصریح کرد: مأموران هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دستگاه سواري پراید با شش نفر سرنشین مشکوك و آن را 
متوقف کردند. وي اظهار داشت:مأموران با استعالم به دست آمده دریافتند که خودرو  متعلق 
به سارقان طالفروشي مي باشد که بالفاصله متهمان دستگیر شدند و در بازرسي از خودرو 
طالجات سرقتي و ۱0 کیلو پسته که از مغازه خواربار فروشی سرقت کرده بودند،کشف شد. 

پروتئین را لحاظ کنید

پروتئین تامین کننده مصالح ساختمانی برای 
بدن  در  ها  سلول  انواع  تمامی  روزانه  ترمیم 
شماست. دریافت پروتئین کافی برای سالمت 
خصوص  به  است،  ضروری  شما  حیات  و 
های  آسیب  رود  می  باالتر  سن  که  وقتی 
سعی  کنند.  می  پیدا  بیشتری  شیوع  سلولی 

)یا ۱20  روزانه  کالری  از  درصد  تا 30  کنید 
گرم از ۱۶00 کالری( را به پروتئین به دست 
دهید.  اختصاص  چربی  کم  گوشت  از  آمده 
گوشت  شامل  پروتئین  خوب  منابع  توصیه: 
شیر  گرم(،   2۱ )تقریبا  پوست  بدون  سفید 
سفیده  گرم(،   8 فنجان  چربی)هر  بدون 
گرم(   7 مرغ  تخم  2عدد  )هر  مرغ  تخم 
گرم(.  8 فنجان  نصف  حبوبات)هر  و 

خواص جو برای سالمتی!

جو سرشار از فیبر است و می تواند بدن شما را از 
سموم پاکسازی کند. این ماده منبع غنی از فیبر 
است و می تواند به عنوان منبع سوختی برای 
باکتری های خوب موجود در روده عمل کند. 
جو می تواند به خانم ها در پیشگیری از توسعه 
سنگ کیسه صفرا کمک فراوانی بکند. فسفر 

کلی  می تواند سالمت  در جو  و مس موجود 
استخوان ها را تضمین نماید. محتوای فسفر در 
جو در درمان و نگهداری از استخوان و دندان 
ها موثر خواهد بود. ویتامین C موجود در جو 
ویتامین  این  است.  پرتقال  از  بیشتر  دوبرابر 
مفید  ایمنی  سیستم  شدن  قوی  به  می تواند 
دارد  وجود  جو  در  که  نامحلولی  فیبر  باشد. 
می تواند به کنترل سطح کلسترول خون کمک کند.

دستگیري قاتل کودك 18 ماهه در استان خراسان جنوبي

فرمانده انتظامی استان از دستگیري قاتل دختر بچه ۱8 ماهه در یکي از شهرستان هاي خراسان جنوبي خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سردار مجید شجاع گفت: در ۱8 آبان امسال 
خانم و آقائی دختر بچه اي را به بیمارستان امام رضا)ع(بیرجند آوردند و مدعي شدند که بچه هنگام بازي کردن داخل جوی آب افتاده است. وي افزود: با توجه به جراحات وارده بر بدن دختر بچه، 
پزشکان موضوع را به مأموران مستقر در بیمارستان اطالع می دهند. سردار شجاع ادامه داد: با توجه به توضیحات پزشکان و آثار به جا مانده بر بدن دختر بچه، ظن قتل این کودک قوت گرفت و 
مأموران تحقیقات را آغاز کردند. وی بیان داشت: مادر بچه در اظهارات خود اینگونه حادثه را تشریح کرد که فرزندم هنگام بازی داخل جوی می افتد و براثر شدت جراحات فوت کرد. فرمانده انتظامی 
استان تصریح کرد: با اعالم گزارش پزشکی قانونی بازپرس ویژه  قتل؛ دستور دستگیری پدر و مادر را صادر کرد. سردار شجاع گفت: مادر کودک عنوان کرد از زمان جدایي من و همسر اولم 9 ماه مي 
گذرد و از او دو فرزند دارم که فرزند بزرگم با پدرش زندگی می کند و فرزند کوچک)مقتول( نیز با من زندگی می کرد و مدتی پیش با همسرم ازدواج کردم که او هم از ازدواج اول خود دو فرزند دارد 
و فرزند مرا نیز مانند فرزندان خودش دوست مي داشت. فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: سرانجام مادر مقتول لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: من در آشپزخانه مشغول کار بودم که یکدفعه 
صدای گریه فرزندم بلند شد، برای ساکت شدنش به بیرون از منزل رفتم تا از مغازه برای او تنقالت بگیرم که وقتی برگشتم شوهرم گفت حال بچه خوب نیست فکرکنم تشنج گرفته است. سردار 
شجاع گفت:در ادامه بازجویی ناپدری مقتول که 28 سال سن داشت گفت: گریه بچه امانم را بریده بود که لگدی به پشت او زدم و با سر روی موکت افتاد، کتک زدن را ادامه دادم و به مادرش گفتم 
برو از مغازه برایش چیزی بگیر. متهم ادامه داد: فقط یادم می آید که یک مشت به شکم بچه کوبیدم که بچه از حال رفت. متهم جوان عنوان کرد: دو شب می باشد که از عذاب وجدان خوابم 
نمی برد و تصویر بچه جلوی چشمانم می آید،نمی دانم چرا طفل معصوم را کشتم. سردار شجاع در پایان خاطر نشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائی شدند. 

فیبر مصرفی را ۲ برابر کنید

مصرف فیبر را در برنامه غذایی روزانه خود قرار 
دهید. این کار خطر ابتال به سرطان را کاهش 
داده، سطح قند خون را ثابت نگه می دارد و 
به سالمت قلب کمک می کند. در واقع بنابر 
تحقیقاتی افزودن هر ۱0گرم فیبر به رژیم غذایی 
روزانه خطر مرگ در اثر بیماری عروق کرونر قلب 

را تا ۱7درصد کاهش می دهد. پس مقدار فیبر 
مصرفی روزانه 25 تا 35 گرم باشد. در ایاالت 
متحده مردم نصف این مقدار فیبر می خورند. 
بنابراین با مصرف این مواد غذایی دریافت فیبر 
روزانه خود را افزایش دهید: عدس پخته )هر نصف 
فنجان 8گرم(، نخود پخته)هر نصف فنجان۶ گرم(، 
جو )هر نصف فنجان ۱۶ گرم(، سیب )روزی یک 
عدد متوسط( و تمشک ) هر فنجان 8 گرم(.

روزانه امگا۳ بخورید

به گفته متخصصان تغذیه مواد غذایی حاوی 
چربی امگا3 ضد پیری هستند. اگر موادغذایی 
حاوی امگا3 به صورت روزانه مصرف شوند به 
پایین آوردن کلسترول کمک کرده، موجب بهبود 
عملکرد سلول ها شده و جلوی التهاب را می 
گیرند که در نتیجه خطر ابتال به سرطان، سکته 

مغزی و حمله قلبی کاهش می یابد. مغزگردو، 
دانه گیاه برزك و برخی از انواع سبزی ها حاوی 
غذاهای  آن  منبع  بهترین  ولی  هستند  امگا3 
دریایی است. مطالعات منتشر شده در ژورنال 
امگا3  دهد،  می  نشان  متحده  ایاالت  تغذیه 
موجود در ماهی های چرب آب های سرد برای 
سالمت مغز بی نهایت مفید هستند. توصیه: 
هفته ای یک بار ماهی سالمون مصرف کنید.

چهار خوراکی چرب ضروری 
برای بدن

را  آنها  روزانه  ما  که  خوراکی هایی  از  بسیاری 
مختلفی  چربی های  دارای  می کنیم  مصرف 
ما  بدن  به  رسیدن  آسیب  باعث  که  هستند 
می شود. اما در مقابل خوراکی هایی هم هستند 
که دارای چربی های خاصی هستند که بودنشان 

می تواند به تقویت قوای بدن کمک بسزایی کند. 
۱- هسته انگور: میزان زیاد ویتامین E و همچنین 
آنتی اکسیدان های این خوراکی بدن انسان را بیمه 
کامل می کنند 2- گردو: سرشار از امگا 3 است 
و می تواند برای دستگاه های عروقی و همچنین 
قلب شما بسیار مفید باشد. 3- نارگیل: باعث 
افزایش متابولیسم بدن می شود 4- تخم کتان: این 
خوراکی حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان است.

6ماده غذایی موثر
درپیشگیری ویروس آنفلوآنزا:

سیر- چای سبز 
شکالت تیره - فلفل قرمز 

آجیل - ماهی قزل آال

داده نما،

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

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

چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

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

0990۳189181 با تکنولوژی ضد چروك همراه با اتوی فرش      
۳ ۲ 4 5  0 0  1 4   

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سیانـورارونـد

خرید و  فروش  انواع قالب بتنداربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
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630 میلیون ریال مساعدت مردم خیر استان در قالب طرح “هبه” اهدا شد

تسنیم- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: شهروندان خیر و نیکوکار استان در ۸ ماهه امسال بالغ بر۶۳۰ میلیون ریال اقالم مازاد بر نیاز خود را 
به نیازمندان این نهاد اهداکردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵درصد رشد داشته است. حسینی در مورد طرح “هبه” اظهار کرد: در این طرح شهروندان خیر و نیکوکار می توانند 
پنجشنبه * 27 آبان 1395 * شماره 3654با کمیته امداد یا مرکز نیکوکاری محل زندگی خود تماس تا اقالم نو یا مازاد خود شامل بخاری، چراغ، اجاق گاز، کپسول گاز، یخچال و غیره آنان را جمع آوری و به نیازمندان اهدا کنند.

7
 70 درصد کودکان کار 

استان دانش آموز هستند

نفر  گفت: 2۰9  بهزیستی  کل  مدیر  برزجی-  
کودک کار در استان شناسایی شده است که تقریبا 
۸۰ درصد آنان در استان دانش آموزهستند. عرب 
اینکه  بیان  با  آوا   با  اختصاصی  در گفتگوی  نژاد 
شناسایی، جمع آوری، ساماندهی، مشاوره و آموزش 
به کودکان کار از جمله برنامه های کاهش آسیب 
کودکان  تعداد  کرد:  عنوان  است،  اجتماعی  های 
افزایش  به 9۳  نسبت  در سال 9۴  استان  در  کار 
داشته است. وی ادامه داد: با عنایت به اجرای طرح 
حمایتی - آموزشی کودک و خانواده از اواخر سال 
9۴ و ارائه خدمات سرپایی مددکار ، روانشناسی و 
توانمندسازی کودک و خانواده وی،  ارائه خدمات 
به کودکان کار بهتر شده است. مدیر کل بهزیستی 
خراسان جنوبی افزود: از ابتدای سال 9۵  مبلغ 2۰ 
میلیون تومان توسط بهزیستی برای توانمند سازی 
است. وی  کار هزینه شده  خانواده های کودکان 
افزود:  و  کرد  اشاره  و خدمات  آموزش  اهمیت  به 
تا کنون مبلغ 1۵۰ میلیون تومان در جهت خدمات 
آموزشی و حمایت بهتر از کودکان ابالغ و هزینه 
شده است. وی  با بیان اینکه برخی کودکان کار به 
صورت مهاجرت فصلی به کار مشغول می شوند، 
عنوان کرد: بیشترین مهاجرت کودکان برای کار در 
فصل تابستان اتفاق افتاده است. وی افزود: اغلب 
کودکان کار به صورت دسته جمعی و از یک یا دو 

روستای مشخص مهاجرت کرده اند.

مهم ترین خطر برای دنیای اسالم
مسلمان نماها هستند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
این روزها برخی می گویند چه نیازی به این همه 
این همان حرف دشمن  و  داریم  نظامی  امکانات 
است گفت: مهم ترین خطر برای دنیای اسالم افراد 
دیگران  کارگزار  اما  مسلمان  اسم  به  که  هستند 
هستند. آیت ا... عبادی در مراسم اختتامیه نهمین 
دوره بصیرت خانواده کارکنان منطقه پدافندهوایی 
شرق کشور اظهار کرد: بصیرت در زندگی یکی از 
شروط اصلی و الزم است زیرا همان طور که وجود 
چشم برای سر الزم است تا انسان در چاه نیفتد، 
بصیرت دل و قلب برای حفظ انسانیت الزم است.

تخلفات در دستگاه های اجرایی نشان از 
وجود برخی ناهنجاری در نظارت ها است

گروه خبر- استاندار با بیان اینکه به موازات رشد 
دستگاه های نظارتی در سطح کمی و کیفی انتظار 
می رود تخلفات نیز به همان میزان کاسته شود، 
گفت: رشد مشکالت، نارسایی ها و تخلفات در حوزه 
های مختلف در سطح دستگاه های اجرایی برغم 
دستگاه های نظارتی که وجود دارد نشان از وجود 
برخی ناهنجاری ها در این زمینه است که باید جدی 
تر از قبل مورد توجه قرار گیرند. پرویزی در جلسه 
عملکرد  ارزیابی  و  بازرسی  اندیشی مسئوالن  هم 
دستگاه های اجرایی استان عنوان کرد: اگر مدیران 
و ناظرین در دستگاه ها خود واقف به قوانین بوده و 
نسبت به عدم تخلف در دستگاه حساسیت الزم را 
داشته باشند به تبع آنان کارکنان در دستگاه ها نیز 
ضمن رعایت مقررات مربوطه در راستای پیشگیری 

از ایجاد تخلف نیز اقدام خواهند کرد.

بیمارستان جدید فردوس بهمن ماه
به بهره برداری می رسد

تسنیم- معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره 
به پیشرفت 9۵ درصدی بیمارستان فردوس گفت: 
بیمارستان 1۴1 تختخوابی فردوس مراحل نهایی و 
نازک کاری خود را می گذراند و تا دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد. علیزاده در حاشیه بازدید از 
بیمارستان شهرستان فردوس اظهار کرد: کار تجهیز 

آن نیز به صوت هم زمان شروع می شود.

کسب رتبه سوم صدای استان
در بین33 مرکز رادیویی کشور

ایسنا- معاون صدای مرکز صدا و سیما گفت: از 
بین ۳۳ مرکز رادیویی در سه ماهه تابستان 9۵ به 
مقام سوم دست یافت. احمدی عنوان کرد: جایگاه و 
رتبه مراکز استان ها بر اساس شاخص های 1۴ گانه 
که از سوی اداره کل صدای استان ها تدوین شده 
مشخص و اعالم می شود که یکی از آنان میزان 

مخاطب و میزان رضایت مخاطبان از رادیو است.

پیش بینی هواشناسی از کاهش دمای هوا 
هفته آینده در استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی 
های جوی گفت: هفته آینده شرایط جوی کامال 
سردی در استان حاکم خواهد شد و در بیشتر مناطق 
استان شرایط برای وقوع یخبندان مهیا می شود. 
برهانی افزود: وضع جوی بیرجند تا ظهر امروز کمی 

ابری گاهی با وزش باد و افزایش ابر خواهد بود.

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از موسسه خیریه حضرت علی اکبر)ع(

کاری- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند روز 
گذشته در موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی 
اکبر )ع( حضور پیدا کرد و به بازدید از پروژه های 
عمرانی و بخش های مختلف این مجموعه پرداخت.                                                                                                       
در این بازدید قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
از  مدیر عامل موسسه  اکبری مطلق  با همراهی 
بخش های پروژه آب درمانی، بخش های پسران 
و دختران، کارگاه حرفه آموزی  و مجتمع مسکونی 
تازه تأسیس سالمندان )خانه ی امید( بازدید کرد 
که در طی این دیدار و ادامه کمک های قبلی 
مواد  کامل  مجموعه  دیروز  بود  شده  انجام  که 
 1۵ و  مواج   تشک  عدد   2 کننده،  ضدعفونی 
شد.  اهدا  موسسه  این  به  بیمارستانی   تخت 
ویلچر  عدد  چند  اهدای  از  گلرو  دکتر  همچنین 

در آینده ای نزدیک خبر داد.

نشست ها ضمانت اجرایی ندارد

چهلمین  در  بیرجند  جمعه  امام  خبر-  گروه 
جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: یکی 
که  است  این  شورا  این  اعضای  های  دغدغه  از 
نشست ها ضمانت اجرایی ندارد، حیف است عمر 
نداشته  اثر  فعالیت هایی کنیم که  را صرف  خود 
باشند. استاندار نیز در این نشست تاکید کرد که 
شورا وارد موضوع اجرایی نشود و به موضوع های 
متعدد  اجتماعی  مباحث  زیرا  بپردازد،  تخصصی 
است و برای رفع برخی ناهنجاری های اجتماعی 
محبی  شود.  اصالح  جامعه  در  کار  فرهنگ  باید 
ابتدا  در  نیر  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده 
در خصوص موضوعات جلسه پرداخت و ارتقاء و 
بهبود فضای فرهنگی و اجتماعی استان را هدف 
اصلی شورای فرهنگ عمومی دانست و تصریح 
اقدامات می توان  برنامه ریزی و تجمیع  با  کرد: 

قدم های موثری در این راه انجام داد.

آغاز عملیات فاز دوم روشنایی
پارک جنگلی

دادرس مقدم- مدیرعامل سازمان فضای سبز 
شهرداری با بیان اینکه این سازمان سال گذشته 
طرح روشنایی پارک جنگلی را تهیه و فاز اول آن را 
اجرا کرد عنوان کرد: امسال نیز فاز دوم این پروژه 
آغاز شده است که امیدواریم در محدوده تحویلی 
به شهرداری ، روشنایی پارک تکمیل وچشم انداز 
امن و متفاوتی ایجاد خواهد شد. انصاری مساحت 

تحت پوشش این طرح را  1۳ هکتار اعالم کرد.

اجرای ۱00 برنامه در هفته بسیج

مهر- فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بیرجند از 
برگزاری 1۰۰ برنامه متنوع همزمان با هفته بسیج 
در این شهرستان خبر داد. فالحی ظهر چهارشنبه 
در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه های هفته 
بسیج در بیرجند، از برگزاری همایش بزرگ پیاده 
مسئوالن  و  مذهبی  های  هیئت  با  اربعین  روی 
این  بیرجند خبر داد و گفت:  فرهنگی شهرستان 
مراسم ساعت هشت صبح اربعین از میدان آزادی 
سمت  به  فرودگاه  بلوار  از  و  شده  آغاز  بیرجند 

امامزادگان شهدای باقریه ختم می شود. 

افزایش ۲0 درصدی دیابت در  استان

تسنیم - مسئول کلینیک دیابت استان با بیان 
یافته  کاهش  بیماری 1۵ سال  اینکه سن شیوع 
است گفت: در خراسان جنوبی افزایش 2۰ درصدی 
دیابت را نسبت به سال های قبل شاهد بوده ایم. 
شایسته اظهار کرد: اضافه وزن، سابقه خانوادگی 
مثبت و فشار خون به ترتیب از فاکتورهای مهم 
بروز بیماری دیابت است. وی افزود: مادران باردار 
و افرادی که سابقه دو سقط جنین را دارند، بیشتر 

در معرض خطر دیابت هستند.

 نخستین عمل جراحی مغز
در شهر قاین انجام شد

تالش  با  مغر  جراحی  عمل  نخستین   - ایرنا 
آموزشی  مرکز  پرستاری  کادر  و  پزشکی  تیم 
موفقیت  با  استان  توابع  از  قاین  درمانی شهدای 
انجام شد. دکتر رخشانی فر، جراح و متخصص 
به  ارتباط  این  در  چهارشنبه  روز  اعصاب  و  مغز 
خبرنگاران گفت: بیمار پسر بچه 9 ساله ای است 
از  اثر سقوط  که عصر روز گذشته)سه شنبه( در 
ارتفاع دو متری دچار آسیب دیدگی از ناحیه سر 
و پا شده بود که پس از یک و نیم ساعت، عمل 

جراحی با موفقیت انجام شد.

صبح  جنوبی  خراسان  استاندار  حسینی- 
دیروز به همراه جمعی از مسئوالن از 9 واحد 

تولیدی در شهرک صنعتی بیرجند بازدید کرد.

دستگاه های اجرایی نیاز خود را 
ازتولیدات استان تامین کنند

پرویزی در بازدید از کارخانه شرکت ایران 
کاووش، تولید کننده لوله های پلی اتیلن گاز 
عنوان کرد: به ادارات استان توصیه می کنیم 
اگر محصوالت این کارخانه دارای استاندارد 
و با کیفیت و قیمت مناسب است، حتما این 
واحد رادر اولویت تامین نیاز خود قرار بدهند. 
صنعت  توسعه  برای  باید  اینکه  بیان  با  وی 
داریم  تاکید  داد:  ادامه  کرد  کمک  استان 
صنایعی حمایت شوند که پس از کمک های 
دولت، بتوانند خودشان راه را بروند و ما فقط 
تسهیل کننده باشیم. آذربایجانی مدیر عامل 
این مجموعه  اینکه  به  اشاره  با  نیز  کارخانه 
بزرگترین تولیدی این لوله ها در ایران است 
و با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن در سال فعالیت 
تسهیالت  دریافت  برای  کرد:  عنوان  دارد 
از  خوشبختانه  که  داشتیم  زیادی  مشکالت 
میلیون  میلیارد 7۰۰  مقرر شده 1  میلیارد   ۵

تومان علی الحساب اخذ شده است.

اخذ دو بار مالیات بر ارزش افزوده
از درودگران دارای مجوز!

از صنایع چوب  بازدید  به  ادامه  استاندار در 
یگانه رفت که کریمی مدیر عامل این مجموعه 
عنوان کرد: واحدهایی که در شهر مشابه ما 
فعالیت می کنند هیچ کدام مشمول پرداخت 
مالیات نیستند و هنگام تهیه مواد اولیه از آنان 
چون واحد ما مجوز فعالیت دارد مجبور است دو 
بار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت 
کند. وی با انتقاد از اینکه فنی و حرفه ای به 
جای آموزش نیروی انسانی، واحدهای خود را 
اجاره می دهد بیان کرد: این واحد نه مالیاتی 

پرداخت می کند و نه عوارضی و این موضوع 
کار را برای ما سخت تر کرده است.

استان  مالیاتی  امور  مدیر کل  نژاد  یعقوب 
از واحدهایی است که  اینکه مشکل  بیان  با 
مشابه این واحد در شهر با پروانه درودگری 
اقدام به خرید و فروش نیز می کنند افزود: در 

واقع باید از طریق اتحادیه پروانه درود گری 
آنان به پروانه فروش تغییر کند که مشمول 
مالیات شوند و هنگام خرید، 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده روی فاکتور خورده و اعتبار 

مالیاتی برای خریدار باشد.

ضایعات استان در خارج از
خراسان جنوبی درآمدزا می شوند

بازدید بعدی استاندار از کارخانه تولید مقوای 
با  کارخانه  مدیرعامل  وجدان  که  بود  شرق 
بیان اینکه افرادی که در شهر این ضایعات 
را جمع می کنند آن را به یزد و اصفهان می 
تولید  و  اینجا صنعت  اگر  داد:  ادامه  فروشند 
نیز همین جا مطرح  هست فروش ضایعات 

شود در حالی که متاسفانه این افراد حتی با 
وجود اینکه گفته ایم با سود معقول همکاری 

می کنیم، ما را تحریم کرده اند.
یک  با  صنعت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میلیارد سرمایه گذاری و استخدام ۴۰ نفر فعال 
است افزود: تقاضای 7 میلیارد تومان تسهیالت 

داریم تا با ره اندازی ۴ واحد سلولوزی، بیش از 
1۰۰ نفر دیگر را استخدام کنیم. وجدان با اظهار 
نارضایتی از روند دریافت تسهیالت بانکی ادامه 
داد: 2 ماه است که منتظر هستیم ۵۰۰ میلیون 

تومان تسهیالت به ما اعطا شود.
شرکت  نکردن  همکاری  از  همچنین  وی 
بازیافت شهرداری با این مجموعه خبر داد که 

قرار شد این موضوع نیز بررسی شود.

طرح های اولویت استان
توجیه اقتصادی ندارند!

واحدهایی  دیگر  از  سازی  آبمیوه  کارخانه 
بود که استاندار از آن دیدن کرد. مدیر عامل 
این کارخانه با بیان اینکه بانک با درخواست 

اعطای تسهیالت به دلیل نبود توجیه اقتصادی 
مخالفت کرده است ادامه داد: سوال من این 
است که چگونه در حالیکه اولویت اصلی استان 
ما فرآوری محصوالت کشاورزی است ولی از 

نظر بانک ها این کار توجیه اقتصادی ندارد؟
وی بازار سیستان و بلوچستان، افغانستان و 

پاکستان را برای این کار فعال دانست و عنوان 
کرد: خواهشمندم صنایع استان را حمایت کنید. 
با اشاره به  بانک کشاورزی  ادامه مسئول  در 
اینکه از طرف وزارت پذیرش این طرح ها رد 
شده است بیان کرد: نمی توان برای این واحد 
استفاده کرد  از تسهیالت ۶۰ درصد  تولیدی 
چون پیشرفت آنان فقط 1۴ درصد بوده است. 
استاندار در پاسخ به درخواست این افراد عنوان 
کرد: این طرح مستقیم تلقی شود و با محاسبه 
میزان سهم آورده آن برای استان و اشتغال از 

محل توسعه ملی اعتبار دریافت کند.
در ادامه بازدید مدیر عامل کارخانه ساخت 
بلوک سقفی و ۳D پنل نیز درخواست یک 
میلیارد سرمایه در گردش کرد که استاندار با 

تاکید بر اینکه باید این خدمت در استان صرف 
اقتصادی داشته باشد، قول همکاری داد.

ارز آوری زیر یک میلیاردی
تنها شرکت تولید ایزوگام پلیمری

خاتمی مدیر عامل تنها کارخانه تولید ایزوگام 
با  بازدیدها  این  در  نیز  کشور  شرق  پلیمری 
معرفی مجموعه خود عنوان کرد: برای بیش از 
هزار نفر در استان اشتغال زایی کرده و از سال 
91 با آغاز صادرات پیشرفت چشمگیری داشته 
ایم. وی با اشاره به اینکه 9۰ درصد تولیدات 
صادر می شود افزود: ۴۴۳ تن این واحد با ارز 
آوری زیر یک میلیارد در ۶ ماهه اخیر صادرات 
داشته است. استاندار در جریان بازدید از کارخانه 
تولید المپ های فوق کم مصرف نیز درباره 
مشکل آنان که درخواست تسهیالت از بانک 
بود عنوان کرد: االن مقداری از مبلغ درخواستی 
اعطا شده تا شرایط طرح به طور کامل بررسی 
شود. در ادامه از کارخانه دانش بنیان تولید قیر 

امولسیونی و کاشی فرزاد نیز بازدید شد.

نمی خواهیم پروژه بدون
صرفه اقتصادی به استان تحمیل کنیم

بیان  با  بازدیدها  این  پایان  در  استاندار 
اینکه بخشی از صنایع امروز تسهیل و رفع 
مشکل شدند و باقی نیز بررسی خواهند شد 
خاطر نشان کرد: مدیریت این مجموعه ها 
نیز  استان  خوشبختانه صنایع  و  است  مهم 

رو به بهبودی هستند.
به گفته پرویزی توسعه شهرک صنعتی و 
امیدواریم  و  پیگیری می شود  آن  تسهیالت 
بتوانیم بخش اشتغال جوانان استان را به تدریج 
حل کنیم. وی با تاکید بر اینکه نمی خواهیم 
پروژه ای که صرفه اقتصادی ندارد را به بانک 
ها تحمیل کنیم ادامه داد: همچنین با بانک 
همکاری  دولت  سیاست  جهت  در  که  هایی 

نمی کنند برخورد خواهد شد.

روز صنعتی استاندار
استاندار در بازدید از 9 واحد شهرک صنعتی بیرجند، مشکالت آنان را بررسی کرد

استان  اسالمی  شورای  رئیس   - مالئی 
و  کرد  گالیه  استان  مجلس  نماینده  از 
حضوری  مجلس  انتخابات  از  پس  گفت: 
رفع  برای  را  آنها  و  صحبت  نمایندگان  با 
مشکالت استان شورا دعوت کردیم که هنوز 
به شورا نیامدند. محمد رضا قرآیی در گفتگو 
با آوا عنوان کرد: جلسه ای با اعضای شورای 
نمایندگان مجلس  با  رایزی  بر  استان مبنی 

و بیرجندی های مقیم تهران برگزار کردیم.

نمایندگان مجلس به شورا نیایند
ما به مجلس خواهیم رفت

وی مطالبه گری را نیاز استان دانست و بیان 
کرد: تعامل بین نمایندگان شورا و مجلس باید 
بیشتر شود و اگر نمایندگان مجلس به شورا 
با  قرایی  رفت.  خواهیم  مجلس  به  ما  نیایند 

استان در شورای  نماینده  دو  اینکه  به  اشاره 
عالی استان ها را مامور به جمع بندی جلسات 
شورا شدند افزود: در ماه های گذشته تعدادی 
از مدیران کل دستگاه های  اجرایی با حضور 
مردم  نماینده  افضلی  نظر  دکتر  و  شورا  در 
نهبندان و سربیشه  برخی از مشکالت استان 
را آسیب شناسی و جمع بندی کردیم که برای 
حل این مشکالت در ماه آینده برای دیدار با 

نمایندگان استان به مجلس می رویم.

مشکالت استان
فقط نیازمند پیگیری جدی

از عبادی،  استان  رئیس شورای اسالمی 
امیرحسنخانی و فالحتی نمایندگان مجلس 
گالیه و تاکید کرد: در اولین روز های پس 
نمایندگان  با  حضورا  مجلس  انتخابات  از 

صحبت و آنها را برای رفع مشکالت استان  
به شورا دعوت کردیم که متاسفانه با تمام 
نیامدند.   شورا  به  هنوز  انجام  که  مکاتباتی 
قرایی با تاکید براینکه باید پیگیر مشکالت 
باشیم  ها  خانه  وزارت  و  در مجلس  استان 
و  ندارد  صدا  دست  یک  کرد:  خاطرنشان 
فریاد  را  مشکالت  هم  کنار  در  همه  باید 

بزنیم و دیدارهایی با وزار داشته باشیم.

نمایندگان بازهم به شورا نیامدند
گالیه رئیس شورای اسالمی استان از 3 نماینده مجلس :

آموزش  فنی و حرفه ایثبت ۵۰ وقف جدید
فرصتی برای تامین آینده فرزندان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه از اخذ 29۶ سند ثبتی 
برای موقوفات استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 

تاکنون ۵۰ وقف جدید در استان ثبت شده است.
اظهار  گرایلی  به گزارش شبستان، حجت االسالم 
کرد: وقف مهمترین پشتوانه مالی جریان شیعه برای 

احیای انقالب عظیم امام حسین علیه السالم بود.
وی از بازگشت 2۵۸ هکتار اراضی موقوفه با قیمت 
خبر  استان  وقفیات  به  تومان  میلیارد   ۳۰ کارشناسی 
ابتدای امسال تاکنون ۵۰ وقف جدید  داد و گفت: از 

استان ثبت شده که نسبت به سال گذشته عقب  در 
ماندگی وجود دارد که امیدواریم تا پایان امسال وقف 

های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه بیشترین وقف جدید با 
1۰ مورد را مربوط به شهرستان بشرویه دانست و ادامه 
وقف جدید، خضری ۳  بیرجند 9  جاری  در سال  داد: 
وقف، زیرکوه ۳ وقف، سرایان ۴ وقف، سربیشه ۶ وقف، 
طبس یک وقف، نهبندان 2 وقف، خوسف ۴ وقف و 
قائن ۸ وقف جدید داشته است. حجت االسالم گرایلی 
با بیان اینکه در سال های اخیر سیاست سازمان اوقاف 
و امور خیریه این است که براساس نیارمندهای جامعه 
اساس  همین  افزود:بر  شود،  داده  واقفان  به  مشاوره 
نیازهای  براساس  و  تر  گسترده  ها  وقف  نیت  دامنه 
جامعه شده است. وی با اشاره به احیا و مرمت حسینیه 
امام رضا علیه السالم در بیرجند، گفت: برای این مهم 
۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده که ۵۰ میلیون تومان 

آن را میراث فرهنگی کمک کرده است.

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  غالمی- 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز   از  استانداری 
محمودی  کرد.  بازدید  بیرجند  برادران   و  خواهران 
جوان  و  نوجوان  نسل  سازی  آماده  اینکه  بیان  با 
اداره  های  برنامه  محور  کار   بازار   به  ورود  برای 
کل آموزش فنی و حرفه ای است افزود: این آموزش 
ها  نقش موثر و بازدارنده ای در کاهش چالش های 
اجتماعی دارد. وی با اشاره به کارکرد های آموزش 
فنی و حرفه ای در این حوزه ادامه داد: ارائه رایگان 
و  ها  روش  ترین  بروز  از  گیری  بهره  با  ها  اموزش 
تحهیزات اموزشی و حتی تامین خوابگاه و غذا اتمام 
حجت دولت برای کسانی است که از نعمت سالمتی 
برخوردارند و بدنبال کسب روزی حالل هستند. وی 
مراکز  افزایش  و  گسترش  مدد  به  امروزه  افزود: 
از  فارغ تحصیالن جویای کار  اموزش عالی خیلی 
یک  به  بنا  و  هستند  عالیه  تحصیلی  مدارک  دارای 

اگهی  منتظر  هم  همه  افرین  مشکل  و  غلط  ور  با 
به سیستم  ورود  برای  یا البی گری  استخدام  های 
اداری هستند که خب مقدور و ممکن نیست. مدیر 
گفت:  پایان  در  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل 
همه دالیل بیکاری اقتصاد نیست بخش بزرگ آن 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  و  برمیگردد  خودمان  به 
به  که  هایی  خانواده  همه  برای  است  فرصت  یک 

فرزندانشان هستند. اینده ی  فکر 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  93/1568 محکوم علیه آقای سید یحیی حسینی محکوم است به پرداخت مبلغ 387/184/000 

ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له آقای حسین چهاری و پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با 
توجه به توقیف اموال به شرح جدول که به مبلغ 460/000/000 ریال کارشناسی شده است 

مبلغ به ریالشرح و مشخصاتنام قطعهردیف
320/000/000دستگاه کشش مفتول شش مرحله ای آماده به کار ساخت ایران با الکتروموتور و تابلو برق کاملکشش مفتول1

140/000/000دستگاه کشش مفتول  چهار مرحله ای آماده به کار ساخت ایران با الکترو موتور و تابلو برق کاملکشش مفتول2
460/000/000جمع: چهارصد و شصت میلیون ریال

که از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/09/14 از ساعت  10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در  پرونده اجرایی شماره 93/1371 محکوم علیه آقای جمشید محمودآبادی فرزند غالم محکوم است به پرداخت مبلغ 

1/400/906/269 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت تعاونی مرغداران بیرجند با مدیرعاملی مجید دهقان و پرداخت مبلغ 
52/867/700 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف مازاد پالک ثبتی به شماره 310 فرعی 645 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب 
نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در روستای محمودآباد که مشخصات ملک عرصه 4000 متر و اعیانی 1287 مترمربع و مخزن آب به ابعاد 
)12*16*25( و سه فنجان از قنات محمودآباد و برق و 50 آمپر و حدود 250 اصله درخت گردو و بادام و انگور و زردآلو( ارزش ششدانگ پالک فوق 
الذکر با توجه به موقعیت فوق به مبلغ 3/100/000/000 )سه میلیارد و یکصد میلیون( ریال کارشناسی شده است. ضمناً اصل پالک فوق حسب اعالم 
اجرای ثبت و وصول پاسخ استعالم از بانک کشاورزی تا تاریخ 1395/07/05 در رهن می باشد که از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/09/16 از 
ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری بیرجند

از تمامی اقوام و دوستان و همکاران گرامی که در دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مراسم تشییع و تدفین مرحوم حسین جویا 
ما را یاری نمودند، نهایت قدردانی را داریم. ضمنا به اطالع می رساند: 
جلسه سوم آن مرحوم امروز پنجشنبه 9۵/8/27 از ساعت 2 الی 3 

بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد.

خانواده مرحوم جویا

عکس : احسان توال
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مالئی - صبح دیروز سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان 
جنوبی همراه با مدیران صنعتی ، بازرگانی و  مدیر ان بانک ها از 
شهرک صنعتی و صنایع کاشی و سرامیک فرزاد بازدید کردند.  
در این مراسم یکی از مهمترین مشکالتی که علی اکبر فالحی 
داشت،  گالیه  آن  از  فرزاد  سرامیک  و  کاشی  مجتمع  مدیر 

آسفالت باند دوم جاده رو به روی این شرکت بود. 
مدیر مجتمع کاشي و سرامیک فرزاد به ارائه توضیحاتي پیرامون 
فعالیت صنایع کاشي و سرامیک فرزاد در استان پرداخت و 
افزود روزانه تعداد زیادي ماشین آالت سنگین در محل کارخانه 
بارگیري مي شود و از طرف دیگر مهمانان داخلي و خارجي 
زیادي از کارخانه بازدید می کنند و این در حالي است که 
وضع نامناسب ورودي کارخانه مشکالت زیادي را براي ما ایجاد 

کرده است.
کاشی فرزاد آماده همکاری با شهرک صنعتی است

علي اکبر فالحي از استاندار خواستار رسیدگي به این موضوع  
شرکت همکاري  با  که  داریم  آمادگي  کرد:  تاکید  و   شد 
شهرک های صنعتی هر دو الین ورودي کارخانه آسفالت شود.

وي خاطرنشان کرد: صنایع کاشي و سرامیک فرزاد تالش 
نقطه  به  راه  این  در  و  بماند  باقي  صنعت  عرصه  در  دارد 

مطلوب تري برسد.
دولت باید زیرساخت ها را تامین کند

سید علی اکبر پرویزي استاندار از عابدی معاون امور اقتصادی 
استانداری خواست تا هزینه  ساخت  باند دوم را برآورد  کند 
و  اگر بخشي از مسیر ورودي مربوط به تمام شهرک صنعتي 
باشد باید هزینه را شرکت شهرک ها بپردازد ولي  اگر مسیر  
اختصاصي و خواسته شخصي این کارخانه است خود مجموعه 

باید هزینه آن را  تقبل کند.

وی افزود: تمام زیر ساخت هاي مورد نیاز در شهرک صنعتي را 
باید دولت تامین کند ولي باید توجه کرد که دولت پول ندارد 

اما به تدریج این امکانات تامین خواهد شد.
 تولیدکنندگان ما دنبال ضایع کردن حق کارگر نیستند

استاندار افزود: ما باید بر اساس توان مالي اظهار نظر کنیم نه 
احساسي و نباید چیزي بگوییم صرفا براي خوشحالي شما، من 
تا االن به کسي دروغ نگفته ام و به خودم هم دروغ نگفته ام 
اما اگر موضوعی عملیاتی باشد حتما پیگیري مي کنم و اگر 
آن مورد زمان بر باشد آن را هم حتما به شما اعالم مي کنیم.

وي با اشاره به فعالیت و سابقه درخشان این واحد صنعتی عظیم 
عنوان کرد: ما باید کمک کنیم تا ده ها طرح مثل طرح آقاي 
فالحي در استان فعال شود و من در جلسه شوراي فرهنگ 
عمومي  هم گفتم که تولید کنندگان ما در استان به دنبال هیچ 
استثمار و باج گیري از  کارگر و ضایع کردن حق شان نیستند و  
اگر می خواستند به دنبال این کارها باشند به سراغ دالل بازي، 

تجارت و سایر بازارها مي رفتند.
 من دست تولید کنندگان را می بوسم

پرویزی بیان کرد: من دست تولید کنندگاني که در این راه 
مانده اند را مي بوسم و به اعتقاد من نباید نگاه ما به تولید 

کنندگان همان  نگاه 37 سال پیش باشد.
  استاندار یادآورشد: آقاي فالحي یک صدم این پول را اگر مي برد 
در تهران و یک آپارتمان کوچک مي خرید تا االن 20 یا 50 
برابر شده بود پس اینها دنبال این کارها نیستند و ما باید کمک 

کنیم تا این مجموعه ها در استان فعالیت کند. 
حد  در  و  باشیم  صادق  هم  با  باید  ما  داد:  ادامه  پرویزی 
توانایي ها انتظار داشته باشیم و من نمي خواهم قولي بدهم 

که عملیاتي نباشد.

بازدید استاندار از شرکت فرزاد بزرگترین مجتمع تولیدی کاشي کشور 
استاندار: در استان باید ده ها کارخانه مانند صنایع کاشي و سرامیك فرزاد راه اندازي شود 

توجه: تمدید فروش امالک مازاد مزایده عمومی )95/1( 
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در استان ها تا ساعت 16 روز سه شنبه 95/9/9 و در تهران تا ساعت 16 روز شنبه 95/9/13 تمدید گردید
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