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214 هزار خانوار 
درخراسان جنوبی 
سرشماری شدند

و  نفوس  سرشماری  اجرایی  مدیر  مقام  قائم 
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  استان  مسکن 
بعد از سمنان در جایگاه دوم سرشماری نفوس 
هزار   ۲۱۴ از  بیش  گفت:  دارد  قرار  مسکن  و 

خانوار در  استان ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

قطع برق صنعتی فقط 
با مجوزمقامات  شهرستان
صفحه 7

دفع فاضالب در
 40 کیلومتری شهرها 
مبنای قانونی ندارد
صفحه 7

اقتصاد مقاومتی
 جامانده در پوسترها
 و گزارش مسووالن
صفحه 7

رئیس مجلس شورای اسالمی : 
اقدام دادستانی مشهد درمورد 

سخنرانی مطهری تأسف آور است

دبیرکل حزب مردمی اصالحات :
کاش رئیس جمهور درباره وض بد اقتصادی  

هم نامه ای به وزرا می نوشت

آیت ا... موحدی کرمانی  :
روحانی از اول همراه هاشمی بود ؛ طلوع 

احمدی نژاد خوب اما پایان بدی داشت
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

ما بسیجی می مانیم
* هرم پور

از همان روزهای اول، اَنگ می زدند ، دشناممان 
می دادند، مسخره می کردند و با هزار لقب زشت، 
اول  شد، صف  شروع  که  جنگ  خواندنمان.  می 
نکرده  وقت  مادرانمان  که  هایی  لباس  با  بودیم، 
با دلی که  بکشند،  به رویشان  اتویی  بودند حتی 
همه جا بود و هیچ جا نبود، با صورتی که سیلی 
زخم زبان ها را به جان خریده بود و تحمل کرده 
بود و همان زمان هم می گفتند آمده اند تا چیزی 
بگیرند! بعد از جنگ، چون دیدند چیزی نگرفتیم، 
ها  خیلی  کردند،  جدا  ما  از  را  صفشان  ها  خیلی 
رؤیاهایشان را از ما سوا کردند، خیلی ها به ما دوباره 
 اَنگ و سنگ زدند، خیلی ها دلشان می خواست
تا آن  بایستند و فحشمان بدهند،  رو در روی ما 
رئیس جمهور مفت خورتر از خودشان در آمریکا 
از  جنایتکارتر  کش  کودک  وزیر  نخست  آن  و 

خودشان در اسرائیل، خوششان بیاد. 
آن  از  و  نگاهمان می کردند  فقط  خیلی ها هم 
خوردند،  می  را  حسرتمان  هم  ها  خیلی  میان 
بعدها فهمیدیم این حسرت، حسرت چهره های 
اشک های  ما،  دعاهای  نبود، حسرت  ما  نورانی 
ما، نمازهای اول وقتمان نبود. حسرت امتیاز ها 
و سهمیه ها بود، حسرت دانشگاه رفتن، سهمیه 
گرفتن، حق اشتغال، حسرت درصدهای حقوقی، 
حسرت تعاونی های مسکن، حسرت آب و گاز و 
برق و تلفن بود. کسی نپرسید و نگفت که چند 

نفرمان از این سهیمه ها گرفتیم. 
از  جنگ،  در  هایمان  خوردن  دل  خون  از  کسی 
آشوب دل های پدر ومادرانمان، از دست های یخ 
زده دوستانمان در ارتفاعات کردستان، از پهلوهای 
عقرب گزیده رفیقانمان در ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

نماینده مردم نهبندان و سربیشه :
طرح توسعه نهبندان از ردیف های

اعتباری خاص کشور خارج شد
 صفحه  ۷

وزیر کشور: از لغو سخنرانی مطهری متاسفم / مناظره با زیباکالم ، ننگی برای دانشگاه / لغو سخنرانی مطهری بهانه ای برای سرگرم  کردن مردم است / آیا کسانی با بستن دهان ها می خواهند راه را بر افراطی گری بگشایند؟ / پیشنهاد مناظره مطهری و علم الهدی / فرصت هایی که ترامپ در اختیار ایران قرار می دهد / صفحه ۸
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یارانه سفر به 
خراسان جنوبی

صفحه 3

باکمال تاسف درگدشت 

 مرحومه خدیجه دستگردی
والده سیدحبیب شکر آبی 

مدیر کل اسبق کمیته امداد امام خمینی )ره( استان
 را به اطالع می رساند .مراسم تشییع امروز چهارشنبه

95/9/3  ساعت 2 بعداز ظهر از محل غسالخانه بیرجند 
برگزار می گردد. حضور سروران معظم موجب امتنان است 

خانواده شکر آبی وسایربازماندگان

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

سرکار خانم دکتر عشرت زمانی پور
 متخصص محترم  زنان و زایمان
جناب آقای دکتر رضا  نصر

 جراح و متخصص محترم زنان و زایمان
 عضو کالج سلطنتی انگستان

جمعی از کسبه بلوار فرودگاه

حجت االسالم  معصومی
 مدیرکل محترم بنیاد شهید

 و امور ایثارگران استان
حجت االسالم  اوحدی

 نماینده محترم بعثه مقام معظم رهبری
 در حج و زیارت استان

جناب آقای لشکری
 رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل 

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان

سرکار خانم تلواری سرپرست محترم شرکت بوتان گاز منطقه بیرجند
جناب آقای غالمرضا لر  کارگزار و هنرمند گرامی  

هیئت مدیره محترم شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی استان 
مدیران محترم شرکت ها و دفاتر زیارتی استان

برپایی موکب شهدای منا در مرز چذابه فرصتی بود تا ضمن توفیق پذیرایی از زائرین اربعین ابا عبدا... الحسین )ع(، 
به تبعیت از منویات مقام عظمای والیت و تاکید معظم له  بر فراموش نشدن فاجعه منا، یاد شهدای مظلوم منا را 
در حماسه اربعین و بزرگترین تجمع مذهبی جهان، زنده نگه داریم. برخود الزم می دانم از همکاری شما بزرگواران 
در برپایی موکب و نمایشگاه شهدای منای استان در مرز چذابه و پخت روزانه سه هزار پرس غذای گرم و توزیع 

بین زائرین حسینی )ع( تشکر و قدردانی نمایم. اجرتان با حضرت ابا عبدا... )ع(

ابوالفضل نوفرستی - مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی

)تشکر و چهلم(
بدینوسیله با کمال احترام از یکایک اقوام، 

دوستان، همکاران، همسایگان و عزیزانی که 
در مراسم تغسیل، تشییع و تدفین 

و مجالس ترحیم شادروان 

رضا میر غالمی
ویژه  به  نمودند،  شرکت  مقدس  مشهد  در 
شهرهای  از  منظور  همین  به  که  سرورانی 
و سایر  قوچان  بیرجند،  تبریز،  تهران، کرج، 
و  فرمودند  عزیمت  مقدس  مشهد  به  نقاط 
از یکایک عزیزانی که در مجلس  همچنین 
ترحیم و یادبود آن فقید در شهرهای بیرجند، 

تهران و تبریز حاضر شدند، به ویژه از ریاست، معاونین ، اساتید، دانشجویان، مسئوالن  و کارکنان 
محترم موسسه آموزش عالی اسرار مشهد، دانشگاه و دانشکده معماری دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پزشکی بیرجند، مسئوالن و کارکنان محترم گروه معظم 
خودروسازی سایپا تهران، اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، اعضای 
محترم سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مسئوالن 
و کارکنان محترم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مشهد، نظام پزشکی و جامعه پزشکان، 
 پرستاران و پیراپزشکان بیرجند، ریاست، معاونین، مسئوالن و کارکنان محترم بیمارستان های 
امام رضا )ع( ، ولی عصر )عج( ، بوعلی ، شهید رحیمی و حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند و کلیه سرورانی 

که با اهدای تاج گل ، درج آگهی، چاپ بنر و اعالمیه، تماس تلفنی و ارسال پیام 
ابراز همدردی نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می گردد.

همچنین به اطالع می رساند همزمان با سالروز شهادت امام رضا )ع( 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن فقید 

در مشهد مقدس روز چهارشنبه 1395/9/10 از ساعت 2/30 بعدازظهر بر سر مزارش
 در بهشت رضا، بلوک 44 ، ردیف 44 به سوگ می نشینیم.

خانواده های: میرغالمی و علیرضائی

شرکت مهر آفاق بیرجند 
)تاکسی بی سیم بانوان(

برای تکمیل ظرفیت خود به تعدادی 
 خانم راننده مجرب با خودرو نیاز دارد.

 تلفن تماس: 09905637360
امنیت و آرامش

 با تاکسی بی سیم بانوان  
شماره تماس: 3160

با تقدیم شایسته ترین احترامات و ضمن تقدیر و تشکر بی پایان از همکاری های صمیمانه شما عزیزان
 جای افتخار و مباهات دارد از انسان هایی تقدیر گردد که در روزگار کمرنگی احساسات و عواطف انسانی 

همت گمارده و قیام به معاضدت بندگان مضطر الهی نموده اند از جمیع الطافی که در حق خانواده اینجانب 
مبذول داشته اید، نهایت امتنان را داشته باشم. اجرای این اعمال صالح تنها در ید قدرت لم یزلی بوده

 و خارج از حیطه سپاسگزاری انسانی است.

از طرف قاسمی

فراخوان پیمانکار برای مناقصه
سازمان عمران و توسعه خراسان وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد: اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند فرم های فراخوان را از سایت سازمان به آدرس: www.agr-sazman-omran.ir و یا از طریق مراجعه حضوری به امور 
پیمان و رسیدگی سازمان به آدرس ذیل دریافت نموده و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه حداکثر تا تاریخ 95/9/11 تحویل و یا پست پیشتاز فرمایند.

آدرس: مشهد، بلوار توس، بلوار شهید ساجدی، نبش شهید ساجدی 1، پالک 135 ، امور پیمان و رسیدگی     تلفکس 37682199- 051

شماره 
مناقصه

برآورد اولیه عنوان پروژه
میلیون  ریال

مساحت 
محوطه

پایه پیمانکاریطول دیوار نرده ای

اجرای عملیات محوطه سازی و حصار کشی 234
پروژه مجتمع میان راهی امام رضا )ع( واقع در 14 

کیلومتری محور راور- چترود )استان کرمان(

پایه 5 ساختمان 350 متر طول90006000
به باال

روابط عمومی سازمان عمران و توسعه خراسان

سازمان عمران و توسعه خراسان

بازگشت همه به سوی اوست
رفتی ز برم از تو خبر نیست مرا         می سوزم و چاره دگر نیست مرا

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان احمد رضا غالمی
)فرزند حاج علی غالمی مدیر کانون فرهنگی آموزش قلم چی(
مجلس ترحیمی امروز چهارشنبه 95/9/3 از ساعت 14:30 الی 15:30 در 

محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد . حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح 
آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده غالمی و سایر بستگان
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زمان آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 15 بهمن

مهر - ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام  نور بهمن سال ۱۳۹۵ از چهارشنبه ۳ آذر آغاز 
می شود. بر اساس مجوزهای اخذ شده از سوی شورای گسترش و شورای سنجش و پذیرش تحصیالت 
تکمیلی وزارت علوم، آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور ۱۵ بهمن ۹۵ برگزار می شود.

پرونده  این  پدیده گفت:  پرونده  وزیر کشور در خصوص 
آن  برای  الزم  مجوزهای  است،  بوده  کج  خلقت  بدو  از 
دریافت نشده، در ساخت و سازها، تملک، فروش سهام و 
... قانون شکنی شده است. رحمانی فضلی ادامه داد: قیمت 
این سهام به طور کاذب به ۱۲ هزار تومان رسیده بود که 
این رقم، رقم واقعی این سهام نیست بلکه بیش از سه هزار 
تومان است. وی با بیان اینکه ۴۰۰ تجمع راهپیمایی به 
دلیل این پرونده اتفاق افتاده، گفت: برای آنکه این مشکل 

را حل کنیم، کمیته ای تشکیل شد.
را ۱۲ هزار  مدیرعامل سابق تعهد کرد که قیمت سهام 

تومان با سود ۳۰ درصد طی ۷ ماه از سهامداران خریداری 
کند که چون نقدینگی وجود نداشت، باز هم مردم با مشکل 
روبرو شدند؛ بنابراین دادستان، هیأت مدیره سابق را عزل 
کرد، هیأت مدیره جدید مستقر شد، ۲.۷۵ درصد به سهام 
مردم اضافه شد، یعنی هر فردی که یک سهم داشت، هر 
سهمش ۳.۷۵ درصد شد تا به رقم ارزش واقعی هر سهم 

که بیش از ۳۰۰۰ تومان است، نزدیک شویم.
برای  راهکارهایی  بند   ۱۶ طی  ملی  امنیت  شورای 
بانک  کردیم  تالش  کرد.  مشخص  مشکل  این  حل 
ارائه  پروژه  این  اتمام  برای  خوبی  تسهیالت  صادرات 

کرده ایم،  فعال  را  مال ها  و  تجاری  بخش های  دهد، 
افسانه ای  شهر  که  کرده ایم  تشویق  را  سرمایه گذاران 
کیش راه اندازی شود و تالش می کنیم پروژه مشکالت 
صادر  آن  ساخت  پروانه  تا  کند  برطرف  را  خود  قانونی 
قصد  که  کسانی  زیرا  داریم  را  خود  اما مشکالت  شود. 
حال  در  که  دارند  پیش شرط هایی  دارند،  سرمایه گذاری 
حاضر امکان انجام آن مانند حسابرسی وجود ندارد؛ این 
است،  بدهکار  کشاورزی  جهاد  به  میلیارد  هزار  پرونده 
افتاده دارد و همچنین به تأمین اجتماعی  مالیات عقب 

بدهکار است که باید یکی یکی مشکالت برطرف شود.

آخرین وضع پرونده پدیده

تا  که  این  بیان  با  رقابت  شورای  رئیس 
قیمتی  افزایش  هیچ  آینده  سال  اردیبهشت 
در خودروهای تولید داخل نداریم، گفت: برای 
خودروسازان  به  ال۹۰  خودروی  بازار  حاشیه 

تذکر دادیم.
افزود:  شیوا  رضا  سیما،  و  صدا  گزارش  به 
گذاری  قیمت  زمینه  در  رقابت  شورای 
بازار  حاشیه  به  توجهی  هیچ  خودروها 
فرآیند  بر  شورا  این  که  نحوی  به  ندارد؛ 

اگر  و  دارد  کامل  نظارت  خودروها  فروش 
شورا  این  مصوبات  از  تخلفی  خودروسازان 

داشته باشند با آنان برخورد می شود.
فروش  اینکه  بیان  با  رقابت  شورای  رئیس 
هیچ  افزود:  است،  یک ماهه  حداکثر  فوری 
داخل  تولید  خودروهای  برای  بازاری  حاشیه 
که  است  شرایطی  در  این  نیست؛  پذیرفتنی 
رقابت  شورای  قرمز  خط  خودرو،  بازار  حاشیه 
خودروهای  همه  مسئول  شورا  این  اما  است؛ 

کشور نیست؛ بلکه خودروهای ساخت داخل در 
ایران خودرو و سایپا را قیمت گذاری می کند.

گذشته  شش ماهه  در  کرد:  تصریح  وی 
خودروی پژوپارس و ال۹۰ حاشیه بازار داشتند 
این  بر  که تذکر جدی به خودروساز داده شد؛ 
اساس خودروساز مشکل تأمین قطعات ال ۹۰ را 
دلیل ایجاد حاشیه بازار برای خودرو اعالم کرد.

برای  سایپا  و  خودرو  ایران  افزود:  شیوا 
فوری  فروش  باید  داخل  تولید  خودروهای 

مدیران  از  یکی  با  گفتگو  در  و  باشند  داشته 
فوری  فروش  توقف  وی  خودروسازان، 

محصوالت تولید داخل را تکذیب کرد.
اینکه  بیان  با  رقابت  شورای  رئیس 
ایجاد  مشکل  بازار  در  جدید  خودروهای 
خودروهای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  می کنند، 
جدید به تولید انبوه نرسیده اند؛ تقاضا برای آنها 
بسیار است و شورای رقابت تالش می کند به 

بازار فروش این خودروها سامان دهد.

رئیس شورای رقابت: تا اردیبهشت افزایش قیمت خودرو نداریم

تنها ۳۵ درصد زنان تحصیلکرده شاغلند
پیگیر مرخصی ۹ماهه زایمان هستیم

مهر- معصومه آقاپور دبیر فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره 
به اشتغال ۳۵ درصدی زنان تحصیلکرده در 
درصد   ۱۵ تنها  میزان  این  از  گفت:  کشور، 
حال  در  افزود:  وی  شاغلند.  دستگاه های  در 
حاضر قانون ۹ ماهه مرخصی زایمان الزامی 
نیست. اگرچه چندین بار لوایحی در مجلس 
آمده و مجلس مصوباتی داشته است، اما به دلیل بار مالی تحمیلی 
برای دولت، آن را رد کرده است. در حال حاضر دولت به اجرای این 
قانون نیستند با این حال در برخی دستگاههای دولتی و وزارتخانه ها و 
همچنین سازمانهای نظامی در حال اجراست.معصومه آقا پور به شدت 

پیگیر است تا به نوعی حمایت از مادران شاغل انجام شود.

 ۸۰درصد حقوق بگیران زیر خط فقر هستند

به  دولت  بیان  با  اقتصاد  برجسته  استاد  رزاقی  تسنیم-ابراهیم 
سمت اقشار ثروتمند جامعه است و به مسائل اصلی کشور توجه 
ندارد گفت: امروز ۸۰ درصد حقوق بیگران 
خانوار  میلیون   ۷ و  هستند  فقر  خط  زیر 
ابراهیم  دارند.  مشکل  اجاره  پرداخت  در 
بیشتر  بیکاری  و  فقر  وقتی  گفت:  رزاقی 
می شود،  بیشتر  مردم  امیدی  نا  می شود، 
حوزه  در  اسالمی  جمهوری  در  مختلف  دولتهای  افزود:  وی 
یازدهم  دولت  گرفته اند،   پیش  در  را  لیبرالی  سیاستهای  اقتصاد 
به  بخشهای مختلف  در  مدیرانی که  و  رویکردها  به  توجه  با  نیز 
هیچ  و  است  کرده  دنبال  را  ها  سیاست  همین  است  گرفته  کار 

است. نکرده  دریافت  مطلوبی  نتیجه 

 درخواست افزایش ۱۰ میلیون تومانی
 وام مسکن مهر به دولت رفت

شهرهای  عمران  شرکت  مدیرعامل  نریمان  محسن  تسنیم- 
افزایش  درخواست  بیان  با  ایران  جدید 
به   ۳۰ از  مهر  مسکن  تسهیالت  سقف 
متر   ۸۶ قیمت  گفت:  تومان،  میلیون   ۴۰
میلیون   ۳۹ مهر  مسکن  مفید  زیربنای 
نهایی  قیمت  کرد:  اظهار  است.وی  تومان 
معنی  کار رسیده ایم  انتهای  به  این که  به  توجه  با  را  مسکن مهر 
“علی الحساب” را از دست داده و قطعی است. در فاز ۱۱ قیمت 
زیربنای  متر   ۸۶ برای  داد:  ادامه  کرده ایم.وی  اعالم  را  نهایی 
 ۳۹ حدود   ۱۱ فاز  در  می شود  متر   ۱۰۶ مشاعات  با  که  مفید 

میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مردم دریافت می کنیم.

تا برجام پابرجاست، فروش
 هواپیما متوقف نمی شود

ایسنا - یک کارشناس صنعت هوانوردی معتقد 
است: فروش هواپیما با عنوان یکی از اصلی ترین 
محورهای توافق هسته ای مورد تایید تمام کشورها 
پابرجاست  توافق  این  که  زمانی  تا  و  گرفته  قرار 
توقفی  هواپیما  فروش  اصل  در  نمی تواند  آمریکا 
ایجاد کند. آرمان بیات گفت: با توجه به حق رسمی 
اجرایی  از  پس  جدید  هواپیماهای  خرید  در  ایران 
شدن برجام به نظر می رسد دولت آمریکا توان آن را 
نخواهد داشت که علیه این موضوع اقدام کند مگر 

این که قصد داشته باشد اساس برجام را نقض کند.

تجمع سهامداران پدیده 
شاندیز در مقابل مجلس

روز  شاندیز  پدیده  سهامداران  تعدادی   - ایرنا 
سه شنبه در هوای سرد و برفی تهران در مقابل 
افراد  این  مجلس شورای اسالمی تجمع کردند. 
که برای چندمین بار در مقابل مجلس تجمع می 
کردند، خواستار رسیدگی به وضعیت سهام خود و 

پیگیری این درخواست از مسئوالن شدند.

قیمت پنج خودروی داخلی گران شد

مقایسه قیمت خودروها در هفته جاری نسبت 
به هفته گذشته نشان از افزایش قیمت ۵ خودرو 
پژو  اساس  این  بر  دارد.  ایران  بازار خودروی  در 
اس  تیبا  تومان،  هزار   ۵۰۰ با  ایکس  ال  پارس 
ایکس با ۱۰۰ هزار تومان ، ساندرو با  ۶۰۰ هزار 
تومان، لیفان ایکس ۶۰ با یک میلیون تومان و 
جک اتوماتیک با ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت 

در بازار مواجه شدند.

دلیل عدم افزایش حق مسکن 
کارگران از ابتدای سال

فارس- هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در واکنش به اجرای مصوبه 
افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن از ابتدای مهر 
بر خالف وعده این وزارتخانه خاطرنشان کرد: به 
دلیل مشکالت اقتصادی و همچنین توجه به قشر 
کارفرمایی امکان اجرای آن از فروردین  میسر نشد 

و به همین منظور از ابتدای مهر اجرایی می شود.

سرمقاله

ما بسیجی می مانیم
  ) ادامه سرمقاله از صفحه  اول (کسی از خون دل خوردن هایمان

مادرانمان،  و  پدر  های  دل  آشوب  از  جنگ،  در 
ارتفاعات  در  دوستانمان  زده  یخ  های  دست  از 
کردستان، از پهلوهای عقرب گزیده رفیقانمان در 
ُخردکن  استخوان  انفجارهای  موج  از  خوزستان، 
دهالویه و طالئیه و سوسنگرد، از عقب افتادنمان 

از چرخ زندگی، چیزی نگفت. 
کسی از هشت سال پول جمع کردن بعضی ها این 
طرف خاکریز و شب بیداری های دوستانمان آن طرف 
 خاکریز نگفت، از تحصیالت دانشگاهی بعضی ها،

بودن  خانواده  کنار  از  ها،  خیلی  شدن  بورسیه  از 
 برخی ها و روزهای سرد زمستان را به شب های

از  نگفت،  چیزی  نکردنشان  عوض  تابستان  گرم 
قاطی شدن اشک و خون شهدایمان چیزی نگفت، 
و  همسر  و  مادر  بودن  راه  به  چشم  سال  سی  از 

فرزندی برای یک خبر چیزی نگفت. 
در همه این سال ها، گفتند و شنیدیم و خون دل 
خوردیم و خیلی ها ، خیلی چیزها را نگفتند. نگفتند 
که سهم ما در توسعه کشور چقدر بود؟ نگفتند آن 
روزی که روستاها داشت از سکنه خالی می شد و 
دست دولت ها برای کمک به آنها به چوب بسته 
شد، ما چه کردیم؟ نگفتند وقتی سیلی و زلزله ای 
آمد، ما چه کردیم؟ وقتی ۱۸ تیر شد و ایام فتنه ۸۸ و 
رؤیای کودتای مخملی، ما کجا بودیم و چه کردیم؟ 
نگفتند وقتی آن رئیس جمهور فاسد آمریکایی با 
نخست وزیر فاسد تر از شیطانش در اسرائیل تلفنی 
از خط امن کاخ ریاست جمهوری صحبت کرد و او 
هم از سفارت های کثیفشان در لندن و واشنگتن 
جواب مثبِت اُمرای کج نشین و شیخ نشینان ابله 
برخی کشورهای اطراف ما را گرفت و دستور داد 
هواپیماها روی ناوها آماده ی دستور مهمی باشند، از 
چه ترسیدند که حتی جرأت نکرد موتور یک هواپیما 
را برای حمله به ایران روشن نگه دارد؟ حاال هم 
خیلی ها نمی گویند. همان خیلی هایی که از اسم 
 ما، از رسم ما، از مرام ما، از آرمان ما می ترسند.
روی را  واشربو«  »کلو  آیه  که  هایی   همان 

شکم هایشان بسته اند و »ال تسرفویش« را پاره پاره 
کرده اند تا به زعم خودشان صدایی از نّطاق قرآن 

بیرون نیاید و کسی نشنود.
 آری! ما بسیجی هستیم. چه عهد خمینی)ره( باشد 
چه روزگار حکومت خامنه ای )مد ظله العالی(. چه 
دشمن روبرو ، کارتر جنایت پیشه باشد چه اوبامای 
خیانتکار و ترامپ دیوانه. چه قدس در چنگ »پرز« 
منافق  چه  کثیف.  نتانیاهوی  چه  باشد،  شرم  بی 
ی   بیچاره  چه  و  باشد  پرست  بیگانه  ابله  روبرو، 
فریب خورده داخلی. چه لباسمان همان لباس اتو 
نکشیده سی سال قبل باشد، چه کت و شلواری که 
 به اقساط چند ماهه از فروشگاه برند بسیج گرفته ایم

و یک چفیه سیاه یا سفید هم اشانتیون برایش به 
ما داده اند! چه آن زمان که برای ریش و یقه و 
لباسمان، ُجک و فیلم و تئاتر و نماهنگ بسازند و 
تخریبمان کنند، چه حاال که برای فدایی بودنمان 
برای رهبری، ُپتک بر سرمان بزنند و منکوبمان 
کنند. ما بسیجی هستیم. خونمان هزار و چهارصد 
سال پیش با خون حسین بن علی )ع( و یارانش 
در کربال بر زمین ریخته و با مظلومیتشان در هم 
آمیخته. دلمان با همان ها هوایی شده، همانجا بر 
مرکب عشق به خمینی و خامنه ای سوار شده ایم 
و علم از دست علمدار گرفته ایم و عهد کرده ایم 

تا به دست صاحبش برسانیم.
 ما بسیجی هستیم. و هزاران بار بسیجی خواهیم 
خنجرهای  قّصه  هایمان،  ُغصه  قّصه  ما  ماند. 
داعش زیر گلوی بسیجی هایمان در خان طومان 
نیست، قصه ی اشک های شهید آهنی و رحیمی 
از  خنجرهای  قصه  نیست،  شهاب  و  ناصری  و 
داخلیست  نمای  دوست  دشمنان  ی  برآمده  قفا 
که  ارزد  نمی  آن  به  باشد  چه  هر  زخمش  که 
های  برجک  را،  خاکریزهایمان  را،  سنگرهایمان 
باشد،  که  جهان  هرکجای  در  را،  مان  دیدبانی 
ترک کنیم. ما بی اذن خمینی جنگ نکردیم و بی 
اذنش ترک جنگ، و اکنون بی اذن والیت ترک 
مان دیدبانی  ترک  به  رسد  چه  کنیم  نمی   پست 

 از خاکریزهای فرهنگی و سیاسی و امنیتی.
 ما باخانمان ترین بی خانمانان عالمیم. در برج های 
سربه فلک کشیده هر جای این کشور، حتی اگر 
 یک متر زمین برای آرامش چشم های خسته مان

دل  در  ما  امروز  نیست،  ماللی  ندهند،  ما  به 
مستضعفان دنیا، در دل رنج کشیدگان عالم،  در دل 
عاشقان والیت، در دل پرمهر دوست داران انقالب، 

هزاران جریب منزل داریم. 
چه ایران باشد، چه سوریه و جنوب لبنان، چه عراق 
و یمن و افغانستان، چه نیجریه و آذربایجان و بوسنی 
و قلب اروپا، چه آمریکای التین باشد و چه قلب 
آن جوان سفید پوست آمریکایی در مقابل کاخ سیاه 
آمریکا. ما بسیجی هستیم، کابوس دشمن، از رگ 
گردن برای نابودیشان به خودشان نزدیک تر، ما 
موتور  انقالب،  بخاری  اسب  میلیون  بیست  موتور 
همیشه روشن انقالب، چشم و چراغ دل رهبر، امید 
مردمیم. ما همان بسیجی های سال ۵۷ هستیم، 
همان بسیجی های دهه شصت و هفتاد و هشتاد، 
همان بسیجی های قرن آینده. ما بسیجی هستیم و 

بسیجی خواهیم ماند.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های

 روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی 

به کارفرمای پیمانکاری احداث بیمارستان 
224 تختخوابی 

شماره  نامه  تصویب   8 ماده   5 تبصره  اجرای  در 
وزیران  محترم  هیئت  هـ   36005 15356/ت 
احداث  پیمانکاری  کارفرمای  به  بدینوسیله 
المکان  مجهول  فعاًل  تختخوابی   224 بیمارستان 
کد  با  پور  حسین  مهدی  آقای   گردد  می  ابالغ 
شناسایی بیمه 68916542 ادعای اشتغال در آن 
کارگاه با عنوان شغلی کارگر تاسیسات داشته اند 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  در  مستقر 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
موضوع  است.  نموده  تایید  آور  زیان  و  سخت 
خوانده  تا  گردد  می  درج  روزنامه  در  بدینوسیله 
روز   15 مدت  ظرف  حداکثر  اعتراض  صورت  در 
کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت 
روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 
نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
استانی  آور  زیان  و  دبیرخانه مشاغل سخت 
رفاه  و  کار  تعاون،  کل  اداره  در  مستقر 
اجتماعی خراسان جنوبی

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

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

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

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط ۱۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
۵ سال ضمانت

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950197 محکوم علیه شرکت فنی و مهندسی فراز شبکه به نمایندگی جواد فهام محکوم 

است به پرداخت مبلغ 922/684/623 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له شرکت تعاونی عمرانی کارگشایی سازه بیرجند 
به نمایندگی محمد حسن بشیری و علی اکبر نوفرستی و پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف 

اموال به شرح جدول که جمعاً به مبلغ 831/195/000 ریال کارشناسی شده است. 

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(تعدادنام و مشخصاتردیف
3172/000/000516/000/000 دستگاهترانسفورماتور Kva 250 کوشکن1
19/000/0009/000/000 اصلهتیر سیمانی 12/400 ایساتیس2
811/500/00092/000/000 اصلهتیر سیمانی 12/800 ایساتیس3
4fc 36/500/00019/500/000 ستلوازم کات اوت فیوز دالمن مدل
5PAP 25 T 100 47/500/00030/000/000 ستلوازم برفگیر پارس مدل
27004/30011/610/000 کیلوذغال و نمک6
612/000/00072/000/000 عددپایه چراغ 9 متری با بازوی 1 متری یکطرفه7
6750/0004/500/000 عددبازو چراغ 2 متری8
61/950/00011/700/000 عددچراغ 150 وات سدیم گلنور9

6420/0002/520/000 عددالمپ 150 وات سدیم 10
61/600/0009/600/000 عددچراغ 70 وات سدیم گلنور11
6350/0002/100/000 عددالمپ 70 وات سدیم12
21/150/0002/300/000 دستگاهسکو )خاموت( سرکابل13
35/000/00015/000/000 دستگاهسکوی ترانس نمره 1412
3450/0001/350/000 ستبوشینگ ترانس15
8450/0003/600/000 عددمیل ازت نمره 1616
30300/0009/000/000 کیلوسیم مسی نمره 1725
855/000440/000 عددبست میل ارت18
6790/0004/740/000 عددتراورس 192/44
1070/000700/000 عددتسمه حایل20
12170/0002/040/000 عددمیل مقره کناری21
640/000240/000 عددمهره چشمی22
650/000300/000 عددشیگل23
7538/0002/850/000 مترکابل 1/5×2 سیمکات24
12250/0003/000/000 عددمقره سوزنی25
3180/000540/000 عددقفل هات الین26
6320/0001/920/000 عددمقره بشقابی پلیمری27
109/50095/000 عددپیچ و مهره 283/8
2433/000792/000 عددپیچ یک سر رزوه 2916-350
645/000270/000 عددپیچ تمام رزوه 3016/350
2450/0001/200/000 عددپیچ تمام رزوه 3118-400
368/000288/000 عددواشر بریده ترانس32

که از طریق  مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/09/23 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 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 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

۰۹۱۵۵6۱۸۳۰۸ - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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  

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

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

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

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

به یک نفر جهت کار 
در فست فود نیازمندیم

۰۹۳۵۳6۹4۵۱۱
۰۹۳۵۳۳۱۵6۵6



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

3
چهارشنبه * 3 آذر 1395 * شماره 3658

و  هنگفت  هزینه  بجای صرف  بیرجند  شهرداری 
جداگانه برای فضای سبز سایت اداری همان پول 
را در پارک جنگلی که با کمترین هزینه به زیباتربن 
مکان تبدیل می شود خرج کند تا هم این منطقه 
صاحب پارک گردد هم پارک جنگلی  از محیطی 

ترسناک خارج شود
ارسالی به تلگرام آوا

با سالم آقای هرم پور مدیران شهر وقتی در شورای 
شهر سر پست و مقام با هم آنطور رفتار می کنند و به 
جان هم می افتند انتظار دارید مامور شهرداری لگد 
به وسایل دستفروش نزند شورای شهر بر خودش 
نمی تواند نظارت کند کی بر شهرداری می تواند 

نظارت کند .شورای شهر فسیل شده .
915...742

از  بیرجند.  اومدم  شهر  خارج  از  پریروز  سالم.. 
زیرگذری که تازه درست کردن سرپیچ یه چاله بدی 
شده بود که باعث ضربه زدن به ماشینا می شد. لطفا 

مسوولین دقت نظر بیشتری کنن،،
915...927

رییس جمهور  معاون  فالن  مشاور  آقای  با سالم 
از  شما  سمت  مثل  هایی  پست  اگر  نظر  به  ؛ 
 منسب های دولتی حذف شود و جلو حقوق های

. دیگر پرداخت  میلیونی گرفته شود توسط دولت 
یارانه برای شما بال و مصیبت نیست .

915...742
برزجی،  خانم  گزارشگر  از  ویژه  تشکر  آوا  سالم 
بسیجی  و  جهاد  مدریت  با  فقط  درمیان  سیمان 

افتتاح خواهد شد  .
0935...365
با سالم از مسئولین محترم تقاضا دارم لطفا برای 
ساخت اماکن رفاهی در حاجی آباد مانند پارک، 
مدرسه و ... از زمین های دولتی که کمی باالتر 
از منازل مردم است استفاده کنید خدا می داند که 
غصب است و ما راضی نیستیم، زمینی که شما 
می گیرید ما با هزار بدبختی برای آن پول داده 

ایم اجرکم عندا...
930...775

سالم آوا جان. تو رو خدا چاپ کن.. هفته پیش بچه 
ام سرماخوردگی و تب شدید داشت.  بردم پیش دکتر 
.... داروهاش تمام شد ولی بچه خوب  بیمارستان 
داد.  رو  داروها  همون  باز  دکتر  بردم  مجددا  نشد. 
جالب اینجاست که رفتم داروها رو بگیرم داروخانه 
گفت بعد از 23  روز دیگه بیایین بگیرین چون هفته 
پیش گرفتین. حاال مسؤولین پاسخ دهند چرا؟چرا؟  
بچه ای که مریضه با دفترچه تأمین اجتماعی داروی 

آزاد از بیرون بگیریم با این که خودشون دارن.. 
915...927

خیابان غفاری کی می خواهد از این بی سروسامانی 
دربیاید واقعا نمی دانیم مسئولین نمی بینند یا درک 
نمی کنند این بلوار مثال ورودی شهر به نوعی هست 
و آبروی شهر چرا این همه تعلل و غفلت بودجه ها 
کجا خرج می شود چرا رسیدگی نمی کنید تا کی 

باید گفت و نشنید و نشنید و ....
915...14578

نمایشگاه کارگاه های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی بیرجند افتتاح شد
 

تسنیم-  فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بیرجند گفت: نمایشگاه کارگاه های اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی بیرجند در راستای حمایت از محصوالت اقتصاد مقاومتی و مشاغل خانگی با حضور 
مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.  سرهنگ غالمرضا فالحی   اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت هفته بسیج با هدف معرفی کارگاه ها و مشاغل خانگی، فروش محصوالت و آگاه بخشی 

و اطالع رسانی در راستای تولیدات محصوالت و حمایت از محصوالت اقتصاد مقاومتی و مشاغل خانگی برگزار شده است.

یارانه ای برای سفر به خراسان جنوبی 
برگزاری 6 تور گردشگری در اولین تجربه   

 عصمت برزجی- خراسان جنوبی استانی 
از   . است  گردشگری  متعدد  های  جاذبه  با 
قدمت  از  استان  این  شهرهای  که  آنجایی 
مناطق  بیشتر  در  است  برخوردار  باالیی 
وجود  ملی  میراث  یا  تاریخی  آثار  استان 
این  معرفی  است  مهم  که  آنچه  اما  دارد. 
هایی  زمینه  شدن  فراهم  و  تاریخی  آثار 
ورود  است.  گردشگر  بیشتر  جذب  برای 
تواند  می  نوعی  به  استان  به  گردشگر  هر 
روزنه امیدی برای رونق اقتصادی و اقتصاد 
توان  نمی  که  آنجایی  از  باشد.  گردشگری 
توسعه  اهرم  به عنوان  به کشاورزی منطقه 
یک  گردشگری  بخش  به  توجه  کرد  نگاه 
نبود  طرفی  از  اما  است؛  محسوس  نیاز 
راه  مسیر  دوری  و  ها  زیرساخت  از  برخی 
مشکل  و  سخت  گردشگران  ورود  برای  را 
عنوان  به  جنوبی  خراسان  لذا  است.  کرده 
نقطه   60 از  بیش  با  مستقل  استان  یک 
ناشناخته  دیدنی هنوز در کشور یک مقصد 
مسعود  راستا  همین  در  است.   گردشگری 
فرهنگی  میراث  سازمان  رییس  سلطانی فر 
جمهور  رئیس  معاون  و  گردشگری  و 
حضور  با  که  جلسه ای  در  ماه  اردیبهشت 
تورگردانان  جامعه  مدیره  هیات  اعضای 
برای  ای  برنامه  اجرای  از  برگزارشد،  ایران 
سفر ارزان به مقاصد کمترشناخته شده خبر 
یارانه سفر به  آینده نزدیک  داد و گفت: در 
مقاصد جدید داخلی اختصاص داده می شود. 
ای  جلسه  در  نیز  کشور  گردشگری   معاون 
این  در  مسافرتی  خدمات  دفاتر  کرد:  اظهار 
به  را  یارانه سفر  ما  اند که  باره توجیه شده 
آژانس ها می دهیم و در نهایت قیمت سفر 
این  و  آید  می  تر  پایین  کشور  استان   7 به 
طرح را به 7 استان کمتر شناخته شده کشور 
سیستان  لرستان،  کرمانشاه،  کرمان،  شامل 
و  جنوبی  خراسان  هرمزگان،  بلوچستان،  و 

کردستان ابالغ کرده ایم.
را  ای  بودجه  ما  افزود:  رحمانی    مرتضی    
فریز کرده ایم و استان ها باید دفاتر خدمات 
از  سفر  بسته  و  کرده  پیدا  را  فعال  مسافرتی 
این بسته های سفر را  آنها  تا  آن ها بگیرند 
تهران  آژانس های مسافرتی  با  در همکاری 
بفروشند. وی گفت: از سوی دیگر ما هم برای 

این بسته های سفر اگر به عنوان مثال 500 
هزار تومان هزینه داشت 100 هزار تومان یارانه 

بسته سفر می دهیم تا آن تور به قیمت 400 
هزار تومان فروخته شود اما این نوع قیمت ها 
بستگی به کیفیت و تعداد روزهای سفر دارد.  

مسیرهای طوالنی استان 
باعث افزایش هزینه های سفر 

گردشگران است

 احمد کاشانی یک فعال حوزه گردشگری 
این خصوص به خبرنگار ما گفت: پس  در 
از ابالغ این طرح با توجه به اینکه شرایط 

آب و هوایی خراسان جنوبی در فصل پاییز 
با  لذا در هماهنگی که  مناسب سفر هست 
انجام گرفته مقرر  میراث فرهنگی  سازمان 
جنوبی  خراسان  استان  برای  طرح  که  شد 
از ابتدای مهر ماه آغاز و تا پایان آذر ادامه 
جزئیات  خصوص  در  کاشانی  باشد.  داشته 
بیشتر این طرح اظهار کرد: برای تخصیص 
یارانه سفر آژانس ها باید هزینه های خود 
را به اداره کل میراث فرهنگی اعالم کنند 
یارانه  عنوان  به  را  هزینه  این  سوم  یک  و 

نمایند.  دریافت 
طوالنی  مسیرهای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
هزینه های  افزایش  باعث  جنوبی  خراسان 
اجرای  شد:  آور  یاد  است  گردشگران  سفر 

هزینه  کاهش  باعث  حدودی  تا  طرح  این 
هم  تور  چندین  تاکنون  و  شد  سفر  های 

برگزار شده است. 

حداقل و حداکثر هزینه سفر
 به خراسان جنوبی 

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
خراسان جنوبی با اشاره به خاصیت پهناوری 
امر  این  کرد:  نشان  خاطر  جنوبی  خراسان 
موجب شده که گردشگران هم برای ورود به 

استان مسافت طوالنی را طی کنند و هم در 
خود استان برای بازدید از جاذبه ها متحمل 

این  اجرای  لذا  مسافت های طوالنی شوند 
قبیل از طرح ها با کاهش نرخ سفر می تواند 

در جذب گردشگر موثر باشد. 
چه  تا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کاشانی 
میزان اجرای این طرح را موفقیت آمیز می 
بر  زمان  این طرح  بازدهی  نیز گفت:  دانید 
گردشگری  بودن  نوپا  به  توجه  با  و  است 
نوین در خراسان جنوبی باید به گردشگران 
از این قبیل فرصت ها بتوانند  زمان داد تا 
میانگین هزینه سفر هر  استفاده کنند. وی 
زمینی  طریق  از  را  جنوبی  خراسان  به  نفر 

هزار   450 تا   400 حدود  تهران  مبدا  با  و 
تومان عنوان کرد و افزود: همین گردشگر 
از طریق هوایی به  در صورتی که بخواهد 
 700 حدود  باید  کند  سفر  جنوبی  خراسان 
روز   4 و  3 شب  بابت  تومان  هزار   750 تا 

اقامت هزینه پرداخت کند. 
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته نگاه 
است  شده  متفاوت  گردشگری  سمت  به 
با وجود هتل های محدود در  آور شد:  یاد 
استان اما اقامت گاه های بوم گردی زمینه 
را  گردشگران  اقامت  برای  خوبی  بسیار 
فراهم کرده لذا در این زمینه استان موفق 

عمل کرده است. 

 ورود 178 گردشگر
 به استان در سه ماه 

فرهنگی  میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
در  نیز  جنوبی  خراسان  و   دستی  صنایع   ،
گفتگوی اختصاصی با روزنامه آوا اظهار کرد: 
تا کنون با همکاری سه شرکت گردشگری 
در استان 6 تور از اول مهر تا پایان آذر ماه 
آذرماه   11 نیز  تور  آخرین  که  شده  برگزار 
برگزار خواهد شد. عربی با اشاره به ورود 178 
گردشگر به استان  از طریق طرح یارانه سفر 
یاد آور شد: طرح یارانه سفر با توجه به افزایش 
گردشگران بازخورد خوبی داشته و امید است 
که این گردشگران پس از ورود به استان به 
نوعی مبلغ گردشگری نیز باشند. وی با تاکید 
بر اینکه فعال طرح یارانه سفر پس از پایان 
تورهای آذرماه در استان متوقف خواهد شد 
گفت: در صورتی که تامین اعتبار برای طرح 
در نظر گرفته شود ممکن است طرح ادامه 
داشته باشد. وی یکی از برنامه های جذاب 
استان خراسان جنوبی برای ارائه به مسافران، 
بازدید از مزارع زرشک و زعفران عنوان کرد 
و گفت:  در همین راستا برنامه ریزی الزم 
برای بازدید توران های گردشگری از مزارع 
زعفران قاینات انجام شد.عربی اذعان نمود: 
با توجه به فرصت یارانه سفر برای طراحی و 
اجرای اینگونه سفرها در استان ، بر معرفی 
استان  استراتژیک  و  خاص  محصوالت 

تمرکز ویژه داشتیم .

 چند خطی برای برخی مدیران

سالم آوای عزیز. من و دردمندانی مثل من بعد از خدا 
تنها می شود به تو درد دلمان رو بگوییم چون می 
 دانیم که بدون هیچ تحریفی آن را منتشر می کنی.
همچنان که بارها و بارها افراد گوناگون و بیشتر از 
پرطرفدارترین  و  اولین  به عنوان  آوای عزیز  همه 
خصوص  در  و  مختلف  عناوین  به  استان  نشریه 
اند،  نموده  اعالم  مختلف  معضالت  و  مشکالت 
تنها گوش  نه  استان  این  از مواقع در  در بسیاری 
شنوایی نیست بلکه اگر هم باشد سعی می کنند 
کرش کنند تا به زعم خودشان جلو زیاده خواهیها 
گرفته شده و مردم پررو نشوند؟؟ و لذا کرسی قدرت 
بعضی از مسوولین پایدار بماند. ولی خوب می دانند 
که زورشان به نشریه معتبر که زبان گویای دردهای 
مردم هست  ، نمی رسد. آوای عزیز بیش از 12 سال 
از تشکیل خراسان جنوبی می گذرد ولی هنوز بعضی 
از مدیران استانی ما در حال و هوای سال های قبل 
از تشکیل استان زندگی می کنند و باورشان نشده 
و یا نمی خواهد بشود که اینجا استان شده ، خیلی 
بزرگتر از گذشته شده است و الزم است فکر آنها 
هم بزرگتر و منطقی تر و تصمیماتشان نیز پخته تر 
و سنجیده تر شود. یادشان رفته که از صدقه سری 
مردم همین استان بوده که با حمایت دست های 
 پیدا و پنهان پشت پرده به سمت مدیرکلی رسیده اند 
و نیز خوب می دانند که با این شیوه افکار و اخالق 
بسته خویش نمی توانند و نمی گذارند که در سایر 
استانها به این شیوه بر کرسی مدیریت بنشینند و 
روزه  مدیریتشان 2  میز  بیفتد،  اتفاق  این  اگر هم 
برچیده می شود. بعضی مدیران استان فقط و فقط 
20 سانتیمتری میز ریاست خویش را نگاه می کنند 
و بس. منتظرند تا کوچکترین خطایی عمدا یا سهوا 
)البته به زعم خود و بعضی اطرافیانشان( از کارمندی 
ضعیف و زیردست سربزند تا با استفاده از اهرم قدرتی 
که در دست دارند وی را از هستی ساقط کنند. چون 
فکر می کنند با این شیوه، رعب و وحشت در بین 
سایر کارکنان زیردست ایجاد شده و به دنبال آن هم 
حکومتشان پایدار می ماند و هم به خیال خودشان 
قانون و عدالت رعایت می شود. هرچند که در این 
در حالی  قربانی شوند.  کارمندانی  یا  کارمند  میان 
که خود واقفند که شیوه برخورد قانونی و عادالنه 
با کارمند خاطی این نیست. باعث تاسف است که 
مدیرکلی که در راس هرم اجرایی یک اداره استانی 
قرار دارد، براساس حرف و سخن و گزارشات وقت و 
بی وقت و ناصواب کارمندی تندرو و بدبین به زمین 
و زمان که با برداشت های غلط و شخصی و حتی 
در بعضی مواقع غرض ورزانه خود، مرتب گزارشات 
خالف واقع به اطالع جناب مدیر رسانیده و ایشان و 
سایرین نیز براساس همین گزارشات نادرست برای 
سرنوشت کاری و خانوادگی و مهمتر از همه آبروی 
نگون بخت تصمیمات  اجتماعی کارمند  و  فردی 
عجوالنه و خالف قانونی بگیرند و نتیجه این تصمیم 
از بین رفتن کامل زندگی فردی و خانوادگی و آبروی 
کارمند باشد. جناب مدیرکل محترم یادتان نرود که 
شما مکلف به اجرای قانون هستید نه فراتر از آن. 
یادتان باشد که سلیقه و برداشت شخص شما و بقیه 
تصمیم گیرندگان که بر اساس گزارشات جهت دار 
یک کارمند منتهی به تصمیم نادرست علیه سایر 
کارکنان می گردد، تضییع حق یک انسان و حق 
دارد.  اخروی  و  دنیوی  عقوبت  چه  و  است  الناس 
نیست.  برای ضعیف  فقط  قانون  که  باشد  یادتان 
یادتان نرود که قلمی که در دست شماست و شما 
به پشتوانه قدرت ناشی از ریاست، هر دستوری با آن 
صادر می کنید و پایان بعضی نامه ها و گزارشات 
هدف دار را امضا می کنید، حرمت فراوانی دارد که 
شاید گاهی اوقات قدرت و عوارض ناشی از آن شما 
را از حفظ حرمت آن غافل نماید. زیرا این همان 
قلمی است که خداوند به آن قسم یاد کرده است. 
بین  از  و  آبرو  اگر  ما یسطرون( پس  و  والقلم  )ن 
رفتن زندگی زیردستان و یا سایرین برای شما ارزشی 
ندارد، الاقل حرمت قلم را نگه دارید و از نگاشتن 

هرچیزی به وسیله آن خودداری کنید. 
قدرت و ریاست هیچ وقت پایدار نبوده و نیست. 
زیرا اگر بود االن باید بسیاری از پادشاهان که 
ادعای حاکمیت بر دنیا را داشتند، زنده می بودند 
 و به اریکه قدرت سوار. اگر هم که فکر می کنید
به  بقیه  با  شما  قاطعانه  اصطالح  به  برخورد 
مبانی  و  اصول  به  که  است  تقیدی  واسطه 
خویش  کار  در  قدری  دارید،  قانونی  و  شرعی 
تامل کنید و از شرع و قانون جلوتر نیفتید. زیرا 
نهی  تندروی  از  را  همه  قانون  هم  و  شرع  هم 
شدید نموده است. عزل و نصب های گوناگون 
و پرداخت کردن مزایا به بعضی کارکنان و عدم 
پرداخت همان مزایا به بعضی کارکنان دیگر آن 
هم در عین شایستگی، قدرت زیادی نمی خواهد. 
آن  چاشنی  عدالتی  بی  قدری  است  کافی  فقط 
شود و هزاران مساله کوچک و بزرگ که مجال 
گفتن آن نیست. یادتان نرود که باالخره روزهای 
بازنشستگی و فارغ شدن از مسوولیت به سرعت 
فرا می رسد. آن وقت است که قدرت فعلی دیگر 
 در دستان شما نیست و مثل افراد عادی می شوید.
بود،  دنیا  به  عمرتان  اگر  که  نکنید  کاری  پس 
روزگار پس از بازنشستگی و خداحافظی با قدرت، 
روزگار افسوس و خدای نکرده درد و رنج خود و 

یا خانواده تان باشد.

 آگهی پذیره نویسی شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی
)سهامی عام( در شرف تأسیس

شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی )سهامی عام( طبق مجوز شماره 122/10104 مورخ   95/5/10 سازمان بورس و اوراق بهادار  
اقدام به پذیره نویسی می نماید 

1- نام شرکت : توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی 2 - مرکز اصلی شرکت : بیرجند – میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید فهمیده – ساختمان 
اقلیم – طبقه اول –  کدپستی 9715699457     تلفن : 32319657-056 3- موضوع شرکت : انجام امور مربوط به کشاورزی ، دامداری، دامپروری و ماکیان اعم از پرورش ، 
صید، شیالت و صنایع وابسته  و تبدیلی، انجام امور مربوط به صنایع نفت و گاز ، صنعت و معدن و صنایع وابسته و تبدیلی، انجام فعالیت های عمرانی، شهری، روستایی و عشایری 
و صنایع وابسته و تبدیلی، انجام خدمات تحقیقاتی، مطالعاتی و اجرایی و تخصصی در فعالیت های ذیل به نحوی که با موارد فوق مرتبط باشد: اراه خدمات کشاورزی ، فنی و 
مهندسی ، بازرگانی ، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مختلف صنعتی ، معدنی ، عمرانی ، تاسیس و بهره برداری مراکز و جایگاه های سوخت و موارد مرتبط با پروژه های 
نفتی ، پتروشیمی ،گازی و صنایع وابسته و تبدیلی، تاسیس و بهره برداری از مراکز پزشکی و دامپزشکی از قبیل بیمارستان، درمانگاه و سایر موارد مشابه ، ساخت و تجهیز هتل ها 
و مهمانسراها و سایر مجتمع های اقامتی و سیاحتی، سرمایه گذاری و مشارکت در زمینه های فرهنگی هنری از قبیل تولید فیلم و برگزاری دوره ها و مسابقات فرهنگی و هنری 
و ساخت مراکز فرهنگی ، مذهبی ، از قبیل کتابخانه ، سالن اجتماعات و...، تاسیس و بهره برداری از مراکز بارگیری ، تخلیه بار، سردخانه در مناطق آزاد و انبارها و سردخانه های 
مختلف و حمل و نقل کاال و امور مرتبط به آن و خدمات گمرکی ، ارائه طرح های کارآفرینی ، اقتصادی، صنعتی و گردشگری و استفاده از فناوری مدرن IT تجارت الکترونیک 
و جذب سرمایه خارجی ، صادرات و واردات کلیه کاالهای تولید شده و مواد اولیه ، مصالح و ماشین آالت ساختمانی ،کشاورزی ، صنعتی ، وسایل نقلیه زمینی و غیره و مرتبط 
با موضوع شرکت، ایجاد فروشگاه های زنجبره ای و انجام خدمات جانبی آن و اعطا و اخذ نمایندگی به متقاضیان داخل و خارج از کشور و شرکت در نمایشگاه های بین المللی 
داخلی و خارجی ، انعقاد عقود اسالمی با مراجع مالی و بانکی کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ تسهیالت از آنها،  حمایت و پشتیبانی مالی و تامین تجهیزات و مواد اولیه 
مشاغل خانگی و تقویت صنایع داخلی اعم از کشاورزی، صنعتی ، گردشگری و غذایی و ...، انجام کلیه فعالیت هایی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط 
و در چارچوب قوانین و مقررات کشور نافع و مفید باشد و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارتخانه و سایر ارگان های مرتبط 4- مدت شرکت : فعالیت شرکت 
از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود.  5- مبلغ سرمایه شرکت: 50/000/000/000 ریال 6- میزان تعهد و پرداخت مؤسسان: 20 درصد از سهام شرکت توسط 
مؤسسان تعهد گردیده است. 75 درصد از مبلغ تعهد شده به حساب 1-505909-11-2210  بانک ایران زمین  شعبۀ آزادی بیرجند کد 2210  به  نام شرکت توسعه بین المللی 
اقتصادی و عمرانی اقلیم خراسان جنوبی سهامی عام در شرف تأسیس نقداً واریز گردیده است. با توجه به درصد تعهد شده توسط مؤسسان، 80 درصد  از سهام شرکت جهت 

پذیره نویسی و خرید به عموم عرضه می گردد. 7-مزایایی که مؤسسان برای خود در نظر گرفته اند:  مزایایی جهت موسسین  درنظرگرفته نشده است
8- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسان:    نام شرکت                                                      ش.ثبت            تعداد سهام          درصدمالکیت

شرکت توسعه و عمران فردوس شاد سهامی خاص       25937           2/000/000                 2             شناسه ملی:10380413510
تلفن:38518113 -051  

شرکت پخش فرآورده های فردوس فرآور سهامی خاص   25509   2/000/000   2   شناسه ملی: 10380409301                 تلفن شرکت:051-38473578        
ملی:10980192170                                                                                                                                    شناسه   2   2/000/000   1004 خاص(   )سهامی  فردوس  گستر  جهان  نقل  و  حمل  شرکت 

تلفن شرکت : 051-38518113
شرکت آساگستران خراسان )سهامی خاص(      14949      2/000/000        2    شناسه ملی: 1030305808                 تلفن شرکت: 051-38518114

شرکت توسعه تجارت رضوان هیراد سورنا )سهامی خاص(  51151      2/000/000       2       شناسه ملی: 14004029931142    تلفن شرکت: 051-38518115
9- هزینه های مؤسسان تا زمان تأسیس شرکت: مجموع هزینه های تاسیس شرکت اعم از هزینه های مطالعات ، بررسی و جمع آوری اطالعات ، حق مشاوره مشاوران و 

کارشناسان و هزینه آگهی در رسانه های گروهی و هزینه پذیره نویسی ثبت شرکت و غیره تا شروع فعالیت شرکت از حداکثر 1 درصد کل سرمایه شرکت تجاوز نخواهد کرد 
 10 - میزان سهام قابل پذیره نویسی : هشتاد )80( درصد سرمایه شرکت به مبلغ چهل میلیارد )40/000/000/000( ریال منقسم به چهل میلیون  )40/000/000( 
سهم یکهزار ریالی جهت پذیره نویسی به اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه می گردد. ضمنا از 20% سرمایه تعهد شده 75% آن به مبلغ  هفت میلیارد و پانصد میلیون 
)7/500/000/000( ریال نقدا توسط موسسین پرداخت گردیده است. شرکت با هماهنگی بانک عامل از پذیره نویسی مازاد بر سهام عرضه شده جلوگیری خواهد کرد. میزان 
خرید سهام حداقل 500/000 سهم و حداکثر5/000/000 سهم می باشد. مهلت ارسال مدارک 5 روز کاری پس از پایان مهلت پذیره نویسی است و مدارک بایستی مستقیما به 
 آدرس شرکت واقع در بیرجند - میدان آزادی- ابتدای خیابان شهید فهمیده - ساختمان بانک ایران زمین - طبقه اول ارسال شود . 11- تاریخ شروع و خاتمه پذیره نویسی :
 پذیره نویسان از تاریخ درج آگهی در روزنامه آوای خراسان جنوبی به مدت پنج )5( روزکاری مهلت دارند تا ضمن مراجعه به شعب بانک ایران زمین نسبت به واریز وجه و تکمیل 
ورقه سهام اقدام نمایند . 12- مشخصات حساب بانکی و چگونگی پذیره نویسی:  حساب شماره 2210115059091 شرکت توسعه بین المللی اقتصادی و عمرانی اقلیم 
خراسان جنوبی )سهامی عام( در شرف تأسیس نزد بانک ایران زمین شعبه بیرجند میدان آزادی کد 2210 واقع در بیرجند برای واریز وجوه سهام مفتوح شده است. عالقه مندان 
به پذیره نویسی در مهلت تعیین شده می توانند به کلیه شعب بانک ایران زمین مراجعه و ضمن واریز 80 درصد ارزش اسمی سهام مورد پذیره نویسی به حساب مذکور برگه تعهد 
 خرید سهام را از شعبه مربوطه دریافت، تکمیل و با سایر مدارک الزم به همان شعبه ارائه نمایند. سهام مورد پذیره نویسی در بانک به اشخاص حقیقی  و حقوقی واگذار خواهد شد . 
13- مدارک الزم جهت پذیره نویسی : 13-1- تصویرکلیه صفحات شناسنامه پذیره نویس 13-2- برگ تعهد خرید سهام که می بایست از شعب بانک ایران زمین دریافت 
و تکمیل گردد . 14- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان: در پایان مهلت پذیره نویسی، سهام پذیره نویسی شده با توجه به حداقل و حداکثر تعیین شده در بند ]10[  
این اعالمیه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد سهام پذیره نویسی شده از تعداد سهام عرضه شده بیشتر باشد، سهام پذیره نویسی شده صرفاً تا حد سهام عرضه شده بر 
اساس اولویت تاریخ و ساعت پذیره نویسی، حسب مندرجات ماشین تحویل دار بانک، تخصیص خواهد یافت. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، 
حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.  15- طرح اساسنامه و اظهارنامه مؤسسان: طرح اساسنامه و 
اظهارنامه مؤسسان برای مطالعه متقاضیان در اداره ثبت شرکت های بیرجند و دفتر شرکت واقع در بیرجند – میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید فهمیده – ساختمان بانک 
ایران زمین – طبقه اول موجود است .16- روزنامه کثیر االنتشار که اطالعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود : روزنامه آوای خراسان جنوبی  جهت هرگونه 

دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسسین منحصرا در آن منتشر خواهد شد .

مزایــده
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان در نظر دارد: با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقالم 
مازاد بر نیاز خود را شامل تراکتور فرگوسن بازسازی شده، وانت مزدا، پمپ آب مستعمل، کابل برق 
مستعمل در سایز مختلف، ورق آالت کرکره ای ، آهن آالت ، لوله داربست و ... را از طریق برگزاری 
مزایده به باالترین قیمت به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای 
دریافت فرم شرکت در مزایده، صبح ها همه روزه از ساعت 8 الی 13/30 به آدرس نبش انقالب 24- 
پالک 160- طبقه اول مراجعه فرمایند. حداکثر مهلت دریافت فرم از تاریخ انتشار به مدت یک هفته و 
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1395/9/11 می باشد. بدیهی است کسانی که در خارج تاریخ مراجعه کنند 

به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(  شرکت شمیم ابتکار آریا )سهامی خاص(
شماره ثبت : 4677 و شناسه ملی: 10360061470

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت شمیم ابتکار آریا )سهامی خاص( روز یکشنبه 95/9/14 
ساعت 18 در محل سالن مهمانسرای جهانگردی واقع در خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه سهامداران محترم 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند و یا با دادن وکالت 
کتبی )تنظیم فرم مخصوص در دفتر شرکت یا وکالت نامه محضری( به یکی دیگر از سهامداران حق رای خود را 
تفویض نمایند. همچنین یادآوری می گردد داوطلبان عضویت در سمت بازرس حداکثر تا تاریخ 95/9/13 فرصت 
دارند با مراجعه به دفتر شرکت و در ساعت اداری، ارائه تصویری از شناسنامه ، کارت ملی ، مدرک تحصیلی و یک 

قطعه عکس 4×3 نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام نمایند.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت 2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به تاریخ 
94/12/29 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 
سال 5- اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت حق الزحمه بازرس 6- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار به منظور درج 
آگهی های شرکت 7- تصمیم گیری در خصوص خط مشی آینده شرکت 8- سایر موارد در صالحیت مجمع 

هیئت مدیره شرکت شمیم ابتکار آریاعمومی عادی

مزایــده
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقالم 
مازاد بر نیاز پروژه 319 واحدی شامل تراکتور رومانی بازسازی شده، ماشین وانت شوکا، پمپ آب 
مستعمل، کابل برق مستعمل در سایز مختلف ، ورق آالت کرکره ای، آهن آالت، لوله داربست و ... را از 
طریق برگزاری مزایده به باالترین قیمت به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت 
می شود برای دریافت فرم شرکت در مزایده، صبح ها همه روزه از ساعت 8 الی 13/30 به آدرس نبش 
انقالب 24- پالک 160- طبقه اول مراجعه فرمایند. حداکثر مهلت دریافت فرم از تاریخ انتشار به مدت 
یک هفته و تاریخ بازگشایی پاکت ها 1395/9/11 می باشد. بدیهی است کسانی که در خارج تاریخ 

مراجعه کنند به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند
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تشخیص بیماری های کلیوی با نمونه گیری از بزاق
 
 SUN ایرنا- محققان به روشی دست یافتند که با استفاده از نمونه بزاق، برخی بیماری های کلیوی در مراحل اولیه تشخیص داده می شوند. این دستگاه کوچک و ارزان نوار
نام دارد و نمونه اولیه آن در ماالوی آفریقا آزمایش شده و نتایج با آزمایش های استاندارد همخوانی داشته است. محققان این نوار ساده را بهترین گزینه تشخیص اولیه در مناطق 
دور افتاده و کم درآمد می دانند. در حال حاضر تشخیص بیماری های کلیه با آزمایش و کشت ادرار و آزمایش خون صورت می گیرد که هزینه و زمان زیادی را هدر می دهد.

قاب عکس دانش آموزهای امروزی - عباس گودرزیکاریکاتور

یادداشت

حال این روزهای 
دیوار مهربانی بیرجند
* نسرین کاری

اگر نیاز نداری بذار و اگر نیاز داری بردار، جمله 
ساده ای که به عنوان یک شعار  بر بسیاری از 
دلهای  و  بست  نقش  بوم  و  مرز  این  دیوارهای 
به  توجه  و  انسانیت  بودن  زنده  به   را  مهربانی 
و  تبلیغات  ریا،  هرگونه  از  دور  به  نیازمندان 

فرمایشی بودن وجود دارد، دعوت کرد. 
یکسال  از  بیشتر  هم  بیرجند  مهربانی  دیوار 
انرژی  پر  جوانان  از  گروهی  همت  با  پیش 
همشهری  با همه چالش ها و سختگیری های 

مسئوالن شهری برپا شد.  
طرح دیوار مهربانی در میدان ابوذر بیرجند هم  
باهدف تسکین بی منت بخشی از دردها و آالم 
اقدامات به  با  اما  نیازمندان به اجرا گذاشته شد، 
ای،  عده  ادب  و  عرف  خالف  و  انصاف  از  دور 
به  بی حرمتی  فرهنگ موجب  از شهری مدعی 

شهروندان با فرهنگمان شد! 
هر طرحی در ابتدا با نواقص و مشکالتی همراه 
است که باید تالش شود تا نواقص این طرح نیز 

با تدبیر و اندیشه حل شود. 
وارد  طرح  بانیان  بر  انتقادات  پشت  انتقادات 
شد  که گروهی از افراد هستند که روزانه در این 
ایستگاه می مانند و هر چه پوشاک و عروسک 
است را جمع آوری می کنند و اجازه نمی دهند 
برسد و خیلی ها هم  واقعی  نیازمندان  به دست 
آنها را برای فروش برمی دارند! آیا شما مطمئن 
اگر  که  نیستند!  واقعی  نیازمند  افراد  این  هستید 

نبودند چرا اینکار را انجام می دهند؟!
ما حرفی نداریم و قرار نیست جلوی فردی را 
بگیرم زیرا این دیوار بر اساس این ایجاد شده که 
یا کمک بگیرد،  تواند کمک کند  هر فردی می 
اما انتظار داریم همگان اجازه دهند تا کمک ها 

به دست نیازمندان واقعی برسد.
این است دیوارهای مهربانی  بانیان  حرف دل 
به  و  تزئین شود  منظم  و  زیبا  ای  شیوه  به  باید 
از  حمایت  راستای  در  مناسب  هایی  مکان 
شود.چرا  تبدیل  جامعه  محرومان  و  نیازمندان 
فرهنگسازی  تا  ندهیم  به دست هم  همه دست 
را در شهرمان زبانزد کنیم و بجای نقد و انتقادات 

مشکالت و نواقص طرح را برطرف کنیم! 
اما حال امروز دیوار مهربانی بیرجند با نامهربانی 
برخی که با شکستن چوب رخت ها و پاره کردن 
موجب ایجاد زخم های عمیق بر دل نیازمندان و 
محرومان جامعه شدند دلیلی برنامهربانی به دیوار 
مهربانی یا همشهریان مهربان نیست بلکه نشان 

از بی فرهنگی و غرض ورزی است. 
پدیدآورندگان  دل  روزها  این  که  آنچه  ولی 
دیوار مهربانی بیرجند را شاد می کند همین بس 
که مادری پیام داد متشکرم که دخترم امشب با 

عروسک اهدایی شما خوابید! 
همین بس که نامه همشهری نیازمندی را پای 
دیوار دیدیم که با کلی غلط امالیی تشکر کرده بود 
که توانسته بود لباس زمستانی فرزندانش را شب 
نیاز بسوی کسی  آنکه دست  ببرد بدون  به خانه 
دراز کرده باشد یا اینکه خجالتی جلوی کسی برده 
باشد خودش توانسته قدری از نیاز خانواده اش را 

برطرف کند. حال بماند حرف بعضی ها ... .

جهان در انتظار اخبار مهم ناسا 
از موجودات بیگانه در قمر مشتری

مهر- ماهواره های سازمان ناسا از یک شی کروی 
مرموزی عکاسی کرده اند. به همین دلیل گمانه زنی 

های زیادی درباره کشف یک سیاره یا ستاره جدید یا 
یک شی فضایی کامال متفاوت آغاز شده است. آنها 
معتقدند این شی خواه یک حجم عظیم فضایی باشد یا 
یک فضاپیمای بزرگ،  ماهیت آن مشخص نیست اما 
ورود آن به منظومه شمسی کمی نگران کننده است.

فیلمسازانی که تماشاگر را 
می ترسانند باید دیه بدهند!

ارزشی  فیلمسازان  جمله  از  که  شورجه  جمال 
تازگی اظهار  ایران به حساب می آید به  سینمای 
نظر جالبی درباره فیلم های ترسناک کرده است، 
به گفته او در روایات آمده که در صورت ترساندن 
افراد باید به آن ها دیه بدهیم و ترساندن بی دلیل، 
امر ناخوشایندی است با این حال برخی فیلم سازان 
وحشت  و  ترس  ایجاد  برای  را  سعی شان  تمام 
جم  جام  گزارش  به  می کنند.  مخاطبان  دل  در 
آنالین، او در بخشی از صحبت هایش در این باره 
می گوید: ترساندن افراد بی دلیل امری غیرمعمول 
جوان ها  در  را  هیجان  باید  و  است  ناخوشایند  و 
مدیریت کرد. حال می بینیم که برخی فیلمسازان 
تمام تالش خود را در جهت ایجاد وحشت و ترس 

در دل مخاطبان سینما می کنند.

تحقق پرواز از درب منزل با 
هواپیمای شخصی در سال ۲۰۱۸

در  کرده اند  ادعا  آلمانی  مهندسان یک شرکت 
حال طراحی یک هواپیمای شخصی هستند که 
قادر است بدون سر و صدا و نیاز به باند فرودگاه 
از مقابل خانه ها به پرواز دربیاید. این هواپیما که 

تنها ۲۵ کیلوگرم وزن دارد و خلبان برای پرواز با 
آن تنها به ۲۰ ساعت آموزش نیاز دارد و می تواند 
بر  کیلومتر(   ۴۰۲ )حدود  مایل   ۲۵۰ سرعت  با 
ساعت پرواز کند، از سال ۲۰۱۸ روانه بازار می شود.

بارش ماهی!

مردم  بین  در  عجیب  موضوعی  ماهی،  باران 
هندوراس نیست. این اتفاق هر ساله بین ماه های 
می و جوالی در منطقه دیپارتا منتو دیورو رخ می 

دهد. طوفان و باران حدود ۲ الی ۳ ساعت به طول می 
انجامد و وقتی تمام می شود مردم ماهی های زنده 
زیادی را روی زمین پیدا کرده و بعد از پختن میخورند.

مانده  مغرب  اذان  تا  دقایقی  تسنیم- 
است؛ »مال« وارد مسجد می شود و شروع 
مستحبی،  نمازهای  خواندن  به  کند  می 
اذان می گوید و مردم یکی یکی  بعد هم 

وارد مسجد می شوند.
از  او  دارد،  زیادی  توجه  ها  بچه  به  مال 
بچه ها می خواهد که بعد از او اذان بگویند تا 
هم ترس و حجالت شان بریزد و هم به نوعی 
مروج فرهنگ اذان حلقومی و زنده باشند، بعد 
از اذان بچه ها، از سر سجاده بلند می شود و 
دست نوازشی بر سرشان می کشد و بوسه ای 
بر گونه هایشان، چقدر تشویق زیبایی، همین 
باعث شده تا تعداد بچه هایی که به مسجد 
می آیند زیاد شود و هر شب یکی اذان بگوید 

تا نوبت به همه برسد.
از  »حیدرآباد«  در  که  سالهاست  »مال« 
جماعت  امام  نهبندان  شهرستان  روستاهای 
حیدرآباد  همین  اهل  هم  خودش  او  است، 
نهبندان  افتاده در شرق  است، روستایی دور 
که در مسیر جاده زاهدان- نهبندان واقع شده 

است.
به برکت حضور مال نماز جماعت هر سه 
وعده در حیدرآباد برقرار است و بیشتر اهالی 
در نماز جماعت شرکت می کنند، مردم خیلی 
مال را دوست دارند و هر کجا که راه می رود 
برای  فوری  و  کنند  می  او سالم  به  دور  از 

احوالپرسی به پیش می روند.
همیشه اولین نفر ورودی به مسجد برای 
از مسجد خارج  نفر که  آخرین  و  است  نماز 
می شود، هر روز با همه نمازگزاران قبل از نماز 
احوالپرسی گرمی می کند و جویای حال و 
احوال مابقی اهالی، اگر کسی کسالتی داشته 
برای  و  رود  می  عیادتش  به  نماز  بعد  باشد 

شفای آنها دعا می خواند.
وارد مسجد می شویم تا با مال آشنا شویم، 
مال خیلی زودتر از ما وارد مسجد شده است و 
برای همین ما هم نماز را به جماعت خواندیم 
مسجد  های  بچه  شد،  تمام  که  مال  نماز  و 

قرآن ها را توزیع کردند و صفحه ۲۰ از سوره 
بقره قرائت شد و بعد از آن هم معلم روستا 
معنی آیات را خواند و چون ماه محرم است 
مراسم دعا و روضه با محوریت و مداحی خود 
مال برگزار شد، البته برخی از اهالی در خواندن 

دعای توسل همکاری می کنند.

طنین اذان حلقومی 
در حیدرآباد نهبندان

بعد از مراسم، از مال خواستیم تا چند دقیقه 
با او گفتگو کنیم که با خوشرویی از ما استقبال 
کرد و در کنار سجاده نشستیم و برای شروع 
از وضعیت هوای روستا که جدیدا سرد  مال 
هوا  سرمای  حتی  اینکه  گفت؛  است  شده 
نتوانسته مانع شود که بین او و مسجد جدایی 

ایجاد شود.
خانه ای او در ته روستا واقع شده و فاصله 
آن با مسجد زیاد است، منزلی بسیار ساده با 
چوب و گل، اینها نمی تواند باعث جدایی او از 
مسجد شود؛ حتی برای نماز صبح که هوا در 

بیابان لوت بسیار سرد است!
ُمال می گفت »ساعت ۴ صبح از منزل به 

راه می افتم تا ۴:۳۰ که اذان صبح است به 
و  موذن  که  انقالب  اوایل  از  برسم،  مسجد 
امام جماعت روستا هستم تاکنون هیچ زمانی 
نبوده که به مسجد نروم، جز اینکه در روستا 
نبوده باشم« اهالی روستا هم احترام زیادی 
او را روی دو دیده  برای ُمال قائلند و حرف 

که حضور  دانند  می  آنها  گذارند،  می  چشم 
این مردم باخدا چه برکاتی تاکنون برای روستا 
داشته است، همه او را »ُمال« صدا می کنند.

از  برخی  جماعت  امام  حضور  برکت  به 
اهالی برای نماز صبح هم به مسجد می روند، 
نماز ظهر که تعداد زنانی که در نماز جماعت 
شرکت می کنند، بیشتر از مردان است؛ مردان 
بیشترشان در معدن کار می کنند و غروب به 
منزل می رسند؛ اما نماز مغرب و عشاء باشکوه 
و  کودکان  است، حضور  وعده ها  سایر  از  تر 
نوجوانان و جوانان در نماز جماعت چشمگیر 
اجرا  نور  نماز هم طرح تالوت  از  بعد  است، 
می شود و یک صفحه قرآن قرائت می کنند.

امام  پور«  مهدی  حسین  »ُمال  گفته  به 
جماعت روستا، »تا چهار سال قبل در اینجا 
قرآن  تنها یک صفحه  نماز  از  بعد  هر شب 

بعد  که  است  سالی  چند  اما  می شد  قرائت 
هم  آن  معنای  قرآن،  یک صفحه  قرائت  از 
خواندن می شود و همه گوش می دهند، این 
تاثیر زیادی روی زندگی مردم  معنای قرآن 

دارد« ... .
نماز صبح هم هر تعداد که به مسجد بیایند 

که  چند  هر  می خواند،  جماعت  به  ُمال  را 
متاسفانه امروزه مساجد صبح ها غریب واقع 
امام جماعت  هم  اینجا صبح  اما  شوند،  می 
دارد، حتی اگر یک یا دو نفر صبح به مسجد 

بیایید، این را مال می گوید.

عزاداری بی ریا از جنس اخالص

شبهای دوشنبه و چهارشنبه دعای توسل 
و زیارت عاشورای امام حسین)علیه السالم( 
در  شود؛  می  برگزار  نماز  از  بعد  مسجد  در 
نماز  از  بعد  و صفر هم هر شب  ماه محرم 
مغرب و عشاء ۱۵ دقیقه ای مال برای مردم 

عزاداری می کند، جلسات بی ریایی است.
بچه ها مسجد را مکانی معنوی و فرصتی 
برای نمایش توانایی و استعدادهای خود می 

دانند، آنها اذان و مکبری را بر عهده دارند، 
را  ظهر  نماز  عشاء؛  و  مغرب  نماز  در  البته 
البته  خوانند...  می  مدرسه  در  ها  بچه  که 
دعاها  سایر  و  نماز  از  بعد  دعا  خواندن  در 
فعالی  حضور  نوجوانان  هم  قرآن  ترجمه  و 

دارند.
روان  را  قرآن  مردم  از  زیادی  تعداد  اینجا 
تالوت می کنند، این را مدیون »مال حسین« 
هستند که طی سه سال آنها را قرآن خوان 
کرده است، برخی ها هم که در آن کالس 

ها شرکت نکردند، نمی توانند قرآن بخوانند.
دو  البته  دارد  فرزند   6  « گوید  می  مال 
رفتند«،  دنیا  از  کودکی  در  هم  او  از  فرزند 
او شاکر نعمت های خداوند است و از کسی 
هیچ توقعی ندارد، جز اینکه مردم برای نماز 

صبح تعداد بیشتری به مسجد بروند.
علیها(  اهلل  زهرا)سالم  حضرت  مسجد 
است  کوچکی  و  ساده  مسجد  آباد،  حیدر 
مانند »مال  بزرگ همتی  افراد  به همت  اما 
فعال  و  سرزنده  بسیار  پور«  مهدی  حسین 
توسل،  دعای  مراسمات  برگزاری  و  است 
و  حال   ... و  قرآن  قرائت  و  کمیل  عاشورا، 
هوای معنوی تری به این مکان داده است.

مردم این روستا موقع اذان هر کسی که در 
منزل باشد به مسجد می آیند، البته حضور 
خواهران و نوجوانان در مسجد بسیار پررنگ 
اذان بگوید و یا  است، مال هر نوجوانی که 
مکبر را نوازش می کند تا به نوعی تشویق 

شده باشد.
دنیای ُمال با دنیای دیگران فرق دارد، او 
بیشتر بدنبال جمع آوری توشعه برای دنیای 
ابدی است تا این سرای استیجاری و موقت، 
باشد  داشته  روضه  کس  هر  هم  روزها  او 
بدون هیچ چشم داشتی به مراسم می رود و 

روضه و دعا می خواند.
روستایی،  جماعت  امام  این  آروزی  تنها 
ای  پروژه  است،  روستا  در  حسینیه  ساخت 

که نیازمند اعتبار است و پولی که نیست.

وحدت و همدلی بر محوریت ُمالحسین

برداشت آزاد - مصطفی مالیی

زوج عاشق پس از ۶۳ سال به هم رسیدند

عصرایران - زوج انگلیسی که به دلیل مخالفت 
پدر و مادرشان نتوانسته بودند با هم ازدواج کنند 
پس از 6۳ سال انتظار پای سفره عقد نشستند. این 
آنها  ازدواج  مانع  خانوادگی  مخالفت های  که  زوج 
شد در تمام سال های گذشته نتوانستند یکدیگر را 
فراموش کنند. زن پس از مرگ شوهرش با مرد 
او  برد  پی  وقتی  و  گرفت  تماس  مورد عالقه اش 
مجرد است و همچنان به عشق دوران جوانی اش 

فکر می کند تصمیم به ازدواج گرفتند.

عدم رعایت دقیق نکات ایمنی در نصب وسایل گاز سوز می تواند خطر آفرین باشد.
روابط عمومی شرکت گاز خراسان جنوبی

۰99۰۳۱۸9۱۸۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ ۲ 4 5  ۰ ۰  ۱ 4   
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با این ویژگی ها، آقایان شیفته تان می شوند
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آیه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده  ايد از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد.
سوره التوبه، آيه 119

حدیث روز  

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد و نگرانیها به او رو می آورد.
امام حسین علیه السالم

چون  چرخ  بکام   يک   خردمند   نگشت
خواهى تو  فلک  هفت شُمر خواهى هشت
چون  بايد   مرد  و  آرزوها  همه  ِهشت
چو مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مديريت چه نيست!؟

بعضی گزاره هایی که بعضا نقیض مدیریت می باشد و به 
پانتومیم مدیریت شبیه است تا مدیریت:

١- مدیریت تمرکز بر اجرای دقیق قوانین و مقررات 
نیست؛ تمرکز بر تحقق اهداف است. قوانین و مقررات 

ابزار اقتضائی تحقق اهداف است، نه خود هدف.
٢- مدیریت، ابالغ دستور صرف نیست!! بعضا ناز کشیدن 
کارمند، دلجویی از ارباب رجوع، گوش دادن و عمل کردن 

به تذکرات رده پایین ترین ذی نفعان سازمان است.
٣- مدیریت، جابجایی صرف کارکنان در پست های 
سازمانی نیست!! توانمندسازی کارکنان و برنامه ریزی 

برای رشد و ارتقاء آنان است.
٤- مدیریت، کار با ماشین و موجودات بی روح نیست، 

مدیریت کار با »انسان« است.
٥- مدیریت نیل به اهداف سازمانی از طریق کارکنان 
نیست، »نیل به اهداف کارکنان« با استفاده از هم جهت 

ساختن تالشهای کارکنان و اهداف سازمانی است.
٦- مدیریت، تحقیر زیردستان نیست!! دنبال بهانه گشتن 
برای تایید کارمند  و افزایش انگیزش وی از طریق اثر 

کامیابی فراخود است.
٧- مدیریت، افزایش و کاهش مداوم پاداش های مادی 
نیست! تالش برای ایجاد امنیت مالی برای منابع انسانی 

به منظور افزایش تعهد سازمانی است.
٨- مدیریت، پاداش های مادی صرف نیست؛ تکریم و 
ارتقا کارمند در بین خانواده و جامعه از طریق پاداش های 

مادی و غیر مادی است.
٩- مدیریت، ورود به جزئیات عملکرد کارکنان نیست؛ 
مدیریت تفکر تدوین اهداف هر شغل است تا نیروی 

انسانی  برای تحقق آن اهداف برنامه ریزی کند.

صبح وقتى برف را ديدم خواستم چيزى بنويسم 
مثل اين:برف نو! برف نو! سالم، سالم بنشين، خوش 
نشسته اى بر بام پاكى آوردى اى اميد سپيد. اما 
درست يک ثانيه قبلش يک تصوير ديدم كه تمام 
نگاه من رو عوض كرد و ياد اين افتادم كه كارتن 
حسابى  و  درست  سرپناه  كه  كسانى  ها،  خواب 
ندارند، كسانى كه ديوار خانه هايشان شکاف هايى 
بيش از پنجره هاى ما دارد در اين ايام زمستانى 
چه مى كنند. بچه هايى كه كفشهايشان سوراخ 
است.حرفم را نگفته پس گرفتم! حاال حرفم را كامال 

عوض مى كنم. 
براى خودم و شما سخاوت و مهربانى بيشتربراى 
عملکرد  و  كارايى  خودمان،  كشوردارى  نظام 
باالتربراى جامعه مان عدالت و انصافآروز مى كنم. 
يادمان باشد ممکن است زمانى كه شما وقتى در 
اتاق گرم و نرم تان اين پيام را مى خوانيد و خود 
را براى يک روز برفى با نشاط و جذاب آماده مى 
كنيد. كسى در گوشه اى از اين كشور با خودش 
زمزمه كند:زمستان سرد نيست ........ درد است.مى 
دانم اين نوشته تلخ است، اما گاهى بايد تلخى را 

نوشيد تا انسانيت را فراموش نکنيم.

برترینها -شاید در اوایل رابطه برایتان سخت 
هر  اما  دهید،  ارائه  را  خود  بهترین  که  باشد 
چه زمان بیشتر بگذرد و شما احساس راحتی 
بیشتری با شریک زندگی تان کنید، بهتر و 
بیشتر می توانید جنبه های مثبت خود را ارائه 
دوست  را  تان  زندگی  عشق  اگر  اما  دهید. 
دارید و دلتان می خواهد که هر چه زودتر 
خصوصیاتی  اینجا  در  ما  کنید،  ازدواج  او  با 
رعایت  اگر  که  کنیم  می  معرفی  شما  به  را 
آینده  زندگی  برای  او  انتخاب  بهترین  کنید، 

اش خواهید بود.
 

بلند پرواز باشيد

روحیه بلند پروازی برای آقایان جذابیت دارد. 
از  تنها  دنبال مردی هستید که  به  اگر شما 
شما حمایت کند، طوری که دیگر احتیاجی 
به کار کردن نداشته باشید یا این که قهرمانی 
را حل کند،  تان  تمام مشکالت  تا   بخواهید 
جذاب  مردی  هیچ  برای  صورت  این  در 

نخواهید بود.شما باید برای زندگی تان هدف 
داشته باشید. اگر زندگی تان روی برنامه باشد 
و برای رسیدن به خواسته هایتان تالش کنید، 
از چشم دیگران نیز جذاب تر به نظر خواهید 
ثابت  او  به  هایتان  هدف  با  واقع،  در   رسید. 
کسل  تنها  نه  شما  با  زندگی  که  کنید  می 

کننده نیست، بلکه پر از هیجان است.

 به خودتان رسيدگی کنيد

سال  چند  یا  ماه  چند  که  کند  نمی   فرقی 
یک  اگر  حتی  شناسید،  می  را  تان  عشق 
تنها  نباید  باشد،  تان گذشته  رابطه  از  سال 
می  راحتی  احساس  او  با  که  دلیل  این  به 
مثل  دیگر  و  کرده  رها  را  خودتان  کنید، 
سابق به ظاهرتان نرسید. شما باید همیشه 
از  زیباتر  تا  کنید  را  خود  تالش  بیشترین 
فکر  این  به  همیشه  آیید.  نظر  به  همیشه 
کنید  سعی  است،  تان  اول  دیدار  که  کنید 
دل طرف مقابل تان را هر طوری شده به 

دست آورید. اگر شما برای ظاهر و زیبایی 
نیز  نظر دیگران  از  قائل شوید،  ارزش  تان 

زیبا خواهید بود.

 تکيه گاه باشيد

اگر می خواهید دل مردتان را ببرید و به او 
ثابت کنید که شریک زندگی ایده آلی برای 
تکیه  که  دهید  نشان  باید  بود،  خواهید  او 
گاه محکمی برای او هستید، به این معنی 
حساب  شما  روی  تواند  می  همیشه  او  که 
باز کند. رابطه عاطفی یک جاده دو طرفه و 

پر از فراز و فرود است.
 اگر عشق زندگی تان بدانید که حتی زمانی 
و  یا مریض  داد  از دست  را  که شغل اش 
چون  و  هستید  کنارش  شما  شد،  افسرده 
روزهای خوش دست اش را در دست تان 
می فشارید و زیر گوشش زمزمه می کنید: 
»تو تنها نیستی«، حتما در اولین فرصت به 

شما پیشنهاد ازداوج خواهد داد.

برای رابطه تالش کنيد

با تالش کردن برای رابطه، به عشق زندگی 
تان نشان می دهید که این رابطه برای شما 
که  شود  می  موجب  همین  و  دارد  اهمیت 
عشق تان به ازدواج با شما فکر کند. مسلما 
هر رابطه ای فراز و نشیب های خود را دارد، 
بنابراین اگر شما نشان دهید که در شرایط 
و  ایستید  می  کردن،  فرار  جای  به  سخت 
تان  رابطه  تا  کنید  می  را  خود  تمام تالش 
به شکل سابق خود باز گردد، ثابت کرده اید 
که انتخاب خوبی برای یک زندگی مشترک 

نیز خواهید بود.
 

در انتخاب کلمات محتاط باشيد

آقایان خانم هایی را که خیلی واضح و صریح 
حسادت، عصبانیت و ناراحتی خود را نشان 
دهید و هیچ کنترلی بر رفتارهای منفی خود 
شما پسندند.  نمی  وجه  هیچ  به  را   ندارند 

به  را  خود  منفی  احساسات  توانید  می 
کافی تنها  دهید،  بروز  مثبت  ای   شیوه 

 است بخواهید.
 این که دوست ندارید زن دیگری به عشق 
زندگی تان نزدیک شود، کامال طبیعی است 
و حتی به طرف مقابل تان نیز عالقه و حس 
مالکیت شما را نسبت به او نشان می دهد 

اما بیان آن نیز راهی دارد.
پوست  یک  روی  ندارد  دوست  کسی  هیچ 
تخم مرغ شکسته راه رود، هیچ مردی نمی 
فریاد  سرش  بر  مدام  همسرش  که  خواهد 
بزند، بنابراین اگر می خواهید که انتخاب اول 
 فردی باشید، در انتخاب کلماتی که به کار 
کنید.در  عمل  تر  محتاطانه  گیرید،  می 
نهایت، اگر می خواهید زنی باشید که عشق 
زندگی تان تمایل به زندگی مشترک با شما 
را داشته باشد، باید بهترین خود را ارائه دهید. 
با رعایت نکاتی که در باال برایتان آورده ایم، 
مطمئن باشید که هر مردی آرزوی زندگی با 

شما را خواهد داشت.

عارفانه روز

خداوندا مارا چون سبزه ها فروتن ساز! 
چون گلها ساده !چون نسیم روح بخش !
و چون آفتاب فراگیر !و گل عشق را در 

دلمان شکوفا کن ،الهی امین

هر يک از لحظات  زندگى ما  همچون گوهرى 
بى نهايت  ارزشمند است كه به هيچ وجه

 نمى شود روى ان قيمت گذاشت!!

وقت رایگان است، اما بسیار قیمتی. نمی توانید 
صاحبش باشید، اما می توانید از آن استفاده

 کنید. نمی توانید آن را نگه دارید،
 اما می توانید صرفش کنید

918746532
376295481
542318679
253481967
897563124
164927853
635179248
481632795
729854316

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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کلبه ای که  در آن مهربانی هست،
  و ساکنینش می خندند.. بهتر از کاخی 

است،که مردمانش دلتنگ هستند! 
کلبه زندگیتان گرم محبت

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

تجربه کنید.   09158668002

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717
خرید ضایعات نقدی 

درب کارخانه 350 تومان
آدرس: شهرک صنعتی ، همت 3 

کارخانه دوم سمت چپ
32255221

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

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

بام، منابع آب و استخر
09155628497

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

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

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

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

به  دو نفر خانم برای همکاری در پوشاک نیازمندیم. 
آدرس: جمهوری اسالمی 8 - بازار نو - پوشاک 
دادرس    09152695168 - 32220655

تعدادی راننده با خودرو )ترجیحا پژو ، سمند و...( 
برای کار در آژانس با زنگ خور باال نیازمندیم.

09365613536

شرکت بازرگانی برای تکمیل کادر خود 
به چند نفر بازاریاب )خانم( با روابط 

عمومی باال فقط تلفنی به صورت 
نیمه وقت نیازمند است.

09117966548 -32238486

 4 میلیون تومان وجه نقد

در ماشینی جا مانده است

 لطفا یابنده با شماره 

09157264600 تماس حاصل 

فرماید و مژدگانی دریافت نماید.

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

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331
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بلند قامتان زیرکوه میزبان
 هفته اول دور رفت لیگ والیبال استان 

 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان زیرکوه 
با میزبانی  بازیهای لیگ والیبال استان خراسان جنوبی  ، دور رفت 
شهرستان زیرکوه آغاز خواهد شد.در این دوره از مسابقات 11 تیم 
برای   2 منطقه  و   1 منطقه  عنوان  تحت  استان  های  از شهرستان 
کسب عنوان قهرمانی بایکدیگر رقابت خواهند کرد.تیم های حاضر 
بزرگساالن  و  سربیشه   ، خوسف   ، زیرکوه   : شامل  یک  منطقه  در 
بیرجندتیم های حاضر در منطقه  بیرجند،جوانان  ، نوجوانان  بیرجند 

دو شامل : طبس ، سرایان ، فردوس ، بشرویه و قاین.

تیم ملی سرکل کبدی ایران چهارم جهان شد

بندی  رده  دیدار  در  قبول شکست  با  ایران  ملی سرکل کبدی  تیم 
چهارم  مقام  به  آمریکا،  مقابل  جهانی  های  رقابت  دوره  ششمین 
جهان بسنده کرد. به گزارش ایرنا، ششمین دوره رقابت های جهانی 
ایالت  در  ماه  آبان   16 روز  از  کشور   12 شرکت  با  کبدی  سرکل 
پنجاب هندوستان برگزارشد و تیم آمریکا در دیدار رده بندی ضمن 
جبران شکست مقابل ایران در مرحله مقدماتی مدال برنز مسابقات 
را از آن خود کرد. تیم ملی سرکل کبدی ایران در این رقابت ها با 
کسب 5 پیروزی متوالی مقابل تیم های تانزانیا، استرالیا، آرژانتین، 
کنیا و آمریکا به عنوان تیم اول گروه دو به مرحله نیمه نهایی راه 
مقابل  نهایی  نیمه  دیدار  در  ایران  کبدی  پوشان سرکل  ملی  یافت. 
برابر و کسب  بازی  ارائه یک  آرایی کردند و علیرغم  انگلیس صف 
تساوی در امتیاز 35 در وقت قانونی مسابقه، در وقت های اضافه 41 
بر 39 نتیجه را واگذار کردند تا حریف آمریکا در دیدار رده بندی شوند.

صعود ۲۳ و۱۰۰ پله ای رکابزنان ایران در آسیا

بندی  رده  آخرین  مهر- 
دوچرخه  جهانی  اتحادیه 
منتشر  حالی  در  سواری 
شد که رحیم امامی 23 پله 
ایران  تیم  و  داشته  صعود 
صدرنشین آسیا شده است. 
اتحادیه جهانی دوچرخه سواری دهه سوم هر ماه میالدی اقدام به 
انتشار رده بندی دوچرخه سواران حاضر در تورهای قاره ای و رده 
بندی تیم های ملی و باشگاهی در هر قاره و جهان و در بخش های 
مختلف می کند. در آخرین رده بندی منتشر شده از سوی اتحادیه 
جهانی، در ماه نوامبر شاهد صعود رکابزنان ایرانی بودیم. در این رده 
بندی برترین رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی الکسی لوتسنکو از 
کینگ  است.  ایستاده  آسیا  قاره  جدول  صدر  در  همچنان  قزاقستان 
لوک چئونگ از هنگ کنگ دوم است. رحیم امامی از ایران با صعود 
23 پله ای از رده بیست و ششم هم اکنون در رده سوم قرار گرفته است.

1. وراثت: انواع خاص و تقریبا رایجی از کم خونی، ارثی 
هستند و از بدو تولد بروز می کنند. این نوع کم خونی 
را با تجویز قطره آهن به وسیله پزشک اطفال برای 
بارداری  اطفال زیر 2 سال می توان کنترل کرد. 2. 
و زایمان: در دوران بارداری و زایمان، احتمال ابتال به 
کم خونی در خانم ها افزایش می یابد. از این رو، مصرف 

مکمل های آهن و اسید فولیک از حدود 6 ماه پیش از 
بارداری تحت نظر پزشک می توانند پیشگیری کنند 3. 
افزایش سن: سوءتغذیه و بیماری های ناشی از افزایش 
سن هم دلیل دیگری برای ابتال به کم خونی در بالغین 
محسوب می شود. از این رو، سالمندان هم باید برای 
به کم خونی مصرف مکمل های  ابتال  از  پیشگیری 

آهن را زیر نظر پزشک داشته باشند. 4. کمبود ویتامین 
B12: کمبود ویتامین B12 هم می تواندباعث کم 
خونی می شود به همین دلیل هم معموال کسانی که 
گوشت قرمز در برنامه غذایی روزانه خود ندارند،کمبود 
از  ترکیبی  مکمل های  هستندمصرف  ویتامین  این 
آهن و ویتامین B12 را با نظر پزشک داشته باشند.

عواملابتالبهکمخونی

نکات ساده و مهم شستشوی مو 

موهای خشک: این نوع موها، در بین انواع موها 
کمترین تعداد دارد و برای شستشو، الزم است 
از شامپوهای نرم کننده و یا کرم استفاده کنید.

در شستشوی آنها نیز باید از چنگ زدن و برس 
کشیدن پرهیز نمود .موهای چرب: افراد دارای 
این نوع مو نسبت به سایر انواع تعداد بیشتری 
بدون  باید  موها  نوع  این  شستشوی  هستند 

انجام شود  انگشتان  یا  و  برس  ناخن،  دخالت 
شستشوی یک روز در میان و در هر دفعه، دو 
بار شستشو کفایت می کند به یاد داشته باشید. 
موهای معمولی: میزان چربی این موها و تعداد 
افراد دارای این نوع مو، در بین دو دسته قبلی 
قرار دارد و به همین دلیل نیز نحوه شستشو 

نیز باید ترکیبی بین به دو نوع قبلی باشد.

این میوه ها را فراموش نکنید!

سیب: مصرف روزانه یک عدد سیب بیماری را 
از شما دور می کند. این میوه سرشار از پروتئین، 
 B۳، B۲، کلیسم، فسفر، آهن و انواع ویتامین های
B۱، و ویتامین C است. کیوی: کیوی سرشار از 
 ،A، E است.و دارای ویتامین های C ویتامین
کلسیم، آهن و اسید فولیک است. نارنگی: به 
دلیل ویتامین A فراوانی که دارد،برای پیشگیری 

از سرطان مفید است. در مواقع سرماخوردگی 
نباید از این میوه غافل شد که منبع غنی ویتامین 
C است و برای کاهش تب می تواند مفید باشد. 
پرتقال: پرتقال گرچه اسیدی است ولی خاصیت 
قلیایی به بدن می دهد و برای کسانی که گوشت 
زیاد مصرف می کنند و بدنشان اسیدی شده، مفید 
است .از پرتقال برای کم کردن وزن مفید است.

سواری پژو پارس  با ۱56کیلومتر سرعت متوقف شد

گروه استان ها-خراسان جنوبی-رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروي 
داد.به  خبر  بود  حرکت  در  156کیلومتر  مجاز  غیر  سرعت  با  که  پارس   پژو  سواری 
خبر  این  تشریح  رضایی«در  پلیس،سرهنگ«حسین  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش 
خودروهاي  کنترل  »نهبندان«هنگام  راه  پلیس  سرعت  کنترل  تیم  گذشته  گفت:روز 
عبوري یک دستگاه سواري پژو پارس که باسرعت156کیلومتر در حال حرکت بود را 
مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند.وی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه 
و  »سرعت  ساز  حادثه  تخلفات   ارتکاب  علت  است،گفت:به  راه  پلیس  قرمز  خط  ساز 
سبقت غیر مجاز »خودروي مذکور دو میلیون ریال جریمه و 10نمره منفی در سوابق 
با  رانندگان  تا  است  این  قانون   اعمال  از  پس  که  شد  ثبت  خاطی  راننده  گواهینامه 
توجه بیشتري قوانین و مقررات را رعایت کرده و سهم خود را در تامین امنیت راه ها 

ایفا نموده و با رعایت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود آینده باشند.

کشف 77میلیونی البسه در فردوس

یک  توقیف  فردوس،از  انتظامي  جنوبی-فرماندهي  ها-خراسان  استان  گروه 
داد. خبر  ریال  77میلیون  ارزش  به  قاچاق  کاالی  پژو206حامل  سواري  دستگاه 

گذشته  هوشنگیگفت:روز  محمد  پلیس،سرهنگ  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
قاچاق،به یک  اجراي طرح ممنوعیت ورود کاالي  در  انتظامي شهرستان  مأموران 
وي  کردند.  متوقف  بازرسي  جهت  را  خودرو  و  مشکوک  پژو206  سواري  دستگاه 
فاقد  که  قاچاق  خارجي  البسه  انواع  ازخودرو،517ثوب  دربازرسي  افزود:مأموران 
قضائي  مراجع  به  پرونده  تشکیل  با  متهم  و  کشف  را  بود  گمرکي  اسناد  هرگونه 
معرفي شد.فرماندهي انتظامي شهرستان فردوس تصریح کرد:اجراي این گونه طرح 
ها یکي از راهبردهاي عملیاتي  پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با قاچاق 
زمینه  این  در  و  مي شود  اقتصاد کشور محسوب  و شکوفایي  رشد  در جهت  کاال 

همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

هزار و ۲۰۰عدد قرص غیرمجاز در«نهبندان«کشف شد

کشف  از  نهبندان  انتظامي  جنوبی-فرمانده  ها-خراسان  استان  گروه 
پایگاه  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  غیرمجاز  قرص  و200عدد  هزار 
با کسب خبري مبني  خبري پلیس،سرهنگ غالمرضا شاهوردي گفت: 
صنفي  واحدهاي  از  یکي  در  مجاز  غیر  هاي  قرص  فروش  و  خرید  بر 
شهرستان،بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.وی 
تصریح کرد:مأموران با انجام گشت زني در سطح شهر و کنترل واحدهاي 
صنفي؛مغازه مورد نظر شناسایي شد و پس از هماهنگي با مقام قضائي 
محل مورد بازرسي قرار گرفت.سرهنگ شاهوردي بیان داشت:در بازرسي 
شد.فرمانده  غیرجاز کشف  قرص  عدد  و 200  هزار  واحد صنفي  این  از 
از  رابطه متهم دستگیر و پس  این  نهبندان خاطرنشان کرد:در  انتظامي 

تشکیل پرونده،جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفی شد.

داده نما،

آیا میدانید 
باالترین آمار فوت 

بر اثر مسمومیت با  گاز  منو اکسیدکربن 
در حالت خواب، هرسال مربوط به 

اولین شبهایی است که هوا سرد می شود 
و بخاری ها 

به کار می افتند ؟!

خروجی بخاری گازی را کنترل کنید و 
مطمئن شوید همه گاز خروجی بخاری 
از اتاق خارج میشود و لوله های بخاری 
محکم هستند. برای اطمینان بیشتر، 
درز مختصری از پنجره یا در به بیرون 

بازبگذارید تا هوا جریان داشته باشد.

آبی  با شعله  بخاری  که  در صورتی 
که  شد  مطمئن  می توان  بسوزد، 
و  سالمتی  تهدید  جهت  از  موردی 
وجود            گاز  اثر  در  گازگرفتگی  خطر 

ندارد.

شومینه استفاده کرد.شب ها و هنگام خواب هرگز نباید از 

استفاده از بخاری بدون دودکش 

در منازل نیز خطر گاز گرفتگی 
و مرگ را به همراه دارد.

در  گازسوز  بخاری  نصب  از  صورت صورتی که لوله بخاری گرم باشد؛ پس  در  اما  ندارد  وجود  سرد بودن لوله، گاز در محیط پخش مشکلی 
می شود.

مانند  گاز  از  ناشی  مسمومیت  عالئم 

آنفلوآنزاست. سوزش چشم، تنگی نفس، 

خشونت صدا، کاهش سطح هوشیاری و

در   نهایت اغما و مرگ.

های  دودکش  یکبار  وقت  چند  هر 

وسایل گازسوز را حتماً بازرسی کنید.

در نهایت اگر کسی دچار گاز گرفتگی شد: 

فرد مسموم را از محیط آلوده به هوای آزاد 

منتقل کنید. یقه پیراهن و کمربند و لباس های 

درصورت  کنید.  باز  را  مسموم  افراد  تنگ 

امکان، عملیات اکسیژن دهی به فرد مسموم 

را با نهایت دقت شروع کنید. باز نگه داشتن 

راه های تنفسی و تماس با اورژانس در مراحل 

بعدی درمانی باید مورد توجه قرار گیرد.
همانطور که میدانید هر ساله بسیاری از هموطنانمان در اثر برخی از سهل انگاری ها 
جان خود را از دست می دهند. لطفاً دقایقی فرصت بگذارید و مطلب باال را بخوانید ...

هشدار  خروجی ها
ی

شعله آب
شومینه

دودکش ها
وم

سم
رد م

ف
ی

رس
باز

وله
ن  ل
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رم ب

گ

فرهنگ بسیجی، فرهنگ معنویت و شجاعت ، غیرت و  استقالل ، آزادگی و  اسیر خواست های حقیر، 
بسیج دانشجویی خراسان جنوبینشدن است. امام خامنه ای )مدظله العالی(    هفته  بسیج گرامی باد

داخلوخارجشهرهمراه: ۱۱۲۰ 56۱  ۰9۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید

https://telegram.me / persean00
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان

 09155610262-  32342112 056 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل فاطمــی
پرشین سابق

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(
لوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 09153638047 - 32317903   

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت

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

بنگاه قالب بتن تـوکــل
خشکشویی باران

شستشویانواعالبسه،روتختی،روفرشیو...شستشویپتووپردهبههمراهبازوبست
آدرس:خیابان15خرداد-22بهمن1تلفن:32448187-09157212188

بمنزل
ازدر

مراسم استقبال
 از دو  کاروان پیاده اربعین

 اعضای جمعیت جوانان سرزمین خورشید 
زمان: امروز چهارشنبه 3 آذر ساعت 19

مکان: مسجد امام حسین )ع(
روابط عمومی جمعیت جوانان سرزمین خورشید

درطولهفتهکوبیده،جوجه،پاچینمخصوص
خصوصاجمعههافراموشنشود
باکیفیتباالوقیمتمناسب

سرآشپز:هنرپیشهتلفنرزرو:32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار

هیئت جوانان عاشورایی رزمندگان اسالم در نظر دارد: 
برایرفاهزائرینپیادهامامالرئوفآقاامامرضا)علیهالسالم(

درفاصله50کیلومتریمشهدمقدس
ازتاریخ3آذربهمدت7روزاقدامبهبرپاییایستگاهپذیرایی

)صبحانه،نهار،شام،چای،شیر،خرماو...(
درصورت است خواهشمند لذا نماید.
امکانباکمکهاینقدیوغیرنقدی

خودیاریگرماباشید.

شمارهحسابوکارت:
4213-42-6964478-1
6273811063956731
بانکانصاربهنامهیئت
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یافته های تاریخی جدید از سابقه فعالیت های صنعتی در طبس

گروه خبر- مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی در جریان بررسی آثار تاریخی روستای ملوند، آثاری حاکی از فعالیت های صنعتی 
در قالب ذوب فلز مس شناسایی شد. برآبادی افزود: این محوطه در شمال روستای ملوند و در منطقه کفترخو قراردارد، سرباره های موجود حاکی از 
چهارشنبه * 3 آذر 1395 * شماره 3658استحصال فلز مس در محل می باشد.  هم چنین در حاشیه جنوبی روستا و در نزدیکی قلعه ملوند نیز سنگ نوشته ای متعلق به دوره قاجار شناسایی شد.

7
قطع برق صنعتی

فقط با مجوز مقامات شهرستان

شهروندان  از  یکی  پیام  پیگیری  برای  مالئی- 
مبنی بر اخطار قطع شرکت برق خوسف برای چند 
واحد صنعتی گلخانه ای به دلیل بدهی کمتر از یک 
میلیون تومان و خسارت های جبران ناپذیر حاصل 
از آن به گلخانه داران، با سروری مسئول بازرسی 
شرکت برق شهرستان گفت و گو کردیم که وی 
عنوان کرد: مجتمع های گلخانه ای بیش از 4 دوره 
بدهی خود را پرداخت نکرده اند و به همین دلیل 
ما اخطار 72 ساعته ای را به منظور تسویه بدهی 
صادر کردیم. سروری با اشاره به اینکه ما باید دنبال 
مطالبه های اداری باشیم، ادامه داد: این اولین اخطار 
ما به این مجتمع ها بوده و برای قطع برقشان نیاز 
استانی  یا حتی  از مقامات شهرستانی و  به مجوز 
است. مسئول شرکت برق خوسف خاطرنشان کرد: 
صنعتگران نباید با استناد به مصوبه ای در هیئت 
دولت و دستور استاندار خیالشان راحت باشد و نسبت 

به پرداخت بدهی ها شان کوتاهی کنند.

طرح های کسب و کار در جوار مساجد 
حمایت می شود

با  شبستان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اشاره به اینکه امروزه کسب و کارهای خانگی به 
عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد 
در  کار  و  از طرح کسب  گفت:  به شمار می روند، 
جوار مساجد حمایت می شود. محبی در بازدید از 
دوره آموزشی این طرح به همراه مسئول دبیرخانه 
کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان از بانوان 
درخواست  آموزشی  دوره  این  در  کننده  شرکت 
کرد آثار تولیدی خود را برای نمایش و فروش در 
کانون های  دستاوردهای  و  توانمند ی ها  نمایشگاه 
فرهنگی و هنری مساجد که در آینده نزدیک در 

محل نگارخانه ابوذر برپا می شود ارائه دهند.

تاکید بر صرفه جویی ادارات دولتی
در مصرف گاز طبیعی

  گروه خبر- مدیر عامل شرکت گاز با اشاره به 
رعایت  لزوم  بر  استان  در  دما  چشمگیر  کاهش 
مشترکان  توسط  طبیعی  گاز  مصرف  الگوی 
تاکید  دولتی”  سازمانهای  و  “ادارات  مخصوصا 
معاون  ذیربط  بخشنامه  به  اشاره  با  دشتی  کرد. 
اول محترم رئیس جمهور افزود: امسال نیز مانند 
سال هاي گذشته رعایت بخشنامه صرفه جویی 
در ادارات توسط بازرسان شرکت گاز مورد پایش 
موارد  از  تخلف  در صورت  و  گرفت  قرار خواهد 
مندرج در بخشنامه اخطاریه برای دستگاه اجرایی 
اثر  ترتیب  در صورت عدم  صادر خواهد شد که 

می تواند منجر به قطع گاز نیز گردد.

یادواره شهدای مدافع حرم
در شهرستان بشرویه برگزار شد

شامگاه  حرم  مدافع  شهدای  یادواره  تسنیم- 
پایگاه مقاومت بسیج خواهران  دوشنبه به همت 
شد.  برگزار  بشرویه  شهرستان  الشهدا  ام 
نمایندگی  دفتر  مسئول  غالمی  حجت االسالم 
ولی فقیه در سپاه فردوس در این یادواره با اشاره 
به آسیب های اجتماعی در محیط خانواده ها گفت: 
ازدواج سخت و طالق آسان در زندگی ها در حال 
رواج است که بخشی از آن به کوتاهی های والدین 

برای سختگیری ها در ازدواج مربوط می شود.

طرح واکسیناسیون علیه تب برفکی
در دام های سبک آغاز شد

گروه خبر- معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 
استان گفت: طرح واکسیناسیون دام های سبک 
شد.  آغاز  استان  سراسر  در  همزمان  صورت  به 
مرحله  دومین  طرح  این  کرد:  عنوان  اصغرزاده 
واکسیناسیون تب برفکی دام های سبک است که 
پیش بینی می شود حدود 650 هزار رأس گوسفند 

و بز علیه بیماری تب برفکی شوند.

سامانه پیامکی فوریت های پلیسی
در استان راه اندازی شد

سامانه  اندازی  راه  از  انتظامی  فرمانده  مهر- 
استان خبر  در  پلیسی  فوریت های  پیامکی ۱۱0 
داد. سردار شجاع اظهار کرد: این سامانه برای ارائه 
خدمات مناسب به شهروندان و به منظور سهولت 
در برقراری ارتباط با مرکز فوریت های پلیسی راه 
اندازی شده است. وی از شهروندان خواست در 
صورت مشاهده و برخورد با هرگونه جرایم، از 
پلیس  به   ۱۱0 پیامک  و  تماس  شماره  طریق 

اطالع تا در کمترین زمان ممکن اقدام شود.

دفع فاضالب 
در 40 کیلومتری
شهرها مبنای قانونی ندارد 

از شهروندان  پیام یکی  کاری- برای پیگیری 
تصفیه  چرا   اینکه  بر  مبنی  روزنامه  ستون  در 
خانه آب و فاضالب که طبق قانون باید در 40 
کیلومتری شهر باشد در ۱5 کیلومتری شهر قرار 
گرفته است هاشمی مقدم مدیر آبفا استان عنوان 
به  بسته  و  موجود  استانداردهای  اساس  بر  کرد: 
با شهر مشخص  نوع فرآیند فاصله تصفیه خانه 
می شود که در هیچ مرجع قانونی و علمی ذکری 
نشان  خاطر  وی  است.  نگردیده  کیلومتر   40 از 
به  بینی شده  اعتبار پیش  بدیهی است که  کرد: 
هر پروژه با توجه به مطالعات مصوب تخصیص 
می یابد و برای تصفیه خانه فاضالب بیرجند هم 
دقیقا مراحل تصویب در آبفای کشور، وزارت نیرو 
مجوزهای الزم  و  مدیریت طی شده  سازمان  و 
این  بر  و  است  شده  اخذ  ذیربط  های  ارگان  از 
اساس به پروژه اعتبار تخصیص یافته و اجرا شده 
است، لذا اعتباری بر اساس 40 کیلومتر به پروژه 
اختصاص نیافته است و مازادی هم نداشته است.

اقتصاد مقاومتی جامانده در پوسترها
و گزارش مسئوالن

»اقتصاد  تحقق  درباره  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
زمینه  این  در  گفت:  عمل«  و  اقدام   مقاومتی، 
نوشته  زیادی  پوسترهای  و  ها  کتاب  ها،  گزارش 
شده اما دردی دوا نشده چراکه به آن عمل نمی 
شود. آیت ا... عبادی در دیدار با جمعی از بسیجیان 
و طالب استان با بیان اینکه اگر عالمان به آنچه 
می دانند عمل نکنند بین عاقل و جاهل هیچ فرقی 
وجود ندارد، افزود: در این صورت است که صحنه 
با بیان اینکه  را به جاهالن واگذار کرده ایم. وی 
ثروت های شخصی و ملی محل مصرف شناخته 
شده دارند، بیان داشت: اگر اعتبارات در جای خود 
مصرف شوند نیازها برآورده شده و جامعه ای بی نیاز 
خواهیم داشت و در این صورت است که می توانیم 

آزاد رشد کرده و به کمال و توسعه برسیم.

580 واحد مسکونی برای محرومان 
ساخته شده است

ایرنا- رئیس هیات مدیره خیران مسکن ساز 
کشور گفت: تاکنون ساخت 580 واحد مسکونی 
اتمام  به  خیر  افراد  کمک  با  محرومان  برای 
رسیده و حدود 200 واحد دیگر در حال احداث 
درفشی  شد.  خواهد  واگذار  زودی  به  که  است 
و  ازمیغان  روستاهای  هادی  طرح  از  بازدید  در 
خرو عنوان کرد: تاکنون برای سه میلیون خانه 

روستایی سند مالکیت صادر شده است.

ادامه لوله گذاری انتقال آب کشاورزی 
در 50 کیلومتر شهرستان درمیان

از  گفت:  درمیان  کشاورزی  جهاد  مدیر  ایرنا- 
کشاورزی  بخش  توسعه  صندوق  بودجه  محل 
لوله گذاری انتقال آب کشاورزی در 50 کیلومتر از 
اراضی شهرستان که از سال زراعی گذشته شروع 
شده، ادامه دارد. ضیائیان احمدی بیان کرد: از این 
۱9کیلومتر  و  رسیده  اتمام  به  کیلومتر   3۱ مقدار 
باقی مانده با 85 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان 
سال جاری به اتمام می رسد. وی افزود: با اجرای 
این طرح، حدود 5.5 میلیون مترمکعب در مصرف 

آب بخش کشاورزی صرفه جویی شده است. 

بی توجهی به بیماری های شغلی

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  مهر- 
کار  از  ناشی  حوادث  برابر  شش  اینکه  بیان  با 
خسارات بیماری ناشی از کار است، گفت: به بحث 
سنجری  است.  نشده  توجه  شغلی  بیماری های 
در حوزه  آموزشی دستگاه های دخیل  کارگاه  در 
مشاغل سخت و زیان آور با بیان اینکه باید مدافع 
در  کرد:  اظهار  کنیم،  حفظ  را  کار  و  باشیم  کار 
از  باید  فیزیکی  و  منابع مادی  راستا در کنار  این 
سرمایه ارزشمندی دیگری به عنوان نیروی انسانی 
حمایت شود. وی با اشاره به اینکه بهداشت محیط 
و کار رسالت وزارت بهداشت است، افزود: ساالنه 
۱5 هزار بازرسی در  این حوزه انجام می شود اما 

حساسیت ها در بخش ایمنی کارها کمتر است.

اصالحیه : در اصالح خبر دوشنبه ۱ آذر روزنامه 
با عنوان »قفل بازارچه های مرزی باز می شود«، 
شده،  انجام  مصاحبه  در  ایرنا،  سایت  از  برگرفته 
های  بازارچه  مجدد  بازگشایی  گردیده  اعالم 
و  استانی  مسئوالن  مطالبات  جزو  استان  مرزی 
با  رسمی  جلسات  تمامی  در  که  بوده  کشوری 
مسئوالن کشور افغانستان مطرح گردیده است و 
با توجه به اینکه از طرف جمهوری اسالمی ایران 
بازگشایی  ندارد،  وجود  خصوص  این  در  مانعی 
مجدد بازارچه های مرزی موکول به اعالم نظر 

موافق کشور افغانستان می باشد.

و  قاین  شهرستان های  نماینده  ایرنا- 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  زیرکوه 
به  وابسته  برکت  بنیاد  عمرانی  فعالیت های 
در  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
با  و  است  رضایت بخش  مرزی  استان  این 
گسترش  باید  منطقه  محرومیت  به  توجه 
ایرنا،  با  گو  و  گفت  در  فالحتی  یابد. 
در بحث  بنیاد،  این  عنوان کرد: خیرخواهی 
محرومیت زدایی برای همه  مردم استان قابل 
درک است و افتتاح دو پروژه مدرسه در دو 
بخش نیمبلوک قاینات و پیشبر زیرکوه این 

نقش را پررنگ تر کرده است.
هر  در  برکت  بنیاد  ورود  با  وی  گفته  به 
هم  و  می شود  پویا  اقتصاد  هم  منطقه، 
می گیرد  تازه  بویی  و  رنگ  اشتغال زایی 
و  بخش  این  پایدار  توسعه  با  امیدواریم  که 
این  در  محرومیت زدایی  طرح های  اجرای 
مناطق، بخشی از مشکل های غیرقابل وصف 
مناطق محروم حل شود. این نماینده مجلس 
اقتصادی و فرهنگی  فقر  این که  به  اشاره  با 
مردم  که  شده  باعث  محرومیت ها  کنار  در 
دنبال  به  کم تر  کشور  شرقی  استان  این 
بیان  باشند،  اقتصادی  و  تولیدی  پروژه  های 
نگاهی  باید  برکت  بنیاد  ارتباط  این  در  کرد: 
ویژه به مردم این منطقه داشته باشد. فالحتی 

افزود: محرومیت زدایی در خراسان جنوبی نیاز 
به حمایت های ویژه ای دارد، به گونه  ای که 
نگاهی  با  باید  پروژه ها  این  تا ۱00  از صفر 
حمایتی در استان صورت پذیرد و در غیر این 
صورت پروژه ی تولیدی وجود نخواهد داشت.
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  ادامه  در  وی 
توجه به محرومیت قابل توجهی که به دلیل 
۱8سال خشکسالی در شرق کشور خصوصًا 
خراسان جنوبی به وجود آمده، محرومیت در 
این استان با نگاهی دلسوزانه توجه شود تا 
در  مؤثر  گامی  حمایتی  پروژه های  ایجاد  با 
محرومیت زدایی در این منطقه برداشته شود.

فعالیت های بنیاد برکت در بخش
 فرهنگی مناطق محروم

قابل تمجید است

شهرستان های  مردم  نماینده   همچنین 
قدردانی  با  سربیشه  و  نهبندان  مرزی 
اقتصادی،  توانمندسازی  اقدام های  از 
بنیاد برکت در مناطق  اجتماعی و فرهنگی 
به  توجه  با  گفت:  جنوبی  خراسان  محروم 
اقدام های  به  نیاز  استان  محرومیت های 
تولیدی  کارگاه های  ایجاد  نظیر  زیرساختی 
افزود:  افضلی،  نظر  است.  اشتغال زایی 

محرومیت نهبندان و سربیشه غیرقابل انکار 
است و نمی توان از کنار آن به راحتی گذشت 
پس باید نیاز مردم این مناطق رفع شود که 
ایجاد اشتغال  نیازها،  این  از مهم ترین  یکی 

برای جویندگان کار است.
برکت  بنیاد  مثل  نهادهایی  وی  گفته  به 

حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  وابسته 
امام)ره(، بنیاد علوی و قرارگاه خاتم که در 
یک خط حرکت می کنند و فلسفه وجودی 
ایجاد  با  است  محرومیت زدایی  هم  آن ها 
محروم  مناطق  نیاز  مورد  زیرساخت های 
اجتماعی  آسیب های  بسیاری  از  می توانند 
پیشگیری کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه 

بیرجند با تشکر از فعالیت بنیاد برکت برای 
آسفالت ۱0 کیلومتر راه روستایی یادآور شد: 
وجود  خاکی  راه  کیلومتر   343 نهبندان  در 
دارد که مسیر رفت و آمد مردم است و باید 
در  و کشوری  استانی  تدبیری  زودتر  هرچه 
تصریح  افضلی  شود.  اندیشیده  ارتباط  این 

کرد: با رایزنی های صورت گرفته در سطح 
مشکل  از  بخشی  توانستیم  ملی  و  استانی 
هرچه  امیدواریم  کنیم،  بررسی  را  استان 
زودتر به نتیجه برسیم در این ارتباط برای 
و  تکمیل  احداث،  نظیر  پروژه ها  از  بخشی 
و  کتاب خانه  راه سازی،  مدرسه،  تجهیز 

مساجد قول هایی گرفته شده است.

بخشی از فعالیت های بنیاد برکت
در استان

 87 سال  از  برکت  بنیاد  است  گفتنی 
بالغ بر 2 هزار و 267 میلیارد ریال  تاکنون 
توانمندسازی  شامل  مختلف  بخش های  در 
اقتصادی و کارآفرینی، انجام امور زیربنایی، 
ساخت  برکت،  مساجد  و  مدارس  ساخت 
خدمات  و  قرض الحسنه  وام  بیمارستان، 
بیمه  و حمایتی در این استان سرمایه گذاری 
برکت  بنیاد  است  ذکر  به  است. الزم  کرده 
کارآفرینی،  و  اقتصادی  توانمندسازی  برای 
مشارکت  با  ریال  میلیارد   97۱ و  یک هزار 
در اجرای ۱2پروژه سرمایه گذاری کرده که 
استان  در  پایدار  اقتصاد  در  موفقی  گام های 
میلیارد   ۱20 هم چنین  است.  شده  برداشته 
باب   27 ساخت  برای  ریال  میلیون   544 و 
ریال  میلیون   ۱50 و  میلیارد   ۱4 و  مدرسه 
صرف ساخت ۱4 باب مسجد از سوی بنیاد 
برکت در استان هزینه شده است. مبلغ ۱23 
 23 اجرای  در  ریال  میلیون   576 و  میلیارد 
پروژه ی زیربنایی که شامل تکمیل و تجهیز 
راه سازی،  کتاب خانه،  حسینیه،  مدرسه، 
و  بیمارستان  ساخت  و  تجهیز  آب رسانی، 

خانه ی عالم و ... است، هزینه شده است.

 ابراز رضایت نمایندگان استان در مجلس از فعالیت های عمرانی بنیاد برکت

دادرس مقدم- ناصری، فرماندار بیرجند 
در گفت وگو با آوا گفت: برای بهره گیری 
اداره  به همت  که  عترت  و  قرآن  هفته  از 
کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار می شود 
فرد  هر  تا  شود  تعیین  شاخص هایی  باید 
این  در  خود  جایگاه  توجه  با  گروه  هر  در 

آفرینی کند. نقش  خصوص 
قران  هفته  نقش  برگزاری  درباره  وی 
قرآنی  ظرفیت های  معرفی  در  عترت  و 

برگزاری  اینکه  به  توجه  با  اظهارکرد: 
نگهداشت  در  یابودها  و  نکوداشت ها 
برای  باید  دارد  مهمی  نقش  مفاهیم 
جامعه  در  مهم  مراسمات  اینگونه 

انجام شود.  دقیقی  برنامه ریزی 
قرآن  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  فرماندار 
است،  مسلمانان  همه  زندگی  پایه  کتاب 
کتاب  این  محتوای  شناخت  داد:  ادامه 
کمکی در راه و رسم زندگی هر فرد و هر 

قشری از جامعه است تا در اجرای وظایف 
بهترین شکل عمل کنند. وی  به  کارها  و 
درک  سطح  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید 
استفاده  است  متفاوت  فرد  هر  معلومات  و 
جایگاه  به  توجه  با  قالب  این  از  فرد  هر 
تأکید  ناصری  است.  متفاوت  آنها  درک  و 
به  تبلیغی  کارهای  متولی  دستگاه  کرد: 
عنوان جلودار در این امر برنامه ریزی هایی 
اجرا  با  تا  کنند  تعریف  خصوص  این  در 

مفید  برنامه ای  می توانند  آن  ساماندهی  و 
مفاهیم  تعمیق  راستای  در  کاربردی تر  و 

قرآنی در این هفته داشته باشند.
گفتنی است، در هفته قرآن و عترت ) 22 
فرهنگی  برنامه  امسال، 24  ماه(  آذر  تا 29 
برپایی  که  برگزار می شود  استان  در  هنری 
جشنواره ها، نمایشگاه ها، مسابقات و کارگاه  
های علمی و آموزشی از جمله برنامه های 

محوری گرامیداشت این هفته است.

و  نهبندان  مردم  نماینده  نظرافضلی  مالئی- 
آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در  مجلس  در  سربیشه 
موارد خاص  جزء  نهبندان  توسعه  کرد: طرح  عنوان 
اما  دارد  تاکید  آن  به  رهبری  معظم  مقام  که  است 
دولت تمام ردیف های اعتباری خاص را از سازمان 
اینکه  بیان  با  وی  است.  کرده  حذف  بودجه  برنامه 
به  رهبری  معظم  مقام  که  تومانی  میلیارد   60 از 
میلیارد   30 حدود  فقط  اند  داده  اختصاص  نهبندان 
تخصیصی  هیچ  هم  امسال  افزود:  شده  محقق 
نداشته است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه ادامه 
نماینده  استانی،  با همه مسئوالن  این مورد  داد: در 
و  برنامه  سازمان  رئیس  معاون  و  مشاور  فقیه،  ولی 
بودجه مکاتبه و حضوری از وضع بحرانی نهبندان و 

سربیشه گفتم و هنوز هیچ خبری نشده است.

کارخانه حاجات نیازمند توجه مسئوالن
)پنبه  حاجات  کارخانه  به  مجلس  نماینده  این 
گذار  سرمایه  افزود:  و  کرد  اشاره  نهبندان  نسوز( 
قبلی قرار بود اگر سرمایه اش را بیرون می آورد به 
جای آن دو کارخانه فرآوری سنگ احداث کند که 

بازهم محقق نشد. این موضوع 

214 هزار خانوار خراسان جنوبی سرشماری شدند

طرح توسعه نهبندان
از ردیف های اعتباری خاص کشور خارج شد

ادارات جدید کمیته امداد
در 6 شهرستان استان راه اندازی شد

خراسان جنوبی در پله دوم سرشماری نفوس و مسکن

با وجود وضع بحرانی شهرستان مدیرکل:

برنای تنها- در راستای خدمت رسانی به مددجویان، 
ادارات کمیته امداد از ۱5 مرکز به 2۱ مرکز در استان 
نهاد  این  مدیران  شورای  جلسه  در  یافت.  افزایش 
دستاوردهای سفر رییس کمیته امداد کشور به استان 
بررسی  مددجویان  معیشتی  وضع  بهبود  راستای  در 
شد. رضا سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( خراسان جنوبی اعتبار اختصاص یافته به استان 
را 6 میلیارد و 200 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: 
این اعتبار در بخش های مسکن، جهیزیه، درمان و 
زیارت  شوق  قالب  در  مددجویان  زیارتی  های  سفر 
موافقت  با  داد:  ادامه  آبادی  سلم  شد.  خواهد  هزینه 
آرین  شهرهای  در  ادارات  این  امداد  کمیته  ریاست 
شهر، دهک، خضری دشت بیاض، قهستان، دیهوک، 
ایجاد 23  اندازی شده است. وی  شوسف و درح راه 

فعالیت  از  دیگر  یکی  را  استان  در  نیکوکاری  مرکز 
های این نهاد در راستای خدمت رسانی به محرومان 
مساجد  محوریت  با  مراکز  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
های  فعالیت  رشد  وی  است.  شده  اندازی  راه  محل 
کمیته امداد در طرح های مختلف را حاکی از اعتماد 
مردم به این نهاد مردمی دانست و بر بهره گیری از 

ظرفیت های خیران و نیکوکاران تاکید کرد.
یادآور شد:  استان همچنین  امداد  کمیته  مدیرکل 
مردم خیر و نوع دوست استان از ابتدای سالجاری، 
۱ میلیارد و 7۱0 میلیون تومان به مراکز نیکوکاری 
تومان  میلیون   542 میزان  این  از  که  کردند  اهدا 
کمک نقدی و ۱ میلیارد و ۱68 میلیون تومان غیر 
نقدی بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

80 در صد رشد داشته است.        

اجرایی  مدیر  مقام  قائم  برزجی- 
بیان  با  استان  و مسکن  نفوس  سرشماری 
در  سمنان  از  بعد  جنوبی  خراسان  اینکه 
مسکن  و  نفوس  سرشماری  دوم  جایگاه 
2۱4 هزار خانوار  از  بیش  دارد گفت:  قرار 

در خراسان جنوبی سرشماری شدند.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  ضامن  یاسر 
نفوس  سرشماری  در  اینکه  بیان  با  ما 

 52 جنوبی  خراسان  استان  در  مسکن  و 
 47 و  اینترنتی  صورت  به  خانوارها  درصد 
نویسی  نام  حضوری  صورت  به  درصد 
غایب  خانوارها  درصد  یک  افزود:  کرده 

نداشتند. یا همکاری  بودند و 
آمار  مرکز  پیش بینی  طبق  افزود:  وی 
سرشماری  در  جنوبی  خراسان  برای  ایران 
بود  خانوار  هزار   2۱۱ تعداد سرشماری   95

که با تالش مأمواران سرشماروی همکاری 
مردم 2۱4 هزار خانوار سرشماری شدند.

سرشماری  اجرایی  مدیر  مقام  قائم 
گفت:  جنوبی  خراسان  مسکن  و  نفوس 
بازشماری  طرح  اجرای  دیگر  هفته  دو 
با  کشوری  طرح  این  و  می شود  انجام 
سرشماری  در  خطاها  سنجش  هدف 
این طرح بخشی  اجرا و در  نفوس مسکن 

انتخاب  شهری  و  روستایی  خانوارهای  از 
ماموران  توسط  دیگر  بار  و  می شوند 
نشان  خاطر  ضامن  می شوند.  سرشماری 
صورت  در  بازشماری  طرح  در  کرد: 
قبلی  اطالعات  با  اطالعات  نبودن  منطبق 
خطا  میزان  آماری  روش های  وسیله  به 
به  سرشماری  صحت  و  می شود  مشخص 

صورت دقیق محاسبه می شود.

شاخص های متناسب با اقشار جامعه در برنامه های هفته قرآن و عترت گنجانده شود

مویی که در غالمی عباس )ع( شد سپید
در قبر تیره منزلت خویش رو کند

به مناسبت هفتمین روز درگذشت خادم العباس )ع( مرحوم

محمد ابراهیم حاجی زاده )ابراهیم نقاش( 
با دعای کمیل پنجشنبه 95/9/4 ساعت  یادبودی همراه  جلسه 
18/30 در محل طبقه فوقانی هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

منعقد می گردد، حضور شما هیئتی های عزیز مزید امتنان می باشد.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

هرگز یاد تو از لوح دل و جان نرود

9 سال است که نگاه مهربان فرزند عزیزمان

 هادی یــزدانی
 را در خیال خویش می جوییم و همیشه به یادش خواهیم بود. 

روحش شاد

خانواده یزدانی

نقد و اقساط
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امام عسکری )عليه  السالم( فرمودند:
َتُه َوالَکَرُم َطِبيَعَتُه َوالِحلُْم َخلََّتُه، َکُثَر َصِدیُقُه َمْن کاَن الَوَرُع َسِجيَّ

کسی که پارسایی خوی او، بخشندگی طبيعت او و برد باری منش او باشد، 
دوستانش زیاد شوند.

                                 )بحار األنوار، ج 78، ص 379(    
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ذوالنور: محدودیت های برجام برای ما 
اسرائیل را به حامی آن بدل کرده است

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  ذوالنور، 
خارجی مجلس گفت: با توجه به محدودیت های 
برجام علیه ایران طبیعی است که آمریکا و اسرائیل 
جز  محدودیتی  هم  ما  البته  و  باشند  آن  حامی 
زوری  برجام  و  نیستیم  قائل  خود  برای   NPT

است که به ما تحمیل شده است. 

مناظره با زیباکالم ، ننگی برای دانشگاه

کوچک زاده، نماینده سابق مجلس با اشاره به دعوت 
چندباره از وی برای مناظره با صادق زیباکالم بیان 
کرد: به اعتقاد من برگزاری این مناظره ننگی برای 
دانشگاه است ضمن اینکه از نظر قانونی نیز کسی 
که تعهد به اسالم و والیت فقیه ندارد، در دانشگاه 
به  که  کسی  کرد:  عنوان  وی  نمی شود.  پذیرش 
اسم آزادی به اسرائیل اظهار ارادت می کند، چطور 
می تواند در دانشگاه حضور داشته باشد چه برسد به 

اینکه با او مناظره ای ترتیب داده شود.

لغو سخنرانی مطهری بهانه ای برای 
سرگرم  کردن مردم است 

انتقاد  در  شهر  شاهین  نماینده  دلیگانی،  حاجی 
لغو  جریان  در  مطهری  از  الریجانی  حمایت  از 
نظرات  بود  خوب  اینکه  بیان  با  وی  سخنرانی 
موضوع  این  درباره  هم  را  مشهد  دادستان 
می شنیدند، گفت : فکر می کنم این یک بازی برای 
سرگرم کردن مردم است تا از اینکه مطالبات شان 
را بخواهند صرف نظر کنند. در حال حاضر مسایلی 
مثل اشتغال و جوانان وجود دارد و وظیفه مجلس 

این است که وقتش را صرف آن کند.

نماینده مشهد خواستار عذرخواهی 
مطهری از آیت ا... علم الهدی شد

علی  به  نامه ای  در  مجلس  در  مشهد  نماینده 
آیت ا... از  وی  عذرخواهی  خواستار  مطهری 
علم الهدی شد. شیران خراسانی گفت: عدم رعایت 
قانون آثار زیانباری دارد و قانون ما که برگرفته از 
دین اسالم است، اجازه نمی دهد بدون دلیل رفتار 

و گفتاری را به کسی نسبت دهیم.

کاش رئیس جمهور درباره وضعیت بد 
اقتصادی نامه ای به وزرا می نوشت

با  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل  فومنی،  زارع 
و  کشور  وزرای  به  جمهور  رئیس  نامه  به  اشاره 
دادگستری درباره لغو سخنرانی علی مطهری در 
مشهد، اظهار کرد: بنده از پیگیری رئیس جمهور 
اما  ممنونم  مطهری  آقای  سخنرانی  لغو  درباره 
ای کاش آقای رئیس جمهور دغدغه حل مشکالت 
وزرای  به  نامه  یک  و  داشت  را  مردم  معیشتی 
در  مردم  می گفت  و  می نوشت  خود  اقتصادی 

وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند.
 افتتاح نمایشگاه کارگاه های اقتصاد مقاومتی بسیج سپاه بیرجند   عکس: مریم پنجابیعکس روز 

 روحانی از اول همراه هاشمی بود ؛ طلوع 
احمدی نژاد خوب اما پایان بدی داشت

آن دسته  است:  معتقد  کرمانی  ا... موحدی  آیت 
کنند  روحانی حمایت می  از  که  اصولگرایانی  از 
در اکثریت نیستند. دبیرکل جامعه روحانیت مبارز 
افزود:  روحانی می داند که اصولگرایان نظر مثبتی 
به وی ندارند؛ روحانی از اول همراه هاشمی بود. 
های  گزینه  های  حساسیت  به  اشاره  با  وی 
در  اصولگرایی  شاخص های  اگر  گفت:  انتخابی 
یک نفر باشد، حال چه اطمینانی وجود دارد این 
شاخص ها تا پایان دوره رئیس جمهوری وی حفظ 
شود، مانند احمدی نژاد که طلوع خوبی داشت اما 

پایان خوبی نداشت و 11 روز خانه نشینی کرد.
 

پیشنهاد مناظره مطهری و علم الهدی

»چه  داد:  پیشنهاد  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
الهدی  علم  و  مطهری  آقایان  که  دارد  اشکالی 
موسیقی  همچون  اختالفی  موضوعات  پیرامون 
و  بپردازند  گفتگو  به  تلویزیون  طریق  از  غیره  و 
داوری را به مردم بسپارند.« وکیلی گفت: »برای 
گفتگوی  نیازمند  خود  های  سرمایه  از  حراست 
دچار  هاست  سال  عمومی  حوزه  هستیم،   ملی 
سوء تفاهمات گذشته است، بدون عنصر گفتگو، 
محکوم به خشونت و فروپاشی است، راه ترمیم 
آن شکل گیری گفتگوی ملی است. آیین گفتگو 

باید به ارزش ملی تبدیل شود.«

فرصت هایی که ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ در اختیار ایران قرار می دهد

ترامپ  پیروزی  اول  وهله  در  نوشت:  المانیتور 
شانس  هنوز  اما  بود،  بد  خبر  یک  ایران  برای 
به  است  ممکن  کارها  دارد.  وجود  تعادل  ایجاد 
طور شگفت انگیزی برای ایران خوب پیش رود. 
ایران داشته  برای  تواند مزیت هایی  ترامپ می 
باورند  این  بر  گران  تحلیل  از  بسیاری  باشد. 
انتقاد می  برجام  از  که  در عین حال  ترامپ  که 
کند گفته آمریکا باید دست از حمایت هایش از 
تر  جدی  داعش  با  بردارد،  سوریه  در  شورشیان 
سمت  به  جهت  تغییر  آشکارا  این  و  کند  مقابله 
از حمایت  و حمایت  در سوریه  ایران  از  حمایت 
ایران منتظر  از بشار اسد است.  های این کشور 
است که روزی فرا رسد آمریکا بار و بندیلش را از 
خاورمیانه جمع و همه پایگاه های نظامی اش را 
در منطقه تعطیل کند که به نظر می رسد سیاست 

های ترامپ در همین مسیر است.
 

یک تیم تروریستی توسط وزارت 
اطالعات در شرق کشور متالشی شد

معاون امنیتی وزیر کشور گفت: یک تیم تروریستی 
متالشی  در شرق کشور  اطالعات  وزارت  توسط 
شد. ذوالفقاری  افزود: این تیم 4 نفر بودند که یک 
نفر به هالکت رسید و سه نفر هم دستگیر شدند و 

مقداری هم مواد منفجره به دست آمد.

وزیر کشور: از لغو سخنرانی مطهری متاسفم

مطهری  آقای  سخنرانی  لغو  از  ما  گفت:  کشور  وزیر 
اختیارات  به  توجه  با  دادستان مشهد  متاسف هستیم. 
رئیس  هم  که  است  داده  انجام  را  کار  این  قانونی 
نقل  به  جمهور، هم من و هم رئیس مجلس و حتی 
مخالف  هم  قضاییه  قوه  رئیس  مجلس،  رئیس  از 
در  کرد:  تاکید  فضلی  رحمانی  می شود.  پیگیری  و  نبوده  درستی  بودند،کار 

خصوص انتخابات به هیچ وجه مشکلی در سخنرانی ها نخواهیم داشت.

روحانی : آیا کسانی با بستن دهان ها می خواهند راه را بر افراطی گری بگشایند؟
 

رئیس جمهور در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در 
روز اربعین حسینی در مشهد مقدس به دنبال اقدامات دادستانی این شهر، دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادرکرد. در این 
نامه آمده است: گزارش جناب آقای علی مطهری بسیار تکان دهنده است. با کمال تاسف شاهدیم رفتارهایی در مشهد دیده می شود که با آرمان 
ها و آموزه های آن امام همام )ع( فاصله فراوان دارد. آیا کسانی در مراکز حساس استان نفود کرده اند که گمان می کنند با بستن دهان ها و 

سد راه سالن های سخنرانی، می توانند راه پیشرفت و توسعه کشور در مسیر مورد نظر مردم و رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... خامنه ای را ببندند و راه را بر افراطی گری 
و دوقطبی سازی جامعه بگشایند؟ اتفاقی که در شهر مشهد رخ داد، مایه شرمساری است. وزارت کشور و دولت مسئولیت دارد که از حقوق اساسی مردم در این قضیه دفاع 

نماید. انتظار از قوه قضائیه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است.

بسیجی باید خود را با شرایط زمان و مکان وفق دهد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج 11 اصل 
دارد که یکی از اصول آن انعطاف پذیری است. بسیجیان 
باید خودشان را با شرایط زمان و مکان وفق دهند. سردار 
نقدی با بیان اینکه امروز کارهایی که بسیجیان انجام می 
دهند اعجاب آور است و هیچ بخشنامه ای هم برای این 
کارها به آنها ابالغ نمی شود، گفت: ما امروز با کمبود کادر الزم در برخی حوزه 

ها مواجهیم و دولت باید بودجه ای را در این خصوص برای ما در نظر بگیرد.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
واکنشی  در  معاند  رسانه های  از  برخی 
اربعین  راهپیمایی  مراسم  غیرحرفه ای 
حسینی )ع( را پوشش ندادند چنین بغض 
رسانه ای نشان از دشمنی آنها با مسلمانان 
و  عراقی  نظامی  نیروهای  از  وی  است. 
همچنین مردم عراق، در برگزاری مراسم 
اربعین حسینی تقدیر کرد و از تالش های 
سپاه،  نظامی،  نیروهای  کشور،  وزارت 
وزارت امور خارجه، وزارت اطالعات، صدا 
و سیما و هالل احمر جمهوری اسالمی 
که با عزمی شورآفرین به برگزاری این 

مراسم کمک کردند، تجلیل کرد.
لغو  به  واکنش  در  الریجانی  علی 
نایب  مطهری،  علی  مجوزدار  سخنرانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در مشهد 

گفت: اقدامی که دادستان مشهد در مورد 
شورای  مجلس  رئیس  نایب  سخنرانی 

این همه  و موجب  دادند  انجام  اسالمی 
است.   تأسف آور  گردید،  کشور  در  بحث 

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
نهایی  قضاوت  فعاًل  نمی خواهد  این که 

داشته باشم، اعالم کرد: سخنان دادستان 
اربعین  از  از چند روز قبل  اما  را نشنیدم 

را  موضوع  و  گرفتم  قرار  جریان  در  که 
گذاشتم،  میان  در  قضائیه  قوه  رئیس  با 
در  بحث  را  موضوع  ترجیحاً  هم  ایشان 
آن  در  تصمیم گیری  و  تأمین  شورای 
خراسان  استاندار  آقای  و  می دانستند 
اینجانب گفتند  با  تماس  در  رضوی هم 
مشکل  استان  تأمین  شورای  نظر  از  ما 

امنیتی پیش بینی نمی کنیم.
رفتارها  این گونه  شد:  یادآور  الریجانی 
هم  آن  کشور  مصلحت  به  به هیچ وجه 
در شرایط حساس فعلی نیست؛ البته به 
نظر می رسد استانداران در این گونه موارد 
به عنوان رئیس شورای تأمین و مسئول 
امنیت استان باید دستور صریح به نیروی 
انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه جلوی 

این گونه اقدامات را بگیرند.

عدم  پوشش رسانه ای اربعین بغض دشمنان را از اسالم آشکار کرد
الریجانی: اقدام دادستان مشهد در مورد سخنرانی مطهری تأسف آور است

برگزاری دوره آموزشی دارویاری )نسخه پیچی(
توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبی 

تنهامرجع ذیصالح برای بکارگیری آموزش دیده های
 دارای مدرک دارو یاری از این انجمن 

مراجعه برای ثبت نام بیرجند خیابان طالقانی
 روبروی طالقانی 17 - داروخانه دکتر محمدی

با نهایت احترام و به حکم ادب و حق شناسی مراتب سپاس
  و قدردانی خود را از یکایک شما عزیزان دوستان ، آشنایان و
 همکاران که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم شادروان

محمد ابراهیم حاجی زاده
 شرکت نموده یا از طریق پیامک، حضوری و تلفنی 

موجب تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نموده، تشکر و 
قدردانی می نماییم و سالمتی و بهروزی همگان را از درگاه 

خداوند منان خواستاریم. ضمناً جلسه هفتم آن مرحوم 
فردا پنجشنبه 95/9/4  ساعت18:30 در طبقه فوقانی مصلی )هیئت ابوالفضلی( 

برگزار می گردد.  حضور عزیزان موجب امتنان خواهد بود.

خانواده مرحوم حاجی زاده و فامیل وابسته

به مناسبت هفتمین روز 
درگذشت پدری مهربان پیر غالم امام حسین )ع( 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور  

حاج سید اسماعیل حسینی 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/9/3 از ساعت 
2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در 
این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حسینی ، خرسند ، کارگر، جنگی ، محمدی
 اسحاقی ، آذره ، یعقوبی ، رمضانی ، رجبی و سایر بستگان


