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سرمقاله

عاقبت قانون مداری
 در خراسان جنوبی

* مهر آیین

94 قانون مزاحم کسب وکار در استان از ابتدای 
سال شناسایی شد . این گفته سرپرست اداره کل 
. است  جنوبی  دارایی خراسان  و  اقتصادی   امور 
بیرون  شگفت  تضادی  آن  دل  از  که  ای  جمله 
می آید قانون مزاحم! واژه غریبی است .چراکه از 
»حمورابی« تا »کوروش« و»مونتسکیو« و»ژان 
نظریه  همواره  معاصر  دوره  روسو«در  ژاک 
پردازان وحتی مردم عادی قانون را ارجمند وباال 

بلند دیده اند ...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس : 
شروط رهبری در برجام از سوی دولت  

خواسته یا ناخواسته اجرا نشد

تاجگردون ، نماینده مجلس : 
 اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند که

نمی توانند به روحانی در آینده تکیه کنند

مقدم فر ، کارشناس مسائل سیاسی : 
صادقی و مطهری را نباید جدی گرفت

آنها دنبال شهرت طلبی هستند
 صفحه ۲ صفحه  ۲ صفحه ۲

در نهمین مجمع عمومي :
دکتر محمدرضا مجیدي 

دبیرکل مجمع مجالس آسیایي شد
 صفحه ۴

پیروزی قالیباف یا جلیلی در انتخابات می تواند به نفع روسیه تمام شود / مطهری : وزیر کشور به لغو سخنرانی های  چند روز گذشته واکنش نشان دهد / کواکبیان :  نمی  خواهیم مجلس ششم تکرار شود / نتانیاهو : می خواهم با ترامپ صحبت کنم تا ببینیم برای این توافق بد چه باید بکنیم / صفحه ۲

دی
حم

ه م
رقی

س : 
عک

اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد

فیاض : باقیمانده مطالبات کویرتایر از خودروسازان کشور تا 6 ماه آینده پرداخت می شود  / صفحه ۷

توسعه کویرتایر توجیه  دارد
نماینده نهبندان و سربیشه از وعده 

صندوق بیمه کشاورزی خبر داد ؛

2 میلیارد تومان 
غرامت پژمردگی

 زعفران استان
قول  طبق   : گفت  سربیشه  و  نهبندان  نماینده 
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور  مقرر شد 
مبلغ ۲ میلیارد تومان به صندوق خراسان جنوبی به 

همین منظور واریز شود ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

پرونده 1400صفحه ای
روی میز قاضی

صفحه ۷

خراسان جنوبی میزبان 
گردشگران  ژاپنی

صفحه ۷

معاون وزیر صنعت در بازدید از بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور: 

شهادت جانسوز امام حسن عسکری )ع( تسلیت باد

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان احمد نارمنجی
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز پنجشنبه 95/9/18 ساعت 2:30 بعدازظهر از محل بهشت 

متقین )غسالخانه( برگزار می گردد،  تشریف فرمایی شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های نارمنجی و سایر فامیل وابسته

هوالباقی

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت مادر عزیزمان

 حاجیه خانم منور ایزدی
 معلمی دلسوخته

و همسر استاد عبدالحسین فرزین 
را به اطالع مردم فرهیخته و فرهنگ دوست بیرجند

 می رساند: مراسم تشییع پیکر آن عزیز
 امروز پنجشنبه 95/9/18 ساعت 1 الی 2 بعدازظهر 
از محل غسالخانه و جلسه ترحیم جمعه 95/9/19 از 
ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل مسجد آیت 
ا... آیتی برگزار می شود، قدم های تان را بر دیدگان مان 

منت داریم.
خانواده فرزین

انا هلل و انا الیه راجعون خاطرات و نگاه پر مهرت 
در خاطرمان جاودانه خواهد ماند 

با نهایت تاثر و تالم به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت پدرمهربان مان، بزرگ خاندان 

حاج  کربالیی
 عبدالحسین ولی داد 

مراسم یادبودی جمعه 95/9/19  از ساعت
 9 الی 10 صبح در محل هیئت محبان الزهرا )س( 

واقع در میدان شهدا برگزار می گردد
 حضور سروران ارجمند مزین امتنان است.  

خانواده ولی داد و سایر بستگان

اولین تولید کننده کیک تصویری
تنهـا قنـادی دارای
 گواهینامه بین المللی iso  9001:2008 در استان
اولین و تنها قنادی دارای تندیس بین المللی کیفیت کاال
و اینک برای اولین بار در خراسان جنوبی
 راه اندازی جامع ترین و به روزترین آلبوم
 مکانیزه کیک و شیرینی 
مفتخریم که در خدمت
 شما همشهریان گرامی باشیم.

اولیـن بودن افتخار ما  
 بهترین بودن هدف ما

بیرجند نبش معلم 22 - تلفن: 3243۷615 - همراه09151614661 
www.armaghanbirjand.com:تلگرام:09125614661   وب سایت

به مناسبت درگذشت جانسوز فرهنگی فرهیخته 

مرحومه حاجیه خانم بتول جوهرچی 
)همسر شادروان حاج سید علی فدوی(

 جلسه یادبودی جمعه 95/9/19 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی 
برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی موجب کمال امتنان بازماندگان خواهد شد.

خانواده های: جوهرچی ، فدوی ، مهرور، غفرانی ، بیرجندی و سایر فامیل وابسته

ت همه
بازگش

ی اوست
 به سو

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت شادروان

 حاج ولی دادرس مقدم
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/18

از ساعت 2 الی3 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
است. امتنان   برگزار می گردد، حضور شما سروران مزید 

خانواده دادرس مقدم
آبکش ارزان قیمت   حمل آب  به  تمام 

نقاط استان / حمل آب از ما قیمت از شما 
   09159639415- زارعی 

توسط سرکارخانم 
فاطمه هراتی 

در دومین نمایشگاه صنایع دستی شرق کشور 

زمان: 19 الی 23 آذرماه
 از ساعت 16 الی 22

آدرس: خیابان غفاری
نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

برپایی اولین
تابلوهای  غرفه   

مشبک فلز 
در استان 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه 

محدثه حدیدی نژاد 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/18 از ساعت 14 الی 15 در محل 

مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد.  تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 
باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حدیدی نژاد، نیک شعار ، رضایی
 و سایر فامیل وابسته

شرکت تعاونی مسکن
 مرکز آموزش 04 بیرجند

تعاونی برتر ملی کشور در سال 94 
در حوزه مسکن

شرح در صفحه 8
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»تومان« واحد پول ایران شد

جام جم -هیات دولت در جریان بررسی»الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« واحد پول ایران را تومان 
و برابر با ۱۰ ریال  تعیین کرد. هیات دولت در جلسه به ریاست روحانی رییس جمهور   به ادامه بررسی پیشنهادهای 
منتخب درخصوص »الیحه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران«  پرداخت و این الیحه را به تصویب رساند.  

سود بانکی تااسفند کاهش نمی یابد

عصر اعتبار- مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با 
پایان امسال کاهش  تا  اینکه نرخ سود  بر  تاکید 
نخواهد یافت،از پرداخت وام ازدواج به۵۹۰ هزار 
نفر از ابتدای امسال خبر داد. وی افزود: در بخش 
قرض الحسنه ازدواج پس از ابالغ قانون بودجه 
۹۵ که بانکها را مکلف به ارایه وام قرض الحسنه 
ازدواج کرده بود، پرداخت وام ها آغاز شد که بر 
این اساس مقرر شد تمامی متقاضیان قبل و بعد 

از ابالغ بودجه،مشمول پرداخت وام شوند.

نرخ تورم روستایی کاهش یافت

عصر اعتبار- مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی 
به  نسبت   ۹۵ آبانماه  به  منتهی  ماهه  دوازده  در 
مدت مشابه سال قبل را ۷.۳ درصد و نرخ تورم 

نقطه به نقطه را ۷.۵ درصد اعالم کرد.

کاهش ساعت کار بانوان شاغل کلید خورد

کاهش  قانون  بخشنامه   - آنالین  جم  جام 
دستگاه  به  شاغل  بانوان  هفتگی  کار  ساعات 
کار  زمان  اساس  این  شد؛بر  ابالغ  اجرایی  های 
بانوان مشمول این مصوبه از ۴۴ ساعت در هفته 
اساس مصوبه  بر  به ۳۶ ساعت کاهش می یابد. 
دوم شهریورمجلس شورای مقرر شد ساعات کار 
اعم  خاص  شرایط  دارای  شاغل  بانوان  هفتگی 
از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به ۴۴ 
ساعت کار در هفته هستند به ۳۶ ساعت در هفته 
با دریافت حقوق و مزایای۴۴ساعت کاهش یابد.

آخرین مهلت ثبت نام بیماران خاص برای 
جلوگیری از قطع یارانه دارویی 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اعتبار-  عصر 
از  جلوگیری  برای  بیماران خاص  که  کرد  اعالم 
ثبت  فرصت  آذرماه  پایان  تا  دارویی  یارانه  قطع 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  دارند.   نام 
خاص  بیماران  که  کرد  اعالم  ای  اطالعیه  در 
هموفیلی، دیالیز، پیوند کلیه ، ام اس و تاالسمی  
سالمت،تامین  بیمه  های  سازمان  پوشش  تحت 
جهت  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  و  اجتماعی 
جلوگیری از قطع یارانه دارویی و دریافت خدمات 

فقط تا پایان آذر فرصت ثبت نام دارند.

سرمقاله

صادقی و مطهری را نباید جدی گرفت
آنها دنبال شهرت طلبی هستند

به  اشاره  با  سیاسی  مسائل  کارشناس  یک 
و  صادقی  حاشیه ساز  مواضع  و  اظهارات 
جدی  نباید  را  افراد  این گونه  گفت:  مطهری 
گرفت، چرا که روش برادر حاتم طائی را برای 
شهرت طلبی در پیش گرفته اند. مقدم فر با بیان 
اینکه  باید اجازه داد هرچه دلشان می خواهد بگویند، افزود: امثال این 
افراد شاید در عمق دلشان بخواهند تا با آنها برخوردهای قضایی و 
انتظامی صورت بگیرد تا بدون آنکه نصیبی از خرد و علم و تدبیر الزم 

برده باشند، در افکار عمومی تبدیل به قهرمان شوند

نتانیاهو : می خواهم با ترامپ صحبت کنم تا 
ببینیم برای این توافق بد چه باید بکنیم

بلومبرگ نوشت: نخست وزیر اسرائیل خود را 
برای دور جدید حمله به توافق هسته ای ایران 
با روی کار آمدن ترامپ آماده می کند. نتانیاهو 
اوباما  دولت  به  خفا  در  و  عموم  در  بارها  که 
نسبت به توافق هسته ای هشدار داده بود روز 
یکشنبه گفت ایران به واسطه توافق هسته ای قدرتی تهاجمی تر شده 
است و این قدرت رو به افزایش است. او گفت در آینده در نظر دارد 
در این باره با ترامپ صحبت کند و ببیند برای این توافق بد چه باید 
کرد. نتانیاهو این ادعاها را در کنفرانسی در واشنگتن بیان کرده است.

تاجگردون : اصولگرایان به این نتیجه رسیده اند 
که نمی توانند به روحانی در آینده تکیه کنند

یک نماینده مجلس با بیان اینکه اصولگرایان 
قبال  که  اصولگرایانی  گفت:  ندارند،  نامزدی 
شانسی  نیز  کرده اند  امتحان  را  خود  بخت 
نخواهند داشت. تاجگردون افزود: از یک سال 
از  کردند  اعالم  اصالح طلبان  همه  پیش 
روحانی حمایت خواهند کرد که با این رویکرد اواًل موجب شد روحانی 
به این نتیجه برسد که به اصولگرایان بگوید باتوجه به این که رای 
اصالح طلبان را در اختیار دارد، باید به فکر خودشان باشندو آنها نیز به 

این نتیجه رسیدند که نمی توانند به روحانی اتکا کنند .

پژمان فر : شروط رهبری در برجام از سوی 
دولت  خواسته یا ناخواسته اجرا نشد

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
معظم  مقام  که  شروطی  گفت:  اسالمی 
بود،  شده  گذاشته  برجام  اجرای  در  رهبری 
اجرا  خواسته  یا  ناخواسته  دولت  سوی  از 
موجود  برجام  اینکه  بیان  با  پژمانفر   نشد. 
ناقص الخلقه ای بود که قبل از تولد مرده بود، ادامه داد: متأسفانه چند 
سال این مرده حلوا حلوا شد. وی افزود :  امروز مردم انتظار دارند 
پس از آنکه چرخ سانتریفیوژها ایستاد و چرخ زندگی آنها با چالشی 

مواجه شده، با همت دولت به حرکت درآید.

مطهری : وزیر کشور به لغو سخنرانی های 
چند روز گذشته واکنش نشان دهد

وارد  با  مجلس  نایب رئیس  مطهری  علی 
دانستن تذکر نماینده فالورجان در خصوص 
لغو سخنرانی ها و عدم واکنش رئیس جمهور 
گفت: باید به سایر لغو جلسه ها نیز عکس العمل 
در  سخنرانی  لغو  هرگونه  شود؛  داده  نشان 
تاکید کرد:  نیست. وی  کار درستی  است،  دارای مجوز  دانشگاه که 
این اقدامات خالف نظر رهبری است که روی کرسی های آزاداندیشی 
تأکید دارند. مسئوالن از جمله وزیر کشور درباره لغو سخنرانی از طرف 

مقابل هم واکنش نشان دهند.

کواکبیان ، نماینده تهران : 
نمی  خواهیم مجلس ششم تکرار شود

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس 
فضای  در  برخی  گفت:  شفاهی  تذکر  در 
مجازی درباره عملکرد اصالح طلبان مجلس 
می کنند. عنوان  مطالبی  امید  فراکسیون  و 

اعضای  و  داد: قطعا اصالح طلبان  ادامه  وی 
فراکسیون امید در زمینی که دیگران برای ما طراحی کرده اند، بازی 
نمی کنیم.نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ما از حقوق 
نمایندگان و مجلس قطعا دفاع می کنیم، اظهار کرد: ما هیچ وقت 

نمی  خواهیم مجلس ششم تکرار شود.

المانیتور نوشت: با توجه به تاریخ، جغرافیای 
سیاسی و وضعیت فعلی دو کشور، روسیه به 
طور ویژه انتخابات آتی ریاست جمهوری در 
ایران را رصد می کند. این انتخابات ممکن 
است پیامدهای قابل توجهی برای خاورمیانه 
و فراتر از آن داشته باشد. پیش بینی نتیجه 
انتخابات ایران در این مرحله کار سختی را 
برای کارشناسان در پی خواهد داشت. اما چه 
چیزی باعث می شود هر گونه پیش بینی 
وجود  عدم  دلیل  به  باشد؟  برانگیز  چالش 
ساختار یک حزب رسمی در ایران، تقریبا هر 

نامزد مستقل ممکن است در صحنه حاضر 
سیاسی  معادالت  که  اگرچه  شود.  پیروز  و 
ایران  در  برجسته  سیاسی  جریان  دو  بین 
گفته  که  روحانی  حتی  است.  شده  تقسیم 
شده است به صورت مستقل با شعار »تدبیر 
این زمینه،  امید« وارد رقابت ها شد. در  و 
برای  تالش  حال  در  روسیه  تحلیلگران 
پیش بینی  نتایجی هستند که برای رابطه 
 مسکو با تهران معنی دار خواهد بود. به نظر 

می رسد دو مسئله مهم وجود دارد. 
جنبه اول به سرچشمه های تاریخی ایران 

و روسیه برمی گردد.  تهران عالقه مند به 
ایجاد ائتالف های مختلف با روسیه برای 
مقابله با تهدیدات خارجی است. همکاری 
دهنده  نشان  سوریه  در  روسیه  با  اخیر 
فرایندهای  به  دوم  جنبه  است.  روند  این 
بستگی  ایران  سیاست  در  گیری  تصمیم 
را در  این وجود، دولت سهم خود  با  دارد. 
مانند دولت روحانی  دارد.  سیاست خارجی 
است.  با غرب  روابط  بازسازی  که طرفدار 
اردوگاه  از  شخصیتی  رسیدن  قدرت  به 
اصولگرایان مانند ضرغامی، قالیباف، حداد 

جبهه  هواداران  و  توکلی  باهنر،  عادل، 
پایداری و یا باقری لنکرانی، فتاح و جلیلی 
در  تمام شود.  روسیه  نفع  به  است  ممکن 
به  مانند عارف  دیگر اصالح طلبان  سوی 
احتمال زیاد به سمت تعامل با غرب پیش 
نظر می رسد تحلیل  به  اما  خواهند رفت. 
نهایی مسکو این باشد که فارغ از هر نتیجه 
ای که در این انتخابات حاصل شود، روابط 
با تهران روابطی مستحکم خواهد بود مگر 
آنکه شاهد چرخش هایی بزرگ و اقداماتی 

انقالبی باشیم.

پیروزی قالیباف یا جلیلی در انتخابات می تواند به نفع روسیه تمام شود 
چرا انتخابات ریاست جمهوری ایران برای روس ها اهمیت دارد؟

عاقبت قانون مداری
 در خراسان جنوبی

* مهر آیین

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( حاال اما یک مقام دولتی 

دهد  می  شریف  واژه  این  به   )) ))مزاحم  پسوند 
.قانونی که در استان ما  رونق از کسب وکار و 
نان از سفره ها  برده است .اواخر فروردین امسال 
صراحت  به  نیز  پیشین  استاندار  »خدمتگزار« 
اعالم کرد قوانین و مقررات سخت و پیچیده در 
خراسان جنوبی باید حذف شود . او جای دیگری 
از مسئوالن خواسته بود قوانین را به نفع سرمایه 
آن  شاهد  گفتارها  این  همه   . کنند  تفسیر  گذار 
ها عرصه  تمام  در  تقریبا  ما  دیار  در  که   است 

قانون به جای کمک به توسعه، رشد وپیشرفت و 
رونق اقتصادی و تسهیل کارها اسباب گرفتاری 
و عقب ماندگی، دردسر ودل سردی شده است با 
این همه بسیاری از کارگزاران دولتی هم چنان 
به اجرای سفت وسخت قانون پای بندند و به آن 

افتخار نیز می کنند .
دراستان ما قانون منابع طبیعی با شّدت و حّدت 
در حال اجراست. به حکم قانون، ممنوعیت عرضه 
قلیان و تنباکو هم، چندین سفره خانه سنتی تعطیل 
این  که صاحبان  حالی  در  شدند  بیکار  ای  وعده 
سفره خانه ها از تبعیض در اجرای این قانون در 
کالنشهرها  و  پایتخت  در  گیری  سهل  و  استان 
مرتبط  دستگاههای  مسوالن  اما  دارند.  گالیه 
می گویند بی توجهی به قانون در مرکز کشور یا 

استانهای دیگر بهانه ای برای بی قانونی نیست. 
حتی قوانین راهنمایی رانندگی نیزدر این منطقه پر 
 رنگ تر از همه جا ی کشور است ... سخت گیریها

در حدی است که بسیاری از رانندگان ماشینهای 
سنگین در مسیر مرز با خاطرات ناخوشایندی که 
استان  به  دوباره  سفر  از  خود  میلی  بی  از  دارند 
بانکی هم   مقررات  و  قوانین  جا  این  گویند.  می 
به ویژه در باره ی باز پرداخت وامها واحد های 

تولیدی دشوار گرفته می شود .
»قانون« می گوید،»قانون« اجازه نمی دهد ،غیر 
»قانونی« است از جمله کلماتی است که از زبان 
مسوالن ما نمی افتد گویا آنها از )امری آسمانی 
و ال یتغیر(سخن می گویندبا این اوصاف شکی 
نداریم که خراسان جنوبی قانون مدار ترین استان 
کشور است اما آیا توسعه یافته ترین هم هست؟ 
افتخار  و  قانون  ُمر  رعایت  همه  این  با  راستی 
ای تصادفات جاده  از  ما  آن چراسهم  اجرای   به 

در  و  باالست  بسیار  آن  خونین  های  کشتار  و 
ردیف های اول کشور قرار داریم.چرا کشاورزی 
و باغداری ما،صنعت وکسب وکار ما روز به روز 
رو به افول می رود چرا هر روزخبر ور شکستگی 
صنعتی به گوش می رسد و بانکها چوب حراج به 
اموال کار خانه ای می زنند ؟ مگر نه این است 
که قانون باید راهگشا و ترقی آفرین باشد؟ حاال 
چگونه است که در سرزمین ما این کلمه همزاد 

فقر و عقب ماندگی است؟! 
در  ها  پدیده  برخی  گاه  که  است  این  واقعییت 
اجتماعی  تبلیغات  و  ها  تایید  و  ها  تشویق  ستر 
گاه  و  نقد  قابل  وغیر  ماورایی  جایگاههایی  به 
اساس  از  که  حالی  در  رسند  می  مقدس  حتی 
چنین نیست )قانون(یکی از این مفاهیم  بشری 
است که اگر مبتنی بر نیاز و تشخیص صحیح و 
متناسب با مکان و زمان طراحی واجرا شود می 
پیشبرد  و  انسانی  تواند در حل مشکالت جوامع 
اهداف کالن اثر بخش باشد ... حال اگر جز این 

شود ...کار کردی منفی هم پیدا خواهد کرد. 
از  دارد  هایی  ویژگی  آمد  کار  قانون  رو  این  از 
آن جمله : همه جانبه و فراگیر است ،بر اساس 
نیست  طاقت  فوق   . است  شده  تدوین  واقعییت 
نیاز های زمان و به روز است و در  ،پاسخگوی 
،جغرافیا و فرهنگ  اقلیمی  به وضع  پرداخت آن 
و ارزشهای جامعه هدف کامال تو جه شده است.

بااین رویکرد تا حدودی دالیل نا کارآمدی قوانین 
در کشور واستان ما مشخص می شود ....

برای  ما  ومدیران  مسوالن  اصرار  است  بدیهی 
اجرای خشک قانون هایی از آن دست که شرحش 
رفت عوارضی بهتر از این نمی تواند داشته باشد.

در این فضا حد اقل انتظار از نمایندگان محترم 
مزاحم  های  قانون  اصالح  برای  که  است  این 
توسعه  قانون های ضد  و  اشتغال  و  وکار  کسب 
استان در مجلس تمهیدی بیاندیشند که این کار 
دقیقا در راستای وظایف نمایندگی است. همزمان 
مدیران استان نیز باید در اجرای قوانین نا سازگار 
با تولید و پیشرفت سهل گیر باشند چراکه ادامه 
این روند با ضربه به اقتصاد استان می تواند در 

آینده حتی تهدیدی برای نان شب مردم باشد!

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950706 محکوم علیه آقای محمد علی هدایتی فرزند رحمت اله محکوم است به پرداخت 

مبلغ 322/696/556 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد امیرشجاعی و پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم  علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده که جمعا به  مبلغ 202/050/000 

ریال کارشناسی شده است.

ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادشرح کاالردیف
1 54651-1m 3000 کمک فنر خودروی کیا به شماره فنی

ساخت کره
52/500/00012/500/000 عدد

رادیاتور آب کامیونت ایسوزو ساخت ژاپن به شماره فنی 2
8-97221762-0

131/000/00031/000/000 عدد

353301-0K010 18/050/0008/050/000 عددکاپوت تویوتا هایلوکس به شماره فنی
325/000/00075/000/000 عددساید کامل بدنه مزدا 4323
13/500/0003/500/000 عددپلوس کوتاه کامل سمت چپ مربوط به مزدا 323 اتوماتیک5
اتاق بار کامل رنگ شده ساخت شرکت دیار خودور6

 مربوط به وانت دیار
172/000/00072/000/000 دستگاه

202/050/000جمع: دویست و دو میلیون و پنجاه هزار ریال 

   از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/10/06 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحيد21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحاديه   مسئول: دستگردی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند

پیرو آگهی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک باب منزل پالک 23 
فرعی از 219- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه بیابانی مورد تقاضای احمد علی خسرکی در روز یکشنبه مورخ 95/10/12 ساعت 
10  صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 95/9/18   علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند 

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخيص ترکيدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترميم کف سرويس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمينی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

09159639065
علی آبادی 

 فروشــــی
    رستوران و غذای آماده با کلیه امکانات و موقعیت عالی به فروش یا به رهن و اجاره واگذار می گردد

همراه: 09364440028 

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: ميدان توحيد

32442331  

09155622050 

ایـزوگام رهبـردار
   فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران و چهارراه دولت 
   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران و 
چهارراه دولت

تعمیر لوازم خانگی 
 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهرياری         3778-32229117  164 0915    



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه * 18 آذر 1395 * شماره 3667

خدمات  از  اما  هستیم  مهرشهر  ساکن  ما  سالم 
شهرداری از قبیل آسفالت و حتی از داشتن سطل 
زباله در عمار  ۲۹ محروم هستیم خواهشمندیم ما 
را هم در نهضت آسفالت و دیگر خدمات از یاد نبرید
۹15....764 

با سالم صد درود و صد سپاس بر جناب هرم پور 
که مقاله های بی نظیرشان نه تنها ذهن و افکار 
عمومی را بیدار خواهد کرد بلکه در آینده نه چندان 
استان  به مشکالت  توجهی  بی  دور  زنگ خطر 
مسؤالن استانی و کشوری و نمایندگان را ناگزیر 

بیدار خواهد کرد اجرکم عندا...   
۹15...۲11

با عرض سالم و خدا قوت خدمت سردار فرماندهی 
محترم و کلیه جان برکفان عزیز نیروی انتظامی 
استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر می کنم به 
نوبه خودم وکلیه عزیزانی که امسال راهی آستان 
واقعًا  بودند  الحجج   )ع(  ثامن  رئوف  امام  کبریایی 
ترافیکی که  به خاطر محدودیت  امسال  مسافرت 
برای خودروهای سنگین در مسیر بیرجند قاین و در 
برگشت از قاین به بیرجند اعمال نمودند باعث شدند 
کلیه مسافران سفر ایمن و راحتی داشته باشند ضمنًا 
نایب الزیاره همگی شما بودیم . به امید روزی که 

این مسیر نیز یکطرفه گردد و سالم. 
۹15...600

برای  فکری  کالنتری  و  انتظامی  نیروی  چرا 
کنند. نمی  رکات  دشت  در  اخیر   های   دزدی 

باغداران  زحمتکشی   سال  یک  ثمره  دزدان 
اند برده  سرقت  به  را  کشاورزان   و 

و  اند  زده  اموالشان  سرقت  به  دست  اکنون  و  
ساکنین از ترس سرقت اموالشان در حال تخلیه 

خانه هایشان هستند.
۹15...137

 آیا نصب چند صندلی ساده در مسیر پیاده روی 
تموم  اینقدرگران  فتح  سمت  از  توحید  پارک 
میشه.بعضی افراد هر چند قدم باید بنشینند. مثل 
نیستن  سالم  که  همه  اس.  ام  یا  قلبی  بیماران 

.بیمار ان هم دوست دارن برن پارک . 
۹38...۹04

کال  را  طاقی  داروخانه  روبروی  واحد  ایستگاه 
برداشتن و کمی پایینتر جایی درست کردن که از 
دوطرف شیشه داره .  برای نشستن  باید بری تو 

خیابان . مگرجای قبلی چه مشکلی داشت؟
۹38...۹04
سالم آوا. می خواستم از مسووالن و متولیان مسکن 
بپرسید واقعأ طرح مسکن ارزان قیمت کجای آن 
مناسب با دخل و خرج قشر محروم و ضعیف هست 
برای خانه بنیاد در حاجی آباد 10میلیون نقد،10م 
اخرش17م  ساله  سیزده  م   1۲50000 چهارساله 
میشود مبلغ 31500000هزار تا دوسال باید پرداخت 
شود مبلغ 3500000پول دهیاری برق وگاز وچاه 
هم ندارد داخل خانه حدود۲0میلیون خرج دارد پول 
سنگ فرش پیاده رو هم باید بدهیم باکدام کار و 

درامد و پول از کجا بیاوریم.
۹15 ...15۲

۳۵.۵ هزار تن چغندرقند در خراسان جنوبی برداشت می شود
  

مهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پیش بینی برداشت 35 هزار و 5۲3 تن چغندرقند در استان خبر داد.هاشم ولی پور مطلق با اشاره به آغاز برداشت چغندرقند از اراضی کشاورزی 
خراسان جنوبی، اظهار کرد: امسال 786 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت این محصول قرار دارد.وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال بالغ بر 35 هزار و 5۲3 تن چغندرقند در استان 

برداشت شود، بیان کرد: با احتساب عیار قند 16 پیش بینی می شود این محصول بالغ بر ۹۹ میلیارد و 460 میلیون ریال عاید بهره برداران کند.

ایرنا- افراد معلول، کم توان و ناتوان جامعه 
مسئوالن  و  مردم  دلسوزی  و  ترحم  به  نیاز 
مردم،  از  جامعه  قشر  این  انتظار  تنها  ندارند. 

دیده شدن و توجه به نیازهای آنان است.
سال 1۹۹۲بود که 1۲ آذر یا سوم دسامبر از 
سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نام 
دید  باید  اما  نامگذاری شد  معلول  روز جهانی 
اندازه  تا چه  اذهان عمومی  این چند سال  در 
نسبت به مسایل مربوط به این قشر از جامعه 
هستند  جامعه  در  زیادی  دارد.افرادی  شناخت 
روحی،  سیستم  در  نقص  داشتن  دلیل  به  که 
معلول  عنوان  به  آنها  از   ... و  جسمی  مغزی، 
در  زیادی  های  محدودیت  از  و  شود  می  یاد 
زندگی روزانه خود رنج می برند. باید دید فضا و 
محیط شهری برای این افراد که درد خودشان 
در محیط خانه و خانواده کم نیست چقدر آماده 
و مناسب سازی شده است، افرادی که با وجود 
داشتن معلولیت خداوند را همیشه شاکر هستند 
به  اینکه در گوشه ای منزوی شوند  و عوض 
جامعه می آیند، نشستن بر صندلی چرخداری 
برای  آن  های  چرخ  صدای  شنیدن  شاید  که 
که  سفیدی  عصای  یا  باشد  آور  رنج  ای  عده 
برای کودکانمان یک وسیله بازی به نظر می 
رسد.برای حمایت از افراد معلول، قانون حمایت 
از معلوالن در کشور مطرح شد اما باید رفت و 
دید و شنید این قانون تا چه اندازه در راستای 

حمایت از افراد معلول اجرایی شده است.
و  ترحم  به  نیاز  معلول  افراد  که  راستی  به 
دلسوزی ندارند بلکه نیازمند مهر، محبت، نوع 
در  آنها  توان  از  استفاده  و  همفکری  دوستی، 
جامعه  افراد  دیگر  همانند  آنان  هستند  جامعه 
اما  دارند.  را  دولتی  امکانات  از  استفاده  حق 
تاکنون حقشان زیاد ضایع شده است نه اینکه 
تصور  این  کنند  دفاع  خود  از حق  توانند  نمی 
قلب  با  افراد  این  بلکه  است،  محض  اشتباه 
با  را  واقعی خود  زندگی  و مهربان خود  رئوف 

رویاهای پوچ باطل نمی کنند.
آیا امکان حضور این افراد در محیط شهری 
ایاب و ذهاب فراهم  از وسایل  آنها  و استفاده 
به دلیل همین مشکل کوچک  یا  شده است؟ 
مناسب  نقل  و  حمل  وسایل  نبود  از  ترس  و 
ای  گوشه  در  ها  ماه  و  روزها  ها،  باید ساعت 

ذهن  زیاد  افکار  دلیل  به  و  کرده  کز  خانه  از 
و روحشان را خسته از خود و همه عالم کرده 
و خانه نشین شوند. معاون توانبخشی موسسه 
خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند 

گفت: در حال حاضر 300 مددجوی عقب مانده 
ذهنی در این مرکز نگهداری میشود که از این 

تعداد ۲00 نفر مرد و بقیه زن هستند. 
سارا سروری بیان کرد: حضور این افراد در 
محیط های عمومی، پارک ها و .. و پذیرفتن 
خواسته  مهمترین  از  یکی  شهر  در  افراد  این 

های مددجویان این مرکز است.
داوود جنگی یکی از افراد معلول شهر بیرجند 
زمین  به  پرستار  دست  از  تولد  بدو  از  افزود: 
افتادم و شبکه عصبی دست از بین رفت که با 
چندین عمل جراحی هم درمان نشد. وی بیان 
کرد که زندگی با یک دست بسیار سخت است، 

زمانی که در منزل و زندگی حتی نمی توانی 
المپ سوخته خانه را تعویض کنی غرورم می 
شکند، ناتوانی در رانندگی و رسیدگی به امور 

روزمره زندگی بسیار رنج آور بود. 

به گفته وی بسیاری از کارها توسط انسان 
های سالم قابل انجام است. نعمتی که از من 
و سایر هم نوعان من دریغ شده است، با دیدن 
آن صحنه ها انسان شکست سختی را تجربه 
فقط  معینی  تاریخ  تا  مسائل  این  اما  کند  می 

برایم مهم بود.

دیدگاه جامعه نسبت به فرد 
معلول زشت و زننده است

وی ادامه داد با مراجعه به بهزیستی و گرفتن 
توانم  نمی  واژه  توانستم  مساعدت،  و  مشاوره 

از آن  را دفن کنم  آن  و  نوشته  را روی کاغذ 
تاکنون متوجه شدم من هم مانند سایر  زمان 
توانایی  آنها  از  بهتر  افراد سالم جامعه و شاید 
زندگی کردن را دارم. وی اضافه کرد: ابتدای 

اما به  برایم بسیار سخت بود  زندگی کارگری 
لطف خداوند ۲ سال است کارواش راه اندازی 
شهروندان  به  خوبی  بسیار  خدمات  و  کردم 
هستم  متاهل  گوید:  می  وی  دهم.  می  ارائه 
و نوزاد دختر ۲.5 ساله دارم از وقتی شروع به 
دیگری حل  از  بعد  یکی  کردم مشکالتم  کار 
شد قبل از آن به هر جا مراجعه می کردم به 
خاطر وضعیت جسمانی دست رد به سینه من 
می زدند. وی اظهار کرد: اعضای روانشناسی 
بهزیستی کمک های روانی زیادی کردند تا به 
خودباوری برسم خود کم بینی را کنار گذاشتم 

و اکنون از زندگی ام راضی هستم.

به  نسبت  دیدگاه جامعه  اظهار کرد که  وی 
فرد معلول زشت و زننده است نگاه ترحم آمیز 
برخی افراد این قشر را آزار می دهد در صورتی 
معلولیت  و  است  یاب  توان  که  انسانی  که 

جسمی حرکتی دارد از توانایی برخوردار است 
که انسان های سالم ندارند. به عنوان یکی از 
انتظارم  از مردم  ناتوان استان  جامعه معلول و 
های  انسان  به  نسبت  را  خود  دید  است  این 
معلول به ویژه توان یاب عوض کنند و بدانند 

هیچ چیزی از آنها کمتر ندارند. 
نسبت  کنم  می  درخواست  نیز  مسئوالن  از 
به گذرگاه های عابر پیاده در شهر برای افراد 
ناتوان، معلول، سالمند و ...توجه بیشتری لحاظ 
و  ادارات  عمومی،  های  محیط  در  تردد  کنند 
سازمان، بوستان و فضاهای سبز و غیره سخت 
است آن را سخت تر نکنند. به دوستان توانمند 

در  را  خود  تا  بدهند  میدان  جامعه  معلول  و 
این  باشند  داشته  اعتماد  و  کنند  ثابت  جامعه 
مسئوالن  شاید  که  کارهایی  از  بسیاری  افراد 
افراد سالم  از  به ذهنشان خطور نکند را بعضًا 

جامعه بهتر مدیریت و انجام می دهند.

6 درصد جمعیت استان
 معلول هستند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی چند روز 
با  بهزیستی  کل  اداره  کارکنان  دیدار  در  قبل 
 6 که  بود  گفته  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
درصد جمعیت استان معلول هستند که بیانگر 
این است، درصد معلولیت در خراسان جنوبی ۲ 
علی  است.  باالتر  کشوری  میانگین  از  درصد 
در  معلول  هزار   18 بیش  گفت:  نژاد  عرب 
درصد   ۲3 تعداد  این  از  که  دارد  وجود  استان 
 11 شنوایی،  معلول  درصد   17 ذهنی،  معلول 
درصد معلول بینایی، 30 درصد معلول جسمی 
و  مزمن  روانی  معلول  درصد   ۹ و  حرکتی  و 
مابقی صوت، گفتار و سالمندان هستند. از این 
تعداد ۲3 درصد معلول ذهنی، 17 درصد معلول 
درصد   30 بینایی،  معلول  درصد   11 شنوایی، 
معلول  درصد   ۹ و  حرکتی  و  جسمی  معلول 
روانی مزمن و مابقی صوت، گفتار و سالمندان 
از  مسئوالن  است  خوب  چه  آری  هستند. 
جامعه  مظلوم  قشر  این  های  دل  درد  نزدیک 
زیبنده  چراکه  بشنوند،  را  آنها  مشکالت  و 
کشور اسالمی به ویژه استان فرهنگی خراسان 
تکنولوژی  پیشرفت  عصر  در  نیست  جنوبی 
مشکالت  مسکن،  اشتغال،  معیشت،  دغدغه 
و  معلولیت  از  ناشی  رنج های  محیط شهری، 

... داشته باشد. 
این  مردم  و  مسئوالن  با  سخنم  پایان  در 
است، درست است که صبر و تحمل به عنوان 
سالح مبارزه به نامالیمات زندگی نقش مهمی 
دارد، اما بیایید به تکرار امور از رهگذر خیالمان 
عادت نکنیم و با کمی تفکر به زندگی این قشر 
لمس  بیشتر  را  امورشان  های  سختی  جامعه 
چراکه  بیشتر بکوشیم.  برای رفع آن  و  کرده 
فاصله سالمت تا قطع نخاع شدن شاید 

فقط چند ثانیه باشد.

نگاهی ترحم آمیز اما زجرآور که معلوالن را به ستوه می آورد

 

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند    تاریخ انتشار: 95/9/18

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند ساعت 16/30روز سه شنبه 95/9/30 
در محل خیابان نارنج - نارون 2/2 مسجد حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و 
بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، مدارک مربوطه 

را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:  طرح و تصویب اساسنامه جدید-  اصالح ماده 5 اساسنامه و تمدید فعالیت                                          هیئت مدیره

 دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور  فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند

تاریخ انتشار: 95/9/18
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن شماره یک فرهنگیان بیرجند ساعت 16 روز سه شنبه 
تاریخ 95/9/30 در محل خیابان نارنج - نارون 2/2 مسجد حضرت فاطمه زهرا )سالم ا... علیها(  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می 
شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسین موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت نامه 

تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس- تصویب ترازنامه سال های 91-92- 93-94- تصویب بودجه سال 95 - 96-  انتخاب 
هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 سال شمسی-  انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال- تصمیم گیری در 
خصوص خط مشی آتی شرکت                                                                                                                    هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بیرجند مرحله دوم - )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول( شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند به شماره ثبت 
2006 و شناسه ملی 10360037225 مورخ یکشنبه 95/10/19 ساعت 10 صبح در محل مجتمع فرهنگی مذهبی خیریه 
ابن حسام واقع در بیرجند طالقانی 13 برگزار می شود از کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول دعوت می گردد در جلسه 

مجمع جهت اتخاذ تصمیم حضور بهم رسانند.
ضمنا از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره خواهشمند است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتشار 

آگهی با مدارک الزم برای ثبت نام به دفتر شرکت واقع در مدرس 8 پالک 43 مراجعه نمایند. 
دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره - تعیین حق 

الزحمه بازرسین و حق الجلسات هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول موضوع ماده 34- اصالحی قانون ثبت

 امتیاز برق سه فاز کارخانه بنتونیت به نام آقای مسعود احمدی بنک دار فرزند عباسعلی به نشانی سرایان، شهرک صنعتی، کارخانه بنتونیت 
به موجب سند رهنی شماره 102993 دفتر اسناد رسمی شماره 8 مشهد به تاریخ 82/6/27 در قبال مبلغ یک میلیارد و هفتصد و نود و 
هشت میلیون و سیصد و نود و هشت هزار و دویست و سی و هفت ریال تا تاریخ مزایده در رهن و وثیقه بانک صنعت و معدن قرارگرفته 
است. لذا بستانکار مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبرده را نموده که 
پرونده تحت کالسه 9300010 در اجرای ثبت سرایان تشکیل و اجراییه صادره به مدیون وفق ماده 18- آیین نامه اجرای اسناد رسمی 
ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده است به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجرائیه بدهی 
خود را تودیع ننموده به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی ملک مذکور با این مشخصات بوسیله کارشناس منتخب که برابر 
ماده 102- آیین نامه اجرا تعیین شده بود جمعا به مبلغ صد میلیون ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قطعی 
 گردیده و پالک فوق الذکر در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال طلب بستانکار در روز 95/10/04
 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرایان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی 
از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغی که پیشنهاد داشته باشد واگذار خواهد شد و هزینه های مربوط به نقل و انتقال ملک و 
سایر هزینه های احتمالی از قبیل دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده خواهد بود و هزینه های 

دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا وصول خواهد شد.

محمود جهانی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.    آدرس دفتر: نبش غفاری 4

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

سقف کاذب، کناف ایران   100% تضمینی
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741

09155610111
مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی
به ازای خرید هر باطری

 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

در
ل 

وی
تح

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

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

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید
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دکتر مجیدی دبیر کل مجمع مجالس آسیایی شد
 
همزمان با دهمين سالگرد تأسيس مجمع مجالس اسيايي)APA( ، نهمين مجمع عمومي اين سازمان در شهر سيم 
ريپ كامبوج برگزارو دكتر محمدرضا مجيدي به عنوان دبيركل مجمع مجالس اسيايي انتخاب شد. اين مجمع متشكل 
از ٤٢ كشور عضو كامل و ١٦ كشور عضو ناظر است و ١٠ سازمان بين المللي و منطقه اي نيز در ان عضو ناظر هستند.

یادداشت

توصیه مهم 
امام صادق)ع( 
به منتظران
* حجت االسالم والمسلمين رحيم كارگر

از خدای  در چنين وقتی خود را برحذر دار و 
كوشش  و  باش  مراقب  بخواه،  نجات  عزوجل 
كن تا خدای عزوجل تو را بر خالف آنچه مردم 
نازل  آنها  بر  اگر عذاب  تا  آنند مشاهده كند  در 
گردد و تو در ميان آنها باشی، به سوی رحمت 

حق شتافته باشی...
امام  از  خود  سند  به  كافی  روضه  در  كلينی 
تعلم ان  جعفر صادق )ع( روايت می كند: »اال 
امرنا و صبر علی ما يری من االذی  انتظر  من 
الحق  رايت  فاذا  زمرتنا  فی  غدا  هو  الخوف  و 
هر  كه  دانی  نمی  آيا  ...؛  اهله  ذهب  و  قدمات 
)از  ترس  و  ايذاء  بر  و  ببرد  ما  امر  انتظار  كس 
ما  زمره  در  فردا  او  سازد،  پيشه  صبر  دشمن( 
و  مرد  حق  ديدی  كه  هنگام  آن  بود.  خواهد 
ج5٢،  االنوار،  )بحار  نبود...«  نشانی  اهلش  از 

ص٢58(
در اين روايت به چند نكته عجيب اشاره می 
جز  ندارد،  خوانی  هم  منطقی  هيچ  با  كه  كند 
بيشتری  توضيح  بدون  جامعه!  امروز  وضعيت 
اين روايت را با هم مرور می كنيم و از تحقق 
به  خودمان  زمان  در  غيبی  های  پيشگويی 
انديشه فرو می رويم باشد كه ما جزو اين دسته 

افراد نباشيم:
1. وارونگی حق و باطل و استیالی باطل 
بر مردم: »و رايت اهل الباطل قد استعلوا علی 
اهل الحق، و الشر ظاهرا ال ينهی عنه، و يعذر 
همانگونه  شد  وارونه  دين  كه  ديدی  اصحابه؛ 
اهل  كه  ديدی  و  گردد،  می  واژگون  كه ظرف 
باطل بر اهل حق استيالء پيدا كردند، و ديدی 
كه شر آشكار بوده و كسی از آن باز نمی دارد و 

يارانش معذورند.«
به  خائن  افراد  گماردن   پست  به   .2
الخونه  ياتمنون  الواله  »رايت  عمومی:  اموال 
بينی كه حاكمان برای طمع كاری  للطمع؛ می 
قرار می  مردم  امين  را  خائن  انسان های  خود، 

دهند!!«
الرجل  »رايت  مقام:  صاحبان  بدزبانی   .3
يطلب الرئاسه لعرض الدنيا و يشهر نفسه بخبث 
ديدی  و  االمور؛  اليه  تسند  و  ليتقی  اللسان 
و  خواهد  دنيا  عرض  برای  را  رياست  مرد  كه 
او  از  تا  سازد  همگان  زبانزد  از  خود  بدزبانی  با 

بترسند و امور را به وی وا گذارند...!!«
و  حالل  کنندگان  طلب  از  بدگویی   .4
مع  الناس  رايت  »و  خواران:  ستایش حرام 
غلب، و رايت طالب الحالل يذم و يعير و طالب 
الحرام يمدح و يعظم؛ و ديدی كه مردم با افراد 
ديدی  و  باشند،  قدرتمندان(  و  )توانگران  غالب 
كه طالب حالل را بدگوئی نمايند و طالب حرام 

را بستايند و بزرگش شمارند... !!«
حديث  اين  پايان  از  بعد  )ع(  صادق  امام 
اشاره  مهم  بسيار  بسيار  وظيفه  يک  به  كليدی، 
منتظران  همه  گوش  آويزه  بايد  كه  كند  می 
باشد: »فكن علی حذر و اطلب من اهلل عزوجل 
و  دار  حذر  بر  را  خود  وقتی  چنين  در  النجاه...؛ 
و  باش  مراقب  بخواه،  نجات  عزوجل  خدای  از 
خالف  بر  را  تو  عزوجل  خدای  تا  كن  كوشش 
آنچه مردم در آنند مشاهده كند تا اگر عذاب بر 
آنها نازل گردد و تو در ميان آنها باشی، بسوی 
رحمت حق شتافته باشی و اگر جدا شوی آنان 
باكی  بی  و  آنان  روش  از  تو  و  گردند  گرفتار 
و  باشی،  بيرون  عزوجل  خدای  به  نسبت  آنها 
را  كاران  نيكو  پاداش  خداوند  براستی  كه  بدان 
كاران  نيكو  به  خدا  رحمت  همانا  و  نكند  ضايع 

نزديک است.«

برزجی- رئيس دفتر تحقيقات كاربردی فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی گفت:  حركت به  سوی پليس 
عنوان  به  پژوهش  و  انتظامی  نيروی  در  دانش بنيان 
اقدامی ضابطه  مند در جهت دستيابی به واقعيت های 
ناجا  مشكالت  و  مسائل  به  پاسخ گويی  و  اصيل 
باعث  خود  كه  امنيتی  فرصت  توليد  به  منجر  كه 
امری  شود  پليس  نيروی  به  جامعه  اعتماد  افزايش 
در  حيدری  اكبر  علی  دوم  است.  سرهنگ  ضروری 
تحقيقات  دفتر  كرد:  اظهار  آوا  اختصاصی  گفتگوی 
جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  كاربردی 
از طرح ها و پروژه های تحقيقاتی،  با هدف پشتيبانی 
پژوهشی،  و  علمی  نشست های  و  ميزگرد  برگزاری 
توسعه  علمی،  همايش  و  هم انديشی  كارگاه های 
دستاورد های  اطالع رسانی  و  علمی  اطالعات  منابع 
علمی و پژوهش، سازماندهی مفاهيم مديريت دانش 
بروز  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  با 
ارتقاء آن به سطوح  توانمندی های علمی كاركنان و 
اعتماد  سطح  و  امنيت  افزايش  نهايت  در  و  باال تر 
در  تخصصی  تحقيق  و  مطالعه  توسط  مردم  عمومی 

و  مجرب  افراد  بكارگيری  با  و  ناجا  پيشروی  مسائل 
علمی  مراكز  با  سازنده  تعامل  همچنين  و  متخصص 
پژوهشی كشور چون دانشگاه ها ايجاد شده است.وی 
در خصوص عملكرد اين دفتر خاطر نشان كرد: دفتر 
تحقيقات كاربردی فرماندهی انتظامی استان در يک 
سال گذشته تعداد3 طرح تحقيقاتی، ١ مورد حمايت 
از پايان نامه،5 تأليف و ترجمه انجام داده و 38 جلسه 
اتاق فكر، ٦ جلسه ميزگرد علمی،8 جلسه سخنرانی 
تهيه  از  حيدری  .سرهنگ  است  نموده  برگزار  علمی 
و انتشار  ٤شماره فصلنامه دانش انتظامی خبر داد و 
گفت: همچنين در سال گذشته يک نفر از همكاران 
وظيفه و يک نفر مشمول با ارائه طرح تحقيقاتی خود 

موفق به دريافت ٤ ماه كسر خدمت شدند.

دانش پژوهشی ؛ وظیفه ای 
همیشگی و همگانی

انتظامی  فرماندهی  كاربردی  تحقيقات  دفتر  رئيس 
و  تغييرات  شتاب  اينكه   بيان  با  جنوبی  خراسان 

را  فشرده ای  رقابتی  فضای  محيطی،  دگرگونی های 
بر همين  ايجاد كرده است گفت:  در همه ی زمينه ها 
بقا  برای  انتظامی  نيروی  ويژه  به  سازمان ها  اساس 
و  دانش  سطح  بردن  باال  نيازمند  ناگزير  توسعه،  و 
از اين رو توجه به موضوع  اطالعات خود می باشند. 
توليد علم و توسعه تحقيقات كاربردی كه پاسخگوی 
نياز سازمان ها می باشد، می تواند بستری را جهت ارتقا ء 
سطح  پليسدر  دانش  توسعه  و  پليس  علمی  جايگاه 
اكبر حيدری  ايجاد كند.سرهنگ دوم علی  بين المللی 
وظيفه ای  بودن،  همگانی  بر  عالوه  را  دانش پژوهی  
هميشگی عنوان كرد كه در هيچ برهه ای از تاريخ از 
عهده انسان برنمی افتد و افزود: به تعبير مقام عظمای 
و  علم  بر  تكيه  با  كشور،  موجود  مشكالت  واليت 
پژوهش حل شدنی است.وی عنوان كرد: زمان تجلی 
اهميت دانش پژوهی در هفتۀ پژوهش شكل می گيرد 
چالش های  و  دستاوردها  بررسی  برای  را  فرصتی  و 
فراروی حوزۀ پژوهش و توجه و تمركز بر ابعاد مختلف 

امر پژوهش و تحقيق در كشور فراهم می آورد.

پژوهش،فناوری،بسترساز نظم و امنیت

فرماندهی  كاربردی  تحقيقات  دفتر  رئيس 
هفته  شعال  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  انتظامی 
پژوهش  هفتۀ  امسال  شعار  كرد:  تصريح  پژوهش 
كه  است  امنيت«  و  نظم  »پژوهش،فناوری،بسترساز 
بايد آن را سرلوحۀ كار خود قرار داده و تالش كنيم كه 
تحقيق و پژوهش، به عنوان يک بحث ضروری در كنار 

مباحث ديگر مورد توجه قرار گيرد. 
ضمن  همچنين  كرد:  اضافه  حيدری  سرهنگ 
مقابله  و  پيشگيری  در  تحقيقات  نتايج  از  بهره گيری 
ارتقاء  بر  روزبه روز  فرارو،  چالش های  و  تهديدات  با 
در  همه جانبه  رشد  و  توسعه  پايدار،  امنيت  سطح 

فرماندهی انتظامی استان بيفزاييم.
اصلی  كليد  دانش،  امروزه  اينكه  بر  تاكيد  با  وی   
كشورها  كالن  سطح  در  و  سازمان ها  رقابت پذيری 
شد:  آور  ياد  می رود  شمار  به  حوزه ها  تمامی  در 
سازمان های مبتنی بر دانش بايد به گونه ای طراحی 
شناخته،  را  خود  سازمانی  دانش  بتوانند  كه  شوند 
آن  از  لزوم  موقع  در  و  كرده  ذخيره  و  احصا  را  آن 

نمايند. بهره برداری 
آماده  گذشته  همچون  كاربردی  تحقيقات  دفتر 
و  امنيتی،  در حوزه های  تحقيقاتی  دريافت طرح های 
دفاعی جهت كسر خدمت مشموالن وظيفه می باشد.

خانواده های  از  جمعی    
حرم  مدافع  شهدای 
روز  عليهم السالم  اهل بيت 
سال  آذرماه  اول  دوشنبه 
جاری با امام خامنه ای رهبر 
انقالب اسالمی ديدار كردند 
كه گزارش كاملی از ديدار 
اين هشت خانواده با رهبر 

انقالب منتشر شده است. بهش می آيد چهار پنج ساله 
باشد؛ مدام تالش می كند جلو برود و آخر سر هم می رود.

آقا می گويد: »بذار جلوتر بياد اگر می خواد...«
نامفهوم  حرف هايش  آقا؛  جلوی  می ايستد  و  می رود 
است. اطرافيانش می گويند می خواهد سالم نظامی بدهد.

- »ماشاءا...! داری چی كار می كنی؟ می خوای احترام 
بگذاری؟«

كودک  اسم  بعد  و  می خندد  و  می گويد  را  اين  آقا 
كند.  تلّفظ  نمی تواند  به درستی  كودک  می پرسد.  را 

محمدرضا؟! مادرش سريع می گويد معين رضا.
***

معين رضا با جنب وجوش و شيطنت هايش و لباس و 
سالم نظامی اش به آقا، می شود مطلع اين ديدار؛ قبل از 
اين كاِر معين رضا هر كسی مشغول خودش بود. از گوشه 
و كنار صدای گريه می آمد؛ شايد از سر دلتنگی خانواده 
برای شهيدشان. بعد كه آقا آمدند و گفتند خانم ها جلوتر 
بيايند. بعدش هم كه معين رضا و سالمش، اشک ها و 

لبخندها را مخلوط كرد.
* * *

از آهنگران پخش  زمانی از صداوسيما شعر و نوايی 
می شد كه با سوز و گداز می خواند: “مرا اسب سپيدی بود 
روزی * شهادت را اميدی بود روزی”. بقيه ی مصرع ها 
هم بوی گله داشت و حسرت تا جايی كه  می رسيد به 
“حبيبم قاصدی از پی فرستاد” و مژده ی “در باغ شهادت 
باز باز است”. وقتی آهنگران اين شعر را بار اول می خوانده، 
پدربزرگ معين رضا يک جوان رعنا بوده. البد او اين مژده 
را باور كرده و بعدها وقتی “خبر بد” را شنيده، بند پوتينش 

را محكم بسته و همراه عد ه ای رفته.
خبر پر از بغض بوده: عصر روز دهم عاشورای ٦١ سرها 
بر نيزه شد و بعد نوبت به خيمه های حرم رسيد. هزار 
و اندی سال بعد دوباره همين اتفاق تكرار می شود كه 
باز نوبت خيمه ها رسيده و تكفيری ها دارند سمت حرم 
می تازند. پدربزرگ معين رضا هم همراه عده ای می رود كه 

روضه ها دوباره اتفاق نيفتند.
از پدربزرگ معين رضا و همراهانش، مانده خانواده ای 
امروز  هم  عده ای شان  راضی اند؛  البته  كه  سينه سوخته 
اينجا هستند برای ديدار. به قول برادر يكی شان دلتنگند 
و مشتاق ديدار رهبر؛ بعد هم اضافه می كند دلتنگ “آقا”؛ 

انگار دومی بيشتر به جانش می نشيند.

درجه های  روی  آقا 
می زند:  معين رضا  نظامی 
افسری!  چه   ! »ماشاءا... 
افسرهای  از  ان شاءا... 

آينده ی اسالم بشی!»
به جمع می گويد:  رو  و 
آمديد  خوش  »خيلی   -
خواهران  و  برادران 
خانواده ی عزيز شهيد حرم؛ كسانی كه داوطلبانه به اين 
اينها هست كه  در  ميدان می روند، دو سه خصوصّيت 
ممتاز است. يكی اين است كه اينها غيرت و تعصب دفاع 

از حريم اهل بيت )عليهم السالم( را دارند«
* * *  

نوبت رسيده به حال و احوال با خانواده های شهدا؛
اولين  مختاربند،  محمود  و  مجيد  شهيدان  خانواده  
خانواده ای هستند كه به آقا معرفی می شوند. مجيد در 

جنگ تحميلی شهيد شده و محمود در سوريه.
برای هر خانواده  شهيد، برگه ای آماده كرده اند كه بر 
روی آن، نام و عكس شهيد و نيز مشخصات والدين و 
همسر و فرزندان شهيد درج شده است و همچنين در آن 
ذكر شده كه كدام يک از بستگان شهيد در اين جلسه 

حضور دارند.
» -آقای كاظم مختاربند! شما در خوزستانيد يا قم؟«

اين را رهبر از پدر شهيدان می پرسد. پدر جواب می دهد 
كه اكنون ساكن شوشتر هستند. آقا با خوش رويی با پدر 
شهيد احوالپرسی می كند و دوباره از روی كاغذ می خواند:

- »خانم زهرای معظمی، مادر گرامی شهيدان؛ حال 
شما خوبه؟«

مادر شروع به صحبت می كند؛ با لهجه ی شوشتری 
می گويد كه يک شهيد در جنگ داده و يک شهيد در 
جنگ اخير و يک اسير كه هشت سال در اسارت عراق 
بوده. آقا در حق مادر دعا می كند كه:- »خداوند متعال 
)عّجل ا...  زمان  امام  نزديک  انصار  و  اعوان  از  را  شما 
آل  و  محّمد  حّق  به  بدهد،  قرار   تعالی فرجه الّشريف( 

محّمد«.
مادر ادامه می دهد:- دو تا فرزند ديگر هم دارم كه به 

فدايت حاج آقا!
-»نه؛ آنها را ان شاءا... خدا برايتان نگه دارد«

آقا دوباره خطاب به محافظين می گويد: »كار نداشته 
باشه!« جمله ای كه هر چند  راحت  بذار  بچه؛  به  باش 
به محافظين و بستگان كودكان  دقيقه يک بار خطاب 
گفته می شود! مادر دوباره ادامه می دهد كه يک بچه ی 
ديگر داشتم كه هشت سال اسير بود! آقا می پرسد: »چرا 
نياوردی شان؟« و پدر جواب می دهد ديگر جا نبود! آقا 
به  اين همه جا!« نگاهی  نبود؟  با خنده می گويد: »جا 
مسئوالن جلسه می كند و با لبخند به پدر می گويد: »خب 

در يک ماشين ديگر می آمد!«

سیمای پژوهش در نیروی انتظامی استان

شركت بنز زمان توليد، خودروهايش را در 
اتاقی با دمای منفی ٤٠ درجه قرار می دهد 
تا از درست كار كردن آن ها در بد ترين 

شرايط آب و هوايی مطمئن شود ؟

می دانستید که ... به روز باشید

 Airplane“ پرواز  حالت  در  را  گوشی 
mode” قرار بديد! در اين حالت گوشی با 

سرعت 3 برابر حالت معمولی شارژ ميشود!

چطوری وقتی عجله داریم 
گوشی رو سریع شارژ کنیم؟

نکات ریز خانه داری

كافی است موقع شستن مقداری نمک به آب 
اضافه كنيد تا مانع رنگ دادن لباس مشكی شود.

چـطوری مانع رنگ دادن 
مناسب لباس های مشکی شویم؟ حالت  با  ميز  پشت 

بنشينيد و از گذاشتن آرنج و دست 
بر روي ميز خودداري كنيد.

همه جا مودبانه بنشینید ...

ترفند

قاب عکسهر ۳۱ دقیقه یک ایرانی در تصادفات می میرد ...سیریشکاریکاتور

داده نما،

میثم نخعی

بخاره زندگی

مزاح حضرت آقا: خواص را خدا ان شاءا...هدایت کند

حرکت به  سوی پلیس دانش بنیان امری ضروری است

 شهرستان خوسف- رود شور تنها رودخانه دائمی که در اعماق کویر ایران جریان دارد.
آب این رودخانه از شورترین آب هاي جهان است.

بستن کمربند ایمنی 4۰ تا ۶۰ درصد صدمات رانندگی، استفاده از صندلی ماشین 
کودکان ۷1 درصد و کاله ایمنی صدمات وارده به سر را ۷۰ درصد کاهش می دهد. 

0990۳۱89۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 4 5  0 0  ۱ 4   

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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آیه روز  

و اوست كه شما را زندگى بخشيد سپس شما را مى  ميراند و باز زندگى ]نو[ مى دهد حقا كه انسان 
سخت ناسپاس است. سوره الحج، آيه 66

حدیث روز  

دو خصلت است كه باالتر از آنها چيزي نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به برادران.
 امام حسن عسکری )عليه السالم(

امشب كه زمين و آسمان مى گريد
از ماتم عسگری جهان مى گريد
جا دارد اگر شيعه خون گريه كند

چون مهدی صاحب الزمان مى گريد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

یک لحظه مکث کن

سالروز آغاز امامت امام زمان )عج( 

نهم ربیع االول، نه تنها نخستین روز امامت امام عصر 
)ع( است، بلكه آغاز دوره ای حیاتی و مهم در تاریخ 
شیعه نیز به شمار می آید. در سال روز نهم ربیع االول 
كه یادمان آغاز امامت ولی عصر علیه السالم است، 
روز جمعه، هشتم ربیع االول سال 260 هـ.ق، امام 
حسن عسكری علیه السالم پس از این كه نماز صبح 
را خواندند، بر اثر زهری كه هشت روز قبل معتمد 
به ایشان خورانده بود، به شهادت رسید. این حادثه 
در شرایطی روی داد كه امام یازدهم افزون بر این 
كه مانند پدران خود زمینه را برای غیبت آماده كرده 
بود، شب پیش از شهادت شان، دور از چشم مأموران 
خلیفه، نامه های بسیاری به شهرهای شیعه نشین 
فرستادند.عثمان بن سعید، نائب اول امام بود و با آغاز 
غیبت ولی عصر علیه السالم توقیعات حضرت را به 
شیعیان می رساند. از همین زمان بود كه شیعیان برای 
نخستین بار طعم غیبت را چشیدند. آغاز غیبت صغرا 
مصادف با آغاز امامت حضرت مهدی )ع(بود تا مردم 
آرام آرام با مفهوم تلخ و دردناک غیبت آشنا شده، 
بتوانند تا آن زمان كه به اشتباه خود پی می برند و به 
وظایف خود در برابر امامان آگاه می شوند، همچنان 
دیندار بمانند. در دوران غیبت صغرا چهار نایب خاص، 
امر وساطت میان امام علیه السالم و شیعیان را به 
عهده داشته همه آنها معروف و سرشناس بوده اند. 
آنان احكام دین را از وجود اقدس امام زمان  علیه 
السالم گرفته و در اختیار شیعیان می گذاشتند.   آنان 
جمعی بودند كه امام حسن عسكری علیه السالم در 
زمان حیات خود عدالتشان را تأیید فرمود و همه را 
به عنوان امین امام زمان علیه السالم معرفی كرد و 
بعد از خود، ناظر امالک و متصدی كارهای خویش 
گردانید، و آنها را با نام و نسب به مردم معرفی نمود.

روز هشتم ربیع االول سال 260 هجری، روز 
دردآلودی برای شهر سامرا بود؛ زیرا خبر شهادت 
امام عسكری)ع(  در عنفوان جوانی همه جا را فرا 
گرفت. بازارها تعطیل شد و مردم محرومی كه 
محبت خود را نسبت به امام، از ترس سركوب 
نظام، نهان می داشتند، عنان عواطف خروشان 
خویش را از كف دادند و شتابان وگریان به سوی 

خانه امام حركت كردند.
کرامت امام)ع(

علی بن زید گفت: من اسبی داشتم و بدان می 
نازیدم و در هر جا از او سخن می گفتم. یک 
روز خدمت ابومحمد )ع( رسیدم. فرمود: تا شب 
نرسیده، اگر خریداری پیدا شد آن را عوض كن 
و تأخیر مكن. در آن هنگام كسی بر ما وارد شد 
و رشته سخن را برید. من اندیشناک برخاستم و 
به خانه رفتم و به برادرم گزارش دادم. در پاسخ 
من گفت: من نمی دانم چه بگویم. از فروشش 
به مردم دریغم آمد. چون شب شد نوكری كه 
آن اسب را تیمار می كرد آمد و گفت: ارباب! 
اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از 

گفتار خود این را در نظر داشته است.
گوشه ای از زندگی امام

یازدهمین پیشوای متقیان، امام حسن عسگری 
به  چشم  ق  هـ.   232 سال  در  السالم  علیه 
جهان گشود. پدرش امام دهم، حضرت هادی 
نام  بانویی پارسا و شایسته به  )ع( و مادرش 
 حدیثه است كه برخی از او با نام سوسن یاد 
كرده اند. از آن جایی كه امام حسن علیه السالم 
محله  در  سامرا  در  عباسی  خلیفه  دستور  به 
»عسكری«  داشتند  اجباری  سكونت  عسكر 
نامیده می شود. از مشهورترین القاب حضرت 
نقی و زكی و كنیه اش ابومحمد است. او 22 
ساله بود كه پدر ارجمندش به شهادت رسید. 
مدت امامتش شش سال و عمر شریفش 28 
سال بود و در سال 260 ه. ق به شهادت رسید 
و در خانه خود در شهر سامرا كنار مرقد پدر 

بزرگوارش به خاک سپرده شد.
تدبیر امام

ابوهاشم جعفری می گوید: ما در زندان بودیم 
كه امام حسن عسكری علیه السالم و برادرش 

برای عرض ادب  را وارد زندان كردند.  جعفر 
دور  و  شتافتیم  حضرت  سوی  به  خدمت،  و 
عجمی  مردی  زندان  در  شدیم.  جمع  ایشان 
بود و ادعا می كرد كه از علویان است. امام 
متوجه حضور وی شد و فرمود: اگر در جمع شما 
 بیگانه نبود به شما می گفتم كی آزاد می شوید.

 آنگاه به مرد عجم اشاره فرمود كه بیرون برود 
و او بیرون رفت. سپس فرمود: این مرد از شما 
نیست. از او برحذر باشید. او گزارشی از آنچه 
گفته اید برای خلیفه تهیه كرده است كه در 
لباس های اوست. یكی از حاضران او را تفتیش 
كرد و آن گزارش را كه در لباسش، پنهان كرده 
بود، پیدا كرد. او مطالب مهم و خطرناكی درباره 

ما نوشته بود.
کوشش های علمی حضرت

گرچه امام حسن عسكری علیه السالم به حكم 
اوضاع نامساعد و محدودیت بسیار شدیدی كه 
حكومت عباسیان برقرار كرده بود، موفق به 
جامعه  سطح  در  خود  دانش  دامنه  گسترش 
نشد، اما در عین حال، در همان فشار و خفقان 

شاگردانی تربیت كرد كه هر كدام به سهم خود 
در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع شبهات 
دشمنان نقش موثری داشتند. شیخ طوسی)ره( 
ثبت  صدنفر  از  متجاوز  را  حضرت  شاگردان 
كرده است كه در میان آنها چهره های روشن و 
شخصیت های برجسته ای مانند احمد اشعری 
قمی، عثمان بن سعید َعْمری، علی بن جعفر 

و محمد بن حسن صّفار به چشم می خورند.
کرم امام

امام حسن عسكری علیه السالم همچون سایر 
پدران بزرگوار خود منبع جود و سخا بود و در 
بسیاری از مواقع قبل از این كه كسی چیزی 

بخواهد، او را بی نیاز می كرد.
از ابویوسف، شاعر هم عصر حضرت، نقل شده 
است كه گفت: تازه صاحب پسری شده بودم 
و دستم تنگ بود. كاغذی به عده ای نوشتم و 
از آنها كمک خواستم، اما از آنها ناامید شدم. 
حسن  امام  فرستاده  ابوحمزه،  هنگام  این  در 
كیسه  كه  حالی  در  السالم،  علیه  عسكری 
سیاهی به دست داشت و در آن چهارصد درهم 

بود بیرون آمد و گفت: موالیم فرمود: این مبلغ 
را برای آن كودک نورسیده صرف كن. خداوند 

در آن كودک برایت بركت قرار دهد.
شکوه و عظمت امام

گروهی از عباسیان نزد صالح، كه از مخالفان 
حضرت بود، رفتند و به او گفتند بر امام سخت 
بگیر و او را لحظه ای راحت نگذار. صالح گفت 
دو نفر از نانجیب ترین مردانی كه می توانستم 
پیدا كنم بر او گماشتم. اما آن دو نفر تحت 
تأثیر او واقع شدند و در عبادت و نماز و روزه 
كوشا شدند. آنها را احضار كردم و پرسیدم در 
آن مرد چه دیدید؟ آنها گفتند چه می توانیم 
بگوییم درباره مردی كه روز را روزه می گیرد 
 و شب را تماما بیدار است و شب زنده داری 
می كند. نه سخن می گوید و نه به جز عبادت 
به كاری مشغول می شود و هنگامی كه به او 
نگاه می كنیم زانوانمان به لرزه می افتد و حالی 
به ما دست می دهد كه نمی توانیم خود را نگه 
داریم. عباسیان هنگامی كه این را شنیدند ناامید 

و سرافكنده برگشتند.

عارفانه روز

خدايا! صميمى تر ازهميشه سر بر آستان 
ملکوتيت مى گذارم و در دل دعا مى كنم و 
از تو مى خواهم كه آرامش، بركت، سالمتى 
عشق و مهربانى را برای عزيزانم مقدر فرمايى .

ترسیدن هیچ ایرادی ندارد! اینكه بترسی معنیش 
این است كه قرار است یک كار شجاعانه بكنی. 
به ترس هایت بگو برای موفقیت چاره ای ندارم 

جز اینكه از سد تو هم بگذرم

راز پیروزی در این است  كه كوچكترین 
كارها رو با تمام وجود

)با تمام قلب و ذهن و روحت( انجام بدی.

213684759
895217643
764593218
679451382
358972164
421836975
537149826
142368597
986725431

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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نان داغ و  عطرچای و سفره ای آكنده 
از احساس مهر نغمه پاييزی و يک لقمه

 شعر ديگر از دنيا چه مى خواهم 
سکوتى پر از احساس

ماهیگیری هر روز صبح می رفت با دیگران ماهی 
می گرفت. ولی همه ماهی می گرفتند به جز او . به 
او گفتند تو چیكار می كنی كه ماهی نمی گیری؟ 
نگاه  گفت قالب من یک قالب مخصوص است 
كردند دیدند قالبش كج نیست راسته.گفتند خوب 
باشه. باید سرش كج  این ماهی نمی گیره.قالبت 
بگیرم كه  گفت من می خواهم ماهی مخصوص 
با این قالب میشه گرفت. هر روز از صبح تا شب 
می رفت ماهی بگیره و هیچ ماهی عایدش نمیشد...
باالخره خبر در شهر پر شد كه دیوانه ای پیدا شده كه 
می خواهد با قالب راست ماهی بگیرد.خبر رسید به 
وزیر و و كیل و پادشاه.پادشاه عالقه مند شد گفت او 
را بیارید نزد من تا ببینم داستان از چه قرار است...به 
دنبال او رفتند اما ماهیگیر گفت من فرصت ندارم و 

می خوام ماهی بگیرم. 
بنابراین سلطان مجبور شد خودش به دیدن ماهیگیر 
برود.پادشاه از او پرسید تو چی می خوای بگیری با 
این قالبت؟؟؟ گفت من می خواستم تورا صید كنم 

میخواستم تو را  بكشانم اینجا. 
با قالب سر راست ادم می تواند پادشاه بگیره...ولی با 

قالب كج ادم  می تواند دو تا ماهی بگیره.

نگرش

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

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی
ایزوگـام  شفیعـی

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

فوری/ به یک یا دو خانم برای نگهداری شبانه روزی 
از یک خانم سالمند نیازمندیم.)با حقوق مناسب، 
اسکان ،  غذا(  09032775976- 32439263

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک برای 
همکاری در تاسیس شرکت پیمانکاری با حداقل سه 
سال سابقه بیمه نیازمندیم.      09157719805

واگذاری یک کارگاه تولیدی با تمام امکانات 
یا معاوضه با خودرو - فروش تضمینی 
09370095723 -09157202025

اجرای نمای آلومینیــوم و چلنیــوم 
با پایین ترین قیمت 

   09157201009 - 09151655537 منزلی با 130متر ، قدیمی ساز و سند 
مالکیتی واقع در کارگران 10به فروش 

می رسد.    09155625224

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، 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

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

رهن و اجاره 
یک باب مغازه به زیربنای حدود 

600 مترمربع در 2 طبقه
 خیابان منتظری مقابل سینما 
)فروشگاه سابق مبل شاهین(

09151611550 -09151614145

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

دعوت به همکاری
نظر به آغاز فعالیت

 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
از کلیه آشپزهای مجرب و ماهر 

برای طبخ غذای مجالس
 دعوت به همکاری می گردد.

آدرس دفتر: نبش توحید 33 
ساعت مراجعه:6-9شب

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فروش استثنایی
 زمینی به مساحت 9400 متر ، سند 
ششدانگ همراه با چشمه آب ، زمینی 

به مساحت 6000 متر هر دو زمین متری 
15هزار تومان   مکان: پشت پلیس راه 

)مهرشهر(      09153620375

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی یا معاوضه با اتومبیل 

واقع در بیست متری اول
09902242584

مزایده -اجاره  دو دربند مغازه با 
پایه 2 میلیون ریال از 95/9/16 

به مدت پنج روز
معصومیه پایین

مغازه های مسجد خاتم االنبیا )ص(

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

کار خوب اتفاقی نیست
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برگزاری رقابت های ووشوی 
بین دانشگاهی مردان در استان

با حضور  ها  رقابت  این  دبیر ووشو خراسان جنوبی گفت:   خرمشاد 
جاری  آذرماه  نوزدهم  استان  مختلف  های  دانشگاه  از  ووشوکارانی 
به میزبانی خانه ووشو بیرجند برگزار خواهد شد.خرمشاد افزود : این 
 ۷۰ منفی  و   ۶۵ منفی   ،  ۶۰ منفی   ،۵۲ منفی  اوزان  در  ها  رقابت 
کیلوگرم جهت انتخاب نفرات برتر هر وزن برای شرکت در مسابقات 
بین دانشگاهی کشور که اواخر آذرماه برگزار خواهد شد ، برگزار می 
شود.وی گفت: دومین مرحله از اردوی تالو استان نیز با حضور علی 
رضایی عضو اسبق تیم ملی نوزدهم آذرماه جاری در محل خانه ووشو 

بیرجند برگزار می شود.

اقتدار چینی ها در تفنگ بادی/ خدمتی هشتم شد

فینال رقابت های انفرادی تفنگ بادی زنان تیراندازی قهرمانی آسیا با 
کسب سه مدال طال،  نقره و برنز از سوی تیراندازان چینی پایان یافت.  
با سکونشینی  بزرگساالن  بادی زنان رده سنی  انفرادی تفنگ  فینال 
تیراندازان چینی به پایان رسید و نجمه خدمتی توانست عنوان هشتمی 
این رقابت ها را بدست آورد.نهمین دوره تیراندازی رقابت های قهرمانی 
آسیا که از دیروز آغاز شده بود، امروز با برگزاری مسابقات انفرادی زنان 

در رشته تفنگ بادی در بخش تفنگ به کار خود پایان داد.

مردان جوان ایران در تپانچه بادی سوم شدند

 فینال مسابقات تیراندازی قهرمانی جوانان آسیا در رشته تپانچه بادی 
نماینده  میرزایی  علیرضا  و  سوم  جایگاه  در  ایران  تیم  و  شد  برگزار 
مسابقات  های  رقابت  ایستاد.در  آسیا  چهارم  مکان  در  کشورمان 
تیم  مردان،  بادی  تپانچه  در بخش  آسیا  جوانان  قهرمانی  تیراندازی 
صلواتی  عرفان  و  میرزایی  علیرضا  تندری،  مهدی  ترکیب  با  ایران 
توانستند بعد از هند و تایوان به جایگاه سوم آسیا برسند.با برگزاری 
فینال این رشته و راهیابی علیرضا میرزایی، در نهایت با قرار گرفتن 

در جایگاه چهارم آسیا به کار خود پایان داد.

روس ها دروازه تیم ملی فوتسال ایران را گلباران کردند

تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود ۶ بر 
یک مغلوب روسیه شد. تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار تدارکاتی 
و دوستانه در تاالر هندبال تهران میزبان روسیه نایب قهرمانی جهان 
بود.ملی پوشان ایران در این مسابقه ۶ بر یک مغلوب میهمان خود شدند 
تا نتیجه به دور از انتظاری در این مسابقه تدارکاتی کسب کرده باشند.
تک گل تیم ملی فوتسال ایران را حسین طیبی در دقیقه 1۵ از روی 
نقطه پنالتی به دست آورد.ملی پوشان ایران روز گذشته در نخستین 

مسابقه خود برابر تیم نایب قهرمان جهان به پیروزی رسیده بودند.

گریپ فروت برای تمام دردها

اگر در فصل زمستان دچار عفونت ریه و بینی 
با عصاره گریپ  آب گرم  بخور  از  می شوید 
باعث  تواند  می  زیرا  کنید  استفاده  فروت 
ضدعفونی  نیز  و  تنفسی  مجاری  بازشدن 
سینوس ها شود.از این میوه پرخاصیت برای 
وزن  کاهش  بویژه  ها  بیماری  انواع  درمان 
فروت  گریپ  خوردن  است.   شده  استفاده 

باعث کاهش و کنترل استرس، درمان عفونت 
های مجاری ادرار و جلوگیری از ابتال به انواع 
سرطان ها می شود. عالوه بر خود میوه، آب 
نیز دارای  پالپ میوه، عصاره گریپ فروت  و 
انواع  از آن در  خواص درمانی فراوان بوده و 
حفظ  برای  بهداشتی  آرایشی  محصوالت 

سالمت و زیبایی پوست استفاده می شود.

خاصیت های فوق العاده کدو حلوایی

است  خوراکی  گیاهان  از  یکی  حلوایی  کدو 
که دارای کالری بسیار پایینی است و خواص 
دارد:1-کدو  انسان  سالمت  برای  فراوانی 
حلوایی به سبب داشتن کلسیم، فسفر، منیزیم 
و آهن بسیار مغذی است ۲- یرقان را برطرف 
می کند 3- انواع کدو، ادرار آور و تب بر است 
4- تخم کدو به خصوص پوست سبز رنگ آن 

ضد کرم است ۵-کدو حلوایی، سینه را نرم و 
سرفه را آسان می کند ۶-خوردن کدو، موجب 
با  کدو  ۷-خوردن  است  اندوه  شدن  برطرف 
8-کدو  آورد  می  قلب  نرمی  و  رقت  عدس 
برای درمان قولنج مفید است 9-خوردن کدو 
تقویت می کند1۰- روغن تخم کدو  را  مغز 

برای تسکین درد بواسیر بسیار مفید است.

عناب گیاه ضد سرطان

عناب از نظر طب قدیم ایران معتدل و بنا به 
است.خواص  سینا، کمی سرد  ابوعلی  اعتقاد 
آنتی اکسیدان عناب به جلوگیری از سرطان 
کمک می کند.عصاره عناب مهارکننده سلول 
های سرطان خون است.عناب به علت داشتن 
از رشد و  مانع  اکسیدان،  انتی  و   C ویتامین 
حرکت رادیکال های آزاد و در نتیجه کمک 

به کنترل و رشد تومور و سلول های سرطانی 
با  را  عناب  آب  سرطان  درمان  است.برای 
برطرف  را  اشتهایی  کم  بخورید.عناب  کاهو 
تواند  می  اسهال  زمان  در  کند.عناب  می 
حرکات مربوط به دستگاه گوارش را کاهش 
دهد. برای جلوگیری از بیماری های کبدی، 

استرس و مشکالت گوارشی مفید است.

فایده سبزی جعفری برای پوست

از سبزیجات معطر است که  سبزی جعفری 
تمام فصول سال در دسترس می  در  تقریبا 
باشد.این سبزی دارای خواص درمانی است.
سبزی جعفری در برابر بیماری ها بسیار عالی 
است.عالوه بر این موارد جعفری برای پوست 
شما هم بسیار مفید است.این سبزی ویتامین 
C زیادی دارد،یعنی مواد غذایی الزم را برای 

به  اثر  پوست فراهم می کند.چین وچروک و 
را کاهش می دهد. خوردن  از زخم  مانده  جا 
در  کالژن  تولید  تحریک  برای  می تواند  آن 
پوست مفید باشد.این منجر به ترمیم و تکثیر 
پوست  سریع تر  رشد  سبب  و  سلول،  بیش تر 
جدید می شود. این پوست جدید لکه ها را از 

بین می برد، و ظاهری صاف تر و نرم تر دارد.

سیب از مفیدترین خوراکی ها

بخش ترین  سالمت  از  یکی  سیب،  میوه 
می شود.  محسوب  ما  اطراف  خوراکی های 
مفاصل  درد  و  نقرس  بیماری  بروز  از  سیب 
میوه ای  سیب  می کند،هم چنین  پیشگیری 
بسیار باارزش است؛ چرا که هم چربی چندانی 
ندارد و هم موجب کاهش اوره می گردد.سیب 
مانع تشکیل اسید اوریک در بدن می شود و 

پس ازمصرف آن مقدار کلی اسیدهای ادرار، 
می یابد.یکی  افزایش  فرمیک  اسید  ویژه  به 
دیگر از خواص میوه سیب این است که اثر 
آرام بخشی دارد،دم کرده ی پوست سیب که 
با اندکی عسل  شیرین شده باشد، نوشیدنی 
آرام بخشی است. خوردن سیب خام نیز تأثیر 

آرام بخشی بر دستگاه اعصاب دارد. 

دستگیري سارق خودرو در خوسف

خبر  شهرستان  این  در  خودرو  سارق  دستگیري  از  خوسف  انتظامي  جانشین 
داد. سرهنگ محمدرضا معینی در تشریح این خبر گفت:با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 11۰ مبني بر سرقت یک دستگاه خودروي سواري پراید،بالفاصله 
طرح مهار در سطح شهرستان به اجرا گذاشته شد. وي افزود:مأموران انتظامي 
شهرستان با تحقیقات میداني؛سارق سابقه دار را شناسایي و دستگیري متهم را 
در دستور کار خود قرار دادند.سرهنگ معیني تصریح کرد:مأموران با گشت زني 
در سطح شهر در کمتر از دو ساعت سارق را در حالي که با ماشین سرقتي در 
حال عبور از خیابان بود شناسایي و با اجراي طرح مهار خودرو را متوقف کردند.
وي اظهار داشت:سارق در اظهارات خود به چهار فقره سرقت  اعتراف کرد که 

پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگي به مراجع قضائي معرفي شد.

میشود:  تقویت  تان  روحیه  غذاها  این  خوردن  با 
1-شکالت:حتی فکر کردن به شکالت هم لبخند 
را به لب ها می آورد. شکالت حاوی آنتی اکسیدان 
و منیزیم است. رگ ها را ریلکس می کند و باعث 
پایین آمدن فشار خون و تقویت گردش خون می 
شود ۲- قهوه قهوه بدن را در تمام روز پر انرژی نگه 

می دارد. باعث می شود بتوانید خوب تصمیم گیری 
کنید و ظاهری همیشه خندان داشته باشید 3-ماهی 
سالمون: سرشار از ماده ای به نام اومگا 3 می باشد 

که معروف به دشمن افسردگی است4- تخم مرغ:
بازسازی  به  و  است  پروتئین  منبع  مرغ  تخم 
ماهیچه ها بعد از باشگاه کمک می کند. از سرفه، 

سرماخوردگی و عطسه جلوگیری می کند ۵- توت: 
ماده ای به نام آنتوسیانین در توت موجود است که از 
التهاب در بدن جلوگیری می کند و میزان افسردگی 
را کاهش می دهد ۶-گردو:گردو سرشار از کالری و 
چربی هستند وحاوی ترکیبی به نام مالتونین هست 
که نه تنها باعث می شود خواب آرامی داشته باشید.

غذاهایی برای تقویت روحیه و باز کردن اخم

واژگوني وانت نیسان دو مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک سواري وانت نیسان در محور بیرجند- 
اسدیه دو مجروح برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت:با اعالم 
بیرجند-اسدیه  محور  در  تصادف  بر  11۰مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز 
بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.
وی افزود:مأموران با حضور در صحنه دریافتند که یک خودروی وانت نیسان 
به علت نامعلومي واژگون شده است که در این حادثه ،راننده و سرنشین خودرو 
تصریح  رضایی  شدند.سرهنگ  منتقل   بیمارستان  به  مداوا  جهت  و  مجروح 
کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را تخطي از سرعت مطمئنه راننده وانت 
و  قوانین  توصیه کرد  رانندگان  به  استان  راه  پلیس  رئیس  اعالم کرد.  نیسان 
مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

وجود مشکل در ویالهای پنی سیلین شرکت جابرابن حیان تکذیب شد

 معاون غذا و داروی دانشکده پزشکی نیشابور از عدم وجود مشکل داروی پنی سیلین شرکت 
جابرابن حیان  خبر داد. مجید شادکام در گفتگو با وب دا، افزود: خوشبختانه با پیگیری های این 
معاونت وهمکاری و مساعدت سازمان غذا ودارو و شرکت داروسازی جابرابن حیان و براساس 
بررسی های بعمل آمده مشخص گردید فوت بیمار در تاریخ 9۵/9/9 پس از تزریق پنی سیلین 
اتفاق افتاده بود. ناشی از اشکال در دارو نبوده و نامه شماره ۶۶۵/139۵۶4  سازمان غذا ودارو 
مبنی بر سالم بودن سری ساخت ذکر شده به هموطنان و نیشابور های عزیز اطمینان خاطر 
  ۵G1۶۰1می دهد که تجویز و تزریق پنی سیلین ۶.3.3 شرکت جابرابن حیان باسری ساخت
تاریخ انقضاء ۲۰19/1۰ بالمانع می باشد .به گفته وی در ساختار نظام تولید داروی کشور کلیه 
مواد اولیه دارویی وارداتی و تولید داخل در مراحل متعدد نظارت کیفی الزم را پشت سر می 
گذراند تا بیماران عزیز با اطمینان صد درصدی و هرگونه نگرانی دارو خود را مصرف نمایند.

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:1516:10 سانس ها

32222636 - 056تلفن

سالم بمبئیآس و  پاس
   20         18

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ،
شوینده ، سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

32224113 



7
خراسان جنوبی میزبان گردشگران ژاپنی

دادرس مقدم- گروه 9 نفره گردشگران ژاپنی به منظور بازدید از جاذبه های شاخص خراسان جنوبی، امروز وارد استان شدند.مرتضی عربی معاون گردشگری، 
سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل گفت: این گردشگران از تاریخ 17 لغایت 18 آذرماه به مدت 2 روز در استان اقامت خواهند داشت. وی افزود: گردشگران 
پنجشنبه * 18 آذر 1395 * شماره 3667ژاپنی دیروز از باغ اکبریه و قلعه تاریخی بیرجند دیدن کردند. وی ادامه داد: این دسته از گردشگران موجب توسعه اشتغال و توسعه صنعت گردشگری می شوند.

7
نماینده نهبندان و سربیشه از وعده 
صندوق بیمه کشاورزی خبر داد ؛

2 میلیارد تومان غرامت 
پژمردگی  زعفران استان

حسینی- فالحتي نماینده 
زیرکوه،  و  قاین  مردم 
ي  د عبا قر با محمد سید
بیرجند،  مردم  نماینده 
خوسف،  و  درمیان 
نماینده  نظرافضلي 

مردم نهبندان و سربیشه در نامه اي به وزیرجهاد 
کاران  زعفران  از  حمایت  کشاورزي،خواستار 
با  موضوع  همین  پی  در  شدند.  دیده  خسارت 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  عضو  نظرافضلی 
خود  جلسه  به  اشاره  با  وی  کردیم.  گو  و  گفت 
بیمه کشاورزی  قائم مقام صندوق  نژاد  با حسن 
مسئول  مقام  این  قول  طبق  کرد:  عنوان  کشور 
مقرر شد مبلغ 2 میلیارد تومان به صندوق استان 
مدیر  غنچه  جواد  شود.  واریز  منظور  همین  به 
این  در  نیز  کشاورزی  محصوالت  بیمه  صندوق 
امید  اما  نشده  واریز  مبلغی  هنوز  کرد:  بیان  باره 
وی  بیفتد.  اتفاق  این  نزدیک  آینده  در  واریم 
در  میلیون   500 و  میلیارد   3 واریز  به  همچنین 
قالب 5 هزار و 300 فقره غرامت مربوط به بیمه 
نامه زراعی سال 94-93 اشاره کرد و ادامه داد: با 
این مبلغ میزان کل غرامت ها تسویه شده است.

سهم ۱۰۰میلیون تومانی شهرداری برای
مناسب سازی شهری بیرجند محقق نشد

مهر- مسئول مناسب سازی شهری شهرداری 
میلیون   100 بود  شده  مصوب  گفت:  بیرجند 
تومان برای مناسب سازی به شهرداری بیرجند 
است.  نشده  عملیاتی  هنوز  که  یابد  اختصاص 
بیرجند  صدر در کمیته مناسب سازی بهزیستی 
بیان کرد: به طور کلی زیرساخت های مناسب 
عمرانی  معاون  است.  مشکل  دارای  سازی 
فرماندار بیرجند نیز در این جلسه خواستار ایجاد 
ردیف اعتباری ویژه برای مناسب سازی شهری 
شد و گفت: از دو سال گذشته برای این موضوع 
نشده  عملیاتی  کنون  تا  اما  ایم  داده  درخواست 
نیاز  اقدامات  برخی  اینکه  بیان  با  رونقی  است. 
کرد:  اظهار  دارد،  مشارکت  و  انگیزه  ذوق،  به 
و  نیست  اعتبار  نیازمند  اقدامات  برخی  انجام 
از  بسیاری  داد:  ادامه  رونقی  ماند.  منتظر  نباید 
ریزی  برنامه  خود  کاری  تقویم  در  مسئوالن 
برنامه  در  معلوالن  مشکالت  حل  باید  و  دارند 
به  اشاره  با  همچنین  وی  گیرند.  قرار  اجرایی 
معلوالن  خودرو  مخصوص  های  گاه  توقف 
این  در  که  خودروهایی  کرد:  بیان  بیرجند،  در 
مشکالتی  باعث  و  کنند  می  توقف  ها  جایگاه 

برای معلوالن می شوند، اعمال قانون شوند.

آستان مقدس شهدای باقریه بیرجند
غبارروبی شد

مقدس  آستان  غبارروبی  مراسم  جم-  امین 
از ظهر روز گذشته  بیرجند، پیش  باقریه  شهدای 

با حضور جمعی از مسئوالن اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و جمعی از عالقه مندان خاندان عصمت و 

طهارت،همزمان با دهه وقف  برگزار شد.

توسعه زیرساخت های مخابراتی
شهر ارسک نیازمند ۴ میلیارد ریال اعتبار

مهر- مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره 
به اینکه در شهر ارسک زیرساخت های مخابراتی 
ضعیف است، گفت: توسعه زیرساخت های این شهر 
نیازمند حدود چهار میلیارد ریال اعتبار است. عیدی 
زاده که در مراسم تودیع و معارفه رئیس مخابرات 
بشرویه  شهرستان  ارتباطی  وضع  درباره  بشرویه 
گفت: در زمان حاضر قاین و سرایان دو شهرستان 
آی تی مند استان هستند که می توان گفت بشرویه 
نیز در حال پیشرفت به همین سمت است. در این 
جدید  رئیس  عنوان  به   تافته  حسین  سید  مراسم 

مخابرات شهرستان بشرویه معرفی شد.

افزون بر 2 هزار بازرسی
از تعاونی های استان انجام شد

ایرنا- معاون امور تعاون اداره کل تعاون ، کار و 
ابتدای سال جاری  از  استان گفت:  اجتماعی  رفاه 
تاکنون 2 هزار و 78 مورد بازرسی از تعاونی های 
استان انجام شده است. سروری عنوان کرد: بازدید 
های نظارتی از تعاونی های استان با عناوین نظارت 
عمومی،  بازدید  مالی،  بازدید  عمومی،  مجامع  بر 
بازرسی بر نحوه عملکرد مدیران تعاونی های استان 

انجام و موارد نقص به تعاونی ها ابالغ شد.

“ا،ه”  علنی  دادگاه  جلسه  اولین  مالئی- 
متهم ردیف اول به عناوین مجرمانه “عمل 
منافی عفت، کالهبرداری، خیانت در امانت، 
مزاحمت  رسمی،  دفاتر  در  ازدواج  ثبت  عدم 
تلفنی برای6 خانم، حمل شوکر، جعل عنوان 
مامور اطالعات، خروج غیر مجاز از کشور، آدم 
ربایی” و متهم ردیف دوم برادر وی به اتهام 
کاری”  عنوان  از  استفاده  سوء  سند،  “جعل 
قاضی  شد.  برگزار  استان  کیفری  دادگاه  در 
رمضانی بعد از قرائت کیفر خواست از متهم 
ردیف اول “ا،ه” خواست در برابر این اتهامات 
کرد:  عنوان  متهم  بگوید.  را  خود  دفاعیات 
“خانم ک” همسر موقت من بوده است و در 
افزود:  این همسرم دستگیر شدم. وی  خانه 
من خیانت در امانت و کالهبرداری نکردم از 
همسرم موقتم مقداری پول طلب داشتم که 
با وکالت نامه ی خودش از حسابش انتقال 

دادم اما برداشت نکردم.

ازدواج دائم یک هفته ای
اتهام  درباره  تا  متهم خواست  از  رمضانی 
ا”   ، “م  خانم  با  که  ازدواجی   ثبت  عدم 
داشته است از خود دفاع کند وی پاسخ داد: 
ازدواج ما یک هفته بیشتر نبوده و به خواسته 
همسرم از هم جدا شدیم ام قبل از طالق هر 
چه به او می گفتم که برویم ازدواج را ثبت 
کنیم قبول نمی کرد. وی افزود: متهم ردیف 
اول از حساب خانم “ک” مبلغ 164میلیون 
تومان برداشت کرده است که شاکی مدعی 
خیانت در امانت است. متهم ردیف اول “ا،ه” 
درباره اتهام خروج غیر مجاز از کشور عنوان 
کرد: من پاسپورت قانونی دارم و نمی دانم 
چرا خروج من از کشور ثبت نشده است. وی 
ماموران  کرد:  ادعا  هم  شوکر  حمل  درباره 

قوه  چراغ  آن  که  ندادند  تشخیص  آگاهی 
به  این نوع چراغ قوه ها در مرز  از  است و 

راحتی به فروش می رسد.

14ماه بازداشت موقت
14ماه  من  زد  فریاد  بلند  صدای  با  “ا،ه” 
و  برم  می  سر  به  موقت  بازداشت  در  شده 
و  مدرک  کسب  برای  آزادانه  ام  نتوانسته 

شهود بروم تا خود را از اتهامات تبرئه کنم.
قاضی رمضانی به متهم تذکر داد و بیان 

کرد: باصدای آهسته و آرام سخن بگو.

متهم ردیف دوم:
جعل عنوان مامور حفاظت اطالعات

قاضی رمضانی متهم ردیف دوم که برادر 
“ا، ه” است را به جایگاه فراخواند و عنوان 
اتهام جعل تاریخ سند ازدواج،  کرد: شما به 
خروج غیر قانونی از کشور و سوء استفاده از 
عنوان شغلی احضار شده اید و در همین باره 
از خود دفاع کنید. وی پاسخ داد: من کارمند 
شرکتی” ف ، ا” هستم  و به عنوان حافظت 
فیزیکی زیر نظر حراست این مجموعه کار 

می کنم و اتهام خود راقبول ندارم.
متهم ردیف دوم بیان کرد: من لب تاپ را 
در آبان امسال خریداری کردم و هنوز یک 
قسط از آن مانده اما تاریخ جعل سند خرداد 

است و به من هیچ ربطی ندارد. 

سایه سنگین جو سازی بر پرونده
وکیل متهمین ردیف اول و دوم به قاضی 
و  داد  پاسخ  برادرش  و  “ا،ه”  اتهامات  درباره 
تقدیم کرد  دادگاه  به  از دفاعیات  الیحه ای 
و گفت: اوراق پرونده هزار و 400 صفحه ای 
که در 4 جلد به شما داداند دو سوم آن وجهه 
قانونی ندارد و سایه جّو سازی بر آن سنگینی 
رسیدگی  قانون”  “ُمر  وبایدبراساس  کند  می 
بازداشت  لغو  درخواست  ازقاضی  وی  شود. 
موقت کرد و افزود: برابر همه تعامالت مالی 
بنده هم  دارند موکل  یکدیگر  با  که زوجین 
طبق وکالت نامه قانونی که دارد مبلغ پولی از 

حساب همسرش انتقال داده است.
متن  در  کرد:  خاطرنشان  متهمان  وکیل 
ربایی  آدم  اتهام  اول  ردیف  متهم  پیامک 
با  ارتباطی  و هیچ گونه  نمی شود  استنباط 

خانم “ف ، د” نداشته است. قاضی رمضانی 
بیان کرد: متهم ردیف اول دست خانم “ف، 
د” را گرفته و او را به خارج شهر برده است.

خانم راننده ماشین بود
اظهارات خانم  داد: در متن  پاسخ  وکیل 
من  که  است  آمده  صراحت  به  د”  “ف، 
در  2ساعت  به مدت  و  بودم  راکب خودرو 
“ا، ه”  از مدتی  بعد  و  شهر دور می زدیم 
است که  تامل  راننده شد. حال جای بس 
مشکوک  آقا  این  به  خانم  مدت  این  در 
به خارج شهر می رود؟  بود که چرا  نشده 
موقت  ازدواج  ثبت  عدم  مورد  در  وکیل 
موقت  کرد:صغیه  بیان  اول  ردیف  متهم 
نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به ازدواج 
دائم این آقا با خانم “م،ا” یک هفته بیشتر 
به  رمضانی  قاضی  ادامه  در  است.  نبوده 
قرائت شکایت خانم ها “م، ا” و “م ، اس” 
 “ ام   ، و “ ف  ، ب“  “ر  و   “ ، س  و “ف 
دلیل  به  اول  ردیف  متهم  از  م”  ز،   “ و 
روند  ادامه  پرداخت که  تلفنی  مزاحمت  به 
بررسی پرونده به جلسه بعدی موکول شد.  

پرونده 1400صفحه ای روی میز قاضی

امور  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون 
استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با توجه به نیاز کشور به انواع تایر خودرو، اجرای 
توجیه  دارای  کویرتایر  کارخانه  توسعه  طرح 
اقتصادی و متناسب با نیاز بازار است.محمدرضا 
فیاض در بازدید از خط تولید کارخانه کویرتایر 
با بیان اینکه هنوز ظرفیت خالی برای احداث 
کارخانه  تولید تایر در کشور وجود دارد تصریح 
کرد: 2 طرح تولید تایر در مراحل پایانی اجرا 
می  برداری  بهره  به  زودی  به  و  دارند  قرار 
رسند. وی بااشاره به مطالبات این کارخانه از 
دوخودروساز بزرگ کشور بیان کرد: با اقدامات 
انجام شده و برنامه ریزی صورت گرفته بخشی 
شده  پرداخت  تدریج  به  واحد  این  ازمطالبات 

امور  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون  است. 
استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت نوید 
داد: باقیمانده مطالبات کویرتایر از خودروسازان 

کشور تا 6 ماه آینده پرداخت می شود.

تسهیالت بانکی
در جای مناسب هزینه شود

فیاض همچنین با استاندار دیدار کرد. وی  
با بیان اینکه خراسان جنوبی در جهت اجرای 
طرح های صنعتی و معدنی جزو استان های 
متوسط و رو به باالی کشور محسوب می شود، 
افزود: امید است تا پایان سال جاری کارخانه 
معاون  برسد.  برداری  بهره  به  باقران  سیمان 
توسعه مدیریت، منابع و امور استان های وزیر 

صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه واحدهای 
تولیدی که تسهیالت دریافت می کنند و یا 
خواهند کرد ملزم به رعایت ضوابط موجود در 
این زمینه هستند، گفت: تسهیالتی که افراد 
دریافت می کنند باید در جای مناسب هزینه 
شده و منجر به ارائه خدمتی جدید و راه اندازی 

واحدهای تعطیل شده شود.
اینکه  بیان  با  نیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
واگذار  واحدهایی  به  باید  بانکی  تسهیالت 
دهند،  ادامه  خود  فعالیت  به  بتوانند  که  شود 
گفت: مسئولین نظارتی باید مراقبت کنند تا 
منظور  به  و  مناسب  جای  در  تسهیالت  این 
هزینه  تولیدی  واحدهای  در  رونق  ایجاد 
مالی  منابع  بودن  محدود  به  پرویزی  گردد. 

در این استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه 
به خشکسالی های چندین ساله و نیز پایین 
بودن سطح درآمد سرانه خانوارهای شهری و 
روستایی در این استان ، خراسان جنوبی در این 
زمینه نیازمند توجه ویژه ای از سوی مسئولین 
طرح  سه  به  همچنین  وی  است.  کشوری 
مدیریت  راهبری  ستاد  در  که  استان  مهم 
رسیده  تصویب  به  کشور  مقاومتی  اقتصاد 
است اشاره کرد و ادامه داد: تالش خواهیم 
کرد کارخانه سیمان باقران و فوالد قاین نیز 

در آینده ای نزدیک به بهره برداری برسند.
الزم به ذکر است معاون توسعه مدیریت، 
منابع و امور استان های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت همچنین با امام جمعه بیرجند دیدار 
بیان  دیدار  این  در  بیرجند  جمعه  امام  کرد. 
امنیت  احساس  ایجاد  و  سازی  اعتماد  کرد: 
برای سرمایه گذاران و نیروهای مولد برای 
و  است  در خراسان جنوبی ضروری  فعالیت 
در  نشود  ویژه  توجه  به خراسان جنوبی  اگر 

آینده با خسران روبه رو خواهیم شد.

طرح توسعه کویرتایر توجیه اقتصادی دارد

معاون وزیر صنعت در بازدید از بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور:

اتحاد رسانه ها نیاز جامعه امروز

از  گالیه  با  استان  رسانه  بسیج  رئیس  مالئی- 
بیان کرد: برای رفع  نفوذ اطالعاتی در رسانه ها، 
مشکالت استان و مطالبه های مقام معظم رهبری 
جامعه امروزی نیاز به اتحاد رسانه ای دارد تا نقاط 
قوت ثمر دهد. رضایی در گفتگو با آوا عنوان کرد: 
و  بسیجی  خبرنگاران  درخواست  به  رسانه  بسیج 
اشاره  با  وی  است.  گرفته  شکل  استان  انقالبی 
به اینکه مطالبه گری انقالبی و راه اندازی جبهه 
متحد ضد استکباری جزء اهداف کالن ما است، 
افزود: جلسات بصیرتی و عقیدتی تخصصی برای 
خبرنگاران و مسئوالن رسانه برگزار می کنیم. رئیس 
بسیج رسانه با بیان اینکه خبرنگار انقالبی و بسیجی 
باید برای دفاع از مطالبات مقام معظم رهبری قلم 
بر  تواند  می  انقالبی  رسانه  کرد:  خاطرنشان  بزند 
مسئوالن نظارت و هدایت افکار عمومی را به عهده 
بگیرد که خود از بصیرت کافی و قطعی بهره مند 
باشد. رضایی با گالیه از نفوذ اطالعاتی در رسانه 
ها، بیان کرد: برای رفع مشکالت استان و مطالبه 
های مقام معظم رهبری جامعه امروزی نیاز به اتحاد 
اثربخش واقع شوند.  تا نقاط قوت  رسانه ای دارد 
وی به گفته سردار غیاثی فرمانده سابق سپاه استان 
استناد کرد که گفته بود: به دلیل نبود مطالبه گری 
مردم و مسئوالن استان مشکالت و زیرساخت های 
استان نسبت به بیشتر استان های دیگر عقب است.

“جواد هروی” مدیرکل معاونت
امور مجلس ریاست جمهوری شد

مشاور  عنوان  به  هروی  جواد  خبر-  گروه 
مجلس  امور  معاونت  حوزه  مدیرکل  و 
ریاست جمهوری منصوب شد. معاون امور مجلس 
پیشین  نماینده  هروی  رئیس جمهور طی حکمی 
مردم قائن در مجلس شورای اسالمی را به عنوان 
مشاور خود و مدیرکل حوزه معاونت امور مجلس 
ریاست جمهوری منصوب کرد. در سابقه وی می 
توان به نایب رئیسی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
و همچنین رئیس فراکسیون تاریخ و گردشگری، 
گروه های  ریاست  و  عالی  آموزش  کمیته  رییس 
دوستی پارلمانی چندین کشور اروپایی در نهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی اشاره کرد.

بزرگداشت دکتر محمد ابراهیم آیتی
سال آینده برگزار می شود

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  معاون  مالئی- 
گفتگو با آوا عنوان کرد: با توجه به چهره برجسته 
محمد  دکتر  ا...  آیت  دینی  و  دانشگاهی  علمی، 
ابراهیم آیتی در شورای فرهنگ عمومی مصوب 
شد که بزرگداشتی برای این عالم فرهیخته برگزار 
دارای  عالم  این  اینکه  به  اشاره  با  بهاری  شود. 
فراخوان  افزود:  است  اسالم  تاریخ  در  آثارزیادی 
مقاالت زمان زیادی می خواهد که مقررشده در 
سه ماه ابتدای سال آینده این مراسم برگزارشود. 
وی خاطرنشان کرد: این بزرگداشت به همت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، انجمن مفاخر کشور، 

دفتر امام جمعه و استانداری انجام خواهد شد.

۱۱۱ فرزند مددجو  از ابتدای سالجاری
از خدمت سربازي معاف شدند

برنای تنها- معافیت فرزندان مددجو، نقش بسیار 
مهمی در توانمند سازی خانواده های  تحت حمایت 
ایفا می کند. از ابتدای سالجاری با پیگیري هاي 
کارشناسان این نهاد، 111 نفر از فرزندان مددجوي 
معاف  سربازي  خدمت  از  نهاد  این  حمایت  تحت 
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  نخعي  شدند. 
کمیت امداد افزود: عالئه بر این 111 نفر، تعداد 126 
نفر با کاهش خدمت و 269 نفر به مناطق محل 
سکونت خود منتقل شدند. وي یادآور شد: فرزندان 
با معافیت از خدمت سربازي، مي  این خانواده ها 
توانند سرپرستي خانواده را بر عهده گرفته و از لحاظ 
معیشتي تکیه گاهي براي خانواده خود باشند و البته 
 در کنار این معافیت، اشتغال آنان مورد توجه قرار 

می گیرد تا خانواده ها به توانمندی نائل شوند.

۱۰ اثر طبیعی استان، کاندید ثبت در
فهرست میراث طبیعی- ملی

گفت:  طبیعی  میراث  ثبت  کارشناس  غالمی- 
در  بررسی  جهت  استان  طبیعی  آثار  پرونده   10
کمیته ثبت و حریم به دفتر ثبت سازمان در تهران 
این  کرد:  بیان  ملکوتی  رضایی  گردید.  ارسال 
پرونده ها که شامل دره و درختان کهنسال، کال 
و آبشار هستند پس از بررسی و تأیید در شورای 
ثبت و حریم استان به دفتر ثبت سازمان ارسال 
بودن  دارا  با  آثار  این  همه  افزود:  وی  اند.  شده 
ویژگی های خاص و منحصر به فرد شرایط ثبت 
دارا هستند.  را  ملی  طبیعی-  میراث  فهرست  در 
وی همچنین از شروع فاز اول مرمت و بازسازی 

خانه های سنتی روستای دهسلم خبر داد.

گروه خبر- صبح دیروز نماینده ولی فقیه در 
استان با آیت ا... نوری همدانی مرجع عالیقدر 
جهان تشیع در محل دفتر ایشان در قم دیدار 
کرد. آیت ا... نوری همدانی مرجع عالیقدر جهان 
تشیع اظهار کرد: علما دارای منزلت و موقعیت 

بسیار مهمی در اسالم هستند.
می بودید  ضعیف  شما  اگر  کرد:  بیان  وی 
عالم نمی شدید و نمی توانستید بار علم را حمل 
کنید و در این شغل موفق باشید و این دلیل 
آن است که خداوند این توفیق را به ما داده 
است که بتوانیم بار سنگین را بالخره به مقصد 
برسانیم و وظیفه را عملی کنیم. نوری همدانی 
تأکید کرد: زمان ما یک زمان خاصی است، 
باید در درجه اول شناخت کامل نسبت به زمان 
خودمان داشته باشیم. وی افزود: از این جهت 

باید به میدان بیاییم در قرنهای گذشته کار ما 
منحصر بود به درس و تألیف و سایر موارد، امام 

خمینی)ره( ما را به میدان آوردند.
اینکه میدانی  بیان  با  مرجع عالیقدر تشیع 

که امام خمینی)ره( ما را وارد آن کرد بسیار 
وسیع است تنها ایران نیست و کل دنیا امروز 

به شما نگاه می کنند در برابر جریان هایی که 
هر لحظه واقع می شود تا ببینند که ایران و 

نوری همدانی  می گوید.  چه  اسالمی  انقالب 
کنیم  مجهز  را  خودمان  باید  ما  همه  افزود: 
و  برداریم  گام  زمان  مقتضیات  براساس  که 
با توکل به خداوند هیچ مشکلی وجود ندارد 
فقط باید در میدان باشیم و هرچه می توانیم 
تا  کنیم  اسالمی  انقالب  و  نظام  به  خدمت 
مقدمه ظهور امام زمان)عج( باشد. وی بیان 
کرد: امروز در دنیای کنونی تحولی که امام 
خمینی)ره( به وجود آورده است و زحمات و 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  مشکالتی 
متحمل می شوند همه اش برای این است که 

روحانیت و علمای متعهد به میدان آمده اند.
وی در ادامه خطاب به نماینده ولی فقیه در 
استان، گفت: شما قوی بودید که این پست به 
شما داده شده است. نوری همدانی بیان کرد: 

مردم از حلقوم شما همان صدایی که در بدر 
مردم  می شنوند.  می شنیدند،  را  بود  حنین  و 
همان صدایی که در برابر ناکسین و قاصتین 

می شنیدند، می شنوند؛ این عقیده مردم است.
علمای  که  بدانید  باید  گفت:  ادامه  در  وی 
متعهد بسیار تاثیرگذار هستند و من در سفری 
که به خراسان جنوبی داشته ام شاهد لطف و 

محبت مردم و شما بودم.
آیت ا... عبادی نیز در این دیدار اظهار کرد: 
هدف از این دیدار زیارت حضرتعالی)آیت اهلل 
العظمی نوری همدانی( است. وی در ادامه بیان 
کرد: با توجه به اینکه بنده آدم ضعیفی هستم و 
بار سنگینی بر دوش ضعیفی گذاشته شده است 
شرف یاب شدیم تا رهنمودهایی بفرمایید که با 

این بار سنگین چه باید کرد؟

 نماینده ولی فقیه در استان با آیت ا... نوری همدانی دیدار کرد

مهر- نخستین قرارگاه استانی ستاد جهاد 
رئیس  حضور  با  محرومین  توانمندسازی 
کشور  محرومین  توانمندسازی  ستاد  قرارگاه 
تشخیص  مجمع  دبیر  شد.  افتتاح  استان  در 
در  چهارشنبه  ظهر  از  بعد  نظام  مصلحت 
اینکه  بر  تأکید  با  قرارگاه  این  افتتاح  مراسم 
امروز هر کسی که می تواند در اقتصاد گامی 
بردارد بر او واجب است که وارد میدان شود، 
عنوان کرد: امروز مسئله اقتصاد مسئله گذران 
زندگی نیست، بلکه مسئله جهاد بزرگ، محکوم 
کردن آمریکا در شکست جمهوری اسالمی، 

تبدیل کردن ایران به قدرت بزرگ اقتصادی 
و پیروزی انقالب اسالمی در بعد اقتصاد است. 
رضایی با اشاره به راه اندازی قرارگاه فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی در دولت، گفت: هفته گذشته 
آقای جهانگیری گزارش مفصلی در این زمینه 
گزارش  این  ارزیابی  حال  در  نیز  ما  و  دادند 
هستیم تا نتیجه آن را به مقام معظم رهبری 
اعالم کنیم. وی با تأکید بر اینکه لبیک گویی 
به رهبر انقالب تنها توسط دولت نیست بلکه 
همه مردم باید وارد صحنه شوند، بیان کرد: 
خوشبختانه بسیج و سپاه فعالیت گسترده ای در 

سطح کشور آغاز کرده و یک هزار دهستان را 
در سطح کشور شناسایی کرده است.

در  کار  حاضر  زمان  در  داد:  ادامه  رضایی 
از این دهستان ها شروع شده و  110 مورد 
تا یک سال آینده باالی 100 دهستان را در 

همه ابعاد تحویل جامعه خواهد شد.

اجرای طرح الگوی توان افزایی مناطق 
کم برخوردار در هفت روستای استان

توانمندسازی  جهاد  ستاد  قرارگاه  مسئول 
به  اشاره  با  افتتاحیه  این  در  نیز  استان 

اجرای طرح الگوی توان افزایی مناطق کم 
برخوردار در هفت روستای استان، بیان کرد: 
جمله  از  شهر  چهار  در  طرح  این  همچنین 
تاکنون  نهبندان  و  سربیشه  زیرکوه،  قاین، 
اینکه  به  اشاره  با  کساء  است.  شده  اجرا 
شهرستان  در  طرح  این  نخست  مرحله  در 
فردوس از دیروز کار خود را آغاز کرده است، 
بیان کرد: در این مرحله الگوی توانافزایی در 
چهار محور فرهنگ سازی، اشتغال، سالمت 
و مسکن در 25 روستا اجرا می شود. مسئول 
قرارگاه ستاد جهاد توانمندسازی استان ادامه 

از روز جمعه  این طرح  داد: در گام نخست 
روستاهای  در  همیاری  آذرماه، صندوق   19

هدف ایجاد می شود.

قرارگاه ستادجهاد توانمندسازی محرومان استان افتتاح شد
با حضور رئیس قرارگاه ستاد توانمندسازی محرومین کشور؛

با تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان کربالیی سید محمود سادسی 

شرکت فرمودند به اطالع می رساند: همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحوم جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/9/18 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در مطهری 9( برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: وحدتی ، سادسی ، خاتمی  و سایر بستگان

با تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان حاجیه خدیجه برزگر )بازنشسته بهداری(

 شرکت نمودند، به اطالع می رساند: جلسه یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/9/18 از ساعت 3/15 الی 4/15 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

خانواده های: برزگر، علیزاده ، کشمانی و سایر بستگان
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امام علی علیه السالم فرمودند :
ال تََرى الجاِهَل إالّ ُمفِرطا أو ُمَفرِّطا

نادان را نمی  بینی، مگر در حال زياده روى يا كم گذاردن.
)نهج البالغه، حكمت 70(
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