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معاون اول رئیس جمهور : 
 انگار پیشرفت کشور عده ای را آزار

می دهد ؛ کشور را به ته دره بردید

جانشین سازمان اطالعات سپاه: 
همبستگی سران فتنه با معارضان سوری 

علت حصر بود نه حوادث سال 88

ترکان ، مشاور رئیس جمهور : 
 فروش نفت مگه دالل می خواسته است 
که بابک زنجانی ها را درست کرده اند ؟

قاضی پور ، نماینده اصولگرای مجلس : 
اصالح طلبان  طرد عناصر ضدانقالبی که 

به ترامپ نامه نوشته اند را اعالم کنند

بیانیه کمیسیون امنیت ملی: اقدام کریمی قدوسی گناهی است نابخشودنی / واکنش قدوسی به بیانیه کمیسیون امنیت  ملی  / بروجردی: بارها به کریمی قدوسی درباره رفتارهایش تذکر داده ام / نقوی حسینی : بیانیه توزیع شده در راهروی مجلس   بیانیه رسمی کمیسیون نیست / پاسخ وزارتخارجه به اظهارات  جدید قدوسی  / صفحه 8 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

»9 دی« ما را 
دوباره زنده کرد
* هرم پور

 سال 88 وقتی  آمریکا، انگلیس و اسرائیل غاصب، 
کارگردانی فتنه ای را به دست گرفتند که  قبل از 
آن در اتاق های فکرشان برایش تقسیم کار کرده 
بودند، هیچ فکر نمی کردند بازیگرانی که به مشتی 
اینقدر  بودندشان،  خریده  وعده  ای  توبره  و  دالر 

خوب و هنرمندانه و حلقه به گوش، بازی کنند. 
یک  انجام  و  نرم  کودتای  یک  برای  چیز  همه 
سناریوی تغییر و براندازی بدون نقص آماده شده 
بود. تعدادی از عواملشان را از پیش خریده بودند، 
تعدادی را به صحنه گردانی واداشته بودند، تعدادی 
را هم به خیابانها کشانده بودند تا این بار چوب و 
سنگ نه، بلکه جنازه الی چرخ انقالب بگذارند!  
خیلی ها همان روزها وا دادند، خیلی ها ترسیدند و 
اسباب و اثاثیه شان را جمع و جور کردند تا اگر شرایط 
خاص شد، از گوشه و کنار باند فرودگاه مهرآباد ، 
ها آشیانه  زیر  از  را  شان  شخصی   هواپیماهای 
های  نشین  شیخ  آشیانه  زیر  و  بکشند  بیرون 
 پرحاشیه، سر به دامن اربابانشان بگذارند، خیلی ها 
زدند،  کف  و  کشیدند  هورا  و  ایستادند  گود  کنار 
و خیلی ها هم کناری نشستند و سکوت کردند 
هایشان  زبان  به  زحمتی  هم  ها  خیلی  نگاه،   و 
البته  و   ... بدی!  کار  چه  گفتند:  فقط  و   دادند 
خیلی ها هم ایستادند، تا 9 دی شد، تا حس کنند 
صحنه عوض شد، تا ببینند که صحنه، صحنه ی 
تاریخ همان  تاریخ،  و  روز  همان  روز  شد،   کربال 
 شد، و هر که کناری ایستاد تا امامش تنها بماند
نیامد میدان  به  هرکس  و  شد  روسیاه  ابد   تا   ، 
تا ابد شرمنده ماند.   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

رهبر معظم انقالب  :

حادثهبینظیر
۹دیازنمونههای
قدرتنظاماست

صفحه 8

جلوگیری ازخروج دام تنها راه 
تثبیت قیمت گوشت استان

صفحه 7

زمین لرزه های عظیم 
در کمین خراسان جنوبی
صفحه 3

استاندار در دیدار رئیس مدیریت بحران کشور :

تأمین آب شرب استان
مهم ترین عامل تثبیت 

جمعیت مناطق مرزی
استاندار در دیدار با رئیس سازمان مدیریت بحران 
آب  حیث  از  جنوبی  خراسان  کرد:  اظهار  کشور 
زیادی  مشکالت  با  روستایی  و  شهری  شرب 
زیرساخت های  از  بخشی  تامین  و  است  مواجه 
موجود در این زمینه می تواند بخشی از مشکالت 

را کاهش دهد.  ) مشروح خبر در  صفحه 7 (

طرح : امین جم

انقالبمعدنیدراستان

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت : 
 700 منطقه ثبت شده معدنی استان
 تا ماه آینده آزاد سازی می شوند

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی : 
خوشه محصوالت عناب، زرشک و زعفران 

پیش بینی شده و عملیاتی می شود

جنابآقایمصطفینخعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

معاونشرکتنفتخراسانجنوبی
 که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی های برجسته شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده، از خداوند منان توفیق روز افزون تان را 
مسئلت داریم.

خانوادههای:وحدتی،جباریوشیبانینیا

خانوادهمحترمبستانی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگوار

مرحومغالمحسنبستانی
را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان 

صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم.

خانوادههای:امینی،آهنگی،اصحابیمین،شاهی،سیف

ضمن تشکر از کلیه دوستان و آشنایانی که در مراسم تدفین و ختم

مرحومهعذراکدخدایی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسمچهلم

آن مرحومه پنجشنبه 95/10/9 از ساعت 14 الی 15 در محل 
هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می شود.

رهنما-سبحانی

بستانی علیرضا  آاقی  جناب 
نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبران شان نمی کند، کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند

 و عزیزانی هستند که هیچ کس جایشان را پر نمی کند ما را هم در غم نبود پدر گرامی تان شریک بدانید.

ازطرفهمکارانتاندرصداوسیمایخراسانجنوبی

جنابآقایمهندسحمیدرضابستانی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت ناگوار پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده 
محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات 
و برای سایر بازماندگان صبر جمیل خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

مدیریتوپرسنلشرکتپلراهباستان

فــراخــواناستقبــالازبهــار13۹6
بهــار رنگیــن شهــر بیرجنـــد
دبیرخانهفراخوان:میدانابوذر-شهرداریبیرجند

       برای اطالعات بیشتر به سایت شهرداری بیرجند به آدرس: Birjand.ir مراجعه نمایید. تلفن: 3- 05632222200

به مناسبت چهلمینروزدرگذشتشادروانمحمدحسینبرمقدم

جلسه یادبودی برای شادی روح آن مرحوم امروز چهارشنبه 95/10/8 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در 
این جلسه موجب شادی روح آن عزیز از دست رفته و تسلی قلوب داغدار و تشکر و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانوادههای:برمقدم،سطوتی،حامد،سروری،عرفی،فرهان،نخعی
وسایربستگان

ضمن تشکر و قدردانی از عزیزانی که در مراسم تشییع و خاکسپاری

شادروانغالمحسنبستانی
شرکت نمودند به اطالع می رساند: به مناسبتسومینروز درگذشت آن مرحوم مراسم بزرگداشت و یادبودی

 امروز چهارشنبه 1395/10/8 از ساعت 14 الی 15 در محل سالن مصلی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران ارجمند در این مراسم موجب شادی آن مرحوم، تسلی خاطر بازماندگان و تشکر و امتنان خواهد بود.

خانوادههایبستانی

آگهـیمزایـده
 شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند در نظر دارد: 

دو دستگاه کامیون کمپرسی ولوو ده چرخ، مدل 
NH420 تولید سال 85 را از طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان 

درخواست می گردد برای بازدید شرایط شرکت در مزایده حداکثر
 تا تاریخ 95/10/15 به آدرس سربیشه - بلوار امام علی )علیه السالم( 

روبروی آتش نشانی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر
 با شماره 09151649636 تماس نمایند.

شرکتمعدنیموادنسوزبیرجند

شرکت معدنی موادنسوز 
بیرجند )سهامی خاص(

قابـلتوجـهبانکها
موسسـاتوشرکتها
یک دربند مغازه به متراژ 120 متر در 
بهترین نقطه خیابان طالقانی اجاره 
داده می شود در صورت نیاز همراه 

با پارکینگ 09155622318
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کاهش سهم بخش خصوصی در برنامه ششم

مهر- رئیس اتاق تعاون با انتقاد از الیحه اصالح قانون تعاون کشور 
گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده و سهم بخش 
غیر دولتی در برنامه ششم کاهش یافته است. 
بازرگانی  اتاق  روسای  نشست  در  عبدالهی 
ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران 
قانون   ۴۴ اصل  اهداف  از  یکی  کرد:  اظهار 
اساسی کوچک شدن بخش دولتی و واگذاری 
امور به بخش غیر دولتی است. اما در چند سال اخیر شاهد حرکت 
جدی در این زمینه نبوده ایم و سهم بخش غیر دولتی در این چند 
اینکه برنامه پنجم توسعه احکام  با اشاره به  سال جابجا نشد. وی 
خوبی داشت اما در طول عمر برنامه بسیاری از این احکام اجرایی 
نشد، افزود: الزم است این نقصان در برنامه ششم توسعه جبران شود.

پیشنهاد جریمه مشترکان پرمصرف آب
به دولت رفت

ارائه پیشنهادی به دولت به منظور اخذ  از  مهر- قائم مقام وزیر نیرو 
مجوزهای قانونی قطع و یا جریمه مشترکان 
پرمصرف آب خبر داد و گفت: حجم بارش ها 
نصف  پارسال  به  نسبت  آبی  جدید  سال  در 
وزارت  اینکه  اعالم  با  محمودی  است.  شده 
نیرو هیچ گاه به دنبال حرکات قهرآمیز و قطع 
آب مشترکان نیست، اظهار کرد: اما باید از ابزارها و اهرم های اقتصادی 
بازدارنده برای زمان های سخت کم آبی می خواهیم استفاده کنیم به این 
و  تمام شده آب  قیمت  به صورت  این مشترکان  از  شکل که آب بها 
یک مقدار باالتر از آن حساب خواهد شد. وی، تاکید کرد: این موضوع 

پیشنهاد شده و اینکه پذیرفته شود را باید به آینده موکول کنیم.

قیمت بلیت هواپیما افزایش نمی یابد

خدمات  تعرفه  نرخ  آزادسازی  ها،  فرودگاه  شرکت  مدیرعامل  مهر- 
به تصمیم دولت و سازمان هواپیمایی کشوری  وابسته  را  فرودگاهی 
دانست و افزود: این اقدام موجب افزایش قیمت 
بلیت هواپیما نمی شود. مهابادی ضمن اشاره 
در  فرودگاهی  خدمات  پایین  های  هزینه  به 
ایران، اظهار کرد: حداکثر  ۳ درصد از هزینه 
مجموعه  به  مربوط  هوایی  خطوط  عملیات 
خدمات  افزایش  بنابراین  است  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهی  خدمات 
فرودگاهی فشاری را به شرکت های هوایی و همچنین مسافران وارد 
نمی کند. به گفته وی با توجه به اینکه بخشی از هزینه شرکت فرودگاه 
ها در حوزه ناوبری هوایی، از طریق دریافت تعرفه خدمات فرودگاهی 

تامین می شود این تصمیم باید هر چه سریعتر اجرایی شود.

ایسنا- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
تومان، گفت  به  ریال  از  پولی  تغییر واحد  با  رابطه  در 
هنوز  و  است  اسمی  تغییر  یک  صرفا  طرح  این  که 
در  دیواندری  علی  نداریم.  صفر  حذف  بر  مبنایی 
حاشیه همایش ساالنه بانکداری الکترونیک در همین 
به  ریال   ۱۳۵۱ سال  قانون  در  کرد:  عنوان  رابطه 
پذیرفته شد  بود  دینار   ۱۰۰ معادل  که  واحدی  عنوان 
و در تغییر واحد پولی، دینار از چرخه اقتصادی حذف 
ریال   ۱۰ معادل  تومان  یک  همچنان  و  است  شده 

است  مجلس  تصویب  مستلزم  که  ماند  خواهد  باقی 
اینکه  بیان  با  بنا بر حذف صفر نیست.  وی  اکنون  و 
این تغییر در مناسبات تجاری تاثیری نخواهد داشت، 
افزود: به دلیل اینکه ریال حذف نمی شود و به عنوان 
تغییر  به  الزامی  ماند  خواهد  باقی  تومان  خرد  پول 
اسکناس های  اینکه  مگر  داشت  نخواهیم  اسکناس 
از  تدریجی  شدن  خارج  با  و  شوند  فرسوده  موجود 

یابد. انتشار  چرخه، واحد پولی جدید 
اسمی  تغییر  اکنون صرفا  بنابراین  داد:  ادامه  دیواندری 

واحد پولی مطرح است و فعال حذف صفر در دستور کار 
بانکی،  کارمزدهای  با  رابطه  در  همچنین  وی  نیست. 
بانک ها  ترازنامه  ساختار  که  کنونی  شرایط  در  گفت: 
تحت فشار است و هزینه بانک ها در حال افزایش است 

دریافت نرخ کارمزدها موضوع مهمی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره 
به اینکه خدمات بانک ها رایگان نیست، ادامه داد: برخی 
بانک ها به خاطر رقابت به نرخ کارمزد تخفیف می دهند 

و هزینه های خود را از سود تسهیالت جبران می کنند.

مبنایی برای حذف صفر از پول ملی نداریم

اتحادیه کارگران قراردادی و  ایسنا- رئیس 
پیمانی می گوید: اگر اصالح و تغییر ترکیب 
شورای عالی کار به گونه ای باشد که گروه 
وکارفرمایان  دولت  اندازه  به  هم  کارگری 
با آن  در تصمیم گیری ها سهم داشته باشد 
موافقیم، ولی اگر این تغییر ترکیب به سمت 
کارفرما و دولت برود قابل قبول نیست.  فتح 
اله بیات اظهار کرد: با بیان اینکه در ترکیب 
ندارد،  وجود  توازن  کار  عالی  شورای  فعلی 

افزود: این ترکیب به گونه ای است که اگر در 
مورد مصوبات شورا نماینده کارگران سهمی 
نداشته باشد و رای هم ندهد دو طرف دیگر 
یعنی دولت و کارفرما اکثریت آرا را دارند و 
بدون امضای کارگر هم می توانند مصوبه را 
به تصویب برسانند. این مقام مسئول کارگری 
درعین حال با اشاره به بررسی اصالحیه قانون 
کار در مجلس، گفت: از سال ۱۳۸۰ پیگیر 
اصالح ماده ۷ قانون کار در مجلس هستیم، 

ولی متاسفانه برای اصالح تبصره های یک و 
دو آن با ما همکاری نشد و آن زمان عده ای 
را   ۷ ماده  اصالح  جلوی  تا  کردند  تالش 
بگیرند حاال مجلس می خواهد باالی ۸۰ ماده 
را اصالح کند در حالی که سر همان یک ماده 
اتفاق نظر و تصمیم مشترکی وجود نداشت 
اگر همان  بیات گفت:  به اختالف خورد.  و 
تبصره ها را اصالح می کردیم امروز تخریب 
نمی گرفت  قرار  کار  دستور  در  کار  قانون 

و  می شد  حل  کار  روابط  در  توازن  عدم  و 
پرونده های زیاد شکایات در هیات های حل 
اتحادیه  رئیس  نمی گرفت.  شکل  اختالف 
ابراز  پایان  در  پیمانی  و  قراردادی  کارگران 
قانون  اصالحیه  بررسی  در  کرد:  امیدواری 
کار، ماده ۷ و تبصره های آن که همواره با 
مخالفت کارفرمایان و دولت در اصالح مواجه 
بوده، بخش عمده مشکالت مربوط به بیمه و 

پاداش و سنوات کارگران برطرف شود.

اصالح ماده ۷ قانون کار حالل مشکالت کارگران

 

مفروش شدن حرم مطهر امیرالمومنین)ع( با فرشهای ابریشم ایرانی

تسنیم- یک تاریخ شناس و متبرع اهل بیت )ع( با بیان اینکه حرم مطهر علوی برای نخستین بار با ۵۸ قطعه فرش دست باف ایرانی مفروش شد، گفت: بزرگترین فرش 
اعتاب مقدسه در ایوان نجف پهن شد. انصاری در این باره عنوان کرد:محور اصلی متبرعین در این طرح، فردی با نام عباس مصلی نژاد بود که در نهایت ۱۸۷ قطعه فرش 
دستباف درجه یک کاشان به آستانهای مقدس امام حسین)ع( و حضرت عباس)ع( تقدیم شد؛ هر کدام این فرشها نیز ۳6۰ هزار گره دارد و از نقوش زیبایی بافته شده است.

 ایران از بالروس اتوبوس برقی می خرد

تسنیم- معاون نخست وزیر بالروس گفت، برنامه 
ساخت  برقی  های  اتوبوس  فروش  برای  هایی 
بلکومونماش بالروس  شرکت مهندسی مکانیک 
به ایران وجود دارد. این اتوبوس ها برای استفاده 
در شرایط درون شهری مورد آزمایش قرار گرفته 
تولید  خط   2 ابتدا  افزود:  سماشکو  والدیمیر  اند. 
تعداد  سپس  کرد.  خواهند  فعالیت  برقی  اتوبوس 

خطوط تولید افزایش خواهند یافت.

وجود ویروس
در دلسترهای انار و انگور شایعه است

ایسنا- به گفته دبیرکل کانون  صنایع غذایی، وجود 
نوعی ویروس در دلسترهای با طعم انار و انگور که 
افراد می شود صحت  بینایی  بر  اثرگذاری  موجب 
ندارد و مردم می توانند از محصوالت مورد اشاره 
به  که  اخباری  چنین  این  زرگران  کنند.  استفاده 
صورت مشابه در مورد برخی دیگر از محصوالت 
غذایی نیز منتشر شده بود را فقط در راستای صدمه 
زدن به صنعت غذایی در کشور و شایعه دانست.  

دسترسی به بازی کلش آف کلنز
محدود می شود

محتوای  مصادیق  تعیین  کارگروه  دبیر  فارس- 
کلش  بازی  به  دسترسی  محدودیت  با  مجرمانه 
این  گفت:  آبادی  خرم  کرد.  موافقت  کلنز  آف 
موضوع به درخواست سازمان تبلیغات اسالمی و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه بررسی شد که با رأی 

قریب به اتفاق اعضا مورد پذیرش قرار گرفت.

چگونگی پرداخت کسورات
اضافه کار بازنشستگان اعالم شد

تامین  سازمان  جدید  ای  مصوبه  در  دولت  مهر- 
اجتماعی را موظف کرد کسورات از اضافه کار قبل از 
۱۷ تیر ۹۳ حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه های 
اجرایی را محاسبه و پرداخت کند. در این مصوبه 
قانون  اجرای  از  قبل  تا  که  »کسانی  است  آمده 
مدیریت خدمات کشوری )۱۳۸۸.۱.۱( از فوق العاده 
اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، 
متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و 

حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد. 

سرمقاله

»9 دی« ما را 
دوباره زنده کرد
* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( خیلی از آنهایی که ۹ 
دی آمدند تا انقالب بماند، نه پست و مقام دولتی 
داشتند، نه باالی خط فقر بودند، نه از اختالس ها 
بازی ها و تورم و گرانی ها دل خوشی  پارتی  و 
داشتند، نه وعده و وعیدی به آنها داده بودند، نه 
آوردند  راهیپمایی  آخر  تا  اول  فهرستی  و  لیستی 
که  کنند  امضا  و  بنویسد  را   اسمشان  کسی  تا 
سهم  و  داشتیم  سهم  و  بودیم  هم  ما  بله،   مثال 
می خواهیم! نه! خیلی هاشان هشتشان گرو نُهشان 
بود و نُهشان گرو دهشان. اما آمدند، چون ۹ دی 
بود، آمدند چون از انقالب دل خوشی داشتند، نه از 

بعضی مسؤولین انقالب. 
آمدند چون رهبرشان صادقانه بر دلهایشان نشاند 
آنچه را باید می نشاند. آمدند چون به انقالب امید 
 داشتند، نه به وعده هایی که هر انتخابات تکرار 
گفته  آمریکا  چون  آمدند  نه.  عمل  و  شوند  می 
هایتان  خانه  در  بود  گفته  انگلیس  نیایید،  بود 
را  فارسی   BBC و   VOA و  بنشینید  محکم 
نگاه کنید، اسرائیل هم آن وسط دهان متعفنش 
علی«  پشت »سید  و  نیایید  که  بود  کرده  باز  را 
روز  امروز  گفت  رهبرشان  اما  بگذارید،  خالی  را 
حضور است و باید بیایید ... ۷ سال از ۹ دی ۸۸ 
نه هیچ کشور  و  ترکیه  مثل  نه  انقالب  گذشت. 
دیگری، دست اندرکاران شکست خورده براندازی 
قمعشان  و  قلع  نکشید،  خون  و  خاک  به  را  نرم 
نکرد، تصفیه های چندهزاری راه نینداخت، رأفت 
انقالب آنقدر بود که همین حاال هم برخی از همان 
دست اندرکاران محترم، یا حداقل مشوقان گرامی، 

پست دارند و مقام دارند و می تازانند.
 من نمی دانم تا زمان ظهور مهدی موعود)عج( ما 
 چند ۹ دی دیگر خواهیم داشت، بگذارید شفاف تر

فتنه ۸۸  چند  دانم  نمی  من  بگویم،  تر  و صریح 
دیگر پیش رویمان خواهند گذاشت، اما همه ما که 
گاهی ُغر می زنیم و انتقاد می کنیم و حرفی می 
 گوییم، همه، چه چپ، چه راست، خوب می دانیم

که انقالب خوبی داریم، رهبر خوبی داریم، و مردم 
خوبی داریم. دشمن از فتنه  خیلی درس ها گرفت. 
به  را  پشتش  که  را  هایی  فن  بدل همه  دشمن، 
در  و  آموخت  را  َرَکبش  گرفت،  یاد  رساند  خاک 
انقالب  به پشت خواباندن  تا  خفا قسم خورد که 
خمینی، دست از تالش برندارد، دشمن رگ خواب 
دستش  مسؤوالنمان هم خوب  برخی  خیالی  بی 
آمده، طرح افزایش مشکالت اقتصادی و معیشتی 
به  برجام  بی  چی  برجام  با  چه  که  هم  را  مان 
طرح های مصوب کنگره و سنایش متمم کرده 
کمک  به  گرفته،  دالری  میلیون   2۰۰ بودجه  و 
برخی سوء مدیریت ها به خوبی پیش برده، دل 
و روده زندگی هایمان را هم با تلگرام و اینستاگرام 
و بی غیرتیگرام بهم ریخته، و حاال چشم و امید به 
لحظه ای دوخته تا ناگهان پنجه های کثیفش را 

دوباره به پیکر انقالب بیندازد. 
اما هیهات! این سالها، ما هم زرنگ شده ایم، ما 
هم از فتنه سال ۸۸ درس ها گرفته ایم، ما هم 
 جای سکوت و جای فریادمان را خوب بلد شده ایم

؛ ما هم یاد گرفته ایم از یک سوراخ دوبار گزیده 
نشویم، ما هم اراجیف برخی از قلم به دستان و 
مزد بگیران موساد و سیاه و ام آی 6 انگلیس را 
تا حدی تحمل می کنیم و بعد از آن حد دیگر نه. 
ما هنوز هم بر دروازه دلهایمان نقش کرده ایم که: 
»و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی األرض، 

و نجعلهم أئّمة و نجعلهم الوارثین«
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

    »آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای«      تاریخ: 95/10/08
        شماره: 11299

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات انجام قرائت،توزیع قبوض و وصول مطالبات در 
شهر بیرجند را به مدت 14 ماه به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی که دارای گواهی 
صالحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی بوده، دعوت می شود 
برای خرید اسناد مناقصه و اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به دفتر قراردادها 
واقع در بیرجند- بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

32235084-32238163-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:

1- زمان دریافت اسناد: 4 روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان و محل تحویل اسناد: 95/10/28 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

3- زمان و محل  بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: 95/10/29 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات
4 - میزان تضمین شرکت در مناقصه:237.720.000 ریال که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی 
و یا واریز وجه به شماره حساب 0105650414000 بانک ملی باشد و فیش را در پاکت الف تحویل نمایید.

5- برآورد اولیه مناقصه:4.754.500.000 ریال که از محل اعتبارات جاری و سرمایه ای شرکت آب و 
فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.

6- دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی شماره 94/158764 تاریخ 1394/07/13 
مالک عمل خواهد بود.

7- اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت است.
 WWW.abfa-khj.irhttp://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی                                                                            

آگهی مزایده فروش دستگاه بچینگ بتن ساز )مرحله دوم( 
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند 1 مصوبه شماره 4/95/185 مورخ 
95/4/10 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک دستگاه بچینگ بتن ساز به مشخصات ذیل از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید 
و لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 95/10/22 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32662508- 32663350 

تماس حاصل فرمایید.

وجه سپرده )ریال(قیمت پایه )ریال(تعدادشرحردیف

13۷0/000/00018/500/000دستگاه بچینگ بتن ساز1

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 32319263- 091516423۷۷- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

با مجوز رسمی و بیمه 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

سالن آرایش مردانه با سوابق کاری عالی و موقعیت 
مکانی خوب ، با طراحی و دیزاین جدید و کلیه 
امکانات به فروش می رسد. 09305617213

  99-999 شواسُ هشحلِ اي یک عوَهي  هٌاقصِ                         
  99-1/989  ٍ تجذیذ هٌاقصِ                                    

    يزارت ویري                                                    
                                                                                                                                 شرکت آب ي فاضالب ريستایی خراسان جىًبی 
 
 

 ومایذ:برگسار  ریل را اتبا مًضًع َایی  مىاقصٍ ایه شرکت در وظر دارد 

سايت شركت تٍ آدر هحل دسیافت اسٌاد هٌاقصِ :  (2 12/10/1395تا پايان يقت اداري  07/10/1395از  ( هْلت دسیافت اسٌاد هٌاقصِ:1
( فشآیٌذ اًتخاب http://iets.mporg.ir 3يب سايت پايگاٌ ملي اطالع رساوي مىاقصات تٍ آدرس ي یا   KJ.ir-WWW.ABFARس 

 مي تاشذ. 23/10/1395تا پايان يقت اداري مًرخ  ( آخشیي هْلت تسلين پيشٌْادّا :4   قیمت مىاسة پیشىُادي  فشٍشٌذگاى بش اساس :
( هحل تأهيي اعتباس: 9   در محل ساله جلسات شركت 26/10/1395صثح مًرخ  9 ساعت  ( صهاى تشکيل جلسِ قشائت پيشٌْاد ّا :9

 95ظرفیت َاي قاوًوي تًدجٍ سال 

ٍ ایاب ٍ  ٍ اقاهت کاالّاي هزکَس ٍ ّوچٌيي ّضیٌِ تست کٌتَسّا سطح یک هي باشذٍ  دٍ سطح  ي فَالدي ّالَلِ : باصسي 1تبصشُ 
 اص هصالح ٍ تَليذات داخلي استاى دس اٍلَیت قشاسداسد.: استفادُ 2تبصشُ  خَاّذ بَد.کاال بعْذُ فشٍشٌذُ  باصسس  رّاب

 ٍ يب  ايه شركت در رد يا قثًل پیشىُادات تراتر قًاویه ي مقررات مرتًطٍ مختار میثاشذ. تراي كسة اطالعات تیشتر از شرايط شركت در مىاقصٍ ته
ادارٌ 056-32214752-8ات مراجعٍ ي يا تا شهمارٌ تلنهه   سايت شركت آب ي فاضالب ريستايي خراسان جىًتي ي يا پايگاٌ ملي اطالع رساوي مىاقص

   امًر حقًقي ي قراردادَا تماس حاصل فرمائیذ.
 

 
 مباسال

 درج گردد11/10ي  07/10وًبت  2لطفا در 

 99-999هٌاقصِ شواسُ:
 ششح

جُت پريشٌ َای عمراوی   53خریذ لًلٍ فًالدی بذين درز گالًاویسٌ شذٌ ي کًویک دار براساس استاوذارد
َای وُبىذان، قایه، طبسشُرستان

 است رکرشذٌدر دعًتىامٍ  فًالدیمشخصات کامل لًلٍ َای تَجِ: 
ٍ حتذاقل   A.1دس حتذ   9092هلتي   طبت  استتاًذاسد  : الصم بِ رکش استت کيفيتت پَشتا گتالَاًيضُ لَلتِ ّتاي هتزکَس        2تبصشُ 

 باشذهيهيکشٍى  99  ضخاهت آى
                                       ضهماوتىامٍ معتثهر ترجیحهام ضهماوتىامٍ تهاو ي        :    تضويي شتشکت دس فشآیٌتذ اسجتاا کتاس           ریاا  3727076007000هبلغ بشآٍسد:

 ضمىاً : چک بیه باوکی ي شخصی قابل قبً  ویست.. ماٌ ي قاتل تمذيذ 3حذاقل ريال  تٍ مذت  163,530,000 تٍ مثلغ 
                                                باشذ.مًرد می 2َا حذاقل پیشىُادات دریافتی جُت بازگشایی پاکت *           یکماٌ هذت تحَیل  :  

 خراسان جىًتي ياقع در شُرستان تیرجىذ.   اوثار شركت  آب ي فاضالب ريستايي   هحل تحَبل :
 99-1/989تجذیذ هٌاقصِ شواسُ :

 موضوع

 دستگاٌ کىتًر آب 7000خریذ 
 است رکرشذٌدر دعًتىامٍ  کىتًرَا مشخصات کامل تَجِ: 

 ضهماوتىامٍ معتثهر ترجیحهام ضهماوتىامٍ تهاو ي تهٍ مثلهغ         :   تضويي  شتشکت دس فشآیٌتذ اسجتاا کتاس     4755070007000 هبلغ بشآٍسد:
 ضمىاً : چک بیه باوکی ي شخصی قابل قبً  ویست.. ماٌ ي قاتل تمذيذ 3ريال  تٍ مذت حذاقل  227,500,000
 اوثار شركت  آب ي فاضالب ريستايي خراسان جىًتي ياقع در شُرستان تیرجىذ.     ل :یهحل تحَ یکماٌ         هذت تحَیل  :

 67/543شمارٌ :
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۲۱ کودک بازمانده از تحصیل در بشرویه شناسایی شد
  

مهر- رئیس بهزیستی شهرستان بشرویه از شناسایی ۲۱ کودک بازمانده از تحصیل تحت پوشش این سازمان در بشرویه طی سال جاری خبر داد. حسین قلی پور  اظهارکرد: سال گذشته تعداد 
۴۱کودک تحت پوشش بهزیستی که در معرض ترک تحصیل و یا بازمانده از تحصیل بودند شناسایی شدند. وی گفت: در راستای ریشه کن شدن بی سوادی، بهزیستی شهرستان بشرویه به 

از سرمقاله مدیریت بدون حاشیه کمک مربیان و کارشناسان مجرب، کار شناسایی کودکان بی سواد و کم سواد را انجام داده و در همین زمینه سال گذشته ۴۱کودک در طرح یادگیری ساماندهی شدند. انتقاد  سالم در 
آقای هرم پور باید بگویم همانطور که رسانه ها 
مسوول هستند که به حرف های مسووالن گیر 
بدهند همانطور هم در خصوص تذکر به همکاران 
خودشان هم مسوول اند . چند روز پیش در یکی از 
رسانه ها خواندم که افزایش طالق را به بی کفایتی 
مسووالن دولت فعلی ربط داده بود خواستم بپرسم 
این رسانه واقعا نمی فهمد که طالق و موضوعات 
اجتماعی زایده تصمیمات یک یا دوساله نیست و 
تصمیمی که امروز گرفته می شود شاید عواقبش 
برای ۱۰ سال دیگر باشد و مسائل امروز حاصل 
همان  یعنی  است  گذشته  های  سال  تصمیمات 
بر  محترم  رسانه  این  همفکران  که  هایی  سال 

مسند امور بوده اند و ... 
9۱۰ ... ۴۱5
درصد  کردند9۰  اعالم  استان  انتظامی  فرمانده   
سرقت های بیرجند رو کشف می کنند می خواستم 
به اطالعشون برسونم شما کشف می کنید اما وقتی 
به قوه قضاییه پرونده رو ارسال می کنید قضات 
میگن پرونده آگاهی ناقص هست و مختومه اعالم 
خروجی  درصد   9۰ شما  کشف  یعنی  کنند  می 

کشفیات از قوه قضاییه 5۰ درصد ...
9۱5...۱۰6

سالم شما را به خدا  قسم  آقای استاندار تکلیف 
زمینها موسوی را روشن کنید هر وقت می پر سیم 
می گویند کارهاش تمام شده آخر اگر تمام شده 
به ما واگذار کنید خواهش می کنم منعکس کنید  
۰9۱5....7۴5
که  کشوری  بازنشستگی  صندوق  بود  خوب  چه 
به  ملت  بیمه  سهام  خرید  به  تشویق  را  اعضاء 
الاقل  نماید  می  الحسنه  قرض  اقساط  صورت 
توضیحاتی در خصوص میزان سرمایه نوع سهام 
صاحبان اصلی سود و زیان ساالنه و... می داد تا 
بازنشستگان که دستشان از زمین و آسمان کوتاه 

است باچشم بسته به چاله نیفتند  
۰9۱5....۲۱۱
با احترامی که برای زحمتکشان پرسنل  با سالم 
به  کسی  چه  اجازه  با  دارم   .... ناحیه  شهرداری 
کانال  هوای صاف  و  دهند  می  زحمت  خودشان 
از پل وحدت تا پایین را آلوده می کنند با سوختن 

آشغالها این راهش نیست !
۰936....5۴5
نامه ای به شورای استان مبنی بر   درسال 93 
اینکه مردم و دانش آموزان دبیرستان امیر کبیر 
 از عرض خیابان برای مدرسه و نمازهای سه گانه
 به مسجد و حسینیه جواد االئمه )ع( جنب استانداری
اثر  بر  آباد  رحیم  اهالی  از  یکنفر  حتی  و  تردد 
سرعت زیاد خودرو فوت نموده ، تقاضای سرعت 
گیر از هر دو طرف خیابان نموده ولی متاسفانه 

هیچگونه ترتیب اثری داده نشده
۰9۱5....۱۲8
 ساکنان شمال شهر با کمبود جایگاه بنزین مواجه اند
لطفا مسئوالن با اعطای مجوز احداث جایگاه در 

بلوار مسافر تا ورودی مهرشهر اقدام فرمایند .
۰9۱5...۰5۰

دیروز تلفن ثابت منزلمان قطع شده بود که پس 
متوجه  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  با  پرداخت  از 
دانم  شده.نمی  گرفته  دفاتر  از  تلفن  وصلی  شدم 
رییس مخابرات به چی فکر می کنه که حاضره 
به خاطرش یه نفر مثل من از معصومیه باید برم 
دفتر  تلفن.پس  کردن  وصل  یه  برای  پاسداران 

پیشخوان برای چیه؟؟آقای رییس جواب بدین
۰939...۴7۲

به مناسب هفته، کاهش اثرات بالیای طبیعی؛

خراسان جنوبی بیشترین زلزله باالی 7 ریشتر را داشته است

جنوبي  خراسان  استان   - کاری  نسرین    
در شرق ایران واقع شده است. این منطقه از 
ایالت  شمالي  بخش  در  ساختي  زمین  دیدگاه 
مرکزي  لوت  از  بخشي  و  سیستان  ساختاري 
زمین  بررسي  با  )آقانباتي،۱383(.  دارد  جاي 
مطالعه،  مورد  گستره  بیستم  سده  هاي  لرزه 
طبس   ،)۱3۴7  - )بزرگي7/۲  بیاض  دشت 
)بزرگي6/۱  سفیدابه   ،)۱357  - )بزرگي7/7 
 ،)۱376  - )بزرگي7/۲  اردکول   ،)۱373  -
رویداد  مستعد  منطقه  این  که  یابیم  مي  در 
مطالعات  و  باشد  مي  بزرگ  هاي  لرزه  زمین 
اهمیت ویژه اي از  استان  این   لرزه خیزي در 

زمین  از  ناشي  گسل  مطالعه  است.  برخودار 
نبودن  آشکار  بیانگر  قاین  زیرکوه   ۱997 لرزه 
و  )بربریان  است  منطقه  فعال  گسلهاي  همه 
منطقه  مهم  گسلهاي  از   .)۲۰۰۰ همکاران، 
مي توان به گسل دشت بیاض، گسل نهبندان، 
گسل  چاهک،  گسل  گیو،  گسل  نوزاد،  گسل 
بورنگ، گسل جنوب بیرجند، گسل گل و گسل 

شوکت آباد اشاره نمود.

شبکه زلزله نگاری بیرجند در سال 
1384 شروع به کار کرد

بیان  با  بیرجند   نگاری  لرزه  شبکه  مسئول 
و  عمده  نقش  نگاري  لرزه  هاي  شبکه  اینکه 
 اساسي در ثبت زلزله ها و بویژه خرد لرزه هاي
ها لرزه  خرد  ثبت  افزود:   دارند   محلي 

مي تواند از نظر پهنه بندي و ریز پهنه بندي 
و نیز استفاده به عنوان یک پیش نشانگر زلزله 
داراي اهمیت باشد. علی هاشمی گازار عنوان 
کرد: شبکه لرزه نگاري بیرجند از سال ۱38۴ 
ژئوفیزیک  موسسه  و  فرمانداری  همکاری  با 
دانشگاه تهران فعالیت خود را در شرق کشور 
همکاری  با  ادامه  در  نمود.  آغاز  ایستگاه   ۴ با 
مدیریت بحران استانداری و موسسه ژئوفیزیک 
 دو ایستگاه آفریز و نهبندان به تعداد ایستگاه ها 
با  آوری کرد: همچنین  یاد  افزوده شدند. وی 
الحاق طبس سه ایستگاه لرزه نگاری دیگر به 
سامانه شبکه بیرجند افزوده شد که با توجه به 
اینکه این ایستگاه ها در مناطق کوهستانی و 
به طور مرتب  و  اند  العبور ساخته شده  صعب 
بازدید شوند، نداشتن خودروی کمک دار  باید 

از مشکالت شبکه بیرجند بود. 
هاشمی گازار ادامه داد: در آذر 95 با پیگیریهای 
مدیر کل بحران و فرماندار بیرجند و مساعدت 
به  دار  کمک  خودروی  دستگاه  یک  استاندار 
صورت امانی در اختیار این شبکه قرار گرفت. 

در سال 1395 موج 2 ایستگاه 
شاهرخت و بصیران دریافت گردید

بیان  با  بیرجند   نگاری  لرزه  شبکه  مسئول 
مداوم  های  پیگیری  با   95 سال  در  اینکه 
فعال شدن  ژئوفیزیک جهت  موسسه  موافقت 
مهر  در  ایستگاه  این  و  اخذ  بیرجند  ایستگاه 
ماه راه اندازی شد  افزود: همچنین به منظور 
های پیگیری  با  کاری،  موازی  از   جلوگیری 

و  شاهرخت  ایستگاه   ۲ موج  شکل  ساله  چند 
بصیران مربوط به پژوهشگاه بین المللی زلزله 
در  استفاده  برای  زلزله  مهندسی  و  شناسی 

مواقع زلزله در بیرجند دریافت گردید.
و  ضروری  نیازهای  از  کرد:   عنوان  هاشمی 
 اساسی شبکه بیرجند به روز رسانی سیستم های

فرسوده  دلیل  به  که  باشد  می  آن  ایستگاه   5
دو  جاری  سال  طول  در  سیستمها  این  بودن 
کاهش  سبب  و  شده  مواجه  مشکل  با   دفعه 

بهره وری گردیده اند.
شبکه،  این  فعالیت  شروع  با  وی،  گفته  به 
از  بزرگ  و  کوچک  هاي  زلزله  ثبت  تعداد 
رشد چشمگیري برخوردار شده است و ساالنه 
حدود ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ زلزله استاني توسط این 
شبکه ثبت مي گردد.  او یادآور می شود: قبل 
زلزله هاي  ثبت  امکان  این شبکه  تاسیس   از 
کمتر از ۲/5 ریشتر ممکن نبود و شبکه هاي 
هاي  زلزله  ثبت  به  قادر  فقط  مجاور  استاني 
در  خطا  وجود  امکان  که  بودند  استان  بزرگ 
در  کمک  داشت.  وجود  زلزله  مکان  تعیین 
استانهاي  هاي  زلزله  بزرگي  و  محل  تعیین 
بلوچستان،  و  سیستان  کرمان،  مانند  مجاور 
از  یزد و جنوب خراسان رضوي  استان  شرق 

دیگر مزایاي مربوط به این شبکه مي باشد.
قادر  شبکه  این  کند:   می  نشان  خاطر  وی 
محدوده  در  اي  لرزه  رخدادهاي  تمام  ثبت  به 
مجاور  استانهاي  و  جنوبي  خراسان   استان 
مي باشد. به دلیل پوشش ایستگاهي مناسب، 
استان  محدوده  در  ها  لرزه  خرد  ثبت  به  قادر 
مي باشد که این اطالعات برای مطالعات لرزه 
پیش  و  لرزه  زمین  خطر  بندي  پهنه  خیزي، 

نشانگرهاي زلزله کاربرد دارد. 

کاهش نگراني هاي عمومي
 و جلوگیري از شایعات

وجود  فواید  از  یکي  اینکه  بیان  با  وی    
رساني  اطالع  نگاري  لرزه  هاي  شبکه 
این  که  باشد  مي  مردم  به  دقیق  و  صحیح 

جلوگیري  شایعات  گسترش  از   موضوع 
مي نماید  افزود:  در محدوده استان مناطقي 
زلزله  یک  وقوع  حتي  مردم  که  دارند  وجود 
بسیار  و  نموده  کامال حس  نیز  را  ریشتري   ۲
جهت  مرکزي  وجود  شوند.  مي  مضطرب 
به  مربوط  شایعات  و  اخبار  تحلیل  و  بررسي 
برای  تواند کمک موثري  وقوع زمین لرزه مي 

کاهش نگراني هاي عمومي باشد.
هاي  شبکه  اینکه  به  اشاره  با  گازار  هاشمی 
و  ها  زلزله  ثبت  در  موثري  نقش  نگاري  لرزه 

اطالعات  این  افزود:  دارند  لرزه ها  بویژه خرد 
خطر  بندي  پهنه  خیزي،  لرزه  مطالعات  در 
تعیین  و  زلزله  نشانگرهاي  پیش  لرزه،  زمین 
خرد  ثبت  آمار  دارند.  کاربرد  پوسته   مدل 
نگاري  لرزه  شبکه  تاسیس  از  پس  ها  لرزه 
و  است  داشته  توجهي  قابل  رشد  بیرجند، 
گسلهاي  بیشتر  که  دهند  مي  نشان  بررسیها 

استان فعال مي باشند. 

خراسان جنوبی رکورد دار وسیع ترین 
شکستگی سطحی زلزله  

گفت:  بیرجند  لرزه نگاری  شبکه  مسئول 
خراسان جنوبی رکورددار وسیع ترین شکستگی 

سطحی زلزله است.
سوم  دو  اینکه   بیان  با  گازار   هاشمی  علی   
زلزله خیزی  با خطر  منطقه  در  استان  مساحت 
خیلی زیاد، قرار داشته به طوری که در 5۰ سال 
تا    3/7 بزرگی  با  ویرانگر  زمین لرزه   6 اخیر، 
5/6  ریشتر، رخ داده است افزود:  از ۴3 بالیای 
طبیعی شناخته شده در جهان، حدود 3۴ مورد 
آن در ایران اتفاق می افتد که ۲6 مورد آن در 
اکثر  متأسفانه  است،  جنوبی  خراسان  استان 
بر  استان  جانباختگان، در سیالب های مخرب 

اثر بی احتیاطی و بی توجهی به هشدار ها، جان 
خود را از دست داده اند.

در  افزود:  بیرجند  لرزه نگاری  شبکه  مسؤول 
استان خراسان جنوبی، 5 ایستگاه لرزه نگاری 
قدیمی  سیستم های  دارای  که  دارد  وجود 
ایستگا ه های  بروز رسانی  برای  و  هستند 
لرزه نگاری استان، حدود 5۰۰ میلیون تومان، 

اعتبار الزم است.
 ،8۴ سال  در  بم،  زلزله  از  بعد  گفت:  هاشمی 
فعال،  ایستگاه   ۴ با  استان  لرزه نگاری  شبکه 
ایستگاه   ۱۰ حاضر  زمان  در  و  شد  افتتاح 

زلزله نگاری، مشغول فعالیت هستند.
 وی با بیان اینکه در طول 5۰ سال گذشته، 
خراسان جنوبی بیشترین زلزله باالی 7 ریشتر 

را داشته است، تصریح کرد: رکورد بزرگترین 
لرزه  زمین  اثر  بر  زمین  سطح  شکستگی 
به  مربوط  کیلومتر،   ۱۲5 با  ایران  تاریخ  در 
جنوبی  خراسان  استان  در  زیرکوه  شهرستان 
خراسان  لرزه نگاری  شبکه  است.مسؤول 
آموزش های  ساله  هر  کرد:  اظهار  جنوبی 
بحران،  از  قبل  زلزله،  با  مقابله  درباره  الزم 
دو  حدود  به  بحران،  از  بعد  و  بحران  حین 
افزود:  می شود.هاشمی  داده  دانش آموز  هزار 
ایستگاه های زلزله نگاری بصیران و شاهرخت 

زلزله شناسی  بین المللی  پژوهشگاه  به  متعلق 
شده،  انجام  پیگیری های  دنبال  به  که  است 
استان  شبکه  پوشش  تحت  ایستگاه  دو  این 

قرار گرفته است.
بیش  گذشته،  سال   ۱۰ در  کرد:  اظهار  وی 
در خراسان جنوبی  لرزه  زمین  از هشت هزار 
نشان دهنده  موضوع،  این  که  شده  ثبت 
موقعیت خاص استان است و باید مورد توجه 

مسؤوالن قرار گیرد.

بیشترین زلزله های مخرب کشور 
مربوط به استان است

پیش از این مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 

جنوبی هم درمصاحبه با رسانه ای اعالم کرد: 
کشور  ریشتر  هفت  از  بزرگتر  زلزله  بیشترین 
در ۱۰۰ سال اخیر در خراسان جنوبی رخ داده 
ها  فرصت  همایش  در  جعفری  مهدی  است. 
اظهار  ساختمان  ملی  مقررات  های  چالش  و 
های  چالش  با  کشور  در  مسکن  تولید  کرد: 
آن  با  اساسی  اگر  که  بوده  رو   روبه  زیادی 
به  جدی  سوء  آثار  تواند  می  نشود  برخورد 

دنبال داشته باشد.
بزرگتر  زلزله  بیشترین  اینکه  بیان  با  وی   
در  اخیر  سال   ۱۰۰ در  کشور  ریشتر  هفت  از 
کرد:  بیان  است،  داده  رخ  جنوبی  خراسان 
بزرگترین شکستگی سطحی ثبت شده در اثر 
به  اردکول  زلزله  در  استان  به  مربوط  زلزله 

طول ۱۲5 کیلومتر بوده است.
جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
این مجموعه گسل های  بر  داد: عالوه  ادامه 
اطراف  در  شکراب  و  امیرآباد  بجد،  باقران، 
تهدید جدی  صورت  به  را  بیرجند   شهر 
و  ساز  و  ساخت  استان  در  بنابراین  کند  می 
رعایت مقررات ملی دارای اهمیت زیادی است.

مقررات ملی ساختمان در تمامی 
کشور قابلیت اجرایی ندارد

نظام  قانون  تصویب  به  اشاره  با  جعفری 
 ،7۴ سال  در  ساختمان   کنترل  و  مهندسی 
ملی  مقررات  تدوین  از  هدف  کرد:  عنوان 
ساختمان تضمین ایمنی، بهداشت، بهره وری 
برای  در  اقتصادی  صرفه  و  آسایش  مناسب، 

حمایت از مردم است.
اطالعات  و  قانون  در  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
به  نکردن  عمل  مشکل  و  نداریم  کمبودی 
مقررات  مباحث  کرد:  بیان  است،  قوانین 
ابالغ  و  تهیه  تیپ  صورت  به  ساختمان   ملی 
کشور  های  پهنه  تمامی  برای  که  شود  می 

قابلیت اجرایی ندارد.
جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مباحث  از  برخی  باید  بنابراین  کرد:  اضافه 
و  بومی  صورت  به  ساختمان  ملی  مقررات 

استانی و یا بومی منطقه ای تدوین شود.
ملی  مقررات  اجرای  عدم  از  انتقاد  با  جعفری 
ساختمان به صورت یکسان و مشابه در سطح 
ها مشاهده  استان  از  برخی  در  افزود:  کشور، 
می شود روش های اجرای این قوانین  مانند 
متفاوت  یکدیگر  با  مجری  به  ساختمان  الزام 
اعتمادی مردم  بی  این موضوع سبب  و  بوده 

شده است.

زمین لرزه های عظیم در کمین خراسان جنوبی

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

۲0 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 ۱5 خرداد
تلفن خدمات 3۱057        

09۱5۱6۱53۲9

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

نقد و اقساط

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

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

انجام خدمات پایان نامه: سرچ مقاله ، تجزیه و تحلیل آماری 
ویرایش تخصصی پایان نامه ، ترجمه متون انگلیسی ، پرینت و صحافی پایان نامه، 

تکثیر پرسشنامه با نازل ترین قیمت 
)خدمات چاپ و تکثیر هر برگ 50 تومان( 

چاپ دیجیتال حکمت

آدرس: خیابان معلم - داخل خیابان فردوسی      3۲43۲8۱۱

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

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

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت

ایزوگام شرق بخشـی
آدرس: میدان توحید   32442331- 09155622050
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تشخیص ام اس و سرطان با نمونه تنفسی افراد 
 
تسنیم- گروهی از محققان دستگاهی طراحی کردند که می تواند بر اساس نمونه تنفسی افراد، نوع بیماری وی را تشخیص دهد. به  وسیله این دستگاه محققان می توانند 17 نوع بیماری ازجمله ام اس و 
سرطان را در فرد تشخیص دهند. برای آزمایش این فناوری، بیش از 2 هزار و 800 نمونه تنفسی از هزار و 404 نفر در مدت 3 سال در چند کشور مورد بررسی قرار گرفت. در هر بازدم عالوه  بر نیتروژن، 
دی اکسیدکربن و اکسیژن، 100 ماده شیمیایی خاص را که ترکیبات آلی فرار خوانده می شود، از بدن انسان خارج می شود. ترکیب و غلظت این ترکیبات آلی فرار به وضعیت سالمتی فرد بستگی دارد.

یادداشت

غریبه ها 
سفره ما را خوردند!
* علی البرزی

اجتماعی  جامعه شناسان  و  کارشناسان  از  برخی 
معتقدند که سال ها پیش زمانی که مرحوم »اکبر 
را  ساالر  پدر  ماندنی  یاد  به  سریال  خواجویی« 
اش  دغدغه  تمام  کرد،  کارگردانی  و  تهیه کنندگی 
شرایط روزهایی بود که ما در حال تجربه آن هستیم. 
شرایطی که این روزها در جامعه به ویژه بین دختران 
از  بسیاری  زندگی  سبک  و  کرده  پیدا  رواج  جوان 
خانواده ها با سبک و سیاق زندگی در روزگار نه چندان 
دور تفاوت از زمین تا آسمان دارد. خواجویی در این 
سریال روی موضوعاتی دست گذاشت که دغدغه این 

روزهای مردم است.
مجموعه پدرساالر نه تنها یک  بار بلکه به دفعات 
بهتر است از رسانه ملی پخش شود چراکه هر بار 
مخاطب خاص خودش را دارد. این سریال نه تنها 
به  کارگردان  بلکه  ندارد  رسانه ای  مصرف  تاریخ 
شیوه یی داستان را روایت کرده که انگار با موضوعات 
روزمره مردم در دهه ۹0 هم منطبق است. اما یکی از 
بخش های مهم و تاثیرگذار سریال پدرساالر که با هر 
بار پخش پیام مهمی را به جامعه منتقل می کند، نوع 
و شیوه دورهمی های خانوادگی و احترام به خانواده 
است، همه اعضای خانواده از کوچک و بزرگ، دختر 
و پسر، نوه و نتیجه کنار سفره غذا نشسته اند، سفره ی 
ای که هر چند وقت یک  بار در خانه بزرگ خانواده 
بر پا می شود، هیچ کدام از اعضای خانواده به غذاها 
دست نمی زنند تا بزرگ خانواده بر سر سفره حاضر 
شود. با اشاره به این سکانس خاطره انگیز، می خواهیم 
از کمرنگ شدن حرمت و حریم یک ابزار ارتباطی 
بگوییم، وسیله ای که بساط پیوند میان خانواده ها را 
فراهم می کرد، وسیله ای که این روزها توسط بسیاری 
از ما مورد بی مهری قرار گرفته و هر چه می گذرد، این 

بی مهری ها بیشتر می شود.
روزگاری نه چندان دور، مردم اعتقاداتی داشتند، 
»سفره« و کنار هم نشستن را مایه خوشبختی و با 
هم بودن را قوت قلب و باعث نزدیک شدن خانواده ها 
به هم می دانستند. برای سفره ای که پهن می شد و 
غذایی که در آن قرار می گرفت، احترام خاصی قائل 
بودند و حریم سفره را پاس می داشتند. یادش بخیر، 
زمانی که این تصاویر را در قالب سکانس  هایی از 
سریال »پدر ساالر« از قاب رنگی تلویزیون تماشا 
می کردیم. این روزها در بسیاری از خانه ها نه تنها 
از سفره و دور هم بودن خبری نیست بلکه رخنه 
الگوهای خوردن و آشامیدن غربی در بین خانواده های 
ایرانی بسیاری از ارتباطات کالمی را از بین برده است. 
در بسیاری از میهمانی های خانوادگی، دیگر از پهن  
شدن سفره خبری نیست، دور هم جمع می شوند اما 

انگار از هم دور هستند.
بسیاری از خانواده ها در میهمانی های خود برای 
پذیرایی از میهمانان و صرف غذا از »سفره« استفاده 
نمی کنند و به جای آن از فرهنگ غربی به نام »سلف 
سرویس« برای پذیرایی استفاده می کنند. فرهنگی 
هتل ها،  در  پذیرایی  برای  تنها  این  از  پیش  تا  که 
رستوران ها و مراسمات گوناگون استفاده می شد اما 

این روزها از خانه های ما سر در آورده است.
از  پذیرایی  برای  جوان  دختران  و  زنان  استقبال 
از  با این روش باعث شده تا پای سفره  میهمانان 
خانه ها برچیده شود و خبری از دور هم بودن، نشستن 
باالی سفره و صفا و صمیمیت  بزرگ خانواده در 
پذیرایی  غربی  فرهنگ  از  استقبال  نباشد.  گذشته 
از غذاهای فرنگی و آماده رنگ و بوی  با استفاده 
غرب زدگی را به طور کامل به خانه های ایرانی آورده 
است. بسیاری از دختران و زنان جوان استفاده از این 
روش را با صرفه تر و بدون زحمت ترمی دانند و به 
همین دلیل استفاده از این فرهنگ غربی روز به روز 

در بین خانواده های ایرانی بیشتر می شود.
برای  و  باشد  داشته  ادامه  روند  این  اگر  بی شک 
پاسداشت حرمت سفره که همیشه یادآور دور هم بودن 
خانواده هاست، برنامه ای شایسته تدبیر و اجرا نشود در 
آینده  ای نه چندان دور به تدریج فاصله ها و کدورت ها 
در خانواده ها زیاد می شود چراکه »سفره« در فرهنگ 
ایرانی همواره نماد نزول رحمت  الهی، محفلی برای 
محبت و صفا و ادب و احترام بوده است، محفلی که 
هیچ کس کدورت، مشکالت و گالیه های خود را پای 

آن نمی آورد. به قول بزرگ ترها »سفره حرمت دارد«.

باشی،  داشته  دل  در  ها  حرف  که  موقع  آن  قوسی- 
دوست نداری هرجا و با هرکس آن را درمیان بگذاری؛ 
میبینی.  مناسبی  را جای  قلبت  تپنده ی  همان محفظه 
لکن آن موقع که حرف ها در سر داشته باشی ناخواسته 
با دیگران، چه به  را  به دنبال جایی می گردی که آن 
صورت شفاهی چه کتبی مطرح کنی یا حتی مانند آن 

دانشمند یونانی فریاد برآوری که یافتم یافتم. 
ترجیح  اینکار  برای  را  شدن  قلم  به  دست  ای  عده 
می دهند و کسانی هم فراتر از این، زندگی شان را در 
نوشتن خالصه می کنند، مانند آن نویسنده ای که می 
گفت “نوشتن بهترین کار عالم است؛ شب و موسیقی، 
سیگار و چای برای نوشتن بهترین اند.” البته برای پیاده 
کردن مطلبی روی کاغذ یا هر چیز دیگری، ذهن باید 
در خود معلوماتی داشته باشد. کامل شده این حرف را 
آن فیلسوف یونانی اینچنین گفت: تا چیزی بارور نشود، 
حامله نخواهد شد. پس ابتدا باید آموخت و تجربه کرد 
قلم شدن آسان خواهد شد.  به  و مطالعه، سپس دست 
نه  خاصش-  معنای  به  نوشتن  از  صحبت  که  موقعی 
یک  ساختار  با  باید  حال  هر  به  شود،  می  نگارش- 
از  بود و پس  آشنا   ... و  مقاله، داستان کوتاه  یادداشت، 
آن اگر دلت خواست روش موردعالقه خودت را مدنظر 
قرار می دهی؛ به گونه ای مانند بنده که در نوشتن کج 
هر  برای  توصیفات  این  با  روم.  می  پیش  مریز  و   دار 
می  برده  آموزشی  کارگاه  از  وقتی سخن  مندی  عالقه 
شود، گوش هایش تیز شده و به دنبال صدای خبر می 
رود. در شهر عزیز ما بیرجند که کمتر شاهد وقایعی از 
نویسندگی  آموزش  کارگاه  وجود  باشیم  می  قبیل  این 
نویسی  یادداشت  جرگه  در  که  چیزی  آن  خصوصا  و 
را  قدرش  باید  که  است  نعمتی  گنجد،  می  ژورنالیستی 
دانست و اگر از سطح باالیی هم برخوردار باشد، صدف 
گرانبهایی خواهد بود که از آن می شود انتظار مروارید 
را داشت. همین جا الزم است به برپایی همایش ها و 
داشته  ای  اشاره  افراد سرشناس  و حضور  ها  سخنرانی 

باشیم. 
متعدد  های  مناسبت  برای  سال  مختلف  فصول  در 
عالمان  و  مداحان  خانواده،  مشاورین  چون  افرادی 
مذهبی برای جشن و سوگواری، خواننده ها و بازیگران 
برای کنسرت و ُجنگ، سیاستمداران برای کرسی های 
آزاداندیشی و مباجث انتخاباتی به اینجا سفر می کنند. 
موفقیت  و  کنکور  محوریت  با  هایی  همایش  همچنین 

های درسی و شغلی هم تشکیل می شود. 
غالب این برنامه ها که بعضا با پرداخت مبالغ سنگینی 
برگزار  زیادی  جمعیت  شرکت  با  است  بوده  همراه  هم 

کارگاه  مانند  ادبی  و  فرهنگی  بعد  در  لکن  است.  شده 
مذکور یا حضور منتقدان و کارشناسان فرهنگی و هنری 

یا ادبی نویسان، مورد خاصی را نمی توان مثال زد. 
در  نویسی  یادداشت  کارگاه  استثنائا  بار  این  لکن 
سیدی  سیدمهدی  کارگاه،  مدرس  شد.  برگزار  بیرجند 
بود.  پنجره  مجله  و  همشهری  روزنامه  نویسندگان  از 
آرام  با صدایی  عینکی،  تقریبا الغراندام،  مردی  سیدی 
و زیر، رفتاری با طمانینه و در برخورد هم صمیمی بود. 
بود و مبلغ 15 هزار  آزاد  برای عموم  حضور در کارگاه 

تومان از هر نفر اخذ می شد. صبح پنجشنبه ساعت 8 
و نیم کالس آغاز می شد. دانشگاه آزاد، دانشکده علوم 
مانند  است.  کارگاه  برپایی  مکان  بیرجند  واحد  انسانی 
تاخیر  با  این کارگاه هم  سایر همایش ها و نشست ها 
یادداشت  کالس  اولیه،  مقدمات  از  بعد  شود.  می  آغاز 

نویسی به صورت رسمی کار خود را آغاز می کند. 
مدرس کالس ابتدای امر از همه درخواست می کند 
تا سه قانون برای کالس یک روزه خودمان وضع کنیم. 
بعد از تالش های فراوان حضار، این 3 قانون مشخص 
پاس  را  فارسی  کنیم،  پیدا  حضور  موقع  به  شود؛  می 
یادداشت  یک  شویم  متعهد  کارگاه  پایان  در  و  بداریم 

بنویسیم.  استاندارد 
با  که  بماند  هرچند  بود،  جالب  استاد  تصمیم  اولین 

جدیت عملیاتی نشد. بیش از 85 درصد کالس را خانم 
ها و کم تر از 15 درصد آن را آقایان تشکیل می دادند. 
که  است  زیادی  دالیل  و  ها  حرف  حاوی  خود  این 

مجالی برای طرح آن نیست. 
استاد به وسیله پاورپویینت تدریس خود را آغاز کرد. 
سوژه  از  و  ملزوماتش  از  و  گفت  نوشتن  دالیل  از  وی 
از  پس  استاد  دیگر.  چیزهای  خیلی  و  تیترزنی  و  یابی 
کمی تدریس از ما خواست تا خودکار را برداریم و با این 
مطلع مطلبی بنویسیم؛ در 25 مین روز آذر ماه ناگهان 

فهمیدم من نویسنده خوش عاقبتی هستم چون ... . وی 
خواست که بعد از کامل کردن، مطلب مان را برای همه 

با صدای بلند بخوانیم. 
باز هم یک حرکت جالب دیگر. تعدادی نوشتند و بعد 
که  ها  نوشته  اغلب  مشترک  ویژگی  خواندند.  می  هم 
که  بود  شعاری  و  ای  کلیشه  مطالب  بود،  واضح  کامال 
به انشاهای دبستانی بیشتر نزدیک بود تا یک یادداشت 
برداشته شده  نوشتن  راه  در  اول  گام  البته هنوز  جدی. 
بود. از ابتدای تعیین قوانین کالس تا همین اتفاق اخیر، 
گهگاه بین یک دانشجو و استاد درگیری های لفظی کم 

و بیش جدی شکل می گرفت. 
و می گفت حرف  کرد  استاد که ظاهرا مخالفت می 
دارد،  ارجحیت  هستم  استاد کالس  اینکه  دلیل  به  من 

اما در باطن مشخص بود که مساله را جدی نمی گیرد و 
بسیار خونسرد عمل می کند و در پی دادن امید و اعتماد 
به نفس به شاگردانش است تا همگی از ترس دست به 
از کشمکش  بعد  به هر صورت  یابند.  بردن رهایی  قلم 
هایی، ناگهان دانشجویی گفت: استاد شما یک دیکتاتور 
ناراحت  تنها  نه  استاد  که  بود  لحظه  این  در  هستید! 
نشد بلکه بالفور گفت با این جمله یک یادداشت کوتاه 
بنویسید؛ “استاد ما دیکتاتور است.” خیلی مبدعانه بود و 
باز هم حرکت جالب دیگری از استاد سر زد. هر کس در 

وصف دیکتاتوری استاد نوشت و نوشت و سپس خواند. 
هرچند   ... درآمد  استاد  خجالت  از  طریقی  به  هرکس 
حرف هایش در وصف وی نمی گنجید.- تالش استاد 
تحسین  قابل  کالس  های  بچه  به  دادن  روحیه  برای 
را  هایی  نوشته  استاد  حتی  بود.  تعجب  قابل  گهگاه  و 
از  مثبت  نکته  یک  ذکر  با  بود،  هم  ضعیف  بسیار  که 
استاد  یاد  به  گذاشت.  نمی  توجه  بی  و  پاسخ  بی  آن 
دیگری افتادم که وقتی دانشجویان، مطلبی را پیش او 
می بردند چنان ایراداتش را مطرح می کرد که دانشجو 
پس از دلخوری عطای نوشتن را به لقایش می بخشید 

و از کار دلزده می شد. 
گاهی ناخوانده هم مخالفت می کرد. در عوض، این 
استاد آن چنان لیلی به الالی همه می گذارد که همه 

را به شک می اندازد که نکند من نویسنده بودم و خودم 
دارد که زمان  اهمیت  نکته  این  البته ذکر  نداشتم.  خبر 
کوتاه کالس در این امر دخیل بوده است. تمام اتفاقات 
و حرف های کالس به حدی همه مان را سرگرم کرده 
تر  مهم  آن  از  و  بودیم  داده  دست  از  را  زمان  که  بود 
کسی یادی از غذا نمی کرد. در تعریف فیلم خوب می 
بیننده پایش را  گویند که فیلمی خوب ساخته شده که 
دائم تکان ندهد و روی صندلیش تقریبا میخکوب شده 
است.  برای کالس خوب هم صادق  تعریف  این  باشد. 
آن  از  و پس  تعطیل شد  ناهار  و  نماز  موعد  در  کالس 
اعضای  تعداد  که  تفاوت  این  با  از سرگرفته شد  مجدد 

کالس کمتر از قبل شده بودند. 
استاد می گفت کالس حتمًا از بس جذاب و پربار بوده 

که این اتفاق در کالس افتاده است. 
و  داد  نشان  را  عکسی  تیترزنی  تمرین  برای  استاد 
پیشنهاد  را  تیتری  آن  برای  خواست  همه  از  سپس 
آنها  بین  تیتر   10 حدود  شدن  مشخص  از  بعد  بدهند. 
انتخاب  تیتر  بهترین  عنوان  به  یکی  و  شد  گیری  رای 
در  دانشجویان  تشویق  برای  سیدی  مهدی  سید  شد. 
خارج  جیبش  از  تومان  هزار   2 مبلغ  خوب،  تیتر  اعالم 

کرد که در انتها به برنده تیتر منتخب داد. 
می  هرچند  است،  نوبر  دلبازی  و  دست  بدین  استاد 
پایانی کالس  ساعات  است.  بابرکت  سیدان  پول  گفت 
با نوشتن یادداشتی که سوژه آن توسط خود دانشجویان 
عکس  هم  انتها  در  و  شد  سپری  بود،  شده  انتخاب 
یادگاری گرفته شد. عکسی که وقتی بعدا دیدمش شبیه 
کیفیت،  همان  بود.  شده   60 دهه  اوایل  های  عکس 

همان ژست ها و همان چیدمان.
ها  خوبی  تمام  با  روزه  یک  نویسی  یادداشت  کارگاه 
و بدی هایش تمام شد و خاطره ای شد در ذهن همه 
شرکت کننده هایش و بیشتر از همه مفید برای کسانی 
به  ما  استاد مهربان  پنداشتند.  را سخت می  نوشتن  که 

پایتخت سفر کرد و رفت. 
رفتنی که شاید دیگر به پشت سرش نگاه هم نکند. 
و  دیدم  تمیز  و  آرام  شهری  را  بیرجند  گفت  می  وی 
برخالف آن چیزی بود که در ذهنم داشتم و از آن سوژه 

هایی برای نوشتن پیدا کرده ام. 
قلم و  بار هم که شده  برای یک  بهتر است هرکس 
اگر هیچ  کند؛  امتحان  را  نوشتن  و  پیدا کند  را  کاغذی 
چیزی هم ندارد تا بنویسد، چه چیز بهتر از خاطراتش. 
شاید خاطراتش برای دیگران شیرین و حتی مفید باشد. 

اگر هم نباشد برای خودش که به یادگار می ماند. 
باشد-  سالمت  است  هرجا  که   - استاد  قول  به 

گزارشی از یک کارگاه یادداشت نویسی

استادی که دیکتـــاتور نبود

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
چطوری سردرد میگرنی رو درمان کنیم ؟! 

هر زمان میگرن گرفتید، دستها را در آب یخ فرو کنید 

و چندبار » باز و بسته « کنید.

دیگه از سردرد خبری نیست ...

نگه داری  گشاد  دهان  پالستیکی  ظروف  در  را  برنج  بهتراست 

کنیم. گونی های برنج را نیز باید در مکانی باالتر از سطح زمین 

)روی پالت( و دور از دسترس جوندگان نگهداری کنید.

هر چه مغز بزرگ  تر باشد خمیازه  طوالنی  تر است ؟

مدت زمان خمیازه  نشان دهنده بزرگی مغز و تعداد نورونهای شماست. 
حیوانات  دیگر  به  نسبت  ها  انسان   در  خمیازه  علت  همین  به 

طوالنی تر است!

صدای دعوا و جر و بحث خانوادگی ما ممکن است به بیرون از 

واحدمان منتقل شود و به گوش همسایگان برسد. لذا در شرایط 

مشابه و برای حفظ آبرو و شأن خانوادگی و همچنین رعایت حال 

همسایه ها، مراقب رفتار خود باشیم.

کاریکاتور نوستالژی و یادمانه های خاطره انگیزقاب عکسسعید صادقی پفک موجب ناباروری در بزرگسالی می شود

داده نما 
پفک حاوی ماده ای به نام تارترازین است. )ماده ای قرمز و نارنجی 
رنگ( که موجب اختالالت رفتاری، اضطراب و پرخاشگری در اطفال 

و حتی بزرگساالن می شود!

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

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 
www.evat.ir دوره پاییز 95 از طریق سامانه

آیا می دانید: از سال 1393 یک درصد از مالیات های وصول شده در نظام مالیات بر ارزش  حداکثر تا 15 دی ماه سالجاری می باشد. 
افزوده برای اجرای طرح تحول سالمت در بخش بهداشت و درمان هزینه می شود.
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هنگام تمام کردن رابطه این جمله ها را نگویید

چهارشنبه *8 دی  1395 * شماره 3683

آیه روز  

 باديه  نشينان عرب در كفر و نفاق ]از ديگران[ سخت  تر و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر
 فرستاده  اش نازل كرده ندانند سزاوارترند و خدا داناى حكيم است. سوره التوبه، آيه 97

حدیث روز  

فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري و در پي آنچه تو را به طغيان وا مي دارد روز 
مي گذاري ، به اندك قناعت نمي كني و از بسيار سير نمي شوي. حضرت محمد )ص(

جز روى تو من با صنمی غير نسازم
زين اتش دل يكسره در سوز و گدازم

زان قوت عشق تو مگر بار خدايا
پاكيزه شود طينت هر روز نمازم.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

درست است كه رابطه شما به پايان رسيده و 
فكر می كنيد كه هيچ راه برگشتی هم وجود 
از  بايد  ها هستند ك  بعضی حرف  اما  ندارد 
گفتن شان دورى كنيد، حتی اگر ديگر طرف 
مقابل تان را نبينيد. طبيعی است، در اين شرايط 
كنترل  و  شود  می  چيره  شما  بر  عصبانيت 
گيرد،  می  دست  به  را  تان  احساس  و  عقل 
 اما گفتن برخی حرف ها هيچ فايده اى ندارد
اگر كند.  می  بيشتر  را  شما  پشيمانی  تنها   و 

می خواهيد بدانيد كه گفتن چه جمله هايی 
هنگام تمام كردن يک رابطه عاطفی اشتباه 

است، با ما همراه باشيد.
 

»تو همیشه همین بودی«
هاى  جمله  گفتن  اصلی  مقصر  عصبانيت   
اشتباهی است كه از زبان شما بيان می شود. 
اين كه شما در اين شرايط به شريک زندگی 
يا  بوده اى«  بگوييد »تو هميشه همين  تان 
 اين كه »هيچوقت به حرف هاى من گوش 
طبيعی  نيست.  عادالنه  واقعا  كردى«  نمی 

است كه اگر شما تنها از روى فرمان هايی كه 
عصبانيت تان به شما می دهد تصميم بگيريد، 
طرف مقابل به حرف هايتان گوش نخواهد داد. 
به خود  او يک حالت دفاعی  اين صورت  در 
می گيرد و تنها روى حرف هاى غيرمنطقی و 
ناعادالنه شما تمركز می كند تا در صورت نياز 
جواب تان را بدهد و همين كار شرايط را براى 

هر دويتان سخت تر می كند.

»گذشته را وسط نکشید«
مقابل  در  كه  داريم  عادت  ماها  از  برخی   
اشتباهات طرف مقابل مان سكوت می كنيم. 
عصبانيت  هنگام  افراد  اين  كه  است  طبيعی 
تمام ناراحتی هاى گذشته را وسط می كشند 
و ناگهان سر درد دلشان باز می شود. توصيه 
ما به شما اين است كه اگر از چيزى ناراحت 
شده ايد، احساسات خود را در همان لحظه بيان 
كنيد تا چيزى در دلتان نماند و ناگهان در آينده 
سر باز نكند. يادتان باشد كه در مشاجره هايتان 
موضوع كوچكی را كه 6 ماه يا 2 سال پيش 

تر  را وسيع  نكنيد. ديدتان  بيان  افتاده،  اتفاق 
كنيد. رابطه عاطفی شما به خاطر آن مشكالت 
كوچک نبود كه به اتمام رسيد. بنابراين بهتر 
است زمان تان را صرف صحبت كردن در مورد 

موضوعات با اهميت تر كنيد.
 

»ازت متنفرم«
 واقعيت اين است كه شما از او متنفر نيستيد 
تنها  اين  و  هستيد  عصبانی  تنها  شما   بلكه 
جمله اى است كه در آن لحظه به ذهن تان 
خطور می كند. پس درست قبل از بيان اين 
جمله، چند ثانيه به خودتان زمان دهيد، يک 
نفس عميق بكشيد و فكر كنيد كه آيا واقعا از او 

متنفر هستيد يا خير؟
 

»این اشتباه تو بود«
 تمام كردن رابطه، درست مانند شروع آن يک 
جاده دو طرفه است. مقصر دانستن و سركوفت 
زدن به شريک زندگی تان جاده اشتباهی است 
كه انتخاب می كنيد. نه تنها او، كه شما هم 

بايد خودتان را جاى او بگذاريد و تمام ماجرا 
را از زاويه ديد او ببينيد. اگر با اين طرز فكر 
رابطه خود را تمام كنيد، در واقع تمام خاطرات 
آينده هر  ايد و در  را ويران كرده  خوب خود 
زمان كه به گذشته خود باز گرديد، تلخی اين 
رابطه آزارتان خواهد داد. هيچكس نمی گويد 
كه شما بايد او را باور كنيد و تمام حرف هايش 
را بپذيريد اما حداقل كارى كه می توانيد انجام 
دهيد اين است كه يک طرفه به قاضی نرويد.

 
»تو بازنده ای!«

 گفتن اين جمله نشان دهنده رفتار بچه گانه 
شماست. در حقيقت، شما با بيان جمله هايی 
بازى تو  اين  يا »بازنده  چون»تو ديوانه اى« 
هستی« تنها ضعف خود را نشان می دهيد. 
پس به جاى توهين، بگذاريد كه او خود به اين 

نتيجه برسد كه شما را از دست داده است.
 

»هیچوقت اینطوری نبوده است«
خودتان  با  كمی  جمله  اين  گقتن  از  قبل   

فكر كنيد. اگر او تا به حال هيچ كارى براى 
 شما انجام نداده است؟ آيا او مدام شما را آزار 
می داده و هيچ روز خوشی برايتان نساخته؟ 
پس شما چرا هنوز با او هستيد؟ بيان اشتباهاتی 
كه شريک زندگی تان در گذشته مرتكب شده 
است عادالنه نيست، مگر كه دليل جدا شدن 
تان بوده باشد. پس قضاوت ناعادالنه را كنار 

بگذاريد و واقع بين تر باشد.
 

نگفتن این جمالت
 روزی به نفع تان تمام خواهد شد.

از  شدن  جدا  است،  روشن  ما  همه  براى   
 فردى كه روزى رابطه عاطفی با او داشته ايد، 
دليل  اين  اما  است  ممكن  كار  ترين   سخت 
نمی شود كه با حرف هايتان شرايط را سخت 
تر كنيد. پس اگر تصميم به جدايی داريد، قبل 
از صحبت كردن با شريک زندگی تان، يک بار 
ديگر به اين موارد بيانديشيد و مطمئن باشيد 
كه نگفتن اين جمالت روزى به نفع تان تمام 

خواهد شد.

عارفانه روز

الهی در سكوت شب ذهنمان را آرام كن 
و ما را در پناه خودت به دور از هياهوى اين 
جهان بدار الهی شب مان را با يادت بخير كن

هميشه كسی را براى دوست داشتن 
انتخاب كن كه اونقدر قلبش بزرگ باشد 

كه نخواهی براى اينكه توى قلبش جا بگيرى 
بارها و بارها خودت را كوچک كنی.

مهم نيست پايت را شستی يا نه، حتی مهم 
نيست كف پايت نرم است يا زبر، اما اين مهم 
است كه وقتی از زندگی كسی رد می شوى، 

ردپاى قشنگی از خودت به جا بگذارى.

472835196
693712458
851469237
349578621
785621349
126943875
968354713
217396584
534187962

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.

شماره 3683                         طراح: نسرین کاری
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قول می دهم امروز از هيچ چيز ايراد نگيرم
  می دانم خورشيد درخشانتر  پرنده ها

 خوش آوازتر و همه مهربانتر خواهند بود

شاگردى به استاد خويش گفت: »استاد می خواهم 
من  به  را  انسان ها  خصايص  مهمترين  از  يكی 
بياموزى؟« استاد گفت: »واقعا می خواهی آن را فرا 

گيرى؟« شاگرد گفت: »بله، با كمال ميل.«
استاد گفت: »پس آماده شو با هم به جايی برويم.«

شاگرد قبول كرد. استاد شاگرد جوانش را به پاركی 
كه در آّن كودكان مشغول بازى بودند، برد. استاد 
گفت: »خوب به مكالمات بين كودكان گوش كن.«

مكالمات بين كودكان به اين صورت بود: 
بايد  تو  و  كنم  فرار  كه  است  من  نوبت  »االن 
كه  توست  نوبت  االن  نخير  بدوى.  من  دنبال 
دنبالم بدوى. اصال چرا من هيچ وقت نبايد فرار 
كنم؟ و حرف هايی از اين قبيل...« استاد ادامه داد: 
»همانطور كه شنيدى تمام اين كودكان طالب آن 
بودند كه از دست ديگرى فرار كنند. آدم بزرگ نيز 
اين گونه است. او هيچگاه حاضر نيست با شرايط 
موجود روبرو شود و دائم در تالش است از حقايق 
و واقعيات زندگی خود فرار كند و هرگز كارى براى 

بهبود زندگی خود انجام نمی دهد.
 تو از من خواستی يكی از مهم ترين ويژگی هاى 
انسان را براى تو بگويم و من آن را در چند كالم 

خالصه می كنم؛ تالش براى فرار از زندگی!«

نگرش

برای رسیدن به آرزوهایم 
چقدر تالش الزم است؟

اگر می خواهيد تغيير بزرگی در زندگی خود ايجاد 
كنيد، بايد به همان اندازه تالش كنيد. شايد الزم 
باشد براى رسيدن به هدف تان بيشتر از يک انسان 
معمولی تالش كنيد، بيشتر مطالعه كنيد و چيزهاى 
جديد ياد بگيريد.اما بخش جالب ماجرا اين است: 
اين سفرى هيجان انگيز است كه شما براى رسيدن 

به موفقيت آن را شروع می كنيد.
با پاسخ دادن به اين سؤاالت می توانيد مسير زندگی 
خود را روشن كنيد و براى بهبود كيفيت زندگی خود 
گام برداريد.مطمئن باشيد هرگز پشيمان نخواهيد 
شد.چه  بايد كرد؟ االن حتما برگه ى شما هم پر از 
طرح و نقشه و ايده است كه دور برخی از آنها را خط 
كشيده ايد يا رنگی كرده ايد.۳۰ دقيقه ديگر هم زمان 
بگذاريد تا اطالعاتی كه نوشته ايد را جمع بندى كنيد. 
پاسخ هايتان را مرتب و با دقت طبقه بندى كنيد. يک 
نسخه از برگه را در محل كار، ماشين، آيينه ى حمام 
و هر جاى ديگرى كه بيشتر با آن سروكار داريد، 
قرار بدهيد تا هميشه جلوى چشم تان باشد.خود را 
متعهد به انجام برنامه كنيد، حتی می توانيد يک 
نسخه از برنامه تان را روى فيس بوك قرار يدهيد تا 

دوستان تان نيز از برنامه ى شما باخبر شوند.
كه  است  برنامه اى  همان  اين  نكنيد،  فراموش 
می تواند مسير زندگی شما را تغيير بدهد.پيشنهاد 
می كنم، حتما زمان بگذاريد و به اين سؤاالت پاسخ 
بدهيد و تصميم بگيريد با جديت آن را دنبال كنيد،  
مطمئن باشيد از تأثير شگرف آن را در زندگی و 

سرنوشت خود هيجان زده خواهيد شد.

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

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

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک منشی خانم برای کار 
در آموزشگاه نقاشی نیازمندیم.
32226587 -09159592135

پیمانکاری آذر نوید      اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

 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
کار خوب اتفاقی نیست

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات

 و قیمت استثنایی یا معاوضه 
با اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

واگذاري امتیاز از تعاوني 
مسکن کویرتایر به متراژ 

حدود 105مترمربع
واریزي 26 میلیون 

آدرس پروژه:انتهاي خیابان 
شهید فهمیده

 05632448064
09378764667

به یک نیروی خانم برای کار در 
شرکت نیازمندیم. 32432811

بازنشسته دارای 48 سال سن و 30 
سال تجربه آماده همکاری در همه امور

09155259507

راننده پایه یک دارای کارت هوشمندو سالمت 
آماده همکاری با کلیه ادارات ، نهادها، سازمان ها 

و شرکت ها   09151614997- مرادی

شرکت  پخش معتبر مواد غذایی
 واقع در بیرجند از تعدادی بازاریاب حرفه ای 
و مبتدی ، خانم یا آقا با حقوق و مزایای عالی  
و پورسانت، در بیرجند و شهرهای اطراف 

دعوت به همکاری می نماید.
افراد با سابقه و دارای وسیله نقلیه

 در اولویت هستند.
05632320138 

09154811460-09158630031

به دو نفر خانم برای همکاری در فروشگاه 
پوشاک و لوازم آرایشی نیازمندیم. 

ساعت کاری: دو شیفت 
 حقوق ماهیانه 400 الی 450  هزار تومان 

مراجعه  حضوری
آدرس: جمهوری 8- پوشاک دادرس

به یک نفر خانم با تجربه برای کار 
در آرایشگاه زنانه نیازمندیم.

خیابان 22 بهمن 16
 آرایشگاه آنالیز

09151611747

به یک نفر نیروی آقا نیازمندیم.
32451037

ساعت تماس: 18الی 20
حقوق ماهیانه : 500 هزار تومان

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

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

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده

توزیع گوشت تازه شتر همه روزه در سوپر گوشت مدرس 
32226083 -09155610572

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی
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سید ابوالفضل حسینی 
                     قهرمان مسابقات شطرنج ریتد       

بیرجند  جوانان شهرستان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیرجند  شطرنج  تاالر  در  زمستانی،  جشنواره  ریتد  مسابقه  دومین 
برگزار شد. در این مسابقه حساس که به روش سوئیسی در 9 دور 
سید  آقای  و  پرداختند  رقابت  به  کننده  شرکت   28 گردید  برگزار 
ابوالفضل حسینی سورگی )قهرمان بلیتز سال1394( با 8 و نیم امتیاز 
در جایگاه نخست ایستاد. علی رمضانی با 8 امتیاز دوم و آقای غالم 
رضا محمدی با 6 امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به سایر حریفان 
محاسبه  جهت  مسابقات  این  جدول  گرفت.  قرار  سوم  جایگاه  در 
دادی  شاه  شد.مصطفی  خواهد  ارسال  فیده  به  المللی  بین  ریتینگ 
باالترین نوجوانان و مهرنوش آرمند  به همراه حسینی وارد جدول 

قهرمانان شدند.

مسابقات دارت در مهد کودک های بیرجند برگزار شد

در  بیرجند  شهرستان  های  کودک  مهد  دارت  مسابقات   جشنواره 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  آغاز  غنچه  کودک  مهد 
انجمن های ورزشی، در گروه  از هیئت  ورزش و جوانان و به نقل 
پیش دبستانی یک و در سنین 4 تا5 سال که با حضور 2 خردسال 
برگزار شد، سوگند بذری با 121 امتیاز اول شد، آراد مروی با 113 
امتیاز   102 با  زاده  خراشادی  رضا  امیر  و  رسید  دوم  مقام  به  امتیاز 
سوم شد. همچنین در گروه پیش دبستانی دو و در سنین 5 تا 6 سال 
که 34 شرکت کننده حضور داشتند، امیر علی عبیدی با 98 امتیاز 
اول قهرمان شد ، هستی فرخی با 95 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی 
رسید و ایلیا ایمانوردی با 84 امتیاز سوم شد. در قسمت پرسنل مهد 
که با حضور 10 نفر برگزار شد، عالیه کیوانی با 120 امتیاز ، فریده 
نجاری با 119 امتیاز و تکتم زارعی با 96 امتیاز به ترتیب اول تا سوم 
انجمن های ورزشی  از طرف هیئت  برتر جوایزی  نفرات  .به  شدند 

استان اهدا شد.

اردوی انتخابی تیم ملی تیر و کمان برگزار می شود

مردان  کامپوند  و  ریکرو  دو بخش  در هر  ها  رقابت  از  این مرحله   
برگزار می شود. آسیایی  از کشورهای  نمایندگانی  با حضور  زنان  و 

به گزارش خبرگزاری برنا، مرحله اول رقابت های تیر و کمان کاپ 
هفته  یک  مدت  به  و  شود  می  آغاز  هند  در  ماه  بهمن   12 آسیا 
از رقابت ها در هر دو بخش ریکرو  ادامه خواهد داشت.این مرحله 
و کامپوند مردان و زنان با حضور نمایندگانی از کشورهای آسیایی 
برگزار می شود.برای شرکت در مرحله نخست مسابقات 2017 کاپ 
آسیا، اردونشینان کماندار ایران این روزها اردوی آمادگی خود را در 
تهران سپری می کنند تا از میان آنها و بر اساس نتایج رکوردگیری 

های به عمل آمده، ترکیب تیم اعزامی انتخاب شود.

تاثیر مصرف خرما در دوران بارداری 

مصرف  گفت:  تغذیه  متخصص  یک 
خرما در دوران بارداری باعث رشد قدی 
جنین می شود. خرما دارای ارزش های 
غذایی همچون پروتئین، آهن، ویتامین، 
است.  ث  ویتامین  و  فسفر  چربی،  فیبر، 
برای افزایش قدرت بدنی از هسته خرما 
دمنوش گیاهی تهیه کنید طوریکه آن را 

بو داده تا دم شود. در واقع با مصرف خرما 
پروتئین موجود در آن باعث بهبود سلول 
های داخل بدن مادر و رشد مناسب قد 
آهن  مصرف  شود.  می  آینده  در  نوزاد 
رسیدن  و  کلیوی  بیماری  درمان  باعث 
اکسیژن به مادر و جنین نیز می شود و 
حتی زایمان را برای مادر آسان تر می کند.

خوراکی هایی که 
کالری را می سوزاند 

برخی از خوراکی ها حاوی موادی هستند 
دنبال  به  را  الغری  برعکس  یا  چاقی  که 
دارند. اما در این میان، از برخی خوراکی ها 
به عنوان خوراکی های کالری سوز یاد می 
شود. مانند:  1- گریپ فروت 2- کرفس 
 ۳ امگا   -5 سبز  چای   -4 حبوبات   -۳

6- قهوه 7- آووکادو 8- غذاهای تند 9- 
تخم گیاه آفتابگردان. به افرادی که دچار 
اضافه وزن هستند، توصیه می شود تا این 
خوراکی های خوشمزه را در سبد غذایی 
روزانه یا هفتگی خود قرار دهند تا نه تنها 
به سوزاندن چربی های اضافی بدن بپردازند 

بلکه بتوانند وزنشان را نیز کاهش دهند.

دالیل ریزش بیش از اندازه مو 

ریزش بیش از اندازه مو بدون تردید می تواند 
موجب ترس و نگرانی شما شود، اما در ابتدا 
نباید دچار استرس شوید که این شرایط به 
طاسی منجر می شود. یافتن دالیل ریزش 
این  به برطرف کردن  تواند  شدید مو می 
مشکل کمک کند. استرس دشمن شماره 
به  اگر بدن  یک موها محسوب می شود. 

واسطه بارداری، کاهش وزن، عمل جراحی، 
... دچار استرس شدید شود، احتمال ریزش 
مو نیز افزایش می یابد. به دالیل زیر هم 
دقت کنید: 1- افراط در رسیدگی به مو 2- 
استرس بیش از حد ۳- عادات غذا خوردن 
بد 4- دوش گرفتن با آب سخت 5- سندرم 
تخمدان پلی کیستیک 6- بیماری تیروئید.

چه سوپ هایی 
به کاهش وزن کمک می کند؟

برنامه  اگر  می کنند  فکر  افراد  از  بسیاری 
و  سوپ ها  مصرف  روی  را  خود  غذایی 
آش ها تنظیم کنند کالری کمتری دریافت 
می کنند و الغر می شوند در حالی که بیشتر 
سوپ ها و آش ها یک غذای کامل هستند و 
کالری کاملی دارند.سوپی می تواند به عنوان 

توصیه  اشتها  کاهش دهنده  و  پیش غذا 
شود که مملو از سبزیجات باشد و از گروه 
کربوهیدرات ها و گوشت ها در آن استفاده 
نشده باشد. ضمن این که سوپ باید کامال 
از  پس  باشد  یادتان  باشد.  آبکی  و  رقیق 
اصلی  غذای  سراغ  بالفاصله  سوپ  صرف 

نروید حداقل چند دقیقه فاصله بیندازید.

5 خاصیت فوق العاده قهوه اسپرسو! 

همه ما خوب می دانیم دوز مناسبی از کافئین 
چطور می تواند سرحالمان بیاورد. با این حال 
حسابی  است  قرار  که  وقتی  ندانیم  شاید 
سرحال بیاییم بهتر است اسپرسو سفارش 
بدهیم. به 5 خاصیت آن در زیر دقت کنید: 
1- 1- اسپرسو حافظه دراز مدت شما را ارتقا 
می دهد 2- اسپرسو تمرکز و توجه شما را باال 

می برد ۳- اسپرسو به شما کمک می کند 
وزن کم کنید 4- اسپرسو خطر سکته مغزی 
را کاهش می دهد 5- اسپرسو خطر ابتال 
به دیابت را کاهش می دهد. البته نوشیدن 
از  جلوگیری  فاکتورهای  از  یکی  اسپرسو 
ابتال به دیابت است که در کنار آن فعالیت 

های فیزیکی هم تاثیرگذار هستند.

یک متخصص دندان پزشکی ترمیمی هشدار داد : افراد اکیدا 
از روش های طبیعی و خانگی برای سفیدی دندان استفاده 
نکنند زیرا با هر دفعه استفاده از این مواد ساینده گام بزرگی 
به سوی پوسیدگی دندان و تخریب مینای دندان برداشته اند. 
هنگامی که صحبت از سفید کردن دندان ها می شود بسیاری 
از افراد می پندارند دندان ها تنها زمانی سفید می شود که 

تراشیده و یا ساییده شود در صورتی که این طرز تفکر با 
پیدایش روش های جدید و بی خطر دیگر صحت ندارند 
.همچنین مواردی که بسیار شنیده می شود از جرم گیری 
گرفته تا استفاده از زغال و جوش شیرین و ... . همه از عوامل 
ساینده دندان ها هستند که به شدت به مینای دندان آسیب 
وارد می کند. وی در ادامه افزود : شاید افراد در ابتدا با این 

روش ها به سرعت پاسخ بگیرند اما با گذر زمان دندان ها دچار 
تغییر رنگ شده و حساس می شود چرا که این مواد خاصیت 
به مینای دندان آسیب می  به شدت  ساییدگی دارند و 
رساند. خمیر دندان ها نیز به علت مدت زمان کوتاهی که 
روی دندان ها قرار می گیرند نمی توانند دندان را سفید 

کنند پس صرفا نقش تمیز کننده را فقط ایفا می کنند.

                                                                                     گول خمیردندان های سفیدکننده را نخورید  ...                                             

قاچاقچی بیرجندی تلفن همراه نقره داغ شد

قاچاقچی تلفن همراه خارجی 2 میلیارد و 765 میلیون 
و سیما  به گزارش خبرگزاری صدا  ریال جریمه شد. 
حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  جنوبی،  خراسان  مرکز 
 107 حمل  به  اقدام  فرد  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
تلفن همراه قاچاقچی تلفن همراه نقره داغ شدخارجی 

قاچاق کرده بود.
منصور انصاری افزود: پس از انجام مراحل دادرسی و 
بررسی این پرونده، تخلف محرز و این فرد عالوه بر 
ضبط کاال به پرداخت 2 میلیارد و 765 میلیون و 437 

هزار ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.

اتوبوس شرکت واحد بیرجند 
جان عابر پیاده را گرفت

اتوبوس شرکت  برخورد  گفت:  خراسان جنوبی  راهور  پلیس  رئیس 
واحد با دو عابر پیاده، یک کشته و یک مجروح بر جاي گذاشت.

انتظامی  نیروی  عمومی  روابط  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
در  دی    6 دوشنبه  در  گفت:  رضایي  علیرضا  سرهنگ  استان، 
دستگاه  یک  برخورد  اثر  بر  بیرجند  شهر  غفاري  ا...  آیت  خیابان 
اتوبوس شرکت واحد با 2 عابر پیاده که هر دوي آنها مرد بودند، 
از عابران در دم جان باخت. به گفته رئیس پلیس  متاسفانه یکي 
اتوبوس،  راننده  از سوی  جلو  به  توجه   راهور خراسان جنوبی، عدم 

علت حادثه است.

دستگیری باند ماساژورهای متخلف در مشهد

ایرنا- سرپرست دادسرای عمومی و انقالب مشهد از دستگیری اعضای باند ماساژورهای 
متخلف و غیراخالقی خبر داد و گفت: موضوع در پی کسب اطالعاتی مبنی بر این که افرادی 
به صورت غیرقانونی وغیراخالقی در زمینه ماساژ توسط جنس مخالف فعالیت می کنند، 
 در دستور کار قرار گرفت.قاضی حسن حیدری روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا افزود: پس از 
جمع آوری اطالعات پنج نفر شناسایی و دستگیر شدند که یکی از آنان مرد و بقیه زن 
بودند و تحقیقات برای تکمیل پرونده ادامه دارد.وی اظهار کرد: یکی از زنان این باند پس 
 از زدن دستبند به دستش از محل متواری شد که در فاصله کمتر از 24 ساعت به دام افتاد.
حیدری ادامه داد: اعضای این باند سوژه مدنظر خود را به مکانی خاص دعوت می کردند و 
سپس با گرفتن مبالغی بین یک تا 2.5 میلیون ریال به فعالیت های غیراخالقی خود و ماساژ 

جنس مخالف می پرداختند.

  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 پذیرایــی درویش 

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین 22000 تومان
قند 17000 تومان
شکر 2800 تومان

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
دستمال کاغذی ۳00 برگ 1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان

تن ماهی 180گرمی ۳660 تومان
پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 

تومان
پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 

تومان
 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی 9000 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

 پخش مواد غذایی مروارید
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کاربریمشخصات ثبتي ملكآدرس ملك
نوع مالکیتوضعیت تصرف

میزان مالکیت بانك 

متراژ کل ششدانگ عرصه و 
قیمت پایهاعیانی ملك
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  بیرجند  - خوسف  
شهرك صنعتی - 

کارخانه تولیدی پنبه 
پاك کنی سپید وش

ششدانگ از پالك ثبتی شماره18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي 
بخش 3 ثبتی بیرجند

صنعتی        
)کارخانه پنبه 

پاك کنی(
ششدانگ عرصه * *

90922146/287,404,800,000و اعیان
1 - اولویت به صورت نقدی          
2-نقد و اقساط )30 درصد نقد 
70 درصد اقساطی 60 ماهه( 

2
 طبس گلشن  شهرك 
صنعتی  شرکت تعاونی 

تولیدی مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11 سهم از 985/40 
سهم مشاع اعیان از کل ششدانگ پالك ثبتي شماره 2 فرعی از 1 

فرعی از 387 اصلی واقع در فیروزآباد بخش 2 طبس گلشن

صنعتی )کارخانه 
تولیدی ترشی و 

مربا(
 ** 

5000 سهم مشاع  از 8000 سهم 
ششدانگ عرصه و 616/11 سهم مشاع 

از 985/40 سهم ششدانگ اعیان
8000985/402,664,000,000

1 - اولویت به صورت نقدی          
2-نقد و اقساط )30 درصدنقد 
70 درصد اقساطی 60 ماهه( 

 آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/95/2    )نوبت اول(
مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد 
مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل 
به فروش برساند . متقاضیان مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه 
به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7 صبح لغایت 14/۳0 برای کسب اطالعات 
بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان 
مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه 
نمایند، حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا 
پایان وقت اداری 1۳95/10/28 مي باشد .  تلفن جهت پاسخگویی : ۳221۳000  
-  ۳221۳۳12   داخلی 408   توضیحات و شرایط :  1- این آگهي در دو نوبت به 
فاصله 7 روز چاپ مي شود .   تاریخ انتشار آگهي نوبت اول 95/10/08 ) انتشاردر 
روزنامه هاي خراسان ـ آوای خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم 

95/10/15 ) انتشاردر روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- کلیه هزینه 
های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد 
کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  ۳-  بانک در رد یک 
یا کلیه پیشنهادات مختار است .  4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر 
موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي 
امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه ونسبت به واریز فیش نقدی به میزان 5 درصد 
قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي ) کلیه شعب حکم واحد دارد 
( به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه چک 
تضمینی بانکی به میزان5 درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در 
مزایده ، در پاکت الك و مهر شده ) با قید مربوط به ملک ردیف ))       ((  آگهي شماره 
ع/95/2(  به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند .  5- به پیشنهادهاي 

مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي 
مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتیب اثر داده نمي شود .  6- در شرایط مساوي 
اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفرات دوم و سوم تا تعیین 
تکلیف نهایي برنده مزایده مسترد نخواهد شد .   7-در خصوص امالك با کاربری 
صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملک به برنده مزایده بر 
اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازدید از امالك از تاریخ 
اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است . 9- در پیشنهادات 
نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج درفهرست 
امالك و الباقی ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه 
)مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که 
متقاضی باید در برگه پیشنهادات به صورت صریح و شفاف اعالم نماید. 10- کلیه 
امالك با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال اجرایي صادر  
شده  واگذار  مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد 

. 11- کلیه هزینه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد 
رسمي به عهده برنده مزایده خواهد بود .  12- هر گاه نفرات 
اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت 
در مزایده آنها ضبط خواهد شد .  1۳- پاکت هاي دریافتي 
از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10 صبح مورخ 
بانک کشاورزي استان  1۳95/10/29 در محل مدیریت 

خراسان جنوبي به نشاني ، میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان 
خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد .  14- 
شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي 
معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه شرکت نمایند .  تبصره : بدیهي 
است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل 
اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 
مدیریت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  

مدیریت استان خراسان جنوبی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702



7
دیدارمدیرکل استاندارد از سازمان علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( استان

غالمی-  محمد رضا مروی مدیر کل استاندارد به اتفاق هیأت همراه در دیداری دوستانه با عقیلی، مسئول سازمان 
بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصار الرضا)ع( درخصوص همکاری مشترک در محل سپاه انصاالرضا)ع( دیدار 

و از دستاورها علمی پژوهشی این نهاد بازدید کرد. 
چهارشنبه* 8 دی 1395 * شماره 3683

7
»میثاق« مردم استان با 
رهبری در شبکه خاوران

است  ای  برنامه  عنوان  »میثاق«  خبر-  گروه 
بصیرت  دی،   9 حماسه  موضوع  به  که  رادیویی 
انقالب  پیشبرد  در  رهبری  نقش  و  فقیه  والیت 
می پردازد. این برنامه ضبطی با تهیه کنندگی و 
گویندگی زهرا بهروزی فر به مدت 45 دقیقه صبح 
روز 9 دی به روی آنتن می رود. حجت االسالم 
رضایی امام جمعه بیرجند، حجت االسالم لطفیان 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، محبی مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، وردی کارشناس تاریخ 

مهمانان برنامه »میثاق«خواهند بود. 

هزینه کردن در زمینه های فرهنگی
جامعه را از بحران نجات می دهد

یک  فرهنگ  گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
جامعه از مهم ترین ارکان پایداری جامعه است و 
هزینه کردن در زمینه فرهنگی جامعه را از بحران 
انجمن  نشست  در  بشیری زاده  می دهد.  نجات 
کتابخانه های عمومی شهرستان درمیان اظهار کرد: 
باید در زمینه احداث کتابخانه ها عالوه بر اعتبارات 
استفاده شود  بومی  از ظرفیت های خیرین  دولتی 
و از آنجا که نهاد کتابخانه های عمومی یک نهاد 
عمومی و غیر دولتی است تمام آحاد جامعه باید در 

راستای رونق این بخش همکاری کنند.

بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان
از بدهی دولت به ایثارگران پرداخت شد

تسنیم- استاندار در دیدار با خانواده های شهید 
و جانباز دوران ۸ سال دفاع مقدس ضمن بررسی 
درخواست های  و  مشکالت  مسائل،  پیگیری  و 
آنان گفت: در طول سه سال گذشته بیش از ۲ 
دولت  بدهی های  از  تومان  میلیارد   ۳۰۰ و  هزار 
به جامعه ایثارگری پرداخت شده است. پرویزی 
تسریع در حل مشکالت جامعه ایثارگری را مورد 
راه دولت  این  افزود: در  قرار داد و  تاکید جدی 
بسیار  اقدامات  و  خدمات  تاکنون  امید  و  تدبیر 

مناسبی را صورت داده است.

سمت جدید استاندار پیشین خراسان جنوبی

پیشین  استاندار  اله خدمتگزار  گروه خبر- وجه 
عنوان  به  کشور  وزیر  سوي  از  جنوبي  خراسان 
“رئیس هیئت بازرسي” انتخابات ریاست جمهوري 

و شوراهاي ١۳9٦ منصوب شد.

جلوگیری ازخروج دام
تنها راه تثبیت قیمت گوشت 

با  پروتئینی  مواد  اتحادیه  رئیس  برزجی- 
استان  از  دام  خروج  از  جلوگیری  لزوم  بر  تاکید 
نگیرند  را  دام  اگر مسئوالن جلوی خروج  گفت: 
زجاجی  شود.  می  مواجه  گوشت  کمبود  با  بازار 
بهترین  آوا  روزنامه  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
خروج  از  جلوگیری  را  گوشت  نرخ  تثبیت  راه 
گذشته  ماه  یک  طی  افزود:  و   کرد  عنوان  دام 
داشته  افزایش  درصد   5/۳ حدود  گوشت  قیمت 
است. وی نرخ گوشت مخلوط گوسفند را ۲۸ هزار 
این  سردست  و  ران  گفت:  و  کرد  اعالم  تومان 
نوع گوشت ۳١ هزار تومان به فروش می رسد. 
زجاجی ادامه داد: گوشت مخلوط گاو گوساله نیز 
فروش  به  تومان  هزار   ۲٦ قیمت  با  اکنون  هم 
تومان  هزار   ۲۸ نیز  و سردست  ران  و  رسد  می 
مخلوط  کیلوگوشت  هر  قیمت  وی  دارد.  قیمت 
شتر را ۲9 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این نوع 
گوشت بدون چربی ۳١ هزار تومان است. وی با 
تاکید بر اینکه قیمت گوشت از ٦ آذرماه امسال 
فعال  افزود:  است  داشته  رشد  درصد   5/۳ حدود 

برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم. 

ارائه ۳۲ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی 
توسط بخش خصوصی در شهرستان سرایان

گروه خبر- رییس مرکز آموزش فنی و حرفه 
و  اشتغال  کمیته  جلسه  حاشیه  در  سرایان  ای 
اینکه  بیان  با  شهرستان  این  گزاری  سرمایه 
ساعت  نفر  هزار   ١۳9 تاکنون  امسال  ابتدای  از 
حرفه ای  و  فنی  آموزش  مرکز  توسط  آموزش 
این  از  کرد:  تصریح  است،  شده  ارائه  سرایان 
شده اند  بهره مند  نفر   97۸ آموزشی  دوره های 
بوده اند.  مرد   4۸۰ و  زن   49۸ تعداد  این  از  که 
ابتدای امسال تاکنون در  از  ادامه داد:  “راهی”  
این بخش در دو شهر آیسک و سه قلعه 5١ هزار 
و ۳۸٦ نفرساعت ارائه و ۳۳۳ نفر آموزش دیده اند. 
 ۳۳۳ و  هزار   ۳5 روستایی  بخش  در  افزود:  وی 
مرکز  توسط  نفر   4۲۳ برای  آموزش  نفرساعت 

آموزش فنی و حرفه ای سرایان ارائه شده است.

فرستنده دیجیتال درح شهرستان سربیشه 
راه اندازی شد

گروه خبر- مدیر کل صدا و سیمای استان از راه 
اندازی فرستنده دیجیتال درح شهرستان سربیشه 
خبر داد و عنوان کرد: این بیست و دومین فرستنده 

دیجیتال استان است که با راه اندازی آن بیش از ۳ 
هزار و ۲۰۰ نفر از مردم درح بهره مند شدند. ثقفی 
میلیون   ١75 فرستنده  این  اندازی  راه  داد:  ادامه 
استان  و  سیما  و  صدا  اعتبارات  محل  از  تومان 
هزینه در برداشته است. وی همچنین از راه اندازی 
دو فرستنده دیجیتال دیگر در چاهداشی نهبندان و 
تخته جان درمیان در هفته آینده خبر داد. ثقفی با 
اشاره به درخواست تعدادی از جوانان درح مبنی بر 
حل مشکل پخش نشدن برخی مسابقات ورزشی 

قول مساعد داد که این مشکل را برطرف کند.

جشنواره رسانه ای اقتصاد مقاومتی
برگزار می شود

مهر- مسئول بسیج رسانه از برگزاری جشنواره 
رسانه ای با موضوع اقتصاد مقاومتی در استان خبر 
داد. رضایی در نشست خبری با اشاره به برگزاری 
روزنامه  قالب،  این  در  کرد:  اظهار  جشنواره  این 
می  عکاسان  و  نویسندگان  خبرنگاران،  نگاران، 
توانند آثار تولیدی خود با موضوع اقتصاد مقاومتی 
که از ابتدای امسال تا تاریخ ١۰ بهمن 95 تهیه 
شده را به جشنواره ارسال کنند.وی افزود: در هر 
کدام از رشته های اصلی جشنواره سه نفر به عنوان 

نفرات اول تا سوم معرفی می شوند.

۳۵ نفر از برترین های قرآنی
طالب استان تجلیل شدند

با  که  کریم  قرآن  با  انس  محفل  در  تسنیم- 
نفر  از ۳5  برگزار شد  برتر کشوری  قاریان  حضور 
از برترین های قرآنی طالب برادر و خواهر استان 
و ١٦ مبلغ اعزامی به اربعین حسینی تجلیل شد. 
به  اشاره  با  مراسم  این  در  حجت االسالم مشرفی 
نتواند  باشد که  نباید کسی  اینکه در حوزه علمیه 
قرآن را درست و نیکو بخواند گفت: در این راستای 
نیز تنها راه درمان این درد بزرگ عزم، همت و برنامه 

در راستای تالوت هرچه بهتر قرآن است.

اعطای بن نقدی به سوادآموزان بشرویه

مهر- مدیر آموزش و پرورش بشرویه از اعطای 
بن یک میلیون تومانی برای افراد بی سوادی که 
دوره سواد آموزی را در شهرستان طی کنند، خبر 
داد. رضوانیان در جلسه مشترک شورای پشتیبانی 
و گروه بهبود کیفیت سوادآموزی شهرستان گفت: 
افراد جامعه دولت طرح های  برای باسواد کردن 
مختلفی را در نظر گرفته است که با در نظر داشتن 

طرح تشویقی به دنبال باسواد کردن افراد است.

توزیع شیر رایگان
در میان 1۵۳ هزار دانش آموز آغاز شد

اداره  پشتیبانی  و  توسعه مدیریت  معاون  ایرنا- 
رایگان  شیر  توزیع  گفت:  پرورش  و  آموزش  کل 
در میان ١5۳ هزار دانش آموز، از روز شنبه چهارم 
دی ماه ١۳95 همزمان در سراسر استان، آغاز شد. 
شیر  توزیع  نمادین  مراسم  حاشیه  در  “واقعی” 
رایگان در دبستان امام رضا)ع( بیرجند عنوان کرد: 
این ماده غذایی هر هفته در چهار نوبت در مدرسه 

های استان توزیع می شود.

تولید بیش از یک میلیون تن
سیمان و کلینکر در کارخانه قاین

قاین گفت:  صدا و سیما- مدیرکارخانه سیمان 
یک میلیون و ١7۰ هزار تن سیمان و کلینکر در 
9 ماه گذشته از سال در کارخانه سیمان شهرستان 
قاین تولید شده است. امینی عنوان کرد: از این مقدار 
٦5۰ هزار تن سیمان و 5۲۰ هزار تن کلینکر است. 
وی افزود: ۳۲۰ هزار تن سیمان از مقدار تولید شده 
به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر شده است.

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  مالیی- 
سفر  دستاورد  تشریح  نشست  در  تجارت  و 
وزیر به استان بیان کرد: با دستور وزیر 7۰۰ 
و  رصد  با  استان،  بلوکه  ثبت شده  محدوده 
شناسایی در ماه آینده از طریق سامانه ثبت 

معدن “کاداستر” آزاد خواهد شد. 
داوود شهرکی  خبری  نشست  دیروز  صبح 
و  تجارت   و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  جرجانی 
صنعتی در سالن جلسات این سازمان برگزار 
شد. شهرکی در این جلسه بیان کرد: نگاه وزیر 
صنعت نگاهی عملیاتی است و می خواهند با 
بازدیدهای میدانی از نزدیک با مشکالت روبرو 

و به معاونان خود نیز گوشزد کند.
به گفته وی فاصله زیاد صنعت استان از 
مرکز کشور انتظار ما را باال می برد که باید 
به سرمایه های خارج استان نگاه جدی تر 
داشته باشیم چون به منابع دولتی نمی توان 
از رسانه ها  تاکید کرد:  اکتفا کرد. شهرکی 
توقع داریم که  از دستگاه های ذی ربط از 
جمله بانک ها در رفع موانع تولید و دستگاه 
زیر ساخت های  به  نوعی  به هر  که  هایی 

استان کمک می کند مطالبه گری کنند.

معادن استان نیازمند معرفی هستند
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با 
کرد:  بیان  وزیر  سفر  دستاوردهای  به  اشاره 
پایه  عنوان  به  اکتشاف  حوزه  در  اقدامات 
استان  چون  است  معدنی  ذخایر  شناسایی 
این  باید  و  است  مستعد  و  غنی  نظر  این  از 
ظرفیت را به سرمایه گذارانی داخلی و خارجی 

معرفی کنیم. شهرکی تاکید کرد: در اکتشاف 
سیستماتیک به دنبال این هستیم که بخش 
عنوان   به  را  معدنی  از ظرفیت های  زیادی 
ظرفیت میان مدت و بلند مدت برای توسعه 

استان شناسایی و استفاده کنیم.

نتایج  مطالعات ژئوفیزیک
تا پایان سال اعالم می شود

وی افزود: بر اساس دستور وزیر، مطالعات 

ژئو فیزیک هوایی در فاز یک، از سال قبل 
شروع شد که تا اواخر تیر ادامه داشت و در 
این سفر نیز تأکید شد تا نتایج این مطالعات تا 
پایان سال در اختیارمان قرار گیرد که بر اساس 
آن طرح اکتشاف در منابع مستعد معدنی ادامه 
یابد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه در فاز دوم مطالعات ژئو فیزیک 
حدود 4۰ هزار کیلومترمربع از وسعت استان 
نتایج  داد:  ادامه  گرفت  قرار  پوشش  تحت 
قرار  استان  اختیار  در  آینده  سال  اوایل   آن 

می گیرد تا برنامه خود را برای توسعه بخش 
معدن برنامه ریزی و اجرا کنیم.

سرمایه گذاری اصولی دولت
شهرکی به مطالعات اکتشافی در نوار مرزی 
که سال ها قبل به دلیل محدودیت های امنیتی 
و مالحظات خاص با کشورهای همسایه انجام 
نمی شد اشاره و یادآورشد: در ٦ هزار کیلومتر 
مربع اکتشاف منجر به شناسایی چند محدوده 

ماده معدنی لیتیوم، کرومیت و آهن شد.

تکمیل مطالعات و تعیین
وضع ذخیره معدنی طال

به گفته وی توافقاتی با موافقت وزیر انجام 
شد که تکمیل مطالعات و تعیین وضع ذخیره 
سرمایه  با  استان  جنوب  در  طالدار  معدنی 
گذاری شرکت طرح تولید و مشارکت سازمان 
زمین شناسی تکمیل شود که فاز اول آن انجام 
شده است ودر این سفر مقررشد شرکت طرح 

تولید مواد معدنی ایران با مجوز ١۰ هزار تن 
سنگ طال را آزمایش کند و مطابق آن کارخانه 

فرآوری طال در نهبندان عملیاتی شود.

زیرساخت برق نهبندان
40 میلیارد تومان اعتبار می خواهد

کارخانه  احداث  توافق  از  شهرکی 
خصوصی  بخش  مشارکت  با  فروسیلیس 
افزود:  و  داد  خبر  نهبندان  در  “ایمیدرو”  و 
موانع توسعه استان کمبود و یا نبود زیرساخت 
که  است  نهبندان  در  برق  نیاز  مورد   های 
پیش بینی ها از حدود 4۰ میلیارد تومان حاکی 
است که اگر محقق شود در دستور کار سازمان 
توسعه برای اجرا قرار می گیرد. شهرکی با اشاره 
به سفر به خوسف و بازدید از کارخانه چدن این 
منطقه افزود:این پروژه 9۰درصد پیشرفت دارد 
این زنجیره تولید چدن به فوالد  که تکمیل 
ایجاد کارخانه فوالد را در کنار خود ضروری 
اما  می کند که موافقت های آن صادر شده 
تامین گاز و برق شهرک صنعتی خوسف نیاز 
تعامالت نمایندگان استان، پیگیری رسانه ها 

و مسئوالن ارشد استان دارد.
صنعت  وزیر  شخص  مقررشد  افزود:  وی 

با وزیر نیرو و نفت در این باره مکاتبه کند.

دستور وزیر بر مطالعه
امکان سنجی تولید PVC، از زغال

از  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تولید  سنجی  امکان  مطالعه  بر  وزیر  دستور 
pvc، از زغال خبر دادو یادآورشد: این طرح 
توسط دفتر تحقیقات و پژوهشگاه پتروشیمی 

دنبال شود که اگر توجیهات الزم را داشت 
عالوه بر تولیدات فرآوری صنایع دیگری را 

بر پایه زغال در طبس ایجاد خواهد شد.
های  دستگاه  دیگر  و  ها  بانک  از  وی 
استان  به  ای  توسعه  نگاه  خواست  اجرایی 
نسبت  کمتری  سختگیری  و  باشند  داشته 

به متقاضیان تسهیالت تولید داشته باشند.

طرح خوشه
محصوالت راهبردی استان  

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  جرجانی 
طرح  از  جلسه  این  در  نیز  استان  صنعتی 
های عملیات خوشه طیور ، خشکبار ، فرش 
، حوله بافی و جاجیم بافی خبر داد و عنوان 
شده  آغاز  شده  سال  سه  طیور  خوشه  کرد: 
که به همین منظور بازاریابی گسترده ای در 

بازارهای افغانستان انجام داده ایم.
وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی نباید 
از استان های دیگر عقب باشد ما هم پروژه 
تعادل سازی وزن مرغ صادراتی “کنسرسیوم 
مرغ صادراتی” را در استان شروع کردیم ، 
افزود: والیت هرات افغانستان بیشتر مصرف 
فروشگاهی  که  است  ما  استان  مرغ  کننده 
عرضه   برای  آنجا  در  ١5۰متر  مساحت  به 
مرغ استان تجهیز خواهد شد و تا سال اینده 
بخش  به  طیور  خوشه  پخش  فرایند  تمام 

خصوصی استان واگذار می کنیم.
وی به امکان سنجی خوشه خشکبار هم 
افزود: در این خوشه محصوالت  خبر داد و 
عناب، زرشک و زعفران پیش بینی شده و 

به زودی عملیاتی می شود.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون  مهر- 
زمینه  در  گفت:  استانداری  منابع  توسعه 
حتما شاخص  اعتبارات شهرستان ها  تقسیم 
عصمت  کرد.  خواهیم  لحاظ  را  محرومیت 
سرفرازی در جلسه شورای اداری شهرستان 
اینکه در استان بستر و  به  با اشاره  بشرویه 
عنوان  است،  فراهم  گردشگری  برای  فضا 
حوزه  در  استاندار  معاون  زودی  به  کرد: 
امر  این  گردشگری منصوب خواهد شد که 
موجب اتفاقات خوبی در این زمینه می شود. 

وی ادامه داد: برخی بدون توجه به ضابطه 
از  بسیاری  قراردادی  نیروهای  موجود  های 
گذشته گرفته بودند که این امر مشکالتی را 

در جذب نیرو نیز به وجود آورده بود. 
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری بیان کرد: اخیرا دولت یک 
دالری  میلیون   5۰۰ و  میلیارد  یک  الیحه 
برای مناطق مرزی و روستایی، عشایری در 
برای  را  آن  هستیم  درصدد  که  گرفته  نظر 

مناطق استان جذب کنیم.

وضع ادارات بشرویه
تعیین تکلیف شود

مشخص  به  نیز  بشرویه  شهرستان  فرماندار 
در  ادارات  از  برخی  استقرار  وضع  نبودن 
ارتقاء  خواستار  و  کرد  اشاره  شهرستان 
عنوان  زاده  زمان  شد.  اداره  به  نمایندگی ها 
های  دستگاه  بایستی  حاضر  زمان  در  کرد: 
خدماتی برای مباحث مربوط به آب، برق و گاز 
همکاری الزم را با تولید کنندگان داشته باشند. 
فرماندار شهرستان بشرویه ادامه داد: در صورت 

عدم پرداخت بدهی در زمینه های آب، برق 
ابتدا تذکرات الزم به تولید کننده  باید  و گاز 
داده شود اما قطع ناگهانی صورت نگیرد و در 
بدهی  پرداخت  به  نسبت  توجه  عدم  صورت 
به فرمانداری اطالع داده شود. وی ادامه داد: 
پرکاربرد  و  خوب  معدنی  مواد  دارای  بشرویه 
است اما بخاطر اینکه مطالعات اکتشافی دقیقی 
در این خصوص صورت نگرفته است نمی توانیم 
بحث جذب سرمایه گذار را دنبال کنیم. زمان 
زاده افزود: الزمه فعال نمودن بخش صنعت و 

معدن در این شهرستان کاهش سود تسهیالت 
و معافیت های مالیاتی است. فرماندار بشرویه 
با اشاره به پتانسیل خوب شهرستان بشرویه 
در بحث گردشگری گفت: کویر بکر بشرویه 
از سراسر  ساالنه میزبان گردشگران بسیاری 
تقویت  راستای  در  می طلبد  که  است  کشور 
ظرفیت گردشگری این شهرستان تالش شود.

های  سالن  نبود  و  شنا  استخر  تکمیل  عدم 
که  بود  کمبودهایی  دیگر  از  مجهز  ورزشی 

فرماندار بشرویه به آن اشاره کرد.

اگروه خبر- استاندار خراسان جنوبی با تأکید 
عامل  مهم ترین  شرب  آب  تأمین  اینکه  بر 
تثبیت جمعیت در مناطق مرزی است گفت: 
اخیر  ساله  چند  خشکسالی های  به  توجه  با 

استان نیازمند توجه ویژه از مرکز است.
پرویزی در دیدار با رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور اظهار کرد: این استان از حیث 
مشکالت  با  روستایی  و  شهری  شرب  آب 
از  بخشی  تامین  و  است  مواجه  زیادی 
زیرساخت های موجود در این زمینه می تواند 

بخشی از مشکالت را کاهش دهد.
و  کشاورزان  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
کرد: خشکسالی ها  بیان  استان  در  دامداران 
را  دامداران  و  بارندگی کشاورزان  و کاهش 

که  است  کرده  مواجه  زیادی  مشکالت  با 
موضوع  این  به  ویژه  اعتباری  تخصیص 
حوادث  به  پرویزی  است.  نیاز  مورد  نیز 
غیرمترقبه در استان اشاره کرد و ادامه داد: با 
توجه به حادثه خیز بودن استان نیاز است تا 
اعتباری مختص بحران و حوادث طبیعی در 
اختیار وزرات کشور و استانداری قرار گیرد تا 
بتوان در زمان وقوع بحران در انجام اقدامات 

مورد نیاز تسریع و تسهیل شود.
وی به موضوع انتقال آب به استان به عنوان 
یک مطالبه مهم مردمی اشاره کرد و ادامه 
رسیده  انجام  به  که  پیگیری هایی  با  داد: 
دست  در  استان  به  آب  انتقال  طرح  اجرای 
سریعتر  هرچه  امیدواریم  که  است  مطالعه 

روند اجرایی آن نیز شروع شود.
مقام عالی دولت در استان با تاکید بر استفاده 

از آب های ژرف عنوان کرد: یکی از مهمترین 
و  مرزی  مناطق  در  جمعیت  تثبیت  راه های 

تامین  جنوبی  خراسان  همچون  استان هایی 
آب شرب در بخش شهری و روستایی است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز در 
این دیدار با تاکید بر حل مشکالت موجود 

تامین  در استان های شرقی کشور در حوزه 
آب گفت: انتقال آب به استان یزد و کرمان 
است  مطالعه  دست  در  جنوبی  خراسان  و 
نجار  اسماعیل  شود.  اجرایی  امیدواریم  که 
از آب های ژرف عنوان  استفاده  به  اشاره  با 
اولیه  مطالعات  مرحله  در  نیز  امر  این  کرد: 
نتایج  سریع تر  چه  هر  امیدواریم  که  است 
نهایی این طرح نیز مشخص شود تا بتوان 

گام های جدی تری در این زمینه برداشت.
بخش  توان  از  استفاده  بر  تاکید  وی ضمن 
خصوصی در این زمینه گفت: با توافقاتی که 
بخش  مشارکت  با  امیداست  گرفته  صورت 
استان های  آب  تامین  مشکل  خصوصی 

مرکزی و شرقی کشور برطرف شود.

انقالب معدنی در استان

شاخص محرومیت در توزیع اعتبارات شهرستان ها لحاظ خواهد شد

 تأمین آب شرب مهم ترین عامل تثبیت جمعیت در مناطق مرزی

رئیس سازمان صمت از آزادسازی 700 محدوده ثبت شده معدنی تا ماه آینده خبر داد؛

 استاندار در دیدار با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد:

معاون استاندار:

مکاتبه شخص وزیر صنعت با وزیر نیرو و نفت برای تامین زیرساخت های خوسف

آگهی مزایده اموال غیر منقول - رهنی
ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی 1823 فرعی از 16 فرعی از 250- اصلی بخش دو واقع در بیرجند، معلم 26 پالک 18 ملکی آقای غالمحسین آزاده فرزند رمضان به شناسنامه شماره 77 صادره بیرجند و به شماره ملی 
0651647789 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 19308 صفحه 400 دفتر جلد 140- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماال به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه 

شرقا به طول 30 متر پی دیواریست به پالک 1825 جنوباً به طول 10 متر پی دیواریست به پالک 1822 فرعی غربا یک به طول 20 متر پی دیواریست به پالک 1821 فرعی دو به طول 10 متر پی دیواریست به پارکینگ )حقوق ارتفافی ندارد( که 
برابر سند رهنی شماره 91703 مورخ 88/3/23 دفتر اسناد رسمی شماره 4 بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و چهل میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی شرکت تعاونی صنعتی بیرجند با برکت ثبت شده 
به شماره 2074 مورخ 85/2/18 ثبت شرکت های بیرجند به شناسه ملی 10360037871 با امضای آقایان بهروز آزاده فرزند غالمحسین و غالمحسین آزاده فرزند رمضان به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت پنج سال در رهن بانک 
تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل ننموده اند، بنابراین بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300411 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه 
متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده با توجه به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه شماره 95003543 مورخ 95/9/4 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، ششدانگ 
پالک فوق به صورت یک باب ساختمان با عرصه ای به مساحت 300 مترمربع و اعیان به مساحت تقریبا 388/65 متر مربع ساخته شده در همکف و زیرزمین و نیم طبقه که سقف طاق ضربی و از نظر استحکام در حد ساختمان های با مصالح بنایی 
فاقد کالف افقی - عمودی می باشد دارای دو امتیاز گاز، یک امتیاز آب و یک امتیاز برق کاربری ملک مسکونی می باشد جمعا به مبلغ 3/900/000/00 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه مورخ 95/11/6 از ساعت 9 صبح الی 12 
ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های 
مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب، برق، گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نگردیده بر عهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد 
خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. ضمنا بر طبق نامه شماره 979116/659/ 79 مورخ 95/9/30 بانک بستانکار، مورد مزایده تا تاریخ 96/3/1 دارای بیمه نامه رسمی است و مجموع طلب بانک راجع به 
سند رهنی فوق مبلغ 1/340/000/000 ریال اصل طلب و 1/139/000/000 ریال سود و 1/939/121/337 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 95/9/29 اعالم شده که به استناد ماده 4 آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد 
توسط اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند محاسبه خواهد شد. براساس جوابیه ثبتی شماره 95/9/17 - 301/95/13581 صادره از اداره ثبت اسناد بیرجند ششدانگ پالک فوق در بازداشت غیر نمی باشد هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده 

بدهی خویش را پرداخت و  یا تودیع نماید از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/10/8    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950432 محکوم علیه غالمحسین مکی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 115/576/372 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها حسن و حمیدرضا نخعی و 
پرداخت مبلغ 5/605/163 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 2345 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 16813 مترمربع واقع در دشت مرک و مارکوه دارای کاربری 

مزروعی و دیمی که در نزدیکی جاده کمربندی در حال احداث بجد است و قیمت هر مترمربع 15/000 ریال و جمعا به مبلغ 252/195/000 ریال  کارشناسی شده است که  از  طریق  مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/10/22 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 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 943128 اجرایی اموال شامل یک دستگاه ترانس جوش سه فاز پارس به همراه کابل به مبلغ 15/000/000 ریال و 10 عدد شیلنگ تخلیه بنزین 3 اینچ 6 متری به مبلغ 36/000/000 ریال 

جمعا به مبلغ 51/000/000 ریال کارشناسی شده متعلق به آقای مهدی خاموشان در قبال بدهی آقای علی خاموشان به مبلغ 48/044/046 ریال در حق آقای علی میری و مبلغ 2/143/000 ریال حق االجرا در  حق دولت از طریق 
مزایده روز شنبه تاریخ 1395/10/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 

عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند
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بیانیه کمیسیون امنیت ملی: اقدام 
کریمی قدوسی گناهی است نابخشودنی  

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با انتشار بیانیه ای نسبت به اقدام کریمی قدوسی 
جلسه  در  ظریف  به  منتسب  اظهارات  انتشار  در 
سخنان  این  انتشار  و  افشا  گفت:  کمیسیون  این 
نابخشودنی  گناهی  گزیشنی  و  ناقص  به صورت 
است و خدمت به دشمنان انقالب اسالمی است. 
در این بیانیه آمده است: سخنی که وزیر محترم 
امور خارجه در این جلسه اعالم کرد، نه اشتباه در 
برجام بود و نه اشتباهی در سیاست های راهبردی 
نظام، بلکه صرفا اشاره ای بود به یک اشتباه در 
اعالم موضع.کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن 
ابراز تاسف از این واقعه تلخ بر ضرورت وحدت و 
همدلی آحاد مردم و مسئوالن و همه دستگاه های 
ذیربط به منظور پیشبرد اهداف مقدس جمهوری 

اسالمی ایران و منافع ملی تاکید می کند.«

واکنش قدوسی به بیانیه کمیسیون امنیت 

جواد کریمی قدوسی ضمن انتقاد از بیانیه رسمی 
مسئولین کشور  از  برخی  علیه  امنیت  کمیسیون 
ادعاهای جدیدی را مطرح کرد. وی در این مورد 
اظهار داشت: کمیسیون امنیت هیچ گونه جلسه 
ای برای بیانیه اخیر نداشته است. نماینده مردم 
آقای  کالم  »جان  که  ادعا  این  بیان  با  مشهد 
ظریف، اعتراف به اشتباه در اعتماد به آقای کری 
بود«، گفت: ظریف در این جلسه تاکید کرد من 
اشتباه کرده ام که کری اعتماد کردم این آقای 
ظریف را بزرگ می کند. او اعتماد کرد و حواشی 
که می گوید این صحبت های محرمانه بوده برای 

گم شدن اصل موضوع بوده است.

بروجردی: بارها به کریمی قدوسی 
درباره رفتارهایش تذکر داده ام

مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردی، 
درباره اقدام کریمی قدوسی در انتشار سخنان وزیر 
خارجه در جلسه محرمانه با مجلس گفت: بارها و 
بارها درباره این نوع رفتارها به ایشان تذکر داده ام.

نقوی حسینی : بیانیه توزیع شده در راهروی 
مجلس   بیانیه رسمی کمیسیون نیست

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
بیانیه ای که در راهروی مجلس میان خبرنگاران 
توزیع شد روند عادی صدور خود را طی نکرده و 
بیانیه رسمی کمیسیون نبوده است. سید حسین 
سخنگوی  و  ورامین  نماینده  حسینی،   نقوی 
بدون  بیانیه   توزیع  درباره  ملی  امنیت  کمیسیون 
اسم و امضا از سوی نماینده تهران اظهار داشت: 
صدور بیانیه های رسمی کمیسیون مراحل خاص 

خود را دارد و باید به آن عمل شود.
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امام صادق علیه السالم فرمودند: 
َمن لَم يَملِْك َغَضَبُه لَم يَملِْك َعقلَُه 

هر كه مالك خشم خويش نباشد، مالك ِخرد خويش نیست. 
)الكافي: ج2، ص305، ح13( 
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  همبستگی سران فتنه با  معارضان سوری ؛ 
علت حصر ، حوادث سال 88 نبود

سردار حسین نجات گفت:  چرا برخی آقایان که از 
علت حصر سران فتنه مطلع هستند موضوع حصر 
این افراد را به فتنه 88 ربط می دهند. وی گفت: 
در بهمن 89 یکی از زندانیان از زندان به بازداشت 
شدگان در سوریه نامه می نویسد و با آنها اعالم 
همبستگی می کند و حتی سران فتنه نیز از مردم 
می خواهند به خیابان آمده و با بازداشت شدگان 
در سوریه اعالم همبستگی کنند. وی ادامه داد: 
امنیت  عالی  شورای  تا  شد  باعث  فراخوان  این 
ملی در 25 بهمن 89 درخواست حصر آنها را کند. 
لذا می توانند در منزل از دکتر خصوصی، ورزش، 
استخر و غیره بهره مند شوند اما امکان ارتباط با 

کسی را نداشته باشند تا فتنه انگیزی نکنند.

اصالح طلبان  طرد عناصر ضدانقالبی که 
به ترامپ نامه نوشته اند را اعالم کنند

دوستان  از  ما  انتظار  گفت:  ارومیه  نماینده 
صدور  با  که  است  این  اصالح طلب  والیت مدار 
بیانیه ای طرد افرادی که به رئیس جمهور آمریکا 
اعالم  کنند،  تحریم  را  ایران  تا  نوشته اند  نامه 
نمایند. قاضی پور با بیان اینکه افراد وطن دوست به 
میهن خود خیانت نمی کنند، افزود: آدم های کثیف، 

خودفروخته و جاسوس کشور خود را می فروشند.

پاسخ وزارت امورخارجه به اظهارات 
جدید کریمی قدوسی 

اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش 
نماینده  قدوسی  کریمی  اظهارات  تازه ترین  به 
مشهد در مجلس که در پاسخ به بیانیه کمیسیون 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
آقای  »اصرار  کرد:  اعالم  داشته،  اظهار  اسالمی 
کریمی قدوسی بر اقدام غیراخالقی، غیرقانونی، 
و  دیگر  چه  اگر  خود  شرعی  غیر  و  غیرمنطقی 
هرگز برای مردم شریف و آگاه جای تعجب ندارد، 
در  ایشان  متاسفانه  دارد.  تاسف  جای  شدیداً  اما 
واهی  اتهامات  خود  بداخالقی های  سلسله  ادامه 
و  خارجه  امور  وزارت  به  را  دیگری  ناراست  و 
داده  نسبت  خارجه  امور  محترم  وزیر  شخص 
است که حتی به نظر می رسد با توجه بی مباالتی 
ایشان در اظهارات نادرست و خالف واقع، ارزش 

تکذیب نیز نخواهد داشت.

الحشد الشعبی: وابسته به ایران نیستیم

الشعبی  الحشد  فرماندهان  از  الجزایری  جاسم 
در واکنش به اظهارات عادل الجبیر وزیر خارجه 
گفت:  الشعبی  الحشد  علیه  سعودی  عربستان 
دستورات  طبق  که  است  نظامی  نیروی  الحشد 
چه  اگر  افزود:  وی  می کند.  عمل  عراق  دولت 
ایران از عراق حمایت سیاسی و نظامی می کند، اما 

الحشد الشعبی هیچ ارتباطی با ایران ندارد.

حصر سران فتنه کوچک ترین اقدام در برابر آنهاست

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه حصر سران 
گفت:  آنهاست،  برابر  در  نظام  اقدام  کوچک ترین  فتنه 
و  ویرانگر  خطرناک،  خیانت  یک  فتنه  سران  خیانت 
نابخشودنی است. سردار سالمی افزود: فتنه 88 یکی از 
خطرناک ترین توطئه های دشمن بود و زهرهای ویرانگر 
دفاع مقدس، شیرازه  دوران  از  و خطرناک تر  بدتر  تا  بزرگ می رفت  فتنه  این 

فرهنگی و اجتماعی و باورهای مردم را در معرض خطر قرار دهد.

جهانگیری: انگار پیشرفت کشور عده ای را آزار می دهد ؛ کشور را به ته دره بردید
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه انگار پیشرفت کشور عده ای را آزار می دهد، گفت: وقتی می گوییم در فالن مسأله رشد داشته ایم عده ای عزا 
می گیرند، چون فکر می کنند این کار به اسم گروه خاصی خواهد بود در حالی که این مربوط به جمهوری اسالمی است. جهانگیری افزود: به کسانی 
که انتقاد می کنند باید بگوییم سیاست شما همان بود که فضای اقتصادی کشور را به پرتگاه رساند و نیروهای انقالب را مقابل هم قرار داد. شما 
کشور را به ته دره بردید و ما آن را چند پله از ته دره باال آورده ایم اما هنوز در دره است. آمار تورم،  رکود و درآمد سرانه مردم در سال 91 آن قدر بد 

بوده که هرچه تالش می کنیم، نمی توانیم خرابکاری آقایان را جبران کنیم. وی افزود: عده ای تمام هدف شان را گذاشته اند که چگونه می توانیم اعتماد و امید را از مردم بگیرند.

ترکان: فروش نفت مگه دالل می خواسته است ؟

اکبر ترکان، مشاور رئیس جمهور با اشاره به پشت پرده 
تالش ها برای ناکامی برجام اظهار داشت: نقل و انتقال 
نیاز  دالل  به  مگر  کاالها،  خرید  یا  نفت  فروش  پول، 
نداشته است؟ بابک زنجانی یکی از دالالن فروش نفت 
بوده است. فکر می کنید همین یک نفر بوده؟! باز هم 
بوده اند. اینها نفت ایران را بردند و پول هایش را به نوعی باال کشیدند؛ حاال بابک 

زنجانی یک جور، دیگران به طریق دیگر. اینها هم می شوند برندگان تحریم.

معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
انقالب اسالمی حادثه بی نظیر 9 دی را از 
جمله نمونه های قدرت جمهوری اسالمی 
خواندند و خاطرنشان کردند: امروز هندسه 
تقابل قدرت های استکباری با جمهوری 
و  مادی  قدرت  سلب  جهت  در  اسالمی 
و  است  ایران  ملت  اراده  و  عزم  معنوی، 
در مقابل، باید این قدرت را حفظ و روز 
به روز تقویت کرد. رهبر انقالب اسالمی، 
دارای  و  اسالم  از  برآمده  نظامی  وجود 
قدرت و نفوذ در مسایل گوناگون منطقه 
را موجب برانگیخته شدن دشمنی و کینه 
افزودند:  و  خواندند  جهانی  های  قدرت 
نظام سلطه با هر تفکر و جریان ضد ظلم 
و تبعیض در دنیا مخالف است، اما زمانی 
در مقابل جریانی با تمام وجود به معارضه 
باشد  توانسته  جریان  آن  که  برمی خیزد 

اقیانوس یک ملت را به حرکت درآورد.

دشمنی های  و  توطئه ها  ریشه  ایشان 
تبلور  را  اسالمی  جمهوری  با  گوناگون 
مخالفت با نظام سلطه در ایراِن برخوردار 

و  انسانی  و  طبیعی  فراوان  »منابع  از 
اقتصادی، حرف و منطق و منبر سیاسی، 
و ابزار و نیروی الیق نظامی« دانستند و 
خاطرنشان کردند: جمهوری اسالمی در 

باید بر قدرت خود  مقابل این دشمنی ها 
افزایش  بر  مکرر  تأکید  علت  و  بیفزاید 
داخل  ساخت  استحکام  و  داخلی  قدرت 
آیت ا...  حضرت  است.  مسئله  همین  نیز 
شدن  مجهز  لزوم  به  اشاره  با  خامنه ای 
فکری،  »قدرت  جمله  از  قدرت  انواع  به 
مردمی«  بسیج  و  اجتماعی  اقتصادی، 
نفر  ها  میلیون  آمدِن  خیابان  به  افزودند: 
سال   40 حدود  گذشت  با  بهمن   22 در 
نظام  قدرت  نشانه  اسالمی،  انقالب  از 
این  که  است  مردمی  بسیج  در  اسالمی 

موضوع در دنیا بی نظیر است.
را  دی   9 حادثه  اسالمی،  انقالب  رهبر 
نظام  قدرت  عناصر  از  دیگری  نمونه 
برشمردند و افزودند: در آن حادثه بی نظیر، 
هیچ کس دست اندرکار نبود و قدرت فکری 
که شاکله اصلی نظام اسالمی است، مردم 
را به خیابان ها کشاند و آن حادثه بی نظیر 

پدید آمد. ایشان با اشاره به ترفند و خدعه 
دشمنان در سلب مؤلفه های قدرت نظام 
دزدی  همچون  دشمن  گفتند:  اسالمی، 
اما  دارد  را  خانه  تصرف  قصد  که  است 
این طور وانمود می کند که دلیل دشمنی، 
سالحی است که صاحب خانه برای دفاع 
زمین  را  آن سالح  اگر  و  دارد  دست  در 
بنابراین  می شود،  تمام  نزاع  بگذارد، 
استفاده  و  حیله گری  با  می کند  تالش 
زدن،  حرف  جمله  از  ها  روش  انواع  از 
صاحب خانه  زدن،  تشر  و  کردن  شوخی 
شود. وارد  خانه  به  و  کند  خلع سالح   را 
خصوص  در  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
قدرت ناشی از سالح هسته ای، افزودند: 
مهم  بسیار  مبانی  هسته ای  سالح  منع 
تالش  امکان  اما  دارد  عقالنی  و  فقهی 
اختیار  در  قدرت  دیگر  انواع  برای کسب 

دولت و ملت قرار دارد.

حادثه بی نظیر ۹ دی از نمونه های قدرت نظام است
رهبر معظم انقالب: منع سالح هسته ای مبانی بسیار مهم فقهی و عقالنی دارد

سالی به سر آمد، دل ما سوخته تر شد        وین چشم به راه تو، به در، دوخته تر شد
گفتند که ایام برد سوز غمت را         هر روز که آمد، دلم افروخته تر شد

سالی غم انگیز از درگذشت عزیز از دست رفته مان 

مرحوم محمدعلی شهابادی  )پدر شهید حسین شهابادی(
 گذشت. به مناسبت اولین سالگرد آن مرحوم جلسه بزرگداشتی امروز چهارشنبه 95/10/8

از ساعت 15 الی  16 در محل مسجدالحسین)علیه السالم( جوادیه واقع در خیابان شهید برگی
 برگزار می گردد، حضور یکایک شما عزیزان موجب امتنان است.

خانواده های شهابادی و سایر بستگان

خانواده های محترم بستانی و حسینی
همکار گرامی جناب آقای دکتر محمود بستانی 

ضمن ابراز همدردی، مصیبت فقدان عموی بزرگوارتان 

شادروان غالمحسن بستانی
 را حضورتان تسلیت عرض نموده، از خداوند بزرگ برای آن مرحوم ، مغفرت و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم. ضمنا به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن فقید سعید 
امروز چهارشنبه 95/10/8 از ساعت 14 الی 15 در محل هیئت محترم ابوالفضلی

 )مصلی بیرجند( برگزار می گردد.

سرپرست ، کارکنان و خبرنگاران روزنامه اطالعات خراسان جنوبی 

جناب آقایان گرامی پور و حاجی زاده
مشاوران محترم استاندار معزز

جناب آقای شفیعی  فرماندار گرانقدر شهرستان خوسف
حسن انتصاب شما دوستان همراه و همدل جوانه های امید را با تدبیر جناب آقای مهندس پرویزی

 در دل هایمان شکوفا ساخت، این انتصاب را حضور شما تبریک عرض می نمایم.

حسن ایاز - دهیار روستای طوطی

مدیریت و پرسنل محترم 

شرکت مسافربری سیر و سفر بیرجند
بدینوسیله از تالش بی دریغ و توجهات ویژه شما بزرگواران در راه اندازی

 سرویس پایانی شب )11:30( به مقصد مشهد که الحق مورد نیاز مرکز استان بود 
تقدیر و تشکر می نماییم، از خداوند متعال سالمتی و موفقیت روزافزون تان را خواستاریم.

رضایی ، یزدان پناه

به تعدادی نیروی تحصیل کرده و با تجربه در رشته های برقی و تاسیسات برای 
انجام پروژه های برق رسانی نیازمندیم.     09155625476 - خراشادیزاده


