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سرمقاله

گرفتار در کمینگاه
 حاشیه های شهر
* هرم پور

شهریار،  در  »گورخوابی«  خبر  بمب  ترکیدن  با   
موجی از مطالب، عکس ها و محتوای خبری در 
روزهای اخیر  فضای رسانه ای کشور و استان ما را
پرکرده است. داستان شهریار، ماجرایی بود که به 
دلیل غفلت مدیران از بخشی از جامعه در سالهای 
اخیر، علی القاعده باید رسانه ای می شد و صد البته 
در گوشه و کنار کشور هنوز هم با شدت کمتر یا 
بیشتری در جریان است. این موضوع حاال بخش 
مهمی از ظرفیت بخش های اداری، اجتماعی و 
امنیتی و انتظامی کشور را به خود مشغول کرده 
است؛ تا جائیکه برای معتادین و فقرای گورخوابی 
که یک معاون فرماندار حاضر به مالقات با آنها 
انبوه  از  کاستن  راستای  در  محترم   دولت  نبود، 
فشار های مردمی، وزیر، معاون وزیر و حتی رئیس 
 دفتر ریاست جمهوری را به صورت مستقیم مأمور 
و  ماجرا  حل  رسیدگی،   مجرای  در  و  کند  می 

مالقات با آنها قرار می دهد! 
این روزها بعضی از سایت ها، صفحات و گروهها 
و کانال های خبری در فضای مجازی استان  نیز 
اندکی دیر، اما روی موج رسانه ای ایجاد شده در 
سطح کشور ، به انتشار محتواهایی که بیانگر وجود 
وضعیتی مشابه در حاشیه های شهر بیرجند است 
پرداختند. بی انصافیست اگر نگوییم که ما حداقل 
در سه سال اخیر در روزنامه ی آوا، بارها به این 
موضوع  اشاره کرده ایم و این بار نیز با تأکیدی 
مؤکد اشاره می کنیم که  حاشیه های شهر بیرجند 
نیز بستر بسیار مهیا و آماده ای برای ماجراهایی 
اسفبارتر از شهریار دارد ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمایه گذاری در بخش
فرآوری دانه های روغنی 

به شرط اعالم نیاز استان
کشور   داخلی  تخصصی  شرکت  بازرگانی  معاون 
استان  رئیس سازمان جهاد کشاورزی  به  خطاب 

گفت: در صورت نیاز ...  ) مشروح خبر در  صفحه 7 (
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مشکالت  ،کمر  پهلوانی  استان  را خم کرد
در نشست آوا با  فعاالن ورزش باستانی خراسان جنوبی عنوان شد : 

استاندار خراسان جنوبی :

صادرات کاال از ماهیرود 
تا پایان امسال به مبلغ 
یک میلیارد دالر برسد
به  سفر  با  همزمان  که  جنوبی  استاندارخراسان 
صنعتی  شهرک  از  بازدید  در  و  قاین  شهرستان 
قاین و کارخانه فوالد این شهرستان عنوان کرد: 
ساختمان هایی به منظور اسقرار برخی واحدهای 
شده  رها  استفاده  بال  و  ایجاد  صنعتی  و  تولیدی 
بکارگیری  تا  کنیم  تالش  باید  اینرو  از  است، 
مکانیزم های مشخص از این ظرفیت ها به نحو 

مطلوب استفاده کنیم.  مشروح خبر در  صفحه 7 (

صفحه 7

حضور باشکوه مردم استان
در گرامیداشت حماسه 9 دی

جناب آقای دکتر نخعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که از مدیران متخصص و متعهد

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشید به سمت

 معاون منطقه خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.

شرکت خدماتی تقدیر آسایش خراسان جنوبی

جناب آقای
 مهندس محمد حسن مالکی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی  را به عنوان 

 معاون سیاسی - اجتماعی 
فرمانداری شهرستان درمیان 

که نشان از تعهد، شایستگی  و تجارب ارزنده تان در 
 سطوح مختلف وزارت کشور می باشد، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

محمد امانی وخانواده

گذشت زمان خوبی ها و خاطره ها را محو نمی کند
در سومین سال عروج 

سید امیر طالبی گل
 یادش را گرامی می داریم. برای شادی روحش صلوات  

خانواده های: طالبی گل و فرزین

ای که مزارت در قطعه شهدا تنها دلخوشی
 عصر پنجشنبه های مان است

سی سالگی آسمانی شدنت مبارک 

جهادگرشهید سید اسماعیل رضوی
شهادت: سومار 1365/10/10   گلزار روستای سیدان   

خانواده شهید

صدفی بود که بشکست ز بیداد زمان
گوهری بود گرامی که به دریا برگشت

بارالها... تو کریمی، صمیمانه جان می بخشی و حکیمانه می ستانی
 پس کریمانه صبر و شکیبایی عطا فرما.
دومین سالگرد سفر کرده عزیز

 زنده یاد سید محمود حسینی
 را با حضور سبز فامیل گرامی می داریم.

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(
هر آن چه که خداونـد بزرگ مقـدر می فرمـاید، هیچ بنده ای را تـوان تفسیـر آن نیست

 و بر آن چه که حکمت متعالیه اش تعلق می گیرد، هیچ کس را جرأت تعبیر و تعدیل نمی باشد.
 بدینوسیله با کمال سپاس و احترام، از بذل محبت  و الطاف خالصانه سروران، دوستان، آشنایان، بستگان و مسئوالن 

ارجمنـدی که در مراسـم تشییع و تدفین و ترحیم

مرحوم غالمحسن بستانی دبیر بازنشسته آموزش پرورش
شرکت نمودند و به طرق مختلف حضوری، تماس تلفنی ، ارسال تاج گل ، صدور اعالمیه ، درج آگهی

 ما را قرین محبت خود قرار دادند باالخص:
معاونت محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی- قائم مقام محترم معاونت صدای 
سازمان صداوسیما- مدیر کل ، معاونین ، مدیران و کارکنان  محترم صدا و سیمای استان خراسان جنوبی- 
مدیر عامل محترم ، مشاوران ، مدیران و کارکنان محترم شرکت کویرتایر بیرجند- مدیر کل و معاونین 
محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی- مدیرکل ،کارکنان و کتابداران محترم 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی- مدیرکل و معاونین محترم آموزش و پرورش استان 
خراسان جنوبی - مدیرکل وکارکنان محترم اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی-  اعضای 
 محترم شورای اسالمی شهرستان بیرجند- معاونت محترم امور عمرانی شهرداری بیرجند -  ریاست محترم ، 
معاونین و پرسنل زحمتکش بخش های ICU  و CCU1   بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند- ریاست  و کارکنان 
محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی- ریاست و کارکنان محترم سازمان نظام 
کاردانهای ساختمان استان خراسان جنوبی -  مدیریت و کارکنان محترم نمایشگـاه بین المللی خراسـان 
جنوبی- مدیریت و پرسنل محترم هتل بزرگ کوهستان بیرجند- سرپرست محترم ، کارکنان و خبرنگاران 
روزنامه اطالعات بیرجند- مدیریت محترم شرکت ساختمانی و تاسیساتی پل راه باستان- مدیریت و پرسنل 
محترم شرکت  ساختمانی مولدینگ- مدیریت و پرسنل محترم مهندسین مشاورآبادگران شرق- پرسنل 

محترم شرکت راهسازی ارتقاء- پرسنل محترم شرکت ساختمانی و راهسازی آب خاک ساخت خاوران
  خاضعانه سپاسگزاریم. امید است همگان مشمول عنایات خاصه ذات اقدس باریتعالی و اولیائش واقع شده باشیم.

ازطرف خانواده هـای بستانی

تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی )تمام سطوح( 09158160175- 32300407

جناب آقای حسن علیزاده
  انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

  رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی 
استان خراسان جنوبی

 که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد ، صمیمانه تبریک عرض نموده  
و از خداوند منان توفیق روزافزون تان را خواستاریم. 

   جمعی از کاشی کاران بیرجند

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
تثبیت حضور جناب عالی را در سمت رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان

  که نشان از درایت و تعهد شماست، تبریک گفته و رجاء واثق دارم این اتفاق شایسته در سایه  
خدمات ارزنده شما به نظام مقدس جمهوری اسالمی، توسعه هر چه بیشتر دانشگاه های

 آزاد اسالمی استان را به همراه خواهد داشت.
سمیرا عاطفی فر- دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی

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      32432811

جناب آقای جعفری
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

 که نشان از لیاقت، تجربه و تخصص شماست تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را
 از درگاه ایزد منان  خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ
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آغاز ثبت نام دوره جدید اعزام به عتبات عالیات

تسنیم- ثبت نام دوره جدید اعزام های عتبات عالیات از پنجشنبه در پایگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت آغاز می شود. فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
آخرین فرصت برای ثبت نام نهایی دانشگاهیان به منظور اعزام به عتبات عالیات را اعالم کرد. وی از قرعه کشی دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات دانشگاهی 

خبر داد و گفت که  16 هزار دانشگاهی به این سفر معنوی اعزام می شوند.وی افزود: با مراجعه به سایت  labbaik.ir ثبت نام نهایی خود  را انجام دهند.

افزایش یک تا 2 میلیون تومانی
قیمت خودروهای داخلی

فارس- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
اتومبیل از اعمال محدودیت در فروش محصوالت 
این  می گوید:  و  داده  خبر  دی   4 از  خودرو  ایران 
اتفاق باعث رشد یک تا 2 میلیون تومانی قیمت 
خودروهای ایران خودرو در بازار شده است. مؤتمنی 
افزود: به این ترتیب، طی روزهای اخیر قیمت سمند 
ال ایکس از 31 میلیون و 300 هزار تومان به 33 

میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است.

حباب افزایشی قیمت سکه و طال ترکید

رئیس اتحادیه طال و جواهر عنوان کرد که روند 
کاهشی  با  همزمان  طال  و  سکه  قیمت  صعودی 
شدن نرخ ارز متوقف شده و قیمت ها در این بازار 
ازعصر روز چهارشنبه کاهش داشته است. وی افزود: 
هفته ای که گذشت قیمت جهانی طال حدود 6 دالر 
افزایش پیدا کرد و در مجموع 4 دالر نوسان داشت.

خدمات دندانپزشکی شبانه روزی می شود 

تسنیم- قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به تحویل 
از  دولت  پایان  تا  دندانپزشکی  یونیت  هزار  سه 
تصویب بسته جدید در خدمات دندانپزشکی، که 
تا چندماه آینده عملیاتی می شود، خبر داد و گفت: 
خدمات در بخش دولتی و خصوصی شبانه روزی 
درصد   93 اینکه  به  اشاره  با  حریرچی  می شود. 
انجام  خصوصی  بخش  در  دندانپزشکی  خدمات 
اقدامات  دلیل  به  متاسفانه  کرد:  اظهار  می شود، 
دستگاه های  و  مردم  توسط  پیشگیرانه  ضعیف 
دولتی، وضعیت مطلوبی در سالمت دهان و دندان، 

به ویژه در افراد باالی 20 سال نداریم.

مصوبه دولت برای فروش گاز ۱۵۰تومانی

وزارت  به  ابالغ مصوبه ای  با  مهر- هیات دولت 
تغییرات جدید در  ایران  نفت و شرکت ملی گاز 
خانگی،  مشترکان  به  گاز  فروش  گذاری  قیمت 
است.  کرده  ابالغ  عمده  غیر  صنایع  و  تجاری 
از این رو در قبوض گاز جدیدی که برای دوره 
مهر و آبان ماه امسال به دست مشترکان خانگی 
تعرفه  است:  شده  اعالم  بندی  در  است،  رسیده 
ماه  آبان  تا 30  ماه  مهر  از سوم  بها  گاز  فروش 

مترمکعبی 1۵0 تومان محاسبه می شود.

سرمقاله

گرفتار در کمینگاه
 حاشیه های شهر
* هرم پور

استانی  (  مسؤوالن  اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
در  آنهم  گذرا،  و  مقطعی  آنچه  جز  به  و شهری، 
 لفافه ی جلساتی با دستور کار حاشیه نشینی، از 
چیز  چه  شنوند،  می  بیرجند  شهر  های  حاشیه 
دیگری می دانند؟ آیا با ترکیب جمعیتی و مذهبی و  
 قومی و طایفه ای  آن آشنا هستند؟ آیا آسیب های
اجتماعی غالب در هر حاشیه را پایش کرده اند؟ آیا 
از امکانات، نیازمندی ها ومطالبات آنها آگاهند؟ آیا 
از این که در قلب این حاشیه ها و یا در جوار آنها چه 
سکونتگاه های غیرمجاز و چه کانون های جمعیتی 
دیگری در حال ایجاد شدن و توسعه یافتن است 
آگاهند؟ نیازمندی های فرهنگی، عمرانی، رفاهی، 
فضای سبز، آموزشی و مذهبی آنها را متناسب با  
اند؟  کرده  رسیدگی  و  احصاء  شان  جمعیتی  آمار 
نطفه گاه های مهم برخی از جرایم سخت، مثل 
سرقت، توزیع و فروش و تهیه مواد مخدر، و مراکز 
فساد اخالق را در این حاشیه ها شناسایی و مورد 
جمعیت  افزایش  روند  با  آیا  اند؟  داده  قرار  ضربه 
و تغییر سبک های زندگی برنامه ای برای توجه 
ویژه و تدوین و برنامه ریزی طرح هایی با دیدگاه 
افق چند سال آینده برای این مناطق دارند؟ آیا به 
انسانی باالیی که در این حوزه ها  ظرفیت های 
وجود دارد و می تواند در قالب طرح های تحول 
شده  دقت   باشد  ویژه  توجه  مورد  محور  منطقه 
مهمی  بخش  که  دانند  می  مسؤوالن  آیا  است؟ 
استان  مرکز  در  اجتماعی  های  آسیب  سرریز  از 
آیا  و  است؟  آن  های  نشینی  حاشیه  به  مربوط 
شهروندان ساکن در مهر شهر)دهلکوه(، دستگرد، 
شکرآب، حاجی آباد، امیرآباد، شمس آباد، چهکند، 
شوکت  و  بجد  لوله،  آباد  علی  رقویی،  و  منظریه 
آباد، شهروندان فراموش شده و مناطق مغفول واقع 

شده ی اطراف شهر ما هستند؟ 
به واقع بررسی طرح ها، اعتبارات و توجه مسؤوالن 
این  از  بیانگر وجود رگه هایی  ناامیدی  در کمال 
فراموشی است. و سکوت هراس آور  نهفته در این 
فراموشی  در سالهای بعد،  فریاد ویرانگری بر سِر 
 ما و مسؤوالن خواهد شد تا برای جبران همه ی 
به  مجبور  هایمان،  غفلت  و  ها  انگاری  سهل 
هنگفت  های  هزینه  و  سنگین  تاوانی  پرداخت 
باشیم! مثل خیلی از مسائلی که هنوز به دغدغه 
حاشیه  ماجرای  نشده،  تبدیل  مسؤوالن  برای 
نشینی هم فعاًل بخشی از دستور جلسات شوراها 
و  شهری  مختلف  های  کمیته  و  ها  وکارگروه 
استانی است که عمدتاً هم روایت برخورد با آن، 
روایت رفع تکلیفی و مصوبات غیر واقعی بوده که 
از سالها قبل مغفول مانده است. در کنار توجهی 
که در چند ماهه اخیر از سوی دفتر محترم امور 
اجتماعی استانداری نسبت به این موضوع مهم در 
برای  و  جا  از همین  باز  ما هم  است  انجام  حال 
بار درباره حاشیه نشینی هشدار دیگری  چندمین 
می دهیم و مسؤوالن را به بازشناسی این معضل 

مهم استان فرا می خوانیم.
بسیار  های  ظرفیت  مناطق،  این  شریف  اهالی   
باال و مهمی برای کاهش آسیب ها و تهدیدهای 
تفاوتی های  بی  علیرغم همه ی  و   آن هستند 
مدیریتی در سنوات گذشته، اما آمادگی همراهی 
و تعامل در این زمینه را دارند. همه ی ناتوانی ما 
در برخورد با مسائل امروز، حاصل بی تفاوتی های 

دیروز ماست. هوشیار باشیم که غافلگیر نشویم.

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

سرانه توسعه فضاهای آموزشی
در مناطق محروم افزایش می یابد

مهر- رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: در توسعه فضاهای 
آموزشی، مناطق محروم در اولویت قرار دارند 
و تالش می کنیم، سرانه این مناطق افزایش 
یابد. نظر پور عنوان کرد: کارهای زیادی در 
می  تالش  اما  شده  انجام  نوسازی  سازمان 
کنیم، مسیر نوسازی مدارس را هموار کنیم و 
راه های نرفته را بپیماییم. وی با اشاره به این نکته که فضاهای آموزشی 
باید مفید باشند، تصریح کرد: نسل آینده در این فضاهای آموزشی رشد 
می کند، پس اگر تالش کنیم فضاهای مطلوبی بسازیم، جایگاه آموزش 
و پرورش را ارتقا داده ایم و این امر زمانی موثر است که معلمان نیز به 
جای روش های سنتی در امر تدریس از روش های نوین استفاده کنند.  

 نظام بانکی سرمایه گذاران خارجی را
فراری می دهد

 
تسنیم- رئیس مجمع واردات با اشاره به نیاز اقتصاد ایران به جذب 
سرمایه گذار خارجی گفت: نظام بانکی موجب 
فرار سرمایه گذار خارجی و داخلی شده است. 
علیرضا مناقبی با اشاره به سرعت کند جذب 
سرمایه گذار خارجی اظهار کرد: خواسته سرمایه 
گذاران در همه دنیا، موضوعات تقریبا یکسانی 
بازار، تضمین  آرامش  ها،  العمل  ثبات دستور  مدار  بر  بیشتر  و  است 
اصل سرمایه و مبانی مالکیت باز می گردد. مناقبی با اشاره به کاهش 
درآمدهای نفتی کشور در طول چند سال اخیر اضافه کرد: اگر دولت به 
دنبال جایگزین درامدهای نفتی است، باید دست به اصالحات اساسی 

در شیوه تعامل نظام بانکی با بخش صنعت و تجارت بزند.

گرانی دالر و مواد اولیه
از دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی

تولید  اینکه  بیان  با  لوازم خانگی  فروشندگان  اتحادیه  رئیس  فارس- 
پارسال  با  مقایسه  در  کیفیت  با  لوازم خانگی 
افزایش یافته است باال رفتن قیمت مواد اولیه 
لوازم خانگی  قیمت  افزایش  از دالیل  را  و دالر 
دانست. طحان پور در مورد دالیل افزایش قیمت 
افزایش  و  دالر  نرخ  افزایش  گفت:  لوازم خانگی، 
قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت لوازم خانگی از جمله فوالد، مس، 
آلومینیوم و مواد پتروشیمی از دالیل اصلی افزایش قیمت لوازم خانگی 
است. وی با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی بین ۵ تا 7 درصد افزایش یافته 
است، گفت: با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا برای 

خرید در این فصل اصال زمان خوبی برای افزایش قیمت کاال نیست.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن گفت: در قالب برنامه 
مسکن اجتماعی به چهار دهک کم درآمد در شهرهای کمتر 
از ۵00 هزار نفر و باالتر از ۵00 هزار نفر به ترتیب ماهیانه 

200 و 400 هزار تومان کمک بالعوض پرداخت می شود.
جامع مسکن«  قالب »طرح  در  کرد:  اظهار  حق شناس 
شده  گرفته  نظر  در  اجتماعی  و  حمایتی  برنامه  دو 
ساخت  از  غیر  روش هایی  اجتماعی،  برنامه  در  که 
بخواهد  کسی  اگر  ترتیب  بدین  است.  شده  پیش بینی 
باشد  دارای شرایط  استفاده کند و  اجاری  از واحدهای 
در شهرهای کمتراز ۵00 هزار نفر 200 هزار تومان و 

در  تومان  هزار   400 نفر  هزار   ۵00 باالی  شهرهای 
ماه بن اجاره دریافت خواهد کرد. این رقم نیز از ارقام 
استخراج شده که  آمار  تامین هزینه های مسکن مرکز 
متوسط پرداختی اجاره بها به چهار دهک پایین جامعه 
را تعیین کرده است. وی افزود:  کمک دیگری که در 
قالب اجتماعی پیش بینی شده این است که متقاضیان 
تسهیالت  تومان  میلیون   7.۵ تا  بتوانند  شهرها  در 

قرض الحسنه برای رهن خانه دریافت کنند.
معاون بنیاد مسکن تصریح کرد: هم چنین متقاضیان اعم 
از اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای اجتماعی، کمیته 

امداد، بهزیستی یا هر دستگاه دیگری می توانند با بنیاد 
محرومان  برای  یا ساخت مسکن  خرید  درباره  مسکن 
خریداران  و  سازندگان  به  ترتیب  بدین  کنند.  توافق 
وی  می شود.  پرداخت  درصد   7 نرخ سود  با  تسهیالت 
اظهار کرد: در برنامه حمایتی، طرح دیگری پیش بینی 
از مسکن  شده که متقاضی در صورت تمایل می تواند 
مهر فاقد متقاضی با 7 میلیون تومان کمک بالعوض 
بدین  کند.  استفاده  مهر  مسکن  تسهیالت  اضافه  به 
ترتیب ممکن است مقداری از واحدهای فاقد متقاضی 

مسکن مهر نیز به فروش برسد.

 دهکهای پایین کمک اجاره مسکن می گیرند

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از تمدید 
قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش 
کارفرمایان  افزایش  همچنین  و  حساب 

مشمول بخشودگی خبر داد.
سازمان  گفت:  نوربخش  مهر،  گزارش  به 
از  حمایت  راستای  در  اجتماعی  تأمین 
تولید و رونق فضای کسب و کار پیشنهاد 
تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان 
خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارائه 

داد و این پیشنهاد روز گذشته به تصویب 
هیأت وزیران رسید. وی از ایجاد تغییراتی 
بدهی  تقسیط  برای  وثیقه  دریافت  در 
کارفرمایان خبر داد و گفت: مطابق روال 
اجتماعی  تأمین  قانونی جاری در سازمان 
اموال  یا  و  بانکی  نامه  ضمانت  دریافت 
منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد 
بخشودگی  جدید  قانون  در  که  بود  قبول 
عنوان  به  چک  دریافت  امکان  جرائم، 

وثیقه قابل قبول خواهد بود.
اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
را  مشمول  کارفرمایان  افزایش  همچنین 
بخشودگی  جدید  قانون  تغییرات  دیگر  از 
جرائم برشمرد و افزود: در قانون سابق تنها 
و  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  کارفرمایان 
بخشودگی  مزایای  از  توانستند  می  معدنی 
جدید  قانون  در  و  کنند  استفاده  جرائم 
مشمول  نیز  خدماتی  واحدهای  کارفرمایان 

بخشودگی جرائم خواهند بود.
نوربخش خوش حسابی کارفرمایان و فعال 
بودن کارگاه را از مهمترین شروط استفاده از 
مزایای قانون بخشودگی جرائم عنون کرد 
ورشکسته  و  تعطیل  های  کارگاه  گفت:  و 
نیستند  قانون  این  مشمول  فعالیت  فاقد  و 
به  برای کمک  اجتماعی  تأمین  و سازمان 
رونق فضای کسب و کار و تولید ملی این 

قانون را به اجرا گذاشته است.

تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

انجمن صنفی کارفرمایی  انتخابات  نتیجه 
و  فنی  پشتیبانی،  خدماتی  های  شرکت 

مهندسی استان خراسان جنوبی
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط 
و به موجب صورتجلسه مورخ 95/09/15 مجمع 
هیئت   95/09/30 مورخ  صورتجلسه  و  عمومی 
مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت 
هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
انجمن مذکور که از تاریخ 95/09/15 به مدت سه 
سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال 

انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

1- آقای محمد علی عابدینی            
 رئیس هیئت مدیره

2- آقای علی اصغر دهقانی        
نایب رئیس و دبیر هیئت مدیره

3- آقای مجید رضا لر            
خزانه دار هیئت مدیره 

4- خانم زهرا رضایی چهکندوک       
 عضو علی البدل هیئت مدیره

5- آقای محسن بیدار                           
عضو علی البدل هیئت مدیره

6- آقای مهدی دادگر               
بازرس  اصلی انجمن

7- آقای حسین اکبری   
بازرس علی البدل انجمن

انجمن مذکور به شماره 105-3/2-12 در اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده 
و مطابق ماده 21 اساسنامه  انجمن کلیه اسناد و 
اوراق مالی و بهادار و بهادار و تعهدآور با امضای 
رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و 

ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 استان خراسان جنوبی

 دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه راس ساعت 
 10 صبح روز پنجشنبه 95/10/30 در محل مسجد جامع اسدیه واقع در خیابان غدیر برگزار 
می گردد، از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت 
نمایند. چنانچه عضوی بنابردالیلی نتواند حضور یابد می بایست همراه با نماینده تام االختیار 
خود با هم در شرکت تعاونی حضور یافته و برگه وکالت نامه را تنظیم نمایند. حداکثر رای برای 

هر فرد عضو 3 رای و برای هر فرد غیر عضو 2 رای می باشد.

دستور جلسه: 
طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی 

اقتصاد جمهوری اسالمی ایران                                                      هیئت مدیره

دعوت نامه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  )نوبت دوم(
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( شماره ثبت 1397

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم 
شرکت سیمان باقران )سهامی عام( دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت سیمان باقران که 
در ساعت 15 روز سه شنبه 95/10/21 به آدرس: شهرستان درمیان ، 34 کیلومتری جاده اسدیه، بازارچه مرزی 
میل 73 ، بعد از شهر گزیک )کارخانه سیمان باقران(  برگزار می گردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است 
سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست 
داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالت نامه رسمی در ساعت اداری روزهای 15 لغایت 21  دی 
ماه  به امور سهام شرکت واقع در خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان غفاری ، بیست متری یاس شرکت سیمان 
باقران مراجعه نمایند. سهامداران ارجمندی که قصد کاندیدا شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا 
موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندیدا شدن به عنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل 
 فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.
دستور جلسه:  استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی - تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی 
منتهی به 94/12/29- انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال- انتخاب حسابرس و بازرس 
اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار- تعیین حق حضور اعضای غیر 

موظف هیئت مدیره- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق باشد.
هیئت مدیره شرکت سیمان باقران )سهامی عام( 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

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

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

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

  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 :
 

 05/10/1395تاریخ :

    روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

  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 



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 شنبه* 11 دی 1395 * شماره 3685

جشنوارهملیمجسمههاینمکیدرخراسانجنوبیبرگزارمیشود
   

مدیرکل ارشاد استان خراسان جنوبی گفت: نخستین جشنواره ملی مجسمه های نمکی فروردین ماه ۹۶ در تاالب کجی نمکزار خراسان جنوبی برگزار می شود.
  احمد محبی در تشریح برنامه های این جشنواره گفت: با توجه به پتانسیل موجود در تاالب کجی نمکزار شهرستان نهبندان این اداره کل با همکاری معاونت 

روزنامه نگاری کار خیلی سختی است خدا به شما امور هنری وزارت ارشاد نخستین جشنواره ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی نمکزار نهبندان را برگزار می کند.
اجر بدهد چون انتخاب اخبار و دادن حق انتخاب به 
 مردم و به جای مردم قضاوت نکردن در رسانه ها

و  تعهد  و  اخالق  توان می خواهد هم  واقعا هم   
وجدان که آوا در این خصوص سربلند و باعث افتخار 
استان است . علیرغم اینکه داغ ترین اخبار سیاسی 
و اجتماعی روز را در آوا می خوانم هنوز خبری در 
طرف داری و یک جانبه نگری از شما ندیده ام و 
همیشه راوی واقعیت ها بوده اید و این در حالی 
است که اکثر رسانه ها پرچم وابستگی های جناحی 
آویزان نشریاتشان  تیتر  سر  بر  را  خود  سیاسی   و 

 می کنند . انشاء ا ... همیشه در این راه ثابت قدم 
و به پشتوانه مردم استان که حامیان واقعی  آوای 
عزیز هستند در خدمت به نظام و انقالب و زیر سایه 

والیت فقیه موفق و موید باشید 
۹15 ...۹1۳

مسیر دسترسی به پمپ بنزین مهرشهر که پشت 
فاقد  مناسب،  جاده  فاقد  است  بیرجند  راه  پلیس 
است. راهنمایی  گونه عالیم  هر  فاقد  و  روشنایی 

لطفا قبل از بروز هرگونه حادثه مسوولین راهنمایی 
را  اقدام عاجل  برق  رانندگی، شهرداری و شرکت 
انجام دهند.این مسیر ورودی شهر نیز می باشد که 

چهره زشت و زننده ای دارد.لطفا رسیدگی فرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا

نمایشگاه  استان ها هر هفته  مراکز دیگر  در  چرا 
برگزار نمی گردد آیا سطح در آمد این شهر باال است
۹15...0۹8

با  اخیرا  که  سگها  نگهداری  محل  به  جمعه  روز 
همکاری شهرداری دایر شده  رفتیم ضمن تقدیر 
خواهشمند است محلی دور تر از محل دفن زباله ها 

برای این کار اختصاص یابد
۹15...015
سالم عدم برخورد راهنمایی و رانندگی با رانندگان 
اتوبوس های شرکت واحد که در هنگام رانندگی در 
سطح شهر از موبایل استفاده می نمایند می شود 
مرگ یک انسان بی گناه که نان آور خونه بوده به 

علت عدم توجه راننده اتوبوس واحد به جلو
۹15...8۹۳

فقیه  ولی  محترم  نماینده  عبادی  االسالم  حجت 
لطفا شما به داد مالکین اراضی موسوی برسید.تا کی 

شاهد سکوت و بی تفاوتی مسئوالن استان باشیم؟
۹15....2۳2
 در سفر وزیر صنعت در نگاهی کلی تمامی شهرستان ها

صاحب صنعتی بزرگ شدند. اما مرکز استان با تعداد 
کثیر نیروی جوان و بیکار هنوز از نبود یک کارخانه 
مهم نظیر فوالد، سیمان و پتروشیمی رنج می برد.

لطفا نمایندگان مجلس شورای اسالمی نماینده همه 
شهرهای منتخبشان باشند نه یک منطقه خاص و 

در جهت رفع این کمبود گام بردارند
ارسالی به تلگرام آوا

معیشت  در  را  تورم  نرخ  کاهش  مردم  آوا سالم 
افزایش  شاهد  شود  می  چطور  بینند  نمی  خود 
مستمر قیمت ها باشیم و در ظرف چند روز شاهد 
کاهش 17 درصدی ارزش پول ملی باشیم از آن 
طرف کاهش همه ماهه نرخ تورم را داشته باشیم 
اگر تورم زبان می داشت با صدای بلند می گفت 

من آنچه شما می گویید نیستم
0۹15...211

اجرایی شدن طرح  با  فردوس؛سربازی- 
تحول سالمت در کشور، امکان دسترسی ارزان 
و یکسان مردم به خدمات درمانی میسر شد که 
قشر  بخصوص  مردم  خوشحالی  موضوع  این 
آسیب پذیر جامعه را به همراه داشت. در این 
طرح پزشکان متخصص ملزم شدند تا تمام وقت 
ها  وکلینیک  بیمارستانها  در  دولتی   به صورت 
کار کنند و از کار درمطب شخصی منع شدند. 
اما  است  مردم  عامه  نفع  به  چه  گر  کار  این 
 موجب شلوغی و تراکم بیماران در کلینیک ها 
ارائه  و  دهی  نوبت  در  را  مشکالتی  و  شده 
کلینیک  است.  آورده  بوجود  درمانی  خدمات 
از  نیز  فردوس  چمران  دکتر  شهید  بیمارستان 
این قائده مستثنی نبود و نبود مطب شخصی 
شبانه  طول  در  که  بیماری  باالی  حجم  و 
موجب  کنند  می  مراجعه  مرکز  این  به  روز 
بعضا  و  مردم  وقت  اتالف  و  مشکالت  بروز 

سردرگمی آنها شده است.
خروج  حال  در  که  بیماران  از  یکی  سراغ  به 
از کلینیک است رفتم تا میزان رضایت مندی 
وی را از خدمات این مرکز جویا شوم. رمضان 
از  تلفنی  بصورت  نوبت  گرفتن  گفت:  جابری 
و  است  سخت  بسیار  کلینیک  متخصصین 
برخی مواقع که تلفن آزاد می شود، می گویند 
بگیرید.  تماس  آینده  هفته  و  تمام شده  نوبت 
به گفته وی، برای کسانی که در شهر زندگی 
می کنند ممکن است از طریق دوست و آشنا 
و یا حضوری بتوان نوبت گرفت اما برای فرد 
بسیار سخت  آید  می  دور  راه  از  که  روستایی 
است ضمن اینکه برخی مواقع که نوبت تلفنی 
می گیریم وقتی صبح در ساعت مقرر می آییم 
می گویند ثبت سیستم نشده که این هم نقصی 

است که باید برطرف شود.

پیشنهادیکشهروند
برایازدحامکمتربیماران

به  کنندگان  مراجعه  از  دیگر  یکی  غالمی 
اتفاق  با توجه به شلوغی که هر روز  کلینیک 
هر  است  مناسب  دهد:  می  پیشنهاد  افتد  می 
کدام از بیماران که نزدیک نوبتش باشد با یک 
تک زنگ به او اطالع دهند تا موجب این همه 

شلوغی و تلف شدن وقت مردم نگردد.
به گفته وی در گناباد هم همین سیستم هست 
 اما بدلیل مدیریت خوب، چنین شلوغ نمی شود . 

وی  نیز خواستار چاره اندیشی مسئوالن برای 
حل این مشکل می شود.

بخشمتخصصزنانشلوغترازهمه

ویزیت  برای  خودش  گفته  به  که  هم  خانمی 
بود  کرده  مراجعه  کلینیک  به  زنان  متخصص 
فعال  گفت: چون  نیز  نشد  معرفی  به  و حاضر 
متخصص زنان یک نفر است خیلی شلوغ می 
نوبتت  تا  بمانی  منتظر  ها  ساعت  باید  و  شود 
شود. به گفته وی، گرفتن نوبت بصورت تلفنی 
تلفن  مواقع  برخی  زیرا  دارد  حکایتی  خود  نیز 
مشغول است و درست زمانی که آزاد می شود 

تمام  نظر شما  مورد  دکتر  از  نوبت  گویند  می 
شده است. وی تاکید می کند با توجه به اینکه 
این  به  همجوار  شهرهای  حتی  و  روستاها  از 
کلینیک مراجعه می کنند ضروری است حداقل 
مردم  تا  کند  رسانی  خدمت  زنان  پزشک  دو 
کمتر معطل شوند. به گفته وی نوبتی نیز که 
تلفنی داده می شود هنگامی که درساعت مقرر 

مریض  باالی  حجم  بدلیل  نی  میک  مراجعه 
باید ساعتی منتظر بمانی تا نوبتت شود.

فردوس  دکتر چمران  بیمارستان شهید  رئیس 
سیستم  گفت:  مردم  های  گالیه  به  پاسخ  در 
است که حجم  افزاری  نرم  تلفنی  نوبت دهی 
تماس را افزایش می دهد و به تعداد خط تلفن 
بستگی ندارد. مهدی آریافر افزود: اخیرا نیز نرم 
افزار جدیدی نصب کردیم که تماس بیشتری 
 را می تواند پذیرا باشد و این سیستم نوبت دهی 
بروز  پنج شنبه  روزهای  یعنی  یکبار  ای  هفته 

رسانی می شود.
به گفته وی اکنون ؛ متخصص زنان زایمان 
ارولوژی  و  ارتوپد  نفر،   ۳ اطفال  نفر،   2

نفرآقا   2 عمومی  جراح  نفر،  یک  کدام  هر 
که  نفر  یک  اعصاب  و  مغز  جراح  خانم،  و 
دارد،  شخصی  مطب  هم  متخصص  یک 
گوش  متخصصین  نفر،   2 داخلی  متخصص 
و حلق و بینی، قلب، رادیولوژی و پوست هر 
متخصص  سه  و  روانپزشک  نفر،  یک  کدام 
مردم  به  بیمارستان  و  کلینیک  در  بیهوشی 

پزشکی  چشم  که  کنند  می  رسانی  خدمات 
نیز به جمع این افراد پیوسته است.

وی اضافه کرد: 80 درصد بصورت نوبت تلفنی، 
10 درصد حضوری و قرار است 10 درصد دیگر 
نیز به صورت اینترنتی نوبت داده شود که هنوز 
نوبت  بیماری  اگر  معموال  و  نشده  انداری  راه 
به  جایگزین  نکرد  مراجعه  و  گرفت  تلفنی 

صورت حضوری پذیرفته می شود.
کمبود فضا و نیرو مهمترین مشکالت پیش رو
ابالغی  دستورالعمل  در  اینکه  بیان  با  وی 
درمطب شخصی  کار  اجازه  پزشکان  به  جدید 
یا  کلینیک  در  وقت  تمام  باید  و  نشده  داده 
رفتن  باال  برای  افزود:  کنند  کار  بیمارستان 

رسیدگی  راستای  در  و  پزشکان  کار  کیفیت 
است  مجاز  متخصص  هر  بیماران،  به  بهتر 
کند.  ویزیت  را  بیمار  معینی  تعداد  ساعت  در 
را مهمترین مشکل  نیرو  و  آریافر کمبود فضا 
و  کرد  بیان  چمران  دکتر  بیمارستان  کلینیک 
ادامه داد: متاسفانه پیش بینی های الزم برای 
ایجاد زیرساخت های الزم در طرح تحول نظام 

سالمت نشده بود و امکانات موجود پاسخگوی 
حجم بسیار باالی مراجعه کنندگان نیست.

وی افزود: از تمام امکانات و فضاهای موجود 
برای کلینیک استفاده کردیم اما حجم مراجعه 
حتی  و  روستاها  فردوس،  شهر  از  کنندگان 
وی  گفته  به   . است  زیاد  همجوار  شهرهای 
کلینیک جدید با هزار متر مربع وسعت در حال 
این  اندازی  راه  با  امیدواریم  که  است  احداث 

مکان مشکالت مردم نیز به حداقل برسد.

مردمبرایکوچکترینبیماریخود
بهمتخصصمراجعهنکنند

اشاره می کند که  نیز  نکته مهم  به یک  وی 
مردم به دلیل ارزان بودن حق ویزیت پزشکان 
بیماری خود ترجیح  برای هر گونه  متخصص 
خود  این  که  کنند  مراجعه  آنها  به  دهند  می 
نتیجه  در  و  بیماران  میزان  رفتن  باال  باعث 

شلوغی کلینیک می شود.
خود  بیماری  برای  کرد:  توصیه  مردم  به  وی 

ابتدا به پزشکان عمومی مراجعه و درصورتی که 
پزشک مربوطه تشخیص دهد بیمار را برای ادامه 
ارجاع می دهد. به پزشکان متخصص   درمان 

ظرفیتپایینپذیرشدربخش
متخصصزنان

رئیس بیمارستان دکتر چمران فردوس تصریح 
کرد: در پذیرش بخش متخصص زنان، ظرفیت 
کلینیک فعال پایین است و اگر کسی مشکلی 
کند  مراجعه  زایشگاه  بخش  پزشکان  به  دارد 
به  باشد  الزم  چنانچه  غربالگری  از  پس  تا 
متخصص ارجاع می شود.به گفته وی در خیلی 
از رشته ها فقط یک متخصص داریم که باید 
موارد اورژانس را نیز اضافه کرد به این معنی 
که ممکن پزشک مشغول ویزیت بیماران است 
که بالفاصه یک مورد اورژانسی به وی اطالع 
نیاز  که  بیماری  است  مجبور  و  داده می شود 
غیره  و  جراحی  یا  متخصص  به  سریع  و  آنی 

دارد را در اولویت قرار دهد. 
وی تاکید کرد: متاسفانه مردم شرایط اورژانس و 
یا غیر اورژانس را درک نمی کنند که تشخیص 

آن با پزشک است.
 آریافرعنوان کرد: به تمام این موارد باید مرخصی 
پزشکان و یا بیماری خود آنها را نیز اضافه کرد.

وی با بیان اینکه کمبودها و مشکالت را قبول 
داریم تاکید کرد: تمام راههای نوبت دهی را تا 
راه  بهترین  فعلی  سیستم  و  ایم  آزموده  کنون 
است و در حال حاضر نیز با مشورت و آسیب 
شناسی تمام مشکالت در تالش هستیم تا مردم 
طعم شیرین خدمات طرح تحول سالمت را بهتر 

و بیشتر بچشند.
وی تاکید کرد: اگر مردم موردی مشاهده کردند 
که شخصی خارج از عرف موجود و نوبت دهی 
تلفنی و یا بعضا از طریق دوست و آشنایی اقدام 
به گرفتن نوبت از پزشک کرد و حق بقیه مردم 
ضایع شد سریعا با مستندات به بازرسی شبکه 
مراجعه و یا با تلفن ۳2722801 اطالع دهد تا 

در اسرع وقت رسیدگی شود.
ماهیانه  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حدود 15 هزار بیمار ویزیت می شوند که نشان 
از حجم باالی خدمات رسانی به مردم می باشد. 
جهت  را  بیمارستان  مدیریت  آمادگی  آریافر 
در جهت  انتقادی  و  پیشنهاد  گونه  هر  شنیدن 

ارائه خدمات بهتر به مردم اعالم می کند. 

گالیه فردوسی ها ازسیستم نوبت دهی و شلوغی کلینیک
رئیسبیمارستاندکترچمران:ماهیانهحدود15هزاربیمارویزیتمیشوندکهنشانازحجمباالیخدماترسانیبهمردممیباشد

عکس:سربازی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

 حداکثر تا 15 دی ماه سالجاری می باشد. 
کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد )کاال و خدمت( به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع 
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند، مشمول مرحله هفتم 
اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند و از تاریخ 95/07/01 مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش 
 افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

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  

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
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برخی اصطالحات زورخانه
 
نوچه: به جوانان ورزشكار كشتی گیری اطالق می شود كه در زورخانه مخصوصی تحت تعلیم قرار می گیرند و شاگرد پهلوان بخصوصی هستند. صاحب زنگ و صاحب 
ضرب: در گود مقدس پهلوانی و صاحب كوتی مورد احترام ورزشكاران است. بهنگام ورود این گروه بسته به مقامشان، مرشد به ضرب یا به زنگ و اگر پهلوان قدر به ضرب و زنگ 
هر دو زند و اگر پهلوان از سالله سادات باشد یا مقام پهلوانی كشوری داشته باشد صلوات هم می فرستند. بدل كار: كسی كه كه كارهای بدل را در ورزش خوب به كار می برند.

یادداشت

لوتی های شهر 
مرده اند!
* سید محمد كاظم علوی

و  بودند  عیاران  دیار  و  شهر  در  روزگاری 
و  پهلوانان  و  ها  لوتی  دیگر  روزگار  سربداران، 
و  جوانان  هم  پیش  دهه  چند  تا  و  جوانمردان 
ناموس  و  هویت  از  دفاع  برای  كه  رادمردانی 
كردند  سپر  سینه  بیگانه  هجوم  برابر  در  ایرانی 
و مرام و لوتی گری واقعی را به نمایش گذاشتند. 
اما به راستی این روزها لوتی های واقعی شهر چه 

كسانی هستند، آیا »پهلوانان« این شهر مرده اند؟!
مبارک  به  كه  پهلوان  نیست  مباركی  »وقت 
دمی سر در الک خود فرو ببری، روزگار روزگار 
این  نیست!«  كردن  تماشا  و  ایستادن  كنار 
بخشی از دیالوگ ماندگار سریال »پهلوانان نمی 
میرند« است كه چندی پیش برای چندمین بار 

از تلویزیون پخش شد.
در  جریانی  چه  و  افتاده  اتفاقی  چه  راستی  به 
سال های گذشته شكل گرفته است كه منش و 
رفتار جوانمردی و پهلوانی دیگر درجامعه آنطور 
كه باید مشاهده نمی شود؟ آیا نگرش و تفكر آدم 
ها تغییر كرده است و یا پول و مادیات باعث شده 
كه آدم ها وقتی برای فكر كردن به موضوعاتی 

مانند منش و رفتار پهلوانی نداشته باشند؟ 
زمانی زورخانه و گود آن نماد پهلوانی و مرام 
و جوانمردی بود، اما این روزها بازوهای كلفت 
لوتی  مرام  جای  تن  بر  خالوبی  نگار  و  نقش  و 

گری زورخانه ای گرفته است!
از  كه پس  بود  پهلوانان شهراین  مرام  زمانی 
آیین  آبرومند  نیازمندان  برای   ، زورخانه  ورزش 
گلریزان برگزار می كردند و اهل محل را برای 
خواندند.  فرا می  نیازمند  خانواده  به یک  كمک 
آن زمان پهلوانان شهر چنان درسی به نامردانی 
به  با چشم حرام  برزن  و  داند كه در كوی  می 
دنبال ناموس مردم بودند. آری! مرام، مرام لوتی 

گری و مردانگی بود.
ژاندارمری  و  پلیس  پیش  سال  شصت  پنجاه 
لوتی  امنیت هر محل دست  نداشت.  معنی  زیاد 
برای  ها  لوتی  كه  چند  هر  بود.  محل  های 
خودشان آداب و روش خاص خودشان را داشتند 
و شیوه صحبت كردنشان هم مختص خودشان 
داشتند.  هم  رو  معرفت  جانب  همیشه  اما  بود، 
زمانی كه برای خرید به بازار قدیم پایتخت می 
رویم، بارها از كنار گذر »لوطی صالح« عبورمی 
كنیم، اما از لوطی صالح ومرامش این روزها تنها 
آنقدر غرق در پول  نامش بر سر زبان ها است. 
و مادیات شده ایم كه امثال كسانی مانند لوطی 
صالح ها، طیب ها، تختی ها، رسول ترک ها و 

بسیاری دیگر را فراموش كرده ایم.
این روزها همین مرام تنها در ظاهر وجود دارد، 
نه تنها از آیین و سنت گلریزان خبری نیست بلكه 
لوتی های شهر فقط می گویند خودم و خودم، من 
پول در بیاورم، من ماشین خوب داشته باشم، حاال 
برای رسیدن به همه اینها، چند نفر هم زیر دست و 
پا نابود شوند، اهمیتی ندارد. این روزها نه تنها لوتی 
های شهر به نامردان خیابانی كاری ندارند، بلكه 
اگر بتوانند خودشان هم نامرد خیابانی می شوند و 

به دنبال ناموس مردم می افتند!
معرفی  جای  به  كه  چرا  مقصریم،  خودمان 
آرش  رستم وسهراب،  مانند  ایرانی  اسطوره های 
فرزندانمان  به  تختی  پهلوان  جهان  و  كمانگیر 
جومونگ و سوسانو از امپراتوری بادها را معرفی 
كرده ایم. این افراد همان اسطوره های فكری و 
همراهان فرزندانمان در زندگی شده اند و منتظریم 
مشق  بیگانه  واردات  این  روی  از  فرزندانمان  تا 

جوانمردی و فتوت را فرا بگیرند.
و  جوانمردی  از  كه  چرا  مقصریم،  خودمان 
پهلوانی به جوانان این سرزمین سالها تنها مردان 
و  كلفت  بازوهای  با  كه  دادیم  نشان  را  آهنینی 
هیكل های بزرگ ، تنها یک تكه سنگ را بلند 
می كنند و یا یک ماشین قراضه آهنی را به دنبال 
خود می كشند. در حقیقت از روی منش پهلوانی، 
رفتار جوانمردی و ضرب آهنگ زورخانه ای برای 
جوانان و فرزندانمان الگو سازی و اسطوره سازی 
نكرده ایم، بلكه اسطوره سازی با بازوهای كلفت 

در اولویت برنامه های ما بوده است!
چندان  هم  شرایط  این  از  كه  اینجاست  جالب 
فرهنگ  رفتن  بین  از  برای  نیستیم،  ناراضی 
جوانمردی و مردانگی در جامعه نه سری درد می 
گیرد ، نه كسی دغدغه دارد و نه تالش و تكاپویی 
و  فتوت  بقایای  اندک  حذف  از  جلوگیری  برای 
جوانمردی انجام می شود. اول قصه ها، داستان ها 
و نمادهای پهلوانی و ایثار را از تار و پود جامعه از 
بین بردیم و هم اینک هم به جای اینكه از رفتار و 
منش جهان پهلوانانی ایرانی یاد كنیم، دائم بر طبل 
پولدار شدن و راه های ثروت مند شدن در رسانه 
انگار صدای مرگ  هایمان می كوبیم، طبلی كه 

فتوت و جوانمردی را می نوازد. 
در حقیقت خواسته و یا ناخواسته به فرزندانمان 
آموزش می دهیم كه پهلوانی و مردانگی در پول 

است، هر كس پولش بیشتر پهلوانی اش بیشتر!
روزگاری در شهر و دیار عیاران بودند و سربداران، 
روزگار دیگر لوتی ها و پهلوانان و جوانمردان و تا 
چند دهه پیش هم جوانان و رادمردانی كه برای 
هجوم  برابر  در  ایرانی  ناموس  و  هویت  از  دفاع 
بیگانه سینه سپر كردند و مرام و لوتی گری واقعی 
را به نمایش گذاشتند. اما به راستی این روزها لوتی 
های واقعی شهر چه كسانی هستند، آیا »پهلوانان« 

این شهر مرده اند؟!

و  ورزشی  پیشكسوت  قمری  مهدی  مصطفی مالیی -   
استان  ای  زورخانه  و  پهلوانی  های  ورزش  هیئت  رئیس 
از فرهنگ ، قناعت و پیشینه این ورزش در شهر بیرجند 
می گوید:با وجود اینكه در شهر بیرجند چندین زور خانه با 
مربیان خبره وجود داشت هیچ وقت همزمان با هم ورزش 

برگزار نمی كردند.

باستانی در بیرجند زنده شد

وی می افزاید: پیشینه زورخانه امیر عرب به قبل از سال 1353 
برمی گردد كه در سال 78 به همت پدرم زمین كنار زورخانه را 
خریداری و زورخانه امیر عرب فعلی را ساختیم و مكان قبلی را 

موزه ورزش های پهلوانی و زورخانه كردیم.
امیر  زورخانه  گوید:  می  باستانی  وزرش  پیشكسوت  این 
 عرب كه بازسازی شد بعد چند سال زورخانه پوریای ولی، 
موسی بن جعفر، مالک اشتر و چندین زورخانه دیگر هم در 

شهرستان های خوسف، فردوس، سرایان و قاین ساخته شد.

زورخانه ها حرمت دارند

قمری ورزش باستانی را آمیخته با فرهنگ امام علی )ع( می 
داند و می گوید:این ورزش آغشته با صلوات و حرمت نگه 
داشتن بزرگان است كه باید مردم شهر بیرجند و تمام استان از 
آن حمایت كنند. وی با اشاره به اینكه دانشگاه بیرجند و كارخانه 
كویرتایراقدام به ساخت گود زورخانه كردند می افزاید: سال 

87مسابقات منطقه ای كارگری در گود كویر تایر برگزار شد.

ورود خیران و جوانان در روستاها

قمری از كلنگ زنی زورخانه ای در خوسف خبرمی دهد و بیان 
می كند: به همت مردم روستای نصرآباد یک اب انبار قدیمی 
تبدیل به گود زورخانه شد كه فعال است. رئیس هیئت ورزش 
های پهلوانی و زورخانه ای به “گود” روستای تقاب كه توسط 
خیری به نام سبحانی ساخته شد اشاره كرده و می گوید:سال 
گذشته هم در شهرستان بشرویه زورخانه ای كلنگ زنی شده 

كه تاكنون فندانسیون آن ریخته شده است.
شهر   ، طبس  در  ولی  پوریای  زورخانه  قمری  گفته  به 
اسالمیه فردوس و روستای اسفشاد كه تا چند وقت دیگر 

افتتاح می شود.

هر چه زورخانه داشته باشیم كم است

 وی با تاكید براینكه هر چه زورخانه داشته باشیم كم است

 می گوید: فرهنگ ایرانی اسالمی را باید حفظ كرد كه چون 
میراث گران بهائی در مقابل جبهه دشمن قرار گرفته است.

 رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای می افزاید:
 5 داور از استان ما در فدراسیون هستند و 38 داور هم كارت 

دارند كه باید به درجات باالتر ارتقاء پیدا كنند.

مربیان بی منت
خیال مسئوالن را راحت كرده اند !

قمری به داوران و مربیانی كه رایگان كار می كنند اشاره 
كرد و تاكید می كند: این عالقه ای كه مربیان و داوران 
كند  راحت  را  مسئوالن  خیال  نباید  دارند  ورزش  این  به 
و آنها هم رسیدگی به این ورزش را فراموش كنند. وی 
و  باستانی مظلوم  این كه ورزش  از  كند  تاسف می  ابراز 
غریب است در حالی كه به معنای واقعی آموزه های دینی 
و فرهنگی ما در این ورزش نهادیه شده و گود زورخانه 
باید مانند قدیم پر رونق باشد.  رئیس هیئت ورزش های 
این  برای  قهرمانی  پایگاه  نبود  از  ای  زورخانه  و  پهلوانی 
ورزش گالیه و انتقاد  می كندو می افزاید: اگر می خواهند 
مامقام های خود را حفظ كنیم و به مراحل باالتر راه یابیم 

باید توجه كنند تا ورزشكاران و مربیان دلسرد نشوند.

باستانی در زندان مركزی استان

رضا قمری هم یكی دیگر از پیشكسوتان باستانی استان 
است كه برای اولین بار با راه اندازی زورخانه ای در زندان 

مركزی به ترویج و توسعه این ورزش پرداخته است.

اداره  همكاری  با  استان  باستانی  هئیت  گوید:  می  وی   
احداث  مركزی  زندان  در  ای  گودزورخانه  ها  زندان  كل 
كرده تا افرادی كه از بد روزگار در آنجا هستند كمی از 

غمشان كاسته شود. 

اعزام ورزشکاران به مسابقات

این مربی باستانی با تاكید براین كه این گود نیاز به تجهیزات 
بیشتری دارد می افزاید: جمع آوری یک تیم برای مسابقات 
بسیار است اما افرادی هستند تمام تالششان را برای آماده 
شدن مسایقات انجام می دهند. قمری با اشاره به اینكه 
نیمه اول دی امسال به مسابقات كشوری اعزام می شوند 
یادآورمی شود:25زندانی به مسابقات كشوری زورخانه ای 

به شمال اعزام می شوند.

با كمترین امکانات برترین مقام ها 
و جایگاه كشور را داریم

علی سنگكی مرشد و رئیس انجمن زورخانه ای كارگری كشور 
هم كه یک جوان بیرجندی است می گوید: از مرداد سال 91 

این انجمن راه اندازی شد. وی با اشاره به اینكه برای ساماندهی 
این انجمن ها اساسنامه ای و آیین نامه ها تنظیم شد می افزاید: 

28انجمن در كشور فعال شد.
سنگكی هم از كمبود امكانات در خراسان جنوبی گالیه دارد 
می گوید: باتمام كمبود تجهیزاتی كه ورزش باستانی استان دارد 
اما تیم های جوانان ، بزرگساالن در لیگ برتر با مربیگری رضا 

آفتابی ، علی قمری دارای مدال و جایگاه هستند. 
وی با اشاره به اینكه در رده جوانان در جایگاه سوم كشوری 
قرار داریم می افزاید: رتبه سوم مرشدی در كشور متعلق به 

خراسان جنوبی است. 
سنگكی با تاكید براینكه رئیس هئیت باستانی نگاه ویژه ای 
 به جوانان و ورزشكاران استان دارد خاطرنشان می كند: با 
برنامه ریزی هایی كه انجام شده كالس های مربیگری ، 

داوری ، و مرشدی برگزار می شود.

باستانی در زندگی شخصی تاثیر دارد

می  پهلوانی  منش  و  فرهنگ  از  پیشكسوت  مرشد  این 
گوید:ورزش باستانی اخالق نیكو ، سخاوتمندی ، جوانمردی 
و فرهنگ ایرانی را یاد می دهد و  ورزش كه تمامش با صلوات 

است مطئنا در زندگی شخصی تاثیر می گذارد.

زورخانه ها بهترین مکان ها 
برای  فرهنگ سازی 

 
وی با بیان اینكه اهمیت زورخانه را به مردم معرفی كنیم تاكید 
می كند: به همت آقای قمری در روز های تاسوعا و عاشورا 
شب های احیاءپایگاه انتقال خون در زورخانه فعال می شوند و 
به مردم خدمت می كنند و  مراسم عزاداری برگزار می كنیم. 
سنگكی به فعالیت حلقه صالحین در زورخانه امیر عرب اشاره 
می كند و می افزاید: آقای علی قمری به عنوان پیشكسوت 
باستانی  جزء افتخارات بیرجند و خراسان جنوبی است چون به 

تازگی عضو كمیته فرا ملی هم شده اند.

  نبود پایگاه قهرمانی 
بزرگترین مشکل باستانی استان

“رضا آفتابی” مربی تیم بزرگساالن باستانی استان نیز از اهمیت 
این ورزش در بیرجند و تاریخچه آن می گوید: خراسان جنوبی 
باوجود مربیان و مرشدهای ماهر و خبره ای كه دارد اما مغفول 
مانده است. وی با اشاره به اینكه پیشینه ورزش زورخانه ای و 
باستانی بیرجند در كشور جزء اولین ها است می افزاید: در چند 
سال گذشته هیچ نامی از استان و بیرجند برده نمی شد كه به 
همت رئیس هیئت فعالیت ها جدی و تقویت شد به نوعی كه 
كه سال گذشته تیم بزرگساالن نایب قهرمان كشور شد اما 
مسئوالن اداره كل ورزش و جوانان ، مسئوالن شهرستانی و 

استانی حتی برای خداقوت هم نیامدند.

بدون تجهیزات 
از ما توقع قهرمانی نداشته باشید!

مربی تیم بزرگساالن از نبود ادوات و تجهیزات مخصوص 
گالیه و خاطرنشان می كند: ورزشكاری كه تابحال وزنه ، 
سنگ، میل ، كباده تمرین نكرده است چگونه می تواند به 
مسابقات برود؟ “آفتابی “ با تاكید براینكه اولویت ما پایگاه 
قهرمانی است می افزاید: اگر می خواهند جایگاه ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای استان در كشور حفظ شود بایدبه آن توجه كنند.    

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
قد بلندتر به نظر برسیم ...

كفش و شلوار هم رنگ بپوشید!

برای خانوم ها دامن های ماكسی كه پشت آنها چاک دارند هم 

بسیار موثر است.

چـطور در خانه یک صابون طبیعی بسازیم؟

كمی خاكستر آتش را در ظرفی با آب مخلوط و بعد چربی گوشت 

را در ظرف بریزید و روی گاز قرار دهید. در نهایت داخل فریزر 

بگذارید پس از مدتی صابون آماده است.

سالمترین دندان هارا اعراب عربستان دارند؟! زیرا آنها به جای 

تمیز  برای  مسواک  درخت  چوب  از  پالستیكی  های  مسواک 

كردن دندان ها استفاده میكنند !

قرائت  جهت  به  كه  افرادی  شناسایی  از  اطمینان  حصول  تا 
كنتورهای آب و گاز و برق و ... مراجعه می نمایند، جهت احترام به 
حقوق همسایگان از باز كردن درب مجتمع برای ایشان خودداری 
درب  شدن  بسته  از  حتما  كنتور  قرائت  از  بعد  همچنین  و  نموده 

ورودی اطمینان حاصل نماییم.

کاریکاتور مراسم گل گذاری به روی ضریح امام رضا )ع( و صحن حرم رضوی - ارسالی به تلگرام آواقاب عکسطاهر شبانی تا حد امکان در این بازه زمانی در جاده رانندگی نکنید ...

داده نما 
خطرناكترین زمان رانندگي در روز بین 2 تا ٤ بعد از ظهر و ٦ تا 
8 صبح است.  در این زمان بدن انسان بطور طبیعي دچار كاهش 

انرژي مي شود.

سنگ مشکالت باستانی، کمر پهلوانان را خم می کند

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

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040

09158642955 

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
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امان از همسر رفیق باز!

شنبه *11 دی  1395 * شماره 3685

آیه روز  

و آيا ساكنان شهرها ايمن شده  اند از اينكه عذاب ما نيمروز در حالى كه به بازى سرگرمند به ايشان 
دررسد. سوره األعراف، آيه 98

حدیث روز  

چون شخص پيروز در طلب مكوش و چون انسان تسليم شده به َقَدر اعتماد مكن بلكه با تالش پيگير و 
اعتماد و توّكل به خداوند، كار كن. امام حسن مجتبى )عليه السالم(

ماهى تو كه بر بام شكوه آمده است
آيينه ز دستت به ستوه آمده است
خورشيد اگر گرم تماشاى تو نيست
دلگير نشو ز پشت كوه آمده است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

یک لحظه مکث کن

همسرش به طور معمول بعد از ساعات كارى 
با دوستانش در جايى كه   بعد از سال ها رفت 
محسوب  آنها  پاتوق  مجردى،  دوران  آمد  و 
مى شود، قرار مى گذارد و تا ساعت هاى پايانى 
روزهاى  و  مى گذراند  آنها  با  را  وقتش  شب 
تعطيل هم با همان دوستان كه البته بيشتر آنها 
مجرد هستند، به بيرون شهر براى تفريح و به 
قول خودش عوض كردن آب و هوا مى روند و 
او كه انتظار داشته براى اين روزهاى تعطيل 
براى خود و همسرش برنامه اى تفريحى بريزد 

و اسباب تفريح دونفره شان را جمع كند.
بايد بر اين نكته تاكيد كرد در خانواده اى كه 
مرد آن رفيق باز باشد همه چيز زندگى را فداى 
رفيقش مى كند و همسرش را آزار مى دهد و 
فرزندان از پدر بيزار مى شوند و در نهايت كانون 

گرم خانواده از هم مى پاشد.
ناپختگیزنوشوهر

دلیلاصلیرفیقبازیهمسران
فردى كه در زندگى مشترک در انجام وظايف 
يا  خواسته  مى كند،  كوتاهى  همسردارى 

بيشتر  باعث مى شود كه همسرش  ناخواسته 
با دوستانش  را  اوقات فراغت خود  از گذشته 
سپرى كند. در اين حالت ممكن است مرد يا 
زن رشد يافته باشند، اما چون همسرشان در 
ايفاى نقش همسرى ضعف هايى دارد، فرد با 
بودن بين دوستانش احساس آرامش بيشترى 
نتواند  زن  يا  مرد  يک  وقتى  واقع  در  كند. 
باشد،  داشته  خانه  در  صحيحى  نقش آفرينى 
كانون خانواده سرد مى شود و يكى از زوجين 
جمع  در  را  عاطفى اش  نياز  مى دهد  ترجيح 
دوستانش و  گاه متاسفانه با نشاط هاى كاذب 
تامين كند. البته كوتاهى همسر فقط يكى از 
داليل رفيق بازى است، به عبارت ديگر رفتار 
هم  ديگرى  داليل  مى تواند  همسر  نادرست 
داشته باشد. اما در كل، ناپختگى زن و شوهر 
يكى از مهم ترين داليل توجه بيش از حد زن 
يا شوهر به دوستان خود و بى توجهى نسبت به 

همسر است.
رفیقبازیمساویباطالقعاطفی

با  اندازه  از  بيش  رابطه  داشتن  پيامد  بد ترين 

دوستان يا به اصطالح عاميانه تر »رفيق بازى« 
اين است كه فاصله بين افراد بيشتر و بيشتر 
مى شود و هر يک از زوجين ترجيح مى دهند 

كمترين ارتباط را با يكديگر داشته باشند.
در پى اين نوع رفتار ها به مرور زمان آن عاطفه 
و احساسى كه اوايل ازدواج وجود داشته است از 
بين مى رود و در   نهايت ممكن است به طالق 

عاطفى منجر شود.
دورانمجردیپایانیافتهاست

بهتر است بدانيد بعد از ازدواج دوران مجردى 
زندگى  در  چيز ها  خيلى  و  است  يافته  پايان 
دوستانه  روابط  مى كند.  تغيير  ازدواج  با  شما 
يكى از مواردى است كه با اين دوران تغيير 
 مى كند و   همان طور كه گفته شد وقت آزاد و

اولويت بندى افراد با اين تغيير شرايط عوض 
وجود  هم  ديگر  راهكار  يک  اما  شد،  خواهد 
دارد؛ شما ديگر مثل گذشته زمان آزاد زيادى 
نخواهيد داشت اما حذف كلى و قطع رابطه با 

دوستان هم درست نيست.
به همين دليل يكى از راهكار ها اين است كه 

در مورد روابط خود خوب فكر كنيد. آنهايى كه 
برايتان مهم تر است را در ذهن مشخص و براى 
برنامه ريزى كنيد. شما  با آن ها  تمديد روابط 
مى توانيد دوستان جديدى هم پيدا كنيد. دوستانى 
كه زوج باشند و شما بتوانيد همراه با همسرتان 
در كنار آن ها وقت بگذرانيد، اما تمام اين شرايط 
زمانى امكان پذير است كه زوجين با يكديگر به 
نتيجه و تفاهم رسيده باشند و قبل از هر تصميم 

گيرى با يكديگر گفتگو كنند.
اولینقدم:اصالحرابطهخود

همسرى كه تالش مى كند عادت ناپسند رفيق 
موفق  ولى  بيندازد  همسرش  سر  از  را  بازى 
نمى شود، به اين دليل است كه ارتباط بين آن ها 
كمرنگ شده است. در اين مواقع ممكن است 
زن يا شوهر به دليل دلسوزى هاى زيادى كه به 
هم دارند با شريک زندگيشان، با جمالت امرى 
يا دستورى برخورد كنند. اين نوع صحبت كردن 
به طور خاص با روحيات جنس مذكر به هيچ 
وجه سازگار نيست. خانم ها بايد بدانند در صورتى 
كه به خاطر عمل اشتباه شوهرشان، مرتب به 

او دستور بدهند، نه تنها مشكل حل نمى شود 
بلكه فاصله عاطفى آن ها از هم زياد مى شود.

استفادهازجمالتمحبتآمیز
رافراموشنکنید

فرض كنيد مردى به خانه دير مى آيد. همسرش 
هم نگران شده و به خاطر دلسوزى مى گويد »باز 
كه دير آمدى و خبر ندادى؟« يا »تو هميشه دير 
مى آيى«. اين گونه جمله ها با اينكه توهين نيست 
ولى به مرد شوک وارد مى كند و ممكن است مرد 
هم در جواب بگويد »اصال خوب كارى كردم، 
كه دير آمدم« يا »از اين به بعد دير تر هم خواهم 
آمد!« همين طور كه مى بينيد استفاده از جمالتى 
نظير اين جمله ها، ممكن است باعث قطع ارتباط 
عاطفى زوجين شود. حاال اگر خانم به همسرش 
بگويد »نگرانت بودم« يا »دلتنگت شده بودم«. 
اين جمالت براى مرد ها يک بار عاطفى دارد و 
باعث مى شود آن ها درباره اين عملشان بيشتر 
فكر كنند و درباره آن تصميم جديدى بگيرند. 
استفاده از جمالت مثبت، يكى از مهارت هاى 

ارتباط مطلوب است.

عارفانه روز

هركس هر اندازه هم فقيرباشد مى تواند
چيزى ببخشد مامى توانيم ببخشيم انديشه 
عشق واژه اى شيرين لبخندى محبت آميز

 نغمه اى روح افزا دستى ياريگر دنيا

هر روز به خودت بگو: امروز درهاى گذشته را 
مى بندم و درهاى آينده را مى گشايم گام 
مى نهم به سوى فصلى جديد در زندگانى ام

افكار خود را با نيت هاى زيبا همراه  كنيد، 
نيت هاى زيبا را با كلمات دلنشين پيوند زنيد، 
كلمات دلنشين را با احساس شعف ابراز كنيد،
 تا حضورتان، طراوت را؛ به هستى هديه دهد

آرامش خود را  به هيچ چيز 
وهيچ كس وابسته نكن تا هميشه
 آن را داشته باشى! ژوزه ساراماگو

روزى دو دوست در بيابانى راه مى رفتند. ناگهان بر 
سر موضوعى اختالف پيدا كردند و كار به مشاجره 
كشيد .يكى از آنها از سر خشم سيلى محكمى توى 
گوش ديگرى زد . دوست سيلى خورده هم خونسرد 
روى شن هاى بيابان نوشت : امروز بهترين دوستم 
بر چهره ام سيلى زد. آن دو كنار يكديگر به راه 
رفتن ادامه دادند تا به يک آبادى رسيدند. تصميم 
گرفتند قدرى آنجا بمانند و استراحت كنند. ناگهان 
پاى شخصى كه سيلى خورده بود لغزيد و داخل 
بركه افتاد و چون شنا بلد نبود نزديک بود غرق شود 
اما دوستش به كمک او شتافت و نجاتش داد . فرد 
نجات يافته به سختى و روى صخره سنگى نوشت: 
امروز بهترين دوستم جان مرا نجات داد . دوستش با 
تعجب پرسيد : آن روز تو سيلى مرا روى شن هاى 
بيابان نوشتى اما امروز به سختى روى تخته سنگ 

نجات دادنت را حكاكى كردى ؟
آن يكى هم لبخندى زد و گفت: وقتى كسى ما را 
آزار مى دهد بايد روى شن هاى صحرا بنويسيم 
وقتى  ولى  كنند  پاک  را  آن  بخشش  بادهاى  تا 
كسى محبتى به ما مى كنند بايد آن را روى سنگ 

بنويسيم تا هيچ بادى نتواند آن را از ياد ما ببرد.

نگرش

»جرئتکن«
نوشته»دکتراستیومارابولی«

 وقتى روز جديدى شروع مى شود، جرئت كن
و قدرشناسانه تبسمى كن؛

اّولين  و  كن  جرئت  رسيدى،  تاريكى  به  وقتى 
كسى باش كه شمعى روشن مى كند؛

وقتى بى عدالتى وجود دارد، جرئت كن و اّولين 
كسى باش كه آن را محكوم مى كند؛

 وقتى به دشوارى برخوردى، جرئت كن و به 
كارت ادامه بده؛

وقتى به نظرت مى رسد زندگى دارد به زمينت 
مى زند، جرئت كن و با مشكل بستيز؛

كنى،  مى  نااميدى  و  خستگى  احساس  وقتى 
جرئت كن و به راهت ادامه بده؛

وقتى زمانه سخت مى شود، جرئت كن و از آن 
سخت تر شو؛

وقتى كسى را در رنج ديدى، جرئت كن و او 
را التيام بده؛

وقتى كسى را ديدى كه گم شده است، جرئت 
كن و راه را به او نشان بده؛

و  كن  جرئت  افتاد،  زمين  به  دوستى  وقتى 
سويش  به  را  دستش  كه  باش  كسى   اّولين 

دراز مى كند؛
وقتى احساس شادمانى مى كنى، جرئت كن و 

دل كسى را شاد كن؛
توانى،  مى  كه  بهترين كسى  به  و  جرئت كن 

تبديل شو؛
              فقط جرئت كن....!

                        

افقی: 1- از ابزار نجاری - آلبومی 
پول  واحد   -2 یغمایی  کورش  از 
عربستان - جنگ و پیکار - امال 
خرامان،   - الستیک  نوعی   -3
با نشاط و خوشی رفتن -  زری، 
 - باخبر   - ظلم   -4 طالیی 
سربست کارخانه - مادر 5- بدن 
، جسم - رهبر - دربند 6- نوعی 
زبان - ویتامین جدولی - عالمت 
در   -7 شبیه   ، مانند   - پیروزی 
عربی به معنی علم شیمی است - 
گذاشتن - نکته ها 8- قسمتی از 
پا- آزاد - اتمی که بار الکتریکی 
اضافه دارد - بی سواد 9- درختی 
نوعی   - انار  درخت  شبیه  است 
می  مرطوب  جاهای  در  که  خزه 
تاک  از  که  انگور  خوشه   - روید 
آویزان باشد 10- عدد ماه - ضمیر 
متکبر - نام پرنده ای است - تهی 
راست - خشت  به  منسوب   -11
کوچک - من و تو 12- گمان- 
به   - ساز  نوعی   - غایب  ضمیر 
معنی نیکویی و احسان 13- صبر 
هم  از   - لیوان  همراه   - کننده 
پاشیده شدن 14- خداحافظی - به 
معنی خوش قد و قامت - همراه 
داماد 15- نام جشنی که ایرانیان 

قدیم در روز سوم اردیبهشت می 
گرفتند - غذای تزریقی.

طبقه  حکومت   -1 عمودی: 
از  که  بادی   - اشراف  و  اعیان 
سمت مشرق می وزد 2- پراکنده 
کردن - مدد- گیاهی که خوراک 
نامی   -3 است  علفخوار  حیوانات 
پسرانه - جمع امین - کار نمایان 
در مسابقه ورزشی 4- اثر چربی - 
فلزی   - هوشی  بی   - نه  مقابل 
است سفید رنگ 5- نامی - سوره 
زنان - خرس 6- عالمت مفعولی 
- حیوانی شیرده - عالمت جمع - 
گوی الستیکی که با آن بازی کنند 
7- ساکن و برجا ماندن - مونث 

عاشق - نام یکی از پهلوانان ایران 
8- شوهر خواهر - درون دهان - 
دل آزار کهنه - تند رفتن 9- انتم 
است  جانوری   - کنج  گوشه،   -
دارای چنگال های دراز 10- قوت 
الیموت - رخ - زبر - یازده11- 
گیاهان   - جالیز  تنبل   - دوستی 
به  اشاره   - کوچک  خرد،   -12
شکر   - حریص  مرد   - نزدیک 
کردن - اجر لعابدار ساده - از ماه 
های فرنگی - بچه بی پدر - نوعی 
پادشاهی  فرمان   - زنانه  پوشش 
نوعی   - خودمانی  دهان   -15

بیماری چشمی. 
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هنادنوساسشوتر5

اورپنیفهنیکس6

برشاواروازات7

یپتسرپباتفارا8

تاکیقابربخمن9

ایاصورادکردم10

لمهمتسدرتیقتم11

حرشبریارقاس12

ردریخاسراحرم13

انیبولگومهیسکا14

مویزینمتینابهر15

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

 نبش انقالب 6- شهریاری         3778-32229117  164 0915    

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

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 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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

زمین فروشی به مساحت 250 
مترمربع ، طالقانی 5
09155031463

منزل فروشی 35 سال ساخت 
اوایل طالقانی 6

09155031463

3 آپارتمان فروشی با متراژهای 
145و 100 و 80 متر واقع در 
توحید 37      09151613382

سوپر مارکت فروشی با موقعیت 
عالی     09156638168

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

اصل پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری 
به شماره 2140401300257 مورخ 

95/8/1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

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

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

09153613243 - شریفی

به فروشنده خانم با روابط  عمومی باال برای 
کار در گالری کودک نبش معلم 27نیازمندیم   

32443962-09153625121  

به یک صندوقدار خانم مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی 
باال و با سابقه برای کار در 

غذای آماده نیازمندیم.
 09155624508 

32442981

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

ایگ
ل ر

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

کارت پیله وری اینجانب حسن مرادی به 
شماره 31/569 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده
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برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران 
به میزبانی شهرستان قاینات

 ایرنا - رئیس کمیته قویترین مردان خراسان جنوبی گفت: مسابقات 
قوی ترین مردان ایران از 28 دی ماه 95 به مدت چهار روز در شهر 
قاین برگزار می شود. حمید یعقوبی افزود: در یازدهمین دوره مسابقات 
هر  جهانیاز  مسابقات  انتخابی  بزرگ  جایزه  ایران  مردان  ترین  قوی 
کرد:  اضافه  وی  کنند.  می  شرکت  مسابقات  این  در  نفر  پنج  استان 
حمید یعقوبی، مرتضی خسروی و اشکان خراشادی به سرپرستی علی 
کهنسال از خراسان جنوبی در این مسابقات شرکت خواهند کرد.رئیس 
کمیته قویترین مردان خراسان استان گفت : 10 مرد آهنین برتر به 

مسابقات جهانی راه خواهند یافت.  

تیم والیبال نوجوانان شهرستان در مصاف با میهمانش
 تیم والیبال مختاران سربیشه متوقف شد 

      
با  جنوبی  خراسان  استان  والیبال  لیگ  قهرمانی  مسابقات  رفت  دور 
حضور 11 شهرستان در قالب مناطق 1 و 2 به مدت 5 هفته انجام می 
شود. در اولین دیدار از گروه یک تیم مختاران، میهمان تیم نوجوانان 
بیرجند بود که توانست مقتدرانه این تیم را با نتیجه 3 بر صفر شکست 

دهد. این دیداردرسالن عفاف بیرجند برگزار شد.

نتایج تیمی مسابقات دوی ماراتن قهرمانی کشور 

هرمز  میزبانی  به  کشور  قهرمانی  ماراتن  دو  مسابقات  تیمی  نتایج 
مشخص شدند. به گزارش برنا، مسابقه دوی ماراتن قهرمانی کشور، 
با عنوان »جام هرمز« صبح امروز در بندرعباس برگزار شد.نتایج تیمی 

این مسابقات به شرح زیر است: آذر بایجان شرقی، قزوین، همدان

صدرنشین حریفش را 6تایی کرد

به گزارش، نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال بانوان با برگزاری چهار 
بندی  رده  جدول  نشینان  باال  و  شد  برگزار  دوازهم  هفته  از  دیدار 
حریفان خود را 6 تایی کردند تا صدر جدول تکان نخورد. شهرداری 
سیرجان که نیم فصل نخست رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان 
دوم  فصل  نیم  در  خوبی  شروع  گذاشت،  سر  پشت  قهرمانی  با  را 
داشت و با نتیجه 6 بر صفر استقالل خوزستان قعرنشین را از پیش 
رو برداشت تا همچنان در صدر جدول باقی بماند. تیم دوم جدول 
تا  آذربایجان غربی گذشت  از سد همیاری  بر صفر   3 نتیجه  با  نیز 
بماند.شهرداری  باقی  رده دوم جدول  در  نیز همچنان  آینده سازان 
تایی کردن حریف  با 6  نیز که در مکان سوم جدول قرار دارد  بم 
خود در مکان سوم باقی ماند. بمی ها توانستند با نتیجه 6 بر صفر 

از سد خیبر خرم آباد بگذرند.

پایین آوردن قند خون با شلغم

برای  زمستان  فصل  در  که  کنید  سعی 
بیماریهای  و  سرماخوردگی  از  پیشگیری 
تنفسی اقال چند بار در هفته شلغم بخورید 
شلغم پخته بهترین صبحانه است . بدن را 
خارج ازبدن  را  سمی  مواد  و  کرده   تمیز 
 می سازد. آب شلغم خام خواص بیشتری 
از شلغم پخته دارد بشرطی که معده شما 

را ناراحت نکند. بنابراین خواص آن عبارتند 
از: مقوی، اشتها آور، تسکین سرفه، پائین 
جوش  کننده  درمان  خون،  قند  آورنده 
درمان  حافظه،  کننده  تقویت  صورت، 
کننده شب کوری، عالجی برای کم خونی، 
را  و حتی گسترش سرطان  ضد سرطان 

متوقف میکند.

خوردن ماهی و کاهش قند خون

دیابتی ها باید ماهی را به عنوان یکی از غذاهای 
اصلی خود در نظر بگیرند زیرا عالوه بر تامین 
نیازهای غذایی می تواند به کنترل مقدار قند 
موجود در خوراکی ها کمک کند. البته توصیه 
می شود این افراد از ماهی های سرشار از جیوه 
عامل  زیرا  کنند  پرهیز  انواع وحشی  مانند 
می شود.  محسوب   ۲ نوع  دیابت  پیشرفت 

مطالعات نشان می دهد که امگا ۳ با منشا 
دریایی تاثیر قابل توجهی برای مقابله با دیابت 
و عدم تحمل گلوکز است زیرا باعث می شود 
سلول ها نسبت به انسولین حساستر شوند که 
همین حالت باعث کاهش قند خون می شود. 
به افراد در معرض خطر ابتال به دیابت نیز 

توصیه می شود ۳ بار در هفته میل کنند.

اگر تری گلیسرید باال دارید 
این مواد غذایی را مصرف نکنید!

تری گلیسرید از جمله چربی های موجود 
در خون است. اگر مقدار آن باالتر از حد 
نرمال برود، فرد را در معرض خطر ابتال به 
بیماریهای قلبی و سکته قرار می دهد. اگر 
شما هم به تری گلیسرید باال مبتال هستید 
این مواد را نخورید: 1- سبزیجات نشاسته دار 

۲- لوبیای پخته با شکر ۳- خوردن بیش 
از حد حتی میوه ها 4- ماهی کنسرو شده 
غذاهای  نارگیل 6-  فراوان 5-  روغن  در 
نشاسته دار 7- نوشیدنی های شیرین 8- 
مانند  افرا 9- محصوالتی  یا شیره  عسل 
بیسکویت، کیک، کلوچه و ... 10- گوشت 

با چربی باال 11- کره یا مارگارین.

ویتامینهاي ضد تحلیل مغز

اکسیژن  بدن  از  از هر عضوي  بیشتر  مغز 
مقدار  تولید  سبب  این  کند  مي  مصرف 
زیاد رادیکالهاي آزاد مي شود که در نهایت 
سبب صدمه زدن به سلول هاي مغزي مي 
آزاد  رادیکالهاي  از  ناشي  فرسودگي  شود. 
سبب از دست رفتن تدریجي حافظه شود. 
خوشبختانه بدن یک ضد رادیکال آزاد دارد 

که شامل ماده مغزي آنتي اکسیدانت که در 
رژیم داراي ویتامین E و C موجود است این 
رژیم غذایي رادیکالهاي آزاد را غیر فعال مي 
را  اکسیدانت  آنتي  دفاع  اینکه  براي  کند. 
تقویت کنید هر روزخوراکیهاي زیر را مصرف 
فرنگیها، هویجها،  توت  پرتقال،  کنید: آب 
اسفناج، طالبي و میوه و سبزیجات تازه دیگر.

نکات مهم در تغذیه ایام امتحانات 

در برنامه ریزي درسي حتماً براي خوردن و 
آشامیدن وقت کافي قرار دهید تا زمان کافي 
براي تامین انرژي مغز خود داشته باشید. به 
خاطر داشته باشید مغز انسان انرژي زیادي 
مصرف مي کند. یک هفته قبل از امتحان 
حتما رژیم غذایي مناسب داشته باشید و 
به اندازه کافي بخورید تا قند خون شما در 

سطح مناسبي باشد در این صورت مغز شما 
بهتر جواب خواهد داد.از امتحان کردن غذاها 
یا دارو هاي جدید قبل از امتحان پرهیز کنید 
هر ماده جدیدي که وارد بدن مي شود ممکن 
است واکنش هاي ناشناخته داشته باشند. از 
خوردن خوراکي هایي که مي دانید با بدن 
شما سازگاري زیادي ندارد خودداري کنید.

1- براي اینکه پوست شما مالیم شود یک تکه پارچه پنبه 
اي را در شیر بخوابانید تا خوب خیس بخورد آنگاه آن را 
روي صورت خود بکشید و بگذارید به مدت نیم ساعت روي 
پوستتان بماند. سپس صورت خود را با آب بشورید ۲- یک 
قاشق چاي خوري نمک را در دو قاشق سوپ خوري شیر 
بریزید و به هم بزنید. هنگام خواب به صورت خود بمالید 

این کار پوست صورت شما را فوق العاده نرم و مالیم مي 
کند ۳- براي روشن تر کردن پوست صورت دو عدد مغز بادام 
در داخل شیر بریزید و هنگام خواب به صورت خود بمالید 
4- براي کم کردن اثر لک هاي سفید و روشن پوست دو عدد 
دو عدد نخود را در شیر بخیسانید بهتر است نخود ها را بکوبید 
سپس آن را از شب بگذارید تا صبح خوب خیس بخورد. صبح 

روز بعد آنرا صاف کنید و مقدار کمي پودر زرد چوبه و دو الي سه 
قطره آبلیمو به آن بیفزایید. آنگاه حاصل را به صورت خود بمالید 
و بگذارید به مدت نیم ساعت بماند. حال مي توانید صورت خود 
را بشویید 5- در کنار استفاده از ماسک هایي که با شیر تهیه 
مي شوند با نوشیدن یک لیوان شیر در روز عالوه بر  شفافیت 
صورت، سالمتي دندان، ناخن ها، موها و ... را نیز تضمین کنید.

                                                                                                                         زیبایي را از شیر بگیرید ...

واژگونی و حریق خودرو بر اثر خواب آلودگی

واژگونی و حریق خودرو در محور نهبندان - زاهدان یک کشته و دو مجروح 
استان  راه  پلیس  رئیس  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  گذاشت.به  جای  بر 
گفت: این حادثه بامداد امروز بر اثر واژگونی یک واژگونی و حریق خودرو بر اثر 
داد  رخ  زاهدان  نهبندان-  10 محور  کیلومتر  در   206 پژو  آلودگیدستگاه  خواب 
که خودرو پس از انحراف، به داخل پل سقوط و دچار حریق شد و سرنشین 20 
باخت.سرهنگ  اثر آتش سوزی جان  بر  به دلیل گیرافتادن در خودرو  ساله آن 
نهبندان  دست  آتش  شهید  بیمارستان  به  حادثه  این  مجروحان  افزود:  رضایی 
منتقل شدند.وی 80 درصد علت این حادثه را توجه نکردن راننده به جلو ناشی 
از خستگی و خواب آلودگی و 20 درصد علت را نقص راه به علت نداشتن حفاظ 

پل عنوان کرد

سه هزار لیتر سوخت قاچاق به مقصد نرسید

و  قاچاق  سوخت  100لیتر  و  هزار  سه  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
دستگیري شش متهم خبر داد. سرهنگ غالمرضا شاهوردي در تشریح این خبر گفت:روز 
گذشته مأموران انتظامي شهرستان،با کسب خبري مبني بر دپوي سوخت قاچاق در یکي 
از روستاهاي شهرستان بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.وي 
افزود:مأموران در بازرسي ازمحل دوهزار و 200 لیتر مواد سوختي قاچاق از نوع نفت سفید 
توقیف شد.  رابطه چهار متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو  این  کشف کردند که در 
سرهنگ شاهوردي تصریح کرد:در عملیاتي دیگر مأموران ایست و بازرسي شهید حسیني 
سهل آباد هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه سواري پراید و 405 مشکوك 
شدند و خودروهاي را به الین بازرسي هدایت کردند.وي بیان داشت:در بازرسي از خودروها 

900لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفیدکشف شد.

دستگیری یک زن با 495 کالهبرداری 

به گزارش میزان، سرهنگ عسگر ساوری گفت: با وصول شکایت به پلیس 
آگاهی استان  گلستان مبنی بر وقوع کالهبرداری یک خانم تحت عنوان اعزام 
به سفر زیارتی کربال، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.وی ادامه 
داد: با بررسی های انجام شده و طی هماهنگی با مراجع قضائی مشخص شد فرد 
مورد نظر، با وعده اعزام کاروان به عتبات عالیات مبلغ 300 هزار تومان به عنوان 
علی الحساب از مردم دریافت کرده و به وعده داده شده عمل نکرده است. وی 
خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات و استعالم مشخص شد این فرد هیچ 
مجوزی در این راستا نداشته و به طور غیر قانونی در حال فعالیت بوده است. 
سرهنگ ساوری بیان کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی فرد موردنظر دستگیر 

و در مواجه با مستندات پلیس، متهمه به جرم خود اعتراف کرد.

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

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی

گروه خودرویی

آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- میدان قائم- سایت کارگاهی
تلفن: 31400 / 32338420-2

بازدید رایگان
تنظیم موتور با دستگاه عیب یاب، بازدید سیاالت مصرفی 

و ضد یخ، صافی هوا، فیلتر تهویه کابین، تسمه ها، شیلنگ های 
آب  و روغن، تیغه برف پاک کن، سیستم گرمایش خودرو 

و سیستم ترمز
آب رادیاتور و شیشه شور رایگان

10 درصد تخفیف اجرت تعمیرات و سرویس ها
10 درصد تخفیف روغن و ضد یخ

فقط در نمایندگی 3102 حاجی پور 
تاریخ:  95/10/5 الی 95/10/12

طرح اجرای سرویس زمستانه محصوالت ایران خودرو

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر

کامیون- سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

حقیقی پور ط
 نقـد و قسـ

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین ۲۲000 تومان
قند 17000 تومان
شکر ۲800 تومان

پودر ماشینی سافتلن ۲500 تومان
دستمال کاغذی ۳00 برگ 1۲50تومان

دستمال دوقلو توالت 1۲50 تومان

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

تومان
پوشک نیستا بی بی دو قلو ۲0000 

تومان
 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو ۲4000 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

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک 

جک ، پارکینگی ، کرکره، سکوریت اتومات(
09155614880-09303107002

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 

09155622050 -32442331 

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 
صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز      آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          تلفن تماس: 32224852
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درخشش شبکه خاوران در نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها

غالمی- »جایزه ی بهترین تصویر برداری«، »بهترین نوازندگی مقامی« و طرح برگزیده پژوهشی »تحلیل محتوای اخبار سیمای استانی« در نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز 
استان ها به صدا و سیمای استان تعلق گرفت. جایزه ی بهترین تصویر برداری به »برنامه عطر آبادی« با تهیه کنندگی محمد عبداللهی و تصویر برداری احسان عمیدیان در بخش گزارشی، جایزه 
»بهترین نوازندگی مقامی« به غفور محمد زاده کارشناس موسیقی مرکز و رتبه دوم در بخش تحلیل محتوا به پژوهش »تحلیل محتوای اخبار سیمای استانی « به پژوهشگری محمد اژدری، تعلق گرفت.

شنبه* 11 دی 1395 * شماره 3685
7

تکذیبیه استاندار به برخی از 
شایعات در فضای مجازی

گروه خبر- در اطالعیه استانداری عنوان شده: با 
توجه به انتشار مطالبی در فضای مجازی مبنی بر 
دستور و مخالفت استاندار با برگزاری یادواره شهداء 
تا پایان انتخابات یا توصیه ایشان به فرمانداران مبنی 
بر شرکت نکردن در نماز جمعه و عدم حضور نماینده 
عالی دولت در تشییع شهدای گمنام به رغم حضور 
ایشان در بیرجند، ضمن تکذیب شدید این اخباربی 
در  شده  رایج  های  اخالقی  بی  از  اساس،  و  پایه 
فضای مجازی که ناشی از به فراموشی سپردن تقوا 
و اخالق است ابراز تأسف نموده و گفت: این اتهامات 
بی اساس و مشاجرات بی ثمر سیاسی و احساسی 
گره ای از مشکالت مردم شریف این دیار باز نمی 
مسئوالن  سایر  همراه  به  استاندار  حالیکه  کند.در 
در روز استقبال از پیکر مطهر سه شهید گمنام در 
فرودگاه حضور داشتند و در روز تشییع این شهدای 
بزرگوار خارج از استان بوده اند، متأسفانه خبر کذب 
منتشره در فضای مجازی به دستاویزی برای حمله 
برخی افراد به استاندار تبدیل شد. مردم بیدار و آگاه 
خراسان جنوبی خوب می دانند هیچ عقل سلیمی 
نمی پذیرد استاندار که ریاست شورای فرهنگ ایثار 
و شهادت استان را برعهده دارد چنین مواضعی اتخاذ 
نماید و در مدت کوتاه حضور در استان با رایزنی 
وسیع با ریاست جمهوری، معاون اول محترم رئیس 
جمهور، برخی معاونان ریاست جمهوری و وزرا به 
مردم  این  تاریخی  ماندگی های  رفع عقب  دنبال 
صبور به ویژه در حوزه آب، راه آهن و راه است و 
وقت شریف خدمت به مردم را صرف پاسخ دهی 
به این اتهامات هر روزه نمی کند. در پایان انتظار 
می رود دلسوزان استان و به ویژه صاحبان سالیق 
سیاسی با نصب العین قرار دادن آموزه های دینی 
و تأکیدات بزرگان نظام، از انتشار مطالب بی پایه 
و اساس امتناع ورزند و قبل از انتشار خبر یا اظهار 

نظری از منابع رسمی کسب اطالع نمایند.

امسال سامانه گرمایشی
46 مدرسه استاندارد سازی شد

تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  کل  مدیر  برزجی- 
سامانه  جاری  سال  در  گفت:  استان  مدارس 
گرمایشی 46 مدرسه استان استانداردسازی شده 
با خبرنگار ما اظهار کرد:  بیکی در گفتگو  است. 
سامانه  سازی  استاندارد  عملیات  گذشته  سال 
گرمایشی 331 فضای آموزشی انجام شد که این 
تعداد شامل 3 هزار و 30 کالس درس می شود. 
وی از ادامه طرح استانداردسازی سامانه گرمایشی 
گفت:  و  داد  خبر  استان  در  آموزشی  فضاهای 
سامانه گرمایشی 22 فضای آموزشی این استان 
بر اساس استاندارد طی سال جاری انجام می شود 
با  که شامل 108 کالس درس می باشد. بیکی 
تاکید بر اینکه استاندارد سازی سامانه گرامایشی 
مربوط به مدارس قدیمی است گفت: هم اکنون 
مدارس  از  استان  درس  کالسهای  درصد   50

قدیمی استاندارد سازی گرمایشی شده اند.

کسب رتبه اول کشور
در اجرای آموزش های مهارتی توسط 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

گروه خبر- با اجرای دو میلیون و 948  هزار 
کل  اداره  مهارتی،  آموزش  ساعت  نفر    466
آموزش فنی و حرفه ای استان موفق به کسب 
رتبه اول در اجرای آموزش های مهارتی گردید. 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  آیند  خوش 
استان با اشاره به کارکرد و فعالیت های آموزش 
فنی و حرفه ای گفت: در زمینه ارائه خدمات به 
مردم نیز بصورت سالیانه شاهد افزایش عملکرد 
بوده ایم که در سالجاری هم افزایش 37 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داریم.

تمرکز مسئوالن خراسان جنوبی
بر مسائل استانی باشد

تسنیم- امام جمعه موقت شهرستان بیرجند گفت: 
استانی  مسائل  به  جدی تری  نگاه  باید  مسئوالن 
که  حاشیه ای  مسائل  بر  تمرکز  از  و  باشند  داشته 
تناسبی با استان و انقالب ندارد پرهیز کنند. حجت 
االسالم تابعی در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه 
را  خودشان  کاری  اولویت های  مدیران  از  بعضی 
نمی دانند گفت: از اداره راه و شهرسازی در راستای 
پروژه محور بیرجند قائن تشکر می کنیم اما باید سیر 
این اقدامات بیشتر مورد توجه باشد و ادامه داشته 
باشد تا بزودی شاهد بهره برداری کامل از آن باشیم. 

گازرسانی به روستاهای قهستان
به زودی آغاز می شود

عملیات  شروع  از  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
آینده ای  در  قهستان  روستاهای  به  گازرسانی 
نزدیک خبر داد و گفت:گازرسانی به شهر قهستان 
انجام شده و مردم از نعمت گاز بهره مند شده اند. 
بخشدار  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  بشیری زاده 
که  همانگونه  داریم  انتظار  کرد:  اظهار  قهستان 
مردم  به  خدمت  راستای  در  سابق  بخشدار  با 
این  هم  جدید  بخشدار  با  است  شده  همکاری 
جایگاهی  به  قهستان  بخش  تا  یابد  ادامه  روند  
زحمات  از  مراسم  این  پایان  در  برسد.  باید  که 
رستمی  مصطفی  و  قدردانی  بیجاری  محمدرضا 

به عنوان بخشداری قهستان منصوب شد.

۸۵ درصد شهرهای کشور
در معرض خطر زلزله قرار دارد

تسنیم- فرماندار سرایان با بیان اینکه هر ایرانی 
باید یک دوره مهارت و توانمندی را بگذراند و یک 
ایران  گفت:  باشد  احمر  هالل  مجموعه  از  عضو 
چهارمین کشور آسیب پذیر در آسیا است و 85 درصد 
شهرها در معرض زلزله قرار دارد. کریمی در بازدید 
افتتاح خانه هالل  از خانه هالل سه قلعه و آئین 
شهر آیسک با اشاره به معضالت فراروی شهرستان 
و  خشکسالی   سال  بروز 18  کرد:  اظهار  سرایان 
متوسط بارندگی 88 میلی متر در سال گذشته باعث 

شده شرایط سختی برمردم این منطقه حاکم شود.

بخشدار درح منصوب شد

گروه خبر- طی حکمی از سوی استاندار، عباس 
صنعتی به عنوان بخشدار درح منصوب شد.

برگزاری گرامیداشت نهم دی با حضور 
خانواده های مرکز آموزش 04 امام رضا )ع(

 گرامیداشت نهم دی با حضور خانواده های مرکز 
برگزار  میالد  تاالر  در  )ع(  رضا  امام   04 آموزش 

بیان  مراسم  این  در  شعبانی  االسالم  حجت  شد. 
کرد: مومن زمانی مومن است که بال را برای خود 
نعمت نعمت داند. الزم به ذکر اس در این مراسم به 

تعدادی از خانواده های کارکنان هدایایی اهدا شد.

داخلی  تخصصی  شرکت  بازرگانی  معاون  خزاعی- 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  به  خطاب  کشور  
استان گفت: در صورت نیاز به استقرار کارخانه فرآوری 
محصوالت روغنی، سرمایه گذار بخش خصوصی آمادگی 
هرگونه  برای  داد  ادامه  وی  شد  خواهد  معرفی  و  دارد 
کمک و همکاری دراین  بخش مهیا هستیم.  چهارشنبه 
شب مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سابق و جدید 
شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با حضور   معاون 
بازرگانی داخلی شرکت تخصصی بازرگانی دولتی ایران 
برگزار شد.  استان   رییس سازمان جهاد کشاورزی  و  
مادر  شرکت  داخلی  بازرگانی  معاون  معروفان  عباس 
بیان  جلسه  این  در  ایران   دولتی  بازرگانی  تخصصی 
زراعی  در سال  بازرگانی  و خدمات  غله  کرد: شرکت 
جاری برای حمایت از بخش کشاورزی 11 میلیون تن 
گندم را با اعتباری افزون بر 147 هزار و 500 میلیارد 
ریال، خریداری کرد.  به گفته وی اگر پنج سال قبل 
6 میلیون و 700 هزار تن گندم وارد می شد، امروز نه 
تنها نیازمند واردات نیستیم بلکه آمادگی صادرات سه 
میلیون تن گندم را به کشورهای متقاضی داریم. چون 

در تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم.
عباس معروفان  حمایت از بخش کشاورزی را مهمترین 
راه رسیدن به خود کفایی دانست و عنوان کرد: شاید از 
لحاظ آب و هوا بخش هایی از ایران همانند کشورهای 
اروپایی سر سبز نباشد، اما با تولید محصول های راهبردی 
مانند: گندم، زعفران، زرشک و عناب  توانسته ایم حرفی 

برای گفتن داشته باشیم. به گفته وی 43 درصد اضافه 
تولید و سطح زیر کشت چهار میلیون هکتاری اراضی دیم 
و 2 میلیون هکتاری اراضی آبی در سال زراعی نشانگر 
مدیریتی جهادی است، اگر این امر در سایر محصوالت 
رخ دهد بی شک در آینده ای نه چندان دور در بخش 

های مختلف کشاورزی خود کفا خواهیم شد.

تولید 11 میلیون و 900 شاخه گل نرگس
در استان

هاشم ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی  
هم در این جلسه بیان کرد: تولید 11 میلیون و 900 
استان نشانگر ظرفیت و ویژگی  شاخه گل نرگس در 

های منحصر به فرد در تولید این محصول  است.
تنظیم  رئیس سازمان جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
بازار، کنترل قیمت و دستیابی به بازارهای بین المللی 
راهکارهای  مهمترین  از  اقتصادی  فرایند  توسعه  برای 

حمایت از بخش کشاورزی است.
ها  خشکسالی  وجود  با  کرد:  عنوان  پورمطلق  ولی 
در سال زراعی 95-96 ، 25 هزار تن گندم تولید شد 
که این مقدار با پشتیبانی دولت و بخش خصوصی، و 
همچنین مکانیزه کردن کشاورزی و استفاده از آبیاری 

قطره ای می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد.
غالمرضا  خدمات  از  قدردانی  با  مراسم  این  در   
محمدی، مجید اسداللهی به عنوان مدیر عامل جدید 

شرکت غله و خدمات بازرگانی استان معرفی شد.

گروه خبر- استاندارخراسان جنوبی همزمان با سفربه 
بازدید از شهرک صنعتی قاین و  شهرستان قاین و در 
کارخانه فوالد این شهرستان عنوان کرد: ساختمان هایی 
به منظور اسقرار برخی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد 
و بال استفاده رها شده است، از اینرو باید تالش کنیم 
تا بکارگیری مکانیزم های مشخص از این ظرفیت ها 
به نحو مطلوب استفاده کنیم. پرویزی ، به مرتفع شدن 
مشکالت موجود در کارخانه فوالد قاین اشاره کرد و ادامه 
داد: منتظر ورود بخش خصوصی و سهم آورده وی در راه 
اندازی این کارخانه هستیم تا بتوانیم با رایزنی هایی که 
صورت گرفته هرچه سریعتر شاهد افتتاح آن باشیم. وی 
با بیان اینکه این کارخانه سهم ارزنده ای در ایجاد اشتغال 
در منطقه دارد، افزود: بعد از راه اندازی این کارخانه قطعًا 
شاهد راه اندازی صنایع پایین دستی و مرتبط نیز در این 

منطقه و استان خواهیم بود. وی به نقش کارخانه هایی 
افزود:  و  کرد  اشاره  توسعه صادرات  در  فوالد  از جمله 
بایست در  این عرصه می  تمامی صنایع و فعاالن در 
خود  محصوالت  بازاریابی  و  صادرات  توسعه  راستای 
اشباع  روزی  قطعاً  داخل  بازار  نیاز  که  چرا  کنند  اقدام 
شده و در فروش محصوالت خود دچار مشکل خواهند 
شد.  استاندار، به وجود 4 بازارچه مرزی در استان اشاره 
کرد و ادامه داد: مطابق با برآوردهایی که صورت گرفته 
امیدواریم میزان صادرات کاال از مرز ماهیرود به کشور 
افغانستان تا پایان سال جاری به یک میلیارد دالر برسد 
که در مقایسه با میزان مشابه سال گذشته نزدیک به 32 
درصد افزایش داشته است؛ این در حالیست که با رایزنی 
افغانستانی صورت گرفته امیدواریم  هایی که با طرف 

بازارچه یزدان نیز هرچه سریعتر فعال شود.

عظیم  حماسه  بزرگداشت  آیین  مالئی- 
عبادی  االسالم  با سخنرانی حجت  دی   9
نماینده ولی فقیه و با حضور سید علی اکبر 
امنیتی،  سیاسی،  معاون  استاندار،  پرویزی 
اجتماعی استانداری و مدیران دستگاه های 
برگزار  )ع(   امام حسین  در مسجد  اجرایی 
شد. نماینده ولی فقیه در این مراسم عنوان 
با  امت  میثاق  و  بصیرت  روز  دی  کرد:9 
والیت نامگذاری شد و مردم ایران به موقع 
دشمنان  شوم  های  توطئه  و  درخشیدند 
جمهوری  نظام  براندازی  طرح  در  نظام 

اسالمی را سرکوب کردند.

استکبار هر شب
خواب جدیدی برای ایران می بیند

وی افزود: هر روزصبح باید ببینیم که استکبار 
چه خوابی برای ما دیده و باید این خواب های 
شوم و شیطانی را آن گونه که می خواهیم، 

تعبیر کنیم نه آنچه که دشمن می خواهد.
به  نسبت  دشمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اتاق  بیدار است و  ایجاد موانع علیه نظام، 
فرد  یک  کرد:  عنوان  داده،  تشکیل  فکر 

در  نباید  فقیه  والیت  به  پایبند  و  مسلمان 
برابر توطعه ها بی تفاوت باشد و به خواب 

بی خیالی برود زیرا دشمن به دنبال یافتن 
است. نقطه ضعف 

مردم ایران با اقتدار پشتیبان نظام
و والیتشان هستند

عبادی ادامه داد: جامعه ای که پیکره آن 
بر اساس تفکر، عقل و دین و دانش، بنا شده 
باشد فنا ناپذیر است و استکبار باید بدانند که 

با  ارکان،  این  از  گیری  بهره  با  ایران  مردم 
اقتدار پشتیبان نظام و والیتشان ایستاده اند.

نماینده ولی فقیه افزود: کسانی که امروز 
زنند،  از رعایت حقوق بشر می  دنیا دم  در 
در عین بی قانونی بعد از جنگ جهانی دوم 
مظلوم  و  مختلف  های  کشور  به  بار   50
حمله و جنایت ها کرده اند. وی تصمیمات 
و  دانست  قانونی  بی  عین  را  ملل  سازمان 
حمله  از  بعد  چرا  است  قانونی  اگر  افزود: 
یمن،  مظلوم  کشور  به  آمریکا  وحشیانه 

شورای امنیت در جلسه ای که تشکیل داد 
خود،  از  چون  کرد،  محکوم  را  یمن  مردم 
ناموس، فرزند و هویتشان دفاع می کردند 
عبادی  بودند.  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  و 
ادامه داد: وقتی جامعه جهانی به گونه ای 
باشد که یک وهابی سعودی، رئیس کمیته 
حقوق بشر و یک صهیونیست رئیس کمیته 

امنیتی سازمان ملل باشند.

بگذارید مردم فلسطین و یمن
سرنوشت خود را تعیین کنند

اگر  کرد:  بیان  فقیه،  ولی  نماینده 
از  دم  و  دارید  قبول  را  دموکراسی 
مردم  که  دهید  اجازه  زنید  می  دموکراسی 
فلسطین بعد از 70 سال و مردم یمن بعد 6 
سال آوارگی با رای دادن سرنوشت خود را 
اگر دموکراسی  داد:  ادامه  تعیین کنند. وی 
اجازه نمی دهید رای  خوب است پس چرا 
دهند، این در حالی است که در فرانسه که 
مهد آزادی گفته می شود اگر کسی بگوید 
زندان  به  دروغ  یا  است  راست  هولوکاست 

می افتد و شکنجه می شود.

هولوکاست دورغ بزرگ
عبادی تاکید کرد: دروغی که هولوکاست 
به نفع یهودی ها و صهیونیست ها ساخت 
جمعیت  برای  جمعیت  بدون  سرزمین  یعنی 
بدون سرزمین و مردم فلسطین را آواره کرد 
ادامه  در  وی  ندارد.  وجود  بزرگتر  دروغی 
به مردم همیشه در صحنه و حاضر  خطاب 
شرایط  این  در  اینکه  یعنی  بصیرت  گفت: 
تهاجم فرهنگی، آن مسیری  و  الزمانی  آخر 
که حق ، فطرت، عدالت، عقل و دین استوار 
است را دنبال کنیم و برای تحقق این آرمان 

ها در مقابل استکبار ایستادگی کنیم.

مردم پشتیبانی خود را
از نظام و انقالب اعالم کردند

مردم در این مراسم با سر دادن شعار های 
مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر 
تنها  نیستیم - علی  اهل کوفه  ما  انگلیس، 
بماند، مرگ بر ضد والیت فقیه و این همه 
لشکر آمده - به عشق رهبر آمده، باری دیگر 
پشتیبانی خود را از نظام و انقالب با بصیرت 

و میثاقی محکم، اعالم کردند.

سرمایه گذاری در فرآوری دانه های روغنی
به شرط اعالم نیاز استان

 میزان صادرات کاال از مرز ماهیرود به افغانستان
تا پایان سال جاری به یک میلیارد دالر برسد

استاندار خراسان جنوبی: معاون شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی عنوان کرد:

نماینده ولی فقیه در بزرگداشت حماسه 9دی:

مردم در ۹ دی با والیت تجدید پیمان کردند

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین مادر عزیزمان

 مرحومه ربابه بهدانی
 ما را مورد تفقد خود قرار دادند به اطالع می رساند: به مناسبت سومین روز درگذشت 
آن عزیز جلسه ترحیمی امروز شنبه 95/10/11 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل 

حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب شادی 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده بهدانی و سایر فامیل وابسته

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1161/95 اجرایی دو دستگاه خودرو 1- نیسان پاترول چهار درب، مدل 1394، به شماره موتور 
578426 ، شماره شاسی 728834 و شماره پالک 838 ب 24-52 به مبلغ 80/000/000 ریال 2- سواری دوو ماتیز مدل 1379 به رنگ 
مشکی، شماره موتور 494253، شماره شاسی 79155015524 به شماره پالک 845 د 72-32 به مبلغ 55/000/000 ریال کارشناسی 
شده در قبال بدهی آقای حمزه فالح رجب زاده به مبلغ 168/815/360 ریال در حق آقای رضا بازاری و مبلغ 1/500/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/10/26 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139560308001002840-1395/09/7 کالسه 1395114408001000097 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر 
عبداللهی فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 6 صادره از بیرجند و شماره ملی 0653092709 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 111/95 مترمربع قسمتی از پالک 2923 فرعی از 1402 - اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقای رضا 
کدخدائی تایید و  محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،  دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950629 محکوم علیهم 1- حسن گلدانی مقدم 2- شرکت تعاونی حمل و نقل کاال و مسافر 
اعتماد بیرجند 3- محسن میابادی متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 317/050/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم 

له عبدالحکیم خیراللهی و پرداخت مبلغ 2/880/580 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه ماشین پراید به شماره 
انتظامی 715 د 13 ایران 32 که حسب نظریه کارشناسی موتور و گیربکس سالم و دارای 60 درصد الستیک و شیشه های آن سالم و ستون باال 
و جلوی درب سمت چپ رنگ خوردگی که به مبلغ 82/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/10/25 
از ساعت 9 الی 10 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139560308001002944-1395/09/16 کالسه 1394114408001000274 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند 
به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10360001663 نسبت به ششدانگ یک باب منزل به مساحت 115/05 متر مربع پالک 3662 - اصلی واقع در بخش یک 
حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقایان غالمرضا عابدیان مقدم و محمد حسن حسنی  تایید و  محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27      علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139560308001002842-1395/09/7 کالسه 1395114408001000099هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد علی آبادی فرزند رمضان به شماره شناسنامه 
8 صادره از حوزه 3 قائنات و شماره ملی 0889673691 نسبت به ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 113/28 مترمربع قسمتی از پالک 2923 
فرعی از 1402 -  اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رضا کدخدائی تایید و  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27          علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده - نوبت دوم 
چون در پرونده  اجرایی شماره 90/365 محکوم علیهم محمود قاسمی مقدم و مسلم ثابت شوکت آباد و جعفر بزرگری حاجی آباد متضامنا به پرداخت مبلغ 190/207/791 ریال بابت باقیمانده 

در حق محکوم له صندوق مهر امام رضا )ع( و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 39 فرعی از 1579 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان ده هزار و نهصد و چهل و شش سهم مشاع از دوازده هزار و 
دویست و چهل و شش سهم مشاع که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در دشت آغال میر مزرعه چاه موتور زینی ها که قیمت هر مترمربع 200/000 ریال و قیمت 10/946 مترمربع به مبلغ 
2/189/200/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/10/26 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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد  و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308001002977-1395/09/17 کالسه 
1394114408001000275 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند به شماره ثبت 21 و شناسه ملی 10360001663 نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 469/15 متر مربع پالک 3845- اصلی 
واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت آقایان محمد حسن داودی و محمد حسن علی زاده بیرجندی و سید محمد زمزم تایید و محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/11      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/27        علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
ـُوق بَسَخِط الخـالِق  ـَوٌم اشَتـروا َمـرضـاِت الَمخل الأفلََح ق

رستگـار نمى شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در 
مقـابل غضب خـالق خریدنـد.
)تاریخ طبرى،ص 1،ص 239(

استخر و اینترنت سران فتنه به راه است 

جانشین سازمان اطالعات سپاه علت حصر را به 
خاطر فتنه دومی بود که سران فتنه در سرداشتند 
دانست و گفت: اکنون در بهترین شرایط زندگی می 
کنند، به طوری که استخر و اینترنت شان به راه 
است، پزشک خصوصی داشته و بهترین غذاها را 
برایشان درست می کنند و اگر زندگی فعلی آنان 
را برای مردم تشریح کنیم،مردم تجمع خواهند کرد. 

میبدی: خیال می کنند اگر ظریف را 
خرد کنند چیزی گیرشان می آید

فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه 
اتفاقات اخیر در کمیسیون امنیت  با اشاره به  قم 
ملی مجلس گفت: اینها خیال می کنند اگر ظریف 
یا دولت روحانی را خرد کنند چیزی گیر اینها می 
اسراییل  با  این حرکات همگامی  دانند  نمی  آید، 

است که می خواهند برجام را از بین ببرند.

نامزد موتلفه تا مناظره ها می ماند

نایب رئیس شورای مرکزی موتلفه با بیان اینکه 
ما در فرآیند انتخابات تا پایان مناظرات قاطعانه در 
صحنه خواهیم ایستاد، گفت: خبر انتخاب میرسلیم 
به عنوان نامزد نهایی حزب که در برخی شبکه های 
اجتماعی و رسانه ها به صورت غیررسمی اعالم شد 

واکنش وسیعی در داخل و خارج از کشور داشت.

کنایه جلیلی به قالیباف و دولت 

قالیباف و  اظهارات  به  سعید جلیلی در کنایه ای 
سخنگوی دولت گفت: هیچ جای انقالب این نبوده 
کسانی که حقوق نجومی گرفتند را ذخیره نظام 
ها  خواب  کارتن  به  نسبت  نگرانی  کنیم.  معرفی 
های  حقوق  از  که  باشد  درست  تواند  می  زمانی 

نجومی و امالک نجومی هم شرمسار باشید.

قدوسی از شاکیان خود شکایت کرد

جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس از افرادی که به اتهام افشای اسرار نظام 
و همدستی با بیگانگان از او شکایت کرده بودند، 
شکایت کرده است. اتهاماتی از قبیل »انحراف در 
مباحث سیاسی« و »به خطر انداختن منافع ملی« 
قدوسی  کریمی  به  نمایندگان  از  برخی  توسط 

نسبت داده شده است.

دادستان کل کشور: سران فتنه توبه کنند

رهبری  اینکه  به  اشاره  با  کشور  کل  دادستان 
مصلحت را به محاکمه نشدن سران فتنه دانستند، 
در  نبرند  پناه  دشمن  دامن  به  اینکه  برای  گفت: 
که  صورتی  در  و  برند  می  سر  به  خانگی  حصر 
اعتراف به اشتباه کرده و توبه کنند، مشمول رافت 
اسالمی می شوند. منتظری افزود: کاش توبه و از 

  زمستان استان بوی خشکسالی می دهد...بند دره              عکس : مالییعکس روز رهبری و مردم عذرخواهی می کردند.

جواد الریجانی: برای من بسیار سخت است 
که باید از هاشمی رفسنجانی فاصله بگیرم

جواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه 
گفت: بالی استنباط غلط در دین و زاویه گرفتن 
از  نیز وجود دارد و یکی  با والیت در اصولگراها 
در  هر کسی  که  بود  همین  سال 88  درس های 
شود.  خارج  والیت  از  است  ممکن  لحظه ای  هر 
برای مثال من امروز با آقای هاشمی زاویه گرفتم 
و این بسیار برای من سخت است با شخصی که 
و  اندازه دوست  این  تا  انقالب  ابتدای  و  پیش  از 
مانوس بودیم و حتی زمانی هر روز هفته را با هم 
به خاطر  و  بگیرم  فاصله  باید  امروز  می گذراندیم 
دوری  ایشان  از  گرفته اند  والیت  با  که  زاویه ای 

کنم، این برای من بسیار سخت است.

سردار نقدی: نفر دوم فتنه برای ورود 
به انتخابات از شاه عربستان مشورت گرفت 

معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفت: نفر دوم فتنه 
از شاه عربستان برای ورود خود یا یکی دیگر از 
و  انتخابات مشورت می گیرد  به عرصه  کاندیداها 
از شاه بحرین و برخی از کشورهای منطقه برای 
سردار  می کند.  دریافت  پول  سیاسی  فعالیت های 
نقدی با اظهار »کشف عمق آمریکایی بودن فتنه 
اضافه  است«  گذشته  موارد  از  ساده تر  خیلی   88
کرد: ماجرای فتنه 88 برنامه طراحی شده توسط 

آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

روایت هاشمی شاهرودی از جلسه  ای 
با  میر حسین موسوی در سال 88

پایگاه  تلگرامی  کانال 
مقام  دفتر  رسانی  اطالع 
اولین  برای  رهبری  معظم 
هاشمی  از  قولی  نقل  بار 
شاهرودی درباره وقایع سال 

88 را منتشر کرد. در این مطلب آمده است: آیت 
و  موسوی  آقای  ا... هاشمی شاهرودی می گوید: 
آقای هاشمی را به قوه  قضاییه دعوت کردیم. آقای 
موسوی برای تظاهرات اعالمیه داده بود. گفتم این 
کار را نکنید و از این کار دست بکشید. گفتم اگر 
به نتایج انتخابات اعتراضی دارید، آقا قبول دارند 
و هیئتی را برای بررسی معین می کنند. موسوی 
گفت: شرط لغو بیانیه این است که به من اجازه 
می شود  گفتم  کنم.  در صداوسیما صحبت  دهند 
این کار را کرد. به دفتر آقا زنگ زدم. به دبیر وقت 
شورای امنیت هم زنگ زدم و گفتم چنین شرطی 
دارد. گفتند ما ترتیب کار را می دهیم.  گفتم باید 
ایشان  تا  بگذارد  زمان  که  بگویید  صداوسیما  به 
صحبت کند. بعد گفتم آقایان با شرط شما موافقند، 
شما هم تظاهرات را لغو کنید. آن جا پیش ما قول 
داد این کار را بکند و آنها هم واقعاً حاضر بودند که 
به ایشان برای صحبت در تلویزیون وقت بدهند، 
خّناسان  کدام  نمی دانم  رفت،  که  ما  پیش  از  اما 

ذهنش را عوض کردند و کار خودشان را کردند.
  

 فتنه گران به دروغ می گویند دنبال اصالح هستیم

فرمانده کل سپاه گفت: فتنه بزرگی از سال ۷8 شروع 
شد و ۱۰ سال بعد به اسم فتنه 88 بروز کرد. سرلشکر 
محمدعلی جعفری بیان اینکه 9 دی یک روز بود اما عقبه 
 چند ماه و یا به نوعی ۱۰ و ۱2 سال داشته است، افزود:
فتنه 88 با هدف تضعیف جایگاه ولی فقیه طرح شد اما 
آنها )فتنه گران( خودشان قبول نمی کنند و می گویند ما دنبال اصالح هستیم، ولی 

همه می دانند این یک فساد است و مردم هم به آن پی بردند.

تنها کسی که می تواند آقای روحانی را شکست دهد، یک اصالح طلب قوی است 

ریاست جمهوری سال 96 مطرح می  انتخابات  برای  اصولگرایان  از سوی  کاندیداهایی که  درباره  امید در مجلس دهم  فراکسیون  عضو 
شوند، گفت: هیچکدام رقیب جدی برای روحانی نیستند. غالمرضا تاج گردون درباره رقبای اصولگرای روحانی اظهار کرد: بین اینها سبد 
رای باهنر از بقیه بیشتر است اما باز هم رای آور نیست. او بیش از آقای قالیباف و دیگران رای می آورد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس بیان کرد: تنها کسی که می تواند آقای روحانی را شکست دهد، یک اصالح طلب قوی است. او معتقد است که بین اصالح طلبان 

گزینه های رای آوری برای انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند و درباره احتمال تایید صالحیت چنین کاندیدایی اظهار کرد: اگر وسط بیاید، تاییدش می کنیم.

رئیس جمهور به جای فرافکنی باید پاسخگو باشد

دولت  اگر  اینکه  بیان  با  دهم  دولت  پارلمانی  معاون 
پیش  »گورخواب ها«  موضوع  داشت،  عدالت ورزی 
نمی آمد، گفت: سیاست های غلط اقتصادی دولت همانند 
سیاست های تعدیل اقتصادی هاشمی رفسنجانی منجر 
فروزنده در  فقر و حاشیه نشینی می شود.  به گورخوابی، 
واکنش به مسئله گورخوابی گفت:  باید بپذیریم که دولت مسئول اجرایی است و 

هر اتفاقی در این حوزه می افتد، باید پاسخگو باشد.

با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
اشاره به اینکه فتنه 88 سبب تعطیلی ۱۰ 
ماهه سرمایه گذاری در کشور شد، گفت: 
این فتنه اقتصاد کشور را به مدت ۱۰ ماه 
تعطیل کرد و میلیاردها تومان هزینه به 
کشور وارد کرد، پیچیدگی مسئله هم در 
این بود که حق و باطل به راحتی قابل 
تشخیص نبود. رضایی  افزود: استکبار این 
بار آمده بود که در یک فضای پیچیده، بر 
چهره حق ماسک باطل و بر چهره باطل 

ماسک حق بگذارد.
از  جلوگیری  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
وجود  راهکار  سه  دشمنان  استفاده  سوء 
راهکارها  این  از  به هیچ یک  داشت که 
متاسفانه عمل نشد و نخستین مورد این 
شورای  به  معترضان  مراجعه  راهکارها، 

نگهبان برای بازنگری بود.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 

افزود: خود من تالش بسیار زیادی کردم 
و حتی از آبرویم خرج کردم و با این دو 
به  خواستم  آنها  از  و  کردم  صحبت  نفر 

شورای نگهبان مراجعه کنند ولی بعد از 
چند ساعت دیگر جواب من را ندادند.

دومی  حل  راه  کرد:  تصریح  رضایی 
نخبگان  که  بود  این  نشد،  انجام  که 

دست  باید  آنها  حامیان  و  سیاسیون  و 
کاندیداهای خود را می گرفتند و می گفتند 
از قانون تمکین کنید و از لجبازی دست 

بردارید ولی این کار را هم انجام ندادند.
به  فتنه گران  کار  کرد:  خاطرنشان  وی 
امام  جایی رسید که پرچم های عزاداری 
حسین)علیه السالم( را آتش زدند و همین 
موضوع سبب شد که صبر مردم به پایان 
برسد و  در 9 دی طومار آنها را در هم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  پیچند. 
نظام با بیان اینکه فتنه خسارت های بسیار 
زیادی به کشور وارد کرد، گفت: محاکمه 
باید به صورتی  این دو نفر )سران فتنه( 

انجام شود که در تاریخ باقی بماند. 
رضایی با تاکید بر اینکه افرادی به دنبال 
گفت:  هستند،   88 فتنه  کردن  فراموش 
افراد همان کسانی هستند که پس  این 
از انقالب هم بیان کردند دیگر نیازی به 

به  باید  و  نیست  در عرصه  مردم  حضور 
خانه هایشان بروند.

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
خاطرنشان کرد: 9 دی به این دلیل مهم 
است که پرده از روی یکی از موانع جدی 
این  در  ایران  ملت  و  می دارد  بر  انقالب 
روز ثابت کرد که این انقالب مربوط به 
خواص نیست بلکه مربوط به تمام ملت 
عکس العمل  منتظر  مردم  و  است  ایران 

خواص نمی مانند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام فتنه 
تاریخ  فتنه های  تمام  با  متفاوت  را   88
انقالب دانست و خاطرنشان کرد: آمریکا و 
اسرائیل آن قدر به این فتنه امیدوار بودند 
تا یکی دو هفته می توانند جمهوری  که 
امید زیادی در  اسالمی را ساقط کنند و 
به  اسرائیل  و  آمریکا  دل  در  حادثه  این 

وجود آورده بودند.

محاکمه سران فتنه باید به صورتی انجام شود که در تاریخ باقی بماند
محسن رضایی: افرادی به دنبال فراموش کردن فتنه 88 هستند که بعد از انقالب گفتند دیگر نیازی به مردم نیست
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به اطالع مى رساند به تازگى برخى از شرکت هاى سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجارى              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتى بسیارى از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامى مى رساند، 
به منظور جلوگیرى از زیان هاى آتى و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجرای سیستم هاى              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- شرکت آریا انرژى کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایى تشویقى)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بناى کویر (گواهینامه اجرایى)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایى)                                            شماره تماس :  32420041 - 056

خانواده  محترم
 دکتر سید محمود میرزائی

با نهایت تاثر درگذشت ناگهانى مرحوم

 سید محمود میرزائی
 پزشک انسان دوست کاروان های حج و زیارت

 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض 
اجر  و  صبر  و  روانشاد  آن  درجات  علو  نموده، 

بازماندگان را از ایزد منان مسئلت داریم.

از طرف جمعی از کارگزاران 
حج و زیارت استان خراسان جنوبی


