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 وداع با یار دیرین انقالب
با حضور باشکوه مردم و مسئولین در مراسم تشییع  آیت ا... هاشمی رفسنجانی انجام شد ؛

)هوالباقی( 
پروردگارا به ما آرامش ده تا بپذیریم آنچه را که نمی توانیم تغییر دهیم

با قلبی ماالمال از اندوه بی پایان چهلمین روز عروج ملکوتی مادر عزیزمان مرحومه 

فاطمه بگم رضایی )همسر مرحوم محمد رضا هریوندی(
را به اطالع فامیل، دوستان و آشنایان محترم می رساند. به همین مناسبت جلسه 
بزرگداشتی پنجشنبه 95/10/23 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل هیئت 
محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا برگزار می گردد، حضور شما سروران عزیز 

باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: هریوندی، رضایی و سایر بستگان

انا هلل و انا الیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، ریاست محترم تشخیص مصلحت نظام
  یار وفادار انقالب و رهبری معظم

  حضرت آیت ا... العظمی هاشمی رفسنجانی  
را حضور رهبر معظم، خانواده محترم شان، جامعه روحانیت

 و مسئولین محترم کشوری و لشکری تسلیت عرض می نمایم.

از طرف یکی از روحانیون اهل سنت - جمال الدین نیک اندیش

بیست و دوم دی ماه دومین سالگرد
 درگذشت شادروان 

حاج محمد حسین ابراهیم زاده 
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

چه ناباورانه یک سال گذر زمان را نظاره کردیم و اشک هایمان تنها مرهم 
دردهای بی تو بودن بود. از خداوند برایمان صبوری بخواه تا بار غم از دست 

دادنت را آسان بر دوش کشیم. چه حیف که دیگر در بین ما نیستی 
اولین سالگرد درگذشت عزیزمان سرهنگ بازنشسته 

شادروان غالم سرور رحمان پور 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه گرامی باد

همسر و فرزندان
به مناسبت ارتحال یار و همسنگر دیرین مقام عظمای والیت و ریاست معزز مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ، بنیانگذار و رئیس هیئت امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسالمی

حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی  
مراسم ترحیم و گرامیداشت یاد و مقام شامخ ایشان توسط 

دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی برگزار می گردد.

زمان:  امروزچهارشنبه 22 دی همزمان با نماز ظهر و عصر

مکان: مسجد دانشگاه آزاد اسالمی 
بیرجند - انتهای خیابان 

آیت ا... غفاری دانشگاه آزاد اسالمی 

حوزه ریاست و روابط عمومی 

دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

ارتحال جانسوز و جانگداز بزرگ مرد مدبر و سخت کوش انقالب
 یار دیرین امام و رهبری، مبارز نستوه سازندگی ایران 

عالم جلیل القدر حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

 را حضور مقام معظم رهبری، ملت شهید پرور ایران و مردم عزیز خراسان جنوبی 
تسلیت و تعزیت عرض می نمایم.

هاشم ولی پور مطلق
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

پیام ریاست دانشگاه بیرجند

 به مناسبت ارتحال حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی

اان هلل و اان الیه راجعون
درگذشت ناگهانی بزرگ مرد انقالب اسالمی، یار دیرین امام و رهبری 

حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
مایه اندوه عموم ملت ایران گردید. آن مجاهد نستوه که در تمامی مراحل انقالب با درایت، شجاعت، صبوری 
و مداومت خویش نقش آفرین و پشتوانه انقالب و مردم بود؛ اینک به سوی دیار باقی شتافت، ولی نام و 
خدمات آن نکونام همواره بر تارک انقالب اسالمی خواهد درخشید و اندیشه و رفتار او به عنوان سرمایه 

عظیم اجتماعی جاودان خواهد ماند. دانشگاه بیرجند این ضایعه بزرگ را خدمت مقام معظم رهبری
 بیت معظم ایشان، تمامی مردم شریف ایران و به ویژه دانشگاهیان خراسان جنوبی تسلیت عرض نموده

 و برای روح بلندش علو درجات مسئلت می نماید.

                                                                    خلیل خلیلی      1395/10/20

رحلت جانسوز یار دیرین و همسنگر امام و رهبری و مبارز کم نظیر نسل اول مبارزان ضد 
 ستم شاهی و دوران مبارزات نهضت انقالب اسالمی و رنجدیده این راه پرخطر و پرافتخار

حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
را به محضر ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی(  

مردم دیندار و والیتمدار استان خراسان جنوبی تسلیت عرض می نمایم 
از خداوند سبحان علو درجات و غفران و رحمت الهی را برای آن مرحوم مسئلت دارم.

سید علیرضا عبادی- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی
1395/10/20

اصالحیه مزایده عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 
مورخ 95/10/19

اموال غیرمنقول مشروحه ذیل به لیست مزایده عمومی مورخ 95/10/19 افزوده می گردد.

تعدادو نوع اقالمردیف
ت مکان بازدیدمشخصا

مرکز آموزش جهاد کشاورزی قاین)نیمبلوک(یک دستگاهتراکتور رومانی اسقاط شماره 119

مرکز آموزش جهاد کشاورزی قاین)نیمبلوک(یک دستگاهتراکتور رومانی اسقاط شماره 220

محمدیه یک دستگاهتراکتور فیات 3400 کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز 
ماشین آالت مرکز

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای اطالع کامل از شرایط 
شرکت در مزایده و بازدید اموال و دریافت فرم و تسلیم پیشنهادات حداکثر 
تاپایان وقت اداری 95/10/25 همه روزه به جز ایام تعطیل و پنجشنبه ها 
از ساعت 8 صبح الی 14:30 به آدرس: خراسان جنوبی- مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی و مرکز آموزش جهاد کشاورزی قاینات مراجعه نمایند 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32223004 056 
و 09151641375 تماس حاصل نمایید.

بازگشایی پاکت ها: دوشنبه 95/10/27 ساعت 10 صبح در اتاق ریاست 
محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی به آدرس: خراسان جنوبی  
شهرستان بیرجند، 18کیلومتری جاده بیرجند - کرمان ، مرکز تحقیقات 

و آموزش کشاورزی

فقدان همرزم و همگامی که سابقه  همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و 
نه سال تمام می رسد، سخت و جانکاه است.)حضرت امام خامنه ای »مدظّله العالی«(
ویژه برنامه بزرگداشت وترحیم یار دیرین انقالب، امام خمینی  »رحمت ا... علیه« 

و مقام معظم رهبری » مدظله العالی« مرحوم مغفور 

حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی 
زمان: امروز چهارشنبه 95/10/22 ساعت 9 صبح

 مکان: خیابان شهید مطهری - حوزه علمیه سفیران
 هدایت  )معصومیه(

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی
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پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی تصویب شد

ایرنا- معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی گفت: با عنایت خاص 
و توجه ویژه رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، پرداخت بدهی دولت به 
این سازمان در طول برنامه ششم توسعه به تصویب رسید.

افزایش رسمی قیمت شیر مدت دار

با  کشور  لبنی  صنایع  انجمن  دبیر  باکری  رضا 
با  استریل  شیر  لیتر  هر  قیمت  که  این  اعالم 
ماندگاری ۶ ماه ۲ هزار ریال افزایش یافت، علت 
سوئدی  تتراپک  پاکت  واردات  را  نرخ  باالرفتن 
عنوان کرد. باکری علت افزایش قیمت شیرهای 
استریل مدت دار را افزایش تعرفه واردات پاکت 
تتراپک از چهار درصد به ۲0 درصد و همچنین 
حذف ارز مبادله ای عنوان کرد و گفت: این امر 
با توافق وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، 

معدن و تجارت صورت گرفته است.

 ۵ فرمان رئیس کل برای بانک ها 

عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای 
این  هدف گذاری  از  بانک ها،  عامل  مدیران  به 
غیرجاری  مطالبات  نسبت  کاهش  برای  بانک 
مرکزی   بانک  رئیس کل  خبرداد.  درصد   ۵ به 
مطالبات  نسبت  که  موضوع  این  اعالم  با 
غیرجاری در پایان تابستان به ۱۱ درصد رسیده 
مشخص  بانک ها  برای  ماموریت   ۵ است، 
مطالبات  وصول  کارگروه  کرد.»گزارش دهی 
اصالح  و  اعتباری  نظام  »بازمهندسی  بانک ها«، 
سازوکار  »ارتقای  و  اعتباردهی«  روش های 
مهم ترین  اعتباردهی«  در  کنترلی  و  نظارتی 

محورهای این اقدامات است. 

کارنامه آزمون استخدامی منتشر شد

سازمان  عالی  مشاور  توکلی  جم-حسین  جام 
کارنامه  داشت:  اظهار  کشور  آموزش  و  سنجش 
علوم  های  دانشگاه  استخدامی  آزمون  سومین 
کاردان  پرستاری،  های  شاخه  در  کشور  پزشکی 
و  پزشکی  های  فوریت  کارشناس  پرستاری، 
کارشناس پرستاری در سایت سازمان سنجش و 

آموزش کشور منتشر شد.

جدیدترین قیمت خودروهای داخلی 9۵

ایسنا -در این هفته قیمت پژو پارس سال ۲00 
هزار  معادل ۱00   ۵ تیپ  پژو ۲0۶  تومان،  هزار 
تومان، پژو ۲0۶ تیپ ۲ معادل ۲00 هزار تومان، 
پژو V۸ ۲0۶ معادل ۲00 هزار تومان و تندر ۹0 

اتومات ۱00 هزار تومان کاهش یافته است.

سرمقاله

هاشمی؛ نام همیشه
 ماندگار انقالب
* مدیرمسؤول

 گفتن و نوشتن از انسانهای بزرگ، قلمی به فراخی 
قلب های بزرگشان و توانی به وسعت زندگی های 
از  نوشتن  و  گفتن  خواهد.  می  درسشان  سراسر 
رفسنجانی،  هاشمی  مرحوم  هچون  شخصیتی 
بیان تاریخ انقالب است؛ تاریخی که مفهوم بزرگ 
قدرشناسی، درس آموزی و گرامیداشت را در دل 
خود دارد. دیروز و در مراسم تشییع پیکر یار دیرینه 
امام و رهبری و مبارز فداکار سالهای انقالب، آنچه 
به چشم می آمد، همه محبت و عشق و ارادتی 
بود که مردم به هاشمی، به انقالب، به رهبری و 

به نظام مقدس جمهوری اسالمی تقدیم کردند.
و  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  فقید  رئیس 
سردار سرافراز سالهای سازندگی، اینک درکنار ما 
در   که  انقالب  یار صدیق  دهها  نیست؛ همچون 
این سالها عروج کردند و همچون دهها یار دیگری 
میهمان  آینده  سالهای  در  الهی  سنت   به  که 
هاشمی  از  آنچه  اما  شد.  خواهند  ربوبی  محضر 
انقالب خواهد  یاوران صدیق  و  یاران  و همه ی 
خالصانه  های  تالش  ثمره  و  نیکشان  نام  ماند، 
بود.  خواهد  اسالمی  ایران  سرافرازی  برای  شان 
پیروزی  از  قبل  سالهای  در  چه  هاشمی  ا...  آیت 
انقالب اسالمی و چه در سالهای پس از آن، محور 
تفکر وحدت میان جناح های سیاسی و نمادی از 
دلسوزی، تالش، همت،  صبر و گذشت، هوش و 
در  بود. چه  ایران  پیشرفت  برای  آرزو  و  ذکاوت  
اسالمی،  شورای  مجلس  در  حضورش  سالهای 
میدانهای  از  بخشی  فرماندهی  سالهای  در  چه 
هیأت  بر  ریاست  سالهای  در  چه  مقدس،  دفاع 
دولت سازندگی، چه در سالهای حضور در مجلس 
خبرگان رهبری، و چه در سالهای ریاست بر مجمع 
تفاوت  برخی  علیرغم  نظام،  مصلحت  تشخیص 
رفسنجانی  ها، هاشمی  اختالف سلیقه  و  نگاهها 
همواره به آرمانهای انقالب وفادار ماند و همه ی 
لحظه های پربرکت زندگی اش را وقف  آنچیزی 
کرد که برای مردم و برای کشور مفید و آینده دار 

و آینده ساز بود. 
هنوز خاطره سفر یار مهربان امام و رهبری در زمان 
استقبال پرشور  بیرجند و  به  ریاست جمهوریش  
مردم از ایشان که از صمیم دل و عمق وجود با 
شعار »صل علی محمد یاور رهبر آمد« دلهایشان 

را فرش پایش کردند در ذهن ها باقیست. 
زندگی، تالش و عروج هاشمی درس های بزرگی 
برای همه ی ما داشت، اما مهم ترین و زیباترین 
مرد  آسمانی  پرواز  و  زندگی  از  که  هایی  درس 
درس  گرفت،  توان  می  انقالب  سخت  سالهای 
درس  مبارزه،  و  همت  و  تالش  درس  صبوری، 
مبارزه با ناامیدی، درس مردم داری و درس تبعیت 
از والیت بود. مردم نیز دیروز قدرشناسانه به بدرقه 
جسم و روح مردی آمدند که می دانستند از همه 
ی وجودش برای آنها هزینه می کرد و به دنبال 

سربلندی شان بود.
 نام بزرگ هاشمی و یاد تالش ها و یادمان همتش 
برای انقالب اسالمی، تا ابد در دل و جان و ذهن 
ملت و نسل امروز و فردا و در ذهن تاریخ ماندگار 
و  لبخندهای شیرین  مرد  ماند.  خواهد  جاودانه  و 
مردمی، مرد همیشه همراه انقالب ، مرد همراه و  
یاور رهبری  و مرد بزرگ تاریخ انقالب ! تو اینک 
مسافر آسمان شدی. اما یادت همیشه ماندگار باقی

خواهد ماند. روحت شاد و روانت آرام و ابدی.

افت معامالت مسکن به صعود دالر ربطی ندارد 

حسن محتشم رییس انجمن انبوه سازان تهران با بیان این که افت 
معامالت مسکن ناشی از رکود اقتصاد کالن است، گفت: نوسانات 
نرخ ارز در شرایطی که بازار مسکن در خواب 
به سر می برد تاثیر چندانی در تشدید رکود یا 
اظهار  وی  نمی کند.  ایجاد  بخش  این  رونق 
بازار  در  ارز  نرخ  تاثیر  درباره  قضاوت  کرد: 
مسکن مقداری عجوالنه است. بازار مسکن 
سهم ۱۵ درصدی در اقتصاد کالن کشور دارد و طبیعتا تغییرات این 
بازار تابع تغییرات ناشی از اقتصاد کشور است. تا زمانی که در اقتصاد 
کالن رونق پیش نیاید این بخش هم نمی تواند به رونق برسد. ولی 
تفاوت بخش مسکن با سایر بخش ها خاصیت مولد و پیشرانی است، 

زیرا اکثر صنایع تولیدی با این بخش مرتبط هستند.

آغاز پرداخت وام اشتغالزایی به روستائیان
 از نیمه فروردین

سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار 
کرد: برای موضوع اشتغال زایی، تثبیت جمعیت، 
ایجاد انگیزه و مهاجرت معکوس به روستای های 
کشور، دولت الیحه دو فوریتی را برای برداشت 
۱ و نیم میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملی برای ارائه وام قرض الحسنه به روستائیان 
و عشایر به مجلس ارائه داد اما مجلس با یک فوریت آن موافقت کرد. 
وی ادامه داد: امیدواریم بعد از بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس به 
این موضوع نیز رسیدگی شود.وی افزود: این وام صرفاً به ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی  و عشایری  اختصاص داده می شود که با اختصاص 

آن به مناطق یاد شد حدود ۲00 هزار شغل جدید ایجاد می شود.

تجارت الکترونیک هم مالیات دارد 

الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  سرپرست  صادق زاده  علی  رمضان 
بر  نظارت  واگذاری  طرح  بررسی  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شبکه های مجازی به شرکت های شناسنامه دار 
مالیات  و گفت:  داد  خبر  این حوزه  خصوصی 
شامل همه درآمدها از جمله درآمدهای تجارت 
الکترونیک می شود و مالیات کسب وکارهای 
وی  است.  بانکی  شبکه  به  مربوط  اینترنتی 
از تولید  گفت: براساس این سامانه و براساس سیاست های حمایت 
داخلی و کسب وکارهای نوین دستگاه ها ملزم هستند مناقصات جزئی 
و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خریدهای خود را نیز از 
گسترش  به  می شود  انجام  که  حمایتی  با  تا  بگیرند  سامانه ها  این 

شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.

مهر-درنشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام 
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت مقررشد مقدمات الزم 
برای شرکت درمذاکرات دو جانبه با مسئوالن حج عربستان 
و  االسالم  حجت  شود.  فراهم   ۹۶ سال  حج  درخصوص 
المسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه درامورحج 
و زیارت اظهار داشت: متن این دعوتنامه با دعوتنامه های 
مورد  محورهای  به  توجه  وبا  ندارد  تفاوت  خیلی  گذشته 
نظر، جمهوری اسالمی ایران در روزهای آینده پاسخ آن را 
ارسال خواهد کرد. وی سرعت بخشیدن به فعالیت کمیته 
های کارشناسی برای مشخص کردن محورهای مذاکرات 

و نکات مورد نظربرای حج گذاری زائران ایرانی را خواستار 
شد و گفت: تمامی امور مرتبط با حج ازجمله اسکان، تغذیه، 
امور پزشکی، حمل و نقل و امنیت حجاج، مسایل بانکی و 
باید سریعا کارشناسی شود. دراین نشست حمید  کنسولی  
محمدی سرپرست سازمان حج وزیارت تاکید کرد که برای 
درایران  الزم  مقدمات  باید  حج ۹۶  به  ایرانی  زائران  اعزام 
وعربستان فراهم شود و با توجه به قطع روابط دوکشور و 
فرصت باقیمانده، عربستان باید در مواردی که به این کشور 
و  درامورحج  فقیه  ولی  کند.نماینده  همکاری  است،  مربوط 
زیارت افزود: اجرایی کردن محورهای ستادی را در برنامه 

خود قرار دهند و درخصوص نحوه ثبت نام از زائران با توجه 
به مالحظاتی که وجود دارد سیاست گذاری کند.مدیرعامل 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( درخصوص آمادگی 
محورهای  شد  قرار  حج  پروازهای  برای  شرکت  این  ها 
مورد نظرهواپیمایی هما جمع بندی و به سازمان حج ارائه 
کرد:  عسکرتاکید  قاضی  والمسلمین  االسالم  شود.حجت 
اسالمی  خواسته های جمهوری  مقابل  با طرف  درمذاکرات 
منا  و  الحرام  مسجد  شهدای  به  مربوط  امور  ازجمله  ایران 
حجی  انجام  برای  زمینه،  امیدواریم  و  شد  خواهد  مطرح 
باشکوه، عزتمند همراه با آرامش و امنیت زائران فراهم شود.

آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای پاسخ به دعوتنامه وزیر حج عربستان

تسنیم- اندکی بعد از اعالم افزایش قیمت 
۲00 تومانی هر لیتر شیر پاستوریزه پاکتی 
و  لبنی  صنایع  برندهای  از  برخی  توسط 
لبنی  صنایع  اعتراض گونه  واکنش های 
مبنی بر باال رفتن هزینه های تولید، اقدام 
غیرمنتظره  »سامانه اطالع رسانی کاال و 
مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  خدمات 
تعلیق  به حالت  درباره  تولیدکنندگان«  و 
با درج عبارت  لبنیات  انواع  نرخ  درآوردن 

زمزمه های  به  به روزرسانی«  حال  »در 
دوباره افزایش قیمت لبنیات قوت بخشید.

قیمت مصوب هر لیتر شیر کم و پرچرب با 
اعمال افزایش ۶درصدی در سال جاری، 
و  کاال  قیمت  اطالع رسانی  پایگاه  در 
خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان 
۲ هزار و ۸00 تومان درج شده است اما 
افزایش  از  بعد  محصوالت  این  قیمت 
تومان   ۲00 کره،   خودسرانه  قیمت 

رسیده  تومان  هزار   3 به  و  یافته  افزایش 
است. این تخلف مربوط به افزایش قیمت 
تعزیراتی  برخورد  باوجود  پاستوریزه،  شیر 
و  است  انجام  حال  در  عرضه  سطح  در 
می شود.  پایمال  مصرف کنندگان  حقوق 
قیمت  افزایش  حالی  در  لبنی  صنایع 
می کنند  اعمال  خود   محصوالت  برای 
که مصوبه سازمان حمایت برای افزایش 
۱00 تومانی نرخ  خرید شیر خام دامداران  

رعایت  را  تومان   440 و  هزار  به نرخ 
سازمان  اقدام  می رود  امید  نمی کنند. 
حمایت برای برداشتن نرخ لبنیات از روی 
سامانه اعالم قیمت کاال و خدمات صرفًا 
اشتباهی سهوی باشد و قصد آن را نداشته 
قیمت  »افزایش  شرایط  دوباره   تا  باشد 
لبنیات« را در شرایط رکودی بازار فراهم 
آورد و منجر به سقوط دوباره مصرف شیر 

و لبنیات توسط مردم نشود.

قیمت لبنیات در سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات به حالت تعلیق در آمد

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

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پتواز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پتواز 
فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای رضا تنهائی با کد شناسایی بیمه 68912015 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
جوشکار )پروژه احداث کارخانه کویرتایر( داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت مشهد سازه

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت مشهد سازه 
فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای رضا تنهائی با کد شناسایی بیمه 68912015 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
جوشکار )پروژه احداث مرکز آموزش صنعتی( داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار ) حد فاصل پاسداران 22 و 24 ( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی 

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

تاسیس شرکت پایا نوین تاسیسات شرق )سهامی خاص( در تاریخ 1395/10/18 
به شماره ثبت 5482 و شناسه ملی 14006475260 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده

 که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد:

 موضوع شرکت: طراحی  و نظارت و اجرای سیستم های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، تعمیر و نگهداری اتوماسیون اداری 
و تاسیسات ساختمانی، حرارتی و برودتی، نصب و تعمیر و نگهداری تجهیزات گاز طبی و سانترال، انجام گاز رسانی ساختمانی، 
تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت امور نگهداری و اجرایی تاسیسات حرارتی برودتی، فروشندگی لوازم شیمیایی و تاسیساتی، 
طراحی و اجرای برق فشار ضعیف و متوسط مسکونی و اداری و صنعتی )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت 

ضرورت قانونی( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 
مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی، بیرجند، سجادشهر، بلوار غدیر شرقی، جنب پالک 66 کدپستی 9718973794 سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 با نام که مبلغ 350000 ریال آن نقدی طی گواهی شماره 323 
مورخ 95/09/25 نزد بانک ملی شعبه حکیم نزاری بیرجند واریز گردیده است و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 
اولین مدیران شرکت: خانم عالیه خزاعی به شماره ملی 0640153720 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی خزاعی به 
شماره ملی 0653163436 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید رستمی به شماره ملی 0682335460 به سمت عضو 

اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضا: آقای سعید رستمی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی با امضای آقای سعید رستمی )مدیرعامل( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

بازرس اصلی و علی البدل: آقای غالمعلی خزاعی با شماره ملی 0653065019 به عنوان بازرس اصلی و خانم کنیز رضا 
یوسفی به شماره ملی 9718973794 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ضمنا ثبت موضوعات فعالیت های مذکور به منزله صدور و 

اخذ پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

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

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی شقایق شرق

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت خدماتی شقایق 
شرق فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین اکبری با کد شناسایی بیمه 68913651 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی نگهبان )انتظامات( بیمارستان ولی عصر )عج( داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای 

مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای پیمانکاری پاک سرشت

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری پاک 
سرشت فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسین اکبری با کد شناسایی بیمه 68913651 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی نگهبان )انتظامات( بیمارستان ولی عصر )عج( داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله 
در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در 

مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای پیمانکاری محمد حسن دبیری

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای پیمانکاری محمد 
حسن دبیری فعاًل مجهول المکان ابالغ می گردد آقای رضا تنهائی با کد شناسایی بیمه 68912015  ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی جوشکار داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا 
خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه محکوم علیه شرکت رهسرای بیرجند در پرونده اجرایی شماره 951131 محکوم است به پرداخت مبلغ 
76000000 ریال در حق محکوم له علیرضا اسماعیلی و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 951130 محکوم است به پرداخت 
مبلغ 53000000 ریال در حق محکوم له فرهنگ گورکانی و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 951126 شرکت مذکور محکوم 
است به پرداخت مبلغ 85000000 ریال در حق محکوم له مجید صابر تنها و پرداخت مبلغ 4000000 ریال بابت حق االجرا در 
 B2001 حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه وانت مزدا دو کابین به شماره انتظامی 657 ب 12 ایران 52 مدل 1389 تیپ
تک گانه بنزینی و خودروی فوق حسب نظریه کارشناسی با توجه به وضعیت ظاهری خودرو و تمیز بودن اطاق و شاسی از نظر 
رنگ و الستیک های خودرو 80% سالم، شکستگی شیشه جلو، نداشتن الستیک زاپاس، نداشتن بیمه و تخفیف کامل بیمه به مبلغ 
240000000 / دویست و چهل میلیون ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1395/11/10 از 
ساعت 9 الی 10 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 

تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما ، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری 
شما را عادالنه خریداریم.   

09159632924 - امیرآبادی زاده

درب های اتوماتیک آسایش در 
کولر، برقی ، سکشنال 

جک پارکینگی ، سکوریت 
اتومات ، راه بند و...

آماده ارائه خدمات به ادارات و 
ارگان های دولتی می باشد.

09153256814
09125587813

آزاد

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 
بازی فکری *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت
32412973



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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه* 22 دی 1395 * شماره 3694

پایان فصل چهارم کاوش های باستانشناسی محوطه تاریخی کهنک شهرستان سربیشه
   

 غالمی- چهارمین فصل کاوش های باستان شناسی آموزشی محوطه تاریخی کهنک شهرستان سربیشه به اتمام رسید. سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان سربیشه عنوان کرد: محوطه 
باستانی کهنک از جمله سایت های باستانی شاخص شهرستان سربیشه و مربوط به سده های اولیه اسالمی تا دوران متاخر می باشد که در طول چهار سال مورد کاوش باستان شناسی آموزشی 

هاشمی راهت ادامه دارد... من به نوبه خودم خدمت قرار گرفته و امسال فصل چهارم این کاوش ها به پایان رسید. هاشم اتفاقی افزود: این فصل کاوش به مدت 45 روز توسط دانشجویان کارشناسی باستان شناسی دانشگاه بیرجند انجام شد.
هم استانیهای عزیز تسلیت عرض می کنم... 

0915...243
ا...  آیت  رحلت  خبر  که  بعیده  آوا  روزنامه  از 
عکس  آن  با  آنهم  آخر  در صفحه  را  رفسنجانی 

کوچک منتشر نموده است . 
915 ... 246
*** آوا : ضمن تشکر از شما شهروند محترم به 
اطالع می رساند از آنجا که به دلیل حجم باالی 
توزیع و اینکه روزنامه در ساعات اولیه شب جهت 
محض  به  توانستیم  فقط  بود  شده  ارسال  چاپ 
جهت  صرفا  فنی  محدودیت  دلیل  به  خبر  تائید 
اطالع رسانی اولیه موضوع ، خبری در صفحه ۸  
جایگزین نمائیم و ما از این بابت خود نیز شرمنده 
بودیم و  از آنجا که خدمات این یار دیرین امام و 
رسانی اطالع  نیست  پوشیده  کسی  بر   رهبری 
مشروح آن در شماره امروز انجام گردید . آوا نیز این 
مصیبت بزرگ را به مقام معظم رهبری ، خانواده 
و  ایران  عزیز  مردم  و  رفسنجانی  ا...  آیت  محترم 

خراسان جنوبی تسلیت عرض می نماید  .
روابط عمومی روزنامه
 سالم  آوا گزارش  خانه حاج عباس جالب و خواندنی 
بود ولی افسوس  و صد افسوس که با این عکسهای 
زیبا فردا شب میراث فرهنگی ملک این بنده خدا را 

ثبت ملی و آرامش از خانه اش پر میکشد .  
0915...742
 می خواستم به آن بزرگواری  که تقاضای باروری 
ابرها کرده بودند عرض کنم حقیقتا خشکسالی های 
بی سابقه اخیر یک فاجعه است ولی شما از اول سال 
جز خورشید تابان، ابری درآسمان مشاهده کرده اید 
که کسی آن را بارور کند بیائیم همه باهم دعا کنیم 

شاید به خاطر وحوش بیابان باران ببارد
0915...211
 دولت سه میلیون تومان وام را تحت عنوان سهام به 
بازنشستگان اختصاص داد از جاییکه هرگونه خدمتی 
برای این قشرباید با مطالعه وکارشناسی مدون با 
با  طرح  ثمره  که  داد  انجام  زودبازده  کارگاه  تفکر 
 باقیمانده عمر همخوانی داشته باشد بنظر می رسد
اما  نماید  این طرح هدف دیگری را محقق  شاید 

برای بازنشسته نیازمند نه
0915...011

 سالم دست مسووالن محترم  استان و شهرستان 
درد نکند از اینکه نتوانسته اند گره ای از مشکالت 

روستاها و روستانشینان باز کنند .  
0915...031
رو  ها  بانک  بحث  داری  که  هستیم  ممنون  آوا 
پیگیری می کنی کاش هم استانی های عزیزمون 
که توی سایر نقاط کشور هستن دارایی هاشون رو 
تو بانک های استان خود ما  بذارن و بانک ها مجبور 

باشن از این سرمایه ها فقط در استان وام بدهند. 
915...142
درگذشت ناگهانی آیت ا... هاشمی واقعا ما رو متاثر 
انقالب  تاریخ  در  بزرگ  روحانی  این  کرد خدمات 

ماندگار خواهد بود.
0935...543
بانک ها در ابتدا که می خواهیم سپرده گذاری کنیم 
که  نقشه زیبا از روند وام گرفتن و سود دادن به ما 
نشان می دهند اما وقتی در واقع می خواهیم وام 

بگیریم می بینیم که همه چیز سراب بود. 
936...457
تلخ ترین خبر بعد از رحلت امام )ره( خبر درگذشت 
آیت ا... هاشمی بود خداوند به امت اسالمی صبر 

عطا کند تا فقدان این اسوه بزرگ را تحمل کنند
0936...534
در  دولت  مصوبه  از  اجتماعی  تامین  سازمان 
مهر  مسکن  های  تعاونی  پرداخت  خصوص 
و  نمیکنن  تمکین  مهر  مسکن  بیمه  حق  بابت 
برابر آن مصوبه اقدام نمی کند هر جور دوست 
دارن رفتار میکنندر بخشنامه واضع و مشخص 
مربع5200تومان  متر  هر  ازای  به  شده  نوشته 
نباید  دیگر  مبلغ  هیچ  و  بگیرند  تعاونیها  از  باید 
 .... مسکن  تعاونی  نیست  جور  این  ولی  بگیرند 
اعالم  بدهکار  ریال  میلیارد  دو  مرحله  یک  را 
کردیم  اعالم  و  کردیم  اعتراض  بعد  که  کردن 
برابر  که تعاونی مسکن مهر هستیم و قرار شد 
رفتار شود  ما  با  تعاونی های مسکن مهر  دیگر 
هماهنگی  بدون  بدوی  هیات  دوباره  ولی  
و  میلیارد  یک  حدود  مبلغ  و  کرده  صادر  رای 
در  اعالم کردن  بدهکار  رو  ما  میلیون  چهارصد 
باید  با ما رفتار کنن  برابر بخشنامه  صورتی که 
می  اعالم  ما  به  تومان  میلیون  هشتاد  حدود 
کردیم می  سازی  سند  که  صورتی  در  و   شد 

و دفاتر ارائه نمی دادم این اوضاع ما نبود 
 ارسال به تلگرام آوا

سالم خداقوت از آوای خراسان جنوبی گالیه 
لطفا  هستم  بانک  کارمند  یک  هم  من  دارم 
دولتی  های  بانک  نکنید  قضاوت  طرفه  یک 
سرمایه  قانون  طبق  را  مردم  های  سپرده 

سنگ های قیمتی گنجینه ای پنهان به پهنای استان
پنهان  قلب  قیمتي  هاي  »سنگ  حسیني- 
براي  ها  واژه  بهترین  خراسان جنوبي«، شاید 
شده  دیده  کمتر  البته  و  غني  ظرفیت  تعریف 
استان ما باشد. گنجینه اي که با توجه به آن 
مي توان چرخ اقتصاد استان را به رونق درآورد.

مدتی است مسئوالن استانی نیز به این موضوع 
توجه نشان داده اند. استاندار در سفر اخیر خود 
به سرایان، استان را دارای ظرفیت های بسیار 
مناسبی در زمینه سنگ های تزیینی و قیمتی 
دانست که توجه به آن ها می تواند زمینه های 
فرمانداری  سرپرست  نماید.  فراهم  را  اشتغال 
فردوس نیز چندی پیش پیشنهاد داده بود مرکز 
تحقیقات سنگ های قیمتی در این شهرستان 
ایجاد شود. از طرفی کمبود دستگاه های تراش 
از  سنگ در استان، موجب شده که در برخی 
مناطق، افراد دست به خام فروشی این سنگ 
ها بزنند که نتیجه آن خارج شدن این گنجینه 

و درآمد حاصل، از استان است.
در این بین افرادی هم هستند که با عالقه و 
اهمیت به رشد این صنعت در استان تالش می 
کنند. کارگاهی احداث کرده اند و با به کارگیری 

چند نفر، فرصت شغلی فراهم کرده اند.
 

از 12 نفر فقط 2 نفر مدرک گرفتند

میراث  نمایشگاه  در  بار  اولین  را  بنایي  خانم 
فرهنگي بیرجند مي بینیم. او از خانواده هاي 
شوهرش  و  فرزند   4 با  است.  سربیشه  اصیل 
غرفه نمایشگاه را مي گرداند. او که در ایجاد 
کارگاه تراش گوهرهاي قیمتي نقش محوري 
داشته است، از عالقه شدید خود به سنگ ها 
رفتیم  مي  بیابان  به  که  زمان  هر  گوید:  مي 
از همان موقع دنبال  سنگ جمع مي کردم و 
ها  سنگ  این  روي  تراش  کار  که  بودم  این 
و  اثر  ها  سنگ  است  معتقد  بگیرم.  یاد  را 
پیگیري  از  دارند.  آدم  روي  خاصي  انرژي 
رئیس  عباسي  هاي  تالش  و  خود  هاي 
 400 گوید:  مي  سربیشه  اي  حرفه  و  فني 
شد.  برگزار  تراشي  سنگ  هاي  دوره  ساعت 
ها این کالس  در  که  بودیم  نفر   12  در شهر 

از  موفق  گوهرتراش  بانوي  کردیم.  نام  ثبت 
سختي هاي مسیر هم یاد مي کند: ساختمان 
خارج از شهر بود و مسیر خاکي، از طرفي کار 
با دستگاه سنگ بري بسیار سخت و خطرناک 
است فقط 4 نفر تا پایان آموزش ها ماندند که 
از این تعداد هم 2 نفر توانستند مدرک بگیرند.

پس از فراگرفتن دوره ها، بنایي کار را شروع و 
5 سال در خانه کار مي کند. وي مي گوید: پس 
از مدتي، به علت عالقه خیلي زیاد به سنگ ها 
مطالعات خود را در زمینه شناخت انواع گوهرها 
وسیع تر کردم. بنایي از فراگرفتن مهارت هاي 
ساعت   260 قالب  در  پیش  سال   3 در  بیشتر 
کالس حکاکي در فني حرفه اي بیرجند سخن 
مي گوید و این که دوره ها براي او که مادر 4 

فرزند است بسیار سخت بوه است.

گرفتن وام از میراث فرهنگي 
براي راه اندازي کارگاه

باالخره این بانوي کارآفرین کارگاه خود را 2 سال 
 پیش با همراهي سه نفر از اعضاي خانواده اش

راه مي اندازد و آن طور که مي گوید االن 6 
 ماه است در شهر سربیشه کامال جا افتاده اند،

البته اکثر مشتري هایشان از بندرعباس، زاهدان، 
گیالن و انزلي هستند. اضافه مي کند: در زمان 
حاضر 5 دستگاه سنگ تراشي داریم و براي راه 
اندازي کارگاه نیز از طریق میراث فرهنگي وام 
گرفتیم. بنایي که هنوز براي شناسنامه دار کردن 
 کارهایش گامي برنداشته است، اضافه مي کند: 
آموزش  را  نفر  چند  که  زماني  دارم  تصمیم 
دادم که بتوانیم با هم کار را به صورت عمده 
سنگ  بگیریم.  هم  شناسنامه  دهیم،  انجام 
گوید مي  خودش  که  آنطور  او  عالقه   مورد 

جاسپر  سنگ  به  سربیشه  اما  است  شجر 
یافت   معروف است که در رنگ هاي مختلف 

مي شود ولي عقیق و معدن هاي سنگ طبر 
هم از دیگر انواع آن ها هستند.

فردوس هم عقیق دارد؟!

آقاي مقدس زاده، سنگ تراش فردوسي  حدود 
۸ سال است این کار را شروع کرده است. وي 
خود  گوهرتراشي  و  سازي  طال  دوره  مدرک 
او  است.  گرفته  فردوس  اي  حرفه  فني  از  را 
دلیل شروع کار گوهرتراشي را ظرفیت باالي 
منطقه عنوان و مي گوید: از سال ۸۸ به طور 
و  کردم  اندازي  راه  را  خود  کارگاه  اي  حرفه 
خانوار  سرپرست  هاي  خانم  به  کار  کنار  در 
بشرویه،  مانند  مختلف  هاي  شهرستان  از 
فردوس، سرایان و قائن آموزش مي دادم. وي 
 اوج سختي کار خود را نبود بازار کار مي داند

بودم  نفر  اولین  فردوس  در  کند:  مي  بیان  و 
و  شناختند  نمي  مردم  کردم،  آغاز  را  کار  که 

باور نمي کردند که این منطقه هم عقیق دارد!

بیشتر فروش اینترنتي است

مقدس زاده با اشاره به اینکه آن زمان پیدا کردن 
 دستگاه تراش نیز مشکل بود اضافه مي کند:

از  و  است  اینترنتي  ما  فروش  بیشتر  االن   
تهران، تبریز، اصفهان و شیراز مشتري داریم.

به گفته وي، فردوس معادن غني عقیق دارد 
یا  پاییزي«  »شجر  منطقه  معروف  سنگ  اما 
پیدا  انقالب عجیبي  »شجر منظره« است که 

کرد و در کشور شناخته شد.

در مذهب ما خام فروشي حرام است

از این گوهر تراش فردوسي درباره  زماني که 
 فروش سنگ خام مي پرسم با قطعیت مي گوید: 
 در مذهب ما خام فروشي حرام است. مقدس زاده 
از زمانیکه غیر بومي ها در فردوس مي آمدند 
یاد مي کند: عده اي از مشهد مي آمدند یک 
هفته در منطقه چادر مي زدند و حدود یک تن 
با  االن  ولي  بردند  و مي  استخراج مي کردند 
شده  کوتاه  دستشان  منطقه  مردم  شدن  آگاه 
ها  اصفهاني  حضور  به  همچنین  وي  است. 
در خور خوسف اشاره مي کند و مي گوید: از 
ناآگاهي مردم سوءاستفاده مي کردند و سنگ 
از  پس  خریدند.  مي  هزارتومان   2 کیلویي  را 
به  منطقه  ذخایر  و  معادن  این  ارزش  معرفي 
مردم،پیشنهاد دادیم دفعه بعد که آمدند قیمت 
تا  کنند  عنوان  تومان  هزار   400 کیلویي  را 

دست این افراد هم کوتاه شود.

آموزش رکاب سازي بدهید
 تا سنگ ها به شهرهاي دیگر نرود

به  استان  گوهرتراشان  داستان  نکنید  تصور 
همین جا ختم مي شود، مقصد بعدي سرایان 
است. خانم حسني از سنگ تراشان سرایان و 
از شاگردان آقاي مقدس زاده است که پس از 
آن دوره هاي سنگ تراشي را سال 94 در فني 
و حرفه اي بیرجند فراگرفته و حاال ۸ ماه از راه 
او 4  کارگاه  در  کارگاه اش مي گذرد.  اندازي 
نفر کار مي کنند. او مشکالت کار را این گونه 
مي گوید: در مرحله اول آشنایي نداشتن مردم 
با این حرفه بود و با وجود تبلیغ هاي  منطقه 
مختلف سختي هاي زیادي کشیدیم تا کار در 

شهر کوچکي مانند سرایان جا افتاد.
برگزاري  براي  از مسئوالن  با درخواست  وي 
کالس هاي بیشتر براي آشنایي با این حرفه 
نگین  رکاب  براي  ما  اکنون  کند:  مي  بیان 
اگر کالس در  به مشهد مي فرستیم و  را  ها 
کار  این  توانیم  مي  شود  برگزار  زمینه  همین 

را نیز خودمان انجام دهیم و انگشتر کامل را 
هاي  سنگ  ترین  مهم  حسني  کنیم.  عرضه 
منطقه را شجر دریایي، شجر معمولي، عقیق 

و جاسپر معرفي مي کند.

بیشتر اهالي خور
در حرفه سنگ تراشي فعال شده اند

شهرستان  از  تاریخي  دهستان  مرکز  »خور« 
قرار گرفته  بیرجند کرمان  راه  برکناره  خوسف 
است. کار شناخت و تراش سنگ هاي قیمتي 
تازگي در این روستا پاگرفته است. حاال به گفته 
اهالي  بیشتر  روستا،  این  اهالي  از  »خرمي« 
منطقه در حرفه سنگ تراشي فعال شده اند. او 
 درباره خود مي گوید: بعد از شناخت سنگ ها

به  مقدماتي  هاي  آموزش  فراگرفتن  براي   
 نیشابور، مشهد و تهران رفتیم. وي از بودجه اي

اندازي  راه  براي  امداد  کمیته  که  گوید  مي 
 کارگاه به افرادي که تحت حمایت بودند مي داد

و برپایه آن این حرفه قوت گرفت. خرمي نیز 
مانند هم حرفه اي هاي خود نبود بازار هدف 
و  داند  مي  مشکل  ترین  اصلي  را  منطقه   در 
تجارت  در  اصفهان  گذشته  در  افزاید:   مي 
سنگ هاي منطقه ما خیلي فعال تر از خودمان 
بود و سنگ ها را با قیمت پایین از مردم منطقه 
خریداري مي کرد. االن که مردم متوجه شده اند 
این سنگ ها چه ارزش باالیي دارند خودشان 
مقابل  در  جدي  برخورد  با  و  شدند  کار  وارد 
اند. کرده  محدود  را  حضورشان  ها،   اصفهاني 

وي با اشاره به اینکه بیشتر سنگ هاي منطقه 
ادامه مي دهد: کار ما  خور عقیق قرمز است، 
 کلي است، یعني 100 تا 200 نگین مي سازیم

و  بندرعباس  شیراز،  کرمان،  به  جا  یک  و 
اصفهان مي فرستیم.

اگر  نقره استان به قیمت و کیفیت 
مشهد باشد، قطعاخرید مي کنیم

خرمي از خرید رکاب انگشتر ها از مشهد خبر مي 
دهد و مي گوید: داخل استان نقره گرمي شش تا 
هفت هزار تومان است در حالي که مشهد 3 هزار 
و 500 تومان حساب مي کند، ما نیز رکاب و نقره 
را از مشهد مي گیریم و نگین روي آن سوار مي 
کنیم که اگر نقره داخل استان به قیمت و کیفیت 
مشهد باشد، قطعا از همین جا خریداري مي کنیم.

همداني ها و کرمانشاهي ها در کار 
برداشت معادن سنگ شجر زیرکوه!

اما درمیان شهرستان هاي گوهر خیز  زیرکوه 
شجر  دارد.  تر  دیرینه  سابقه  جنوبي  خراسان 
زیرکوه به گفته فهیمه دلیر مدیرعامل تعاوني 
شجرتراشان زیرکوه سنگي شجر بلوري است 

که  بلوري  و  طبیعي  باساختار  که  عقیق  مانند 
فضاي هاي خالي سنگ به مرور زمان هوا در 
 آن نفوذ مي کند و به صورت طبیعي شکل هاي

تشکیل  را  آدم  شکل  و  اسامي  درخت،  مانند: 
این  معدن  اینکه  به  اشاره  با  وي  دهد.  مي 
سنگ در روستاي بم رود از توابع زیرکوه است 
دولت  گذشته  سال  چند  در  کرد:  خاطرنشان 
منطقه  عشایر  که  داشت  را  آن  تصرف  قصد 
مانع آن شدند و اکنون همین عشایر به صورت 
طایفه اي با کمترین امکانات سنگ را استخراج 
مي کنند. »دلیر« با تاکید براینکه متاسفانه از 
استان هایي مانند: کرمان ، همدان! کرمانشاه! 
کنند  مي  استخراج  سنگ  کتاب  حساب   بي 
بیان کرد:ساماندهي استخراج باید به نفع مردم 
همین منطقه باشد و اگر از استان هاي دیگر 
تا  بخرند  ما  از  بیایند  دارند  سنگ  خرید  قصد 

براي جوانان این منطقه هم شغل ایجاد شود.

خرید شانسي 

وي با اشاره به اینکه خرید سنگ خام براساس 
طرح و سلیقه متقاضي است افزود:سنگ ها به 
، زرد  و سفید دیده  رنگ هاي قرمز، مشکي 
دارد  بیشتري  ارزش  قرمز  مي شود که سنگ 
اما گاهي اوقات خرید شانسي مي شود و قطعه 
سنگ مانند نمک از هم مي پاشد. مدیرعامل 
همت  با  گفت:  زیرکوه  شجرتراشان  تعاوني 
میراث فرهنگي یک تعاوني با 7عضو اصلي و 
3 نیرو تشکیل دادیم اما به علت نبود نقدینگي 
و سرمایه در گردش نمي توانیم کار را توسعه 
دهیم.  »دلیر« با بیان اینکه دوماه است شروع 
به کار کردیم، فروش اینترنتي را موجب رونق 
کار مي داند و اظهار مي کند: متاسفانه از استان 
با  را  تراش خورده  آیند سنگ  دیگر مي  هاي 

قیمت 7هزار تومان از روستایي که مجبور به 
نقد است مي خرند که  پول  نیازمند  و  فروش 

این وضع بازار ما راخراب مي کند.
 

حاضرم 20 درصد زیر قیمت مشهد 
براي هم استاني ها رکاب بزنم

در فردوس- سرایان- سه قلعه- خور- سربیشه و 
زیرکوه انواع سنگ هاي قیمتي یافت شده است. 
آیا نمي شود با وجود معادن متعدد سنگهاي قیمتي 
کار ساخت  جنوبي  خراسان  مختلف  مناطق  در 
انگشتري هم در استان انجام شود. به دنبال پاسخ 
بازار بیرجند گفتگو  از کسبه  با یکي  این سوال 
کردیم که رکاب انگشتر مي سازد. خسروي با بیان 
اینکه تاکنون کسي از استان از وي نخواسته تا به 
 طور یک جا نگین را رکاب بزند عنوان مي کند: 
به طور معمول براي کار انگشتر مردانه گرمي 6 
هزار تومان حساب مي کنیم، ولي اگر کسي از 

استان عمده از ما بخواهد حاضرم 20 تا 25 درصد 
زیر قیمت بازار براي آنان کار کنم.

خسروي همچنین در پاسخ به اینکه آیا شناسنامه 
کار  متاسفانه  کند:  مي  اظهار  خیر  یا  دارد  کار 
ایراني خوب جا نیافتاده است و اگر برند بزنیم 
خرید انجام نمي شود. ما حتي نگین هاي اتمي 
ساخت خود را با نام تایلند به بنک دار مي دهیم 

تا براي خرید رغبت کند.

پیشرفت این صنعت
 در استان مشروط 

به در نظر نگرفتن منافع مادي است

 خردمند دیگر رکاب ساز بیرجندي نیز با بیان اینکه 
 نگین هاي خود را از مشهد خریداري مي کند 
مي افزاید: کیفیت تراش هاي استان به دلیل نوپا 
بودن این صنعت به کار مشهد نمي رسد با این 
حال انتخاب سنگ سلیقه اي است. وي که کار 
را از چهارسالگي در کنار پدرش شروع کرده بود، 
بیان مي کند: پیشرفت این صنعت در استان به 
شرطي است که هرکسي به مادیات و منافع خود 
فکر نکند در صورتیکه االن بیشتر جواناني که وارد 

این کار مي شوند به فکر هنر نیستند.

قصد راه اندازي 
کارگاه تخصصي داریم

هاي  کارگاه  اندازي  راه  براي  خود  قصد  از 
تخصصي این حرفه خبر مي دهد و مي گوید: 
نگین  از  کارها  تمام  مغازه  زمان حاضر یک  در 
 تراشي تا سوار کردن نگین و ... را انجام مي دهد

کیفیت  هم  و  نیست  تخصصي  کار  هم  که   
 مطلوب را ندارد.اما با انجام این هدف، مي توانیم 
 چند مغازه که هر کدام تخصصي عمل مي کنند 

داشته باشیم. خردمند به راه اندازي آموزشگاه نیز 
اشاره مي کند و مي افزاید: شاگرداني هم که دوره 
بازار کار  توانند وارد  را فرا گیرند، بالفاصله مي 
در  اینکه  بیان  با  تراش کار سنگ،  شوند. این 
شیراز و اصفهان سنگ هاي خور شناخته شده 
کند:  مي  عنوان  دارند  زیادي  طرفداران  و  اند 
بیفتد  راه  حرفه  این  در  خواهد  مي  که  فردي 

باید بازار کار خود را نیز بشناسد.

رکاب هایي که میزنیم 
 

خردمند از شناسنامه دار بودن کارهاي خود خبر 
مي دهد و اضافه مي کند: رکاب هایي که مي 
زنیم به نام خردمند مهر مي خورند و به شهرهاي 
مختلفي از جمله مشهد، زاهدان، کرمان و تهران 
به  ارسال مي شود. وي  از کشور  و حتي خارج 
کند  مي  اشاره  خود  حرفه  افتخارات  از   یکي 
و مي گوید: نگین هایي که ما تراش داده ایم حتي 

به دست رهبري هم رسیده است.

ایجاد کارگاه هاي رکاب سازي و 
متعلقات سنگ هاي قیمتي 

زیرساخت مي خواهد

عباس زاده معاون صنایع دستي میراث فرهنگي 
اینکه  بیان  با  ما،  سواالت  به  پاسخ  در  استان 
یکي از دغدغه هاي اصلي این اداره در حوزه 
سنگ هاي قیمتي و نیمه قیمتي خام فروشي 
است  مدتي  متاسفانه  کند:  مي  عنوان  است 
متوجه این موضوع شده ایم ولي کمتر در این 
 باره صحبت شده است. عباس زاده مي افزاید:
 این سنگها ذخایر ارزشمند استان هستند و مي توانند

فرصت هاي شغلي خوبي ایجاد کنند.
و  ذخایر  این  از  غفلت  اعتبار،  محدودیت  وي 
ناآگاهي را از بزرگترین نقاط ضعف این حوزه مي 
داند و مي گوید: اخیرا استاندار 500 میلیون تومان 
قیمتي  نیمه  و  قیمتي  استخراج سنگ هاي  به 
سرایان و سه قلعه اختصاص داده است و این نوید 

بخش نگاه ویژه دولت به این صنعت مي باشد.

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی 
شرق کشور حساسیت مردم را

در این زمینه بیشتر کرد

معاون صنایع دستي میراث فرهنگي برگزاري 
دومین نمایشگاه صنایع دستي شرق کشور را 
درماني  خواص  و  زیبایي  معرفي  براي  عاملي 
سنگ هاي منطقه دانست که موجب باالرفتن 

حساسیت مردم در این منطقه شد.
مشهد  اینکه  به  توجه  با  زاده  عباس  گفته  به 
از  و  ثبت شده  این صنعت  پایتخت  عنوان  به 
طرفي حدود 70 درصد درآمد 11 هزار دالري 
سوغات مشهداز صنعت چین است، مي توانیم 
با هوشمندانه عمل کردن در بازار منطقه جا باز 
را  تراش سنگ  افزایش کارگاههاي  کنیم.وي 
بازار  اختصاص  کارگاه،  تجهیز  اعتبار،  نیازمند 
فروش و تشویق جوانان مي داند و عنوان مي 
کند: از طرف دیگر در این زمینه نیازمند ابتکار 

و خالقیت هستیم.

صنعتگران  به حداقل ها اکتفا نکنند

بیان  با  فرهنگي  میراث  دستي  صنایع  معاون 
ها  حداقل  به  استان  صنعتگران  نباید  اینکه 
تراش  کار  زمانیکه  دهد:  مي  ادامه  کنند  اکتفا 
مشهد  کار  کنار  در  را  استان  سنگ  کاران 
خالقیت  در  ملموسي  تفاوت  دهیم،  مي  قرار 
لزوم  به  وي  شود.  مي  مشاهده  نوآوري  و 
کند مي  اشاره  صنعت  این  شدن  تر   کاربردي 

 و مي گوید: در تزیین وسایل منازل نیز مي توان 
از این هنر بهره برد. وي به برنامه ریزي ها با فني 
و حرفه اي  براي  برگزاري کالس ها و دوره هاي 
تراش سنگ و رکاب زني اشاره مي کند و ادامه مي 
 دهد: به زیرساخت هایي براي فعال سازي کارگاه هاي
تهیه رکاب و متعلقات وابسته به سنگ نیاز داریم.

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

انجمن خیریه بیماران ام اس استان برای راه اندازی واحد توانبخشی 
خود نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت می باشد.
لذا از شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم

 می باشید،تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

شماره های تماس: 32430457 - 09151604600

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

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

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
دستمال کاغذی 300 برگ 1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان

تن ماهی 180گرمی 3660 تومان
پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 تومان

پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 
تومان

 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی 9000 تومان
ماکارونی زر  700 گرمی  1800 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

ارسـال رایگـان پخش مواد غذایی مروارید

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



4
چهارشنبه * 22 دی 1395 * شماره 3694

اولین خاطره محرمانه ای که از آیت  ا... هاشمی منتشر شد
 

اسدا... بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه در شبکه یک: بعد از قضایای ۱۵ خرداد به این نتیجه رسیدیم که به جهاد مسلح نیاز داریم و توانستیم ۷ سالح 
کمری با ۷ فشنگ تهیه کنیم. یکی از این اسلحه ها که حسن علی منصور نخست وزیر رژیم شاه و تصویب کننده الیحه حقارت بار »کاپیتوالسیون« را به 
درک واصل کرد، توسط آقای هاشمی رفسنجانی داده شد. تا زمانی که آقای هاشمی زنده بود قرارمان نبود که فاش کنیم ایشان این اسلحه را دادند.

زندگی نامه خودنوشت مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی
آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند میرزا 
 ۱3۱3 شهریور  سوم  بهرمانی  هاشمی  علی 
در روستای بهرمان شهرستان رفسنجان به 
دنیا آمد. در ۵ سالگی تحصیل را از مکتب 
 ۱4 سن  در  و  کرده  آغاز  نوق  در  خانه ای 
سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی 
پرداخت. آیت ا... هاشمی رفسنجانی از یاران 
همراه امام خمینی)ره( و از روحانیون برجسته 
مبارز علیه رژیم ستم شاهی بود که در آنجا 
سیاست  به  راحل  امام  تعلیمات  اثر  تحت 
در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  آورد.  روی 
روایتی خود نوشت، زندگینامه خود را اینطور 
بیان می کند: پدرم: حاج میرزا علی هاشمی 

بهرمانی مادرم: ماه بی بی )صفریان(.
با  ما،  خانواده  برای  هاشمی  خانوادگی  نام 
انتخاب  دلیل  این  به  نیستم،  سید  که  آن 

نام جد پدری ما حاج هاشم  شده است که 
امالک  منطقه  سر  تا  سر  در  او  است؛  بوده 
کمی  پدرم  است.  داشته  زیادی  امکانات  و 
بود،  بهره مند  حوزوی  علوم  تحصیالت  از 
زندگی  روستا  در  دارم،  یاد  به  که  آنجا  تا 
فشارهایی  حدودی  تا  آن  دلیل  که  می کرد 
بود که در دوره پهلوی متوجه متدینین بود. 
ایشان عمیقًا مورد اعتماد مردم بودند و نوعی 
مرجعیت در امور اجتماعی و مذهبی داشتند. 
از اخالقیات جالب ایشان این بود که معمواًل 
در زمان رسیدن هر محصولی، وقتی که به 
از  زیادی  تعداد  می رفتند،  مزرعه  یا  و  باغ 
نیازمندان روستا را می پذیرفتند و به هر یک 
از آنها چیزی می دادند و این وضع در همه 

فصول سال ادامه داشت.
اسم روستای ما بهرمان است، یکی از دهات 

رفسنجان.  جلگه های  از   - نوق  قدیمی 
مادرم  است.  سرخ  یاقوت  معنی  به  بهرمان 
عالوه بر خانه داری در امور زندگانی با پدرم 
همکاری داشتند. او هر چند بی سواد بود، اما 
دارویی  گیاهان  خواص  از  خوبی  اطالعات 
داشت. اطالعات و تجربیات او برای اعضای 
بود؛  سودمند  روستا  اهالی  حتی  و  خانواده 
از همان تجربه ها  چنان که هنوز هم گاهی 
از پنج  استفاده می کنیم. خانواده ما ترکیبی 
برادر و چهار خواهر است، سطح زندگی مان 
تاریخ  نبود.  بد  روستا  آن  وضع  به  توجه  با 
در  من  است.   ۱3۱3 من  شناسنامه ای  تولد 
سن پنج سالگی به همراه برادرم حاج قاسم 
که دو سال از من بزرگ تر بود، تحصیل را 

شروع کردم.
آنچه در مکتب خانه به ما می آموختند، همان 

کتاب های مدرسه رسمی بود به اضافه قرآن 
از   .  ... و  نصاب  گلستان،  مثل  چیزهایی  و 
معلومات  از  مکتب  بر  عالوه  سالگی  هفت 
پدر نیز استفاده کردم. رفته رفته مکتب خانه 

نمی توانست جوابگوی نیاز ما باشد. 
پسر  پیشنهاد  به  که  بودم  ساله  چهارده 
همراه  که  گرفتیم  تصمیم  محمد،  عمویم، 
به  دینی  علوم  تحصیل  جهت  کاروان 
دروس  قم  علمیه  حوزه  در  کنیم.  سفر  قم 
مختلف را در محضر استادانی بزرگوار چون 
 ،) )ره  خمینی  امام  بروجردی،  عظام  آیات 
حایری  شریعتمداری،  گلپایگانی،  داماد، 
طباطبائی،  عالمه  مرعشی،  نجفی  یزدی، 
آموختم. در سال ۱33۷  و منتظری  زاهدی 
در رفسنجان برایم خواستگاری کردند؛ دختر 
حجت االسالم آقاسید محمد صادق مرعشی 

تحصیالت  از  و  داشتند  رسمی  اسناد  که 
حوزوی بهره مند بودند. همسرم از خانواده ای 
و  مرعشی  بزرگ  فامیل  از  روحانی،  است 
طباطبائی  کاظم  سید  ا...  آیت  حضرت  نوه 
یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی که جایگاه 
این  ثمره  دارد.   حوزه ها  همه  در  معتبری 
ازدواج پنج فرزند به ترتیب: )فاطمه، محسن، 

فائزه، مهدی، یاسر( هستند.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم آیت ا...
حضور  با  که  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
میلیونی مردم از ساعت 8 و نیم صبح آغاز 
با خاکسپاری رییس فقید مجمع  بود،  شده 
تشخیص مصلحت نظام در جوار امام راحل 

پایان یافت.
به گزارش ایسنا، آیین وداع با پیکر مرحوم 
مجمع  رئیس  هاشمی رفسنجانی،  آیت ا... 
جمع  حضور  با  نظام   مصلحت  تشخیص 
کثیری از مردم، فعاالن سیاسی و مسئوالن 
کشوری و لشکری از مقابل دانشگاه تهران 
این  آغاز  اول   لحظات  در  شد.  برگزار  
مراسم پیام مقام معظم رهبری به مناسبت 
در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  درگذشت 

دانشگاه تهران قرائت شد.
شخصیت   ، قوا  سران  مرحوم  آن  دربیت  
زیادی  جمع  و  دیپلماتیک  و  سیاسی  های 
و  لشگری  مسئوالن  مجلس  نمایندگان  از 
کشوری از ساعات اولیه مراسم تشییع پیکر  

وی در دانشگاه تهران حاضر شدند.
مراسم  حاشیه  در  هاشمی  یاسر  و  مهدی 
تشییع پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
به  نیز  مردم  و  یافتند  جمعیت حضور  میان 

ابراز همدردی با آنها پرداختند.
مجمع  فقید  رییس  برادر  هاشمی  محمد 
میان  از  که  نیز  نظام  مصلحت  تشخیص 

برگزاری  محل  به  را  خود  مردم  جمعیت 
رساند،   هاشمی  ا...  آیت  تشییع  مراسم 
و  فقیدش  برادر  به  مردم  ارادت  ابراز  از 

همدری های مردمی تشکر کرد.
امروز،  عزاست  روز  امروز  عزاست  “عزا 
 “ امروز”،  عزاست  صاحب  رهبر  خامنه ای 
هاشمی راهت ادامه دارد” ، “ عزا عزاست 
امروز روز عزاست امروز، جمهوری اسالمی 
عزاست  “عزا   ، امروز”   عزاست  صاحب 
مبارز  هاشمی  امروز،  عزاست  روز  امروز 
درود  هاشمی    “ امروز”  خداست  پیش 
رهبر ما بدرقه راه تو”، “عزا عزاست امروز، 
 ، امروز”  خداست  پیش  ما  عزیز  هاشمی 
پیش  مبارز  هاشمی  امروز  عزاست  “عزا 
برایت  مهمان  “بهشتی،  امروز”،   خداست 
“حسین  تو”  خدانگهدار  هاشمی  آمده، 
حسین شعار ماست هاشمی افتخار ماست”  
مراسم  این  در  که  بود  شعارهایی  جمله  از 
تشخیص  مجمع  فقید  رییس  دوستداران 

مصلحت نظام سر دادند.
پیام های  نیز  مختلف  نهادهای  و  ارگان ها 
پالکاردهای  و  بنرها  در  را  خود  تسلیت 
مختلف نصب و یا به همراه پوسترهایی از 
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

توزیع می کردند.
هاشمی  آیت ا...  پیکر  کنندگان  تشییع 

ایشان  از  تصاویری  هم چنین  رفسنجانی 
از  که  داشتند  دست  در  رهبری  کنار  در 
شده  نوشته  آن ها  از  یکی  روی  جمله 
هفکری”.  و  همدلی  سال   ۵9  “ بود؛ 
هم چنین پالکاردهایی با مضامین؛ “به خدا 

می سپارمت”  و ... در دست داشتند.
و  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  از  تصاویری 
روحانی  حسن  المسلمین  و  حجت االسالم 
آیت ا...  بود،”  شده  نوشته  آن  روی  بر  که 
هاشمی؛ مظهر استقامت و صبر ، مرد فردا” 

نیز در دست تشییع کنندگان دیده می شد.

صبح   ساعت۱0  راس  انقالب  معظم  رهبر 
وارد  مرحوم  آن  پیکر  بر  نماز  اقامه  جهت 
پیکر  بر  را  نماز  و  شدند  تهران  دانشگاه 
رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

اقامه کردند.

هاشمی  مرحوم  پیکر  تشییع  مراسم   
رفسنجانی بعد از اقامه نماز توسط حضرت 
تهران  دانشگاه  از  خامنه ای  ا...  آیت 
فقید  رییس  پیکر  حامل  خودروی  و  آغاز  
میان  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
و  آهن  راه  میدان  تا   دوستدارانش   سیل 

تشییع  کرد.  راحل حرکت  امام  سپس حرم 
رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  پیکر  کنندگان 
را با ذکر ال ا.. اال ا... ، از لشکر حزب ا... ا... 

اکبر ، ال ا... اال ا... بدرقه کردند.
پیکر  حامل  خوروی  حرکت  با  همزمان 
خیل  میان  در  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت 
دوستداران آن فقید انقالبی جمعیت زیادی 
از مردم جهت وداع با پیکر  ایشان و شرکت 
در مراسم خاکسپاری آن یار دیرین امام و 
)ره(  خمینی  امام  مطهر  حرم  در  رهبری 
شعارهایی  دادن  سردار  با  و  یافته  حضور 
نظیر عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز 
به  امروز  عزاست  صاحب  رهبر  ای  خامنه 

عزاداری پرداختند.
مقارن ظهر و اندکی بعد از اذان ظهر پیکر 
بر روی دست  رفسنجانی  ا... هاشمی  آیت 
صحن  وارد  انقالبی  فقید  آن  دوستداران 
دستان   برروی  و  )ره(شد  امام  مطهر  حرم 
راحل  امام  ضریح  وارد  دوستدارانش  خیل 
گردید و بعد از انجام آداب دینی خاکسپاری 

در جوار مقتدای خود آرام گرفت. 
عصر  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  ا...  آیت 
عارضه  علت  به  جاری  هفته  یکشنبه  روز 
به  انتقال  از  پس  تنفسی  نارسائی  و  قلبی 
 8۲ سن  در  تجریش  شهدای  بیمارستان 

سالگی دار فانی را وداع گفت.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی 
ارتحال  آیت ا... هاشمی رفسنجانی

با دریغ و تأسف خبر 
درگذشت ناگهانی رفیق 
و  همسنگر  و  دیرین، 
مبارزات  دوران  همگام 
اسالمی  نهضت 
نزدیک  همکار  و 
سالهای متمادی در عهد جمهوری اسالمی جناب 
اکبر  شیخ  حاج  آقای  والمسلمین  حجت االسالم 
هاشمی رفسنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم 
و همگامی که سابقه ی همکاری و آغاز همدلی و 
همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام می رسد، 
سخت و جانکاه است. چه دشواریها و تنگناها که 
در این ده ها سال بر ما گذشت و چه همفکری 
با  را  ها و همدلی ها که در برهه های زیادی ما 
و  و تحمل  به تالش  راهی مشترک  در  یکدیگر 
صمیمیت  و  وافر  هوش  کشانید.  خطرپذیری 
برای  تکیه گاه مطمئنی  آن سالها،  در  او  کم نظیر 
ویژه  به  بودند  همکار  وی  با  که  کسانی  همه ی 
برای اینجانب به شمار می آمد. اختالف نظرها و 
دوران  این  از  برهه هائی  در  متفاوت  اجتهادهای 
طوالنی هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که سرآغاز 
کلی  به  بود  معلّی  کربالی  بین الحرمین  در  آن 
بگسلد و وسوسه ی خناسانی که در سالهای اخیر با 
شّدت و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوتهای 
نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق 
او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد. او نمونه ی 
کم نظیری از نسل اّول مبارزان ضد ستم شاهی و از 
رنج دیدگان این راه پرخطر و پرافتخار بود. سال ها 
زندان و تحمل شکنجه های ساواک و مقاومت در 
برابر این همه و آنگاه مسئولیتهای خطیر در دفاع 
مقدس و ریاست مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان و غیره، برگهای درخشان زندگی پر فراز 
و نشیب این مبارز قدیمی است. با فقدان هاشمی 
نمی شناسم  را  دیگری  شخصیت  هیچ  اینجانب 
او  با  را  درازمدت  چنین  و  مشترک  تجربه ای  که 
در نشیب و فرازهای این دوران تاریخ ساز به یاد 
داشته باشم. اکنون این مبارز کهنسال در محضر 
محاسبه ی الهی با پرونده ئی مشحون از تالش و 
فعالیت گوناگون قرار دارد، و این سرنوشت همه ی 
و  پغفران  است.  اسالمی  جمهوری  مسئوالن  ما 
قلب  از صمیم  وی  برای  را  الهی  عفو  و  رحمت 
تمنا میکنم و به همسر گرامی و فرزندان و برادران 

و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم.

گاه شمار زندگی مرحوم آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی - داده نما: آوای خراسان جنوبی طرح زیبای گرافیست لبنانی در سوگ آیت ا... هاشمی رفسنجانیقاب عکس
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تولد در رفسنجان کرمان
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 پهلوی و حبس در زندان
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دو دوره 
ریاست جمهوری ایران 

انتخابات به عنوان نفر آخر 
در فهرست تهران و انصراف 

از ورود به مجلس ششم

شکست در مرحله دوم دوره 
نهم انتخابات ریاست جمهوری

ریاست مجلس خبرگان

آخرین حضور در
 نماز جمعه تهران

رد صالحیت برای 
انتخابات ریاست جمهوری

نفر اول تهران در انتخابات 
مجلس خبرگان

مرگ بر اثر ایست قلبی در 
بیمارستان شهدای تجریش 

یادداشت

انقالبی مصلح
اکبر هاشمی رفسنجانی پس از عمری مجاهدت 
انقالب در سن 8۲  آرمان های  و تالش درمسیر 
خبر  غیرمنتظره.  و  ناگهانی  درگذشت،  سالگی 
ناگهانی و بسیار غیرمنتظره بود، بی هیچ مقدمه ای 
و فاصله زمانی از هنگامی که خبر بیماری آقای 
هاشمی و رفتن به بیمارستان منتشر شد، تا زمانی 
که خبر فوت قطعی شد، بیش از یک ساعت طول 
نکشید. اگرچه آقای هاشمی 8۲ سال داشتند ولی 
در هر حال اتفاق غیرمنتظره و شوک آور محسوب 
سیاست مدار  قدیمی ترین  تردید  بدون  می شد. 
انقالب بود و احساس تعلق خاطری که به انقالب 
او  داشت در نوع خود بی نظیر و قابل توجه بود. 
مراحل گوناگونی را در جریان ٦0 سال مبارزه خود 
طی کرد. چه آن زمان که نهضت انقالبی هنوز 
آغاز نشده بود و چه در جریان قیام خرداد ۱34۲، 
چه پس از آن و در جریان مبارزه مسلحانه و چه 
همیشه  انقالب،  پیروزی  تا  و  دوره  این  از  پس 
امام  و همراه  میدان سیاست  در  در همه حال  و 
خمینی )ره( بود. پس از پیروزی انقالب در شورای 
انقالب و سپس دولت و مجلس و بویژه در زمان 
جنگ نقش برجسته و همه جانبه ای را ایفا نمود. 
عبور ایران از دوران جنگ و پس از ارتحال رهبر 
دوره  رهبری،  معظم  مقام  کنار  در  انقالب،  کبیر 
را  ایران  و  کرد  طی  را  ریاست جمهوری  ساله   8
از نظر ساختارهای اقتصادی به حدی از ثبات و 
در  نیز  جمهوری  ریاست  از  پس  رساند.  پایداری 
در  سیاست گذاری،  مقام  در  و  نظام  مشاور  قالب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام عهده دار مدیریت 
آن شد. مجلسی که به درستی می توان آن را تا 
که  دانست  سنای کشورها  مجلس  معادل  حدی 
سایر  و  و مجلس  دولت  به  آن  در  باتجربه  افراد 

قوای حکومتی کمک می کنند. 
ویژگی های  جهات  برخی  از  هاشمی  آقای 
منحصر به فردی داشت. نوشتن خاطرات روزانه 
از این جمله است کاری که در کمتر سیاستمداری 
هاشمی  آقای  دید.  می توان  را  امری  چنین 
همچنان که در یکی از آخرین سخنرانی های خود 
اعالم کرد، »اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم«، 
این  می کردیم  را  تصورش  که  آنچه  از  راحت تر 
و  سیاست مداران  همه  است.  کرده  ترک  را  دنیا 
غیر آنان روزی چهره در نقاب در خاک خواهند 
کشید، آنچه که در این میان منشأ قضاوت درباره 
است.  آنان  عملکرد  از  مردم  ارزیابی  است،  همه 
شفاف ترین  از  یکی  هاشمی  آقای  نظر  این  از 
پرونده های سیاسی را دارد. این ویژگی هم نزد 
با  انطباق پذیری  قدرت  که  بود  هاشمی  آقای 
محیط را حفظ کرد و اجازه نداد که همچنان در 
حصار گذشته و سنت ها زندانی شود. او به شدت 
تحلیل  بود.  ارتجاعی  رفتار  و  تحجر  مخالف 
و  هاشمی  آقای  فقدان  از  ناشی  سیاسی  اثرات 

نیز ارزیابی عملکرد او را باید به آینده سپرد.

* روزنامه شهروند 

پیام تسلیت رییس جمهور
 در پی درگذشت  آیت ا... هاشمی

در ایام سوگ فاطمه 
معصومه)س( و شهادت 
کبیر،  امیر  مظلومانه 
سردار  سوگ  به  ایران 
شایسته خویش نشست 
و قهرمان ملی مبارزه با 

استبداد و استعمار، سر بر آستان حق نهاد. حضرت 
آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند ثابت قدم 
روح ا..، همراه و همدل دیرین رهبری، چهره ممتاز 
و تاریخ ساز انقالب اسالمی و دلسوز واقعی مردم؛ 
پس از عمری مجاهدت و صبوری به مالقات حق 
شتافت. تاریخ چه تقدیر پر معنایی داشت که آن 
اسطوره حلم و تحمل و ایمان و اعتدال، در روزی 
به دیدار خداوند متعال شتافت که نقطه آغاز خیزش 
بنیانگذار  کبیر،  خمینی  از  دفاع  در  ملت  قیام  و 
از هاشمی که  بود. سخن گفتن  انقالب اسالمی 
سال ها در کنار او بودم برای من بسیار دشوار است. 
که  مردم؛ هرکجا  خادم  و  بود  امام  محبوب  او 
آرامش  مایه  داشت،  عهده  بر  را  آن  مسئولیت  او 
امام و رهبری و مردم بود. نام هاشمی بزرگتر از 
حضور  و  نقش آفرینی  بتواند  احدی  که  است  آن 
اسالمی،  نهضت  تاریخ  برِگ  برگ  در  را  او  موثر 
از ابتدای مبارزات در دهه چهل تا پیروزی انقالب، 
و از سابقه بی بدیل و درخشان او در مدیریت دفاع 
دقائق  واپسین  تا  مقاطع حساس  تا همه  مقدس 
قلب  در  او  همیشگی  حیات  و  ایشان،  زندگانی 
مردم قدرشناس ایران عزیز را انکار کند. که پیر 
و مراد همه ما خمینی عزیز قدس ا... نفسه الزکیه 
است  زنده  بدانند که هاشمی  فرمود: »بدخواهان 
چون نهضت زنده است.«. اینجانب با اعالم سه 
رسمی؛  تعطیل  روز  یک  و  عمومی  عزای  روز 
مصیبت بزرگ فقدان این قهرمان ملی، اندیشمند 
بزرگ اسالمی و سرمایه بی بدیل نظام جمهوری 
روحی  ا...  بقیه  محضر حضرت  را  ایران  اسالمی 
له الفداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، 
علما و فضال، شخصیت های انقالب و نظام، ملت 
قدرشناس ایران به  خصوص مردم شریف استان 
کرمان و شهر رفسنجان، همه یاران و دوستداران 
و ارادتمندان ایشان به ویژه خانواده گرامی، همسر 
مکرمه و صبور و همچنین فرزندان و برادران آن 
مجاهد نستوه صمیمانه تسلیت می گویم و از درگاه 
درجات  علو  بزرگ  مرد  آن  برای  متعال  خداوند 
امام  مرادش  و  )ع(  اطهار  ائمه  با  همجواری  و 
خمینی)ره(، همرزمان و شهدای انقالب اسالمی، و 
برای همه بازماندگان صبر و أجر مسألت می دارم.

آخرین ناهار آیت  ا... 

وزیر  هاشمی  دکتر 
بهداشت با ذکر خاطره 
با  خود  نهار  آخرین 
مجمع  فقید  رئیس 
مصلحت  تشخیص 
نوشت :  روز یکشنبه را 

دو نفری در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام 
صرف کردیم. بسیار سرحال و امیدوار به آینده بودند 
و نزدیک به یک ساعت صحبت کردیم. ایشان از 
مسائل سیاسی روز و آرزوهای بلندش برای کشور 
و انقالب گفت که بیانش فرصتی دیگر را می طلبد. 
هنوز باور نمی کنم که این آخرین نهار آیت ا... بوده 
باشد و حاال پس از گذشت ساعت ها، من مانده ام 
و بهتی به بلندای تمام خاطرات 38 سال گذشته. 
او به آرامی رفت و به پیر و مرادش خمینی بزرگ و 
یاران شهیدش مطهری، بهشتی، باهنر، رجایی و... 
پیوست.  چه نیکو رفتنی و چه مصیبتی برای یاران. 
هر چند از این پس جای آیت ا... درمیان ما خالی 
است، اما باورها و مسلک معتدل و برگرفته از قرآن 

و عقالنیت او همیشه چراغ راه مان خواهد بود.

پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی در جوار امام )ره( آرام گرفت

  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  شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

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  

 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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در بعضی ها اضطراب روی همه زندگی شان اثر می گذارد

چهارشنبه *22 دی  1395 * شماره 3694

آیه روز  

و اگر از آنها بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است مسلما خواهند گفت  خدا بگو ستايش از آن 
خداست ولى بيشترشان نمى  دانند. سوره لقمان، آيه 25

حدیث روز  

چون خدا خير بنده اي را خواهد او را نسبت به دنيا بي رغبت و نسبت به دين دانشمند كند و به دنيا بينايش 
سازد و به هر كه اين خصلتها داده شود خير دنيا و آخرت داده شده است. امام جعفر صادق )ع( 

چون چرخ بکام يک خردمند نگشت
خواهى تو فلک هفت شُمر خواهى هشت

چون بايد مرد و آرزوها همه ِهشت
چو مور خورد به گور و چه گرگ به دشت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

همه چیز تقصیر من است

هيچ وقت بين زوجين، هميشه يک نفر مقصر نيست 
و معموال اشتباه از دو طرف اتفاق مى افتد اما گناهکار 
جلوه دادن خودتان، بستری برای شريک زندگى تان 
فراهم مى كند تا هر روز حق به جانب تر از ديروز با شما 
برخورد كند. نکته: روابط زناشويى و به طور كلى هر 
نوع رابطه ای توأم با عمل و عکس العمل است بنابراين 
اگر در مورد هر مشکلى فکر مى كنيد تقصيرش متوجه 
شماست،  اين مسئله را بررسى كنيد تا بيخود خودتان 

را محکوم نکنيد.
واقعيت اين است كه هيچ كس نمى تواند شما را كامل 
كند در حالى كه شما يک آدم كامل برای خودتان 
هستيد. روابط مى تواند سطح زندگى ما را باال ببرد 
اما نمى تواند آن را بسازد يا حتى از بين ببرد.نکته: بايد 
بدانيد شما به عنوان يک انسان كامل هستيد و قرار 
نيست شما و همسرتان مانند دو نيمه گمشده با هم 
برخورد كنيد كه با پيدا كردن هم كامل مى شويد. فقط 
كافى است سطح كيفى زندگى تان را ارتقا دهيد. اين از 
شما انسان بهتری مى سازد نه كامل تر.»بايد از بخشى 
از خودم مراقبت كنم تا صدمه نبيند«مى توانيد سال ها با 
فردی زير يک سقف زندگى كنيد اما به او اجازه ندهيد 
از ديوارهای حفاظتى شما وارد شود. اگر رابطه ای زنده 
و در حال رشد مى خواهيد، بايد ريسک پذير باشيد. 
نکته: ديواری را كه ساخته ايد بررسى كنيد. شايد شما 
با اين كار باعث ايجاد تعارض بين خودتان و شريک 
زندگى تان شده ايد. شايد مى ترسيد خواسته تان را ابراز 
كنيد. بهتر است ريسک كنيد و آنچه باعث ترس شما 

شده به شريک زندگى تان بگوييد.

مردی چهار پسر داشت. آنها را به ترتيب به سراغ درخت 
گالبى ای فرستاد كه در فاصله ای دور از خانه شان 
روييده بود: پسر اول در زمستان، دومى در بهار، سومى در 
تابستان و پسر چهارم در پاييز به كنار درخت رفتند.سپس 
پدر همه را فراخواند و از آنها خواست كه بر اساس آنچه 

ديده بودند درخت را توصيف كنند .
... پسر اول گفت: درخت زشتى بود، خميده و در هم 
پيچيده.پسر دوم گفت: نه.. درختى پوشيده از جوانه بود و 
پر از اميد شکفتن پسر سوم گفت: نه.. درختى بود سرشار 
از شکوفه های زيبا و عطرآگين.. و باشکوهترين صحنه 
نه!!!  ام.پسر چهارم گفت:  امروز ديده  تابه  بود كه  ای 
درخت بالغى بود پربار از ميوه ها.. پر از زندگى و زايش!مرد 
لبخندی زد و گفت: همه شما درست گفتيد، اما هر يک 
از شما فقط يک فصل از زندگى درخت را ديده ايد! شما 
نميتوانيد درباره يک درخت يا يک انسان براساس يک 
فصل قضاوت كنيد: همه حاصل انچه هستند و لذت، 
شوق و عشقى كه از زندگيشان برمى آيد فقط در انتها 
نمايان ميشود، وقتى همه فصلها آمده و رفته باشند!اگر در 
” زمستان” تسليم شويد، اميد شکوفايى ” بهار” ، زيبايى 

“تابستان” و باروری “پاييز” را از كف داده ايد!

گهگاه  ما  همگى  كه  است  چيزی  اضطراب 
دچار آن مى شويم، اما در بعضى ها اضطراب 
 روی همه زندگى شان اثر مى گذارد. اضطراب 
مى تواند اشکال مختلفى به خود بگيرد، اما در 
اغلب اوقات باعث ترس و وحشت افراد مى 
شود. اگر شما دوست، همسر يا والدين كسى 
هستيد كه هر روز با اضطراب دست و پنجه نرم 
مى كند، نکاتى وجود دارند كه بايد آنها را بدانيد.

حس می کند از فرط اضطراب 
پس می افتد

زمانى كه وحشت به او دست مى دهد، احساس 
مى كند خواهد مرد. قلبش ديوانه وار مى تپد، 
عرق مى كند و احساس حالت تهوع دارد يا فکر 
مى كند االن پس مى افتد. حتى در افراطى 
و  االن  كند همين  احساس مى  ترين حالت 
همين جا خواهد مرد؛ هيچ حسى بدتر از اين 

نمى تواند باشد.
صبور باشید

تر  سخت  شرايط  اين  نباشيد  صبور  اگر 
هردوی  اضطراب  به  فقط  چون  خواهدبود، 

شما افزوده خواهدشد و همه چيز بسيار بدتر 
خواهدشد.

 با آنها مهربان باشیم
مهربان بودن هم راستا با صبور بودن است، اما 
دائما مهربانى با كسى كه مضطرب است، بى 
ترديد كار ساده ای نيست و اين اصال ربطى به 
ميزان عالقه شما نسبت به او ندارد. شما ممکن 
است به سرعت ذخيره انرژی خود را استفاده 
كنيد، پس مهم اين است كه روی خودتان كار 
كنيد. اين به معنای مهربان بودن با خودتان 

نيز هست.
می دانند که اضطراب

 آنها بی معنی است
را  اين  آنها  است.  غيرعقالنى  آنها   اضطراب 
مى فهمند، اما دانستن اين موضوع باعث از 
بين رفتن اضطراب آنها نمى شود  چون نمى 
توانند جلوی خود را بگيرند. گاهى آنها درباره 
غيرعقالنى بودن اين حس هم نگران هستند و 
همين باعث تقويت اضطراب در آنها مى شود. 
اشاره به اينکه ترس و اضطراب آنها غيرعقالنى 

است، كامال بى فايده است.
از شما توقع درک این 

موضوع را ندارند
و  اين حس  هم  مواقع خودشان  اكثر  در  آنها 
هم  راهى  هيچ  و  كنند  نمى  درک  را  حال 
وجود ندارد كه از شما توقع داشته باشند آن را 
بفهميد، اما از اينکه شما برای اين كار تالش 

مى كنيد، خوشحال مى شوند.
 مثل شما فکر نمی کنند

اين امری طبيعى است آنها درباره همه موارد 
حتى كوچک بسيار فکر مى كنند و اين درباره 
امر  اين  است.  بزرگ هم صادق  موضوعات 
مى تواند خسته كننده باشد، اما همچنين مى 
تواند همان چيزی هم باشد كه آنها را برجسته 
و متفاوت مى سازد. مهارت آنها در توجه به 
از خطرات مى  آنها  عالى  ارزيابى  و  جزئيات 

تواند ابزاری ارزشمند به حساب آيد.
 لذت می برند که کمک می کنید

با آنها درباره چيزهای كوچکى كه مى تواند 
از  آنها  كنيد.  همفکری  باشد،  رسان  كمک 

چه چيزی مى توانند جلوگيری كنند؟ به آنها 
كمک كنيد كه در جست و جوی چيزهايى 
باشند كه به ديگران كمک مى كنند. راه هايى 
تا هر روز كمى حس  پيدا كنيد  را  كاربردی 
حال  دو  هر  و  باشيد  داشته  بيشتری  راحتى 

بهتری پيدا كنيد.
از اینکه بی اهمیت 
تلقی شوند، متنفرند

آنها اضطراب دارند؛ اما احمق نيستند. آنها را 
بى اهميت تلقى نکنيد؛ با آنها حتى در سخت 
ترين لحظات درست طبق آنچه هستند، رفتار 
كنيد. هميشه مهربان باشيد، اما هرگز آنها را 

تحقير نکنيد.
مسائل احساسی را بیش 

از حد درک می کنند
مضطرب بودن بسيار خسته كننده است. چون 
مضطرب ها دائما و بيش از حد ممکن خطرات و 
هشدارها را درک مى كنند. دائما دنبال خطرات 
هستند، هر آنچه را رخ داده است، بيش  از اندازه 

واكاوی و تجزيه و تحليل مى كنند.

اگر کمتر بپرسید، 
کمتر احساس وحشت خواهندکرد

فراتر از مسئله عالقه داشتن، اغلب از آنها مى 
پرسيم، »حالت خوبه؟«، اما اين اصال كمکى 
نمى كند. اگر آنها در شرايط مناسبى باشند، 
هيچ چيز بدتر از اين نيست كه از آنها بپرسيم 
كه آيا »حال شان خوب است يا نه؟« چون 
باعث مى شود درباره آن فکر كنند. باعث مى 
شود به داليلى فکر كنند كه مى تواند باعث 
ناراحتى آنها شود يا اينکه فکر خواهند كرد كه 

چرا از او اين سوال را مى پرسند.
وقتی شما مضطرب هستید، 

آنها اضطراب بیشتری خواهندداشت
نگاه كردن به كسى كه دچار اضطراب شديد يا 
حمله اضطرابى است، مى تواند ترسناک بوده 
و باعث اضطراب خود ما هم بشود. مخصوصا 
زمانى كه فرد مورد سوال كسى باشد كه عميقا 
به او اهميت مى دهيم. با اين حال، وحشت ما 
مى تواند به وحشت آنها دامن بزند، پس اين 

مهم است كه كامال خونسردی كنترل كنيم.

عارفانه روز

 برای همه دعا كنيد مثل پروردگار كه مهربانيش بر 
همه سايه افکنده است  ای دوست مرا دعا كن شايد 

نزديکتر از من به خدا ايستاده ای    

زمانی که مشکالت کوچک و آسان باشند رشد 
نخواهیم کرد؛ تنها زمانی که مشکالت بزرگ باشند 

فرصت رشد برای ما ایجاد می شود

  یک درخت بزرگ را با یک ضربۀ تبر 
 نمی توانید قطع کنید، آنقدر به آن ضربه 
می زنید که به یکباره می بینید توانستید. 

رسیدن به موفقیت نیز این گونه است، قدم به قدم.

مهربانی و محبت هرگز تلف نمی شود، چرا که 
حتی اگر برای کسی که در حقش محبت شده، 

فایده ای نداشته باشد، الاقل برای شخص
 مهربان منشا خیر است. سیمونز

546327981
974851624
218469753
894573162
321648597
657192348
139285476
762914835
485736219

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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     سـاندویچ فــدک
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 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

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

مغازه بهداشتی - آرایشی 
واقع در خیابان دولت روبروی 
مسجد امام هادی )ع( با کلیه 
امکانات به فروش می رسد. 

09216476910
فروش  1000 حلقه 

الستیک  مستعمل سواری 
09158630250

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

کار خوب اتفاقی نیست

وانت مدل 85، بیمه کالً تخفیف 
قیمت توافقی

09157219785 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فوری        فروش        فوری
یک باغ ویال به متراژ 2100 متر 

دارای امتیاز برق و منزل تیر آهنی 
به متراژ 60 متر و حصارکشی شده 

در روستای نیستان)فاصله 20 
کیلومتری بیرجند - جاده القورات(، 
قیمت بسیار مناسب به دلیل احتیاج 

فقط نقدی 35 میلیون
09151636675

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

اول    09902242584

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

09153613243 - شریفی

کارت دانشجویی اینجانب حسین رمضانی به 
شماره دانشجویی 94237135160006 
رشته اینترنت و شبکه های گسترده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه تاسیس شرکت تعاونی 
دامپروری شترداران خور به 
شماره ثبت 1563و شماره 

کد 7126 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

به نیروی خانم برای کار در مرکز اقامتی  
نیازمندیم.)مدرک  تحصیلی دیپلم(     

32252276

به یک نفر مسئول فروش آقا با روابط عمومی 
باال برای کار در دفتر مشهد نیازمندیم.

09151104997 

جمعیت جوانان سرزمین خورشید
 تقدیم می کند:

هتل 2 ستاره در مشهد مقدس
 + سه وعده غذایی منو باز+ پارکینگ  

ایاب و ذهاب به حرم مطهر و ... 
هر روز فقط 30/000 تومان

رزرو: 05632232000
بیرجند- حدفاصل میدان ابوذر و  طالقانی 

تصاویر هتل در تلگرام : 
@ javaneirani20016

قابل استفاده در کل کشور

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

به یک خانم  مجرب برای کار فروشندگی 
پوشــاک بـا 10ساعــت کــاری و حقــوق 
 300 تا350 به صورت توافقی  نیازمندیم.

خیابان معلم - بین معلم 19و 21 
پوشاک کبوتر           09157074201

به دو نفر خانم برای تکمیل بخش 
فروش و یک نفر آقا برای تعمیرات 
دستگاه کپی در نمایندگی توشیبا 

نیازمندیم.
آدرس: بلوار شهدای عبادی ، ابتدای 
بلوار شهید فایده ، ساختمان توشیبا 

ساعت مراجعه:
 8 الی 13 و 17 الی 20

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

  نبش انقالب 6- شهریاری 
    0915 164  3778-32229117 
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پرواز شاهین نوین بر بام فوتبال طبس

رقابتهای فوتبال قهرمانی جام حذفی طبس با برگزاری دیدار نهایی 
این رقابتها بین تیمهای فوتبال خانه کارگر و شاهین نوین به پایان 
مقدم،  طالیی  داشت،مهدی  ویژه  میهمان  یک  که  رسید.دیداری 
معاون  برقی  سعید  همراه  به  طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
فرمانداری طبس در حضور جمعی از پیشکسوتان ورزش شاهد و ناظر 
دومین قهرمانی تیم شاهین نوین در فصل جاری بودند.در آخرین و 
نوزدهمین رقابت این فصل جام حذفی طبس که با حضور شش تیم از 
باشگاههای مختلف سطح شهرستان برگزار شد، شاهین نوین توانست 
با گل دقیقه 35 مهاجم خود - سید مرتضی حسینی- از حریف خود 
پیش بیافتد و با حفظ همین نتیجه تا پایان بازی جام قهرمانی این 
دوره از مسابقات را از آن خود کند.این دومین قهرمانی شاهین نوین 
در رقابتهای فوتبال این فصل طبس بود که در یک فصل برای این 

تیم نوظهور در فوتبال این شهرستان بدست آمد.

ایران با بحرین، چین، مالزی و افغانستان هم گروه شد

تیم  و  برگزار شد  آسیا  قهرمانی  فوتبال ساحلی  مسابقات  قرعه کشی 
تیم های بحرین، چین،  با  رقابت ها  این  اول  ملی کشورمان در گروه 
بین  بود  قرار  ابتدا  ها  رقابت  شد.این  هم گروه  افغانستان  و  مالزی 
تاریخ های ۲۱ تا ۲۹ ژانویه برگزار شود، اما برگزاری آن به تعویق افتاد 
و قرار شد در ۱۴ الی ۲۱ اسفندماه به میزبانی کشور مالزی برگزار شود.

ورزشکار طبسی در جمع برترینهای رولبال کشور
 و انتخابی تیم ملی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکیت، پس از برگزاری رقابت 
های اسکیت رول بال دستجات آزاد و انتخاب نفرات برتر جهت حضور 
در تست های فنی، پس از ارزیابی عملکرد شرکت کنندگان، اسامی 
نفرات زیر به منظور حضور در اردوی نهایی این تیم اعالم شد.بر این 
مرادی،  علی  گودرزی،  میالد  داوری،  امید  مردان،  بخش  در  اساس 
استادی،  ایمان   ، نوروزی  مرتضی   ، تاجری  امید  پناه،  حمید  مجید 
علی  آبادی،  حبیب  احسان  کش،  طال  محمدرضا  بهرمانی،  سهیل 
محمد  و   ) )بازیکنان  یعقوبیان  حامد  نصوحی،  ارسالن  مرتضایی، 
عسگری،  محمد رضا آخوندزاده و محمد امین خوئینی ) دروازه بانان(  

نفرات دعوت شده به این اردو هستند. 

 تیم ملی نوجوانان ایران مغلوب تیم زیر 18 سال زنیت
 سن پترزبورگ شد

تیم ملی نوجوانان که برای شرکت در رقابت های جام جهانی کوچک 
به روسیه رفته بود، به مصاف تیم زیر ۱8 سال زنیت سن پترزبورگ 
رفت و با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شد.تک گل تیم ملی نوجوانان را 

»یونس دلفی« در دقیقه ۲۹ به ثمر رساند.

بادمجان: همیار الغری تان

حتما می دانید که میوه و سبزیجات زیادی 
برای کاهش وزن وجود دارد؛ اما بادمجان 
امر  این  در  فوق العاده ای  قدرت  واقع  به 
آنتی اکسیدان ها  حاوی  دارد.بادمجان 
پتاسیم  مانند  مختلف  معدنی  مواد  و 
آن  از  گرم   100 هر  ویتامین هاست.  و 
و  بدن تان می کند  وارد  کالری  فقط 20 

به بهترین شیوه شما را سیر می کند که 
همیار  مناسب،  رژیم  یک  چهارچوب  در 
الغری محسوب می شود. بهتر است بدانید 
که بادمجان حاوی میزان قابل توجهی آب 
است. این سبزی فوق العاده پرخاصیت به 
جریان خون کمک می کند و به واسطه 

فیبرهایی که دارد بدن را تمیز می کند.

با سیر از چشم ها مراقبت کنید 

به  ماندن  تر  سالم  برای  چشم  ها 
و  ویتامین ها  ضروری،  چرب  اسیدهای 
عملکرد  تا  دارند  نیاز  آنتی اکسیدان ها 
بهتری داشته باشند و از تخریب زودهنگام 
بافت ها در امان باشند. سیر یکی از مواد 
غذایی پرفایده برای پیشگیری از مهمترین 
مشکل بینایی سالمندی یعنی دژنراسیون 

ماکوالی مربوط به پیری است. ترکیبات 
کاهش  برای  سیر  در  موجود  گوگردی 
فشارخون باال و کنترل چربی خون که هر 
دو با آسیب های بینایی در ارتباط هستند 
موثر است. در واقع این ترکیبات گوگردی 
و مواد معدنی ضروری موجود در آن باعث 
حفظ غشای چشم و سالمت آن می شود.

تاثیر »خاک بازی« در درمان افسردگی

دانشمندان اخیراً  متوجه وجود میکروبی 
به  زیادی  شباهت  که  شده اند  خاک  در 
دارد،  »پروزاک«  ضدافسردگی  داروی 
این میکروب که در خاک زندگی می کند 
»سروتونین«  تحریک  باعث  تواند  می 
مستقیمی  ارتباط  آن  کمبود  که  شود 
های  بیماری  و  استرس  افسردگی،  با 

این  با  دارد.تماس  ودوقطبی  وسواسی 
در  را  »سیتوکنین«  سطح  میکروب 
خون افزایش می دهد؛ این حالت سبب 
می شود؛  خون  در  »سروتونین«  افزایش 
با خاک  بازی  می دهد  نشان  ها  پژوهش 
نتایج بسیار خوبی روی سالمت و کاهش 

استرس بیماران سرطانی داشته است.

هر فرد چه میزان ویتامین C نیاز دارد؟

از آنجایی که ویتامین C در دسته ویتامین 
ها قرار دارد، به طور کلی، برای بیشتر مردم 
بی خطر محسوب می شود و در واقع برای 
حفظ سالمت و ادامه حیات الزم نیز است. 
ویتامین  توصیه شده  مقدار  کلی  به طور 
C دریافتی در روز برای بانوان برابر با 75 
گرم  میلی   90 آقایان  برای  و  گرم  میلی 

است. این میزان می تواند از طریق رژیم 
غذایی تامین شود. با این وجود، افرادی که 
سیگار می کشند نیازمند مصرف ویتامین 
C بیشتر هستند که می تواند تا 35 میلی 
سیگاری  غیر  افراد  به  نسبت  بیشتر  گرم 
تخلیه  موجب  کشیدن  سیگار  زیرا  باشد 

این ویتامین از بدن می شود.

بازار  وارد  بیوتیک  آنتی   16 حدودا   1983-1987 های  سال  بین  در 
وارد  دارو   2 تنها  های 2007-2003  سال  در  درحالیکه  شد،  جهانی 
مقاوم  برای گونه های میکروبی  داروهای جدید  پیدا کردن  بازار شد. 
شده بسیار مشکل است و نیاز به صرف زمان و هزینه های باالیی دارد.

راهکارهایی جهت کاهش روند مقاومت به آنتی بیوتیک ها :
1-از خرید و مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها خودداری شود

2-برای درمان عفونت های ویروسی )سرماخوردگی و آنفلوآنزا( از آنتی 
بیوتیک استفاده نکنیم 3-تعداد و اندازه توصیه شده آنتی بیوتیک در 
هر نوبت مصرف رعایت شود 4- آنتی بیوتیک در فواصل زمانی منظم 
مصرف و دوره درمان تکمیل گردد و حتی درصورت احساس بهبودی 
وریدی  خوراکی،  های  بیوتیک  آنتی   -5 دهیم  ادامه  را  دارو  مصرف 
دارو،  مقدار  نوع  ندارند،   برتری  به دیگری  و عضالنی هیچکدام نسبت 

 راه تجویز و دوره درمان را پزشک تعیین می کند6-داروهای تجویزی 
مبادا  روز  برای  را  داروها   -7 ندهیم  پیشنهاد  دیگران  به  را  خودمان 
ذخیره نکنید، زیرا آنتی بیوتیک تجویزی روی همان عفونت بخصوص 
مؤثر و صرفاً برای شما در آن ایام تجویز شده است.»ما در قبال سالمت 

نسل آینده و فرزندانمان مسئولیم.«
معاونت غذا و دارو دانشگاه پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن )5(

کشف 46کیلوحشیش درشهرستان سربیشه

فرمانده انتظامي سربیشه از کشف 46 کیلو و750 گرم حشیش در این 
خبر داد.سرهنگ علیرضا فوالدي گفت:مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان با کسب خبری مبنی بر حمل و جابجایی مواد مخدر توسط 
سوداگران مرگ بالفاصله بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وي افزود:پس از انجام یکسری کار اطالعاتی گسترده و مراقبت،محدوده 
فعالیت قاچاقچیان شناسایی و پلیس مبارزه با مواد مخدر،یگان امداد و 
پاسگاه کالته سلیمان به محورهای احتمالی تردد اعزام شدند،مأموران 
پس از مشاهده خودرو قاچاقچیان دستور ایست دادند که راننده خودرو 
بدون توجه به ایست پلیس از محل متواري شد که در نهایت پس از 10 

کیلومتر تعقیب و گریز خودرو توسط مأموران متوقف و دستگیرشدند. 

کشف 250میلیون ریال احشام قاچاق در بیرجند

فرمانده انتظامي بیرجند از کشف 53 رأس احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ علیرضا امیرآبادي زاده گفت: مأموران انتظامی هنگام کنترل محورهای 
عبوری به یک کامیون حامل احشام مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي 
هدایت کردند.وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو تعداد 53رأس گوسفند که 
فاقد مجوز از دامپزشکي بود کشف که کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق 
را 250میلیون ریال برآورد کردند.وی تصریح کرد:در این رابطه یک خودرو توقیف 
و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.وی 
اظهار داشت:با توجه به این که بسیاري از بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به 
انسان و در واقع مشترک بین دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این گونه 

احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

راز قتل عام 8 زن و مرد بلوچی ؛ حمله وحشیانه با رگبارهای سنگین  

و  سیستان  استان  توابع  از  ایرانشهر  در  نفر   8 عام  قتل  بر  مبنی  خبری 
بلوچستان منتشر شد.سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس استان سیستان و 
بلوچستان گفت: ماموران پلیس در  تماس کارمند اداره بهداشت در جریان 
وقوع جنایتی خونین در روستای نصرآباد ایرانشهر قرار گرفتند. با حضور 
ماموران در محل آن ها با جسد خونین 5 کودک، 2 زن و یک مرد روبرو 
شدند.وی ادامه داد: کارمند اداره بهداشت در تحقیقات اولیه ادعا کرد زمانی 
که برای تزریق واکسن هپاتیت به روستا آماده متوجه باز بودن در شده و 
پس از ورود به خانه با این اجساد روبرو شده و موضوع را به پلیس اطالع 
داده است.خانی، دادستان عمومی و انقالب ایرانشهر اظهار کرد: این 8 نفر در 

ساعات اولیه صبح با شلیک گلوله و در خواب به قتل رسیده اند.

با این گیاه از کبد خود محافظت کنید!

کبد  محافظ  گیاهان  دیگر  از  کاسنی 
جمله  از  آن  قسمت های  همه  که  است 
گل ها،  و  ساقه  برگ،  ساقه،  ریشه، 
دارویی هستند. این گیاه نیز از قدیم در 
قرار  استفاده  مورد  کبدی  بیماری های 
گرفته است.برای استفاده آن می توان 5 تا 
10 گرم آن را ابتدا خرد و له کرد و روی 

 5 مدت  به  و  ریخت  آب  لیوان  یک  آن 
دقیقه جوشاند. این جوشانده باید پس از 
صاف کردن میل شود. مصرف روزانه آن 
همین مقدار است.عرق کاسنی نیز مانند 
نیست  مذکور  خواص  دارای  شاتره  عرق 
برای  با طبیعت سرد  مایعی  عنوان  به  و 

خنثی کردن گرمی ها استفاده می شود.

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

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

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

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

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج۷ و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616۷56-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

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

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   3231۷903 - 0915363804۷ 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
رستوران کریم خان )شعبه مرکزی(

چلومرغ - چلو کباب کوبیده - چلو جوجه - استامبلی پلو
 چلو خورشت قیمه - چلو خورشت قورمه سبزی 

فقط 7500 تومان
ارسال بیش از سه پرس رایگان

آدرس: میدان امام - مقابل پمپ بنزین 
تلفن چهاررقمی سفارشات:3150  همراه:09151614246-09155611299

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه



7
نشست مدیر کل استاندارد با اعضاء  هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

دادرس مقدم- مدیر کل استاندارد و اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند، در محل اداره کل استاندارد با هدف استحکام ارتباط بین حوزه 
استاندارد و دانشگاه، دیدار و گفتگو کردند. مروی مقدم مدیر کل استاندارد از ایجاد دفتر استانداردسازی در این دانشگاه طی ایام ا... دهه فجر با حضور 

ریاست سازمان استاندارد خبر داد و افزود: با ارتباط استاندارد و دانشگاه ورود برای تدوین استانداردهای بین المللی در سطح کالن میسرتر می گردد.
چهارشنبه* 22 دی 1395 * شماره 3694

7
نماینده ولی فقیه در استان:

 آیت ا... هاشمی رفسنجانی مبارز
کم نظیر نسل اول مبارزان ضد ستم شاهی بود

نماینده  تسنیم- 
در  استان  در  ولی فقیه 
آیت ا...  درگذشت  پی 
رفسنجانی  هاشمی 
صادر  تسلیتی  پیام 
آمده  پیام  این  در  کرد. 

و  دیرین  یار  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  است 
نسل  نظیر  کم  مبارز  و  رهبری  و  امام  همسنگر 
مبارزات  دوران  و  شاهی  ستم  ضد  مبارزان  اول 
پر  راه  این  دیده   رنج  و  اسالمی  انقالب  نهضت 
رحلت  کرد:  بیان  وی  است.  پرافتخار  و  خطر 
حضرت آیت ا... هاشمی رفسنجانی را به محضر 
العظمی  آیت ا...  حضرت  جهان  امرمسلمین  ولی 
و  دیندار  مردم  و  العالی(  )مدظله  خامنه ای  امام 
عرض  تسلیت  جنوبی  خراسان  استان  والیتمدار 
کرده و از خداوند سبحان علو درجات، غفران و 

رحمت الهی را مسئلت دارم.

درگذشت آیت ا... رفسنجانی غمی سترگ 
و جانکاه برای ملت ایران اسالمی است

استاندار  خبر-  گروه 
ضمن تسلیت درگذشت 
رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: در 
هاشمی  آیت ا...  گذشت 
رفسنجانی غمی سترگ 

و جانکاه برای ملت ایران اسالمی است. پرویزی 
در پیامی عنوان کرده است: ارتحال عالم ربانی و 
مقام  و  راحل)ره(  امام  دیرین  یار  مجاهد،  روحانی 
معظم رهبری، که عمر پر برکت خود را در راه 
و  کرد  سپری  اسالمی  انقالب  و  اسالم  اعتالی 
روح بلند و ملکوتی ایشان در شب وفات حضرت 
معصومه)س( به روح واالی امام، شهدای گرانقدر 
سهمگین  ضایعه ای  پیوست،  انقالب  و  اسالم 
ایران  عزیز  ملت  برای  جانکاه  و  سترگ  غمی 
اسالمی است. استاندار خراسان جنوبی این ضایعه 
مقام  بقیه ا...االعظم)عج(،  حضرت  محضر  به  را 
معظم رهبری، مراجع بزرگوار، ریاست جمهوری، 
اسالمی  ایران  شریف  ملت  علمیه،  حوزه های 
شریف،  مردم  و  ایشان  معزز  و  معظم  بیت  و 
و  جنوبی  خراسان  صحنه  در  همیشه  و  انقالبی 
تسلیت  دل،  از  نارفته  رفته  آن  دلدادگان  تمامی 
و تعزیت گفت. وی از درگاه ایزد متعال برای آن 
علو  نستوه  مجاهد  و  وارسته  فاضل  سعید،  فقید 
درجات و برای بازماندگان محترم و معظم صبر و 

شکیبایی و طول عمر با عزت مسئلت کرد.

خدمات برجسته آیت ا... رفسنجانی
بر همگان روشن است

ایرنا- حجت االسالم 
مردم  نماینده  عبادی 
و  خوسف  بیرجند، 
در  مجلس  در  درمیان 
تسلیت  با  ای  اطالعیه 
امام  دیرین  یار  ارتحال 

و رهبری نوشت: بی گمان خدمات برجسته وی 
مسئولیت  و  ها  عرصه  در  انقالب  از  بعد  و  قبل 
های مختلف بر همگان روشن است. وی افزود: 
از  قبل  ایشان  ناپذیر  خستگی  های  مجاهدت 
انقالب و مبارزه سرسختانه با گروهک های معاند 

پس از انقالب فراموش شدنی نیست.

آیت ا... هاشمی رفسنجانی هیچ گاه
از امام خمینی )ره( و آرمان هایش

دست نکشید

فرماندار  تسنیم- 
با  بیرجند  شهرستان 
آیت  ا...  اینکه  بیان 
یار  همیشه  رفسنجانی 
دوستدار  و  امام  یاور  و 
مقام معظم رهبری بود 

گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی هیچگاه از امام 
ناصری  نکشید.  دست  آرمانهایش  و  خمینی)ره( 
اظهار کرد: این شخصیت برجسته، مسئولیت مهم 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه 
کاری خود دارد که نبود این شخصیت بزرگوار قطعا 

برای مدیریت کشور ضربه ای سنگین است.

آیت ا... هاشمی رفسنجانی
ارادت قلبی خاص به رهبری داشت

تسنیم- امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با بیان 
سیاستمدار  یک  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا...  اینکه 
هوشمند بود که کشورهای اسالمی و غیر اسالمی 
ارادت  رفسنجانی  آیت ا...  گفت:  می شناختند  را  او 
خاصی به مقام معظم رهبری داشت. حجت االسالم 
مشرفی اظهار کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
آیت ا...  که  بود  نظام  در  مهمی  مسئولیت  کمتر 

هاشمی رفسنجانی تجربه نکرده باشد.

آیت ا...  هاشمی رفسنجانی
در همه بحران ها در کنار انقالب بود

هاشمی  ا...  آیت  گفت:  بشرویه  فرماندار  ایرنا- 
بود که  از جمله چهره های شاخصی  رفسنجانی 
در همه صحنه ها و بحران ها در عرصه انقالب 
ارتحال  ستاد  نشست  در  زمانزاده  داشت.  حضور 
ضایعه  کرد:  عنوان  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت 
درگذشت این شخصیت برجسته را باید عمیقا به 

مردم و رهبر انقالب اسالمی ایران تسلیت گفت.

حوزویان با تمام مشکالت جامعه را
به سرمنزل مقصود می رسانند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در دیدار با طالب حوزه 
علمیه سفیران هدایت شهرستان قاین خاطرنشان 
و  وارثان شجره طیبه هستید  کرد: شما حوزویان 
با تمام مشکالتی که برخی دشمنان جامعه فعلی 
را درگیر آن می کنند جامعه را به سرمنزل مقصود 
هدایت  سفیران  علمیه  مدیرحوزه  می رسانید. 
شهرستان قاین نیز در این دیدار با اشاره به تأسیس 
در  قاین  شهرستان  هدایت  سفیران  علمیه  حوزه 
در  طلبه  حاضر ۱۰۳  زمان  در  گفت:  سال ۱۳۸۸ 
هستند. حجت االسالم  فعالیت  مشغول  حوزه  این 
رحمانی یادآور شد: تاکنون تعداد ۳۰ نفر از طالب 
این حوزه علمیه پس از اتمام سطح 2 حوزه برای 

ادامه تحصیل به قم عزیمت کرده اند.

پیام امام جمعه بیرجند در پي ارتحال
 آیت ا... هاشمي رفسنجاني

ایسنا- امام جمعه بیرجند 
با صدور پیامی ارتحال یار 
رهبری  و  امام  دیرین 
هاشمی  ا...  آیت  حضرت 
رفسجانی را تسلیت گفت. 
حجت االسالم رضایی در 
متن پیام عنوان کرد: ارتحال ملکوتی مفسر قرآن، 
صاحب تفسیرقویم راهنما و تدوین کننده فرهنگ 
عظیم قرآن، یارو یاور امام و رهبری حضرت آیت 
ا... هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه حضرت بقّیة ا... 
ارواحنا فداه، رهبر معظم انقالب جامعه روحانیت و 

ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می نمایم.

برگزاری مراسم گرامیداشت ارتحال
آیت ا... هاشمی رفسنجانی در طبس

ایرنا- یاد و خاطره آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

با  شنبه  سه  رهبری عصر  و  امام)ره(  دیرین  یار 
حضور قشرهای مختلف مردم طبس در دفتر امام 

جمعه این شهر گرامی داشته شد.

اولین کنگره ملی- استانی شهدا
در استان برگزار می شود

مهر- معاون هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا)ع( 
در  شهدا  استانی  ملی-  کنگره  اولین  برگزاری  از 
استان خبر داد و گفت: این کنگره در نیمه دوم مهر 
ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد. اسماعیلی با اشاره به 
اینکه برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره ساختاری 
شامل شورای سیاست گذاری به ریاست نماینده ولی 
فقیه در استان تشکیل شده است، افزود: اولین جلسه 
این شورا برگزار و کلیات کنگره نیز در آن مطرح 
شده است. وی ادامه داد: برنامه ریزی برای اجرا، 
کارگیری  به  و  استان  توان  و  ظرفیت  از  استفاده 
مقدورات استان از جمله وظایف ستاد اجرایی کنگره 

برا برگزاری هرچه بهتر این کنگره است.

مراسم بزرگداشت آیت ا... رفسنجانی 
روز پنجشنبه برگزار می شود

هاشمی  ا...  آیت  ارتحال  ستاد  مسئول  مهر- 
رفسنجانی در استان اظهار کرد: همزمان با سومین 
این عالم مجاهد در ساعت ۹:۳۰  روز خاکسپاری 
دقیقه روز پنج شنبه جلسه ترحیمی از سوی دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند و با همکاری دستگاه های عضو 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان در مسجد 
امام حسین بیرجند برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
ابراهیم زاده بیان کرد: ایشان شخصیتی است که در 
طول دوران مبارزه با پایداری و تالش بسیار جان 

بازی های فراوانی برای انقالب کرده است.

ترانزیت خارجی در گمرک استان
بیش از 2برابر شد

ایرنا- مدیرکل گمرکات استان گفت: در ۹ ماهه 
سال ۱۳۹5ترانزیت خارجی ۸۷۷ دستگاه کامیون 
به وزن 2۱ هزار تن در گمرک استان انجام شد 
که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
دارد.  افزایش  برابر   2.۳۸ وزن  و  2.4۷برابر  تعداد 
خاشی عنوان کرد: کود شیمیایی، مرغ منجمد، گاز 
مایع، مخازن فلزی و تخم مرغ از جمله کاالهای 

ترانزیت خارجی استان در این مدت بود.

ساالنه 6میلیارد ریال برای آبرسانی سیار 
به روستاهای زیرکوه نیاز است

)آبفار(  روستایی  فاضالب  و  آب  مدیر  ایرنا- 
زیرکوه گفت: ساالنه 6 میلیارد ریال بودجه برای 
آبرسانی سیار به 2۳ روستای این شهرستان مرزی 
که با مشکل تامین آب رو به رو هستند، نیاز است. 
غالمحسینی عنوان کرد: برای آبرسانی به روستاها 
با کمبود بودجه مواجه هستیم، که در سال جاری 

آبرسانی به صورت دیون انجام شده است.

برزجی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: در سال گذشته ۹ هزار و۳4۳ فرصت 
شغلی از طریق کاریابی ها پیشنهاد شد که تنها 

2 هزار و 5۹۷ مورد آن جذب شده است.
سنجری در گفتگو با روزنامه آوا به فعالیت 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  در  ۸کاریابی 
مراکز کار ثبت نام از متقاضیان کار را انجام 
آنها  طریق  از  کار  جویندگان  معرفی  و  داده 

رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  شود.  می  انجام 
اجتماعی با بیان اینکه در سال گذشته 6 هزار و 
۷54 نفر به مراکز کاریابی استان مراجعه کرده 
دارای مدرک  افراد  این  اند، گفت: 62 درصد 
تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم و۳۸درصد دارای 
مدرک دانشگاهی هستند. به گفته سنجری۳۷ 
درصد   6۳ و  مهارت  دارای  افراد  این  درصد 
جویندگان کار استان فاقد هرگونه مهارت الزم 

اکثر  اینکه  بیان  با  برای اشتغال هستند. وی 
جویندگان را قشر نوجوان و جوان تشکیل می 
دهند، بیان کرد:6۰ درصد جویندگان کار استان 
بین ۱5 تا ۳4 سال سن دارند. مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: میزان 4۱ درصد 
از این فرصت ها در بخش صنعت، دو درصد در 
بخش کشاورزی و5۷ درصد در بخش خدمات 
بوده است. سنجری با بیان اینکه از مجموع 

مراجعه کنندگان به کاریابی  ها 2 هزار و 5۹۷ 
نفر به کار گمارده شدند، افزود: از این میزان 5۷ 

درصد مردان و 4۳ درصد زنان بودند.
درصد   ۸۹ تعداد  این  از  کرد:  اضافه  وی 
بخش  در  ۱۱درصد  و  خصوصی  بخش  در 
تعاونی مشغول به کار شده اند. سنجری نرخ 
بیکاری استان در تابستان۱۳۹5 را 4/۱۳ درصد 
عنوان کرد و گفت: هم اکنون نرخ مشارکت 

در خراسان جنوبی حدود ۳/4۱ درصد است. 
سنجری با تاکید بر این که فرهنگ کار ما غلط 
اینکه جوانان ما به دنبال  است، بیان داشت: 
است  غلطی  فرهنگ  باشند  دولتی  استخدام 
که باید اصالح شود. وی تاکید کرد: در زمان 
حاضر فضا و نیاز در بازار کار وجود دارد اما از آن 
استفاده نمی شود و مردم باید نسبت به ظرفیت 

های استان در بخش اشتغال آگاه شوند.

گروه خبر- استاندار در مراسم گرامیداشت 
معصومه)س(  فاطمه  حضرت  وفات  سالروز 
رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  ارتحال  نیز  و 
فرمانداری  و  استانداری  کارکنان  درجمع  و 
ا...  آیت  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرستان 
همیشگی  همراه  و  یار  رفسنجانی  هاشمی 
امام راحل و مقام معظم رهبری و از صمیم 

قلب حامی دولت یازدهم بود.
هاشمی  ا...  آیت  کرد:  بیان  پرویزی، 
رفسنجانی یکی از موثرترین و بهترین ارکان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بوده در 
تمامی عرصه ها و صحنه ها نقشی بی بدیل 
مقدس  نظام  در  داد:  ادامه  وی  نمودند.  ایفا 
جمهوری اسالمی ایران کمتر کسی را می توان 

مثال زد که در تمامی بخش های مسئولیتی 
در شرایط سخت حضور داشته و توانسته به 
توفیقات بسیار زیادی نیز دست پیدا کند. وی به 
نقش تصمیمات آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 
توسعه و بازسازی کشور بعد از جنگ تحمیلی 
ایشان  تصمیمات  برخی  افزود:  و  کرد  اشاره 
نبود و  از مخالفان قابل هضم  برای بسیاری 
باورش برای برخی از آنان بسیار سخت می 
نمود؛ از اینرو با بکارگیری حربه های مختلف 
انقالب تالش کردند.  این ذخیره  در تخریب 
پرویزی ایشان را یاور و همراه همیشگی مقام 
معظم رهبری دانست و تصریح کرد: همانگونه 
که از متن پیام رهبری پیداست متاسفانه برخی 
وانمود  تا بگونه ای  بودند  خناسان در تالش 

کنند که ایشان مخالف رهبری است و یا با 
هیچگاه  البته  که  دارد  نظر  اختالف  ایشان 

به اهداف خود نرسیدند چرا که هیچگاه این 

نیز  و  رهبری  به  ایشان  ارادت  از  ها  تالش 
عالقه رهبری به این شخصیت وارسته کم 

نکرد. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد با 

بکارگیری همین حربه روح و روان ایشان را 
آزرده خاطر ساختند، افزود: آیت ا... رفسنجانی 
از جمله شخصیت های بسار مهم و تاثیرگذار 
ای  ضایعه  قطعاً  ایشان  نبود  که  بود  نظام 
ناپذیر و اسفناک برای کشور و ملت  جبران 

عزیز وقهرمان ایران اسالمی است.
وی با بیان اینکه مرگ و رسیدن به لقاءا... 
پستی  و  رده  هر  در  ها  انسان  ما  همه  برای 
بگذاریم  نباید  افزود:  است،  باشند متصور  که 
افرادی که از تمام هستی خود برای اعتالی 
حساس  و  سخت  شرایط  در  و  گذشته  نظام 
تاریخ انقالب خون دل های فراوان خورده اند 
با برخوردهای سلیقه ای نگریسته شده و مورد 

کم توجهی و یا کم لطفی قرار گیرند.

خزاعی- صبح روز گذشته فرماندار بیرجند در شورای 
فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بیرجند 
با تاکید بر بررسی رویدادهای فرهنگی برای از بین بردن 
این معضل خانمان سوز اجتماعی، عنوان کرد: اعضای 
این شورا باید طبق وظایف قانونی و انسان دوستانه خود 
برای حل این مشکل انجام وظیفه کنند. ناصری مشارکت 
مردمی را بسیار مهم دانست و ارشاد و تذکر لسانی را اولین 

مرحله برخورد با این گونه بیماران دانست.
این  با  همگام  عمرانی  خدمات  گسترش  وی 
رویکردفرهنگی را کاری الزم و تعامل سازنده بین همه 
دستگاه های متولی در برخورد با پدیده اعتیاد و تکدی 
بحث سازماندهی  افزود:  ناصری  را خواستار شد.  گری 
متکدیان از موضوعاتی است که سال ها مطرح است و 

این امر مهم بر اساس قانون بر عهده شهرداری گذاشته 
شده است. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند  هم 
با  پاک  عنوان کرد: طرح محله  فرماندار،  پیرو سخنان 
همت نهادهای متولی، عملی خواهد شد و تالش می 
کنیم تا با جذب هر چه بیشتر این بیماران ،به طور جدی 

با این پدیده شوم مقابله کنیم.
پاک،  محله  طرح  کرد:  عنوان  فالحی  سرهنگ 
ارتقا سالمت  و  مخدر  مواد  کاهش مصرف  با هدف 
شناسایی  وی  باشد.  داشته  استمرار  باید  جامعه 
و  آلوده  محالت  در  کنندگان  مصرف  قاچاقچیان، 
اقدامات الزم، برای دوام طرح  از  را  توزیع کنندگان 
محله پاک دانست و افزود: کمیته بهداشت و سالمت 

مهم ترین نقش را در این طرح ایفا می کند.

زمینه 9000 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد

آیت ا... هاشمی رفسنجانی از صمیم قلب همراه امام و رهبری بود

تاکید برظرفیت های سازمان های مردم نهاد
در ساماندهی پدیده شوم اعتیاد

فرماندار بیرجند:

از ضرورت  بیرجند  متکدیان  مرکز  مسئول  خزاعی- 
جمع آوری متکدیان, با همکاری و تعامل سازنده خبر داد.
منصوره امیرآبادی در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان 
کرد: پس از انجام کارهای الزم توسط شهرداری و نیروی 
انتظامی، این افراد از شهر جمع آوری می شوند و به مرکز 
ساماندهی متکدیان منتقل می شوند. وی با اشاره به این 
مطلب که اکثر این افراد از بیماري اعتیاد رنج می برند، 
گفت: درمانگاه بیمارستان امام رضا و برخی مراکز ترک 
اعتیاد با ما همکاری می کنند و همکاران ما در این مرکز 
بررسی های الزم را انجام داده و در صورت ابتالی فرد 
متکدی به بیماری اعتیاد، وی را روانه درمانگاه یا مراکز 
ترک اعتیاد می کنیم. امیرآبادی ضمن بیان روند انتقال 
این افراد به مراکز درمانی , عنوان کرد: در صورتی که 
درمانگاه  به  باشد  داشته  سال سن  زیر ۱۸  مبتال  فرد 
مراکز  به  وگرنه  شود  می  منتقل  رضا  امام  بیمارستان 

درمانی سرپایی مراجعه می کنند. در ادامه به بضاعت 
مالی این افراد اشاره شد و این حقیقت که ناتوانی آن 
ها در تامین زندگیشان، آنان را مجبور به خیابانگردي و 

درخواست هرگونه کمکی از مردم، نموده است.

فقر این افراد در سایه شوم اعتیاد
علت تکدی آنان است

از  که  افرادی  گفت:  بیرجند  متکدیان  مرکز  مسئول 
ناتوانی مالی برخوردارند برای صدور دفترچه بیمه سالمت 
اقدام می کنند تا توان خریداری داروهای الزم را داشته 
باشند. امیرآبادی ضمن اشاره به روند مراجعه این افراد به 
مراکز درمانی و بیمارستان ,افزود: این بیماران هر روزه 
برای گرفتن دارو به مراکز درمانی مربوطه مراجعه می 
کنند  و با استفاده از خدمات بیمه سالمت، با مبلغی پایین 

تر از نرخ معمول، از خدمات آنجا بهره مند می شوند.

ضرورت جمع آوری متکدیان با تعامل سازنده

در گفتگو با آوا مطرح شد:

خزاعی- مدیر کل تبلیغات اسالمی گفت: 
تثبیت نظام در تنگنای تاریخ انقالب اسالمی، 
هاشمی  ا...  آیت  های  دغدغه  از  یکی  تنها 
رفسنجانی بود. به گزارش آوا، مدیر کل تبلیغات 
ا... هاشمی  اسالمی استان، عنوان کرد: آیت 
رفسنجانی، رازدار انقالب و پیرو اصیل والیت 
فقیه بود. حجت االسالم کاظم لطفیان دوشنبه 
شب در مراسم بزرگداشت یار دیرین حضرت 
امام )ره( و مقام معظم رهبری در مسجد امام 
حسین )ع( بیرجند، بیان کرد: مرحوم آیت ا... 
هاشمی رفسنجانی زحمت فراوانی برای نظام و 
انقالب کشیدند تا کشورمان به شرایط کنونی 
رسیده است. وی افزود: امانت داری و رازداری 
ا... هاشمی رفسنجانی  آیت  از شاخصه های 
بود. لطفیان از آیت ا... هاشمی رفسنجانی به 

عنوان شخصی انقالبی یاد کرد و یادآور شد: 

افشای  به  و  دارند  مسئولیتی  امروز  کسانیکه 

شخصیت  این  باید  پردازند  می  نظام  اسرار 

در  وی  دهند.  قرار  خود  الگوی  را  برجسته 

مستمر  های  تالش  به  اشاره  ضمن  ادامه 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی برای ایجاد ثبات 

و ارامش در تنگناهای تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران افزود: کسانی که مدام به دنبال شایعه 
و شایعه سازی هستند و نگاهشان به رسانه 
را گسترده  فتنه ۸۸  دامنه  است،  های غربی 
کرده اند، در غیر این صورت کسانی که پیرو 
این  به  عنوان  هیچ  به  هستند،  فقیه   والیت 

شایعه ها دامن نمی زنند.
وي با بیان اینکه آیت ا... هاشمي رفسنجاني 
به مسئله مهم »والیت فقیه« اعتقاد داشت چرا 
که این مهم برگرفته از متن قرآن و روایت ائمه 
معصومین علیهم السالم است، افزود: آیت اهلل 
نیز همچون مقام معظم  هاشمي رفسنجاني 
به دنبال شکل گیري تمدن  رهبري همواره 
باشکوه اسالمي بود و این مهم تنها با پیروي از 

والیتمداري محقق مي شود.

یار  رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  یادبود  آیین  ایرنا- 
دیرین حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری و رئیس 
در  دیروز صبح  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  فقید 
مسجد رسول بازار بیرجند برگزار شد. در این آیین که 

قشرهای مختلف مردم و بازاریان بیرجند حضور داشتند، 
ا...  گفت:آیت  نیرو  وزارت  فرهنگی  امور  کمیته  دبیر 
رفسنجانی قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی همواره 

در صدد احیای ارزش های اسالمی و فکر مردم بود.

رفسنجانی  هاشمی  ا...  آیت  یادبود  آیین  ایرنا- 
مجمع  فقید  رئیس  و  رهبری  و  امام)ره(  دیرین  یار 
تشخیص مصلحت نظام شامگاه سه شنبه به دعوت 

قشرهای  حضور  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امام  مسجد  در  استانی  مسئوالن  و  مردم  مختلف 

برگزار شد. بیرجند  حسین)ع( 

تثبیت نظام در تنگنای تاریخ انقالب اسالمی، تنها یکی از دغدغه های آیت ا... هاشمی رفسنجانی بود

برگزاری آیین یادبود آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مسجد امام حسین)ع(بزرگداشت ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی در بازار بیرجند

استاندار:
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توصیف خاص سردار سلیمانی از 
آیت  ا... هاشمی: او همان حالتی که از 

اول داشت را تا آخر حفظ کرد

در  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار 
حاشیه مراسم تشییع رئیس فقید مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام در توصیف آیت ا... هاشمی  گفت :

»آقای هاشمی همان حالتی که از اول داشت را 
تا آخر داشت گاهی اوقات تاکتیک های متفاوتی 
هم  و  ستیز  استکبار  هم  هاشمی  ولی  داشت 

دشمن ستیز بود.«

صراحت، پرکاری و وفاداری به امام
 و رهبری از ویژگی آیت ا... هاشمی بود

صراحت،  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر 
پرکاری و وفاداری به امام و رهبری را از مجموعه 
ا... هاشمی عنوان کرد. محسن  ویژگی های آیت 
جزو  رفسنجانی  هاشمی  آقای  داد:  ادامه  رضایی 
شخصیت هایی بود که از نظام جمهوری اسالمی 
قابل جداسازی نبود. به همین دلیل دشمنان زیادی 
داشت. از بیرون تا داخل این وضعیت وجود داشت. 
همراه  من  که  خارجی  سفرهای  در  افزود:  وی 
ایشان بودم، وقتی با روسای جمهور سایر کشورها 
دور یک میز می نشستند کاماًل کوچکی آن روسای 

جمهور را در مقابل آقای هاشمی می دیدم. 

عسگری: انتقادها به صداوسیما را روی 
چشم می گذاریم و اصالح می کنیم 

رئیس سازمان صدا و سیما در واکنش به انتقادهای 
اخیر نسبت به نحوه بازتاب رسانه ای مراسم تشییع 
پیکر آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: انتقادها را 
روی چشم می گذاریم و سعی می کنیم نسبت به 

انتقادها، عملکردمان را اصالح کنیم.

محسن هاشمی: پدرم به دنبال وحدت بود

فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
ویژگی های بارز آیت ا... هاشمی رفسنجانی از جمله 
اعتدال و حفظ وحدت در جامعه اشاره کرد و یادآور 
شد:  حفظ وحدت در جامعه از ویژگی های ایشان 
بود. آیت ا... هاشمی رفسنجانی سعی کرد در تمام 
مراحل زندگی وحدت را حفظ کند. محسن هاشمی 
ادامه داد: آیت ا... هاشمی رفسنجانی در دوران بعد از 
جنگ تحمیلی و ارتحال امام خمینی )ره( با انتخاب 

رهبری در تثبیت نظام نقش بارزی داشتند.

ناطق می تواند نقش آیت ا... هاشمی 
را برای اعتدال گراها ایفا کند 

ا... آیت  خالی  جای  گفت:  مجلس  رئیس  نایب 
هاشمی هیچ گاه پر نخواهد شد. مطهری گفت: 
اگر بخواهیم شخصیت معتدلی را معرفی کنیم که 
اعتدالی  برای گروه های  را  ا...  آیت  بتواند نقش 

و اصالح طلب ایفا کند آقای ناطق نوری است. 

مرحوم هاشمی به آن چه مصلحت نظام 
تشخیص می داد، عمل می کرد

نایب رئیس مجلس گفت: آیت ا... هاشمی خالصانه 
برای خدا کار می کرد و یار نزدیک امام، رهبری 
و شهید مطهری بود. مطهری ادامه داد: در سال 
های اخیر مقداری با ایشان خوب برخورد نشد ولی 
آن مرحوم آنجایی که مصلحت نظام را تشخیص 
می داد، کار خود را انجام می داد و علیرغم اینکه 
مورد هجوم قرار گرفت از محبوبیتش کاسته نشد و 

کسی بود که خالصانه برای خدا کار می کرد.

پیام تقدیر خانواده آیت ا... هاشمی :

 میلیون ها نفر دیدند چگونه خدا به صبر 

»آیت ا...« جزایی نیکو داد

 خانواده آیت ا... هاشمی رفسنجانی از مردم ایران 
به خاطر حضور باشکوه در مراسم تشییع و بدرقه 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکر کردند. در 
بخشی از این پیام تقدیر که در اختیار رسانه ها قرار 
بدرقه  در  امروز  لحظه  لحظه  است:  آمده  گرفت، 
شکوهمند و مردمی پدر در تاریخ این سرزمین ثبت 
برای مردم زیست،  با مردی که  وداع مردم  شد؛ 
را  مردم  سرافرازی  و  کرد  مجاهدت  مردم  برای 
سرافرازش  مردم  همین  زیبا  چه  و  می خواست 
از  خارج  و  بی نظیر  حضور  شاهد  تهران  کردند. 
شمار انسان هایی بود که به بدرقه بزرگ مرد قرن 
ایران  زمین آمده بودند. امروز تنها وداع با هاشمی 
مطهری،  تفکر  بهشتی،  مظلومیت  با  مردم  نبود؛ 
آزاداندیشی طالقانی و شجاعت و صالبت خمینی 
کبیر وداع کردند. امروز تجلی وفای به وعده الهی 
در  بندگان صالحش  به  وعده ای که خداوند  بود، 
صبر و پایمردی و مجاهدت داد و امروز به بهترین 
برای هاشمی محقق کرد. چشمان  را  شکل، آن 
ظاهر هاشمی اگرچه امروز بسته بود اما میلیون ها 
برابر  در  او  صبر  به  خدا  چگونه  دیدند  تر  چشم 
نیکو  تیرهای زهرآگین تخریب و تهمت، جزایی 
داد و به این مجاهد نستوه آبرو بخشید. در پایان 
از  را  آن که سپاس خود  از  است  قاصر  زبان  مان 
سیل الطاف مردم قدرشناس ایران، مسئوالن نظام 
به ویژه رهبر انقالب، مراجع عظام تقلید، علما و 
نخبگان، رهبران سایر ادیان و مذاهب و مردم و 
با همدردی و همراهی  مسئوالن کشورهایی که 
آسان تر  ما  برای  را  بزرگ  ضایعه  این  تحمل 

ساخته اند، اعالم نماییم. تصاویری از مراسم وداع ، تشییع و تدفین آیت ا... هاشمی رفسنجانی      عکس : ایرناعکس روز 

مرحوم آیت ا... هاشمی هیچ جایگزینی ندارد

علی اکبر والیتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  
گفت: آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مقاطع مختلف برای جلوگیری از به ثمر رسیدن 
توطئه های دشمنان در صحنه بودند و همواره در کنار امام راحل و بعد هم در کنار 
مقام معظم رهبری حضوری فعال داشتند. وی افزود: فقدان ایشان داغ بسیار عظیمی 

است که باید بگوییم ایشان هیچ جایگزینی ندارند و امیدواریم ایشان با موالی خود امیرالمومنین)ع( مشحور شوند.

 فقدان هاشمی هر چه بگذرد بیشتر احساس می  شود

حجت االسالم والمسلمین ناطق نوری گفت: مردم ما هنوز شوکه و داغ هستند؛ 
 فقدان آقای هاشمی را هر چه بگذرد بیشتر احساس می کنند. وی افزود: عده ای

کشور  در  هاشمی  مرحوم  ندارند.  را  انتقاد  پذیرفتن  تحمل  اما  کنند  می  انتقاد 
از  از این ظرفیت برخوردار بود. واقعا گاهی من  افرادی بود که  ما جزو معدود 

ظرفیت زیاد ایشان خلقم تنگ می شد. ظرفیت او عجیب بود و آیت ا... هاشمی انسان ریاکاری نبود.

هاشمی رفسنجانی مرد روزهای سخت بود

رئیس مجلس با ابراز اینکه دریغا که دست مان از این شخصیت انقالبی و آینده نگر 
کوتاه شد، گفت: او به راستی مرد روزهای سخت بود و با روحیه آرام به مدیران انقالب 
روحیه فعالیت و تالش بیشتر می بخشید و نام هاشمی همیشه با نام انقالب همراه 
خواهد بود. الریجانی افزود: نهضت امام)ره( با همت مردانی چون او فراگیر شد و 

در تمام دوران مبارزه ملت ایران با استواری ستودنی پیگیر آرمان های پیشوای بزرگ انقالب )امام خمینی( بود.

دولت پشتوانه شجاع خود را از دست داد

از  یکی  هاشمی  آیت ا...  گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
به  کشور  که  حساسی  مقاطع  در  که  بود  اسالمی  جمهوری  نظام  استوانه های 
حضور ایشان نیاز داشت همواره حضوری فعال داشت. وی در حسینیه جماران در 
جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: آیت ا... هاشمی تکیه گاه و پشتوانه محکمی برای 

نظام، رهبری و مسئوالن بودند و امروز دولت احساس می کند که پشتوانه شجاع خود را از دست داده است.

هاشمی  آیت ا...  گفت: حضرت  رئیس جمهور 
دوران  در  بدیل  بی   شخصیتی    رفسنجانی 
روحانی  بودند .  اسالمی  انقالب  و  نهضت 
آیت ا...  مثال زدنی  به نقش بی نظیر و  سپس 
صالح  خلف  انتخاب  در  رفسنجانی  هاشمی 
کمتر  تنها  اسالمی،  انقالب  کبیر   بنیانگذار 

در  ایشان  افزود:  و  کرد  اشاره  ساعت  از 24 
همه مراحل  انقالب و در دوران سازندگی و 
بازسازی ویرانی های پس از جنگ تحمیلی، 
رشادت های بی نظیری از  خود نشان دادند و 
نرفت و مشکالت،  از صحنه کنار  هیچ وقت 
بیان  با  از مسیرش جدا نکرد .  وی  را  ایشان 

شهامت،  با  را  درست  راه  »ایشان  اینکه 
شجاعت و فکر روشن به جوانان و همه  آحاد 
آرزوهای  ایشان  افزود:  داد«،  نشان  کشور، 
بسیار بلندی برای سربلندی و عظمت ملت 
بزرگ ایران  و انقالب اسالمی داشت و این 
راه ادامه دارد و همه باید در صحنه باشند تا 

انقالب اسالمی و نظام را  به نقطه مطلوب، 
رهبری  معظم  مقام  و  مردم  خواست  و  نظر 
یک  ایشان  کرد:  تأکید  روحانی  برسانیم .  
و  باهوش  سیاستمدار  و  بزرگ   اندیشمند 
مردمی بود که در برابر بزرگترین مشکالت 
به راحتی  ایستادگی، مقاومت و صبوری کرد.

هاشمی راه درست را با شهامت  فکر روشن به همه آحاد کشور نشان داد
روحانی در حسینیه جماران و در جمع خبرنگاران :

11:41
17 : 05
22 : 58
5 : 10
6 : 36

 امام صادق عليه  السالم فرمودند :
ال َعيَش أهَنأُ ِمن ُحسِن الُخلِق

زندگى  اى گواراتر ازخوشخويى، نيست.
)علل الشرائع : 1/560(

به مناسبت  چهلمین روز
 درگذشت همسری فداکار ، مادری مهربان و خواهری دلسوز 

مرحومه کربالئیه فاطمه کفکی نژاد
  همسر کربالیی سید علی علوی راد

 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/10/22 از ساعت 14:30 الی 15:30 
در محل مسجد الحسین)ع( جوادیه واقع در خیابان شهید برگی برگزار می شود.

خانواده های: علوی راد ، سبزه جو،  عاطفی نژاد ، سورگی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس جعفری گیو
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

نماینده مقام عالی وزارت و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان
 تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون شما را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

حاج عباس دّری گیو و برادران

قابل توجه
 ادارات ، بانک ها  

شرکت ها 
بیمه ها و غیره

فروش و تهاتر ملک تجاری 
در بهترین موقعیت
 خیابان محالتی 

روبروی پارک آزادگان 

 09151611842

آگهــی مزایــده
شرکت سیمان باقران در نظر دارد: اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق 

مزایده عمومی به صورت یکجا و به باالترین قیمت به فروش برساند.

مقدار- واحدشرحردیف

35/780 کیلوگرمضایعات چوب1
2/270 کیلوگرمضایعات کابل آلومینیوم2
1/000 کیلوگرمضایعات کابل مس3
2/000 کیلوگرمپوسته کابل4
250/000 کیلوگرمضایعات آهن درجه 52
6       co 2 2/000 کیلوگرم       ضایعات حلب و قرقره سیم
1/800 )تعداد(قرقره بزرگ فلزی هر دانه ای 450 )4 عدد(7
13/690 تعدادقرقره متوسط فلزی هر دانه ای 370 )37 عدد( 8
5/500 تعدادقرقره چوبی بزرگ هر دانه ای 220 )95 عدد( 9
1/748 تعدادقرقره چوبی متوسط هر دانه ای 46 )38 عدد(10
1/344 تعدادقرقره چوبی کوچک هر دانه ای 21 )64 عدد(11
1/000 کیلوگرمورق گالوانیزه به ضخامت 0/7 وزن12

عالقه مندان برای دریافت اسناد مزایده می توانند از امروز دوشنبه 95/10/20 به مدت 7 روز 
به دفتر مرکزی این شرکت به آدرس: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان غفاری، 

بیست متری یاس، شرکت سیمان باقران، واحد اداری مراجعه نمایند.
الزم به ذکر است متقاضیان برای بازدید از اقالم مزایده می توانند به آدرس کارخانه واقع در 
شهرستان درمیان، 34 کیلومتری جاده اسدیه - بازارچه مرزی میل 73، کارخانه سیمان باقران 
 مراجعه نمایند. همچنین به اطالع می رساند هزینه آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.


