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) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

رئیس قوه قضائیه : 
رئیس جمهور با عبرت از تجربه برجام

به رفتار امریکا واکنش نشان دهد

مرعشی ، فعال اصالح طلب عنوان کرد  : 
درخواست سیاسی اصالح طلبان 

از رهبری برای مجمع تشخیص مصلحت 

ایمانی فعال سیاسی اصولگرا : 
سیدحسن و روحانی قصد دارند

باهم جای هاشمی را پر کنند

توکلی ، نماینده مجلس نهم : 
 وزیر صنعت ظرف ۳ سال 

درآمد ۱۰۰۰میلیاردی داشته است 

صفحه ۲  / را تصویب کرد  با آمریکایی ها   به مثل«  پارلمان عراق»مقابله   / به حزب، پاسخی منفی است  از روحانی / شریف زاده: پاسخ احمدی نژاد  از کاندیدایی غیر  اعتدال گرا  نثار ترامپ کند / حمایت یک حزب  : رئیس جمهور چند کالم درشت هم   بیگانه هراس / ضرغامی  نه  و  بیگانه پرستیم  نه   : رئیس جمهور 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

نوید آسمان
* موسوی

آستانه ی  در  زمان  اّما  ؛  می زد  تند  نگاه ها  نبض 
توقف بود. تمام چشم ها ، آسمان را دور می زدند ؛ 
تا همای سعادت بر سریِر صداقت، فرود آید. انتظار 
دیرینه ی نگاه ها، هرگونه تأخیر را قبول نداشت و 

تاریخ، در انتظار جشنی به وسعت آزادی بود.
او می آمد؛ تا جاده های سبز، آماده ی تماشا شوند؛ 
تماشای بهار، تماشای روزهای بی غبار. او می آمد؛ 
عشق؛  از  لبریز  و  نور  از  سرشار  ابرها،  فراز  از 
آمدنش نوید آزادی بود؛ نوید روزهای آفتابی، نوید 
پنجره های باز باز باز   ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

سوء تغذیه
 3500 کودک در 
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی  امام)ره(  امداد  کمیته  کل  مدیر 
در  تغذیه  سوء  دارای  کودک   3500 گفت: 
خراسان جنوبی شناسایی شده اند که این کودکان 
یا تحت پوشش کمیته امداد هستند و یا از سوی 
مراکز بهداشت به کمیته ...  ) مشروح خبر در صفحه 3 (

سرمایه گذاری آستان قدس در 
پروژه های آبخیزداری استان

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری از سرمایه گذاری 
های  پروژه  اجرای  در  رضوی  قدس  آستان 

آبخیزداری و استحصال آب ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

  سکوت پارک موزه
 دفاع مقدس شکست
صفحه 3

۲۰ کارگر معدن طبس از عقب 
نیسان وانت سقوط کردند
صفحه ۶

آغاز اجرای عملیات خط انتقال 
گاز سربیشه به نهبندان 
صفحه ۷

یک مقام مسئول :

 اعتبارآبخیزداری نرسد 
ریزگرد ماندگار می شود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه 
نبود پوشش گیاهی و بیابان زایی از عوامل وجود 
گرد و غبار است گفت : منشا گرد و غبارهای اخیر 
 داخل استانی است : وی افزود : تنها راه پیشگیری ، 
های  پروژه  اجرای  و  بحران  های  کانون  تثبیت 
آبخیزداری و آبخوان داری ...  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

بهره برداری
از782 پروژه

دردهه فجر

فضای مجازی نقص های سالهای 
گذشته را به رخ کشید

مدیر کل دفتر اجتماعی  استانداری گفت : فضای 
مجازی نقص های کارکردی و آموزشی مسئوالن، 
 خانواده ها و رسانه ها  را در تمام سالهای گذشته

به رخمان می کشد ...  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 با اعتبار بیش از  ۳4۱ میلیارد ریال انجام می شود ؛

 مسئول ستاد دهه فجر استان عنوان کرد در مجموع همه برنامه های فرهنگی، ورزشی و مذهبی  21۷4 عنوان 
شامل مراسم زنگ انقالب، جنگ شادی، نمایشگاه پوستر و کتاب و مسابقه خاطره نویسی و عکاسی می باشد. که 
انواع اقالم تبلیغاتی  هم برای این برنامه ها آماده شده است. ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال - به جز 
نهبندان- در استان ۷82 پروژه با اعتبار بالغ بر 341 میلیارد و 815 میلیون تومان افتتاح می شود ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

برگزاری مراسم سالروز ورود امام به میهن در30 نقطه استان
صفحه 3

جناب آقای سید امید حسینی
انتصاب شایسته جناب عالی به سمت 

مدیر کل دفتر جذب و حمایت از
 سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

 بسیار موجب مسرت و خشنودی است
  از صمیم قلب حضورشما تبریک و تهنیت عرض نموده

توفیقات روزافزون و سالمتی تان را از درگاه ایزد منان آرزو می نماییم.

شرکت راهسازی گیتی گستر خاوران- اسداللهی

جناب آقای بهاری
معاونت محترم تشریفات ، روابط عمومی
 و امور بین الملل دفتر استاندار و مدیر

 روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت جدید که 
بیانگر تعهد،کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما 
در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی 

 است تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت راهسازی گیتی گستر خاوران- اسداللهی

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری دلسوز، برادری مهربان
 مرحوم مغفور 

حاج محمد ابراهیم نیک شعار
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/۱۱/۱۲ از ساعت
 ۱5:۱5 الی ۱6:۱5 در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی(

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های نیک شعار و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع پیکر مرحومه

بیگم عرب زاده  )همسر مرحوم محمد حسین خالصی(
امروز سه شنبه 95/۱۱/۱۲ ساعت ۲ بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: خالصی، عرب زاده، زحمتکش، افضلی، سراکوهی، اصفیایی 

هامونی، علیزاده بیرجندی

خدایا بر این مردم خوب، شادی ببار
دعاگوی خویشاوندان و مردم فهیم و باوفای 

بیرجند هستیم که روزهای سخت رحلت
 نور چشم مان ، تکیه گاه غم هایمان بودند.
صادق جان! سالی گذشته است اما یاد تو

 و دینای عزیز در دل و جان مان زنده است. 
گویی همین دیروز بود که آمدی برای وداع، عازم 

سفر هستیم گفتی هدف زیارت امام رضا )ع( 
است و مشهد خلوت، همان نیت زیارت توست که 
خداوند آرامش مان بخشیده است. اینک میالد 
اسوه صبر و پرستار کربال حضرت زینب )س(
 را ارج می نهیم و شادی روح فرزندان عزیزمان

 صادق دیانی و دینای عزیز 
را در جمع یاران حق شناس بیرجندی به موعظه و فاتحه می نشینیم.

موعد: جمعه 95/۱۱/۱5 از ساعت 9:۳۰ الی ۱۰:۳۰ صبح
میعاد: خیابان انقالب ، هیئت محترم حسینی 

خانواده های: دیانی، خاتمی، امیری فر، گنجی، ایزدی 
فریدونی و فامیل وابسته

)یادبود(
چهارمین سالگرد درگذشت پدرعزیزمان شادروان

 حجت االسالم سید فخر فاطمی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

روحش شاد و یادش ماندگار 

خانواده مرحوم

آگهـی مناقصـه 
و  به صورت روزانه  ایاب و ذهاب کارکنان  برای  یک سازمان دولتی در نظر دارد: 
اجاره  به  نسبت  بالعکس  و  طبس   - بیرجند  جاده  کیلومتری   100 مسیر   در 
- سرمایشی،  گرمایشی  به سیستم  بین شهری مجهز  اسکانیا  اتوبوس  6 دستگاه 
صندلی استاندارد و مبله به مدت یک سال از تاریخ 1396/1/1 و مطابق با قرارداد 

کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید.
 داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 95/11/18 با شماره های

0563۲۲33408 - 09151059641 از ساعت 8 صبح الی 1۲ به جز ایام تعطیل 
تماس حاصل نمایند.

)از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می شود(

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم خاکسپاری

 شادروان کربالیی کاظم بقائی فرد
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 
95/۱۱/۱۲ از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: بقائی فرد ، رضائی ، ماجدی ، خسرومنش  
موسوی و هیئت رضوی

آگهی مزایده فروش آهن آالت و لوازم اداری اسقاطی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: مقداری از آهن آالت و لوازم اسقاطی را از 

طریق مزایده به فروش برساند. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ درج این آگهی به 
مدت 10 روز در ساعت اداری برای دریافت و تکمیل به موقع اسناد مزایده و نیز بازدید از اقالم مورد مزایده 
به طرح جامع دانشگاه واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری ساختمان مرکزی طبقه همکف )آقای محمد 

علی مقدم( مراجعه نمایند.
به حساب شماره  بایست  باشد که می  ریال می  برای شرکت در مزایده دویست میلیون  مبلغ تضمین 
010606۲3۲3001 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند واریز گردد و اصل فیش در 
پاکت مخصوص ارائه شود. ضمناً خروج اقالم مزایده از دانشگاه توسط شخص برنده منوط به تسویه کامل 
خواهد بود. هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت و بارگیری به عهده برنده نهایی خواهد بود. دانشگاه در قبول 

یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 3۲345585-056 و 091556۲19۲3 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

پوشاک کودک و نوجوان شمیم
منتظر حضور گرم تان برای خرید اجناس جدید شب عید هستیم.
خیابان معلم - بین معلم 7 و 9       تلفن: ۳۲۲۱۲۳84

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات  استان خراسان جنوبی

معاونین ، مدیران ، کارشناسان و ارزیابان محترم در گمرک استان 
گمرک مرزی ماهیرود و بازارچه مرزی

ضمن تبریک روز جهانی گمرک موفقیت مجموعه گمرکات استان خراسان جنوبی در راه اندازی 
و تکمیل  سامانه جامع امور گمرکی و اخذ کد گمرک منطقه ویژه اقتصادی استان به عنوان دستاوردهای 

مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اعتالی جایگاه اقتصاد استان را تبریک عرض نموده
 سالمتی و توفیق خدمت را برای همه بزرگواران از خداوند منان مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان ، شرکت دامپروری
 و کشاورزی ستاره کیان  بیرجند
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از وام های کارتی چه خبر؟

ایسنا- شبکه بانکی طی حدود یکسال گذشته روند تازه ای از پرداخت وام های خرد را در قالب کارت های اعتباری آغاز 
کرده است؛ تسهیالتی با ابعادی متفاوت که به نظر می رسد در آینده ای نه چندان دور روند موجود پرداخت تسهیالت 
خرد را کنار زده و کارت های اعتباری به طور عمده ای جایگزین این وام ها شود.

توزیع کارت آزمون فراگیر ارشد پیام نور 

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا- 
آزمون  در  شرکت  کارت  توزیع  از  کشور 
از  نور  پیام  دانشگاه  فراگیر  ارشد  کارشناسی 
داشت:  اظهار  توکلی  حسین  خبرداد.دکتر  امروز 
بهمن   12 سه شنبه  امروز  از  می توانند  داوطلبان 
بهمن   14 پنجشنبه  روز   24 ساعت  لغایت 
www.sanjesh.org سایت  به  مراجعه  با   95 

برای ثبت نام اقدام کنند.

ارائه تسهیالت به روستائیان

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  ایسنا- 
به  درصد   3 کارمزد  با  کشورگفت:تسهیالت 
روستائیان با وثیقه کارت یارانه ارائه می شود.سید 
ابوالفضل رضوی اعالم کرد: اگر 25 خانوار روستایی 
و عشایری بخواهند در مشارکت با هم یک واحد 
اقتصادی در مناطق روستایی ایجاد کنند به این ها 
روستای های  به  و  درصد   3 کارمزد  با  تسهیالت 
مرزی به دستور اکید رئیس جمهور با کارمزد صفر 
درصد با دوره تنفس یک ساله پرداخت خواهد شد 
که وثیقه این وام هم می تواند کارت یارانه این 

خانوارها یا محل اجرای پروژه مشارکتی باشد.

ادامه تولید پراید و ۴۰۵

امور  و  منابع  مدیریت،  توسعه  معاون  ایسنا- 
استان های وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم 
تا   4۰5 پژو  و  پراید  تولید خودروهای  توقف خط 
پیدا شود،  آنها  برای  زمانی که جایگزین مناسب 
 255 کرد:  اظهار  فیاض   محمدرضا  داد.  خبر 
می شود  افتتاح  فجر  مبارک  دهه  در  ملی  طرح 
که موجب ایجاد 22 هزار شغل در سراسر کشور 
سرمایه گذاری  ریال  میلیارد  هزار   11۷ نیز  و 
خواهد بود.فیاض درمورد آخرین وضع خط تولید 
خودروهای پراید و پژو 4۰5 تصریح کرد: تا زمانی 
استاندارد الزم  که خودروی جایگزین مناسب که 
را داشته باشد، جایگزین نشود، خط تولید این دو 

خودرو ادامه خواهد داشت.

گرانی در یک قدمی خودروهای وارداتی

در  گفت:  خودرو  واردکنندگان  انجمن  عضو  میزان- 
صورت تصویب بخشنامه های جدید واردات خودرو، 
قطعا قیمت ها افزایش می یابد.فهیمی مدیرعامل 
ایرتویا گفت : با توجه به قوانین موجود مشتری باید 
تقریبا 1۰۰ درصد ارزش خودرو وارداتی عوارض و مالیات 
پرداخت کند و طبق قوانین جدیدی که قرار است 
تصویب و اجرا شود، قطعا عوارض بیشتری به خودرو 

وضع و قطعا قیمت تمام شده افزایش پیدا می کند. 

  واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات 
معاف شدند

تسنیم- بر اساس بخشنامه مرکز واردات و مناطق 
ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات 
گمرکی،  بخشنامه  اساس  شدند.بر  معاف  واردات 
واحدهای تولیدی از پرداخت 4 مالیات علی الحساب 
واردات معاف شده اند.گفتنی است در مورد کاالهای 
کامل و کاالهای غیر مرتبط با حوزه تولید همچنان 

مالیات 4درصدی اخذ می شود.

پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد 

هیئت دولت میزان پاداش پایان سال 1395 )عیدی( 
کارکنان دولت را مبلغ ۷۷۰ هزار و 5۰۰ تومان تعیین 
کرد.همچنین براساس تصمیم هیات وزیران، پرداخت 
سال  آخر  پاداش  عنوان  به  دیگری  وجه  گونه  هر 
)عیدی( یا عناوین مشابه ممنوع است و ذی حسابان 
مکلفند  اجرایی  های  دستگاه  مالی  امور  مدیران  و 
نظارت الزم را اعمال و موارد خالف را گزارش کنند.

عالوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( 
بازنشستگان، مستمری بگیران، نیز مبلغ ۷ میلیون 
مصوب صندوق  بودجه  محل  از  ریال  هزار  و ۷۰5 

بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت است.

تسهیالت 12 میلیون تومانی جایگزینی 
خودروهای فرسوده با خودروی هیبریدی

تعاونی های  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل  فارس- 
میلیون   12 تسهیالت  ارائه  از  تاکسی رانی کشور 
فرسوده  خودروهای  جایگزینی  برای  تومانی 
مدت  با  هیبریدی  گازسوز  پایه  خودروهای  با 
تاکسی  داد و گفت: 116 هزار  زمان 5 سال خبر 
محمدمهدی  می کنند.  تردد  کشور  در  فرسوده 
تعاونی های  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل  تیموری 
تاکسی رانی کشور اظهار داشت: 316 هزار تاکسی 
در کشور در حال تردد هستند که 116 هزار خودرو 
باالی 1۰ سال سن داشته و فرسوده اند.وی افزود: 
مصرف  بنزین  سوخت  تعداد  این  از  درصد   ۷۰
می کنند که نیازمند جایگزینی با خودروهای جدید 
از  رانندگان  تاکنون  اینکه  بیان  با  هستند.تیموری 
بانکی و ارزش  سه محله آورده نقدی، تسهیالت 
افزود:  به جایگزینی می کردند،  اقدام  الشه خودرو 
بهینه سازی  محل  از  دولتی  کمک  اکنون  هم 
مصرف سوخت نیز به این موضوع اشاره شده که 

در آینده مورد استقبال رانندگان خواهد بود.

پرداخت هرگونه پاداش به کارمندان
 در قالب طبقه تشویقی ممنوع شد

تسنیم-  بر اساس رأی دیوان عدالت اداری اعطای 
هرگونه پاداش به کارمندان با عنوان طبقه تشویقی 
ممنوع می باشد.بر اساس حکم دیوان عدالت اداری 
 4 ماده  ابطال  با  استخدامی،  و  اداری  سازمان  به 
دستور العمل پیشین هیئت دولت، در خصوص اعطای 
یک طبقه تشویقی به کارمندان، از این پس امکان 

اعطای این پایه تشویقی به کارمندان وجود ندارد.

شرایط اعمال ممنوع الخروجی
 بدهکاران بانکی مشخص شد

مرکزی،  بانک  کل  رئیس  نامه  اساس  بر   - فارس 
ممنوعیت خروج اشخاص حقیقی با بدهی سه میلیارد 
ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد 
باشند،  ارزنده و کافی  یا باالتر که فاقد وثایق  ریال 
نامه 16 بندی ولی اله سیف رییس کل  تقاضا شد. 
بانک مرکزی در مورد شرایط اعمال ممنوع الخروجی 

برای بدهکاران بانکی به بانک ها ابالغ شد.

توکلی :  وزیر صنعت ظرف ۳ سال درآمد 1۰۰۰میلیاردی داشته است 

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت از ماجرای عضویت همسر و دختران یک وزیر در شرکت 
های مختلف پرده  برداشت و گفت:  »درهای چرخان« یکی از علل فساد  است و در این 
روش فساد، افراد ژست رفتن می گیرند اما در واقع این عمل رخ نمی دهد و مثاًل از بخش 
دولتی به بخش خصوصی و یا به عکس می روند، مثل آقای نعمت زاده که حدود 4۰ سال 
در بخش عمومی کار می کند و بعد به بخش خصوصی می آید و در عرض 3 سال 1۰۰۰ 
میلیارد درآمدزایی می کند و امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکت ها عضو هیئت مدیره، مدیرعامل 
یا رئیس هستند! توکلی ضمن انتقاد از حضور نهاوندیان از بخش خصوص در بخش دولتی گفت: این بدان معنی 

نیست که فساد صورت گرفته است بلکه این انتصاب فرد را در معرض فساد قرار می دهد.

درخواست سیاسی اصالح طلبان از رهبری برای مجمع تشخیص مصلحت 

حسین مرعشی از اعضای کارگزاران در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: درخواست این 
است که مسئولیت های مدنی و سیاسی آیت ا... هاشمی از این پس به حوزه رهبری 
نظام منتقل شود و مقام معظم رهبری در صورت صالحدید در این زمینه تدبیر الزم را 
اتخاذ کنند.در شرایط کنونی بخشی از گروه های سیاسی تقاضا دارند که پس از رحلت 
آیت ا... هاشمی ارتباط این گروه ها به صورت مستقیم با مقام معظم رهبری برقرار شود. 
این فعال سیاسی افزود : مجمع تشخیص مصلحت یک نهاد حکومتی است که با درایت آیت ا... هاشمی دو 
وظیفه را با هم انجام می داد. آیت ا... هاشمی از یک سو وظایف حکومتی را در مجمع انجام می دادند و از سوی 

دیگر به صورت غیر رسمی نقطه اتصال گروه های سیاسی به نظام بودند.

سیدحسن و روحانی قصد دارند باهم جای هاشمی را پر کنند
ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا بر این باور است که سیدحسن خمینی و روحانی به طور 
مشترک و دست در دست یکدیگر قصد دارند جای خالی آیت اهلل هاشمی را در فضای 
سیاسی کشور پر کنند. ایمانی با بیان اینکه تالش اعتدالگرایان برای ورود سیدحسن 
خمینی به عرصه  سیاسی ادامه دارد، گفت: بسیاری در تالشند تا سیدحسن خمینی به 
عرصه ورود کند و همچنین این صحبت هم هست که ایشان برای انتخابات میان دوره 

ای خبرگان مجددا کاندیدا شوند. این تحلیلگر اصولگرا ادامه داد: ممکن است دیگر سیدحسن خمینی کنار نایستد 
چون ایشان سعی می کردند تا االن زیاد در عرصه حضور نداشته باشند اما با رحلت آقای هاشمی این ضرورت 

بوجود امده که حتما ایشان حضور بیابند و حالت کناره گیری نداشته باشند.

شریف زاده: پاسخ احمدی نژاد به حزب، پاسخی منفی است
بهمن شریف زاده از نزدیکان احمدی نژاد  در پاسخ به اینکه به نظر می رسد موسسان  
تشکل های تازه تاسیس اصولگرایان تفکرات نزدیکی به احمدی نژاد دارند آیا با او برای 
را  احمدی نژاد  من  که  آنجا  تا  کرد:  تصریح  است،  مشورتی شده  جبهه ها  این  تشکیل 
می شناسم، او اساسا با تشکیل حزب و تشکل برای ایده هایش مخالف است. احمدی نژاد 
معتقد است که تنها راه رسیدن به عدالت، مطالبه آزادانه و پیوسته صاحبان حق نسبت به 

حقوق خویش است و تشکیل حزب یا تشکلی خاص برای این منظور، محصورکردن مطالبه به آن حزب است که 
با این کار، عمال روند عدالت خواهی لطمه جدی خواهد دید. بنابراین هر کسی با احمدی نژاد در این باره مشورت 

کند، پاسخی جز »نه« نخواهد شنید. پاسخ احمدی نژاد به حزب، پاسخی منفی است.

با  دولت  هیئت  اعضای  و  جمهور  رئیس 
حضور در حرم مطهر امام خمینی با آرمان 
ایران  اسالمی  جمهوری  ذار  بنیانگ های 

رئیس  مراسم  این  در  کردند.  میثاق  تجدید 
جمهور گفت :  امام نه معتقد به آن بود که 
انقالب باید از مسیر مسلحانه پیروز شود و 
نه به خمودگی ها و خموشی ها معتقد بود. 

بلکه از مسیر اعتدال انقالب را پیش بردند.
روحانی با بیان اینکه 4۰ سالگی، به معنای 
های  حرکت  از  دوری  و  الب  انق پختگی 
هیجان زده است افزود : ما نیازمند گفتمان 
امام و راه امام هستیم. گفتمان امام اتصال 
آرمان  پیشبرد  و  اسالمی  نقالب  ا به  نظام 
های انقالب همچون آزادی و استقالل در 

متن نظام است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکته که باید به 
کنیم  رجوع  گزینشی  طور  به  مام  ا گفتمان 
باید به گونه  : این گفتمان را  اظهار داشت 
و  نظام  تحکیم  مایه  که  کنیم  تفسیر  ای 
کارآمدی دولت شود و بتوانیم چتر انقالب را 
میان همه عالقه مندان انقالب بگسترانیم و 
آزادی جذب آن شوند چرا  همه دوستداران 
که بزرگترین آرمان امام آزادی بود و افراد در 
انتخابات افراد را آزادانه انتخاب می کنند . 

نه  و  پرستیم  بیگانه  نه  اینکه  ان  بی با  وی 

بیگانه هراس افزود : از تعامل با جهان برای 
منافع ملی استفاده می کنیم

هاشمی  ا...  آیت  ارتحال  به  ره  شا با  وی 
بر  اهلل هاشمی  آیت  داغ   : فسنجانی گفت 
نفر  ها  میلیون  قلب  است.  مردم  و  ما  دل 
برای او تپید و هاشمی امروز آرام در کنار 
او بر دل ما و  اما داغ  بیده است،  امام خوا
برای  نفر  ها  میلیون  قلب  و  است  مردم 
اظهارتش  ادامه  در  جمهور  رئیس  تپید  او 
امام خصوصا  بزرگ  خاندان  به  ما   : گفت 
مدرس  و  فرهیخته  عالم  یشان  ا یادگار 

سید  المسلمین  و  االسالم  حجت  بزرگ 
وجود  و  گذاریم  می  احترام  ی  خمین حسن 
بسیار  کشور  و  انقالب  برای  را  ایشان 
در  باید    : افزود  وی  دانیم.  می  مغتنم 
این ایام به خانواده بزرگ امام که سهمی 
بزرگ در انقالب داشتند تبریک بگوییم و 
استوی  امام  به  متعلق  روزها  این  واقع  در 
با  رهبری  معظم  مقام    : افزود  ادامه  در 
حق الناس خواندن رأی مردم حماسه 92 
با نرمش قهرمانانه با مذاکرات  را آفرید و 

ردند. ک موافقت 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصمیم رئیس 
جمهور جدید آمریکا مبنی بر صدور دستور 
کشور،  این  به  مسلمانان  ورود  ممنوعیت 
چنین اقدامی را رفتاری نامتعادل، غیرانسانی 
و خالف موازین حقوق بشر توصیف کرد و 
گفت: از خوی آمریکایی ها چنین تصمیمی 
به  معموالً  آمریکا  سردمداران  ود.  نب بعید 

لعاب  و  رنگ  خود  جویانه  سلطه  اقدامات 
حقوق بشری می دادند اما امروز چهره خود 
آملی  اهلل  آیت  نشان می دهند.  رتر  آشکا را 
بویژه  و  جمهور  رئیس  دولت،  از  ی  الریجان
که  خواست  کشورمان  دیپلماسی  دستگاه 
»مهم  تجربه  نظیر  تجربیاتی  از  ت  عبر با 
غیر  نامتعادل،  رفتار  این  به  برجام«،  تلخ  و 

منطقی و غیر انسانی آمریکا واکنش قاطع، 
مناسب و متناسب نشان دهند.  وب با تاکید 
به  اسالمی  قاطع کشورهای  پاسخ  لزوم  بر 
ایران،  شد:  یادآور  نیز  آمریکا  اخیر  تصمیم 
امروز مورد خشم  و یمن که  سوریه، عراق 
دقیقا  اند  گرفته  قرار  آمریکا  مهور  ج رئیس 
از  حمایت  در  آمریکا  های  سیاست  قربانی 

تروریست ها هستند.
گفت:  ترامپ  به  قضاییه خطاب  وه  ق رئیس 
جریان  در  که  هستید  کسی  ان  هم شما 
رقابت های انتخاباتی به رقیب خود صراحتًا 
گفتید که داعش را او پدید آورده است. حاال 
چگونه است که انتقام پدید آمدن داعش را 

از مسلمانان می گیرید؟

 رئیس جمهور با عبرت از تجربه برجام ، به رفتار امریکا واکنش نشان دهد

رئیس جمهور : نه بیگانه پرستیم و نه بیگانه هراس

پارلمان عراق»مقابله به مثل« با 
آمریکایی ها  را تصویب کرد

یک منبع در عراق گفت که پارلمان در جلسه 
روابط  کمیسیون  سفارشات  به  خود  دیروز 
ایاالت متحده  با  مثل  به  مقابله  خارجه جهت 
به دلیل تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
به  عراقی ها  ورود  از  ممانعت  جهت  آمریکا 
از  آمریکا  اگر  که  گفت  داد.وی  رای  آمریکا 
این تصمیم خود منصرف نشود، با این کشور 
است  درحالی  می شود.این  مثل  به  معامله 
کشورش  کرده  اعالم  عراق  وزیر  نخست  که 
مثل  به  مقابله  آمریکایی   شهروندان  ا  ب هرگز 
مصوبه  این  در  گفت:  مذکور  منبع  د.  نمی کن
بین  سازمان های  و  ملل  سازمان  از  همچنین 
که  شده  خواسته  عرب  اتحادیه  و  المللی 
رئیس  دستور  این  قبال  در  قاطعانه  موضعی 

جمهوری آمریکا نشان دهند.

حمایت یک حزب اعتدال گرا از 
کاندیدایی غیر از روحانی

اینکه  بیان  با  مردم  حزب  دبیرکل  ی  شیخیان
مواضع و نظرات حزب به اطالع روحانی رسیده 
است ، خاطرنشان کرد: عملکرد اقتصادی دولت 
نیست  جامعه  کنونی  با وضع  متناسب  یازدهم 
از  حمایت  احتمال  لذا  است  نقصان  دچار  و 

شخصی غیر روحانی وجود دارد 

والیتی: ترامپ “بی تعادل” است

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
که  است  این  ایرانی ها  افتخار  تشخیص گفت: 
نیاز به قبولی از سوی افراد بی تعادلی مثل ترامپ 
به جلب  نیازی  ایرانی ها   : افزود  د. والیتی  ندارن
توجه از سوی ترامپ ندارند تا به آنها ویزا بدهد.

اظهارات سیدحسن خمینی
 در حضور روحانی

میثاق  تجدید  مراسم  در  خمینی  سن  ح سید 
رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت با آرمان 
های بنیانگذار جمهوری اسالمی، گفت: به این 
ما  دست  گام  به  گام  که  کنم  می  اشاره  نکته 
می  کوتاه  امام  اول  طبقه  شاگردان  من  دا از 
شود. امسال دو تن از بزرگترین صحابی امام، 
عزیزان انقالب و افراد اصلی نهضت یعنی آیت 
در  ا... هاشمی رخ  آیت  و  اردبیلی  ا... موسوی 
نقاب خاک کشیدند. وی  ادامه داد: این مسیری 
است که جبر تاریخ بر ما حاکم می کند. خداوند 
سایه دیگر شاگردان امام خصوصا مقام معظم 
: همت و  افزود  . وی  را مستدام دارد  رهبری 
تالش، زحمات طاقت فرسا، همت واال و تدبیر 
حکیمانه، صبر و حوصله رئیس جمهور و دیگر 

اعضای دولت را قدر می نهیم.

ضرغامی : رئیس جمهور چند 
کالم درشت هم  نثار ترامپ کند

اظهارات  به  نسبت  ملی  رسانه  پیشین  س  رئی
داد. عزت ا...  نشان  واکنش  رئیس جمهور  اخیر 
فضای  در  شخصی اش  کانال  در  امی  ضرغ
روحانی  اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  زی  مجا
رئیس جمهور که نسبت به تصمیم اقدام ترامپ 
مکزیک  و  کشور  این  بین  دیوارکشی  اره  درب
کرده  منتشر  مطلبی  بود،  داده  نشان  نش  واک
آقای رئیس    : آمده است  این متن  است. در 
جمهور!  ترامپ، بی اخالقی و گستاخی نسبت 
به ملت بزرگ ایران را از حد گذرانده است! او 
برلین  دیوار  مثل  کنایه آمیز  پاسخ های  ای  معن
کالم  چند  می کنم  پیشنهاد  نمی فهمد.   را 
درشت ، مشابه آنچه که برخی مواقع در مورد 
منتقدان داخلی می فرمایید، نثارش کنید شاید 

بنشیند! سرجایش 

سرمقاله

نوید آسمان
* موسوی

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( وقتی او نبود، خورشید 
تماشا  از  پنجره ها  و  نداشت  نورافشانی  یاق  اشت
بود؛  سیاه  تارهای  روزگاِر  روزگار،  بودند.  وم  محر
تنیده بر قامت آزادی. اهریمن، مشاطه وار، خود را 
در آیینه ی »کورش« به تماشا ایستاده بود؛ آیینه ای 
نمی کرد.  تحّمل  هیچ گاه  را،  حقیر  قامت های  که 
روزنه ای  دنبال  به  سیاه چال ها  در  آفتاب،  ان  یار
بودند که نگاه سبز خود را به آن عادت بدهند و 
مردان حماسه و عشق، در انتظار فرصتی، تا شور 
رحمه اهلل  خمینی  قیام  در  را  علیه السالم  نی  حسی

تجلّی بخشند.
مهرآباد«،  »فرودگاه  و  بود  سرآمده  به  ظارها  انت
قدم های  به  ِمهر،  ترنّم  و  عشق  تبّسِم  از  ار  سرش
با  سرخ،  گل های  عطر  می زد.  بوسه  اب  آفت
سرودهای سبز آمیخته شده بود. چشمه ها، جاری، 
درختان، بهاری و پرستوها، محو بی قراری بودند. 
شادی،  و  بود  امید  می تراوید،  نگاه ها  از  چه  آن 
صداقت و اشتیاق. دست ها بوی گل می داد و دل ها 
بوی خدا. هرکس به آسانی می توانست پنجره را باز 

کند و آزادی را با تمام وجود لمس نماید.
»آزادی«،  و  »استقالل«  به  رحمه اهلل  م  اما
کنار »جمهوری اسالمی«،  در  تا  بخشید؛  عظمت 
باشند.  انسان  آرمانی ترین مکتب  نشان دهنده ی 
انقالب  تصویر  مقدس ترین  حضورش،  ره ی  خاط

در قاب دل هاست. 
امروز ما نیز پس از 3۸ سال از آن روزها، یاد امام 
عزیز را گرامی داشته و با نگاهی به درخت تنومند 
انقالب که به دست امام خمینی کاشته و به دست 
امام خامنه ای ، رهبر معظم انقالب اسالمی به این 
جایگاه رسید،  به همه آن روزها و تاریخ انقالبمان 

می بالیم  .یاد آن گرامی ترین، گرامی باد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

۰99۰۳189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ 2 ۴ ۵  ۰ ۰  1 ۴   

دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع  عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
 در شرکت های سهامی خاص

دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره 8 لوان نور بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 467 و شناسه 
ملی 10360017395 برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 

بدین وسیله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( مورخ 95/11/11 تشکیل و به 
حد نصاب نرسیده است لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( که در تاریخ  95/11/23 ساعت 8 صبح در محل دفتر شرکت واقع در خیابان مسافر- پایانه 

مسافربری بیرجند تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: کاهش و تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

بهمن عامریان و علی دالکه عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت

دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 در شرکت های سهامی خاص

دعوت سهامداران شرکت مسافربری شماره 8 لوان نور بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 467 و شناسه 
ملی 10360017395 برای تشکیل مجمع عمومی عادی 

بدین وسیله به اطالع می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( مورخ  95/11/11 
تشکیل و به حد نصاب نرسیده است لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( که در تاریخ 95/11/23 ساعت 10 صبح تشکیل می گردد حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

بهمن عامریان و علی دالکه عضو هیئت مدیره و سهامدار شرکت

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل مسافر
 برون شهری شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار: 95/11/12
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط ، انجمن صنفی کارگری با عنوان فوق در شرف 
تاسیس می باشد. کلیه رانندگان حمل و نقل مسافر برون شهری بیرجند در صورت تمایل به 
عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه می توانند ظرف 10 روز درخواست کتبی خود را به آدرس 

بیرجند، بلوار مسافر جنب ترمینال، شرکت سواری کرایه غزال ارسال نمایند.
شماره 05632314556 برای پاسخگویی اعالم می گردد.

هیئت موسس



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
سه شنبه* 12 بهمن 1395 * شماره 3711

مراسم سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن در 30 نقطه استان

صدا و سیما- مراسم سالروز ورود تاریخی امام خمینی )ره( به میهن در 30 نقطه استان برگزار می شود.رئیس ستاد 
دهه فجر گفت: دیدار با ائمه جمعه، نواخته شدن زنگ مراسم سالروز ورود امام خمینی )ره( به میهن در 30 نقطه 
استان انقالب در مدارس، رژه موتوری و به صدا درآمدن سوت قطار طبس از دیگر برنامه ای امروز 12 بهمن است .

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
رساند:  می  اطالع  به   95/11/3 مورخ  شما 
با  رازی  بیمارستان  اداری  نیروهای  از  تعدادی 
دستگاه  استخدامی  آزمون  نهایی  نتایج  اعالم 
و  خواهند شد  95 جذب  ماه  آبان  اجرایی  های 
خدماتی  و  اداری  نیروهای  مابقی  تامین  برای 
از  نیرو  بکارگیری  مجوز  اخذ  از  پس  نیاز  مورد 

طریق فراخوان عمومی اقدام خواهد شد.

گفت:  خراسان جنوبی  امام)ره(  امداد  کمیته  کل  مدیر 
خراسان جنوبی  در  تغذیه  سوء  دارای  کودک   3500
شناسایی شده اند که این کودکان یا تحت پوشش کمیته 
کمیته  به  بهداشت  مراکز  سوی  از  یا  و  هستند  امداد 
با  گفت وگو  در  سلم آبادی  رضا  می شوند.  معرفی  امداد 
شهرها  حاشیه  در  که  کسانی  از  حمایت  گفت:  ایسنا  
زندگی می کنند در برنامه های کمیته امداد پررنگ است، 
را  نهاد  این  پوشش  تحت  افراد  بیشتر  که  گونه ای  به 
خانواده هایی تشکیل می دهند که در حاشیه شهر زندگی 
می کنند. وی اظهار کرد: در مواجه با حاشیه نشینی و فقر 
ناشی از آن باید به دو مسئله اشاره کرد و نخست بحث 
عنوان  به  پاک  فقر  در  که  است  آلوده  فقر  و  پاک  فقر 
مثال خانواده در روستا زندگی می کرده است و حال به 
علت خشکسالی به شهر مهاجرت کرده و در حاشیه شهر 
آسیب های  با  فرد  آلوده،  فقر  در  اما  و  می کند  زندگی 

اجتماعی چون اعتیاد و فساد اخالقی مواجه است.
اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی  امداد  کمیته  مدیرکل 
برنامه های کمیته امداد خانواده محور است، بیان کرد: از 
این جهت در حل مشکالت حاشیه نشین ها و سایر اقشار 
تحت پوشش، تالش بر رفع فقر و محرومیت زدایی نهاد 

خانواده است. سلم آبادی ادامه داد: برای رفع فقر نیازمند 
مشارکت همه اقشار هستیم، در یک مثال از ده دهک 
جامعه 2 تا 3 دهک نیازمند کمک هستند، اما سؤال این 
است که آیا 7-8 دهک باقی مانده سهم خود را در این 

محرومیت زدایی ایفاء کرده اند. 
سؤال  همین  نیز  اقتصادی  بنگاه های  درباره  افزود:  وی 
مطرح است، بنگاه های اقتصادی چقدر سهم خود را در 
باید  ما  همه  کرده اند؟  ایفا  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت 
را  خود  نقش  و  کرده  مسئولیت  احساس  زمینه  این  در 
با  خراسان جنوبی  امداد  کمیته  کل  مدیر  کنیم.  ایفاء 
در  تغذیه  سوء  دارای  کودک   3500 شناسایی  به  اشاره 
خراسان جنوبی، گفت: کودکان دارای سوء تغذیه یا تحت 
پوشش کمیته امداد هستند و یا از سوی مراکز بهداشت 

به کمیته امداد معرفی می شوند. 
این  برای  امداد  کمیته  اینکه  به  اشاره  با  سلم آبادی 
کودکان دارای سوء تغذیه هر ماه مبلغ 75 هزار تومان 
به  مبالغ  البته  یادآورشد:  می کند،  پرداخت  شارژ  حق 
خانواده  بلکه  نمی شود،  پرداخت  افراد  به  نقدی  صورت 
آن ها می توانند از فروشگاه ها مورد اعتماد به میزان تعیین 

شده مواد خوراکی خریداری کنند.

از   یکی  مقدس  دفاع  موزه  پارک  احداث 
و  85 مصوب  در سال  که  است  پروژه هایی 
کلنگ آن در زمینی به مساحت 32 هکتار در 
تقاطع خیابان صیاد شیرازی و قرنی بیرجند 

به زمین خورده شد.
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  رئیس  درسفر 
ارزش های دفاع مقدس کشور در سی و یکم 
مردادماه سال جاری جابه جایی پروژه پارک 
موزه دفاع مقدس از زمین 32 هکتاری صیاد 
دستور  در  بیرجند  جنگلی  پارک  به  شیرازی 

کار قرار گرفت.
با انتشار گزارشی در خبرگزاری مهر با عنوان 
دهه/  یک  از  بعد  ای  پروژه  »کارشناسی 
عوض  مقدس  دفاع  موزه  پارک  سرنوشت 

می شود«، در شهریور ماه سال جاری، معاون 
عمرانی وقت استانداری خراسان جنوبی برای 
قول  و  کرده  مخالفت  مکان  این  جایی  جابه 
رفع مشکل فنی خاک و گسل زمین را ظرف 
موزه  ساخت  مشکل  اما  داد.  روز   10 مدت 
گفته  به  بنا  که  چرا  نشد  ختم  جا  همین  به 
شدنی  رفع  گسل  لرزه،  زمین  متخصصین 
دوام  آن  روی  بر  ای  سازه  هیچ  و  نیست 
ندارد. در پی رفت و آمدها و گفت و گو های 
و  استانی  مخلتف  مسئوالن  با  مهر  خبرنگار 
دفاع  موزه  پارک  مشکالت  شدن  مطرح 
ای  زاویه  از  ذیربط،  اجرایی  مدیران  مقدس، 
دیگر به بررسی این پروژه پرداختند. حال پنج 
خراسان  استانداری  وقت  معاون  قول  از  ماه 

مانده  باقی  هنوز  گسل ها  و  می گذرد  جنوبی 
تغییری  تنها  اما  و  نشده  رفع  نیز  مشکلی  و 
که با آن زمان مشاهده می شود این است که 
مسئوالن پی برده اند پارک جنگلی بیرجند هم 
بر روی گسل قرار دارد و جا به جایی پروژه 
عوض  را  چیزی  زمان  و  سرمایه  اتالف  جز 
دفاع  موزه  پروژه  که  است  اینجا  و  نمی کند. 
عملیات  اولین  جاری  روزهای  طی  مقدس 
اجرایی خود را در تقاطع خیابان صیاد شیرازی 

و قرنی بیرجند آغاز می کند.

آغاز عملیات اجرای موزه دفاع مقدس

های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  معاون 

گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  مقدس  دفاع 
دفاع  موزه  پارک  کرد:  بیان  مهر  خبرنگار  با 
عملیات  آینده  روزهای  طی  بیرجند  مقدس 
اجرایی آن آغاز می شود.محمود محبوب بیان 
کرد: احداث پارک موزه دفاع مقدس سال 85 
مساحت  به  زمینی  در  آن  کلنگ  و  مصوب 
32 هکتار در تقاطع خیابان صیاد شیرازی و 
قرنی بیرجند به زمین زده شد.وی ادامه داد: 
تاکنون محاسبات طراحی آن به پایان رسیده 
وعملیات اجرایی آن نیز تا چند روز آینده آغاز 
می شود. محبوب با اشاره به خبرهای منتشر 
شده در راستای جا به جایی پارک موزه دفاع 
پارک  به  شیرازی  صیاد  خیابان  از  مقدس 
جنگلی بیرجند اظهار کرد: تنها دلیل ما برای 

جا به جایی این پروژه، مشکل فنی خاک و 
قرار دادشتن بر روی خط گسل بود.

پارک جنگلی بیرجند هم
 روی خط گسل است

اداره  گمنام  شهدای  امور  و  مهندسی  معاون 
کل حفظ آثار خراسان جنوبی ادامه داد: پارک 
جنگلی بیرجند هم بر روی خط گسل قرار داشته 
و این امر ما را از جابه جایی منع کرد. وی با 
بیان اینکه تمام بیرجند بر روی خط گسل قرار 
دارد، اظهار کرد: سه گسل اصلی در این شهر 
فعال است. محبوب ادامه داد: این سه گسل 
در مناطق پای کوه باقران، پای کوه شکراب 

پشت  تا  بیرجند  دشت  وسط  در  دیگری  و 
 روستای حاجی آباد وجود دارد.وی ادامه داد:

به  نسبت  بیرجند  شیرازی  صیاد  خیابان 
قرار  کمتری  خطر  معرض  در  مناطق  سایر 
دفاع  موزه  احداث  محل  بنابراین  داشته 
این  محبوب  گفته  به  بنا  می شود.  مقدس 
موزه در چهار هزار و 500 متر زیربنا و 12 
هزار متر مربع فضای احداث  و در صورت 
تخصیص اعتبار، تا پنج سال آینده به اتمام 
می رسد. امید است کمبود اعتبار، موزه دفاع 
10 ساله اش  از عمر  تر  را فرسوده  مقدس 
نکند و در آینده ای نزدیک به محلی برای 
آشنایی مردم برای دستاوردهای و دالوری 

تبدیل شود. های رزمندگان 

   سکوت پارک موزه دفاع مقدس بیرجند شکست ؛آغاز عملیات اجرایی

سوء تغذیه3500 کودک در استان

این روزها که آوا را ورق می زنی یا نماینده نطق 
آتشین کرده یا فالن مسوول وعده آنچنانی داده اما 
متاسفانه خبری از واقعیت ها نیست نه اوضاع اشتغال 
را مسوولین دولتی درست کردند و نه قانون منابع 
طبیعی را نمایندگان مجلس و ما همچنان دلمان 
در  نمایندگان  سیاسی  و  فرمایشی  های  نطق  به 
 مجلس و سخنرانی های سیاسی تر مسوولین مان

در استان خوش است باور کنید مردم می فهمند 
و در انتخابات های آتی پاسخ خدمت واقعی را با 
حمایت و اقدامات سیاسی را با مخالفت خواهند داد
930 ... 20۶

امروز  من یک مریض دیالیزی هستم و گزارش 
روزنامه را چند بار خواندم الحق و االنصاف اقدامات 
وازرت بهداشت و شخص دکتر قائمی به عنوان 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قابل تقدیر است اما 
به نظرم رسید این نکته را نباید فراموش کنیم انتقاد 
نکرده  برخی مشکالت خدای  از زیرساخت ها و 
تالش کارکنان واقعا زحمت کش این حوزه را زیر 
سوال نمی برد بلکه کمکی است که مسووالن با 
ارائه تنگناهای داخل استان که در رسانه ها درج 
می شود به مسوولین ملی در جذب اعتبارات بیشتر 
اقدام کنند . آوا هم به خوبی به موضوعات پرداخته 
بود و از همه مهمتر زحمات پرسنل این حوزه را 
نادیده نگرفته بود باید بپذیریم رسانه های مردمی 
رفع عقب  به   بزرگی  توانند کمک  آوا می  مثل 
کمبود  و  ها  زیرساخت  ساله  چند  های  ماندگی 
امیدواریم  و  بنمایند  استان  در  انسانی  نیروی 

اینگونه گزارشات ادامه داشته باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

آقای استاندار اگر واقعا در راه خدمت به مردم نیت 
کرده اید و قصد اصالح وضعیت بانکی در استان را 
دارید من به عنوان یک کاسب بازار از شما حمایت 
می کنم و آماده ام تا همکاریم با بانک هایی که 
به توسعه استان کمک نمی کنند را کم و یا قطع 

نمایم و نقشی در اصالح امور جامعه ایفا نمایم.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم خواهشمندم این صدای کارگران ساختمانی 
که قشر ضعیف و واقعأ پرکار و بدون هیچ پشتوانه 
و پس انداز با این بازار بیکاری را به گوش مسولین 
برسانید .آیا نباید مسوالن امر، دم عید به فکر اعضأ 
این اتحادیه وانجمن  باشند یا بن کارگری یا کمک 
یا القل یک وام کوچک برایشان درنظربگیرند و 
یا به فکرمسکن ومعیشت شان باشند خوب ماهم 
انسانیم ولی پرکار تر وفعال تر و کم توقع تر از بقیه  
مسوالن بدانند شادکردن دل چندخانواده مستحق 

ثوابش ازهزاران رکعت نمازبیشتراست.
915...152 
 ما که نفهمیدیم مسؤوالن کی یادشون هست وقتی
 کاری رو انجام میدن بدون خطر باشه.. حتما باید یک

یا چند اتفاق بیوفته اونوقت به فکر چاره  بیوفتن.. 
از قبیل همین اتفاقی که افتاد. ماشین بنده خدا در 

مهر شهر خسارت وارد شد امان از یه جواب 
915...927

بفرمایید هنگام  دولتی  ادارات  به مسئولین  سالم 
بازنشستگی پرسنل رده پایین چندین جفت کفش 
آهنی یا بهتر بگویم فوالدی تحویل دهند تا پیگیر 

حق وحقوق وپاداش3 پایان خدمت خود باشند
915...132

سرمقاله امروز از جاده ها نوشته بودید و غم پرپر 
شدن عزیزانمان . لطفا از پیگیریش غفلت نکنید 

915...2۴8

دعوت مجمع عمومی عادی شعبه کانون بازنشستگان آب و فاضالب شهری و روستایی خراسان جنوبی 
)نوبت دوم(

 جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شعبه کانون بازنشستگان آب و فاضالب شهری و روستایی خراسان جنوبی 
سه شنبه 95/11/26 راس ساعت 10 صبح در محل نمازخانه شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در بلوار 
شهدای عبادی ضلع جنوبی جهاد کشاورزی برگزار می شود. از کلیه اعضای کانون دعوت می شود برای انتخاب اعضای 
هیئت مدیره و بازرسین شعبه در مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شعبه مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه 
ورود به جلسه را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی سه رأی و هر فرد غیرعضو یک رأی می باشد. همچنین متقاضیان 
عضویت در هیئت مدیره و بازرسان تا آخر وقت روز 95/11/23 مدارک الزم را شخصاً به دفتر شعبه کانون تحویل نمایند.

دستور جلسه:
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 

هیئت مدیره شعبه کانون  آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 

ششدانگ یک باب ساختمان پالک 13883 فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیرآباد )شمال شهر( مورد تقاضای روح اله 
خسروی رقیه آباد در روز سه شنبه مورخ 1395/12/3 ساعت 10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 

یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1395/11/12     علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950804 محکوم علیه آقای محمد علی علیپور فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 

1/085/560/017 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بی بی فاطمه حسین پور و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت با توجه به تعرفه پالک ثبتی شماره 504 فرعی از 231 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند - سجادشهر- ابتدای خیابان 
رضویه - پالک 1 که ملک دارای 261/70 متر مربع عرصه و اعیانی 330 متر مربع شامل سه دهنه مغازه و یک واحد مسکونی در همکف و یک 
واحد مسکونی در طبقه همکف و نمای ساختمان سرامیک و آجر سفال و اسکلت ساختمان از نوع نیمه اسکلت سقف ضربی با تیرآهن و قدمت 
ساختمان حدود 15 سال و متعلقات ساختمان آب و برق و گاز که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 6/455/000/000 ریال کارشناسی شده 
است  که از طریق مزایده  روز چهارشنبه تاریخ 1395/11/27 از ساعت  9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی  به میزان محکوم به ، 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 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام  حقوقی دادگستری بیرجندتا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
ششدانگ یک باب منزل واقع در بیرجند، خیابان شهید تیمورپور، حدفاصل شهید تیمورپور 7 و 9، پالک 51 شامل پالک ثبتی 
شماره 313 فرعی از 249- اصلی بخش دو بیرجند ملکی آقای علیرضا خداپناهی فرزند قربان علی به شناسنامه شماره 342 

صادره بیرجند دارنده شماره ملی 0650724471 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 14795 صفحه 405 دفتر جلد 111- امالک بیرجند به نام 
وی صادر و تسلیم شده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 14/65 متر پی مشترک به پالک 312 فرعی 
شرقاً به طول 12/90 متر درب و دیواریست به حاشیه خیابان جنوباً در سه قسمت اول به طول 6/45 متر دیوار به دیوار پالک 8509 فرعی دوم 
به طول 12 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 110 فرعی سوم به طول 80 سانتی متر دیوار به دیوار پالک 106 فرعی غرباً به طول 12 متر 
دیوار به دیوار پالک 105 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 30089 - 93/7/30 و متمم شماره 30319 مورخ 93/8/27 
دفتر اسناد رسمی شماره 7 بیرجند در قبال مبلغ دو میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع 
بدهی نامبرده برای مدت 36 ماه در رهن بانک توسعه تعاون شعبه بیرجند قرار گرفته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات مستند به ماده 34 
اصالحی قانون ثبت به درخواست بستانکار منجر به صدور اجرائیه از دفترخانه مربوطه و پرونده ای تحت کالسه 950035 در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت 
یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، لذا بنا به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر گزارش وارده به شماره 95003891 
مورخ 95/10/1 کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان، ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب ساختمان با عرصه ای به 
مساحت 209/9 مترمربع که بعد از عقب نشینی مساحت عرصه 172/49 مترمربع خواهد بود و مساحت اعیان در همکف با گاراژ 155 مترمربع 
و در زیر زمین 15/3 مترمربع بوده نوع بنا وسازه دیوارها باربر و سقف تیرآهنی دارای امتیاز آب ،برق و گاز هرکدام یک امتیاز جمعاً به مبلغ 
2/277/530/000 ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در روز یکشنبه مورخ 95/12/08 از ساعت 9 صبح الی 
12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر 
هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعالً مشخص 
نگردیده بر عهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول 
می گردد ضمناً بانک بستانکار بر طبق نامه شماره 4000/1142958/5 مورخ 95/10/15 گواهی نموده، مورد مزایده تا تاریخ 97/4/21 دارای 
بیمه نامه رسمی است و مجموع طلب خویش راجع به سند رهنی فوق را مبلغ 1/618/654/749 ریال بدین شرح: مبلغ 1240992587 
ریال اصل طلب و مبلغ 313/020/307 ریال سود و مبلغ 1618654749 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 95/10/14 اعالم که به استناد ماده 4 
آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند محاسبه خواهد شد . بر اساس 
جوابیه شماره 301/95/15142 مورخ 95/10/15 و 301/95/15978 مورخ 95/11/3 صادره از اداره ثبت اسناد بیرجند مازاد ششدانگ پالک 
فوق برابر نامه شماره 9410115610516062 مورخ 94/10/19 اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ پنجاه و هشت میلیون 
ریال به نفع آقای ایمان کریم آبادی و برابر نامه شماره 9510115610500925 مورخ 95/2/5 اجرای احکام حقوقی دادگستری در قبال مبلغ 
189.715.195 ریال به نفع آستان قدس رضوی و برابر نامه شماره 139504908026001187 مورخ 95/6/20 اجرای اسناد رسمی بیرجند 
در قبال مبلغ یک میلیارد و پانزده میلیون ریال به نفع اتحادیه زرشک کاران خراسان جنوبی بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد پس از 
کسر هزینه های قانونی به ترتیب اولویت قابل پرداخت در وجه بازداشت کنندگان مازاد خواهد بود و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه 
مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نماید از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل اعالم شود 

مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/11/12        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

فــرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل

 با اقساط 20 ماهه بدون سود/  تعویض مبل و فرش
نبش مطهری 21/1      32228253

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده           09153410668

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 

 09151615069  -  32313600    
جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل
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ایسنا- محققان دانشگاه هاروارد روباتی ساختند که می تواند ادامه ضربان قلب اشخاصی را که در اثر سکته دچار ایست قلبی شده اند، تضمین کند. 
این روبات نرم مانند قابی برای قلب آسیب دیده عمل می کند و جریان خون را در بدن بیمار به گردش درمی آورد. آزمایش نمونه اولیه این روبات روی 
قلب خوک هایی که 45 درصد از کارآیی خود را ازدست داده اند، کامال موفقیت آمیز بود و موجب بهبود گردش خون تا 97 درصد حالت طبیعی شد.

یادداشت

نقشوالیتفقیه
درانقالباسالمی

* علی رضایی

حالی  در   ۵۷ سال  در  ایران  اسالمی  انقالب 
که  رسید  نتیجه  به  )ره(  امام خمینی  رهبری  با 
بسیاری از مراکز تحلیلی و اتاق فکرهای جهان، 
و غافل  متمایزترین  از  را یکی  انقالب اسالمی 

گیرانه ترین انقالب های جهان می دانستند.
یکی از ویژگی های برجسته انقالب اسالمی 
بود.  امام)ره(  حضرت  خاص  رهبری  ایران، 
مراکز  همین  از  بسیاری  برای  که  رهبری 
فکری، ناشناخته ماند. امام حدود ۱۵ سال قبل 
در  و  شدند  تبعید  کشور  از  انقالب  پیروزی  از 
بدون  و  بازگشتند  کشور  به   ۵۷ ماه  بهمن   ۱۲
اینکه در کشور حضور داشته باشند این انقالب 
را هدایت کردند. ایشان در سال ۴۲ با سخنانی 
و  شاهنشاهی  نظام  علیه  قم  فیضیه  مدرسه  در 
قیام  برای  الزم  های  زمینه  جنایتکار  آمریکای 

۱۵ خرداد را فراهم کردند. 
باعث شد  خرداد   ۱۵ قیام  و  ایشان  سخنرانی 
و  شوند  زندانی  و  دستگیر  مدتی  برای  امام  که 
شاهنشاهی  رژیم  با  ایشان  مبارزات  ادامه،  در 
تبعید  به  منجر  آن  آمریکایی  های  سیاست  و 

ایشان به ترکیه، عراق و فرانسه شد. 
رهبر  عنوان  به  تنها  نه  )ره(  خمینی  امام 
رهبر  عنوان  به  بلکه  اسالمی  انقالب  سیاسی 
طبق  که  زمان  فقیه  ولی  و  انقالب  این  دینی 
تعالیم دین مبین اسالم مبنی بر برپایی حکومت 
از طرق  را  انقالب  نیز  تبعید  زمان  در  اسالمی، 
قرن  در  را  انقالبی  و  کردند  هدایت  مختلف 
تمام  برخالف  که  زدند  رقم  میالدی  بیستم 
بود  دین  پایه  بر  کاماًل  دوره،  آن  های  انقالب 
اعتقادی  و  دینی  مبنای  آن  های  ایدئولوژی  و 
درباره  زمان  فقیه  ولی  عنوان  به  ایشان  داشت. 
قانون  این  اینکه  به  حکم  کاپیتوالسیون  قانون 
این  دادند.  است،  قرآن  و  اسالم  قوانین  خالف 
مردمی  اعتراضات  که  شد  باعث  ایشان  حکم 

نسبت به این قانون فراگیر شود.
جایگاه  به  توجه  با  همچنین  ا...  روح  امام 
باستانی  به تحریم عید  والیی که داشتند حکم 
از  و  دادند  شاه  اقدامات  خاطر  به   ۱۳۴۲ نوروز 
این طریق مردم را نسبت به اقدامات غیر دینی 

و ملی شاه هدایت می کردند.
ترکیه  در  تبعید  زمان  در  )ره(  خمینی  امام 
به  اقدام  داشتند  که  هایی  محدودیت  خاطر  به 
که  کتابی  کردند.  الوسیله  تحریر  کتاب  نوشتن 
دیدگاه  جمله  از  اسالم  مختلف  های  دیدگاه 
بسیار  تاثیر  و  کرد  می  بیان  را  سیاسی  های 
زیادی در انقالب اسالمی و شکل گیری نظام 
اسالمی داشت. ایشان طی پیام هایی که برای 
را که  توانستند مردم  ایران می فرستاند،  مردم 
پیروزی  به  برای  بودند،  خود  فقیه  ولی  پیرو 

آماده کنند.  انقالب  رسیدن 
می  صادر  ایشان  که  احکامی  و  دستورات 
و  تر  نزدیک  خود  اهداف  به  را  انقالب  کردند 
نزدیک تر کرد و زمینه سازی های الزم برای 
تشکیل نظام سیاسی اسالم را فراهم کرد. امام 
وحدت  محور  فقیه،  ولی  عنوان  به  )ره(  خمینی 
والیت  پذیرش  با  مردم  و  بودند  مردم  برای 
ایشان از دستورات امام پیروی می کردند و در 
نهایت این پیروی از ولی فقیه منجر به پیروزی 

انقالب اسالمی و تشکیل نظام اسالمی شد.
والیت  نیز  اسالمی  انقالب  کنونی  دوره  در 
سخنرانی،  یک  با  حساس  های  برهه  در  فقیه 
نقشه های چند ساله دشمنان را نقش بر آب می 
کنند و به عنوان اصل و اساسی برای رسیدن به 

اهداف انقالب شناخته می شوند.
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امروز ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ امام خمینی پس از سال ها دوری 
شاهد  اسالمی  ایران  گردد،  می  باز  کشور  به  تبعید  و 
حضور  بود،  خواهد  استقبال  تاریخی ترین  و  بزرگترین 
تهران  فرودگاه  از  را  مستقبلین  مردم که صف  میلیونی 
تا بهشت زهرا امتداد داده اند، حاکی از عشق و عالقه 

بی نظیر آنها به رهبر خویش است.
قبل  روز  یک  از  یکصدا  و  یکدل  همگی  ایران  مردم   
و  آب  را  خیابانها  و  شده  خمینی  امام  از  استقبال  آماده 
فرودگاه  بازگشایی  از  که  و شوقی  اند. شور  جارو کرده 
ناپذیر بود. حتی مردم به  مهرآباد در میان مردم وصف 
زباله  بودند  اعتصاب  در  که  شهرداری  کارکنان  جای 

های شهر را جمع آوری کرده بودند.
کنترل رفت و آمد ترافیک در دست مردم بود و خبری 
برای  دیگر  شهرهای  مردم  از  بسیاری  نبود.  پلیس  از 

استقبال از امام به تهران آمده بودند.
کمیته  نام  به  ای  کمیته  امام  بازگشت  شدن  قطعی  با 
مرتضی  کمیته  این  در  که  شود  می  تشکیل  استقبال 
و  رئیس  روحانیت  جامعه  از  مفتح  محمد  مطهری، 
و  صباغیان  هاشم  و  شوند  می  کمیته  سخنگوی 
و  ریزی  برنامه  مسئول  آزادی  نهضت  از  توسلی  محمد 
امام  نیمه شب  یک  ساعت  شوند.  می  تبلیغات  مسئول 
و همراهان ایشان به سمت فرودگاه پاریس می روند و 
شده  نام  ثبت  آنها  از  قبال  که  خبرنگار   ۱۲۰ همراه  به 
تهران  آن  مقصد  که  شوند  می  هواپیمایی  سوار  بود 
است، یک فروند هواپیمایی ۷۴۷ ایر فرانس که توسط 
بازاریان تهران به صورت اختصاصی رزرو شده است و 

در مجموع گنجایش ۴۰۰ مسافر را دارد.
فقط  هواپیما  ۴۰۰نفری  گنجایش  اینکه  رغم  علی 
هواپیما  که  دلیل  این  به  دارند،  حضور  نفر   ۲۰۰
فرودگاه  در  اگر  که  کند  مصرف  کمتری  سوخت 
با همان  مهرآباد مشکلی برای فرود پیش آمد هواپیما 
ابراهیم  عراقی،  مهدی  برگردد.  فرانسه  به  سوخت 
ابوالحسن  یزدی، صادق قطب زاده، صادق طباطبایی، 
همه  و  دعایی  محمود  سید  حبیبی،  حسن  صدر،  بنی 
همراهان امام که در ۴ سال گذشته در کنار امام بودند 

ایشان را در این پرواز همراهی می کنند.

پیامی خطاب  ارسال  با  فرانسه  از  به هنگام خروج  امام 
به مردم فرانسه، ضمن اظهار تشکر، از آنها خداحافظی 
انگلیسی و صادق قطب  زبان  به  یزدی  ابراهیم  کردند، 
زاده به زبان فرانسه متن تشکر امام را قرائت می کنند.

متن پیام بدین شرح بود:
پس از ۴ سال اقامت موقت من در فرانسه اینجا را به قصد 
خدمت به کشورم ترک می کنم. الزم می دانم از دولت 
فرانسه تشکر کنم برای تامین امنیت و آزادی بیان برای 
من و تشکر می کنم از مردم محترم فرانسه به علت ابراز 

حس انسان دوستانه اشان برای آزادی و استقالل ایران.
نوازی مردم و دولت فرانسه را  امیدوارم هرگز مهمان 
فراموش نکنم و حس آزادی خواهی آنها را. از ساکنین 
نوفل لوشاتو و یا همسایه هایم می خواهم که زحمات 

من را ببخشند و امیدوارم که ارادات مرا بپذیرند.
وارد  خبرنگاران  همراه  به  امام  متن  این  قرائت  از  پس 

هواپیما شدند و هواپیما به سمت تهران حرکت کرد.
دو  روی  هواپیما،  در  نماز  اقامه  از  پس  خمینی  امام 

همه  که  بود  حالی  در  این  خوابیدند.  آرامش  با  پتو 
نگران  ایشان،  نزدیکان  و  دوستداران  عالقمندان، 
انجام این پرواز بودند. خطر انهدام هواپیما و یا ربودن 
آن در آسمان چیزی بود که همه را تا لحظه فرود آن 

در فرودگاه تهران، نگران ساخته بود.
حدود ساعت ۹ صبح هواپیمای امام فرود آمد. در ابتدا 
سید احمد خمینی و مهدی عراقی از هواپیما خارج می 
کمیته  از  صباغیان  هاشم  و  مطهری  مرتضی  شوند. 
آماده  از  پس  و  هستند  منتظر  پلکان  جلوی  استقبال 
شدن شرایط به داخل هواپیما می روند. ابتدا خبرنگاران 
از هواپیما پیاده می شوند و به خبرنگاران داخل فرودگاه 
می پیوندند. وظیفه پایین آوردن امام از هواپیما بر عهده 

خلبان فرانسوی هواپیمای ایرفرانس است.
صحنه خروج آیت ا... خمینی به همراه خلبان فرانسوی 
یکی از تاریخی ترین صحنه های دنیا را رقم می زند. 
پس از ورود امام به سالن فرودگاه که قرار بود مراسم 
استقبال در آنجا برگزار شود هیجان وصف ناپذیری در 

سالن بوجود می آید، فریاد »ا... اکبر« سالن فرودگاه را 
»خمینی  سرود  خواندن  با  مستقبلین  آورده.  در  لرزه  به 
ای امام«، اشک های مشتاقان را بر گونه هایشان جاری 
در  جا  همه  محافظ  یک  همانند  عراقی  مهدی  کردند. 
در  کوتاه  سخنانی  در  خمینی  ا...  آیت  است.  امام  کنار 
مختلف  طبقات  عواطف  از  من  گفتند:  تهران  فرودگاه 
من  دوش  به  ایران  ملت  عواطف  می کنم.  تشکر  ملت 
ایشان ضمن  کنم.  جبران  نمی توانم  که  است  بارگرانی 
پیروزی  اول  قدم  کشور  از  شاه  طرد  اینکه  به  اشاره 
قطع  تا  مبارزه  ادامه  و  کلمه  وحدت  به  را  بود، همگان 
کامل ریشه های فساد ترغیب کردند، همچنین خواستار 
ایران  از  بیگانگان  دست  کوتاهی  و  بختیار  استعفای 
شدند. ایشان سپس از آنجا عازم بهشت زهرا می شوند.

پخش زنده مراسم از تلویزیون بدلیل عدم پخش سرود 
شاهنشاهی از سوی ارتش متوقف شد.

که  آبی  بلیزر  یک  بر  سوار  فرودگاه  ترک  از  پس  امام 
موتلفه  هیئت  عضو  دوست«  رفیق  »محسن  آن  راننده 

است در میان استقبال شدید مردم به سمت بهشت زهرا 
حرکت می کند. مردم زیادی در بهشت زهرا در انتظار 
رسیدن خودروی امام هستند اما امام از یک هلی کوپتر 
پیاده شد، با هماهنگی مهدی بازرگان و ارتش یک هلی 
سپهبد  بود،  شده  آماده  اضطراری  شرایط  برای  کوپتر 
بهترین خلبان ها  از  نیروی هوایی یکی  ربیعی فرمانده 

را با هلی کوپتر اعزام کرده است.
انبوه  میان  در  خود  سخنرانی  اولین  در  امام  حضرت 
وقتی  من  گفتند:  زهرا،  بهشت  در  مشتاق  مستقبلین 
از  را  خودشان  اوالد  که  اینها  از  بعضی  به  چشمم 
پیدا  دوشم  در  سنگینی ای  می افتد،  داده اند  دست 

بیاورم.  تاب  نمی توانم  که  می شود 
باد  به  را  ما  چیز  همه  و  کرد  فرار  پهلوی  محمدرضا 
داد. مملکت ما را خراب کرد و قبرستان های ما را آباد. 
ایشان اضافه کردند: من دولت تعیین می کنم، من توی 
دولت  ملت  این  پشتیبانی  به  من  می زنم،  دولت  دهن 
تعیین می کنم. من به ارتش یک نصیحت می کنم و یک 
ارتشبد  آقای  باشد.  مستقل  ارتش  می خواهیم  ما  تشکر 
نمی خواهید  شما  سرلشکر  آقای  نمی خواهید؟  شما 
که  قشرهایی  از  می کنم  تشکر  اما  و  باشید؟  مستقل 

متصل شدند به ملت.
به  ا... خمینی  آیت  دیدن  برای  مردم  از سخنرانی  پس 
را  جا  به زحمت  انتظامات  کمیته  برند،  او هجوم  سمت 
برای فرود هلی کوپتر باز کرد سپس با یک آمبوالنس 

امام را به هلی کوپتر می رسانند. 
امام به همراه پسرش احمد خمینی و ناطق نوری بهشت 
 ۱۰۰۰ بیمارستان  حیاط  در  و  کنند  می  ترک  را  زهرا 
تختخوابی فرود می آیند و پس از آن امام به خانه یکی 
از اقوام خود می روند. این در حالیست که همه نگران 

گم شدن امام خمینی بودند. 
بود.  شده  قطع  استقبال  کمیته  با  امام  ارتباط  زیرا 
که  رفاه  مدرسه  به  خمینی  ا...  آیت  شب   ۱۱ حدود 
بازاریان  رود.  می  بود  شده  آماده  ایشان  اقامت  برای 
و  تخته فرش  آوردن صدها  با  قبل  روز  از چند  تهران 
وسایل گوناگون این مدرسه را به ستاد مرکزی انقالب 

ایسکا نیوز. بودند.  تبدیل کرده  اسالمی 

ناگفته هایی از پاریس تا بهشت زهرا )س( در 1۲ بهمن 1357

داستانک

بهار بایک گل !

 * محمد نظام دوست تامند

روز،  یک  پگاه  در 
زد.  راه  به  تنه  یک 
تنهای تنها! در راهی 
سنگالخی وپرازپرتگاه. 
یی  تکا ا د خو ، ف هد
ت  نجا و د بو ر کشو
وسیله  تنها  ازنوکری. 
قلبی مطمئن و ماالمال  ایستادگی، چترخدابود و 
ازایمان! درباورها نمی گنجید. دوستان می گفتند: 
بهارممکن  گل  بایک  که  خندیدند  می  دشمنان 
نیست. مبارزه باشیطان ها از نوع کوچک وبزرگش، 
از  به شهری و  از شهری  بود.  انجامیده  تبعید  به 
درشرایطی سخت،  هم  آن  کشوری.  به  کشوری 
تنها و طاقت فرسا، تا مگرکوتاه بیاید و بر سفره 
سازش بنشیند. اما دریغ که مرد خدا بود و بر حق 
گفته اش پای می فشرد و باید همان می شد که 
می گفت و در مسیر شدن از احدی نمی ترسید. راه 
بود  رسیده  اینک  و  سال  بود. ۱۵  پیموده  درازی 
روزی که یارانش از گهواره های اولین روز قیام 
به یاری اش برخاسته بودند. خط و نشان و توپ 
و تانک فایده نداشت که با خدا و خود عهد بسته 
بودکه بیاید و ستمگران رادر زباله دان تاریخ بریزد.

آمد و آن چه گفته بود، شد و جهانیان در اوج بهت 
و حیرت دیدند که: 

 بایک گل بهارشد، ایران گلزار شد !
12بهمن که امام آمد ! 

کاریکاتور
عباس گودرزی

ارتفاعات باقران.  ابوالفضل هوشمندیقاب عکس غذاهایی که نباید با شکم خالی مصرف کرد :

داده نما 
خرمالو و گوجه فرنگی، نوشیدنی های سرد، موز، زالزالک و پرتقال، شیر و شیرسویا، ماست، سیب زمینی شیرین، چای و قهوه

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619۲97
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل الک قرمز جنجــا
عروسـی در 

سالم
بمبئی  
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راه های تشخیص منطقی یا غیر منطقی بودن درخواست های کودکان

سه شنبه * 12  بهمن  1395 * شماره 3711

آیه روز  

مگر كسانى كه پروردگار تو به آنان رحم كرده و براى همين آنان را آفريده است و وعده پروردگارت ]چنين[ 
تحقق پذيرفته است ]كه[ البته جهنم را از جن و انس يكسره پر خواهم كرد. سوره هود، آيه 119

حدیث روز  

خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر 
نمي پذيرد .پيامبر )ص(

نا خوانده اگر چهره گشايد چه كنيم
با روى سياه خويش ، بايد چه كنيم

عمرى كه گذشت ، با تو بوديم اى خواب
آن شب كه برادرت بيايد چه كنيم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تک فرزندی

تا فرزندان  برادر داشتن كمک مى كند  خواهر و 
بتوانند در موقعيت هاى مختلف خودشان را جاى 
ديگرى بگذارند و از منظر او به اتفاقات نگاه كنند. 
بچه اى كه خواهر و برادر ندارد نسبت به بچه اى 
كه يک يا چند خواهر و برادر دارد، فرصت كمترى 
جاى  به  خودش  گذاشتن  و  كردن  همدلى  براى 

ديگران پيدا مى كند. 
بچه ها رازها و حرف هايشان را قبل از آنكه به پدر 
 و مادرشان بگويند، با خواهر و برادرانشان در ميان 
بزرگترين  برادرها  و  خواهر  همينطور  گذارند.  مى 
سرمايه حمايتى براى روزهاى سخت آينده هستند. 
را  حمايت  اين  مزه  است  فرزند  تک  كه  اى   بچه 
نمى چشد. اين نقص در جنبه حمايتى براى والدين 
هم مطرح است. پدر و مادرى كه يک فرزند دارند، 
در زمان پيرى فقط يک نفر را دارند كه به آنها سر 
بزند و از آنها مراقبت كند آن هم به فرض اينكه 
فرزند آنها در آن زمان خودش سالم باشد و نزديک 
آنها زندگى بكند. در حالى كه والدينى كه چند فرزند 
دارند در روزگار پيرى از چند منبع حمايتى برخوردار 
مى شوند و حتى اگر يكى از آنها به هر دليلى نتواند به 
آنها رسيدگى كند، يک يا چند تاى ديگر هستند كه 
دستشان را بگيرند و به آنها عشق هديه بدهند.بچه 
هايى كه تک فرزند هستند، در مهمانى و پارک و 
سفر مجبورند با بزرگترها دمخور باشند. در نتيجه 
نمى توانند با همساالنشان ارتباط كافى برقرار كنند 
و در نتيجه  افراد كمترى را در زندگى براى  بازى 

كردن، صحبت كردن داشته باشند.

حرف های خود را از ۳ صافی عبور دهید!

شخصى نزد همسايه اش رفت و گفت: گوش كن، 
مى خواهم چيزى برايت تعريف كنم. دوستى به تازگى 
در مورد تو مى گفت:همسايه حرف او را قطع كرد و 
گفت: قبل از اينكه تعريف كنى، بگو آيا حرفت را از 
ميان سه صافى گذرانده اى يا نه؟گفت: “كدام سه 
صافى؟”- اول از ميان صافى واقعيت. آيا مطمئنى 
چيزى كه تعريف مى كنى واقعيت دارد؟ گفت: “نه من 
فقط آن را شنيده ام. شخصى آن را برايم تعريف كرده 
است.”سرى تكان داد و گفت:“پس حتما آن را از ميان 
صافى دوم يعنى خوشحالى گذرانده اى. يعنى چيزى را 
كه مى خواهى تعريف كنى، حتى اگر واقعيت نداشته 
“دوست  باعث خوشحالى ام مى شود.” گفت:  باشد، 
عزيز، فكر نكنم تو را خوشحال كند.” بسيار خوب، 
پس اگر مرا خوشحال نمى كند، حتما از صافى سوم، 
يعنى فايده، رد شده است. آيا چيزى كه مى خواهى 
تعريف كنى، برايم مفيد است و به دردم مى خورد؟ نه، 
به هيچ وجه! همسايه گفت: “پس اگر اين حرف، نه 
واقعيت دارد، نه خوشحال  كننده است و نه مفيد، آن 

را پيش خود نگهدار.

من  بخريد،  من  براى  را  وسيله  فالن  بايد 
من  براى  و  خواهم  نمى  را  ناهار  اين  امروز 
بايد  بعدازظهر  كنيد،  درست  ديگرى  چيز 
از  اى  گوشه  ها  اين  برويم.  پارک  فالن   به 
درخواست هاى كودكان است كه دوست دارند 
وگرنه  داده شود  مثبت  پاسخ  ها  آن  به همه 
 جيغ، گريه، اوقات تلخى به راه مى اندازند تا به
هدف شان برسند. با اين حال و در اين بين، 
وجود به  والدين  براى  سوال  يک   هميشه 

مى آيد كه كدام درخواست هاى كودک مان 
 منطقى است و بايد به آن ها پاسخ دهيم و

كدام هايشان، غير منطقى است و نبايد به آن 
ها جامه عمل بپوشانيم.سليمان پور؛ روانشناس 
تربيتى در ادامه نكات تامل برانگيزى در اين 

زمينه مطرح مى كند كه خواهيد خواند.
خواسته اش منطقی است 

یا غیرمنطقی؟
در پاسخ به اين كه »چگونه بفهميم خواسته 
كودک مان منطقى است يا غير منطقى؟«، بايد 
گفت كه خواسته هاى منطقى همان نيازهاى 

طبيعى كودک هستند مانند نياز به آب، غذا، 
بازى، محبت، توجه، نوازش كه بايد به موقع، 
بجا و به اندازه برآورده شوند و اگر از چارچوب 
طلب  را  بيشترى  ارضاى  شوند،  خارج  اصلى 
مكانى  و  زمان  در  بخواهند  اگر  يا  كنند  مى 
غير از زمان و مكان خودشان برآورده شوند، 
يک خواسته غير منطقى است كه قطعا بايد در 

مقابل آن ها مقاومت كرد.
شباهت چراغ راهنمایی و رانندگی

 و درخواست های کودکان
شايد در اين جا، چراغ هاى راهنمايى و رانندگى 
مثال خوبى باشد يعنى وقتى خواسته كودک 
منطقى باشد، به آن عمل مى كنيم يعنى چراغ 
سبز است اما وقتى خواسته اش غير منطقى 
است، به هيچ عنوان تسليم نمى شويم يعنى 
چراغ قرمز است. در اين بين بايد مثل پليس 
عمل كنيم كه قاطعانه حكم را اجرا مى كند 
و به عكس العمل هاى ما توجهى نمى كند، 
ما هم به عكس العمل هاى كودک مثل گريه 
... اعتنا نمى كنيم و  كردن، توهين كردن و 

تسليم نمى شويم. واضح است كه در اين مواقع 
حق نداريم او را دعوا كنيم، توهين كنيم 

منطقی بودن درخواست های کودکان
بازى  او  با  دارد  دوست  كودک  يک:  مثال 
اين  اما  سبز(،  چراغ  و  منطقى  )نياز  كنيد 
شود  مى  محسوب  منطقى  زمانى  تا  نياز 
نيم  مثال  معين  زمانى  فاصله  يک  در  كه 
توان،  با  )متناسب  ساعت  يک  ساعت، 
انرژى روانى و جسمى شما كه همان سطح 
پذيرش است( انجام شود اما اگر خواسته او 
به  يا  شما  توان  از  خارج  بازى  ادامه  براى 
باشد،  شما  پذيرش  سطح  از  خارج  عبارتى 
بايد  پس  بوده،  منطقى  غير  خواسته  يک 
بگوييد: »مى  او  به  قاطعانه  ولى  محترمانه 
من  ولى  كنيم  بازى  دارى  دوست  دانم 
دهم«  ادامه  توانم  نمى  و  ام  شده  خسته 
كردن  نق  نق  يا  گريه  اصرار،  مقابل  در  و 
او مقاومت كنيد و بگوييد: »نه نمى توانم« 
اما توهين، سرزنش تحقير، تنبيه و ... هيچ 

جايگاه تربيتى نخواهد داشت.

سر  دارد،  دوست  كودک  كه  اين  دو:  مثال 
ظرف  خورشت  و  ماست  براى  غذا  ميز 
خواسته  يک  باشد،  داشته  اى  جداگانه 
در  زمانى كه مى خواهد  اما  است،  منطقى 
ظرف ماست يا خورشت شما انگشت بزند، 
يک خواسته غير منطقى است و بايد از آن 

ممانعت به عمل آوريد.
وسايل  درباره  كودک  كه  زمانى  سه:  مثال 
يا  پرسد  مى  سوال  اقوام  خانه   تزيينى 
مى خواهد از نزديک آن ها را ببيند، به يک 
پاسخ  كنجكاوى  حس  يعنى  طبيعى   نياز 
مى دهد اما وقتى با سر و صدا و جيغ و گريه 
مى خواهد آن ها را بردارد، دست بزند يا با خود 
به خانه بياورد، كامال خواسته غير منطقى است.

چند توصیه روان شناسانه
نشدن  تسليم  رفتار،  كارآمدترين  و  بهترين 
كودک  منطقى  غير  هاى  خواسته  مقابل  در 
است. پس هر وقت مى خواهد با جيغ، گريه 
و سر و صدا به خواسته هايش برسد، به هيچ 
عنوان توجه نكنيد، عصبانى نشويد، داد نزنيد، 

صحبت نكنيد، تسليم او هم نشويد، فقط و 
بينيد  مى  را  او  انگار  باشيد،  تفاوت  بى  فقط 
و حرف هايش را نمى شنويد. البته اين كار 
نيازمند صبر و حوصله و  و  نيست  ساده اى 
جمع  يک  در  اگر  به خصوص  است  تمرين 

قرار داشته باشيد.
همچنين هرگاه تقاضايش را به آرامى بيان 
كرد، به او توجه كنيد ولى اگر خواسته اش 
غير منطقى است، باز هم تسليم نشويد و به 
جاى هرگونه صحبت اضافى، نصيحت يا سر 
و صدا فقط و فقط بگوييد: »نه، نمى شود.« 
اگر هم كودک با شما لجبازى مى كند، سعى 
كنيد با زبانى ساده و خيلى مختصر برايش 
توضيح دهيد ولى از سخنرانى هاى طوالنى، 
تاكيد زياد، اصرار كردن زياد، نصيحت، تذكر 
و ... جدا بپرهيزيد چون براى او نرم افزارى 
كه بتواند اين سى دى هاى شما را بخواند، 
هنوز نصب نشده است)!( يعنى هنوز به آن 
مفهوم  كه  است  نرسيده  شناختى  مرحله 

صحبت هاى شما را بفهمد.

عارفانه روز

خدايا !مرا دراقيانوس عشقت غرق كن
 تا در هر نفس به تو عشق بورزم،

در هر نفس در تو بميرم و در تو زنده شوم.

يک دوست، كسى كه واقعا فهيم است  وقتى ما به 
مشكالتمان مى انديشيم، زحمت گوش فرا دادن 

به حرفهايمان را بر خود هموار مى سازد، قادر است 
كل چشم انداز ما را نسبت به جهان تغيير دهد

خوشبختی یعنی صبح زود بیدار شدن 
نه با صدای زنگ ساعت بلکه 

با اشتیاق رسیدن به هدف
 امروزتان سرشارازموفقیت وکامیابی

اگر قطره اى آب درون درياچه اى بيفتد، هيچ 
اثرى از آن نمى ماند اما اگر همين قطره بر روى 

برگى افتد، بر روى آن خواهد درخشيد پس، 
بهترين مكان را انتخاب كنيد تا بدرخشيد

                        

معروف  آثار  از   -1 افقي: 
شهري   - سپهري  سهراب 
دربند   -2 گلستان  استان  در 
 - اتومبيلراني  مسابقه   - بودن 
باد خنک 3- ثروتمند  - مرغ 
 -4 كربني  شيمي    - خانگي 
ناپيدا - مادر ميهن - تصديق 
انگليسي-  سپهر و فلک 5- از 
سبزيجات خوردني  - پدال زير 
واگيردار  بيماري   - راننده  پاي 
چند   - پدربزرگ   و  جد   -6
اسب 7-  برگ  و  زين   - وزير 
كه  كاهگل    - فروش  كاغذ 
حرف   - كشند  ديوار  و  بام  بر 
و  صحيح   -8 دل  بر  نهفته 
سال  هشتم  ماه   - سالم  
نام   -9 ريز  جانور   - قمري 
سازهاي  از   - زرتشت  كوچک 
صورت  و  چهره  موسيقي- 
10-  نفوذ آب از درز لوله  - 
پدر شعر نو -  كلمه خراب كن 
11-  از رودهاي اروپا  -خريد 
قاعده  مطابق   - فروش   و 
بدن    - فيزيكي  امتداد    -12
 - كشورها   سرحد   - و جسم 
تخيلي  نويسنده    -13 رفوزه 
بوكس  فني  ضربه   - فرانسه  
-  رماني نوشته رضا اميرخاني 
14-  دل آزردگي  - تيرانداز - 

تذكره  مراسم   -15 جثه  قوي 
-  لقب كشور آمريكا

شهرهاي  از   -1 عمودي: 
دادن  پرورش   - خوزستان 
حيوانات اهلي 2- نقشه كش-  
حمله و هجوم - بندر توريستي 
آذري  برف   -3 بلغارستان 
از   - رستوران   پيشخدمت   -
فراغ   -4 نوروزي  سين  هفت 
 - تركي  گوشت   - سكون   و 
زمان   - دست  بزرگ  انگشت 
موسيقي  الفباي   -5 خوابيدن 
- عقاب  - درجه پايين تر  از 
سروان 6- جدا كننده -  كشته 
از  گندم   - خدا  راه  در  شده 

و  عقب   -7 برگشته  آسياب 
پشت سر -  كشاورزي  - تكيه 
چمن  روي  ورزشي   -8 كردن 
- كيسه همراه پول -  مشهور 
دنيا    - فهرست   -9 زبانزد  و 
اتريش  پايتخت  آخرت-   و 
ابريشم   - آمدن  به  امر    -10
مصنوعي  - تعمير كردن 11-  
پست و بي غيرت  - افسانه گو 
-  پايين و زير 12-  رود آرام 
- پاداش نيكي يا بدي-  زنده 
- طمعكار 13-  طراح - كولي 
- بركت سفره 14-  ميوه شبيه 
آلبالو - آهسته-  روايت كننده 

15-  زلزله  پايتخت آندورا
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فروش سوپرمارکت با قیمت 
استثنایی 09157408462

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

به یک منشی خانم برای کار 
در پروتئینی نیازمندیم.

)مراجعه حضوری(
 بازار روز پاسداران، غرفه 22

 پروتئینی کلنگی خواه

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208
حراج واقعی پوشاک زنانه

 و بچگانه 
با قیمت های استثنایی

شلوار لی بچگانه 
18000الی 25000 تومان

فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فوری     فروش مغازه ساندویچی ، فالفل      فوری

با موقعیت عالی واقع در توحید 30
با کلیه لوازم

09908189960 

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

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 کار خوب اتفاقی نیست

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
جمع آوری و چیدمان وسایل منزل توسط خانم

 09159618581 - فاروقی

شیشـه اتومبیـل بنی اسـدی
باالترین کیفیت، پایین ترین قیمت
ساعت کاری: 7 صبح تا 8 شب

شعبه 2: بین پاسداران 4 و 6 جنب غذای آماده آرش  09394221099

 شعبه 1:  نبش  پاسداران       17همراه: 09306082008

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

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
09380160779- علی آبادی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

کارت دانشجویی اینجانب رضوان نوری احمد 
آبادی به شماره دانشجویی 913062019 

دانشگاه فرهنگیان مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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 1

تصاویر هتل در تلگرام : 
@ javaneirani20016

قابل استفاده در کل کشور

فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890
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سردار آزمون تا چند روز آینده در ویارئال؟

ایسنا- باشگاه ویارئال قصد دارد بعد از فروش الکساندر پاتو تا 
چند روز آینده با سردار آزمون قرارداد امضا کند. ویارئال قصد 
یا تابستانی  انتقاالت زمستانی  داشت آزمون را در فصل نقل  و 
جذب کند. در حالی که تا دو هفته  پیش به نظر می رسید این امر 
امکان پذیر نیست ولی تا چند روز آینده این قرارداد امضا خواهد 
شد.آزمون به عنوان بهترین بازیکن آسیایی سال ۲۰۱۶ شناخته 
شد. لیورپول نیز خواهان این بازیکن است و ویارئال باید با باشگاه 

انگلیسی در این زمینه  رقابت کند.

استقالل امکان جذب بازیکنان آزاد را هم ندارد

محرومیت  درخصوص  نصیرزاده  هوشنگ  خبرنگاران-  باشگاه 
باشگاه استقالل از فعالیت در نقل و انتقاالت زمستانی که آیا این 
باشگاه پس از تاریخ ۱4 بهمن می تواند از سه بازیکن سهمیه آزاد 
استفاده کند یا خیر، بیان کرد: براساس حکم فیفا باشگاه استقالل 
از فعالیت در نقل و انتقاالت زمستانی محروم شده و اگر تا تاریخ 
۱4 بهمن رای فیفا تغییر نکند، استقالل نمی تواند بازیکن آزاد 
هم جذب کند.عضو کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون 
فوتبال درمورد این که آیا هواداران استقالل می توانند به تغییر 
حکم فیفا امیدوار بمانند یا خیر، گفت: بسیار بعید است که فیفا 

حکم محرومیت استقالل را تغییر دهد.

دستمزد ۴۰۰ هزار یورویی مانع انتقال شجاعی 

باالی  پیشنهادی  مبلغ  یونان  رسانه های  گزارش  به  بنا  فارس- 
انتقال موکلش به  برنامه مهاجم ملی پوش کشورمان برای  مدیر 
پاناتینایکوس مانع بزرگ این انتقال است.در ساعات پایانی پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی در تالش است تا تیمش را تقویت کند 
اما موانعی را پیش رو دارد . مهم ترین موانع پیش رو این انتقال 
بدهی های باشگاه پاناتینایکوس و دیگری درخواست دستمزد باال 
انتقال است.در شرایط  این  برای  یورو وکیل شجاعی  4۰۰ هزار 
کنونی سرمربی پاناتینایکوس به دنبال بازیکن گلزن و سطح باالیی 
مثل کریم انصاری   فرد است که به المپیاکوس رفته است و بسیار 
سخت است که باشگاه برای جذب شجاعی این مبلغ باال را بپردازد.

۹۰ درصد ورزشگاه آزادی در اختیار پرسپولیس است

مهر- تیم فوتبال پرسپولیس در هفته بیستم لیگ برتر از ساعت 
۱۷ روز یکشنبه هفدهم بهمن ماه به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز 
خواهد رفت. تبریزی ها پیش از این می خواستند برای این مسابقه 
بیش از ۱۰ درصد ورزشگاه آزادی در اختیار هواداران تراکتور قرار 

بگیرد که باشگاه پرسپولیس با این درخواست مخالفت کرد.

فواید پیاده روی را فراموش نکنید

مهر- محققان عنوان می کنند مهم ترین 
قلب،  سالمت  حفظ  روی  پیاده  فایده 
کاهش ریسک ابتال به فشارخون و دیابت 
نوع ۲ است.بررسی مطالعات قبلی در مورد 
 پیاده روی نشان می دهد رابطه مثبتی بین

قلبی-عروقی  سالمت  و  روی  پیاده   
روی،  پیاده  مهم  فواید  دارد.ازدیگر  وجود 

پیشگیری از ابتال به فشارخون است. اثبات 
میزان  به  تنها  روی  پیاده  که  است  شده 
4۰ دقیقه در روز دارای پتانسیل کاهش 
فشارخون  به  مبتال  افراد  در  فشارخون 
باالست. از این رو محققان توصیه می کنند 
حداقل ۵ روز در هفته به مدت ۳۰ دقیقه 

فعالیت فیزیکی متوسط داشته باشید.

حفظ سالمت استخوان ها با رژیم غذایی

یافته های   طبق  آنالین-  سالمت 
التهابی  ضد  غذایی  رژیم   ، محققان، 
و  ماهی  میوه،  سبزیجات،   از  مملو  که 
می تواند  باشد،  سبوسدار  کامل  غالت 
تقویت  زنان  در  را  استخوان ها  سالمت 
افراد  این  در  استخوان  شکستگی  از  و 

پیشگیری کند.

دارای  زنان  دهد  می  نشان  ها  یافته 
رژیم غذایی سرشار از چربی های مفید، 
باالی  سالمت  از  کامل  غالت  و  گیاهان 
مسئله  هستند.این  برخوردار  استخوانی 
زنان  در  که  است  موضوع  این  بیانگر 
بر  سالم  غذایی  رژیم  سن،  افزایش  با 

استخوان هایشان تاثیر می گذارد.

کاهش سرطان با رژیم غذایی قرمز رنگ

خوردن  دریافتند  محققان  نیوز-  جهان 
دلمه  فلفل  نظیر  رنگ  قرمز  غذایی  مواد 
ریه  سرطان  ریسک  پرتقال،  و  قرمز 
می  کاهش  سیگاری  افراد  در  حتی  را 
دریافته   ۲۰۰4 سال  در  محققان  دهد. 
 ،)BCX( کریپتوکسانتین«  »بتا  که  بودند 
رنگدانه طبیعی که عامل ایجاد رنگ های 

قرمز روشن و نارنجی بسیاری از میوه ها 
وسبزیجات است، قادر به کاهش ریسک 
سیگاری  افراد  در  ریه  سرطان  به  ابتال 
هنوز  آن  واقعی  علت  اگرچه  است، 
نامشخص بود.حال در مطالعه ای جدید، 
ضدسرطانی  قوی  خواص  مولکولی  علت 

این رنگدانه را کشف کرده اند.

تسکین سرفه با یک ترکیب طبیعی

عصر ایران- سرفه بخشی از مکانیسم بدن 
پاکسازی  منظور  به  شده   محسوب   ما 
انسان  تنفسی  سیستم  مرکزی  بخش 
شکل می گیرد.سرفه ها به طور معمول 
در  اشتباه  چیزی  که  کنند  می  بیان 
برای درمان سرفه  بدن شما وجود دارد. 
داروهای  از  استفاده  جای  به  توانید  می 

شیمیایی از معجون زیر استفاده کنید. دو 
شکل  به  و  کرده  له  را  رسیده  موز  عدد 
به  را  لیتر آب  میلی  پوره درآورید. 4۰۰ 
کنید  اضافه  موز  پوره  به  و  آورید  جوش 
و اجازه دهید به مدت ۳۰ دقیقه خنک 
عسل  غذاخوری  قاشق   ۲ سپس  شود. 

طبیعی را اضافه کرده نوش جان کنید.

خراسان  در  رواشناس  یک  ایسنا- 
جنوبی گفت: تقویت رفتارهایی مغایر 
نحوه  بررسی  و  پرخاشگرانه  رفتار  با 
ارتباط کودک در درمان پرخاشگری 
موثر است.پوران عباسپور در خصوص 
پرخاشگری  درمان  برای  روش هایی 
زمینه  این  در  اظهارکرد:  کودکان 

محدودیت هایی  می توانند  والدین 
کودک  اطالع  به  را  آنها  و  وضع  را 
حداقل  به  اشاره  با  برسانند.وی 
در  پرخاشگری  مدل های  رساندن 
در  راهکارها  از جمله  افزود:  کودکان 
می توان  کودکان  پرخاشگری  درمان 
فیلم های  ساعت  کردن  محدود  به 

در  دقت  و  تلویزیونی  آمیز  خشونت 
روزنامه  و  تصاویر  فیلم ها،  انتخاب 
کودک اشاره کرد.این روانشناس ادامه 
والدین  راستا  این  در  همچنین  داد: 
قرار  کودک  اختیار  در  را  الگوهایی 
دهند که پرخاشگرانه نبوده و همراه 
کودک برنامه های تلویزیونی را دیده و 

صحنه پرخاشگرانه آن را تفسیر کنند.
کمک  برای  اینکه  بیان  با  عباسپور 
به کودک در این زمینه باید همدلی 
آگاهی  شد:.  یادآرو  داد،  افزایش  را 
اثر  بر  که  رنجی  به  نسبت  را  کودک 
پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به 

وجود می آید، افزایش دهید.

با رفتار پرخاشگرانه کودکمان چه کنیم؟

با این ماده غذایی آرام بخوابید

مواد  برخی  مصرف  با  خبرنگاران-  باشگاه 
طبیعی و گیاهی به مشکل کم خوابی خود 
پایان دهید.دانه های کنجد بسیار مغذی بوده 
و حاوی مقدار زیادی انرژی هستند. کنجد 
در درمان بی خوابی موثر بوده، خاصیت ضد 
ورم مفاصل و رماتیسم و همچنین خاصیت 
ضد سرطانی دارد و همچنین خواص ضد 

به  آن  اثرات  دیگر  از  باکتری  و ضد  قارچ 
شمار می رود.  روغن کنجد در جلوگیری 
از فساد دندان نیز کاربرد دارد، همچنین در 
درمان التهاب و تورم لثه مفید است. برگ 
های کنجد سرشار از مواد لعابی هستند و با 
دیگر گیاهان برای درمان اسهال خونی و وبا 

به کار برده می شد.

۲۰ کارگر معدن طبس از عقب نیسان وانت سقوط کردند

ایسنا- کارگران معدن زغالسنگ طبس بعد از اتمام کار و در 
حال انتقال به خوابگاه از عقب وانت سقوط کردند.کارگران 
وانت  با  معدن  از  کار  اتمام  از  بعد  پویش  زغالسنگ  معدن 
نیسان در حال انتقال به خوابگاه بودند که وانت نیسانی که 
کارگران در عقب آن بودند جک کمپرس آن عمل کرده و این 
افراد که حدود ۲۰ نفر بودند به پایین پرت می شوند.تعدادی 
از این افراد که جراحات جزیی داشتند در محل مداوا شده و 
تعداد هفت کارگر که برخی از آنان دچارشکستگی شده اند، 
برای درمان به بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی )ره( 

طبس منتقل شده اند.

خسارت ۲۰ میلیوني آتش سوزي منزل در شهرستان »فردوس«

فرمانده انتظامي شهرستان فردوس گفت:حادثه آتش سوزي منزل مسکوني درباغشهر 
اسالمیه خسارت مالي ۲۰ میلیون ریالي برجاي گذاشت.سرهنگ محمد هوشنگي 
اظهار داشت:دو روز گذشته مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ گزارش وقوع حادثه  آتش 
انتظامي  اعالم،که بالفاصله مأموران  را  باغشهر اسالمیه  سوزي منزل مسکوني در 
کالنتري با همراهي مأموران آتش نشاني به محل حادثه اعزام شدند.وي افزود:با حضور 
پلیس در محل و انجام تحقیقات میداني مشخص شد این حادثه به علت روشن کردن 
آتش کنار جعبه هاي انار روي داده که بر اثر آن یک نفر دچار سوختگي از ناحیه 
پاي چپ شده و جهت مداوا به بیمارستان منمتقل شد.سرهنگ هوشنگي با اشاره به 
اینکه در این حادثه همه جعبه هاي انار طعمه حریق شده و در آتش سوخت،تصریح 

کرد:خسارت مالي وارده بر اثر این حادثه ۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

دستگیري کالهبردار تلفنی در شهرستان بیرجند

رئیس پلیس آگاهی استان گفت:با مراجعه یکی از شهروندان به پلیس آگاهی خراسان 
اظهار  از وی پیگیری شد.سرهنگ سید غالمرضاحسینی  تلفنی  جنوبی کالهبرداری 
داشت:با دریافت گزارش یکي از شهروندان در شهرستان بیرجند مبني بر کالهبرداري 
تلفني از وي،بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.وي افزود:شاکی 
در پلیس آگاهی گفت فردی با من تماس گرفت و خود را بازرس وزارت نفت معرفی و 
اطالعات بیمه ای وحساب بانکی بنده را گرفت  و به بهانه تکمیل بیمه های درمانی و 
بیمه آتش سوزی بنده را به دستگاه های خودپرداز  هدایت کرد و با اعالم تلفنی عملیات 
بانکی با ترفند های ماهرانه ای اقدام به جابجایی موجودی حسابم به حساب مورد نظر 
خود کرد. وی تصریح کرد:با دریافت شکایت از این شاکی بالفاصله موضوع پیگیری شد و 
مبلغ کالهبرداری شده به این شهروند برگردانده و متهم تحت پیگیرد قضایی قرار گرفت.
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از همه افراد محترم و  محترمه تقاضا دارم که 
پس از خواندن این مطلب هیچگونه موضع 
خصمانه ای اتخاذ نفرمایند زیرا این مطلب فقط 

جنبه طنز داشت.

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

  09151630283 - 32225494 
 صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش فوری حواله خودرو برلیانس H320  دستی 
تحویلی از نمایندگی فوالدی قیمت 46/500/000 

تومان تحویل سه هفته ای 09397403828
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مسئوالن برای ارائه خدمات نوروزی برنامه ریزی کنند

مهر-فرماندار بشرویه از تمامی ادارات و دستگاه های مرتبط خواست تا از هم اکنون برای ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی آمادگی داشته و برنامه ریزی 
های الزم را انجام دهند.زمان زاده در ستاد خدمات سفر بیان کرد: این ستاد به منظور هماهنگی هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر 

در شهرستان، به مسافران در ایام نوروز برگزار می شود.وی اظهار کرد: در کنار ارائه خدمات بایستی از این فرصت استفاده نموده تا استان رامعرفی کنیم.
سه شنبه* 12  بهمن 1395 * شماره 3711

7
 نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی:

مسئوالن و دولتمردان
 خدمتگزار مردم هستند

با  تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
مردم  خود  اصل  اسالمی  انقالب  در  اینکه  بیان 
مردم ساالری  اساسی  قانون  براساس  و  هستند 
و  مسئوالن  همه  گفت:  است  مردم  حق  دینی 
حق  مردم  و  هستند  مردم  خدمتگزار  دولتمردان 
چگونه  و  شد  چه  حق  و  عدل  این  بدانند  دارند 
در  عبادی  سیدعلیرضا  است.آیت ا...  شده  اجرا 
زمینی  نیروی  بازنشکستگان  از  تجلیل  همایش 
تبریک  با  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه 
دفاع  داشت:  اظهار  فجر  دهه  ایام ا...  فرارسیدن 
هرگز  حقانیت  و  ارزش ها  دین،  خدا،  حریم  از 
باطل  و  حق  راه  افزود:  ندارد.وی  بازنشستگی 
راه حق شک  از هم جدا است و هیچ عقلی در 
نمی کند و کسانی که در این راه شک می کنند و 
می کنند  انکار  را  حق  و  می کنند  قبول  را  باطل 

همان تفکرات فرعونی را دارند.

ثبت ملی مهارت و ساخت گیوه روستای 
کریت شهرستان طبس

صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  غالمی-اداره 
ساخت  و  :مهارت  استان  گردشگری  و  دستی 
گیوه روستای کریت شهرستان طبس در فهرست 
احمد  سید  گرفت.   جای  کشور  معنوی  میراث 
اداره  مطالعات  و  پژوهش  برآبادی مسئول حوزه 
پوش  پای  نوعی  طبسی  های  گیوه  گفت:  کل 
است که ، رویه آن از نخ پنبه ای و کف آن غالباً  از 
 لته های پنبه ای بهم فشرده یا چرم تهیه می شود.

عملیات اجرایی خط انتقال گاز سربیشه 
به نهبندان در دهه فجر آغاز می شود

آغاز  از  نهبندان  شهرستان  غالمی-فرماندار 
به  سربیشه  گاز  انتقال  خط  اجرایی  عملیات 
داد.نظافت  خبر  فجر  مبارک  دهه  در  نهبندان 
 77 از  بیش  فجر  مبارک  دهه  در  داشت:  اظهار 
می شود.وی  افتتاح  نهبندان  در  عمرانی  پروژه 
افزود: برای این تعداد پروژه اعتبار بیش از 125 
دهه  با  همزمان  که  شده  هزینه  ریال  میلیارد 

مبارک فجر به بهره برداری می رسد.

۲ میلیارد ریال برای تجهیز آتش نشانی 
بیرجند تزریق می شود

از  بیرجند  آتشنشانی  سازمان  مهر-مدیرعامل 
نشانی  آتش  تجهیز  برای  ریال  میلیارد  دو  تزریق 
به شهرداری بیرجند از محل دستگاه های ذیربط 
تا پایان سال جاری خبر داد. میرزایی اظهار کرد: تا 
پایان امسال مبلغ 2۰۰ میلیون تومان به تجهیزات 
شود.مدیرعامل  می  اضافه  بیرجند  نشانی  آتش 
سازمان آتشنشانی بیرجند با اشاره به ساخت ایستگاه 
آتش نشانی مهرشهر بیرجند بیان کرد: این پروژه از 

پیشرفت ۶۰ درصدی برخوردار است.

توزیع ۱7۰میلیون ریال تجهیزات 
درکانون های فرهنگی هنری خراسان 

جنوبی

مساجد  های  کانون  دبیرخانه  مهر-مسئول 
فجر  دهه  رسیدن  فرا  با  همزمان  گفت: 
بین  تجهیزات  ریال  میلیون   17۰ از  بیش 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  های  کانون 
کار سبزه  االسالم  شود.حجت  می   توزیع 

 بیان کرد: در ایام اهلل دهه مبارک فجر 25 کانون 
فرهنگی هنری در سطح استان افتتاح می شود.

توجه به پدافند غیرعامل ضرورتی برای 
ایمن سازی در برابر حوادث است

مهندسی  نظام  سازمان  رییس  ایرنا-نایب 
پدافند  به  توجه  گفت:  جنوبی  خراسان  ساختمان 
غیرعامل ضرورتی برای ایمن سازی و پیش بینی 
انسانی  طبیعی،  حوادث  بروز  برابر  در  الزم  های 
پدافند  بحث  در  افزود:  است.عامری  حیاتی  و 
غیرعامل، هنوز در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن 
طی  را  طوالنی  مسیری  باید  مناسب  شرایط  به 
کنیم. وی گفت: حادثه آتش سوزی پالسکو، نمونه 
ای از حوادث و خطرهایی است که همواره شهرها 
و ساختمان ها و جان مردم را تهدید می کند و 
خود حادثه و اتفاق بعد آن، نشان دهنده این است 
که ما در بسیاری از زمینه ها از جمله ایمن سازی 
با  مواجهه  عمومی  فرهنگ  و  بحران  مدیریت  و 
اینگونه حوادث، با استانداردها فاصله زیادی داریم.

44میلیارد ریال بودجه به حساب 
دهیاری های شهرستان زیرکوه واریز شد

فعالیت  ابتدای  از  زیرکوه گفت:  ایرنا -فرماندار 
ریال  میلیارد  تاکنون44  امید  و  تدبیر  و  دولت 
بودجه به حساب 83 دهیاری های این شهرستان 
مرزی واریز شده است.خانزاده افزود: از محل این 
بودجه ها، 72 پروژه شامل 35 ساختمان دهیاری، 
18پروژه اصالح و توسعه معابر، 12 پارک و فضای 
سبز روستایی، پنج غسالخانه و 2 مورد حصار کشی 

گورستان اجرا و به بهره برداری رسیده است .

ثبت ملی آیین و مراسم خیرات
 عاشورا در شهر گزیک

در  و مراسم خیرات عاشورا  صدا و سیما-آئین 
شهر گزیک شهرستان درمیان در فهرست میراث 
یا  عاشورا  خیرات  شد.مراسم  ثبت  کشور  معنوی 
غلور پزان اهالی گزیک پختن غلور را بر اساس 
انجام می دهند  یک رسم دیرینه در روز عاشورا 

صنایع  و  گردشگری  نمایشگاه  کاری- 
وابسته از 18 لغایت 21 بهمن در محل دایمی 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود. در 
سرمایه  و  گردشگری  معاون  عربی  باره  این 
گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی 
به خبرنگار آوا گفت:  نمایشگاه امسال تلفیقی و 
مشارکتی خواهد بود  و با نمایشگاههای سال 
های قبل  تفاوت خواهد داشت.  این نمایشگاه 

صرفا معرفی استان نخواهد بود بلکه منطقه ای 
است )با حضور سه استان کرمان ، سیستان 
و بلوچستان و خراسان جنوبی در یک سالن ( 
که با تاکید بر قابلیت های  شاخص مثل ثبت 
جهانی کویر که سعی شده از هر استان حداقل 
سه تصویر شاخص کویر و بیابان آورده شود 
وی خاطر نشان کرد: هر استان یک تولید زنده 
بصورت ورک شاپ  مثل سبد بافی یا  گلیم 

بافی ارایه  خواهد داد و سوغات هر استان در حد 
نمونه معرفی خواهند شد و فضا با صنایع دستی 
منطقه تزئین خواهد شد وی با اشاره به اینکه 
کارشناس متخصص گردشگری از استان  در 
غرفه برای راهنمایی   بازدید کنندگان  حضور 
خواهد داشت  و به سواالت آنها پاسخ خواهد 
داد. افزود: در این نمایشگاه کرسی بزرگی با 
تزئینات از سوغات استان خواهد بود که  بین 

هر سه استان مشترک است و یوزپلنگ تاکسی 
درمی شده که زیستگاه آن مشترک هر سه 
استان هست  در معرض نمایش قرار خواهد 
از  جذاب  تصاویر  کرد:  عنوان  .وی  گرفت 
با  کلیپ   و  استان   گردشگری  های  جاذبه 
تاکید بر جاذبه های کمتر دیده شده  و آنهایی 
که ثبت جهانی شده اند  هم  پخش خواهد 
شد و گروه موسیقی محلی  خراسان جنوبی 

نیز اجرای زنده خواهند داشت .عربی با تاکید 
گردشگري  تخصصی  مسیرهای  شناسه  بر 
این  افزود:  شده  تهیه  جدیدا  که  استان  
شناسه برای اولین بار در نمایشگاه رونمایي 
خواهد، تهیه این پروژه حدود یک سال به 
اطالعات  بانک  که  است  انحامیده  طول 

تخصصی برای گردشگران خواهد بود .
 )Ava.news12@gmail.com(

و  طبیعی  منابع  مدیرکل  مالیی- 
آبخیزداری در گفتگو با آوا از سرمایه گذاری 
پروژه های  اجرای  آستان قدس رضوی در 
خبر  استان  در  آب  استحصال  و  آبخیزداری 
های  پروژه  توسعه  برای  کرد:  بیان  و  داد 
تفاهم  قنوات  آبدهی  افزایش  و  آبخیزداری 
شد.شریفی  منعقد  ای  ساله  یک  ی  نامه 

افزود: این تفاهم نامه به ارزش یک میلیارد 
پروژه  در  که  است  تومان  9۰۰میلیون  و 
سربیشه،  های  شهرستان  آبخیزداری  های 
نهبندان و درمیان سرمایه گذاری خواهد شد.
اعتبار  تومان  2میلیارد  ابالغ 

آبخیزداری از طریق اوراق
به گفته وی آستان قدس 75 درصد اعتبار 

را تامین خواهد کرد وبراساس این تفاهم نامه 
4 بند خاکی در شهرستان نهبندان با حجم 
عملیات8۰ هزار متر مکعب ، 4 طرح گابیون 
طرح   4  ، مکعب  متر  2هزار  حجم  با  بندی 
با حجم عملیات  بندی  گابیون  و  بند خاکی 
خواهد  احداث  مکعب  متر   8۰۰ و  2۶هزار 
شد.به گفته شریفی “گابیون” به معنی سنگ 

فنس  با  مالت  بدون  حصار  ایجاد  و  چینی 
یا  همانندصافی  بارندگی  هنگام  که  است 
فیلتر عمل می کند. مدیرکل منابع طبیعی 
اعتبارات  محل  از  کرد:  بیان  آبخیزداری  و 
طریق  از  تومان  2میلیارد  تاکنون  استانی 

اوراق ابالغ شده که نیاز ما بیشتر است.
 )Ava.news14@gmail.com(

های  نقص  مجازی  فضای   - کاری 
کارکردی و آموزشی مسووالن، خانواده ها و 
رسانه ها  را در تمام سالهای گذشته به رخمان 
می کشد. مدیر کل دفتر فرهنگی و اجتماعی 
خراسان جنوبی با بیان این مطلب  در کارگروه 
تخصصی فرهنگی و اجتماعی طبس فضای 
مجازی را غیر قابل انکار و ضرورت ارتباطی 
ی  پدیده  هر  گفت:  و  دانست  امروز  دنیای 
نشود،  مدیریت  وقتی  فرهنگی  و  اجتماعی 
تبدیل به معضل می گردد.فضای مجازی نیز 
از جمله ی این پدیده هاست که با مدیریت 
می توانست تبدیل به فرصت شود. عصمت 
محمودی گفت: حقیقت این است که فضای 
مجازی واقعیت تربیتی و آموزشی ما را به ما 
می نمایاند و نشان می دهد که با همه کارهای 

فرهنگی که تاکنون از مهد گرفته تا دانشگاه و 
محل کار انجام شده است؛ چقدر توانسته ایم 
“در محضر خدا بودن “را برای خود و جامعه مان 
 به یک باور قلبی تبدیل کنیم  و  نشان می دهد

و  دستوری  کردن  حذف  و  کردن  پاک  که   
بخشنامه ای، نگرش ، بینش و باور ایجاد نمی 
کند.تنها کارمان را سخت تر می کند. وی ادامه 
افراد  از دست  را  ها  کنید گوشی  داد: فرض 
اعم از خرد و کالن و زن و مرد جمع کردیم؛ 
فکر  یک  کرد؟  خواهیم  چه  افکارشان  با 
دهد.  نمی  ارائه  سالم  شخصیت  مریض، 
جمع  را  ها  خانه  قلیان  اینکه  مثل  دقیقا 
بردیم  زمین  زیر  به  عوضش  در  و  کردیم 
و یا آپارتمانهایی که درش بسته می شود و 

قانون هم اجازه ی ورود نمی دهد. 

 اگر “ما نبینیم”؛ “ نیست” قاعده ی 
غیرمنصفانه است که آتش

 زیر خاکستر درست می کند
وی افزود: خیلی غیر منطقی است که ما با 
فرهنگ تلفن های سکه ای در سر چهارراه 
ها  برای جوانانی که امروز امکان بهره گیری 
از مکالمات  تصویری را در خصوصی ترین 
ریزی  برنامه  و  برخورد  دارند،  لحظاتشان 
راه  تنها  گفت:  محمودی  عصمت  کنیم. 
درست بهره گیری از فضای مجازی تقویت 
مسوولیت پذیری از طریق آموزش و شناخت 
مسوولیت  و  تعهد  اول  اصل  آگاهی  است. 
پذیری است. توضیح و تشریح  تهدیدها و 
فرصت های فضای محازی برای خانواده ها 
این  از  بهره گیری درست  جامعه شاهراه  و 

تکنولوژی است. گروهی متاسفانه هستند که 
چه در دنیای مجازی و چه در دنیای واقعی 
بیشتری از نیکی و زیبایی به سمت بدی و 
زشتی گرایش دارند. مدیر کل دفتر فرهنگی 
. اجتماعی استانداری ادامه داد: اگر رسانه ی 
ملی ما درصدی از درآمد تبلیغات اپراتورهای 
می  اختصاص  آموزش  به  را  همراه  تلفن 
این  از  تر  آگاهانه  ما  همه  شاید  امروز  داد 
تکنولوژی بهره مند می شدیم . به عبارتی 
اگر به اندازه ی نصف دغدغه اپراتورها برای 
درآمد و بقای شان ما هم  دغدغه ی فضای 
بهتر  شرایط  شاید  داشت  می  را  مجازی 
شب  نیمه  رایگان  اینترنت  تبلیغ  شد.  می 
چیست؟وی  برای  و  کیست  برای  صبح  تا 
بحث  در  لطفا  شد؛  متذکر  همچنین 

فرزندان،  نگویید  اش  همه  مجازی  فضای 
بیشتری  سهم  اگر  والدین  مورد  این  در 
براین بنا  و  نیست  کمتر  باشند؛   نداشته 

های  نگرانی  کاهش  برای  ما  از  کدام  هر   
مان باید از خودمان آغاز کنیم.

 )Ava.news12@gmail.com(

فرماندار بیرجند:

لزوم گسترش پدافند غیر عامل در تمامی عرصه ها

سرمایه گذاری آستان قدس رضوی در پروژه های آبخیزداری استان

رونمایی از بانک اطالعات تخصصی برای گردشگران در نمایشگاه  بین المللی تهران

فضای مجازی، نقص های کارکردی و آموزشی مان  در تمام سالهای گذشته را به رخمان کشید

 اعتبارآبخیزداری نرسد ،
ریزگرد ماندگار می شود

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل  مالیی- 
بار  چندین  زیست  محیط  حفاظت  مسئوالن  و 
داری  آبخیز  طرحهای  به  توجهی  بی  درباره 
هشدار  ریزگردها   وتشدید  ایجاد  در  وتاثیرآن 
های  پروژه  اعتبارات  اگر  که  بودند  داده 
آبخیزداری و آبخوان داری به موقع ابالغ نشود 
4روز  در  گرفت.   را  گردها  ریز  جلو  توان  نمی 
گذشته آسمان بیرجند و نهبندان را  گرد و غبار 
که  بود  درحدی  ریزگردها  شدیدپوشاند.افزایش 
بسیاری از شهروندان بیرجند را به اهواز تشبیه 
با  پدیده  این  علت  پیگیری  کردند.برای  می 
سازمان  آزمایشگاهی  و  فنی  معاون  ا...پور 
وی  که  کردیم  گفتگو  زیست  محیط  حفاظت 
دارد  علت  چندین  ریزگردها  کرد:وجود  عنوان 
آن  دلیل  تهران  مانند:  بزرگ  شهرهای  در  که 
کنند می  اعالم  شویی  شن  های  کارگاه   را 
نداریم. زیادی  شویی  شن  استان  در  ما  اما   

بیابان  نبود پوشش گیاهی و  اینکه  بیان  با  وی 
غبار  و  گرد  وجود  عوامل  دیگراز  یکی  زایی 
داخل  اخیر  وغبارهای  گرد  منشا  افزود:  است 
استانی است وی ادامه داد: تنها راه پیشگیری ، 
تثبیت کانون های بحران و اجرای پروژه های 

آبخیزداری و آبخوان داری است.
 )Ava.news14@gmail.com(

۱۰۰ واحد مسکونی توسط بهزیستی 
خراسان جنوبی افتتاح می شود

مهر-مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از افتتاح 
1۰۰ واحد مسکونی با اعتبار بیش از 35 میلیارد ریال 
اعم از آورده مددجو، وام و اعتبارات هزینه شده در 
دهه فجر خبر داد.عرب نژاد اظهار داشت: در ایام دهه 
فجر بهزیستی خراسان جنوبی یکی از دستگاه هایی 
است که برنامه های مختلفی را برنامه ریزی کرده تا 

بتواند به بهترین نحو آنها را برگزار کند.

۶۰۰ جلد قرآن کریم در مناطق محروم 
خراسان جنوبی توزیع می شود

مهر-رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات 
اسالمی از توزیع ۶۰۰ جلد قرآن کریم همزمان 
داد. خبر  استان  محروم  مناطق  در  فجر  دهه  با 

حسن سلمانی بیان کرد: همزمان با ایام اهلل دهه 
فجر 8۰۰ پوستر با موضوع قرآن توزیع می شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های دهه فجر سال 
جاری اظهار کرد: برگزاری محفل انس با قرآن، 
تشریح  و  نوجوان  و  کودک  جشنواره  برگزاری 
مبانی قرآنی انقالب اسالمی از جمله این برنامه 
برگزاری جشن های  داد:  ادامه  ها است.سلمانی 
و  روستایی  و  قرآن شهری  در خانه های  قرآنی 
از  قرآنی  زندگی  سبک  موضوع  با  کتاب  توزیع 

دیگر برنامه های این دهه است.

همایش »علمای شیعه و سنی« در بیرجند 
برگزارمی شود

اسالمی شهرستان  تبلیغات  اداره  مهر-رئیس 
علمای  استانی  همایش  برگزاری  از  بیرجند 
بیرجند  در  فجر  دهه  با  همزمان  سنی  و  شیعه 
افزود:  لطفی  ابوالقاسم  السالم  داد.حجت  خبر 
علمای  از  نفر   5۰۰ حضور  با  همایش  این 
می  برگزار  جنوبی  خراسان  سنت  اهل  و  شیعه 
از  نفر   7۰ این همایش  در  داد:  ادامه  شود.وی 
علمای شیعه و 25 نفر از علمای اهل سنت از 

داشت. خواهند  بیرجند حضور  شهرستان 

طرح جهاد فرهنگی نذرکتاب؛ ابتکاری 
نو در ترویج فرهنگ کتابخوانی استان

دادرس مقدم-رئیس کمیسیون فرهنگي شوراي 
را  کتاب  نذر  فرهنگی  جهاد  طرح  بیرجند  شهر 
بیان  استان  دانشگاهی  از سوی جهاد  نو  ای  ایده 
فرهنگ  ترویج  در  عاملی  این طرح  و گفت:  کرد 
مهدی  االسالم  است.حجت  استان  کتابخوانی 
عبدالرزاق نژاد، رئیس کمیسیون فرهنگي شوراي 
شهر بیرجند امروز، 11 بهمن ماه از دبیرخانه طرح 
جهاددانشگاهی  کتاب«  نذر  فرهنگی  جهاد   «
جهاد  طرح  نژاد،  عبدالرزاق  کرد.  بازدید  استان 
جهاد  سوی  از  نو  ای  ایده  را  کتاب  نذر  فرهنگی 
دانشگاهی استان بیان کرد و گفت: این طرح عاملی 
است. استان  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  در  مهم 

ارتباط مستقیم با مدیران دستگاه های 
اجرایی استان از طریق تلفن ۱۱۱ 

)سامد(

مدیریت   ، بازرسی  دفتر  مدیرکل  غالمی- 
خراسان  استانداری  حقوقی  امور  و  عملکرد 
ا...  ایام  رسیدن  فرا  مناسبت  به  گفت:  جنوبی 
شریف  مردم  تکریم  راستای  در  و  فجر  دهه 
توسط  الزم  ریزی  برنامه  و  پیگیری  استان، 
حقوقی  امور  و  بازرسی  عملکرد،  مدیریت  دفتر 
استانداری صورت گرفته تا مدیران دستگاه های 
اجرایی که درخواست های مردمی بیشتری را به 
خود اختصاص داده اند در مرکز ارتباطات مردم 
و دولت استان)سامد( به صورت برخط، از طریق 

تلفن 111، پاسخگوی شهروندان عزیز باشند.

خزاعی-فرماندار بیرجند دیروز در کمیته 
کرد:  عنوان  شهرستان  عامل  غیر  پدافند 
سازی  آماده  معنی  به  عامل  غیر  پدافند 
حمالت  برابر  در  آمادگی  و  دفاعی  نیروی 
بیگانه است.ناصری افزود: مسائل مرتبط با 
پدافند غیر عامل در حوزه اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی عمومی ،جایگاه خود را پیدا 
نکرده است.وی یادآور شد:در حوزه ساخت 
نگرانی  جای  مقداری  مردمی  سازهای  و 
امنیت  به  مربوط  مباحث  و  دارد  وجود 
پدافند  های  اولویت  از  یکی  ساز  و  ساخت 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  است.وی  غیرعامل 

به  غیرعامل  پدافند  جایگاه  رسانی  اطالع 
در  باید  افزود؛  است،  نشده  نهادینه  خوبی 
این  به  بیشتر  ها  رسانه  و  مجازی  فضای 
مطالب  انتقال  در  و  کنند  توجه  موضوع 
شود. بیشتری  احتیاط  مجازی  فضای  در 

سازهای  و  ساخت  به  اشاره  با  ناصری 
مردمی بیان کرد:باید نسبت به این ساخت 
و سازها احساس نگرانی وجود داشته باشد.

جرائم  افزایش  بر  تاکید  با  بیرجند  فرماندار 
تلفن  طریق  از  ها  و کالهبرداری  اینترنتی 
به  و  شهروندان  کرد:  بیان  بانکی  کارت  و 
بسیار  باید  ها  دستگاه  مدیران  خصوص 

ها  دستگاه  کرد؛  اضافه  باشند.وی  مراقب 
باید ساختارشناس بوده و نقاط ضعف خود را 
با عملکرد درست و به موقع پوشش دهند.

ناصری با اشاره به نقاط حادثه خیز بیرجند 
افزود؛به طور حتم پدافند غیرعامل باید در 
داد: ادامه  وی  شود  گرفته  بکار  نقاط   این 

های  هسته  باید  ساز  و  ساخت  مسئوالن   
در  پناهگاه  کردن  فراهم  برای  را  مرکزی 
نظر  مد  ها  ساختمان  ،در  بحرانی  مواقع 
قرار دهند و در غیر این صورت نباید روند 
کرد؛نظام  اضافه  یابد.وی  ادامه  ساخت 
در  را  روز  به  های  روش  باید  مهندسی 
روند ساخت و ساز بکار گیرد و در صورت 
مورد  را  ،آن  تخلف  گونه  هر  مشاهده 
ارائه  خواستار  دهد.ناصری  قرار  بررسی 
مساجد  در  غیرعامل  پدافند  های  آموزش 
شد و افزود: باید آگاهی سازی انجام شود 

و مردم را در جریان امور قرار دهیم. 

حسینی- مدیر کل نوسازی مدارس اظهار 
کرد: این پروژه ها شامل 229 کالس درس 
مناطق  در  پروژه   ۶7 تعداد  این  از  که  بوده 
روستایی  مناطق  در  پروژه   42 و  شهری 
هستند.وی، مجموع زیربنای این پروژه ها را 
15 هزار و 193 مترمربع عنوان کرد و گفت: 
برای بهره برداری از این پروژه ها بالغ بر 8۰ 
میلیارد و ۶82 میلیون ریال هزینه شده است 

.بیکی ادامه داد: از این میزان 34 میلیارد و 
ملی،  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیون   9۶2
هفت میلیارد و 74۰ میلیون ریال استانی و 
سی و هفت میلیارد و 98۰ میلیون  از محل 
کمک های خیرین تامین شده است.وی با 
افتتاحی  های  پروژه  مجموع  از  اینکه  بیان 
تاسیسات  به  مربوط  پروژه   28 دهه  این 
کرد:  عنوان  بود،  خواهند  مدارس  گرمایشی 

این تاسیسات با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 
8۶۶ میلیون ریال دهه فجر به بهره برداری 
در  پروژه   595 از  برداری  رسند.بهره  می 
یک  از  برداری  بهره  وی،  یازدهم  دولت 
کارگاهی،  سالن  بازسازی  و  تخریب  پروژه 
هفت پروژه احداثی، توسعه و تکمیل هشت 
سالن چندمنظوره، یک باب مسجد، دو پروژه 
را  مقاوم سازی و ۶4 پروژه محوطه سازی 

کرد. عنوان  دهه  این  های  برنامه  دیگر  از 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
چهار  دهه  این  در  همچنین  کرد:  اضافه 
با  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  پروژه 
پیش بینی اعتبار 18 میلیارد و 7۶۰ میلیون 
بیان  با  شود.بیکی  می  زنی  کلنگ  ریال 
 182 تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  اینکه 
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  پروژه 

برای  افزود:  است،  رسیده  برداری  بهره  به 
این پروژه ها 1۶9 میلیارد  از  برداری  بهره 
است.وی  هزینه شده  ریال  میلیون   84۶ و 
تاکنون  یازدهم  دولت  ابتدای  از  داد:  ادامه 
و  توسعه  نوسازی،  پروژه   595 بر  بالغ  نیز 
تجهیز مدارس با هزینه کردی بالغ بر 7۰7 
به  استان  در  ریال  میلیون   337 و  میلیارد 

بهره برداری رسیده است.

بهره برداری از 109 پروژه آموزشی، گرمایش مرکزی و مناسب سازی حیاط مدارس استان 

خبری  نشست  گذشته  روز  قوسی-صبح 
برنامه  تشریح  برای  فجر  دهه  ستاد  مسئول 
های این دهه با حضور اصحاب رسانه برگزار 
در  کرد  فجرعنوان  دهه  ستاد  مسئول  شد.  
ورزشی  فرهنگی،  های  برنامه  همه  مجموع 
و مذهبی  2174 عنوان شامل مراسم زنگ 
انقالب، جنگ شادی، نمایشگاه پوستر و کتاب 
و مسابقه خاطره نویسی و عکاسی می باشد. 
که انواع اقالم تبلیغاتی  هم برای این برنامه 
ها آماده شده است. ابراهیم زاده خاطرنشان 
کرد: در دهه فجر امسال -به جز نهبندان- در 
استان 782 پروژه با اعتبار بالغ بر 341 میلیارد 
وی  شود.  می  افتتاح  تومان  میلیون   815 و 
بیان کرد: قبل از مراسم ورود حضرت امام در 

12 بهمن مسئوالن شهرستان با نماینده ولی 
فقیه دیدار خواهند کرد. مراسم سالروز ورود 
حضرت امام در 3۰ نقطه و مراسم راهپیمایی 
22 بهمن در 5۰ نقطه استان برگزار می شود. 
در بیرجند مراسم ورود حضرت امام در میدان 
امام خمینی در ساعت 9 صبح با سخنرانی 
نماینده ولی فقیه و مراسم 22 بهمن هم  با 
نماینده مردم در مجلس خبرگان  سخنرانی 

آیت ا.. رییسی برگزار می شود. 
بنیاد  کل  مدیر  معصومی  االسالم  حجت 
در  کرد:  اظهار  هم  ایثارگران  امور  و  شهید 
این استان شهدا و خانواده ی شهدا در اوج 
هستند و امید است با گسترش این فرهنگ، 
پاسدار خون شهدا  استان  مدار  مردم والیت 

ها  سال  که  این  به  اشاره  با  وی  باشند. 
گالیه  شهدا  گلزار  وضع  از  شهدا  خانواده 
فاز  بهمن   13 روز  در  کرد:  عنوان  داشتند، 
شود  می  افتتاح  بیرجند  شهدای  گلزار  یک 
سازی  کف  اعتبار  تامین  برای  تالش  در  و 

محل هم هستیم. برای مسقف کردن گلزار 
شهدا حدود 5۰۰ میلیون تومان هزینه کردیم 
نیاز  میلیون  حدود 7۰۰  سازی  کف  برای  و 
می باشد. مسئول کمیته ایثارگران ستاد دهه 
فجر بیان کرد: در طول دهه فجر مسئوالن 

خواهند  دیدار  شهید  خانواده  حداقل 2۰۰  از 
داشت. غبارروبی مزار شهدا در سراسر استان، 
یادواره شهدای انقالب در بیرجند، فردوس و 
قائن، افتتاح پارک پدران آسمانی در گزیک، 
اعزام  بیرجند،  شهدای  تابلوهای  از  رونمایی 
پرچم  تعویض  مدارس،  به  ایثار  آوران  پیام 
برنامه های  از دیگر  قبور مطهر شهدا  های 
این دهه است. وی با بیان اینکه تعداد شهدای 
انقالب استان 13 نفر می باشند، افزود: در روز 
12 بهمن حجله هایی برای شهدای انقالب 
آماده شده است که همزمان با تصاویر امام 
در  خواهند شد. همچنین  گلباران  رهبری  و 
حضرت  فرهنگی  مجتمع  بهمن   13 روز 
زینب )س( در پارک آزادگان افتتاح می شود. 

افتتاح 782 پروژه با اعتبار 341 میلیارد و 815 میلیون
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاوَُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید 
و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

برزجی- شرکت درنمای شرق با سابقه بیش از 15 سال 
فعالیت در عرصه طراحی و ساخت دکوراسیون های داخلی 
در اقدامی خالقانه اولین سمینار تخصصی مدیریت مبلمان 
اداری و ارگونومی محیط کار را با همکاری گروه تولید لیو 
در بیرجند برگزار نمود. این سمینار یکشنبه شب در سالن 
گل زعفران هتل جهانگردی با حضور صمیمانه مدیران 
ارشد استانی از بخش های دولتی و خصوصی برگزار شد. 
اجرای  توانمند  مرجع   ، اس  اس.  پی.  گروه 

پروژه های معماری استان از ابتدا تا انتها
مهندس الهیاری، مدیرعامل گروه تولیدی درنمای شرق 
که کارنامه درخشان در طراحی دکوراسیون های داخلی 
دارد اکنون با تجمیع چندین برند معتبر گروه پی. اس . 
اس )معادل انگلیسی نوشته شود( را برای اولین بار در 
خراسان جنوبی راه اندازی نموده است. به گفته وی این  
با  با اختیار داشتن متخصصین  گروه توانمند قادر است 
تعهد خود اجرای پروژه های اداری و خانگی را از آغاز 
تا انتها به عهده گیرد. مدیرعامل شرکت درنمای شرق 
مدیران  برای  را  اش  کاری  پیشینه  سمینار  این  در  که 
انفرادی  از مشکالت و موانع کار  بازگو می کرد  حاضر 
می  گروهی  کارهای  شک  بی  افزود:  و  گفت  سخن 
باشد.  داشته  امور  اجرای  روند  در  موثرتری  نتیجه   تواند 
 درخشش نام درنمای شرق ، بر تارک پروژه های

 بزرگ استانی و خارج استان
نیز  بیرجند  بومی  کارآفرینان  از  که  الهیاری  مهندس 
هست با این توضیح که تولید و تجارت باید برای اجتماع 
های  اولویت  از  یکی  را  استان  به  خدمت  باشد،   مفید 
کاری خود معرفی کرد و اظهار کرد: انجام پروژه های موفق 
شرکت درنمای شرق در استان باعث استقبال سایر استان 
ها در اجرای پروژه های مشابه شد که این امر افتخاری 
برای خراسان جنوبی محسوب می شود. وی ماندگاری 
مشتری را یکی از افتخارات کاری خود دانست و گفت: 
هم اکنون در بسیاری از پروژه های سایر استان ها از جمله 
 خراسان شمالی، رضوی و... نام درنمای شرق می درخشد.
سرمایه  جذب  عامل  مدیران،  عملی  حمایت 

گذار در استان
مدیرعامل شرکت درنمای شرق و گروه پی. اس. اس 
در خراسان جنوبی  با تاکید بر اینکه باید نگاه مدیران 
نشان  خاطر   ، باشد  داخلی  تولیدات  از  حمایت  استانی 

معتبر  برندهای  بزرگترین  شدن  جمع  با  کند:  می 
ساختمانی در گروه پی . اس . اس به جرات می توان 
گفت خود استان پتانسیل باالیی در اجرای پروژه های 
اعتقاد  این  با  الهیاری  مهندس  دارد.   ساختمانی  کالن 
خراسان  در  حضور  رغبت  گذاران  سرمایه  باید  که 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  از  باشند  داشته  را  جنوبی 
را محقق کنند.  امر  این  با حمایت عملی خود   خواست 
این کارآفرین برتر استان که زمینه اشتغالزایی تعداد زیادی 
از شهروندان را در واحدهای تولیدی درنمای شرق فراهم 
نموده، اظهار کرد: شرکت درنمای شرق با همکاری گروه 
بر  را  اداری  تجهیزات دستگاه های  تا  دارد  آمادگی  لیو 

اساس آخرین تکنولوژی مبلمان به روز کند. 
 حمایت از تولید داخلی، خط مقدم اقتصاد مقاومتی
شهرکی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان نیز 
در این سمینار با مناسب خواندن فضای تولید در استان ، 
شرکت درنمای شرق را از جمله مجموعه های توانمند در 
عرصه تولید و رقابت معرفی کرد و گفت: شناخت از این 
واحد تولیدی موجب حضور در این سمینار شد. شهرکی 
حمایت از تولید ملی را خط مقدم اقتصاد مقاومتی عنوان 
کرد و گفت: اگر بخواهیم به رونق اقتصادی برسیم، الزم 
است که واحدهای موفق خراسان جنوبی از جمله درنمای 

شرق مورد حمایت واقع شود.
تشکیل گروه پی. اس. اس ، راهی برای برند 

شدن نام خراسان جنوبی
ایجاد  استان،  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از  را  تولیدی  واحدهای  نقدینگی  تامین  و  رقابتی  بازار 
اقدامات و وظایف دولت در کشور برشمرد و افزود: این 
امر در خراسان جنوبی نیز محقق شده و امید است که 
مردم نیز با حمایت خود ،  در جهت تقویت این واحدهای 
تولیدی همراه بخش دولتی باشند. شهرکی، تدبیر مدیریت 
درنمای شرق را عاملی برای موفقیت این مجموعه دانست 
و اظهار امیدواری کرد: با استمرار کمک هایی در جهت 
تامین نقدینگی  و حمایت مسئوالن ارشد استانی شاهد 
حمایت عملی از بخش تولید باشیم. وی با این اعتقاد که 
دستگاه های دولتی نیازمند تجهیز هستند، تشکیل گروه 
پی. اس. اس با همراه شدن برندهای برتر در کنار هم را 
یک اقدام موثر عنوان کرد و گفت: امید است با این اقدام 

برند خراسان جنوبی نیز در کشور شناخته شود.

راه اندازی سامانه ستاد در خراسان جنوبی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از 
راه اندازی سامانه ستاد در استان خبر داد و گفت: از این پس 
تمامی تولید کنندگان  می بایست با ورود به این سامانه 
محصوالت خود را معرفی نموده و دستگاه های اجرایی نیز 
موظف به خریدهای شفاف از طریق این سامانه هستند. 
شهرکی اظهار امیدواری کرد: درنمای شرق برند جهانی 
 و افتخاری برای خراسان جنوبی در آینده نزدیک باشد. 

سابقه 10 ساله تجارت لیو در کشور
مهندس مسعود، رئیس هیئت مدیره گروه تولیدی لیو نیز 
در این سمینار با اشاره به وضعیت فعلی بازار کار، حمایت 
از تولید داخلی را شرط دوام و بقای تولیدکنندگان دانست 
و گفت: در شرایط تحریم و سقوط قیمت نفت باید بیش 
از پیش به تولید ملی متکی شویم.  مسعود با یاد آوری 
سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی 
و اقدام و عمل اظهار کرد: در حمایت از تولید ایرانی باید 
علیرغم تقویت زیرساخت های تولید، فرهنگ عمومی 
نیز به این سمت هدایت شود.  وی به سابقه 10 ساله 
تجارت لیو در کشور اشاره کرد و افزود: این گروه در صدد 
است با رویکرد متفاوت کاالی صد در صد ایرانی را با 
 هدف ارتقای سالمت و بهره وری محیط کار عرضه کند.
مهندس مسعود همچنین با اشاره به  فعالیت های گروه 
لیو در بخش صادرات گفت: تاکنون محصوالت متنوعی 
به کشورهای همسایه صادر شده و از سال آینده نیز نسل 
 جدید صندلی های مش از برند لیو وارد بازار می شود. 
را  هایش  فعالیت  گستره   ، خصوصی  بخش  فعال  این 
در تمامی استان های کشور معرفی کرد و گفت: از این 
که توانسته ایم در خراسان جنوبی نیز محصوالت گروه 
لیو را عرضه کنیم، خرسند هستیم. مهندس مسعود به 
پروژه های موفق انجام شده در استان خراسان جنوبی 
از محصوالت گروه لیو اشاره کرد و افزود: آخرین پروژه 
انجام گرفته اداره کل استاندارد خراسان جنوبی می باشد . 
وی داران بودن استاندارد اجباری، خدمات پس از فروش، 
 تطابق با اصول ارگونومی محیط کار و.... را از مزیت های
محصوالت گروه لیو برشمرد و اظهار کرد: تمام تالش 
گروه صنعتی لیو بر این است که محصول با دوام و قابل 
حمایت را تولید کند. وی از آمادگی این شرکت برای ورود 
به بازار افغانستان با همکاری مسئوالن خراسان جنوبی 

خبر داد و گفت: امید است با راه اندازی واحد بزرگ تولید 
صندلی در خراسان جنوبی راه توسعه استان هموارتر شود. 
مدیریت منابع انسانی در بحث ارگونومی محیط 

کار باید همواره مورد توجه واقع شود
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان نیز برگزاری 
این سمینار را یک نوآوری در خراسان جنوبی دانست و 
گفت: اجرای این قبیل برنامه ها نشان از به روز بودن 
مجموعه درنمای شرق است. سنجری با تاکید بر اینکه 
ارزشمند ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی نیروی انسانی 
آن مجموعه است، افزود: مدیریت منابع انسانی در بحث 
ارگونومی محیط کار باید همواره مورد توجه واقع شود. وی 
اضافه کرد: سالمت نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی 
منجر به ارتقای بهره وری می شود که متاسفانه کمتر مورد 

توجه واقع می شود.

موفقیت  عامل   ، مشتری  سالمت  به  توجه 
درنمای شرق

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به 
اظهار کرد:  کار  از  ناشی  ناپذیر حوادث  خسارات جبران 
 بیماری های ناشی از کار نیز به مرور زمان محیط بنگاه های 
اقتصادی را با عوامل زیان آوری مواجه می کند. سنجری 
خاطر نشان کرد: بسیاری از بیماری های شغلی ناشی از 
نشستن نادرست بر روی صندلی است که باید در تمامی 
محیط های کاری به این موضوع توجه شود. وی با تاکید 
بر پیشگیری از بیماری های ناشی از کار یادآور شد: این 
 امر می تواند بنگاه های اقتصادی را در مقابل هزینه های 
هنگفت مصون نگه دارد. وی خرید صندلی های اداری بر 
اساس استانداردهای تعریف شده و افزایش سطح اطالعات 
مدیران و کارمندان با ارگونومی محیط کار  را از جمله 
راهکارهای پیشگیرانه در بیماری های شغلی نام برد و خاطر 
نشان کرد: یکی از عوامل موفقیت شرکت درنمای شرق 
 در اجرای پروژه ها توجه به سالمت مشتری بوده است.

به  اداری  مبلمان  در   کار   محیط   ارگونومی 
سالمت استفاده کنندگان کمک می کند

مدیر بازاریابی گروه مبلمان لیو نیز هدف از برگزاری این 
سمینار را ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان عنوان کرد 
و گفت: ارگونومی محیط کار در مبلمان اداری به سالمت 
 استفاده کنندگان کمک می کند.  مهندس مهدی جهانبخشی 

می  باعث  سمینارها  قبیل  این  برگزاری  داد:  ادامه 
تجهیزات  خرید  در  گیرنده  تصمیم  عاملین  که  شود 
صرف  با  و  کنند  توجه  خرید  نکات  برخی  به  اداری 
بخرند.  تری  کیفیت  با  محصول  کمتر   هزینه 
وی با اشاره به کمبود درآمدهای دولتی بر توجه به تولید 
داخلی تاکید کرد و گفت: این حمایت موجب رونق اشتغال 
و کارآفرینی می شود.  وی یاد آور شد: در صورت عدم 
حمایت سازمان ها از تولید کنندگان مسلما ضربه مهلکی 
به اشتغال و کارآفرینی که از شاخص های مهم اقتصادی 

است، وارد می شود.

اختالالت اسکلتی  -   عضالنی ، از آسیب های 
رایج پشت میز نشینی

مهندس نازی نژاد، کارشناس ارشد ارگونومی و مدیرعامل 
شرکت خدمات تخصصی ارگونومی طراحان بهروش نیز 
در این سمینار با بیان اینکه 90 درصد نیروی کار اداری 
طرز درست نشستن را نمی دانند، گفت: باید محیط کار 
طوری برای کارمندان طراحی شود که از نظر روحی و 
سوال  این  طرح  با  وی  باشند.  نداشته  مشکلی  جسمی 
که چرا باید ارگونومی در طراحی مبلمان ورود پیدا کند، 
اظهار کرد: 75 درصد نیروی کار در کشورهای صنعتی 
کار را نشسته انجام می دهند و این نشستن های طوالنی 
مدت آسیب های فراوانی برای بدن به وجود می آورد. 
وی اختالالت اسکلتی – عضالنی را از آسیب های رایج 
در کارهای اداری و پشت میز نشینی عنوان کرد و گفت: 
استاندارد  اداری  مبلمان  از  استفاده  و  آموزش صحیح  با 
 می توان از شیوع بیشتر این بیماری ها جلوگیری نمود.
ارشد  مدیران  از  تن  چند  با  نیز  سمینار  این  حاشیه  در 
استانی از جمله معاون توسعه سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استانداری، مدیر امور اجرایی دیوان محاسبان، مدیر 
ایران زمین، مدیر شعب بانک رفاه استان،  شعب بانک 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان، معاون منابع انسانی اداره استاندارد، مدیر پشتیبانی 
و امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیر 
پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مدیرعامل سازمان 
همیاری شهرداری های استان، رئیس اتاق اصناف استان 
در  گفتگویی  اژدر خراسان جنوبی  مدیرعامل شرکت  و 
خصوص شرکت درنمایی شرق داشتیم. نقطه مشترک 
سخنان این مدیران در خصوص شرکت درنمای شرق 
، خالقیت و نوآوری محصوالت این واحد تولیدی و ارائه 
کارهای با کیفیت در کمترین زمان بود. مدیریت توانمند 
درنمای شرق در ارائه طرح های روز و متناسب با سلیقه 
مشتری نیز نکته برجسته ای بود که از گفتگو با مدیران 
حاضر در این سمینار استنباط شد.  اجرای موسیقی سنتی و 
عکس یادگاری مدیران با برند گروه تولیدی لیو و درنمای 
شرق از دیگر بخش های این مراسم بود. همچنین اجرای 
مراسم قرعه کشی و اهدای 13 صندلی اداری از طرف 
گروه لیو به شرکت کنندگان پایان بخش اولین سمینار 
تخصصی ارگونومی محیط کار و مدیریت مبلمان اداری 

در بیرجند بود.

در اولین سمینار تخصصی مدیریت مبلمان اداری و ارگونومی محیط کار تاکید شد:

پیشگیری از بیماری های کار، در گرو انتخاب صحیح تجهیزات اداری
» درنمای شرق« برند خوشنام خراسان جنوبی در طراحی دکوراسیون و مبلمان مدرن
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