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سرمقاله

کودکان کار و پیش بینی
 وقوع یک حادثه ی مهم

* هرم پور

  حال و روز وضعیت کودکان کار در شهر ما چندان 
مساعد نیست.چه ایرانی اش، چه افغانی اش، چه 
پسر و چه دخترش. ما در این ماجرای غم انگیز چند 
 ساله هم متأسفانه دچار افراط و تفریط شده ایم.
جامعه،  اقتصادی  نامناسب  شرایط  سو،  یک  از 
وضعیت مهاجرت ها، آسیب های اجتماعی منجر 
کودکان  از  کانونهای جمعیتی  ایجاد  و  به طالق 
طالق، اعتیاد، فقر و بیکاری و تبعیض در توزیع 
ثروت های جامعه، قشری از خانواده ها و جامعه 
ما را جدا و به عنوان یکی از بِرندهای فقر معرفی 
کرده است. از سوی دیگر،  روی چرکین سکه ی 
این ماجرای مهم، پیش بینی های جامعه شناسان 
واقعیت  به  را  اجتماعی  های  حوزه  نخبگان  و 
نزدیک کرده و شرایط را برای آغاز یک موج ضد 

اجتماعی جدید مهیا نموده است.
مثل همیشه در ماجراهای مهم اجتماعی کشور، 
 مسئوالن به آمار بسنده می کنند و  نقش مثلث  سه گانه
گیرند. می  نادیده  را  ها  زمینه  و   مدیران   مردم، 
 تقریباً هیچ بنی بشری آمار رو به افزایش آسیب های

 اجتماعی از جمله ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سیستم  فاضالب
“مهر شهر”  دوم  
سنتی خواهد بود

 در جلسه شورای شهر بیرجند به نبود زیرساخت 
مناسب در منطقه مسکونی حد فاصل بلوار صیاد 
شیرازی و ناصری اشاره شد و از این منطقه به نام 

“مهرشهر دیگر”  ... ) مشروح گفتگو در صفحه 7 (

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خبر داد : 

شرکت حدود 4 هزار نفر 
در آزمون حفظ قرآن 

کشوری در استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه از شرکت 3 هزار و 940 
 نفر در آزمون بزرگ حفظ قرآن خبر داد و گفت :
این افراد تاکنون داوطلب ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 (

باالبری که اعزام نشد
صفحه 7

واردات دام 
زیرساخت می خواهد

گمرکات  به  تجارت  توسعه  سازمان  نامۀ  طبق 
کشور مبنی بر آزادسازی واردات دام زنده سبک از 
مبادی ورودی شرق کشور اعم از گمرکات رسمی 
و بازارچه های مرزی با رعایت مقررات قرنطینه ای و 
تاییدیۀ سازمان دام پزشکی کشور بالمانع اعالم شده 
است، معاون سالمت دام پزشکی استان در گفت گو 
با آوا عنوان کرد: چند روز...  ) مشروح گزارش در صفحه 7 (

معاون اول رئیس جمهور : 
هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح پیشگیری 

و دفاعی محروم نمی کند

عباس سلیمی نمین : 
رهبری افراد را به نظام برمی گرداندند

اما احمدی نژاد بیرونشان می کرد

احمد توکلی : 
باید کاری کرد تا این اختالفات

از فضای سیاسی کشور دور شود 

سعید جلیلی : 
وظیفه ما نمایش نبود وگرنه می توانستیم

پیش از انتخابات اعالم توافق کنیم 

نگاه اینستاگرامی علی مطهری به آشتی ملی : بخشی از مردم دلگیر هستند / بذرپاش : عملکرد دولت آقای روحانی فرسنگ ها با عملکرد یک مسئول انقالبی فاصله دارد / بادامچیان : مگر قهر ملی است که اصالح طلبان نوشتند آشتی ملی / روزنامه ترکی :  ایران می خواهد با تانک ها  و موشک هایش به مکه برسد   / صفحه ۲
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خانه ی عباس)ع( مصّلی عشق و نیاز بیرجند
 صفحه 3

جناب آقای مهندس قباد گنجی 
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی  را به عنوان

 ریاست اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند
 تبریک عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت و سربلندي روزافزون 

براي شما مسئلت داریم.

حسین پور- قاسمي- شكوفه فر

دوست ارجمند جناب آقای مهندس آذرکار 
همت باالی شما در

 سرمایه گذاری و کسب مجوز نمایندگی هیوندا در استان خراسان جنوبی

 قابل تقدیر است، امید است شاهد رونق کسب و کار و رفاه حال هموطنان 
عزیز باشیم، موفقیت روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سعید فوالدی - نمایندگی سایپا

سرکار خانم دکتر حسن زاده 
جناب آقاي دکتر ملكوتي

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان محترم 
بردباري از درگاه ایزد منان خواستارم. 

دکتر علیرضا رضایي

با شرایط ویژه نقد و  العاده امالک  مزایده فروش فوق 
اقساط بلند مدت بدون کارمزد در استان خراسان جنوبی 

رجوع به صفحه آخر

سرکار خانم دکتر افسانه اسلمی
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 مشاور امور بانوان استاندار محترم خراسان جنوبی
 که نشان از توانمندی تان می باشد، تبریک عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای تان 

توفیق روزافزون آرزومندیم.

کرباسچی - معین

آگهی مزایده عمومی حضوری
"حـراج"

 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به فروش 
چوب های مازاد بر نیاز خود به صورت حراج حضوری اقدام نماید. لذا از کلیه 

متقاضیانی که تمایل به شرکت دارند، دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات 
بیشتر به سایت www.birjandpark.ir مراجعه و یا با شماره 3- 3۲308731 

واحد پیمان و قراردادها تماس حاصل فرمایند.

مجتبی انصاری 
 مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

جناب آقای مهندس علی اکبر مزیدی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را از طرف

 معاون محترم وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
به سمت

 مدیریت پایانه مرزی ماهیرود استان خراسان جنوبی 
که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون جناب عالی را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری 
و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - مجمع خیرین مدرسه ساز

 برادران خیریه - فرزین - صابرتنها

 09151655537 اجرای نمای آلومینیوم 
09157201009 - بلوچی
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دستمزد مشاغل تخصصی در مناطق مرزی و محروم ۳ برابر شد

براساس مصوبه مجلس، حقوق و دستمزد مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم با 
پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور تا ۳.۲ برابر افزایش می یابد.شورای حقوق و دستمزد می تواند برای 

مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی،  مناطق مرزی و محروم عالوه بر سقف مقرر تا 60 درصد منظور نماید.

اذن رهبری شرط کسر خدمت سربازی

جهان نیوز- نمایندگان مجلس شورای اسالمی اذن 
رهبری را شرط محاسبه کسر خدمت نظام وظیفه 
فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان تعیین کردند.

با تصویب مجلس در صورت اذن فرماندهی کل 
قوا، فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به 
ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام 
وظیفه،فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک 
ماه کسر خدمت از نظام وظیفه و فرزندان جانبازان 
به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از 

نظام وظیفه را مشمول می شوند.

کارت منزلت بازنشستگان، بازنشسته شد

اجتماعی  و  فرهنگی  مدیرکل  نیوز-  جهان 
برخی  گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق 
مالی  بار  تأمین  به  نیاز  اینکه  دلیل  به  خدمات 
داشت و از سوی دولت و در بودجه سنواتی توسط 
دریافت  از  را  بازنشستگان  نشد،  تعریف  مجلس 
این خدمات رایگان با کارت منزلت محروم کرد.

عرضه شکر دولتی برای تنظیم بازار

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت 
عمومی  سطح  کاهش  منظور  به  گفت:  صنعت 
قیمت شکر، عرضه این محصول از محل موجودی 
بازرگانی دولتی  کارخانجات قند وشکر و شرکت 

ایران با قیمت های مصوب انجام می شود.
وی افزود: حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر 
ریال،حداکثر   ۲00 و  هزار   ۲5 کارخانه  درب  فله 
مغازه  درب  فله  کیلوگرم شکر  هر  فروش  قیمت 
۲8 هزار و 550ریال و حداکثر قیمت فروش شکر 
بسته بندی 900 گرمی درب مغازه ۲9 هزار و 500 
شکر  کیلوگرم  هر  فروش  قیمت  حداکثر  و  ریال 

بسته بندی درب مغازه ۳۲ هزار ریال است.

جزئیات و نحوه توزیع سبد حمایت غذایی

مدیر کل رفاه وزارت تعاون از آغاز توزیع سبد حمایت 
غذایی خبر داد و اقالم و فروشگاه های طرف قرارداد 
رستمی  کرد.احد  اعالم  را  سبد  این  دریافت  برای 
اینکه سبد حمایت غذایی فقط شامل  به  با اشاره 
امام  امداد  کمیته  دایم  پوشش  تحت  خانواده های 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی می شود، گفت: این 
خانواده ها می توانند با همراه داشتن کارت های بانکی 
متصل به حساب یارانه نقدی خود به فروشگاه های 
طرف قرارداد مراجعه و سبد غذایی خود را دریافت 
سبد  دریافت  برای  افراد  این  افزود:  وی  کنند. 
غذایی خود باید به یکی از 6 هزار فروشگاه اتکا، 
اسکاد)اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان 
تعاونی مصرف محلی،  فرهنگیان،  امکان،  دولت(، 

سپه، رفاه و شهروند در سطح کشور مراجعه کنند.

افزایش نامحسوس هزینه کارت به کارت

جهان نیوز- با توجه به اینکه کارمزد خدمات کارت 
به کارت از سوی بانک مرکزی 500 تا 900 تومان 
اعالم شده است با این وجود برخی بانک ها در روز 
های گذشته به طور نا محسوس اقدام به افزایش 
کارمزد کارت به کارت برای مبلغ ۲ میلیون از 500 
تومان به 700 تومان و مبلغ ۳ میلیون به 700 تومان 
کرده اند و به همین ترتیب با افزایش مبلغ مورد نظر 
میزان کارمزد از حساب شخص نیز افزایش می یابد و 
در واقع به میزان کامزد ۲00 تومان اضافه شده است.

وظیفه ما نمایش نبود وگرنه می توانستیم پیش از انتخابات اعالم توافق کنیم 

سعید جلیلی  با بیان این که توانمندی داخلی موجب پیروزی در دفاع مقدس شد، گفت: 
دیپلماسی التماسی جواب نمی دهد چنانچه خود آقایان می گویند در برخی جلسات التماس 
هم کردیم اما جواب نداد. وی افزود: عده ای میگفتند می شد با لبخند و تدبیر مشکالت 
آلماتی ۲  مذاکرات  در  سال 9۲  چه شد؟  آن  نتیجه  دهند  پاسخ  امروز  اما  کرد   را حل 
چون نزدیک انتخابات هم بود می توانستیم پیشنهادات 1+5 را بپذیریم و بعد هم اعالم 

کنیم به  توافق  رسیده ایم اما وظیفه ما نمایش بازی کردن نبود بلکه حفظ و دفاع از حقوق مردم بود.

توکلی : باید کاری کرد تا این اختالفات از فضای سیاسی کشور دور شود 

و  وحدت  ایجاد  گمان،  بی  کرد:  اظهار  ملی  آشتی  و  وحدت  طرح  درباره  احمدتوکلی 
انسجام ملی در کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، ضروری است. این 
فعال سیاسی اصولگرا افزود: مردم و مسئوالن ما به خوبی می دانند که تنازع جناح ها چه 
بالیی بر سر جامعه آورده است، از این روی، بدون شک باید کاری کرد تا این اختالفات 
از فضای سیاسی کشور دور شود. توکلی تصریح کرد: جریانات سیاسی طوری عمل 

کنند که رقابت های سیاسی در انتخابات آتی ، سبب افزایش اختالفات در کشور نشود.

هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح پیشگیری و دفاعی محروم نمی کند

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور  در واکنش به تهدید صنعت موشکی ایران 
گفت : ما بی عدالتی ها و زورگویی های فراوانی در هشت سال دفاع مقدس از سوی 
دشمنان دیدیم و بخش وسیعی از کشور زیر باران موشک های  هواپیماهای مدرنی بود 
که در اختیار عراق قرار می گرفت که همان کشورها امروز نیز با زبان تهدید با ملت ما 
صحبت می کند که اگر دست از موشک برندارید تحریم می شویم، اما ملتی که آن دوران 

را تجربه کرده چنین کاری می کند؟ هیچ انسان عاقلی خود را از یک سالح پیشگیری و دفاعی محروم نمی کند.

بادامچیان : مگر قهر ملی است که اصالح طلبان نوشتند آشتی ملی

بر  تأکید  با  اسالمی  مؤتلفه  حزب  مرکزی  شورای  رئیس  نایب  بادامچیان  اسدا... 
اصالح  گروه  این  کرد:  تصریح  دانم،  می  اشتباه  را  ملی«  »آشتی  اصطالح  اینکه 
با  طلب اگر نوشته ما می خواهیم آشتی ملی کنیم، مگر قهر ملی بوده است؟ اگر 
ملی  آشتی  خواهیم  می  گفتند  و  آمدند  که  بیامرزد  را  پدرشان  خدا  بوده  قهر  ملت 
کنیم. دوم اینکه این عبارت مال شریف امامی بود که گفت دولت آشتی ملی و آن 

هم نگرفت. لطف بفرمایید به جای این اصطالحی که دیگران به کار بردند، یک کلمه دیگر به کار ببرید. 

عباس سلیمی نمین به شدت از احمدی نژاد 
انتقاد کرد. سلیمی  و نقش او در وقایع 88 
اشاره  با  افق  اصولگرا،  فعال سیاسی  نمین، 
صورت  تحریک  ایا  گفت:   88 حوادث  به 
به  }مربوط  ابهامات  که  کسانی  نگرفت؟ 
برای  کاری  شد،  منتقل  انها  به  انتخابات{ 
که  کاری  نگرفت؟  صورت  انها  تحریک 
نظام  به  متعلق  واقعا  کرد  مرتضوی  اقای 

بود؟ باالخره ما باید یک زمانی رابطه اینها 
را با نظام روشن کنیم، اینها ادم های فرصت 
آیا  داد:  ادامه  نمین  سلیمی  هستند.  طلبی 
موضع  نژاد  احمدی  های  گیری  موضع 
رهبری  درحالیکه  خیر؟  یا  بود  نظام  گیری 
بسیاری  به  را  پیام  این  کردند  می  سعی 
بدهند  بودند،  مانده  معطل  که  خواصی  از 
که  بود  این  نژاد  احمدی  پیام  برگردند،  که 

آقای  که  کاری  افزود:  یا خیر؟وی  برگردند 
امام  نژاد در مراسم رحلت حضرت  احمدی 
در هنگام سخنرانی سیدحسن آقای خمینی 
سخنرانی  ایشان  نگذاشتند  و  دادند  انجام 
افزود:  نمین  سلیمی  بود.  زشتی  کار  کند 
برگرداند،  را  افراد  که  بود  این  دنبال  نظام 
انها  اما آقای احمدی نژاد اصرار داشت که 
را به آنطرف تر سوق دهد.وی اضافه کرد: 

نژاد  احمدی  آقای  به  بار  چندین  رهبری 
اما  بروند،  مجمع  جلسه  به  که  دادند  تذکر 
رئیس مجمع  گفتند  نژاد می  احمدی  آقای 
باید تغییر کند تا من بروم. خب ایا این تدبیر 
در  حرکتی  یا  کرد  می  ضتعیف  را  رهبری 
مقابل رهبری بود؟ رهبری میخواست افراد 
را داخل نظام برگرداند، این می خواست از 

نظام بیرون کند.

مهرداد بذرپاش معاون رئیس جمهور سابق در 
پاسخ به سوالی  که می گفت »یک روزنامه 
توصیف  شده،  عیب یابی  احمدی نژاد  را  شما 
کابوس  همچنان  برخی ها  گفت:  کرده« 
دولت  عملکرد  و  می بینند  را  احمدی نژاد 
شده  کابوس  همچنان  برخی ها  برای  سابق 
کسانی  افزود:  مجلس  سابق  نماینده  است. 

که مدام منتقدان را تخریب و تهدید می کنند 
باشند؛  دولتشان  عملکرد  پاسخگوی  باید 
که  شما  »بی سواد«؛  »بی شناسنامه«،  ما 
»باشناسنامه« و »باسواد« هستید، شناسنامه 
بگویید.  مردم  به  را  خود  ساله   4 علمکرد 
بذرپاش با بیان اینکه کشور نیازمند مدیریت 
عملکرد  از  انتقاد  با  ادامه  در  است  انقالبی 

عملکرد  من  نظر  به  گفت:  یازدهم  دولت 
دولت آقای روحانی فرسنگ ها با عملکرد یک 
حقیقتی  این  و  دارد  فاصله  انقالبی  مسئول 
غیرقابل انکار است. به گفته وی یک مسئول 
انقالبی نمی تواند فرزند خود را برای تجارت 
اینکه  حین  در  و  بفرستد  آمریکا  و  کانادا  به 
در  است  بی تفاوت  ایران  ملت  و  جوانان  به 

جمهوری اسالمی استاندار و وزیر باشد. 
بیان  با  مجلس  رئیسه  هیئت  سابق  عضو 
به  انقالبی نمی توانند نسبت  نیروهای  اینکه 
بی تفاوت  ندارند  انقالبی  نگاه  مسئوالنی که 
باشند افزود : مطمئن باشید جریان انقالبی در 
انتخابات با کسانی که انقالبی نیستند، رقابت 

خواهد کرد و این رقابت قطعی است.

عملکرد دولت آقای روحانی فرسنگ ها با عملکرد یک مسئول انقالبی فاصله دارد

رهبری افراد را به نظام برمی گرداندند اما احمدی نژاد بیرونشان می کرد

ایران می خواهد با تانک ها 
و موشک هایش به مکه برسد 

راس  در  که  ترکیه  چاپ  شفق  ینی  روزنامه 
نوشت:   است،  اردوغان  طرفدار  های  روزنامه 
اعتماد به نفس بیش از حد ایران و پیروزی های 
این کشور در منطقه منجر شده دولت تهران به 
محاصره و حمله به کشورهای خلیج بیشتر فکر 
کند و از این رو جاه طلبی ایران افزایش یافته 
است. مکه در تیررس تهران است و این جایی 
تانک  و  ها  ایران می خواهد موشک  است که 
هایش را به ان برساند. اگر ایران متوقف نشود به 
زودی حمله ای از سوی ایران به منطقه شاهد 
خواهیم بود. ایران باید به سرعت از سوریه ویمن 
عقب نشینی کند. این اتفاقات سیاست ترکیه را 
متزلزل کرد و حلقه امنیتی این کشور ا نیز تحت 
تاثیر قرار داد و در واقع از دید عموم ایران به یک 

تهدید تبدیل شده است.

نگاه علی مطهری به آشتی ملی: 
بخشی از مردم دلگیر هستند

علی مطهری در اینستاگرامش درباره ضرورت 
آشتی ملی نوشت: »ما هم قبول داریم که مردم 
با هم قهر نیستند، بلکه در پی حوادث سال 88 
از نظام دلگیر است  از مردم از بخشی  بخشی 
و نیاز به آشتی ملی است. شعارهای این گروه 

در تشییع آیت اهلل هاشمی موید این است..«

استیضاح »آخوندی« ؛ اول اسفند

رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه استیضاح 
وزیر راه اعالم وصول شده و باید این استیضاح و 
بررسی بودجه را با هم تنظیم کنیم لذا در هیئت 
اول  رئیسه تصمیم گرفتیم که در روز یکشنبه 

اسفند استیضاح آقای آخوندی انجام شود.

چه مدیرانی برای عزل به رئیس 
جمهور پیشنهاد داده شده است؟

حالیکه  در  وجود  این  با   : نوشت  نیوز  جهان 
و  استاندران  وزارت خانه ها،  از  بعضی  تغییر 
حتی بسیاری از فرمانداران در آستانه انتخابات 
از حامیان  بازهم گروهی  به نفع دولت نیست 
دولت فهرستی از مدیرانی که باید عزل بشوند 
درباره  بیشتر  فهرست  این  اند.  کرده  تهیه  را 
است  مدعی  و  شده  تهیه  استانی  مدیران 
هنوز  قبل  دولت  از  اجرایی  مدیران  از  بعضی 
دولت  این  به  اعتقادی  هیچ  و  هستند  سرکار 
هم  ای  دغدغه  ندارند،  اعتقاد  چون  و  نداشته 
برای ارائه و معرفی خدمات دولت به مردم را 
پیشنهاد  فهرست،  این  کنندگان  تهیه  ندارند. 
کرده اند که قبل از عید این مدیران یا عوض 
کمی  تا  بشوند  محدودتر  جابجایی  با  یا  و 

مواظب رفتارشان بشوند

برخی اظهاراتی داشته اند که 
 چراغ سبز به رفع حصر است

جعفری دولت آبادی به برخی مطالب روزنامه ها 
موضوع  خصوص  در  خبری  سایت های  و 
اخیراً  که  این  به  توجه  با  و  کرد  اشاره  حصر 
نظرهایی  اظهار  مسووالن  یا  نشریه ها  برخی 
نموده اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به 
افزود: حصر یک  است،  فتنه  رفع حصر سران 
دستگاه های  از  بسیاری  و  است  ملی  تصمیم 
داشته اند.  دخالت  تصمیم  این  در  ذی صالح 
را  که حصر  بگویند  نمی توانند  افراد  برخی  لذا 
قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ 
زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کالن 
خصوص  در  دولت آبادی  جعفری  است.  کشور 
آخرین وضعیت متهمان پرونده صندوق ذخیره 
بازداشت  تداوم  از  سرمایه،  بانک  و  فرهنگیان 

هشت متهم در این پرونده خبر داد.

سرمقاله

کودکان کار و پیش بینی
 وقوع یک حادثه ی مهم

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول (تقریباً هیچ بنی بشری 
آمار رو به افزایش آسیب های اجتماعی از جمله 
پدیده کودکان کار را کتمان نمی کند و لزوم بررسی 
تر مهم  اما  نمیبرد؛  سؤال  زیر  را  آن  مدیریت   و 

از همه این ها، بررسی زمینه ها و بسترهای  وقوع 
چنین شرایطی و ارائه راهکارهای عملیست. ما در 
 سالهای گذشته هم با فقر و بیکاری و مهاجرت های

از  ایم،  بوده  مواجه  جنوبی  خراسان  در  خاموش 
 سوی دیگر خانواده های متعدد  و فراوانی بوده اند

که نیازمندی های اساسی اقتصادی و رفاهی خود 
را از محل درآمدهای حاصل از کار کودکان بدست 
می آورده اند، اما با پدیده موج آفرین کودکان کار 
به صورتی که امروزه  و اینچنین فراگیر شده است، 

مواجه نبوده ایم. 
به نظر می رسد پدیده کودکان کار که جدای از 
دمل  از  بخشی  ترکیدن  است؛  خیابانی  کودکان 
چرکین وقوع تغییرات اجتماعی در سطح و عمق 
جامعه ی شهری ماست. این پدیده، یک هشدار 
از  موجی  وقوع  از  دادن  خبر  برای  قوی  دهنده 
پیامدهای مهم تر در آینده روی بستر  مشکالت 
وقوع  که  همانطور  من  است.  جامعه  اقتصادی 
طالق، خودکشی و سایر پدیده های اجتماعی را به

شدت مرتبط با وضعیت و شرایط اقتصادی جامعه 
مقدم  خط  سربازان  نیز  را  را  کودکان  دانم،  می 
فریادهای اجتماعی قشری از جامعه می بینم که 
چندین سال است زیر چرخ های ثروت، تبعیض و 
 بی خیالی ما و مسؤوالن ما در حال له شدن هستند. 
کودک کار، برای بدست گرفتن بخشی از تأمین 
اعضای خانواده اش، سرما  و  زندگی خود  معاش 
و گرما، تحقیر و توهین، سلب آسایش و آرامش، 
محرومیت از تحصیل، و آسیب های اجتماعی و 
 اخالقی مخاطره آمیز را تجربه می کند و از سر 
می گذراند. جامعه، این نوع آقایی کردن منفی را به 
او تحمیل کرده است و متأسفانه چه بیرجند باشد و 
چه هر شهر دیگری، هویت جدیدی با مؤلفه های

کار  کودکان  این  برای  فرد  به  منحصر  و  جدید 
تعریف می کند که قابلیت های منفی و البته بسیار 

متعدی برای عناصر فرصت طلب نیز دارد.
 به کارشناسان امور اجتماعی، به صاحب نظران 
عرصه آسیب های اجتماعی و به مدیران اجتماعی

این  جدی  صورت  به  کنم  می  پیشنهاد  استان 
فریادهای خاموش در جامعه شهری را مورد رصد و 
 کنکاش قرار دهند. پدیده کودکان کار، خلق الساعه

مقابله  به  نیست،   ماه و یک سال  زاییده یک  و 
اعتقادی  تنها  نه  کنونی  شرایط  در  هم  آن  با 
ندارم بلکه مدیریت آن را مهم ترین اصل برای 
می  آن  برای  مطلوب  راهکار  ارائه  و  شناخت 
از  بازماندگی  کار،  کودک  که  شرایطی  در  دانم. 
و  اجتماعی  های  آسیب  از  انواعی  دارد،  تحصیل 
و  کند،  تهدیدش می  روز شب  در طول  اخالقی 
آمیز  مخاطره  روانش  و  بهداشت  تغذیه،  وضعیت 
جهانی  کار،  کودک  هر  که  شرایطی  در  است، 
نیازهای سرکوب شده، شکست  و  ها  از خواسته 
خورده و فرو خورده شده است و در شرایطی که 
برخی از شعارهای حمایتی نیز بوی سیاسی کاری 
مناسب  راهکاری  چه  دهد،   می  استفاده  سوء  و 
فرصتی،  نگاه  پدیده،  این  به  اینکه  از  بهتر  و  تر 
نگاه ظرفیتی و نگاه مدیریتی داشته باشیم؟ ما و 
شما و جامعه می توانیم از تکدی گری کودکان 
جلوگیری کنیم، اما نمی توانیم جلو کسب و کار 
یک کودک را بگیریم، یا محبوسش کنیم یا اینکه 
 به دلیل سلب آرامش از جامعه، محدودش نماییم. 
و  بشناسند  بپذیرند،  را  پدیده  این  باید  مدیران 
حذف  برای  هایش  قابلیت  از  کنند،  مدیریت 
تهدیدهایش بهره بگیرند و زمینه های وقوع آن 
را که یکی از مهم ترین آنها توزیع ناعادالنه ثروت 
در جامعه است، از بین ببرند. کودک کار، کودک 
بیعار نیست، ولگرد بیکار هم نیست، او عضوی از 
معاش  تأمین  برای  حقی  که  است  جامعه  همین 
آن  به  و  ما می خواهد  از  و خانواده اش  خودش 
قائل است، شرایط سخت او موجب فراموشی اش 
از سن، تهدیدها و آینده ای شده است که ممکن 

است برایش به صورت نامناسب رقم بخورد.
در و دیوار شهر ر ا که پر می کنیم از این شعار 
که »با کودکان کار مهربان باشیم«؛ یعنی آنها را 
بشناسیم، مدیریت کنیم، استعدادهایشان را احترام

در  جایگاه  شخصیتشان  و  هویت  برای  بگذاریم، 
کار  و  ساز  و  قانون  با  را  حقشان  و  بگیریم  نظر 

مناسب به آنها بدهیم.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

     لولـه بازکنـی قالیشویــی ملکــه
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

۳2۴۳5686-09۳652۳۷01۴ 0915۷06۳220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

)ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه(

جلسه مجمع الذاکرین بیرجند
 با حضور ذاکران و مداحان شهرستان بیرجند

زمان: هر هفته چهارشنبه
 از ساعت 18:30 الی 20

مکان: نمازخانه سازمان تبلیغات
 اسالمی استان

 روبروی درب ورودی پارک توحید

ضمناً حضور عموم برادران و خواهران 
در این جلسه بال مانع است.

روابط عمومی کانون مداحان
 شهرستان بیرجند

هم استانی های عزیز: با توجه به وزش باد شدید روزهای اخیر، جهت جلوگیری از خطرات احتمالی 
و گاز گرفتگی نسبت به بازدید و اطمینان از وجود کالهک های دودکش اقدام فرمایید.

دفتر گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه* 27 بهمن 1395 * شماره 3724

سایت کامپیوتری مجموعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بیرجند راه اندازی شد

غالمی- سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه بیرجند روز سه شنبه با حضور مدیران و مسئوالن دانشگاه افتتاح شد. این سایت برای تسهیل 
دسترسی دانشجویان به منابع پایگاه های الکترونیکی شامل 3 هزار عنوان نشریه علمی، پژوهشی فارسی،50 هزار عنوان مقاله کنفرانس های داخلی، 2 میلیون 

مدیران جلد کتاب الکترونیکی، دومیلیون و هشتصد هزار جلد پایان نامه الکترونیکی و دسترسی به بانکی جامع منابع علمی کشور به صورت متمرکز راه اندازی گردید. برخی  بود  گفته  که  همشهری  جواب  در 
 ادارات دارن دولت رو برای انتخابات خراب می کنن
 من هم باید تاکید کنم به عنوان خانواده یک نفر 
که در شرکت ... کار می کند به هیچ وجه از برخورد 
ارباب گونه مدیرعامل ... استان که باعث سرخوردگی 
گذرم  نمی  شده  کارمندان  مجموعه  نارضایتی  و 
 و ضمن تائید حرف ایشان از استاندار می خواهم
به صورت نامحسوس به این اداره سری بزند و نظر 
کارمندانش را جویا شود مطمئنم خود ایشون هم اگر 
از این رفتارها با خبر باشند یک روز هم آن مدیر را 
سر کار نگه نمی دارند هر چند که مورد حمایت 
چند شخصیت سیاسی باشد . جالب است که ایشون 
 بازنشسته شده و باز هم دارد برای خود تالش می کند

 که بماند . خدا در هیچ جا ظلم را بر نمی تابد
ارسالی به تلگرام آوا
 به نظرمی رسد نمایندگان ما آنقدر ضعیف عمل کرده اند
ایشان  از  و  استاندارشویم  دامان  به  باید دست  که 
خواهش کنیم که ازحق این مردم مظلوم دفاع کنند.
910...250

که  شهرداری:  بویژه  استان  مسئوالن  توجه  قابل 
هرچند وقت آب چاه دشت علی اباد رو کم می کنین 
یک پیشنهاد خوب دارم براتون که یه بلوار کشاورز 
خوب مثل تهران قبل صداوسیما ایجاد کنین تا هم 
صاحبان اراضی از بالتکلیفی در بیان که نمیتونن 
راحت کشاورزی کنن و هم ی بلوار کشاورز عالی 
درست کنین مثل بلوار کشاورز تهران تا مردم استان 

هنگام پیاده روی لذت ببرن
936...233
فرزند  شدن  زیاد  بر  تاکید  همه  این  سالم.با 
روزای  همون  از  دقیقا  که  هست  چطور  ولی 
که  آزمایشهایی  و  سونوگرافی  میفرستند  اول 
هزینه  سیصدهزارتومان  دویست  هرکدومشون 
داره و تا بچه به دنیا بیاد باید کلی برای همین 

هزینه ها بدند درحالی که قبال اینطور نبود.
936...019

که  بزرگی  بدلیل  مدرس  انتهای  جدید  میدان 
آمد سخت  و  رفت  و  بیشتر  ترافیک  باعث  داره 
تر ماشین ها شده ، ما که بسیار ناراضی هستیم 
باشند.دست  راضی  دیگه  رانندگان  امیدواریم 

مسئولینش درد نکنه خسته نباشند
915...738

نیرو  وزارت  حرفهای  و  استان  آهن  راه  اعتبار  از 
مشخص است هیچ عزم و اراده جدی برای تحقق 
مطالبات اساسی استان وجود ندارد حتی اگر برای آن 
کلنگ بزنند عاقل از آسمان آفتابی طلب باران نکند 
اعتبارات وحرفهایی که میزنند مثل گذاشتن پستانک 

دردهان کودک شیرخوارگرسنه است 
915...211

گفت  خداقوت  باید  شهرداری  همت  به  واقعا 
 24 بهشتی  آسفالت  پیگیری  اینهمه  با  که 
تا  رفتند  و  ریختند  آسفالت  بیل  چند  آمدند 
کامل  روکش  مگر  آخر  شود  بسته  مردم  دهن 
داشت؟کاش  هزینه  چقدر  کوچه  آسفالت 
کردیم می  درست  سیمان  فرقان  یک   خودمون 
که شهرداری محترم به زحمت  نمی افتاد  دست 

مریضاد باران آمده برید کوچه رو نگاه کنید
915...445

حقوق  تفاوت  متوجه  حال  به  تا  آیا  مسوولین 
برای  لطفا  اند  شده  رسمی  کارمندان  و  کارگران 
رضای خدا این موضوع به عنوان مسئول به اطالع 
کسانی که دستمزد کارگران تعیین می کند برسانید
915...230
احترام حقوق مصرف  به  آوای عزیز شما  باسالم 
کننده از واحد ارزش افزوده یک گزارشی تهیه کن 
از  ازمناطق محروم  آن هم  میگیرن  چرا 9درصد 
این مالیات برمصرف کننده مردم چه زیانهایی که 

نمیبینند آخرمطالبه گری مصرف کننده
936...545
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حسینی- » این خانه که عباس علی صاحب آن 
است...چشم همه عالمیان جانب آن است« این 
شعر به خط نستعلیق بر آبی فیروزه ای کتیبه بلند 
ساختمان مصالی ابولفضلی خودنمایی می کند. 
مأمن عشاق حضرت  روزها  این  که  ساختمانی 
ابوالفضل )ع( و اهل بیت است. هیأت ابولفضلی را 
در بیرجند همه می شناسند. مرحوم کبابی بزرگ 
و عبدالوهاب شاهسونی سال 1300 آن را تاسیس 
کردند. مراسم ابتدا در حسینیه کبابی خیرآباد که 
به نام حسینیه ابوالفضلی کبابی خیرآباد معروف 
بود برگزار می شد. بعدها به دلیل افزایش جمعیت 
نام این هیئت در  با  عشاق حسینی، ساختمانی 
خیابان جمهوری )فعلی( احداث می شود که هر 
ساله در تاسوعا و عاشورا پذیرای جمعیت چندین 
هزار نفری عزداران است. زمانیکه وارد محوطه 
قدیمی  و  بزرگ  طاق  ابتدا  همان  شدم  مصلی 
سمت چپ نظرم را جلب کرد. تنها بنای قدیمی 
این حیاط بود. نماز نیز در همین بنای قدیمی اقامه 
می شود. کنار طاق یک راه پله قدیمی دیده می 
شود. آنقدرها حس کنجکاوی ام گل کرده بود که 
باال رفتن از پله های مرتفع را از دست ندهم. به 
همراه »توانایی« متولی هیئت به باالی بام مسجد 
رفتیم. سقف مسجد 15 گنبد دارد. از دری که 
روبه روی گنبدها بود وارد راهروی طاق شدیم. 
بر خالف نما که توسط میراث فرهنگی مرمت و 
گچ شده است، داخل طاق با همان خشت های 
قدیمی خودنمایی می کند. توانایی می گوید که 
میراث، کار مرمت را پس از مدتی متوقف کرد، 
شاید که اعتبارشان تمام شده بود. در انتهای راهرو 

ها پنجره های قدی در دو طرف طاق قرار دارند 
که از یک طرف می توان بازار بیرجند را از پشت 
آن ها تماشا کرد و طرف دیگر نمای حسینیه را 
نشان می دهد. پس از مدتی گشت وگذار روی 
سقف گلی طاق، به داخل محوطه باز می گردم. 
در سه طرف دیگر حیاط، حسینیه ها ساخته شده 
مراسم   3 همزمان  برگزاری  گنجایش  که  اند 
محصوالت  فروشگاه  ساختمان  کنار  دارند.  را 
فرهنگی، داراالیتام و پشت آن، آشپزخانه هیات 
است. سردر ورودی مصلی با معماری خاصی که 
به معماری بناهای هندی شباهت دارد ساخته 
بازسازی  کار  گوید:  می  توانایی  است.  شده 
 سردر را یک معمار افغانی انجام داد، آن زمان 

طرح هایی که می داد نوباوه بود.

هیئتی که میزبان
 پیکر شهدای جنگ بوده است

علیزاده با 50 سال سن مداح است که با افتخار 
از 44 سال خدمت خود در هیئت ابوالفضلی می 
از همان کودکی در کنار پدر خود  او که  گوید. 
انواع  در  بیرجندی  علیزاده  محمدحسن  مرحوم 
مراسم مذهبی حضور داشته، یادی از چرخانندگان 
پامرغی  داوودی،  خیریه،  آقایان  هیات  اصلی 
گرداندن  دهد:کار  می  ادامه  و  کند  می  وقنادان 
هیئت تا االن نسل به نسل جلو آمده است. حتی 
در زمان شروع جنگ تحمیلی پیکر تمام شهدا به 
این هیات آورده می شد و ابوی بنده کار برگزاری 

مراسم برای این عزیزان را انجام می داد.

شروع کار دارالیتام
 با شناسایی نیازمندان

را  کمیل  دعای  برگزاری  هیات  خادم  این 
داند  می  هیات  قدیمی  های  برنامه  از  یکی 
همان  از  نیز  توسل  دعای  کند:  می  عنوان  و 
تا  زمان که هیات در خانه ها برگزار می شد 
االن ادامه دارد. علیزاده به تاریخچه داراالیتام 
آقایان  گوید:  می  و  کند  می  اشاره  هیات 
شاهسونی  عبدالوهاب  پسر  شاهسونی  مرحوم 
و داوودی تصمیم می گیرند تا در کنار هیات 
به خانواده های نیازمند کمک کنند. با خیری 

قالب  در  و  کنند  می  صحبت  رابطه  این  در 
مجموعه ای کوچک این کار را با خرید زغال 
سنگ، عدس، چراغ عالءالدین، لوبیا و نفت و 
برای خانواده ها شروع  این دست،  از  اقالمی 
به  زمان  آن  در  دهد:  می  ادامه  او  شود.  می 
شده  شناسایی  قبل  از  که  نیازمندی  افراد 
بودند، پته)کوپن( می دادند تا بسته های خود 
را براساس همان تحویل بگیرند. بعد از مدتی 
دلیل  به  گیرند  می  تصمیم  کار  این  از شروع 
را  توزیع  کار  شکل  بدین  افراد  آبروی  حفظ 
نیازمند  های  خانواده  همه  ابتدا  ندهند.  ادامه 
آوری  جمع  آنان  دقیق  اطالعات  و  شناسایی 
می شد، سپس براساس آن از تاریکی و خلوت 
بودن شب برای توزیع کاال استفاده می کردند.

پدرم اسامی را پنهان می کرد
متولی هیات ابولفضلی با یادآوری خاطرات آن 
زمان به لیست تهیه شده از افراد نیازمند اشاره 
می کند و ادامه می دهد: بچه که بودم از پدرم 
که  برای چی هست؟  لیست  این  پرسیدم  می 
پدرم سریع آن را از دید من پنهان می کردند 
و  می گفتند: » بچه برو این چیزها به تو نیامده 
ارگان  و  بازرگانی  با  پدرم  گاهی  حتی  است«، 
هایی از این قبیل درگیر می شد تا سهمیه برنج 

و روغن بیشتری برای نیازمندان بگیرد.
علیزاده می گوید: ایشان دو سال قبل از فوت 
خود، اسامی را نشانم داد و گفت:« این کار را 
ادامه بده و از این افراد غافل نشو« که حدود 80 

تا 90 نفر را در لیست نوشته شده بودند.

هزار و 600 نفر
نیازمندان درجه یک هستند

می گوید زمانی که داراالیتام را در هیات ابولفضلی 
از  را دادیم،  لیست  اسامی  مستقر کردند ما هم 
طرفی با کمک آقای حامی توانستیم از طریق 
از خانواده  آموزش و پرورش، حدود 2 هزار نفر 
نیازمندان و ایتام را شناسایی کنیم که هزار و 600 
نفر نیازمند درجه یک هستند و دستشان به هیچ 
جایی بند نیست. وی، با بیان این که از آن زمان 
تا االن داراالیتام هر هفته روزهای چهارشنبه بین 
800 تا 900 پرس غذا پخت غذا دارد عنوان می 

با حضور  کند: در ماه رمضان بیشتر شب ها و 
 خیران توزیع غذا به 1500 تا 2000 پرس می رسد.

از گوشواره در آوردن یک زن
تا النگویی که یک دختر بچه هدیه داد

این مداح با تجربه، از جشن های گلریزان می 
گوید: باشگاه زورخانه امیر عرب، رسم داشت که 
در همان سالن باشگاه در آستانه شب عید جشن 
مردم وسط  پول هایی که  و  کند  برپا  گلریزان 
های  خانواده  به  کمک  برای  ریختند  می  گود 
نیازمند خرج می شد.علیزاده به حدود 22 سال 
قبل که با درخواست آقای قمری جشن گلریزان 
با دارالیتام هیات یکی شد اشاره می کند و می 
افزاید: پس از برنامه ریزی ها جشن را در سالن 
تختی برگزار کردیم که نزدیک 530 هزار تومان 
جمع شد و آن شب همه ما از خوشحالی اشک 
شوق می ریختیم. وی مبلغ جمع آوری شده در 
را  مخابرات  سالن  در   94 سال  گلریزان  جشن 
حدود 72 میلیون تومان عنوان می کند و می 
اداره  امداد،  بانک ها، کمیته  گوید: موسسات و 
ها  بیشتر کمک  ولی  ورزش هم کمک کردند 
این  عایدات  از  کند:  بیان می  بود. وی  مردمی 
جشن، دست کامل لباس برای دختر و پسر تا 
دبیرستان تهیه می شود. علیزاده به حرکت های 
خیلی زیبایی که در این جشن اتفاق می افتاد هم 
اشاره و می گوید: زنی گوشواره و دختر بچه ای 
هم برای جشن گلریزان النگویش را هدیه داد. 
مادری هم می گفت »از سر شب که این لباس 
ها را برای فرزندم آوردید تا صبح از خوشحالی 8 

بار بلند شد، به لباس ها نگاه کرد و باز خوابید.

نامهربانی ها، دلسردمان کرد
کودکان  برای  تکلیف  های  جشن  برگزاری 
نیازمند نیز از دیگر کارهای این هیات بود که 
در  علیزاده  شد.  می  انجام  سال   10 مدت  به 
مدیران  های  نامهربانی  با  گوید:  می  باره  این 
این  عوامل  پرورش  و  آموزش  زمان  آن  وقت 
است  سال   7 حدود  االن  و  شدند  دلسرد  کار 
که این کار متوقف شده است. وی از زمان راه 
اندازی صندوق بیمه حضرت ابولفضل می گوید: 
اصل کار خانوادگی شروع شد و با آشنایان 100 

نفرشدیم که ماهیانه مبلغی را واریز می کردیم. 
کردند  می  تصور  ای  عده  اینکه  بیان  با  وی 
صندوق برای بیمه و وام است عنوان می کند: 
پس از مدتی اسم صندوق به موسسه فرهنگی 
حضرت ابولفضل تغییر کرد و به ثبت هم رسید.

توزیع پرچم سیاه عزاداری امام حسین)ع( 
همراه با چاووشی خوانی در بازار

مبالغ صندوق جمع  اول که  به گفته وی سال 
بازار  در  و  خریدیم  سیاه  پرچم  شد 380  آوری 
بیرجند همراه با چاووشی خوانی توزیع کردیم که 
خیلی اثرگذار بود. االن این صندوق حدود 300 
عضو دارد و برای هر خانه صندوقی تهیه کردیم 
کارهای  برای  آن  در  شده  آوری  جمع  مبالغ  و 
و  بنر  پرچم،  توزیع سی دی،  قبیل  از  فرهنگی 
برگزاری مراسم مختلف هزینه می شود. علیزاده 
به گم شدن بسیاری از صندوق های خریداری 
از  شده اشاره می کند و می گوید: حتی بعدها 
نام همین صندوق ها سواستفاده هم می شد. در 
حالی که هیات ابولفضلی از ابتدای تاسیس تا االن 
هنوز دست خود را پیش کسی دراز نکرده است 
که کمک بگیرد، افرادی هم که کمک می کنند 

آستانه هیات را می بوسند و کار انجام می دهند.

بالغ بر 10 هزار پخت در روز عاشورا
هیات ابوالفضلی سال ها است که عالوه بر میزبانی 
به  تاسوعا  و  عاشورا  روز  در  حسینی،  عزاداران 
توزیع غذا می پردازد و از طرفی به دلیل نزدیک 
پذیرای  روزعاشورا  قتلگاه،  به  هیات  این  بودن 
عده بسیار زیادی از هیات های دیگر نیز هست. 

به گونه ای که در روز هشتم محرم 4 هزار نفر 
، تاسوعا نزدیک 5هزار نفر و 6 هزار نفر نیز در 
عاشورا فقط داخل هیات غذا توزیع می شود. از 
طرفی در این روز بالغ بر 10 هزار پخت دارند 
که  خیرانی  و  هیات  از  بیرون  جمعیت  به  که 
شود.  می  داده  اند  کرده  کمک  سال  طول  در 
امسال  عاشورای  برنج  خرید  هزینه  علیزاده 
بر 90 میلیون تومان عنوان می کند و  بالغ  را 
ادامه می دهد: 4 میلیون و 800 هزار تومان فقط 
زعفران خریداری شد. وی از بدهی 150 میلیون 
به  مردم  با کمک  که  گوید  می  هیات  تومانی 
40 میلیون تومان رسیده است. البته ناگفته نماند 
مثال  که  است  ای  گونه  به  ها  بدهی  این  که 

با توافق  بخاری یا کولر خریداری می کنیم و 
 فروشنده دو ماه بعد پول را پرداخت می کنیم.

حتی ریالی برای هیات
بدون حساب و کتاب قرض نمی کردیم

وی با یادآوری خاطره ای از پدرش می گوید: 
زمانی که ابوی من زنده بود، لوله کشی به در 
مغازه پدرم آمد و با خجالت گفت : فاکتوری از 
هیات دارم که 12 هزار تومان است و 3 ماه می 
شود که پرداخت نشده. پدرم به شدت ناراحت 
و عصبانی شد و خطاب به من گفت: » شما 
که پول نداشتید چرا جنسی را بدون پرداخت 
سریع  جا  همان  اید؟«   برداشته  آن  هزینه 
تسویه حساب کرد. او معتقد بود: در هیات نباید 
حتی ریالی بدون حساب و کتاب قرض شود. 

شماره  مندان  عالقه  اطالع  برای  علیزاده 
مختلف  امور  برای  را  هیات  های  حساب 
دراالیتام  حساب  شماره  کند:  می  بیان  چنین 
0107378720008 بانک ملی/ شماره حساب 
بانک   0102564578002 ابوالفضلی  هیات 
فرهنگی  موسسه  حساب  شماره   / صادرات 

مذهبی حضرت 5600581787 بانک ملت

40 سال پیش نمازی در یک مسجد
غیر  و  بازاری  رسد.  می  گوش  به  مغرب  اذان 
بازاری خود را برای اقامه نماز آماده می کنند. 
عده ای هنگام عبور از از سردر روی در آهنی که 
با ذکر الهی منقوش شده است به رسم تبرک و 
تقدس دست می کشند. 40 سال است جماعت 
نماز های مغرب را پشت سر آیت ا... عارفی اقامه 

ا... عارفی می گوید: یک سال  می کنند. آیت 
پدرم  امر  به  برگشتم  از قم که  انقالب  از  قبل 
ام.  تا االن مانده  در این جا پیش نماز شدم و 
وی با یادآوری خاطرات روزهای راهپیمایی اول 
انقالب می گوید: آن زمان مسئول پایگاه های 
شهید مطهری، شهید رحیمی، جندا... و شهید 
به جبهه  اعزام  برای  را  بودم و جوان ها  فایده 
بسیج و آماده می کردیم. آیت ا... عارفی به اتحاد 
اهل سنت و شیعه در این مسجد اشاره می کند 
شد  انقالب  که  اولی  روز  از  دهد:  می  ادامه  و 
مملکت هستیم،  این  اهل  داشتیم، همه  اتحاد 
دشمن  کنارهم  در  باید  و  داریم  مشترک  قبله 

مشترکمان را از بین ببریم.

 خانه ی عباس)ع(؛مصّلی عشق و نیاز بیرجند

آگهی مزایده عمومی )مرحله دوم(    شناسه آگهی : 23766
دانشگاه بیرجند در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی و مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و بر اساس آیین 
نامه مالی و معامالتی دانشگاه های استان خراسان جنوبی نسبت به فروش دو واحد آپارتمان واقع در تهران - خیابان شهید موسوی 
)فرصت سابق( - کوچه نیک پور - مقابل سازمان امور دانشجویی - پالک 6 - طبقه همکف - )ساختمان 4 طبقه( واحدهای شماره 9 و 13 )مجاور 
یکدیگر و دارای حیاط( به شرح مشخصات جدول ذیل، از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مرکزی 
دانشگاه بیرجند )دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده( و یا به پایگاه اینترنتی دانشگاه بیرجند به آدرس www.birjand.ac.ir مراجعه و پی از تکمیل 

اسناد، مدارک را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند.

مساحت زیر بنا نام ملک و نشانی 
)متر مربع(

مبلغ تضمین قیمت پایهمشخصات ثبتی
شرکت در مزایده

تهران - خیابان شهید موسوی )فرصت 
سابق( - کوچه نیک پور - مقابل سازمان 

امور دانشجویی - پالک 6 - طبقه همکف  
)ساختمان 4 طبقه( واحد شماره 9 دارای 

پارکینگ و انباری مستقل در زیر زمین

 73/51
متر مربع 

واحد جنوب شرقی )شماره 9( 
شماره ملک 3502/99 مجزا شده 

از پالک 22 فرعی از اصلی در 
بخش سه تهران و شماره ثبت 

122961 دفتر 823 دفترخانه اسناد 
رسمی 145 منطقه شمال غرب 

 2/646/360/000
ریال )دو میلیارد 
و ششصد و چهل 
و شش میلیون و 
سیصد و شصت 

هزار(

 132/318/000
ریال 

)یکصد و سی 
و دو میلیون و 
سیصد و هجده 

هزار(

تهران - خیابان شهید موسوی )فرصت 
سابق( - کوچه نیک پور - مقابل سازمان 

امور دانشجویی - پالک 6 - طبقه همکف  
)ساختمان 4 طبقه( واحد شماره 31 دارای 

پارکینگ و انباری مستقل در زیر زمین

80/72
 متر مربع 

واحد جنوب غربی )شماره 13( 
شماره ملک 3502/98 مجزا شده 

از پالک 22 فرعی از اصلی در بخش 
سه تهران و شماره ثبت 122959 
دفتر 823 دفترخانه اسناد رسمی 

145  منطقه شمال غرب

 2/905/920/000
ریال

)دو میلیارد و 
نهصد و پنج 

میلیون و نهصد و 
بیست هزار(

 145/296/000
ریال

)یکصد و چهل 
و پنج میلیون و 
دویست و نود و 

شش هزار(

ضمناً واحد ها در مجاور همدیگر بوده و در سمت جنوب تراس مشترک به مساحت 52 متر مربع دارد که گرچه مشاع است ولی فقط مورد استفاده این 
دو واحد است و تراس به حیاط نیز راه دارد. مبلغ تضمین شرکت در مزایده به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 483546017 )حساب سپرده 
دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بیرجند( و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه بیرجند. 

زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1395/11/27 لغایت 1395/12/10
زمان تحویل پیشنهاد ها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1395/12/11 شماره تماس: صرفاً در ساعت اداری - تهران 09126984859 

بیرجند 05632202126   هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند 

آگهی تغییرات شرکت رکسان سنگ تاجکوه
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 2861 و شناسه ملی 

 10360045534
 1395/07/15 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 

ملی  شماره  به  مرادی  مسعود  آقای   -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
0652275788 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم فردوس 
فرد آقایی به شماره ملی 1754748805 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای حمید مرادی به شماره ملی 0652284728 به سمت عضو هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با 
امضای آقای مسعود مرادی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این 
مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضا انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و 

در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

آگهی تغییرات شرکت رکسان سنگ تاجکوه 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 2861 و شناسه ملی 

 10360045534
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1395/07/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- آقای مسعود مرادی به شماره ملی 0652275788 و خانم 
فردوس فرد آقایی به شماره ملی 1754748805 و آقای حمید مرادی به 
شماره ملی 0652284728 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. 2- پس از گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. 3- خانم 
حسنیه احمدی به شماره ملی 0940804832 به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد علی دودمان به شماره ملی 0924054425 به عنوان بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 4- روزنامه کثیر االنتشار 
آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت 
این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، انتخاب بازرس، انتخاب 
مدیران، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی 
در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار

09151635431- 32256300 بهدانی 

گچبـری هنـر اصفهـان 
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 قابل توجه عزیزانی که سالمتی خود و خانواده شان در اولویت اول برنامه روزانه آنهاست:
 تغییر سبک زندگی را با شناخت مزاج افراد خانواده و از آشپزخانه ها بایدآغاز کرد.

مکتب نرجس )س(  برگزار می کند :

کارگاه  آموزشی  مزاج شناسی
با حضور سرکار خانم دکتر خدایی از اساتید حوزه و دانشگاه شهر مقدس قم

تولید کننده محصوالت طبیعی و سنتی» سبد سبز سلمت «
مهلت ثبت نام: از 24 بهمن الی اول اسفند 95    زمان کارگاه: 4 و 5 اسفند 95

برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به مکتب نرجس )س( مراجعه  و یا با شماره 
32223831 تماس حاصل نمایید. مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )س(

    ضمنا محصوالت »سبد سبز سالمت« در کارگاه عرضه می شود.
   مکتب نرجس)س(بیرجند

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973
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فارس-  با توجه به اطالعیه صادر شده توسط سازمان  سنجش  آموزش  کشور، کارت  شرکت در  آزمون  تمام داوطلبان  از روز سه شنبه سوم اسفندماه برای مشاهده و پرینت بر روی 
پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد. تمام داوطلبان  متقاضی شرکت  در آزمون ، با وارد کردن اطالعات شناسنامه ای یا اطالعات 
ثبت نامی )شماره پرونده و کد پیگیری( باید از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند و براساس تاریخ و نشانی تعیین شده بر روی کارت، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

یادداشت

دنیا از هر انسان، یک 
نسخه نیاز دارد

* بهنام عبداللهی

اگر بخواهیم کمی منطقی سخن بگوییم، باید 
کنیم.  تعریف  ناطق  حیوانی  را  انسان  ابتدا  در 
از نطق، قوه تفکر  البته در علم منطق، مقصود 
و تعقل است که در سخن گفتن تجلی می کند. 
اذعان کرد سال هاست  باید  این اوصاف  با  پس 
که  زمانی  از  درست  نمی آید!  دنیا  به  انسانی 
و  تفکر  جای  به  زندگی  جلسات  سر   آدم ها 
اجازه  و  دوختند  دیگران  ورقه  به  زحمت، چشم 
آدم های  قلم  را  زندگی شان  مشی  خط  دادند 

دیگر بکشد، تولید انسان نو متوقف شد.
»مد« واژه ای ا ست که در پرونده توقف تولید 
سمت  به  را  بسیاری  اتهام  انگشت های  انسان، 
خود گردانده است. همین مد بود که ارزش های 
کمی را در رفتارهای فردی بر ارزش های کیفی 
خوب  از  فارغ  آموخت  مردم  بر  و  داد  ارجحیت 
فراوانی  چارچوب  در  محصول،  یک  بودن  بد  یا 

مصرف کنندگان آن، تصمیم بگیرند.
برای  مجوزی  به  جامعه  در  مد  مهر  وقتی 
داشتیم  انتظار  باید  شد،  تبدیل  مکررات  تکرار 
بد،  از  را  خوب  می توانند  که  کسانی  تدریج  به 
تشخیص  از...  را  و...  ناهنجار،  از  را  هنجار 
صریح تر  عبارتی  به  شوند.  نایاب  یا  کم  دهند، 

شود. انگشت شمار  تمام معنا،  انسان 
آیا این مد بود که محصولش زندگی یک سان 
بی فکر  انسان های  این  یا  شد  انسان ها  بی افق  و 
بودند که مد را خط فکری بن بست خود قرار دادند؟ 
و  نمی کند  اکتفا  مد  باب  به  ما  بحث  هرحال  به 
رونویسی  درباره  می خواهیم  کالن تر،  ابعادی  در 
هرکسی  دست کم  که  بگوییم  سخن  اصالت  از 

چهره ای از آن را در زندگی  روزانه اش می بیند.
قدیمی  معنای  )به  روشن فکر  فرد  یک  وقتی 
کافه  به  عصرها  دور،  سال های  در  کلمه(  
به  مختلف  عقاید  و  اندیشه  با  آن جا  و  می رفت 
دلیلی  نباید  این  اکنون  می نشست،  گو  و  گفت 
شالی  و  ته اسکانی  عینک  با  جوانی  برای  باشد 
چندمتری که روشن فکری را در کافی شاپ های 

شهر در بین دودهای غلیظ بگردد.
یقین بباوریم نقاشی که کاله کج می گذاشت، 
دلیلی داشت و چه دلیلی بزرگ تر از اینکه سبک 
جوانانی  امروز  اما  بود.  دلش  خواست  و  خاص 
می کشند،  سیگار  دود  با  را  نقاشی  الفبای  که 
و  خودشان  سر  کج،  کاله  همان  با  نمی دانند 

اطرافیان شان را کاله می گذارند.
عده ای از کپی کاری های اصالتی اینگونه شکل 
گرفته و شیوع یافتند؛ ولی برخی از تقلیدکاری ها 
هنوز و هر روز تولید می شوند. مثل همین که وقتی 
در  اسف بار  واقعه ای  برای  آمریکا  جمهور  رییس 
توییترش ابراز همدردی می کند، بقالی سرکوچه ما 
نیز خود را ملزم می داند برای فالوئرهای جعلی اش 
بیانیه ای کتبی صادر کند. حاال که بحث از فضای 
به  نکنیم  اشاره ای  هست  ناانصافی  شد،  مجازی 
چالش هایی که عمال به مردم می گویند: چشم ها 
بسته، حرکت! یک روز چالش آب یخ، روز دیگر 
چالش عکس سیاه و سفید، روز بعد... و آیا کسانی 
که بی هیچ تفکر و تعقلی این امور را تکرار می کنند 
و دوستان خود را نیز به تکرار وا می دارند، در تعریف 
که  ابتدایی  نفر  ده  فقط  وقتی  انسان می گنجند؟ 
چالش را راه انداخته اند از هدف آرمانی آن باخبرند، 
محصول  نفر،  نهمین  و  پنجاه  و  صدهزار  دیگر 
نوشته اند  کجا  است.  تکراری  انسان های  تولیدی 
و چه کسانی تصدیق کرده اند که قطعه موسیقی 
غربی ویولون که در دهه 40 میالدی ساخته شده، 
موجب تسکین خاطر جوان دهه هفتادی شمسی 
خواهد شد؟ این رونویسی ها همچون قفسی انسان 
را محبوس نگه داشته اند که چون فالن کس در 
فالن سال فالن کار را کرده و شهرت یافته، پس 
تو نیز باید ادامه دهنده خط او باشی و روحیه خود را 
عادت دهی که هیچ وقت با موسیقی پاپ امروزی 
داشت،  اگر وجود  آیین نامه ای  نکنی.  پیدا  آرامش 
محلی  کافی شاپ  که  می شد  اشاره  آن  در  قطعا 
برای آرامش یافتن و آسودگی و اندکی استراحت 
کردن ساعت ها  تباه  برای  دلیلی  اینکه  نه  است، 
کردن  تامین  خانواده سر  با  مباحثه  برای  عمر  از 
مخارج کمرشکن قهوه اسپرسو دوبل. از عزم جزم 
ملت سخن گفتیم اما چرا راه دوری برویم؟ همین 
صدا و سیما خودمان که رویکردش در آلودگی ها 
سریال هایی  و  فیلم  با  روزها  این  می برد،  سر  به 
ما  مردمان  دارد.  عادت ها  برخی  رواج  بر  تاکید 
در  کنار،  گذاشته اند  و  بسته اند  را  کتاب  که  هم 
اوقات فراغت مستقیم می روند سمت شبکه های 
تلوزیونی که برای سرگرم کردن مردم از دو حالت 
پخش  یا  چهره ها  از  دعوت  یا  نمی شوند:  خارج 
دست  به  دست  همگی  که  تکراری  سریال هایی 
هم داده اند تا چارچوبی برای زندگی انسان ها ارائه 
دهند که حتی در صورت درست بودن، انسان ها 
را از فلسفه وجودی آن ها که تفکر و تفسیر است 
بازمی دارد. در پایان اگر اندکی هم واقع بین باشیم، 
به زودی پی خواهیم برد که نظریه بازنمایی بر سر 
ایران، پررنگ ترین سایه خود را انداخته است. وقتی 
صبح بیدار می شویم و دنبال چیزی می گردیم که 
سال ها پیش توسط فرد دیگری پیدا شده است، 
یعنی از هرگونه اندیشه و فکری تهی گشته ایم. 
کسی  چه  گفت  نمی توان  قاطع  طور  به  هرچند 
اما  می کند،  بازنمایی  کسی  چه  و  است  اصل 
تکیه  جمله  این  بر  را  باورهایمان  باید  همیشه 
دهیم: دنیا از هر انسان، یک نسخه نیاز دارد.

چهارشنبه *27 بهمن 1395 * شماره 3724

کثیف ترین لوازم هتل ها را بشناسید !

آخرین خبر- تقریبا میتوان گفت که همه ما در 
اقامت  در هتل  که  دهیم  ترجیح می  سفرهایمان 
داشته باشیم، چون هم امنیت و راحتِی بیشتری دارد 
و هم تمام امکانات الزم، از نظر نظافت و پخت و پز 
هم برایمان فراهم می شود. در این بین هم مسلما 
هیچکداممان دوست نداریم در مکانی مستقر شویم 
که کثیف و آلوده باشد و امکاناتش هم باب میلمان 
نباشد. اگه کنجکاو شدید که بدانید وسایل کثیف 

یک هتل چه چیزهایی هستند، با ما همراه باشید: 
1. رو بالشی ها: اولین چیزی که وقتی پایتان را 
در اتاق می گذارید و به محض نشستن به آن تکیه 
می دهید و استراحت میکنید، بالش ها هستند! پس 
بهتر است برای اطمینان بیشتر خودمان، یک روکشی 
روی بالش ها بیندازیم یا اینکه همیشه یک بالش 

کوچک در حین سفر، همراه خودمان داشته باشیم.
2. لیوان ها: قبل از اینکه وارد آشپزخانه شوید 
و از کابینت یه لیوان بردارید و شروع کنید به آب 
مطمئن  آن  بودن  تمیز  از  همه  از  اول  خوردن، 
لیوان  فقط  هتل  کارکنان  از  خیلی  چون  شوید. 

ها را آب میکشند. 
3. کنترل تلویزیون: بر اساس یه سری تحقیقات 
انجام گرفته، مشخص شده است که ریموت های 
کنترل، محل اجتماع باکتری های نوع خاصی هست 
که آنها خطرناک وبیماری زا هم هستند. پس بهتر 
است حین سفرتان ضد عفونی کننده هم همراه داشته 

باشید تا قبل از مصرف وسیله، از آن استفاده کنید.
4. تلفن ها: تلفن هم وسیله دیگری است که 
خدمه، نظافت آن را فراموش میکند و فقط سعی 
می کنند تا پرز یا خاکی روی آن نشیند. بنابراین اگر 
خواستید با اقوامتان تماس بگیرید یا نوشیدنی و غذا 

سفارش دهید، اول از همه  آن را تمیز کنید.
را  اتاقتان  در  اینکه  محض  به  ها:  پرده   .5
است!  کم  اتاق  نور  که  میکنید  حس  میکنید،  باز 
سمت پنجره می روید تا پرده ها را کنار بزنید، اما 
میدونستیدکه خدمه هتل پرده ها را خیلی کمتر از 
وسایل دیگر  نظافت میکنند. شاید حتی دو سه ماه 
یک بار هم آنها را نشورند که همین دلیل هم، زمینه 

به وجود آمدن میکروب ها و آلودگی می شود.
6. کلید و پریز های برق: یک نمونه وسیله 
دیگر که حتی شاید بیشترین آلودگی را داشته باشد، 
کلیدهای برق هستند و انتظار هم میرود که نظافت 
آنها،  مورد بی توجهِی خدمه های هتل قرار بگیرد یا 
اینکه نهایتا یک دستمال معمولی بکشند و کامال آن 
را ضدعفونی نکنند. پس بهتر است قبل از استفاده 

همه آنها را ضد عفونی کنید.
نهایت  در  است:  مهم  صحیح  انتخاب   *
بهتراست که در کنار انتخاب ظاهر یا راحتی شیک 
هتل، به باطن آن هم که نظافت وسیله ها هستند 
توجه کنیم. چون وقتی یکی از همسفرانمان بیمار 
شود، قطعا به بقیه هم خیلی خوش نخواهد گذشت.

خواندنی ها

پنج اشتباه مهم که با تخته برش آشپزیتان 

در خانه انجام می دهید ...

آشپزخانه  برش  تخته  از  هم  شما  احتمااًل 
ها  این  اما  کنید.  می  استفاده  روزانه  صورت 
از  فلزی،  های  دیگچه  سایر  و  چاقو  خالف  بر 
و  شوند  می  ساخته  چوبی  یا  پالستیکی  سطوح 
این مسأله موجب می شود که بیشتر در معرض 

جذب باکتری و ... قرار بگیرند.
ای  از یک تخته شیشه  به حال  تا  آیا   *
این درست است که تخته  اید:  استفاده کرده 
آشپزی شیشه ای به لکه و بو مقاوم تر هستند، اما 
این سطح سخت، به سرعت تیغه چاقوی شما را 
کند می کند. همچنین می تواند شما را در معرض 
خطر آسیب قرار دهد. اگر چه سطح نرم و صاف 
آیا بهترین  اما  می تواند باعث لغزش چاقو شود، 
گزینه است؟تخته های ساخته شده از پالستیک 
یا چوب عالوه بر اینکه چاقو شما را برای مدت 
حفظ  باعث  دارند،  می  نگه  تیز  تری  طوالنی 
انگشتان دست شما از گزند و آسیب نیز می شوند.
* از تخته برش کوچک استفاده کنید: تخته 
برش کوچک عالوه بر اینکه جای کمتری می گیرد، 
آسانتر هم تمیز می شود. تخته برش کوچک باعث 
می شود چاقو سرجای خود حرکت کرده و زیاد عقب 

و جلو نشود، در نتیجه احتمال خطر پایین می آید.
برای  ای  جداگانه  برش  تخته  از   *
گوشت استفاده کنید: زمانی که شما از یک 
استفاده  سبزیجات،  و  گوشت  برای  برش  تخته 
می کنید، ممکن است ماده بعدی نیز آلوده شود. 
بنابراین تخته برش جداگانه فقط برای پروتئین 
های حیوانی نگه دارید و بعد از استفاده، آن را 

با آب گرم و صابون تمیز نمایید.

لبخند با دستان خالی
شهري  اسالمیه  درباغشهر  سربازی-  فردوس، 
مذهبي و در مسیر عبور مسافرین و زائرین امام هشتم 
برنامه  اجراي  نمایشي  گروهي  که  است  سالي   چند 
مي کند که زبانزد خاص و عام گشته اند . این گروه که 
وابسته به کانون فرهنگي هنري نبوت باغشهر اسالمیه 
می باشد، توانسته با اجراهاي ظنز خویش خیلي زودتر 
جا  مردم  عامه  قلوب  در  شد  مي  بیني  پیش  آنچه  از 
فجر  دهه  مانند  سال  طول  مراسم  انواع  در  و  بازکرده 
آشنایي  برای  باشند.  داشته  شادی  و  موفق  اجراهای 
و صمیمي  مفصل  گفتگویي  گروه  این  هاي  فعالیت  با 
داشتم با سرپرست ، نویسنده و کارگردان گروه نمایشي 
و  ها  فعالیت  ها،  توانمندي   - ها  داشته  از  تا  نبوت 
کمبودهایشان و همچنین دور نماي این گروه که دیگر 

جاي خویش را در میان مردم باز کرده سخن بگوید.

جوانانی هنرمند که کارشان را
از مسجدی کوچک شروع کردند

استقبال  من  پیشنهاد  از  باز  روي  با  آذرهمایون  خلیل 
از  بهاررا پشت سر گذاشته گفت:  کرد. وي که خود 25 
سال 1387 کار را با چند نفر از دوستان صمیمي شروع 
کردیم که اجراهایي در سطح همان مسجدي که کانون 
فرهنگي هنري نبوت در آن مستقر بود یعني مسجد ابوذر 
 غفاري براي مردم منطقه داشتیم که مورد استقبال نیز قرار 
حرفه  را  کار  از سال 1390 جدي  افزود  گرفت وي  مي 
اي ادامه دادیم و به اهدافي نیزکه مد نظر گروه بوده تا 
بحال رسیدیم . وي با اظهار خوشحالي از اینکه چند سالي 
 است که به فرهنگ و کارهاي فرهنگي بهاي بیشتري داده 
کرده  استفاده  فرصت  این  از  نیز  ما  کرد  تاکید  مي شود 
و در جهت غناي فرهنگي مردم باغشهر اسالمیه و ابتدا 
گروه کوشیدیم . آذرهمایون نحوه شکل گیري گروه را از 
جمع شدن دوستان در کانون فرهنگي هنري نبوت مي 
در بحث فرهنگ  به جایي رسیده که  کار  االن  داند که 
شهرستان حرف براي گفتن زیاد دارند و خاطرنشان کرد: 
در حال حاضرمي توانیم ادعا کنیم که با نمایشهاي طنزي 
که اجرا مي کنیم دربوجود آمدن فضاي شادي و به تبع آن 

صمیمت و همدلي خانواده ها سهم بسزایي داریم.

اجرای نمایش طنز با پیامی هدفمند

 وي از کارهاي شاخصي که گروه نمایشي نبوت تا کنون 
اجرا کرده مي گوید و تاکید مي کند 90 درصد کارهاي 
ما طنز است اما طنزي که داراي پیام براي بیننده است  
پیامهایي  گروه   مذهبي  کارشناس  با  با مشاوره  اغلب  و 
نتوان در  القا مي کنیم که شاید  بیننده  به  در قالب طنز 
قالب هاي دیگر آنرا به مردم باوراند و در این بحث بنده 
شخصا وسواس زیادي دارم تا بیننده بي هدف وقتش را 
پاي نمایشهاي ما و به صرف یک خنده نگذراند بلکه هر 
نمایش یک خروجي داشته باشد. این جوان خوش ذوق 
گفت: اجراي نمایش براي یادواره شهداي  امر به معروف 
براي  مقدس  مشهد  در  اجرا  شهرستان،  منکر  از  نهي  و 
فردوسیهاي مقیم مشهد به همت یک موسسه خیریه که 
نیز براي این موسسه جمع آوري شد،  اتفاقا پول زیادي 
اطراف  درشهرهای  مناسبتهاي مختلف  در  که  اجراهایي 

داریم و ویژه برنامه هایی که هرساله در  دهه فجربرگزار 
می شود، از جمله فعالیت هاي شاخصي بوده که در معرض 
از  بیش  اجراي  از  وي  دادیم.  قرار  مردم  قضاوت  و  دید 
صدها نمایش از دهه فجر سال 92 تا دهه فجر امسال 
در شهرستان فردوس خبر مي دهد و اضافه مي کند یک 
گروه پر کار و کم توقع هستیم اما انتظار داریم با توجه به 
تاکیدات رهبر معظم انقالب مبني بر حمایت از فرهنگ و 
گروههاي فرهنگي مسئوالن چنانچه توان حمایت مالي 
از ما را ندارند حداقل با حمایت هاي معنوي خویش مایه 

دلگرمي گروه باشند.

دستان خالی و آرمان های بلند 

وي مشکالت مالي را مهمترین چالش و دغدغه پیش 
روي گروه در آینده مي داند و تصریح مي کند تامین امکانات  
و تجهیزات مورد نیاز از قبیل حمل ونقل ، وسایل گریم ، 
مجري ، لباس نمایش و وسایل موسیقي از جمله نیازهاي 

گروه است که بعضي از آنها مصرفي است و هزینه زیادي 
روي دست ما مي گذارد. وي با بیان اینکه حامي مالي میتواند 
این مشکالت ما را مرتفع کند اضافه مي کند : این جوانان 
توانایی هنرمایی بهتر دارند اگر دغدغه تامین تجهیزات را 
نداشته باشند. وي با بیان اینکه یک برنامه یک و نیم ساعته 
نیازمند سه تا چهار پرده نمایش است مي گوید: اعضای گروه 
باید براي یک نمایش خوب از دو ماه قبل هر شب تمرین 
کنند و از وقت خانواده و مسافرت و همه چیز خود براي یک 
تمرین خوب بگذرند تا بتوانند بصورت زنده که بسیار حساس 
و اشتباه در آن قابل اصالح نیست نمایشي حرفه اي اجرا 

کنند و خنده سالم را بر لبنان بیننده بنشانند.

قابلیت تهیه برنامه برای تلویزیون استان

ما  اجراهاي  اینکه  بیان  با  نبوت  طنز  گروه  کارگردان   
بر رفتار و کردار مردم تاثیر گذاشته، اتحاد و همدلي گروه 
از  کنون  تا  مردم  که  داند  مي  موفقیتي  رمز  رامهمترین 
نمایشهایشان خرده نگرفته، بلکه مهمترین مشوقشان ما 
همین عامه مردم هستند. وي ازبرنامه هاي آینده گروه نیز 
سخن مي گوید و اضافه مي کند ما ظرفیت و قابلیت اجراي 
نمایش در سایر شهرستانهاي استان و حتي شبکه خاوران 
و برون استاني را داریم و حاضریم براي تلویزیون و شبکه 
هاي مختلف سیما برنامه هاي خوبي در همین فردوس 
خودمان تولید کنیم . آذرهمایون تامین نظر مشاور مذهبي 
در کلیه نمایشها را یادآور مي شود که بر نمایش هاي قبل 
از اجرا نظارت دارد و تذکرات خوب و بجایي نیز به گروه 
میدهد واضافه می کند: هر نمایش ما قبل از اجرا توسط 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي باز بیني شده و مسئوالن 
فرهنگي با حضور درصحنه  زنده نمایش و تایید آن به 
گروه مجوز اکران عمومي مي دهند. وي در پایان باز هم 
حمایت معنوي و مادي از این گروه که آینده درخشاني 
را براي شهرستان نوید مي دهد را خواستار مي شود و 
هاي  رشته  تمام  در  فردوس  شهرستان  کند  مي  اضافه 
ارتقاء  و  کشف  الزمه  و  دارد  گفتن  براي  حرف  هنري 
استعدادهاي نهفته در جوانان این شهرستان بها دادن به 
آنها و حمایت مالي و معنوي است، تا اعتماد خود را باز 

یافته و مایه افتخار شهرستان و استان درکشور گردند.

کاریکاتور بافت قدیمی بیرجند .     محمد صفرپورعوارض محرومیت از خواب:سعید صادقی قاب عکس

داده نما، آوای خراسان جنوبی

* زود رنجی
* اشتباهات شناختی

* زوال یا از دست دادن حافظه
* قضاوت های اخالقی نادرست

* خمیازه کشیدن
* وهم

* عالئم شبیه به اختالل کم توجهی 
و  بیش فعالی

* اختالالت سیستم ایمنی

ارمغان گروه نمایش طنز باغشهر اسالمیه:

Ava.news20@gmail.com . عکس از : سربازی
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آیه روز  

و هر كس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد آنانند كه تالش آنها مورد 
حق  شناسى واقع خواهد شد. سوره االسرا آيه ۱۹

حدیث روز  

اگر در بین دو نفر اختالفى پیدا شود و يكى از آن دو نفر از ديگرى طلب رضايت نمايد، سبقت گیرنده اهل 
بهشت خواهد بود. امام حسین )ع(

گفتى چه خبر؟ از تو چه پنهان خبرى نیست
در زندگى ام، غیر زمستان خبرى نیست

در زندگى ام، بعد تو و خاطره هايت
غیر از غم و اندوه فراوان خبرى نیست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

واقع بین باشیم

سوپرمنى در راه نیست، چون سوپرمن واقعى نیست 
و حتى اگر واقعى هم بود، آنقدر سرش شلوغ بود 
كه وقت نجات دادن ما را نداشت. خوشبختانه ما 
اصاًل به سوپرمن نیازى نداريم. مسئولیت نجات ما و 
فراهم كردن بهترين زندگى برايمان، مسئولیت فقط 
و فقط خودمان است. اگر بخواهیم ساده تر بگويیم، 

ما بايد قهرمان زندگى خودمان باشیم.
كسى كه بیشترين كنترل و قدرت را روى زندگى 
ما دارد همیشه همان كسى خواهد بود كه هر روز 
صبح در آينه به ما نگاه مى كند. ما كسى هستیم كه 
تصمیمات زندگى مان را مى گیريم. ما كسى هستیم 
كه مسئول فكرها و حرف ها و اعمالمان هستیم. و از 
همه اينها مهمتر اين ما هستیم كه بیشترين استفاده 

را از شادى و سالمتى مان مى بريم.
برخالف باورهاى عموم، هیچوقت رئیس، عزيزان، 
والدين يا هیچ كس ديگرى نیست كه روى ما قدرت 
داشته باشد. البته مگر اينكه خودمان تصمیم بگیريم 
اين قدرت را به آنها بدهیم. ولى اشتباه نكنید، اين 

قدرت به ما تعلق دارد.
است،  اشتباه  حال  در  مدام  انسان  كه  ازآنجا  و 
بزرگترين اشتباهى كه مى تواند در كل زندگى اش 
بكند اين است كه تصمیم بگیرد اين قدرت را به 

فردى ديگر بدهد.  
اندازه اى  به  كردم،  زندگى  كه  سالى  چهل  در 
داشته  فوق العاده  اساتید  كه  بوده ام  خوش شانس 
باشم.طى يک دوره خیلى سخت از زندگى ام، يادم 
مى آيد كه عادت به شكوه و شكايت پیدا كرده بودم 
از زمین و زمان شكايت مى كردم. در آن دوران  و 
همه را براى مشكالتم مقصر مى ديدم و مدام براى 

وضعیتم بهانه مى آوردم.

بزرگوار مردی

فیلسوف  خدمت  به  مردى  روزى  كه  اند  آورده 
بزرگ افالطون آمد و نشست و از هر نوع سخن 
مى گفت. در میان سخن گفت: » امروز فالن مرد 
افالطون عجب  كه  بسیار خوب مى گفت  تو  از 
بزرگوار مردى است و هرگز كسى چون او نبوده 
است.« افالطون چون اين سخن بشنید سر فرود 

برد و سخت دلتنگ شد.
آن مرد گفت:» اى حكیم! از من تو را چه رنج آمد 

كه چنین دلتنگ شدى؟«
افالطون پاسخ داد:» اى خواجه! مرا از تو رنجى 
كه  باشد  چه  اين  از  باالتر  مصیبت  ولى  نرسید. 
جاهلى مرا ستايش كند و كار من او را پسنديده 
او  كه  ام  كرده  جاهالنه  كار  كدام  ندانم  آيد؟ 

خوشش آمده و مرا به خاطر آن ستوده است!

واقعیت جامعه امروز اين است كه مشكالت 
خانوادگى در دنیا امروز با گسترش نیاز هاى 
فردى و اجتماعى زياد شده است و افراد بیشتر 
فردگرا شده اند. به نوعى تحمل و صبر كافى 
براى رفع مشكالت ندارند و بنیان خانواده به 
دلیل فرد گرايى سست شده است. حال براى 
رفع اين معضل بايد چه كرد؟ عده اى طالق 
يابى  ريشه  با  گروهى  كنند.  مى  انتخاب  را 
مشكالت، آن ها را حل مى كنند. عده اى هم 
دانند.  مى  مناسب  راه  را  منطقى  گفت وگوى 
حال ويژگى هاى خانواده منسجم ومستحكم 
را بررسى مى كنیم، در زير به ويژگى ها اين 

خانواده ها اشاره شده است:
اصل اول، وفاداری

نسبت به يكديگر وفادارند. اين اصل را هدف 
خود مى دانند و هم ديگر را به وفادار بودن به 

خانواده تشويق مى كنند.
خشنودی و شادی برای خانواده

ابراز  خانواده  گرم  كانون  از  را   خشنودى خود 
مى كنند. در صورت رضايت مندى از خانواده 

خود حتما آن را بیان مى كنند و اين از مهم 
ترين خصوصیات خانواده مستحكم و پرانرژى 
است. كلمات پراحساس و رضايت بخش به 
افراد خانواده انرژى مضاعف مى دهد و اعضا 

براى ادامه زندگى مشتاق تر مى شوند.
در انتخاب ها دقت می کنند

درست انتخاب مى كنند تا خانواده شان پايدار 
باشد. كانون خانواده محل مناسبى براى دورى 
از مشكالت است. انتخاب همسر مناسب، ما را 
به اين اصل مى رساند. وقتى شما، فرد مناسب 
و هم كفو خود را بر مى گزينید، حتما او در 

مشكالت شما را يارى مى كند.
اوقات فراغت را صرف خانواده می کنند
زمان را با هم صرف مى كنند. اين خانواده ها 
معموال با تنظیم زمان هم به شغل خود بها 
مى دهند و هم اينكه زمان مناسبى را با افراد 

خانواده مى گذرانند.
ارتباطات خوبی با هم دارند

مهارت هاى ارتباطى خوبى با يک ديگر دارند. 
افراد خانواده مستحكم همیشه درهاى ارتباط با 

ديگر اعضا را به روى هم ديگر باز مى گذارند. 
با اين ترفند ظريف اعضا حس مى كنند كه 
يک حامى دلسوز دارند.اين نیست كه اعضا با 
هم اختالف ندارند بلكه با صحبت و هم فكرى 
و مشاوره با هم مشكالت و اختالف ها را با 
خالقیت حل مى كنند و با اين عمل اتحاد را در 

كانون گرمشان تقويت مى كنند.
سالمت زندگی می کنند

سبک زندگى آنان سالمت است. سبک زندگى 
بسیار در رفتار خانواده تاثیر دارد. خانواده هايى 
شاداب  و  سرزنده  دارند،  سالمت  تغذيه  كه 
بهبود وضع  به  تواند  هستند. ورزش هم مى 

خانواده و كاهش استرس در آنان كمک كند.
یک روح در چند بدن هستند

انسجام روحى بسیار باال دارند: خانواده هايى 
به  اعتقاد  دارند،  بااليى  روحى  انسجام  كه 
قدرتى بزرگ و برتر در زندگى دارند. معموال 
و  هستند  ويژگى  اين  داراى  مذهبى  افراد 
مى  دنیوى  زندگى  بر  ناظر  را  خدا  همیشه 
از اين دنیا،  با اعتقاد به زندگى پس  دانند و 

آن را گذرگاهى براى رسیدن به آن دنیا مى 
دانند.  اين اعتقاد به آن ها قدرت مى دهد 
كه با مشكالت دنیا به راحتى مقابله كنند و 
مشكالت را اول به خداى خويش مى گويند 
تا آرامشى قلبى بگیرند. توسل به ائمه )ع( راه 

ديگرى براى رسیدن به آرامش قلبى است.
و  منسجم  هاى  خانواده  مى كنند  فكر  مثبت 
قوى براى مشكالتشان راه حل هاى سازنده 
مى يابند. آن ها همیشه در كنار يک ديگرند 
اعتقاد  و  كنند  غلبه  زندگى  مشكالت  بر  تا 
قلبى دارند كه يک دست صدا ندارد؛ مى دانند 

مشكالت ابرى گذراست.
اعضای خانواده گوشه گیر نیستند

اعضاى خانواده با دوستان و گروه هاى اجتماعى 
اى  جزيره  مثل  خانواده  ارتباطند.  در  مناسب 
از جامعه نیست. خانواده هاى مستحكم  مجزا 
ارتباط خود را با فامیل، دوستان و اجتماع حفظ 
مى كنند. آن ها مى دانند كه دوستان و فامیل 
مشورت  براى  مى توان  و  خانواده اند  خیرخواه 
به آنان اعتماد كرد و با كمک ديگران، تمامى 

معضالت و مشكالت حل شدنى است.
همدیگر را می بخشند

از  قسمتى  ديدن  آسیب  و  فهمى  كج  خطا، 
خانواده  اعضاى  است  ممكن  است.  زندگى 
اين مشكالت را درست كنند. افراد با تكیه بر 
اينكه بخشش از بزرگان است، يک ديگر را مى 
بخشند و به هم ديگر كمک مى كنند تا اعضا 
بتوانند تجربیات بد گذشته را فراموش كنند و 
سرمشق آينده قرار دهند. با اين عمل عشق 
بین اعضا زياد مى شود و دوستى و اتحاد را بین 

هم ديگر تقويت مى كنند.
زمانی را برای تفریح صرف می کنند

تفريح در خانواده هاى منسجم همیشه برقرار 
است. آن ها با يک ديگر زمان خوبى را صرف 
از با هم بودن  مى كنند. با هم مى خندند و 
خوشحالند. اين كار تفكرات مثبت را در خانواده 
پرورش مى دهد و كمک مى كند تا خانواده در 
تصمیم گیرى هاى حیاتى بهتر عمل كند. حال 
براى ارزيابى استحكام خانواده خود، ويژگى هاى 

آن را با موارد باال مطابقت دهید.

عارفانه روز

كسى كه به حكمت پروردگار معتقد باشد به 
بد ونیک روزگار نمى پردازد چنین بنده اى در 

پرستیدن يزدان بیشتر مى كوشد و از بد سكالى 
و پیروى ديوان مى پرهیزد

از اينكه وقتى آدمها تنها هنگام نیاز به ياد شما
 مى افتند ناراحت نباشید،به خودتان ببالید
 كه مانند يک شمع به هنگام تاريكى 

به ذهن آنها خطور مى كنید.

همواره امیدوار به زندگى بهتر و شرافتمندانه
 باشید، هیچگاه توان خويش 

را انكار نكنید، خود را دوست بداريد 
و براى بهروزى، كوشش كنید.

هنگامى كه در سكوت شب گوش فرا دهى 
خواهى شنید كه كوهها و درياها و جنگلها

 با خود كم بینى و هراس خاصى
 نیايش مى كنند . جبران خلیل جبران

618592734
523645918
497813526
964231857
185476392
372958641
239784165
856129473
741365289

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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56984
8932

4526
984

3756
541
3895

9547
45786

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

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

به تعدادی بازاریاب درسطح استان 
نیازمندیم.

322582۷3 -09152016208

به یک حسابدار پاره وقت نیازمندیم.
 آدرس : بلوار صیاد شیرازی - مجتمع میرداماد  
واحد 82 - دفتر آب پاک    05632222386 

09151031668 -09151634322

به یک فروشنده با تجربه آقا برای کار 
در پوشاک مردانه نیازمندیم.

 09025622318

به چند نفر خانم مجرب برای 
کار در فست فود نیازمندیم.

09012048426
056-31۷0

به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال برای همکاری در فروشگاه 

لوازم آرایشی و بهداشتی 
نیازمندیم.

32220655 - 09151630820

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

09153613243 - شریفی

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

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915363۷50۷- حسینی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

مدرک تحصیلی موقت فوق دیپلم حسابداری اینجانب 
حسن لطفی فرزند محمد با کد ملی 064030926۷ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

کار خوب اتفاقی نیست
ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(

فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

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

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

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

از درب منزل

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   0915961۷909- تنگلی



6
چهار شنبه * 27 بهمن 1395 * شماره 3724

 خاطیان شهرآورد 84 نقره داغ شدند

های  تیم  دیدار  آرا  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته  ایرنا-   
کرد.مهدی  اعالم  را  پرسپولیس  و  تهران  استقالل  همشهری 
با  بان تیم استقالل تهران به دلیل رفتار زننده  رحمتی دروازه 
بازیکن تیم مقابل در وقت های پایانی مسابقه که با دریافت کارت 
زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و همچنین تکرار تخلفات بعد 
از پایان مسابقه به دو جلسه محرومیت و مبلغ 50 میلیون ریال 
بان یک جلسه  این دروازه  نقدی محکوم شد.همچنین  جریمه 
محرومیت تعلیقی وی به مرحله اجرا گذاشته می شود، برهمین 

اساس رحمتی سه جلسه محروم از همراهی تیم خود است.
سیدجالل حسینی مدافع پرسپولیس به دلیل درگیری با بازیکن 
ریال  میلیون  مبلغ 50  و  محرومیت  جلسه  یک  به  مقابل  تیم 
جریمه نقدی محکوم شد. محمد خرمگاه مربی استقالل تهران 
به خاطر اهانت و رفتار زننده به داور چهارم با توجه به سوابق 
قبلی به سه جلسه محرومیت و مبلغ 40 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد.تیم پرسپولیس به دلیل فحاشی و پرتاب اشیا 
و ترقه توسط تماشاگران این تیم به پرداخت مبلغ 70 میلیون 
و  فحاشی  خاطر  به  تهران  استقالل  تیم  و  نقدی  جریمه  ریال 
پرتاب اشیا و ترقه توسط تماشاگران این تیم و مصدوم کردن 
بازیکن پرسپولیس با پرتاب سنگ مبلغ 100 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شدند.مهدی طارمی و محسن مسلمان بازیکنان 
تیم پرسپولیس به دلیل درگیری با یکدیگر پس از پایان مسابقه 
به توبیخ کتبی و هر کدام به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شدند.کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعالم کرد 

: تمامی آرا صادره شده، قطعی است.

یران در نخستین دیدار کشتی به مصاف ترکیه می رود

 ایرنا - جام جهانی کشتی آزاد در سال 2017 میالدی، روزهای 28 
و 29 بهمن ماه در سالن امام خمینی )ره( شهر کرمانشاه و با حضور 
هشت کشور برتر دنیا برگزار می شود. تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن 
ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی به مصاف ترکیه می رود.

والیبال ساحلی ایران دردومین آزمون تور جهانی

 ایرنا -جزیره کیش از 27 تا 30 بهمن ماه برای دومین بار میزبان تور 
جهانی والیبال ساحلی است. تور جهانی والیبال ساحلی در دو جدول 
اصلی و مقدماتی برگزار می شود که در جدول مقدماتی 16 تیم از 
جمله یک تیم از ایران برای کسب هشت سهمیه جدول اصلی در 
نخستین روز مسابقات به صورت حذفی به مصاف یکدیگر می روند.
از دومین روز نیز 24 تیم برتر جهان بر اساس رده بندی فدراسیون 
جهانی که سه تیم از ایران نیز در این گروه قرار دارند و هشت تیم 
صعود کننده از جدول مقدماتی، در مدت سه روز با یکدیگر رقابت 

خواهند کرد تا در نهایت برترین ها معرفی شوند.

بازسازی بافت قلب با پیاده روی تند 

مهر- تنها 30 دقیقه دویدن بر روی تردمیل 
می تواند بافت آسیب دیده قلب را بازسازی 
کنترل  اندازه  به  تواند  می  کند.ورزش 
کلسترول و رژیم غذایی سالم برای سالمت 
قلب مفید باشد.یافته ها نشان داده است 
تنها یک جلسه ورزش استقامتی که موجب 
افزایش سرعت نفس کشیدن و ضربان قلب 

و  تند  روی  پیاده  روی،  پیاده  نظیر  شود 
شنا، تجلی ژن های مورداستفاده در ترمیم 
DNA آسیب دیده را افزایش داده و به مدل 

کند. می  کمک  قلب  بافت  مجدد  سازی 
پیاده روی سریع برای کاهش فشارخون، 
بهبود  و  افسردگی،  کاهش  قلب،  سالمت 

خلق و خو سودمند است.

درمان کمر درد با نمک داغ شده

از  ناشی  شدید  سیمرغ-کمردردهای 
برطرف  خود  به  خود  عضالنی  فشارهای 
این، درمان های خانگی  با وجود  می شوند 
که می توانند تسکین دهنده باشند عبارتند 
از حمام با آب گرم و استفاده از کیسه  آب 
یا  شیرین  بادام  روغن  با  گرم.روغن مالی 
بابونه و گرم نگه داشتن با کیسه آب گرم 

و بهتر از همه، نمک داغ شده و در پارچه 
پیچیده یا شن داغ، مؤثر است و باید گفت 
که طبع نمک گرم اما آب و شن، سرد است.

درصد باالیی از مبتالیان به دیسک کمر با 
درمان غیر جراحی بهبود می یابند. تمرینات 
در  که  است  روش هایی  از  یکی  کششی 

درمان دیسک کمر و کمردرد مفید است.

 پیوند بیماری ها با کمبود خواب

طراحی  ای  گونه  به  ما  بدن  ایران-  عصر 
به  فرآیندهای مختلف  تا طی  است  شده 
حتی  وجود،  این  با  کند،  عمل  درستی 
بدن نیز به استراحت نیاز دارد. بر همین 
اساس است که انسان به خواب نیاز دارد. 
کمبود خواب می تواند به واقع موجب بروز 
مشکالت متعددی شود. بیماری هایی که 

با کمبود خواب پیوند خورده اندعبارتنداز: 
آلزایمر- سرطان پروستات- بیماری قلبی 
عروقی- چاقی و دیابت- افکار خودکشی و 
یا ارتکاب به خودکشی. برای این که بدون 
نباید  اتاق  دمای  بروید،  به خواب  مشکل 
زیاد باال باشد، محیط خواب فاقد نورهای 
مزاحم باشد و سر و صدا نیز به آن راه نیابد.

کم خونی و نشانه های آن

فرد  دارد.  مختلف  انواع  خونی  کم  مهر- 
زمانی دچار کم خونی می شود که سلول 
نشوند.اگر  ساخته  خون  قرمز  جدید  های 
دارید،  ضعف  و  خستگی  احساس  همواره 
آنمی  یا  کم خونی  به  مبتال  است  ممکن 
به  که  خونی  کم  متداول  باشید.نوع  شده 
ساده ترین شکل هم درمان می شود زمانی 

B 12است که بدن آهن، فوالت یا ویتامین 
آهن  کمبود  کند.  نمی  دریافت  کافی 
جمله  از  مختلف  علل  از  ناشی  تواند  می 
خونریزی ناشی از زخم ، سرطان، و ... باشد.
نظیر  عالیمی  دارای  خونی  کم  نوع  این   
تنگی  سینه،  قفسه  درد  خستگی، ضعف، 

نفس و آسیب به یک عضو است.

امروزه به دلیل زندگی های آپارتمانی و کمبود آفتاب اکثر افراد دچار 
کمبود ویتامین D هستند. این موضوع سبب بیماری های بسیاری از 
جمله امراض روحی، افسردگی، اضطراب، بیماری های قلبی و عروقی، 

بیماری های خودایمنی، MS، عدم تعادل و ...  می شود. 
منابع ویتامینD- آفتاب: تابش پرتو فرابنفش به پوست انسان باعث 
می  شود که ماده  ای به نام دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن 
در کلیه به ویتامین دی تبدیل شود. افراد با پوست روشن  تر نسبت به 
تیره  ترها می  توانند در مدت کمتری که زیر آفتاب مانده  اند نیاز خود 

به این ویتامین را تامین کنند. منابع گیاهی: غالت و برخی سبزیجات 
و میوه  جات.منابع حیوانی: کره، روغن کبد ماهی، زرده تخم مرغ، 

خامه، جگر، ماهی ساردین.
شایع ترین بیماری های مرتبط با فقر ویتامین D: بیماری قلبی: 
افراد مبتال به فقر ویتامینD، 32 درصد بیشتر از سایرین در معرض 
خطر ابتال به بیماری های قلبی هستند. ویتامین D به بهبود عملکرد 
سیستم ایمنی بدن و کنترل التهاب و در نتیجه کاهش خطر ابتال به 
بیماری های قلبی کمک می کند.بیماری التهابی روده: مطالعات انجام 

D شده در اروپا و ایاالت متحده ارتباط بین سطوح پایین ویتامین
و میزان باالی ابتال به بیماری های التهابی روده را نشان داده است. 
بیماری التهابی روده در جمعیتی که کمترین میزان نور خورشید را 
 D دریافت می کنند، بیشتر است. بیشتر افراد مبتال به کمبود ویتامین
،با هیچ نوع عالمتی رو به رو نمی شوند و به همین دلیل به این مشکل 
پی نمی برند. اما گاهی کمبود این ویتامین عوارضی مانند درد عضله و 
مفاصل، استخوان درد، ضعف یا خستگی، افسردگی و عفونت های مکرر 

ایجاد می کند که می تواند نشان دهنده این مشکل باشد.

   D کمبود ویتامین 

ظروف خطرناک برای سالمتی انسان

آلومینیومی  ظروف  از  استفاده  جم-  جام 
به  انسان  برای سالمتی  را  بیشترین خطر 
هنگام  در  آلومینیومی  دارند.ظروف  همراه 
پخت غذا، ناخالصی ها و عناصر مضر تولید 
می کنند.محققان گفته اند که این ظروف و 
دیگر وسایل آشپزی که از فلزهای مختلف 
ساخته می شوند در هنگام حرارت دیدن 

باعث انتشار مواد مضری از جمله آرسنیک 
و کادمیوم می شوند. این مواد باعث بوجود 

آمدن بیماری های قلبی-عروقی می شوند.
زیاد  تماس  بین  ای  رابطه  این،  بر  عالوه 
کودکان با ظروف آلومینیومی و افت عملکرد 
ذهنی آنها وجود دارد. آلومینیوم می تواند 

دلیل دمانس در افراد سالخورده باشد.

باند واردکننده کوکائین به کشورمتالشی شد

 ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت: یکی از اصلی ترین باندهای 
واردکننده کوکائین به کشور در تهران متالشی شد.سردار محمدمسعود زاهدیان افزود: سرشبکه 
این باند یک فرد 40 ساله بود که در تهران فعالیت داشت و کوکائین را از مرزهای غربی استان 
آذربایجان غربی وارد کشور می کرد.وی اضافه کرد: این فرد تعداد زیادی از افراد را تحت پوشش 
قرار داده بود و به اتفاق همسرش و دو نفر دیگر فعالیت داشت.زاهدیان اضافه کرد: حدود 70 
میلیارد تومان از اموال و دارایی این فرد که از این راه به دست آمده تا کنون شناسایی شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت: از سردسته این باند در زمان دستگیری 
250 گرم کوکائین کشف شد که ارزش آن حدود 100 میلیون تومان برآورد می شود.سردار 
زاهدیان اضافه کرد: از این فرد یک ویال در لواسان، دو باغ در کردان، چند ساختمان در تهران 

به صورت مجتمعی، چندین باب مغازه و خودرو کشف شده است.

کالهبرداری 12 میلیارد تومانی از طریق تشکیل صندوق خانگی

رئیس کل دادگاه های عمومی و انقالب تهران از پرونده کالهبرداری 12 
میلیارد تومانی از طریق راه اندازی صندوق خانگی به بهانه اعطای وام و 
سود باالی 30 درصد خبر داد. وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: 
زن کالهبردار با راه اندازی صندوق وام خانگی و پس از جلب اعتماد 
عمومی به بهانه اعطای وام و سود باالی 30 درصد،  سپرده گذاری مردم 
را به ارزش 12 میلیارد تومان جمع آوری کرده و سپس متواری شده 
بود که دستگبر شد.پوریانی تصریح کرد: از آنجاییکه متهم به شکل 
غیرقانونی سپرده های مردم را اخذ و از این طریق کالهبرداری کرده 
بود، پرونده قضایی در دادسرا تشکیل و در نهایت کیفرخواست تحت 

عنوان کالهبرداری صادر شد.

مخفی کردن تکه های جسد در قالب های گچ

دو کارگر افغان، مردی را کشتند جسدش را مثله کردند، در قالب های 
گچ ریخته و سپس هر تکه را در مناطق مختلف پایتخت رها کردند. آنها 
پس از دستگیری از سوی پلیس مدعی شدند مقتول، گردنبند طالیشان 
را دزدیده بود.دربازجویی یکی از آنها گفت: »با مقتول دوست بودیم. او 
گردنبند طالی ما را دزدیده بود وسر همین موضوع درگیر شدیم و با ضربه 
چاقو او را کشتیم. سپس جسدش را مثله کرده و در قالب های گچ ریختیم 
و در چاله ای در یک ساختمان نیمه کاره در خیابان قنات کوثر دفن کردیم. 
چند روز بعد، تکه های قالب گیری شده را برداشتیم و در چند جای شهر 
رها کردیم. با اعتراف متهمان، ماموران به صحنه جرم اعزام و در بررسی 

چاله، موفق به کشف بقایایی از جسد مقتول شدند.

سوپ رشته و مرغ، سالحی برای 
کم کردن مخاط گلو 

راه دانا- سوپ حاوی مرغ، به دلیل اینکه دارای آمینو 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

انجمن حمایت از بیماران ام اس

 نیازمند یاری سبز شما نیکوکاران برای صرف 

امور درمانی اعضای خود می باشد.

بانک قرض الحسنـه مهر ایران: 6063737000007540

بانک ملـی : 6037991899881936  

  بانک کشـاورزی: 6037707000024111

روغن 5 کیلویی خالص
 22000 تومان 

چای گلین 16000  
چای گلستان 17500  

 قند 5 کیلویی 17000
پودر هوم کر 2500  

زر ماکارون 700گرمی 1800  
 6500 کانادایی    تخمه 
      1250 دوقلو  دستمال 
              1 2 5 0 گ 3بر 0 0 ل ستما د

انواع شویندها و...

فلکه طالقانی - روبروی دادگستری کل
 پخش مواد غذایی مروارید    09151603194

کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

 MDF شرایط پرداخت متنوع- سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 
پاک و صاف مثل روز اول -  بدون هر گونه چروک   - ارزانتر و بهتر از همه جا

  88 73 43 32 -99 73 43 3 2 -  09155616256- خسرکی

قالی شویی و مبل شویی بهارستان 



7
 پیش بینی هواشناسی از ادامه وزش باد همراه با گرد و غبار و بارش های رگباری

ایرنا- رییس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: امواج ناپایدار جوی که 
از دیروز در استان آغاز شده است سبب ایجاد وزش بادهای شدید ، گرد و غبار و همچنین وقوع بارش های 

رگباری شده کماکان تا اوایل هفته آتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
چهارشنبه* 27 بهمن 1395 * شماره 3724

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

مشکالت جامعه ناشی از بی تعهدی است؛ 
جوانان متعهد به اخالق شوند

ه  یند نما - مهر
گفت:  فقیه  ولی 
به  جامعه  مشکالت 
توجهی  بی  دلیل 
تخلف،بی تعهدی و 
بی مسئولیتی است.

آیت ا... علیرضا عبادی در جمع دانش آموزان مدرسه 
پسرانه شاهد بیرجند بیان کرد: جوانان و جامعه باید 
نسبت به اخالق و رفتار تعهد داشته باشند.وی با بیان 
اینکه بلوغ به معنای رسیدن است، گفت: انسان تا 
زمانی که به بلوغ نرسیده همواره باید از پدر، مادر و 
خویشاوندان خود کمک گیرد تا توان پیدا کند.آیت 
ا... عبادی ادامه داد: وقتی انسان بالغ شود باید خیر، 
نیکی، اخالق و رفتار های خوبی که آموخته است را 
به دیگران نیز منتقل کند.وی با بیان اینکه تکلیف به 
معنای سختی است، افزود: به مقصد رسیدن نیاز به 
تالش و سختی دارد که باید مورد توجه جوانان قرار 
گیرد.نماینده ولی فقیه اظهار کرد:هر بذری که امروز 

بکاریم فردا می روید و محصول می دهد.

مصرف یک میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
در 10 ماهه سال جاری

کاری- مدیرعامل شرکت گاز استان از مصرف 
بالغ بر یک میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در 10 
ماهه امسال در استان خبر داد.دشتی افزود: بخش 
نیروگاهی در استان با مصرف بیش از 712 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی با 64 درصد بیشترین میزان 
مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است و 
پس از آن بخش های خانگی ، تجاری و عمومی 
با مصرف نزدیک به 240 میلیون مترمکعب ، 22 
نخست  ماهه  در 10  را  گاز  میزان مصرف  درصد 
عامل  است.مدیر  داده  اختصاص  خود  به  امسال 
شرکت گاز استان تصریح کرد : همچنین در بخش 
های صنعتی  سیمان و حمل و نقل نیز در مجموع 
14 درصد گاز طبیعی در استان مصرف شده است.

اکنون 21 شهر و 200  اینکه   به  اشاره  با  دشتی 
روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار است، 
بیان کرد: بیش از 92 درصد خانوار شهری و 35 
گاز  پوشش  تحت  استان  روستایی  خانوار  درصد 

طبیعی می باشند .
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فرستنده رادیویی بیرجند 
روی موج سکوت

سیمای  و  صدا  اعالم  اساس  -بر  سیما  و  صدا 
خراسان جنوبی فرستنده رادیویی بیرجند به علت پاره 

ای تنظیمات از ساعت 9 صبح دیروز به مدت 8 روز 
خاموش شده است.شنوندگان می توانند از فرکانس 

های اف ام ، به عنوان جایگزین استفاده کنند.

کارگاه منطقه ای نمایشنامه نویسی 
در بیرجند برگزار می شود

مهر-مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری 
ای  منطقه  کارگاه  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
هفت  از  نویسندگانی  با حضور  نویسی  نمایشنامه 
استان کشور در بیرجند خبر داد.براتی  اظهار کرد: 
بعد از برگزاری نشست هایی که مسئوالن هنرهای 
های  کارگاه  شد  مقرر  داشتند  رشت  در  نمایشی 
نمایشنامه نویسی در جهت تولید نمایشنامه هایی با 
موضوعات و مضامین مورد نظر اهداف حوزه هنری 

کشور برگزار شود.

پرداخت حقوق های نامتعارف
 خالف مقرارت نبوده است

تسنیم-فرماندار سربیشه با اشاره به اینکه پرداخت 
حقوق های نامتعارف کار بسیار اشتباهی بوده که همه 
آن برگشت شده است گفت: حقوقی که پرداخت شده 
برمبنای مقرارات داده شده و خالف مقرارت موضوعه 
نبوده که توسط دولت و مجلس قبل تصویب شده بود

توافق نامه همکاری بین دانشگاه بیرجند 
و دانشگاه افغانستان امضا شد

و  بیرجند  دانشگاه  بین  همکاری  توافق نامه 
دانشگاه خاتم النبیین )ص( افغانستان طی مراسمی 
امضاء  دانشگاه  دو  توسط رؤسای  بیرجند  دانشگاه 
همکاری  توافق نامه  امضای  مراسم  در  شد.خلیلی 
بین دانشگاه بیرجند و دانشگاه خاتم النبیین )ص( با 
اشاره به امکانات دانشگاه بیرجند گفت: در راستای 
گسترش روابط علمی بین المللی تالش های زیادی 
صورت پذیرفته است که امضای بیش از20 تفاهم 
نامه با دانشگاه های مطرح دنیا از جمله این فعالیت ها 
است.رئیس دانشگاه بیرجند با بیان مشترکات فراوان 
میان دو کشور بر پذیرش دانشجویان تحصیالت 
دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  بورسیه  و  تکمیلی 

خاتم النبیین)ص( تأکید کرد.

بازدید فرماندار خوسف از 
مجتمع گردشگری آبگرم لوت

خوسف  نمایندگی  مسئول  غالمی-صالحی 
نمود  بازدید  لوت  آبگرم  از  خوسف  گفت:فرماندار 
و از نزدیک در جریان فعالیت مجتمع گردشگری 
به عنوان  بیان داشت:آبگرم لوت  قرار گرفت.وی 
خوسف  تابع  کشوری،  تقسیمات  در  مکان  یک 
گرم  آب  گیری  قرار  دلیل  به  که  است  بیرجند 
خوانند.  می  نام  همین  به  آنرا  لوت  دشت  در 

»موزه تاریخ طبیعی« استان 
آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران

با  که  طبیعی«  تاریخ  مقدم-»موزه  دادرس 
مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی و بخش خصوصی 
جاری  سال  ماه  بهمن  فروتنی  تاریخی  خانه  در 
و  مسافران  از  پذیرایی  آماده  شد،  اندازی  راه 

گردشگران است. 

پرواز تهران - طبس به علت مه لغو شد

تهران  پرواز  ایرنا - مدیر فرودگاه طبس گفت: 
به طبس)سه شنبه( به علت مه گرفتگی شدید در 
محدوده فرودگاه این شهرستان لغو شد.سیدی افزود: 
علی رغم اینکه شرکت ماهان تالش کرد این پرواز 
را انجام دهد، امید بود که هوا بهتر شود اما پیش 
بینی ها حاکی است،هنوز کاهش دید خواهیم داشت.

مسابقه عکس شکوه انقالب در
 خراسان جنوبی برگزار می شود

برگزاری  از  هنری  حوزه  فرهنگی  مهر-معاون 
داد.  خبر  استان  در  انقالب  شکوه  عکس  مسابقه 
درانی پور اظهار کرد: این مسابقه با موضوع مجموعه 

عکس های مربوط به تظاهرات ها و حضور میدانی 
مردم در عرصه انقالب از جمله راهپیمایی 22 بهمن، 
تمامی  و  قدس  روز  شهدا،  تشیع  مراسم  دی،   9
مراسماتی که مردم حضور ویژه ای در حمایت از 

جمهوری اسالمی داشته اند، خواهد بود.

نبود امکانات قابل قبولی برای بحران و 
بارندگی در شهرستان درمیان

اینکه  به  اشاره  با  درمیان  تسنیم-فرماندار 
درمیان دومین شهر عشایری استان است گفت: 
متأسفانه امکانات قابل قبولی برای شرایط بحران 
در  حتی  بحران  زمان  در  و  نداریم  بارندگی  و 
مسیرهای اصلی کمبود امکانات است و قادر به 

رسیدگی به ایل راه ها نیستیم.

اشتغال ارائه شده از سوی دستگاههای 
اجرائی سربیشه راستی آزمایی می شود

 
دادرس مقدم-مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی همچنین گفت : اطالعات و آمار ارائه 
شده اشتغال تعهدی دستگاههای اجرائی سربیشه به 
صورت تصادفی و از طریق سامانه ظرف مدت دو 
به صورت  آن  نتایج  و  آزمایی  راستی  آینده  هفته 
گردد. می  اعالم  سربیشه  فرمانداری  به   محرمانه 

 باالبری که با درخواست یا بدون آن 
اعزام نشد

از  یکی  در  گذشته،  شب  دوشنبه  حسینی- 
کوچه های خیابان پاسداران  به دلیل شکستگی 
شاخه درخت، کابل برق پاره شده و برق منطقه 
نیز  برق  اتفاقات  امدادی  های  نیروی  شد،که 
و  شدند  حاضر  صحنه  سر  باالبر  ماشین  بدون 
اعالم  کاری  شیفت  این  در  باالبر  نبود  را  علت 
کردند. عبدی مدیر توزیع برق شهری  در همین 
مخصوص  ها  باالبر  گفت  ما  خبرنگار  به  باره 
همکاران  بود  باالبر  به  نیاز  اگر  و  هستند   روز 
اعالم می کردند اما تا االن فرخوانی داده نشده 
با اشاره به این که هرس درخت ها  است. وی 
مواردی  داد:مانند  ادامه  است  شهرداری  وظیفه 
به  را  است  آفریده  حادثه  درخت  شاخه  که 
اقدام  تا برای هرس  شهرداری اعالم می کنیم 
دیگری  کمکی  اکیپ  گفتگو،  این  از  پس  کند 
به نیروهای در صحنه اضافه شد. اهالی منطقه 
مسئول  با  امدادی  نیروهای  که  داشتند  اذعان 
بخش خود تماس گرفته و درخواست باالبر داده 
در  نیروها  این  که  بود  نشده  توجهی  اما  بودند، 
نهایت توانستند به روش سنتی بستن کمربند از 

تیر باال بروند و مشکل را حل کنند!
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واردات دام زیرساخت می خواهد

سیستم دفع فاضالب “مهر شهر” دوم، سنتی خواهد بود

خراسان جنوبی الگوی سایر استانها می شود

اصناف در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام کنند

                                        عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی :

صندوق  مدیره  هیئت  عضو  برزجی- 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی 

این  خدمات  کیفیت  ارتقای  دنبال  گفت:به 
برای  الگویی  تا  هستیم  استان  در  صندوق 
در  شود.شمس  مناطق  سایر  به  تعمیم 
گفتگو با آوا افزود: خراسان جنوبی از استان 
صندوق  تشکیل  زمینه  در  پیشرو  های 
حمایت از بخش کشاورزی بوده است. وی 
مشارکت پذیری مطلوب کشاورزان و بهره 

برشمرد  استان  های  ویژگی  از  را  برداران 
به  ترغیب  را  مادرتخصصی  شرکت  که 
تشکیل این صندوق نموده است. این مقام 
مسئول اظهار کرد: خشکسالی های استان 
را درک کرده و مسلما به این استان توجه 
ارتقای  داشت.شمس  خواهیم  تری  ویژه 
صندوق  خدمات  و  ها  شیوه  در  کیفیت 

حمایت از بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
جهاد  سیاستگذاری  شورای  اهداف  از  را 
ها  شیوه  این  گفت:  و  دانست  کشاورزی 
که در خراسان جنوبی به کار گرفته خواهد 
استانها  سایر  به  تعمیم  برای  الگویی  شد 
در جهت  را  خود  تمام تالش  لذا  می شود 
وی  گیریم.  می  کار  به  هدف  این  تحقق 

تجهیز صندوق  و  مالی  تامین  در خصوص 
مجموعه  زیر  که  زنان  اعتباری  های 
کشاورزی  بخش  از  حمایت  های  صندوق 
استان  که  میزانی  هر  به  گفت:  نیز  است 
این صندوق ها را تامین مالی کند شرکت 
مادر تخصصی نیز تامین مالی خواهد نمود.
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پاسخگویی  و  توجیهی  جلسه  مالیی- 
الکترونیک  تدارکات  سامانه  ابهامات  به 
معدن   ، صنعت  سازمان  مدیریت  به  دولت 
و تجارت با حضور نماینده شرکت بهسازان 
ملت)مجری طرح( در سالن اجتماعات این 
و  برنامه ریزی  شد.معاون  برگزار  سازمان 
توسعه منابع انسانی سازمان صنعت عنوان 
کرد:این سامانه از سال 89 راه اندازی شده 
و یکی از اهداف راه  اندازی آن شفاف سازی 
است. دولتی  دستگاه های  در  معامالت 

مناقصه   ، ها  مزایده  همه  افزود:  اشراقی 
دستگاه  برای  لوازم  فروش  و  خریدها   ، ها 

این سامانه ثبت شود  باید در  های اجرایی 
توانند  می  متقاضیان هم  و  اصناف  تمام  و 
کنند.معاون  اقدام  درسامانه  نام  ثبت  برای 
بیان  با  وی  منابع  توسعه  و  برنامه ریزی 
نام  ثبت  تاکنون  اجرایی  44دستگاه  اینکه 
کرده اند ،افزود: تاکنون 21 دستگاه اجرایی 
 8 و  ثبت نام  به  ورود  مرحله  در  استان  در 
مشخصات  دریافت  مرحله  در  دستگاه 

کاربری هستند.

شفاف سازی و افزایش قدرت
رقابتی واحدهای صنفی 

هیأت  عضو  جعفرپورمقدم  غالمرضا 
دراین  نیز  بیرجند  اصناف  اتاق  رئیسه 
دستگاه   160 باید   کرد:  عنوان  مراسم 
که  کنند  ثبت نام  سامانه  این  در  اجرایی 
در  استان  در  دستگاه   44 حدود  تاکنون 
بیان  با  وی  کردند.  ثبت نام  سامانه  این 
از  یکی  ستاد  سامانه  در  ثبت نام  اینکه 
است،  کشور  توسعه  ششم  برنامه  تکالیف 
پایان  تا  است  مکلف  دولت  شد:  یادآور 
برنامه  این  ششم  توسعه  برنامه  دوم  سال 
اهداف  افزود:  شود.جعفرپورمقدم  تکمیل 
و  شفاف سازی  سامانه  این  راه اندازی 

افزایش قدرت رقابتی واحدهای صنفی در 
اطالعات  ارائه  همچنین  و  خدمات  ارائه 
مناقصات  برای  خصوصی  بخش  به 
اینکه  به  اشاره  با  است.وی  دولتی  بخش 
برای  که  داریم  قرار  مرحله ای  در  امروزه 
تجارت  به  باید  موفقیت  به  رسیدن 
تصریح   ، کنیم  پیدا  ورود  الکترونیک 
بخش  برای  که  موانعی  از  یکی  کرد: 
سامانه  این  در  ثبت نام  راستای  در  اصناف 
مشکالت  و  بازار  رکود  آمده  وجود  به 
سازمان های  رغبت  بی  و  تولیدکنندگان 
است. موضوع  این  در  دست اندرکار 

 20هزار بیکار در استان
جعفر پورمقدم یادآور شد: در استان حدود 
20 هزار بیکار وجود دارد و چون قانون سقفی 
نگرفته  نظر  در  اصناف  توسعه بخش  برای 
شده و آن را باز گذاشته است. وی باتاکید 
براینکه از دستگاه های اجرایی انتظار داریم 
انجام  استان  داخل  از  را  خود  خریدهای 
به قهر طبیعت  با توجه  دهند تصریح کرد: 
اصناف  به  کمک  باید  صنعت  کم توانی  و 
استان  اصناف  تمام  از  وی  باشد.  اولویت 
کنند. نام  ثبت  سامانه  این  در  تا  خواست 
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قاسمی- طبق نامۀ سازمان توسعه تجارت 
به گمرکات کشور مبنی بر آزادسازی واردات 
دام زنده سبک از مبادی ورودی شرق کشور 
بازارچه های مرزی  از گمرکات رسمی و  اعم 
با رعایت مقررات قرنطینه ای و تاییدیۀ سازمان 
است،  شده  اعالم  بالمانع  کشور  دام پزشکی 
گفت  در  استان  دام پزشکی  سالمت  معاون 
گو با آوا عنوان کرد: چند روز است این طرح 
آزاد نشده است. ابالغ شده و هنوز ورود دام 

به تصریح وی برای اجرای این طرح ابتدا باید 

زیرساخت های الزم مهیا شود و  اکنون استان 
شرایط مطلوب برای ورود دام ندارد.

زیرساختی  امکانات  حداقل  وجود 
برای واردات دام در استان

استان  در  اکنون  اینکه  بیان  با  اصغرزاده 
دارد،گفت:باید  وجود  امکانات  حداقل 
مکان هایی که برای قرنطینه در نظر گرفته 
و  مجهز  پزشکی  نظر  از  کامال  می شود 
محل  خود  به  نزدیک  در  کشتارگاه هایی 

استان  دام،زنده،وارد  تا  شود  ساخته  قرنطینه 
در  استان  دام پزشکی  سالمت  نگردد.معاون 
که  کرد  اظهار  نیز  واردات  چگونگی  مورد 
داده  درخواست  کشاورزی  جهاد  به  ابتدا  در 
می شود و بعد به دامپزشکی ارجاع می دهند.

اصغرزاده در باره اقدامات دامپزشکی بیان کرد 
باشد  قرنطینه  در  هفته   2 مدت  به  باید  دام 
جمله  از  پزشکی  مختلف  مراحل  از  بعد  و 
بالینی   بازدید  و  سم پاشی  واکسیناسیون، 
وی   گفته  می گردد.به  تأیید  آنان  سالمت 

بعد از مراحل سالمتی، دام به کشتارگاه های 
و  می شود  داده  انتقال  استان  مرکزی 
قطعه  قطعه  یا  و  به صورت الشه  سپس   
به صورت  می گردد چون  ارسال  بازارها  به  
تأکید  با  ندارند.  را  استان  از  زنده حق خروج 
تجهیز  و  وجود  دام  ورود  اول  براینکه شرط 
نیاز  مورد  این  در  گفت:  است،  زیرساخت ها 
به حمایت بخش خصوصی داریم تا مدیریت 
که  کرد  بیان  گیرد.اصغرزاده  صورت  خوبی 
برای واردات در ابتدا باید نیازسنجی انجام و 

پس از سنجش ظرفیت استان، درخواست ها 
بررسی شود.
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حسینی- در جلسه صبح شنبه شورای شهر 
در  مناسب  های  زیرساخت  نبود  به  بیرجند 
منطقه مسکونی حد فاصل بلوار شهید صیاد 
شیرازی و ناصری اشاره شد و از این منطقه 
همین  در  شد.  یاد  دیگر”  “مهرشهر  نام  به 
شهرسازی  و  راه  کل  اداره  معاون  با  راستا 
اینکه  بیان  با  پور  ولی  کردیم.  گو  و  گفت 

فاضالب  دفع  برای  ما  های  ریزی  برنامه 
است  به صورت دفنی و سنتی  این منطقه، 
از محل  این کار را  عنوان کرد: امکان دارد 
آستان  یعنی  خود  شریک  با  که  دادی  قرار 
گفته  به  دهیم.  انجام  داریم  رضوی  قدس 
طرح  منطقه،  آن  در  بود  قرار  ابتدا  پور  ولی 
کابل  درآن  و  شود  اندازی  راه  انرژی  تونل 
های برق، مخابرات، لوله های آب، فاضالب 

و گاز عبور کند اما به دلیل اینکه نمی توان 
فاضالب و گاز را قرار داد، ایجاد تونل برای 
به  اشاره  با  نبود. وی  به صرفه  باقی آن ها 
فرهنگیان  بازنشستگان  واحدهای  اینکه 
حداقل تا 3 سال دیگر کار دارد عنوان کرد: 
واحدهای فرهنگیان شاغل نیز تا یک سال 
نیم دیگر آماده به سکونت می شوند و تا آن 
زمان حتما کار فاضالب عملیاتی خواهد شد.

افراد  به  متقاضی  بدون  مهر  مساکن 
تحت پوشش کمیته امداد 

داده خواهد شد
معاون اداره کل راه و شهرسازی همچنین 
از بدون متقاضی بودن 30 واحد در پروژه های 
انبوه سازی مسکن مهر خبر داد و اضافه کرد: 
38 واحد هم در پروژه  های خود مالکی بدون 
اقساطی  فروش  به  پور  هستند.ولی  متقاضی 

بیش از 85 درصد واحدهای مسکن مهر در 
استان اشاره کرد و افزود: از 31 هزار و 247 
رفته  فروش  به  واحد  هزار 500  مسکن، 26 
است.به گفته وی طبق تفاهم نامه ای که با 
کمیته امداد مبنی بر دادن مساکن مهر به افراد 
تحت پوشش، بسته شده است، تعداد واحدهای 
بدون متقاضی تا 15 روز دیگر خیرداری خواهد 

شد که البته مشروط به اخذ اعتبارات است.

شرکت حدود 4 هزار نفر در آزمون حفظ قرآن کشوری در استان
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خبر داد:

خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  قاسمی- 
استان از شرکت 3 هزار و 940 نفر در آزمون 
بزرگ حفظ قرآن کریم خبر داد و گفت: این 
افراد تاکنون داوطلب شرکت شدند و در 28 
بهمن، ساعت 9 صبح هماهنگ با تمام کشور، 
منصور  داد.حجت االسالم  خواهند  آزمون 
هاشمی صبح دیروز در نشست خبری افزود: 
این آزمون در 11 رشته و در 23 حوزۀ امتحانی 
11 شهرستان خراسان جنوبی در اماکن متبرکه 
حفظ  ملی  طرح  دربارۀ  می شود.وی  برگزار 
فرمایش  به   91 سال  از  که  کرد  بیان  قرآن 
مقام معظم رهبری که فرمودند باید در کشور 
باشیم،  داشته  قرآن  میلیون حافظ  تا 15   10
سازمان اوقاف تعهدی ایجاد کرد و برای هر 
استان سهمیه ای در این مورد  مشخص نمود.

مدیرکل اوقاف تصریح کرد: در مدت زمان پنج 
ساله، ادارۀ اوقاف متعهد شد یک میلیون حافظ 
تحویل جامعه دهد و امسال آخرین سالی بود 
که در طرح اولیه، ارایه خدمت شد و سهمیه 
استان تقریباً 5 هزارو 300 نفر مشخص شده 
بود.هاشمی اظهار کرد که در طی این 5 سال 

حدود 19 هزار و 575 قرآن آموز داشتیم ولی 
در  امسال  که  افرادی  فقط  آزمون  این  در 
شرکت  می توانند  داشتند،  حضور  کالس ها 
یک  هم  آزمون  این  کرد:  عنوان  کنند.وی 

مسابقه برای خودآزمایی قرآن آموزان است و 
هم راسته آزمایی ما خواهد بود که در آزمون 

پایانی چند نفر شرکت خواهند کرد.

اعزام 470 مربی به قم
مدیرکل اوقاف با بیان اینکه برای آموزش 

یادگیری  برای  مربی  نفر   470 حافظان، 
تخصصی در طول 5 سال به قم اعزام کردیم، 
حافظ  تعدادی  تحویل  فقط  ما  هدف  گفت: 
قرآن به جامعه نیست بلکه می خواهیم فضای 

قرآنی را در جامعه حاکم کنیم.هاشمی بیان کرد 
که که یک آزمون دیگر هم به گونۀ مجازی، 
برای افرادی که به دالیل مختلف نمی توانند 
در کالس ها حضور پیدا کنند، برگزار می شود.

وی اضافه کرد این طرح حدوداً 5 ماه است که 
در استان شروع شده و 240 نفر کاربر فعال 

دارد و استان ما پنجمین استانی است که این 
از  آنالین  تلفن و  از طریق  و  اجرا می کند  را 
داوطلبان آزمون گرفته می شود.مدیرکل اوقاف 
استان از گواهینامه دادن به تمام افرادی که 
در این آزمون شرکت کنند، خبر داد و تصریح 
کرد که نمره کل آنان از 100 باید باالی 70 
شود.هاشمی با اشاره به اینکه استان در رشتۀ 
حفظ قرآن گم نام نیست، عنوان کرد: استان 
دومین رتبه کشوری در حفظ را داشته و در این 
راستا حتی اعزام به عمره هم داشته است.وی 
هچنین اظهار کرد که مدرسه حفظ قرآن کریم 
استان به دلیل حضور بهترین استادان مجرب 

و امکانات در تمام کشور بی نظیر بوده است.

برگزاری مراسم یاس نبوی به مناسبت 
شهادت حضرت زهرا )س( در استان

خیریه  امور  و  اوقاف  ادرۀ  فرهنگی  معاون 
مراسم  برگزاری  از  این جلسه  در  نیز  استان 
حضرت  شهادت  مناسبت  به  نبوی  یاس 
فاطمه )س( خبر داد و گفت: در 45 امامزاده 
برگزار  نبوی  یاس  سوگواره  استان  شاخص 

خواهد شد.محسن مؤمنی در ادمه افزود این 
برنامه محوری شب، روز و  سوگواره در سه 

شام شهادت برپا خواهد شد. 

اجرای طرح آرامش بهاری 
در نوروز 96

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح آرامش 
بهاری در نوروز 96 اظهار کرد که  این طرح از 
28 اسفند لغایت 14 فروردین 96 در 50 بقعه 
امامزادگان استان برای چندمین سال متوالی، 
برگزار خواهد شد. معاون فرهنگی ادرۀ اوقاف 
استان با بیان اینکه در طرح آرامش بهاری در 
23 منطقه خیمه های معرفت نیز برپا خواهد 
مشاوره های  به  خیمه ها  این  در  افزود:  شد، 
اخالقی، اجتماعی و خانوادگی توسط روحانیون 
و  کودکان  کارگاه های  و  می شود  پرداخته 
نوجوانان نیز برگزار می شود.وی متذکر شد که 
در ویژه برنامه یاس نبوی 20 روحانی مبلغ و 
در طرح آرامش بهاری 40 مبلغ از قم، مشهد یا 

بومی استان، اعزام می شوند.
 )Ava.news18@gmail.com(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم اسحاق صباغی 

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/11/27  از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر درمحل مسجد صاحب الزمانی)عج()خیرآبادنو( واقع در 
 خیابان قائم برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: صباغی ، عادلی و سایر بستگان

جناب آقای ابراهیم شبانی 
سالروز عروج مادر مهربان مرحومه ام کلثوم زینبی و همچنین چهلمین روز در گذشت داماد عزیزتان مرحوم مهدی افتقاری را به شما 
و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

هیئت خادم الرضا )ع( و دوستان 



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
َمن حاوََل اَمراً بَمعِصَیِه ا...کاَن اَفَوَت لِما یَرُجو وَاَسَرَع لَِمجئ ما یَحَذُر

آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش را از دست می دهد.
 و نگرانیها به او رو می آورد.
)بحار االنوار ، ج 3 ، ص 397(

آگهي مزايده فروش فوق العاده امالك 
اداره كل كميته امداد امام خميني)ره( استان خراسان جنوبي  با شرايط ويژه 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی قصد دارد: تعدادی از امالک مازاد متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده کتبی با شرایط نقد و اقساط و بدون کارمزد به فروش برساند. لذا متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از امالک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه 
برگزاری مزایده و دریافت فرم های شرکت در مزایده از تاریخ 95/11/27 لغایت 8/ 95/12  همه روزه  به جز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 به نشانی : خراسان جنوبی ، بیرجند ، خیابان شهید بهشتی ، بهشتی 7 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( تلفن : 5 - 05632234401 

و شماره همراه 09153611079 تماس و یا به نشانی اینترنتی www.emdadimam. ir مراجعه فرمایند.
توضیحات :

 1. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5 درصد قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طی چک بانکی )رمزدار( در وجه متقاضی با دو امضا در ظهر آن تهیه و تحویل نشانی فوق نموده و دو نسخه رسید دریافت نمایند. 
2.متقاضیان می بایست یک نسخه از رسید سپرده ماخوذه را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرار داده و پس از درج فقط نام ونام خانوادگی بر روی آن داخل صندوق پیشنهادات بیاندازند. 

3.  فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است. 
4. پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق نشانی فوق ارائه می گردد الزامی است. 

5. متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند. 
6. حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود. 

7. متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ردیف هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید به عمل آورند. 
8. اقساط طی چک های صادره از سوی بانک ها )به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از اخذ سفته معذور می باشیم. 

9. در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 12 درصد تخفیف به ماخذ سال خواهد شد.
10. در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف 48 ساعت عودت داده خواهد شد. 

11. در خصوص امالکی که در زمان تنظیم قرارداد فروش، تخلیه و آماده تحویل می باشند هنگام تنظیم قرارداد فروش )در فاصله زمانی 10 روز از تاریخ برگزاری مزایده( مبلغ درصد زمان تحویل ملک همزمان با حصه نقدی اخذ خواهد شد. 

زمان برگزاری مزایده و بازگشایی پاکت پیشنهادات روز دوشنبه مورخ 95/12/9 ساعت 10 صبح  در محل سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد  امام خمینی )ره( خراسان جنوبی خواهد بود.

شناسه آگهی : 23525
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 خیابان شهید مطهري - امتداد کوچهبیرجند1
 30 قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه1978/04مطهري 13 - سمت چپ

درصد
24 

ماهه
10 

8/200/000/000درصد

 مساحت تعیین شده با کسر تعریض از کوچه
 مطهري 13 مي باشد و داراي پروانه ساخت
 در دو طبقه زیرزمین و همكف با زیربناي

 کل 1352 مترمربع و قسمتي از پروژه شامل
 فنداسیون، اسكلت فلزي دو طبقه و سقف

 طبقه همكف اجرا گردیده است . ضمناً ملك
 در حریم درجه 2 میراث فرهنگي قرار دارد

 زمینتخلیه977روستاي بهلگردبیرجند2
 قولنامهکشاورزيمشجر

 مبایعهششدانگمحلي
نامه

30 
درصد

12 
ماهه

10 
196/000/000درصد

 ملك مشتمل بر دو قطعه زمین مشجر
 و یك قطعه زمین مزروعي و فاقد آب

 کشاورزي مي باشد .

قاینات3
 میدان مبارزان - نبش بلوار مبارزان و

 خیابان شهید شیرودي - ساختمان فعلي
 مدیریت امداد شهرستان

تخلیه1000450
 ساختمان
 قدیمي

ساز اداري

 تجاري
 30قطعيششدانگدارد-مسكوني

درصد
24 

ماهه
20 

 زمان تحویل ملك شهریور ماه سال18/565/000/0001396درصد
مي باشد .

فردوس4
 میدان صاحب الزمان)عج( - بین خیابان

فرهنگ و کوچه انقالب اسالمي2
 ساختمان کمیته امداد

تخلیه1465710
 ساختمان
 قدیمي

ساز اداري

اداري-
 30قطعيششدانگداردتجاري

درصد
24 

ماهه
10 

3/900/000/000درصد

 مساحت تعیین شده با کسر تعریض از خیابان
 فرهنگ مي باشد و کاربري عمده ملك اداري
 بوده و حدود 30 متر از ملك داراي کاربري

 تجاري مي باشد . ضمناً ملك در حریم درجه
یك میراث فرهنگي قرار دارد

 میدان بسیج - امتداد بلوار 22 بهمنطبس5
 ساختمانتخلیه13420 )بسیج( - جنب ساختمان هیئت رزمندگان

قدیمي
تجاري-
 30قطعيششدانگداردمسكوني

درصد
24 

ماهه
10 

537/000/000درصد
 ملك داراي سند اوقافي و 114 مترمربع آن با
 کاربري مسكوني و 20 مترمربع آن با کاربري

 تجاري مي باشد .

طبس6
 میدان بسیج - کوچه شهداء - جنب

قطعيششدانگداردتجاريمغازهتخلیه75/3086/06 ساختمان بقعه خواجه خضر
30 

درصد
24 

ماهه
10 

ملك داراي سند اوقافي مي باشد .600/000/000درصد

طبس7
 میدان بسیج - کوچه شهداء - نزدیك

 ساختمانتخلیه271/50 ساختمان مهد قرآن حلیمه
قطعيششدانگداردمسكونيقدیمي

30 
درصد

24 
ماهه

10 
ملك داراي سند اوقافي مي باشد .203/000/000درصد

طبس8
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه406/80سالن ورزشي عفاف - قطعه  8
30 

درصد
24 

ماهه
10 

1/140/000/000درصد

طبس9
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه392/60سالن ورزشي عفاف - قطعه  7
30 

درصد
24 

ماهه
10 

1/100/000/000درصد

طبس10
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه375/80سالن ورزشي عفاف - قطعه  6
30 

درصد
24 

ماهه
10 

1/053/000/000درصد

طبس11
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه364/60سالن ورزشي عفاف - قطعه 16
30 

درصد
24 

ماهه
10 

474/000/000درصد

طبس12
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

 30قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه378/20سالن ورزشي عفاف - قطعه  15
درصد

24 
ماهه

10 
511/000/000درصد

طبس13
 خیابان امام رضا)ع( - بلوار جوان - روبروي

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه362/10سالن ورزشي عفاف - قطعه  14
30 

درصد
24 

ماهه
10 

507/000/000درصد

گزیك14
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت
قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه160راست- نبش کوچه شهداي 11 - قطعه 1

40 
درصد

12 
ماهه

10 
85/000/000درصد

گزیك15
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 11 - قطعه 2
40 

درصد
12 

ماهه
10 

65/000/000درصد

گزیك16
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 11 - قطعه 3
40 

درصد
12 

ماهه
10 

65/000/000درصد

گزیك17
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء -سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 11 - قطعه 4
40 

درصد
12 

ماهه
10 

65/000/000درصد

گزیك18
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 11 - قطعه 5
40 

درصد
12 

ماهه
10 

65/000/000درصد

گزیك19
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 11 - قطعه 6
40 

درصد
12 

ماهه
10 

65/000/000درصد

گزیك20
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت
قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست - نبش کوچه شهداي 11 - قطعه 7

40 
درصد

12 
ماهه

10 
65/000/000درصد

گزیك21
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه160راست - نبش کوچه شهداي 13 - قطعه 8
40 

درصد
12 

ماهه
10 

80/000/000درصد

گزیك22
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 13 - قطعه 9
40 

درصد
12 

ماهه
10 

63/000/000درصد

گزیك23
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 13 - قطعه 10
40 

درصد
12 

ماهه
10 

63/000/000درصد

گزیك24
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

 40قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 13 - قطعه 11
درصد

12 
ماهه

10 
63/000/000درصد

گزیك25
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

 40قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي13- قطعه 12
درصد

12 
ماهه

10 
60/000/000درصد

گزیك26
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 13 - قطعه 13
40 

درصد
12 

ماهه
10 

60/000/000درصد

گزیك27
 بلوار امام رضا)ع( - بلوار شهداء - سمت

 40قطعيششدانگداردمسكونيزمینتخلیه200راست -کوچه شهداي 13 - قطعه 14
درصد

12 
ماهه

10 
60/000/000درصد


