
روزنامه صبح استان دوشنبه  2  اسفند  1395     22  جمادی االولی  1438      20   فوریه  2017      سال بیستم    شماره  3728

سرمقاله

در زمین دشمن
 بازی نکنیم !
* هرم پور

مسائل  به  نگاه  در  تفاوت  و  سلیقه  اختالف   
همیشه وجود داشته است و جامعه ی هوشمند و 
با بصیرت، جامعه ای بوده که اجازه نداده است از
میانه ی آبهای گل آلودی که بر اثر دست و پا 
زدن بگومگوهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
و  کند  صید  ماهی  دشمن  شود،  می  ایجاد 

استخوانش را به گلوی آن جامعه بیندازد.
عدم دقت در بیان مسائل خاص و فقدان توجه 
به ظرف مکان و زمان و حیطه مسئولیت ها در 
ابراز عقیده از یک سو، و تالش برای انجام برخی 
تسویه حساب های سیاسی با اشخاص، احزاب و 
ارگان ها با استفاده از شرایط ایجاد شده از سوی 
البداهه  و فی  بی سلیقگی محض  دو  دیگر، هر 
برای  دلسوزی  اما حساب  است،  ناپسند  و  زشت 
انقالب و آرمان ها و بیان نظر و عقیده و انتقاد 
تنها  نه  امری  جامعه،  و عرف  قانون  در مجرای 

پسندیده که بسیار الزم و ضروریست.
و  مسئوالن  شهروندان،  توجه  مقدمه،  این  با 
معطوف  مهم  نکته  این  به  را  محترم  سیاسیون 
می کنم که آیا می دانند برنده ی تنش های چند 
استانی،  محترم  مسئوالن  برخی  میان  اخیر  روز 
نه مردم بوده اند و نه مدیران، بلکه ضد انقالب، 
بدخواهان نظام و چهره های در سایه ای برنده 
 بوده اند که نه دلشان برای اسالم واقعی می سوزد
بلکه  شهدا،  آرمان  و   خون  نه  و  انقالب  نه  و 
منفعت های خودشان را در نظر می گیرند و بس؟ 
که  دانند  می  استان  محترم  مسئوالن  این  آیا 
کانال های ضد انقالب... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

پرویزی ، استاندار خراسان جنوبی  : 
نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت 

نقش ارزنده ای داشته است 

علیرضا زاکانی : 
طراحان آشتی ملی پاسخ روشنشان

را از امام جامعه اسالمی گرفتند

صادق زیباکالم : 
حمایت هاشمی نبود روحانی ۲ تا ۳ میلیون 

بیشتر رای نداشت ؛ رای روحانی ریزش ندارد

مجیدی ، کارشناس مسائل اروپا : 
کشورهای اروپایی در مورد برجام

در مقابل آمریکا قرار دارند

از آیت ا... هاشمی یاد بگیریم صحنه را واگذار نکنیم / آخوندی : پسرم دانشمند است / قاسمی و حاجی بابایی کاندیدای جبهه یکتا برای انتخابات /  می گویند کنار »روحانی« کاندیدای دیگری مطرح شود / رقیب روحانی از نزدیکان احمدی نژاد / پیشنهاد سه گانه الیاس حضرتی به عارف / وزیر روحانی: آشتی ملی معنا ندارد / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه 7
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هشدارهای
دادستان

برگزاری پنجمین 
رزمایش راهیان 

بیت  المقدس
خراسان  بیت المقدس  راهیان  رزمایش  سخنگوی 
راهیان  رزمایش  پنجمین  برگزاری  از  جنوبی 
بیت المقدس در استان خبر داد و گفت: این رزمایش 
در قالب 11 قرارگاه شهرستانی و در دو روز 5 و 6 

اسفند اجرا خواهد شد  ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

نمایشگاه  بهاره 
به نفع کیست ؟!

صفحه ۳

نذر کتاب ؛ وسیع ترین طرح 
فرهنگی مردمی استان

صفحه ۷

امروز ؛  افتتاح نمایشگاه 
سومین جشنواره مد و لباس 
اسالمی ایرانی در استان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ از افتتاح نمایشگاه 
ایرانی  - اسالمی   لباس  و  مد  جشنواره   سومین 

امروز در استان خبر داد ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

در اولین شورای اطالع رسانی دادگستری استان عنوان شد : 

مقدس : با توجه به آسیب های فضای مجازی ، اطالعات ارائه دهنده خدمات اینترنتی 
 میزبان در فضاهای اشتراکی تا مدتی مشخص ذخیره کنند/  مردم تخلفات را به دادستان ها

اعالم کنند /  اعتراضات مردم مبنی بر رعایت نکردن عفاف و حجاب ، مزاحمت های 
خیابانی و ایجاد هیاهو و جنجال در شهر / متاسفانه سرقت های خرد افزایش یافته است  
 آن قدر تذکر داده ایم که می توان آن را یک جلد کتاب کرد / کودکان کار افزایش یافته اند
با برگزاری کنسرت و هنرایرانی اسالمی در استان طبق قانون مخالف نیستیم /  مشروح در صفحه ۷ 

برادر عزیز و گرامی

جناب آقای محمود عباسی
سوگ فقدان پدر صبری الهی را می طلبد

 من را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید.

 امیر مالکی

جناب آقای مهندس عباسی
مدیر عامل محترم شرکت سایبان سازه شرق

مصیبت وارده را خدمت جناب عالی تسلیت عرض نموده 
 از درگاه الهی علو درجات را برای آن مرحوم مسئلت داریم.

هیئت مدیره و پرسنل شرکت سایبان سازه شرق

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مشاور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی در امور رسانه 
و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی 

که نشان از توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
مدیر عامل ، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس حامد عارفی نیا
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مشاور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی در امور رسانه 
و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

سرکار خانم مهندس میرابی
انتصاب شایسته شما را به عنوان

 مشاور امور کار و کارگری 
استاندار محترم خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت

و سربلندی روز افزونتان را در راستای 
خدمت رسانی به جامعه کارگری خواستارم.

نجارباشی 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان کربالیی حسن آخوندی
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:

 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده سه شنبه 95/1۲/۳ 
ساعت 8 صبح  از محل میدان آزادی

 به سمت روستای براندود برگزار می شود.
از طرف خانواده مرحوم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج علی اکبر تبریزی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به همین مناسبت در جلسه 

ترحیمی که امروز دوشنبه 95/1۲/۲ از ساعت ۳ الی 4  بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

 گرد هم می آییم و قلوب داغدار خود را فرش قدوم تان می کنیم.
خانواده های: تبریزی ، امیدی ، لطفی ، کمیلی ، فاضلی 

 تواضع ،حسینی ، یوسفی و سایر بستگان

فرزند عزیزمان محمد متین سیروسی
از اینکه با تالش و پشتکار فراوان توانستی

 در اولین حضور خود در مسابقات پرورش اندام استان  مدال 
طال دسته قدی 178 در مسابقات فیزیک مدلینگ استانی و 
کسب مقام اورال فیزیک ، کسب مقام اول مسابقات پرورش 
اندام رده سنی جوانان ، کسب مقام اول دسته 180 رشته 
 بادی کالسیک و مقام اول وزن 70 کیلو رده سنی بزرگساالن
را کسب کنی به تو افتخار می کنیم و آرزو داریم همین طور گام به 
گام از پله های ترقی باال بروی و خوش بدرخشی، از زحمات مربی 
ارجمند جناب آقای رضا قربانزاده نیز صمیمانه سپاسگزاریم. 

از طرف خانواده سیروسی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

عید محمد زرنگ
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم
امروز دوشنبه 95/1۲/۲ ساعت ۲ الی ۳  
بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده زرنگ و سایر بستگان

اصالحیه شماره 1 
)آگهی پذیرش دانش آموز بهورزی

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مورخ 95/11/30(
در اجرای نامه شماره 294455 - 95/12/1 معاونت محترم بهداشتی دانشگاه مبنی بر رفع 
نیاز دانش آموز بهورزی در خانه بهداشت روستایی ده محمد شهرستان طبس )موضوع 
آگهی مورخ 95/11/30 ( به دلیل پذیرش دانش آموز در فراخوان قبلی )93/9/7( ، بدین 
 وسیله خانه بهداشت مذکور )ده محمد طبس ( از فهرست نیازهای دانشگاه حذف می گردد

و بدیـن ترتیــب تعـداد مـورد نیــاز آگهـی مذکـور از 11۲ نفـر بـه 111 نفـر 
اصـالح می گـردد.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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احتمال عدم بخشش بدهکاران ۹۶ 

عصر اعتبار- در حالی دستورالعمل بخشش جرائم و سود بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان در فاصله حدود 
یک ماه مانده به پایان سال جاری به شبکه بانکی ابالغ شده که ظاهرا تا پایان سال آینده تمدید خواهد 
شد. در این حالت به احتمال فراوان تسهیالت سال 96 مشمول این بخشودگی نمی شود.

سکه طرح جدید گران شد

آزادی طرح  بهار  تمام  مهر-قیمت هر قطعه سکه 
جدید با ۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۱۸9 
هزار و ۵۰۰ تومان رسید. نرخ هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱6۸ هزار تومان، 
نیم سکه 6۴۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۴۴ هزار تومان 

و سکه یک گرمی ۲۱۷ هزار تومان است.

 سه شنبه میوه ارزان می شود

تسنیم-رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: نرخ میوه، 
سبزی و صیفی در یک هفته گذشته به دلیل بارش 
از  محصوالت  این  ورود  توقف  و  باران  روزه  شش 
جنوب کشور افزایش کاذبی یافته است اما از روز 

سه شنبه دوباره به نرخ قبلی خود بر می گردند.

افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی

افزایش  از  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  مهر-رئیس 
قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: گوشت گوساله 
نیز در هفته جاری گران شده است.وی از افزایش ۵۰۰ 
تا ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی در هفته 
جاری خبر داد و اظهارداشت: قیمت گوشت گوساله 
نیز در هفته جاری افزایش پیدا کرده است.وی قیمت 
هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را برای مصرف کنندگان 
۳9 هزارتومان و برای مغازه داران بین ۳۵ هزارو ۵۰۰ 

تومان تا ۳6 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد.

شرایط پرداخت اقساطی قبض های موبایل 

پرداخت  برای  کشور  ارتباطی  اول  اپراتور  ایسنا- 
اقساطی،  شکل  به  خود  مشترکان  بدهی های 
بر  آنچه  طبق  است.  گرفته  نظر  در  را  شرایطی 
روی سایت این اپراتور اعالم شده مشترکان تلفن 
همراهی که در وضعیت نرمال یا قطع هستند و 
است  تومان  هزار   ۱۰ حداقل  آنها  بدهی  مبلغ  یا 
می توانند از طریق پرتال همراه اول یا مراکز تلفن 

ثابت اقدام به تقسیط بدهی خود کنند.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 
گروه پزشکی آغاز شد

جام جم-رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از آغاز 
ناپیوسته گروه  ارشد  نام در آزمون کارشناسی  ثبت 
پزشکی سال 96 اول اسفند خبر داد و گفت: آزمون 
ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های گروه 
پزشکی سال 96 برای پذیرش در دوره های روزانه، 
شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسالمی برگزار می شود. 

توافق  از  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 
شرکای اجتماعی برای تعیین فرمول هزینه 
نماینده  داد.  خبر  کارگران  معیشت  سبد 
و  برگزار  کارگری  پیشکسوتان  اتحادیه 
فرمول  تعیین  سیاست گذاری های  سر  بر 
کارگری  خانواده  یک  زندگی  سبد  هزینه 
وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  شد.وی  توافق 
تصمیمات گرفته شده در کارگروه تخصصی 
و  تورم  تردید  بدون  اینکه  بیان  با  نیز  مزد 
سبد معیشت دو معیار مهم در فرآیند تعیین 

حداقل دستمزد ساالنه است که باید در کنار 
یکدیگر دیده شود، ادامه داد: در همین راستا 
جلسات کارگروه مزد 96 متفاوت تر از سال 
طبق  که  طوری  به  شد  برگزار  گذشته 
)کارگران،  اجتماعی  شرکای  اولیه  توافقات 
اقالم و  تعیین  کارفرمایان و دولت( بررسی 
هزینه سبد معیشت در اولویت این جلسات 
قرار گرفت و تا امروز توافقاتی بین طرفین 

نیز صورت گرفته است.
در  افزود:  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو 

فرمول  این،  بر  عالوه  کارگروه  جلسات 
توافق  با  کارگران  معیشت  سبد  تعیین 
تعیین  نیز  نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
شده است که البته شاخص بُعد خانوار نیز 

باید با توافق طرفین مشخص شود.
در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خدایی 
خصوص اقالم سبد معیشت با کارفرمایان 
که  آنچه  گفت:  خیر  یا  است  شده  توافق 
بوده،  توافق  مورد  زمینه  این  در  تا کنون 
سبد  شاخص های  و  سیاست ها  تعیین 

رسمی  تشکل های  بین  معیشت  هزینه 
کارگری است که این موضوع باید با رعایت 
بررسی  نیز  مزد  کارگروه  در  سه جانبه گرایی 
توافق  زمان  درباره  شود.خدایی  نهایی  و 
گروه  سه  بین  معیشت  سبد  اقالم  سر  بر 
کارگری، کارفرمایی و دولت در کارگروه مزد 
گفت: با توجه به توافقات کلی حاصل شده 
آینده  دو جلسه  تا  انتظار می رود طی یک 
کارگروه مزد، درباره جزییات این اقالم و سبد 
معیشت بین شرکای اجتماعی توافق شود.

تعیین فرمول هزینه معیشت کارگران 

براساس  گفت:  مسئول  مقام  مهر-یک 
پایان  تا   ، بازار  تنظیم  کارگروه  مصوبات 
نامحدود  شکر  و  برنج  آینده  سال  فروردین 
تعاونی های  و  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
حسن  شد.  خواهد  توزیع  کشور  مصرف 
بازار  تنظیم  در خصوص  معروفان،  عباسی 
اظهارداشت:  اساسی  کاالهای  عید  شب 
طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازارکشور، از 
وارداتی  برنج  نامحدود  توزیع  بهمن  ابتدای 

و شکر توسط این شرکت در فروشگاه های 
زنجیره ای و تعاونی های مصرف، آغازشده و 
تا پایان فروردین سال 96 ادامه خواهد داشت.
هر  در  بازار  تنظیم  کارگروه های  افزود:  وی 
توزیع کننده و  تعیین فروشگاه های  استان، 
نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عهده دارند.

وی با تاکید بر اینکه امسال قیمت عرضه 
کاالهای اساسی برای تنظیم بازار شب عید 
نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، 

خاطر نشان کرد: عرضه کاالهای در اختیار 
با قیمت مصوب و بدون محدودیت، آرامش 
بازار را رقم زده است و در حال حاضر مشکلی 
بابت تنظیم بازار این کاالها وجود ندارد.وی 
اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه تنظیم 
بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه 
یک تحویل درب کارخانه ۲۵۲۰ تومان و برای 
فروش فله ای در مغازه ها و فروشگاه ها ۲۸۵۵ 
تعیین شده است.وی قیمت عرضه  تومان 

برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی را برای مصرف 
کننده نهایی ۳۸۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: 
برنج وارداتی با قیمت نهایی ۲۷۰۰ تومان در 
سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته 
خواهد شد.وی گفت: ذخایرکاالهای اساسی 
وجود  کشور  در  وفور  حد  به  شکر  و  برنج 
دارد و به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، 
توسط فروشگاه های زنجیره ای و تعاونی های 

مصرف عرضه و توزیع خواهد شد

توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار

ایجاد ۷۰۰هزار شغل در سال آینده قطعی است

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طی سال ۱۳9۴ 
بیش از ۷۰۰ هزار شغل و تا تابستان  ۱۳9۵ هم 6۳۰ هزار شغل ایجاد کردیم، 
گفت: این آمار برابر دفترچه های تامین اجتماعی 
است که ذکر می کنم.وی افزود: در سال ۱۳9۳ هم 
بیش از 6۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم و در مجموع 
میزان ایجاد اشتغال در مقایسه با جمعیت فعال و 
غیرفعال قابل دفاع است.وی با اشاره به روند جمعیت 
فعال، شاغل و بیکار کشور در دهه اخیر گفت: در سال ۱۳9۲جمعیت فعال 
۲۳ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر بوده که این رقم در تابستان امسال به ۲6 میلیون 
و ۳69 هزار نفر رسیده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری 
از سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی نرخ بیکاری فعلی را ۱۲.۷ درصد ذکر 

کرد و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال آینده خبر داد.

16۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد تا پایان 
امسال آزاد می شوند

سید اسداهلل جوالیی رییس ستاد دیه کشور از آزادی ۱۵۰۰ تا ۱6۰۰نفر از 
زندانیان جرائم غیر عمد سراسر کشور تا پایان 
امسال تحت عنوان طرح »از بهار انقالب تا بهار 
افزود:  طرح  این  باره  در  داد.وی  «خبر  طبیعت 
طرحی را به نام از بهار انقالب تا بهار طبیعت 
به تصویب رساندیم ،که براساس آن بدهکارانی 
که سقف بدهی شان تا ۲۲میلیون تومان است شناسایی و آزاد شوند 
.درحال حاضر حدود ۱6۰۰ نفر شناسایی شده اند که کل مبلغ بدهی آنان 
۳۳میلیارد تومان می باشد.وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد تومان از این 
مبلغ از طریق مصالحه و تفاهم میان طلبکاران و بدهکاران حاصل شده 

است و مابقی نیز با کمک نیکوکاران تامین خواهد شد.

مالکان موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه برای 
بخشودگی جرایم مراجعه کنند 

 واحدهای اجرایی و شبکه گسترده فروش بیمه ایران در سراسر کشور از 
نخستین روز اسفند آماده اجرای طرح ملی بخشودگی 
۱۰۰ درصد جرایم دیرکرد موتورسیکلت های فاقد 
بیمه نامه است. عباس فراشیانی مدیر بیمه های 
اتومبیل بیمه ایران به تشریح جزئیات این طرح ویژه 
ملی پرداخت و گفت: در پی مصوبه صندوق تامین 
خسارت های بدنی مبنی بر بخشودگی معادل ۱۰۰ درصد مبلغ جریمه موضوع 
بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر 
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوبه سال 9۵برای موتور سیکلت های فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث و اعالم آن از سوی بیمه مرکزی ایران به شرکت های 
بیمه ، شرکت سهامی بیمه ایران آماده اجرای این طرح در سراسر کشور شد.

سرمقاله

در زمین دشمن بازی نکنیم 

* هرم پور

مسؤولین  این  (آیا  اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
کانال های مختلف  دانند که  استان می  محترم 
و  وابسته  خبری  های  سایت  و  انقالب  ضد 
تحلیل گران مشکوک، لحظه به لحظه خبرهای 
این تنش ها را مخابره و از آن به عنوان ایجاد 
نام  مسؤولین  بین  اختالف  و  نظام  در  گسست 
که  دانند  می  مسؤول  عزیزان  این  آیا  اند؟  برده 
به  اخیر،  روز  چند  های  صحبت  از  پس  دشمن 
شدت به دنبال ایجاد حفره امنیتی در این استان 
مرزی افتاده و در تالش است با بزرگ نمایی و 
عوامل خود،  و  وابسته  عناصر  از  برخی  تحریک 
فراهم  را  قومی  و  اجتماعی  تنش  وقوع  شرایط 
چه  ها  تنش  این  واقعی  دیدگان  آسیب  نماید؟ 
کسی  چه  میدان  پیروز  بود؟  خواهند  کسانی 
این  بصیرت  های  چشم  با  بود؟چرا  خواهد 
صحنه ها را نمی بینیم و از خدا  نمی ترسیم و 
انداختن آرامش و  از مردم به خاطر به مخاطره 
آسایششان شرم نمی کنیم؟  سفر رئیس جمهور 
محترم نزدیک است و چنانچه به دلیل این تنش 
تا  نیفتد،  تعویق  به  دائم  یا  موقت  فراگیر،  های 
را  توانی  و  ظرفیت  از  ربعی  حداقل  جا  همین 
می  سفر  این  از  مهم  مطالبات  طرح  برای  که 
میانه  در  گرفت،  می  قرار  کار  دستور  در  باید 
ایم.دغدغه  داده  دست  از  ها  بگومگو  این  ی 
در  استان  معزز  روحانیت  و  پرور  شهید  مردم 
مسؤول  از سوی  شده  ایراد  اظهارات  خصوص 
از  است،  ستایش  قابل  و  تأمل  قابل  محترم، 
توضیح  و  بازنمایی  و  دفاع  فرصت  سو  آن 
اظهارات  این  چگونگی  و  چرایی  خصوص  در 
به  استان  اجرایی  محترم  مسؤولین  برای  نیز 
شریف  مردم  اما  دارد،  وجود  مناسب  صورت 
گمان  دارند.  دیگری  انتظار  جنوبی  خراسان 
 محتمل آن است که دامنه گفته ها و پاسخ ها،

در  افتراها  و  ها  توهین  ها،  نگاری  نامه  و  نامه 
سایت ها و کانال ها و تحصن ها و تجمع ها در 
همچنان  آینده  روزهای  در  طرف  دو  از  حمایت 
از  بیش  و  دانیم  اما همه می  باشد،  داشته  ادامه 
در  که  دانند  می  نیز  محترم  مسؤولین  خود  ما، 
 البالی این مکاتبات و بیانیه ها و سخنرانی ها

و تجمعات، گاه اظهاراتی بیان می شود که اسرار 
و  دین  بزرگان  از  برخی  جایگاه  یا  است  نظام 
انقالب را مورد خدشه قرار می دهد، دشمن هم به 
 دنبال این است که در آستانه انتخابات، از میانه ی
ای فتنه  و  کند  بلند  هوا  به  را  شعاری   جمعیت 

دوباره را دامن بزند؛ فتنه ای که بزرگ و کوچک، 
زن و مرد، پیر و جوان در آن خواهند سوخت.

خراسان جنوبی در آستانه رویدادهای بزرگ قبل 
نیازمند  چیز  هر  از  بیش  جدید،  سال  از  بعد  و 
آرامش است، شهروندان ارزشی استان و روحانیت 
محترم و دلسوزان انقالب، به نحو مقتضی انتقاد 
نوبت  حال  اند،  نموده  اعالم  را  خود  اعتراض  و 
دعوت  و  پادرمیانی  با  که  است  استان  دلسوزان 
وحدت  و  برادرانه  نشستی  به  ماجرا  دو طیف  از 
و  حتمی  های  استفاده  سوء  برای  را  راه  آفرین، 
کنند. سد  نظام  بدخواهان  و  دشمن  بالشک 

شرایط پیش رو و فرایندهای فعلی  در استان به 
این ماجرا،  شدت نگران کننده است، و چنانچه 
استان را در شرایط تنش و حوادث اجتماعی قرار 
بصیرتی  بی  و  انگاری  سهل  استان  مردم  دهد، 
نخواهند  هرگز  را  ماجرا  طیف  دو  از  هیچکدام 
بنشینیم و خلوت  با خودمان  بخشید. لحظه ای 
کنیم؛ شهدای عزیز، خانواده های محترم شهدا، 
دلسوزان نظام، شرایط انقالب، شرایط استان و 
به ویژه دل مقام معظم رهبری، کدامیک را می 
ی خاتمه  یا   را  بگومگوها  این  ادامه   خواهند؟ 

تنش  این  آتش  خاموش شدن  و  را  آن  منطقی 
رادر نطفه؟ تکلیف والیی و وجدانی برای همه ی ما 
کاماًل آشکار است و هیچ بهانه ای هم پذیرفته نیست.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره ۰9۳۰۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 0۹15۹۶3۹0۶5

علـی آبادی 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

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

قالیشویــی ملکــه

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
0915561۴880 -09۳0۳10۷002

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

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

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    ۳2۴129۷۳

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 93/2128 محکوم علیه امید عبداللهی فرزند محمد امین محکوم به پرداخت 
مبلغ 374.210.683 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای رضا افسرده و پرداخت مبلغ 15.000.000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف 1000 سهم از پالک ثبتی به شماره 0 فرعی از 2113 که حسب نظریه کارشناسی 
پالک فوق در جاده کمربندی مشهد به زاهدان سمت راست جاده پشت پایانه باربری بیرجند بین میدان فرودگاه و نرسیده به پل 
زیر گذر فرودگاه بیرجند که اراضی فوق با کاربری کشاورزی و دیمه زار و مشاع می باشد که حسب اظهارات خواهان میزان 550 
 سهم از پالک فوق باقیمانده است که ارزش هر مترمربع از پالک فوق به نرخ روز 80.000 ریال )هشت هزار تومان( و ارزش کل 550 
مترمربع باقیمانده 44.000.000 ریال کارشناسی شده که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1395/12/18 از ساعت 9 الی 10 
در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند: مجمع عمومی فوق العاده موسسه مهرجویان طبیعت 

 و حیوانات بیرجند در تاریخ پنجشنبه 19 اسفند ماه 1395 ساعت 15 در محل بیرجند

خیابان معلم، خیابان فردوسی، ساختمان پارس، طبقه منفی یک با موضوع انتخاب هیئت 

مدیره و بازرسین برگزار می گردد. از کلیه اعضای رسمی محترم جهت حضور در جلسه دعوت 

به عمل می آید. 
موسسه غیرتجاری مهرجویان طبیعت وحیوانات بیرجند 

شرکت سنگ های تزئینی و گرانیتی نخل و کویر نهبندان در نظر دارد: 

یک دستگاه وانت مزدا مستعمل مدل 1374 را از طریق مزایده به فروش برساند. 

متقاضیان می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 09155620253 تماس حاصل نمایند.

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید
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انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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آغاز طرح سالمت نوروزی در خراسان جنوبی

صداوسیما- طرح سالمت نوروزی از دیروز در استان آغاز شد . معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: در این طرح تمامی اماکن عمومی، آغاز طرح سالمت نوروزی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن 

تفریحی و اقامتی بین راهی استان از سوی بازرسان بهداشت محیط و حرفه ای، بازرسی می شود.

نمایشگاه بهاره به نفع چه کسی است؟!
در  هرساله   85 سال  از  قاسمی-  سمیرا 
آستانۀ فرارسیدن سال نو نمایشگاه فصلی 
کار  به  شروع  استان  در  بهاره  فروش 
می کند که هدف از برگزاری آن را کنترل 
خدمات  و  بازار  تنظیم  قیمت ها،  تثبیت  و 
رسانی به مردم در بیرجند اعالم کرده اند.

در تمام این سال ها نظرات مختلفی دربارۀ 
مسئوالنی  است.  شده  داده  نمایشگاه  این 
که  مردمی  می کردند،  تعریف  آن  از  که 
داشتند،  گالیه  کاالها  برخی  کیفیت  از 
داشته  انتقاد  آن  برگزاری  به  که  اصنافی 

و  می دانستند  بازار  کساد  باعث  را  آن  و 
مورد  این  در  که  دیگری  اگرهای  و  اما 
برآن  منظور  همین  است.به  داشته  وجود 
انجام گیرد که  تا یک ریشه شناسی  شدیم 
ضرورتی  نمایشگاه  این  برگزاری  واقعا  آیا 
می توان  دیگری  روش های  به  که  یا  دارد 
از  پرداخت.هنگامی که  بازار  تنظیم  به 
پرسیدیم  بهاره  نمایشگاه  مورد  در  مردم 
خواروبار  اقالم  فقط  که  کردند  اظهار 
فروشی آن خوب است و فقط برای خرید 
از  آن ها  می روند،  نمایشگاه  به  اقالم  آن 
پایین بودن کیفیت پوشاک، کیف و کفش 

داشتند. گالیه 
عنوان  نیز  کسبه  با  گفت وگو  در  همچنین 
نیست  الزم  بازار  تنظیم  برای  که  کردند 
که  شود  برگزار  بهاره ای  نمایشگاه  حتما 
افراد خیلی کمی سود ببرند، بلکه می توان 
با تشویق فروشنده ها و تبدیل بازار رقابتی 
این مهم برسند و اقالم خوراکی مردم  به 
برای  گردد،  توزیع  دیگری  راه های  از  نیز 
نظرات  دریافت  نیز  و  این سخنان  بررسی 
از رؤسای اصناف هم  با برخی  کارشناسی 

کردیم. گفت  گو 

با  اصناف  ضعیف  طبقه  حق 
پایمال می شود نمایشگاه  برگزاری 

با  استان  پوشاک  صنف  اتحادیه  رئیس 
بهاره  نمایشگاه  برگزاری  با  اینکه  بیان 
لحاظ  از  صنف،  این  ضعیف  طبقۀ  حق 
چون  گفت:  می شود،  پایمال  اقتصادی 
می کنند  شرکت  آن  در  افرادی  معمواًل 

خود  سود  و  کار  و  هستند  حرفه ای  که 
در  نمایشگاه ها  تمام  در  شرکت  از  را 
و  می آورند  دست  به  کشور  همه جای 
می باشند. نمایشگاه ها  تمام  ثابت  پای 
تصریح  ادامه  در  اسماعیل زاده  سیدعلی 
در  هم  تولیدکنندگان  و  برندها  که  کرد 
افرادی  و  نمی کنند  شرکت  نمایشگاه  این 
هستند  فروش  تک  یا  پخش  حوزۀ  در  که 
غالبًا به این نمایشگاه برای فروش اجناس 
ضرر  دلیل  همچنین  وی  می روند.  خود 
در  توانایی  نداشتن  را  اصناف  قشر ضعیف 

به  افزود:  و  دانست  نمایشگاه  در  شرکت 
دلیل هزینه غرفه و فروشنده و هزینه های 
جانبی نمی توانند شرکت کنند و از آنجا که 
نمایشگاه  از  جامعه  متوسط  قشر  معمواًل 
مغازه های  از  دیگر  می کنند،  خرید 
نمی گیرد.  صورت  خریدی  شهر  داخل 

مردم هم از نمایشگاه
 سود چندانی نمی برند

رئیس اتحادیه صنف پوشاک بیان کرد که 
نمی کنند  سودی  آنچنان  هم  مردم  حتی 
چون به دلیل ازدحام جمعیت حق انتخاب 
و  هستند  محدود  کاال ها  و  ندارند  زیادی 
اجناس  کیفیت  تاحدودی  که  است  درست 

کنترل می شود ولی 100 درصد نیست.

نمایشگاه برگزاری 
 در استان های برخوردار

نمایشگاه ها  که  کرد  تأکید  اسماعیل زاده 
که  شود  برگزار  استان هایی  در  باید 
استان  در  نه  باشند،  برخوردار  خودشان 
فروش  اصناف،  تمام  اکنون  هم  که  ما 
و  خرید  قیمت  به  و  زده اند  فوق العاده 
گاهی حتی زیر قیمت خرید کاالی خود را 
بازگشایی نمایشگاه همان  با  می فروشند و 

هم کساد می شود.
تاکنون  گذشته  سال  از  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  شده،  تعطیل  واحد   130 حدود 
نمی توان  دیگر  را  این  نام  اساسًا  که  کرد 
به  نمایشگاه  چون  گذاشت  نمایشگاه 

تولیدکننده  که  می شود  گفته  مکانی 
مردم  به  کیفیت  انواع  با  را  خود  اجناس 
بخرند  را  آنان  فروشنده ها  و  بشناساند 
یک  به  اکنون  ولی  بفروشند  مردم  به  و 

فروشگاه و بازارچه تبدیل شده است.

بازاریان به امید شب عید
هم  کفش  و  کیف  صنف  اتحادیه  رئیس 
برگزاری  که  کرد  بیان  مورد  این  در 
بازار،  وضع  این  با  فصلی  نمایشگاه های 
که کساد و خراب است تمامًا ضرر است و  

فروشنده ها تمام سال را به هرگونۀ ممکن 
سرگذاشته اند  پشت  را  مختلف  مشکالت 
برپایی  که  عید  شب  خرید  امید  به 
می شوند.سیدحسین  ناامید  نمایشگاه 
و  توانایی  برخی  افزود:  ادامه  در  فاطمی 
سرمایه شرکت در این نمایشگاه را ندارند 
تیپ های خاصی شرکت می کنند  و عمومًا 

نیستند. و عوام شرکت کننده 
فروشنده ها  گاهًا  که  کرد  تصریح  وی 
فروش  برای  را  خود  انبار  ته  جنس های 
گذشته  انتقادهای  وی  گفتۀ  به  و  می برند 
استان ها  سایر  اصناف  حضور  دلیل  به 
مواقع  برخی  در  حتی  که  بوده  استان  در 
اجناسشان  دیگر  مناطق  از  امانی  به گونۀ 
اینجا  در  و  می آورند  پایین  قیمت  به  را 
انتقال  خود  این  که  می رسانند  فروش  به 

سرمایه از استان ما است.

از برگزاری
سال های  در  فصلی  نمایشگاه های   

باید جلوگیری کرد آینده 

فروشی  خواربار  صنف  اتحادیه  رئیس 
اینگونه  برگزاری  از  براینکه  تأکید  با  نیز 
باید  آینده  سال های  در  نمایشگاه ها 
به  نمایشگاه  این  گفت:  کرد،  جلوگیری 
این  به  ماست،  اعضای  از  برخی  ضرر 
دلیل که فقط تعداد کمی می توانند در این 
ضرر  افراد  باقی  و  کنند  شرکت  نمایشگاه 

می بینند. زیادی 
محمد شریف با اشاره به این که صنف ما 
کرد:  اضافه  بیاورد  تقلبی  جنس  نمی تواند 

را  است  کم  آن  تاریخ  که  کاالهایی  حتی 
ولی  شود  وارد  نمایشگاه  به  نمی گذاریم 
سال  از  حتی  امسال  بازار  اینکه  وجود  با 
نمایشگاه  نباید  بوده است  قبل هم راکدتر 

برگزار شود.

نشدن  برگزار  دلیل  قیمت  ثبات 
نمایشگاه در سال گذشته

اشاره  با  هم  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
فصلی  نمایشگاه  بار  دو  سال  در  اینکه  به 
گفت:  می شود،  برگزار  بهاره  و  پاییزه 

بهاره  نمایشگاه  برگزاری  برای  لزومی 
بازار  قیمت  ثبات  دلیل  به  در سال گذشته 
بین  رقابت  وجود  و  قیمتی  نوسان  نبود  و 

نداشت. وجود  فروشنده ها، 
که  کرد  اضافه  یزدان شناس  مرتضی 
محقق  شرایط  این  که  شد  گفته  امسال 
کشور  بازار  تنظیم  ستاد  و  است  نشده 
بهاره  نمایشگاه  که  است  کرده  اعالم 
اتاق  که  کرد  عنوان  شود.وی  برگزار  باید 
نباید  که  معتقدند  نیز  اتحادیه ها  و  اصناف 
وزارت صنعت،  ولی  برگزار شود  نمایشگاه 
معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار کشور، 
و  دارند  تأکید  بهاره  نمایشگاه  برگزاری  بر 
نمایشگاه  این  اصناف  اتاق  اگر  که  گفتند 
به  اقدام  دیگری  افراد  نکنند؛  برگزار  را 

برگزاری خواهند کرد.

نمایشگاه برگزاری  دلیل 
 توسط خود اصناف

بهتر  که  کرد  تصریح  اصناف  اتاق  رئیس 
اصناف  خود  دست  در  نمایشگاه  است 
برسانند. حداقل  به  را  آسیب ها  تا  باشد 

 120 حدودا  که  کرد  بیان  یزدان شناس 
آن  در  اتحادیه   7 از  که  دارد  وجود  غرفه 
شده  تقسیم  همه  بین  و  می کنند  شرکت 
است و افرادی که در آن شرکت می کنند 
باید  و  باشند  داشته  را  الزم  شرایط  باید 
کنند.وی  انتخاب  را  بهترین ها  اتحادیه 
 95 حدوداً  تاکنون  اینکه  بیان  با  همچنین 
هستند،  بیرجند  از  شرکت کنندگان  درصد 
افراد  حضور  تسهیل  برای  که  کرد:  اظهار 

را  غرفه  هزینه های  نمایشگاه،  این  در 
فقط  که  جایی  تا  رسانده ایم  حداقل  به 
می شود  تأمین  نمایشگاه  خود  هزینه های 
و حتی یک سوم قیمت نمایشگاه هایی که 

امسال برگزار شده هم نیست.
بر  نظارت  دربارۀ  اصناف  اتاق  رئیس 
در  کرد:  عنوان  هم  نمایشگاه  در  اجناس 
مستقر  ناظرانی  نمایشگاه  برگزاری  طول 
یا  و  قیمت  تفاوت  مردم  اگر  که  هستند 
اطالع  می توانند  دیدند،  دیگری  تخلف 
اعتراض  کسی  اگر  نیز  آن  از  بعد  و  دهند 

میان  در  اصناف  اتاق  با  می تواند  داشت، 
کسبه  باقی  به  بگذارد.یزدان شناس 
برگزاری  طول  در  که  کرد  توصیه  هم 
خودشان  فوق العاده  فروش های  نمایشگاه 
را داشته باشند تا بازار را از دست ندهند و 

یک بازار رقابتی ایجاد شود.

نمایشگاه برگزاری 
 برای مردم خوب است

خارجی  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون 
سازمان صنعت و معدن استان اما در مورد 
که  کرد  اظهار  بهاره  نمایشگاه  برگزاری 
برای مردم خوب است و جنس خوب با 10 
می رسد. فروش  به  بازار  قیمت  زیر  درصد 

توسط  کاالها  تمام  افزود:  جویبان  الیاس 
کارشناس اصناف قیمت گذاری می شوند و 
و  است  شده  سنجیده  مردم  نیازهای  تمام 
با قیمتی ارزان تر از بازار به خصوص اقالم 
بیان  با  می شود.وی  تأمین  مردم  خوراکی 
اینکه برای بعد از عید هم ما سهمیۀ اقالم 
پایان  از  بعد  اگر  گفت:  داریم،  را  خوراکی 
نشده  تنظیم  بازار  در  قیمت  هم  نمایشگاه 
در  که  دارد  توانایی  جهادکشاورزی  باشد، 
مانند  نیازشان  مورد  کاالهای  مردم  میان 
که  تاریخی  هر  از  را  برنج  مرغ،  گوشت، 
ما اعالم کنیم، توزیع کند.معاون بازرگانی 
اینکه  دلیل  به  که  کرد  خاطرنشان  استان 
را  نمایشگاه  این  نکنند  ضرر  زیاد  اصناف 
هنوز  تا  کردیم  برگزار  اسفند  اول  نیمه  در 

20 روز دیگر تا عید باقی مانده باشد.
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بهتره  گفتن  عبادی  آقای  که  نظرم همونطور  به 
چرا  ها  راه  وضعیت  که  بده  جواب  بیاد  استاندار 
سوال  هزارتا  و  تعطیله  ها  کارخانه  چرا  اینطوره 
 ! برسه  مردم  شادی  به  نوبت  اونوقت  تا  دیگه 
آقای   . باشه  کار  اما  باشیم  غمگین  حاضریم  ما 
استاندار اگر بحث رقص مختلط رو مطرح کردی 
که عذرخواهی کن و اگر نکردی حداقل تکذیبش 
کن چون مردم والیت مدار خراسان جنوبی دوست 

ندارن این حاشیه ها تو استانشون اتفاق بیفته
930 ... 819

آوا خوندم و  تو  استاندار رو  آقای  من که حرفای 
حرفای بقیه رو خوندم نه عیبی در حرفای استاندار 
دیدم نه بقیه مسئوالن ولی واقعا دلیل این همه 
هیاهو رو نفهمیدم کاش اینهایی که به اسم مردم 
همه کار می کنند یه توضیحی کاملتری می دادند 
که دقیقا از کدوم قسمت این اظهارات ناراحتند و ما 

مردم هم بدونیم باید از چی ناراحت بشیم . 
937 ... 373
برای قطع برق کوچه با اتفاقات برق تماس گرفتم 
آقای  مشغولند  فعال  که  داریم  اکیپ  دو  گفتند 
باید چنین در مضیقه  استان  آیا مرکز  مدیرعامل 
اکیپ عملیاتی اتفاقات باشد برای تقویت اکیپ ها 

قبل از وقوع هر واقعه به جد چاره ای بیندیشند.
915...011
از شهردار تقاضا دارم نسبت به نصب المانهای زیبا 
با هم فکری چندهنرمند.درست کردن فضای سبز 

اقدامات الزم را انجام دهند.باتشکر
915...812

همانطور که از عملکرد ضعیف ستاد مدیریت بحران 
در برف گذشته آنهمه انتقاد شد جا دارد در باران اخیر 
که کمترین خسارت را داشت از مدیریت بحران و 
اعضای ستاد و دستگاههای همکار تشکر وسپاس 

گذاری شود اجرکم عندا...
915...211
در رابطه با بحث :دعواهای سیاسی به اسم مردم ، 
باید به عرض برسانم هیچ نوع انتقاد و از طرف هر 
کسی که باشد خالی از فایده نخواهد بود ولو اینکه 
اگر  نقادی  و  باشد.نقد  و سرگرمی  از سر شوخی 
درست و اصولی هدایت شود نه تنها ترمز توسعه 
نخواهد بود بلکه عامل زیربنای توسعه می باشد.
تمام جوامع پیشرفته دنیا که اقتصاد خوب دارند اول 
انتقاد  با عنصر آزادی بیان کنار آمده اند.از نقد و 
فقط خالف کاران می ترسند وگرنه مردم و کلیت 
 جامعه منتفع می شوند.با یک مثال خیلی ابتدایی:
شما در نظر بگیرید اگر همسر منظم و با حساب و 
 کتابی داشته باشید خریدهای بهتر و با کیفیت تری
 برای منزل انجام می دهید یا وقتی همسر بی تفاوت
در  ها  رسانه   ، دارید  مظلومی  و  آرام  و  و ساکت 
جامعه حکم افراد دقیق ,هوشمند و حتی غرغرویی 
را دارند که باید درمقابلشان کار قانونمند و بی عیب 
و نقص را  انجام دهی وگرنه باید مدتی با آنها  کل 

کل داشته باشی.
915...639

درخصوص کارافتادگی اینجانب ... که بر اثر حادثه 
در محل کار پای راست خود را از دست دادم و هر 
چی مراجعه به کمسیون پزشکی میکنم حدود دو 
نیم سال هست که هیچ کدام از مسئوالن جوابگو 

ما نیستن تامین اجتماعی پاسخگو باشد.
915...274
همانطور که مردم ما محرومند استان ما مسؤالن ما 
و نمایندگان ما هم محرومند قدرت چانه زنی و دفاع 
از موکلین خود را ندارند و در مجلس میدانی برای اثر 
گذاری منطقه ای ملی و فراملی  پیدا نمی کنند وقت 

می گذرانند و ادای تکلیف می کنند.
915...211
عزیزیان  خدمت  نباشی  خسته  عرض  و  باسالم 
شهردار  مدیح  دکتر  جناب  مخصوصا  شهرداری 
محبوب و محترم شهرمان.ما اهالی کوچه شهیدین 
مساعدت شهرداری  انتظار  )مدرس32(  نوربخش 

درخصوص آسفالت کوچه راداریم .
915...125
مسئول  ورزش وجوانان بیرجند ، امید است با توجه 
به  سفر پر خیر برکت ریاست محترم جمهور به 
استان خراسان جنوبی انشا ا... سالن ورزشی بانوان 

شمال شهر راه اندازی وافتتاح کردد .
915...161

خوشحال  پروردگار  لطف  از  همه  بارید  می  باران 
 بودیم پدرم با لبخندی دل نشین گفت وقتی می بینم
 مردم شادند حالم خوب میشه.اما صد حیف بعد از 
مدتها که خداوند با لطفش مردم افسرده بیرجند رو به 
کوه و زیبایی هایش دعوت کرده بود برخی از بندگان 
برای راحتی کار خودشان وبا بهانه تکراری برقراری 
امنیت,راه را بر مردم بستند وطبق معمول همیشه با 
این خوشحالی  ضربه کاری زدن تو ذوق مردم و 
دوامی نداشت ومردم شهر من به این قصه تکراری 
واردن و و از فرهنگ باالیشان بازهم سکوت کردند.
یکی نیست بگه بستن راه یعنی پاک کردن صورت 

سؤال به جای حضور مثمرثمر در جامعه. 
915...096

دوشنبه  وضعیت  شهرکه  شورای  عضو  درجواب 
از  تر  بار  اسف  خواندند  بار  اسف  رو  غفاری  بازار 
آن جا زمین های خاکی جنب مصلی و کانال مزار 
اکثر  توسط  که  است  نمکی  های  گاری  و  شهدا 
افغانی ها اداره می شود .اگر شهرداری به فکرمردم 
کنند  نمی  احداث  را  بهداشتی  مکان  چرا  است 
وتمام دست فروشان رو ازسطح شهر به آنجا انتقال 
دهند؟ و نظارت هم وجود داشته باشد.وقتی مدیر 
عامل سازمان  میوه وتربار شهرداری تنها افتخارش 
به دست آوردن یک میلیارد تومان است.باید هم در 

چنین مکان ها یی میوه و تربار عرضه شود .
915...467

در پیگری آوا مطرح شد :
جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/10بنا بر اعالم سازمان اتوبوس رانی 
ها  اتوبوس  توقف  عدم  خصوص  در  شهرداری 
رساند  استحضار می  به  آیتی  ایستگاه مسجد  در 
تمامی  در  توقف  به  موظف  اتوبوس  رانندگان 
پیاده  و  سوار  جهت  شده  تعریف  های  ایستگاه 
نمودن مسافرین محترم  می باشند چناچنه اتوبوس 
بازرسی  مرکز  به  باشد  ایشان می  مدنظر  خاصی 
و کنترل خطوط سازمان به شماره ی 3226545 

اعالم فرمایند تا بررسی الزم صورت پذیرد.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
سازمان  اعالم  بر  بنا   95/11/7 مورخ  شما 
اتوبوسرانی شهرداری در خصوص اتوبوس های 
واحد پاسداران که صبح از ساعت 6 ونیم تا 7و 
رساند  می  استحضار  به  ندارد  اتوبوس  دقیقه   5
در خط پاسداران 5دستگاه اتوبوس با فاصله ی 
ساعت  و  نمایند  می  فعالیت  دقیقه   12 زمانی 
شروع به کار اتوبوس ها در خط مزبور 5 و 30 
و ساعت خاتمه 20 و 30 می باشد.لذا شهروند 
محترم در تاریخ مورد نظر اعالم تا بررسی الزم 

صورت پذیرد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/9 در خصوص اتوبوس های خالی 
شود  می  ترافیک  و  آلودگی  باعث  که  مسافر  از 
به استحضار می رساند ضمن تشکر و دلسوزی 
شهروند محترم به اطالع می رساند موضوع در 
در  و  باشد  می  اتوبوسرانی  سازمان  کار  دستور 
تعداد  باشد  می  کم  سفر  تقاضای  که  ساعاتی 

اتوبوس نیز به همان نسبت کاهش می یابد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
جدول  و  طراحی  خصوص  در   95/11/3 مورخ 
کشی کوچه های انتهای بلوار بهجت و احمدی 
روشن مهر شهر به استحضار می رساند با توجه 
و  ،ابتدا  محل  در  آن  اجرای  و  ابالغی  طرح  به 
که  باشد  می  برگردان  دور  مذکور  معابر  انتهای 

مسدود جهت سواره رو می باشد. 
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما   
مشکالت  خصوص  در   95/10/26 مورخ  شما 
به  خیابان  انتهای  گازکشی  و   10 اردیبهشت 
امالک  قبلی  اعالم  پیرو  رساند  می  استحضار 
مورد نظر در کاربری اداری ، آموزشی فضای سبز 
و همچنین در مسیر طرح واقع می گردند.ضمن 
اینکه در جوابیه مقتضی به مراجع ذیربط )شرکت 

گاز و...(موارد فوق اعالم گردیده است.
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
بازکردن  خصوص  در   95/10/26 مورخ  شما 
سایت  و  معصومیه  ساکنین  تردد  برای  راهی 
اداری به سمت سجاد شهر و مفتح و بر عکس 
شهر  تفصیلی  طرح  در  رساند  می  استحضار  به 
سمت  به  آدینه  میدان  شرق  ضلع  در  معبری 
امتداد  در  و  است  نشده  مصوب  شهر  سجاد 
به  دوم(  متری  )بیست  صفوی  نواب  خیابان 
30متری  معبر  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  سمت 
در  اعتبار  تامین  از  پس  که  است  شده  مصوب 

سالهای آینده اجرا خواهد شد. 
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
بودن  بست  بن  خصوص  در   95/11/17 مورخ 
نرجس 15 به استحضار می رساند ورودی نرجس 
15 برابر طرح تفصیلی مصوب شهر بیرجند اجرا 
صورت  به  رو  ماشین  دسترسی  فاقد  و  گردیده 

مستقیم به خیابان نرجس می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
نمودن  مسدود  خصوص   در   95/11/15 مورخ 
می  استحضار  ...به  سینما  اضطراری  خروجی 
مورد  سازمان  کارشناسان  توسط  موضوع  رساند 
،نا امن بودن محل  بازدید قرار گرفت  بررسی و 
مورد تایید بوده و مراتب کتبا به مسئوالن ذیربط 

اعالم گردید.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/19 در خصوص تعداد کم اتوبوس 
استحضار  به  غفاری  خیابان  در  ها  پنجشنبه  در 
می رساند در حال حاضر روز پنجشنبه هم مشابه 
در  فعال  اتوبوس  تعداد  کاری  روزهای  سایر 
غفاری  مسیر  در  است.همچنین  یکسان  خطوط 
آزادی تعداد 7 دستگاه اتوبوس با فاصله ی زمانی 
به  شروع  ساعت  و  نماید  می  فعالیت  دقیقه   10
کار اتوبوس ها ی مزبور ساعت 5 و 30 و ساعت 
باشد.لذا  دقیقه می  و 30  کار هم 20  خاتمه ی 
شهروند محترم روز مورد نظر و ساعتی را که مد 
نظر مانده اند اعالم تا بررسی الزم صورت پذیرد. 
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/10/26 در خصوص در خواست اتوبوس 
برای بلوار بهجت الین جنوب به شمال تا انتهای 
همت و بالعکس تا آزادی به استحضار می رساند 
در جهت هم پوشانی بهتر خطوط اتوبوسرانی در 
حال حاضر در موازی بلوار بهجت تعداد 8 دستگاه 
اتوبوس از خیابان ولیعصر که فاصله ی کتری از 
نمایند  تا خیابان بهجت دارند تردد می  300متر 
و در مسیر شهید همت را هم تحت پوشش قرار 
جنوب  به  شمال  ضلع  از  اینکه  ضمن  دهد  می 
مقصد  به  اتوبوس  دستگاه  دو  نیز  بحجت  بلوار 
میدان ابوذر در حال تردد می باشند که شهروندان 
محترم می توانند از ناوگان مزبور استفاده نمایند

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
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مالنصرالدین و دیگ همسایه

آسمونی- مالنصرالدين از همسايه اش ديگی را 
همراه  به  را  ديگ  بعد  روز  چند  گرفت.  قرض 
همسايه  وقتی  داد.  پس  او  به  كوچک  ديگی 
قصه ديگ اضافی را پرسید مال گفت: »ديگ 

شما در خانه ما وضع حمل كرد.«
چند روز بعد، مال دوباره برای قرض گرفتن ديگ 
به سراغ همسايه رفت و همسايه خوش خیال 
اين بار ديگی بزرگتر به مال داد به اين امید كه 

ديگچه بزرگتری نصیبش شود.
تا مدتی از مال نصرالدين خبری نشد. همسايه 
به در خانه مال رفت و سراغ ديگ خود را گرفت. 

مال گفت: »ديگ شما در خانه ما فوت كرد.«
و  می میرد«  هم  ديگ  »مگر  گفت:  همسايه 
تو  ديگ  گفتم  كه  روزی  »چرا  شنید:  جواب 
كه  ديگی  نمی زايد.  ديگ  كه  نگفتی  زايیده 

می زايد حتما مردن هم دارد.«

می تکانم خانه را با هیبت جانانه ام !

می تکانم خانه را با هیبت جانانه ام

تا ز خود راضی نمايم همسر دردانه ام

هر چه می گويد عیالم نه نمی گويم به او

چون نمی خواهم رود آرامش از كاشانه ام

باز شويم فرش های خانه را در پشت بام

بعد از آن بايد بمالم هم كمر هم شانه ام

چارپايه می گذارم تا كه پرده وا كنم

می كنم ترس خودم پنهان ز اهل خانه ام

از كت و كولم بیافتم بس كه می سابم زمین

بسکه می شويم در و ديوار كل خانه ام

گردم آويزان چو مرد عنکبوت از پنجره

تا كه شويم شیشه ها با كهنه و افشانه ام

بعد از اينها می فروشم هر اثاث كهنه ای

تا بگیرم جنس نو با عیدی و يارانه ام

شرح دادم مختصر از بهر آگاهی يتان

دل بسوزانند بر من آشنا بیگانه ام

بعد از اين خانه تکانی حال زارم ديدنی است

همچو نی قلیان شده اين هیکل مردانه ام

* اسماعیل تقوایی

یادداشت طنز

تنبیه بدنی به جای تربیت بدنی! 

مدیرمدرسه است و نیم متر شلنگ

شما  خراباتی-  فريور 
اخبار  در  وقتی 
يکی  در  می خوانید 
كشور  مدارس  از 
به  مدرسه  مدير 
درخواست  دنبال 
معلم و به دلیل عدم 
انجام تکالیف، دانش آموزان را تنبیه بدنی 
می كنید؟ :   فکر  هايی  گزينه  چه  به  كرده، 
»تربیت«  اندازه  به  فوق  مدرسه  امکانات 
بدنی نبوده، تربیت بدنی خرج دارد، هزينه 
دروازه گذاشت،  تیر  توپ خريد،  بايد  دارد، 
پینگ  میز  گذاشت،  بسکتبال  سبد  يا  تور 
مخصوص  توپ  و  راكت  می خواهد،  پنگ 
تهیه  كه  كنید  قبول  بنابراين  می خواهد. 

كردن اين وسايل كار سختی است.
اين  و  برود  ندارد  را  حالش  آدم  اصاًل   
زمانی  هست  خاطرم  كند.  تهیه  را  وسايل 
هايمان  خانواده  از  بوديم،  دبستان  ما  كه 
چهل  توپ  مان  برای  تا  می گرفتند  پول 
تکه بخرند، بعد ناظم مدرسه آن را در كمد 
می زد  قفل  را  آن  در  و  می گذاشت  اتاقش 
و می گفت: » نمی خواد شما ورزش كنید، 

درساتون رو بخونید! «. 
از نظر امکانات  از آنجايی كه ما  بنابراين 
اندازه های  و  حد  در  همچنان  مدارس  در 
داريم،  قرار  كبیر  امیر  مرحوم  دارالفنون 
و  است  مدرسه  مدير  داريد؟  توقعی  چه 
است  همین  ما  بضاعت  شلنگ!  متر  نیم 
به  كه  هستیم  مجبور  دلیل  همین  به  و 
برای  بدنی  تنبیه  بدنی،  تربیت  جای 

كنیم. برگزار  مردم  بچه های 
اين مدرسه  مدير  به گفته شاهدان عینی   
اين  آموزان  دانش   ۲۹ از  آموز  دانش   ۲۰
نفر   ۹ آن  و  است  كرده  تنبیه  را  كالس 
باقیمانده را هم سپرده بروسلی يا فرانکی 
توانسته  صورت  بدين  و  كنند  تنبیه  بیايند 
گینس  كتاب  در  را  دقیقه  بر  كتک  ركورد 
در  بروسلی  كند.چون  ثبت  خود  نام  به 
نهايتًا  می توانست  بدنی  حالت  بهترين 
بازی  ژانگولر  و  نانچیکو  زور  با  را  نفر   ۱۴
شلنگ  يک  با  مذكور  مدير  بزند،  كتک 

پار كرده است. نفر را لت و  بیست 
و  آموزش  مسئوالن  خدمت  حقیر  بنده   
و  آزمون  كنار  در  می كنم  توصیه  پرورش 
آمادگی  اين ها، تست ورزش و  گزينش و 
كه  بگیرند  عزيز  مديران  از  هم  جسمانی 
بدن  كارزار  و  نبرد  میدان  در  وقت  يک 
بتوانند  و  بیاورند  كم  و  نکند  خالی  شان 
را در  نفر  بزنند كه چهارصد  را رقم  روزی 

عرض نیم ساعت تنبیه بدنی كنند ... !

زلزله  نوعی  خانه،  خوردن  تکان  تكانی:  خانه   .1
بدون خسارت جانی كه البته در برخی موارد همراه با 
خسارتهای شديد مالی )از جمله تعويض مبلمان، پرده 
ورزش  نوع  يک  نام  باشد،  می   )  ... و  تلويزيون  ها، 
كه در آن مردان “كوزت”وار اقدام به شست و شوی 

شیشه منازل و تمیز كردن خانه می كنند.
توضیح مرتبط:ای كاش به جای اين همه خانه تکانی 

كمی هم به خانه دلمان تکانی می داديم ...
مناسب  بسیار  فرصتی  سوری:  چهارشنبه   .2
آينده  سال  بهار  نیستند  مايل  زياد  كه  افرادی  برای 
را مشاهده كنند. اتفاقی كه در آخرين سه شنبه سال 
به جای سه  دلیلی  چه  به  نیست  معلوم  اما  افتد،  می 
نام  گويند.  آن چهارشنبه سوری می  به  شنبه سوری 
يک فیلم كه موضوع آن هیچ ربطی به نام فیلم ندارد!

3. خرید نوروزی: روزهای كشیدن چک، روزهای 
بابا من  مغازه ها، روز”  حسرت كشیدن پشت ويترين 
درک  روز  خوام”،  می  اونو  من  “،”بابا  خوام  می  اينو 
معنی فاصله طبقاتی به كمک تک تک سلولهای بدن.

4. مسافرت نوروزی: ترفندی برای جیم شدن از 
دست مهمانان نوروزی. فرصتی طاليی برای مأموران 

كردن  جريمه  برای  نه  البته   ... رانندگی  و  راهنمايی 
بلکه برای ارشاد رانندگان خطاكار!

5. روبوسی: سخت ترين جای ديد و بازديد. معمواًل 
بعد از دست دادن انجام می گیرد.

يک خواهش مرتبط: لطفًا در طول تعطیالت نوروزی 
از خوردن پیاز و سیر جداً خودداری كنید.

اقوام.  خانه  به  رفتن  برای  اصلی  انگیزه  عیدی:   .6
معیاری  است.  سخت  بسیار  گرفتنش  برخالف  دادنش 

مناسب برای سنجش اين كه هر فرد چقدر دوستتان دارد.
7. رژیم غذایی: احتمااًل در طول تعطیالت نوروز كاًل 
بی خیال اين مورد شده ايد، موردی كه هم گرفتنش در 

طول تعطیالت باعث پشیمانی است و هم نگرفتنش!
تلویزیون: يک سريال  برنامه های نوروزی   .8
آن  در  قسمت  چهارده  سیزده،  طی  كه  عشقوالنه 
به  اصاًل  كردنش  صحبت  تريپ  )كه  بی”وفا”  جوانی 
كند  می  سعی  نیست(  فروتن”  رضا  از”محمد  تقلید 

 3 شامل  سینمايی  فیلم  عالمه  يک  شود.  “وفا”دار 
... همچنین  و  عنکبوتی  مرد  دونه  ماتريکس، يک  تا 

پخش جومانجی برای هزارمین بار.
9. سیزده به در: روزی كه جماعت از خانه هايشان 
روز  شوند.  می  خارج  بیابان  و  دشت  كوه،  مقصد  به 
طاليی دزدان. روزی كه به جنگل می رويم و در آنجا 
را می شکنیم  آشغال می ريزيم، شاخه های درختان 
و طبیعت را از بین می بريم. شايد به همین علت در 

تقويم، نام سیزده به در را “روز طبیعت” گذاشته اند.
سخت  روزهای  از  يکی  فروردین:  چهارده   .10
خوابیدن  و  خوردن  روز   ۲۰ از  پس  كه  روزی  سال. 

مجبوری دوباره صبح زود از خواب بیدار شوی ...
پاس  زمان  تعطیالت:  از  بعد  روزهای   .11
نشستن  محترم(،  كارمندان  چکها)برای  كردن 
عالوه  روزها  )اين  آجیل  خوردن  از  بعد  لرز  پای 
لرزش  باعث  بر خوردن خربزه خوردن خیلی چیزها 
ناخواسته  بايد  كه  سختی  روزهای  شود!(  می  پا 
كه  روزهايی  كنید.  ترک  را  میوه  و  خوردن شیرينی 
منجر  آن(   SMS )مخصوصًا  موبايل  و  تلفن  قبض 
به بلند شدن دود از سر شما خواهند شد.   بیتوته

آخر سال و عید نوروز ... !

منو  خریدن ! - عكس از: سید محمد سیاحقاب عکس کاریکاتور هنگام ُسر خوردن خودرو این دو توصیه را فراموش نكنید:خانه تكانی قلب ها - بهروز فیروزی

داده نما 

فرهنگ لغت قرارداد های مهندسی
۱. اين بستگی دارد به ... يعنی: جواب سوال شما را صاًل 

نمی دانم! )به گوشمم نخورده(
۲. اين موضوع پس از روزها تحقیق و بررسی فهمیده شد. 

يعنی: اين موضوع را بطور تصادفی فهمیدم !
3. نحوه عمل دستگاه بسیار جالب است. يعنی: دستگاه كار 

می كند و اين برای ما تعجب انگیز است!
۴. كاماًل انجام شده. يعنی: راجع به ۱۰ درصد كار تنها 

برنامه ريزی شده اساسی شده !
را  آن  تا  داديم  انجام  سیستم  روی  تصحیحاتی  ما   .5
ارتقاء دهیم. يعنی: تمام طراحی ما اشتباه بوده و ما از 

اول شروع كرده ايم تا سیستم را طراحی كنیم !
كمی  نشده،  ديده  مشکالت  بعضی  دلیل  به  پروژه   .6

پروژه  تاكنون روی  يعنی:  برنامه ريزی عقب است.  از 
ديگری كار می كرديم!

7. ما پیشگويی می كنیم ... يعنی: ۹۰ درصد احتمال خطا 
می رود و احتمال بروز فاجعه ای وجود دارد !

8. اين موضوع در مدارک علمی تعريف نشده. يعنی: تاكنون 
كسی از اعضاء تیم پروژه به اين موضوع فکر نکرده است!

بدون  ۹. پروژه طوری طراحی شده كه كاماًل سیستم 
نقص كار می كند. يعنی: هرگونه مشکالت بعدی ناشی 

از عملکرد غلط اپراتورها است !
۱۰. تمام انتخاب اولیه به كنار گذاشته شد. يعنی: تنها فردی 

كه اين موضوع را می فهمید از تیم خارج شده است!
۱۱. كل كوشش ما برای اينست كه مشتری راضی شود. 

به  كه  كه هر چه  عقبیم  بندی  زمان  از  آنقدر  ما  يعنی: 
مشتری بدهیم راضی می شود!

۱۲. تحويل پروژه برای فصل آخر سال آينده پیش بینی 
شده است. يعنی: كه تا آن زمان ما می توانیم مقصر تاخیر 

در اجرای پروژه را كسی از میان تیم كارفرما پیدا كنیم !
۱3. روی چند انتخاب بطور همزمان در حال كار هستیم. 

يعنی: هنوز تصمیم نگرفته ايم چه كنیم !
۱۴. تا چند دقیقه ديگر به اين موضوع می رسیم. يعنی: 

فراموشش كنید، االن به اندازه كافی مشکل داريم !
۱5. حاال ما آماده ايم صحبت های شما را بشنويم. يعنی: 
شما هر چه می خواهید صحبت كنید كه البته تاثیری در 

كاری كه ما انجام خواهیم داد ندارد!

۱6. به علت اهمیت تئوری و عملی اين موضوع ... . يعنی: 
به علت عالقه من به اين موضوع !

۱7. سه نمونه جهت مطالعه شما انتخاب شده و آورده 
شده اند. يعنی: طبیعتاً بقیه نمونه ها واجد مشخصاتی كه 

شما بايد بعد از مطالعه به آن برسید،  نبوده اند !
۱8. بقیه نتايج در گزارش بعدی ارائه می شود. يعنی: بقیه 

نتايج را تا فشار نیاوريد نخواهیم داد !
۱۹. ثابت شده كه ... . يعنی: من فکر می كنم كه ... !

۲۰. اين صحبت شما تا اندازه ای صحیح است. يعنی: از 
نظر من صحبت شما مطلقاً غلط است!

۲۱. در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهیم كرد. يعنی: 
ازجزئیات كار اصال اطالع نداريد. 

به جای ترمز، 1. پا را روی كالج گذاشته و 2. فرمان را به جهت 

مخالف هدایت نمایید.
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این مطالب فقط جنبه سرگرمی و طنز دارد و قصد توهین به هیچ قشر خاصی را ندارد.

نفس باد صبا آفت جان خواهد شد
عید می آيد و اجناس گران خواهد شد
قیمت میوه و شیرينی و آجیل و لباس
باز سرويس گر فک و دهان خواهد شد

همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد
و سرا پای وجودم نگران خواهد شد
می زنم ساز مخالف دو سه روزی اما

عاقبت هرچه كه او گفت همان خواهد شد
می رسد مرحله ی سخت و نفس گیر خريد

نوبت گند ترين كار جهان خواهد شد
كل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفت
بر سر جیب بغل ،فاتحه خوان بايد شد
يک الف آدم و يک عائله آنهم پر خرج

وقت فرسودن اعصاب و روان خواهد شد
پول را با علف خرس يکی می دانند

فکر كرديد كه منطق سرشان خواهد شد
هانیه نعره بر آرد كه ندارم مانتو

كامران از پی او تیز دوان خواهد شد
كه پدر كفش و كت و پیرهنی می خواهم
بعد از او نسترنم مرثیه خوان خواهد شد
سام هم لنگه ی جوراب به پا می گويد

شستم از پنجه اش امسال عیان خواهد شد
قیمت پسته به قلب من ِآسیب پذير

باز هم وای كه آسیب رسان خواهد شد
زير بازارچه با قیمت ماهی يا گوشت
آسمان دور سرم ُپر َد َوران خواهد شد

مغز گردو شده مانند طال مثقا لی
مغزم از قیمت آن سوت كشان خواهد شد
كمرم گشت كه در خانه تکانی سرويس
حالیا نوبت اين فک و دهان خواهد شد

* بیتوته

عید می آید و اجناس گران خواهد شد
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آیه روز  

او خشم بر  بود و خدا  ماندگار خواهد  را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن   و هر كس عمدا مؤمنى 
مى  گيرد و لعنتش مى  كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است. سوره النساء، آيه 93

حدیث روز

نماز ستون دين است، مثل آن همانند ستون خيمه است كه وقتى استوار باشد ميخها و طنابها پابرجاست، 
و هرگاه ستون آن كج و شكسته شود هيچكدام از آنها استوار نمى مانند. امام باقرعليه السالم

اندر دل من مها دل  افروز توئى
ياران هستند ليک دلسوز توئى

شادند جهانيان به نوروز و به عيد
عيد من و نوروز من امروز توئى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکاتی درباره خرید آنالین که باید بدانید 

آنالين  خريدهای  انجام  زمان  در  جوان ترها   *
حساسيت زيادی نسبت به قيمت ها دارند. در واقع، 
تصميم  يک  برای  تعيين كننده  ترين  مهم   قيمت 
خريد در بين جوانان بوده نسبت به ديگر فاكتورها 
از  خريد  توانايى  و  فروشگاه  برند،  كيفيت،  مانند 

اهميت باالتری برخوردار هستند.
برای  هديه  كارت  از  استفاده  به  جوان ترها    *
كه  جايى  تا  دارند،  زيادی  بسيار  اعتماد  خريد 
روش  اين  آن ها  از  درصد    64 كه  شده  برآورد 
روشى  محصوالت  آنالين  خريد  در  را  پرداخت 
امن تر نسبت به بقيه روش ها مى دانند. همچنين 
جوان ترها به نسبت از برنامه های وفاداری به برند 
بيشتر از ديگر مصرف كنندگان حمايت كرده و در 

آن ها عضو مى شوند.
*  بيش از 40 درصد از مصرف كنندگان در پاسخ به 
پرسشى مبنى بر دسته بندی خريد محصوالت برای 
خريد آنالين، اعالم كرده اند كه تمايل به خريد هر 

محصولى را به صورت آنالين دارند.
* بسياری از مصرف كنندگان امروزه در خريدها 
حتى  دارند،  راحتى  بسيار  احساس  خود  آنالين 
آن  از تحويل گرفتن  تا پيش  را  اينكه محصول 
ندارند  نيز مشكلى  در  منزل مشاهده نمى كنند، 
به  به تكميل كردن تمام مراحل خريد  و تمايل 
 صورت آنالين دارند. در اين  بين برخى از مردم 
هم هستند كه به صورت حضوری به فروشگاه سر 
كردن  آزمون  به  اقدام  فيزيكى  به صورت  و  زده 
آن  آنالين  به صورت  و سپس  محصول مى كنند 

را سفارش داده و تحويل مى گيرند.

روز با چراغ گرد شهر

در  روشن  روز  در  و  داشت  دست  به  چراغ   راهبى 
كوچه ها و خيابانهای شهر دنبال چيزی مى گشت. 
كسى از او پرسيد: با اين دقت و جديت دنبال چه 
مى گردی، چرا در روز روشن چراغ به دست گرفته ای؟ 
راهب گفت: دنبال آدم مى گردم. مرد گفت اين كوچه 
و بازار پر از آدم است. گفت: بله، ولى من دنبال كسى 
مى گردم كه از روح خدايى زنده باشد. انسانى كه در 
هنگام خشم و حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد. 
دنيال  آدمى مى گردم. مرد گفت:  دنبال چنين  من 
چيزی مى گردی كه يافت نمى شود.“ديروز شيخ با 
چراغ در شهر مى گشت و مى گفت من از شيطان ها 
وحيوانات خسته شده ام آرزوی ديدن انسان دارم. به او 
گفتند: ما جسته ايم يافت نمى شود، گفت دنبال همان 
چيزی كه پيدا نمى شود هستم و آرزوی همان را دارم.

اگر روياها، اهداف و آرزوهايى ارزنده را در نظر 
بايد  آن ها  به  دستيابى  برای  كه  بدانيد  داريد؛ 
بى وقفه در حال رشد و پيشرفت باشيد. اما اگر شما 
نيز يک يا چند باور اشتباه را در سر مى پرورانيد 
شكافى را در مسير رشد و پيشرفت تان به وجود 
مى آورد. در اينصورت، نمى توانيد رشد و پيشرفتى 
بى وقفه داشته باشيد و توانايى های وجودتان را 

هرچه بيشتر و بهتر به كار بگيريد.
 ۱. شکاف مربوط به حدس و گمان: 
من حدس می زنم که به طور طبیعی 

پیشرفت خواهم کرد.
در كودكى، جسم ما به طور طبيعى رشد مى كند. 
پس از گذشت چند سال، ما به انسانى تبديل 
مى شويم كه قامتى بلندتر دارد، نيرومندتر است، 
با  برساند و  به ثمر  را  مى تواند كارهای جديد 
دشواری هايى جديد روبه رو شود. فكر مى كنم 
بسياری از انسان ها اين باور ناخودآگاه را همچنان 
تا بزرگسالى در ذهنشان  پرورش مى دهند كه 
رشد ذهنى، معنوی و عاطفى انسان نيز دارای 
ساختاری مشابه خواهد بود. ما تصور مى كنيم 
و  بهتر  انسانى  به  زمان  باگذشت  به سادگى 

اين  اصلى  تبديل مى شويم.مشكل  شايسته تر 
است: ما به سادگى با گذراندن روزهای زندگى مان 
پيشرفت نمى كنيم. ما بايد آگاهانه در اين باره 
تصميم بگيريم. هيچ انسانى به صورت تصادفى 
شخصى  پيشرفت  و  رشد  نمى كند.  پيشرفت 
به خودی خود اتفاق نمى افتد. وقتى در اين زمينه 
از آموزش های رسمى بهره مند مى شويد؛ خودتان 
بايد مسئوليت كامل فرآيند رشد و پيشرفت تان 
را به عهده بگيريد زيرا ديگران چنين كاری را 
اگر مى خواهيد  داد.  انجام نخواهند  برای شما 
وضعيت زندگى تان روزبه روز بهتر و بهتر شود؛ 
بايد خودتان همواره رشد و پيشرفت داشته باشيد.

۲. شکاف مربوط به دانش:
 من نمی دانم چگونه پیشرفت کنم.

بسياری از انسان ها فقط از ضربه هايى سخت 
مى آموزند.  را  زندگى  درس های  محكم  و 
زندگى  درس های  اغلب  دشوار  تجربه های 
آنان  و  مى آموزد  آنان  به  دشوار  به شيوه ای  را 
آنان  تغيير  گاهى  مى كنند.  تغيير  به اين ترتيب 
به سوی تبديل شدن به انسانى بهتر خواهد بود 
و گاهى نيز تغييری وارونه اتفاق خواهد افتاد. 

و  نامنظم  به صورت  آنان  زندگى  درس های 
اين  بهتر  مى شود.شيوه ی  پديدار  دشوار  بسيار 
است كه آگاهانه برای رشد و پيشرفت خودتان 
برنامه ريزی كنيد به اين ترتيب تصميم مى گيريد 
بايد تا چه سطحى پيشرفت كنيد يا خواسته ی 
شما دراين باره چيست؛ انتخاب مى كنيد كه چه 
نكته هايى را بياموزيد و سپس تا پايان اين مسير 
را به شيوه ای منظم و با سرعتى مى پيماييد كه 

خودتان آن را تعيين مى كنيد.
۳. شکاف مربوط به زمان: اکنون برای 

شروع کردن، زمانی مناسب نیست.
منتظر  دادن كاری  انجام  برای  بيشتر  “هرچه 
بمانيد كه بهتر است آن را هم اكنون انجام دهيد؛ 
اين احتمال افزايش خواهد يافت كه آن كار را 

هرگز به معنای واقعى انجام نخواهيد داد.”
شايد شما نيز هم اكنون در زندگى شخصى يا 
شغلى خود در وضعيتى بحرانى قرار داريد. اگر 
چنين است؛ شايد مشتاق هستيد تا فرآيند رشد 
و پيشرفت تان را شروع كنيد. اگر چنين نيست؛ 
بهتر است چه اقدامى انجام دهيد؟فرقى نمى كند 
كه برای رشد كردن و پيشرفت داشتن انگيزه 

داريد يا خير؛ درهرصورت، هم اكنون به راستى 
زمانى مناسب برای شروع كردن فرآيند رشد و 

پيشرفت تان محسوب مى شود.
واقعيت اين است: شما هرگز كارهايى بسيار را به 
ثمر نمى رسانيد؛ مگر اينكه، قبل از آماده بودنتان 
برای انجام دادن هر كاری، بكوشيد دست به كار 
شويد و در آن زمينه پيشروی كنيد. اگر تاكنون 
به خواست خودتان برای رشد كردن و پيشرفت 
بايد  پس،  نكرده ايد؛  تصميم گيری  داشتنتان 
همين امروز در اين باره تصميم بگيريد. اگر همين 
امروز در اين باره اقدام نكنيد؛ شايد به بعضى از 
اهدافتان در زندگى برسيد و بتوانيد موفق شدنتان 
پايان  در  اما  بگيريد،  زمينه ها جشن  آن  در  را 
پى مى بريد رشد و پيشرفت تان بسيار كم تر از 
سطح توانايى های وجودتان بوده است. وقتى به 
خواست خودتان برای داشتن رشد و پيشرفتى 
دايمى تصميم مى گيريد؛ مى توانيد همواره در 

حال رشد و پيشرفت باشيد.
کردن:  به اشتباه  مربوط  شکاف   .۴

می ترسم که اشتباه کنم.
رشد و پيشرفت ممكن است كاری پر دغدغه 

كه  است  معنى  اين  به  حقيقتى  چنين  باشد. 
بپذيريد شما همه ی پاسخ ها را در اختيار نداريد. 
رشد كردن و پيشرفت داشتن مستلزم اين است 
كه بپذيريد ممكن است اشتباه كنيد. شايد تصور 
به نظر  انسانى هوشمند  اين صورت  كنيد در 
ندارند  دوست  انسان ها  از  بسياری  نمى رسيد. 
اشتباه كنند. به هرحال، اگر مى خواهيد رشد كنيد 
و پيشرفت داشته باشيد؛ بايد بهای بليت ورودی 
به اين عرصه را بپردازيد و بهای آن نيز اشتباه 

كردن گاه وبى گاه خواهد بود.
حال  در  همواره  و  كنيد  رشد  مى خواهيد  اگر 
پيشرفت باشيد؛ بايد بر ترستان در اين زمينه تسلط 
يابيد كه ممكن است اشتباه كنيد. همان گونه كه 
وارن بنيس، نويسنده و استاد دانشگاه مى گويد: 
“اشتباه به سادگى شيوه ای ديگر از انجام دادن هر 
كاری محسوب مى شود.” وقتى آگاهانه تصميم 
مى گيريد در مسير رشد و پيشرفت گام برداريد؛ 
است  ممكن  كه  بپذيريد  را  حقيقت  اين  بايد 
اشتباه كنيد. بهتر است اشتباهاتتان را همچنين 
نشانه هايى در نظر بگيريد كه از پيشروی شما در 

مسيری درست خبر مى دهند.

عارفانه روز

خداوند از ما نمى خواهد كارهای بزرگ
 را به ثمر برسانيم .او فقط از ما 

مى خواهد كارهای كوچک را
با عشقى شگرف انجام دهيم.

از دانش آموختن هيچ زمان غافل ممان ، گرچه 
در اين راه رنجها كشى، مبادا 

كه دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد .

يادگيری مداوم حداقل شرط الزم برای 
موفقيت در هر زمينه ای است كه در آن

 فعاليت مى كنيد؛ هر روز چيز جديدی بياموزيد. 

هر بدی مى توانى به دشمن نرسان
 كه ممكن است روزی دوستت گردد

 و هر سری داری با دوستت در ميان نگذار
 كه ممكن است روزی دشمنت گردد.

                        

افقي: 1- از آثار معروف گالب 
دره اي - قوي و رشيد 2- جو 
رزق   - خوان  آوازه   - سر   دو 
 - ظالم   - ساختمان  پايه   -3
تنبل جاليزي 4- هرگز نه عرب 
تركي  گوشت   - گوني  گياه   -
- سرمه چشم 5- از شهرهاي 
ايالم -  خورشيد-  شهر توت 
6- عقاب سياه - حرف نخست 
يوناني - گل سرخ صحرايي 7- 
خراب و ويران - كمربند زمين 
- عدد و شماره 8- آهنگر  - 
معلم دانشگاه - ورم 9- ساده و 
آسان -  ساز استاد احمد عبادي 
- رنگ تسكين - ناراحتي هاي 
زاينده -  شاعرا  پوستي 10-  
خوشبخت  كشور   - فسانه 
11- عود - پارسنگ -ترازو - 
كردستان  و  چين  پادشاه  لقب 
رمق  دستور-   و  حكم   -12
آخر - بر باد رفته-  شعله آتش 
13- شادماني - از آثار معروف 
جوان   - رازي  زكرياي  محمد 
14-  نمايش خنده دار - منظم 
از  باقي بودن 15-  آراسته -  و 
آثار  از   - )ع(  موسي  معجزات 

معروف احمد محمود

يخهاي  كشور   -1 عمودي: 
فوتبال  مربيان  از   - جاويدان 
كشورمان 2- خوش قد وقامت 
- عقيده و نظر - سود از كسب 
پراكنده  - ميوه  و تجارت 3- 
شبيه گيالس - عدسي كوژ 4-  
آمريكايي را گويند - نام تركى - 
ساز و برگ - حرف دهن كجي 
-جانشينان  دست   سطح   -5
اشكاني كه كراسوس  - سردار 
رومي را شكست داد 6- ظرفي 
كه در كوره پخته شود - هديه 
اراده  تاجريزي 7-  فرستادن-  
قوي - گرانمايگي  -انكار كننده 
8- چپاول و تاراج - از تقسيمات 

 -9 وسيع  جلگه   - كشوري 
سرگذشت   - ظريف  سخن 
شدن  خشک   - پيشينيان 
دشمن   - آمدن  به  امر    -10
وارد  و  زبردست   - سرسخت 
11-  جانوري شبيه عنكبوت - 
زمين پر از سنگ - درست و به 
اندازه 12-  پر حرفي - حرف 
و  صاحب  ندا-   حرف   - درد 
مالک 13-  از زيراندازها - كاخ 
فرانسوي  خودروي   - روسيه 
امام  ازا لقاب  14- مقابل دور- 
پر  غالت  از   - )عج(  دوازدهم 
معروف  آثار  از    -15 مصرف 

مولوي - چشم انتظار بودن
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نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

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

پیکان وانت مدل 87 به باال ترجیحاً 
دو گانه خریداریم.  09335611664

شاهسوند نمایندگی خراسان  جنوبی 

برای کادر شرکت یک مدیرفروش
با تجربه و تعدادی بازاریاب 
درسطح استان نیازمند است.

32258273 -09152016208

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

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

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

09153613243 - شریفی

کار خوب اتفاقی نیست

به تعدادی استادکار ماهر نقاش 
ساختمان نیازمندیم. 32430427

به تعدادی اکیپ گچ کار، سنگ کار، 
کاشی و سرامیک کار نیازمندیم.

09105475387 - پردلی

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

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20
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تیم های برتر مسابقات والیبال بانوان کارکنان دولت 
جام دهه فجر  استان مشخص شدند

 مسابقات والیبال بانوان کارکنان دولت، در سالن ورزشی حجاب 
بیرجند به پایان رسید و تیم آموزش وپرورش توانست قهرمان 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  شود.به  مسابقات  این 
وجوانان، مسابقات والیبال بانوان کارکنان دولت که از ابتدای ایام 
ا... دهه مبارک فجر و در سالن حجاب بیرجند آغاز شده بود روز 
از  تیم  با حضور 10  که  مسابقات  رسید.دراین  پایان  به  جمعه 
کاکنان ادارات بیرجند و به مدت دوهفته برگزارشد تیم آموزش 
پرورش بیرجند موفق شد مقام قهرمانی این دوره ازمسابقات را 
آن خود کند و تیم های نیروی انتظامی وآموزش پرورش نهبندان 

به ترتیب مقام های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

دومین پیروزی مردان و زنان اسکیت ایران 
در رقابت های جهانی

های جهانی  رقابت  در  ایران  مردان  بال  رول  اسکیت  ملی  تیم 
به میزبانی شهر داکا بنگالدش با غلبه بر تیم تانزانیا به دومین 
پیروزی خود دست یافت.تیم ملی اسکیت رول بال مردان ایران 
صبح یکشنبه در دومین دیدار خود تیم تانزانیا را با نتیجه 7 بر 2 
به شکست داد. رقابت های جهانی رول بال با حضور حدود 700 
ورزشکار این رشته از ٤0 کشور در حال برگزاری است و تیم ایران 

در دو بخش مردان و زنان در این مسابقات شرکت کرده است.

ملی پوشان کشتی فرنگی از 3 اسفند به اردو می روند

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن از 3 اسفند در خانه 
کشتی شماره یک تهران آغاز می شود. اردوی تیم ملی کشتی 
فرنگی که خود را برای حضور در جام جهانی سال 2017 آماده 
می کند تا 15 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.جام جهانی کشتی 
فرنگی روزهای 26 و 27 اسفند با حضور هشت کشور برتر ایران، 
روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، آلمان، اوکراین، قزاقستان و 

بالروس در شهر آبادان برگزار می شود.

مسیر دشوار والیبال ساحلی ایران در رقابت با مدعیان جهانی

قهرمانی دومین دوره مسابقات تور جهانی والیبال ساحلی در حالی 
به روسیه رسید که نتایج تیم های ایرانی در این رقابت نشان از 
روز  گزارش  دارد.به  جهانی  مدعیان  به  نسبت  زیاد  فنی  فاصله 
یکشنبه ایرنا، تور جهانی والیبال ساحلی که از 27 بهمن به میزبانی 
جریزه کیش آغاز شده بود، با قهرمانی تیم روسیه به پایان رسید. 
در مجموع دو جدول اصلی و مقدماتی این رقابت ها که با حضور 
٤0 تیم از 23 کشور جهان برگزار شد، 32 مسابقه انجام شد و تیم 

های لهستان و روسیه عنوان های دوم و سوم را به دست آوردند.

این غذا رگهایتان را مسدود نمی کند

العاده  فوق  منبع  چرب  ماهی:ماهی های 
این  هستند.  امگا3  چرب  اسیدهای 
خوب«  »چربی های  به  چرب  اسیدهای 
بهبود  برای  ما  بدن  و  هستند  معروف 
عملکرد دستگاه قلب و عروق و جلوگیری 
در  دارد.  نیاز  آنها  به  رگ ها  گرفتگی  از 
بین ماهی های مختلف، ماهی آزاد، ماهی 

خال مخالی، تن و ساردین و غیره حاوی 
امگا3  چرب  اسیدهای  میزان  بیشترین 
هستند. اسفناج:نتایج پژوهش های متعدد 
از  سرشار  اسفناج  که  می دهند  نشان 
برای جلوگیری  و  است   C و   A ویتامین 
از اکسایش کلسترول و بروز بیماری هایی 

مانند تصلب شرائین مفید است.

تقویت عضالت با این ویتامین 

 D پژوهشگران بریتانیایی میزان ویتامین
حجم  و  چربی  میزان  غیرفعال،  و  فعال 
بین  سالم  بزرگسال  فرد   116 عضالت 
20 تا 7٤ سال را اندازه گیری کردند.آنها 
دریافتند افراد دارای میزان باالی ویتامین 
حجم  و  توده  دارای  خون  در  فعال   D
بودند.چربی  کمتری  چربی  با  عضالنی 

بدن با افزایش میزان ویتامین D غیرفعال 
مرتبط است اما عضله فاقد چربی راهکار 
افزایش میزان ویتامین D فعال بدن است.
حال ما درک خوبی از نحوه تاثیر ویتامین 
اما  داریم،  ها  استخوان  استحکام  بر   D
هنوز نیاز به درک بهتری در مورد نحوه 

عملکرد آن بر عضالت هست.

عوامل سفید شدن مو 

استادیار  کندو،  روپال  استرس:دکتر 
وسترن  نورت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
که  نمی شود  باعث  »استرس  می گوید: 
موهای شما به طور مستقیم سفید شود، 
اما آزمایش ثابت کرده است که استرس 
در مورد مسائل پوست و مو نقش دارد.” 
که  باشد  مهم  آنقدر  می تواند  مورد  این 

حتی یک محیط استرس زا باعث از دست 
دادن تمام موها شود.مو و رنگ:سلول های 
بنیادی مو و سلول های بنیادی رنگدانه دو 
مورد کامال متفاوت از یکدیگر هستند. این 
دو مورد به طور معمول با هم کار می کنند، 
اما در هر صورت ممکن است گاهی اوقات 

قبل از موعد مقرر فرسوده شوند.

درمان خشکی دهان در خواب

در صورتی که دچار خشکی دهان هستید 
از غذاهای شیرین یا اسیدی و آب نبات 
دوری کنید، چرا که تا حد زیادی خطر 
می  افزایش  را  دندان  پوسیدگی  به  ابتال 
آب  زیادی  مقدار  روز،  طول  در  دهند. 
دهان  خشکی  رفع  به  مایعات  بنوشید. 
کمک می کنند.برای جلوگیری از خشکی 

با  که  شود  می  توصیه  خواب،  در  دهان 
خمیردندان حاوی فلوراید مسواک بزنید 
و از دهان شویه های حاوی الکل، که می 
توانند این مشکل را حادتر کنند، دوری 
دستگاه  یک  که  شود  می  کنید.توصیه 
تا  دهید  قرار  خود  اتاق  در  سرد  بخار 

رطوبت اتاق را تامین کند. 

1-آنتوسیانین:سیب زمینی های بنفش، آبی و 
قرمز حاوی این رنگدانه های آنتی اکسیدانی 
هستند که با خطر سرطان و بیماری های قلبی 
مقابله می کنند 2-کافئیک اسید و فرولیک 
زمینی  سیب  پوست  در  ماده  دو  اسید:این 
هستند  مغذی  ترکیبات  جزو  و  دارند  وجود 
که ترکیبات سرطان زای خطرناک را از بین 
به  ترکیب  اسید:این  برند3-کلوروژنیک  می 

پیشگیری از ابتال به سرطان و تولید ترکیبات 
سرطان زا پیشگیری می کند ٤-کربوهیدرات 
می  تولید  انرژی  ترکیبات  پیچیده:این  های 
معده  سوزش  افسردگی،  کنترل  به  و  کنند 
کنند. می  کمک  حافظه  خوب  عملکرد  و 
که  سالمی  سالمند  افراد  روی  هایی  بررسی 
از کاهش حافظه شکایت دارند و روزانه 250 
گرم پوره سیب زمینی می خورند انجام شد. 

محققان مشاهده کردند بهبود چشمگیری در 
حافظه کوتاه و بلندمدت این افراد حاصل شد 
5-پتاسیم:مواد غذایی سرشار از پتاسیم مانند 
سیب زمینی فواید زیادی برای سالمت قلب 
را  کلیه  سنگ  بروز  خطر  و  داشته  عروق  و 
نیز کاهش می دهند 6-اسپونین:اسپونین ها 
برای کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 
6:این  7-ویتامین  هستند  مفید  سرطان  و 

ویتامین محافظ قلب و تسکین دهنده عالئم 
افسردگی، بی خوابی و سندرم پیش از قاعدگی 
زمینی  سیب  ما  C:همه  8-ویتامین  است. 
این  خوشبختانه  و  کنیم  می  مصرف  زیادی 
است.   C ویتامین  منابع  از  یکی  ماده غذایی 
این ویتامین آنتی اکسیدان از مضرات رادیکال 
تقویت  باعث  و  کرده  پیشگیری  آزاد  های 

دستگاه ایمنی می شود.

آشنایی با پادشاه آشپزخانه: سیب زمینی! 

میوه ای که دندان را درخشان می کند

لیمو میوه همه کاره بوده و خواص مفید 
برای  آن  از  استفاده  که  دارد  متعددی 
بهداشت دهان و دندان بسیار مفید است، با 
توجه به خواص دارویی این میوه می توانید 
به کمک آن جرم های دندان های خود را از 
بین ببرید. با وجود خاصیت از بین برندگی 
جرم و پالک دندانی، باید توجه داشت که 

لیمو به دلیل اسیدی بودن آن نباید زیاد 
مورد استفاده قرار بگیرد، زیرا مصرف مداوم 
آن مینای دندان را از بین برده و موجب 
بروز عوارض می شود. به منظوراستفاده از 
لیمو، باید نصف فنجان آب لیمو را با نصف 
روزانه 5  و  فنجان آب گرم مخلوط کرده 

دقیقه آن را در دهان خود بگردانید.

56 فقره دزدی توسط سارق الل

متهم سابقه دار حرفه ای که به  56 انباری مجتمع های مسکونی در بیرجند دستبرد زده  
بود توسط ماموران انتظامی دستگیر و به جرم خود اعتراف کرد.فرمانده انتظامی استان 
گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد از انباری  مجتمع های مسکونی در بیرجند و طرح 
شکایت شهروندان در کالنتری های حوزه محل وقوع جرم ، رسیدگی به این پرونده در 
دستور کار ماموران قرار گرفت.سردارشجاع افزود: ماموران کالنتری 11 بیرجند با گشت 
زنی در حوزه استحفاظی خود به یک نفر مشکوک شدند و نامبرده را با خودروی پراید 
متعلق به خودش به کالنتری منتقل کردند .وی گفت: در بازرسی از خودروی فرد مشکوک 
تعداد زیادی اقالم سرقتی کشف شد که فرد مشکوک به 17 فقره سرقت از انباری مجتمع 
های مسکونی اعتراف کرد.وی افزود: متهم از کالنتری در اختیار کارآگاهان آگاهی قرار 
گرفت که با بازجویی های فنی فرد30 ساله سابقه دار به 39 فقره سرقت دیگر اعتراف کرد.

آخرین جزئیات از واژگونی اتوبوس در محور باغچه - مشهد

 سرپرست ایستگاه 9 شهدای آتش نشانی مشهد از واژگونی یک اتوبوس در محور باغچه - مشهد 
خبر داد و گفت: این تصادف ٤ کشته بر جای گذاشت.سید محمد رجایی در تشریح جزییات این 
سانحه رانندگی اظهار داشت: یک اتوبوس در محور باغچه - مشهد در حالی واژگون شد که حدود 
٤0 سرنشین داشت.وی افزود: پس از اطالع از وقوع تصادف در این محور ٤ دستگاه خودروی 
عملیاتی از ایستگاه 9 شهدا به محل حادثه اعزام شد.سرپرست ایستگاه 9 شهدای آتش نشانی 
مشهد با اشاره به اظهارات شاهدین ماجرا مبنی بر اینکه این اتوبوس به دلیل لغزندگی ناشی 
از بارندگی واژگون شده است، گفت: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در 
دست بررسی است.رجایی با بیان اینکه در این تصادف 11 نفر از مسافران به صورت سرپایی 
درمان شدند، عنوان کرد: ٤ نفر از سرنشینان این وسیله نقلیه داخل کابین خودرو محبوس شدند 

که متاسفانه یک زن و ٤مرد به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختند.

هزار و 900قطعه مرغ غیر مجاز توقیف شد

فرمانده انتظامي سربیشه از کشف یک هزار و 900 
قطعه مرغ غیر مجاز و بدون مجوز بهداشتي خبر داد.

سرهنگ علیرضا فوالدي اظهار داشت:مأموران هنگام 
گشت زني و کنترل محورهاي عبوري به دو کامیون 
کردند.وي  متوقف  را  خودروها  و  شدند  مشکوک 
افزود:در بازرسي از این دو خودرو هزار و 900قطعه 
مرغ غیر مجاز که بدون مجوز بهداشتي حمل مي شد 
کشف شد.سرهنگ فوالدي بیان داشت:در این رابطه 
مراحل  سیر  جهت  متهم  دو  و  تشکیل  اي  پرونده 

قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

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

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن
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میانگین بارش ها در  استان به ۲ برابر افزایش یافت

تسنیم-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی گفت: بارش های دو روز گذشته در استان میانگین 
بارش ها را در خراسان جنوبی به دو برابر افزایش داد.برهانی اظهار کرد: طی دو روز گذشته در شهرستان قاین 59 میلیمتر، سربیشه 46 

میلیمتر، سرایان 45، زیرکوه 35، خوسف 33، بیرجند 19، فردوس 15 ، طبس 8، بشرویه 5 و نهبندان یک میلیمتر باران باریده است.
دوشنبه* 2  اسفند 1395 * شماره 3728

7
 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران: 
گردهمایی مادران و همسران شهدا 
در استان برگزار می شود

ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  تسنیم-مدیرکل 
استان با بیان اینکه از 15 اسفندماه تا 15 فروردین  
تابلوهای تمثا ل های شهدا که در خیابان ها نصب 
است تعویض و نوسازی می شود گفت: ۲1 اسفندماه 
خراسان  در  شهدا  همسران  و  مادران  گردهمایی 
جنوبی برگزار می شود.حجت االسالم معصومی در 
کمیته ایثارگران اظهار کرد: زنده نگهداشتن تفکرات 
و فرهنگ شهید و شهادت در جامعه امروزی وظیفه 
یک دستگاه، سازمان و ارگان یا نهاد خاصی نیست.

کسب رتبه نخست خراسان جنوبی در ثبت 
نام اعضای خانه های مطبوعات کشور

  
ثبت  در  نخست  رتبه  جنوبی  غالمی-خراسان 
نام الکترونیک اعضای خانه های مطبوعات کشور 
ستاد  اعالم  بنابر  جنوبی  کرد.خراسان  کسب  را 
برگزاری انتخابات خانه های مطبوعات کشور ، در 
مطبوعات  خانه های  اعضای  الکترونیک  نام  ثبت 
کشور در رتبه اول قرار گرفت.محبی با اعالم این 
نام  ثبت  نام  ثبت  مهلت  پایان  از  گفت:پس  خبر 
الکترونیک اعضای خانه های مطبوعات کشور که 
از تاریخ ۲٠ تا 3٠ بهمن سالجاری تعیین شده بود 
خراسان جنوبی با ثبت نام 56 نفر در این سامانه رتبه 

نخست را کسب نمود.

امروز افتتاح نمایشگاه سومین جشنواره مد 
و لباس اسالمی ایرانی خراسان جنوبی

دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ 
لباس  و  مد  جشنواره  سومین  نمایشگاه  افتتاح  از 
ایرانی استان امروز ۲ اسفندماه 95 در  اسالمی  - 
استان خبر داد. محبی در جلسه کارگروه و برنامه 

ریزی سومین جشنواره مد و لباس استان با اعالم 
و  مد  جشنواره  سومین  گفت:اختتامیه  خبر  این 
لباس اسالمی  - ایرانی و تجلیل از نفرات برتر این 

جشنواره 4 اسفند جاری در بیرجند برگزار می شود.

500میلیون تومان اعتبار برای 
 آموزش عشایر با امضاء نوبخت روی

مالیی- بیجاری رئیس  امور عشایر آموزش و 
امضاء  با  تومان  گفت:5٠٠میلیون  استان  پرورش 
که  داریم  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت 
گوید  می  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
است.اولین  آن  تخصیص  پیگیر  اما  نیست  اعتبار 
جلسه شورای عشایر استان با یک سال تاخیر! به 
ریاست سرپرست معاونت عمران استانداری برگزار 
شد. مدیر کل امور عشایر هم  گفت: 8٠درصد از 
جمعیت عشایر استان مرزنشین هستند.وی با تاکید 
براینکه باید رفاه نسبی عشایر را نسبت به روستا 
کرد:در ۲سال  خاطرنشان  کنیم   تامین  شهرها  و 
گذشته اعتبارات عشایر یک درصد بوده  که اکنون 
امور  اداره  .رییس  است  یافته  افزایش  3درصد  به 
عشایر آموزش وپرورش استان هم   بیان کرد:تامین 
ایاب و ذهاب 11هزار دانش آموزان عشایر ساالنه 
۲٠٠میلیون تومان هزینه دارد وکسی در این باره به 
ما کمک نمی کند.در این رابطه  مقرر شد اداره کل 
عشایر و آموزش و پرورش با هماهنگی فرمانداری 
ها برای تامین وسیله ایاب و ذهاب تصمیم بگیرند.
دستور کار بعدی تامین آب و برق “مهر دشت درح 
“ و چاه مسافر طبس  بود که مدیر عامل آب و 
فاضالب روستایی در این باره بیان کرد: در شهرک 
وبا  شده  کشی  لوله  “1۲کیلومتر  “درح  عشایری  
است  آب  نامطلوب  منطقه  آب  این که  به  توجه 
شیرین کن نصب کرده ایم.مدیرعامل آبفار با بیان 
اینکه برای این طرح ها سال گذشته 15٠میلیون 
پیش بینی کرده بودیم که تخصیص نداشت گفت 
امسال هم 13٠میلیون تومان درنظر گرفتیم که هنوز 
تخصیص نداشته است.بسکابادی وضع منطقه چاه 
مسافر طبس را از نظر تامین آب شرب بهداشتی 
بحرانی اعالم وعنوان کرد: برای این منطقه) ازستاد 
مدیریت بحران(95٠میلیون تومان در نظر گرفته ایم 
اجرا خواهد شد.     به زودی طرح دو شبکه ای  که 
مدیرعامل آب منطقه ای نیز گفت: شورای عالی آب 
اجازه حفر چاه نمی دهد اما این مناطق آزاد هستند 
و در اولین فرصت که مجوز حفر گرفتیم اقدام می 
کنیم.وی خاطرنشان کرد: آب این منطقه فقط برای 
کشاورزی و دامپروری مناسب است دستور کار بعدی 
تامین برق با استفاده از پنل خورشیدی سیار بود که  
کرد:اداره عشایر  بیان  استان  امور عشایر  مدیرکل 
کرده  منعقد  ای  نامه  تفاهم  نیرو  وزارت  با  کشور 
است که این پنل ها  رایگان به عشایر تحویل شود 
اما متاسفانه به علت نبود طرح کارشناسی سازمان 
بازرسی ورود پیدا کرده و تاکنون محقق نشده است.
نبود  فرهنگی  مراث  نماینده  گفته ی صداقت  به 
عالمت شناسایی کویر ها و ایل راه های عشایری 
باید  که  است  شده  گردشگران  شدن  گم  موجب 
تدبیری برای آن اندیشده شود.  سرپرست معاونت 
عمرانی استانداری نیز در این جلسه بیان کرد: در 
گذشته به عشایر رسیدگی نشده است و باید  به انها 
توجه شود.وی به خواجوی مدیرکل امور روستایی و 
عشایر استانداری دستور پیگیری حضوری برای اخذ 
تسهیالت مازاد برای عشایر استان در دفتر مناطق 
افزود:  و  را صادر کرد  رئیس جمهور  نهاد  محروم 
امسال از محل ماده 1۲ به آبرسانی سیار و بازسازی 
ایلراه عشایری اعتباری خوبی تخصیص یافته است.
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معاونت سازمان ملی استاندارد ایران از 
واحد کویرتایر بازدید کرد

دادرس مقدم-معاونت نظارت بر اجرای استاندارد 
همراه  هیئت  باتفاق  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 

موانع  بررسی  هدف  با  تایر  کویر  تولیدی  واحد  از 
و مشکالت این بخش ، بازدید بعمل آورد.مرندی 
مقدم معاونت نظارت بر اجرای سازمان ملی استاندارد 
ایران ، باتفاق مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی و 
هیئت همراه در حاشیه گردهمایی مدیران ستادی 
خط  از   ، بیرجند  در  استاندارد  سازمان  استانی  و 
تولید شرکت کویر تایر بازدید کردند.در این دیدار 
،  قسمتهای مختلف پخت ، تولید ، انبار و ...شرکت 
مورد بازدید قرار گرفته و در پایان با مدیر عامل و 
مدیران کنترل کیفیت و  ارشد قسمتهای مختلف 
تولید ، جلسه ای بمنظور بررسی وضعیت انجام کار 

صورت پذیرفت.

گردهمایی نظارت بر اجرای استاندارد 
شرق کشور در خراسان جنوبی برگزار شد

غالمی-ششمین گردهمایی دوره ی سوم منطقه 
معاونت  حضور  با  استاندارد  اجرای  بر  نظارت  ای 
نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد با 
هدف ارائه گزارش عملکرد استانهای شرق کشور و 

... بمدت یک روز در بیرجند انجام شد.محمد رضا 
جنوبی  خراسان  استاندارد  کل  مدیر  مقدم  مروی 
ضمن اعالم این خبر افزود : ششمین گردهمایی 
منطقه ای دور سوم نظارت بر اجرای استاندارد با 
حضور آقای مرندی مقدم معاونت نظارت بر اجرای 
استاندارد سازمان ملی استاندارد و مدیران کل ستادی 
استانهای  از  انطباق  ارزیابی  معاونین  و  استانی  و 
سیستان و بلوچستان  ، کرمان ، خراسان رضوی، 
خراسان  استاندارد  میزبانی  به  و  شمالی  خراسان 
جنوبی بکار خود پایان داد.وی گفت این گردهمایی 
بمنظور ارائه گزارش استانهای شرق کشور در زمینه 
طرح کنترل بازار در سال جاری ، گزارش عملکرد 
در زمینه اعطای پروانه کاربرد عالمت استاندارد ، 
بررسی واحدهای تولیدی و آزمایشگاههای همکار 
آالینده  مجاز  وحد  استانداردهای حالل  بررسی  و 
اجرای  بر  نظارت  سامانه  وضعیت  بررسی  و  ها 

استاندارد........برگزار گردید. 

برگزاری اولین جلسه ستاد اجرائی 
خدمات سفر شهرستان سرایان

اجرائی خدمات سفر  غالمی-اولین جلسه ستاد 
شهرستان سرایان با حضور فرماندار، معاون عمرانی 

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول  فرمانداری، 
صنایع دستی و گردشگری، مسئوالن کمیته ها و 
سایر اعضای ستاد اجرائی خدمات سفر شهرستان 
1٠ بهمن برگزار شد.عرب مسئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر ستاد 
و  مقدم  خیر  ضمن  سرایان  سفر  خدمات  اجرائی 
تشکر از مسئولین کمیته ها و سایر اعضای ستاد 
برای فعالیت های سال گذشته، به اهمیت کار ستاد 
به ثبت جهانی  با توجه  نوروزگاه  و اجرای مراسم 
نوروز، فرآیند انتخاب شهر برتر خدمات گردشگری 
و فرصت مناسب برای معرفی شهرستان اشاره و 
همچنین گزارشی از برنامه های دبیرخانه ستاد را 

بیان نمود.

ساخت  و بهسازی بیش از یک هزار و 352 
واحد مسکونی برای نیازمندان

برنای تنها-بیش از ۲9 میلیارد و ۲٠٠ میلیون ریال 
مددجویان  مسکن  سازی  مقاوم  و  بهسازی  برای 
تحت پوشش از ابتدای سالجاری  در استان هزینه 
 ، مسکن  خرید  یا  و  احداث  به  است.کمک  شده 
 ، حصارکشی   ، ساختمان  کلی  و  جزیی  تعمیرات 
احداث  بهداشتی،  سرویس  احداث   ، حمام  احداث 
 ، برق   ، آب  انشعابات  از  مندی  بهره  و  آشپزخانه 
گاز به خانواده های تحت پوشش از جمله خدمات 
عمرانی این نهاد را تشکیل می دهد .گل محمدی، 
مدیر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته 
از دغدغه های  امداد خراسان جنوبی گفت: یکی 
داشتن  سرپناه  پوشش،  خانواده های تحت  مهم 
مناسب است و در واقع یکی از راههای توانمندسازی 
اینکه  به  اشاره  با  محمدی  است.گل  ها  خانواده 
استان   در  پوشش  تحت  مددجویان  از  بسیاری 
هستند. نشین  اجاره  و  نامناسب  مسکن  دارای 
از همکاری خیران در حل این مشکل تقدیر کرد.

پنجمین رزمایش راهیان بیت المقدس در استان برگزار می شود

استاندار: نیروی انتظامی در برقراری نظم وامنیت نقش ارزنده ای داشته است

هشدارهای فراگیر دادستان

سخنگوی رزمایش راهیان بیت المقدس استان: 

 انتقاد از عملکرد بخشی از یک مجموعه، به معنی نادیده گرفتن زحمات همه آن نیست 

 حضور فعال روزنامه آوا در نمایشگاه

  کتاب؛ نذر ماندگار فرهنگ    

 )Ava.news12@gmail.com( 
بار،  نخستین  برای  دیروز   - کاری 
جهاد  رئیس  حضور  با  کتاب  نذر  نمایشگاه 
بیرجند  شهر  نگارخانه  در  استان  دانشگاهی 
در  نمایشگاه  مسئول  قاسمی  شد.  برگزار 
گفتگو با آوا عنوان کرد: بیش از 35٠٠ جلد 
از خراسان جنوبی، رضوی و شمالی،  کتاب 
بلوچستان  و  سیستان  سمنان،و  تهران،، 
تا در معرض دید قرار  گردآوری شده است 
گیرد. به گفته وی این کتاب ها از ناشران، 
خیران، سازمان ها، NGO ها و کتابخانه 

های عمومی مختلف تهیه شده است. 

روزی ماندگار درخاطره استان  
به گفته قاسمی 35 دستگاه اجرایی شامل 
سازمان  بیرجند،  شهر  شورای  استانداری، 
رفاهی تفریحی  ،و اداره کل کتابخانه های 
که  کنند  می  این طرح همکاری  در  استان 
فرهنگی  طرح  ترین  وسیع  نمایشگاه  این 
برگزاری  از  وی  است.  استان  در  مردمی 
تابستان 96  در  نذر کتاب  نمایشگاه  دومین 
نمایشگاه  داریم  تصمیم  افزود:  و  داد  خبر 
راه  دبیرخانه  تشکیل  با  را  کتاب  نذر  دائمی 
اختصاص  به  نیاز  البته  که  کنیم  اندازی 
مکانی مناسب با آن داریم. وی  عنوان کرد: 
این نمایشگاه یک روز است ولی روزی که 

در خاطره استان باقی خواهد ماند.

نمایشگاه نذر کتاب شروعی موثر 
برای نهادینه کردن استفاده از کتاب 

در بین جوانان 
رئیس  نژاد  عبدالرزاق  االسالم  حجت 
بیرجند   شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون 
کرد:  عنوان  آوا،  غرفه  از  بازدید  در  هم 
بوده  استان  روزنامه  اولین  روزنامه،  این 
است.  بهترین  کیفی  و  کمی  لحاظ  به  که 
محقق  و  استان  در  کتاب   4٠ مولف  پویان 
بیان  با  نیز  دارویی  گیاهان  پژوهشگر  و 
هیچ  و  دارد  علمی  قداست  کتاب  که  این 
کرد:  عنوان  گیرد  نمی  را  آن  جای  چیز 
نمایشگاه نذر کتاب می تواند شروعی موثر 
برای نهادینه کردن استفاده از کتاب در بین 
جوانان باشد. وی با اشاره به این که خیلی 
از افراد با استعداد استان به دلیل مشکالت 
مالی امکان استفاده از کتاب های درسی را 
ندارند ادامه داد: با گسترش این فرهنگ می 
کرد.  نیز کمک  جامعه  دانش  ارتقا  به  توان 
کودکان  که  است  دردآور  پویان  گفته  به 
شخصیت های غیر ایرانی را که اکثرا هیچ 
خبری از مهر و عطوفتی در آنان نیست می 
شناسند اما با قهرمانان ملی و مذهبی کشور 
خود آشنایی ندارند، راه یافتن کودکان به این 

با  وی  بود.  خواهد  موثر  قطعا  ها  نمایشگاه 
یادآوری روزهای اول شروع به کار روزنامه 
آوای خراسان جنوبی عنوان کرد: تالش ها 
با کارشناسان  این روزنامه  و جلسات متعدد 
و صاحب نظران را در زمان تقسیم استان به 
های  روزنامه  از  یکی  نیز  االن  دارم،  خاطر 
جان دار و مهم است و امیدوارم همین گونه 

پیش برود.

کتاب ها کامال رایگان هستند
 و هرسال شارژ می شوند

گفتگو  در  نیز  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
نمایشگاه  که  این  بیان  با  آوا،  خبرنگار  با 
است  نظیر  بی  خودش  نوع  در  کتاب  نذر 
اضافه کرد: این که از عنوان نذر به عنوان 
برای  شده  استفاده  شرعی  و  دینی  تعهد 
جامعه تحریک کننده است. حجت االسالم 
امروزی  این که جامعه  به  اشاره  با  لطفیان 
کاهش  افزود:  است  کرده  قهر  کتاب  با  ما 
دانشگاه  افزایش  به  توجه  با  خوانی  کتاب 
ها، جفای به اصل دانش، دانش پژوهان و 
باید  کار  تاکیدکرد:  وی   است.  کتاب  خود 
مردمی انجام شود نه دولتی، تا بتواند تداوم 
مختلف  های  مجموعه  البته  باشد،  داشته 
کنند.  همکاری  راستا  این  در  باید  نیز 
اندازی  راه  به  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 

اشاره  مساجد  در  شبستان  های  کتابخانه 
رایگان  کامال  ها  کتاب  داد:  ادامه  و  کرد 

هستند و هرسال شارژ می شوند.

روزنامه آوا روزنامه مردمی
 و بی طرف

از  دیدار  در  بهزیستی  کل  مدیر  آرامنش 
غرفه آوا گفت: نذر کتاب ایده ای جدید  است 
امیدوارم این  فضای ترغیب به کتابخوانی و 
کار فرهنگی ادامه دار باشد. وی تاکید کرد: 
نذر کتاب می تواند فرهنگ سازی شود  و 
کتاب  یک  بردارد  که  کتاب  یک  هرنفر 
دیگر را جایگزین آن کند.  آرامنش با بیان 
اینکه  در حوزه محیط زیست هم  نذر نقش 
موثری دارد افزود: مثال در حوزه آب و دان 

که  دوستانی  بدهیم.  انجام  نذر   توانیم  می 
عالقمند به محیط زیست هستند می توانند 
مثال هزینه یک آبشخور یا دان و علوفه به 

کشاورزان و حتی حیوانات به عنوان نذر ادا 
کنند. آرامنش ادامه داد: محیط زیست  برخی 
گونه ها مثل و گرگ و یوزپلنگ را بیمه می 
کند و  مردم و دلسوزان طبیعت می توانند 
زمستان  در  مخصوصا  را  علوفه  و  درصدی 
حیات  از  حمایت  کنند.  وحش  حیات  نذر 
وحش  و محیط زیست باید دو طرفه باشد. 
مردمی  روزنامه  را یک  آوا  روزنامه  آرامنش 
خواند و گفت: وظیفه اطالع رسانی یک کار 
خطیر و سخت است و این خیلی عالی است 
که روزنامه بدون هیچ جناح بندی خاص به 

خوبی این کار را انجام می دهد.  

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی که 
سخن  استان  انتظامی  فرمانده  با  دیدار  در 
نیروی  زحمات  از  تقدیر  ضمن  گفت،  می 
انتظامی، نقش این مجموعه را در برقراری 
علی  دانست.سید  ارزنده  وامنیت  نظم 

اکبرپرویزی در این دیدار، تالشهای نیروی 
انتظامی در برقراری آرامش وامنیت را ستود 
وپرسنل  استان  انتظامی  فرماندهی  وافزود: 
سخت کوش این مجموعه، در تًامین امنیت 
که  اند  درخشیده  خوش  استان  سطح  در 

در  مردم  شایسته  فرزندان  این تالش های 
نیروی انتظامی، مورد تقدیر می باشد.رئیس 
همه  حرکت  ضرورت  استان  تًامین  شورای 
مجموعه ها برمدار قانون را مورد تًاکید قرار 
اعمال  برخی  کنیم  مراقبت  وافزود:باید  داد 

این  جایگاه  به  قانونی  فرا  واقدامات  نظرها 
مجموعه خدوم وپرسنل پرتالش آن آسیبی 
با  استان،  در  دولت  عالی  نرساند.نماینده 
بخشی  عملکرد  از  انتقاد  اینکه  به  اشاره 
گرفتن  نادیده  معنی  به  مجموعه،  یک  از 

تصریح  نیست،  مجموعه  آن  همه  زحمات 
زیرمجموعه  برخی  در  است  ممکن  کرد: 
ها نارسایی هایی وجود داشته باشد که باید 
مورد بررسی قرار گیرد واین به معنی نادیده 

گرفتن زحمات آن مجموعه نیست.

مالیی- دیروز اولین شورای اطالع رسانی 
دادگستری استان با حضور  دادستان بیرجند 
در دادگستری برگزار شد.طبق مصوبه شورای 
با  شورا  این  استان  دادگستری  ریزی  برنامه 
عملکرد  دقیق  و  رسانی شفاف  اطالع  هدف 
دادگستری و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه 
تشکیل می شود.مقدس  در همین باره بیان 
کرد: مقام معظم رهبری چندین بار فرموده اند 
که قوه قضاییه باید 1٠٠درصد انقالبی باشد و 
انقالبی عمل کند.وی افزود:انقالبی بودن تند 
 ، باید عادالنه ، خردمندانه  بلکه  روی نیست 
صادقانه ، دلسورانه ، منصفانه ، قاطعانه و بدون 

رودربایستی عمل کند. 

ها  دادستان  به  را  تخلفات  مردم   
اعالم کنند

دادستان  اینکه  بیان  با  قضایی  مقام  این 
که  ای  عمده  4موضوع  است  العموم  مدعی 
:حقوق  شامل  کندرا  می  پیگیری  دادستانی 
عامه ، فضای مجازی، پیشگیری از وقوع جرم 
و حفظ حقوق بیت المال دانست . وی با تاکید 

براینکه حقوق عامه در جامعه بسیار مظلوم واقع 
شده است با اشاره به ماده ۲9٠آیین دادرسی 
از حقوق عامه جزء  کیفری عنوان کرد دفاع 
کرد:  تاکید  .”مقدس”  است  دادستان  وظیفه 
اگر دستگاه اجرایی دولتی به صورت عامل یا 
اشخاص حقیقی کاری کنند که به ضرر حقوق 
این موضوع  اگر  باشد دادستان تذکر و  عامه 
مرکز  دارد.دادستان  کندعواقب  پیدا  استمرار 
استان از مردم خواست تا هر گونه تخلفی که 
منجربه ضایع شدن حقوق عمومی می شودرا 

کتبا به دادستان ارائه دهند.

هشدار دادستان به متخلفان
  فضای مجازی

وی رسیدگی به فضای مجازی ، پیشگیری 
از وقوع جرم و به ویژه برخورد با متخلفان در 
ها  دادستان  دیگر  وظیفه  را  مجازی  فضای 
افزود: متاسفانه فضای مجازی  اعالم کرد و 
با همه خصوصیات خوب و بدی که دارد منجر 
شده  ما  اسالمی  و  ایرانی  جوان  انحراف  به 
است .“مقدس “ خطاب به مسئوالن و روسای 

ادارات ، هتل ها و فضای های عمومی که 
 اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می دهند

اطالعات  باید   : کرد  تاکید  و  داد  هشدار   
را  میزبان  اینترنتی  خدمات  دهنده  ارائه 
اگر  و  کنند  ذخیره  مشخص  مدتی  تا 
مجرمانه  کار  فضاها  این  بستر  از  فردی 
مسئول  شود  احراز  جرم   و  دهد  انجام  ای 
گیرد. می  قرار  تعقیب  تحت  مکان   آن 

 وی خطاب به افرادی که جو جامعه را متشنج 
کنند هشدار داد: با همکاری پلیس  این افراد 
از  گیرند.“مقدس”  می  قرار  تعقیب  تحت 
اعتراضات مردم مبنی بر رعایت نکردن عفاف و 
حجاب ، مزاحمت های خیابانی  و ایجاد هیاهو 
و جنجال در شهر خبر داد و بیان کرد: متاسفانه 
باره  این  در  فرهنگی  های  دستگاه  کارهای 
قابل قبول نیست و مشکالتش دامن گیر قوه 
قضاییه می شود.دادستان  بیرجند  به مزاحمین 
نوامیس و افرادی که با سیستم های ضبط 
 صوت غیر متعارف موجب مزاحمت می شوند

این  با  پلیس  همکاری  با  داد  هشدار 
قانون  طبق  و  کرد  خواهیم  برخورد  افراد 

حقوق  رعایت  با  حکومتی  618تعزیرات 
خواهد  توقیف  خودروهایشان  شهروندی 
وظیفه  را  عمومی  امکان  بر  نظارت  شد.وی 
بامکان  کرد:  بیان  و  دانست  دادستانی  دیگر 
شوند  جرم  مرتکب  افراد  آن  در  که  های 
از  شد.“مقدس”  خواهد  برخورد  قانون  طبق 
کشف 576کیلوگرم تریاک در دوروز گذشته 
خبر داد و عنوان کرد: متاسفانه سرقت های 
خرد افزایش یافته است.دادستان مرکز استان 
از مردم خواست صیانت از امنیت عمومی را 

رعایت کنند.

یک کتاب تذکر به ادارات    
“مقدس” از ایجاد شورای حفظ و حقوق بیت 
المال در دادگستری استان خبر داد و به سوال 
خبر نگار ما مبنی براینکه تاکنون به چند اداره 
تذکر کتبی داده اید پاسخ داد: آن قدر تذکر داده 

ایم که می توان آن را یک جلد کتاب کرد.

قوه قضاییه مستقل است
تاکید  مورد  جلسه  این  در  که  موضوعی 

کوکان  ساماندهی  گرفت  قرار  خبرنگاران 
هم  ما  گفت:دغدغه  دادستان  که  بود  کار 
ساماندهی این قشر است که از 8ماه گذشته 
اند.وی  یافته  افزایش  کار  کودکان  تاکنون 
نشوند  ساماندهی  کودکان  این  اگر  افزود: 
خواهند  اجتماعی  های  آسیب  ساز  بستر 
شد.“مقدس” از خبرنگاران خواست تا خبرها و 
گزارشاتی که در این باره منتشر شده است را 
کتبا به دادستانی مرکز استان ارائه دهند تا وی 
شخصا پیگیر موضوع شود.موضوع دیگر مورد 
اعتراض  و  استاندار  شورا سخنان  این  بحث 
برخی مقامات  استان بود که دادستان مرکز 
استان پاسخ داد: قوه قضاییه نهادی مستقل 
دست  در  اعتراضات  و  ها  صحبت  و  است 
بررسی است و نمی توان نسبت به صحبت 
های افراد اکتفا ء کرد.وی با بیان اینکه ما با 
برگزاری کنسرت و هنرایرانی اسالمی مخالف 
فعل  نباید  قانون  طبق  کرد:  تاکید  نیستیم 
حرامی در آن مکان ها انجام شود و ما برای 

پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا می کنیم. 
 )Ava.news14@gmail.com(

راهیان  رزمایش  سخنگوی  قاسمی- 
رزمایش  پنجمین  برگزاری  از  بیت المقدس 
راهیان بیت المقدس در استان خبر داد و گفت: 
این رزمایش در 11 قرارگاه شهرستانی و در 
دو روز 5 و 6 اسفند اجرا خواهد شد. یوسفی 
کرد     تصریح  خبری  نشست  در  یکشنبه  روز 
را  انقالب  از  دفاع  مقام معظم رهبری محور 
آحاد میلیونی بسیج دانستند، که این رزمایش 
هم در راستای امنیت پایدار در استان، برگزار 

می شود. وی با بیان اینکه شعار این رزمایش 
دفاع و امنیت همه جانبۀ مردمی بر پایۀ عزت و 
اقتدار بسیج  است، اظهار کرد: پیام این رزمایش 
پایدار در  امنیت  آرامش و  برای مردم استان، 
سایۀ ارتقای توانمندی های گردان های رزمی 

بسیج می باشد.

به رخ کشیدن
 اقتدار و آمادگی رزمی گردان ها پیام 

رزمایش به دشمنان است
بیت المقدس  راهیان  رزمایش  سخنگوی 
رزمایش  برگزاری  از  ما  پیام  که  کرد  عنوان 
برای دشمنان نظام  هم به رخ کشیدن اقتدار و 
آمادگی های عملیاتی و رزمی گردان های بسیج 
پایه است.وی با اشاره به اینکه چند هدف برای 

این رزمایش درنظر گرفته  شده است، گفت: 
با والیت و  از جملۀ اهداف ما تجدید میثاق 
آرمان های امام  و شهدای هشت سال دفاع 
مقدس و مدافعان حرم و هم ارتقای آمادگی ها 
تخصصی  و  عمومی  حرفه ای  مهارت های  و 
اضافه  می باشد.وی  بسیج  رزمی  گردان های 
کرد که هدف دیگر این رزمایش اجرای موفق 
مأموریت های محوله و نیز مردمی کردن دفاع 
و پایان  ناپذیری بنیۀ رزم نیروها با تکمیل و 
منطقه ای  و  محلی  ظرفیت های  به کارگیری 
فراخوانی  برای  تمرینی  همچنین  است، 
یگانی و حفظ انسجام سازمانی و فعالیت های 
جمعی گردان های بسیج پایه می باشد .یوسفی 
تصریح کرد که گردان های بسیج پایه شامل 
گردان های  حسین،  امام  دفاعی  گردان های 

امنیتی امام علی، بیت المقدس و کوثر که از 
خواهران تشکیل شده است، می باشد.

طرح ریزی رزمایش
 براساس تهدیدهای واقعی

برمبنای  رزمایش  این  که  کرد  تأکید  وی 
شهرستان ها  و  استان  واقعی  تهدیدهای 
طرح ریزی شده است و اجرا خواهد شد. وی 
تهدیدهای  دقت،  با  و  مستمر  به گونۀ  افزود: 
دفاعی و امنیتی استان رصد می شود و هرساله 
بر مبنای آن تهدیدات واقعی که بالقوه و بالفعل 
با آن مواجه هستیم رزمایش ها را طرح ریزی 
می کنیم که امسال هم به همین طریق بوده 
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  است.یوسفی 
الزم  گفت:  است،  کشور  استان  شرقی ترین 

است با توجه به تهدیدهایی که با آن مواجه 
هستیم، سطِح آمادگی های رزمی و عملیاتی 
گردان ها در اوج باشد.وی در ادامه اظهار کرد 
که به همین دلیل در طول سال گردان های 
دارند که  فراخوان های مختلفی  و  ما طرح ها 
و  عالی  سطح  به  نیروها  جسمانی  آمادگی 
مطلوب برسد و مهارت های حرفه ای عمومی 
و تخصصی گردان ها و  مهارت های تیراندازی 
آنان هم ارتقاء یابد.سخنگوی رزمایش راهیان 
در  کارها  این  که  کرد  اضافه  بیت المقدس 
رزمایش  این  و  است  شده  انجام  سال  طول 
به عنوان یک تمرین یگانی انجام می شود و 
منطقه رزمایش به وسعت کل استان و در همه 

شهرستان ها است. 
 )Ava.news18@gmail.com(
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َدَقة لُتطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ إنَّ الصَّ

صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.
)کنزالعمال، ح161143 (

مردم از دولت کلی سؤال و گالیه دارند

باید  دولت  گفت:  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل 
بگوید ظرف سه سال گذشته چه اقداماتی انجام 
داده است. حبیبی اظهار کرد: اکنون کارنامه دولت 
روی میز داوری مردم است. مردم کلی سؤال و 
گالیه دارند. حاال اگر بیایند سؤال و گالیه کنند، 
آیا این درست است که تهدید به 6 ماه تا سه سال 
زندان شوند؟ نمایندگان طراح این طرح دوفوریتی 
سوگند  آنها  بخوانند.  را  نمایندگی  سوگند  یک بار 
خورده اند آزادی مردم را در گفته ها و اظهارنظرها و 

نوشته ها رعایت کنند و مدنظر داشته باشند.

  آخوندی در »راه« ماند

دهم  مجلس  مجدد  اعتماد  با  آخوندی  عباس 
وزیر راه و شهرسازی باقی ماند. بهارستان نشینان 
نماینده  مجموع 255  از  وی  استیضاح  جلسه  در 
با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5  حاضر 
رأی ممتنع به عباس آخوندی برای دومین بار رأی 
اعتماد دادند. وی مهر سال گذشته نیز استیضاح 

شد و مجلس مجدداً به وزیر راه رأی اعتماد داد.

رستم قاسمی و حاجی بابایی کاندیدای 
جبهه یکتا برای انتخابات شدند

 
سخنگوی جبهه یکتا، از معرفی رستم قاسمی و 
این  کاندیدای  عنوان  به  حاجی بابایی  حمیدرضا 
برای  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  به  جبهه 
 انتخابات ۹6 خبر داد. سید محمد حسینی افزود :
آقایان  جداگانه،  صورت  به  زاهدی  آقای  البته 
زریبافان و بذرپاش هم که در جبهه یکتا فعالیت 
کاندیداهای  ولی  اند،  کرده  آمادگی  اعالم  دارند، 

قطعی یکتا، قاسمی و حاجی بابایی هستند.

آخوندی : پسرم دانشمند است

وزیر راه و شهرسازی درباره ابهامات درمورد مداخله 
فرزندش در قراردادها گفت: محمد مهدی آخوندی 
جنین شناسی  حوزه  در  ایران  دانشمندان  از  یکی 
است و در دولت قبل می خواستند برای او محافظ 
دانشگاهی  جهاد  رئیس  هم اکنون  و  بگذارند 
ابن سیناست و شرکت رجا با جهاد دانشگاهی ابن 
سینا قرارداد بسته نه شخصی. وی افزود: حتی اگر 
یک مورد داشتید که فرزند من در قراردادی دخالت 

داشته به نهادهای نظارتی اطالع دهید. 

 یاد بگیریم صحنه را واگذار نکنیم

آقای  از  گفت:  سازندگی  کارگزاران  عضو  یک 
حضور  سیاست  در  باید  که  بگیریم  یاد  هاشمی 
تاکید  مرعشی  نکنیم.  واگذار  را  صحنه  و  داشته 
کرد: دوستانی که از پیروزی آقای خاتمی مشعوف 
شدند حتی یک لحظه قدر این همت آقای هاشمی 
را ندانستند و آقای هاشمی در سال های بعد نیز 

نمایشگاه نذر کتاب در بیرجند                                                    عکس: امین جمعکس روز عرصه سیاست را ترک نکرد و پای مردم ایستاد.

آمریکا از فرصت عدم استقرار اس۳۰۰ 
برای حمله به ایران استفاده خواهد کرد؟

رئیس اداره امنیت ستادکل نیروهای مسلح گفت: 
هرگز نمی توانیم مطلقا بگوییم آسمان کشورمان 
که  می گوییم  اطمینان  با  اما  است،  نفوذناپذیر 
بکارگیری سامانه اس300 در کنار سایر سامانه های 
دفاعی، قدرت پدافندی کشور را تا حد بسیار زیادی 
این  به  پاسخ  در  کوثری  سردار  داد.  خواهد  ارتقا 
سوال که »آیا ممکن است متجاوزان و به خصوص 
آمریکایی ها از فرصت عدم استقرار اس 300 در 
کشور استفاده کرده و به ایران حمله کنند«، گفت: 
اگر آمریکایی ها جرات و قدرت داشتند که به ما 
حمله کنند، قطعا تا االن یک لحظه هم به ما زمان 
نمی دادند در سال 2003 موقعی که آمریکایی ها 
و  آمدند  عراق  و  افغانستان  به  نیرو  هزار  با 168 
نقشه اشغال تمام منطقه را در سر می پروراندند، 
اگر قدرت حمله به ایران را در خود می دیدند، قطعا 

این کار را انجام می دادند.

وزیر روحانی: آشتی ملی معنا ندارد

ارتباطات و فناوری اطالعات، در خصوص  وزیر 
دارد،  رهبری  که  کشوری  گفت:  ملی،  آشتی 
دولتش مستقر است و مجلس دارد، بحث آشتی 
حزب  سیاسی  معاون  واعظی  ندارد.  معنا  ملی 
اعتدال و توسعه خاطرنشان کرد: آشتی ملی برای 
زمانی هست که کشور دو - سه شقه شده باشد.

 رقیب روحانی از نزدیکان احمدی نژاد

گفت:  اسالمی  انقالب  حامیان  جمعیت  دبیرکل 
سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، مهرداد بذرپاش، 
پرویز فتاح و محسن رضایی شانسی برای پیروزی 
در انتخابات ریاست جمهوری آتی ندارند و رقیب 
اصلی روحانی فردی از نزدیکان احمدی نژاد است. 
کیهانیان افزود: با بررسی سه فضای محلی - ملی، 
نتیجه  این  به  المللی می توان  منطقه ای و بین 
نژاد قادر به  از تیم احمدی  تنها فردی  رسید که 
با  اظهار کرد:  با روحانی است. وی  رقابت جدی 
توجه به وضعیت موجود شهرداری تهران ، قالیباف 

نیز با اقبال مردمی مواجه نخواهد شد.

پیشنهاد سه گانه الیاس حضرتی به عارف

به  نامه اي  در  تهران  نماینده  حضرتي،  الیاس 
عارف، رئیس شوراي سیاستگذاري اصالح طلبان 
فهرست  تنظیم  در  اساسي  و  مهم  پیشنهاد  سه 
انتخابات  براي  اصالح طلبان  کاندیداهاي 
از  او  کرد.  ارائه  وي  به  روستا  و  شهر  شوراي 
عارف خواسته است تا در تدوین فهرست نهایي 
از  دقیق  ارزیابي  یک  اصالح طلبان  کاندیداهاي 
عملکرد اعضاي فعلي شوراي شهر داشته باشد، 
در انتخاب کاندیداها اولویت را به جوانان نخبه و 
کارشناس دهد و همچنین از تمامي کاندیداهاي 
آینده  در  که  کند  اخذ  میثاق نامه  نهایي  فهرست 

شاهد پیمان شکني آنان نباشند.

طراحان آشتی ملی پاسخ روشن شان را گرفتند

زاکانی ، نماینده تهران در مجلس نهم، اظهار داشت: در 
برگزاری  مانع  تا  مجلس ششم عده ای تحصن کردند 
زیر  را  انتخابات  و در سال 88 سالمت  انتخابات شوند 
سوال بردند تا اصل مشارکت مردم را مخدوش کنند اما 
باز هم با حضور مردم پرونده اش بسته شد. یک عده ای 
عالقه دارند انفکاک در جامعه را به صورت کاذب ایجاد کنند طرح آشتی ملی 
بدهند که پاسخ شفاف و روشن شان از امام جامعه حضرت امام خامنه ای گرفتند.

می گویند کنار »روحانی« کاندیدای دیگری مطرح شود

ملت   اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  صوفی،  علی 
حسن  کنار  در  دیگر  گزینه  یک  معرفی  احتمال  درباره 
روحانی برای انتخابات ۹6، گفت: این مسئله تصمیم همه 
اصالح طلبان نیست. بخشی از اصالح طلبان معتقدند در 
کنار روحانی نباید شخص دیگری معرفی شود، اما بخش 
عمده شان معتقدند در کنار روحانی نامزد دیگری هم مطرح شود و در همین راستا 

نام امثال مطهری و دیگران برای کاندیداتوری در انتخابات ۹6 مطرح می شود.

لغو برجام همه چیز را به خانه اول بازمی گرداند ؛ استقبال از مذاکره با کشورهای عربی و عربستان
 رئیس مجلس در گفت وگو با شبکه المیادین، اظهار داشت: لغو توافق هسته ای از سوی آمریکا همه چیز را به خانه اول باز می گرداند. الریجانی درباره 
مذاکرات و رایزنی ایران با کشورهای عربی اظهار داشت: ایران از مذاکره با کشورهای عربی و همچنین عربستان استقبال می کند با این حال ما برای 

این نوع مذاکرات هیچ پیش شرطی قرار نمی دهیم و زیر بار هیچ پیش شرطی از سوی طرف های مقابل نیز نخواهیم رفت.

حمایت هاشمی نبود روحانی ۲ تا ۳ میلیون بیشتر رای نداشت ؛ رای روحانی ریزش نخواهد داشت
فعال سیاسی اصالح طلب گفت: وقتی آقای هاشمی رد صالحیت شد از مردم خواست بروند و به روحانی رأی بدهند و روحانی که دو تا سه میلیون بیشتر رأی 
نداشت با حمایت هاشمی و سران اصالحات 1۹ میلیون رأی آورد. زیباکالم ادامه داد: من در گذشته گفتم که روحانی به واسطه عملکردش در انتخابات بعدی 
دو تا سه میلیون کاهش رأی خواهد داشت ولی بعد از فوت آقای هاشمی و جمعیتی که در مراسم تشییع دیدم، می خواهم بگویم که حرفم را پس می گیرم.

گوید:  می  اروپا  مسایل  کارشناس  یک 
آمریکا  مقابل  در  برجام  مورد  در  اروپا 
قرار دارد و چالش های اروپا با آمریکا به 
ویژه کشورهای فرانسه و آلمان فراتر از 
توجه  با  و  است  برجام  و  ایران  موضوع 
ترامپ  سیاست های  همخوانی  عدم  به 
با جریان همگرایی اروپا، این کشورها با 

شرایط سختی روبرو هستند
در  داشت:  اظهار  مجیدی  رضا  محمد 
از  اروپا  اتحادیه  سران  اخیر  اجالس 
خواستند  می  که  شرقی  کشورهای 
کنند،  ایجاد  آمریکا  با  تری  ویژه  ارتباط 
و  همراهی  و  همگرایی  به  دعوت 
همخوانی با سیاست های اروپای متحد 
شد. این اجالس که در مالت برگزار شد 
اوالند در مصاحبه ای اشاره می کند که 

همه کشورهای اتحادیه اروپا باید منافع 
اتحادیه و سیاست های کالن اتحادیه را 

منافع  برخالف  و  دهند  قرار  توجه  مورد 
اقدام  شده  تعریف  های  سیاست  عام 

انجام  این خصوص  در  را  ای  جانبه  دو 
با  که  روابطی  به  توجه  با  البته  ندهند. 

اروپایی  کشورهای  داشته،  وجود  ایران 
از جمله فرانسه نشان داده است که در 

می  سنگین  فشارها  وقتی  گذشته  ادوار 
وجود  به  تری  دار  اولویت  منافع  و  شود 
خالی  را  ما  پشت  است  ممکن  آید،  می 
کند و در بعضی از این قراردادها و تفاهم 
 نامه ها مشکالتی ایجاد شود. وی افزود :
جمهوری  کشور  عنوان  به  ما  طبیعتا   
اسالمی ایران باید دقت های الزم را به 
را  قبلی  بگیریم و خلف وعده های  کار 
در نظر داشته باشیم و در مذاکرات نقاط 
با چالش  که  باشد  نداشته  وجود  ابهامی 
های بعدی روبرو شود. البته به نفع آنها 
است که به ایران به عنوان پنجره ورود به 
بازار چند صد میلیونی منطقه با توجه به 
زیر ساخت های اقتصادی، علمی، فناوری 
و پلت فرم هایی که برای تولید مشترک 
محصوالت وجود دارد، توجه داشته باشند.
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)هوالباقی(

پدر مرد میدان مردانگی ست
پدر برکت و ثروت زندگی ست

مرد تالش و محبت، بزرگ خاندان شادروان

حاج علی نظام دوست )تامند(
به دیار همیشه ماندن کوچید،

حضور خویشاوندان و دوستان باوفا را در مجلس 
یاد آورانه ی مصائب اهل بیت علیهم السالم ارج می نهیم.
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اطالعیه تصویب آیین نامه اجرایی

 موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
قابل توجه وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی، شركت های دولتی، مؤسسات دولتی، 

بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای وابسته به دولت
کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه اطالعات را در اختیار دارند و یا به نحوی 
موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، 
نگهداری، انتقاالت، خدمات بیمه ای و معامالت دارایی ها، اموال و امالک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشند، کلیه نهادهای بازار متشکل 
پولی و بازار غیر متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این آیین نامه می باشند.

وظايف اشخاص دارنده اطالعات: اشخاص دارنده اطالعات موظف اند اقالم اطالعاتی را طبق بسته های اطالعاتی، از طریق بسترهای تعیین 
شده، با رعایت مفاد آیین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطالعات سازمان قرار دهند.

بسته های اطالعاتی شامل: بسته های اطالعات هویتی، معامالتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال و امالک و همچنین 
نقل و انتقال آنها می باشد. چارچوب و ساختار تبادل اطالعات: حد آستانه )حداقل رقم اطالعات( متناسب با بسته های اطالعاتی مربوط به 

شرح جدول ذیل ماده 8 آیین نامه مزبور اعالم شده است. مركز ارتباط مردمی و پاسخگويی تلفنی 1526
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی


