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سرمقاله

این بنا جلوه ای از 
مهر و وفا خواهد شد

* مدیر مسئول

روزی که گذشت بیمارستان فوق تخصصی رازی 
بزرگترین مرکز درمانی خراسان جنوبی همزمان با 
مرکز رادیوتراپی و انکولوژی))ایران مهر(( با حضور 
وزیر بهداشت و درمان افتتاح شد می توان  گفت 
این روز چونان  برگی ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

صوفی  : 
سران اصالحات لزوم وجود چند نامزد
 در سایه  را به روحانی ابالغ کرد ه اند

عبدالرضا داوری : 
 بقایی رقیب روحانی و نماینده
گفتمان احمدی نژادی است    

موسوی الری : 
 احمدی نژاد یک مهره سیاسی سوخته
 و کاندیداتوری بقایی هم شوخی است

مقام معظم رهبری : 
برای منصرف کردن دشمن از تهاجم اظهار 
ضعف نکنید؛ قوت خود را آشکار کنید

اصالح طلبان به دنبال عارف 92 برای  انتخابات ریاست جمهوری 96 / نجفی و شریعتمداری استعفا می دهند / تصمیم در مورد »نامزد در سایه« به روحانی واگذار شده / آهنگران : بارها به پسرم تذکر داده ام / روحانی نامزد سوم اعتدالگرایان شد / حمله آمریکا به ایران سخت شد / برخی از نامزدهای احتمالی به بهانه های مختلف روی آنتن می آیند  /  صفحه۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

ارمغان مصرف کاالی داخلی 
نوید بخش اقتصاد پوپا 

در کشور است
 رئیس اتاق اصناف،می گوید: مصرف کاالهای 
و  ملی  اقتصاد  توسعه  و  رشد  به  تنها  نه  داخلی 
پویا کمک می کند بلکه از بسیاری چالش های 

اجتماعی پیشگیری خواهد کرد. 
صفحه  ۷

رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد: 

تبصره ویژه برای 
احداث راه آهن

صفحه  ۷

مدیر کل جدید تبلیغات 
اسالمی استان معرفی شد

صفحه ۷

 پرداخت حقوق و مزایای 
معوق پرسنل دانشگاه های 

علوم پزشکی در هفته آینده
صفحه  ۷

امروز ؛ اولین همایش ملی 
اکوتوریست و ژئوتوریست 

کشور در طبس
صفحه  ۷

راه اندازی کارگاه چاپ باتیک 
توسط دختری 21 ساله 
برای اولین بار در استان

صفحه  4
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درمانی در استان
افتتاح۳ پروژه  بزرگ
امروز با حضور وزیر بهداشت انجام شد ؛

 رئیس جمهور اوایل سال آینده به خراسان جنوبی می آید
صفحه ۳

جناب آقای علی هاشمی 
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیر کل زندان های خراسان جنوبی  
تبریک گفته و با حسن درایتی که در شما سراغ داریم در پیشبرد اهداف 

نظام مقدس جمهوری اسالمی موفق و موید باشید. ضمناً از زحمات 
جناب آقای اربابی مدیر کل سابق تقدیر و تشکر به عمل می آید.

هیئت مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نهبندان  

جناب آقای دکتر وجدان
درگذشت  مادر عزیزتان

 مرحومه بی بی طاهره سیادت
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان 

صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

شرکت پل راه باستان        

بدین وسیله درگذشت 

مرحومه بی بی طاهره سیادت 

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به همین مناسبت 
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/12/17 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر

 در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز

 سفر کرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده وجدان و سایر بستگان 

والده آقایان دکتر سید کاظم وجدان و دکتر سید مرتضی وجدان

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه 

حاجیه فاطمه سلطان شایگان
همسر حاج غالمحسین غالمیان مقدم )بازنشسته بهداری(

جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/12/17 از ساعت 15:15 
الی 16:15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده های: غالمیان مقدم، شایگان و فامیل وابسته 

با نهایت تالم و تاسف درگذشت مرحومه مرضیه میابادی
 را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع جنازه آن مرحومه

 امروز سه شنبه 95/12/17 ساعت 9 صبح از محل سالن بهشت متقین انجام می گردد 
حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده میابادی 

جناب آقای علی هاشمی 
مدیر کل محترم زندان های خراسان جنوبی 

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش  

موفق و پیروز باشید.

مقدسی 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
بدین وسیله از کلیه سروران ارجمند، اقوام، دوستان، همکاران، پرسنل 
بیمارستان شهید دکتر رحیمی، مدیریت درمان بیمارستان امام رضا )ع( 
و دانشگاه علوم پزشکی که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

شادروان حاج علی گلدانی مقدم
 شرکت نموده و یا با ارسال تاج گل، اطالعیه، پالکارد و ... ما را مورد 
لطف خود قرار داده و ابراز همدردی نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر 

می نماییم، امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم
 لطف و زحمات یکایک عزیزان را جبران نماییم.

همسر و فرزندان مرحوم گلدانی مقدم

انا هلل و انا الیه راجعون 
با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 محمود اکبرپور )کارمند  امور آب و فاضالب بیرجند( 
را به اطالع همشهریان می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز سه شنبه 
95/12/17 ساعت 15 الی 16 از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( 

برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است. 

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی -  امور آب و فاضالب بیرجند 

یک استاد کار ماهر برای تولید نبات و آبنبات  نیازمندیم. تلفن: 09105475076 -  32211120 

انا هلل و انا الیه راجعون 
با نهایت تاسف و تاثر فقدان فرزند، همسر، پدر و برادری مهربان شادروان

 محمود اکبرپور  )فرزند مرحوم کربالیی تقی اکبرپور(
آن  تشییع  مراسم  رساند:  می  همشهریان  و  دوستان  کلیه  اطالع  به  را 
عزیز امروز سه شنبه 95/12/17 ساعت 3 بعدازظهر از محل سالن 
غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
در این جلسه موجب امتنان اینجانبان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: اکبرپور، قندریزان و سایر بستگان 

تشییع جنازه 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی 
تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه 
های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند 
ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های 
 گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 
1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

جناب آقای دکتر حسن هاشمی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده و آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده شما شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون

 آن مجموعه باشیم.

کارکنان بنیاد نخبگان استان

جناب آقای دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 ریاست بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی 
تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

کارکنان بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی
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داوطلبان عالقمند به انتخاب دانشگاه آزاد در کنکور ۹۶ ثبت نام کنند

تسنیم/ مشاور عالی سازمان سنجش گفت:  داوطلبان عالقه مند به تحصیل در دانشگاه آزاد باید در آزمون سراسری سال ۹۶ از طریق سایت 
سازمان سنجش ثبت نام کنند و پس از برگزاری آزمون در تیر سال ۹۶ و اعالم نتایج اولیه، در صورت کسب حد نصاب و مجاز شدن برای 
انتخاب رشته در صورت تمایل به انتخاب دانشگاه آزاد می توانند با مراجعه به سایت این دانشگاه برای انتخاب رشته اقدام کنند.

سرمقاله

این بنا جلوه ای
 از مهر و وفا خواهد شد 

* مدیر مسئول

از صفحه اول ( می توان  گفت این  ادامه سرمقاله   (
و  تاریخ سالمت  در  درخشان  برگی  چونان   روز 
ماندگار خواهد شد. فعال قصد  استان    درمان   
های  پروژه  سایر  و  مراکز  این  اهمیت  از  ندارم 
درمانی که همزمان  به بهره برداری رسید سخن 
بگویم که جای شک نیست با افتتاح این پروژه ها 
خراسان جنوبی به مرکز مهم درمانی شرق کشور 
تبدیل شده است .آنچه وادارم کرد تا چند سطری 
بنویسم بیشتر درباره راه اندازی مرکز رادیوتراپی 
است. که با همت بلند مردم و همراهی دانشگاه 
علوم پزشکی با اعتبار 125 میلیارد ریالی به بهره 
برداری رسید و آنچه در این میان فوق العاده مهم 
است این که  ۹0 درصد این اعتبار توسط خیرین 
تامین و پرداخت شد تا این مرکز به عنوان جلوه 
نیکوکاری همواره بدرخشد.  از مهر،همدلی و  ای 
ما  و شما می دانیم که سرطان از بیماری های 
شایع و در حال گسترش است و آنگونه که آمارها 
نشان می دهد میزان بروز آن روند افزایشی یافته 
است. با توجه به تعداد بیماران سرطانی  و ماهیت 
تهدیدکنندگی آن و مشکالت  بیماران و خانواده 
حیاتی  بسیار  مرکز  این  اندازی  راه   ، آنان  های 
می نمود. به یاد دارم که در آغاز این پروژه دکتر 
امنای  امام جمعه محترم و رئیس هیئت  رضایی 
مجمع خیرین سالمت این مرکز را دربرابر احداث 
مصالی شهر اولویت بخشید و همه مردم دست به 
دست هم و با کمک های اهدایی خود سعی کردند 
تا هرچه سریعتر این مرکز درمانی احداث و آغاز به 
کار کند. از دکتر تورانی جانباز 75 درصد تا خانواده 
عزیز شادروان حاج حسین امینی که مبالغ زیادی 
خانه  تنها  که  خسروی  آقای  از  نمودند.  اهدا  را 
اش را هدیه کرد و کارمندان و کارگران اصناف 
و بازاریان،مهندسان و صنعت گران و پزشکان و 
توان خود  و  نیکوکار که در حد وسع  همه مردم 
کمک کردند. و حجاجی که هزینه ولیمه شان را 
به این امر اختصاص دادند و همه عزیزانی که به 
نحوی در احداث بنا مشارکت کردند باید یاد کرد. و 
چه زیبا بیان دختر نوجوان ))قالسی(( که در زمان 
افتتاح این مرکز خطاب به وزیر بهداشت گفت : 
خشونت بیابان به مردم سرزمینم آموخته است که 
کویر  بود.  محکم  و  سخت  باید  ماندگاری  برای 
باید  به ما یاد داده است که برای استمرار حیات 
این مرکز قصه  بزنیم و حکایت  باال  خود آستین 
ای است که نشان از همت واالی مردمان کویر 
توامان با دریا دلی و روشن دلی واال وهمت بزرگ 
وزیر دولت تدبیر و امید  دارد و چه زیبا سرود: این 
را  از مهرو وفا خواهد شد .غصه ها  بنا جلوه ای 
همه راهگشا خواهد شد. بی شک قدر این مرکز 
را بیش از همه بیمارانی می دانند که مجبور بودند 
نبودن  واسطه  به  درمان  برای  را  راه  ها  فرسنگ 
مرکز شیمی درمانی آن هم در راه های پرهراس 
هستند  دان  قدر  دردمندی  عزیزان  نمایند.  طی 
درمان،دشواری  عدیده  مشکالت  واسطه  به  که 
از  دارو  باالی درمان و  های مالی و هزینه های 
شدند.  می  منصرف  درمان  مسیر  ادامه  پیمودن 
شهروندان مبتالیی اهمیت احداث این مرکز را در 
شهرشان درک می کنند که هیچ محل اسکان و 
امکان تامین مکانی برای اسکان موقت درمان در 
شهرهای دیگر را نداشتند و چه بسا به همین دلیل 
بیماری آنان عود می کرد و وخیم تر می شد ولی 
درمانی برایشان متصور نبود. لذا جا دارد افتتاح این 
مرکز را به همه مردم خوب استان تبریک عرض 
نموده خدا قوت جانانه ای بگوییم به همه دست 
امنا،هیئت  هیئت  از  پروژه  این  ساخت  اندرکاران 
خیرین  مجمع  ناپذیر  خستگی  عامل  مدیره،مدیر 
محترم  تالشش،رییس  پر  همکاران  و  سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه درمان استان ، 
همه مردم ومسوالن  خوب و مهربانی که دست 
به دست هم دادند تا با احداث این مرکز درمانی 
کمک بزرگی به بیماران سرطانی بنمایند. همچنین 
رنجه  قدم  که  درمان  و  بهداشت  محترم  وزیر  از 
نمودند و این مرکز را افتتاح کردند و در تجهیز آن 
از هیچ کوششی فروگذار ننمودند تشکر نماییم. که 
دعای خیر همه بیماران بدرقه راهشان خواهد بود. 
افتتاح این مرکز نشان داد که مردم می توانند با 
همدلی و خیرخواهی با نگاه خیراندیشی گام های 
بزرگی در توسعه منطقه بردارند رجا واثق داریم این 
آغازی خواهد بود برای برداشتن گام های بلندتر 
برای کمک به مردم و توسعه خراسان جنوبی در 

سایه وحدت وهمدلی . ان شا ا...

 »سهام بیمه ملت« برای بازنشستگان کشوری

فارس- مدیرکل برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی 
کشوری گفت: امکان چاپ برگه گواهی خرید سهام بیمه ملت بازنشستگان 
کشوری روی سایت صندوق بازنشستگی کشوری 
داشت:  اظهار  انتظاری  بهروز  است.  شده  فراهم 
بازنشستگان کشوری که برای سهام بیمه ملت 
ثبت نام کرده اند ، می توانند با مراجعه به سایت 
صندوق به نشانی cspf.ir جهت چاپ برگه گواهی 
خرید سهام خود اقدام کنند.انتظاری افزود:  امکان ثبت نام و خرید این 
سهام از طریق دفاتر پیشخوان دولت و سایت صندوق فراهم شد که بیش 
از 1۳0 هزار نفر از بازنشستگان کشوری که تمایل به خرید این نوع سهام 
داشتند، در این طرح ثبت نام کردند.وی گفت: از فروردین ماه ۹۶ ماهانه 

20 هزار تومان از حقوق بازنشستگان متقاضی کسر می شود.

 دستمزد ۹۶ کارگران هفته آینده اعالم می شود

تسنیم- نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدد و رقم 
دستمزد ۹۶ هفته آینده اعالم می شود، گفت: انتظار داریم که بند 2 ماده 
۴1 قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای 

کارگری امسال مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ابوالفضل فتح اللهی بیان کرد: در جلسه شورای 
عالی کار گزارش جداول و محاسبات ستاد مزد 
۳.5نفره  خانوار  معیشت  هزینه ای  گروه های  از 
به عنوان یک سبد معتبر از سوی اعضای شورا پذیرفته شد، در این جلسه 
دولت به کارفرمایان اعالم کرد تا پیشنهاد خود را مبنی بر میزان افزایش 
بعدی  داشت: جلسه  اظهار  فتح اللهی  کنند.  اعالم  دستمزد ۹۶  حداقل 
شورای عالی کار هفته آینده برگزار می شود. یکی از پیشنهادات ما این بود 

تسهیالت با نرخ 12درصدی در اختیار کارفرمایان قرار گیرد.

مهر-به گزارش خبرنگار مهر، سامانه ساماندهی سهام عدالت 
امور  وزیر  و  جمهوری  رئیس  حضور   با  امروز  است  قرار 
این اساس صدور  بر  اقتصادی و دارایی رونمایی می شود. 
صورتحساب برای ۴7 میلیون ایرانی از این روز آغاز خواهد 
نام شدگان قطعی  از ثبت  از رونمایی، آن دسته  بعد  شد و 
سهام عدالت که رقم سمت راست کد ملی آنها 7 است می 
www.samanese. توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی
ir مراجعه کرده و صورتحساب خود را دریافت کنند.بر این 

اساس، آنگونه که مسئوالن سازمان خصوصی سازی اعالم 
کرده اند، از همان روز رونمایی سامانه،  به ترتیب مطابق رقم 

سمت راست کد ملی )به ترتیب  7، ۸، ۹، 0، 1، 2، ۳، ۴، 5، 
۶( مراجعه کنند؛ همچنین مرکز تلفن با شماره ۸۳۳۳۸ با ۹0 
خط نیز آماده شده است که بین ساعات ۹ تا 17 پاسخگوی 
پرسش های مشموالن درخصوص مرحله نخست ساماندهی 
سهام عدالت است.میرعلی اشرف عبدا... پوری حسینی در 
آغاز طرح  از  یافتن 10 سال  پایان  با  رابطه می گوید:  این 
سهام عدالت، مجموعه اقداماتی برای ساماندهی این سهام 
انجام شده که رونمایی از آن، در سه مرحله انجام می شود؛ 
بر این اساس،  ارائه و صدور صورتحساب در مرحله نخست 
انجام خواهد شد تا مشموالن از وضعیت سهام و سودهای 

خود مطلع شوند؛ در این زمینه تشکیل صندوق هایی پیش 
بینی شده و سهام شرکت های سرمایه پذیر در این صندوق 
ها ریخته می شود.وی با بیان اینکه پس از این مرحله، توزیع 
سهام عدالت و ارائه اوراق سهام به مردم انجام خواهد شد،  
افزود: ارائه صورتحساب به معنای آزادسازی سهام نیست و 
داده  مشموالن  به  ورقه سهمی  مرحله  این  در  نیست  قرار 
شود؛ این در حالی است که ارایه صورتحساب ها بیش از ۶0 
درصد مجموع عملیات ساماندهی سهام عدالت را تشکیل می 
دهد که کاری سخت و سنگین است و پس از آن به همه 

بالتکلیفی ها در این زمینه پایان داده خواهد شد.

جزئیات زمان بندی ۲۱ گروهی که مشمول دریافت سهام عدالت می شوند

رفاه  و  تعاون،کار  وزیر  مقام  قائم  ایسنا- 
تا  گذشته  سال  از  می گوید:  اجتماعی 
از  نفر  میلیون   5 نقدی حدود  یارانه  کنون 
شناسایی  و  شده  حذف  پردرآمد  گروهای 
اطالعاتی  بانکهای  از طریق  متمکن  افراد 
فیروز  است.ابوالحسن  گرفته  صورت  قوی 
های  گروه  شناسایی  کرد:  اظهار  آبادی 
بانک  طریق  از  متمکن  افراد  و   پردرآمد 

اختیار وزارت کار  های اطالعاتی قوی در 
چهار  مشخص  طور  به  و  گرفته  صورت 
از  برج  این  تا  نفر  هزار   ۸۶0 و  میلیون 
شدند.وی  حذف  یارانه  دریافت  شمول 
مالک حذف یارانه افراد پردرآمد را توانایی 
و تمکن مالی آنها عنوان کرد و گفت: در 
جریان شناسایی افراد و گروه ها، وزارت کار 
را  خانوار  زندگی  وضعیت  و  پذیری  آسیب 

کار  وزیر  مقام  می دهد.قائم  قرار  مدنظر 
افراد  به  پیامک  ارسال  تایید  با  همچنین 
قبل از حذف یارانه آنها اظهار کرد: افرادی 
در  باید  دریافت می کنند  پیامک حذف  که 
فرصت داده شده مدارک و مستندات خود 
یارانه  وگرفتن  نیازمندی  اثبات  برای  را 
سازمان  رئیس  شود.  بررسی  تا  کنند  ارائه 
مدیریت و برنامه ریزی کشور طی روزهای 

گذشته از قطع یارانه چهار میلیون و ۸5۳ 
تا اول بهمن ماه  افراد  از  هزار و ۳۸۶ نفر 
امسال خبر داد که درآمد ناخالصشان از سه 
حال  است.در  بوده  بیشتر  تومان  میلیون 
افراد  حاضر شناسایی گروه های پردرآمد و 
ثروتمند برای قطع یارانه بر اساس بانکهای 
اطالعاتی مختلفی همچون مالیات،   حقوق 

و درآمد و مسکن صورت می گیرد.

شناسایی افراد پردرآمد از طریق بانک های اطالعاتی قوی

کدام کارگران عیدی دولتی می گیرند؟

رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  جبران خدمت  و  کار  روابط  مدیر کل  ایسنا- 
روز   ۶0 معادل  کار  قانون  مشمول  کارگران  همه  می گوید:  اجتماعی 
مزد خود عیدی و پاداش می گیرند ولی عیدی 
فرمول  از  دولتی  بخش های  در  شاغل  کارگران 
عیدی کارکنان دولت تبعیت می کند. اسماعیل 
ظریفی آزاد درباره میزان پرداخت عیدی کارگران 
نحوه  قانون  واحده  ماده  اساس  کرد:بر  اظهار 
تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول 
روز   ۶0 معادل  باید  کارفرمایان  مجلس،   70 سال  مصوب  کار  قانون 
آخرین مزد یا دو ماه حقوق کارگران را به عنوان عیدی و پاداش پایان 
سال آنها بپردازد.اما عیدی کارگران مشمول قانون کار در بخش دولتی 

از فرمول عیدی کارکنان دولت تبعیت می کند.

 اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان

ایرنا - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
زندانیان  مرخصی  بخشنامه  که  کرد  اعالم  کشور 
این قشر و  بازسازی اجتماعی و اخالقی  با هدف 
برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و خانواده های 
آنها به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور 
ابالغ شد.ر اساس این بخشنامه، زندانیان محکوم با 
رعایت شرایط مورد نظر و با اخذ تامین مناسب 15 
روز مرخصی به آنها داده می شود که این مرخصی 

به مدت 15 روز دیگر هم قابل تمدید است.

دو قرارداد خودرویی
 تا پایان امسال امضا می شود

به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ایرنا- 
با  ایران خودرو  قرارداد خودرویی میان  امضای دو 
پژو، سایپا با سیتروئن در دوران پسابرجام، از امضای 
دو قرارداد دیگر تا پایان امسال خبر داد.محمدرضا 
المللی  بین  قراردادهای  از  زاده گفت: یکی  نعمت 
که تا پایان امسال امضا خواهد شد مربوط به تولید 
خودروهای سنگین است.وی همچنین به همکاری 
های بین المللی در زمینه قطعه سازی اشاره کرد و 
گفت: چند مشارکت میان قطعه سازان و مجموعه 

سازان شروع شده و این روند رو به افزایش است.

کاهش ۶ ماهه دوره  پزشکی عمومی

فارس- الریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت 
در تشریح این خبر به بازبینی دوره پزشکی عمومی 
اشاره کرد و گفت: در حال بازبینی این دوره هستیم 
کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و ماحصل آن 
این است که در مجموع دوره های پزشکی ۶ ماه 
کاهش می یابد. اما چارچوب های کلی این بحث به 

صورت دقیق در اردیبهشت ماه ارائه می شود.

اعالم بانکهای منتخب توزیع اسکناس نو

مرکزی  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به  مهر-   
اسکناس نو شامل یکصد برگ اسکناس 20.000 
ریالی و یکصد برگ اسکناس 50.000 ریالی برای 
از  اسفندماه سال جاری  تا 2۶  از 22  هر مشتری 
طریق شعب منتخب بانک های ملی ایران، صادرات 
ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و 

پارسیان در استان تهران توزیع می شود.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950113 اجرای احکام 

الرضا )سید  مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای سید علی 
علیرضا( حسینی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ یک 
میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و هشتصد و چهل هزار و نهصد 
و بیست و هشت ریال بابت حق الشراکه و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 
1394/10/02 تا دی ماه 1395 و پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون 
و ششصد و چهل و پنج هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و 
مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق 
محکوم له آقای علی میری فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ شصت 
و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق االجرای دولتی در حق 
صندوق دولت و با عنایت به اینکه محکوم له جهت تادیه مطالبات 
خود اقدام به معرفی یک قطعه باغ ویال به مساحت 1884 مترمربع 
به همراه نیم ساعت آب از چاه موتور معروف به چاه اصغری واقع در 
روستای معصوم آباد )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری 
باغ منزل مذکور فاقد سند مالکیت می باشد. در آن حدود 70 متر 
مربع بنا با مصالح ایرانیت و قوطی و نبشی بدون شناژ انجام شده 
است. دارای دو اتاق و یک هال و یک سرویس بهداشتی و حمام می 
باشد. بافت زمین سبک و شنی با سنگریزه زیاد می باشد. در قسمتی 
از زمین اقدام به کاشت نهال توت، انار، زیتون و گل خر زهره شده 
است. دور زمین با بلوکه سیمانی حصار شده است. یک باب استخر 
ذخیره آب به مساحت 20 متر مربع با عمق 1/5 متر در باغ مذکور 
ایجاد شده است و حسب نظر کارشناس منتخب آب و اراضی مذکور 
مجموعاً ششصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است ( و سپس تقاضای 
فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از 
طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه 
قصد دارد در مورخ 1395/12/28 از ساعت 9 الی 09/30 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ ششصد 
میلیون )600/000/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران 
می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد 
مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت 
نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی 
خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده 
دادگستری خوسف واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نمایند و در 
صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی 
به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه 
مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف 
نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده 
با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد . 

هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی پاک گستر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت اقبال خدمت کویر فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان 
آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را 
به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار ) حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پاک سرشت
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پاک سرشت فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت بهین خدمات خاوران 
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به شرکت بهین خدمات خاوران فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید 
نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی،  ساختمان مدیریت روابط کار) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی پاک گستر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت خدماتی پاک گستر فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان 
آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را 
به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت خدماتی شقایق شرق
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت خدماتی شقایق شرق فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور 
تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت شکوفه امین طوس فعاًل 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که 
کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت 
و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض 
خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پاک گهر
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پاک گهر فعالً مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای غالم شبانی با کد شناسایی بیمه 68907124  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی خدماتی داشته که کمیته 
بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان 
آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را 
به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حد فاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم 

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

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد با فرا رسیدن 
بهار 96 و به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

مبلغ )ریال(نوع غذا 
۱00.000چلو کباب کوبیده مخصوص۱
۱00.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص۲
۱۲0.000چلو جوجه کباب مخصوص3
۱50.000چلو جوجه میکس مخصوص4
۲30.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص۶
۱۲0.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
۱50.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 3۲3۲4444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139560308004000119-  1395/10/27 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه محمدی فرزند علی اکبر به 
شماره شناسنامه 16720 صادره از زاهدان و شماره ملی 3620166153 در پرونده کالسه 1395114408004000002 نسبت به ششدانگ 
یک باب محوطه مشتمل بر اطاقک به مساحت 59 مترمربع قسمتی از پالک 995 فرعی از 779 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان شهر 
نهبندان به صورت انتقال قهری از آقای علی اکبر محمدی )مالک رسمی( واقع در حاشیه میدان ورودی شهر نهبندان محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به رای اعالم شده اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض کتبی خویش را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. صدور سند مالکیت 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹5/۱۲/0۱   تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹5/۱۲/۱7مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

گچ کاری و گچ بری به 
قیمت مناسب

 پذیرفته می شود.
)شهر، روستا( 

09904712042 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
سه شنبه  * 17 اسفند 1395 * شماره 3740

امام  و  عزیز  قائمی  دکتر  و  محترم  استاندار  از 
جمعه فهیم مرکز استان که با تالش های فراوان 
سرطانی  بیماران  درمان  مرکز  باالخره  توانستند 
خیر  دعای   . ممنونم  برسانند  برداری  بهره  به  را 
بیماران سرطانی و ما خانواده های آنها پشت سر 

شما و خیرین عزیز خواهد بود 
936 ... ۲۴6
و  راه  اداره  مسئوالن  خدمت  سالم  باعرض 
شهرسازی  ببرجند می خواستم ببینم نظارت برکار 
گریدر پیمانکار که جاده های خاکی روستایی را تیغ 
میزند برعهده کیست، آیا حیف ومیل بیت المال 
نیست که گریدر حدود۴۰ کیلومتر مسافت را بیاد و 
جاده را از اول بدتر کنه، لطفا اگه مسئوالن فرصت 
می کنند یک سری به جاده روستای ... بزنند الاقل 

خودشون بفهمند پیمانکار چطور کار می کنه؟
915....3۲7
شوکت آباد مسئولی نداره که پیگیری زیرگذر رو  

انجام بده ؟ حتما باید مجدد اتفاقی بیفته
99۰....5۴6
که  بزرگ  خدمت  دو  روحانی  آقای  دولت  سالم 
به جامعه بیماران سرطانی استان کرد یکی فعال 
کردن دوبانده شدن مسیر بیرجند به مشهد بود که 
همیشه در مسیر درمان بیماران باید با مخاطرات 
آن در گیر بودیم و دوم اینکه مرکز رادیوتراپی را 
تکمیل کرد که درمان بیمارانمان در استان خودمان 

انجام شود . خدا به همه شما اجر بدهد . آمین
915 ... ۸۲6

سالم به همشهریان عزیز ، در مورد کاشت درخت 
، بیایید در زیبا شدن شهر بیرجند خودمان اقدام 
کنید ، از نهادهای مربوط جز کاشتن درخت »کاج« 
، تو رو خدا فقط  یاد  ظاهرا کار دیگه ای برنمی 
وحشتناک  و  مخرب  اثرات   : کنید  سرچ  گوگل 
درخت کاج،امیدوارم روزی برسه که خیابان های 
زیبای بیرجند پر باشه از درخت هایی غیر از درخت 

کاج،ممنون از عوامل آوای خراسان جنوبی.
913...193
و  تورم  بیشترین  که  نکنیم  فراموش  آوا  سالم 
مشکالت اقتصادی در دولت قبل اتفاق افتاد حاال 
دست اندرکاران آنان مثل بقایی ادعای پرچم داری 

می کنند تا کشور را با خاک یکسان کنند.
915....5۰7
ازدر ابتدای میالن بهشتی 7 داخل حیاط یکی از 
منازل سازمانی، یک اصله درخت کاج کج شده و 
احتمال افتادن آن به داخل کوچه زیاده، لطفا قبل 
از اینکه اتفاقی برای عابرین بیافتد مسولین مربوطه 

نسبت به قطع آن اقدام کنند.
915...9۰5

لطفا مسئوالن برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه 
 علوم پزشکی مانند بیمارستان میالد تأمین اجتماعی
 اسامی قبول شدگان ۲برابر ظرفیت و پذیرفته شدگان 
نهایی را جهت شفاف سازی در روزنامه به اطالع 
عموم برسانند .ما که نفهمیدم کی قبول شد ؟ از 
خداکنه  نشدم!فقط  قبول  میگه  پرسیدیم  هرکی 
خودشونو  دنیا  اون  که  باشه  نشده  بازی  پارتی 

مدیون 9هزارنفر باشند!
93۰...۲۴7 
آنچه اکنون در آمریکا می گذرد  دو پیام برای ایران 
و جهان دارد. اول اینکه  نظام آمریکا در سال ۸۸ 
که مزدوران داخلی را با انواع حمایت های مالی و 
رسانه ای به خیابانها می کشیدند و در روز عاشورا 
کاروان شادی راه می انداختند امروز باید مقداری 
از آن نوع درگیری ها را مزمزه کنند و این قانون 
مکافات عمل است.دوم اینکه  قانون  اللهم  اشغل  
ظالمین  بالظالمین  باید واقع شود که فرصت دست 

اندازی به امور دیگر کشورها  از آنها سلب شود.
915....636
 اینکه گفته می شود استان ما دوبرابر فقیرتر از سایر
 استانهاست من درسال ۸۴ در تهران گفتم و امروز
 هم می گویم دلیلش هم این است که مسؤالن سیاست را
گویا  خدمت  برای  نه  خواهند  می  ریاست  برای 
گفته شهید بهشتی که فرمودند ماشیفته خدمتیم 

رانشنیده اند و یا خیلیها اصأل قبول ندارند.
915....95۴
دست شهرداری دردنکنه که یه مقدارشمشادی که 
 وسط بلوار غفاری هم که مانده رو داره از بی آبی
سبزمناسبی  فضای  نمیتونه  اگه  میکنه  خشک   

ایجادکنه الاقل موزائیک بزاره که تمیزشه.
915...357
سال 95 هم گذشت و تمام شد و فکری به حال 
های  نشد،ورودی  بیرجند  نابسامان  اوضاع  این 
اسفناک درست که نشد،بلوارشهدای عبادی که یکی 
از ورودی هاست هم نیمه کاره رها شد،واقعا جای 

تاسف داره برای اعضای شورای شهر و شهرداری.
915....۲13

نهالی  هرکس  ایدکه  آورده  ازپیامبر)ص(  روایتی 
بکارد به اندازه میوه آن پاداش می گیرد. چرا هرسال 
درمراسم درختکاری و توسعه فضای سبزبیرجند فقط 
درخت کاج می کارند؟! بی ثمر، بی اعتنا به تغییر 

فصلها و باعث افسردگی.
91۲...79۲
مالیاتی  درآمدهای  کاهش  تصویب  با  امیدوارم 
فعاالن  بر  ملی  قوانین  فشار  مجلس  در  استان 

اقتصادی منطقه محروم خراسان جنوبی کم شود
93۰ ... 373

خواستم یه همدردی کرده باشم باسپرده گذاران 
میزان درسته که شما شاید سودی گرفته باشید اما 
من که پولم رو بصورت قرض الحسنه درصندوق 
... گذاشتم و حاال جمع کرده رفته و پاسخگو نیست 
و نمیدونم به کجا مراجعه کنم چه خاکی بسرمان 

بریریم چه کسی بایدجواب ما را بدهد.
915...357

 مگر خراسان جنوبی از روی 
نقشه ی ایران محو شده است

سالم بر آوا ؛ امروزه درد مشترک سردبیر وسرمقاله 
نویس ویاداشت نویس و همه ی دست اندرکاران آوا 
 یکیست . تکدی گری، کودکان کار، زخم آسیب های
اجتماعی و فرهنگی، بیکاری، اعتیاد،  قاچاق مواد 
مخدر، طالق و زندانی که در البالی ورق های 
 روزنامه را مطالعه میکنی به وضوح میبینی و جالب تر
شهرها  خیابانی  و  برزن  کوچه  هر  در  اینکه   

الخصوص مرکز استان لمس می کنی . 
ولی در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل محترم 
جناب  توسط  آمار  اعالم  با  استان  های  زندان 
جهانگیر دو برابری فقرنسبت به استان های دیگر 
و رتبه ۲۲ در ارتباط با توسعه با استان های دیگر 
قرار دارد یکباره  دلم ریخت، بار خدایا این آمار تکان 
دهنده باید مثل یک زلزله ی مهیب، سیل ویرانگر، 
طوفان با سرعت ۲5۰ کیلومتر تن مدیران اجرایی 
را بلرزاند و باید ستاد بحران و مانور مبارزه با فقر و 

آسیب های اجتماعی تشکیل شود . 
این آمار یعنی اینکه خراسان جنوبی در روی نقشه 
ی ایران محو شده یعنی اینکه مدیران کشوری نگاه 
ویژه ای به این استان کنند شاید مدیران کشوری 
نقشه توپوگرافی خراسان جنوبی را می بینند و غیر از 
کویر و دق و نمکزار چیز دیگری نظر شان را جلب 
نکرده تا نسبت به توسعه و برنامه ریزی آن اقدام 
کنند و جالب اینکه جناب جهانگیر علت اینهمه فقر 
را  بیکاری و نبود اشتغال اعالم می کنند و از همه 
مهمتر اینکه این استان دو برابر میانگین کشوری 
تحت حمایت کمیته ی امداد امام خمینی ره هستند
این یعنی اینکه باید در ماه حداقل یکبار هیئت دولت 
این استان تشکیل جلسه دهد و نسبت  در مرکز 
اقدام  فقر  کنی  ریشه  و  زایی  اشتغال  بیکاری،  به 
کنند  . راه توسعه ی استان فقط راه آهن، انتقال 
برای  بهترین شرایط  احیای  عمان،  دریای  از  آب 
 مرز نشینان و ... آن هم به صورت ضرب العجل
و انقالبی در کوتاه ترین زمان ممکن  است ، با 
این شرایط فقط با اعتبارات ترلیاردی امکان پذیر 
است مشکالت این استان با گلریزان وجشن عاطفه 
 ها و جشن نیکوکاری قابل حل نیست هرچند به 
برگزار کنندگان و خیرین و حامیان اینگونه مجالس 
باید دست مریزاد و خسته نباشید گفت اما این با 
 تشکیل ستاد بحران مبارزه با فقر و بیکاری قابل حله!!
اما چند پیشنهاد این آمار حاجی آقا جهانگیر هشداری 
از برای مجمع نمایندگان استان که مثل مردم حوزه 
ی انتخابیه خود نجیب نباشید بلکه با شرح این آمار 
مطالبه گر باشید، از امروز یک پیشنهاد برای شما 
بزرگواران دارم اینکه شما از امروز به عنوان یک 
از قبل  را  اعتراض کلیه نطق های خود  و  تقاضا 
آماده و ۴ نفر با هم نطق مشترک داشته باشید تا 
به گوش همه ی مسئوالن و صدای چهار نفر )چند 
صدایی( در مطالبه گری بلند تره و یادتان باشد شما 
نماینده حوزه انتخابی خود نیستید شما نمایندگان 
استان خراسان جنوبی هستین که اگر به آمار جناب 
آقای جهانگیر باشد همه باید از شما شرمنده باشند.
 به قول رهبر فرزانه حضرت امام خامنه ای در جمع
محروم  شهرستان  به  سفر  با  من  نهبندان  مردم 
نهبندان می خواهم توجه مسئوالن سطوح مختلف 
دولتی  را به طور کامل به این منطقه و مناطقی از 
این قبیل جلب کنم و از آنها انتظار دارم که اهتمام 
خود را بر روی نقاط دور افتاده که غالباً محرومیت 
کرده اند  تحمل  قبل  دورانهای  از  را  زیادی  های 

متمرکز کنند.
اقدامات نظام اسالمی برای محرومیت زدایی از نقاط 
محروم کشور را خاطرنشان کردند و فرمودند: در 
دوران قبل از پیروزی انقالب به قدری بر مردم این 
مناطق محرومیت تحمیل شده است که اگر 1۰ برابر 
خدمات ۲۰ سال گذشته انقالب نیز کار انجام شود، 

باز هم حق این مناطق اداء نخواهد شد .
با توجه به فرمایشات مقام رهبری بایسته است که با 
توجه به آمار تکان دهنده راه را برای سرمایه گذار چه 
 دولتی چه خصوصی آب و جارو کنید تا با اشتغال زایی

کمی از مشکالت حل شود  . 
در پایان یاد آور می شود که با نگاه به آمار همانطور 
که میدانید  بیشتر امالک مرغوب در بهترین نقاط 
از  بعد  که  بوده  مزدور  خوانین  اختیار  در  شهرها 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در اختیار  بنیاد یا 
وقف شده، با این تفاسیر جامعه استان ارباب رعیتی 
بوده که فقر و محرومیت استان را فرا گرفته حال که 
این امالک در اختیار این دو نهاد می باشد که بیشتر 
آن به فروش رفته یا در اختیار و درآمد باالیی دارد 
چه خوبه که با راه اندازی چندین کارخانه توسط این 
دو نهاد باشد که با اشتغال زایی گره چندین خانواده 

با این کار باز شود .
ناگفته نماند که این استان از نظر درآمد اندک و 
و  است!!  کشور  های  استان  اولین  از  محرومیت 
اینهم اعالم کنم با این همه محرومیت با بیشتر رقم 
سپرده گذاری از شهروندان این استان هستند یعنی 
از نظر جمعیت و مبلغ سپرده در بانک ها از اولین 
استان های کشورند که یعنی اینکه مردم این استان 
ریسک پذیری ندارند اگر تمایل به خیر و برکت دارید 
 چه خوبه که نسبت به سرمایه گذاری در بخش های
 کوچک و بزرگ مشارکت کنید .  شهروندی یعنی 
همیاری و همدردی عشق به هم نوع یعنی قانون 
حمایتی  یعنی دوستی و مهربانی باشد که با حمایت 

هم این استان را از فقر نجات دهیم

از میان نامه های رسیده

طرح عیدانه کتاب در کتابفروشی های عضو این طرح در استان آغاز شد.

دادرس مقدم -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی،از اجرای طرح »عیدانه کتاب« در کتابفروشی های عضو این طرح در استان 
خبر داد.محبی با اشاره به اجرای طرح »عیدانه کتاب« در استان اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح را رونق بازار کتاب، ترویج کتابخوانی، توزیع 

بخشی از یارانه مصرف کننده ها در کتابفروشی ها و همچنین کمک به تقویت ناشران و ارتقای وضعیت آن ها عنوان کرد .

باحضور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام شد ؛

بهره برداری از 3 پروژه بزرگ درمانی در استان
 رئیس جمهور اوایل سال آینده به خراسان جنوبی می آید

 مصطفی مالیی-دیروز خراسان جنوبی برای 
پنجمین بار میزبان دکتر قاضی زاده هاشمی 
پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت  وزیر 
کشور بود که در این سفر یک روزه  سه پروژه 
عظیم )بیمارستان آموزشی ، پژوهشی درمانی 
 ، ایران  مهر  شناسی  سرطان  مرکز   ، رازی 
اورژانس بیمارستان قاین به بهره برداری رسید 
استان  در  نیز  بهداشتی  و عملیات 1۰1پروژه 

آغاز شد.در  این مراسم ۴ نماینده مردم استان 
در مجلس ، سید علی اکبر پرویزی استاندار 
 ، استاندار  امنیتی  و  ، حسینی معاون سیاسی 
رضایی امام جمعه بیرجند و جمعی از مسئوالن 

استانی حضور داشتند.

افزایش 400تخت
 در بیمارستان های استان

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی 
در این باره بیان کرد:در مدت دو سال بیش 
از ۴۰۰تخت بیمارستانی به استان اضافه شده 
است.وی افزود: طرح تحول سالمت فشارهای 
مالی زیادی برای دولت دارد اما دعای خیر مردم 

مظلوم و محروم را به همراه وزیربهداشت که 
سنگینی و سختی کار به عهده ایشان است.
عنوان  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
کرد:بزرگترین مرکز آموزش ,پژوهشی درمانی 
در  ۲۲هزارمترمربع  زیربنای  با  کشور  شرق 
هفت طبقه با نام بیمارستان رازی باحضورمقام 
عالی وزارت به بهره برداری رسید.وی با بیان 
اینکه شروع عملیات ساخت این بیمارستان در 
سال 13۸6 آغاز شده بود، افزود:این بیمارستان 
تاریخ  تا  که  است  مصوب  ۲۸6تخت  با 
از  تومان  7۲میلیارد  بر  بالغ  امسال  ۲5بهمن 

محل اعتبارات ملی هزینه شده است.

اولین مرکز رادیوتراپی 
و انکولوژی در بیرجند

مرکز رادیوتراپی و انکولوژی )سرطان شناسی(
ایران مهر در بیرجند دومین پروژه ای بود که با 
حضور وزیر افتتاح شد که رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند عنوان کرد:این مرکز با6هزار 
مترمربع  در یک طبقه در زمین ملکی دانشگاه 
بامشارکت1۰درصدی مجمع خیرین سالمت 
مرکز  ساخت  افزود:  .وی  است  شده  ساخته 
درمانی ایران مهر از سال 139۰ آغاز شد و تا 

تاریخ ۲5بهمن امسال بالغ بر 1۲میلیارد هزینه 
شد که وزارت بهداشت بالغ بر ۸میلیارد تومان 

تجهیزات آن را خریداری کرده است. 

اورژانس شهرستان قاین

سومین برنامه سفر وزیر بهره برداری از طرح 
توسعه و بهسازی  اورژانس شهرستان قاین 
بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
با  درباره آن بیان کرد:این اورژانس و دیالیز 
بنای ۲هزارو ۲۲5متر مربع ساخته شده  زیر 
از  اورژانس  این  ساخت  افزود:  است.قائمی 
سال۸9 آغاز شده بود اما به دلیل نبود منابع 
در  و  خارج   ملی  اعتبارات  ردیف  از  مالی 

پروژه  فیزیکی  پیشرفت  با3۰درصد  سال93 
پزشکی  علوم  دانشگاه  شد.رئیس  متوقف 
از  ساخت  عملیات  کرد:شروع  خاطرنشان 
بعه  اسفند  ابتدای  تا  و   95 فروردین  ابتدای 

طول انجامید.
اورژانس  این  اکنون  آورشد:  یاد  وی 
بالغ  اعتباری  و  پیشرفت  با1۰۰درصد 
بر16میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی آماده 
تاکید  وی  است.  شهروندان  به  خدمت  ارائه 
کرد: همزمان با سفر وزیر بهداشت 1۰1پروژه 
بهداشتی با زیر بنای  3۲هزار متر مربع  در 

استان آغاز خواهدشد.

بیمارستان رازی از مجهزترین
 و زیباترین بیمارستان های کشور

رازی  بیمارستان  بهداشت”  وزیر  “هاشمی 
زیباترین  و  مجهزترین  از  یکی  را  بیرجند 
بیمارستان های کشور دانست و عنوان کرد: 
کلنگ  این بیمارستان در دولت قبل به زمین 
مسئوالن  کارجهادی  و  همت  با  که  خورد 
دکتر  ویژه  به  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مظلوم  مردم  به  جدید  خدمتی  قائمی  کاظم 
استان است. وزیر بهداشت بیان کرد: در طول 

تاریخ بیرجند به این اندازه تخت بیمارستانی 
در شهر وجود نداشته است.

رئیس جمهور اوایل سال آینده
به خراسان جنوبی می آید

هاشمی با تاکید براینکه خیلی دوست داشتم 
که گزارش عملکرد خدمات وزارت بهدشت 
ارایه  این استان  درحضور رئیس جمهور  در 
های  سفر  علت  به  کرد:  تصریح  دادم  می 
خارجی رئیس جمهور در اوایل سال آینده به 

خراسان جنوبی سفر خواهد کرد.
به  من  قبل  سفر  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بیمارستان  در  خوبی  بسیار  اورژانس  استان 

افتتاح  مترمربع  هزار   ۲ با  بیرجند  ولیعصر 
پایگاه  شد که  در کشور کم نظیر است و ۲ 
بیرجند و  اورژانس هوایی در شهرستان های 
راه اندازی شده که  کاستی ها دارد که  طبس 

باید جبران شود.

آغاز عملیات احداث کلینیک 
تخصصی در قاین و فردوس

پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
آمبوالنس  دستگاه   ۴۸ توزیع  به  اشاره  با 
بیمارستان های  شد:  یادآور  استان  در  مجهز 
و  سرایان  درمیان،  سربیشه،  تختخوابی   3۲
اجرایی  گذشته  دولت  در  زیرکوه  آباد  حاجی 
و امسال به بهره برداری رسید.هاشمی از آغاز 

“قاین  در  تخصصی  کلنیک  احداث  عملیات 
از  بیش  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  فردوس”  و 
6۰ پروژه در استان تا شهریورماه 96 کامل 
می شود و تاکنون 7۰ مرکز جامع سالمت و 
خانه بهداشت اجرایی و بهره برداری می رسد.

دانشگاه علوم پزشکی 
رو به بین المللی سازی 

پزشکی  علوم  دانشگاه  اینکه  بیان  با  وی 
برای  خوبی  آموزشی  اقدامات  بیرجند 
اند،  داده  انجام  دانشگاه  بین المللی سازی 
در  افغانستانی  خواهران  و  برادران  افزود: 
رشته  دیگر  دندانپزشکی  پزشکی،  رشته های 
در این مرکز آموزش می بینند.وزیر بهداشت 
تصریح کرد: تاکنون برای بیش از 9۰ درصد 
مردم استان پرونده الکترونیک سالمت تهیه 

شده که  این امر یک اقدام بی نظیر است.

استان  در  درمانی  بهداشتی  خدمات 
خوب است اما کافی نیست

و  ها  بیمارستان  تجهیزات  داد:  ادامه  وی 
جنوبی  خراسان  درمانی  بهداشتی  مراکز 
است  پزشکی  تجهیزات  مجهزترین  از  یکی 
و این خدمات دراستان خوب است اما کافی 
مناطق  به  ویژه  رسیدگی  نیست.”هاشمی” 
وزارت  و  خود  افتخارات  جزء  را  محروم 
خدمات  نباید  داد:  ادامه  و  دانست  بهداشت، 
دیگر  و  استان  مرکز   ، روستا  و  شهر  بین 
از  بهداشت”  باشد.“وزیر  متفاوت  شهرهای 
خیرین مجمع سالمت ، دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند با قدردانی افزود: دانشگاه علوم پزشکی 
پیراپزشکان و اساتید مرکز مهر ایران را تامین 
کرد ، مجمع خیرین ساختمان را احداث کردند 
و وزارت بهداشت تجهیزات را داد و این نشان 

دهنده زنده بودن ایران است.

تشکر امام جمعه بیرجند
 از وزیربهداشت

بیرجند  جمعه  امام  رضایی  االسالم  حجت 
خیرین  مجمع  رئیسه  هیئت  رئیس  و 
های  کمک  از  مراسم  این  در  نیز  سالمت 
منطقه  به  وی  توجه  و  بهداشت  وزیر 
تحول سالمت  داد:طرح  ادامه  و  کرد  تشکر 

است  دولت  های  طرح  بهترین  از  یکی 
باشد. دار  ادامه  درستی  به  امیدواریم  و 

و  ایران  در  زیادی  های  سرطان  افزود:  وی 
برای  باید  که  است  کرده  پیدا  رواج  جهان 
پیشگیری از آن کارهای تحقیقات انجام شود

تشکر ویژه استاندار
 از مردم خیّر استان

سید علی اکبر پرویزی استاندار نیز در حاشیه 
این مراسم در گفتگو با آوا عنوان کرد: مردم 
استان در وضع اقتصادی خوبی قرار ندارند اما 
در همه کارهای خیرخواهانه حضور دارندوی 
مجمع  مشارکت  و  مردم  اینکه  بیان  با 

ساخت  به  زیادی  کمک  سالمت  خیرین 
افزود: شخصا  است  کرده  درمانی  مرکز  این 
نسبت  را  استان  خّیر  مردم  تک  تک  دست 
بوسم.استاندار  می  خیریه  کارهای  انجام  به 
تعهدات  تمام  به  بهداشت  وزیر  کرد:  بیان 
نشان  این  و  کرد  عمل  قبلی  سفر  در  خود 
محروم  مناطق  به  هاشمی  دکتر  ویژه  توجه 
تحریم  از  برخی  رفع  به  اشاره  با  است.وی 
ها خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشتی تعرفه 
وسایل پزشکی حدود ۴۰درصد کاهش یافت 
تا حدودی  و دالالن  ها  واسطه  نوعی  به  و 
در  مهر  ایران  مرکز  به  شدند.پرویزی  حذف 
نیاز  مرکز  این  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند 
آینده رفع خواهد کرد. تا 15 سال  را  استان 
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ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از فراهم آمدن امکان مجدد برای ثبت نام داوطلبان در آزمون سراسری سال 96 خبر داد و گفت: عالقه مندان تا روز چهارشنبه 18 
اسفند مجددا مهلت دارند نسبت به ثبت نام در آزمون سراسری سال 1396 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند. دکتر حسین توکلی افزود: آن دسته از داوطلبانی که 

در مهلت مقرر برای آزمون سراسری سال 1396 اقدام نموده اند می توانند در این تاریخ نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت  نامی خود و یا ویرایش اطالعات مذکور اقدام کنند. سه شنبه *17 اسفند 1395 * شماره 3740

نوعی  سایتی  در  جم-  امین  قاسمی-  سمیرا 
دیدم  باتیک  چاپ  نام  با  را  پارچه  روی  طراحی  از 
آن  مورد  در  شد  باعث  این  و  کرد  جلب  را  نظرم  که 
طراحی  که  بود  شده  نوشته  کنم.  کسب  اطالعاتی 
بر  چاپ  روش های  از  یکی  َکالقه ای  یا  باتیک  چاپ 
اندونزی،  مانند  کشورهایی  در  که  است  پارچه  روی 
داشته  کاربرد  قدیم  از  ایران  و  هند  سریالنکا،  تایلند، 
شامل  نیز  باتیک  چاپ  گوناگون  است.شیوه هاي 
چاپ  برداشت،  چاپ  پارچه،  روی  بر  مستقیم  چاپ 
ابریشمي،  پارچه  روي  بر  باتیک  نقاشي  شابلون،  با 
شیوه تار عنکبوت )باتیک شکسته(، شیوه باندا و شیوه 
همان  یا  کالقی  چاپ  بود.  شده  ذکر  رنگرزي،  بدون 
برای  دارد؛  زیادی  بسیار  استفادۀ  موارد  باتیک،  چاپ 
نمونه انواع گوناگونی از پرده ها، دیوار کوب ها، تابلوها 
و  هنری  لباس های  حتی  یا  و  محلی  لباس های  نیز  و 

زیبا را می توان عنوان کرد.

هنر چاپ پارچه در ایران

هنر چاپ باتیک از سال ها پیش تاکنون در ایران رواج 
داشته و در هر دوره دستاوردهای جدیدی به دست آورده 
است و یکی از انواع چاپ می باشد که سال ها است که 
در دانشگاه های ایران تدریس می شود.در ایران بیشترین 
رواج را در شهرستان »اسکو« آذربایجان شرقی دارد که 
کارگاهایی مخصوص چاپ باتیک راه اندازی شده است 
خراسان  و  اردبیل  گلستان،  استان های  به  آنجا  از  که 

رضوی و کشورهای خارجی صادر می شود.

طراحی باتیک برای اولین بار در استان 
توسط دختری 21 ساله

هم  ما  استان  در  آیا  که  شدم  پیگیر  راستا  این  در 
و  پیگیری ها  از  بعد  که  نه  یا  دارد  کارگاهی  چنین 
با  مجازی  فضای  در  شد  انجام  که  پرس وجوهایی 
به  باتیک  طراحی  با  لباس هایی  که  شدم  آشنا  خانمی 
انجام  را  کار  این  و می گفت خودش  فروش می رساند 
 74 سال  متولد  که  قاری زاده  سیده راضیه  می دهد. 
گفت:  می باشد،  نیز  دستی  صنایع  دانشجوی  و  است 

روی  طراحی  به  که  دلیل عالقه ای  به  درس  کنار  در 
اولین  در  و  کردم  را هم شروع  کار  این  داشتم  پارچه 
چاپ  برای   94 سال  در  فنی وحرفه ای  که  دوره ای 

باتیک به مدت 3 ماه برگزار کرد، شرکت کردم. 
دریافت  و  دوره  پایان  از  بعد  که  کرد  اضافه  وی 
مسجد  در   95 آخر شهریور  فنی وحرفه ای،   از  گواهی 
استقبال  با  که  کردم  برگزار  کالس  هفته   2 مدت  به 
مجبور  مدارس  شروع  دلیل  به  ولی  شد  مواجه  خوبی 

به تعطیل کردن آن شدم. 
در  بود  قرار  که   کرد  بیان  همچنین  قاری زاده 

فضا  چون  ولی  کنم  برگزار  نمایشگاه  ابوذر  نگارخانه 
به  بتوانم  تا  کنم  بیشتر  باید  را  کارهایم  بود،   بزرگ 
فضای  در  می گوید  وی  برآیم.  آن  عهدۀ  از  خوبی 
مجازی فقط کار خود را معرفی کرده است و از همان 
طریق هم مشتری دارد و چون برای اولین بار این کار 

در استان انجام می شود، بازخورد خوبی داشته است.

در صف انتظار برای دریافت تسهیالت

این  آن  در  که  مکانی  که  کردم  درخواست  او  از 
آدرس  که  دهد  نشان  من  به  می دهد  انجام  را  کار 
داد.  را  رحیم آباد  موزۀ  باغ  در  را  معرق  چوبی  کارگاه 
هنگامی که وارد کارگاه او شدم بیشتر فضای کوچکی 
بود  معرق کاری  تابلوهای  و  چوب  از  پر  که  دیدم  را 
میز  داشت  قرار  وی  اختیار  در  که  فضایی  تنها  و 
پارچه ها  می توانست  سختی  به  که  بود  کارگاه  وسط 
و لباس ها را بر روی آن قرار دهد. وقتی از وی دلیل 
حضور در این کارگاه کوچک معرق چوب را پرسیدم، 
و مجوز  تسهیالت  درخواست  وجود  با  که  کرد:  اظهار 
زیاد  متقاضی  دلیل  به  هنوز  ولی  فرهنگی،  میراث  از 
قاری زاده  همچنین  داده اند.  قرار  انتظار  صف  در  مرا 
کارآموزان  به  دیگر  نیز  فنی وحرفه ای  حتی  که  افزود: 
برای  مجزا  فضایی  بتوانم  تا  نمی کند  پرداخت  وامی 
مشکالت  این  تمام  وجود  با  وی  باشم.  داشته  خود 
باز هم به خانم های دیگر توصیه کرد که می توانند با 
حداقل ترین سرمایه همچون رنگ و قلم مو و پارچه، 

این کار را شروع کنند.

چاپ بر روی پارچه، هنری قدیمی در ایران؛

راه اندازی کارگاه چاپ باتیک توسط دختری 21 ساله برای اولین بار در استان

خواندنی ها

روش هایی برای معطر کردن خانه

طبیعی  و  ساده  روش  چند  با  نیوز-  بهداشت 
خانه خود را معطر کنید: 

و  ببرید  بین  از  را  خانه  بد  بوی  قهوه  با   *
قهوه  طرفدار  اگر  بسازید:  نظیر  بی  عطری 
قهوه  دانه های  از  استفاده  با  می توانید  هستید 
بسازید.  بی نظیر  عطری  خود  برای  خانه  در 
یا  تازه  دانه های  با  را  کوچک  یک کاسه ی 
کابینت  روی  را  آن  و  پرکرده  شده  استفاده 
بگذارید تا رایحه ی قهوه فضای خانه را پر کند.

* برای خوشبو کردن یخچال و فریزر از دسته 
گل استفاده کنید: اگر شما یک دسته گیاه مانند 
علف های هرز دارید آن ها را به هم وصل کرده 
و در یخچال یا فریزر خود برای افزودن رایحه ی 
معطر قرار دهید. من گیاهان خود را در یک لیوان 
آب قرار داده و بویی عالی فضای خانه را گرفته 

است. هرروز آب لیوان را عوض کنید.
ساده  بسیار  خانگی  اسپری های  ساخت   *
اسپری های  ساخت  خانه:  کردن  خوشبو  برای 
اسپری  بطری  یک  است.  ساده  بسیار  خانگی 
چند  و  پرکرده  مقطر  آب  از  فنجان  یک  با  را 
مانند  بیفزایید،  آن  به  معطر  روغن  قطره 

و مرکبات. اسطوخودوس 
با چند  را  * شمع هایی که در حمام هستند 
دستمال  داخل  در  معطر  روغن  یک  از  قطره 
که  هایی  شمع  شما  کنید:  جایگزین  کاغذی 
می شناسید.  را  هستند  حمام  در  استفاده  برای 
معطر  روغن  یک  از  قطره  چند  با  را  آن  اما 
کنید.  جایگزین  کاغذی  دستمال  داخل  در 
تازگی  برای  لیمو و مریم گلی  پرتقال،  رایحه ی 

و طراوت هوای حمام عالی هستند.

خوشبو  برای  جامد  عطرهای  از  استفاده   *
کردن خانه نیز پیشنهاد می شود: نه تنها نگاه 
است  لذت بخش  بسیار  موم ها  این  به  کردن 

بلکه بوی آن ها بویژه در تابستان عالی است.

یادداشت

تاریخ و فرهنگ ایرانی 
مانعی بر اجرای قانون

* سید محمد امین حسینی

اجرای  مانع  دو  یادداشت  این  در  خواهم  می 
با  ایران را شرح و بسط بدهم که چرا  قانون در 
اجرا نمی شود؟ چرا  ایران  در  قانون،قانون  وجود 
کشورها  سایر  به  نسبت  ایرانیان  مندی  قانون 
در  قانون  است؟چرا  کمتر  ها  اروپایی  بخصوص 
کشور  از  تر  راحت  اجرا،  ضمانت  وجود  با  ایران 

های دیگر شکسته می شود؟
ایران  در  قانون  اجرای  پیشروی  مانع  اولین 
در  که  است.همانطور  ایران  ی  پیشینه  و  تاریخ 
روانشناسی بیان می شود که کودکی یک فرد بر 
رفتار فرد در بزرگ سالی تاثیر می گذارد در جامعه 
و  گذشته  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  هم  شناسی 
تاریخ یک جامعه بر آینده و رفتار فعلی آن جامعه 
تاثیر دارد.حال می خواهیم بدون اغراق و تعارف 
و  دو هزار  ایران  کنیم.تاریخ  بیان  را  ایران  تاریخ 
پانصد سال استبداد و زورگویی بوده و هیچ وقت 
وجود  بادوام  بصورت  ایران  در  قانون  حاکمیت 
نداشته است.شاید در پاره های کوتاهی از تاریخ 
مان حاکمیت یک قانون را ببینیم اما باید قبول 
یک  ایران  تاریخ  در  قانون  حاکمیت  که  کنیم 
بر  ایران  تاریخ  نیست.رویه در  رویه  استثناست و 
عدم حاکمیت قانون است.شاید گفته شود در تاریخ 
اکثر جوامع حاکمیت قانون وجود ندارد ولی این 
نظر صحیح نیست چرا که مثال در یونان باستان 
مردان یونانی اصیل در محلی جمع می شدند و 
قانون وضع می کردند.یا در زمان صفویه که ما 
حاکمیت قانون نداشتیم در عثمانی قانونی قوی بر 
مبنای فقه ی حنفی شکل گرفته بود.در تاریخی 
که حاکمیت قانون وجود ندارد نظر شخص شاه 
یعنی  شاه  شخص  است.نظر  حاکم  درباریان  و 
حکومت اشخاص.دیدگاه حکومت اشخاص هنوز 
در ذهنیت ایرانیان وجود دارد.اینکه مردم ما برای 
مقام  یک  امضای  دنبال  به  خود  مشکالت  حل 
عالی رتبه مانند رییس جمهور و وزیر هستند خود 
نشان می دهد که قانون در ذهنیت ایرانیان جایی 
ندارد.چرا که اگر قانون باشد نیازی به امضای مقام 
 عالی رتبه نیست و اگر کاری قانونی باشد انجام 
می شود.همین که در عرف وقتی کاری در اداره 
و سازمانی داریم اولین سوالی که می پرسیم این 
است که آیا در این اداره می توانیم آشنا یا فامیلی 
عقیده  که  است  این  ی  دهنده  نشان  کنیم  پیدا 
ها  ایرانی  ما  ذهنیت  در  اشخاص  حاکمیت  ی 
وجود دارد)تاثیرگذاری روابط و عدم وجود ضوابط 
حاکمیت  جای  اشخاص  حاکمیت  قانونی(.وقتی 
قانون را می گیرد نتیجه ای جزء بی عدالتی ندارد 
هم از نظر شکلی)مثل سریع تر انجام شدن کار 
شخصی که پارتی دارد( و هم از نظر ماهوی)مثل 
باید  به سبب اشخاص(.ما  قانونی  انجام کار غیر 
کاری کنیم که حاکمیت اشخاص که تا به امروز 
برود  بین  از  داده شده  آموزش  و  تلقین  به مردم 
و حاکمیت قانون در ذهن مردم ما شکل بگیرد.
حاکمیت  جای  به  قانون  حاکمیت  جایگزینی 
ایران  در  رسانه  های  رسالت  از  یکی  اشخاص 
دشواری  کار  قانون  حاکمیت  گیری  است.شکل 
است چرا که عرف و مردم تا به امروز به حاکمیت 
اشخاص عقیده داشته و آن را در ادارات دیده اند.
از طرفی امکان شکل گیری حاکمیت قانون وجود 
دارد چرا که مردم آموزش پذیر و فرم پذیر می 
باشند.دومین مانع پیشروی اجرای قانون فرهنگ 
ما ایرانی هاست.بدون تعارف و منصفانه باید قبول 
کنیم که فرهنگ ما قانون گریز است.دو مثال؛یک 
مثال عرفی و یک مثال علمی را مطرح میکنم تا 
ایران روشن شود. مساله ی فرهنگ گریزی در 
رد می  را  قرمز  چراغ  که  ای  راننده  عرفی  مثال 
کند و بعد مامور جلوی او را می گیرد و به متخلف 
می گوید مگر ندیدی که چراغ قرمز است؟راننده 
جواب می دهد چراغ دیدم ولی تو را ندیدم...این 
مثال نشان دهنده ی این است که قانون در نزد 
ما ایرانیان بخودی خود هیچ ارزشی ندارد و اگر 
نظارت نباشد به راحتی شکسته می شود.به عبارت 
و  ارزشمند،مقدس  مردم  برای  قانون  دیگر چون 
نظارت  یک  نیازمند  قانون  نشده،اجرای  پررنگ 
قوی است.مثال علمی تر و موردی آن ؛مساله ی 
قانون و سیستم بانکداری است.قانون بانکداری و 
سوئد  بانکی  سیستم  مشابه ی  ما  بانک  سیستم 
است.با اجرای این سیستم در سوئد یک یورو هم 
دزدی نشد ولی همین سیستم در ایران منجر به 

اختالس های بزرگ شد.
اینکه یک سیستم مشابه در دو کشور؛خروجی 
به فرهنگ اشخاص موجود  دارد  متفاوتی  های 
بر می گردد.در یک جا فرهنگ  در آن سیستم 
گزیری  قانون  دیگر  جای  در  و  پذیری  قانون 
مجتهد  اگر  گفت:من  می  است.استادی  حاکم 
رعایت  را  قانون  :”هر کس  دادم  فتوا می  بودم 
کند به بهشت می رود.”حال اگر به جنهم رفت 
هم مهم نیست ولی در عوض آن در این دنیا در 

بهشت زندگی می کند.
اگر قانون برای ما تقدس ذاتی پیدا کرد و ما 
برای  نه  کردیم  اجرا  قانون  خود  برای  را  قانون 
کرد. خواهیم  پیشرفت  مجازات؛آنگاه  و  مامور 
اینکه وزیر ما می گوید که در اروپا ده نفر کار می 
کنند و یک نفر نظارت می کند اما در ایران یک 
نفر کار می کند و ده نفر بر او نظارت می کنند 
ما  برای  قانون  که  است  مطلب  همین  تصدیق 
ارزش ذاتی ندارد و اجرای قانون به نظارت قوی 

و ضمانت اجرای سنگین نیاز دارد.

کاریکاتور نهبندان زیبا- سجاد قاسم زادهدر حاشیه خرید عید - کامران سخن پرداز قاب عکس هشــدار:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ماهی  آب  یا  و  قرمز  ماهی  به  دست  مستقیم  تماس  از 
باکتری مایکو  به  ازماهی های قرمز  بپرهیزید. بعضی  عید 
انسان  با  تماس  طریق  از  و  هستند  آلوده  )سل(  باکتریوم 

موجب بیماری پوستی و اگزما برای فرد می شوند.

Ava.news12@gmail.com . عکس از : جم

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767
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فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066
09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 

32239048 -09159618050 

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

با رزرو عروس VIP  از خدمات پاک سازی تخصصی صورت و رنگ مو
لباس عروس )تن پوش( به صورت رایگان هدیه بگیرید.

ارائه خدمات هاشور، خط لب و مژه ، َوکس زغال و عسل 
دارای سالن تخصصی عروس
دارنده 15  گواهینامه بین المللی و گریم سینمایی

آدرس: تقاطع چهارراه محالتی و توحید )نبش توحید 37( ساختمان پرسا ، طبقه اول 09153621437-32323519  رسولی و فتوحی
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سال جدید را با توصیه های آدم موفق ها شروع کنید

سه شنبه  * 17  اسفند   1395 * شماره 3740

آیه روز  

ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم و او را مى  آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم. 
سوره اإلنسان، آيه 2

حدیث روز  

اى على )عليه السالم( ! هرگاه وقت نمازت رسيد، آماده آن شو وگرنه شيطان تو را سرگرم مى كند و هرگاه قصد ]كار[ 
خيرى كردى شتاب كن وگرنه شيطان تو را از آن باز مى دارد. پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

مدامم دل پر از خـون جگر بى
چـو شمع آتش به جان و ديده تر بى

نشينم بــر سـر راهت شو و روز
كه تا روزى تو را بر مو گذر بى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه »دوست داشتنی« باشیم؟

»ناپلئون هيل«، نويسنده كتاب پرفروش »فکر كن 
و پولدار شو«، در يکى از مقاله هاى خود، ويژگى ها و 
عادت هاى بسيار جالبى در مورد افراد دوست داشتنى  

نوشته كه دانستن آنها خالى از لطف نيست.
* افکار و گرايشات مثبت خود را توسعه و به ديگران 

اجازه مى دهند تا آنها را ببينند و حس كنند.
 *  هميشه با وقار و هوشيارى خاصى حرف مى زنند

 و لحن صحبت هايشان دوستانه است.
به  دقت  با  مى كند  صحبت  آنها  با  كسى  *وقتى 
حرف هايش گوش كرده  و توجه خود را نشان مى دهند.

* در هر حالت و موقعيتى، وقار و آرامش خود را حفظ 
مى كنند و كامال خويشتن دار هستند.

* صبور هستند.
*  روشن فکر هستند و ذهن خود را محدود نمى كنند.

*  هنگام صحبت با ديگران لبخند مى زنند.
* اين را مى دانند كه الزم نيست اطرافيان در مورد همه 
افکار و اعتقادهاى خود توضيح بدهند. )درک درستى 

از حريم شخصى افراد دارند و به آن تجاوز نمى كنند.(
* كار امروز را به فردا موكول نمى كنند.

* در طول روز دست كم يک كار مثبت انجام مى دهند.
و  كمبودها  و  مشکالت  به  كردن  فکر  جاى  به   *
غصه خوردن براى آنها، به دنبال راه چاره هستند و 

ايده پردازى مى كنند.
رفتار  آنها صحبت مى كند، طورى  با  * وقتى كسى 
مى كنند كه گويا طرِف مقابل مهم ترين فرد دنيا است.

*  بدون افراط و زياده روى، از ديگران تعريف و كارهاى 
نيک آنها را تحسين مى كنند.

مردى ثروتمند وارد رستورانى شد. نگاهى بدين سوى 
و آن سوى انداخت و ديد زنى آفريقايى، در گوشه اى 
نشسته است. به سوى پيشخوان رفت و كيف پولش 
را در آورد و خطاب به گارسون فرياد زد، “براى همه 
كسانى كه اينجا هستند غذا مى خرم، غير از آن زن 
سياهى كه آنجا نشسته است! گارسون پول را گرفته و 
به همه كسانى كه در آنجا بودند غذاى رايگان داد، جز 
زن آفريقايى. زن سياه پوست به جاى آن كه مکّدر شود 
و چين بر جبين آشکار نمايد، سرش را باال گرفت و با 
لبخندى گفت، “تشّکر مى كنم.”مرد ثروتمند خشمگين 
شد. ديگربار نزد گارسون رفت و كيف پولش را در آورد 
و به صداى بلند گفت، “اين دفعه يک پرس غذا به 
اضافۀ غذاى مّجانى براى همه كسانى كه اينجا هستند 
غير از آن آفريقايى بده. دوباره گارسون پول را گرفت 
و شروع به دادن غذا و پرس اضافى به افراد حاضر در 
رستوران كرد و آن زن آفريقايى را مستثنى نمود. وقتى 
كارش تمام شد . زن آفريقايى لبخندى ديگر زد و آرام 
به مرد گفت، “سپاسگزارم.”مرد از شّدت خشم ديوانه 
“اين  پرسيد،  او  از  و  به سوى گارسون خم شد  شد. 
زن سياه پوست ديوانه است؟”گارسون لبخندى و گفت، 
“خير قربان. او ديوانه نيست. او صاحب اين رستوران 
است.”شايد كارهايى كه به ظاهر بر عليه و ضرر ما 

انجام مى شود، نادانسته به نفع ما باشد.

روزهاى ابتدايى سال جديد بهترين زمانى است 
كه در آن مى توان برنامه ريزى كرد و قرار و 
مدارهاى شخصى را تنظيم نمود. اين قرارهاى 
شخصى را اغلب در قالب جمالتى مشخص 
درنظر مى گيرند و راهنماى سال جديد قرار 
مى دهند. اين گونه جمالت كه حالتى تاكيد و 
دستورى دارند، بايد به نحوى موثر و در ارتباط با 
مشکالت خاص هر فرد انتخاب شوند و در سال 
آينده پيوسته مورد توجه باشند.در ادامه برخى از 
مهم ترين قرارهاى ساالنه و جمالت كليدى 
 زنان و مردان موفق جهان را به شما معرفى
مى كنيم. استفاده از اين قرارهاى شخصى و يا 
نمونه هاى مشابه، به رشد فردى و پيشرفت شما 

در سال نو خواهدانجاميد.
شریل سندبرگ: کاری کنید که 

دوستانتان شما را فردی مسئول بدانند
مدير اجرايى فيسبوک متعهد به انجام 5 تا 10 
دقيقه مديتيشن در هر روز شده است. او اين 
تعهد را براى چندين سال پياپى اجرا كرده است. 
سندبرگ كليد رسيدن به اهداف را در سال جديد 

درگير نمودن دوستان و پاسخگو بودن نسبت به 
آنان مى داند. زمانى كه شما براى رسيدن به 
اهداف شخصى، حرفه اى و مالى تالش مى 
قابل  تفاوت  ديگران  از  كمک  دريافت  كنيد، 
توجهى را ايجاد مى نمايد. از خانواده و دوستان 
خود بخواهيد تا به شما كمک كرده و پيشرفت 
شما را دنبال كنند. البته بايد آماده باشيد تا در 
مقابل، اقدامى مشابه را براى آنها نيز انجام دهيد.

بونی پیکنز: به کار ادامه دهید
بونى پيکنز غول صنعت نفت و انرژى و سرمايه 
در  او  است.  خودساخته  ميلياردرى  و   گذار 
شرايط  دليل  به  كه  شد  متولد  اى  خانواده 
تعهد  بنابراين  كار مى كردند.  اقتصادى همه 
 84 سن  در  او  است.  كاركردن  پيکنز  اصلى 
سالگى، برخى از كارهايى كه از آن لذت مى 
برد، مانند گلف و شکار را رها كرده، اما هيچ گاه 
كار خود را متوقف نمى كند. پيکنز معتقد است 
كه اگر از انجام كار لذت ببريد، هرگز حضور در 
محل كار را به دليل تامين شدن نيازهاى مالى 

يا بازنشستگى متوقف نخواهيد كرد.

 الون ماسک: بیشتر تفریح کنید
الون ماسک مديرعامل تسال موتورز و بنيان 
گذار شركتى چون پِى- پَل است. البته دستيابى 
به اهداف و تحقق آرزوهاى محال تنها بخشى 
به  را نشان مى دهد. ماسک  او  از شخصيت 
سختى كار كرده و پاداش تالش خود را نيز 
دريافت كرده است. با اين حال، او در اوج شهرت 
از زندگى خود چندان راضى نبود و زمان كافى 
براى گذراندن با خانواده نداشت. به همين دليل، 
در سال 2013 اعالم كرد كه از حجم كارى خود 
احساس خستگى مى كند و نياز به استراحت و 
تجديد قوا دارد. شما نيز بايد چشم اندازى براى 
اهداف مالى و حرفه اى خود داشته باشيد و در 
كنار آن، تفريح و استراحت را نيز جاى دهيد. 
كاركردن دائمى و دورى از تفريحات مى تواند 
اثرات منفى قابل توجهى بر سالمتى، روابط و 

بهره ورى شما داشته باشد.
آریانا هافینگتون: با پول خود 

تفاوت ایجاد کنید
آريانا هافينگتون، بنيان گذار و رئيس هافينگتون 

پست، با گروهى از دوستانش تصميم گرفت 
پول خود را به بانک هاى كوچک تر منتقل 
كنند و به حل مشکل امريکايى ها در دسترسى 
به كارت اعتبارى يارى رساند. او در مقاله اى 
در هافينگتون پست توضيح داد كه بانک هاى 
نيازهاى  حال  به  بيشترى  توجه  تر  كوچک 
جامعه دارند. اما بانک ها در آن دوران درگير 
كمک  به  نياز  و  بودند  جهانى  مالى  بحران 
داشتند.به همين دليل، هافينگتون حركتى را 
براى انتقال پول به اين بانک ها آغاز كرد تا 
تامين  بحران  كنترل  براى  نياز  مورد  سرمايه 
شود. به مانند اين زن موفق، شما نيز به ياد 
نيازها،  تامين  كنار  در  پول  كه  باشيد  داشته 
ابزارى براى كمک كردن به ديگران و ايجاد 
به  رسانى  يارى  بدون  واقع  در  است.  تفاوت 
نيازمندان، پول ارزش چندانى ندارد و از شما 

فردى خودخواه و مغرور خواهدساخت.
باربارا کورکوران: زمان بیشتری
 را با دوستان خود سپری کنید

اين تاجر ثروتمند براى سال جديد با خود قرار 

گذاشته كه زمان كمترى را به ارسال پيام كوتاه 
اختصاص داده و بيشتر دوستان خود را مالقات 
نمايد. او گفته است كه تصميم دارم در هفته 
حداقل يکى از دوستان خود را مالقات كنم. 
شما نيز سعى كنيد زمان بيشترى را به افراد 
مورد عالقه خود اختصاص دهيد. همه جنبه 
تغيير  چنين  تاثير  تحت  شما  زندگى  هاى 

بااهميتى قرار خواهدگرفت.
مارک کوبان: از ظهور

 موانع استقبال کنید
اين تاجر ميلياردر و مالک تيم بسکتبال داالس 
ماوريکس، پيشتر قول داده بود تا به زمين بازى 
بازگردد. براساس برخى اخبارگويان ظرف هفت 
داشته  خود  ران  روى  جراحى  عمل  دو  سال 
است، اما به خود قول داده كه مانع توقف فعاليت 
هايش نشود و همچنان به كوشش و تالش 
ادامه دهد. در حقيقت، ظهور موانع و سختى ها 
آزمونى براى همه ما است كه بتوانيم توانايى 
هاى خود را افزايش دهيم و اراده بيشترى را 

مصروف تالش و پيشرفت نماييم.

عارفانه روز

خداوندا: حال كه منت نهادى و در بامدادى دگر 
بيدارم ساختى و جانم دادى تا ببينم، بشنوم، 

بگويم و بدانم، باز منت گذار و ياريم ده 
تا ببينم تمام آنچه را زيبا آفريدى.

هنگامى كه درى از خوشبختى به روى
 ما بسته مى شود، درى ديگر باز مى شود

 ولى ما اغلب چنان به دربسته چشم 
مى دوزيم كه درهاى باز را نمى بينيم.

انرژى مثبت تنها چيزى است  كه اگر با يکى 
ديگر، تقسيمش كنيد به جاى اينکه  نصف 

شود دو برابر مى شود وجودتون هميشه
 پر از انرژى هاى مثبت

آخرين روزهاي اسفند است، از سر شاخ اين
 برهنه چنار مرغکي با ترنمي بيدار مي زند

 نغمه،  نيست معلومم آخرين شکوه
 از زمستان است يا نخستين ترانه هاي بهار؟!

                        

افقی: 1- پيکر تراش فرانسوى  از 
آثار مهم او بوسه متفکر  - مخالف 
سرما - سر و باال نشين  2 - رود 
آلمان - گندزدايى - از محصوالت 
صادراتى ايران 3- هيکل - پاكيزه 
ماده   - بينوا  و  فقير   -4 گياه   -
از شهرهاى كردستان   - بيهوشى 
داده  ندا   - تک رقمى ها  از   -5
اثر سوختن  در  آبله اى كه  شده - 
كشور   -6 مى زند  پوست  روى 
آسيايى- مردن در اثر حادثه - دختر 
كارتونى - آفت گياه 7- آنچه كه 
نوعى كفش - خريد  ريزد -  فرو 
غذاى   - آينده  روز   -8 فروش  و 
نيمروز - افزونه پول 9- طريق - 
برج معروفى در شيکاگو كه در سال 
1973 به بهره بردارى رسيد - كشور 
نفت خيز  10- مخفف »يوغ« به 
 - گشوده   - اسارت  طوقه  معناى 
كله - نوعى پارچه براق 11- جارى 
منتهى اليه  در  كشورى   - روان  و 
شمال غربى آفريقا - ناشنوا 12- 
سازمان هواپيمايى جهانى - غزال 
و مارال - ناسيونال 13- كشورى 
 - موش خرما   - آفريقا  شمال  در 
حمام   - خوب   -14 بنيان گذارى 
اتومبيل - بدل از وضو 15- كتابى 

به قلم »پل.ام.سويزى« 

نروژى  اقتصاددان   -1 عمودی: 
متولد 1895ميالدى كه جايزه علوم 
اقتصاد را دريافت كرد - شکم بند 
طبى 2- طردشده - اسب آزموده 
مجهول  اشعه   - حمله  مناسب 
3- نامى دخترانه  - تکه هاى دنبه 
سرخ شده - ماوراء 4- قله زاگرس 
آواى   - دندان  روى  اليه اى   -
خواندن  هنگام  روشن  و  صاف 
5- شبيه و مثل - داراى خاصيت 
سايندگى - از ويتامين ها 6- حرف 
بدون   - خوشگوار   - فاصله 
عموى   - توسعه يافته   -7 عقيده 
و  مرتبه   - )ع(  حضرت ابراهيم 

روزنامه اى   - كمان  زه   -8 دفعه 
در مصر - منفک 9- نامى براى 
شهرى   - اجاره خانه   - خانمها  
بلوچستان  و  سيستان  استان  در 
 - ريخته  درهم  10-زيارت 
آزمندى   - ناله  سوداى   - منزل 
آهنگساز   - هوا  از  11-گرفتنى 
فرشتگان  عالم   - يونانى  مشهور 
12- داستان كوتاه - آسودگى - 
ديوار   - شانس   -13 تركى  پدر 
قلعه - گذرگاه 14- پيچک - نام 
كوه طور - پيرو حضرت موسى )ع( 
15- عريان - از اصلى ترين منابع 

درآمدزايى در كشورها.
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نمبراشهشرایی5

واویورایتنسن6

اراینوردنقرقی7
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یتسدهریچاناواه51

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

تجربه کنید.   09158668002

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

قالیشویــی ملکــه

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

نقد و اقساط            نقدی تخفیف ویژه ویژه  
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 
نبش جمهوری 28 و ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09۳80160۷۷9- علی آبادی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳۷50۷- حسینی

فروش دو واحد آپارتمان واقع در معلم 
120متری - نما رومی با سنگ 

 نورگیر - سه خواب - گرمایش از کف  
سند آزاد - در مرحله گچ کاری 

تحویل ۴ ماهه 
 099068۳8۷05

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس، انباري ، 

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

09155612۴۳1 - 0915561۴208

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
091516۳0۴۳5

091596۳925۳ - نیازی

لوازم آهن آالت شرکتی صنعتی و 
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم.    09۳9۴652۴15

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

۳2۳2۳292

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
۳2۴1۳۷5۴
 091551255۳6
 نخعی

تولیدی کفش آس

سمساری مرتضی  خرید و فروش
 لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت     

091596۳292۴- امیرآبادی

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه ۳ نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 0915۷6۳9200

شرکت تعاونی تالشگران مرزنشین خاوران 10 نفر آقا 
کارگر ساده نیرومند جهت تخلیه و بارگیری کامیون نیاز دارد.
برای هماهنگی با شماره های ۳2۳۷0002 - ۳2۳۷000۴ 

0915۷28۷۳۳8 تماس حاصل فرمایید.
آدرس کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

به یک پیک موتوری جهت کار 
در غذای آماده نیازمندیم. 

09128۴60511

به یک جوان سرحال و خوش ذوق 
جهت پوشیدن تن پوش عروسک 

نیازمندیم. 09128۴60511

به یک نصاب پرده )مرد(
برای کار در خشکشویی به صورت

 دو شیفت نیازمندیم.)حقوق توافقی(
شرایط: 

1- دارا بودن گواهینامه خودرو
2- تعهد کاری 2 ساله با ضمانت

۳- مهارت در نصب پرده 
09۳۳561166۴

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در نانوایی  نیازمندیم.

 ۳2۴250۷۳ -09120۳6۳00۴
تعدادی راننده با ماشین جهت 

کار در آژانس نیازمندیم.
09۳06۷0۳0۳۷

سند و برگ سبز سواری پیکان 
رنگ سفید ، پالک 588 ج ۳۷ 
- ایران 85 به شماره شاسی 
۷550۷528 و شماره موتور 

112۷508۴5۴ مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز وانت تویوتا 
رنگ آبی ، مدل 82 ، خارجی
 پالک 2۳6ع 15-ایران 52

 شماره موتور 250286۴ و شماره 
شاسی ۷۴150 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت سواری پراید مدل 
89 ، رنگ مشکی ، پالک ۳91 ص ۳5 
-ایران ۴2 ، شماره موتور ۳۴۴1599 

 s 1۴122891۷۴50۷ و شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
کبابی آرش از خیابان دانشگاه 
روبروی دارایی به مکان جدید 
خیابان معلم بین معلم 2 و ۴ 
جنب بانک سپه انتقال یافت.

09159615882
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پیروزی پرگل ساحلی بازان ایران برابر افغانستان

از رقابتهای قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷  مهر- سومین روز 
آسیا از صبح روز گذشته با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد.

تیم فوتبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در رقابت های 
قهرمانی آسیا، تیم افغانستان را از پیش رو برداشت و صدرنشین 
گروه خود شد.تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از ساعت ۱۱:۳۰ 

امروزسه شنبه به مصاف تیم ملی چین خواهد رفت.

مراقب سردار آزمون باشید

 ایرنا - شبکه خبری »اسکای اسپورتس« در آستانه دیدار چهارشنبه 
منچستریونایتد انگلیس در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
اروپا برابر روستوف روسیه، به این تیم هشدار داد: در این بازی 
مراقب سردار آ زمون باشند.اسکای اسپورتس در گزارشی نوشت: 
سردار آزمون که رسانه  ها و هواداران روستوف به او لقب »مسی 
از روبین  کازان  ایرانی« داده  اند، در سال ۲۰۱5 به طور قرضی 
به روستوف پیوست و سال گذشته قرارداد وی دایمی شد.سردار 
آزمون در ۱۰ بازی اخیر برای این تیم هفت گل زده است و بازیکن 

خطرناکی برای دیدار پنجشنبه برابر منچستریونایتد است.

پرسپولیس و تراکتورسازی نمی توانند 
بازیکن یا مربی خارجی جذب کنند

های  باشگاه   ایران  فوتبال  فدراسیون  جدید  قانون  طبق  ایسنا- 
بدهکار در کمیته انضباطی فیفا، حق عقد قرارداد جدید با بازیکنان 
و مربیان خارجی را ندارند.به موجب این قانون، تیم هایی که در 
بر  مبنی  گذشته  سال های  از  پرونده ای  فیفا،  انضباطی  کمیته 
پرداخت نشدن حق و حقوق بازیکنان و مربیان خارجی خود داشته 
باشند، تا زمانی که این مطالبات تسویه نشود، نمی توانند بازیکن 
تیم های  حاضر  حال   کنند.در  را جذب  دیگری  خارجی  مربی  و 
پرسپولیس و تراکتورسازی از برجسته ترین تیم های بدهکار در فیفا 
هستند که حق و حقوق بازیکنان و مربیان سابق خود را نداده اند و با 

این قانون نمی توانند بازیکن و مربی خارجی جذب کنند.

منصوریان به پادوانی استراحت می دهد

مهر-  بازی های سنگین و فشرده آبی پوشان در ماه گذشته باعث 
شد تا بسیاری از بازیکنان این تیم بیشتر خسته شوند.یکی از 
این بازیکنان لئوناردو پادوانی، مدافع برزیلی استقالل است که 
در این فصل جزو بازیکنان خوب این تیم هم بود.احتمال این که 
علیرضا منصوریان برای ریکاوری جسمی این بازیکن وی را در 
بازی با سایپا در ترکیب اصلی تیمش قرار ندهد زیاد است. بدیهی 
است که در این صورت سید مجید حسینی دیگر بازیکن جوان 

استقالل جای پادوانی را در ترکیب آبی پوشان خواهد گرفت.

لبنیات وسالمت استخوان سالمندان

مصرف  مطالعه،  یک  نتایج  طبق  مهر- 
همزمان مکمل های ویتامین D و برخی 
ها  استخوان  نابودی  از  لبنی  محصوالت 

ناشی از افزایش سن پیشگیری می کند.
دریافتند  ماساچوست  دانشگاه  محققان 
مصرف شیر، ماست و پنیر با تراکم باالتر 
بین  از  و  فقرات  ستون  در  ها  استخوان 

بین  در  لگن  های  استخوان  کمتر  رفتن 
افراد مسن مرتبط است، اما درصورتی که 
از مکمل های ویتامین D هم در کنار آنها 
 D استفاده شود.به گفته محققان، ویتامین
موجب تحریک جذب کلسیم شده که به 
نابودی  از  پیشگیری  و  استخوان  ساخت 

استخوان ها کمک می کند.

تشخیص آجیل تقلبی از سالم

زیادی  روغن  دلیل  به  آجیل  جم-  جام 
که  شود  می  فاسد  زود  خیلی  دارد  که 
با خوردن چند  از خرید آجیل  قبل  باید 
دانه از آنها از کیفیت طعم و تازه بودنش 
نباید  تازه  کنید.آجیل  حاصل  اطمینان 
هیچ بوی نامطبوعی از جمله بوی تند و 
بوی ترشیدگی داشته باشد که وجود حفره 

یا کپک زدگی از نشانه های کهنگی آجیل 
است. سعی کنید آجیلی که انتخاب می 
باشد.  داده  بو  کمتر  و  نباشد  شور  کنید 
مقداری آجیل را در مشت خود بریزید و 
کمی منتظر بمانید، سپس آجیل را خالی 
کنید اگر روی دست شما رنگ پس داده 

باشد، نشانه غیر بهداشتی بودن آن است.

روش های برطرف کردن بوی دهان

سیمرغ- بسیاری از افراد از بوی بد دهان 
رنج می برند و دایم به دنبال راهکاری موثر 
برای حل این مشکل جدی هستند.  بوی 
بد دهان از بقایای غذا در میان دندان ها، 
التهاب دهان یا از بیماری های معده و روده 
ناشی می شود.با استفاده از روش های ساده 
می توان از بوی بد دهان جلوگیری کرد که 

برخی از این روش های مفید به شرح زیر 
است: نوشیدن چای سیاه،خوردن جعفری، 
استفاده روزانه از نخ دندان،نوشیدن چای 
تازه  لیموی  قطره  چند  زنجبیل،چکاندن 
آن،جلوگیری  کردن  آبشویه  و  زبان  روی 
جویدن  هل،  جویدن  دهان،  خشکی  از 
آدامس، استفاده از آووکادو و مصرف ماست

قندی ترین میوه ها!

عصر ایران- میوه کامل حاوی فیبر و دیگر 
مواد مغذی است که به بدن اجازه می دهد 
هر چه بیشتر احساس سیری را تجربه کرده 
و با گذشت زمان به آرامی قند را جذب کند.

و  های خشک شده  میوه  که  آنجایی  از   
آبمیوه ها حاوی سطوح باالتر قند هستند، 
میوه کامل تازه به طور کلی انتخاب بهتری 

محسوب می شود. اولویت بندی میوه های 
قند  کنترل مصرف  به  تواند  قند می  کم 
کلی نیز کمک کند.میوه هایی با کمترین 
محتوای قند عبارتند از:آووکادو،لیمو و لیمو 
ترش ،ریواس ،تمشک. ازجمله میوه هایی 
با بیشترین محتوای قندمی توان به نارنگی 

،گیالس ،انگور ،انار، انبه و موز اشاره کرد.

جام جم- بیمارهای بسیار نادری می توانند از ماهی 
قرمز به انسان سرایت پیدا کند ولی ماهی قرمز در 
کل جز گونه های سالم تلقی می شود اما در برخورد 
بسیاری داشته  باید دقت  آنها  نگهداری  و شرایط 
باشیم.خوشبختانه ماهی های زینتی جز گونه های 
بسیار کم خطر هستند و همچنین از لحاظ نگهداری 
برای انسان شرایط بسیار ساده ای را دارد.مکانی که 

ماهی در آن نگهداری می شود بسیار حایز اهمیت 
است و توصیه می شود ماهی ها را در تنگ های 
سر بسته و دهانه تنگ به هیچ عنوان قرار ندهید و 
حتی االمکان در آکواریوم ها نگهداری کنید.میزان 
آب موجود در تنگ ماهی باید حدود ۲ لیتر باشد. 
نباید آب شهری را به صورت مستقیم روی ماهی 
ها بگیریم و نیاز است ۲4 ساعت آب در حالت راکد 

قرار بگیرد تا کلر موجود در آن از بین برود. تعویض 
آب ماهی ها هر ۲ الی ۳ روز الزامی است .استفاده از 
محلول نمک طعام ۳ درصد برای شست و شو تنگ 
و آکواریوم بسیار گزینه مناسبی است.ماهی قرمز 
باید دارای ظاهر، تحرک مناسب و شنای متعادل 
باشد. افراد در هنگام خرید دقت کنند ماهی دچار 
ضایعات پوستی نباشد و از ظاهری سالم و معمول 

از خریداری ماهی های  باشد همچنین  برخوددار 
بی حال خودداری کنید. ماهی های قرمز خوراک 
اندکی دارند، روزانه ۲ وعده غذا کفایت می کند. 
نکته دیگر در رابطه با دمای نگهداری این موجودات 
است که توصیه می شود در دمایی بین ۲۲ الی ۲6 
درجه نگهداری شوند در غیر این صورت ماهی جان 

خود را از دست می دهد.

هنگام خرید ماهی شب عید این نکات را رعایت کنید!

غذاهای ضد آب مروارید

جام جم- آب مروارید غالبا عارضه ای بدون 
درد است که باعث تاری دید می گردد و 
می شود.عدم  تشدید  بتدریج  وضع  این 
درمان آب مروارید می تواند به کوری چشم 
برگی  سبزی های  سایر  و  بینجامد.کلم 
سبز رنگ، هویج، زردآلو و سایر میوه ها و 
با کاهش  رنگ  نارنجی  و  زرد  سبزی های 

است.  مرتبط  مروارید  آب  به  ابتال  خطر 
اسفناج در میان سبزی ها در کاهش خطر 
شناخته  موثر  بسیار  مروارید  آب  به  ابتال 
توت ها،  فروت،  گریپ  است.پرتقال،  شده 
سبزی های برگی سبز رنگ و سیب زمینی 
هستند.این   C ویتامین  تامین کننده 

ویتامین چشم  را محافظت می کند.

کشف بیش از 5 تن کمای غیرمجاز در زیرکوه

 5 از  بیش  کشف  از  زیرکوه  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
تن کمای غیرمجاز در این شهرستان خبرداد. محمدرضا 
عبدا... نژاد اظهارداشت : با هماهنگی منابع طبیعی  تا سقف 
۳۰ کیلوگرم برداشت کما برای هر نفر مجاز است. اما بهره 
باعث تخریب محیط  برداری غیر اصولی و غیر مجاز که 
زیست شود غیر مجاز است و به علت اینکه حفظ پوشش 
گیاهی در این منطقه بسیار ضرورت دارد با این برداشت 
کرد:کمای  تصریح  وی  گیرد.  می  صورت  قانونی  برخورد 
کشف شده طبق قانون  و با نظر مراجع قضایی به مزایده 

گذاشته می شود و به نفع دولت به  فروش می رسد.

سناریوی خیانت برای قتل همسر

همدستی  با  که  میانسال  زن  جم-  جام 
را  مرگباری  توطئه  موردعالقه اش  مرد 
همراه  بود،  گذاشته  اجرا  به  شوهرش  برای 
دی  دهم  ظهر  شد.  بازداشت  همدستش 
امسال کارگری افغان با پلیس تماس گرفت و 
از کشف جسد مردی در یکی از کوچه باغ های 
آنجا خبر داد.ماموران با حضور در کوچه باغ، 
کیسه ای  داخل  را  میانسال  مردی  جسد 
اثر ضربه هایی  بر  پالستیکی پیدا کردند که 
تیم  بود.بررسی های  کرده  فوت  سرش  به 

مرگ  از  روزی  چند  می داد  نشان  تحقیقات 
او می گذرد و از مکان دیگری به آنجا منتقل 
پلیس  اداره های  از  استعالم  است.با  شده 
مشخصات مقتول با مردی 45 ساله شباهت 
داشت که خانواده اش 6 دی امسال گم شدن 
او را به پلیس آگاهی اطالع داده اند. با گذشت 
دو ماه از این جنایت، کارآگاهان سرنخ هایی به 
دست آوردند که نشان می داد همسر مقتول 
اعتراف  سرانجام  او  دارد.  نقش  جنایت  در 
کرد و گفت: مدتی بود که من و شوهرم با 
جدا  نبود  حاضر  او  و  داشتیم  اختالف  هم 
شویم. پسرم پیش از سربازی در یک مغازه 

جریان  در  می کرد.  کار  مردی  با  تاسیساتی 
برای پسرم  آنجا و غذا بردن  به  رفت و آمد 
ارتباطم با صاحبکارش شکل گرفت. متوجه 
شدم او نیز با همسرش اختالف دارد و حتی 
همسرش مهریه خود را به اجرا گذاشته است. 
به هم عالقه مند شدیم و تصمیم داشتیم بعد 
از جدایی از همسرانمان با هم ازدواج کنیم، اما 
ادامه داد: نقشه  شوهرم سد راهمان بود.وی 
قتل را من طراحی کردم و مرد موردعالقه ام 
و  روز جنایت من  مرد  این  اجرا کرد.  را  آن 
خودش  بعد  برد.  خواهرم  خانه  به  را  مادرم 
بازگشت. زمانی که شوهرم را کشت، از من 

خواست بازگردم. حتی محل رها کردن جسد 
کیف  هم  بعد  داد.  نشان  من  به  را  شوهرم 
شوهرم را به من داد. من هم با صحنه سازی 
اعتراف  با  است.  گم شده  شوهرم  کردم  ادعا 
هم  جنایت  عامل  زن،  این  تکان دهنده 
بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد و به افسر 
تحقیق گفت: شب جنایت با مقتول تماس 
گرفتم و به دروغ وانمود کردم به باغی برای 
کار بیاید. با این ترفند او را برای کار به آن باغ 
کشاندم. هنوز دقایقی از حضورمان نگذشته 
بود که با برداشتن چکش به او حمله کرده و 

با زدن ضربه هایی به سرش او را کشتم.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خــوب، بــد، جلــف

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن  فقط تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش 

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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امروز ؛ اولین همایش ملی اکوتوریست و 

ژئوتوریست کشور در طبس

استاندار  معاون  و  طبس  ویژه  مالیی-فرماندار 
یکی  را  گردشگری  صنعت  آوا  با  درگفتگو 
طبس  شهرستان  توسعه  های  اولویت  از 
امروز  منظور  همین  کرد:به  بیان  و  دانست 

ژئوتوریست  و  اکوتوریست  ملی  همایش  اولین 
ارشدکشوری  مقامات  حضور  با  کشور 
شود. می  برگزار  طبس  در  بار  اولین  برای 
اکو  و  توریست  ژئو  کرد:  تصریح  »طالیی« 
توریست  نسل سوم گردشگری را شامل می شود 
که گردشگران به صورت تخصصی سفر خواهند 
کرد.فرماندار ویزه طبس تاکید کرد: ما برای اینکه 
اقتصاد  به  و  شهر  اقتصاد  به  گردشگری  صنعت 
مردم کمک کند  همه تالشمان را خواهیم کرد.

پرداخت حقوق و مزایای معوق پرسنل 
دانشگاه های علوم پزشکی در هفته آینده

 
اورژانس  افتتاح  مراسم  در  بهداشت  مالیی-وزیر 

سال  سه  در  کرد:  عنوان  قاین  شهدا  بیمارستان 
چهره درمان کشور تغییر کرده است و دولت در 
سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارد اما اقتصاد 
تغییر قیمت  به نفت است و  وابسته  ما همچنان 
دارد.سید  زیادی  اثرگذاری  صادرات  کاهش  و 
از  بسیاری  داد:  ادامه  هاشمی  زاده  قاضی  حسن 
های  پروژه  و  شده  تکمیل  درمانی  های  پروژه 
نتیجه  به  آینده  پایان شهریور سال  تا  نیمه تمام 
می رسد.وی با اشاره به معوقات حقوق و مزایای 
مزایای  و  حقوق  آینده  کرد:هفته  بیان  پرسنل 
شود. می  پرداخت  پزشکی  علوم  دانشگاه  معوق 

عرضه تولیدات کارگاههای اقتصاد مقاومتی 
خراسان جنوبی در مشهد

صدا و سیما-تولیدات کارگاههای اقتصاد مقاومتی 
نمایشگاه  در  جنوبی،  خراسان  سازندگی  بسیج 

گذاشته  نمایش  به  مشهد  در   2 درخشان  مهر 
شده است. ین تولیدات در 15 غرفه محصوالت 
چوبی، چرمی،پارچه ای سنگهای زینتی، گیاهان 
دارویی، شیرینی و عسل، تزیینات داخلی منزل، 
است.  شده  عرضه  جاجیم  و  گلیم  فرش،  تابلو 
گفت:  استان  سازندگی  بسیج  رئیس  زهرایی 
این محصوالت با همت 2 هزار 600 تولیدکننده 
. است  شده  تولید  استان  در  کارگاهها  این 

مناطق حفاظت شده استان ظرفیت خوبی 
برای توسعه گردشگری است

ایرنا - مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
برای  خوبی  ظرفیت  استان  شده  حفاظت  مناطق 
توسعه گردشگری است، این مناطق در ایام نوروز 

96 آماده استقبال از مسافران نوروزی است.پرویز 
آرامنش افزود: مناطق حفاظت استان ظرفیت طبیعی 
خوبی برای جذب گردشگران در ایام نوروز است که 
نیازمند معرفی است.به گفته وی یکی از موضوعات 
مورد توجه در بحث اکوتوریسم و گردشگری وحوش 
استان  که  است  جانوری  و  گیاهی  گونه های  و 
داراست. زمینه  این  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های 

اهدای خون جمعی از مدیران و کارکنان 
شرکت گاز خراسان جنوبی

نیکوکاری  و  احسان  هفته  مناسبت  غالمی-به 
اقدام  یک  در  شرکت  این  کارکنان  از  جمعي 
کردند.شیرین- اهداء  را  خود  خون  داوطلبانه 
جمعی  دواطلبانه  درخواست  به  بنا  داشت:  اظهار 
الزم  هماهنگی  استان  گاز  شرکت  کارکنان  از 
سازمان  خونگیری  سیار  واحد  استقرار  جهت 
انتقال خون در محل ساختمان مرکزی بعمل آمد 

رئیس مجمع نمایندگان استان خبر داد: 
تبصره ویژه برای احداث راه آهن

 
مالیی-»امیرحسنخانی« رئیس مجمع نمایندگان 
ای  ویژه  تبصره  از  آوا«  با  »گفتگو  در  استان  
افزود:  و  داد  خبر  استان  آهن  راه  احداث  برای 
از منابع  انجام شد 10 درصد  بارایزنی های که 
نقل کشور  و  زیربناهای حمل  و  توسعه  شرکت 

یافت. اختصاص  استان  آهن   راه  احداث  به 
 شرکت توسعه و زیربناهای حمل و نقل کشور 
راه  وزارت  زیرمجموعه  های  شرکت  از  یکی 
»خیرا...  ارتباط  درهمین  است   شهرسازی  و 
در  شهرسازی«  و  راه  وزیر  معاون  خادمی 
کشور  مسئوالن  با  که  ای  جلسه  آخرین 
ایران  کرد:  بیان  است  اسفندداشته   7 در  ایتالیا 
طرف  دو  منافع  تامین  برای  الزم  بسترهای 
شرکای  امیدواریم  و  است  کرده  فراهم  را 
شده  ایجاد  فرصت  از  بتوانند  ایران  تجاری 
کنند. استفاده  توسعه  و  تعامالت  افزایش  برای 
وی با اشاره به امضای موافقتنامه احداث کریدور 
10 با کشور ایتالیا خبرداد و افزود: اکنون ایتالیا 
خواستار همکاری  که  است  از کشورهایی  یکی 
در حوزه احداث آزادراه و راه آهن در ایران است.

توانمند سازی و کاهش مهاجرت روستاییان 
هدف پروژه ترسیب کربن در استان

کربن  ترسب  پروژه  اجرایی  مدیر   - کاری   
ترسیب کربن،  تعمیم  پروژه  هدف  کرد:   عنوان 
کاهش  و  توسعه  گروه های  توانمندسازی 
علیرضا  است.  شهرها  به  روستاییان  مهاجرت 
یاری با بیان اینکه با مشارکت گروه های توسعه 
مناطق  در  کربن  ترسیب  مدل  ارائه  و  روستایی 
شده  تخریب  مناطق  نیمه خشک،  و  خشک 
سرچاه عماری احیا می شود افزود:  این پروژه 
سازمان  ایران،  در  ملل  سازمان  همکاری  با 
جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اداره 
است.  اجرا شده  استانداری  و  طبیعی  منابع  کل 
وی خاطر نشان کرد: پروژه تعمیم ترسیب کربن 
بین المللی  پروژه  موفق  پی اجرای  در 
حسین آباد  دشت  روستاهای  در  ترسیب کربن 
سرچاه  منطقه  در  سربیشه،  شهرستان  غیناب 
اعتباری  با  خوسف  شهرستان  توابع  از  عماری 
بالغ بر ساالنه سه میلیارد ریال از محل اعتبارات 
استانی به مدت پنج سال در سال 93 به تصویب 
اضافه  کربن  ترسیب  پروژه  اجرایی  مدیر  رسید. 
کرد: در سال 94 دو روستای سرچاه و عماری 
شد.  اضافه  محدوده  این  به  جمعیت  نفر   95 با 
یاری ادامه  داد: در راستای اهداف پروژه ترسیب 
همسوسازی  منطقه ای  آموزشی  کارگاه  کربن، 
مدیران  حضور  با  استان  در  ملی  اقدام  برنامه 
برگزار  ترسیب کربن  تعمیم  پروژه های  اجرایی 
مسئوالن  کارگاه  این  در  کرد:  عنوان  وی  شد. 
استان های  ترسیب کربن  تعمیم  پروژه های 
خراسان رضوی،  خراسان جنوبی،  اصفهان، 
بلوچستان،  و  سیستان  سمنان،  خراسان شمالی، 
از تجارب  اهداف  این  کرمان و یزد در راستای 
پیش نویس  و  استفاده  کارشناسان  دانش  و 

راهبردی فوق الذکر را تهیه و تدوین کردند. 

افزایش فضاي سبز 
پایانه بار بیرجند 

غالمی- به مناسبت گرامیداشت هفته درختکاري 
با  بیرجند  بار  پایانه  و منابع طبیعي فضاي سبز  
یافت  افزیش  و  ارتقاء  درخت،  انواع  کاشت 

جاده  ونقل  حمل  و  راهداري  مدیرکل  .شهامت 
به  توجه  با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  استان  اي 
مساعد شدن  و  درختکاري  هفته  ایام  فرارسیدن 
اصله   500 از  بیش  تعداد  استان  هواي  و  آب 
بار  پایانه  میدانهاي  و  بلوارها  محل  در  درخت 
افزایش  نظر  مورد  سبز  فضاي  و  کاشته  بیرجند 
داراي  بیرجند  بار  پایانه  نمود:  اضافه  .وی  یافت 
مساحت حدود 20 هکتار بوده که روزانه بیش از 
یکصد دستگاه انواع ناوگان کامیوني در آن محل 
توقف دارند و از فضاي سبز محل مذکور استفاده 
مي نمایند که اداره کل راهداري و حمل و نقل 
ایجاد  راستاي  در  و  ساله  همه  استان  ای  جاده 
فضاي سبز اقدام به کاشت درخت در پایانه هاي 

بار وپایانه مرزي تحت پوشش مي نماید  .

معدوم سازی بیش از 3 تن 
فرآورده مرغی در بیرجند

شینسل  کیلوگرم   500 و  تن  سیما-3  و  صدا 
مرغ توقیف شده در بیرجند معدوم شد. علیزاده 
این  گفت:  بیرجند  دامپزشکی  شبکه  سرپرست 
مقدار فرآورده مرغی از یک دستگاه کامیون که 
از استانهای همجوار به مقصد بیرجند در حرکت 
بود توقیف و پس از انجام آزمایشات الزم، این 

محصول غیرقابل مصرف شناخته شد.

 شرکت های وابسته به وزارت نیرو باید به شرکت های کارفرمایی تبدیل شوند 

تسینم-  معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با بیان اینکه با ارتباط علمی با مراکز تحقیقات و دانشگاه ها برقرار شود، گفت: 
شرکت های وابسته به وزارت نیرو باید به شرکت های کارفرمایی تبدیل شوند. مهاجری  در جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت 
نیرو در استان اظهار کرد: امسال وضع بارندگی در این استان به نسبت سال  گذشته بهتر بوده که این موضوع جای خوشحالی دارد.

پیش بینی افزایش 6 درصدی تعرفه اتوبوسرانی در سال 96

گزارش رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی:

 ارمغان مصرف کاالی داخلی نوید بخش اقتصاد پوپا در کشور است
 رئیس اتاق اصناف،می گوید: مصرف کاالهای 
داخلی نه تنها به رشد و توسعه اقتصاد ملی و 
چالش  بسیاری  از  بلکه  کند  می  کمک  پویا 
یزدان  پیشگیری خواهد کرد.  اجتماعی  های 
استکبار  افزود:  ایرنا،  با  و گو  شناس، درگفت 
وابستگی  فکر  به  گذشته  از  همواره  جهانی 
هیچ  از  و  است  خود  به  کشورها  اقتصادی 
دیگران  ملی  ثروت  چپاول  برای  تالشی هم 
و کاهش اعتماد به نفس دیگر کشورها چشم 

پوشی نمی کند.
عالوه  داخلی  کاالی  مصرف  داد:  ادامه  وی 

نفس  به  اعتماد  مالی،  گردش  افزایش  بر 
تولید کنندگان ایرانی را باال خواهد برد و به 
اشتغالزایی  به  را  خود  جای  بیکاری  آن  تبع 
خواهد داد و اشتغال نیز مانع بسیاری از آسیب 
های اجتماعی می شود.به گفته یزدان شناس 
مصرف محصول داخلی به تقویت اقتصاد ملی 
و افزایش کیفیت کاالهای صادراتی کمک می 
کند وی با اشاره به اینکه برای فرهنگ سازی 

مصرف کاالی داخلی ابتدا باید از خود شروع 
ارتباط مسئوالن طوری  این  افزود: در  کنیم، 
این  آنها  کردار  و  گفتار  در  مردم  کنند،  رفتار 
مهم را احساس کنند زیرا مردم در درجه اول 
برای استفاده از کاالهای داخلی، مسئوالن را 

الگوی خود قرار می دهند.

دغدغه مسئوالن فقط برای مردم 
تواند  می  مسئولی  کرد:  تاکید  شناس  یزدان 
باشد  داشته  داخلی  کاالی  مصرف  دغدغه 
از کاالهای داخلی  که در محل زندگی اش، 

استفاده شود نه اینکه دغدغه اش فقط برای 
اظهار  استان  اصناف  اتاق  باشد.رئیس  مردم 
کرد: تولید کنندگان ایرانی در چنین شرایطی 
وظیفه خطیری بر عهده دارند، نباید به خاطر 
بازار تضمین شده ، کیفیت کاال را پایین آورد 
بلکه از این موقعیت بهترین استفاده را برای 
پویایی هرچه بهتر اقتصاد کشور فراهم کرد.
های  چالش  و  ها  فرصت  بیان  خواهان  وی 

و  شد  مردم  برای  داخلی  تولید  از  استفاده 
درک  خوبی  به  مردم  صورت  این  در  افزود: 
در  تاثیری  چه  مهم  این  که  کرد  خواهند 
آنها خواهد  از  بعد  آنها حتی چند نسل  آینده 
داشت، و استفاده بی مورد از کاالهای خارجی 
کند. می  وارد  اقتصاد  به  مهلکی  ضربه  چه 

 مصرف کاالی داخلی موجب اشتغال و 
رونق اقتصادی می شود

یکی از تولید کنندگان مبلمان اداری و خانگی 
خراسان جنوبی، مصرف کاالی داخلی را یکی 
از اصلی ترین ارکان اشتغال و رونق اقتصادی 
عنوان کرد و گفت: مردم ایران با همت روز 
آینده  توانند  می  عرصه  این  در  خود  افزون 

کشورشان را تضمین کنند.
» نوراالمین رسولی« روز شنبه با اشاره به این 
افزایش درآمد  به  که مصرف کاالی داخلی  
خانوارها کمک می کند، افزود: امروزه اقتصاد 
هر کشوری را درآمد خانوار تعیین می کند و 
هرچه درآمد خانوارها با حمایت از این عرصه 
را  پویاتری  اقتصادی  شک  بی  شود  بیشتر 

شاهد خواهیم بود.

فراهم کردن زمینه رقابت 
کاالی ایرانی با محصول خارجی

می  داخلی  تولید  از  حمایت  وی  گفته  به 
با  را  ایرانی  بیشتر کاالی  تواند زمینه رقابت 
محصول مشابه خارجی فراهم کند و در این 
صورت کمیت جای خود را به کیفیت خواهد 
داد  . وی تاکید کرد: تولید کننده موفق نباید 
به دنبال حضور در همه عرصه ها باشد بلکه 
باید رصد کند که در چه موقعیتی موفق تر 
را  موقعیتی  روند  این  و  کند  تواند عمل  می 
دیگر  فراهم خواهد کرد که  بازار فروش  در 

نباشد.وی  خارجی  کاالی  دنبال  به  مشتری 
از  را  دولت  حمایت  مردم،  حمایت  از  جدای 
ذکر  و  شمرد  مهم  داخلی  کنندگان  تولید 
تسهیالت  پرداخت  با  تواند  می  دولت  کرد: 
دراز مدت با سود پایین به تولید کننده کمک 
کند که به دنبال کیفیت باشد و در غیر این 
صورت تولیدکننده برای سود بیشتر و تولید 
بیشتر به سمت کاالهای بی کیفیت تر خواهد 
رفت و محصول استاندارد وارد بازار نخواهد 
شد.این فعال اقتصادی، تصریح کرد: افزایش 
تقاضای  کاهش  به  داخلی،  کاالی  کیفیت 
مصرف کاالی خارجی کمک می کند و این 
بین  از  را  قاچاق  هم  خود  خودی  به  چرخه 
خواهد برد و هم زمینه ساز اقتصاد مقاومتی 

در کشور خواهد شد.

98 درصد کاالهای ایرانی
 تولیدی هستند

تولیدی  کاالهای  درصد  کرد: 98  اظهار  وی 
فروشگاه تحت مدیریت اش کامال ایرانی است 
و درصد کمی خارجی است، آن هم مربوط به 
برخی پارچه هاست یا پارچه ایرانی به لحاظ 
قیمت به صرفه نیست و یا از مقاومت خوبی 

برخوردار نیست. 

کیفیت خوب کاالهای ایرانی 
با پیشرفت تکنولوژی و دانش بنیان 

افزایش                       و  تکنولوژی  پیشرفت  با  امروزه 
و  محصول  بنیان  دانش  های  مجموعه 
برخورداراست  از کیفیت خوبی  ایرانی  کاالی 
اما ذهنیت غلط برخی مردم در جامعه باعث 
کیفیت  با  را حتی  شده که کاالهای خارجی 
دهند. ترجیح  ایرانی  کاالهای  به  تر  پایین 

تعطیلی  باعث  اول  درجه  در  ذهنیت  این 

که  شود  می  تولیدی  های  کارگاه  برخی 
از جمله آن  صنعت کفاشی خراسان جنوبی 
است.مردم با مصرف کاالهای داخلی نه تنها 
قبیل  این  پویایی  و  پیشرفت  در  توانند  می 
کارگاه ها موثر باشند بلکه با مصرف کاالی 
داخلی در چنین کارگاه هایی می توان زمینه 
کرد. فراهم  را  جوانان  از  تعدادی  اشتغال 

کمپین خرید کاالی ایرانی 
از 14 اسفند آغاز شد

خبرگزاری ایرنا با توجه به تاکید رهبر معظم 
اقتصاد  های  سیاست  اجرای  در  انقالب 
مقاومتی و برنامه های دولت در این زمینه از 
طریق مبارزه با کاالهای قاچاق و حمایت از 
کاالی  خرید  خبری  »کمپین  داخلی،  تولید 
آغاز کرد. از روز شنبه، 14اسفند  را  ایرانی « 
مصرف کنندگان بازیگران اصلی عرصه تولید 
کاالهای  از  حمایت  و  خرید  با  زیرا  کشورند 
ایرانی، ضمن کمک به رونق صنعت و تولید 
مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اهداف  کشور، 
در حمایت از تولید داخلی و مبارزه با کاالی 
قاچاق را محقق می سازند و همچنین  کمپین 
خبری خرید کاالی باکیفیت داخلی را باهدف 
تشویق  و  داخلی  صنایع  توانمندی  افزایش 
کلید  آینده  هفته  از  خود،  تولیدات  بهبود  به 
در  خارجی  کاالهای  متعدد  می زند.تبلیغات 
ایرانی  مصرف کنندگان  تا  شده  سبب  کشور 
تولیدات  کیفیت  که  کنند  تصور  اینگونه 
اما  نیست  خارجی  اجناس  همانند  ایرانی 
حتی  ایرانی  کاالهای  که  است  آن  واقعیت 
نیز مشتری خاص خود  خارجی  بازارهای  در 
را دارند اما در داخل کشور به دلیل عدم توجه 
مصرف کننده ایرانی، گاهی با برچسب مارک ها 
می شوند. عرضه  بازار  به  خارجی  برندهای  و 

رانی  اتوبوس  سازمان  عامل  مدیر  حسینی- 
بیرجند با بیان این که دی ماه پیشنهاد افزایش 
تعرفه را به شورای شهر ارائه دادیم عنوان کرد: 
این موضوع در شورا تایید شده اما هنوزابالغ 
نشده است،که پیش بینی می شود سال 96 
افزایش 6 درصدی تعرفه ها را داشته باشیم.

های  برنامه  به  اشاره  با  همچنین  پور  غالم 
نوروزی این سازمان ادامه داد: کار ضدعفونی 
شنبه  از  شهر  های  اتوبوس  کردن  تمیز  و 

از  به گفته وی  است.  این هفته شروع شده 
رفته  باال  شهر  های  اتوبوس  عمر  آنجاییکه 
است طبیعتا حتی با این کار تمیز دیده نمی 
شوند ولی طبق دستور کار تا شب عید تمام 
عامل  مدیر  شد.  خواهند  تمیز  ها  اتوبوس 
به  اشاره  با  ادامه  در  رانی  اتوبوس  سازمان 
تبلیغات روی بدنه اتوبوس ها از نبود متقاضی 
خبر داد و عنوان کرد: افراد، متقاضی تبلیغات 
در مسیرهای پرتردد و جاذب هستند در حالی 

مدرس  مانند  مناطق  این  های  اتوبوس  که 
آسیبی  دلیل  به  و  ااست  خصوصی  معلم  و 
کند،  می  وارد  اتوبوس  بدنه  به  تبلیغات  که 
کار  این  انجام  به  تمایلی  خصوصی  بخش 
آینده  به فراخوانی که هفته  پور  ندارد. غالم 
در مطبوعات برای مزایده تبلیغات روی بدنه 
شد  خواهد  چاپ  ها  ایستگاه  و  ها  اتوبوس 
اشاره و اعالم کرد: تعرفه های مصوب سال 
96 نسبت به سال 95 افزایش نداشته است.

اتوبوسی  از  شهروندان  از  یکی  پیش  چندی 
سوراخ  آن  کف  که  سجادشهر  مسیر  در 
تاکید  با  باره  این  در  غالمپور  داد.  خبر  بود 
باید  و  است  کرده  قصور  راننده  که  این  بر 
شهروندانی  داد:  ادامه  شود  برخورد  وی  با 
حتما  کنند  می  مشاهده  را  موارد  این  که 
داشته  تردد  اتوبوس  که  روزی  و  شماره 
زیرا  کنند،  اعالم  ما  بازرسی  مرکز  به  را 
نیست. توجیه  قابل  اصال  موضوع  این  که 

عروسکهای خراسان جنوبی صاحب موزه می شوند
خراسان   فرهنگ  و  عروسک  موزه   - کاری 
جنوبی در 18 اسفند در باغ موزه اکبریه افتتاح 
می شود. یکی از اعضای پروژه ترسیب کربن 
با اعالم این خبر افزود: پروژه ترسیب کربن با 
همکاری اداره کل منابع طبیعی  و آبخیزداری 
و   ملل  عروسک های  موزه  جنوبی،  خراسان  
و  دستی  صنایع   فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری خراسان  جنوبی این موزه را با هدف 
آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با عروسک ها 
آمنه  است.   کرده  تأسیس  ایران،  فرهنگ  و 
سعادت سیاری با اشاره به این که این موزه 
ساخته  مردم شناسی  عروسک های  مجموعه 
عروسک  این  داد:  ادامه  است  تاجمیر  بانوان 
در  بلوچ ساکن  مردم  زندگی  نمایانگر  که  ها 
این منطقه هستند، به نمایش گذاشته می شود. 
 وی  با بیان اینکه شیوه ساخت برخی از این 
این  ناملموس  میراث  از  بخشی  عروسک ها 
مجموعه  موزه  این  در  افزود:  است،  منطقه 
خراسان   ساخت  مردم  قومی  عروسک های 

در  مادران  که  عروسک هایی  شامل  جنوبی 
گذشته در این منطقه برای فرزندان خود درست 

می شود.  گذاشته  نمایش  به  نیز  می کردند، 
مجموعه  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
مختلف  نواحی  ساخت  مردم  عروسک های 
ایران شامل عروسک های بومی از اقوام ایرانی 

در معرض دید عموم گذاشته می شود که بیانگر  
است. ایران  مردم  فرهنگی  مختلف  عناصر 

مجموعه  داد:  ادامه  سیاری  سعادت 
امروز  و  گذشته  مشاهیر  عروسک های 
عروسک های  مجموعه  جنوبی،   خراسان 
پوشش  بیانگر  که  ایرانی  اقوام  چوبی 

در  هستند  ایران  مختلف  مناطق  مردم 
شوند. می  گذاشته  نمایش  به  موزه  این 

و  عروسک ها  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  انسانی  نقوش  براساس  سازه هایی 
بخشی  که  تصویری  قالیچه های  جانوری، 
نشان  را  طبیعت  و  منطقه  مردم  هنر  از 
بود. خواهند  موزه   این  در  نیز  دهند  می 

زنان  تالش  حاصل  موزه  این  افزود:  وی 
مناطق مختلف خراسان  جنوبی به  ویژه زنان 
طبیعت  آوای  مؤسسه  حمایت  نیز  و  تاجمیر 
عروسک هایی  خلق  در  زنان  این  از  پایدار 
است که بازتاب فرهنگ، هنر، ادبیات، طبیعت 
است.  جنوبی  خراسان   مردمان  زندگی  و 
عروسک های  کارآفرین،  زن  این  گفته  به 
دارند.  را  خود  خاص  ویژگی های  منطقه،  هر 
قزوین  با  قشم  عروسک های  مثال  برای 
هر  و  هستند  متفاوت  جنوبی  خراسان  با  و 
کدام، آداب و رسوم و فرهنگ و شیوه لباس 
پوشیدن مردم منطقه خود را روایت می کنند. 

را  جنوبی  خراسان  عروسک های  آنچه  اما 
این  آنهاست.  بی چهره بودن  کند،  می  متمایز 
عروسک ها بر دو نوع اند. یکی »قنداقی« که 
ندارد  ابرو  و  چشم  و  است  سفید  صورتش، 
است.  کرده  احیا  را  آنها  ساله ای   80 خانم  و 
از عروسک ها هم، به جای  یک سری دیگر 
اجزای صورت، یک دکمه بر چهره شان نقش 
بسته چرا که باز هم محلی ها معتقدند خلقت 
کامل، از آن خداوند است. ضمن این که آینه 
مردم  زندگی  و  فرهنگ  از  بخشی  دکمه،  و 
ساکن  اقوام  از  یکی  بلوچ  قوم  و  است  بلوچ 
در استان خراسان جنوبی است که در ساخت 
عروسک های بومی خود از دکمه بهره می برد.
سعادت سیاری راه اندازی موزه عروسک های 
خراسان جنوبی در بیرجند را اقدام مثبتی ارزیابی 
و بیان کرد: خوب است که برای عروسک های 
بومی هر منطقه موزه ای در نظر گرفته شود تا 
مراجعه  آنجا  به  داخلی و خارجی  گردشگران 
شوند آشنا  منطقه  آن  مردم  فرهنگ  با  و 

   اعزام مبلغ در استان به بیش از 70هزار نفر رسید   
الهام پوراسد-  مدیر کل سابق تبلیغات اسالمی  
از  بیش  به  استان  در  مبلغ  اعزام  کرد:  عنوان 
70هزار نفر رسیده است  .در نشستی که صبح 
دیروز به منظور تودیع و معارفه مدیر کل تبلیغات 
مجلس  امور  معاون  دارابی  با حضور  اسالمی 
شورای اسالمی و استان ها در محل سالن ایثار 
برگزار شد، حجت االسالم کاظم لطفیان تودیع 
و به عنوان مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی به 
خراسان رضوی رفت. در ابتدای مراسم بهشتی 
ضمن  بشرویه  اسالمی  تبلیغات  اداره  رییس 
پیشین سازمان  مدیر کل  از خدمات  قدردانی 

تبلیغات اسالمی بیان کرد: مدیریت، افتخاری 
را  است که برعهده کسانی که خالصانه خود 
وقف خدمت به مردم می کنند قرار می گیرد.
لطفیان مدیر کل سابق تبلیغات اسالمی نیز  از 
تشکیل 18 موسسه کالن قرآنی ، ساماندهی 
 ، فرهیخته  بانوان  جمعیت   ، مداحان  کانون 
اعزام بیش از 1000 نفر عالم در استان خبر داد 
ویادآور شد : هم اکنون اعزام مبلغ در استان به 
بیش از 70 هزار نفر رسیده است. وی ضمن 
تشریح چکیده ای از فعالیت های سازمان در 
اداره و  اخیر اضافه کرد: ساخت 10  عالم 12 سال  خانه  استان، 160  در  سازمان  در روستاها و بازسازی اداره کل و خرید حداقل نمایندگی 

یک خودرو برای هر اداره یا نمایندگی از جمله 
کارهای این اداره کل دراین  سالها  می باشد.  
وی به تاسیس بزرگترین کتابخانه شرق کشور 
اشاره کرد و افزود: وجود 120 مشاور مذهبی در 
مدارس، برگزاری 3000 ساعت کالس آموزشی 
برای مربیان مهدهای کودک، معلمان و اساتید 
روحانیون  و  مداحان  و  جماعت  ائمه  حوزه، 
است.  سازمان  این  فعالیت  از  دیگری  بخش 
در پایان ضمن معرفی حجت االسالم رضایی 
به عنوان سرپرست جدید تبلیغات اسالمی از 
زحمات لطفیان بااهدا لوح سپاس قدردانی شد.
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 امام صادق علیه السالم فرمودند:
َل یََرَحُم الرَُّجَل لَُشَدةِ ُحبِّ لَُولَُده َوَجّ إنَّ ا... َعزَّ

به راستی که خداوند عزوجل رحم می نماید مرد را
 به سبب شدت محبت او به فرزندش.

)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

اصالح طلبان به دنبال عارف 92 برای 96

جهان نیوز نوشت : با وجود همه بی اعتمادی که 
میان اصالح طلبان و اعتدالیون وجود دارد با این 
حال حسن روحانی گزینه نهایی آنها اجبارا برای 
بود.  خواهد  آینده  جمهوری  ریاست   انتخابات 
پیش بینی می شود که گزینه های ضربه گیر به 
باشند.  باید   96 انتخابات  برای   92 عارف  نوعی 
در چند  که  اتفاقات سیاسی  که  حالیست  در  این 
ماه گذشته برای عارف افتاد، نشان داد که آینده 
سیاسی عارف بیشتر قربانی رئیس جمهور شدن 
روحانی شد و عاید سیاسی چندانی برایش از سال 
92 نمانده است. عارف در دولت تدبیر و امید به 
سهم قابل توجهی نرسید و در مجلس نیز نه تنها 
به ریاست نرسید بلکه اینک مدیریتش برای ریاست 
کمیسیون امید نیز از طرف دوستان اصالح طلبش 
 زیر سوال رفته است. سرنوشت عارف سبب می شود

گزینه هایی که اصالح طلبان به سراغ شان برای 
آینده نگران  همواره  روند  می  جمهوری   ریاست 

سیاسی خود نیز باشند. 

نجفی و شریعتمداری استعفا می دهند

انتخاب نوشت :  ستاد روحانی در سه سطح تشکیل 
و سطح اول تحت ریاست محمدعلی نجفی است. 
وظیفه این تشکیالت، تنظیم برنامه ها و سیاست 
تمام عیار  اتاق فکر  به نوعی یک  های کالن و 
است. سطح دوم، ستاد مرکزی است که ریاست آن 
برعهده شریعتمداری است. مرتضی بانک، معاون 
نهاد ریاست جمهوری نیز رئیس ستاد شهرستان 
و  نجفی  راستا،  این  در  بود.  روحانی خواهد  های 
شریعتمداری و برخی دیگر به منظور فعالیت و راه 

اندازی ستادها، استعفا خواهند داد.

تصمیم در مورد »نامزد در سایه«
 به روحانی واگذار شده است

عبدا... ناصری، عضو شورای مشورتی اصالح طلبان 
با اشاره به صحت نقل قولی که مرعشی از هاشمی 
مبنی بر اینکه »نامزد پوششی باید در کنار روحانی 
باشد« و این که سال آینده این موضوع به عنوان 
اقدامی راهبردی در اردوگاه تحول خواهان تبدیل 
تا  اما  است  صحیح  خبر  این  کرد:  تصریح  شود، 
دنبال مذاکراتی که  به  دارم  بنده اطالع  آنجا که 
پیرامون این مساله صورت گرفته تصمیم گیری در 

این خصوص به آقای روحانی واگذار شده است.

آهنگران: بارها به پسرم تذکر داده ام

 حاج صادق آهنگران گفت : بنده با نظرات فرزندم 
اما  داده ام  تذکر  او  به  نیز  بارها  و  هستم  مخالف 
 اظهارات وی نظر شخصی خودش است. وی افزود : 
 نمی دانم با فرزندم چه کنم؛ خیلی هم نصیحتش کرده 
 ایم اما راه خودش را می رود؛ بنده هم نمی خواهم

آبگیری سازه تاریخی و تفرجگاه امیرشاه بیرجند در بارندگی های بهمن         عکس:ایرناعکس روز زیاد فشار بیاورم؛ راهنمایی پدرانه زیاد کرده ام.

حمله آمریکا به ایران سخت شد

 : نوشت  نیوز«   اردنی »جی بی سی  وب سایت 
»رادیو اسرائیل اعالم کرد آزمایش سامانه موشکی 
کننده  نگران  اقدام  یک  ایران  توسط  اس-300 
به  آمریکا  حمالت  شد  خواهد  باعث  که  است 
مواضع داخل ایران سخت شود.« منبع مذکور در 
ادامه گزارش داد: »مرکز تحقیقات راهبردی امنیت 
اسرائیل گفته است ما می دانیم که با مسلح شدن 
ایران به اس-300 چگونه برخورد کنیم و به این 
منظور سامانه های موشکی طراحی خواهیم کرد 

که یارای مقابله با اس-300 را داشته باشد.«

80 درصد نگرانی های اسرائیل
 مربوط به ایران است

درصد   80 صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست 
نگرانی های امنیتی خود را مربوط به ایران دانست. 
صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
این  امنیتی  از نگرانی های  اعالم کرد: 80 درصد 
رژیم مربوط به ایران است. نتانیاهو طی مراسمی 
در   1992 سال  انفجار  کشته های  یادبود  برای 
شد:  مدعی  آرژانتین(  )پایتخت  آیرس  بوینس 
»ایران در پس این قضیه بوده است. این تروریسم 
هنوز هم وجود دارد. ایران شبکه جهانی تروریسم 
ایجاد کرده است.« وی همچنین تهدید کرد: ما )از 
ایران( نمی ترسیم و همراه با دیگران به مبارزه با 

نقشه های مرگبار ایران ادامه می دهیم.

روحانی نامزد سوم اعتدالگرایان شد

سخنگوی جبهه مستقلین و اعتدالگرایان از انتخاب 
این جبهه  نامزد مورد حمایت  از میان 16  نفر   ۵
انتخابات ریاست جمهوری  برای دوازدهمین دور 
خبر داد. بخشی گفت: حشمتیان رئیس خانه احزاب 
ایران893 رای، مطهری نایب رئیس مجلس 768 
رای،   ۵87 فعلی  جمهور  رئیس  روحانی  رای، 
 ۵23 جمهور  رئیس  اجرایی  معاون  شریعتمداری 
تخلفات  هیئت  رئیس  اصفهانی  اشرفی  رای، 
نفری  از 16  نفر   ۵ رای،  جمهوری 48۵  ریاست 

هستند که باالترین مقبولیت را داشتند.

 صادقی: برخی از نامزدهای احتمالی
 به بهانه های مختلف روی آنتن می آیند

صادقی نماینده تهران طی نامه ای به رئیس صدا و 
سیما، خواستار توجه و التزام عملی به قوانین موضوعه 
شد. رهبری  ابالغی  انتخاباتی  سیاست های   و 

 در این نامه آمده است : متاسفانه عملکرد صدا وسیما 
 آشکارا سمت و سوی جناحی دارد . به وضوح مشاهده

می شود بعضی از نامزدهای احتمالی از هم اکنون 
که بیش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانه های 
مختلف روی آنتن قرار می گیرند و آشکارا سعی در 
چهره سازی از آنها می شود. همچنین در پوشش 
صورت  به  ها  مصاحبه  و  خبرها  مجلس،  اخبار 
مهندسی شده و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و 

دولت بازتاب داده می شود. 

ابالغ پیام سران اصالحات به روحانی درباره انتخابات

گفت:   94 سال  در  اصالح طلبان  انتخابات  ستاد  رئیس 
نامزد در  سران اصالحات چندی پیش لزوم وجود چند 
سایه برای انتخابات سال 96 را به آقای روحانی ابالغ 
کرد ه اند. صوفی در پاسخ به این پرسش که حزب اعتدال 
و توسعه معتقد است که نیازی به کاندیدای پوششی برای 
انتخابات وجود ندارد، گفت: طبیعی است که این حزب با وجود آقای روحانی 

احساس نیاز به کاندیدای دیگری نکند، چرا که آنها دست باال را دارند.

مشاور احمدی نژاد: بقایی رقیب روحانی است                         

داوری، مشاور احمدی نژاد در خصوص آرایش انتخابات 
96 گفت: در انتخابات دو گفتمان در اداره کشور قطب های 
اداره  نماینده شیوه  را شکل می دهد روحانی  انتخاباتی 
کشور با مدل آقای  هاشمی است. بقایی هم با نمایندگی 
از روش مدیریتی آقای احمدی نژاد، قطب دیگر انتخابات 
خواهد بود. اصولگرایان در قالب جمنا هیچ مدلی برای اداره کشور نداشته و ندارند 

و عمال به حاشیه خواهند رفت. وی گفت: رقیب بقایی صرفا روحانی است. 

موسوی الری: احمدی نژاد یک مهره سیاسی سوخته و کاندیداتوری بقایی هم شوخی است
موسوی الری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان با بیان این که تالش اصولگرایان برای دستیابی به اجماع از طریق نظرخواهی 
نشان دهنده استیالی فرهنگ سیاسی مدنظر اصالحات در جامعه است، توفیق اصولگرایان در این راستا را غیرممکن دانست و گفت: احمدی نژاد یک 

مهره سیاسی سوخته و کاندیداتوری بقایی نیز شوخی است. وی در خصوص احتمال اجماع نیز گفت: امکان ندارد که در نهایت به اجماع برسند.

رهبر معظم انقالب اسالمی گفتند: اشتباه 
بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی که 
کشور دچار آن است، این بود که در زمینه  

اقتصادی احساس ضعف شد.
هشت  دوران  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
 سال دفاع مقدس را یکی از ثروت های 
دانستند  کشور  ارزشمند  و  ناب  فرهنگی 
ابتکاری  اینکه راهیان نور،  با تأکید بر  و 
بسیار بزرگ و مهم و یک فناوری نوین 
طالی  معدن  و  ثروت  از  استفاده  برای 
دفاع مقدس است، گفتند: تنها راه مقابله 
بدخواهان،  فرهنگی  های  طراحی  با 
غنی  ثروت  از  استفاده  و  فرهنگی  تولید 
و سرچشمه قوی دوران دفاع مقدس در 
به  اشاره  با  ایشان  همه عرصه ها است. 
و  ها  ملت  انسانی  و  ثروت های طبیعی 
کشورهای مختلف گفتند: ملت و کشور 
ایران دارای ثروت ها و نقاط قوت فراوان 
طبیعی و انسانی است اما یکی از مهمترین 
ثروت ها و ارزش های فرهنگی، »وجود 
روحیه اعتقاد به مجاهدت و انگیزه حرکت 

در راه دین« در میان اکثریت مردم است. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: »اعتقاد به 
و همچنین  زورگو«  مقابل  در  ایستادگی 
اعتقاد به اینکه »اگر ایستادگی کنیم بدون 
از  کرد«،  خواهیم  غلبه  دشمن  بر  تردید 

فرهنگی  های  ارزش  و  ها  ثروت  دیگر 
ملت ایران است که اگر زنده نگه داشته و 
به میدان آورده شود، منشأ کارهای بزرگی 
خواهد بود همانند آنچه در پیروزی انقالب 
اسالمی و دوران دفاع مقدس، اتفاق افتاد.

در خصوص  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 

و  کلیدی  نکته  یک  به  تحمیلی  جنگ 
شروع  علت  گفتند:  و  کردند  اشاره  مهم 
جنگ تحمیلی این بود که دشمن بعثی 
و حامیانش در ما احساس ضعف کردند 
و اگر از تصرف چند روزه تهران مطمئن 

نبودند، قطعاً جنگ را آغاز نمی کردند.
ایشان تأکید کردند: این، یک قاعده کلی 
است که »احساس ضعف موجب تشویق 
دشمن به حمله خواهد شد«، بنابراین اگر 
می خواهید دشمن را از تهاجم منصرف 
کنید، باید از نشان دادن احساس ضعف 

بپرهیزیم و نقاط قوت فراوانی را که در 
انقالب  رهبر  کنیم.  آشکار  داریم،  اختیار 
اسالمی با تأکید بر اینکه این قاعده کلی 
در عرصه های فرهنگی و اقتصادی نیز 
در  برخی  اشتباه  افزودند:  است،  صادق 
چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون 
زمینه  در  که  بود  این  است،  آن  دچار 
اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید 
را  فشار  و  آورد  فشار  می توان  اینجا  که 
زیاد کردند. ایشان بعد از بیان این نکته 
به موضوع دوران دفاع مقدس  بار دیگر 
»آیا  که  سوال  این  طرح  با  و  بازگشتند 
ضعیف  جنگ  آغاز  زمان  در  واقعاً  ایران 
بود«، به تبیین شرایط آن روزها پرداختند 
روزهای  در  ایران  کردند:  خاطرنشان  و 
آغاز جنگ به صورت بالفعل ضعیف بود 
و  منظم  و  منسجم  نظامی  نیروی  زیرا 
تجهیزات کافی وجود نداشت و برخی از 
تجهیزات هم هنوز ناشناخته بود و مهمتر 
اینکه، ملت ایران تا آن زمان تجربه جنگ 

نداشت.

رهبر معظم انقالب: احساس ضعف در زمینه اقتصادی اشتباه بود
برای منصرف کردن دشمن از تهاجم اظهار ضعف نکنید؛ قوت خود را آشکار کنید

حجت االسالم و المسلمین رضایی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و از زحمات بی دریغانه

 حجت االسالم لطفیان مدیر کل سابق کمال تشکر و قدردانی را داریم.
هیئت امنای مجتمع فرهنگی و مذهبی قائم آل محمد )عج( )موسی بن جعفر ) ع( 2۴ (

3232341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت
فروش دوربین مداربسته به قیمت چین

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

پیکان وانت مدل 89 تا 92  تمیز 
ترجیحًا دو گانه خریداریم. 
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