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سخنگوی شورای نگهبان : 
کسی از شورای نگهبان ترس ندارد

هر کسی هر چه دل تنگش می خواهد بگوید 

مسیح مهاجری : 
مخالفان روحانی برنامه جامعی برای جلوگیری
از دو دوره ای شدن دولت وی تدوین کرده اند 

عضو شورای مرکزی موتلفه : 
آمدن کسی که حضورش فضای انتخابات

ریاست جمهوری را دوقطبی کند حرام است

سخنگوی قوه قضائیه : 
اینکه بگوییم مشکالت مربوط به 

گذشته است، پاسخ قانع کننده ای نیست 

تشکیل ائتالف نانوشته و انتخاباتی بین روحانی و الریجانی / روحانی در مناظرات شرکت می کند ؟ /  وزیر بهداشت ضربه گیر روحانی / بدهی دولت روحانی  بیش از ۱۵ برابر شده / هم لبخند زدیم هم بتن ریزی ولی مشکالت حل نشد / دیدار جمنا با  رئیسی برای انتخابات / عربستان دو دقیقه ای دست ایران می افتد  /  صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸
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صفحه ۷

سرمقاله

معامله اي نابرابر 
* محمودی

شهادت معاشقه با خداست نه معامله با خلق خدا. و 
هم خداست كه براي پاداش بندگان شهيدشکافي 
است. سبك و سنگين كردن اين مغازله و معاشقه 
 نه كار من است و نه كار هر آن كس كه از قافله ي
ي  قافله  اما”بازماندگان”  است.  بازمانده  شهادت 
شهادت هماناني كه نام “خانواده ي معظم شاهد” 
بر آنان نهاده اند، مانده اند تا شايد آزموني باشند 
براي ما كه يا فرصت ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

توصیه های آخر سالی استانداری به مدیرانش 
استاندار : اگر می توانید از تهران پول بگیرید و تالش کنید ؛ با بودجه استانی کاری پیش نمی رود  ؛  اگر می خواهید استان تکانی بخورد باید بیش از پول های دم دستی و تکلیفی کار کنید ؛  مدیران درخواست های خود را 
اعالم کنند چانه زنی ها در پایتخت را به ما واگذار کنند  ؛ درخواست افزایش 110 درصدی تخصیص استان را داده ایم /  معاون سیاسی : مدیران به گونه ای برنامه ریزی کنند که  که در زمان انتخابات در دسترس باشند 

معاون عمرانی : دستگاه های خدمات رسان آمادگی کامل را برای ارائه خدمت به مسافران نوروزی داشته باشند / معاون اقتصادی : در صنعت رتبه 30  بین استان ها هستیم  ولی در جذب تسهیالت رتبه 22 شدیم

استاندار در آخرین شورای اداری سال ۹۵ : اگر صحبت های من شائبه یا نگرانی ایجاد کرده است عذرخواهی می کنم 

کمک  ۱ میلیارد و  87۱ میلیون 
تومانی مردم سخاوتمند استان

 به جشن نیکوکاری
صفحه ۷  

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان: 

درباره گروه های جهادی منسجم
و اثرگذار عمل نکرده ایم

صفحه ۷  

مسابقات نادکاپ شریف 
میزبان ۹ دانش پژوه 
برتر خراسان جنوبی

صفحه ۷  

دومین مجمع عالی بسیج استان برگزار شد

امروزه وحدت نیروهای
 مقید به انقالب ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است
صفحه ۷  

حضرت حجت االسالم و المسلمین رضایی
مدیر کل محترم تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 

با کمال مسرت حسن انتصاب جناب عالی را تبریک عرض نموده و از زحمات خالصانه
 حاج آقای لطفیان کمال تشکر را داریم.

هیئت فرهنگی و مذهبی آزادگان بیرجند  

مهندسین محترم آقایان: محمد خوشنام 
حسن اسداللهی ، مرتضی مقری فریز ، خانم سیده 
بنفشه میر کاظمی ، محمد الهامی زاده ، غالمرضا 

ساجد ، امیر صادقی ، محمد رضا بوشادی و مسعود بزرگان
 انتخاب شایسته شما را به عنوان

 اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس در انجمن صنفی 
شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان 

تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون برایتان از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری دلسوز و مادری مهربان 

مرحومه مغفوره

 کربالئیه ناهید نخعی 
بازنشسته آموزش و پرورش 

همسر حاج هدایت ا... مداح )بازنشسته مخابرات (
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۵/۱2/22 از ساعت ۱4:30 الی ۱۵:30 

در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد
  حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

از طرف خانواده های :
مداح ، نخعی ، کاظمی ، اربابی و سایر اقوام وابسته 

باورم نیست مادر رفتی و خاموش شدی          ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود                ای فروغ دل ما از چه تو خاموش شدی

که گمان داشت که روزی تو سفر خواهی کرد
روز ما را ز شب تیره بتر خواهی کرد

اکنون مشیت الهی بر این تعلق گرفت که روح بلند 
پدری مهربان و عاشق دلباخته اهل بیت )ع( 

مرحوم کربالیی کاظم بقائی فرد 
در جایگاه ابدی اش آرام گیرد.

را  ما  تحمل  و  صبر  های  شاخه  نبودنش  چه  اگر 
شکست، اما به رسم ادب و قدرشناسی با شایسته ترین 
عبارات می ستاییم همت عالی بزرگوارانی را که به هر 
طریقی گرد و غبار غم از قلب های شکسته ما زدودند، 

صمیمانه سپاسگزاریم و از حضرت حق می خواهیم خود پاسخگوی الطاف شان باشد. بدینوسیله 
ضمن قدردانی از زحمات استاد ارجمند جناب آقای دکتر قائمی و جناب مهندس شهرکی 
از ابراز همدردی وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت - تمامی ادارات - دانشگاه ها 

ارگان ها - نهادها - شرکت ها و کلیه هیئت های مذهبی و شهروندان عزیز
 مخصوصاً اهالی محترم ۱7 شهریور و هیئت رضوی کمال تشکر و امتنان را داریم.

خانواده مرحوم بقائی فرد 

به یک خیاط ماهر خانم جهت کار در  
کارگاه خیاطی تولیدی نیازمندیم.   
32409740-09۱۵۱۶3۸۵70

فروش منزل واقع در درخش  
قهستان ،  207 متر زمین ، ۱2۱ متر

 زیربنا   09۱2۵9۵743۸

اطالعیـه 
و  تلفنی  تماس  محترم ضمن  از شهروندان  زیادی  تعداد  اینکه  به  نظر 
آب  برداشت  ایستگاه  بازگشایی  زمان  و  تعطیلی  علت  مکرر  مراجعات 
قنات علی آباد لوله واقع در پارک نیلوفر را جویا می شوند، بدینوسیله به 
استحضار همشهریان گرامی می رساند: ایستگاه برداشت مذکور به علت 
ریزش و خرابی قنات و انجام عملیات ترمیمی و بازسازی فعاًل تعطیل است 

و ان شاء ا... ظرف چند روز آینده بازگشایی خواهد شد.

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند  

به مناسبت سومین روز  درگذشت 

مرحومه بی بی زلیخا نارمنجی
 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹۵/۱2/22 از ساعت 4 الی ۵ بعدازظهر 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود 

حضور شما سروران معزز مزید امتنان است.

خانواده های: قطبانی، هاشم آبادی، نارمنجی، منجگانی
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زمان واریزی یارانه اسفند ماه 95 

پیش بینی می شود هفتاد و سومین مرحله از پرداخت یارانه نقدی  ۲۶ اسفند ماه 13۹۵ 
واریز شود.مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود.

گوشتارزانمیشود

تخلفات  به  رسیدگی  و  بازرسی  ایرنا-معاون 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گفت: بازار گوشت هم با توجه به تزریق مناسبی 
ارائه   با غرفه هایی که برای  که صورت گرفته و 
گرفته  خود  به  مناسبی  روند  شده،  تهیه  گوشت 
آینده  روزهای  در  که  عرضه ای  افزایش  با  و 
وضعیت  به  گوشت  قیمت های  می افتد  اتفاق 

متعادل تری بر خواهد گشت.

تولیداتوبوسافزایشیافت

ایسنا-در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران 
خودرو دیزل با رشد 3۷۷.۸ درصدی همراه بوده 
و از ۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۴3 
دستگاه رسید.تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان 
نیز 31۶.۷ درصد افزایش یافته و از 3۰ دستگاه 

در بهمن 13۹۴ به 1۲۵ دستگاه افزایش یافت.

نقدینگیبهآستانه۱2۰۰تریلیونرسید

ایسنا-حجم نقدینگی با رشد ۲۶ درصدی در دی ماه 
امسال تا 1۲۰۰ تریلیون پیش رفت. بر این اساس 
در پایان دی ماه امسال مجموعه نقدینگی از 11۹۶ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده که بیانگر رشد ۲۶  
درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته است.این در 
حالی است که حجم نقدینگی در این دوره نسبت به 
پایان سال گذشته حدود 1۷.۶ درصد رشد داشته و 

بالغ بر 1۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

آمادهباشمراکزدرمانیتامیناجتماعی
درایامنوروز

اجتماعی  تامین  سازمان  درمان  ایسنا-معاون 
گفت: مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور 
درمان،  مدیریت های  نوروزی  ستاد  تشکیل  با 
برای استمرار و ارائه خدمات در تعطیالت نوروز، 
بر  افزود:  وی  گرفتند.  قرار  آماده باش  حالت  در 
اساس این طرح، فعالیت تمام وقت بیمارستان ها 
ادامه  کماکان  باید  شبانه روزی  درمانی  مراکز  و 
یابد و متناسب با تعداد مسافران نوروزی استان ها، 
یک یا چند مرکز درمانی در هر شهرستان طبق 
ارائه  آماده  روز  طول  در  گذشته  سال های  روال 

خدمات به مراجعه کنندگان احتمالی باشند.

پرداختیارانهنقدی۹۶طبقآییننامهاجرایی

عصر اعتبار- میدری معاون وزیر رفاه با اشاره به ساماندهی تسهیالت 
حمایتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: از سال آینده، افرادی که از چند 
پایین  کارمزد  با  حمایتی  تسهیالت  مالی  نهاد 
دریافت می کنند، شناسایی می شوند.وی گفت: 
برای اجرای سیاست های رفاهی، نخستین اصل 
مورد نیاز، داشتن یک پایگاه اطالعات به منظور 
شناسایی نیازمندان است که در این حوزه اقدامات 
بسیار زیادی صورت گرفته و پیشرفت هایی نیز حاصل شده که نقطه آغاز 
آنها، شناسایی نیازمندان است.بر اساس این پایگاه اطالعاتی، بسیاری از 
افرادی که به ناحق از یارانه های حمایتی مختلف مانند یارانه بیماران خاص، 
کارگران ساختمانی و غیره استفاده می کنند، شناسایی و حذف خواهند شد.

برای  را  خود  جلسه  دومین  کار  عالی  مهر-شورای 
تشکیل  اجتماعی  شرکای  حضور  با   ۹۶ دستمزد  تعیین 
چه  که  ببینند  منتظرند  کارگران  همه  حال  دهد؛  می 
می  قرار  آنها  روی  پیش  آینده  سال  در  سرنوشتی 
بحث  منظور  به  کار  عالی  شورای  جلسه  دومین  گیرد. 
سال  دستمزد  حداقل  تعیین  خصوص  در  بررسی  و 
تعاون،  وزارت  محل  اجتماعیدر  شرکای  حضور  ۹۶با 
نخستین  شود.در  می  تشکیل  اجتماعی  رفاه  و  کار 
قرار  نهایت  در  شد،  برگزار  کار  عالی  شورای  جلسه 
برای  را  خود  پیشنهادی  رقم  کارفرمایی  نمایندگان  شد 

همچنین  کنند؛  اعالم  امروز  جلسه  در  دستمزد  حداقل 
دستمزد  حداقل  باید  نیز  شورا  این  کارگری  اعضای 
در  تا  دهند  ارائه  امروز  جلسه  در  را  خود  انتظار  مورد 
دستمزد  حداقل  تعیین  برای  واحد  توافق  یک  نهایت، 
شود.هر  تصویب  گرایی  جانبه  سه  اصل  رعایت  با   ۹۶
 ۹۶ دستمزد  حداقل  فردا  جلسه  در  دارد  احتمال  چند 
زنی  چانه  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  اما  شود،  تعیین 
گیرد،  می  صورت  مزد  جلسات  در  معموال  که  هایی 
موکول  بعد  جلسه  یک  به  دستمزد  تعیین  اینکه  احتمال 
از آغاز جلسات شورای عالی  نیز وجود دارد.پیش  شود، 

و  کارفرمایی  کارگری،  های  گروه  نمایندگان  کار، 
هزینه  حداقل  سر  بر  مزد  ستاد  جلسه  هشت  در  دولت 
در  و  رسیدند  توافق  به  کارگری  خانواده  یک  معیشت 
۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. ۲ میلیون و  نهایت، هزینه 
از طرفی با توجه به صریح ماده ۴1 قانون کار مبنی بر 
حداقل  تامین  و  تورم  اساس  بر  دستمزد  حداقل  تعیین 
همراه  به  کشور  کارگر  میلیون   13 حدود  معیشت، 
که  هستند  دستمزدی  تعیین  انتظار  در  هایشان  خانواده 
تا دستمزد طی سال های  تورم  بین  ایجاد شده  شکاف 

کند. تا حدودی جبران  را  گذشته 

بسته پیشنهادی مزد9۶روی میزشورای عالی کار

وزارت  بودجه  و  برنامه  فارس-مدیرکل 
بتوانیم  امیدواریم  پرورش گفت:  و  آموزش 
حق التدریس  همه  آینده  روز  سه  دو،  در 
و  معلمان  سرباز  حقوق  آزاد،  معلمان 
از  بخشی  همچنین  و  قراردادی  نیروهای 
حق التدریس نیروهای آزاد را پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم با توجه به توافقی 
و  داشتیم  بودجه  و  برنامه  سازمان  با  که 
به  نسبت  امسال  که  خوبی  حمایت های 

آموزش و پرورش داشتند، بتوانیم طی دو، 
معلمان  حق التدریس  تمام  آینده  روز  سه 
نیروهای  و  معلمان  سرباز  حقوق  آزاد، 
قراردادی و همچنین بخشی از حق التدریس 

نیروهای آزاد را پرداخت کنیم.
معوقات  پرداخت  خصوص  در  مجاوری 
با  گفت:  پرسشگر  برنامه  در  فرهنگیان 
توجه به اینکه تخصیص ها در اوایل اسفند 
ماه دریافت شده بود و با توجه به تأکیدات 

و  حقوق  تمام  پرداخت  بر  مبنی  دولت 
مزایای کارکنان، تا پنج شنبه گذشته موفق 
شدیم تمام حقوق، عیدی و بدهی کارکنان 

رسمی را پرداخت کنیم.
غیر  کارکنان  خصوص  در  افزود:  وی 
بخش  در  آنها  اینکه  به  توجه  با  رسمی 
دو  طی  امیدواریم  نیستند،  بودجه  بند»و« 
پرورش  و  آموزش  اختیار  در  اعتبارات  روز 
قرار گیرد تا هر چه سریع تر و قبل از شب 

باشیم. داشته  را  پرداخت ها  بتوانیم  عید 
و  آموزش  وزارت  بودجه  و  برنامه  مدیرکل 
 ،۶۰۰ حقوق  افزایش  خصوص  در  پرورش 
۷۰۰ هزار تومانی برای فرهنگیان در سال 
آینده، بیان داشت: در یکی از احکام برنامه 
ششم توسعه، استقرار نظام پرداخت حقوق 
برنامه  ابالغ  از  پس  که  است  فرهنگیان 
تصویب  و  تدوین  به  نسبت  باید  ششم 

استقرار این نظام اقدام کنیم.

پرداخت حق التدریس معلمان آزاد و حقوق سرباز معلمان و نیروهای قراردادی

بازگشت۸۰۰میلیاردتومان
بهصندوقذخیرهفرهنگیان

جام جم-فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش با بیان 
اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق ذخیره 
بازگشت گفت: معوقات فرهنگیان تا پایان سال 
پرداخت می شود. وی درباره پرداخت مطالبات 
معلمان نیز بیان کرد: پاداش بازنشستگی فرهنگیان 
تا سال ۹۴ پرداخت شده است، امابخشی دیگر از 
مطالبات از جمله پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ و حق التدریس 
ها از ابتدای مهر تا پایان امسال باقی مانده است. تا پایان امسال تالش می 
کنیم بخشی از مطالبات معلمان را پرداخت کنیم و با سازمان مدیریت در 

حال پیگیری هستیم تا بخشی از مطالبات را تا پایان سال بپردازیم.

بستهحمایتیغذاییبرای۱۱میلیون
نیازمندتوزیعمیشود

ایرنا -علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته حمایت 
تغذیه ای با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان 
از امروز توزیع می شود و سهم هر خانوار حدود 
1۲۰ هزار تومان است.وی افزود: خرید با این 
بسته حدود دو ماه فرصت دارد و افراد تحت 
پوشش می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
این  کرد:  اضافه  کنند.وی  دریافت  را  خود  غذایی  سبد  شده  تعیین 
چهارمین بسته حمایتی غذایی است که در این دولت برای حمایت 
از افراد نیازمند توزیع می شود و یکی از این بسته ها به صورت خاص 

برای زنان و کودکان دچار سوء تغذیه خواهد بود. 

سرمقاله

معامله اي نابرابر 
* محمودی

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( اما”بازماندگان” قافله 
معظم  ي  “خانواده  نام  که  هماناني  شهادت  ي 
شاهد” بر آنان نهاده اند، مانده اند تا شاید آزموني 
باشند براي ما که یا فرصت عشق ورزي نداشته 
ایم و یا لیاقت آن را. درعظمت عشق آناني که 
از هستي شان گذشتند، زبان  در وصال معشوق 
از تقریر و قلم ازتحریر عاجزاست.اما آن عاشقان 
به وصال رسیده را عاشقاني دیگر بود. کودکاني 
و  پدر  البته  و  حنابسته  نوعروساني  و  گهواره  در 
دلخوشي  تمام  که  مادري  پدرو  دلداده.  مادري 
فرزند شهیدشان  مزار  ابدي کنار  شان در خواب 
زندگي  تمام  که  ونوعروساني  شود.  مي  خالصه 
ایستادند.واما  جواني شان  پاي عشق  به  را  شان 
آن کودکان...امروزجوانان و مردان و زناني هستند 
که بي تعارف در البالي کالم و رفتار من و تو 
گاهي ازدرد مچاله مي شوند.” سهمیه “ اي مي 
خوانیم شان. گاهي مثل غاصبین خوشبختي مان 
و  دانشگاه  در  که  کساني  کنیم.  مي  شان  نگاه 
استخدام ادارات سهمیه دارند و امتیازمي گیرند. 
بازماندگان  این  و  شویم.  مي  رحم  بي  گاهیچه 
انگار نجابت را از پدران شان به ارث برده اندکه 
صبورانه نگاه مي کنند و بي دفاع آه مي کشند. 
شاید  هنوز  که  ما  ما.  شویم  مي  انصاف  بي  چه 
بیم  از  دویدن  زیرزمین  به  هراس  هامان  خیلي 
در خاطرمان  احتمال حمله هوایي  از  فقط  جان، 
مانده . چه ناسپاس مي شویم گاهي. ما که خیلي 
به  برسد  چه  است  مان  مال سخت  ایثار  هامان 
ما  گاهي.  شویم  مي  کار  جان.چهفراموش  بذل 
که دوري از خانواده و عزیزان براي مان کابوس 
به  عمري  یک  است؛  نابرابر  معاملهاي  است. 
آرامش آغوش پدر، بر سنگ سرد مزارش  جاي 
اشک ریختن وخداي ناکرده از وارثان آرامش و 
عافیت زخم زبان شنیدن. معاملهاي نابرابر است؛ 
تمام دنیا را به کسي بخشیدن و عشق پدري را 
ستاندن. سهمیه و امتیاز آنان قانون است، قانوني 
در برابر عشق و اخالق پدران شان. پدر سهیمه 
یآنان از عشق بود. دستان پدرتان را که مي گیرید 
انگار به کوه تکیه مي زنید. این احساس را قیمت 
گذاري کنید و بگویید با چه سهمیه اي حاضرید 
آنان  به  ابد  تا  ایرانیان  و  کنید.ایران  عوضش 
استقالل وطن  و  اقتدار  و  بر سر خاك  که جان 
بازماندگانشان  به  صدالبته  و  باختند،بدهکارند 
تر  مهربان  شاهد  عزیز  بافرزندان  بدهکارتر. 
باشیم. شاید از شرم حضورمان در برابر شهیدان 

وطن، درفرداي قیامت بکاهد.

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

3244۶۶۶۶/3242432۰-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد:

 امور خدماتی و پشتیبانی خود را به صورت دستورالعمل حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه 

مورخ 95/12/21 لغایت روز شنبه مورخ 95/12/28 ) 7روز کاری ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه اصل 

فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 

خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند- خیابان غفاری- انتهای غفاری6 

روز  اداری  پایان وقت  تا  پیشنهادات  ارائه  نمایند. ضمنا آخرین مهلت  مراجعه  معامالت   دفتر کمیسیون 

پنجشنبه مورخ 96/1/17 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های 

پیشنهادی نیز روز یکشنبه مورخ 96/1/20 راس ساعت 11:30 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.

یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 145000000)یکصد و چهل و پنج میلیون( ریال است 

 که به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد. ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر 

می توانید ضمن تماس با شماره 2 - 05632220091 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir  و آدرس 

پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
انبارهای  مبدا  از  زراعی  های  نهاده  انواع  تن   8000 مقدار  تخلیه  و  حمل  بارگیری،  عملیات 
عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  استان  خارج  و  داخل  نقاط  کلیه  به  بیرجند  در  شرکت 
گردد  می  دعوت  متقاضیان  از  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکاران  به  ای  مرحله  یک 
 95/12/28 مورخ  شنبه  روز  لغایت   95/12/21 مورخ  شنبه  روز  از  مناقصه  اسناد  دریافت   جهت 
)7روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه و ارائه فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت 
 خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی
به آدرس شرکت واقع در بیرجند- خیابان غفاری- انتهای غفاری6 دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند.

ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/1/17 به دبیرخانه شرکت 
واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های پیشنهادی نیز روز یکشنبه مورخ 96/1/20 راس 

ساعت 13 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.
یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 214000000 )دویست و چهارده میلیون( ریال است که 

به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2  - 05632220091به آدرس اینترنتی 

شرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

 تاریخ: 95/12/22    
شماره: 55/20/95/3305

 تاریخ: 95/12/22    
شماره: 55/20/95/3306

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 نوبت دوم

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد:
امور حفاظتی و نگهبانی خود را به صورت دستورالعمل حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه 
مورخ 95/12/21 لغایت روز شنبه مورخ 95/12/28 )7 روز کاری( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و ارائه اصل 
فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال در وجه شرکت خدمات حمایتی به شماره حساب 4001039704005791 
خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی به آدرس شرکت واقع در بیرجند- خیابان غفاری- انتهای غفاری6 
اداری روز  پایان وقت  تا  ارائه پیشنهادات   دفتر کمیسیون معامالت مراجعه نمایند. ضمنا آخرین مهلت 
پنجشنبه مورخ 96/1/17 به دبیرخانه شرکت واقع در آدرس فوق االشاره می باشد. بازگشایی پاکت های 

پیشنهادی نیز روز یکشنبه مورخ 96/1/20راس ساعت 10 در آدرس فوق الذکر خواهد بود.
یادآوری می گردد مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 213000000 )دویست و سیزده میلیون( ریال است که 

به دو صورت پرداخت نقدی و ضمانت نامه بانکی قابل ارائه می باشد.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره 2 - 05632220091به آدرس اینترنتی 

شرکت www.assc.ir  و آدرس پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir نیز مراجعه فرمایید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/12/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/12/22

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

 تاریخ: 95/12/22  
 شماره: 55/20/95/3304

آگهی تغییرات شرکت کیان کوشک خاوران
 )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 5434 و شناسه ملی 14006225473 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1395/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:  نام شرکت به - شاهین 
فرزان آینده - تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید: مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه ورود اطالعات تغییرات 
و تاسیس مربوط به شرکت ها - پیگیری و راهنمایی جهت صدور 
پروانه و پایان کار ساختمان - پیگیری و راهنمایی جهت اخذ تاییدیه 
آسانسور از اداره استاندارد و اخذ تاییدیه های آتش نشانی - پیگیری 
و راهنمایی جهت تعویض پالک خودرو - تهیه و تنظیم لیست بیمه و 
لیست حقوق مربوط به کلیه ارگان های دولتی و غیر دولتی - پیگیری 
و راهنمایی در خصوص وصول مطالبات پس از اخذ مجوزهای الزم 
از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی.  ضمناً ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد. با ثبت 
این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر نام(، اصالح ماده 
اساسنامه )الحاق به موضوع فعالیت( انتخاب شده توسط متقاضی در 
سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950760 اجرایی این اجرا 

در قبال محکومیت آقایان و خانم ها قاصدی فرزندان برات به پرداخت 
مبلغ 16.000.000 تومان بابت مهریه خانم گلثوم خزاعی از محل 
ما ترک مرحوم برات قاصدی یک باب منزل مسکونی با پالک ثبتی 
شماره 5732 فرعی از 249 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان 
سجادشهر - خیابان 15 خرداد - خیابان یاس - روبروی مقداد 8 پالک 
49 متعلق به مرحوم برات قاصدی توقیف شده است منزل مسکونی 
مذکور به مساحت 235/4 مترمربع دارای اعیانی با سازه اسکلت و آجر 
نمای سنگ که از حد شرق و جنوب به کوچه محدود می شود و دارای 
امتیاز آب و برق و گاز و تلفن می باشد ششدانگ ساختمان مسکونی با 
جمیع ملحقات و متعلقات به مبلغ 2.800.000.000 ریال ) دو میلیارد 
و هشتصد میلیون( ارزیابی شده است که قرار است ملک مذکور به میزان 
محکوم به )16.000.000 تومان( از طریق مزایده در روز پنجشنبه تاریخ 
96/1/17 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام شعبه اول 
دادگاه خانواده به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 شفیعی - مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

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 /  09155۶39915- 32449221 مقری

آموزشگاهعلمیامامعلی)ع(جمعبندیدروسذیلرابرگزارمیکند:
ریاضی و دیفرانسیل :      آقای سعید اکبرزاده 

گسسته:                            آقای زمینی
احتمال و آمار:                  آقای چهاردهی 
هندسه:                            آقای بنی اسدی

فیزیک:                            آقای جوقه ساالر 
معارف:                             آقای خسروی

زیست: خانم فریدی- آقایان شبان و خراشادی

شیمی:                آقایان شکیبایی - طحان
عربی:                 آقای مرادی - آقای موسوی نژاد

ادبیات:                آقای معینی - آقای صنعتی
زبان:                   آقای خراشادی - خانم ناصح 

ظرفیت هرکالس 15 تا 20 نفر     در 5 جلسه   
 شروع کالس ها 5 فروردین  
 مهلت ثبت نام تا 95/12/27

آدرس: میدان ابوذر - خیابان شهید اسدزاده 3 - پالک 5   تلفن تماس: 09304751599-32232943



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه  * 22 اسفند 1395 * شماره 3744

داری  مردم  مصداق  دقیقا  استاندار  عذرخواهی 
با  اما  است  نزده  که حرفی  بود  بود مشخص  او 
بر  مردم  منافع  که  بگوید  خواست  عذرخواهی 
امیدوارم  دارد  ارجحیت  جناحی  شخصی   منافع 
بقیه هم همچین نگاهی داشته باشند و سریعنر 

کام استان با طعم وحدت شیرین شود
930 ... 3۷3

بانک ... آخر غفاری روی دکل در ارتفاع 50 متری 
زمین دوربین نصب کرده و تمام خونه های اطراف 
خونه  روبروی  بیاییم  ماهم  هست.خوبه  مشرف 

کارمندای بانک دوربین نصب کنیم؟
915...34۷

وا اسفا روزجمعه در نمازجمعه بیرجند شاهد بودم 
به امام جمعه بیرجند و امام جمعه موقت بیرجند 
وامام جمعه درمیان توهین کردند چرا گذاشتین 
اختالفات به اینجا کشیده شود ایا اینها هم منافق 
وضدانقالب بودند حتی کلیپ آن هم بین مردم 

دست به دست می شد 
915 ... ۸9۸
هم  نفر  یه  سالی  که  مدرس  هوایی  پل  میشه 
جماران-غفاری  تقاطع  رو  نمیشه  رد  ازروش 
و  با ترس  بزرگاش  آدم  اینجا  آخه   . نصب کنند 
به  برسه  رد می شوند چه  از خیابان غفاری  لرز 
صدها دانش آموز و محصل . کاربرد تبلیغاتیش 

هم اینجا بیشتره! 
915...34۷
بیشتر ائمه محترم جمعه در خطبه های نماز جمعه 
اعالم کرده بودن استاندار باید در رابطه با سخنان 
خود توضیح دهد شفاف سازی کند وعذرخواهی 
نماید حال که استاندار همه موارد رو اعالم کرد 

دنبال چه هستن ؟ 
910 ... 039
 سالم از سر مقاله روز پنجشنبه آقای مهرایین خوشحال
شدم بنظر من انقدر که ما استانمان را فرهنگی معرفی 
می کنیم دارای فرهنگ غنی وبی نقص نیستیم 
باید بپذیریم کمبودهایی داریم واشتباهاتی و سعی 
 کنیم جبران نماییم ان هم از طریق برنامه ریزی
صحیح وحساب شده تا به جایگاه خود ارتقا یابیم

915...423
اقایی که آخرشمارت 30۷ هست وگفتی بچه هایی 
 که کاغذ تبلیغاتی پخش می کنن ، خراب کار می کنن
تا کاغذها زودتر تموم بشه . من مسول گروه بزرگ 
 پخش تراکت بیرجندم ، به شما اجازه توهین و تهمت
نمی دهم ،بایدعذرخواهی کنی.آوا باید چاپ کنی.
915...435 
سالم.به نظر من اگه شهرداری از مردم نظر سنجی 
کنه که بهتر است المانها برای عید درست بشه یا 
لطفا   . آسفالت  گفت  خواهند  همه  قطعا  آسفالت 
 شهردار محترم سری به خیابان مفتح و کوچه های

اطراف استادیوم بزنند.ممنون
915...۷93
کاش استاندار خیلی زودتر این توضیحات را در مورد 
صحبت های خود می کرد تا برهمه معلوم میشد 
نمی کشید اینجا  به  وکار  برداشت شده   که سوء 
که نزدیک عید این مسایل استان پیش نمی امد . 
قصد دفاع ندارم اما از شهامت وی در عذرخواهی 

هم که برای مردم و آرامش استان بود ممنونم
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه پلیس راهنمایی و رانندگی
 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/12/16 ضمن تقدیر و تشکر از شهروند 
محترم به اطالع می رساند سه زمانه کردن چراغ 
فرماندهی تقاطع غفاری در دستور کار پلیس می 

باشد  و اقدامات الزم انجام شده است.

جوابیه شرکت گاز استان 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
،کنتور  رساند  می  استحضار  به  مورخ 95/12/1۸ 
خوانی و توزیع قبوض گاز در فصل سرد سال به 
انجام  صورت 36 روزه و در فصل گرم 45 روزه 
در  دارد  تقاضا  محترم  مشترکین  از  گردد.لذا  می 
صورت عدم دریافت قبض در موعد مقرر جهت 
رفع اشکال احتمالی به ادارات گاز مراجعه نمایند.
ضمنا بر اساس قوانین و مقررات موجود اعالم عدم 
تعهد  از  مشترک  توسط  حساب  صورت  دریافت 
ذکر  کاهد.شایان  نمی  حساب  صورت  پرداخت 
است مشترکین محترم می توانند از طریق نصب 
نرم افزار اندروید شرکت گاز بر روی تلفن همراه 
و یا مراجعه به سایت شرکت گاز استان به آدرس 
قبوض  کلیه  سوابق   www.nigc-skgc.ir
گاز را مشاهده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند

و  ها  درخواست  تمام  میان  در  خواهد  می  دلم 
به  خداقوت  یک  بیرجند  شهرداری  از  انتقادها 
شهردار و همکاران عزیزش بگویم . من خواننده 
پر و پا قرص آوا هستم و همیشه بعد از نماز صبح 
ستون  مخصوصا  و  روزنامه  این  کلمه  به  کلمه 
پیام های مردمی را می خوانم فکر می کنم برای 
دلگرم شدن مسوولین شهری باید اینجا به عنوان 
یک شهروند تشکری هم از همه تالش هایشان 
های  پیام  تعداد  اگر  که  بگویم  و  باشم  داشته 
درخواست و بعضا انتقاد به شهرداری بیش از سایر 
عزیزان  این  کاری  کم  دلیلش  هاست  سازمان 
دامنه وسیع خدمات  بگوئیم  بهتر است  و  نیست 
این نهاد باعث شده که مردم ارتباط بیشتری با 
این مجموعه بگیرند . من اگر جای مسوولین آوا 
بودم یک تقدیر جانانه از شهرداری می کردم که 
هر وقت هر پیامی دادیم و هر درخواستی داشتیم 
و هر انتقادی کردیم در کمترین زمان پاسخش 
را در آوا خواندیم و این یعنی پاسخگویی واقعی 
از همه  و  ، معاونین شهرداری  . شهردار محترم 
مهمتر کارکنان سخت کوش این حوزه و از همه 
مهمتر  متولیان نظافت معابر شهر تمیز بیرجند از 
همه شما ممنونم . اگر امروز به تمیز بودن شهر 
افتخار می کنیم این مدال افتخار توسط شما به 

شهر هدیه شده است . سربلند باشید 
930 ... 143

بودم  نشسته  جایی  در  هستم  اصناف  از  یکی 
عزیزی می گفت که آقای استاندار گفته اند که 
نمایشگاه بین المللی جای نمایش است نه فروش  
این  اینکه  بجای  بگویم  ایشون  به  خواستم  اما 
موارد را به مردم می گوید لطفا به سازمان صنعت 
شان  نظر  به   . بگوئید   ... و  تجارت  و  معدن  و 
از دستفرشان  بیرجند االن  المللی  نمایشگاه بین 
هم پایین تر آمده و متاسفانه هیچ کس در این 
نرفتم  نمایشگاهی   . دهد  نمی  هم  تذکری  بین 
و  آلوچه  به  مربوط  اصلی  غرفه  چند  آن  در  که 
اگر  استاندار  اقای   . نباشد   ... و  لباسشویی  پودر 
واقعا دغدغه دارید لطفا کمی نظارت را بهتر کنید 
930 ... 209

چرا نظرات مردمی که عالقه ای به فضای متشنج 
 استان و شهرشان را ندارند منتشر نمی کنید؟ این

چه وضعیتی است که به خاطریک حرف استاندارکه 
اصال نمی شود برداشت منفی کرد این وضعیت 
رادرست کنند؟چرا اینها که دغدغه دارند زمانیکه 
 میلیارد ها ازبیت المال به یغما می رفت اعتراض

نمی کرند ؟چرا ازمردم مایه می گذارند؟چرافضا 
را به گونه ای کرده اندکه آبروی استان برود؟

915...305
آوا جان سالم  می خواستم ازشهرداری سوال کنید 
یک گشتی  درعدل34داشته باشندبیبیندتمام مغازه 
شان مغازه  درب  اصلی  ازخیابان  قبال  که   داران 

از داخل کوچه درها رو  باز می کردند االن   رو 
بازکردن  و برای  منازل مسکونی ایجاد مزاحمت 

می کنند شهرداری یک تذکر بده ممنون میشوم
915...456
 آوای عزیز سالم . اگر در مرکز  استان جهت پشتوانه

موارد عمومی جامعه از نیروی انتظامی ملبس به 
یونیرفرم مخصوص مستقر باشند یکی ازمزایای 

حضورشان خجالت حرمت شکنان خواهدبود.
915...011 

بحران  ستاد  محترم  مسئوالن  از  سالم  با 
استانداری خراسان جنوبی و فرمانداری شهرستان 
بیرجند استدعا داریم  عنایتی به سیل بند روستای 
تخریب  حال  در  چراکه  باشند  داشته  افکشت 
مشابه  جوی  نزوالت  ریزش  صورت  در  و  بوده 
با تهدید  اخیر منازل و مزارع روستا  بارندگیهای 

جدی مواجه خواهند بود.
915...165 

سالم چقدر زیباست که حاشیه بلوار صنعت ومعدن 
بویزه مقابل مصال المهدی عج درختکاری می شد 

ان شا ا... بگوش  مسئوالن خواهندرسانید
915...۸64

از  نفر  چند  ما   . کن  چاپ  خدا  رو  تو  آوا  سالم 
نیروهای شرکت در بیمارستان جدید رازی کار می 
کنیم و االن بیش از چند ماه شده حقوق دریافت 
نکردیم چون شرکتی هستیم قرار نیست هر وقت 
میکنیم  اعتراض  بدن.تا  حقوق  خواست  دلشون 
ما  که  ما  به  نداده  بودجه  هنوز  دانشگاه  میگن 
پرداخت کنیم.از دانشگاه علوم پزشکی درخواست 

داریم در اسرع وقت رسیدگی و جواب بدن
903...۷00

 پیش بینی هواشناسی از روند افزایشی دمای هوا در استان 

 ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر تقویت سیستم کم فشار در سطح 
زمین است و از دیروز نیز روند افزایش دما داشته ایم.برهانی افزود: بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی حاکی است، در این 
مدت با عبور امواج کم دامنه و مرطوب از الیه میانی جو استان سبب رگبار های پراکنده و وزش بادهای نسبتا شدید در برخی ساعات می شود.

قسمت اول
مصطفی مالیی

نویسنده   ، محقق   بیرجندی  علیزاده  زهرا 
تاکنون  که  است  بیرجند  دانشگاه  استاد  و 
15 کتاب درباره تاریخچه بیرجند به روایت 

های مختلف نوشته است.
وی درباره کتاب »تاریخ پزشکی بیرجند به 
به  باتوجه  کند:   می  عنوان  اسناد«  روایت 
بکر بودن تاریخ محلی بیرجند و استان طی 
و  معتبر  اسناد  به  استناد  و  مطالعاتی  برنامه 

منابع آگاه این پروژهش راشروع کردم.
رضوی   قدس  آستان  آرشیوی  اسناد 
محور  اسالمی   شورای  مجلس  وکتابخانه 
طریق  این  از  و  بود،   ما  منابع  گاه  تکیه  و 
تولید  باز  و  احیاء  بیرجند  تاریخی  هویت 
خواهد شد.لیزاده بیرجندی با اشاره به اینکه  
میدانی  های  پروژه  در  ناصری  دکتر  خانم 
آستان  اسناد  زاده کارشناس  آقای حسین  و 
زیادی  کمک  رفیعی  دکتر  و  رضوی  قدس 
کرد:  بیان  کردند،  کتاب  این  تدوین  به 
به هزینه  را  این کتاب  رفیعی  دکتر محمود 
و  تقدیر  جای  که  کرد  چاپ  خود  شخصی 
پزشکی  تاریخ  وی   گفته  دارد.به  تشکر 
بیرجند به روایت اسناد دارای 5 فصل است 
 ، پزشکی  تاریخی  های  پیشنه  شامل:  که 
معرفی برخی پزشکان بیرجند ، بیماری های 
واگیردار ،  تشکیالت وسازمان های مرتبط 
بهداشت و درمان ، تاریخ دامپزشکی بیرجند 
است.علیزاده بیرجندی  بیان کرد: این اسناد 
از  برخی  در  و  دوم   ، اول  پهلوی  تاریخ  به 
فصل ها به اسناد اواخر قاجاریه می پردازد.

و  علمی   ، سنتی  طب   : اول  فصل 
اسالمی در پزشکی بیرجند

که  است  میراثی  سنتی  طب  افزود:  وی 
در  که  رسیده  ما  به   ، منطقه  درمانگران  از 
گذشته از این میراث در ظاهر و به صورت 
پراکنده استفاده می شد و بیشتر بیماری ها 
مانند:  کردند  می  درمان  طریق  این  از  را 

عطاری های قدیمی بیرجند. 
بیرجند  عبدالعلی  کتاب  به  »علیزاده« 
بیان  و  اشاره  الفالحت«  »معرفت  نام  به 
دارویی  گیاهان  فواید  کتاب  این  در  کرد: 
.این  است  آمده  در  تحریر  به  آن  و خواص 
استاد دانشگاه به پزشکی طب سنتی و دعا 
ادامه  و  کرد  اشاره  قرآن  اساس  بر  درمانی 
شرح  به  بیرجندی  عبدالعلی  کتاب  در  داد: 
نوشته  مفصل  مطالب  قرآن  آیات  خواص 
استفاده  آن  از  سنتی  درمانگران  که  است 
نویسان  دعا  کرد:  تاکید  کردند.وی  می 
و  است  متفاوت  کنونی  رمالی  با  سنتی 
کردند. می  عمل  درستی  به  افراد  این 

کتاب  در  براینکه  تاکید  با  »علیزاده« 

عبدالعلی بیرجندی آمده است که می توان 
بااستفاده  را   بیماری های روحی و جسمی 
از آیات قرآن رفع کرد افزود: نسخه قدیمی 
که به نگارش در آمده »داغ درمانی« است 
باستانی و ملل  ایران  به  که ریشه های آن 

مشرق برمی گردد و در شیوه های درمانی 
کنونی از آن استفاده می شود.

لته کبود
وبیان کرد:  اشاره  درمانی  داغ  به شیوه  وی 
قالبه  امر  در  که  زنانی  و  سنتی  درمانگران 
گری قدیم کار می کردند از این شیوه برای 

جلوگیری از خونریزی استفاده می کردند.

سنتی  درمانگران  کرد:  بیان  »علیزاده« 
ندیده  آب  رنگ  نیلی  کرباس  پارچه 
به  را  داغ  پارچه  آن  و  سوزاندن  می  را 
زدند.   می  نوزاد  وکام  سر  از  مواضعی 
در گویش محلی  افزود:  دانشگاه  استاد  این 

کبود«  »لته  به  درمانی  داغ  این  بیرجند 
نوزادان  درمان  برای  فقط  و  مشهوراست 
ناصرالدین  پزشک مخصوص  حتی  و  نبوده 
شاه از این نوع شیوه استفاده می کرده است  
سوزوک«  ها  »مهره  اصطالح  به  وی 
از  ها  بهلولی  طائفه  افزود:  و  کرد  اشاره 
که  کردند  می  استفاده  بسیار  روش  این 
کتابی در همین باره نوشته ام  که از وجود 

مهره های ما نند: سنگ و کانی های نیمه 
عقرب  درد  کاهش  زیبا«برای  و  قیمتی 
کردند. می  استفاده  درد،  گوش  یا  گزیدگی 
خطی  نسخه  در  کرد:  بیان  »علیزاده« 
قواعد  نام  به  که  ی  بیرجند  الدین  »جالل 

پزشکی  طب  در  که  آماده  الحمدیه«  
اخالطی آمده که بدن انسان ازعناصر 4گانه 
درست شده که براساس مزاج هر فرد  گرم 
بودن  بملقمی  و  سودابی  یا  بودن  سرد  یا 
براینکه   تاکید  با  دارد.وی  بستگی  مزاج 
آستان  اسناد  آرشیو  در  فقط  خطی  نسخه 
کرد:  خاطرنشان  دارد  وجود  رضوی  قدس 
هند  به  مدتی  از  بعد  بیرجندی  جالالدین 
رفت که شاید نسخه دیگری در آنجا باشد. 
پایه طب  بر  که  بیرجند  پزشکی  به  علیزاده 
اسالمی استوار است اشاره کرد و افزود: در 
گذشته پزشکان از خواص گیاهان و به ویژه 

قرآن و طب ائمه استفاده می کردند.

فصل دوم : پزشکان بیرجندی 
از کشور  زیادی  پزشکان  اینکه  بیان  با  وی 
بیرجند  در  شهرهای  دیگر  و  اروپایی  های 
مشغول به فعالیت بودند بیان کرد: پزشکان 
مقیم بیرجند به دو دسته ایرانی و خارجی ، 
بیرجندی و غیربیرجندی  تقسیم می شوند 
اروپایی  بیرجند  مقیم  خارجی  پزشکان  که 
کرد:  تصریح  هستند.علیزاده  اورپایی  غیر  و 
نظامی   ، قرنطینه  پزشکان  دارای  بیرجند 
شده  استناد  آن  به  که  است   بوده  سیار  و 
و  مرزی  مناطق  ها  بیماری  بروز  هنگام 
کردند.»نویسنده  می  بازدید   را  روستایی 
پزشک  از  اسناد«  روایت  به  بیرجند  کتاب 
 ، »والدیمرس«  نام  به  خارجی  متخصص 
کرد  یاد  »محمدخان«   ، ابراهیم«  »محمد 

که در بیرجند مشغول به فعالیت بودند.

دار  واگیر  های  بیماری  سوم:  فصل 
آن زمان

آب  کشی  لوله  دوران  از  قبل  به  »علیزاده« 
در بیرجند اشاره کرد و افزود: به دلیل وجود 
حمام های »خزینه ای » بسیاری از بیمارهای 
تیفوس  و  آبله     ، زخم  سیاه   ، وبا   : از  اعم 
در بیرجندقدیم وجود داشته است.وی به متن 
تلگراف ها استناد کرد و گفت: در اسناد صورت 
جلسه های انجمن مبارزه با بیماری تیفوس 
با  بیرجند  فرمانداری   ، بهداری  گزارش های 

فرمانداری شرق کشور دیده می شود.
 

فصل چهارم : تشکیالت بهداشتی 
در بیرجند

 ، قرنطینه  سازمان  به  کتاب   نویسنده 
تاریخچه   ، پزشکان  وظایف  و  تکالیف 
بهداشت  انجمن  بهداشت  سپاه   ، پرستاری 
مدارس  در  بهداشت  آموزش   ، روستاها  در 
به  و  اشاره کرد  قنوات  از  بازدید  ماموران  و 
توصیه  کشور  پرورش  و  آموزش  متولیان 
کرد که صفحه 106 این کتاب که در مورد 
را  است  مدارس  در  بهداشتی  های  توصیه 
اولین  صدور  از  بیرجندی  علیزاده  بخوانند. 
داد  خبر  بیرجند  در  را  کشور  بیمه  چه  دفتر 
و بیان کرد: »دکتر نصیری«  در 24 بهمن 
محمد  عالمه  به  پیشنهادی  شمسی   131۷
فرزان رئیس اداره فرهنگ  آن زمان مبنی 
آموزان  دانش  بهداشتی  دفترچه  صدور  بر 
وزارت  به  را  پیشنهاد  این  می دهد که وی 
هم  معارف  وزیر  و  کند  می  ارسال  معارف 
دستور صدور آن را به تمام کشور می دهد.

فصل پنجم: تاریخ دامپزشکی 
 یا ادراه مبارزه با آفات حیوانی 

نویسنده کتاب بیرجند به روایت اسناد به هنگ 
کرد:  عنوان  و  اشاره  پهلوی  دوره  سوار   15
مدرسه دامپزشکی سوئدی حتی دام های آن 
زمان را با دارو های سنتی درمان می کردند 
آمده  این کتاب  در  آن  نامه های  که بخش 
کاربردهای  سنتی  پزشکی  افزود:  است.وی 
خاص خود را در آن زمان داشت که خواندن 
بود. خواهد  جالب  سازان  دارو  برای  آن  

فصل ششم: اسناد مهم پیوست کتاب
علیزاده به تاریخ 11 اسفند 1335 شمسی اشاره 
کرد و افزود: لیست 62 قلم دارویی به مراکز 
درمانی اعم از میزان کیلو گرم و تعداد ، ناحیه و 
مناطق آلوده ، سرشماری ها ، تلفات انسان ها 
و حتی صورت جلسه های درمانگاه بیرجند که 
دکتر نصیری  و زاهدی رئیس بهداری تنظیم 

کرده طبق سند اشاره شده است.    

 تاریخ پزشکی بیرجند به روایت اسناد
گفتگوی اختصاصی آوا با نویسنده ی کتاب؛

پاسخ مسئوالن به پیام شما

شماره حساب آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون)س( 020126846003 و  شناسه واریز 
آن  93003361163 می باشد و قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی و صندوق قرض 

الحسنه راسخون در سراسر کشور است. ضمناً شناسه واریز  الزاماً باید قید گردد.

آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون )س( در منطقه کاهی سربیشه گردشگری مذهبی در خراسان جنوبی )2(
آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون )س( مشهور به مزار کاهی در ۵0 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی و در شهر مود شهرستان سربیشه، در منطقه ای سر سبز و 
خوش آب و هوا واقع شده است. بر اساس شواهد بانو بی بی زینب خاتون )س( بر جای مانده، دختر امام موسی کاظم )ع( است که درگذر از روستای کاهین، دار فانی را وداع گفته و بر سر تپه 
ای مدفون شد. علی بن محمد یاسری در تاریخ قهستان می نویسد: دیگر سیده زنان خاندان ِستر علیا و مهد عظمی، سالله باغ مرتضوی به سببی از اسباب، گذرشان بر قریه کاهین از قرای 
نهار جان افتاد و به واسطه  عارضه ای که بر آن بزرگوار روی داد، در آن محل دار دنیا را وداع فرمود. محرمانش به امر تجهیز و تکفین پرداخته و وی را بر سر پشته ای در صدف خاک مدفون 
ساختند و قبه ای بر سر تربت او بر افراختند. ضریح مطهر این بقعه متبرکه مطال بوده و با طرح ضریح مطهر امام رضا )ع( در سال 1383 ساخته و نصب شده است. از آنجایی که این آستانه 
مبارکه در ارتفاعات روستای کاهین قرار دارد، منطقه ای ییالقی با زمستانی سرد و تابستانی بسیار مطبوع و خوش آب و هوا دارد و از فضای سبز بسیار زیبا و آبی شیرین و گوارا برخوردار 
است که این امر موجب جذب زائران و مسافران بسیاری از نقاط مختلف استان و کشور به این منطقه شده است به گونه ای که ساالنه حدود 1۵0 هزار زائر و مشتاق به زیارت خاندان اهل 
بیت )ع( برای زیارت به این مکان مشرف می شوند. به خاطر وجود آب گوارا و مهمانسراهایی که در محوطه این مزار و در باغ های سر سبز این روستا وجود دارد، مردمی که به این منطقه 
می آیند، به طور موقت در این منطقه سکنی گزیده و به زیارت و سیاحت می پردازند. جاده ارتباطی به آستانه مبارکه بی بی زینب خاتون )س( از مرکز شهر به روستای کاهین، آسفالته است.

سینمـا فردوسـی
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مغز انسان بعداز مرگ تا 10دقیقه کار می کند

 
ایرنا- نتایج تکان دهنده یک تحقیق جدید علمی صورت گرفته از سوی محققان کانادایی، نشان می دهدکه فعالیت مغزی انسان بعد از مرگ نیز می تواند به مدت بیش از 10 دقیقه، ادامه یابد. 
این یافته های جدید می تواند پیامدها و چالش های بزرگ اخالقی و پزشکی از جمله در زمینه اهدای اعضای داشته باشد. آنچه در بدن و مغز انسان بعد از مرگ رخ می دهد، تقریباً هنوز برای 
دانشمندان کاماًل ناشناخته است. مثاًل نتایج دو بررسی که در سال گذشته میالدی انجام شد، نیز نشان داد که ژن ها تا روزها پس از مرگ افراد به فعالیت خود، حتی به صورت فعاالنه تر، ادامه می دهند. یکشنبه *22 اسفند 1395 * شماره 3744

جوان  شاعر  زاده   قاضی  سمیه  کاری-   نسرین 
کارشناسی   مدرک  است.   66 سال  متولد  همشهری 
سبک  لطیف.  احساسات  با  دارد  شناسی   زیست 
سراید.  می  غزل  بیشتر  و  است  کالسیک  اش  شعری 
او می گوید: قالب های دیگر را، هم تجربه کردم اما 
از سبک مورد عالقه خودم فاصله نگرفتم.  هیچوقت 

هنر مترادف زیبایی شناسی است

هنر  شود  می  نوعی  به  گوید:  می  هنر  تعریف  در 
دلیل  به  شاید  دانست.  شناسی  زیبایی  مترادف  را 
هیچ  تابحال  زیبایی  پدیده  به  ها  انسان  متفاوت  نگاه 

تعریف جامعی از هنر ارائه نشده است. هنر در خانواده 
زمانی  از  اینکه  بیان  با  زاده  قاضی  بود.  موروثی  ما 
یاد دارم کمتر اهل درد دل کردن و  که  خودم را به 
بیشتر اهل نوشتن بودم، ادامه می دهد: از کودکی به 
شعر عالقه مند بودم و گاهی شعرهایی هم می گفتم 
ها،  دغدغه  ها  انسان  همه  کردم  می  فکر  همیشه  اما 
حرفها و دلتنگی هایشان را با کلمات درمیان می گذارند. 
از  من  و  است  الهی  موهبت  یک  شعر  فهمیدم  بعدها 
برایم  نبودم. هرچند شاعر شدن  بهره  این موهبت بی 
گران تمام شد اما بیشتر از اینها هم می ارزید. چرا که 

هنر، زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد.

از سال 1389
وارد دنیای حرفه ای شاعری شدم

وارد   89 سال  اینکه  بیان  با  همشهری  جوان  شاعر 
قریحه  کند:  می  تصریح  شدم،  شعر  ای  حرفه  دنیای 
به  تنهایی، کافی نبود و باید به فن هم می پرداختم. 
ورود به  محافل ادبی و شعر استان و مطالعه، هر روز 
و هر چه  بدانم  بیشتر  تا  برایم گشود  بیشتری  درهای 
جلوتر رفتم انگیزه ی مطالعه در من قوت می گرفت.

ها  جشنواره 
برداشت سلیقه ای از هنر است

قاضی زاده درباره رتبه های هنری اش می گوید: در 
مقدس،  دفاع  جشنواره  آسمان،  راوی   72 ملی  سوگواره 

اما  ام  بوده  ... جزو منتخبین  ابن حسام خوسفی و  فجر، 
معتقدم بخاطر برداشت سلیقه ای از هنر جشنواره ها معیار 

خوبی برای سنجش سطح هنرمندان نیست. 
سال   2 حدود  اینکه  به  اشاره  با  بیرجندی  شاعر 
به  را  شعر  مجموعه  چاپ  پیشنهاد  هنری  حوزه  پیش 
خودم  ام  توانسته  تازگی  به  اما  افزاید:  می  داد،  من 
هیچوقت  کنم.من  متقاعد  مجموعه  چاپ  برای  را 

نداشتم. بودن  کتاب  صاحب  دغدغه 

برای تک تک ابیات کتابم وقت گذاشتم

تقریبًا  اشعارم  مجموعه  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
چاپش  برای  ای  عجله  هیچ  اما  است  چاپ  آماده 
ندارم. تمام اشعارم را با وسواس انتخاب کردم و برای 
من  برای  گذاشتم.  وقت  ابیاتش  تک  تک  ویرایش 
قرار  اولویت  در  کیفیت  و  نیست  مطرح  اشعار  کمیت 
دارد. او درباره مشکالت هنر و هنرمند عنوان می کند 
و  کم  دارد.  را  از هنرمندان  زیادی  ما ظرفیت   استان 
هنرهای  در  فراوان  و  موجود  های  ظرفیت  از  بیش 
های  ظرفیت  به  ما  ا هستم،  باخبر  استان  مختلف 

دارم. ایمان  خیلی  شعری 

واقعی  هنرمند 
تحت لوای هیچ پرچمی نیست

اذعان  به  استان  کند:  می  یادآوری  زاده  قاضی 
از شاعران مطرح و برجسته کشوری، درحال  بسیاری 

توانا، خوش ذوق و در عین حال اهل  حاضر شاعران 
برهم  اسم و رسم  دنبال  دارد. جوانانی که  زیادی  فن 
پرچمی  هیچ  لوای  تحت  واقعی  هنرمند  نیستند.  زدن 
دا  مبا روز  برای  ا  ر هنرمندان  ها  خیلی  نیست. 
معتقد  او  تابد.  برنمی  را  این  هنرمند  و  خواهند  می 
شکل  به  باید  کتابخوانی  شدن  دار  ریشه  برای  است: 
کتاب  راه  از  آگاهی  افزایش  یعنی  کنیم  عمل  سنتی 
در  که  نادرستی  یا  درست  هرمطلب  یعنی  خواندن، 

نکنیم.  تلقی  را مطالعه  فضاهای مجازی می خوانیم 
استقبال  صوتی  های  کتاب  از  همیشه  من  البته 
کتاب  لذت  من  برای  هیچوقت  هرچند  کنم  می 
و  رفت  مسیرهای  از  شود  می  اما  نداشته  را  خواندن 
درآن  را  زیادی  وقت  ما  همه  نه  روزا که  آمدی 
می گذرانیم، استفاده بهینه کرد. از طرفی ما در استان 
مان با فقر کتاب مواجه هستیم معتقدم باید در استان 
در زمینه نشر فعالیت های جدی تری صورت گیرد. 

را  ست  فرهنگی  فقر  این  مسئول  کسی  چه 
دانم، اما خوب می دانم که دست خیلی ها برای  نمی 
حل این مشکل باز است.کسانی که بودجه اش را دارند 
و می توانند از ایده های هنرمندان در این زمینه ها استفاده 
کنند. این اتفاق خوبی نیست که من و دوستانم برای 
تهیه کتابهای مان در استان با مشکل مواجه هستیم.
پیش آمده که برای خرید کتابی تمام کتابفروشی های 
اما در نهایت کتاب مورد  پا گذاشته باشم  شهر را زیر 

اینترنتی یا سفر خریدم.   نظرم را ازطریق 
است،  فرهنگی”  به مهر”شهر  مزین  وقتی شهرمان 

باید قدم های حداقلی را در تاییدش برداریم.

سمیه قاضی زاده، شاعر جوان بیرجندی در گفتگو با آوا:

نقش کتاب های صوتی را در مسیرهای رفت و آمد روزانه پر رنگ کنیم

مناسبت ها

22 اسفند ماه؛ روز شهید 

روز خانه تکانی دل ها

بهانه  به  که  است  سالی  چند  صالحی-  سارا 
دستور حضرت امام راحل و عظیم الشان، خمینی 
کبیر )ره( روزهای پایان هر سال روز پر عظمت 

“شهید” نام گرفته است.
اسفند، ماه شهداست. روز شهید در22 اسفند و 
درصد  است.۱۳  شده  واقع  سال  ماه  پرشهیدترین 

شهداء در اسفند به شهادت رسیده اند. 
ا...  فضل  االسالم  ۱۳6۴حجت  اسفند  اول  روز 
محالتی نماینده حضرت امام در سپاه پاسداران به 
نیروهای  مجلس،  نمایندگان  از  تن  همراه هشت 
با  قضایی  رتبه  عالی  قضات  ارتش،  رتبه  عالی 
علیه  حق  جبهه های  عازم  اف27   هواپیمای 
باطل بود که هواپیمای حامل آنها مورد حمله دو 
فروند جنگنده متجاوز عراقی قرار گرفت و در 2۵ 
کیلومتری شمال اهواز سقوط کرد و همه سرنشینان 
هواپیما که نزدیک به ۵۰ نفر بودند شهید شدند. 
شهیدان  شهادت  و  مهم  عملیات  چندین  انجام 
و  ماه  این  در  خرازی  و  کریمی  عباس  همت، 
همزمانی آن با سنت دیرین ایرانیان در خانه تکانی 
منازل، این تداعی را ایجاد می کند که در پایان 
سال با خانه تکانی دلها و با یاد و خاطره شهداء 
به پیشواز سال جدید برویم و یا مقلب القلوب و 

االبصار را با یاد شهداء زمزمه کنیم.
روز  و  شهیدان  یاد  بزرگداشت  روز  اسفند   22
است.  جامعه  به  عزتمند  حیات  اهدای  پاسداشت 
به فرموده امام )ره( “شهید اولین کسی است که 
وارد بهشت می شود” و رهبر معظم انقالب )مدظله 
العالی( نیز فرمودند که “فضیلت زنده نگه داشتن یاد 

و خاطره شهداء کمتر از شهادت نیست”. 
)ره(  امام  اجرای منویات  نمادی در  روز شهید 
مورد  در  العالی(  )مدظله  انقالب  معظم  رهبر  و 
ترویج  و  شهداء  خاطره  و  یاد  داشتن  نگه  زنده 
مهم  این  انجام  است.  شهادت  و  ایثار  فرهنگ 
در ذهن  برای همیشه  را  باعث می شود شهداء 
مردم نهادینه کنیم. حضرت امام خمینی )ره( بعد 
از استقرار نظام جمهوری اسالمی فرمان تأسیس 
نهاد مقدس بنیاد شهید انقالب اسالمی را در 22 
اسفند سال ۱۳۵8 صادر فرمودند و در سال ۱۳8۳ 
شماره  جلسه  در  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای 
۵۴۴ این شورا 22 اسفند را روز بزرگداشت شهداء 
نام گذاری کرد و در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

یادداشت

تو را می ستایم و به 
احترام تو تمام قد 
می ایستم ...

* فاطمه عبدا... زاده 

ها  حماسه  خاطر   به  نه  ستایم،  می  را  تو 
با حضرت  ...، نه به خاطر  معامله  که آفریدی 
خاطر   به  نه   ،... شیرینت  جان  سر  بر  دوست 
ات،  مردانه  و  بسته  پینه  و  دست های مهربان 
و  ظریف  گاه  و  ات  گانه  بچه  و  کوچک  گاه 
لطیف و زنانه ات، که آنگاه که باید آر پی جی 
و  التماس  وسیله  بی سیم چی،  یا  می شد  زن 
خواهش در برابر فرمانده می شد، که چند ماه 
مرهمی  یا   ، . . . ببخشد  را  تو  سن  کسری 
در  گاه  و   ... مجروحت  برادر  زخم  بر  شد  می 
نیاز می  نهایت خلوت و سکوت شب ها دست 

شد به سوی عزیز بی نیاز ... .
خاطر  به  نه  ستایم،  می  را  تو  بسیجی 
از  وجب  یک  از  که  ملی،  غرور  پاسداشت 
تاراج  به  را  آن  تا  نگذشتی  مقدس  خاک  این 
ظاهر  به  تمام  از  آنکه  خاطر  به  نه   ،... برند 
خوشی ها گذشتی ...، کالس و دانشگاه، بازار 
رها  را  همه  و  همه  زمان،  و  زمین  اداره،  و 

کردی برای ادای دین ... .
 تو را می ستایم، نه به خاطر تمام رشادت ها 
ممکن  را  ها  ناممکن  که  هایت،  جسارت  و 
می کرد با ذکر یا فاطمه زهرا )سالم ا...علیها( 
...، نه به خاطر عزت نفس و صبر و بردباریت 
و  لطفی ها  کم  بخاطر  نه   ،... اسارت  زمان  در 
از  طعنه ها و کنایه ها و گاه دشنام ها که پس 
به ظاهر دوست شنیدی  زبان دوستان  از  دفاع 
و جواب همه آنها را با تلخند دادی ...، فقط و 
بر  که  ستایم  می  را  تو  آن  خاطر  به  فقط  تنها 
سر آرمانت باقی ماندی و لحظه ای از راه رفته 

باز نگشتی ... .
پیمانت  و  عهد  سر  بر  که  ستایم  می  را  تو   
و  ایستادی  قامتانه  راست  خویش  ولی  با 
شدی  سرمشق  و  نکردی  خمود  قد  ای  لحظه 
تا  حال  از  صفتان  کوفی  همه  و  کوفیان  برای 
مشق  باید  چگونه  که  بگیرند  یاد  تا  همیشه، 

عشق کرد در دفتر والیت ... .
تو را می ستایم به قدر تک تک ثانیه هایی 
که فرزندان این مرز پر گهر در امنیت و آرامش 
و صحت و سالمت رشد کردند، بالیدند، افتخار 
آفریدند و جاودانه شدند ... . تو را می ستایم ای 

برادر و خواهر رزمنده و بسیجی ام ...

تو را می ستایم 
و به احترام تو تمام قد می ایستم ... 

کاریکاتور نهبندان زیبا -  رها صالحی مقدممحمد علی رجبی قاب عکس خوردن گردن مرغ ممنوع !

داده نما، آوای خراسان جنوبی

غدد  از  بسیاری  و  عصبی  نسوج  عبور  محل  گردن 
آن  داخلی  مجرای  شستشوی  طرفی  از  و  است  لنفاوی 
غیر ممکن است. بنابر این مصرف آن توصیه نمی شود !

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری

در پی فرود دومین هواپیمای سفارشی ایران به ایرباس در فرودگاه مهرآباد، در روز 
گذشته - این هواپیما از نوع ایرباس A۳۳۰ و نخستین ایرباس از این نوع است.

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو 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: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

  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 

 به اطالع هم استانی های گرامی می رساند:
با  دارد  نظر  در  استان  اس  ام  انجمن 
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  

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

تاالر پذیرایی تاج محل از تاریخ  12/15/ 95  الی  96/1/15 
ورودی و هزینه پذیرایی رایگان می باشد.

دفتر: بین معلم 29 و 31 
آدرس: روبروی دانشگاه پیام نور ظرفیت : 700 نفر 

                 تلفن: 31107     09128958238 - امیر ارسالن هاشمی 

تور گروهی کیش حرکت 96/1/12    قشم با اتوبوس 96/1/2 
ارمنستان زمینی حرکت 95/12/29   قشم از بیرجند 

دریاچه وان ترکیه مستقیم از بیرجند - تورهای چین، هند، مالزی 
شماره تماس : 05632221719 - 09159618005  شرکت میناب سیر شرق
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راهکارهایی برای تغییر دادن شخصیت تان

یکشنبه *22  اسفند  1395 * شماره 3744

آیه روز  

 كسانى كه زندگى دنيا و زيور آن را بخواهند ]جزاى[ كارهايشان را در آنجا به طور كامل به آنان مى  دهيم 
و به آنان در آنجا كم داده نخواهد شد. سوره هود، آيه 15

حدیث روز  

به هم خشم  و  بفشاريد  را  يكديگر  باشيد و دست  داشته  را دوست  يكديگر  تا  رويد  يكديگر  به ديدن 
نگيريد. امام رضا )ع(

دال غـافل ز سبحانى چه حاصل
مطيع نفس و شيطانى چه حاصل
بـود قـدر تـو افـزون از ماليک

تـو قـدر خود نمى دانى چه حاصل

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبت ها

نگرش

یک لحظه مکث کن

ام البنین )ع(؛ بانوی مردآفرین

انگيز  غم  روزى  يادآور  الثانى،  جمادى  سيزدهم 
است؛ روزى كه در آن مادرى فداكار و بانويى با 
عظمت از تبار دالوران، به سوى معبود پر كشيد. ام 
البنين، مادر پسراِن على )ع( بعد از عمرى تالش، 
شكيبايى و استقامت با اهداى چهار فرزند رشيد به 
پيش گاه مواليش، حسين بن على عليه السالم ، با 
دلى ماالمال از محبت و عشق، راهى ديار دوست 
شد و در بقيع، آرام گاِه خوبان، در جوار ديگر فرزند 
زهرا عليه االسالم براى هميشه رحل اقامت افكند.

نامش فاطمه و كنيه اش ام البنين )مادر پسران( 
است. پدرش ِحزام، و مادرش ثمامه يا ليالست. 
و  السالم  عليه  طالب  ابى  بن  على  همسرش 
جعفر   ، عبدا...   ، السالم  عليه  عباس   فرزندانش 
سرزمين  در  نفر  چهار  هر  كه  هستند  عثمان  و 
به  السالم  عليه  حسين  امام  ركاب  در  و  كربال 
شهادت رسيدند. آرام گاه وى در مدينه منّوره و 

قبرستان بقيع است.
بانویی از تبار دالوران عرب

تاريخ گواهى مى دهد كه پدران و داييان حضرت 
ام البنين از دليران عرِب پيش از اسالم بوده و از 
آن ها به هنگام نبرد، دليرمردى هاى فراوانى نقل 
شده است كه در عين شجاعت بزرگ و پيشواى 
قوم خود نيز بوده اند، آن چنان كه حاكمان زمان 
در برابرشان سرتسليم فرود مى آورند. اينان همانان 
و  عرب  بزرگ  شناس  نسب  ـ  عقيل  كه  هستند 
عليه  اميرالمؤمنين  به  ـ  السالم  عليه  على  برادر 
پدرانش شجاع  از  ميان عرب  »در  گفت:  السالم 

تر و قهرمان تر يافت نمى شود«.

هارون الرشيد درخواست نمود كسى را براى قضاوت 
در بغداد انتخاب نماييد. اطرافيان او همه با هم گفتند 
عادل تر از بهلول سراغ نداريم او را انتخاب نماييد. 
خليفه دستور داد بهلول را نزد او بياورند. بعد از ديدار 
با بهلول به او پيشنهاد قاضى شدن در بغداد را داد. 
بهلول گفت: من شايسته اين مقام نيستم و صالحيت 
انجام چنين كارى را ندارم. هارون الرشيد گفت: تمام 
بزرگان بغداد تو را انتخاب كرده اند چگونه است كه 
تو قبول نمى كنى! بهلول جواب داد: من از اوضاع و 
احوال خودم بيشتر اطالع دارم و اين سخن يا راست 
است يا دروغ اگر راست است كه من به دليلى كه 
گفتم شايسته اين مقام نيستم و اگر هم دروغ باشد 
كه شخص دروغگو صالحيت قضاوت كردن ندارد! 
هارون الرشيد اصرار فراوان كرد و بهلول در خواست 
كرد يک روز به او مهلت دهند تا فكر كند. فردا صبح 
اول طلوع بهلول بر چوبى نشست و در خيابان ها 
فرياد مى زد اسبم رم كرده برويد كنار تا زير سمش 
گرفتار نشده ايد.مردم گفتند : بهلول ديوانه شده است 
!خبر ديوانگى بهلول به خليفه عباسى رسيد !هارون 
الرشيد لبخند تلخى زد و گفت : او ديوانه نشده است 
او بخاطر حفظ دينش از دست ما فرار كرده تا در 

حقوق مردم دخالتى نداشته باشد !

تغيير  با  دارد.  هم  تغيير  قابليت  شخصيت 
تا  فرد  هر  شخصيت  زمان،  گذر  و  تجارب 
حدودى عوض مى شود. پس تغيير شخصيت 
امكان پذير است و اگر از بخشى از آن ناراحت 
هستيد، مى توانيد با استفاده از راهكارهاى زير 

آن را تغيير دهيد.
برنامه هایتان را بنویسید

ببينيد  بايد  است.  دوجانبه  امرى  مسئله  اين 
اكنون چگونه هستيد و دوست داريد چگونه 
باشيد. بايد بدانيد كه تغييرات شخصيتى شما 
به چه شكل خواهد  بود. بيشتر افراد به عمق 
مساله تغيير، واقف نيستند و فكر مى كنند تنها با 
تغيير عادت هاى بد مشكالت آنها رفع مى شود. 
در حالى كه ايجاد تغييرات شخصيتى، زمينه و 
آمادگى وسيعى مى طلبد. اگر دوست داريد شبيه 
فرد خاصى شويد، در رفتار او كامال دقيق شويد. 
او تحسين مى كنيد.  دريابيد چه چيزى را در 
شرايط  در  اخالقش  و  او  واكنش هاى  نوع 
گوناگون چگونه است. حالت صحبت كردن، 
نشست و برخاست او چگونه است و از همه 

مهم تر رفتارهاى مختلفش در كل او را چگونه 
نشان مى دهد. با يادداشت بردارى از نكات مورد 

عالقه تان آنها را منسجم كنيد.
تصمیمتان را با کسی در میان بگذارید
به دوستى كه قابل اعتماد و داناست، درباره 
اين  در  كنيد.  صحبت  نظرتان  مد  تغييرات 
حالت، انگيزه شما براى تغيير بيشتر مى شود و 
كسى وجود دارد كه شما را حمايت و نظارت 
كند. پس نمى توانيد قيد تصميمتان را براى 
تغيير بزنيد. يا اگر از مسيرتان منحرف شويد 

او به شما كمک خواهد  كرد.
به خودتان جایزه بدهید

بگيريد.  نظر  در  خود  تغيير  براى  چالش هايى 
با  گام  هر  در  و  كنيد  ساده شروع  كارهاى  از 
پيشرفتى كه كسب مى كنيد، به خودتان جايزه 
بدهيد و خودتان را تشويق كنيد. باقى تغييرات را 
در مراحل بعدى پيگيرى كنيد و با موفقيت در هر 
گام به خودتان جايزه بدهيد. جايزه مى تواند يک 
چيز خيلى كوچک مثل يک سفر يا خريد لباس و 

هر چيز ديگرى باشد، انتخاب با شماست.

به خودتان برچسب نزنید
ويژگى هاى منفى را به نام خود نزنيد. مثال من 
خجالتى هستم، من كمرو هستم و غيره. اگر فكر 
كنيد خجالتى هستيد و اين ويژگى را براى خود 
به رسميت بپذيريد، مغز شما به سرعت اين حرف 
را مى پذيرد و شما را در مسيرى مطابق آن صفت 
قرار مى دهد و بيهوده محدوديت هايى براى شما 
ايجاد مى شود. به دنبال فرصت هاى رشد و تغيير 
گذاشتن  كنار  گرو  در  تغيير شخصيت  باشيد. 
كليشه هاى ذهنى و محدوديت هاى بيهوده اى 
است كه با برچسب زدن به خود ايجاد مى كنيد.

ذهن خود را باز بگذارید
اگر فكر مى كنيد كه همه چيز ثابت است و 
دارد،  وجود  موضوعى  هر  براى  كلى  حكمى 
دنيا  مى رود.  بين  از  شما  براى  تغيير  امكان 
مى توانيد  صورت  اين  در  ببينيد  متفاوت  را 
حل  را  تضادها  كنيد،  بررسى  را  روابط تان 
كنيد. براى حل مشكالت توانا خواهيد شد و 
سريع با آوردن بهانه اى در قالب جمالت كلى 

عقب نشينى نمى كنيد.

افکار منفی را دور بریزید
كنترل ذهن شما تنها و تنها به دست خودتان 
است. اگر با خود تكرار كنيد كه نمى توانيد، قطعا 
ناتوان خواهيد بود و مغز فرمان شما را با جان و 
دل مى خرد. پس افكار منفى را جدى نگيريد. 
ذهن به شكل عجيبى در برابر فرمان هايى كه 
مى گيرد مطيع است. ورودى هاى مثبتى به آن 
تنيجه اى خيره كننده  باشيد  و مطمئن  بدهيد 
روى  است  بهتر  كرد.  خواهيد  دريافت  

مهارت هاى مثبت انديشى بيشتر كار كنيد.
تقلید کنید تا تغییر کنید

اگر دوست داريد اعتماد به نفس بااليى داشته 
باشيد، در رفتار آدم هاى اين چنينى دقيق شويد 
و سعى كنيد از آنها تقليد كنيد. آن قدر تقليد 
تبديل  تغيير شخصيت  به  تقليد  اين  تا  كنيد 
شود. درباره ضعف هايتان با همه صحبت نكنيد. 
نگذاريد ديگران بفهمند نواقص شما چيست. 
در اين صورت امكان تغيير سخت تر مى شود و 
نظرات و قضاوت هاى ديگران نيز به مشكالت 

شما اضافه مى شود.

طوری رفتار کنید که دوست دارید
تغيير  باشيد.  داشته   كوتاه مدت  اهداف 
فرايندى  و  نيست  آسانى  كار  شخصيت 
اهداف  كنيد  سعى   اما  است.  زمان گير  نسبتا 
كوتاه مدت مشخص كنيد و تغييرات قدم به 

قدم داشته باشيد.
حضور در محیط های جدید

را تجربه کنید
تجارب جديد به زندگى تان اضافه كنيد. براى 
با  رفتارهاى جديد  بايد  تجارب جديد  كسب 
افراد جديد و فعاليت هاى جديد را به زندگى 

خود وارد كنيد.
مثال به يک باشگاه ورزشى بپيونديد يا شغل 
از  كنيد.  قبول  را  تازه  چالش هاى  با  جديد 
شويد.  دور  قديمى  و  تكرارى  محيط هاى 
خود  و  بزنيد  شيرجه  ترس هايتان  سمت  به 
در  خود  دادن  قرار  بكشيد.  چالش  به  را 
 معرض ترس ها، مغز را فريب مى دهد و او را 
بى حس  قبلى  واهمه هاى  برابر   در 

و بى تفاوت مى كند.

عارفانه روز

التماس به خدا جرأت است. اگر برآورده شود، 
رحمت است، اگر برآورده نشود، حكمت است. 
التماس به انسان خفت است. اگر برآورده شود، 

منت است، اگر برآورده نشود، ذلت است

اگر نتوانى با عشق كار كنى و عاشق كارت 
نباشى، بهتر است كارت را رها كنى، 

در كوچه بنشينى و از كسانى 
كه كارشان را دوست دارند صدقه بگيرى.

وقتى با شكست روبرو مى شوى آن را به 
عنوان نشانه اى بپذير كه نشان مى دهد

 برنامه هايت كامل نبوده اند، سپس از نو برنامه 
ريزى كن و دوباره به سمت هدفت حركت كن.

شهيد، باران رحمت الهى است كه به زمين 
خشک جانها، حيات دوباره مى دهد،
 عشق شهيد، عشق حقيقى است

 كه  با هيچ چيز عوض نخواهد شد.

                        

من  فيلم  كارگردان   -1 افقی: 
مادر هستم - خاک صنعتى 2- 
پشمالوى  فيل   - شهد   - نفقه 
پاک  پنبه   -3 يخبندان  دوران 
قورباغه   - دادن  آواز   - نكرده 
باهوش   -4 فراهم  آماده،   -
سرگشته   - موسيقى  الفباى   -
 - مقتدا   - ناپاک   -5 محبت   -
توليد كننده 6- ديرهنگام - گياه 
تاالبها - كشور بيگانه 7- وقت 
بر  درد  پر  دل  از   - كردن  تلف 
آيد - روشنى و نور 8- ريسمان 
- عضو پا 9-  مقام نقره اى - از 
چرم  نوعى   - خونى  گروههاى 
الفباى   - اتفاق  و  حادثه   -10
آبادانى - نام فيلمى با بازى آتيال 
زبان  در  يه كمى  پسيانى 11-  
واحد   - خشن  جنس   - تركى 
شيشه 12- شهر،زادگاه - انسان 
شدن  شايع   - كهنه  آزار  دل   -
از   - شانس   - احمق  آدم   -13
نا  دروس هنرستان -  سست و 
رمان  در  ترسيدنى    -14 استوار 
 15- پرخاش   - قرض   - ها 
از  فيلمى   - غذا  قرمز  چاشنى 

مهدى فخيم زاده

عمودی: 1- درخشان - فيلمى 
از محمد بانكى 2- هواى مرطوب 
آب   -3 پزشک   - بزرگ  مار   -
منجمد - از بازيگران خانم مطرح 
 - فرزند   - تاخير   -4 كشورمان 
ارجمندى - صبر و بردبارى  5- 
شور و شادمانى - كمتر - هديه 
دادن - پايه و اساس 6- انجمن 
ادبان  بى  از  كه  چيزى   - علمى 
در  اى  سوره   -7 آموزند  مى 
قرآن - ضمير داخل - ترسناک 
8- بندگى - نفس خسته - بنياد 
زير ميزى  پول  - ساز كدر 9-  

تو 10-  و  من   - فرانسه  رود   -
دهان - نام يک درخت -  حرف 
زيادى 11-  رطوبت كم - دسته 
 -12 ظلم   - زرنگ   - گروه  و 
نام   - عرب  نفى   - چاپار  اسب 
يک اتومبيل در كشورمان - ابزار 
بنايى 13- نويسنده كتاب چ ك ي ده 
ت اري خ اي ران از ك وچ آري ائ ى ه ا ت ا 
برهنه   - پ ه ل وى   س ل س ل ه  پ اي ان 
پرزدار  چرم   - رفتار  شيوه   -14
سيارات    -15 سوختگى  زخم   -
- رمانى از محسن هجرى براى 

گروه سنى نوجوان
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جوردابکیتامونب1

ورجکهقاندنوای2

هداداشمابیندش3

رالاسواراسمب4

شنمیسنتالکشه5

وایسامزیهاما6

رانهمیتییگنر7

هوسارکشینمتیا8

ندوسشکنانایر9

بداهوشریروژت10

ردننامکبیاکو11

ودیدهمنارتول12

شرامینادانولو13

وسهرقرهامهلاي14

رتمویدارهدندکی15

تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09306703037

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

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

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

%
15

تا 
 %

10 
ف

فی
تخ

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.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612۴31 - 0915561۴208

فروش باغ ویال و زمین کشاورزی 
با موقعیت عالی در 25 کیلومتری 

بیرجند به صورت نقدی
 و معاوضه با ملک یا ماشین 

 09155626712

فروش فـوری 
سوپر پامچال واقع در

 بیست متری چهارم ، خیابان 
طهماسبی به علت تغییر شغل 

 32۴۴۴۴36 -0935۴73۴772

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 30 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 

09157213571 - صالحی منش

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
0915963۴038
32۴1۴702
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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 
  0912302۴066
09151638890

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
322390۴8 -09159618050 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630۴35

09159639253 - نیازی

فروش استثنائی گل فانتزی 
فقط هزار تومان 
099081866۴5

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

پروانه اشتغال به کار نظام 
مهندسی علیرضا نصرآبای

 به شماره شناسنامه 1۴8 
صادره از قاین ، شماره عضویت 
01۴08-300-39 پایه یک  
شماره پروانه 300-000۴6-
39 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 

خارج استان، همراه با کارگر ماهر 
09105۴51077 اقدامی 

اجرای طرح های جدید رنگی با ترکیب کاغذ دیواری 
رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر 

کناف و طرح کاغذ دیواری و خمیر برجسته 
طراحی داخل منزل به صورت رایگان )ویژه عید(

نقاشــی ساختمــان باقــران 

0938۴928910-باقری -  09157۴11071

جشنواره تخفیف 30 % 
کلیه خدمات آرایشگاهی 
فقط 23 و 2۴ اسفندماه

در صورت تعیین وقت قبلی 
آدرس: نبش معلم 25 

 آرایشگاه شان
تلفن: 09156670۴08

32۴510۴9 
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مسابقات موتور کراس استان برگزار شد

سواری  وموتور  اتومبیلرانی  هیئت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات:کالس 50 سی  از  دوره  این  نتایج   ، خراسان جنوبی 
سی محمد مهدی سرایانی ، مسلم بنی آدم و شهراد داشتگر 
هر سه از شهرستان سرایان به ترتیب مقام های اول تا سوم را 
کسب کردند.کالس 65 سی سی سینا داشتگر از سریان اول ، 
محمد جواد میرزایی از سرایان نیز مقام دوم و علی قلندری از 

قاین و سجاد جوزانی از سرایان مشترکا سوم شدند.

نوجوانان والیبالیست خراسان جنوبی در طرح استعدادیابی 
منطقه ای خوش درخشیدند 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان در این طرح 
استعدادیابی که بین متولدین سال های ٧٩ تا ٨١ و ٨١ تا ٨٣ با 
حضور جناب آقای هوتهم رئیس کمیته استعدادیابی برگزار شد ٣ 
نفر از نوجوانان والیبالیست استان به نام های : امیر حسام کمالپور 
و علی اصغر کاهنی از بیرجند و مهیار نوربخش از بشرویه جهت 
حضور در مرحله نهایی طرح استعدادیابی تیم ملی نوجوانان که 

در پایان شهریور سال آینده انجام خواهد شد، انتخاب شدند.

دیدار تیم های پیشکسوتان پرسپولیس و هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند برگزار شد

بیرجند،دیدار  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
تیم های پیشکسوتان پرسپولیس و هیئت علمی دانشگاه علوم 
درسالن  درمانی  خیریه  از  حمایت  هدف  با  بیرجند  پزشکی 
شهیدین قاسمی بیرجند برگزار و با نتیجه ٩ بر ٧ به سود تیم 

پیشکسوتان پرسپولیس به پایان رسید.

از برترین های مسابقات تنیس روی میز جام 22 بهمن 
شهرستان فردوس تجلیل شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان فردوس ، رئیس 
هیأت تنیس روی میز فردوس با بیان اینکه این دوره مسابقات 
باحضور ٧0 نفر از رده های مختلف سنی درسالن تنیس روی میز 
مجموعه ورزشی شهید درخشان فردوس برگزارشد اظهارداشت : 
مرحله اول این مسابقات دررده های سنی خردساالن ، نونهاالن 
ادامه  در  .وی  برگزار شد  بزرگساالن  آزاد  و  ، جوانان  نوجوانان  ؛ 
اظهار داشت : دراین مرحله از مسابقات ، دررده سنی خردساالن : 
آقایان امیر رضا خالصی ، امیر مهدی جوادی و علیرضا سلیمی به 
ترتیب مقامهای اول تا سوم ، دررده نونهاالن : آقایا ن سجاد نوایی ، 
صادق مطیع و امیرحسین نخجوانی فربه مقام اول تا سوم ، دررده 
نوجوانان : آقایان محسن بذرافشان و محمدرضا علیزاده مقام اول 
ودوم وآقایان محمد ضیایی و محسن دری نیا سوم مشترک شدند.

خواص شیر بادام و عسل

بیوتیکی  آنتی  خواص  که  است  ها  سال 
شده  شناخته  عسل  ضدویروسی  و 
برای درمان گلودرد و  از آن  است و مردم 
نابودی ویروس های ایجاد کننده آنفلوانزا 
با  کنند.  می  استفاده  سرماخوردگی  و 
ترکیب این ماده ی پرخاصیت با شیر بادام 
معجونی فوق العاده برای تقویت سیستم 

ایمنی بدن تولید می شود که بدن را از 
میکروارگانیسم هایی که سیستم  هجوم 
نگه  امان  تهدید می کنند در  را  تنفسی 
می دارد. اگر تصور می کنید که سیستم 
تان  تنفسی  دستگاه  همچنین  و  ایمنی 
ضعیف است این نوشیدنی را در برنامه ی 

روزانه تان داشته باشید.

معجونی برای مقابله با پیری زودرس 

کارشناسان همیشه توصیه می کنند که 
رژیم غذایی باید حاوی مواد غذایی ضروری 
مانند آنتی اکسیدان باشد. آنتی اکسیدان در 
توت فرنگی، لیمو و نعناع یافت می شود.این 
میوه ها و سبزیجات تأمین کننده نیازهای 
روزانه بدن انسان به ویتامین ها و مواد معدنی 
هستند زیرا ویتامین ها و مواد معدنی مانع 

شوند.  می  انسان  بدن  های  سلول  پیری 
نسخه سحرآمیز برای مبارزه با پیری:2 لیوان 
عصاره توت فرنگی،٣ لیوان عصاره لیمو،یک 
چهارم لیوان شیره نارگیل،یک چهارم لیوان 
گوشت نارگیل،یک چهارم لیوان برگ نعناع.

مواد فوق را خوب مخلوط کنید و هر هفته 
٣ تا 5 بار آن را بنوشید.

این لیموهای تلخ...

با توجه به اینکه لیموعمانی حاوی ترکیبات 
تلخ است و غلظت این تلخی در خشک 
بهتر  می شود  بیشتر  تخمیر  و  شدن 
است در زمان مصرف تخم های آن جدا و 
دور ریخته شود؛ اما از آن جایی که برخی 
لیموها با وجود جدا کردن تخم، باز هم تلخ 
مزه هستند، بهتر است لیمو را برای مدت 

کوتاهی در آب خیسانده و آب آن را دور 
بریزید البته با این کار بخشی از ویتامین های 
محلول در آب لیمو خارج می شود، اما در 
عوض خورش یا خوراکتان تلخ نمی شود در 
ضمن از خوردن لیموعمانی درسته موجود 
بپرهیزید چون محل  انواع خورشت ها  در 

تجمع روغن غذاست.  

برای سالمت از قلب تره کوهی بخورید

فرنگی،  تره  به  شبیه  گیاهی  کوهی،  تره 
دارای طعم تند مانند پیاز و سیر است.این 
است.کولین  فراوانی  غذایی  ارزش  از  گیاه 
آور  پیام  عنوان  به  گیاه  این  در  موجود 
شیمیایی در مغز عمل می کند. گنجاندن 
قدرت  غذایی  دررژیم  کولین  کافی  مقدار 
یادگیری را در افزایش می دهد.تره کوهی 

 B ویتامین  نوعی  که  است  فوالت  حاوی 
هوموسیستئین  میزان  حفظ  برای  الزم 
پلی  غنی  منبع  گیاه  این  است.  بدن  در 
فنولز است و از قلب محافظت می کند. 
این ماده از جداره رگ های خونی در برابر 
آسیب دیدگی محافظت و به کبد در دفع 

کلسترول نیز کمک می کند.

بشنوید  اگر  شوید  شگفت زده  شاید 
یخ  جویدن  افراد،  از  بسیاری  باور  به  که 
درواقع،  است!  مفید  دندان ها  برای  واقعا 
یخ ها  که  می کنند  استدالل  افراد  این 
ماده  هیچ  حاوی  و  شده اند  تهیه  آب  از 
نیستند. هم  دیگری  افزودنی  یا  قندی 

تصوراتی  چنین  خالف  دقیقا  واقعیت 

چیزهای  جویدن  چون  می کند،  ثابت  را 
سفت و سخت می تواند دندان ها را شدیدا 
به  و  بدهد  قرار  آسیب پذیری  معرض  در 
این  برساند.بنابراین،  آسیب  دندان  مینای 
عادت را حتما کنار بگذارید و از خود آب 
لذت ببرید، نه از یخ ها.قهوه همیشه برای 
طبیعی،   حالت  در  نیست!  خوب  شما 

انتخاب های  می توانند  چای  و  قهوه 
با  باشند.  نوشیدنی  به عنوان  سالمی 
کرده اند  عادت  افراد  از  بسیاری  این حال، 
خوراکی های  و  قندها  از  همیشه  که 
شیرین همراه با این نوشیدنی ها استفاده 
کنند و توانایی مقاومت در مقابل قندها 
را ندارند. به عالوه، یکی از ویژگی های چای 

و قهوه کافئین دار، این است که می تواند 
دهان را خشک کند.بنابراین، زیاده روی در 
به  که  است  ممکن  قهوه  و  چای  مصرف 
جلوگیری  برای  برساند.  آسیب  دندان ها 
این  مصرف  از  بعد  حتما  مشکل،  این  از 
نوشیدنی ها مقداری آب بنوشید و مصرف 
قندها همراه با آن ها را به حداقل برسانید.

برای سالمت دندان های خود یخ نجوید 

تسکین درد با روغن کرچک

از  یکی  دهد  می  نشان  جدید  مطالعات 
تسکین  کرچک،  روغن  خواص  مهمترین 
اعالم  است.محققان  آرتروز  و  مفاصل  درد 
هسته  روغن  با  کرچک  روغن  اگر  کردند 
انگور و روغن بادام ترکیب شود، اثربخشی 
بیشتری در کاهش درد دارد.روغن کرچک 
از دانه های گیاهی کرچک گرفته می شود 

دارویی  مصارف  برای  که  هاست  قرن  و 
استفاده می شود. روغن کرچک به عنوان 
ملین در درمان یبوست استفاده می شود.
درد  و  التهاب  کاهش  بر  روغن عالوه  این 
مفاصل، در بهبود عضالت و گردش خون 
نیز موثر است. خواص ضد ویروسی، و ضد 

قارچی نیز از دیگر خواص این دارو است.

توقیف سواري پژو405با کشف 60میلیون ریال کاالي قاچاق

داد. خبر  ریال  60میلیون  ارزش  به  قاچاق  کاالي  کشف  از  طبس  انتظامي  فرمانده 
سرهنگ محسن جاللیان گفت:مأموران انتظامي شهرستان در اجراي طرح ممنوعیت 
ورود کاالي قاچاق،به یک پژو 405 مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.
افزود:در بازرسي ازخودرو،20دستگاه چرخ خیاطي قاچاق که فاقد هرگونه اسناد  وي 
گمرکي بود کشف شد.وی بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق کشف شده 
را 60میلیون ریال برآورد کردند که در این رابطه دومتهم دستگیر و جهت سیر مراحل 
قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.وی تصریح کرد:اجراي این گونه طرح ها یکي از 
راهبردهاي عملیاتي پلیس در پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با قاچاق کاال در جهت 
رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این زمینه همراهي و همکاري 

تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

برخورد پراید با عابر پیاده درخوسف

اکبرآباد  روستای  در  پیاده  عابر  با  پراید  سواری  برخورد 
و  برد  مرگ  کام  به  را  پیاده  عابر  خوسف  شهرستان 
فوریت  مرکز  اعالم  .با  کرد  مصدوم  را  پراید  سرنشین 
اکبرآباد  روستای  در  تصادف  بر  مبنی   ١١0 پلیسی  های 
بالفاصله ماموران به محل حادثه اعزام شدند که مشاهده 
کردند عابر پیاده در محل تصادف جان باخته و سرنشین 
خودرو مصدوم شده است .در تصادفی دیگر یک دستگاه 
بیرجند  به  خوسف  جاده  در  رنگ  قرمز  بک  هاچ  پراید 
سرنشینان  از  تن  دو  نیز  حادثه  این  در  که  شد  واژگون 

خودرو مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

84کیلو تریاك در شهرستان» طبس«کشف شد

فرمانده انتظامي طبس از کشف ٨4کیلو و٣00گرم تریاک خبر داد. سرهنگ محسن 
جاللیان اظهار داشت:مأموران انتظامي طبس هنگام کنترل محورهاي عبوري به یک 
کامیون و سواري تیبا مشکوک و خودروها را جهت بازرسي متوقف کردند.وي اظهار 
طرز  به  که  تریاک  و٣00گرم  دو خودرو ٨4کیلو  این  از  بازرسي  در  داشت:مأموران 
ماهرانه اي جاساز شده بود کشف کردند.فرمانده انتظامي طبس افزود:در این عملیات 
دو خودرو توقیف و چهارمتهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع 
قضائي معرفي شدند.وی خاطر نشان کرد:مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر با جدیت از 
سوي پلیس دنبال مي شود و با توجه به نقش بي بدیل شهروندان در دستاوردهاي 
پلیس،ضروري است همکاري آنان در این زمینه،بیش از گذشته با مأموران تداوم یابد و 

هر گونه مورد مشکوکي را از طریق تلفن ١١0 به پلیس اطالع دهند.

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

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

به اطالع همشهریان عزیز می رساند

شماره کارت
 کمک به بیماران کلیوی
 بدین شرح تغییر یافته است.

6027707000037675
مدیر انجمن خیریه حمایت از 

بیماران کلیوی خراسان جنوبی 

یک عدد کیف جیبی قهوه ای حاوی مدارک 
 شناسایی مفقود گردیده از یابنده تقاضا می گردد 

با شماره 09903594571 تماس بگیرید.
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جشنوارۀسفرههایهفتسین

دربیرجندبرگزارشد

و  نوروز  سین  هفت  سفره   جشنوارۀ  قاسمی- 
شیرینی سنتی شهرستان، روز گذشته در نگارخانۀ 
برگزار  شرکت کننده،   20 حضور  با  شهرداری 
شهرداری  تفریحی  رفاهی  سازمان  شد.رئیس 
بیرجند در مورد این جشنواره گفت: برای اولین بار 

در شهرستان جشنواره سفره هفت سین و شیرنی 
سنتی برگزار می شود.همایون شاکری اضافه کرد 
که این جشنواره به مدت یک روز می باشد و در 
اختتامیه این مراسم هم به 3 نفر در سفره هفت 
سین، 3 نفر در شیرنی سنتی و همچینن به 3 نفر 
خواهد شد.وی  اهدا  جایزه ای  منتخب  به صورت 
را  سین  هفت  سفرۀ  جشنوارۀ  برگزاری  از  هدف 
نوعی سرگرمی و شادی در بین خانواده ها دانست.

هزینهکرد28میلیونتومانیبرای
پیشگیریازاعتیاددرنهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان خبر داد: 
ابتدای امسال،  از  28 میلیون و 200 هزار تومان 
توسط یهزیستی در زمینه پیشگیری از آسیب های 
اعتیاد هزینه شده است.بارانی  اجتماعی و درمان 
اضافه کرد که این مقدار برای ترک اعتیاد بیش از 
40 نفر معتاد مرد و 5 نفر زن و همچنین برگزاری 
نمایشگاه و کارگاه پیشگیری از اعتیاد صرف شده 
است.وی اظهار کرد: تمام این کمک ها از طریق 
خط ملی مشاورۀ اعتیاد به شمارۀ  )09628( بوده 
تمام  در  و مسئوالن  مردم  میان  ارتباطی  پل  که 
به  مشاوره  و  راهنمایی  برای  و  می باشد  کشور 

معتادان و خانواده های آنان طراحی شده است.

تعدادپروانههایبهرهبرداریمعدنی
درسربیشهبه۵7فقرهافزایشیافت

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  تسنیم- 
پروانه های  تعداد  افزایش  از  سربیشه  شهرستان 
بهره برداری معدنی در سربیشه به 5۷ فقره خبر داد.

فعالیتبازارروزهایشهربیرجند
درایامعید

صدا و سیما- بازارروزهای شهر بیرجند در ایام عید 
و تعطیالت رسمی دایر است. مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند گفت: تمام 
بازارروزها و کانکس های ثابت سطح شهر موظف 
شدند تا در ایام تعطیالت عید و نوروز فعال باشند.

برگزاریششمیندورهمسابقاتملی
مناظرهدانشجوییدراستان

مناظره  ملی  مسابقات  دوره  ایسنا-ششمین 
طوسی  نصیرالدین  خواجه  نشان  با  دانشجویی 
             96 اردیبهشت  استانی  و  دانشگاهی  سطح  در 

در دانشگاه بیرجند برگزار می شود .

پرداختتسهیالتساختمسکن
به92خانوادهدومعلولی

صدا و سیما-تاکنون دو میلیارد و 532 میلیون ریال 
معلولی  دو  مسکن  ساخت  برای  بالعوض  کمک 
دراستان  پرداخت شده است. ، مدیرکل بهزیستی 
استان گفت: این میزان تسهیالت به 92 خانواده دو 
معلولی در استان پرداخت شده که از این تعداد 69 

خانوار روستایی و 23 خانوار شهری هستند.

جشنواره»بهارنارنج«
درطبسبرگزارمیشود

مهر-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری طبس از برگزاری جشنواره »بهار نارنج«
داد. خبر  شهرستان  این  در  نوروزی  ایام  ویژه   
تعطیالت  بودن  رو  پیش  به  اشاره  با  بهبهانی 
های  برنامه  ایام  این  برای  کرد:  بیان  نوروزی 

متنوعی پیش بینی شده است.

بهرهبرداریازساختمانجدید
پزشکیقانونیاستان

از  استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل  ایسنا- 
پزشکی  اداره کل  ساختمان  پروژه  بهره برداری 
خبرداد.جعفرزاده  آینده  سال  اوایل  در  قانونی 
گفت: امیدواریم با بهره برداری پروژه نیمه تکمیل 
سایت اداری  محل  در  اداره کل،  این  ساختمان 
و  مردم  مراجعه  برای  مناسب تری  مکان  بیرجند، 

رسیدگی به پرونده ها فراهم می شود.

 رئیس سازمان بسیج سازندگی استان:
دربارهگروههایجهادیمنسجم
واثرگذارعملنکردهایم

قوسی-پیش از ظهر دیروز جلسه کمیته پشتیبانی 
در  شهرستان  هجرت  طرح  جهادی  اردوهای 
فرمانداری بیرجند برگزار شد.حیدری نماینده بسیج 
سپاه بیرجند از فعالیتهای سال جاری گزارشی را ارائه 
و بیان کرد: سال 95 بیش از 3850 نفر از اعضای 
درمورد  گروه   198 قالب  در  صالحین  های  حلقه 
قالب  در  بسیجیان  از  نفر  و 140  مقاومتی  اقصاد 
محروم   روستاهای  به  محالت  جهادی  گروه   15
اعزام شدند. وی ادامه داد: اعزام 35 تیم عمومی و 
تخصصی به روستاهای محروم توسط بسیج جامعه 

شترمرغ،  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری  پزشکی، 
گلخانه، زنبور عسل و تابلو فرش با حضور 859 نفر 
با کمک فنی حرفه ای، اعزام مهندسان کشاورزی و 
عمران برای نظارت بر طرح های محرومیت زدایی، 
سازمان دهی و به روز رسانی گروه های جهادی 
عقود  تسهیالت  ارائه  برای  متقاضیان  معرفی  و 
اسالمی به مبلغ 2 میلیارد و 300 میلیون تومان از 

دیگر فعالیت های سال جاری بوده است.
زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی استان اظهار 
کرد: تا به امروز در بعضی مواقع در مقابل کار انجام 
شده حضور گروه های جهادی قرار گرفتیم. گروه 
وارد منطقه محرومی شده است  جهادی مهمانی 
که شاید مکاتبه و هماهنگی با دستگاه های اجرایی 
نکرده باشد و شاید آن منطقه در اولویت کار بسیج و 
دستگاههای اجرایی نبوده باشد و براساس شناسایی 
داد:  ادامه  بوده است. وی  خود گروههای جهادی 
در این خصوص در سال 96 باید برای گروه های 
جهادی عرصه تعریف کنیم. دستگاه های اجرایی 
نیازمندی خودشان را که بسترهای مالی و اعتباری 
باشد  می  اولویت  دارای  و  است  تعریف شده  اش 
را مشخص کنند با این اتفاق اثربخشی دوچندان 
خواهد بود. زهرایی اضافه کرد: در این زمینه هنوز 
منسجم و تدوین شده و با خروجی مشخص کاری 
نکرده ایم و درخواست می کنم نیازها را مشخص 
در  توانند  می  جهادی  های  گروه  و  بسیج  کنید. 
هدف  های  محله  در  موادمخدر  پیشگیری  زمینه 
ورود پیدا کنند. وی اظهار کرد: در سال جاری  22 
گروه مهمان جهادی با 1400 نفر و 30هزار نفر از 
مردم استان در اردوهای جهادی شرکت کردند. آیا 
به اندازه 30هزار نفر بهره برداری کردیم؟ من به 
عنوان متولی کار می گویم نه.   وی بیان کرد: در 
ایام عید نوروز 4۷ گروه جهادی با بیش از 900 نفر 
شامل 10 گروه جهادی مهمان و 3۷ گروه محالت 

و دانشجویی بومی فعالیت خواهند داشت. 
بانک ها قفل کننده کار

در  داد:  توضیح  هم  امداد  کمیته  نماینده  لطفی 
روستایی  های  خانه  بهسازی  برای  جاری  سال 
میلیون  مبلغ 15  واحد شناسایی شدندو  تعداد 15 
تومان کمک بالعوض توسط کمیته امداد به این 
متاسفانه  اما  داد:  ادامه  تعیین شد. وی  خانواده ها 
اعتبار  حقیقتا  و  است  شده  قفل  ها  بانک  در  کار 
ها شناسایی  خانواده  است.  خوابیده  ها  در حساب 
معرفی  مسکن  و  ملت  بانکهای  به  و  اند  شده 
وگفته  کنند  نمی  همکاری  بانکها  ولی  اند  شده 
اند که وام گیرنده باید 3 تا 4 ضامن داشته باشند. 

کمک1میلیارد871میلیونتومانی
مردمسخاوتمنداستانبهجشننیکوکاری

برنای تنها-مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( 
استان گفت: تاکنون 1 میلیارد و 8۷1میلیون تومان 
های  خانواده  جهت  نیکوکاری  جشن  به  کمک 
نیازمند جمع آوری شده که )آماراولیه(نسبت به مدت 
که  است  داشته  رشد  درصد  قبل 31  مشابه سال 
کمکهای مردم سخاوتمند استان همچنان ادامه دارد.

سلم آبادی، باقدرداني از مردم خیر ونیکوکار استان 
درکمک به نیازمندان اظهارکرد:مردم نیکوکار ونوع 
دوست استان تاکنون بالغ بر394 میلیون تومان به 
صورت نقدي به جشن نیکوکاری کمک کردند.وی 
با اشاره به تعهد۷5 میلیون تومانی خیران ومسئوالن 
اشاره کرد وگفت: در این مدت نیز1میلیارد و 402 
آموزان  دانش  به  غیرنقدی  کمک  تومان  میلیون 

نیازمند وبی بضاعت جمع آوری گردید.

جادههایخراسانجنوبیزیرذرهبین
79دوربینکنترلسرعتقرارمیگیرد

تسنیم-مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان گفت: 
در نوروز 96 جاده های استان با ۷9 دستگاه دوربین 
کنترل سرعت ثابت و دستی مورد رصد قرار می گیرد.

شهامت در تشریح خدمات این اداره کل برای ایام 
نوروز به تقویت مدیریت سرعت در را ه های استان 
اشاره کرد و اظهار کرد: با فعال سازی 34 دوربین 
کنترل سرعت ثابت و 45 دستگاه دوربین کنترل 

سرعت دستی جاده های استان کنترل می شود.

  ۱۳۰ هزار مترمکعب آب شرب بین عشایر استان توزیع شد 

 تسنیم-  مدیرکل امور عشایری استان از حمل 130 هزار مترمکعب آب شرب انسان و دام در بین خانواده های عشایر خبر داد.قوسی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
بیش از 30 هزار تن نهاده دامی نیز بین عشایر استان توزیع شده است.وی گفت: 8 هزار و 500 تن جوی مدت دار نیز بین عشایر استان توزیع شده است.وی افزود: 

عشایر استان امسال بیش از 14 هزار تن فرآورده دامی تولید کرده اند. قوسی همچنین از تولید 3 هزار و 200 تن کرک، مو و پشم نیز توسط عشایر استان خبر داد.

توصیههایآخرسالیاستانداریبهمدیرانش

اداری  شورای  آخرین  دیروز  صبح   - حسینی 
استانداری  همایش  سالن  در  امسال  استان 
معاون   حسینی  جلسه  ابتدای  در  شد.  برگزار 
با  استانداری  اجتماعی  و  امنیتی   ، سیاسی 
اشاره به انتخابات شورا های اسالمی شهری 
و روستایی و ریاست جمهوری عنوان کرد: با 
توجه به این که انتخابات یک از فراز های مهم 
نظام اسالمی و تمرین مردم ساالری است بر 

مشارکت حداکثری مردم در آن تاکید داریم.

هشدارهای انتخاباتی
آن  از  شوراها  انتخابات  در  کرد  عنوان  وی 
جاییکه جذابیت چندانی ندارد و خیلی ها فقط 
بر حسب وظیفه در آن شرکت می کنند الزم 
احزاب  و  ها  سمن  ها،  سازمان  همه  است 
را  افراد  تر  جدی  شدن  نامزد  تا  کنند  کمک 
داشته باشیم. حسینی ارزیابی های انتخابات را 
موثر در نوع نگاه به حکومت و نظام دانست 
و افزود: راه اندازی بیش از 1300 شعبه را بر 
اساس تجاربی که داریم پیش بینی می کنیم 
و دستگاه های اجرایی برای کمک به ستادهای 
معاون  باشند.  داشته  کامل  آمادگی  انتخاباتی 
استاندار همچنین با بیان این که اعالم کرده ایم 
در فرمانداری ها و بخشداری ها ابالغ کرده ایم 
مرخصی ها لغو است و باید در محل کار خود 
حضور داشته باشند افزود: باید به گونه ای باشد 

که در زمان انتخابات دسترسی آسان باشد.

اعالم آمادگی نیروی های امدادی
و خدماتی برای سفرهای نوروزی 

فرهادی سرپرست امور عمرانی استانداری نیز 
با تاکید بر آمادگی ستاد مدیریت بحران با توجه 
به سفرهای نوروزی و تغییر شرایط جوی عنوان 
اورژانس،  رسان،  خدمات  های  دستگاه  کرد: 
پلیس راه و آتش نشانی آمادگی کامل را بریا 

ارائه خدمت به مسافران نوروزی داشته باشند.

موفق عمل کردن جذب سرمایه گذاری 
خارجی نسبت به منابع داخلی

اقتصادی  معاون  سرفرازی  جلسه  ادامه  در 
و  صبور  مردم  از  تشکر  نیز ضمن  استانداری 
با این  پرتالش استان عنوان کرد: در صنعت 
که رتبه 30 را در بین استان ها داریم، ولی در 

جذب تسهیالت رتبه 22 هستیم و به نسبت 
ثبت نام های انجام شده در رده 4 قرار داریم.
وی از تخصیص 160 میلیارد تومان تسهیالت 

از محل رونق تولید خبر داد و اضافه کرد: 54 
میلیارد تومان نیز افراد با مراجعه به بانک ها 
 ۷۷ به  سرفرازی  اند.  کرده  دریافت  مستقیما 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد 
و اهم کار را پروژه های چدن خوسف، انبارهای 

مرزی و انرژی خورشیدی دانست.

درخواست افزایش 110 درصدی
تخصیص استان

بیان  با  استاندار،  پرویزی  جلسه  ادامه  در 
خدمت  مسیر  در  همیشه  امیدواریم  که  این 
به خانواده شهدا قدم برداریم و مدیون خون 
نباشیم صحبت های خود را آغاز کرد.  آنان 
وی با تاکید به این که مدیران در این هفته 
خود  تالش  تمام  سال  پایان  به  مانده  باقی 
ابالغ  و  مانده  باقی  اعتبارات  جذب  برای  را 
ما  افزود:  دهند  انجام  یافته  تخصیص  های 
نیز در این مدت گذشته تمام مجموعه هایی 
که فکر می کردیم برای تخصیص اعتبار باید 
جلسه  به  وی  کردیم.  دنبال  کنیم،  پیگیری 
با مدیریت برنامه بودجه در در هفته گذشته 
برای  هم  اصالحاتی  کرد:  عنوان  و  اشاره 
درباره  هم  و  ها  قراردادی  حقوق  پرداخت 
نداشته  مشکلی  تا  ها  پیمانی  رسمی  حقوق 
خود  درخواست  از  استاندار  شد.  انجام  باشد 
برای افزایش 110 درصدی تخصیص استان 
بیافتد  اتفاق   این  اگر  که  افزود  و  داد  خبر 
حل  ولی  شود  می  تر  کم  استان  مشکالت 

تالش  که  این  بیان  با  پرویزی  شود.  نمی 
داریم تا حقوق پرسنل دستگاه های اجرایی 
این طرف سال پرداخت شود عنوان کرد: با 

سال  آخر  روزهای  مدیران  که  این  به  توجه 
گرفتار پرداخت صورتحساب ها هستند، این 

کار سخت و سنگین است.

دیدگان  تمام سود خسارت  پرداخت 
سرمازدگی در 3 سال به ضمانت دولت 
تومان  میلیارد   100 اخذ  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اضافه  سرمازدگی  خسارت  تسهیالت 
این سرعت  با  ای  مصوبه  که  بود  بار  اولین 
و کارمزد 4 درصد و دوره پرداخت 10 ساله 
باید  که  سودی  استاندار  گفته  به  شد.  داده 
دولت بدهد بیش از 100 میلیارد تومان است 
و از طرفی دولت تضمین کرده که تمام سود 
پرداخت  سال  سه  طی  را  دیدگان  خسارت 
می کند. پرویزی با بیان این که از روز اول 
خدمت سعی کردیم تا از روابط با دولت برای 
استفاده  استان  مختلف  های  حوزه  توسعه 
کنیم اضافه کرد: جلساتی که داشته ایم کمتر 

شرسانه ای شده تا به نتیجه برسیم.

توسعه نهبندان در سه سال
از  مبلغی  دریافت  برای  درخواست  به  وی 
ردیف سفرهای مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و افزود: پیشنهاد دادیم برای توسعه نهبندان 
طی سه سال، سالی 50 میلیارد تومان کمک 
برای  برکت  بنیاد  همکاری  از  استاندار  شود. 
این هدف خبر داد و عنوان کرد: کمک های 
دریافت  رضوی  قدس  آستان  از  نیز  بسیاری 

که  هایی  زمین  واگذاری  مانند  ایم  کرده 
افزوده  ارزش  ولی  ندارند  کاربری  استان  در 
ایجاد می کنند. موضوعات ستاد تنظیم بازار، 
حضور پررنگ در انتخابات شوراها و دور شدن 
نامزدها از مسائل حاشیه ای از دیگر مواردی 
بود که استاندار در این جلسه شورای اداری به 
آن اشاره کرد. گفتنی است پرویزی در نشست 
داشت،  مطبوعات  با  جمعه  عصر  که  خبری 
در  خود  خدمت  ماهه   8 مهم  کارهای  تمام 
استان را بیان کرده بود و در این جلسه شورای 

اداری نیز به آن اشاراتی کرد.

مخالفت های سیاسی را با توجه 
به نزدیک بودن انتخابات

 پیش بینی می کردیم
استاندار به عنوان آخرین صحبت خود، به حاشیه 
های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: مخالفت های 
انتخابات  بودن  نزدیک  به  توجه  با  را  سیاسی 
پیش بینی می کردیم، هنوز هم ادامه خواهد 
داشت و عده ای تند و تیز می شوند. پرویزی با 
اشاره به این که اعتقاد دارم انتقاد سازنده موثر 
است اضافه کرد: اتفاقات اخیر به خاطر مثال من 
از یک سنت مرسوم یک قوم بود که همه کشور 
هم می دانند. وی با تاکید بر این که خبر اولیه 
درست نبود خاطر نشان کرد: با اینکه تکذیب 
 کردیم و توضیحات بعدی را هم دادیم، خبر آنقدر

 بد منتشر شده بود که وضع تغییری نکرد.

از همه ظرفیت ها برای بازگشایی گره 
از مشکالت مردم استفاده کردم

استاندار با بیان این که آمده ایم تا برای مردم 
استان کار کنیم عنوان کرد: همه هم و غم 
حاضر  است، چگونه  مردم  درد  کردن  کم  ما 
به رنجش آن ها شویم؟پرویزی ادامه داد: در 
سفرهایمان به روستاها زمانی که بینیم نمی 
توانیم کاری انجام دهیم عذرخواهی می کنیم 
خودخواهانه  نگاه  نباید  دولتی  سیستم  در  و 
می  ما  به  گاهی  که  این  بیان  با  داشت.وی 
عذرخواهی  کلمه  از  استفاده  همه  این  گویند 
در ادبیات استاندار نباید باشد اظهار کرد: من 
نگاه  این  با  و  هستم  جهادی  نیروی  هنوز 
ها  ظرفیت  از  توانستم  هرجا  که  شدم  وارد 
کنم. استفاده  مشکالت  گره  بازگشایی  برای 

اگر صحبت های من شائبه یا نگرانی 
ایجاد کرده است عذرخواهی می کنم

من  های  صحبت  اگر  کرد:  تصریح  استاندار 
شائبه یا نگرانی ایجاد کرده است عذرخواهی 
می کنم. پرویزی با تاکید بر این که با مردم 
مشکلی ندارم و دست همه آنان را می بوسم 
اظهار کرد: ما نه قصد توهین داشته ایم و نه 
ایجاد حاشیه!به گفته وی اولین اصل در انتخاب 
مدیران اجرایی محکم بودن اعتقادات مذهبی 
و دینی و خدشه دار نشدن آن است. استاندار در 
ادامه با اعتقاد بر این که هرجا برداشت سوئی 
شده باید توضیح دهیم عنوان کرد: مردم این 
استان به من لطف داشته اند، بابت این موضوع 
هم حتما در جمع مردم توضیح خواهم داد و 
عذرخواهی خواهم کرد، چون قصد جسارت و 
توهین نداشته ام.پرویزی با تاکید بر این که 
همه باید از دستآوردهای انقالب و آرمان های 
شهدا دفاع کنیم اضافه کرد: در حوزه دین هم 
کنیم.  نمی  نظری  اظهار  و  هستیم  مقلد  ما 
مسیر  در  هستیم  مسئول  همه  وی  گفته  به 
دین و انقالب حرکت کنیم و این به وحدت 
جامعه کمک می کند و رافع مشکالت است.

اگر می توانید از تهران پول بگیرید
و تالش کنید !

و  مدیران  از  درخواست  با  ادامه  در  استاندار 
رئیس  سفر  زمینه  شدن  فرآهم  برای  مردم 
جمهور یادآور شد: مطمئن هستیم با حضور 
وزرا در استان، اگر حتی یک مشکل استان 
حل شود، قطعا بزرگترین خدمت به این مردم 
خواهد بود. پرویزی با بیان این که امیدواریم 
تا  کنند  کمک  استان  متدینین  و  دلسوزان 
شود  فرآهم  بیشتر  کارهای  برای  شرایط 
افزود: تا روزی که هستیم از روابط با دولت 
کنیم.وی  می  استفاده  جا  این  در  کار  برای 
خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی حاضر 
در جلسه عنوان کرد: اگر می توانید از تهران 
پول بگیرید و تالش کنید زیرا که با بودجه 
استانی کاری پیش نمی رود.وی افزود: شما 
درخواست های خود را اعالم کنید دعواها را 
به ما واگذار کنید. پرویزی تاکید کرد: اگر می 
خواهید استان تکانی بخورد باید بیش از پول 

های دم دستی و تکلیفی کار کنید.

  وحدت نیروهای مقید به انقالب ضرورتی اجتناب ناپذیر است

   مسابقات نادکاپ شریف میزبان 9 دانش پژوه برتر خراسان جنوبی

کاری - 24اسفند سال جاری تیم های رباتیک 
و نانوشیمی استان به بیستمین دوره مسابقات 
نوآوری و ابتکارات شریف)نادکاپ شریف( اعزام 
می شوند. دبیر اجرایی موسسه ستارگان علم 
و خرد گفت: در پی موفقیت های چشم گیر 
تیم های استان در دوره های پیشین مسابقات 
کشوری و افتخار آفرینی این تیم ها، امسال نیز، 
ورزش  کل  اداره  نظارت  و  مردمی  حمایت  با 
به  استان  برتر  پژوه  استان 9 دانش  و جوانان 
آموزی  دانش  ابتکارات  و  نوآوری  مسابقات 
شریف که 26و 2۷ اسفند در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار خواهد شد،اعزام می شوند.مرضیه 
شهریاری افزود: این مسابقات هرسال با حضور 
تیم های برتر استانی در رشته های رباتیک، هوا 
و فضا، زیست فناوری،برنامه نویسی اندرونی، 
نانوایی، نجوم به رقابت می پردازند که امسال 
دو بخش جشنواره ) اصالح الگوی مصرف آب 
در مدرسه( و پرینت های سه بعدی اضافه شده 
است.وی اعالم کرد: تیم های خراسان جنوبی 
در دو رشته نانوشیمی و رباتیک شرکت خواهند 
سمیه  فر،  فدایی  شیدا  قبولی،  وریحانه  کرد 
خراشادی زاده و فریما رحمانی در رشته های  

نانو شیمی و رباتیک)لیگ مسیر یاب( در گروه 

سنی نوجوانان با دیگر شرکت کنندگان رقابت 

خواهند کرد.وی افزود:در مقطع سه ساله دوم 

ابتدایی محمدیوسف درمیانی و امیرعلی کریمی 

مقدم در رشته ربات جنگجو و همچنین آیدا 
فدایی فر، امیرصدرا خزاعی و اشکان قاسمی در 
لیگ پارک نوری گروه سنی دوره اول ابتدایی به 
نمایندگی از استان خراسان جنوبی شرکت خواند 
داشت.شهریاری با بیان اینکه مسابقات نادکاپ 
فستیوال  بزرگترین  شریف  صنعتی  دانشگاه 
دانش آموزی، یکی از مهمترین مراحل زنجیره 
این  هدف  افزود:  باشد  می  مهارت-خالقیت 
فستیوال ایجاد بروز فرصت خالقیت با حضور 
بیش از 1500 دانش آموز از 29 استان کشور 

اسفند ماه هر سال برگزار می گردد.

 دومین مجمع عالی بسیج استان برگزار شد

استاندار: مدیران درخواست هایشان را بدهند، دعواهایش با ما!

بیان  با  استان  بسیج  مجمع  قاسمی-رئیس 
اینکه یک سوم بودجۀ بسیج در اختیار مجمع 
قرار گرفته است، عنوان کرد: در سال گذشته 
طرح ها و پژوهش هایی به مجمع ارائه شد که 
عملیاتی  قابلیت  و  مصوب  طرح   2 آن ها  از 
یافت.حمیدرضا وردی در دومین مجمع عالی 
بسیج که روز گذشته در مجتمع غدیر برگزار 
شد، اظهار کرد: انقالب اسالمی جرقۀ تمدن 
آن  بارقه های  و  است  زده  را  اسالمی  جدید 
دیده می شود.وی با تأکید بر اینکه دشمنی های 
استکبار غرب به دلیل همین رشد اسالم است، 
تصریح کرد که تمدن اسالمی در حال شکوفا 
شدن می باشد و تمدن غرب دوران آن تمام 
این  برگزاری  هدف  وی  گفتۀ  است.به  شده 
انقالب  معظم  مقام  با  دوباره  بیعت  مجمع، 
اسالمی است و اینکه تا تجلی انقالب اسالمی 

در عالم، استوار خواهیم ماند.

قرارگیری جهان در یک پیچ تاریخی 
خاص و سرنوشت ساز

در  نیز  سیاسی  هادی  کارشناس  »رضازاده« 

فرمایشات  تمام  که  کرد  تأکید  جلسه  این 
مانند  است،  تجربه  روی  از  معظم له 
سخنانشان در مورد برجام که فرمودند آبی از 
آمریکایی ها گرم نخواهد شد.وی اضافه کرد: 
و  زمانی  شرایط  در  خامنه ای  آیت ا...  گفتۀ  به 

و  خاص  تاریخی  پیچ  یک  در  اکنون  مکانی 
سلطه  سران  حتی،  که  هستیم،  سرنوشت ساز 
هم به این شرایط خاص جهان اذعان کردند.

به گفتۀ وی سرعت، کمیت و کیفیت تحول 
منطقه و جهان نشان دهندۀ شرایط غیرعادی 
در  تحوالت  این  نمونه های  از  و  است  اکنون 

منطقه، می توان به پیدایش داعش اشاره کرد.
سخنان  به  اشاره  با  سیاسی  کارشناس  این 

»ترامپ« که داعش را ساختۀ آمریکا دانست، 
گفت: به گفتۀ رئیس جمهور آمریکا، 6 تریلیون 
دالر از مالیات کشور هزینۀ تغییر نقشۀ خاورمیانه 
شده است، در حالیکه با این مبلغ می توانستند 

آمریکا را دوباره بسازند.

توطئۀ نفوذ، تهدید جدید جامعه
و  این حجم  در  تاکنون  کرد:  اظهار  رضازاده 
کیفیت و پیچیدگی تهدید نداشتیم و تهدیدات 
با  باید  و  است  نفوذ  توطئۀ  جامعه،  اکنون 
به  اشاره  با  گرفت.وی  را  آن  جلوی  حفاظت 
در 3 الیه  نفوذ  پیچیدۀ  توطئۀ  مورد که  این 
الیه ها  این  که  کرد  عنوان  می شود،  تبیین 
شامل نفوذ در بین جامعۀ مسلمانان در دنیای 
اسالم می باشد، مانند پیدایش داعش که برای 
انجام  تسنن  و  تشیع  اهل  بین  افکنی  تفرقه 
یکی  شیعه  در  نفوذ  وی  گفتۀ  است.به  شده 

دیگر از این الیه های نفوذ است که این تشیع 
انگلیسی معلوم نیست به نفع چه کسی عمل 
و تبلیغ می کند و از دیگر موارد، نفوذ در ایران 
اسالمی می باشد که مرکز شیعه و هم جهان 
ایران  در  نفوذ  افزود:  است.رضازاده  اسالم 
اسالمی با سه روش مهار قدرت ایران، تغییر 
رفتار و ساختار نظام ایران صورت می گیرد و 
انجام آن به تغییر ذائقۀ مردم و اشتباه  برای 
که  می باشد،  نیاز  مملکت  سران  محاسباتی 
است. انجام  حال  در  جامعه  در  اکنون  هم 

نیروهای  وحدت  امروزه  که  کرد  تأکید  وی 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  انقالب  به  مقید 
تاریخی  پیچ  این  در  پیروزی  برای  و  است 
می باشد. الزمه  یک  نفوذی  تهدیدهای  و 
ابتکاری  اقدامات  از برگزیدگانی که  پایان  در 
داشتند تقدیر شد و همچنین در حاشیه جلسه 

رأی گیری هیئت رئیسه انجام شد.
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امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:
من آنَس بِاهلل اِستوَحَش ِمَن الّناس

کسی که با خدا مانوس باشد، از مردم گریزان گردد
)مسند االمام العسکری، ص287(

روایت مسیح مهاجری از تالش مخالفان 
دولت برای تک دوره ای کردن روحانی 

اسالمی  جمهوری  سرمقاله  در  مهاجری  مسیح 
مصاحبه ها،  تبلیغات،  سخنان،  مجموع  نوشت: 
مقابل  جناح  توصیه های  و  اظهارنظرها  خطبه ها، 
روزها  این  یازدهم،  دولت  عملکرد  درباره  دولت 
روشنی  به  که  است  برخوردار  سویی  و  سمت  از 
می توان فهمید برنامه جامعی برای جلوگیری از دو 
دوره ای شدن دولت آقای روحانی تدوین و رقبا به 

اجماع رسیده و حتی تقسیم کار هم کرده اند.

روحانی در مناظرات شرکت می کند ؟

جهان نیوز نوشت: چند روز قبل دبیرکل جمعیت 
به  است  قرار  شنیده ایم  اینکه  بیان  با  جانبازان 
گونه ای برنامه ریزی کنند تا رئیس جمهور در زمان 
مناظره ها در سفر خارج از کشور باشد، گفت: اگر 
توهین  این  کند  فرار  مناظره ها  از  رئیس جمهور 
که  حالیست  در  این  است.  ایران  ملت  به  آشکار 
که  ایامی  با  همزمان  روحانی  آقای  شده  گفته 
مناظره های انتخاباتی در حال برگزاری است، یک 
تور اروپایی به 10 کشور را آغاز می کند که وزارت 
امور خارجه در حال پیگیری برنامه ریزی های آن 
است و می خواهند هم در سفرهای خارجی بحث 
تعامل با دنیا و اروپا و غرب را مطرح نمایند و هم 

از مناظره ها فرار کنند.

  وزیر بهداشت ضربه گیر روحانی می شود

تسنیم نوشت : محتشمی رئیس جبهه اصالح طلبان  
طرح گزینه های ضربه گیر را تائید کرد اما گفت که 
اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان 
درباره این طرح با روحانی مشورت کرده و منتظر 
شدن  منتفی  از  بعد  ظاهراً  هستند.  وی  پاسخ 
حضور افرادی چون پزشکیان در نقش ضربه گیر، 
رسانه های حامی روحانی از گزینه های دیگری نام 
می برند؛ یک سایت حامی دولت نوشت که گروهی 
از حامیان روحانی در حال قانع کردن قاضی زاده 
هاشمی وزیر بهداشت، نوبخت معاون برنامه ریزی 
رئیس  اول  معاون  جهانگیری  و  جمهور  رئیس 
جمهور برای ضربه گیر شدن روحانی در انتخابات 
مورد  نیست  مشخص  که  تالشی  هستند؛   96

استقبال سه مقام دولتی قرار بگیرد؟

احمدی نژاد : بدهی دولت روحانی
 بیش از ۱۵ برابر شده است

 
رئیس  دولت نهم و دهم در سومین بیانیه تشریحی 
خود به برخی اظهارات رئیس  دولت یازدهم درباره 
دولت خود پاسخ گفت. محمود احمدی نژاد گفت : 
بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و 
۴۵0 درصد رشد داشته و به زبان گویاتر می توان 
در  مرکزی  بانک  به  فعلی  دولت  بدهی  گفت 

 برگزاری مسابقه سوارکاری در بیرجند                                                عکس: ایرناعکس روز مقایسه با دولت قبل 1۵.۵ برابر شده است.

نتانیاهو : نگذارید ایران در مرز سوریه
 با اسرائیل آزادانه رفت و آمد کند

روزنامه الحیات به نقل از یک مقام بلندپایه روس 
پوتین  از  بار  این  دیدار  این  در  نتانیاهو  نوشت: 
یا  ایران  نظامیان  که  دهد  »تضمین«  خواست 
نتوانند در مرز سوریه  ایران  گروه های وابسته به 
مقام  این  ؛  کنند  آمد  و  رفت  آزادانه  اسرائیل  با 
برای  ایران  »موضوع  افزود:  الحیات  به  روس 
مسکو حساس است و می خواهد همکاری خود 
با  تهران را حفظ کند.« معاون وزیر خارجه روسیه 
گفته بود، هر تصمیم برای خروج نیروهای ایران 
از سوریه به دولت قانونی این کشور مربوط است.

عربستان دو دقیقه ای دست ایران می افتد

مردم  از  توییتر  در  عربستانی  فعال  »مجتهد« 
گول  تا  خواست  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
سر و صدای سران خود را نخورند. مجتهد نوشت: 
اگر جنگی میان عربستان و ایران و یا حتی میان 
همه کشورهای حوزه خلیج فارس و ایران صورت 
زمان  کمترین  در  و  دقیقه  دو  عرض  در  گیرد، 
این  های  پایتخت  دیگر  و  عربستان  ممکن، 
کشورها به دست بسیجی های ایران خواهد افتاد.

مجتهد خطاب به مردم کشورهای حاشیه خلیج 
فارس گفت: من ایرانی نیستم ولی گفته باشم که 
اگر جنگی میان ایران و عربستان صورت گیرد، 
شاه عربستان با لباس های زنانه فرار خواهد کرد.

دیدار جمنا با رئیسی برای انتخابات

عضو شاخص جبهه مردمی 
با  )جمنا(  اسالمی  انقالب 
اشاره به مباحث مطرح شده 
ا...  آیت  حضور  پیرامون 
رئیسی در انتخابات ریاست 

ا... رئیسی  جمهوری آینده، از دیدار جمنا با آیت 
ولی  داد.  خبر  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
در  اصولگرایان  مرکزی  شورای  عضو  اسماعیلی 
گفتگو با خبرنگار افکار نیوز اظهار داشت: با توجه 
به کمپین های گسترده در اقصی نقاط کشور و 
در  کاندیداتوری  برای  رئیسی  ا...  آیت  از  دعوت 
انتخابات ریاست جمهوری و ادامه روند ساز و کار 
جبهه مردمی انقالب، مقرر است طی هفته آینده 
در مشهد مقدس دیداری با ایشان داشته باشیم.

وی با بیان اینکه این دیدار در آستانه عید نوروز 
انجام خواهد شد، افزود: در این دیدار چهره های 
خواهند  حضور  جمنا  و  اصولگرایان  از  شاخصی 
داشت. سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس 
هشتم در ادامه افزود: با عنایت به سیستم موجود 
در جبهه و لزوم توجه به نظریات اعضای مجمع، 
در  حضور  برای  ایشان  ترغیب  جهت  دیدار  این 
انتخابات انجام خواهد گرفت. البته این بدین معنا 
نیست که ما کاندیداهای بالقوه نداریم کما اینکه 
با آرای اکثریت پنج  در مجمع عمومی فروردین 
نفر به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب خواهند شد.

آمدن کسی که فضا را دوقطبی کند حضورش حرام است

با  موتلفه  مرکزی حزب  ترقی عضو شورای  حمیدرضا 
اشاره به صحبت های مشایی مبنی بر اینکه در صورت 
رد صالحیت بقایی دو قطبی خطرناکی به وجود می آید، 
انتخابات  با آمدنش  فضای  گفت: اگر کسی بداند که 
وقتی  اصوال  است.  حرام  حضورش  می شود  دوقطبی 
اصل دو قطبی شدن به مصلحت نظام نیست و کسی بداند با آمدنش فضا را 

دو قطبی می کند طبیعتا نباید در انتخابات حضور یابد.

هم لبخند زدیم ،هم بتن ریزی ولی مشکالت حل نشد

کشور  مشکالت  ریشه  آیا  اینکه  بیان  با  جلیلی  سعید 
روش  گفت:  است،  بوده  قبل  دولت  خارجی  سیاست 
دیپلماسی دولت ۴ سال تجربه شده است و کشور عالوه 
بر لبخند زدن، راکتور اراک را هم بتن ریزی کرده است 
اما آیا نتیجه ای حاصل شد؟ آیا مشکالت اقتصادی حل 
شد؟ آیا تحریم برداشته شد؟ اکنون هیچ سفارتخانه ایران در خارج نمی تواند 

یک حساب دالری در بانک باز کند!

کدخدایی: کسی از شورای نگهبان ترس ندارد؛ هر کسی هر چه دل تنگش می خواهد، بگوید 
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کسی از شورای نگهبان ترس ندارد، عنوان کرد: هر کسی هر چه دل تنگش می خواهد، بگوید. خبرنگاری در 
آخرین نشست خبری شورای نگهبان در سال خطاب به کدخدایی پرسید عده ای با قاطعیت می گویند که ما در انتخابات ثبت نام می کنیم و رد صالحیت 

هم نمی شویم، نظر شما در این باره چیست ، کدخدایی گفت: هر اظهار نظری در این باره قبل از اظهار نظر شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی است.

محسنی اژه ای : اینکه بگوییم مشکالت مربوط به گذشته است، پاسخ قانع کننده ای نیست 
محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در خصوص عملکرد دولت ها گفت: گاهی از فردی پرسیده می شود که چرا فالن کار را نکردید، می گوید 
نگذاشتند یا این مشکل مخصوص گذشتگان است. هر دولتی می گوید که این مشکالت مربوط به ما نیست و مربوط به گذشته است این که پاسخ 

قانع کننده ای نیست. مثال ترامپ این حرف ها را می زند و می گوید که خرابی ها مربوط به دولت قبل بوده است، حاال باید ببینیم که او چکار می کند.

مشورتی  شورای  عضو  ناصری  عبدا... 
خبری  صحت  تائید  با  اصالح طلبان 
بین روحانی  ائتالف  مبنی بر شکل گیری 
برنامه های  پیگیری  برای  الریجانی  و 
به صورت  ائتالف  این  گفت:  انتخاباتی 
است  گرفته  غیررسمی شکل  و  نانوشته 
اصولگرایی  الریجانی  آقای  چراکه 
باهوش و مدیری کارآمد بوده، رفتارهایی 
در  مجلس  در  بعد  به   92 سال  از  که 
داده  انجام  دولت  با  همسویی  راستای 

است به  خوبی بیانگر این مهم است. 
عدم پیوستن  دالیل  با  رابطه  در  وی 
تصمیم  این  افزود:  جمنا  به  الریجانی 
نشان  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
به  هیچ وجه  به  وی  که  می دهد 
بدون  مانیفست،  تقریبا  تشکل های 

اصولگرایی  بی هویت  و  بی شناسنامه 
وجود  احتمال  این  و  پیوست  نخواهد 

دارد که روزگاری تصمیم بگیرد جبهه ای 
فراگیر در بین اصولگرایان تشکیل دهد 

که بدون شک این توانایی را هم دارد.
ناصری در رابطه با نتیجه تصمیم برای 

که  اصالح طلبان  سایه  در  نامزد  انتخاب 
بر عهده روحانی گذاشته شده بود، خاطر 

نشان کرد: بنده در این مورد خبری ندارم 
اما تا جایی که در جریان هستم گفت وگو 
به  منجر  حتی  و  دارد  ادامه  باره  این  در 
آقای  طرفداران  بین  فضا  دوقطبی شدن 
که  صورت  این  به  است  شده  روحانی 
نامزد  باید  که  معتقدند  آنها  از  تعدادی 
برخی هم  و  باشد  داشته  در سایه وجود 
مخالف تحقق این امر هستند و شورای 
تصمیم  مجموع  در  هم  ائتالف  عالی 
آقای  به  را  خصوص  این  در  نهایی 
روحانی واگذار کرده است. ناصری یادآور 
شد: آنچه مسلم است اصالح طلبان اعالم 
بر بخشی  انتقاداتی که  رغم  به  کرده اند 
از عملکرد آقای روحانی وارد می دانند اما 
به دالیلی وی تنها نامزد انتخاباتی مورد 

حمایت این جناح است.

تشکیل ائتالف نانوشته و انتخاباتی بین روحانی و الریجانی

جناب آقای علی هاشمی
مدیرکل محترم زندان های خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده، امید است 

در پرتو الطاف حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید.
موسسه حفاظتی مراقبتی نظام گستر خراسان جنوبی  

آی قصـه قصه قصـه 
نون و پنیـر و پستـه 
نرخ ها اینجا شکسته 
کیفیتـش درستــه 
آجیل و نقل و پستـه 
اینجا به صف نشسته 
تـو فــروش بهـاری 
بجنب که کم نیـاری 

ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

پسته و آجیل کارگر
حاشیه میدان سوم مدرس 
)عرضه مستقیم پسته به قیمت کلی(










