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۸ صفحه   / ا...  حزب  و  ایران  علیه  جنگ  آغاز  برای  اسرائیل  و  آمریکا  طرح   / ندارم   دخالت  بر  بنای  انتخابات  در  اما  هستم  روحانی  آقای  رفیق   : الریجانی   / نمی روم  کنار  انتخابات  در  روحانی  نفع  به   : اشرفی اصفهانی   / کند  مردم  به  شایسته ای  خدمت  نتوانسته  یازدهم  دولت   : رحیمیان   / انتخابات  در  رئیسی  ا...  آیت  کاندیداتوری   احتمال  به  جمهور  رئیس  فرهنگی  مشاور  واکنش 

رئیس مجلس شورای اسالمی : 
نمره دولت از متوسط بهتر است

مایل نیستم در مورد احمدی نژاد صحبت کنم

آیت ا... مصباح یزدی : 
 اگر رأی به رقیب ، سبب دفع ضرر بیشتر 

می شود، دفع افسد به فاسد می کنم

جواد کریمی قدوسی : 
الریجانی به جبهه نیروهای مردمی انقالب

نرفت، چون آنها مقابل او زانو نزدند 

اسحاق جهانگیری : 
 پیشرفت امور جز با یک انسجام بزرگ ملی 

تحت هدایت رهبری امکان پذیر نیست

محمد  جواد الریجانی : 
بارها از سعید جلیلی خواهش کرده ام

که به میدان انتخابات ریاست جمهوری بیاید
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سرمقاله

چهارشنبه ای با عطر بهار

* امین جم

برگزاری  ایرانیان  باستانی  های  سنت  از  یکی   
جشن چهارشنبه سوری بود که در شب چهارشنبه 
را  مراسمی  آتش  بابرپایی  ایرانیان  هر سال  آخر 
برگزار می کردند. این آیین از آن جهت به غروب 
است  شده  موکول  چهارشنبه(  )شب  شنبه  سه 
که زرتشت با رسیدگی حساب های گاهشماری 
و  یافت  توفیق  تقویم  دقیق  تدوین  و  تنظیم  به 
ای  شنبه  به سه  تحویل سال  که  بود  سالی  آن 
مصادف شد که نیم آن سه شنبه تا ظهر جزیی از 

سال کهنه و  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

آماده باش ۱۱۰ آتش نشان در مرکز استان
15 نفر در چهارشنبه سوری سال گذشته در خراسان جنوبی مصدوم شدند طرح توسعه 

همه جانبه فرهنگی 
نهبندان و سربیشه
تا آخر سال آینده

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت : برای بررسی 
همه جانبه مشکالت حوزه ی فرهنگ و هنر به زودی 
به خراسان جنوبی سفر می کنم ... ) مشروح  در صفحه ۷ (

افتتاح ساختمان جدید 
خانۀ کارگر در بیرجند

 صفحه ۷ 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان : 

کارواِن سیار درمانی 
سال دیگر به روستاهای 
خراسان جنوبی می  رود

صفحه ۷ 
مدیر حج و زیارت استان خبر داد :

۲۵ اسفند ؛ آغازپروازهای 
نوروزی به عتبات عالیات

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی با بیان اینکه از 
ابتدای امسال ۱۷ هزار نفر به عتبات عالیات اعزام 
شدند گفت: پروازهای نوروزی ... ) مشروح در صفحه ۷ (

صفحه ۳

همکاری بیش از هزار نفر در ستاد تسهیالت نوروزی  آستان حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان، همسر و خواهری دلسوز 

شادروان هما اشرف زاده 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه  95/12/24  از ساعت 3/30 الی 4/30 

بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه باعث شادی

 روح آن مرحومه و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بخشی، اشرف زاده و سایر بستگان 

آگهـی مزایـده 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد نسبت به اجاره فروشگاه های 

خود به شرح ذیل اقدام نماید: 
فروشگاه نهبندان: 09105160401
فروشگاه فردوس: 09151202005
فروشگاه طبس: 09133735۸03
فروشگاه قاین: 09153610371

از متقاضیان دعوت می شود تا پایان وقت اداری95/12/26 جهت دریافت اسناد 
مزایده به زندان هر شهرستان مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود

جناب آقای یحیی یعقوب نژاد
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی
 که نشان از لیاقت، شایستگی و توانایی شما می باشد 

تبریک و تهنیت عرض نموده
 از خداوند متعال دوام توفیق شما را خواستاریم.

همکاران شما در اداره کل امور مالیاتی 
خراسان جنوبی جناب آقای علی هاشمی

 مدیر کل محترم زندان های خراسان جنوبی
 انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از اخالص، درایت

 و توانمندی شماست، تبریک عرض نموده
 در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید. 

مهندس مهران محمدی 
 گروه صنعتی ایران خودرو -  تهران 
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تکلیف قیمت آب و برق در سال 96 مشخص شد

فارس- وزیر نیرو از افزایش نیافتن قیمت و تعرفه های آب و برق در سال ۹۶ به علت مصوبه مجلس خبر داد.
حمید چیت چیان در پاسخ به این سوال که آیا قیمت و تعرفه های آب و برق در سال ۹۶ افزایش می یابد یا خیر، 
اظهار داشت: خیر، مجلس تصویب کرده که نباید افزایش پیدا کند، ما هم باید در چارچوب قانون عمل کنیم.

 مذاکرات حج 96 در حال نهایی شدن 

 ایرنا - نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از نهایی 
شدن مذاکرات حج با طرف های سعودی خبر داد 
و گفت: تاکنون توافقات با طرف سعودی به صورت 
مطلوبی انجام شده است.حجت االسالم والمسلمین 
سید علی قاضی عسکر گفت: امیدواریم با توجه به 
توافق های صورت گرفته راه برای برگزاری حجی 

مطلوب، آرام و عزتمندانه فراهم شود.

قیمت خودرو جدید »کوئیک« اعالم شد

قیمت خودرو جدید  مدیرعامل سایپا  میزان- 
این شرکت با نام تجاری کوییک را در کالس 
اقتصادی و کمتر از 40 میلیون تومان اعالم کرد. 
مهدی جمالی در جمع خبرنگاران گفت: قیمت 
این خودرو با توجه به امکانات از ۳4 میلیون 

تومان تا 40 میلیون در نظر گرفته شده است.
 

رشد اقتصادی 9 ماهه کشور 11.6 درصد

 ایرنا - معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد 
سال  نخست  ماهه   9 در  را  کشور  اقتصادی 
قربانی  .پیمان  کرد  اعالم  درصد   11.6 جاری 
بخش  از  ناشی  امسال  اقتصادی  گفت:رشد 
بدون  کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  و  بود  نفت 
بخش  رشد  افزود:  وی  است  درصد   1.9 نفت 
بوده  بهبود  به  رو  امسال  ابتدای  از  غیرنفتی 
به 2.8  بهار  فصل  در  درصد  منفی 1.5  از  و 
درصد در تابستان به 4.6 درصد در فصل پاییز 
رسیدیم.قربانی پیش بینی کرد که اگر رشد 
اقتصادی کشور امسال از 7.1 درصد عبور کند، 
می توان رشد اقتصادی را در سال های بعد 
با رشد بخش های غیرنفتی استمرار بخشید.

گوشت قرمز شب عید به وفور تامین است

کشاورزی  جهاد  وزارت  دام  امور  معاون  ایرنا- 
نوروزی  بازار  تنظیم  برای  امسال  کرد:   اعالم 
در  عرضه  برای  صادراتی  زنده  دام  از  بخشی 
کرد:  اضافه  یافت.وی  اختصاص  داخلی  بازار 
در نظر داریم در بلندمدت برای متعادل سازی 
بازار گوشت قرمز هر شقه گوشت گوسفندی 
برای  ریال  هزار  تا ۳10  هزار  نرخ ۳00  با  گرم 
هر کیلوگرم عرضه شود.نرخ هرکیلوگرم گوشت 

نیز منجمد 220 هزار ریال می باشد.

امیدواریم نرخ سود بانکی کاهش یابد

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران گفت: امیدواریم نرخ سود 
بانکی سال آینده تغییر کند و به سمت کاهش برود.کوروش پرویزیان 
اظهار کرد: انتظار ما این است که همه کمک 
کنند تا نرخ در حدود نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار قرار بگیرد، یعنی حدود ۱۵ درصد. 
که  زمانی  هر  معمول  به صورت  افزود:  وی 
کند،  می  پیدا  کاهش  ها  سپرده  سود  نرخ 
کرد.  خواهد  پیدا  کاهش  آن  دنبال  به  هم  تسهیالت  سود  نرخ 
باید بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود  یک فاصله  ۵ درصدی 
تسهیالت وجود داشته باشد اما شاید بتوان این تفاوت رادر حدود 

۴ درصد و ۴.۵ درصد هم کاهش داد.

ایسنا- خانوارهای اجاره نشین که بعضا بین ۳0 تا 50 درصد 
می کنند  بها  اجاره  پرداخت  صرف  را  خود  درآمدهای  از 
می توانند گروه هدف مسکن اجتماعی )استیجاری( باشند 
که بناست تا سال 1404 سالیانه به 60 هزار خانوار برای 
تامین هزینه های اجاره بها کمک شود.طبق آمارهای رسمی 
خانوارهای  هزینه های  از  درصد   28.4 مسکن  هم اکنون 
ایرانی را به خود اختصاص می دهد اما این میانگین مربوط 
به کل کشور است که نمی تواند مبنای دقیقی از برآورد 
فشار اجاره بها بر روی دهک های پایین باشد.دولت یازدهم 
ضمن تصمیم بر کنار گذاشتن طرح مسکن مهر، مسکن 

اجتماعی و حمایتی را جایگزین آن کرد و در نظر دارد تا 
سال 1404 تامین 500 هزار مسکن اجاری و خودمالکی 
عهده  بر  را  هستند  مسکن  واقعی  نیازمند  که  افرادی 
بگیرد.در این خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی گفته 
است: حمایت سالیانه از 100 هزار واحد مسکونی اقشار 
کم درآمد در دو قالب یاد شده در دستور کار است که در 
مجموع تا پایان 1400 ساخت 500 هزار واحد مسکونی در 
این طرح مورد حمایت قرار خواهد گرفت.حامد مظاهریان 
اظهار کرد: در بخش مسکن حمایتی کمک به ساخت 
و  است  مطرح  بالعوض  کمک  و  ملکی  مسکن  خرید  و 

وظایفی را برعهده بانک مرکزی برای تعیین بانک عامل و 
اعطای تسهیالت موضوع مورد تصویب، گذاشته است. وی 
نوع کمک ها در طرح مسکن حمایتی را شامل تسهیالت 
ملکی،  مسکن  خرید  تسهیالت  ملکی،  مسکن  ساخت 
کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی به 
هر واحد مسکونی تا 70 میلیون ریال عنوان کرد . در طرح 
مسکن استیجاری ساخت مسکن استیجاری در دستور 
بازار مسکن به صورت  این فعالیت در  کار قرار دارد و 
وام  و  اجاره  پرداخت کمک  نهادینه می شود.  حرفه ای 

قرض الحسنه از دیگر ابعاد این برنامه است.

بار مستاجران کم می شود

عنوان  به  ایسنا- دو سال پیش طرحی 
میز  روی  پرمصرف  مشترکان  جریمه 
می  نظر  به  که  گرفت  قرار  مسئوالن 
توانست تا حدی به مدیریت منابع آبی 
کشور کمک کند، اما دیری نگذشت که 
طبق  و  رسید  پایان  به  طرح  این  عمر 
گفته وزارت نیرویی ها هنوز هیچ قانونی 
است.ستار  نشده  نوشته  طرح  این  برای 
بیان  با  نیرو  وزیر  مقام  قائم  محمودی 

اینکه درحال حاضر مصوبه صریحی در 
پرمصرف  مشترکان  جریمه  برای  قانون 
ندارد، گفت: ممکن است بصورت  وجود 
موردی در شورای تامین استان ها چنین 
تصویب  ضرورت  بر حسب  مصوبه هایی 
شرایط  از  گذر  برای  هم  آن  که  شود 
بحرانی آن منطقه است.وی اظهارکرد:یک 
قانون و مصوبه مشخصی برای مشترکان 
پرمصرف وجود ندارد که اگر با توجه به 

شرایط آبی کشور قانونی با این ماهیت 
تاثیرات خوبی  وجود داشت می توانست 
رضا  حمید  بگذارد.همچنین  برجای  را 
جانباز مدیرعامل آب و فاضالب کشور در 
این رابطه می گوید که جریمه مشترکان 
پرمصرف آب از سوی نهادهای نظارتی رد 
شد و این در حالی است که شرکت آب و 
فاضالب کشور در حفظ این طرح مصمم 
بود.سال گذشته طرح جریمه مشترکان 

پرمصرف به مجلس راه یافت که کلیات 
به  طرح  این  بند  دو  اما  شد  تایید  آن 
دلیل ایراداتی که وارد شد به کمیسیون 
مجلس بازگشت و در نهایت در طرحی 
مشترکان  جریمه  بود  شده  ارائه  که 
پرمصرف حذف شد اما قرار بر این شد 
که از سال 95 این طرح اجرایی شود اما 
این  برای  نیز  قانون  تا کنون حتی یک 

طرح ابالغ نشده است.

قانون نانوشته جریمه مشترکان پرمصرف

2 نان سنگک یا ۵ تا؟!

ساالنه  سهام  این  کرده  اعالم  و  پیش بینی  خصوصی سازی  سازمان 
این در  حدود ۹۰ هزار تومان برای مشموالنش سود به همراه دارد. 
حالی است که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد این رقم 
نه ۹۰ هزار تومان بلکه تنها ۳۶ هزار تومان است.وی گفت که »اگر این 
۳۶ هزار تومان سود ساالنه را بر ۱۲ تقسیم کنیم مبلغ آن معادل ۳۰۰۰ 
تومان و برابر خرید دو نان سنگک می شود.« در عین حال اگر فرض 
را بر همان ۹۰ هزار تومان بگذاریم سود ماهانه این سهام ۷۵۰۰ تومان 
می شود که این مبلغ معادل خرید پنج نان سنگک است. آن طور که 
تاکنون مشخص شده قرار است در جلسه ای قبل از پایان سال ۱۳۹۵ 
این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار 

گیرد و جزئیات بیشتری در این مورد مشخص شود. 

جزییات اجرای مرخصی 84 روزه 
زنان شاغل دارای »فرزندخوانده«

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از اجرای مرخصی 8۴ روز 
»دوره مراقبت« ویژه زنان شاغل که فرزندی 
را از بهزیستی به حضانت می گیرند خبر داد 
و گفت: این بخشنامه از یک ماه گذشته ابالغ 
بیان  با  زدا  اجراست.محمدحسن  قابل  شده و 
اینکه این مدت مرخصی همانند فرزندان دیگر 
که به دنیا می آیند لحاظ می شود و مربوط به کودکان تا زیر سه سال 
و  دفترچه  فرزندان عادی  فرزند هم همانند  این  برای  است گفت:  
خدمات تامین اجتماعی ارائه می شود. مالک احراز شرایط مقرر شروع 

مدت مرخصی دوره مراقبت از تاریخ تولد کودک خواهد بود.

سرمقاله

چهارشنبه ای با عطر بهار
* امین جم

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( این آیین از آن جهت 
موکول  چهارشنبه(  )شب  شنبه  سه  غروب  به 
های  رسیدگی حساب  با  زرتشت  که  است  شده 
گاهشماری به تنظیم و تدوین دقیق تقویم توفیق 
سه  به  سال  تحویل  که  بود  سالی  آن  و  یافت 
تا  شنبه  سه  آن  نیم  که  شد  مصادف  ای  شنبه 
از سال کهنه و نیمه بعدازظهر جزو  ظهر جزیی 
را  روز  هر  آغاز  چون  و  آمد  حساب  به  نو  سال 
بنابراین  دانستند  می  روز  همان  شب  نیمه  در 
فردای آن سه شنبه را نوروز شناختند و شبش را 
جشن گرفتند و آتش افروختند و از آن پس  آن 
البته قول   . را چهارشنبه سوری قرار دادند  شب 
از آداب آن  بیان شده است و  های دیگری هم 
گردآوردن بوته ، گیراندن و پریدن از روی آن و 
من  از  تو  تو،سرخی  از  من  زردی  عبارت  گفتن 
می باشد.صرف نظر از تایید یا تقبیح آن متاسفانه 
سال های اخیر این رسم جایش را به ترقه بازی 
خطرناک  منفجره  و  محترقه  مواد  از  استفاده  و 
اخیر  سالهای  در  را  زیادی  حوادث  و  است  داده 
البته قربانیان حوادث چهارشنبه  ایم.  بوده  شاهد 
آخر سال تنها افرادی نیستند که با مواد محترقه و 
خطرناک سروکار دارند بلکه شهروندانی که ناظر 
حوادث خطرناک چهارشنبه آخر سال هستند، در 
موارد متعددی دچار مرگ ،مصدومیت، قطع عضو 
و نابینایی شده اند. آمارها نشان می دهد در سال 
های گذشته قربانیان زیادی در این مراسم داشته 
ایم . در سال جاری تاکنون از روزهای هفتم و 
هشتم اسفند ماه حدود ۱۰ نفر حین ساختن مواد 
به  البته  اند.  داده  از دست  را  خود  جان  محترقه 
جان  و  پالسکو  ساختمان  ناگوار  حادثه  دنبال 
فداکارمان کمپین  نشانان  آتش  از  تعدادی  دادن 
نمی  که  اند  کرده  اعالم  و  شده  تشکیل  هایی 
خواهند چهارشنبه سوری امسال را همانند سال 
های گذشته برگزار کنند.  به طور کلی  در این 
راستا باید یادآور شویم که متولیان امر نیز اعم از 
انتظامی ،امدادی و فرهنگی باید آیین چهارشنبه 
سوری را صرف نظر از تاریخچه و نقدهای وارده 
ظرفیت  تمام  از  قهری  برخورد   جای  به  آن  بر 
های فرهنگی جامعه برای هدایتگری و کاهش 
آسیب های آن استفاده کنند. و باید یادآور شویم 
به  که  سازی  فرهنگ  اقدامات  برخی  الحمدهلل 
های  آسیب  حوزه  در  گریخته  و  جسته  صورت 
آیین چهارشنبه سوری  نادرست  اجرای  از  ناشی 
گونه  به  و  داشته  خوبی  تاثیرات  گرفته  صورت 
چشمگیر  کاهش  بیانگر  آمارها  که  است  ای 
شک  بی  است.  آیین  این  در  خطرناک  حوادث 
پیشگیری  در  مدرسه  اولیای  و  ها  خانواده  نقش 
از حوادث نقش مهمی ایفا می کنند. باید کودکان 
درک  حوادث  از  که  کرد  تشویق  را  نوجوانان  و 

خوبی داشته باشند. 
و سخن آخر اینکه هرگونه بی توجهی به نکات 
ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه 
سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین 
و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد. و خانواده 
های محترم باید در کنار شادی و نشاط فرزندان 
باشند  داشته  پرخطر  رفتار  اینکه  از  را  آنها  خود 
این  مراسم  برگزاری  صورت  در  و  دهند  پرهیز 
این  از  تا  بدارند  پاس  متعارف  حد  در  را  آیین 
طریق به خانواده شهدای آتش نشان هم احترام 
گذاشته باشیم و شاهد حوادثی نیز نباشیم و ان 
شاا... چهارشنبه آخر سال همه عطر بهار به خود 

بگیرد و نه بوی حادثه و غم.

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

گچ کاری و گچ بری 
به قیمت مناسب 
پذیرفته می شود.
)شهر، روستا(  

09904712042

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950142 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقایان محمد حسن رجبی فرزند موسی و ابوالفضل رجبی فرزند محمد حسن متضامناً محکوم هستند به پرداخت مبلغ 

سیصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در مرحله اجرا در حق محکوم لها خانم حلیمه بنی اسدی 
و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه احدی از محکوم علیهما جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی یک قطعه باغ به مساحت 1200 متر مربع به همراه 20 دقیقه 
آب از چاه عمیق شماره 2 معروف به چاه صحرا واقع در روستای کالته ملک )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری میزان آبدهی چاه مذکور 26 لیتر در ثانیه و فاصله آن تا باغ موصوف حدود 1500 متر می باشد که در 
حدود 50 متر از این فاصله آب با لوله منتقل می گردد. در باغ مذکور نیز در ۳-4 سال اخیر در چهار ردیف نهالکاری عمدتاً از گونه های عناب و انار که به مرحله محصول دهی تدریجی رسیده اند. تعداد ۳6 اصله نهال عناب و 28 
اصله انار و مابقی آلو، انگور و پسته می باشد که حسب نظر کارشناس منتخب آب و اراضی مذکور مجموعاً دویست و هشتاد و هشت میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس تقاضای فروش  آن را از طریق مزایده عمومی نموده 
است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیهما قصد دارد در تاریخ 1۳96/01/21 از ساعت 9 الی 9:۳0 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی 
اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون )288/000/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده 
با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 
10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و 

خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 11۳ به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

آگهی حق تقدم شرکت همراه داده نوژان )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 5439 و شناسه ملی 14006236371

به شماره 54۳9  ثبت شده  نوژان )سهامی خاص(  داده  کلیه سهامداران شرکت همراه  اطالع   به 
می رساند: با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1۳95/12/7 و تفویض اختیار عملی 
نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره، نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون 
ریال به مبلغ صد میلیون ریال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ریالی با نام عادی از طریق مطالبات 
حال شده سهامداران از شرکت یا پرداخت نقدی افزایش یابد، از کلیه سهامداران محترم شرکت 
درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود نسبت به خرید سهام 
جدید استفاده نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب جاری شماره 601-40122-201 شرکت 
نزد بانک پارسیان شعبه بیرجند واریز و فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در استان خراسان جنوبی، 
شهرستان بیرجند، پاسداران 19 ، نبش پیتزا پازل، طبقه دوم کدپستی 97186۳6118 تسلیم نماید. 
ضمناً هر سهامدار به نسبت سهم خود حق تقدم در خرید سهام جدید را دارد. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مقرر، هیئت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت 

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

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

آموزشگاه علمی امام علی )ع( جمع بندی دروس ذیل را برگزار می کند: 
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
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سه شنبه   * 24 اسفند 1395 * شماره 3746

واقعا درسته مردم رو برای پلمپ یک دفتر اینقدر 
بشه  اون  هزینه  همه  این  و  بندازن  سر  درد  به 
ما حاضریم این پولو بدیم این این همه درد سر 
داشت  کار  چقدر  دفتر  یک  پلمپ  مگه  نکشیم 
باید بری ثبت  یک درخواست و بعد پلمپ حاال 
بری  نباشه  یا  باشه  درست  سامانه  اگه  اینترنت 
اداره پست منتظر بشی هزینه  یک ساعت توی 
بودجه  کسری  نداره؟  ارزشی  مردم  وقت  بماند 

دولت باعث شده یا دلیل دیگه داره.
915 ... ۶۸۴

از شهردار محترم و تمام عزیزانی که در اجرای فضای 
 سبز حاشیه مجتمع ستاره کویر تالش می نمایند

شما  به  خداوند  ا...  انشا  سپاسگزاریم.  صمیمانه 
جزای خیر عطا فرماید.

915 ... ۴۸۸
زدگی یخ  دلیل  به  میوه  قیمت  که  روزها   این 

داشته  افزایش  زمستانی،  های  میوه  از  بخشی 
نکته  اما  بیاد  در  مردم  صدای  که  شده  باعث  
این  شود  می  انسانی  هر  ناراحتی  باعث  که  ای 
یک  من   : گفت  ها  مشتری  از  یکی  وقتی  که 
هفته شده که میوه نخریدم روند افزایش قیمت تا 
کی ادامه دارد ؟ درهمین حین که این بنده خدا 
داشت ناراحتی اش را ازگرانی میوه ابراز می کرد 
اگه شما جای من  . مشتری دیگری گفت پس 
بودید چه می کردید من حدود یک سال و شاید 
هم بیشتراست که میوه نخریدم با این که هرروز 
ها بچه  چرا  که  کنند  می  اعتراض  هایم   بچه 

به مهدکودک  ومدرسه میوه می آورند وما میوه 
ببریم و ما خجالت می کشیم جلوی  نداریم که 
 دوستانمان . اما من جوابی ندارم که به بچه هایم
ها مدت  که  هستم  کارگری  من  که  چرا   بدهم 

و  تا ظهر سرگذر هستم  روز  و هر  بیکارم  است 
برمی گردم خدا هیچ  خانه  به  خالی  ظهر دست 
نکند.هزاران  وفرزندش  زن  ی  روشرمنده  پدری 
اون  اند  بیکارشده  کار  از  بنده خدا  این  مثل  نفر 
وقت بعضی ها به فکرقانونی کردن حقوق های 
نجومی هستند . درد مردم نبودن کار و نداشتن 

درامدبرای تهیه مایهتاج.
915 ... ۴۶7

می خواستم به محضر استاندار برسانم الزم است 
فکری بحال بیکاری جوانان بفرمائید ، اینجانب 
که  مخابرات  شرکت  در  کار  سال   10 از  پیش 
مدیرعامل  آقای   ، گذشت  آنجا  در  بنده  جوانی 
را  دیگر  نفر  چند  و  من   ، کار  کردن  حجمی  با 
ناقص  و  حقوق  کردن  نصفه  با  و  کرده  بیرون 
پهن  ای  سفره  خودشان  گفته  از   ، بیمه  کردن 
کرده اند که همگی از آن بهره ببرند. گرچه از این 
 قضیه یکسال و نیم گذشته است ولی می بایست

مدیران ، نسبت عملکردشان دقت کنند.
990 ... 377

دلشون  واقعا  که  عزیزی  ازدوستان  باسالم 
تحصن  و  آمده  درد  به  استاندار  های  کلمه  از 
برداری  کاله  خیلی  موارد  برای  خواهشا  کردند 
چرا  استان  در  مشابه  موردای  و  میزان  های 
دلشون بدرد نمیاد اینا هم مربوط به همین مردم 
استان می شود چرا تجمع نمی کنن؟ استاندار و 
حرفاشون توضیح دادن دیگر نگران مردم نباش
915 ... 130

هیج  که  کسانی  فکر  به  خدا  به  را  شما  سالم 
که  پولی  و  ندارن  دولتی  نهادهای  از  حمایتی 
آجیلی  بخرن  لباسی  خود  فرزند  برای  بتوانند 
بخرن باشین من سه فرزند دارم اگرلباس دست 

دوم هم باشه ما قبول می کنیم.
915 ... ۸72

متاسفم به حال مرکز استانی که در آن فقط چند 
مرکز سونوگرافی وجود دارد بخش خصوصی که 
هزینه اش سر به فلک می رساند و مراکز دولتی 
هم که نوبت ها  تا چند ماه  پر شده است انوقت 

مادم از افتتاح پروژه ها  درمانی می زنیم .
915...250
نوروزی  مسافران  عید  که  سال هست   3 سالم 
آزادی  پارک  یعنی  بیرجند  پارک  ترین  به شلوغ 
جنب پل دژبان می آیند و با یک پارک مخروبه 
مواجه می شوند آیا سه سال وقت برای بازسازی 

یک پارک الزم هست. 
915...31۴

صادرات تولیدات پاالیشگاهی ایران از مرز ماهیرود

 صدا و سیما- با احداث تأسیسات سیلندر پرکنی گاز مایع ال. پی. جی در مرز ماهیرود، امکان صادرات تولیدات پاالیشگاهی ایران به افغانستان، فراهم شد. این تأسیسات در زمینی به مساحت 
۸100 مترمربع و با ظرفیت ذخیره سازی ۴۸ تن گاز مایع ساخته شده است که قابلیت شارژ روزانه ۸00 سیلند گاز را دارد. حقی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استانداری، هزینه ساخت 
این تأسیسات را 15 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: این تأسیسات با هدف درآمدزایی تولیدات پاالیشگاهی ایران و تأمین نیاز استان فراه افغانستان به سوخت گاز مایع، در مرز ماهیرود احداث شد.

»چهارشنبه سوری«  واژه   - کاری  نسرین 
روزهای  از  یکی  نام  چهارشنبه  واژه  دو  از 
پشتو  و  ُکردی  زبان  در  که  سوری  و  هفته 
»سرخ«  معنی  به  ایرانی  دیگر  زبان  چند  و 
سرخی  به  اشاره  که  شده،  ساخته  است 
و  زود  تا صبح  که  بزرگی  آتش  دارد.  آتش 
می شود  داشته  نگه  روشن  خورشید  برآمدن 
زمانی  از ظهر  بعد  این آتش معمواًل در  که 
روی  از  و  می کنند  روشن  آتش  مردم  که 
پریدن  آغاز می شود و در زمان  آن می پرند 
از  تو  سرخی  تو،  از  من  »زردی  می خوانند: 
من«. این جمله نشانگر باوری برای تطهیر 
به  »سوری«  واژه  که  است  پاک سازی  و 
بیان  به  دارد.  اشاره  آن  به  »سرخ«  معنی 
آتش  که  هستند  آن  خواهان  مردم  دیگر 
و  بیماری  زردی،  و  پریدیگی  رنگ  تمام 
سرخی  آن  بجای  و  بگیرد  را  مشکالتشان 
شاهنامه  در  بدهد.  آنها  به  نیرو  و  گرمی  و 
بزم  درباره  اشاره هایی  هم   فردوسی 
دارد  وجود  نوروز  نزدیکی  در  چهارشنبه ای 
که نشان دهنده کهن بودن این جشن است. 
از  ملّی،  این جشن  به  مربوط  سّنتی  مراسم 
دیرباز در فرهنگ سّنتی مردمان ایران زنده 

نگاه داشته شده است.

آتش نزد ایرانیان نماد
روشنی و پاکی بوده است

عنوان  باستانی  زبانهای  دکترای  دانشجویی 
ایرانیان باستان نماد روشنی،  کرد: آتش نزد 
پاکی، طراوت، سازندگی، زندگی، تندرستی و 
در پایان بارزترین نماد خداوند در روی زمین 
است. عبدی با بیان اینکه چهارشنبه سوری 
به عنوان مقدمه و پیش  پارسی  در فرهنگ 
درآمد عید نوروز نیز شناخته شده است  افزود: 
هماره در طول تاریخ، قبل از فرا رسیدن سال 
نو و تحویل نوروز برپا می شده و هنوز هم در 
بین اقوام و شهروندان ایرانی از اهمیت فوق 

العاده ای برخوردار است.

آداب و رسوم چهارشنبه سوری

وی معتقد است: بوته افروزی، آب پاشی و 
آب بازی، فالگوش نشینی، قاشق زنی، کوزه 
سوری،  چهارشنبه  آش  کوزه،  فال  شکنی، 
آجیل مشگل گشا، شال اندازی، شیر سنگی، 
شب  این  رسوم  و  آداب  از  مروارید(  )توپ 
حتی  ما  اکنون  که  است  می رفته  شمار  به 
ایم.  نشنیده  هم  را  آنها  از  خیلی  نام   شاید 
به گفته وی اگر کسی ناخوش داشته باشد 
شنبه  چهار  شب  در  او  سالمتی  نیت  به 
خانه ی  در  می رود  برداشته،  ظرفی  سوری 
که  این  بدون  و  می کوبد  را  سایه ها  هم 
به آن ظرف می زند،  با قاشق  چیزی بگوید 
صاحب خانه یا خوراکی و یا پول در ظرف 
ناخوش  به  را  خوراکی ها  آن  می اندازد.  او 
می دهند و یا با آن پول چیزی می خرند و به 

ناخوش می خورانند که بهبود یابد.

اهدای نذور و فدیه به ارواح
 در چهارشنبه سوری 

بیان  باستانی  زبانهای  دکترای  دانشجویی 
باستان  ایران  های  کتاب  برخی  در  کرد: 
اکنون  که  مراسم  از  بسیاری  است:  آمده 
سوری  چهارشنبه  شب  و  سال  پایان  در 

از  است  واره  نشان  و  کنایه  مانده،  باقی 
جمعه  شب  ارواح.  به  فدیه  و  نذور  اهدای 
آخر سال، شب چهارشنبه و یا آخرین شب 
نذری  و  رفتن  قبور  اهل  زیارت  به  سال 
برای اموات دادن، مراسم آتش افروختن بر 
مشکل  آجیل  پخش  زرتشتیان،  میان  بامها 
و  بازی  کجاوه  و  کوزه  فال  مراسم  گشا، 
و همه جای  مردم همه  میان  اندازی  شال 
دارند. قدیم  ایران  در رسوم  پایی مشخص 
جنبه های  از  یکی  که  است  باور  این  بر  او 
دور  و  بیماری ها  نمودن  پاک  آتش  تقدس 
دوران(  آن  تعبیر  )به  خبیثه  ارواح  کردن 
سرایت  در صورت  نمونه  برای  است؛  بوده 

آتش  در  را  بیمار  ابزار  و  رخت  طاعون 
این  و  پا ک شود؛  بدی ها  از  تا  می ریختند 

بی احترامی به آتش بشمار نمی آید.
رسم  هم  امروز  همین  داد:  ادامه  عبدی 
دادن  تاب  خانه  گرد  و  کردن  دود  اسفند 
و  بیماری  و  شر  زدودن  )برای  است  رایج 
چشم زخم( که باز مانده از گذشته است؛ هم 
اکنون پریدن از روی آتش هم می توانسته با 
فلسفه پاک کردن نفس صورت گرفته باشد.
وی خاطر نشان کرد: با مرور زمان، کم کم 
ترانه  خواندن  و  آتش  روی  از  پریدن  رسم 
است:در  زشت  واقع  در  که  شد  باب  هایی 
جشن چهارشنبه سوری از روی شعله آتش 
جستن و ناسزایی چون “سرخی تو از من و 
است  روزگارانی  از  گفتن  تو”  از  من  زردی 
که دیگر ایرانیان مانند نیاکان خود آتش را 
امروزه  و  نمی دانستند  ایزدی  فروغ  نماینده 
به  زا  آتش  و  منفجره  مواد  از  استفاده  هم 
این مراسم باستانی و زیبا اضافه شده است.
ایران  اساطیر  در  پژوهشی  منابع:کتاب 
باستان  ایران  کتاب  بهار-  مهرداد  نوشته  
چهارشنبه  زیبای  رسم  آموزگار  ژاله  ترجمه 
شده  عوض  خطرناک  های  بازی  با  سوری 

است.
این رسوم  اما متاسفانه چند سالی است که 
بازی  آتش  با  را  خود  جای  ایرانی  زیبای 
انفجار  مهیب  صدای  و  خطرناک  های 
است.جوانان  کرده  عوض  محترقه  مواد 
مواد محترقه  راحتی  به  توانند  متاسفانه می 
را خریداری کنند و برای مردم و بقیه ایجاد 
کرد:  عنوان  همشهری  کنند.نوجوان  خطر 
انواع  توان  می  بیرجند  بازار  چهارشنبه  در 
برخی  در  حتی  و  کرد  خریداری  را  ترقه 
سطح  های  ساندویچی  و  ها  مارکت  سوپر 

افزود:  شود.وی  می  یافت  فراوانی  به  شهر 
سازمان  گشت  ماموران  اینکه  به  توجه  با 
بازار  رصد  به  انتظامی  نیروی  و  شهرداری 
و  می پردازند  عید  شب  دست فروش های  و 
اکثر  است،  ممنوع  نیز  محترقه  مواد  فروش 
پاساژها  و  مغازه ها  انبارهای  در  فروشندگان 

مواد محترقه را نگهداری می کنند.
متأسفانه برخی سایت ها در این فضا اقدام 
کنند  می  محترقه  مواد  ساخت  آموزش  به 
مراقب  خصوص  این  در  باید  ها  خانواده  و 
فرزندان خود باشند چرا که آشنایی نداشتن 
کودکان با این مواد و آموزش ناقص سایت 
است. خطرناک  بسیار  خصوص  این  در  ها 

اگر چه فروش مواد محترقه از سوی نیروی 
انتظامی منع شده  است، هر سال با نزدیک 
چهارشنبه   و  سال  پایان  روزهای  به  شدن 
سوری، برخی از فروش این مواد آتش بازی 

درآمدهای میلیونی به جیب می زنند.

نهادهای فرهنگی برای 
سوری  چهارشنبه  تلفات  کاهش  

فرهنگ سازی کنند

شناس  آسیب  و  پژوهشگر  احمدی  رضا 
سازی  فرهنگ  لزوم  به  اشاره  با  اجتماعی 
رسانه ها و نهاد های فرهنگی برای کاهش 
کرد:  عنوان  سوری  چهارشنبه  حوادث 
برگزاری  و  ها  شادی  برای  سازی  فرهنگ 
نهادهای  توسط  باید  ایرانی  های  سنت 
بهترین  ها  خانواده  و  شده  آغاز  فرهنگی 
زمینه  این  در  ممارست  و  تمرین  محل 
سالهای  در  متاسفانه  افزود:  وی  هستند. 
فرهنگی  امور  در  متولی  نهادهای  گذشته 
شادی  فرهنگ  تدوین  زمینه  در  حرکتی 
نکرده و برگزاری اینگونه مراسم را بر عهده 
یکی  اند.  گذاشته  جوانان  مخصوصًا  مردم 
که  است  سوری  چهارشنبه  مراسم  این  از 
شود  می  برگزار  سال  چهارشنبه  آخرین  در 
شنبه سوری  چهار  اخیر  دهه  دو  در  هرچند 
به چهارشنبه سوزی تبدیل شده و شهرها را 

به میدان جنگ تبدیل کرده است.
کرد:  نشان  خاطر  اجتماعی  شناس  آسیب 
هفته ها قبل از چهارشنبه سوری خانواده ها 
مخصوصًا افرادی که دارای فرزند نوجوان و 
جوان هستند دچار اضطراب و دلهره شده و 
تلخ هستند. چهارشنبه  وقوع حوادث  منتظر 
آسیب  و  عواقب  اما  است  روز  یک  سوری 

باقی  دیدگان  آسیب  با  عمر  یک  آن  های 
خواهد ماند. صداهای ناهنجار، آتش سوزی 
ایجاد رعب  باعث  ها و کارهای غیرمنطقی 
و وحشت و حتی سکته های قلبی و مغزی 
برای  خطرناکی  مشکالت  و  سالمندان  در 

زنان باردار خواهد شد.
برنامگی  بی  متاسفانه  کرد:  تصریح  احمدی 
اساس  بر  هر کسی  باعث شده  مراسم  این 
را  روند  این  شکلی  به  خود  میل  و  سلیقه 
چهارشنبه  از  قبل  های  هفته  کند.  سپری 
به  بازار  و  از کوچه  سوری صداهای مهیبی 
سرمایه  تومان  میلیاردها  و  رسد  می  گوش 

کشور به هدر می رود.

مراکزی  باید  کرد:  ابراز  اجتماعی  پژوهشگر 
استفاده  مورد  اقالم  تولید  و  برگزاری  برای 
باشد  داشته  وجود  خطر  بی  و  استاندارد 
مجرای  در  جوانان  و  نوجوانان  نشاط  تا 
سوری  چهارشنبه  اگر  بگیرد  قرار  منطقی 
های  سال  همچون  و  سازی  فرهنگ  بدون 
یا  و  به سنت  ربطی  تنها  نه  یابد  ادامه  اخیر 
نشاط ندارد بلکه باعث وارد شدن زیان های 
مختلف جانی، عصبی و مالی به آحاد جامعه 
در  اجتماعی  شناس  آسیب  شد.این  خواهد 
خاتمه گفت: تدوین فرهنگ شادی و عرضه 
ابزار تخلیه انرژی این فرصت را ایجاد خواهد 
برگزاری جشن  افراد عالقمند ضمن  تا  کرد 
در  کنند  شادی  و  تفریح  سوری،  چهارشنبه 
با  آمیخته  اجتماعی  نشاط  صورت  این  غیر 
ویرانگری هیچ شباهتی با باورهای فرهنگی 

و ارزشی ما نخواهد داشت. 

مصدومیت 15 نفر در 
استان در سال گذشته 

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
گذشته  سال  در  خراسان جنوبی ،  پزشکی 
چهارشنبه سوری  مراسم  در  کرد:   اعالم 
این  از  که  کرد  امدادرسانی  حادثه   15 به 
اعزام  بیمارستان  به  مصدوم  نفر   9 تعداد 
که  بوده  سطحی  جراحت  دچار  نفر   ۶ و 
عباسی،  شده اند.علیرضا  درمان  محل  در 
فوریت های  مرکز  نیروهای  کرد:  اظهار 
به   ،  23 تا   20 ساعات  از  استان  پزشکی 
استان  در  مراسم چهارشنبه سوری  15حادثه 
امدادرسانی کرده اند.وی خاطرنشان کرد: که 
قائن دچار جراحت های  5 حادثه  در  نفر  دو 
سطحی سوختگی بر اثر انفجار ترقه شده و 

مرکز  شدند.معاون  مداوا  سرپایی  به صورت 
پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مدیریت 
هم چنین  کرد:  تصریح  خراسان جنوبی، 
آتش  حرارت  اثر  بر  قائن  در  نفر  یک 
اتومبیل،  الستیک  زدن  آتش  از  ناشی 
پس  وی  که  شد  صورت  سوختگی  دچار 
به  محل،  در  اورژانس  نیروهای  حضور  از 
یافت. انتقال  شهرستان  این  بیمارستان 
از  مورد   7 نیز  بیرجند  در  داد:  ادامه  عباسی 
حوادث چهارشنبه سوری گزارش شده که به 
بیمارستان اعزام شده هم چنین 3 حادثه در 

فردوس گزارش شده است.

آماده باش 11۰ آتش نشان

شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
سال  پایانی  روزهای   در   کرد:  بیان  بیرجند 
25 خودرو آتش نشانی با 110 نیروی عملیاتی 
با  میرزایی  موسی  هستند.  باش  آماده  در 
بی  سوری  چهارشنبه  است  امید  اینکه  بیان 
آن  حوادث  و  بگذاریم  سر  پشت  را  خطری 
پایانی  روزهای   در  افزود:   دهیم،  پایان  را 
و شش  سیار  نشانی  آتش  ایستگاه   13 سال 
ایستگاه ثابت در آماده باش هستند.وی ادامه 
در  نشانی  آتش  ثابت  های  ایستگاه   : داد 
مناطق سجاد شهر، غفاری، میدان امام )ره(، 
معصومیه، رجایی 2۶ و مهر شهر بوده و آماده 
خدمت رسانی به کاربری های ثابت هستند.
ایستگاه   13 همچنین  داد:  ادامه   میرزایی 
سیار آتش نشانی آماده باش هر گونه عملیات 
چهارشنبه  در  احتمالی  خطرات  با  مقابله  و 
سوری هستند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
انجام  اقدامات  به  اشاره  با  بیرجند  شهرداری 
شده در راستای کاهش آسیب های چهارشنبه 
سوری بیان کرد: 150 پوستر نکات ایمنی در 
خاطر  است.وی  شده  توزیع  بیرجند  مدارس 
نشان کرد: همچنین در 200 نقطه شهر اعم از 
بانک ها، ایستگاه های اتوبوس و هایپرمارکت 
های مهم، پوستر نکات ایمنی آتش نشانی نیز 

نصب شده است.

انجام میثاق نامه دانش آموزان
با شهدای آتش نشان

ایمنی  بنر نکات  پنج  اینکه  بیان  با  میرزایی 
است،  شده  نصب  بیرجند  شهرستان  در 
افزود: همچنین با دانش آموزان میثاق نامه 

ای با شهدای آتش نشان نیز نوشته اند.
چهارشنبه  خطرات  راستای  در  ما  داد:  وی 
دهیم  نمی  هشدار  بیرجند  مردم  به  سوری 
آن  از  اما  هستند  فهیم  هایی  انسان  چراکه 
ها خواستاریم به احترام خون شهدای آتش 
استفاده  خطرساز  مواد  از  پالسکو  نشان 
نشانی  آتش  سازمان  نکنند.مدیرعامل 
ما  فرزندان  کرد:  تصریح  بیرجند  شهرداری 
از  و  بوده  خانه  به  مان  بازگشت  منتظر  نیز 
شهروندان خواستاریم اقداماتی انجام ندهند 
خطر  به  نشانان  آتش  حیثیت  و  جان  که 
نجات  و  امداد  معاون  بخشی  بیفتد.احمد 
بیان  با  هم  جنوبی  خراسان  احمر  هالل 
اینکه  یک آمبوالنس به همراه دو خودروی 
دو  افزود:   هستند  باش  آماده  نجات  ست 
مثل  مکانهای  مختلف  در  موتور سوار  تیم 
و  هستند  مستقر  بیدخت   و  آباد  شوکت 
حالت  در  عملیاتی  ها  نیرو  بقیه  همچنین 

بحرانی  آماده باش هستند.

فرهنگ سازی تدبیری برای کاهش آسیب های چهارشنبه سوری 

بهترین هدیه به پاس زحمات شهدای آتش نشان:

آقایانی   : کن  چاپ  کامل  را  من  پیام  لطفا  آوای 
خدمت  خواستم  زدند  دامن  مسائل  این  به  که 
هفته   3 از  بیش  متاسفانه  که  کنم  عرض  شما 
های  بازی  قربانی  گوشت  مردم  ما  که  است 
سیاسی شما هستیم خواستم همه شما را متوجه 
بگویم 1  مورد  چند  و  کنم  رهبری  های  دغدغه 
- رهبری گفتند جامعه دو قطبی نشود مخصوصا 
 وقت انتخابات آنوقت در یک طرف شهر عده ای
 در حوزه علمیه و در طرفی دیگر عده ای در یک 
حسینیه تجمع کرده اند و ... عده ای افراد مقابلشان 
را ضد انقالب و آنها نیز این گروه را تندوری افراطی 
می خوانند به نظر این وقایع معنایی جز دوقطبی 
می دهد؟ 2 - رهبری بر وحدت تاکید کرده اند و 
آنوقت می بینیم نه تنها وحدت در جامعه را از بین 
برده اید که وحدت بین نخبگان داخلی هر طیف 
نیز به تفرقه تبدیل شده و باعث خوشحالی دشمن 
گردیده است دیگر االن دوستان روحانی خوب و 
بد نامگذاری می شوند ، امام جمعه انقالبی و ضد 
انقالب تفسیر می شوند  و نمایندگان هم در بین 
خود به اختالف نظر افتاده اند ؟ واقعا این بازی ها 

دارد به چه سمتی می رود؟

مسؤالن  از  که  کسانی  بگم  خواستم  جان  آوا 
و  وعده  مورد  در  که  میگن  رو  مطلبی  شما  به 
بعد  بگیرین  حتمی  قول  ایشان  از  هست  وعید 
چاپ کنین..مثال همین یارانه که چند روز پیش 
سوم  و  بیست  تا  بیستم  بودین  نوشته  توروزنامه 
قول  الکی  چرا  نیستن  مطمئن  میشه..اگه  واریز 

میدن مثل بعضی از قولهای دیگه..  باتشکر  
915...927
اگر خیلی دلتان به حال مردم استان و نظارت بر 
کار مدیران کل سوخته یک مورد سراغ دارم لطفا 
 رسیدگی کنید.مسوول یک اداره کل بعد از ظهر ها
 باتفاق چند تن از معاونان خود به سالن ورزشی 
رفته و والیبال تمرین می کنند پس از آن دوش 
گرفته و در آالچیق مجموعه بصرف میوه مشغول 
می شوند . در پایان برای همگی اضافه کار رد 
می کنند و به ریش من وشما و بقیه می خندند . 

خواهشمند است پیگیری بفرمایید .
915...903
.چرا ز ترس آمریکا ماهواره آماده شده که اینقدر 
هزینه شده و مهندسان داخلی زحمت کشیده و وقت 
گذاشته اند رو عملیاتی نمی کنند.رهبری چند بار 
 تذکر بدهند رشد علمی متوقف شده. خفت و تحقیر

کشور و مردم تا چه حد
915...55۸
اینو  برات  بود  گرفته  ،دلم  عزیز  آوای  سالم 
رو  هایی  جوابیه  مسئوالن  دیدم  بارها  فرستادم... 
فرستادن و چاپ شده و گره از کار برخی همشهریان 
آسیب هم  زیاده  بازم گرفتاری  باز شده،اما خوب 
زیاده،اما هر کدوم از مسئوالن که دارن این متن 
پیام رو میخونن،ازشون میخوام که این موارد رو 
در سال جدید با جدیت بیشتری پیگیری کنن و 
نیروها  حقوق   خصوص  در  کنن.اولی  رفعشون 
هست سعی کنید حقوق همشهریان ما رو در اسرع 
وقت پرداخت کنید )انصاف نیست شب عیدی( دوم 
اینکه  تکلیف خودتون رو با مهر شهر روشن کنید 
و ادارات هم شفاف با هم بسیج بشن و گره از کار 
مردم اون منطقه باز کنند.سوم با افکار بسته برخی 
گزاران سرمایه  نخبگان  پروندن  از  مسئوالن   از 
برای  تالش  حال  در  که  استان  جوانان  تمام  و 
توسعه همین استان هستن خودداری کنید چهارم  
بحث  بیخود  و  پوچ  مسائل  سر  باهم  همه  این 
خورند. می  ترکش  مردم  فقط  وسط  این   نکنیم 
آخریش هم سالی که نیکوست از بهارش پیداست 
... شاید با حضور رئیس جمهور مشکالت استان 
و...(تا  مرز  توسعه  آهن شرق  راه  بودجه   )کمبود 
حدی حل بشه و گامی به جلو بره پس همه باهم با 
هم دلی و حسن نیت کمک کنیم تا از این فرصت 

به بهترین شکل استفاده کنیم.
915....277

شماره حساب  امامزاده آقا سید علی)ع(  020126846003 و  شناسه واریز آن  
93003486116 می باشد و قابـل واریز در کلیـه شعب بانـک ملی و صندوق

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

امامزاده آقا سیدعلی )ع( شهرستان نهبندان گردشگری مذهبی در خراسان جنوبی )5(
این مزار در محل روستای سید علی از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان واقع شده است. مزار سید علی تا شهر سربیشه 25 کیلومتر وتا شهر نهبندان 85 کیلومتر فاصله 
دارد و در حاشیه بزرگراه نهبندانـ  بیرجند قرار دارد. همجواری این آستان با بزرگراه زاهدانـ   مشهد موجب شده تا همه روزه پذیرای خیل عظیمی اززائران ومسافران باشد. 
مخصوصاً زائرین پاکستانی و افغانی که از این مسیر می گذرند، لحظاتی در این محل اطراق می کنند. تاریخ و بانی اولیه بنا به درستی مشخص نیست. آنچه افراد سالخورده به یاد 
دارند، بنای اولیه مزار خانه کوچک با سقف گنبدی و ساخته شده از خشت بود. بعد ها به علت کوچکی خانه مزار آن را تخریب کردند. دومین بنای مزار بزرگ تر از بنای اولی به 
همراه مسجدی کوچک در کنار آن ساخته شد. در این زمان ورودی مزار از دو در امکان پذیر بود؛ یکی ورودی به داخل حرم و دیگری ورودی به مسجد. سومین مرحله بازسازی 
مزار در سال 71 توسط اداره اوقاف و امور خیریه شروع و ساختمان فعلی به نحو مطلوبی ساخته شد. درآمد مزار از نذورات نقدی و غیرنقدی مردم تأمین می شود . در کنار مرقد 
امامزاده سیدعلی صندوقی است که مردم نذورات نقدی خود را در آن می ریزند و زیر نظر اوقاف صرف هزینه های ضروری مزار می شود. تعداد 40 باب زائرسرا و 10 باب سوئیت 

جهت استفاده زوار احداث شده است. این واحد ها دارای امکانات الزم بوده و به طور رایگان در اختیار زوار قرار می گیرد. طرح جامع این مزار هم اکنون در حال اجرا است.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
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ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای دانشگاه علمی کاربردی از امروز
 
تسنیم- ثبت نام برای پذیرش در دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای همچنین دوره مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای 
)ناپیوسته( نظام آموزش مهارتی حرفه ای دانشگاه جامع علمیـ  کاربردی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 از امروز سه شنبه 
24 اسفند آغاز می شود. متقاضیان محترم برای اطالع از جزییات پذیرش باید امروز سه شنبه به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند. سه شنبه *24 اسفند 1395 * شماره 3746

خواندنی ها

دست محترم خود را 

روی دسته دنده نگه ندارید

پدال- احتمااًل هنگام دوره های آموزشی دریافت 
گواهینامه فرد آموزش دهنده به شما گفته که هر دو 
دست خود را تا حد امکان روی فرمان قرار دهید. اما 
بسیاری از ما در هنگام رانندگی دست خود را روی 
دسته دنده نگه می داریم. آیا می دانید که با این کار 

می توانید به گیربکس خودرو آسیب برسانید؟
با دنبال کردن دسته دنده به داخل تونل گیربکس 
و نگاه کردن به طرف دیگر میله ی کنترلی را خواهید 
یافت که دارای دوشاخه ی انتخاب کننده بوده و هر 
شاخه برای دو دنده مشترک است. این دوشاخه ی 
تعویض کننده برای درگیر شدن با پیوست دندانه ای 
)دنده ای که در شفت گیربکس و در حال چرخش 
دیده می شود( طراحی شده است. سپس این شاخه 
باعث فشار دادن پیوست دندانه ای به طرف دنده ی 
موردنیاز می شود، این عمل با کمک سنکرون انجام 
به  تا عمل درگیر شدن قطعات دندانه دار  می شود 
انتخاب  دوشاخه ی  بنابراین  گیرد.  صورت  نرمی 
کننده برای اعمال نیرو به پیوست دندانه ای طراحی 
شده و تماس های کوچک در هر طرف شاخه به 
عنوان مناطق تماس بین دو شاخه استفاده می شود. 
البته دوشاخه ی انتخاب کننده زمان کوتاهی را 
به پیوست دندانه ای تماس می یابد؛ اما با قرار دادن 
دست خود روی دسته دنده، این فشار دوشاخه برای 
دوره ی ثابتی خاتمه می یابد و بنابراین باعث ایجاد 
دوشاخه های  عموماً  می شوید.  ناخواسته  ساییدگی 
می شوند  ساخته  شده  سخت  فوالد  از  تعویضی 
حین  شده  ایجاد  نرمال  فشار  می توانند  بنابراین 
شما  دست  وزن  اما  کنند  تحمل  را  دنده  تعویض 
روی دسته دنده می تواند ساییدگی پیوست دندانه ای 

و دوشاخه ی انتخاب کننده را سرعت بخشد. 
سناریوی بدتر اینکه شما می توانید باعث شکستن 
دوشاخه ی انتخاب کننده و یا ساییدگی بست پیوست 
را  بیشتری  امر مشکالت  این  دندانه ای شوید که 
این  از  بنابراین  ایجاد خواهد کرد؛  برای گیربکس 
به بعد تمرین کنید که پس از هر بار تعویض دنده 
قرار می دهید و  را روی فرمان  مجدداً دست خود 

حداکثر کنترل خودروی خود را در اختیار دارید. 
از این طریق مهارت های رانندگی شما نیز ارتقا 
خواهد یافت و خودرویتان امن تر و دقیق تر خواهد 
بود و البته گیربکس نیز به خاطر عدم وجود فشار 

ناخواسته روی قطعاتش از شما تشکر خواهد کرد.

یادداشت

زردی من از تو  
سرخی تو از من

* ایرج حسابی 

فلسفه  براساس  ایران،  های  آیین  تمامی 
ای درست و طی چند هزار سال شکل گرفته 
باشد.  می  خرافات  هرگونه  از  عاری  که  است، 
بشر، کشف  اختراع  ترین  برجسته  رو  همین  از 
در  ماندگار  و  مبارک  یادی  و  نام  با  را،  آتش 
می  پاس  سوری  چهارشنبه  نام  به  مراسمی، 
یافته،  توانایی  تا  آموخت  به مردم  دارند. آتش، 
تاریکی،  زدگی،  یخ  مرگ،  سرما،  از  را،  خود 
)بروز  خواری  خام  و  وحشی  حیوانات  حمله 

از بیماری ها(، مصون بدارند. بسیاری 
و  جنگی  تجهیزات  و  سالح  آتش،  کشف  با 
زدایی  میکروب  به  آوردند،  فراهم  را،  دفاعی 
ضدعفونی  ساختند،  جراحی  وسایل  رسیدند، 
را  پاکیزگی  نهایتٌا  و  گرفتند  یاد  را  کردن 
و  یافتند  اشراف  امراض،  معالجه  به  آموختند، 
بهره  فعالیت،  و  کار  برای  بیشتری  زمان  از 
آن  برای  ایرانیان،  االیام،  قدیم  از  گرفتند. 
کودکان،  در  را  سپاس  این  برجسته  نقطه  که  
جاوید  طفولیت،  از  خود  جوانان  و  نوجوانان 
یاد  به  را در تمام عمر  این جاودانگی  بدارند و 
باشند، در شب چهارشنبه آخر هر سال،  داشته 
سوری،  چهارشنبه  نام  به  همتا،  بی  جشنی  در 
را،  الهی  سپاس  این  تا  آمدند،  می  هم  گرد 
ساده  زبان  به  بدارند.  زنده  سرور،  و  شادی  با 
از  پریدن  هنگام  که:  آموختند  خالصه  کالم  و 
روی آتش بگویند زردی من از تو، سرخی تو از 
من، یعنی ضعف و نادانی و کاستی خودم را از 
طریق آتش )عامل نوآوری( جبران کرده و به 
آغاز  پاسداشت  رسم،  می  دانشی  های  افزوده 
پژوهش،  و  نوآوری  امر  به  احترام  اختراعات، 
باید به شکلی، در دل و روح هر ایرانی، برقرار 
هفته،  روز   ۷ یاد  به  آتش،  بوته   ۷ بماند.  باقی 
از حرارت  ایرانی  هر  گردد،  افروخته  برپا شود، 
دلسردی  و  نومیدی  و  یاس  شود،  گرم  آن 
بریزد و همواره، دلگرم، شاد  را، در آن  هایش 
است،  بزرگی  گناه  این  پس،  باشد.  امیدوار  و 
سخره  به  را،  مبارک  و  مقدس  آورده  این  که 
بگیریم، آن را، خرافه دانسته، یا خدای ناکرده، 
به آتش پرستی، ترجمه کنیم ! که مسلمًا، این 
و  تاریخ  از  ناآگاه  و  ایرانی  ضد  یک  فکر  طرز 
پدیده،  این  اثبات  و  تایید  در  است.  فرهنگ 
را   سوری  چهارشنبه  آجیل  اندیشمند،  ایرانیان 
دیگر  به  که مشکل گشا هم خوانده می شود، 
تا  بیایید  یعنی  افزایند.  می  این شب،  ملزومات 
در  اما   گردد.  امید حالل مشکالتتان  و  شادی 
اینجا، به یک رسم بسیار مهم انسانی، در رسوم 
ایرانیان، که همانا آزادی و آزادی خواهی است 
است،  زنی  قاشق  رسم  این  نماییم:  می  اشاره 
پول  اعانه،  گردآوردن  برای  جوان،  و  پیر  که 
روند،  می  ای  خانه  هر  در  به   ،... و  شیرینی  یا 
آنان،  نوعان  از هم  یکی  نو،  مبادا شب سال  تا 
ها  خوشحالی  و  ها  شادی  این  همه  از  محروم 
اجازه  به  اتکا  با  تا  ایستند  می  فالگوش  و  باشد 
برنامه  و  مشکالت  بروز  از  آگاهی  برای  بیان 
ریزی برای رفع آن درد دل مردم، کوچه و بازار، 
حل  برای  راسخ  عزمی  شنیده،  همسایه  و  در 

معضالت در سال نو را فراهم آورند.

همه  با  که  بنایی   کهن ترین  اهرام  نیوز-   مشرق 
باز   ، امروز  دنیای  در  تکنولوژی  و  علمی  های  پیشرفت 
هنوز  است.  مانده  مجهول  اعصار  مجهول  آن  اسرار  هم 
حتی انسان نمی تواند به دقت  سازندگان قدیم ، سنگهای 
ساختمانی را با همان ظرافت بسازد. هنوز استادان از روی 
با دقت  آنچه که  تنی، مشابه  هم چیدن سنگهای هفتاد 
و وسواس عظیم در بنای هرم بزرگ به کار رفته است ، 
عاجزند . هنوز محاسبات ریاضی ما در اندازه گیری ابعاد زمین 
و حرکت سیاره ها از دقت و صحت محاسبات انجام شده در 
زمان ساخت هرم بزرگ برخوردار نیست . جالب است بدانیم 
هر جسم یا ساختمان هرمی شکل که دقیقاً با ابعاد متناسب 
با هرم بزرگ مصر ساخته شود و در امتداد شمال و جنوب 
مغناطیسی زمین قرار گیرد، می تواند به پیرایش ، انعکاس و 
تمرکز میدان های انرژی منتهی شود. از آزمایش های متعددی 
که در درون اجسام هرمی شکل با ابعاد چند سانتی متر تا چند 
متر انجام شده  این نتیجه حاصل گردیده که نوع جسم یا 
ماده ای که در ساختمان این اهرام به کار رفته است ، به هیچ 
وجه در ماهیت میدان های انرژی که در درون آنها متمرکز 

می شود  تاثیر ندارد.  بنا برنتایج آزمایش ها: 
1. غذاهای حتی فاسدشدنی تا مدتهای زیادی، بدون فساد 

در درون هرم باقی می مانند.
2. آب های آلوده ، تصفیه و عاری از میکروب می شوند.  

3. گیاهان با سرعت بیشتری رشد می کنند. 
4. فلزات زنگ زده ، جال و صیقل اصلی خود را باز می یابند. 
5. انسان ها به آرامش بهتری دست یافته و نیز به قدرت 

اندیشه آدمی افزوده می شود. 
6. درمان بیماریهای روحی و روانی با سهولت بهتری انجام 
می شود. مسئله ای که برای اولین بار منتهی به کشف این 
خواص در اجسام هرمی شکل گردیده، مالحظه این حقیقت 
بود که حیوانات مرده در داخل آرامگاه اصلی فرعون در هرم 
بزرگ هر چند آب خود را از دست داده اند، ولی فاسد نشده اند، 
در نتیجه این مشاهده بود که محققین متوجه گردیدند که 
شاید شکل خاص هرم در این پدیده دخالت داشته باشد.  آنها 
پس از آزمایشاتی دریافتند  بین شکل اهرام و اثرات فیزیکی و 

شیمیایی و بیولوژی فضای داخل آن نسبت های معینی وجود 
دارد و با رعایت این نسبت ها می توان اثرات آن را تشدید نمود 
. بر خالف تصور عمومی که قرنها هرم گیزا را تنها آرامگاهی 
بزرگ برای خئوپس تصور می کردند و دستور ساخت آن را تنها 
علت عقده های خود بزرگ بینی می دانستند، اکنون دانشمندان 
دریافته اند که این بنای شگفت انگیز ، گنجینه ای از علوم روزگار 
بوده است . گویا این ساختمان هرمی شکل همچون کتابی 
سنگی بازگو کننده دانش و تکنولوژی آن روزگاران است . 
دانشمندان  به این نتیجه شگفت انگیز دست یافته اند که ابعاد 
هرم گیزا در رابطه تنگاتنگ با ابعاد کره زمین است. یعنی نه 
تنها طول پیرامون قاعده هرم برابر طول نیم دقیقه قوس 
نصف النهاری است که از رأس هرم گذشته و دلتای رود نیل را 

در بر می گیرد، بلکه دانش نوین ثابت کرد که بسیاری از ابعاد 
بنیادین بخش های گوناگون هرم، گویای شمار روزها، سالها 
و سده های خورشیدی هستند.  برای ساختمان این اهرام ، 
دو میلیون و ششصد هزار قطعه سنگ های تراشیده شده، از 
گرانیت و مرمر با وزن هایی از 2 تا ۷0 تن با دقتی بی مانند در 
حدود جزئی از میلیمتر تراشیده شده تا بنایی به ارتفاع 140 متر 
پدید آید. نکته جالب اینکه در احداث زاویه ها و شیب های هرم، 

عامل دقیق و پیشرفته علم مثلثات مورد نظر بوده است.   
برخی از مشاهدات در مورد هرم

سالها پیش ، گروهی از مردم متوجه شدند که صداهای 
غیرعادی و نامفهوم از اهرام به گوش میرسد . با توجه به 
آنکه صدا نوعی انرژی است ، اگر مصر قدیم به خواص و آثار 

مرتبط به صدا تا این حد آشنایی داشتند ، کاماًل منطقی به 
نظر می رسد که جنبه های اکوستیک معماری را در ساختمان 
هرم رعایت کرده باشند  . سالها قبل ، شخصی بنام سر ویلیام 
سیمونز در گالری بزرگ اهرام هرم گیزا ، برای اولین بار 
متوجه شد که صدا در این فضا به شکل غیرعادی تشدید و 
طنین انداز می شود  .بسیاری از افراد ادعا کرده اند که صداهایی 
غیرعادی به مانند زمزمه های نامفهوم که از راه دور به گوش 
می رسد ، از هرم های کوچک نیز شنیده اند. از زمانهای بسیار 
قدیم ، پزشکان به این حقیقت آشنا بودند که صدای موسیقی 
در شفای پاره ای امراض به خصوص بیماریهای روانی اعجاز 
می کند . رشد گیاهان را سرعت می بخشد و در حیوانات و 
انسانهایی که در معرض این صداها قرار می گیرند، تغییرات 
و تحوالت کاماًل محسوسی پدید می آورد و اینک بر اساس 
دانش جدید همه این پدیده ها نشانگر آن است که امواج صدا 
حامل نوعی انرژی هستند که عمیقاً بر روی سلولها اثر مثبت 
یا منفی باقی می گذارند . در مصر قدیم ، صدا به عنوان یکی 
از ابزارهای اصلی برای درمان بیماریها به کار گرفته می شد. 
یونانیان، ایرانیان، هندیها، سرخپوستان آمریکا و بسیاری از 
قبایل بدوی از این سیستم معالجه ، استفاده می کرده اند. 
فیثاغورث حکیم یونانی    ازصدا به عنوان یک نیروی خالق 
نام می برد که ارتعاشات آن هم جنبه  مادی و فیزیکی و هم 
اثرات معنوی دارد . او مدعی بود که این علم را در انجمنهای 

سری مصر فراگرفته است. 
شعاع های نورانی اهرام

گزارشهای دیگر درباره هرم بزرگ حاکی است که گه گاه 
بر  در  را  هرم  اطراف   ، شکل  دایره ای  نورانی  شعاع های 
می گیرد و یا صداهایی ناله مانند از پیکره ابوالهول نیز شنیده 
می شود . به هر صورت طبیعت انرژی در اطراف و داخل هرم 
هر چه تصور شود و هدف سازندگان و معماران آن در ایجاد و 
کاربرد قدرت های کیهانی هر چه بوده باشد ، این حقیقت به 
جای خود باقی است که هم اکنون این نیروها در هرم وجود 
دارند و زمانی که به شناسایی و نحوه عمل این نیروها آگاه 
شویم ، شاید به چگونگی استقرار تمدنی بنیادی و اصولی در 

دوران ساخت هرم ها دست یابیم.   

اهرام ثالثه مصر و شگفتی های آن

توصیه هایی از جنس امنیت

لطفًا به احترام آتش نشانان ...

به منظور تامین ایمنی هر چه بیشتر شهروندان در 
شب چهارشنبه آخر سال توصیه می شود: 
* از آتش بازی کودکان جلوگیری کنید.

* از آتش زدن بوته و هیزم درکنارخودروها و مواد 
قابل اشتعال خودداری کنید.

* از پارک خودرو درگذرگاه ها و کوچه های 
کم عرض بپرهیزید.

* مایعات و مواد آتش زا از جمله نفت، بنزین و 
کبریت را در دسترس کودکان قرار ندهید. 

* انباری و زیر زمین و هر نقطه ای از منزل را که 
احتمال می دهید فرزندانتان از آن به عنوان محل 
اختفاء و نگهداری مواد محترقه استفاده کنند مورد 
بازرسی مکرر قرار داده و حتی المقدور از رفت آمد 
کودکان و نوجوانان به این محل ها جلوگیری کنید.

* هنگام آتش زدن بوته و هیزم باید توجه داشت 
زمین محل مسطح و هموار باشد و بهتر است روی 

زمبن خاکی یا سطح بتونی باشد.
* در صورتی که لباس گشاد بر تن دارید از نزدیک 
شدن به آتش یا پریدن از روی آن جدا خودداری کنید.
* از بازی با وسایل و مواد محترقه خودداری کنید.
* بدانید که انفجار فقط 250 گرم مواد ساخت 
ترقه می تواند یک آپارتمان را به شدت تخریب کند 
ضمن اینکه شیشه های ساختمانهای مجاور نیز در 

اثر این انفجار شکسته خواهد شد.
و  مراقبت  به  نیاز  محترقه  مواد  نگهداری   *
شرایط خاصی دارد و قرارگرفتن آنها درکنار حرارت 
و یا در هوای گرم و در جیب یا دست افراد ایجاد 

انفجار و اشتعال می کند.
محترقه  مواد  استفاده  و  نگهداری  خرید،  از   *

توسط فرزندان خود ممانعت کنید.
با گوشزد کردن خطرات  باید  * والدین محترم 
جانی و مالی ناشی از انفجار مواد محترقه و ارائه 
توصیه های ایمنی، فرزندان خود را به پرهیز از دست 
زدن به این بازی های خطرناک ترغیب کنند و از 
خروج آنها از منزل جلوگیری کنند چون حضور آنها 
با آتش و مواد  در محوطه ای که دیگران در آن 

محترقه بازی می کنند خطرناک است.
* در صورت بروز آتش سوزی و هر گونه حادثه 
دیگر مراتب را سریعًا به سامانه 125 اطالع دهید.

شمیم مهربانی

عکس هایشان به یادگار ماند ! 

 * شمیم  صفائی 

سوختن فقط با آتش نیست !
گاهی جای خالی یک نفر جگرت را می سوزاند !

هفته ها می گذرد از حادثه تلخ ایران !
حادثه پالسکو که خیلی از افراد در صحنه حادثه 

مشغول عکاسی بودند !
عکس هایشان به یادگار ماند !

عکس پدری که از پدر شدنش فقط چند هفته 
می گذشت و فیلم ها و تصاویری از پرپر شدن آتش 

نشانان این سرزمین !
هفته ها می گذرد !

کدام یک از ما به خانواده هایشان دوباره سر زدیم؟
می شود  ایرانی  مردان  غیور  این  از شجاعت 

سطر ها نوشت ...
می شود مغرور شد و افتخار کرد به داشتن این 

چنین دلیر مردانی در این سرزمین !
سرزمین الله بهشتی ... !

کاریکاتور باغ و قلعه مود -  صالحی مقدممحمد علی رجبی قاب عکس دوست دارید کودکتان کمتر مریض شود؟

داده نما، آوای خراسان جنوبی

و شیر  با ساالد  ناهار همراه  نان سبوس،  با  صبحانه همراه 
قبل از خواب یادتان نرود.

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  

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 

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

پخـش و نصـب 
     لولـه بازکنـی 

تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی
32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



سه شنبه * 24 اسفند  1394 * شماره 3746 

با دو پیشنهاد کاری هم زمان چه باید بکنیم؟
 دریافت کردن پیشنهاد کار، تجربه ی بسیار هیجان 
انگیزی است. اما دو پیشنهاد کار چه؟ آن هم در آن 
واحد؟ برای این یکی احتمااًل باید جشن گرفت.اوضاع 
اقتصادی رو به بهبود است و فرصت های زیادی پیش 
روی افراد باهوش، با انگیزه و خالقی مثل شما قرار دارد. 
این یعنی سناریوی باال صرفاً خواب و خیال نیست.اگر 
بعد از سبک سنگین کردن هر دو پیشنهاد، هر دو در این 
جنبه ها با هم برابر بودند، فاکتور های دیگری هستند که 
می توانید مورد بررسی قرار دهید. برای مثال، هزینه ی 
زمانی و کرایه ی رفت و آمد، از جمله مواردی هستند که 
به عقیده ی لئوناردی بررسی شان کاماًل منطقی است. 
اگر در هر دو شرکت فرصت شکوفایی دارید، اما رفت 
و آمد به یکی، روزانه یک ساعت وقت شما را بیشتر می 

گیرد انتخاب شما واضح خواهد بود.
یک راه دیگر برای ارزیابی و مقایسه ی موقعیت های 
مختلف شغلی این است که ببینید به صورت روزمره 
خودتان را کجا می توانید بیشتر تجسم کنید. به عبارت 
دیگر، لئوناردی می گوید اگر همه ی فاکتور های دیگر 
برابر بودند، از خودتان بپرسید فرهنگ هر یک از آنها 

چگونه است، و آیا می توان به آن بالید یا خیر.
اگر بعد از همه ی این بررسی ها و مقایسه ها باز هم واقعًا 
نمی توانستید از بین آنها انتخاب کنید، از هر دو به نفع 
خود بهره بگیرید. شما در این موقعیت از ابزاری بهره مند 
هستید به نام اهرم قدرت. از آنجایی که اکثر شرکت ها 
فرصت های شغلی خود را نسنجیده به این و آن پیشنهاد 
نمی دهند، می توانید فرض را بر این بگذارید که برای 

داشتن شما در تیمشان حاضرند با شما راه بیایند.
در نظر داشته باشید که مواردی مثل محدودیت های 

بودجه ای می توانند سد راه مذاکره قرار بگیرند.

مردی در کارخانه توزیع گوشت کار می کرد، یک روز 
که به تنهایی برای سرکشی به سردخانه رفته بود،در 
سردخانه بسته شد و او در داخل سردخانه گیر افتاد. 
آخر وقت کاری بود و هیچ کس متوجه گیر افتادنش 
درسردخانه نشد، بعد از 5 ساعت، مرد در حال مرگ 
بود که نگهبان کارخانه در سردخانه را باز کرده و مرد 

را نجات داد. 
پس از بهبود حالش، از نگهبان پرسید که چطورشد که 
به سردخانه سر زد. نگهبان جواب داد : » من 35 سال 
است که در این کارخانه کار میکنم و هر روز هزاران 
از  تو یکی  ولی  و میروند،  کارخانه میآیند  به  کارگر 
معدود کارگرهایی هستی که موقع ورود با من سالم 
و احوالپرسی می کنی و موقع خروج از من خداحافظی 

میکنی و بعد خارج میشوی. 
خیلی از کارگرها با من طوری رفتار میکنند که انگار 
نیستم امروز هم مانند روزهای قبل به من سالم کردی 
همین  برای  نشنیدم،  را  تو  کردن  خداحافظی  ولی 
تصمیم گرفتم برای یافتن تو به کارخانه سری بزنم. 
من منتظر احوالپرسی هر روزه تو هستم چون از نظر 
تو ، من هم کسی هستم و وجود دارم . »متواضعانه تر 
و دوستانه تر وجود هم را لمس کنیم، بی تفاوت بودن 

خصلت زیبایی نیست«

ما ندرتًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، 
درحالیکه پیوسته در اندیشۀ 
چیزهایی هستیم که نداریم. 

راه حل موفقیت این است که :
اشتیاق شما به پیروزی ،بیشتر از ترس

 شما از شکست باشد....

در عالم گل گنج نهانی مائیم
دارندۀ ملک جاودانی مائیم

چون از ظلمات آب وگل بگذشتیم
هم خضر و هم آب زندگانی مائیم

 امید یعنی اینکه بدانیم برای انجام کارهای بزرگ 
همیشه نمی شود یک گام بزرگ برداشت

گاهی وقت ها باید ،یک عالم گام کوچک برداریم ...

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید
 زیرا در عمل خواهید دید که همیشه 

وقت کم و کوتاه است. 

در آغاز سال نو بسیاری از ما به این فکر می کنیم که 
در سال جدید باید چه کارهایی انجام دهیم، چه موفقیت 
هایی به دست بیاوریم و به کجا برسیم. معموال کسب و 
 کارهای بزرگ یک دپارتمان مستقل برنامه ریزی دارند که 
وظیفه اش فکر کردن درباره همین موضوعات است، اما 
ندارند. مدیران  امکاناتی  کسب و کارهای کوچک چنین 
ندارند. مدیران  امکاناتی  کسب و کارهای کوچک چنین 
کسب و کارهای کوچک در مقاطع حساس مانند سال نو 
 و یا سال روز تاسیس شرکت خود به این موضوعات فکر 
می کنند. رویاهایی می بافند و متاسفانه در بیش تر موارد 
هم این رویاپردازی ها به جایی نمی رسد.»هدف« را آرزو 
یا فکر می دانند که برای محقق کردن آن »تعهد« وجود 
داشته باشد. هدف گذاری به شما برای تعیین مسیر بهتر 
کمک می کند، برای پیمودن این مسیر انگیزه می دهد 
و یاری تان می کند که بیش تر به ایده آلی که در ذهن 

دارید نزدیک شوید.
این یادداشت راهنمایی است برای آن که آرزوهای سال نو 
خود را به »اهداف« تبدیل کنید. این راهنما البته محدود به 
کسب و کارها نیست و می توانید از آن برای هدف گذاری 

در زندگی شخصی و در حرفه تان هم استفاده کنید.
منظم فکر کنید و مستند کنید

اولین توصیه این است که در این نوروز، کمی منسجم تر 
و رسمی تر به آرزوهای تان فکر کنید. مثال اگر همیشه 

فکر  آینده  سال  اهداف  به  آب  دوش  زیر  و  حمام   در 
می کردید، در تعطیالت نوزوز وقت مشخصی بگذارید، 
لباس مرتب بپوشید، چند ساعت در یک اتاق بنشینید و 
افکارتان را نظم بدهید و نتیجه گیری کنید. نکته دیگر این 
است که تفکراتتان را مکتوب کنید. »امیت اسمیت« بازیکن 
پرافتخار فوتبال آمریکایی می گوید: »آرزوها تا وقتی آرزو 
هستند که آن ها را روی کاغذ ننوشته ای، وقتی نوشتی 
تبدیل به هدف می شوند«. شما هم اهدافی که برای سال 

آینده در نظر می گیرید را مکتوب کنید و نگه دارید.
کوتاه مدت در خدمت بلندمدت

بهتر  کنید  می  تعیین  را  اهدافی  آینده  سال  برای  وقتی 
 است اول به این موضوع فکر کنید که قرار است در یک
چشم انداز بلندمدت تر )مثال 10 یا 15 ساله( در کجا ایستاده 
باشید. 10 سال بعد قرار است کسب و کار شما کجا باشد؟ 
چه مقیاسی داشته باشد؟ در کدام زمینه، کدام بازارها فعالیت 
کند؟ چرا این چشم انداز مهم است؟ چون اهداف کوتاه 
مدت قرار است که شما را به سوی این چشم انداز هدایت 
کنند.این چشم انداز را باید با توجه به گذشته تان و قابلیت 
ها و ضعف هایی که از خوتان سراغ دارید ترسیم کنید. بعد 
از این که چنین چشم اندزای را ترسیم کردید سعی کنید 
به این فکر کنید که برای رسیدن به آن چشم انداز باید چه 
مسیری طی شود. چه قابلیت هایی باید به دست بیاید، بر 
کدان چالش ها باید غلبه کنید. درواقع چشم انداز بلندمدت 

به اهداف و اقدامات کوتاه مدت شما جهت می دهد.
خصوصیات اهداف

اهداف باید روشن، قابل اندازه گیری یا قابل قضاوت باشند 
)معلوم شود که باالخره محقق شد یا نشد؟( مثال گفتن این 
که می خواهم امسال »فروش« خوبی داشته باشم، کافی 
نیست. باید مشخص کنید که خوب از نظرتان چه مقدار 
است. خصوصیت دیگر هدف این است که باید واقع گرایانه 
باشد. یعنی اگر شما در سه سال گذشته کمتر از 200 میلیون 
تومان فروش کرده اید و تغییر زیادی هم در کسب و کارتان 
رخ نداده نباید هدف پس انداز سال آینده تان را یک میلیارد  

تومان در نظر بگیرید. 
این نوع هدف گذاری فقط به ناامید شدن شما می انجامد. 
همین طور هدف باید کمی بلندپروازانه باشد و برای شما 
یک چالش به حساب  بیاید. اگر شما هر سال 200 میلیون 
تومان فروش می کنید نباید هدف فروش سال بعد را هم 
200 میلیون تومان درنظر بگیرید. چون انگیزه ای در شما 

برای تالش بیش تر ایجاد نمی کند.
چشم پوشی کنید

زندگی به شکل غم انگیزی کوتاه است و شما هرچه قدرهم 
که باهوش باشید بعید است بتوانید هر دو نوبل فیزیک و 
ادبیات را بگیرید. در کوتاه مدت هم نمی توانید همه چیز را 
با هم داشته باشید. نمی توانید هم پیشرفت خوبی در گیتار 
زدن داشته باشید. هم وقت زیادی را با دوستانتان بگذارنید، 

هم در رشته مهندسی نمرات عالی بگیرید و هم روزی چند 
ساعت را در فیسبوک بگذرانید. در کسب و کار هم همین 
طور است و معموال نمی توان همه چیزهای خوب را یک 

دیگر به دست آورد.
اهدافتان را اولویت بندی کنید، از برخی به کل چشم پوشی 
کنید، از برخی در میان مدت و از برخی در کوتاه مدت 
بگذرید. راهبرد یعنی »تشخیص این مساله که از چه چیزی، 

در چه زمانی باید صرف نظر کرد«.
از دیگران کمک بگیرید

از بزرگمهر دانا نقل شده است که »همه چیز را همگان 
دانند«. شما هم اگرچه خیلی دانا باشید، هم چنان به هم 
فکری دیگران نیازمندید. به سراغ دیگران بروید و از آن ها 
نظر بپرسید. از مشتریان تان بپرسید که چه طور می توانید 

خدمات بهتری ارائه دهید.
 از اهل خانواده تان بپرسید که آیا به نظر آن ها کسب و کار 
شما خوب پیش می رود و آیا پیشنهادی برای بهتر شدن آن 
دارند یا نه، از دوستانتان هم فکری بگیرید. این افراد گاهی 
چیزهایی از شما می دانند که خودتان توجهی به آن نکات 
ندارید. گاهی تجاربی دارند که می تواند به شما کمک کند. 
این که از آن ها بخواهید چندساعتی وقت بگذارند و به شما 
درباره ساختن آینده کسب و کارتان مشاوره بدهند برای 
شما بسیار راه گشا خواهدبود و برای آن ها هم احتماال 

دلپذیر است.
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عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

مگر ندیده اند که چه بسیار نسلها را پیش از آنان هالک گردانیدیم که دیگر آنها به 
سویشان بازنمی گردند. سوره یاس، آیه 31

حدیث روز  

هیچ تنگنا و گشایشی نیست مگر آنکه مشیت و قضا و امتحان الهی در آن نهفته است.
 امام صادق )ع(

سبک زندگی

چگونه در سال جدید آسانتر پول دربیاوریم؟

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- آسوده وراحت- سرمربی 
سرشناس تیم ملی فوتبال آرزانتین 
کردستان- استان  در  2-شهری 

پایتخت مصر - واحد پول عربستان 
3-پدر یزید- هرسازمان تروریستی 
هیچ  به  مشرق-  باد   -4 مخفی 
مخزن   -5 رومانی  پایتخت  وجه- 
ثابت با متحرک ذخیره سیمان-یک 
6-گشودن  خیس  سرباز-  دسته 
7-داد  متعهد  بردن-  سود  معما- 
 -8 شرط  کلمه  بها-   - فریاد  و 
و  قدرت  ریخته-  درهم  فرمانده- 
پزشک- رفته-  هدر  9-به  توان 

این  پوست   -10 برجا  پا  و  برقرار 
حیوان بالی جانش شده- نام مادر 
خون  جوی  صادق)ع(-  جعفر  امام 
انگیز- تهی  تاثر  پایه-  11-ورزش 
و  12-آسمانی  بیچاره  و  دست 
معنوی- شهره آفاق- سحاب 13-
با سر به زمین خوردن  چهره نما- 
14- مقابل خروج- حامله و باردار-

چشم  دفع  15-برای  بنیاد  و  پایه 
بدگفته می شود- مترسک جالیزی

برنامه  دادن-  عمودی:1-دشنام 
در  پرچم  بردن  باال  برای  ای 
پی  در  پی  و  پیوسته  پادگان- 
فرستاده  نیرنگ-  و  2-حقه 
یعقوب- سرزمین   -3 شده-کتف 

جستجو   - سوزاندنی  چوب 
یا  پالستیکی  روکش  4-قیمت- 
نایلونی- هنگام مصیبت می گویند 
صحیح  بلغارستان-  در  5-بندری 
خطوطی  کننده-  رقابت   -6 بودن 
را  ویدیوئی  تصویر  وضوح  که 
پایانی  مسابقه  برد-  می  بین  از 
از  تندی-  و  عجله  ها-  7-هدف 
8-ابر  جاهلیت  زمان  های  بت 
نزدیک سطح زمین- محل استقرار 
در  برنامه  عوامل  و  فنی  تجهیزات 

راستودیو- عددی یک رقمی 9-باغ 
هوشی  ارباب-تیز  شیراز-مقابل 
10-بهاری در هم ریخته -افسار-
11-بزرگواری- دارایی  و  ثروت 
قوی-نهی  و  12-شجاع  پیچ  سیم 
13-حالتی  کردن  درو  کننده-ابزار 
در نخستین ماه های حاملگی-غیر 
نرسیده  مطلوب  حد  ضروری-به 
زورگو-ملخ  و  ظالم  14-رمق- 
ایران  دریایی 15- رودی در غرب 

-زمانه- تکان، جنبش
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به چند نیروی آقا و خانم جهت کار 
در باغ رستوران نیازمندیم.

 58323324 -09157285321

به یک نفر اسنک زن با تجربه
 با حقوق عالی نیازمندیم.

32235935 -09358608424

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

تجربه کنید.   09158668002

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

فروش دو واحد آپارتمان واقع 
در معلم ، 120متری ، نما رومی 
با سنگ ، نورگیر ، سه خواب  
گرمایش از کف ، سند آزاد 

 در مرحله گچ کاری، تحویل 4 ماهه
 09153624831

به مدرک دانشگاهی با حداقل سه 
سال سابقه بیمه مرتبط با ابنیه یا 

آب نیازمندیم.  09158651933 

تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09306703037

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مغازه خانه زرین واقع در خیابان 
منتظری با کلیه اجناس به فروش 
می رسد.    09331709687 

فروش فوری دو باب مغازه در قاین 
سند ششدانگ تجاری دائم 

 40 متر - 2 امتیاز برق - آینده 
عالی - شهرک آزادی پاساژ روبروی 

پلیس 10+  فی: 60 میلیون 
 09159612230

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702
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فرواگشه کاظمی 
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس 35 و 37 
  09123024066

09151638890

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان ، همراه با کارگر ماهر 

09105451077 - اقدامی 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

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 

09384928910-باقری -  09157411071

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

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

حمل بار با وانت پذیرفته می شود 09159618581 - فاروقی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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دو بازی تدارکاتی ایران در سال ۹6 قطعی شد

جهان نیوز- تیم ملی ایران در سال جدید در دو بازی تدارکاتی به 
مصاف تیم های ارمنستان و عراق می رود.در شرایطی که اردوی 
تیم ملی برای دو بازی حساس مقدماتی جام جهانی در دور برگشت 
مقابل قطر و چین به صورت غیررسمی آغاز شد و قرار است تا پایان 
هفته شکل جدی تری به خود بگیرد تا بازیکنان برای بازی دوستانه 
با عراق در تاریخ 28 اسفند آماده شوند این بازی قرار است سال 
آینده هم تکرار شود.با تالش های صورت گرفته از سوی فدراسیون 
فوتبال، تیم ملی قرار است سال آینده در ماه های ژوئن)خردادماه( 
و اکتبر)مهرماه( قبل و بعد از بازی های پایانی مقدماتی جام جهانی 
دو بازی تدارکاتی با تیم های ارمنستان و عراق برگزار کند که هر 

دو بازی خارج از ایران خواهد بود. 

ابهام در سفر تیم فوتسال امید به فرانسه

مهر- در حالی که قرار بود تیم فوتسال امید ایران برای انجام دو 
بازی تدارکاتی به فرانسه برود، سفر به این کشور در ابهام قرار 
گرفته است.بازی با تیم زیر 2۱ سال فرانسه در خاک این کشور 
برای تیم ایران اهمیت بسزایی دارد چرا که بازیکنان جوان ایران 
می توانند قبل از حضور در مسابقات آسیایی که انتخابی المپیک 
جوانان هم هست، به تجربیات بین المللی خود اضافه کنند.عباس 
ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در این خصوص گفت: 
فوتبال  فدراسیون  سوی  از  دعوتنامه  ارسال  باوجود  متاسفانه 
فرانسه، سفارت این کشور در تهران اعالم کرده اگر می توانیم 
برنامه و بازی خود را عقب اندازیم. این در حالی است که ما برنامه 

هایمان را روی این مسابقه تنظیم کرده ایم.

ماموریت سخت کشتی فرنگی در پایان سال ۹5

از روز  ایرنا - سی و پنجمین دوره جام جهانی کشتی فرنگی   
می  برگزار  آبادان  کوثر شهر  در سالن  ماه  اسفند  پنجشنبه 26 
شود.  تیم ملی ایران در گروه یک با روسیه، قزاقستان و آلمان 
هم گروه است و در گروه دوم این رقابت ها نیز ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، بالروس و اوکراین قرار دارند. با مشخص شدن ترکیب 
تیم های شرکت کننده در این مسابقات، در گروه یک تیم ایران 

برای صدرنشینی کار بسیار سختی را برابر روسیه خواهد داشت .

برای کسب سه امتیاز به مصاف استقالل خوزستان می رویم

استقالل  تیم  ایرنا -جمال بل ماضی گفت:بازی سختی مقابل 
تهران داریم چرا که این تیم در دو دیدار گذشته پیروز شده و 
در این بازی نیز از امتیاز میزبانی سود می برد. دیدار تیم های 
استقالل خوزستان و لخویا قطرامروز سه شنبه 24 اسفندماه در 

ورزشگاه غدیر اهواز برگزار می شود.

غذاهای مضر و سالم برای سفر

ایرنا- در ایام عید نوروز سفرهای نوروزی به 
توجه  دلیل  به همین  رسد  اوج خود می 
درسفر  مصرفی  غذایی  مواد  و  تغذیه  به 
بسیار مهم است.یکی از مواد غذایی مهم 
و حساس آب مصرفی است. از آب چشمه، 
نهر و رودخانه برای آشامیدن استفاده نکنید.

و  کنسروی  غذاهای  غذاهای شور،  خوردن 

تواند سالمت شما  می  فودها  انواع فست 
با خود  را که  بیاندازد.غذاهایی  را به خطر 
پزنکنید.غذاهایی  نیم  برید  می  سفر  به 
مثل کتلت و کوکو یا تخم مرغ پخته برای 
سفرمناسب هستند و غذاهایی مثل الویه و 
کباب کوبیده، کالباس و سوسیس بسیار 

حساس و فساد پذیرهستند.

فواید استفاده از مواد پروبیوتیک 

سیمرغ- با مصرف پروبیوتیک ها می توانید 
تعداد باکتری های مفید روده تان را افزایش 
پروبیوتیک،  های  باکتری  منبع  دهید. 
از  هستند.یک سری  ها  میوه  و  لبنیات 
باکتری های  حاوی  مفید  خوراکی های 
پروبیوتیک عبارتنداز: ماست:ماست یکی از 
معروف ترین منابع حاوی پروبیوتیک است. 

پروبیوتیک  بر  ترش عالوه  ترش:کلم  کلم 
ها، حاوی ویتامین های مناسب سیستم 
کفیر:کفیر  است.نوشیدنی  بدن  ایمنی 
نوشیدنی تخمیری حاصل از شیر و دانه 
های کفیر است.نان خمیر ترش:نان خمیر 
تخمیر  وسیله  به  که  است  نانی  ترش، 

طوالنی مدت خمیرتولید می شود.  

پودرهای سفیدکننده و دندان ها

جام جم - در پودرهای سفید کننده دندان 
از ماده سیلیس استفاده می شود استفاده 
بیش از حد از آن به مرور زمان سبب سایش 
بیش از حد مینای دندان خواهد شد.ساییده 
شدن بیش از حد دندان ها باعث حساس 
مواردی  در  که  دندان ها خواهد شد  شدن 
فرد مجبور به عصب کشی آن دندان خواهد 

شد.  اما در ژل های سفیدکننده دندان از 
فسفریک اسید استفاده شده است که این 
ژل ها با اثرات خود بر روی بخش های رنگی 
دندان ها باعث روشن شدن دندان ها خواهند 
شد و اگر به صورت صحیح استفاده شوند 
عوارضی برای دندان نخواهند داشت بلکه 

باعث تقویت دندان می شوند. 

در این مواقع آب  ننوشید

عصر ایران- آب به عنوان مایع حیات شناخته 
از بدن  قابل توجهی  می شود. آب بخش 
انسان را نیز تشکیل می دهد ، باور کنید 
یا خیر، برخی مواقع باید از نوشیدن بیش 
از اندازه آب پرهیز کنید. هنگامی که مقدار 
ادرار  که  اید،هنگامی  نوشیده  آب  زیادی 
شفاف است ،هنگامی که یک وعده غذایی 

در  که  اید،هنگامی  کرده  مصرف  سنگین 
حال انجام تمرین ورزشی فوق شدید برای 
هستید،هنگامی  زمانی طوالنی  دوره  یک 
که از آب های طعم دار استفاده می کنید 
شیرین کننده های موجود در آب های طعم 
دار با افزایش گرسنگی و حتی افزایش وزن 

پیوند خورده اند.

ایران  فیزیوتراپی  انجمن  رئیس  ایرنا-   
گفت: بیشترین عارضه ناشی از حوادث 
ها  سوختگی  سال،  آخر  شنبه  سه 
شدیدی  عوارض  مواردی  در  که  است 
محدودیت  و  عضالت  کوتاهی  مانند 
های مفصلی برای افراد ایجاد می کند. 
دکتر محمدعلی محسنی بندپی اظهار 

دچار  عوارض  این  به  که  افرادی  کرد: 
های  جراحی  عمر  پایان  تا  شوند،  می 
روی  باید  زیبایی  و  عملکردی  مختلف 
با  که  دهند  انجام  خود  بدن  اعضای 
هزینه های سنگین مالی و روانی برای 
آنها همراه است.وی افزود: سوختگی ها 
به واسطه بی احتیاطی ها و انجام اعمال 

خطرناک در شب چهارشنبه آخر سال 
معموال بسیار عمیق و شدید هستند به 
گونه ای که حتی پس از انجام جراحی 
های مختلف و با بهترین کیفیت توسط 
هم  باز  کشور  متخصصان  ماهرترین 
اول  وضعیت  به  افراد  جسمانی  شرایط 
بازنمی گردد.محسنی بندپی اظهار کرد: 

و  ها  استخوان  باید  بدن،  حرکت  برای 
سوختگی  اما  کنند  کار  هم  با  عضالت 
ها باعث چسبندگی و کوتاهی عضالت 
شده و حرکت استخوان ها را با مشکل 
مواجه می کنند.تا آخر عمر تحت درمان 
های فیزیوتراپی باشند تا بتوانند حرکت 
بدن خود را به حد قابل قبولی برسانند.

 کوتاهی عضالت و محدودیت حرکتی مفاصل، نتیجه سوختگی در آخرین سه شنبه سال

خروپف می تواند باعث مرگ شما شود

ایران- خروپف می تواند به واسطه  عصر 
حتی  و  ژنتیک،  چاقی،  ها،  آلرژی 
شکل  عضله  بخش  آرامش  داروهای 
تواند  می  خروپف  همچنین،  بگیرد. 
نشانه ای از آپنه خواب باشد.افراد مبتال 
به آپنه خواب هنگامی که خواب هستند 
می  مواجه  تنفس  مدت  کوتاه  توقف  با 

باال،  خون  فشار  با  خواب  آپنه  شوند. 
مرتبط  قلبی  نارسایی  و  مغزی،  سکته 
است و مطالعات صورت گرفته می توانند 
این مسئله را تایید کنند.نرخ مرگ و میر 
و  شدید  خواب  آپنه  به  که  افرادی  بین 
برابر  سه  هستند،  مبتال  نشده  درمان 

بیشتر از افراد فاقد آپنه بوده است. 

 وقوع یک فقره تصادف تریلر با خودروی پراید در محور ارتباطی سربیشه به درح

طی تماس تلفنی دور روز پیش از اورژانس سربیشه مبنی بر شاخ به شاخ دو خودرو 
در پایین تر از گردنه حسن کلنگی دوتیم عملیاتی با دو خودرو به محل حادثه اعزام 
شدند.محمدی رئیس جمعیت هالل احمر سربیشه گفت :  طی تماس تلفنی از اورژانس 
از گردنه حسن کلنگی دوتیم  تر  پایین  بر شاخ به شاخ دو خودرو در  سربیشهمبنی 
عملیاتی با دو خودرو به محل حادثه اعزام شدند که توسط نجاتگران پایگاه سربیشه 4 
مصدوم خودروی سواری پراید که در زیر تریلر و الشه های خودرو گیر کرده بودند بعد از 
عملیات سنگین با ست های سبک از مرگ حتمی نجات پیدا کرده و به بیمارستان علی 
ابن ابیطالب )ع ( سربیشه انتقال داده شدند.شوکتی فر رئیس شبکه بهداشت و درمان 
سربیشه :دو نفر از مصدومان این حادثه که دچار شکستگی اندام تحتانی شده بودند 

جهت ادامه درمان به مرکز استان اعزام شدند.

اعترافات قاتل قهرمان بدنسازی ایران: هر شب دخترم را کتک می زد

میزان- پدر زن قهرمان بدنسازی کشور اعتراف کرد به دلیل اینکه مقتول دخترش را هرشب کتک می زد،او را به قتل رسانده است. ورزشکاران باشگاه 
بدنسازی در غرب شهر اصفهان در تماس با پلیس از قتل یکی از ورزشکاران با ضربات چاقوی فردی دیگر خبر دادند. بالفاصله ماموران پلیس در محل 
حاضر و تحقیقات خود را آغاز کردند. بررسی های اولیه مشخص شد مقتول محسن مکتوبیان یکی از قهرمانان پرورش اندام ایران است که به علت اصابت 
ضربه چاقو به قتل رسیده است.  در ادامه با اعالم موضوع به تیم های پلیس آگاهی،تحقیقات جنایی در این رابطه آغاز و قاتل در محل  قتل شناسایی 
و دستگیر شد.  در تحقیقات اولیه مشخص شد عامل جنایت پدر زن مقتول است که با ضربه چاقو دامادش را به قتل رسانده است. مرد میانسال در 
تحقیقات اولیه در مورد انگیزه اش از قتل قهرمان بدنسازی کشور، گفت: محسن دامادم هر شب وقتی به خانه می آمد همسرش را کتک می زد. چندی 
قبل از طریق دخترم متوجه شدم او دست بزن دارد و دخترم را زیر مشت و لگد می گیرد.  امروز برای صحبت با او اعتراض به این رفتارش به باشگاه 
آمدم اما محسن پس از شنیدن حرف هایم سیلی محکمی به من زد و با من درگیر شد. هیچ راه دفاعی نداشتم به همین خاطر چاقویی که همراهم 
بود را از در آورده و برای ترساندن دامادم ضربه ای را به سمتش زدم که چاقو وارد قلبش شد و او جانش را از دست داد.  با اعترافات پدر زن قاتل،او با 

دستور مقام قضایی برای انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد.

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1518:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خــوب، بــد، جلــف
روغن 5 کیلویی                 22000 تومان
قند 5 کیلویی شکسته       17000 تومان
شکر کیلویی                           2800 تومان 
پودرهوم کر                           2500 تومان

پودرسافتلن                          2500 تومان
چای گلین                             16000 تومان 
ماکارونی 700 گرمی                2000 تومان
دستمال 300 برگ                1650 تومان

فلکه طالقانی - روبروی دادگستری کل
 پخش مواد غذایی مروارید    09151603194

کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی
برنج پاکستانی در حد ایرانی با ضمانت پخت و برگشت 62000 تومان

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

32318382 - 09155614417

صدرو بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
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توزیع سبد کاال به ارزش 5 میلیون و 500 

هزار تومان در نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی شهرستان نهبندان 
در گفت وگو با خبرنگار آوا از توزیع  سبد کاال به 
و  داد  تومان خبر  و 500 هزار  میلیون  ارزش  5 
مددجویان  معلوالن،  بین  در   سبدها  این  گفت: 
با  نوروز  آستانه  در  شهرستان  این  نیازمندان  و 
و  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  بهزیستی،  همکاری 
جمعی از خیرین توزیع گردید.محمد بارانی با بیان 
پنجاه هزار  و  ارزش هر سبد کاال یکصد  اینکه  
شامل  سبد  این  اقالم  کرد  تصریح  است،  تومان 
برنج، قند،گوشت گوسفند، ماکارانی، سویا، چای، 
کنسرو، روغن، رب گوجه فرنگی و حبوبات بود و 

بین 35خانوار معلول، مددجو و نیازمند توزیع شد.

 ۴00 میلیون تومان برای تجهیز ستاد 
اسکان استان هزینه شد 

هزینه  از  پرورش  و  آموزش  تسنیم-مدیرکل 
ستاد  تجهیز  برای  تومانی  میلیون   ۴00 کرد 
اسکان خراسان جنوبی خبر داد.المعی در نشست 
مدیران  با  کل  اداره  معاونان  شورای  مشترک 
استان  مناطق  و  شهرستانها  پرورش  و  آموزش 
هدایت  استقبال،  وظیفه  پایگاه   1۴ کرد:  اظهار 
غیر  و  فرهنگی  نوروزی  میهمانان  اسکان  و 

فرهنگی آموزش و پرورش را برعهده دارند.

همکاری بیش از یک هزار نفر 
در ستاد تسهیالت نوروزی

 آستان حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس

تسنیم-مدیرعامل آستان حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)ع( طبس از همکاری بیش از یک هزار نیرو 
در ستاد تسهیالت نوروزی آستان حسین بن موسی 
الکاظم)ع( طبس در ایام نوروز خبر داد.سپهریان در 

راستای میزبانی شایسته از زائران و مسافران که در 
فرهنگسرای حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( 
برگزار شد اظهار کرد: جهاد و شهادت نص صریح 
قرآن کریم است و اگر شهدای عزیز نبودند، این 

انقالب به ثمر نمی نشست.

۲5 اسفند پروازهای نوروزی به عتبات 
عالیات آغاز می شود

تسنیم-مدیر حج و زیارت استان با بیان اینکه از 
ابتدای امسال 1۷ هزار نفر به عتبات عالیات اعزام 
شدند گفت: پروازهای نوروزی به عتبات عالیات از 
اظهار  تا ۲5 فروردین  است.نوفرستی  اسفند   ۲5

از ۲5  عالیات  عتبات  به  نوروزی  پروازهای  کرد: 
اسفند آغاز می شود.  و هر هفته 9 تا 1۲ کاروان 
عتبات  به  مسافر  اعزام  هوایی  کاروان   ۴ زمینی، 
عالیات را برعهده دارد.مدیر حج و زیارت گفت: در 
ایام نوروز 96، یک هزار و 9۷5 نفر زائر از استان 
هر  افزود:  می شوند. وی  اعزام  عالیات  عتبات  به 
هفته 9 تا 1۲ کاروان زمینی، ۴ کاروان هوایی اعزام 
برای  و  می شوند  اعزام  عالیات  عتبات  به  مسافر 

اعزام در نوروز 96 هیچ محدودیتی وجود ندارد.

آمادگی۶۲0ناوگان حمل ونقل استان 
برای جابجایی مسافران نوروزی

ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مهر-مدیرکل 
خراسان جنوبی از آمادگی 6۲0 ناوگان حمل و نقل 
عمومی استان برای جابجایی مسافران نوروزی خبر 
داد.شهامت با اشاره به اجرای طرح نوروزی راهداری 
در استان، اظهار کرد: این طرح با سه هدف اصلی 
افزایش ایمنی راه و حمل و نقل، توسعه خدمات 
بصورت یکپارچه در پهنه استان و تقویت مشتری 
سایر  با  تعامل  با  خدمات  کیفیت  بهبود  و  مداری 

سازمان های مسئول اجرا می شود.

قطارهای راه آهن شرق، بدون تاخیر

آهن  راه  مسافری  قطارهای  سیما-تاخیر  و  صدا 
گفت:  آهن شرق  راه  کل  مدیر  شد.  شرق صفر 
این منطقه در سطح راه آهن کشور جزو پنج اداره 
تاخیر قطارهای  میانگین  کلی است که شاخص 
شاخص  و  رسد  می  صفر  زیر  به  آنها  مسافری 

آن منفی 3.3 دقیقه به ازای هر قطار می باشد.

کتابخانه های عمومی از ساعت 1۲ ظهر 
تعطیل است

کلیه   ،95 ماه  اسفند   ۲۴ شنبه  سه  غالمی-امروز 
کتابخانه های عمومی تحت نظارت نهاد کتابخانه 
های عمومی کشور و ادارات کتابخانه های عمومی 
شهرستان ها از ساعت 1۲ ظهر به بعد تعطیل می باشد.

مجریان انتخابات از ورود
 به حواشی بپرهیزند

دادرس مقدم-معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي 
برگزاري  اندرکاران  دست  دیدار  در  که  استاندار 
انتخابات در بخشداري ها و فرمانداري ها سخن 
مي گفت با بیان این مطلب، افزود: دو انتخابات 
بسیار مهم و تاثیرگذار ریاست جمهوري و شوراهاي 
اسالمي را پیش رو داریم که البته بیشترین وقت 
شما را انتخابات شوراها خواهد گرفت.حسیني، به 
انتخابات شوراها و عدم وجود انگیزه کافي براي 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  شوراها  این  در  عضویت 
روستاها باید کیفیت شوراها را باال ببریم و به دلیل 
رفیع  جایگاه   ، شوراها  سنگرهاي  نماندن  خالي 
شوراهاو فضاي کلي نقش و جایگاه رفیع شوراها 
نیروهایي جامع  انگیزه حضور  تا  تبیین شود  باید 
و  ، سالم  باانگیزه   ، پرتوان  انسان های  الشرایط، 
با تجربه که از توان کار باالیي برخوردارند، مهیا 
گردد.وی به رعایت قانون اشاره و تصریح کرد: از 
آنجا که ما امین مردم و نظام هستیم ، چارچوب 
حرکتي ما باید برمبناي قانون باشد که البته این به 
قانوني  آن معنا نیست که رعایت چارچوب هاي 
موجب فاصله گرفتن از وظایف مصوب اداري شود.

 
۲۲0 میلیارد تومان تسهیالت طرح رونق 
اقتصادی در خراسان جنوبی جذب شد 

تسینم-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری با بیان اینکه دولت در حوزه اقتصاد 
به وعده هایی که داده است عمل کرده است گفت: 
۲۲0 میلیارد تومان تسهیالت طرح رونق اقتصادی 
در استان جذب شد. سرفرازی بیان کرد: بسیاری 

با  که  داشته اند  که مشکالتی  استان  از شرکتها  
پیگیری های انجام شده در کارگروه های رفع موانع 
است  خورده  رقم  آنها  برای  خوبی  اتفاقات  تولید 
و طرح های اقتصاد مقاومتی مثل سیمان باقران، 
کک طبس و فوالد قاین از مواردی است که در 
دست بررسی و پیگیری است و در خصوص فوالد 
راه اندازی  پیگیر  جد  به  استاندار  و  فرماندار  قاین 
آن هستند که در سال 96 به بهره برداری برسد.

تالش  استان  در  اقتصادی  حوزه  در  افزود:  وی 
کرده ایم که ظرفیت ها و بسترهای سرمایه گذاری 
نشست  برای  برنامه ریزی  با  و  کنیم  شناسایی  را 
که  امیدواریم  خارجی  و  داخلی  سرمایه گزاران  با 

اتفاقات خوبی در سراسر استان بیفتد.

جریمه ۳۸ میلیارد ریالی متخلفان 
درکشیک نوروزی تعزیرات استان

از جریمه  استان  تعزیرات حکومتی  مهر-مدیرکل 
3۸ میلیارد و 35۷ میلیون ریالی متخلفان از ابتدای 
داد. تاکنون خبر  تعزیرات  نوروزی  اجرای کشیک 

نوروزی  اجرای طرح کشیک  به  اشاره  با  انصاری 
در استان، اظهار کرد: این طرح از ۲۸ بهمن  آغاز 
و تا 1۴ فروردین ادامه دارد.وی با اشاره به فعالیت 
کشیک ثابت در شهرستان های بیرجند، نهبندان، 
فردوس، طبس و قاین، بیان کرد: عالوه بر این در 
طول مدت اجرای طرح شعب سیار این اداره کل 
برای رسیدگی به پرونده ها در مرکز استان فعال 
خواهند بود. مدیرکل تعزیرات حکومتی ادامه داد: در 
این طرح کشیک های ثابت و سیار این اداره کل 
همراه با بازرسان سازمان صنعت و معدن، اصناف، 
انتظامی نظارت بر  دانشگاه علوم پزشکی، نیروی 

واحدهای خدماتی و صنفی را انجام خواهند داد.

سرمایه گذاری بیش از ۴۴ میلیارد ریالی 
در معادن سربیشه

صدا و سیما-امسال در معادن سربیشه، ۴۴ میلیارد 
شد.رئیس  گذاری  سرمایه  ریال  میلیون   600 و 
این  اداره صنعت، معدن و تجارت سربیشه گفت: 
سرمایه گذاری با صدور 6 فقره پروانه بهره برداری 
و 3 تمدید پروانه، برای مواد معدنی مس، گرانیت، 
پرلیت، بوده است. براتی افزود: این سرمایه گذاری 

برای 6۴ نفر مستقیم شغل ایجاد کرد.

آغاز به کار مرکز تخصصی زبان های 
خارجی جهاد دانشگاهی استان

غالمی-مرکز  آموزش های تخصصی کوتاه مدت 
کار کرد.  به  آغاز  استان  شماره ۲ جهاددانشگاهی 
های  آموزش  مرکز  راه اندازی  با  گفت:  ابراهیمی 
تخصصی کوتاه مدت شماره ۲ ، زبان های انگلیسی، 
عربی، آلمانی و فرانسه با به کارگیری مجرب ترین 
این  افزود:  می شود.وی  داده  آموزش  زبان،  اساتید 
مرکز در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا 1۲ و عصر از 
ساعت 16 تا ۲0 آموزش های زبان  خارجی را برای 

جامعه هدف ارائه می کند.

۲5 کیلومتر دیگر از محور دیهوک - راور 
آماده بهره برداری

باند دوم جاده  از  صدا و سیما- ۲5 کیلومتر دیگر 
دیهوک - راور در استان آماده بهره برداری است. 
سرپرست اداره راه و شهرسازی دیهوک گفت: جاده 
دیهوک - راور یکی از پر تردد ترین جاده ه است که 
به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت کاال از بنادر 
جنوبی به مشهد مقدس و کشورهای آسیای میانه و 
استانهای مرکزی و شرقی به مرز افغانستان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که احداث باند دوم این محور 

ترانزیتی از سال 13۸۴ در دستور کار قرار گرفت.

 نظارت کمیته بازدید مشترک بر فعالیت 22 مجتمع  خدمات رفاهی در استان

امیرآبادی زاده - معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، گفت:در زمان حاضر ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی در 
راه های اصلی استان فعال هستند و  مستقیم نظارت از سوی کمیته بازدید مشترک انجام می شود.قاسمی افزود:این کمیته نظارت با حضور  کارشناس 

اداره راهداری،بهداشت اماکن وتعزیرات حکومتی استان،برای افزایش خدمات مطلوب تر به مسافران محترم ،کنترل های نظارتی اعمال می کنند.

افتتاح ساختمان جدید خانۀ کارگر در بیرجند

 وزیر فرهنگ و ارشاد در دیدار با نماینده مجلس وعده داد:

تأکید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بر:

تقدیر از برترین های اوقات فراغت
قوسی-صبح روز گذشته مراسم تجلیل از برترین 
های جشنواره اوقات فراغت سازمان ورزش و 
جوانان با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار 
و تنی چند از مدیران استان برگزار شد. افضل 
پور مدیرکل ورزش و جوانان  بیان کرد: یکی 
ارزشمند  و  گرانقدر  اجتماعی  های  سرمایه  از 
زیادی  تاکید  ورزش  وزارت  و  هستند  جوانان 
بر استفاده از این ظرفیت دارد. وی ادامه داد: از 
مطالبات و نیازهای مهمی که جوانان دارند توجه 
به اوقات فراغت  است که می تواند در پویایی و 
شکوفایی آن ها نقش داشته باشد. از این حیث 

در  را  هایی  فعالیت  و  ها  برنامه  ورزش  وزارت 
سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده و این 
جشنواره در راستای همین هدف می باشد. افضل 
پور اضافه کرد: محورهای پیشنهادی برای اوقات 
فراغت جوانان در راستای برنامه های فرهنگی 
و هنری با تاکید بر تقویت آگاهی های دینی، 
کتابخوانی و مطالعه، پژوهش، اردوهای جهادی، 
اردوهای زیارتی و علمی و شناسایی مخترعان 
راستا  این  در  موفقیت  برای  است.  بوده  جوان 
در  اهتمام  شامل  رویکردهایی  ورزش  وزارت 
جلب همکاری بخش خصوصی، اهتمام در راه 

اندازی کانون های جوانان، توانمندسازی سمن 
های جوانان و توجه به غنی سازی اوقات فراغت 
جوانان روستایی را تدوین کرده است. مدیر کل 

ورزش و جوانان استان خاطرنشان کرد: در اولین 
جشنواره اوقات فراغت فراخوانی به همه نهادها و 
سازمان ها داده شد و از آن ها خواسته شد که 

برنامه های شان را در راستای اوقات فراغت به 
حوزه فرهنگی و جوانان سازمان ورزش گزارش 
کنند. علی رغم مشارکت نکردن همه سازمان ها، 
تعدادی از سازمان ها برنامه هایی ارائه کردند و 
امیدواریم در آینده در این زمینه همکاری بیشتری 
براساس  کرد:  بیان  پور  افضل  باشند.  داشته 
اطالعات تعداد برنامه ها و تعداد نفرات شرکت 
کننده در اوقات فراغت، نهادهای برتر شناسایی 
فعال، سه دستگاه  از سه سمن  امروز  و  شدند 
اجرایی فعال، سه دستگاه اجرایی پرمخاطب و سه 

رابط اوقات فراغت قدردانی می شود.

قاسمی- روز گذشته ساختمان جدید خانۀ کارگر 
با حضور معاون دبیر کل خانۀ کارگری کشور، 
مشاور استاندار در امور کار و کارگری، شهردار 

بیرجند و دیگر مسئولین بیرجند، افتتاح شد.
معاون دبیر کل خانۀ کارگری کشور در مراسم 
افتتاحیه خانۀ کارگر بیرجند، با بیان اینکه راهبرد 
کوتاه مدت خانۀ کارگران ارتقای سطح آموزشی 
عالی اعضای آن است، گفت: در آن مجموعه، 
اعضاء باید رایگان از تحصیالت عالی بهره مند 
شوند.حسن صادقی عنوان کرد: استان استحقاق 
کار، تالش و جذب سرمایۀ بیشتری را دارد و 
و  همکاری  هم  و  کارگران  مساعدت  تاکنون 
دلسوزی مسئوالن استان باعث خدمات دهی و 

ساماندهی بهتری شده است.

چند منظوره کردن خانۀ کارگر
 دلیل افتتاح ساختمان جدید

معاون دبیر کل خانۀ کارگر دلیل افتتاح ساختمان 
جدید کارگری را کوچک بودن فضای ساختمان 
قبلی دانست و اظهار کرد که چون عملکرد ما 

به  نمی شد  ساختمان  آن  در  است  چندوجهی 
توفیق خاصی دست یافت.صادقی ابراز امیدواری 
کرد که این ساختمان به  یک مجموعۀ چند 
منظوره تبدیل شود و و امکانات رفاهی و آموزشی 
چند منظوره و گوناگون ارائه گردد و مسیر رشد 
و تعالی آن با کمک مسئوالن ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه راهبرد خانۀ کارگر خدمت 
دهی بی منت به کارگران است، بیان کرد: اساس 
هم همین است که در راستای منافع کارگران 
حرکت کنیم و خدمات دهیم.معاون دبیر کل خانۀ 
کارگر تصریح کرد که تاکنون به موفقیت های در 
مورد خدمات دهی به کارگران دست یافتیم مانند 
تشکیل دانشکدۀ علمی کاربردی برای آموزش 
آنان  برای  مهمان پذیر  هتل،  و همچنین  آنان 
ساخته شد و هم اکنون در کشور حدود 1۲00 
سوئیت در استان هایی مانند اردبیل، یزد، اصفهان، 

گیالن و خراسان رضوی وجود دارد.

ضعف در اقتصاد
 از مشکالت اصلی جامعه

صادقی با تأکید بر اینکه در حوزۀ اقتصاد دچار 
دلیل  به  این  گفت:  هستیم،  مشکل  و  ضعف 
دولت  از  را  اقتصاد  که  است  مسئوالن  اشتباه 
ساالری بودن به سمت خصوصی محور سوق 

دادند.وی تصریح کرد که در اقتصاد خصوصی 
رؤسای آن به فکر جیب خود هستند و به منافع  
کارگران و مردم توجهی ندارند و به اقتصاد رانتی 
کارگر  خانۀ  دبیر کل  است.معاون  تبدیل شده 
افزود: در اینگونه اقتصاد، دیگر کارگر جایگاهی 
ندارد، پس باید از خصوصی کردن دست کشید 
و اقتصاد را را به سمت مردم محور  و توده برد، 

چون هرجا که خود مردم سرمایۀ اندکی داشته 
شده اند. قسمت  آن  شکوفایی  باعث  باشند 

صادقی با اشاره به اینکه حقوق اکنون کارگران 
پاسخگوی 10 روز زندگی آنان هم نیست، بیان 

کرد: امروزه 30 روز کار می شود ولی درآمد آن 
فقط ۴0 درصد از مخارج را تأمین می کند.وی 
مدعی شد که در ساختار کشور هیچ اعتقادی 
برای حل معضالت کارگران وجود ندارد و در این 
بخش اقتصاد سیاسی هم نقش دارد و تا وقتی 
جذب سرمایه بین المللی  و منابع آن نباشد همین 
تولید  از  اقتصاد کشور  و  دارد  مشکالت وجود 

محور به سمت اقتصاد تک محور نفتی می رود.  

اعتبار 550 میلیون تومانی
 برای افتتاح خانۀ کارگر

مشاور استاندار در امور کار و کارگری در افتتاحیه 
ساختمان جدید خانۀ کارگر بیرجند گفت: این 
ساختمان با مبلغ  500 میلیون تومان خریداری 
شده و 50 میلیون تومان هم برای تعمیر آن، 
است. شده  هزینه  کشوری  اعتبارات  محل  از 

حوزۀ  در   95 سال  در  که  کرد  اظهار  میرآبی 
آموزش به کارگران و خانواده های آنان به حدود 
زبان،  کامپیوتر،  آموزش  زمینۀ  در  نفر   1000
آسیب های اجتماعی، رشته های هنری خدمات 
داده شده است.مشاور استاندار در امور کارگری 
افزود: همچنین حدود ۷00 نفر کارگران از بیمه 
تکمیلی درمان بهره مند شدند.میرآبی عنوان کرد 
که هم اکنون همکاری و هم افزایی خوبی بین 
تشکل های کارگری استان وجود دارد و کارگران 
در معادالت سیاسی و اجتماعی تبدیل به وزنۀ 

تأثیرگذار و قابل مالحظه ای شده اند.

قاسمی- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
»من  همایش  در  یکشنبه  بعدازظهر  استان، 
گرامی داشت  مناسبت  به  که  انقالبی ام«  
ستاد  تاسیس  سالروز  چهارمین  و  بیست 
برگزار  بیرجند  در  مساجد  کانون های  عالی 
تأکید  اینترنت پاک در مساجد  ارائه  بر  شد، 
به  کانون ها  در  باید  آینده  در  افزود:  و  کرد 
این مسئله توجه شود و ما هم حتما در این 

زمینه حمایت می کنیم.
احمد محبی اضافه کرد که ۲/5 تا 3 میلیارد 
بازدید از فضای مجازی در کشور وجود دارد و 
به صورت میانگین هر نفر در 13 کانال عضو 

می باشد که این خود تبدیل به یک تهدید شده 
داد.وی  تغییر  فرصت  به  را  آن  باید  و  است 
این  از تأسیس  تصریح کرد: در ۲۴ سال که 
کانون ها می گذرد حدود ۲3 هزار کانون فعال 
در کنار مساجد داریم که از طرح توسعۀ پنجم 
در این زمینه جلوتر هستیم.مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد با تأکید براینکه کانون ها از ظرفیت های 
خوبی برخوردار هستند، عنوان کرد که یکی 
از ضعف های ما در حوزۀ هنری این است که 
یعنی  کردیم،  عمل  »پدافندی«  صورت  به 
رخ  هجمه ای  اگر  و  است  خنثی  ما  کارهای 
بدهد تنها با آن مقابله می کنیم.محبی اظهار 

کرد که در حوزۀ هنری به گفتۀ رهبر معظم 
کرد  عمل  »آفندی«  باید  اسالمی  انقالب 
برای  را  تهدیدها  تمام  و  شد  ساز  جریان  و 

خودمان به فرصت تبدیل کنیم.

مبارزه با جنگ نرم یکی
 از اهداف کانون های مساجد

و  فرهنگی  کانون های  دبیرخانۀ  مسئول 
این  تأسیس  از  هدف  استان  مساجد  هنری 
مساجد،  کارکردهای  احیای  را  کانون ها 
و  نوجوانان  جذب  و  نرم  جنگ  با  مبارزه 
جوانان دانست و افزود: مسجد زادگاه تفکر 

اسالمی است.حجت السالم ابراهیم سبزه کار 
با بیان اینکه 5۸3 کانون فرهنگی و هنری 
که  کرد  تصریح  است،  فعال  استان  در 
نمی خواهیم مساجد به مراکز بی روح تبدیل 
شود و می خواهیم از آن شکل بیرون آورده 
شود و آسیب های اجتماعی نوجوانان را نیز 
از طریق این کانون ها شناسایی و حل کنیم.
وی بیان کرد: کانون های فرهنگی و هنری، 
 6 آنان  از  که  دارد  مختلفی  مأموریت های 
اقتصاد مقاوتی، کارآفرینی، سبک  مأموریت 
به  امر  و  خانواده  جمعیت،  اسالمی،  زندگی 
معروف و نهی از منکر اهمیت بیشتری دارد.

آرمان های  با  همسو  جوانان  نشاط 
انقالب ارزشمند است

کانون های  عالی  ستاد  پژوهش  مدیرکل 
این  در  نیز  کشور  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
ارزشمند  هنگامی  را  جوانی  نشاط  همایش، 

دانست که  با آرمان های انقالب همسو باشد.
 علی رضا الور اضافه کرد که همچنین شجاعت 
و ادب به همراه آرمان خواهی از جمله معیارهای 
توجه  کرد:  عنوان  می باشد.وی  انقالبی  جوان 
ائمه  روایات  و  وحی  کالم  محتوایی  عقبۀ  به 
اطهار)ع( و رهبران انقالب باعث می شود که در 

هنگام مقابله با حوادث خوب عمل کنیم.

 طرح توسعه همه جانبه فرهنگی نهبندان و سربیشه تا آخر سال آینده

مردم  نماینده  نظرافضلی  دیروز  مالیی-عصر 
وزیر  امیری  صالحی  با  سربیشه  و  نهبندان 
فرهنگ  ارشاد دیدار کرد در این دیدار نماینده 
مردم نهبندان و سربیشه بیان کرد:محرومیت 
جوانان این منطقه از تفریحات سالم به دلیل 
نبود فضاهای فرهنگی مناسب لزوم توجه ویژه 

وزارت فرهنگ و ارشاد را دوچندان می کند.

درخواست های افضلی
 از وزیرفرهنگ و ارشاد

به  شهرمود   در  مثال  عنوان  افزود:به  افضلی 
سابقه  و  کشور  علم  پدر  سه  زادگاه  عنوان  
فرهنگی غنی، ساخت خانه فرهنگ  ضرورت 
تاسیس  تازه  به  عنایت  با  داد:  ادامه  دارد.وی 
درح،   بخش  و  مود   ، بودن شهرهای شوسف 
توجه ویژه به زیر ساخت ها وفضاهای مناسب 
فرهنگی وهنری  برای رسیدن این شهرها به 
برخورداری از برنامه های مرتبط  کامال الزامی 
است .نماینده مردم نهبندان و سربیشه از وزیر 
فرهنگ خواست براي ساخت مجتمع فرهنگی 
وهنری دراین مناطق از اعتبارات ملي  تخصیص 
یابد شود  .افضلی عنوان کرد: در شهرستان های 
نهبندان و سربیشه تنها سه نشریه وجود دارد 
که به دلیل وضع مالی دست اندرکاران، نیازمند 

تامین اعتبار هستیم.وی با بیان اینکه  تامین 
امنیت شغلی برای شاغلین در حوزه مطبوعات با 
مشکالت اقتصادی همراه است خاطرنشان کرد: 
مشکالت عدیده وفقر حاکم بر این شهرستان 
ها ونبود تجهیزات وامکانات چاپ ونشر برای 
برای  که  است  مشکالتی  دیگر  از  مطبوعات 
تامین  و  بالعوض  کمک  نیازمند  آن  رفع 
باشیم. می  قیمت  ارزان  دار  مدت   تسهیالت 

افضلی با اشاره به اینکه حمایت مالی از انجمن 
های فرهنگی و افزایش اعتبارات حوزه فرهنگی 
را درخواست کردیم افزود: برای اجراي جشنواره 
نیازمند  ملی  به صورت  نمکی  های  مجسمه 
اعتبار هستیم تا در این جشنواره با کمک وزات 

آثار هنرمندان به فروش برسد.

3پروژه فرهنگی هر کدام
 3میلیارد تومان نیاز دارد

توسعه  و  تکمیل  برای  براینکه  تاکید  با  وی 
شهرستان هاي  وهنری  فرهنگی  مجتمع 
وزارت  توجه  نیازمند  نهبندان وسربیشه 
ارشاد هستیم یادآورشد:برای تاسیس  فرهنگ و 
مجتمع،فرهنگی وهنری شهرهای شوسف،مود 
و درح 3میلیاردتومان برای هر پروژه نیاز است. 

بهار سال آینده استان میزبان
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

وزیر  امیری  »صالحی  دیدار  این  ادامه  در 
کرد:برای  عنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
منطقه  این  در  هنری  و  فرهنگی  موضوعات 

یک حرکت اساسی نیاز است.وی افزود: برای 
بررسی همه جانبه مشکالت حوزه ی فرهنگ 
و هنری با معاونانم به زودی به منطقه  سفر 
می کنم و با اجرای طرح توسعه همه جانبه 
سال  پایان  تا  کرد  خواهیم  سعی  فرهنگی  
این حوزه  مسائل  و  تمامی مشکالت  به   96
قول  ارشاد  و  فرهنگ  کنیم.وزیر  رسیدگی 
پرورش  و  آموزش  مشارکت  صورت  در  داد 
یک  در  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
 برنامه 6 ماهه در هر دو شهرستان مجتمع های

 فرهنگی مناسبی راه اندازی می شود.صالحی 
فرهنگی  های  مجتمع  تکمیل  درباره  امیری 

نهبندان و سربیشه قول مساعد داد.
)Ava.news14@gmail.com(

))کارواِن سیار درمانی(( سال دیگر به روستاهای خراسان جنوبی می رود

ارائه » اینترنت پاک«

مالیی-مدیرکل اوقاف و امور خیریه  از تفاهم 
نامه ای که بین اوقاف و جامعه بسیج پزشکان 
منعقد شده خبر دادو خاطرنشان کرد: برای اولین 
هدف  با  سیاردرمانی«  »تریلی  کشور  در  بار 
در  استان  روستاهای محروم  مردم  به  خدمت 

سال آینده راه اندازی خواهد شد.
مدیرکل  خبری  نشست  دومین  دیروز  ظهر 
اوقاف و امور خیریه در سالن جلسات این اداره 
کل برگزارشد. حجت االسالم هاشمی عنوان 
کرد: در استان 9۸بقاع متبرکه وجود دارد که 39 
بقعه در طرح ارامش بهاری آماده ارائه خدمت 
گفته  به  است.  نوروزی  مسافران  و  زائران  به 

وی 3۴بقعه متبرکه  برای اسکان موقت آماده  
است و تمام امکانات اولیه رفاهی برای مسافران 
نوروزی آماده شده است. همچنین  تا دو سال 
آینده همه بقاع متبرکه استان مجهز می شوند  .

امام زادگان باقریه
 محور فرهنگی استان  

بقاع  در  کارشناس  روحانی  از حضور ۴3  وی 
متبرکه استان  خبر داد و بیان کرد: ۲۸ نفراز این 
تعداد بومی استان هستند و همه روحانیان دوره 
های تخصصی مشاوره در زمینه های خانواده ، 
کودک و ازدواج را دیده اند و به مدت یک ماه 

در استان  خدمت ارائه خواهند کرد هاشمی از 
کلنگ زنی زائر سرا در فردوس به ارزش یک 
امام  یادآورشد:  و  خبرداد  تومان   هم  میلیارد 
زادگان باقریه بیرجند از مهمترین مکان های 
بالغ  و  است  استان  محوری  بقاع  و  فرهنگی 
بر ۲00میلیون تومان برای ادامه ساخت وساز 

اختصاص دادیم.

تریلی سیاردرمانی در سال اینده
 راه اندازی می شود

بار در کشور  اولین  هاشمی عنوان کرد: برای 
»تریلی سیاردرمانی« با هدف خدمت به مردم 

راه  اینده  سال  در  استان  محروم  روستاهای 
این  تجهیز  افزود:برای  اندازی خواهد شد.وی 
بینی  پیش  تومان  درمانی ۲60میلیون  خودرو 
شده است که کادر درمانی آن متشکل از یک 
پزشک ، پیرا پزشک و بهیاربسیجی خواهد بود.

 برنامه های ویژه برای بنگاه خیریه
 آب لوله  بیرجند 

بنگاه خیریه  به  امور خیریه  اوقاف و  مدیرکل 
آب لوله بیرجند هم اشاره کرد و گفت: هدف ما  
ایجاد بستر ارائه خدمت بهتر به مردم است به 
نوعی که این بنگاه خیریه بستر جاری و ساری 

آینده  سال  در  و  خواهدبود  استان  امورخیریه 
برنامه های ویژه ای برای آن داریم.هاشمی با 
بیان اینکه 60بقعه متبرکه و هزار و 600 موقوفه 
افزود  10۲ووقف  هستند  زا  درآمد  استان  در 
جدید داریم وی خاطرنشان کرد:وقف قرآنی ، 
دارو و درمان کم داریم و 10۲وقف جدید داریم

)Ava.news14@gmail.com(
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امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
التَّواُضُع نِعَمٌة الُیحَسُد َعلیها

تواضع و فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
)تحف العقول، ص489(

 اگر رأی به رقیب ، سبب دفع ضرر بیشتر 
می شود، دفع افسد به فاسد می کنم

آیت ا... مصباح یزدی گفت: بنده به دنبال شناخت 
جواب  خدا  مقابل  در  بتوانم  که  هستم  وظیفه ای 
بدهم؛ هر گاه تشخیص بدهم کسی اصلح است، 
از او حمایت می کنم، اگر رسید به جایی که قرار 
است کسی رأی بیاورد که ضررش بیشتر است و 
رأی به رقیب، سبب دفع ضرر بیشتر می شود، دفع 
افسد به فاسد می کنم؛ اما قرار نیست از اول فاسد 
را ترویج کنم؛ در صورتی می توانم رأی بدهم که 
بدانم بین افراد، فردی اصلح است؛ به قول کسی 
هم  ائتالفی  هیچ  و  کنم  اعتماد  توانم  نمی   هم 
نمی پذیرم، چون این امور شوخی بردار نیست و 
برابر خدا بدهم؛ آری؛  باید روزی پاسخ آن را در 
رفت و آمد، بحث و گفتگو با دوستان گرامی را با 
کمال میل انجام می دهم، اما نمی توانم به کسی 
چون  می کنم؛  حمایت  فالنی  از  که  بدهم  قولی 

حجتی پیش خدا ندارم.

جواد الریجانی: بارها از سعید جلیلی 
خواهش کرده ام که به میدان بیاید

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 
می  شوید، گفت: من پیرمرد شده ام. کاندیدا باید 
جوان باشد. محمد جواد الریجانی افزود : نیروهای 
خوبی از نیروهای والیی و اصولگرا که هر کدام 
قرار  معرض  در  دارند،  مختلفی  توانمندی های 
گرفته اند. من خودم شخصاً از برخی آنها خواهش 
کردم که بیایند و وارد این میدان شوند. مثل آقای 
دکتر جلیلی. من بارها از ایشان خواهش کردم که 
به میدان بیایید و خودتان را در معرض قرار بدهید. 
نامزد  برای کسی که می خواهد  این هم خودش 

شود، وظیفه والیی است.

اشرفی اصفهانی:  کنار نمی روم

ریاست  نهاد  اداری  تخلفات  بدوی  هیئت  رئیس 
 جمهوری بعد از اعالم کاندیداتوری اش گفت: به 
نفع روحانی از انتخابات کناره گیری نخواهد کرد. 
اشرفی اصفهانی گفت: بنده مستقل، مستقل هستم 
و به عنوان کاندیدای مستقل در عرصه انتخابات 

حضور خواهم داشت.

واکنش مشاور رئیس جمهور به احتمال 
کاندیداتوری  آیت ا... رئیسی

 
کاندیداتوری  احتمال  به  جمهور  رئیس   مشاور 
آیت ا... رئیسی در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
واکنش نشان داد. آشنا در صفحه اجتماعی خود 
نوشت: شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی 
بکشانیم.  انتخابات  تلخ  و  سخت  کارزار  به  را 
قضاوت  معرض  در  را  قاضی  نیست  مصلحت 
توزیع سبد غذایی وپوشاک بین نیازمندان تحت پوشش موسسه خیریه امام علی )ع( بیرجندعکس روز عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم.

طرح آمریکا و اسرائیل برای 
آغاز جنگ علیه ایران و حزب ا...

ایاالت  طرح  از  سعودی  عربستان  خارجه  وزیر 
متحده آمریکا و رژیم تل آویو برای به راه انداختن 
به  داد.  خبر  ا...  حزب  و  ایران  علیه  جنگ  یک 
وزیر  الجبیر  عادل  الجمهوریه،  روزنامه  گزارش 
آمریکا  که  است  گفته  سعودی  عربستان  خارجه 
و  ایران  علیه  جنگ  یک  آغاز  قصد  اسرائیل  و 
منابع  از  نقل  به  روزنامه  این  دارند.  را  ا...  حزب 
آگاه که نامشان فاش نشده، نوشت: عادل الجبیر 
در جریان سفر به عراق در ماه فوریه، درباره یک 
جنگ صحبت کرده است که واشنگتن و تل آویو 
قصد دارند علیه ایران و حزب ا... به راه بیندازند. 
این منابع آگاه افزودند: فضای یک جنگ احتمالی 
می تواند در همه زمینه ها تاثیرگذار باشد، آن هم 
انتخابات  برگزاری  قصد  لبنان  که  شرایطی  در 
موجب  تواند  می  مساله  این  و  دارد  را  پارلمانی 
آرایش  تغییر  یا  انتخابات  برگزاری  در  تعویق 
نیروهای سیاسی داخلی شود. وزیر خارجه سعودی 
نخستین  این  کرد،  دیدن  بغداد  از  فوریه  ماه  در 
سفر یک مقام ارشد عربستان سعودی از عراق از 
سال 2003 میالدی بوده است. هفته گذشته نیز 
مسکو  به  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
درباره  پوتین  والدیمیر  با  دیدار  در  تا  کرد  سفر 
اوضاع سوریه و نگرانی های اسرائیل درباره نقش 

ایران و حزب ا... در سوریه، رایزنی کند.

کریمی قدوسی: الریجانی به »جمنا« 
نرفت، چون مقابل او زانو نزدند 

جواد کریمی قدوسی که از چهره های شناخته شده 
اصولگرا است ضمن انتقاد شدید از الریجانی به 
خاطر عدم عدم پیوستن به »جمنا« گفت: رئیس 
مجلس به جمنا نرفت چون اعضای جمنا مقابل 
کمی  الریجانی  داد:  ادامه  وی  نزدند.  زانو  او 
عصبانی بود چرا که اعضای جمنا برای ایجاد این 
تشکیالت با وی مشورت نکرده بودند در حالی که 
انتظار داشت اصولگرایان به وی مراجعه کرده و 
اجازه بگیرند. این نماینده فعال جبهه پایداری در 
مجلس گفت: اعضای جمنا مقابل آقای الریجانی 
زانو نزدند که ببینند در مورد ایجاد این تشکیالت 
چه نظری دارد. این عضو جبهه پایداری در مورد 
تصمیم سعید جلیلی برای ایجاد جبهه جدیدی در 
ارزیابی  در  بنده  کرد:  اظهار  پایداری  جبهه  کنار 
فضای انتخابات سال آینده وضعیت را فوق العاده 
مثبت می بینم چراکه نه تنها تفرقه ای بین جریان 
اتفاقی  بلکه  نمی آید  وجود  به  اصولگرا  انقالبی 
می افتد که یکی از بهترین، سالم ترین و امن ترین 
انتخابات با حضور حداکثری در قالب یک رقابت 
درست برگزار شود. کریمی قدوسی  تاکیدکرد: جمنا 
هم به رای آور بودن و هم اصلح بودن کاندیدای 
انتخاباتی توجه دارد ضمن اینکه کاندیدای موردنظر 
اصولگرایان باید انقالبی و پاکدست باشد و زمینه 

حفظ وحدت اصولگرایان را فراهم کند

رابطه رئیس جمهور و رهبری در بهترین حالت است

معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی می شنوم که کسی 
در جایی می گوید دولت یا رئیس جمهور در مقابل فالن 
مطلب رهبری ایستادگی کرده و یا انجام نداده واقعا به 
عنوان یک انسان غصه دار می شوم. جهانگیری با بیان 
اینکه فهم دولت بر این بوده است که برای پیشرفت امور 
جز با یک انسجام بزرگ ملی تحت هدایت رهبری امکان پذیر نیست، افزود: 

بهترین رابطه بین رهبری و رئیس جمهور وجود دارد.

دولت نتوانسته خدمت شایسته ای به مردم کند

جبهه  مرکزی  شورای  رئیسه  هیئت  رئیس  رحیمیان 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی در نشست هماهنگی 
ستادهای استانی این جبهه اظهار داشت: دولت نتوانسته 
خدمت شایسته ای به مردم کند و ناتوانی دولت در حل 
برخی  در  اشرافی گری  و گسترش  از یک سو  مشکالت 
باعث شده است  اختالس ها  و  اقتصادی  مفاسد  و  مسئوالن و حقوق نجومی 

اعتماد مردم به نظام آسیب ببیند، لذا این اعتماد باید بازسازی و تقویت شود.

 اصولگرایان معتدل حامی روحانی اند ؛  جلیلی و قالیباف رقیب جدی برای روحانی نیستند 
عضو فراکسیون والیت در رابطه با تصمیم سعید جلیلی برای ایجاد جبهه جدیدی در کنار جبهه پایداری یادآور شد: جلیلی در هر صورت برای 
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا خواهد شد و مجموعه دوستان اصولگرای معتدل از روحانی حمایت خواهند کرد و تیمی هم مانند دوستان ما در 
جامعه مهندسین کاندیدا خواهند داشت که پایداری ها نمی توانند با آنها به توافق برسند. نعمتی در پیش  بینی میزان موفقیت جلیلی و قالیباف تاکید 

کرد: هر کدام از این افراد آرای خود را دارند اما نمی توانند رقیب جدی برای آقای دکتر روحانی باشند چراکه به طور قطع وی برای دور دوم نیز رئیس جمهور باقی خواهد ماند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ 
و  او  نانوشته  ائتالف  بر  مبنی  سوالی  به 
رفیق  من  گفت:  انتخابات  در  روحانی 
بنای  انتخابات  در  هستم.  روحانی  آقای 
مشارکتی  انتخابات  در  ندارم،  دخالت  بر 
نمی کنم. مصلحت نمی دانم که به خاطر 
درگیر  کشور  بخش های  همه  انتخابات 
شود. اینکه از این جمله من چه برداشتی 
می کنید، مختارید. علی الریجانی در مورد 
ماجرای جمنا نیز گفت: در مورد بحث های 
انتخاباتی جلساتی نداشتیم،چرا که مسایل 
کشور در حوزه اقتصادی پیچیده شده و 
را  نباید وقتی مسئولیت های مهم کشور 
می گیریم، به دنبال کارهای دیگر برویم. 
غروب  تا  صبح  نماز  از  من  افزود:  وی 
و  هستم  مجلس  امور  پیگیر  مجلس  در 
اولویت  را  انتخاباتی  بحث های  در  ورود 
نمی دانم  و مصلحت هم  دانم  نمی  خود 
برای  کنم.  ورود  انتخاباتی  مسایل  در 
این کار آقایانی هستند. در مورد اقدامات 

اصولگرایان در خصوص انتخابات هم به 
می کنیم  هم  تشکر  ندادند.  خبری  من 

می دادند  هم  اگر  چون  ندادند  خبر  که 
پاسخ  در  نداشتم. الریجانی  من فرصتی 
کاندیداتوری  مورد  در  دیگری  سوال  به 
حجت االسالم و المسلمین رئیسی گفت: 

انتخابات،  در  حضور  برای  رئیسی  آقای 
قدس  آستان  تولیت  از  استعفا  به  نیازی 
برای  گمانه زنی ها  برخی  مورد  در  ندارد. 
ندارم.  هم  خاصی  تحلیل  ایشان  حضور 

خوب است. نشاط ایجاد می شود.
به  پاسخ  در  همچنین  مجلس  رئیس 
سوالی در مورد تحرکات اخیر احمدی نژاد 
و بیانیه های اخیر او گفت: مایل نیستم در 

این مورد اظهار نظر کنم.
پژوهش  مرکز  گزارش  درباره  الریجانی 
های مجلس در مورد اقدام قوه مقننه در 
حوزه اقتصاد مقاومتی و انتقاد از گزارش 
ندادن دولت گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی 
مصوبات شان را برای ما می فرستد، بی 
را  خود  رسمی  گزارش  نیستیم.  اطالع 
نیز قرار است به مردم بدهند. منتها من 
فکر می کنم در موضوع اقتصاد مقاومتی 
شرایط دولت را باید دید و از نظر من نمره 
ادامه  وی  است.  بهتر  متوسط  از  دولت 
داد: باید دید دولت در چه شرایطی دارد 

برنامه ها را اجرا می کند، ما در سال های 
مشکالت  نظر  از  هایی  تنش   92 و   91
اقتصادی مثال در موضوعات تورم و بدهی 
داشتیم. در آن دوره بدهی دولت به بانک 
بالغ بر 500 هزار  ها و بخش خصوصی 
میلیارد حاال برخی می گویند 700 هزار 
میلیارد بود دولت کنونی وارث این  مقدار 
بدهی است. آیا این رقم کمی است؟ این 
این  کنند؟  می  مدیریت  را  مملکت  طور 
المللی  بین  در فضای  دولت تالش کرد 
فراهم  ایران  در  را  زمینه سرمایه گذاری 
کند. اینکه گفتم اقتصاد کشور پیچیدگی 
رئیس  است.  این  است،  پیدا کرده  هایی 
مجلس شورای اسالمی یادآور شد: دولت 
تا حدی در کنترل تورم موفق عمل کرد، 
همه باید تالش کنند مسیر پررونقی برای 
تولید ایجاد شود. در واقع مجموعه شرایط 
جا  معتقدم  کنیم.  کمک  کند  می  اقتضا 
اقتصاد  دارد چندسال مجاهدانه در حوزه 

کار کنیم تا از این وضعیت خارج شویم.

رفیق آقای روحانی هستم اما در انتخابات بنای بر دخالت ندارم
الریجانی : مایل نیستم در مورد احمدی نژاد صحبت کنم / نمره دولت از متوسط بهتر است

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(

 فروش انواع مانتو
 در سایز هـای متنوع و 

خیلـی بـــزرگ ، شومیز 
 لباس راحتی ، روسری و شال و...

جنب
 لباس زیر
 پـروانـــه
 افتتــاح شــد

بیست متری
 دوم مــدرس
 به طرف پاسداران
09151601140

هدیه روزمادروروززن 
فراموش نشه

مانتو ویژه مامانای عزیز 
در سایز بزرگ مجلسی و 
نخی رسید

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
واریز از طریق تلفن همراه # 4518 *8877*

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

در آگهی مزایده نوبت دوم شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند 
در تاریخ 95/12/9 صفحه آخر متراژ  عرصه 331/75 متر مربع

 صحیح می باشد که بدین شرح اصالح می گردد.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان










