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سامانی سخنگوی وزارت کشور :
خط و نشان سخنگوی وزارت کشور

 برای تخریب کنندگان

حمیدرضا حاجی بابایی:
در جمنا، اصل بر این است به سمتی حرکت کنیم

 که در نهایت به یک کاندیدا برسیم

محمد شریعتمداری :
 القای بی تفاوتی دولت نسبت به

 معیشت مردم یک دروغ بزرگ است

نجفی : از ورود اصولگرایان استقبال می کنیم / وزیر خارجه آمریکا : روسیه بین ایران  و آمریکا ،  یکی را انتخاب کند  /  خط و نشان سخنگوی وزارت کشور  برای تخریب کنندگان / نامه قانونگذاران آمریکایی به ترامپ برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران  / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

هرم وارونه اِعمال قانون

* هرم پور

بارها در همین ستون سرمقاله ها و یادداشت ها 
و در لفافه ی خبرها و گزارش ها ، از زحمات و 
ایم؛  ایم و نوشته  پلیس راهور گفته  تالش های 
انسانی،  نیروی  کمبود   ، ای  حرفه  مشکالت  از 
نیز  یا نقصان امکانات ، مشکل قانون و   کمبود 
عدم همراهی و همکاری مردم و نهادها و سازمانها 

با این مجموعه ی خدوم و ایثارگر . 
 بارها از خطرات این حرفه ی پر استرس، از دوری های
 متعدد از خانواده ها و از عدم تناسب حقوق با تالش ها
و مجاهدت ها نامی ذکر کرده ایم، و البته تأکید هم 
کرده ایم که مزد و اجر این ایثارگری ها را خداوند 
 متعال و مردم با قدرشناسی های همیشگی شان 
می دهند. اینجا و این بار به دلیل وقوف بر برخی از 
این تالش ها ، بنای گالیه مندی و گالیه گذاری 
نیست و البته همه این ها نافی بیان نارضایتی های 
متعدد، کمبودها، عدم برخوردهای مناسب و فقدان 

نگاه تخصصی در پاره ای موارد نخواهد بود. 
 ما همیشه تأکید کرده ایم در چنین مباحثی، هم شأن
 نیروی اِعمال کننده قانون، هم شأن قانون و هم شأن
و  شهروندان  و  مردم  یعنی  قانون  مخاطب 

رانندگان می باید ... 
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

رهبر معظم انقالب : وارداتی باید متوقف شود 
که کارخانه های داخلی را تعطیل می کند

صفحه ۸

صفحه ۷

باید روزی برسد که هیچ کس نیاز به یارانه نداشته باشد
 توافق هسته ای کلیدحل همه مشکالت کشور نیست 
نگفتم ۱۰۰ روزه مشکالت را حل می کنم
صفحه ۳

رئیس جمهور : 
برای افزایش یارانه 
کم درآمدها برنامه داریم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازدید از خط تولید کارخانه اعالم کرد:

سیمان باقران اشتغال پایدار 
برای درمیان

شهید قلب تاریخ است
سی و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی

امیـر خلبـان
 شهید محمدحسین رئوفی فرد
به عـرش بـرین را با ذکر صلواتـی به روح پاکـش گـرامی می داریـم.

پرسنل هنرستان هوانوردی شهید خلبان محمدحسین رئوفی فرد

اطالعیــه 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن بهمن 
)شرکت غله( که قرارداد اراضی امیرآباد شیبانی پالک 245/4953 
را دارند جهت تکمیل پرونده به دفتر شرکت مراجعه یا با شماره 

32440534 تماس حاصل فرمایید.

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بهمن  

جناب آقاي دکتر خلیل باللي مود
درگذشت برادر عزیزتان

مرحوم حاج علي اصغر باللي مود 
را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده ، براي بازماندگان صبر و شکیبایي و براي آن 

مرحوم غفران و رحمت واسعه الهي خواستاریم.

هیئت مدیره انجمن دندانپزشکي ایران شاخه خراسان جنوبي

همکار گرامی جناب آقای دکتر خلیل باللی مود 
با ابراز همدردی و تاسف و تسلیم در برابر مشیت الهی

درگذشت برادر عزیزتان

 مرحـوم علـی اصغـر باللـی
 را تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای شما و سایر بازماندگان، صبر جمیل

 و اجر جزیل و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم.

هیئت مدیره نظام پزشکی بیرجند 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید حسن سابقه و توانمندی اجرایی ارزشمند شما می باشد 
صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون تان در مسئولیت جدید را از درگاه ایزد منان خواستارم.

سید حجت زینلی - مدیر عامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری( 

برنامه کسب و کارتان چیست؟
ما برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم

با آموزش های مهارتی ما بهترین انتخاب را رقم بزنید.

تماس با:32236080 -32236081

جناب آقای مهندس انصاری 
مدیر عامل محترم سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند 

ضمن عرض تبریک سال نو و والدت باسعادت حضرت علی ابن ابیطالب )علیه السالم(
 از جناب عالی و همکاران پر تالش تان که با حداقل امکانات در حفظ و نگهداری فضای سبز با تمام 
مشکالت موجب نشاط روح و روان همشهریان و مسافران نوروزی شده اید، تشکر و قدردانی می گردد.

خداپرست - رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی
 بین راهی خراسان جنوبی  

جناب آقای عباسعلی بهـاری
انتخاب شایسته جناب عالی به عنوان 

 مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
 بدون تردید نشان از لیاقت و شایستگی شما و نویدی است جهت 
ارتقای جایگاه روابط عمومی و امر مهم اطالع رسانی، لذا بدینوسیله 

قدردان درایت و حسن انتخاب
  جناب آقای مهندس سید علی اکبر پرویزی استاندار محبوب

 بوده، به شکرانه این توفیق ضمن عرض تبریک و تهنیت، رجاء 
واثق داریم شاهد خدماتی وسیع در حوزه اطالع رسانی و ارتقای 

جایگاه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان باشیم.
همکاران تان در اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مرحوم

کربالیی حسین محمودی 
)دبیـر بازنشستـه(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز از دست رفته امروز چهارشنبه 

96/1/23 ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از محل  سالن بهشت 
متقین )غسالخانه ( برگزار می گردد

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خـانواده

دوباره بهاری زیبا، اما غم انگیز آمد
ولی باید بگوییم که حتی گذر زمان توان زدودن عشق و یادت

 از هستی و وجودمان را ندارد
دومین سالگرد درگذشت مرحومه

 مهندس مینا رحمانـی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

خـانواده

به یک نفر آقا لیسانس نرم افزار  با حداقل 3 سال سابقه کار نیازمندیم  
ضمنا آشنایی با سیستم دوربین مدار بسته IP  در اولویت می باشد.  

شماره تماس: 32450702

تقدیم به مهربان ترین همسر و پدر دنیا
مجیـد عزیـزم

به وسعت قلب مهربانت دوستت داریم
باران و الهامروزت مبارک

لبخندی  زیبا برای همه ایرانیان هدیه طرح تحول سالمت دهان

23 فروردین روز دندانپزشک را به جامعه دندانپزشکی  استان تبریک می گوییم

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 
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بررسی از سرگیری عمره پس از برگزاری حج تمتع

جام جم- سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: اگر در حج تمتع امسال مشکالت وجود نداشته باشد، از سرگیری اعزام عمره 
را مورد توجه قرار می دهیم.قاضی عسکر افزود: با توجه به مذاکرات صورت گرفته مسیربرای تحقق اهداف مورد نظردرحوزه 
حج فراهم و شرایط مساعدی ایجاد شده است و درخصوص مسایل اجرائی حج پیش روی زائران نگرانی وجود ندارد.

جزئیات تکمیلی آزمون کارشناسی ارشد 

عنوان  به  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  آزمون 
روزهای  در  امسال  آزمون حساس  نخستین 
هفتم و هشتم اردیبهشت ماه برگزار می شود. 
کارت شرکت در آزمون تمام کدرشته های آزمون 
کارشناسی ارشد دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه بر 
می گیرد.  قرار  سنجش  سازمان  سایت  روی 
در  کدرشته ها  تمام  آزمون  در  شرکت  کارت 
سایت  روی  بر  اردیبهشت ماه   ۴ دوشنبه  روز 
سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و لذا الزم 
است تمام داوطلبان از این روز تا ساعت ۲۴ 
روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه با مراجعه به 
سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت 
آزمون  در  شرکت  کارت  پرینت  دریافت  به 
از  پس  کنند.  اقدام  مربوط  راهنمای  برگ  و 
اردیبهشت  و ۸  روزهای ۷  در  آزمون  برگزاری 
۹۶، نتیجه اولیه آن به صورت کارنامه تنظیم 
در  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  توسط  و 
دهه دوم خردادماه ۹۶ از طریق سایت سازمان 

سنجش منتشر خواهد شد.

گرانی تخم مرغ به تولید ربط ندارد

مرغ  مرغداران  سراسری  اتحادیه  مدیرعامل 
تخم گذار اعالم کرد که هیچ کمبودی از نظر 
تامین و عرضه تخم مرغ وجود ندارد و قیمت 
این محصول طی هفته گذشته در مرغداری 
گرانفروشی  بنابراین  است.  یافته  کاهش 
تولیدکنندگان  و  تولید  به  ارتباطی  تخم مرغ 
ندارد و دستگاه های نظارتی باید نسبت به آن 
افزود: هم اکنون  نشان دهند. وی  حساسیت 
هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداری ۳۶۰۰ تا 
۳۷۰۰ تومان فروخته می شود و نگران ارزانی 

بیش از حد این محصول هستیم.

عاقبت سهام متوفیان چه خواهد شد؟

سهام  مشمولین  از  نفر  میلیون   ۲ حدود 
که  است  ذکر  به  شده اند.الزم  فوت  عدالت 
تکلیف مشموالن متوفی سهام عدالت به این 
صورت است که دریافت سود سهام از سوی 
وراث آنها امکان پذیر خواهد بود که نیازمند 
سوی  از  متعاقبا  و  بوده  الزم  مراحل  طی 

سازمان خصوصی سازی اعالم خواهد شد.

سرمقاله

هرم وارونه اِعمال قانون

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  ما همیشه تأکید کرده ایم
اِعمال کننده  نیروی  در چنین مباحثی، هم شأن 
قانون، هم شأن قانون و هم شأن مخاطب قانون 
به  باید  می  رانندگان  و  و شهروندان  مردم  یعنی 

درجه ی اَعلی حفظ و حرمت گذاری شود.
بنابراین گالیه مندی ها را در کنار معذوریت ها،  
ونارضایتی ها را درکنار کمبود امکانات می بینیم و 
صد البته حق را بین هر دو به مساوات تقسیم شده 
می دانیم. اما در کنار توصیه های مؤکد به شهروندان 
محترمی که گاهی برای در آغوش کشیدن شاهد 
برای  یا  و  همدیگرند  با  مسابقه  حال  در  مرگ، 
گیرند می  سبقت  همدیگر   از  زندگی  در   انتحار 
و  آمار کشته ها و مجروح های داخل شهری  و 
نیز مؤید چنین معضلی در جامعه  برون شهری  
برای  واساسی  مهم  توصیه  چند  ماست؛  استانی 
مدیران ترافیکی و راهوری استان و شهر بیرجند 

هم داریم:
1- قانون، به هر کس قوت قلب و اعتماد به نفس 
ناصواب،  برخوردهای  برای  حقی  اما  دهد،  می 
رویارویی های غلط، و احیاناً توهین یا تحریک یا 
استهزاء را نمی دهد. قانون، برای همه قانون است، 
چه کسی که اِعمال کننده قانون است و چه کسی 

که قانون بر او اِعمال می شود.
2 - هم مردم و هم مدیران کاماًل می دانند که 
جریمه های متعدد یا افزایشی و یا انواع مشابهی از 
تنبیه های قانونی، حداقل در حوزه رانندگان ایرانی
طی سالهای اخیر در کاهش  تصادفات و حوادث 
به  البته من  )و  است.  نبوده  تأثیرگذار  خطرآفرین 
شخصه هنوز این سؤال بزرگ در  ذهنم باقیست 
که در جاده های ایران و استان علیرغم افزایش 
چه  اساس  بر  و  چگونه  ترددات  درصدی  چند 
معیاری شاهد ارائه آمار کاهشی تصادفات هستیم؟( 
ما بیش و پیش از افزایش هزینه های تخلف برای 
افزایش  و  قانون  کردن  درونی  نیازمند  رانندگان، 
احترام  فضای  وایجاد  قانون  به  مردن  دلبستگی 

واقعی به قانون هستیم.
3 - شهروندان قانون را وقتی به خوبی و سهولت 
کننده اعمال  و  قانونگذار  منطق  که  پذیرند   می 
و  تفکر  هضم  به  تمایل  و  بپذیرند  هم  را  قانون 
اندیشه و رفتار او نشات دهند. ما وقتی به رانندگان 
شخصیت نمی دهیم و یا با رفتارهایمان شخصیت 
و  حمایت  برای  انتظاری  چه  گیریم  می  او  از  را 

ارادت قلبی او به قانون باقی گذاشته ایم؟
4 - در حوزه شهری طرح های ترافیکی و بدون 
تفکر منطقی ، طرح هایی به تقلید از شهرهایی 
متفاوت با شرایط ما ، خلق الساعه و در حوزه های 
برون شهری همراه با صرفه جویی های تعجب 
آور و مضحک و عملکرد شدیداً الک پشتی است،
درحالی که هزینه های جانی و مالی تحمیل شده به 
 استان در این حوزه، بسیار گزاف و به شدت غیر قابل

جبران بوده است.
5 - مردم، نظرات ، حمایت ها و نوع نگاه آنان به 
حوزه راهنمایی و رانندگی به شدت متأثر از عملکرد 
در  ما  است.  حوزه  این  در  انسانی مجری  نیروی 
همه این سال ها به جای تالش در راستای چفت 
نمودن حلقه های اتصال مردم ، ساز و کارها را 
علیرغم همه شعارها حداقل در حوزه عملیاتی به 
بیشتر  رویکردها   که  ایم  کرده  اجرایی  ای  گونه 
به سمت لجبازی های اجتماعی سوق داده شده 

است، تا همکاری های اجتماعی!
6 - بخش مهمی از نگاه ویژه و رضایت مندی 
کلی مردم از نظام و مدیران ارشد نظام، مرهون و 
مربوط به جایگاه های پرتعامل و پرمشتری مانند 
راهنمایی و رانندگیست که در این سال ها به شدت 
مغفول واقع شده است، مردم نارضایتی ها در این 
حوزه را به سرعت به کلیت نظام ارجاع و تسری 
به همان  نیز  را  مندی  البته رضایت  و  می دهند 
اندازه به مجموعه نظام متصل می کنند. بنابراین 
ضمن تشکر از همه تالش های پیدا و پنهان این 
این مقوله مهم  به  توجه ویژه تری  حوزه خطیر، 

مورد انتظار و راهگشا خواهد بود.
پرتو  در  رانندگی  و شهروندان،  مردم  انتظار   -  7
راهنمایی ها و سپس اخطارها ، هشدارها، تحذیرها، 
در حوزه  جریمه هاست. هرم عملکردی  احیاناً  و 
راهور، ظاهراً به دالیلی که شاید بخشی از مقصر 
اصلی آن خود مردم باشند، در این سال ها وارونه 
دیده می شود و یا وارونه عمل می شود، یعنی به 
جای راهنمایی و رانندگی، همان ابتدا جریمه ها، 
نهایتًا  و  اخطارها  و  تحذیرها، هشدارها  ها،  تنبیه 

راهنمایی ها اعمال می شود. 
عملکردهای ما در کنار هم، عالوه بر کنش های 
بنابراین  دارد.  نیز  متقابل  های  واکنش  متقابل، 
برای ایجاد فضای تعادل روحی و روانی مطلوب 
در جامعه، می باید همه دست به دست هم بدهیم 
و همکاری و احساس درک متقابل داشته باشیم؛ 
در غیر این صورت، نه یک دوره، نه چند دوره و 
نه چند صد دوره برنامه ریزی در این حوزه هیچ 
فایده ای برای مردم و برای اِعمال کننده ی قانون 

نخواهد داشت.
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید (

و  بانک ها  اسامی  سازی  خصوصی  سازمان  ایسنا- 
برای  مرکزی  بانک  تائید  مورد  اعتباری  موسسات 
در  عدالت  سهام  مشمولین  حساب  شماره  دریافت 

راستای واریز سود سال مالی ۱۳۹۵ را اعالم کرد.
عدالت  سازمان مشموالن سهام  این  اعالم  اساس  بر 
باید شناسه حساب بانکی ایران )ِشبا( خود را از طریق 
سامانه این سهام به سازمان خصوصی سازی جهت 
این  بر  که  کنند  اعالم  عدالت  سهام  سود  دریافت 
اساس اسامی بانک ها و موسسات اعتباری مورد تائید 
بانک مرکزی اعالم شد.بر اساس این گزارش، بانک ها و 
موسسات اعتباری شامل تجارت، رفاه، سپه، صادرات، 

و معدن،  توسعه صادرات، صنعت  ملت، ملی، شهر، 
کشاورزی، مسکن، پست بانک، توسعه تعاون، آینده، 
گردشگری، سینا، ایران زمین، حکمت ایرانیان، انصار، 
سرمایه،  نوین،  اقتصاد  پارسیان،  کارآفرین،  سامان، 
پاسارگاد، قرض الحسنه مهر ایران، دی، ایران و ونزوئال، 
موسسه  خاورمیانه،  قوامین،  رسالت،  الحسنه  قرض 
و  کوثر  اعتباری  موسسه  و  ملل)عسگریه(  اعتباری 
تایید  مورد  موارد  از جمله  توسعه  اعتباری  موسسه 
دریافت شناسه  و  افتتاح حساب  برای  مرکزی  بانک 
ایران )ِشبا( توسط مشموالن است.بر  بانکی  حساب 
این اساس هر یک از مشموالن سهام عدالت که دارای 

شماره حساب معتبر نزد یکی از بانک ها یا مؤسسات 
هستند؛  مرکزی  بانک  تأیید  مورد  اعتباری  و  مالی 
و  مزبور  مؤسسه  یا  بانک  شعب  به  مراجعه  با  باید 
یا از طریق سایت اینترنتی و دستگاه های خودپرداز 
شناسه  دریافت  به  نسبت  بانک ها  امکانات  سایر  و 
حساب بانکی ایران)ِشبا( ۲۴ رقمی مربوط به حساب 
بانکی خود اقدام کنند و این شناسه را به شیوه ای که 
به زودی در همین سامانه توسط سازمان خصوصی 
سازی اطالع رسانی خواهد شد، به این سازمان ارایه 
کنند تا از طریق آن در آینده ای نزدیک سود سهام 
عدالت به حساب بانکی هر یک از مشمولین )مطابق 

شماره ِشبا اعالم شده( واریز شود.همچنین مشمولین 
سهام عدالت که شخصاً دارای حساب معتبر بانکی 
نیستند، می بایست با مراجعه به یکی از بانک ها یا 
مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به افتتاح حساب 
ایران)ِشبا( ۲۴  بانکی  شناسه حساب  اخذ  و سپس 
این؛ هر یک  بر  اقدام کنند.افزون  رقمی آن حساب 
از مشمولین سهام عدالت باید صرفاً شناسه حساب 
به  آن  مرتبط  بانکی  حساب  که  ایران)ِشبا(  بانکی 
اسم شخص وی می باشد را در اختیار داشته باشد 
و امکان اعالم شناسه حساب بانکی ایران)ِشبا( مربوط 

به ولی، قیم، وکیل و یا فرد دیگری وجود ندارد.

اعالم اسامی بانک ها و موسسات برای دریافت شماره حساب مشموالن سهام عدالت

ایسنا- میزان مستمری افراد بر اساس مدت 
بیمه پردازی و دستمزدی که بر مبنای آن 
محاسبه  می کنند،  پرداخت  بیمه  حق 
تامین  سازمان  های  می شود.حمایت 
بلندمدت  و  به دو دسته کوتاه  اجتماعی 
مدت  کوتاه  تعهدات  شود،  می  تقسیم 
مقطعی است و در اثنای بیمه پردازی فرد 
مانند غرامت دستمزد  پرداخت می شود 
بارداری  ایام  بیماری، غرامت دستمزد  ایام 

بلندمدت،  های  بیکاری.حمایت  مقرری  و 
های  سازمان  های  حمایت  ترین  اصلی 
بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی 
که  آنجایی  از  ها  حمایت  این  است. 
به  شود،  می  پرداخت  ماهانه  و  مستمراً 
گویند.بازنشستگی،  می  مستمری  آن 
نوع  سه   ، بازماندگان  و  ازکارافتادگی 
مستمری است که از سوی سازمان تامین 
پرداخت  شرایط  واجد  افراد  به  اجتماعی 

به  پرداخت شده  می شود.مزایای جانبی 
مستمری بگیران شامل کمک هزینه های 
اوالد، عائله مندی، مسکن و خواربار است.

طبق قانون، برای برخورداری از مستمری 
پردازی  بیمه  سابقه  و  سنی  شرط  احراز 
و  تمام  ۶۰سال  با  آقایان  است.  ضروری 
۲۰سال بیمه پردازی و خانم ها با ۵۵ سال 
بیمه پردازی، مستحق  تمام و ۲۰ سال  
شوند.همچنین  می  مستمری  دریافت 

بیمه شده ۳۰سال سابقه  در صورتی که 
دریافت  برای  باشد،  داشته  پردازی  بیمه 
تقلیل  فوق  سنی  شرط   مستمری 
می یابد و آقایان با ۵۰ سال و خانم ها با 
۴۵ سال تمام مستمری دریافت خواهند 
پردازی  بیمه  سابقه  که  صورتی  کرد.در 
از  شده  بیمه  برسد،  سال  به ۳۵  حداقل 
شرط سنی معاف خواهد شد و بدون شرط 
سنی مستحق دریافت مستمری می شود.

شروط سنی برای دریافت مستمری 

جزییات بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان

یکی از اقدامات مهم سازمان تامین اجتماعی در راستای حمایت 
اجرای  اقتصادی  بنگاه های  در  رکود  از  خروج  و  داخلی  تولید  از 
بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان بود که در سال ۹۵ کلید 
خورد. بر این اساس ۵۰ تا ۱۰۰ درصد جرایم کارفرمایان به علت 
طبق  می شود.  بخشیده  کارکنان  حق بیمه  پرداخت  در  دیرکرد 
بخشنامه جدید کارفرمایان در صورت پرداخت بدهی های معوقه 
ظرف ۱۸ ماه از بخشودگی معادل ۸۵ درصد، در صورت پرداخت 
بدهی ظرف  ۲۴ ماه از بخشودگی ۷۵ درصدی، در صورت پرداخت 
بدهی های معوقه ظرف ۳۰ ماه از بخشودگی معادل ۶۰ درصد و 
در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه 
از بخشودگی معادل ۵۰ درصد جرائم مربوطه برخوردار می شوند. 

نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعالم شد

تسنیم- سازمان سنجش نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش را اعالم کرد.پذیرفته شدگان جهت پیگیری امور مربوط به استخدام 
خود به ادارات کل آموزش و پرورش استان مراجعه و راهنمایی الزم را دریافت کنند. پذیرفته شدگان قبل از مراجعه به هسته های گزینش استان ها 
اقدامات زیر را انجام دهند:در صورت عدم تحویل فرم اطالعات فردی و مدارک درخواست شده در مرحله مصاحبه تخصصی، ضرورت دارد پس از چاپ 
فرم اطالعات فردی از سایت دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش به نشانی www.gozinesh.medu.ir نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس 
به آن اقدام کنند و به همراه تصویر تمام صفحه های شناسنامه و کارت ملی حداکثر تا ۴۸ ساعت از تاریخ انتشار اسامی به وسیله پست پیشتاز به 
آدرس هسته های گزینش استان محل خدمت خود، ارسال یا به صورت حضوری تحویل دهند.الزم است در تکمیل فرم اطالعات فردی دقت کافی 
شود و عدم تکمیل فرم مربوطه یا عدم ارسال به موقع آن به هسته گزینش استان محل خدمت به منزله انصراف تلقی می شود.معاینات پزشکی 
و تشکیل پرونده استخدامی افراد واجد شرایط معرفی شده به اداره کل آموزش استان محل خدمت همزمان با بررسی صالحیت های عمومی انجام 
می شود، بر این اساس داوطلب واجد شرایط پس از انتشار اسامی در سایت سازمان سنجش ضمن حضور در ادارات امور اداری آموزش و پرورش 
استان ها نسبت به اخذ معرفی نامه جهت گواهی عدم سوء پیشینه به منظور تشکیل پرونده استخدامی اقدام کنند.چنانچه به هر دلیلی صالحیت 

عمومی فرد پذیرفته  شده مورد تایید قرار نگیرد، انجام معاینات پزشکی و سوء پیشینه هیچ گونه حقی برای فرد پذیرفته شده ایجاد نخواهد کرد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۰۳۹ محکوم علیه غالمحسین مکی فرزند محمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۱۱۵.۵۷۶.۳۷۲ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها حسن و حمید رضا نخعی و پرداخت مبلغ ۵.۶۰۵.۱۶۳ ریال 
بات حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره ۰ فرعی از ۲۳۴۵ اصلی بخش ۲ بیرجند به مساحت ۱۶۸۱۳ 
متر مربع واقع در دشت مرک و مارکوه دارای کاربری مزروعی و دیمی که در نزدیکی جاده کمربندی در حال احداث بجد است و قیمت 
هر مترمربع ۱۵.۰۰۰ ریال و جمعاً به مبلغ ۲۵۲.۱۹۵.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ از ساعت ۹ الی ۱۰ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف 
است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۰۴۹ 
محکوم علیه سید صادق موسوی فرزند مهدی محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۴۰۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره 
در حق محکوم له مهدی کیانی و پرداخت مبلغ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک 
ثبتی به شماره ۲۳ فرعی از ۱۳۴۸ اصلی بخش دو بیرجند از 
ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی در روستای پسوچ به مساحت ۲۹۱/۸۵ متر مربع 
و زیر بنای احداثی در طبقه همکف حدوداً ۲۲۱.۸۵ مترمربع 
که اعیان فوق قدمی ساز می باشد و انشعابات منصوبه آب و برق 
می باشد که حسب نظریه کارشناسی به مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه 
شنبه تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی

 دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶۰۰۴۲ محکوم علیه علی صغیری فرزند یحیی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۲۷۶.۶۵۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم حسن کرمانی و پرداخت مبلغ ۱۲.۹۴۵.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه بولدوزر TD25C مدل ۱۹۷۸ واقع در بلوار مسافر که دستگاه تعرفه شده حسب نظریه 
هیئت کارشناسی فاقد جفت زنجیرهای ۳ تن می باشد که به مبلغ ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در 
روز شنبه تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند 

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

)نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی 
می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی کانون، ساعت ۱۷ الی ۱۹ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۰ 
در محل دفتر کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار می گردد. لذا از تمامی اعضای محترم 

کانون دعوت به عمل می آید رأس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
بازرس  گزارش  قرائت   - در سال ۹۵  کانون  های  و حساب  مدیره  هیئت  فعالیت  گزارش 
کانون - تصویب بودجه سال ۹۶ کانون -  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

سالیانه می باشد.
هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن فرزانگان )در حال تصفیه(
 )نوبت اول( 

شماره ثبت: 1254   شناسه ملی: 10360029850
پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۹۵۹ مورخ ۹۵/۱۱/۳۰ و در اجرای ماده 
۲۲۵ الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن 
فرزانگان )در حال تصفیه( به شماره ۱۲۵۴ )اعم از حقیقی و حقوقی( دعوت می شود که هرگونه 
طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک و مستندات خود حداکثر ظرف مدت ۶ 
ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی بیرجند، استقالل ۷ ، پالک ۳ مراجعه نمایند. بدیهی است 
پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. این آگهی سه مرتبه و هر مرتبه 

به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و کثیراالنتشار شرکت آگهی خواهد شد.

محمد حسن زارع فرد - مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن فرزانگان )در حال تصفیه(

نقاشـی ساختمـان
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  

به همراه طراحی دیوار با رنگ 
  09159617909- تنگلی

آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند

کالس های تقویتی و کنکور در تمام پایه های تحصیلی 
با حضور اساتید برجسته استانی 

کالس های جمع بندی 

آدرس: میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3 
تلفن: 32232943 - 09304751599

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
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جایی خوندم که یکی گفته بود دولت پروژه هایی 
رو افتتاح کرده که سال های شده آماده بودند و 
واقعا در این فضای بی اخالقی برام جای سواله 
اگه سیمان باقران از تو دولت آقای احمدی نژاد 
آماده بوده چرا راه اندازی نشده و اگر مشکالتش 
رو توان حل کردن داشتند چرا نکردند ؟ انبار نفت 
همچین  و  نکردند  چرا  داشت  افتتاح  امکان  اگر 
بابا  دادند  بعدی  دولت  تحویل  رو  چربی  لقمه 

انصاف هم کمی الزمه 
915 ... ۰۶9

مسئوالن فضای سبز شهرداری و شهردار محترم  
 ظاهرآ چشم بینا و گوش شنوایی در شما پیدا نمی شود
کاری  درخت  یا  کاری  گل  ی  باره  در  بار  چند   
ابتدای بلوار غفاری پیام دادیم!حتی روزنامه آوا هم 
دراین باره سرمقاله نوشت.کی قرار است به حرف 
مردم احترام بگذارید؟با این وضعیت اعضای فعلی 
شورا بدانند که در دور بعد امکان خدمت؟!بیش از 

پیش نخواهند داشت.
915...۶17
استان  مرکز  در  که  داره  تاسف  سالم.واقعاجای 
خیابان احمدی روشن و  9 دی باشیم و دوساله 

تلفن ثابت نداریم .
915...۶79
سالم  خواستم از نیروی انتظامی تشکر کنم که 
در منطقه بند دره گشت زنی می کند و امیدوارم 
با کمک این عزیزان زحمتکش  امنیت برقرار شود 

در این منطقه . با سپاس
9۰1...755
را  تومان  هزار   28 کیلویی  گوشت  جالبه،  خیلی 
35 هزار تومان کردند واالن اعالم و تیتر روزنامه 
می کنند که بین5۰۰ تا 1۰۰۰ تومان ارزان شد. 
این جز مسخره کردن مردم در آستانه انتخابات 

چیز دیگری نیست.
915...9۰5
مردم  یاد  به  انتخابات  وقت  بودی  داده  قول  آوا 
بهتر  مردم  تا  بوده  در شورا چه خبر  بیندازی که 

تصمیم بگیرند اما گویا فراموش کردی 
9۰1 ... 512
دلیل  به  محترم  شهردار  از  خواستم  سالم  آوا 
کنم  تشکر  مدرس  بلوار  درختان  زیر  روشنایی 
چرا که این اقدام شهر را از تاریکی خیلی شدید 
نجات می دهد اگر ما از شهر دیگری شبانه وارد 
کنیم می  حس  خوب  تاریکی  شویم  شهر   این 
 امیدوارم این روند برای کل شهر خصوصا ورودی 

ها ادامه داشته باشد با تشکر.
915...2۶7
ولی  بیمارستان  رفتم  شب   2 ساعت  دیشب  آوا 
تزریقات  قسمت  کف  اورژانس  اون  حیف  عصر 

ازکثیفی پرآشغال بود  
915...7۶8
تلفنی  نوبت  تونستم  روز  سه  از  بعد  امروز  سالم 
بگیرم برای بیمارستان شهید رحیمی ساعت 1طبق 
نوبتمون شد جالبه وقتی  نوبت رفتم و ساعت 4 
اعتراض می کردی می گفتن دکترا دیر میاند پس 

تکلیف وقت واعصاب مردم چی میشه؟
915...579

اوا سالم عید همتون مبارک روزپدرگرامی از شما 
 بخاطر نوشتن حق وحرف مردم و اقای هرم پور

با یادداشتهای زیبایش تشکر ویژه دارم
915...89۶

انتقاد  المانهای شهر  از  دوست عزیزی که دیروز 
کرده بودند بنده هم کامال با ایشان موافقم سر هر 
چهارراه دوتا سنگ رنگ کردن روی هم گذاشتن.
خواهشاوقتی ایده خوبی نداریدحداقلش از المانهای 

استانهای دیگه کپی کنیدخیلی بهتره
915...9۶4
سالم خوبه امسال نیازی نیست به شهرداری بابت 
هیچ  گفت چون  نباشید  نوروزی خسته  المانهای 

کاری انجام نداده بودن!
915...۰83
آقای  خبری  درنشست  نباشید  وخسته  سالم  با 
تحت  افراد  دریافتی  کردند  اعالم  جمهور  رئیس 
دو  در سال 95  بهزیستی  و  امداد  پوشش کمیته 
سرپرست  نفرخودش  یک  بنده  مادر  شده  برابر 
برجی  هست  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانواده 
5۰هزارتومان بهش میدند از این مبلغ باید پول آب 
و برق و گاز هم بده و مخارج زندگیش را هم تأمین 
برابر شده  اگه دو  کند کجا دریافتی دوبرابر شده 
چرا کمیته امداد مبلغ را افزایش نداده؟ خدا وکیلی 
یه  انصاف هست   این  آیا  خودتان قضاوت کنید 
عده می خورند صاف یه عده هم نمی بینند خاک
915...4۰2
لطفا شهرداری نسبت به تعویض المپ سوخته 
 داخل فضای سبز مدرس3۶که چند سالی می شود

خاموش هست اقدام نماید.
93۰...247

روز سه شنبه خیلی خجالت کشیدم یک  باسالم 
توریست اومده بودن بیرجند گردی هر جا بردمشون 
به درب بسته خوردیم اون وقت میگن چرا بیرجند 
اینجوریه باز دم شهرداری گرم اگه درب قلعه بسته 
سازمان  بگم؟چرا  چی  دونستم  نمی  که  بود  می 
میراث این مکانها رو برا بازدید عموم روز تعطیل باز 

نداره یا به شرکت خصوصی واگذار نمیکنن؟!
915...۶84
ازادی  تا  امام  میدان  حدفاصل  اومده  شهرداری 
درخت  تنه  که  زده  رنگی  المپ  درختها  روروی 
روشن بشه.واقعا خیلی زیباست این طرح . ولی سوال 
من اینه کجای کشور این نور رو از وسط درخت به 
باال میزنن؟ همه جا یا از پایین میندازن بره باال یا از 

باالمیزنن بیاد پایین خواهشا درستش کنید
915...9۶4

جوابیه اداره کل میراث فرهنگی استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 9۶/1/19 به استحضار می رساند همه 
ساله پیش بینی جهت استقرار راهنمایان مسلط و 
مجرب در ابنیه تاریخی و سایت های گردشگری 
امکانات  و  تجهیزات  و همچنین  انجام می شود 
،فضای   مناسب  شهری  مبلمان  جمله  از  رفاهی 
استراحت موقت و... در اماکن گردشگری بویژه باغ 
و امارت جهانی اکبریه و... تدارک دیده شده است.

گردشگران  و  مسافران  مندی  رضایت  جهت  از 
ایام  در  که  کند  کفایت می  نکته  نوروزی همین 
از  بازدید  رشد  2۰درصد  حداقل   9۶ تعطیالت 
جاذبه های گردشگری استان و اقامت و ماندگاری 
حتی  و  ایم  بوده  شاهد  گردشگران  و  مسافران 
یک مورد هم شکایت نیز در سامانه تلفنی ستاد 
اجرایی خدمات سفر کشور از نحوه ارائه خدمات به 
گردشگران استان خراسان جنوبی به ثبت نرسیده 
است که هم جای شکر و هم مباهات دارد.البته 
که هیچگاه چشم به روی کمبودها و کاستی های 
موجود بسته نشده اما با توجه به ابزار و لوازم موجود 
تمام تالش جهت ایجاد فضایی شاد و با نشاط و 

ایمن برای گردشگران مد نظر بوده و خواهد بود.

جوابیه اتوبوسرانی بیرجند

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
از  حمایت  راستای  در   9۶/1/19 مورخ  شما 
جامعه کم توان جسمی و حرکتی مناسب سازی 
ایستگاههای اتوبوس در دست اقدام می باشد.ان 
شاا... به محض تامین اعتبار در خصوص افزایش 
اتوبوس های ویژه معلولین نیز اقدام خواهد شد.

تعهد 78 میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
ایسنا-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: در مجموع جشنواره های خیرین مدرسه ساز که تاکنون در استان برگزار شده است، خیرین مدرسه ساز استان 
تامین   78 میلیارد تومان را تعهد کرده اند.بیکی با بیان اینکه تا کنون 75 درصد از این تعهدات در استان محقق شده است، اظهارکرد: تا کنون با کمک خیرین مدرسه ساز 1439 
کالس درس در استان ساخته و تحویل آموزش و پرورش شده است.وی ادامه داد: نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان،  2۶ فروردین در سالن قلم چی بیرجند برگزار می شود.

ارائه  با  را  رئیس جمهور که سخنانش  مهر/ 
اقتصادی دولتش  از دستاوردهای  کارنامه ای 
آغاز کرده بود، به مباحث انتخاباتی نیز ورود 
پرشور،  انتخاباتی  برگزاری  آرزوی  با  و  کرد 
انتخاباتی  بداخالقی های  برخی  به  نسبت 
کرد  اعالم  نشست  این  در  وی  داد.  هشدار 
که  است  خواسته  خود  وزرای  برخی  از  که 
کنند. پیگیری  را  تلگرامی  مدیران  بازداشت 

نخستین  در  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
نشست خبری خود در سال 9۶ که با حضور 
خارجی  و  داخلی  رسانه  ده ها  خبرنگاران 
چهارسال  مجموعه  در  گفت:  شد  برگزار 
دو  به  حداقل  درآمد  کم  افراد  همه  حقوق 
برابر و گاهی دو و نیم برابر و بیشتر افزایش 
کارمندان  برخی  و  معلمان  مثل  است  یافته 
در  افراد کم  اولین دغدغه دولت  در حقیقت 

آمد بوده است.

نگفتم ۱۰۰ روزه
مشکالت را حل می کنم!

روحانی در پاسخ به سؤال روزنامه همشهری 
مبنی بر اینکه شما در ابتدای دولت خود گفتید 
که مشکالت را در 1۰۰ روز حل می کنید اما 
در آذرماه سال گذشته گفتید که مشکالت در 
4۰ سال آینده هم حل نخواهد شد، چه شد 
که  شد  خوب  گفت:  کرد؟  تغییر  نظرتان  که 
این سؤال را مطرح کردید چون این دروغ را 
مرتب در برخی رسانه ها مطرح می کنند. من 
را  مشکالت  روزه   1۰۰ که  گفتم  زمانی  چه 
حل می کنم؛ آن چیزی که من گفتم این بود 
که اگر بتوانم در انتخابات پیروز شوم، کارهای 
انجام شده در پایان 1۰۰ روز نخست را اعالم 
خواهم کرد.وی افزود: عده ای مخرب آمدند و 
گفتند که روحانی گفته می خواهد 1۰۰ روزه 
مشکالت را حل کند، آن کسی که یک شبه 
مشکالت را حل می کرد، فرد دیگری بود، ما 
نیستیم.رئیس جمهور ادامه داد: دولت اقداماتی 
پایان  در  و  داشت  نخست  روز   1۰۰ در  را 
روز   1۰۰ این  در  کرد،  اعالم  هم  مدت  این 
هم برنامه هایی از جمله برای موانع پیشرفت 
اجرا  به  شروع  داشت،  وجود  کشور  اقتصادی 
می کنید  فکر  شما  کرد:  تصریح  کرد.روحانی 
تورم از 45 درصد در سال 93 که به 25 درصد 
روز  از  ما  شد؟  نازل  هفتم  آسمان  از  رسید، 
اول شروع به برنامه ریزی کردیم که تورم از 
25 به 15 رسید و سپس تک رقمی شد.وی 
اعالم کردم که  ابتدا  از  خاطرنشان کرد: من 
در سال 9۶ تالشم این است که تورم را تک 
رقمی کنم. من در سال 95 تک رقمی کردم، 
شما باید بگویید که برنامه من دقیق بوده و 
است.روحانی  بوده  برنامه  از  دقیق تر  کارمان 
تصریح کرد: من در برنامه گفتم که رشد منفی 
را مثبت خواهم کرد. رشد منفی ما در سال 91، 
منهای ۶.8 درصد بود اما در سال 93 مثبت 
شد. در سال های 94 و 95 هم این روند ادامه 
ابالغ سند  از  بعد  بار  اولین  برای  و  کرد  پیدا 
چشم انداز توسط مقام معظم رهبری، ما رشد 
اقتصادی را در سال 95 به 8 درصد رساندیم.
رئیس جمهور گفت: بنابراین برنامه اقتصادی، 

در  ما  است،  روشن  ما  خودکفایی های  و  کار 
گندم، گازوئیل و گاز خودکفا شده ایم. ما امسال 
در بنزین خودکفا خواهیم شد.وی با بیان اینکه 
حل  روز   1۰۰ در  را  مشکالت  می شود  مگر 
کرد؟ گفت: مشکالت را در 4۰ سال هم که 
شما گفتید، نمی شود حل کرد. 1۰۰ سال دیگر 
باید  مشکالت  نمی شود.  حل  مشکالت  هم 
قدم به قدم حل شود. قدم به قدم این است که 
تورم پایین بیاید و رشد اقتصادی باال بیاید و 

سرمایه گذاری انجام شود.

باید حواسمان باشد
در انتخابات فضا دوستانه باشد

روحانی با بیان اینکه جامعه، خیابان ها، مدارس 
است،  شده  امنیتی  کمتر  ما  دانشگاه های  و 
گفت: در انتخابات پیش رو باید حواسمان باشد 
که فضا دوستانه و برادرانه باشد. اشکالی ندارد 
که جناح ها و گروه ها حرفشان رابزنند اما باید 
دقیق حرف بزنیم و به مردم دروغ نگوییم چرا 
که باالترین خیانت مردم، دروغ گفتن است. 

نتیجه انتخابات باید وحدت و دوستی را بیشتر 
کند.

برای افزایش یارانه 
کم درآمدها برنامه داریم

که  شده  مطرح  سؤال  به  پاسخ  در  روحانی 
شد  مطرح  اقتصاد  دنیای  روزنامه  سوی  از 
صورت  در  شما  اقتصادی  اولویت های  که 
سیاست هایی  چه  و  بود  خواهد  چه  پیروزی 
بانکی  نظام  اصالح  یارانه،  پرداخت  قبال  در 
گرفت،  خواهید  پیش  در  اقتصادی  رونق  و 
اقشار  به  کمک  برای  یارانه  مسئله  گفت: 
قانون  بوده و در چارچوب  آسیب پذیر جامعه 
باید انجام می شده است.رئیس جمهور افزود: 
نکته دیگری که در خصوص یارانه از سوی 
است  این  می شود  مطرح  اقتصادی  دوستان 
که یک قشر در جامعه بیشتر آسیب پذیرند و 
بهتر است که یارانه بیشتری دریافت کنند و 
انجام  برای این موضوع برنامه ریزی هایی را 

داده ایم.

باید روزی برسد که هیچ کس
نیاز به یارانه نداشته باشد

روحانی در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو در 
قول هایی  انتخابات  دوره  در  اینکه  خصوص 
داده  بودید که باید شرایط به شکلی باشد که 
مردم نیازی به یارانه نداشته باشند، این شعار 
چقدر محقق شده است؟ گفت: درست است 
مردم  که  برسیم  جایی  به  باید  معتقدم  من 
نیازی به یارانه نقدی نداشته باشند، اما این 
حرف در چهار سال محقق شدنی نیست. البته 
ما سعی کردیم یارانه را به بخش های دیگر 

مانند مسائل اجتماعی ببریم.

اولین دولتی هستیم که بدهی خود را 
به بانک ها پرداخت کردیم

روحانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار رادیو 
در خصوص سیستم بانکی گفت: بانک های 
ما در سال 95، 43 درصد بیشتر از سال های 
حدود  که  دادند  تسهیالت  مردم  به  گذشته 
43۰ میلیارد می شود و 24 واحد صنعتی در 
این سال وام دریافت کرده اند؛ البته برخی به 
مدیران بانکی ظلم هایی کرده اند که باید به 
آن رسیدگی شود.رئیس جمهور ادامه داد: این 
دولت اولین دولتی است که بدهی خود را به 
بانک ها پرداخت می کند و سرمایه های بانکی 
دولتی در این دولت تقریبًا دو برابر شده است.

چند روز صبر کنید تا 
متوجه شوید چه کسانی نامزد 

ریاست جمهوری می شوند

خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
کیودو ژاپن در خصوص شرکت در انتخابات 
این  به  پاسخ  گفت:  جمهوری  ریاست  آتی 
سوال هنوز زود است، از فردا ثبت نام افراد 
برای  زمان  روز   5 و  آغاز می شود  متقاضی 

نام داوطلبان وجود دارد اگر صبر کنید  ثبت 
انتخابات  در  کسانی  چه  شود  می  مشخص 
ثبت نام می کنند. امیدوارم انتخابات با حضور 
پرشور و حداکثری مردم برگزار شود و کسی 
اند  داده  رای  و  اعتماد کرده  او  به  که مردم 

قدرت را به دست بگیرد.

از برخی وزرا خواسته ام
گزارش بازداشت مدیران تلگرامی

 را تهیه کنند

روحانی در پاسخ به سؤال روزنامه اعتماد در 
خصوص بازداشت تعدادی از مدیران تلگرامی 
و  بود  گرفته  صورت  جدید  سال  از  قبل  که 
رعایت حقوق شهروندی، گفت: سؤال مهمی 
این  برای جوان هایی که در  را مطرح کردید 
دولت  که  قول هایی  از  یکی  فعالند.  عرصه 
را بهتر  آزادی  بوده است که مردم  این  داده، 
حس کنند، برخی هم می گویند اقتصاد را باید 
لمس کرد ولی به نظر من آزادی را هم باید 
لمس کرد، این ویژگی کشوری است که دارای 
مردم ساالری دینی است، اینکه یک نفر از یک 
حزبی حمایت کرده و به زندان برود، باید مورد 
انشاءاهلل  که  امیدوارم  و  بگیرد  قرار  پیگیری 
نباشیم. موضوعات  این گونه  شاهد  دیگر 
را  افراد  پرونده ها،  از  برخی  داد: در  ادامه  وی 
شنبه احضار می کنند و تا ظهر می تواند وثیقه 
بگذارد و آزاد شود ولی در برخی پرونده ها، فرد 
را پنجشنبه احضار می کنند و تا بخواهد وثیقه 
و  برمی خورد  هفته  آخر  تعطیالت  به  بگذارد، 
می شود.  داشته  نگه  بازداشت  در  را  شب  دو 
وزرای  به  را  موضوع  این  پیگیری  دستور 
بعد  داده ام.  دادگستری  و  اطالعات  کشور، 
تأکید  این موضوع  به  نوروز هم  از تعطیالت 
داشتم که موضوع بازداشت مدیران تلگرامی 
پیگیری شود و گزارش کتبی به من بدهند.

توافق هسته ای کلید
حل همه مشکالت نیست

خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
 4 شما  اینکه  درباره  چین  ملی  تلویزیون 
انتخاباتی کلید اصلی  تبلیغات  سال پیش در 
ای می  توافق هسته  در  را  مشکالت کشور 
به  تصمیم  بخواهید  امروز  اگر  دانستید، 
اصلی  کلید  کنید،  آتی  انتخابات  در  شرکت 
مشکالت کشور را چه می دانید، گفت: اوال 
من نگفتم کلید تمام مشکالت کشور مساله 
هسته ای است، کلید مشکالت کشور عقل، 
کلید  من  افزود:  است.وی  تالش  و  تدبیر 
که  دانستم  می  گفتگو  را  ای  هسته  مسائل 
در  امروز هم  رسید.  نتایجی  به  و  انجام شد 
دارد  وجود  مشکالتی  منطقه  و  کشور  داخل 
که هر کدام راه حلی دارد. باید این راه حل 
به  پاسخ  در  شود.روحانی  اجرایی  و  پیدا  ها 
چین  ملی  تلویزیون  خبرنگار  دیگر  سوال 
اکبر  علی  آقای  دیروز  های  صحبت  درباره 
ای  هسته  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی 
نقض  صورت  در  ایران  بازگشت  پیرامون 
برجام  اجرای  درباره  داشت:  اظهار  برجام 
همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند 

ما ناقض توافق هسته ای نخواهیم بود، این 
توافق زمینه ساز همکاری های خوبی با دنیا 
شده مثال همکاری خوبی در نیروگاه اراک با 
سوریه  با  و ساخت سوخت  فردو  در  و  چین 
از توافق هسته ای  بعد  ادامه داد:  داریم.وی 
معامالت و تجارت خوبی انجام شده و طرح 
انجام  ای  هسته  صنعت  در  امروز  که  هایی 
در  داروها  رادیو  طرح  افتتاح  مانند  شود  می 
همکاری  مختلف  کشورهای  با  گذشته  روز 
این  برای  شود  می  گفته  چیزی  اگر  داریم. 
است که در صورت نقض عهد طرف مقابل 
خود  جوانان  و  دانشمندان  تالش  با  ایران 
کند. می  زده  حیرت  را  دنیا  همیشه  مانند 

باید فضای انتخابات را
 سالم نگه داریم

روحانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری 
ایرنا مبنی براینکه در آستانه انتخابات شاهد 
برخی تخریب ها به جای نقد منصفانه نسبت 
جمله  از  پیشنهاداتی  و  هستیم  دولت  به 
افزایش یارانه ها از سوی برخی کاندیداهای 
احتمالی مطرح می شود، نظرتان در این باره 
چیست، گفت: ما باید خودمان را در یک ماه 
آینده برای انتخابات آماده کنیم. در این مدت 
حرف های زیادی از حق و ناحق و منصفانه و 
غیر منصفانه زده می شود اما به هر حال همه 
سالم  فضای  یک  را  فضا  کنیم  تالش  باید 
نگه داریم.وی افزود: مردم فریبی و کارهای 
پوپولیستی در شان ملت ما نیست. حساب و 
شود  می  پرداخت  االن  که  ای  یارانه  کتاب 
از سخنگوی  توانید  است شما می  مشخص 
هزینه  ریز  تا  کنید  سوال  باره  دراین  دولت 
میلیاردی  هزار   42 همین  کند.  اعالم  را  ها 
شود  می  پرداخت  یارانه  برای  ساالنه  که 
محل مشخصی دارد، اینکه کسی می گوید 
گوید من  دیگه می  یکی  یا  تومان  من صد 
سیصد تومان یارانه می دهد باید گفت یارانه 
برود.  باال  نیست که قیمت آن  دادن مزایده 

حامل  قیمت  افزایش  از  باید  و  است  قانون 
ادامه  جمهور  شود.رئیس  تامین  انرژی  های 
داد: در دولت قبل هم در برخی موارد یارانه از 
محل خالف قانون تامین می شد که دیوان 
محاسبات گزارش آن را اعالم کرد.وی گفت: 
درباره  اقتصادی  تیم  به  پارسال  از  من  البته 
قشر کم درآمد گفتم که بررسی کنند، دهک 
هایی هستند که باید یارانه بیشتری دریافت 
یارانه  بیشتر  گوید من  اما هرکس می  کنند 
از کجا و چکونه  می دهم، توضیح دهد که 

می خواهد پرداخت کند.

اینکه می گویند بیکاری 
بیشتر شده است درست است

روحانی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار 
اینکه  بر  مبنی  سیما  و  صدا  خبرگزاری 
شما  آمارهای  درباره  اقتصادی  کارشناسان 
هزار   7۰۰ یعنی  اشتغال  زمینه  پیرامون 
می  مطرح  را  تردیدهایی  سال  در  شغل 
شغل  هزار   7۰۰ این  ایجاد  مبنای  کنند، 

است،  پایدار  ها  شغل  این  آیا  و  چیست 
است.  مهم  ما  برای  اشتغال  مساله  گفت: 
که  بود  این  یازدهم  دولت  اهداف  از  یکی 
اشتغال  البته  ببرد.  باال  را  خالص  اشتغال 
خالص در فاصله سال های 8۶ تا 91 بسیار 
پایین و زیر 1۰ هزار بود.وی در همین باره 
اضافه کرد: در فاصله سال های 8۶ تا 91 
بسیار  بودند  کار  سن  در  که  کسانی  تعداد 
زیاد شد. در آن دوره باید برای اشتغال کار 
نشد.رئیس  اما  گرفت  می  صورت  وسیعی 
دولت  در  آمار  منشا  اینکه  بیان  با  جمهور 
فعلی و دولت گذشته مرکز آمار بوده است، 
آمارگیری  مدل  همان  با  آمار  مرکز  گفت: 
می  انجام  دارد  هم  االن  داشته،  قبال  که 
آمار  مرکز  رئیس  نکرده.  تغییری  و  دهد 
که جدیدا به دیوان محاسبات رفت، همان 
حضور  آمار  مرکز  در  قبال  که  بود  کسی 
اینکه ما در دولت فعلی  بیان  با  داشت.وی 
ریاست مرکز آمار و ریاست مرکز خزانه را 
اساس  بر  ما  بنابراین  گفت:  ندادیم،  تغییر 
انجام  االن هم  بوده  قبال  که  مبانی  همان 
گرفته است. در سال گذشته اشتغال خالص 
هزار   7۰۰ از  بیش  تابستان  فصل  در  ما 
 ۶3۰ گذشته  سال  مجموع  در  بود.  شغل 
خالص  اشتغال  این  بود.  خالص  هزار شغل 
باشد. نداشته  پایداری  جاهایی  در  شاید 

عنوان  به  که  چیزی  آن  افزود:  روحانی 
است  پایدار  شغل  هم  شود  می  اعالم  آمار 
ها  استان  به  من  وقتی  غیرپایدار.  هم  و 
اشتغال  آمارهای  استانداران  از  و  روم  می 
 95 در سال  گیرم، همین می شود.  را می 
اشتغال  نفر  هزار   121  ،94 سال  به  نسبت 
و  بود  رضوی  خراسان  استان  در  خالص 
من  به  مکتوب  صورت  به  را  آن  استاندار 
من  کرد:  اضافه  جمهور  داد.رئیس  تحویل 
به هر استانی که می روم آمارها را به طور 
مکتوب از استانداران می گیرم و وقتی که 
با آن ۶3۰ هزار  بینم  مقایسه می کنم می 

است. منطبق  شغل 

سواالت چالشی و پاسخ های صریح روحانی
دهمین نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه

سالم به عنوان یک شهروند بیرجندی وقتی در 
سال نو المان های شهری را دیدم و بعد از آن دیدگاه 
پور هرم  آقای  یادداشت  و همچنین  مردم   های 

شورای  مطمئنا   . شدم  متاسف  واقعا  خواندم  را 
شهری که در آن جز بحث و دعوا وجود نداشته 
باشد نباید از آن انتظار خروجی غیر از این داشت . 
خواستم از طریق آوا به اعضای فعلی شورای شهر 
بگویم مردانه طی یک بیاینه به مردم شهر اعالم 
کنید که انصافا چه کار کرده اید ؟ آیا ایده نویی 
اظهار  و حضور مجدد  آینده  برای  که  دارید  هم 
 امیدواری می کنید ؟ از آقای شهردار می خواهم

بپرسم واقعا پول ماموریت برای یک کارشناس هم 
 نداشتید که برود حداقل المان های  دهات های

آن سوی کشور را ببیند و کپی کند و برای رفع 
اتفاقات سیاسی شورا یک  تکلیف در سردرگمی 
نماد بهتری بر سر در خیابان های شهر بزنید که 
آبروی شهر که نه حداقل آبروی خودتان نرود ! 
گاهی اوقات فکر می کنم اعضای شورای شهر 
و شهرداری فراموش می کنند که با حقوق بیت 
 المال دارند این هنرها را بر سر شهر پیاده می کنند 
و صد البته ما مردم نیز در انتخابهایمان بی تقصیر 

نیستیم باشد که منطقی تر رفتار کنیم 
ارسالی به تلگرام آوا

مشکالت  به  باید  مسئول  کدام  نمیدانیم  سالم 
عربخانه  بخش  خسروی  روستای  راه  و  آب 
روستاهای  معدود  از  روستا  این  نماید.  رسیدگی 
میکردند.  مبارزه  پهلوی  رژیم  با  که  بوده  استان 
نیز  گمنام  شهدای  از  که  دارد  نیز  شهید  سه  و 
گمنام ترند حتی عکس شهدایش در ابتدای جاده 
نامناسب آن نصب نشده است. از دبیرکل سازمان 
ملل !!درخواست داریم به مشکالت این روستای 

انقالبی رسیدگی نمایند.
915...384

زدی  شهر  شورای  واسه  که  تیتری  از  آوا 
ممنون،واقعا که رو دارن ،آخه چه خدمتی شایانی 
 به شهر کردن ؟؟ مردم االن هوشیار شدن می بینن

پیام  ستون  توی  دیدم  کنند.خودم  می  مطالبه   
به  بوده که  از مسائل شهری  تعداد  شما که چه 
با  پیگیری  از  دریغ  ولی  میگشته  بر  شهر  شورا 
حرف های قشنگ و قیافه حق به جناب برخی 
از این مسئوالن که قرار نیست توهم بزنیم اینا 
زحمت کشیدن فکر کردن کار حساب شده انجام 
دادن،یه نکته دیگه هم که حس میشه تبلیغات 
زود هنگام این افراد ثبت نام کننده هست لطفا 
یک  با  بپردازند  هم  موضوع  این  به  ها  رسانه 

جستجوی کوچیک در فضای مجازی.ممنون
935...395

قانون انتخابات کشور رو بنازم که کالهبردار و بچه 
ها و پیرمرد و ... همه در آن حائز شرایط برای ثبت 
نام اند و ادعای ریاست جمهوری کشور می کنند 
کنم  فکر می  نداشت  مهلت  اگر  در شوراها  یا  و 
تمام شهر احساس تکلیف می کردند که کاندیدا 
شوند . در چنین شرایطی نقش دستگاه های تائید 

صالحیت اساسی و سرنوشت ساز است
915 ... 215

به  داره  قوت  خدا  و  مریزاد  دست  جای  واقعا 
همشهریان خودم که جشن والدت موال علی )ع( 
اینقدر در  شهر با شکوه انجام دادن آفرین همه 
خسته نباشید ان شاا... که مورد قبول حضرت حق 
اعیادمون  به  تر  با شکوه  ساله  هر  و  بگیرد  قرار 

بپردازیم
91۰...277
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ایسنا- محققان طی انجام یک پژوهش جدید دریافتند که با اعمال تغییرات ژنتیکی در نیشکر میتوان در برگ و ساقه آن روغن و سوخت 
زیستی تولید کرد. این گیاهان اصالح شده همچنین شکر بیشتری تولید کرده که برای تولید اتانول به کار می رود. پیش بینی می شود که این 
محصوالت دو منظوره، بیش از پنج برابر در هر جریب )هر جریب 4هزار متر مربع( نسبت به دانه های سویا و دو برابر بیشتر از ذرت سودآور هستند. چهارشنبه *23 فروردین 1396 * شماره 3756

شمیم مهربانی

گویا کمی؛ 
کم حواس شده ام ...

 * شمیم  صفائی 

چهارشنبه است و دوباره من دلتنگ تو !
گویا کمی؛ کم حواس شده ام !

اّما نه آنقدر که حواسم به دوست داشتنت نباشد ! 
مثاًل حواسم نیست که نیستی ...

و همیشه برایت چایی می ریزم ...
و خودم با بغض استکان سرد شده ات را “ها” می کنم !

کاش جمعه شود و تو بیایی !
کاش بشود همراهت باشم !

تا همیشه! تا ابد !

یادداشت

فقر؛
زندگی را بو می کند!

* بهنام عبداللهی

همه چیز یا خورده می شود، یا نوشیده و یا به 
جمع به درد نخورها افزوده می شود، جز فقر که 
را  آن  نمی تواند  مادرم  و  در سفره مان کپک زده 
تنها سفره ی ما نیست که فقر وبال  بریزد.  دور 
چسبیده  کنه  مثل  فقر  این  بلکه  شده،  گردنش 
به  کم  کم  دیگر  حاال  و  جامعه  سفره  جان  به 

عضوی الینفک بدل شده است. 
بصیرت که هیچ، اگر چشم سر هم نداشته باشی، 
دیگر می توانی موقع گذشتن از کوچه و خیابان، فقر 
البته  پاپیچ رسیدنت می شود.  ببینی که چگونه  را 
آن هایی که زندگی شان به قالی اصیل سلیمان مزین 
گردیده، انتظار نمی رود موقع رفتن سرکار یا برگشتن 
به خانه، فقر را جلوی راه خود سد بینند اما برای 
عده ای دیگر هم که از صفتی به نام وجدان بهره 
می گیرند، پخش ناموزون فقر در کوچه و خیابان 
نمی شود.  مانع  باز  ولی  می کند  را سخت  راه شان 
فقر، این حکم ناعادالنه ای که بدون  تشکیل هرگونه 
محکمه ای، فقرا را مجرم شناخته و ابد و یک روز 
برای شان نفس بریده است، فقر است که خط ردی 
روی ضرب المثل ها و قصه ها کشیده و ثابت کرده 
است که سرهای بی گناه، راحت تر باالی دار می روند.

احساس می کنم این همه نیستی در دنیا، هستی  
را از پای در می آورد ولی آدم هایی که دائماً درباره 
ریشه کن کردن تبعیض و فقر و ناعدالتی فیلمنامه 
می نویسند، عاجزند ساختمانی را که بر اساس فقر 
بنا شده است، به طبقات خوشی برسانند. عاجزند 
وقتی  آن  شخصیت های  که  بنویسند  سناریویی 
بیدار می شوند، سایه سنگین ماه را باالی سر خود 
نبینند. عاجزند سناریویی بنویسند که جایزه نیکی 

نوبل را بی هیچ حاشیه ای کسب کند.
روی  دویدن  فقط  زندگی  برخی ها  برای  اینکه 
بیش تر  هرچه  و  است  مطلق  ظلمات  در  تردمیل 
رفتن  راه  برخی که  یا  نمی رسند  بیش تر  می روند، 
نمی دانند  می کنند،  معنا  بیداری  را  نرسیدن  و 
زندگی شان دچار بدخوترین نوع بی خوابی شده است.

مردم از یکدیگر آنقدر فاصله گرفته اند که معنای 
فاصله آن ها را می توان از یک پایین شهر تا سفری به 
خارج از کشورادامه داد. مردمانی که سه روز از هفته 
استخر ویالی شان را با آب آشامیدنی پر می کنند 
به  بزنند  شیرجه  توان  تمام  با  بتوانند  جمعه ها  تا 
حقوق مردمی که روی طالی سیاه زیرپاهای شان، 
به خاک سیاه نشسته اند. دیگر میان این مردم چه 
عطفی می تواند وجود داشته باشد که روز عاطفه ها 

به یاد هم و برای هم دل سوزی کنند؟
هفته نیکوکاری و... عنوان هایی هستند که فقط 
دل  همراه  به  را  تقویم  صفحات  برخی  آمده اند 
مسئوالن و مردم خوش کنند؛ وگرنه از زمانی که 
خواب  آن  در  دیگر  عده ای  تا  کندند  گور  عده ای 
عدالت ببینند، دیگر می توان انتظار داشت که عطف 
و عاطفه و نیکوکاری از آن جامعه رخت بربسته باشد.
چیزی  ماه هاست  که  گربه ای  مثل  فقر  وقتی 
به دهان خود ندیده است در نزدیکی یک سفره 
نشسته و زندگی را بو می کند، دور از انتظار نیست 
به محض اینکه دستش می رسد، چیزی جز لگد 
باشد همیشه به حق   یادت  عایدش نمی شود که 
در  فقر  تفسیر  و  شرح  باشی.  قانع  خود،  نداشته 
این  روی  نتوان  که  است  عمیق تر  آنقدر  جامعه 
یک  که  آنجاست  مسئله  اما  کرد.  پیاده  نوشته ها 
سال پولدارها به صفت پولداری شان می افزایند و 
همزمان عده ای هم با سیلی صورت شان را سرخ 
نگه می دارند. چگونه می توان این همه تلخی را با 

شیرینی یک هفته نیکوکاری شست؟ 
جوامع  بر  حاکم  سیتسم های  و  جامعه  در  فقر 
شده  خاکی  به  تبدیل  بلکه  است،  نینداخته  ریشه 
از  معنوی  و  مادی  اقسام سموم  و  انواع  که  است 
را  فقر  می دهد.  ثمره  آن،  از  درخت های رشدکرده 
نمی توان ریشه کن کرد ولی حداقل می توان همراه 
دیدن، آن را فهمید. آن ها را فهمید. عدالت در دل 
مرض  جیب های شان  که  است  نحیفی  کودکان 
الاعالج نداری گرفته  است. وای بر روزی که دل 
این کودکان به معنای ظالمانه ای بشکند که رابطه 
عقاید  از  زیادتری  عده  با  انسان ها  از  زیادی  عده 
گسسته خواهد شد. »خوبی« که فقط در تقویم ها به 
آن پرداخته شده باشد، با پیش رفتن روزها می لرزد، 
می لغزد و گم می شود. نیکوکاری چیزی است که 
باید جایی میان پوست و استخوان انسان النه کند، 
تا با بی پناه ماندن هر گنجشکی، دل آدم به درد بیاید.

روز جهانی دندانپزشک

 
متفاوتی  روزهای  ایران و جهان  تقویم های  در 
برای گرامیداشت جامعه دندان پزشکی و توجه بر 
مرور  هم  با  دارد.  وجود  دندان  و  دهان  بهداشت 
مصداق  و  روزها  این  بر  داشت  خواهیم  کوتاهی 
روز  درباره  ادامه  در  و  آنها  از  نام گذاری هر کدام 
روز  عنوان  به  انقالب  از  فرودین ماه که پس   ۲۳
دندان پزشکی در نظر گرفته شده است، وجه تسمیه 
آن و نگاه جامعه دندان پزشکی درباره لزوم تغییر 

این روز یا حفظ آن می پردازیم. 
در کشور های مختلف روز های متفاوتی به عنوان 
روز  درآمریکا  است  شده  تعیین  دندان پزشک  روز 
شش مارس »روز دندان پزشک« و ماه فوریه، ماه 
»بهداشت دهان و دندان کودکان« است. انجمن 
بین المللی  فدراسیون  و  آمریکا  دندان پزشکی 
دندان پزشکی، اف دی آی، نیز روز دوازدهم سپتامبر 
را به عنوان »روز جهانی بهداشت دهان و دندان« 
انتخاب کرده اند. روز نهم فوریه نیز به عنوان »روز 

جهانی دندان پزشک« نام گذاری شده است.
وجه تسمیه این نام گذاری به شکل قطعی مشخص 
نیست. اما احتماال باید آن را مرتبط با داستان زندگی 
از  اپولونیا، دختر یکی  دانست. سنت   Apolonia
مقام های برجسته اسکندریه و معتقد به مسیحیت 
بود که در زمان شورش های محلی علیه مسیحیان 
به شهادت رسید. روایت شده که او را شکنجه دادند 
و تمام دندان هایش را با خشونت بیرون کشیده  یا 

شکستند تا از اعتقادات خود دست بردارد. 
اما او از اعتقادات خود دست نکشید، پس او را به 
درون آتش انداختند و سوزاندند. این اتفاق در نهم 
فوریه سال ۲۴۹ رخ داده است. و به همین دلیل 
همچنین  و   »Apoloniaروز« نام  به  را  روز  این 
دندان پزشک«  جهانی  »روز  و  دندان درد«  »روز 
می شناسند. این روز جشنی برای دندان پزشکان و 
بهداشت کاران است که از دندان درد و بیماری های 

دهان و دندان جلوگیری می کنند.
سال روز  دی ماه،   ۲۴ روز   ،۱۳۴۳ سال  از 
»روز  نام  به  ایران  دندان پزشکی  جامعه  تأسیس 
دندان پزشکی« نامیده شد و در تقویم های آن زمان 
منعکس گردید. استقبال مخاطبین از این حرکت 
موجب شد از سال سوم، روز دندان پزشکی به هفته 

دندان پزشکی تبدیل شود. 
وجه تسمیه روز دندان پزشک: در سال های اول 
پس از انقالب، روز دندان پزشکی تغییر کرد. مجلس 
شورای اسالمی در۲۳ فروردین سال۱۳۶۰ به  منظور 
بهداشتی  و  درمانی  خدمات  پیشرفت  و  گسترش 
دهان و دندان در مناطق محروم کشور و روستاها، 
قانونی با عنوان »طرح تربیت بهداشت کاران دهان 
و دندان« را تصویب کرد. در این قانون، مجلس، 
وزارت بهداشت و درمان را موظف کرد که داوطلبانی 
را برای تربیت در این دوره، جذب کند و پس از دادن 
آموزش های الزم، با مدرک فوق دیپلم، آنان را در 
مناطق محروم به خدمت گمارد تا از این طریق، 
بیماری های  شیوع  از  اولیه،  خدمات  ارائه  ضمن 
دهان و دندان جلوگیری نموده و اصل پیشگیری 
تاریخ  در  وزیران  هیات  دهند.  قرار  نظر  مورد  را 
اسالمی  جامعه  پیشنهاد  به  بنا   ،۶۲ دی ماه  اول 
دندان پزشکان ایران، روز بیست و سوم فروردین ماه 
هر سال را که مصادف با تاریخ تصویب این طرح 
بود را به عنوان روز دندان پزشک نامگذاری کرد و 

مصوبه آن به امضای نخست وزیر وقت، رسید.

مناسبت ها

کاریکاتور روستای تاریخی نایبند )طبس(- حمید حقیبهروز فیروزی قاب عکس چگونه کمبود ویتامین D را جبران کنیم ؟ 

۱. مصرف شیر و خرما ۲ . مصرف پودر سنجد داخل شیر 
۳ . گذاشتن پاهای برهنه مقابل آفتاب مستقیم به مدت یک ربع

داده نما، آوای خراسان جنوبی

خواندنی ها

۶ خواهش دندانپزشکان ! 

۱. خانم هایی که وقت دندان پزشکی دارند، بهتر 
است از رژلب استفاده نکنند یا اینکه در بدو ورود 
دندان پزشک  زیرا دستکش های  پاک کنند.  را  آن 
با رژلب شما رنگ می گیرد و کنترل عفونت دچار 
است  بهتر  همچنین  خانم ها   .۲ می شود.  مشکل 
کلیپس و گیره موی برجسته به موهایشان نزنند 
درست  موقعیت  در  سرشان  نمی دهد  اجازه  چون 
روی یونیت قرار گیرد و خودشان هم اذیت می شوند. 
۳. هم خانم ها و هم آقایان بهتر است هنگام مراجعه 
لباس راحت بپوشند. لباس مهمانی برای رفتن به 
دندان پزشکی مناسب نیست. بعضی از مواد مانند 
سیلر و هیپوکلریت نیز آسیب غیرقابل برگشتی به 
از مراجعه  لباس ها می زنند. ۴. وقت خود را قبل 
مدیریت کنید و یک ساعت قبل و بعد از آن را خالی 
بگذارید. دندان پزشک به شما وقت دقیق می دهد 
ولی کار دندان پزشکی قابل پیش بینی نیست. 5. از 
آوردن همراه خودداری کنید. مطب دندان پزشکی 
محیط مناسبی برای اینکه با بچه هایتان یا همراه 
به آنجا بروید، نیست. البته در جراحی ها و درمان های 
بیماران خاص، وجود یک نفر همراه کمک بزرگی 
می تواند باشد که این موارد را معمواًل دندان پزشکان 
گوشزد می کنند. ۶. حتماً دفترچه بیمه، عکس های 
رادیولوژی، پرونده پزشکی اعم از نتایج آزمایش ها، 
یا  می خورید  که  داروهایی  و  مشاوره  نامه های 
فهرست آنها را همراه خود ببرید و دندان پزشک خود 
را در جریان آنها قرار دهید. به عالوه داروهای خود را 
در زمان مقرر شده و سر موقع مصرف کنید. / آفتاب

امین جم؛حسینی- مسعود مسعودیان نامی که این 
مخصوصا   و  استان  مردم  عید،  تعطیالت  ایام  در  و  اواخر 
برای خندیدن”  “زمانی  تلویزیونی  برنامه  در  بیرجندی ها 
بیشتر شنیده اند. پشت این نام چهره جوانی است که با ۲۶ 
سال سن، به حرفه بازیگری و استند آپ ) اجرای کمدی به 
صورت ایستاده( مشغول است. راهیابی این هنرمند به فینال 
مسابقات این برنامه تلویزیونی، بهانه ای شد تا با او گفتگویی 
صمیمانه داشته باشیم. مسعودیان با لهجه بیرجندی شیرین 
خود از آغاز کار می گوید: سال 8۶ وارد کالس های بازیگری 
استاد داوود شیخ شدم و در هر دو دوره ای که شرکت کردم 
توانستم باالترین امتیاز را کسب کنم. او ادامه می دهد: بعد 
از سال88 وارد تلویزیون استان شدم و کار را با برنامه طنز 
“ َمهتو سرا” با علی جویا که از حامیان هنر و افرادی مانند 
من بود شروع کردم. سال 8۹ در سریال تلویزیونی”پاتوق” 
در نقش “بچوک” ظاهر شدم و در سال ۹۱ دو سکانس برای 
فیلم “ به دنبال عتیقه” بازی کردم. مسعودیان از ساخت فیلم 
خود با نام “رویای تلخ” در سال ۹۲-۹۱ سخن می گوید: 
زمانی که فیلم را به تهران نشان دادم، باور نمی کردند که 
در بیرجند ساخته شده باشد و می گفتند کار مشهد است که 
می خواهید به نام بیرجند تمام کنید. او که در سال های ۹۲ 
تا ۹5 بیکار بود اضافه می کند: سال ۹5 دو آیتم برای شبکه 
نسیم و ۳ آیتم برای بیرجند بازی کردم که خیلی مخاطب 
داشت. برنامه “ شب های پر ستاره” هم به عنوان استند آپ 

اجرا داشتم و در برنامه “شب چراغ” مجری بودم.

حتی افراد با تجربه تر از من
را هم کنار گذاشتند

هنری موسسات  برخی  و  مسئوالن  از  گالیه  با   وی 
 می گوید: نه تنها من، که حتی افراد با تجربه تر را هم کنار 
گذاشتند. به چند موسسه فرهنگی مراجعه کردم و از اعالم 
آمادگی خود برای اجرا و قدرت خنداندن مردم گفتم، اما 

پاسخ دادند گروه تکمیل است و نیازی نداریم.

یک کانال تلگرامی بیشتر از آیتم های
 پخش شده در صدا و سیما معروفم کرد

وی با توصیف روزهایی که جواب رد می شنیده ادامه 
می دهد: آن زمان به یاد آوردم که از قدرت بداهه گویی 
تا کانال  خود استفاده کنم و همین موضوع موجب شد 
صدای  و  اندازی  راه  را  بیرجندی”  “خاطرات  تلگرامی 
پرداز  طنز  این  کنم.  پخش  را  بیرجندی  لهجه  با  خودم 
کانال  این  در  هایش  فعالیت  از  مردم  زیاد  استقبال   از 
می گوید و اضافه می کند:  ظرف ۲ ماه تعداد عضوهای 

عضو  نفر  هزار   ۲۲ االن  و  رسید  نفر  هزار   ۶ به  کانال 
آیتم  سیما  و  صدا  برای  که  افرادی  از  تعدادی   دارد. 
سیما  و  صدا  معاون  به  شود  می  پخش  و  سازند  می 
اعتراض کردند که مسعودیان در ۲ ماه معروف شد ولی 

ما هنوز ناشناخته مانده ایم!

عقیده دارند اگر از ما دعوت شود
برند می شویم!

دارد  شهر  مسئوالن  از  ُپری  دل  که   مسعودیان 
می گوید: چرا باید من را کنار بگذارند که به فضای مجازی 
استقبال شد که  بنده  از  به قدری  بیاورم؟ در تهران  روی 
۴ تهیه کننده پیشنهاد بستن قرار داد دادند و افرادی مثل 
آقایان نصرا... رادش، ضیایی و خانم شهره لرستانی من را 

به تهیه کنندگان دیگر معرفی کردند. ولی در بیرجند حتی 
از ما دعوت نمی کنند زیرا که عقیده دارند برند می شویم و 
نباید اجازه داد گنده شویم! در حالی که برای مردم شهر، ما 

هنرمندان شناخته تر هستیم.

وعده خرید سربازی
برای کسب رتبه هشتم کشوری

وی از حمایت های مسئوالن سایر استان ها از کمدین 
یاد می کند:  های خود در مسابقه”زمانی برای خندیدن” 
را  اقامتشان  و  برگشت  و  رفت  هزینه  که  بودند  افرادی 
استانداری و اداره فرهنگ و ارشاد استانشان تامین می کرد. 
فرد دیگری بود که به وی وعده خرید سربازی را داده بودند 
تا فقط جزو 8 نفر اول کشوری شود! ولی ما بدون هیچ 
اسپانسر و حمایتی به این برنامه راه یافتیم. مسئوالن سر 

خود را مانند کبک زیربرف کرده اند. این کمدین بیرجندی 
از سختی های کارش می گوید: برای ضبط سریال پاتوق 
درسرما جلوی دوربین می رفتیم و به خاطر همین موضوع 
به  است.  شده  مواجه  مشکل  با  االن  هایم  کلیه  از  یکی 
 دلیل طی کردن مسافت زیاد با درد و ورم پا جلوی دوربین 
 می رفتیم. ۹ سال است که کار می کنم و قرانی به من
نداده اند! در نهایت درآمدها را دوستان در جیب خود می گذارند.

اگر دو ماه به من زمان بدهند سریالی
پر مخاطب تقدیم مردم استان می کنم

محتوای  با  قسمتی  سریالی ۲۰  افزاید:  می  مسعودیان 
طنز نوشته ام ولی صدا و سیمای استان تمام انرژی خود 
راصرف ساخت آیتم هایی می کند که واقعا کیفیت الزم را 

ندارند. اگر دو ماه به من زمان بدهند سریالی پر مخاطب 
تقدیم مردم استان می کنم. برای ساخت فیلم خود، سعی 
کردیم از بهترین و مدرن ترین موقعیت ها استفاده کنیم. 
در حدی که آقای رادش گفت: تصور می کردم بیرجند 
فیلم  شما  که  هایی  موقعیت  این  ولی  باشد  ای  خرابه 

برداری کرده اید خیلی عالی هستند.

می گفتند مسعود الکی الکی
 خودش را باال کشید

سخن  استان  هنرمندان  سایر  های  لطفی  کم  از   وی 
برای  داشتند که  از هنرمندان شهر خبر  می گوید: خیلی 
مسابقات به تهران رفته ام ولی تماسی نگرفتند تا حمایت 
کنند و در جواب گفتند: “ مسعود الکی الکی خودش را باال 
کشید!”به گفته مسعودیان نفر اول شدن در مسابقات خیلی 

راحت بود اگر متن می داشت. او ادامه می دهد: شرکت 
 کنندگان یزدی و اصفهانی برایشان ۲۴ ساعته متن طنز 
می نوشتند در حالی که من هر چه می گفتم فی البداهه بود.

از کمدین های جوان بیرجندی حمایت می کنم

وی خوش خبری هم برای کمدین های بیرجندی داشت، 
می گوید: از آنجایی که خودم این مسیر را رفته و سختی 
های آن رادیده ام قصد دارم با یک موسسه کار کنم و از 
طریق فراخوانی افراد عالقه مند و با استعداد را جذب کرده 
و آموزش دهم تا برای اسفند سال دیگر حداقل 5 نماینده 
ازبیرجند در برنامه تلویزیون حضور داشته باشند. طنزپرداز 
بیرجند  نیز هوای هنرمندان  آن جا  در  استان حتی  جوان 
جوانان  جذب  برای  خواننده  باچند  که  جایی  تا  داشت،  را 
بیرجندی رایزنی کرده است.وی معتقد است مسئوالن استان 
باید متوجه باشند که اگر با حمایت آنان اول می شدم، راه 
برای سایر هنرمندان استان نیزباز می شد. االن دلم می سوزد 
که از شهرهایی مانند مشهد و بجنورد هم تقاضای کار دارم.

آقای مسئولی که درگیر انتخابات هستی
 تهران حتی نمی داند بیرجند در نقشه

وجود دارد یا خیر؟ 

و  کند  یاد می  مردم شهر  دریغ  بی  از حمایت های   او 
می گوید: مسئوالن استان می گفتند درگیر انتخابات هستند 
که نمی توانند حمایتی داشته باشند، مگر مسئوالن سایر 
استان ها درگیر انتخابات نیستند؟ این ننگ آور است که 
در مسابقات از من می پرسیدند بیرجند کجای نقشه است؟! 
حتی تهران  هستی،  انتخابات  درگیر  که  مسئولی   آقای 
در  ولی  خیر؟  یا  دارد  وجود  نقشه  در  بیرجند  داند  نمی   
 مدت زمان اجرای من در این مسابقه بارها اسم بیرجند و 
خراسان جنوبی در تلویزیون مطرح شد. از طریق هنر خیلی 

راحت می توانیم استان را به کشور بشناسانیم.

اگر هنرمند از بیرجند برود
نون دانی می شود غم دانی!

افراد حتی  این  ادامه می دهد:  بیرجندی  هنرمند جوان 
برنامه “شب های پرستاره” من را خراب کردند! قاب  در 
بیننده  مردم  که  طوری  گرفتند  من  اجرای  از   نامناسبی 
نمی فهمیدند من چه می کنم و نمی خندیدند. چرا بیرجند 
رتبه اول را در فرار هنرمند دارد؟ مردم بدانند اگر هنرمند از 
بیرجند برود نون دانی می شود غم دانی! برنامه من را در 

دهه فجر کنسل کردند چون جرم من خنداندن مردم بود.

گفتگوی اختصاصی آوا با مسعود مسعودیان ؛ هنرمند و طنز پرداز بیرجندی

 هنرمند برود نون دانی؛ غم دانی می شود!
بیرجند رتبه اول در فرار هنرمند

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است
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افسردگی پنهان پشت چهره بشاش افراد را با 5 نشانه تشخیص دهید!

چهارشنبه *23  فروردین  1396 * شماره 3756

آیه روز  

بندگان رحمان،كسانى هستند كه با آرامش و بى  تكّبر بر زمين راه مى  روند؛ وهنگامى كه جاهالن آنها را 
مخاطب سازند )و سخنان نابخردانه گویند(، به آنها سالم مى  گویند  فرقان آیه ۶۳

حدیث روز  

هر كس در تعامل با مردم به آن ها ستم نكند، و در گفته هایش به آن ها دروغ نگوید، و در وعده هایش به 
آن ها خلف وعده نكند، چنين كسى مرّوتش كامل و عدالتش آشكار است. امام رضا )عليه السالم(

هنگام سپيده دم خروس سحری
دانى كه چرا همى كند نوحه گری؟
یعنى كه: نمودند در آیينه ی صبح

كز عمر شبى گذشت و تو بى خبری!

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

افرادی که ساعات کاری
 طوالنی دارند بخوانند!

ساعات كار طوالنى در سالمتى، آسایش و روحيه ی 
افراد اثرات منفى دارد. آسيب دیدگى و تصادفات، 
مشكالت  ،ایجاد  خواب  در  مشكالت  و  خستگى 
عضالنى و استخوانى و بيماری های قلب و عروق 

از عوارض این نوع كاركردن است.
هيچكس با كار كمتر كارآفرین نمى شود. در واقع 
خيلى از كارآفرینان شبانه روز دیوانه وار كار مى كنند. 
كار زیاد باعث افتخار افراد است اما آیا ما باید زمان 
زیادی را به كار اختصاص دهيم و چند ساعت كار در 

هفته بازدهى مناسبى را خواهد داشت؟
كاری  برنامه های  دادن  با  كارفرمایان  از  بعضى 
دیوانه وار كارمندان را به كار بيشتر وا مى دارند در 
و  بياورند  پایين  را  كاری  ساعت  اگر  كه  صورتى 
تمركز را بر روی كيفيت كار قرار دهند در نهایت به 
نتيجه ی سازنده تری دست خواهند یافت. كتاب های 
زیادی در این مورد نوشته شده است. مطالعات انجام 
شده بر روی تعدادی از كارآفرینان انگليسى نشان 
مى دهد آن ها به طور متوسط ۵۲ ساعت از هفته 
را به كار اختصاص مى دهند كه ۶۳ درصد بيشتر از 
متوسط كار در آن كشور است و همين عاملى برای 

عصبى شدن و كاهش كارایى آن ها مى شود.
مسئله ای كه باید به آن توجه شود این است كه برای 
بيشتر مردم بيشتر از ۴۰ ساعت در هفته كار كردن 
بى نتيجه خواهد بود. سارا رابينسون در مقاله ای بحث 
برانگيز دالیل انتخاب ۴۰ ساعت كاری در هفته به 
عنوان ساعات موثر كاری را اینگونه شرح مى دهد:نه 
تنها كاركردن بيشتر از ۴۰ ساعت در هفته به طور 
كوتاه مدت باعث كاهش كار مفيد مى شود بلكه در 

مي خواهم بروم. شاه كه دلش براي داشتن یك رعيت 
غنج مي زد گفت:- نرو ، نرو، وزیرت مي كنم!- وزیر 
چي؟-  وزیر دادگستري!- آخر این جا كسي نيست 
كه محاكمه بشود.پادشاه گفت: - معلوم نيست. من 
كه هنوز گشتي دور قلمروم نزدم. خيلي پير شده 
 ام، براي كالسكه جا ندارم، پياده روي هم خسته ام 
مي كند.مسافر كوچولو كه خم شده بود تا نگاهي 
بَه! من  بيندازد گفت: -  هم به آن طرف اخترك 
نگاه كرده ام، آن طرف هم دیارالبشري نيست.پادشاه 
جواب داد: -خب! پس خودت را محاكمه كن. این 
از  خود  كردن  محاكمه  است.  هم  تر  مشكل  كار 
محاكمه كردن دیگران خيلي مشكل تر است. اگر 
توانستي در مورد خودت قضاوت درست بكني معلوم 
مي شود یك فرزانه ي تمام عياري.مسافر كوچولو 
گفت: - من هر جا باشم مي توانم خودم را محاكمه 
كنم ، چه احتياجي دارم این جا بمانم؟پادشاه گفت: 
- هوم! هوم! فكر مي كنم یك جایي تو اخترك من 
یك موش پير هست. صدایش را شب ها مي شنوم. 
مي تواني او را به محاكمه بكشي و گاه گاهي هم 
به اعدام محكومش كني. در آن صورت زندگي او به 
عدالت تو بستگي پيدا مي كند. مسافر كوچولو همان 
این آدم  طور كه مي رفت تو دلش مي گفت: - 

بزرگ ها راستي راستي چقدر عجيبند!
شازده كوچولو- آنتوان دو سنت تگزوپه ري معموال كسانى كه احساس افسردگى مى كنند، 

به آسانى و بدون واكاوی شناخته مى شوند: آنها 
ممكن است پكر، غمگين، و بى ميل باشند. اما 
درباره افرادی كه افسردگى پنهان دارند اوضاع 
كامال متفاوت است و نمى توان به سادگى و 
از روی ظاهرشان متوجه افسردگى شان شد. 
آنها ممكن است در گروه برون گراها و افراد 
اجتماعى نيز یافت شوند! مشكل اینجاست كه 
مبتالیان به این نوع افسردگى، در پنهان كردن 

احساسات واقعى خود، ماهر هستند.
پنهان  افسردگى  به  مبتال  افراد  باید  چگونه 
آنها  عميق  درد  متوجه  و  داد  تشخيص  را 
شد؟چگونه مى توان به افراد مبتال به افسردگى 
پنهان كمك كرد؟ اینجا مواردی برای نگران 

شدن وجود دارد:
1. مبتالیان به افسردگی پنهان، 

ممکن است اجتماعی و شاد باشند
روچستر،  دانشگاه  پزشكى  مركز  در  محققان 
دریافته اند كه تشخيص افسردگى در افرادی 
است،  سخت  هستند،  مشرب  خوش  كه 

بخصوص اگر آنها سالمند باشند. تيم تحقيقاتى 
فكر كرده بود كه افراد درونگرا كسانى هستند 
كه به سختى از افسردگى خود خارج مى شوند 
اما بنظر مى رسد كه برعكس آن ممكن است 
درست باشد! البته نباید این طور فرض كرد كه 
خوش مشربى و شادی افراد، هميشه ممكن 
است حاكى از افسردگى آنها باشد. ما باید برای 
نشانه هایى كه حاكى از این مشكل هستند 
گوش بزنگ باشيم و باالتر از همه اینها باید 

هميشه شنونده خوبى باشيم.
2. مبتالیان به افسردگی پنهان، ممکن 

است افسردگی خود را پنهان کنند 
تعدادی تحقيق جالب درباره نگرش اروپایيها 
وجود  افسردگى  به  نسبت  ها  استراليایى  و 
نوعى  به  افسردگى  به  ابتال  استراليا  در  دارد. 
ننگ و عار است و تعداد آن بسيار زیاد است 
كردن  فاش  برای  تمایلى  آن  به  مبتالیان  و 
بيماری شان ندارند.آنها از ابتال به این بيماری 
احساس شرم مى كنند یا ترس از دست دادن 
شغل شان را دارند.آمار و ارقام نشان مى دهد، 

شماره روزهای مرخصى افراد در استراليا، بنا 
به احساس افسردگى، نسبت به همتایانشان در 

اروپا، 1۴ به ۳۶ مى باشد.
3. مبتالیان به افسردگی پنهان، ممکن 
است نیاز به التیام یا بستن زخم های 

روحی گذشته خود، داشته باشند 
یك بانوی خانه دار تمام عيار را تصور كنيد: 
او بچه های بزرگ دارد، یك شغل باارزش و 
یك ازدواج پایدار. و با وجود همه اینها ممكن 
است كه یك قصه دردناك از زندگى شخصى 
خود داشته باشد كه هرگز به درستى و به موقع 
است.  نكرده  پيدا  التيام  و  است  نشده  درمان 
ظاهر این افراد كه مملو از اعتماد به نفس و 
شادی است با آنچه در درونشان در جریان است 
در تضاد است.مشكل این افراد هميشه نادیده 
گرفته مى شود به خصوص توسط خودشان)فرد 
مبتال به افسردگى پنهان نمى خواهد بيماری 
خود را بپذیرد( كه ممكن است زندگى شان 
اینجاست  پذیرد.فاجعه  پایان  خودكشى  با 
این  كه هيچ كسى توانایى تشخيص عالیم 

بيماری را ندارد و یا اینكه مبتالیان به این نوع 
كردن  هيچگاه شجاعت صحبت  افسردگى، 
نداشتند. را  خود  مشكل  باره  در  دیگران  با 
كسانى  صحبتهای  به  باید  ما  اینكه،  نتيجه 
كه برایمان ارزشمندند، خوب گوش بدهيم ؛ 
بخصوص هنگامى كه آنها درباره خستگى ها 

و اضطرابشان با ما گفتگو مى كنند.
 4.مبتالیان به افسردگی پنهان ممکن 
برای   غیرطبیعی  عادتهای  است 

خوردن داشته باشند
كارشناسان اعتقاد دارند كه ممكن است پيوندی 
قوی بين اختالالت خوردن و افسردگى وجود 
هستند؛  مجزا  بيماری  دو  باشد.اینها،  داشته 
هرچند ممكن است یكى به دیگری منجر شده 
و یا با هم بوجود آیند. بيشتر مردان از اختالل 
عوامل  است  ممكن  برند.  مى  رنج  خوردن 

زیادی در این امر دخيل باشند مانند: 
ذهنى  تصویر  افسردگى،  تلویزیونى،  تبليغات 
مطلوب از بدن و تمرینات سخت.اگر متوجه 
زیادی  تغيير  تان  عزیزان  از  یكى  كه  شدید 

در خوردن و اشتهایش پيدا كرده، حتما با او 
صحبت كنيد و او را به درمان ترغيب كنيد. 
افسردگى پنهان برای افرادی مانند او مى تواند 

مانند ماشه یك اسلحه باشد. 
5.مبتالیان به افسردگی پنهان، ممکن 
است الزامی برای شادی نداشته باشند
در اغلب موارد، افراد مبتال به افسردگى پنهان 
تظاهر به عدم اشتياق نسبت به چيزهایى كه 
دارند.اگر  كردند،  مى  استفاده  عشق  با  قبال 
افسرده  اصال  “ من  كه  كند  ادعا مى  فردی 
نيستم و تنها دیگر به بعضى چيزها اهميت 
نمى دهم “ ، این نشانه آن است كه این وسط 
یك چيز مشكل دارد.كتاب های زیادی برای 
“ توانمندسازی خود برای مقابله با افسردگى 
و اضطراب “ وجود دارد كه مى توانيد مطالعه 
كنيد. همچنين مقاالت مفيدی درباره مشاوره، 
دارو درمانى و دیگر راه های مبارزه با افسردگى 
معموآل  كه  باشيد  داشته  یاد  است.به  موجود 
صحبت كردن با این افراد درباره مشكالتشان، 

اولين گام برای دنبال كردن درمان آنهاست.

عارفانه روز

وقتى داری باال ميری مهربان باش
 و فروتن، چون وقتى كه داری سقوط 
مى كنى از كنار همين آدمها رد ميشى

مى شود از امشب قانون تازه ای در زندگى
 بنا بگذاریم؟ همواره بكوشيم قدری بيش تر

 از نياز، مهربان  باشيم. جى. ام. بری

من هيچ راه مطمئنى به سوی خوشبختى
 نمى شناسم. اما راهى را مى شناسم كه به ناكامى 
منجر مى شود. گرایش به خشنود ساختن همگان

ترجيح مى دهم در آتش كين آن ها نابود گردم،
 تا این كه بدون عشق تو تن به ذلت زندگى

 تسليم كنم.  ویليام شكسپير

412639785
937158642
568274391
123845967
859367214
674912538
791423856
286591473
345786129

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09158619396

فروش یک قطعه زمین مسکونی 
واقع در بند دره به متراژ تقریبی 

200 مترمربع    09155616525 

فروش باغی به مساحت
 500 مترمربع با 50 اصله درخت 

 09155616525

فروش یک قطعه زمین مسکونی 
واقع در حسین آباد باقران به متراژ 
250 مترمربع      09155616525 

به منشی )خانم( جهت کار در 
نمایشگاه کابینت نیازمندیم.

32434302 - 09153633929

 به سه نفر نیروی خانم جهت کار در 
طالفروشی به صورت دو شیفت نیازمندیم. 

 09303146579 - 32238447

به یک نیرو آشنا به امور چاپ 
)چاپ سیلک(نیازمندیم.

 09397403828 - 32432811

به چند نفر جوشکار لوله
 و معمولی جهت کار در چابهار

 با حقوق عالی، جاخواب و 
همه امکانات نیازمندیم.

 09156635480

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال راننده پایه 1     09153415704 - جعفری

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

سوپر مارکت با موقعیت بسیار عالي 
در بیرجند به صورت یکجا 

واگذار مي گردد.   09030669585

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

سوپر مارکت با کلیه امکانات 
و موقعیت عالی با بیش از 25 سال 

سابقه کار در کوی شهید مفتح 
)معصومیه باال( به فروش می رسد.

09153623505

فروش آپارتمان در حال ساخت 
زیربنا حدود 100 متر ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه دو واحد 

کلیه واحدها 2 کله )شمالی و جنوبی( ، کلیه واحدها هال و پذیرایی دارای نور جنوب، زمین ملکی
شرایط پرداخت: 25 میلیون تومان نقدی ، 25 میلیون تومان دیگر طی چند فقره چک

 به صورت توافقی ، دارای 35 میلیون تومان وام مسکن
زیر بنا و قیمت قطعی نمی باشد و قابل تغییر است.

بیرجند حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(، بعد از بقیه ا... 40 جنب تعاونی مسکن طلوع عدالت   
ساعت تماس: 17 الی 19      09195939128

سمسـاری مرتضـی  
خرید و فروش  لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت 
    09159632924- امیرآبادیزاده

شناسنامه و کارت ملی ناصر ارکیان 
فرزند حسین علی متولد 1369/5/10 

به شماره ملی 0640152041
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود با 

شماره 09159643431 تماس بگیرد

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

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین
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ص
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د 
ص

 استودیو پارسه با تمامی امکانات و موقعیت 
عالی واقع در خیابان مدرس به دلیل مهاجرت

 واگذار می گردد.  09155056561 

به تعدادی شاگرد ساده، اتوکار، 
چرخکار، برش کار 

جهت کار در تولیدی نیازمندیم.
شهرک شهید مفتح 

 بین قاینی 4 و 6 تولیدی مقدم 
 09151637348-32228765

شرکت پخش مواد غذایی و شوینده 
در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی

 از بین جوانان فعال برای کار در محیطی پویا با حقوق و پورسانت عالی با شرایط ذیل
 در استان و سایر شهرهای مختلف دعـوت بـه همکـاری می نماید. 

2 نفر فروشنده بازاریاب آقا با روابط عمومی باال - 2 نفر فروشنده بازاریاب خانم 
با روابط عمومی باال  / مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

 ضمناً افرادی که دارای سابقه بازاریابی و رزومه کاری می باشند در اولویت قرار دارند.
محل ثبت نام: جاده هتل کوهستان ، شهرک رقویی ، نبش قیطریه 4

همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 الزامیست
32220138 - 32220146 - 09155619386

شرکت پخش زاگرس برای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط ذیل 
تعدادی بازاریاب ، راننده دارای کارت هوشمند و توزیع کننده 

استخدام می نماید. حقوق ثابت + پورسانت + بیمه 
آدرس: شهرک صنعتی    32255380-1 - 09121752097

به یک آشپز مجرد با حقوق عالی و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم جهت کار 
در رستوران شاندیز نیازمندیم.    09359280927- 32446825

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

قالیشویــی ملکــه
نصب داربست فلزی  با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی
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اسماعیل پور، نامزد کسب عنوان بهترین فوتسالیست جهان

ایسنا- ملی پوش فوتسال ایران در بین ۱۰ بازیکن برتر جهان قرار 
گرفت و کاندیدا کسب عنوان بهترین بازیکن شد.سایت فوتسال 
پلنت اسامی ۱۰ کاندیدای عنوان بهترین بازیکن جهان در سال 
۲۰۱۶ را اعالم کرد که نام احمد اسماعیل پور نیز در بین کاندیداها 
به چشم می خورد.اسماعیل پور که در جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا 
گل های سرنوشت سازی را برای تیم   ملی ایران به ثمر رسانده بود، 
در پایان مسابقات عنوان سومین بازیکن برتر جام را کسب کرد. 

باباجان زاده و میکائیلی مربی کشتی فرنگی جوانان شدند

ایسنا- فرنگی کار وزن 85 کیلوگرم ایران به دلیل قصدش برای ادامه 
کشتی از کادرفنی تیم   ملی کشتی فرنگی جوانان کنار گذاشته 
شد.داود عابدین زاده که روز جمعه هفته  گذشته به کادرفنی تیم  
 ملی کشتی فرنگی جوانان  اضافه شده بود پس از این که اعالم کرد 
تنها چهار یا پنج ماه می تواند در کنار این تیم باشد، چرا که قصدش 
ادامه  حضور در دنیای قهرمانی است،  از سوی حمید باوفا، سرمربی 
این  دنبال  فرنگی جوانان کنار گذاشته شد.به  تیم   ملی کشتی 
موضوع مجتبی باباجان زاده و روح ا...میکائیلی به عنوان دستیاران 
حمید باوفا به  کادرفنی تیم   ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور 

در رقابت های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان  اضافه شدند.

دختران فوتبالیست ایران سوریه را گلباران کردند

در  خود  دیدار  آخرین  در  ایران  بانوان  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا- 
مرحله مقدماتی رقابت های آسیا سوریه را با ۱۲ گل شکست داد.

ایران در مرحله مقدماتی رقابت های   تیم ملی فوتبال دختران 
فوتبال زنان آسیا در گروه D رقابت ها با تیم های ویتنام، میانمار، 
سنگاپور و سوریه هم گروه بود و در آخرین دیدار خود روز گذشته 
در مرحله مقدماتی سوریه را با ۱۲ گل شکست داد.ملی پوشان 
ایران در این مرحله با دو پیروزی مقابل تیم های سنگاپور و سوریه 

و دو شکست مقابل میانمار و ویتنام به کار خود پایان دادند.

نمایندگان ایران حریفان خود را شناختند

فارس- مسابقات دو نفره تنیس روی میز قهرمانی آسیا قرعه کشی 
و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.در بخش مردان 
ایران با دو تیم حضور پیدا می کند. تیم امین احمدیان و حمیدرضا 
طاهرخانی در بازی اول خود به مصاف سنگاپور می رود و تیم دو نفره 
میعاد لطفی و محمدعلی روئین تن با ویتنام روبرو خواهد شد.افشین 
نوروزی در مسابقات دو نفره حضور نخواهد داشت.در بخش بانوان هم 
ندا شهسواری و مریم صامت در یک تیم قرار می گیرند و در مرحله 
اول با قرعه استراحت روبرو هستند و تیم دو نفره مهشید اشتری و 

صبا صفری در بازی اول خود با مغولستان روبرو می شود.

افزایش ریسک مرگ 
به تناسب باال رفتن وزن

اضافه  دارای  یا  چاق  بزرگسال  افراد  مهر- 
ناشی  مرگ  باالی  ریسک  معرض  در  وزن 
از بیماری قلبی، سرطان یا سایر بیماری ها 
قرار دارند.محققان دریافتند ریسک مرگ به 
نسبت میزان اضافه وزن افزایش می یابد.

وزن  دارای  افراد  با  مقایسه  در  چاق  افراد 

نرمال، دو برابر بیشتر در معرض مرگ به هر 
علتی هستند، سه برابر بیشتر در معرض 
درصد  و 5۰  قلبی  بیماری  از  ناشی  مرگ 
بیشتر در معرض مرگ ناشی از سرطان قرار 
افراد  برای  ریسک  افزایش  درصد  دارند.۱۰ 
دارای اضافه وزن، ۳۴ درصد برای افراد چاق 

و ۹8 درصد برای افراد بیش از اندازه چاق.

مصرف روزانه آجیل ریسک مرگ 
زودهنگام را کاهش می دهد

مهر- مغزیجات آجیلی غنی از چربی های 
پلی اشباع نشده و چربی های سالم برای 
کاهش  را  بد  کلسترول  که  هستند  قلب 
می دهند؛ همچنین این مغزیجات منبع 
خوبی از ترکیباتی هستند که به کاهش 
کلسترول خون کمک می کنند.بررسی ها 

نشان می دهد مصرف یک مشت مغزیجات 
آجیلی که در حدود ۲۰ گرم است می تواند 
ریسک بیماری قلبی را تا حدود ۳۰ درصد، 
ریسک  و  درصد   ۱5 تا  را  سرطان  ریسک 
کاهش  درصد   ۲۲ تا  را  زودهنگام  مرگ 
به  اشتها  کنترل  با  آجیلی  دهد.مغزیجات 

پیشگیری از اضافه وزن کمک می کنند.

مصرف چای و ریفالکس معده

سیمرغ- چای مرغوب، تقویت کننده معده 
به  اگر  و  است  آن  دهانه  کننده  محکم  و 
آن عطردهنده افزوده نشود و دیردم، دبش، 
گس و قدری تلخ مزه باشد، دهانه معده را 
محکم کرده و جلوی ریفالکس را می گیرد.
اگر جنس چای از همین چای های معطر و 
زوددم متداولی باشد که اغلب، طعم گس 

می  آن  نوشیدن  برعکس،  ندارند،  تلخ  و 
تواند موجب شل شدن دهانه معده و بروز 
ریفالکس شود. بنابراین، افرادی که با مصرف 
چای، اصطالحاً ترش می کنند، باید بدانند 
چایی که مصرف می کنند احتماالً از چای 
های اسانسدار نامرغوب است و به دلیل رنگ 

دهی سریع، دم کشیدن آن کوتاه است.

زنان قد بلند بیشتر سکته می کنند

جام جم- محققان دریافتند زنان قد بلند 
در  هستند  قد  کوتاه  که  زنانی  از  بیش 
دارند.زنان  قرار  قلبی  بیماری های  معرض 
قدبلندتر دهلیزهای قلب بزرگ تری دارند که 
میزان ضربان قلب اندام را تعیین می کند 
بیماری  بروز  باعث  آن  بودن  بزرگ تر  و 
وزن  همچنین  می شود.  قلب  با  مرتبط 

باالی 7۶ کیلوگرم در زنان خطر بیماری ها 
و سکته های قلبی را افزایش می دهد.زنان با 
حفظ وزن متعادل می توانند شانس ابتال به 
بیماری های قلبی را در خود کاهش دهند.
بلند  قد  زنان  قلبی،  بیماری های  بر  عالوه 
معرض  در  معمولی  قد  با  زنان  از  بیش 

سرطان روده بزرگ و پستان قرار دارند.

ایران-  سرگرمی هایی که به سوی آنها جذب   عصر 
هستند  تاثیرگذار  شما  هوش  بر  واقع  به  شوید  می 
و شواهد علمی نشان داده اند که مسیرهای عصبی 
جدید را شکل می دهند که موجب عملکرد سریع تر و 
بهتر مغز می شود. برخی از سرگرمی ها که می توانند 

هوش را افزایش دهندعبارتنداز: 
گیمینگ: به رغم بحث هایی که در این زمینه مطرح 

است، انجام بازی های ویدئویی می تواند در باهوش تر 
شده  انجام  مطالعه  باشند.  تاثیرگذار  شما  شدن 
با حافظه بهتر  بازی های ویدئویی  انجام  پیوند بین 
و همچنین عملکرد حرکتی ارتقا یافته، برنامه ریزی 
راهبردی و ناوبری فضایی ارتقا یافته را نشان داده است.
مطالعه:مطالعه می تواند به بهبود مجموعه سه گانه 
هوش - هوش عاطفی، هوش متبلور و هوش سیال 

کمک کند. به گفته دانشمندان، این سه نوع هوش 
انواع قدرت  بر تمام  با مطالعه تقویت می شوند  که 
مغزی مانند عزت نفس بهتر، همدلی بهتر با احساسات 
دیگران، حل مساله و تشخیص الگو ارتقا یافته، مدیریت 

زندگی بهتر و استرس کمتر تاثیرگذار است.
ورزش: تعریق هنگام دویدن، دوچرخه سواری یا پیاده 
روی می تواند توانایی ما در تشخیص اشیا از حافظه را 

به لطف افزایش BDNF، پروتئینی که حافظه را تقویت 
می کند، بهبود ببخشد.

مدیتیشن: که مدیتیشن در دستیابی به روشنفکری 
و هوش باالتر نقش دارد.  افرادی که مدیتیشن انجام 
از بخش خاکستری  قابل توجهی  به طور  می دادند 
پیشانی  پیش  قشر  در  ضخیم تر  بافت  و  بیشتر 

برخوردارهستند.

با این سرگرمی ها باهوش تر می شوید!

دلیل قرمز شدن چشم ها چیست؟

دالیل  می تواند  چشم ها  قرمزی  جم-  جام 
خود  چشم  قرمزی  باشد.  داشته  متعددی 
می تواند نشانه مشکالت دیگر مانند خشکی 
چشم، خواب بسیار کم یا مصرف بی رویه 
قطره چشم باشد.در ادامه ۱۰ دلیل اصلی 

قرمزی چشم را به شما معرفی می کنیم 
۱. خشکی چشم ۲. حساسیت فصلی

۳. داروهای خاصی مصرف کنید ۴. خواب 
کافی ندارید 5. مصرف مشروبات الکلی 

۶. مصرف سیگار 7. چشم های صورتی دارید! 
8. شنا در استخر ۹. پاره شدن رگ خونی 
۱۰. استفاده بیش از حد قطره چشم مصرف 
بیش از حد قطره چشم می  تواند مشکل 

قرمزی چشم را به شکلی عجیب بدتر کند.

دستگیری عوامل شهادت فرمانده گردان کورین 

اشرار  تیم  یک  درگیری  پی  در  دوشنبه شب   - ایرنا 
فارسی درمنطقه  نیروهای تیپ ۱۱۰سلمان  با  مسلح 
کورین شهرستان زاهدان، سرگرد پاسدار روح ا... عالی 
نیروی  قدس  قرارگاه  عمومی  رسید.روابط  شهادت  به 
زمینی سپاه جنوب شرق کشور مستقر در سیستان 
وبلوچستان اعالم کرد: ۲ نفر از عوامل شهادت روح ا... 
سلمان  سپاه   ۱۱۰ تیپ  کورین  گردان  فرمانده  عالی 
این رابطه به  نیز در  دستگیر شدند و ۲ شرور دیگر 
هالکت رسیدند.بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان 

در 8۰ کیلومتری غرب زاهدان قرار دارد.

اتوبوس خاکسترشد؛به مسافران آسیبی نرسید

مهر- جانشین رئیس پلیس راه راهور جزئیات حریق اتوبوس بنز در سیستان 
و بلوچستان را اعالم کرد.سرهنگ ابراهیم وهاب زاده گفت: حوالی ساعت 
۴:۳۰بامداد روز گذشته در کیلومتر ۳۰ محور سفید آبه در شمال سیستان 
و بلوچستان یک دستگاه اتوبوس بنز از قسمت موتور دچار حریق شد.وی 
با اشاره به این که اتوبوس مذکور در این حادثه به طور کامل سوخت افزود: 
خوشبختانه اتوبوس فاقد مسافر بوده و این حادثه کشته و مجروحی به همراه 
نداشته است.جانشین رئیس پلیس راه راهور ناجا گفت: اتوبوس یادشده از 
زاهدان به سمت مشهد در حال حرکت بوده که برابر اعالم کارشناسان پلیس 
راه استان به علت نامعلومی از ناحیه موتور آتش گرفت و پس از آن حریق به 

کل اتوبوس سرایت کرده و خودرو به طور کامل سوخته است.

سرقت طال به بهانه کمک به مستمندان

خانمی با مراجعه به مامور انتظامی مدعی می شود در حال طی مسیر بودم که یکدستگاه خودرو پرشیا مشکی 
به رانندگی فردی حدودأ ۲7 ساله جلویم را گرفت و اعالم کرد مقداری البسه دارم و برای کمک به نیازمند تحویل 
شما می دهم تا به مسجد بدهید. مرد جوان گفت می خواهم  برای همسرم طال بخرم؛ شما طالهای خود را به 
من نشان بدهید تا شکل و شماره آنها را نگاه کنم.  بعد از نگاه کردن به طالجات، آنها را داخل نایلون که زیر آن 
پاره بوده انداخته و با لباسهای کهنه تحویلم داد. وقتی به منزل رسیدم مشاهده کردم که طالهایم به ارزش ۲۰ 
میلیون تومان نیست و توسط راننده خودرو به سرقت رفته است.پلیس اردبیل ضمن ارجاع موضوع به کارآگاهان 
آگاهی برای شناسایی و دستگیری متهم و بازگشت اموال مسروقه، به شهروندان عزیز توصیه کردهیچوقت 
فریب افراد غریبه ای را نخورید که ممکن است با وانمود کردن به کمک به مستمندان، جمع کردن صندوقهای 
صدقات از منازل و مغازه ها، دادن خوراکی به مغازه داران تحت عناوین نذری و ... با هدف بیهوش کردن و سرقت 
اموال، مراجعه به در منازل و درخواست ورود به منظور استفاده از سرویس بهداشتی و ... به شما مراجعه کنند. 

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  - زمینی 
تاریخ اعزام: 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

آیا می دانید آگاهی و آمادگی، میزان سالمت روانی شما و خانواده تان را هنگام وقوع زلزله افزایش می دهد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

تمام زمین و زمان بر کربال می گریند و تمام کربال بر زینب!
مکتب نرجس)س( ضمن تسلیت
 وفات جانگداز حضرت زینب )س( برگزار می کند:

عمـل اّم داوود
زمان: پنجشنبه )24فروردین 96(
شروع مراسم: ساعت 14:30   مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(، کانون تخصصی مهدویت  مکتب نرجس)س(، پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(
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  نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 
دشمنان به دنبال تحریف اسالم و انقالب 
هستند؛عدل تنها راه نجات بشر

مهر- -نماینده ولی فقیه گفت: دشمنان امروز با 
تحریف اسالم و انقالب می خواهند در جامعه نفوذ 

سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  ما  برای  و  کنند 
تبیین  همایش  در  ا...عبادی  آیت  باشند.  داشته 
شاخص های انقالبی گری در حوزه های علمیه 
و مقابله با نفوذ اظهار کرد: تمامی تشکیالت زیبای 
هستی هدفمند حرکت می کنند و راه آن ها نیز 
دین  امروز  اینکه  به  اشاره  با  است.عبادی  عدل 
امروز  کرد:  عنوان  است،  تحریف  حال  در  اسالم 
نه تنها دین اسالم منحرف می شود بلکه به تعبیر 
مقام معظم رهبری نفوذ به گونه ای است که آن 
ها برای ما تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند 

و به نام اسالم و انقالب بر مردم تحمیل کنند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
خراسان جنوبی منصوب شد

سید  والمسلمین   االسالم  مقدم- حجت  دادرس 
مقام  قائم  سوی  از  حکمی  طی  سلطانی  محمد 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کشور به عنوان 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  سرپرست 
خراسان جنوبی منصوب و جایگزین حجت االسالم 

سوی  از  که  حکمی  شد.در  زاده  ابراهیم  مرتضی 
هماهنگی  شورای  مقام  قائم  لطفی  ا...  نصرت 
االسالم  حجت  انتصاب  برای  اسالمی  تبلیغات 
والمسلمین  سید محمد سلطانی صادر شده، آمده 
است:نظر به اتمام ماموریت حجت االسالم مرتضی 
ابراهیم زاده همکار مامور به خدمت از بنیاد شهید 
سازمان  به  الیه  مشار  معرفی  و  گران  ایثار  وامور 
متبوع  ضمن تقدیر و تشکر از تالشهای تحسین بر 
انگیز ایشان در مدت ماموریت  و تصدی مسئولیت 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
شناخت  و  ارزشمند  تجارب  تعهد،  به  عنایت  با  و 
سیاسی-  موقعیت  از  عالی  حضرت  مطلوب 
اجتماعی، روحانیت گرانسنگ، نهادها و ارگان های 
با حفظ سمت  جنوبی،  استان خراسان  در  مستقر 
ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
هماهنگی  شورای  سرپرست  عنوان  به  رضوی 
تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی منصوب می شوید. 

تاکسی بیسیم 3160  ویژه بانوان 
در بیرجند راه اندازی شد

کاری- با توجه به اینکه بخش عظیمی از ترددهای 
شهری توسط بانوان به صورت روزمره انجام می شود  
امکانات بهتری در حوزه  تا  نیاز احساس شد  این 
حمل و نقل عمومی برای امنیت از بانوان صورت 
گیرد.روز دوشنبه 21 فروردین با همکاری شهرداری  
و سازمان تاکسی رانی بیرجند شبکه تاکسی بیسیم  
3160 ویژه بانوان راه اندازی شد.مدیرعامل سازمان 
راه  با  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرداری  تاکسیرانی 
اندازی این شبکه به طور مستقیم  در بیرجند برای  
مالکی،  مشتاق  شد.  ایجاد  شغل  بانوان  از  10نفر 
هدف از راه اندازی شبکه تاکسی بیسیم ویژه بانوان 
را فراهم کردن زمینه فعالیت بانوان به عنوان راننده 

این  امنیت  و  رفاه  برای  تاکسی درون شهری  ی 
توانند  بانوان عالقمند می  افزود:  و  دانست   قشر 
برای اشتغال در این شبکه به دفتر آن واقع در بازار 
روز پاسداران مراجعه کنند. دباغ پور مسئول شبکه 
تاکسی بیسیم بانوان هم عنوان کرد: شبکه تاکسی 
رانی بانوان مجوز 50 تاکسی را گرفته است ولی 
اکنون 10 تاکسی فعال است و امیدواریم این روند 
ادامه داشته باشد. وی افزود:  تامین سرمایه گذاری 
این شبکه  25 میلیون تومان بوده که از  بخش 
خصوصی تهیه شده است. دباغ پور با بیان اینکه 
هدف از این کار احساس امنیت برای قشر بانوان 
است افزود: تاکسی بیسیم بانوان عالوه بر اشتغال 
برای این قشر باعث جذب گردشگر خانم هم خواهد 
شد که استان و شهر ما را هدف سفر خود انتخاب 
کرده اند. شایان ذکر است این شبکه تاکسی بیسیم 
از ساعت 6 و نیم تا 22شب فعال است و شهروندان 

می توانند با شماره 3160  تماس بگیرند.

دیدار نماینده مردم نهبندان و سربیشه
 با سه وزیر

مالیی -نظرافضلی نماینده نهبندان و سربیشه در 
مجلس گفتگو با آوا از دیدار خود با »ربیعی وزیر 
تعاون، کار ورفاه اجتماعی« خبر داد و عنوان کرد: 
درباره اجرای بیمه روستائیان و عشایر که مجلس 
میزان 70 سال سن و 10 سال بیمه را تصویب 
کرده که چرا عملیاتی نمی شود گفتگو کردیم که 
ایشان عدم تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه 
بودجه را علت اجرایی نشدن این مصوبه دانست.

»زنگنه  با  روز  همان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
وزیرنفت« هم دیدار کردم افزود: در مورد  شروع 
عملیات اجرایی خط لوله انتقال گاز از سربیشه به 
نهبندان گفتگو کردیم که وزیر بیان کرد: با دستور 
شد.نماینده  خواهد  اجرایی  امسال  جمهور  رئیس 
مردم نهبندان و سربیشه گفت: با »هاشمی وزیر 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم دیدار کردم 
توسعه   ، نهبندان  سالمت  دانشکده  مورد  در  و 
بیمارستان های نهبندان ، سربیشه و تجهیزات آن 
صحبت کردم و ایشان دستور پیگیری آن را دادند.

افتتاح نمایشگاه »کاریکاتور و پوستر اقتصاد 
مقاومتی« در بیرجند 

کاری- به مناسبت هفته هنر در  مراسمی اولین 
نمایشگاه » کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی« 
یافت. بیرجند گشایش  بهمن  سینما  نگارخانه  در 

یکشنبه  20 فروردین با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی، اولین نمایشگاه »کاریکاتور و پوستر اقتصاد 
مقاومتی« در نگارخانه سینما بیرجند گشایش یافت.

حاشیه  در  جنوبی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
اقتصاد  سازی  فرهنگ  راستای  در  نمایشگاه  این 

مقاومتی به زبان هنر راه اندازی شده است.مجید 
سه  با  نمایشگاه  این  همچنین  افزود:  کریمیان  
قاچاق  و  ایرانی  کاالی  مقاومتی،  اقتصاد  موضوع 
آثار  اینکه   بیان  با  است.وی  شده  برگزار  کاال 
جنوبی،  خراسان  استان  سه  هنرمندان  منتخب 
سمنان و مازنداران در حوزه پوستر و کاریکاتور  در 
این نمایشگاه به تصویر کشیده شده است. افزود: 
از هنرمندان استان در این مورد حمایت می شود.

کریمیان از وجود 35 اثر در نمایشگاه »کاریکاتور 
این  گفت:  و  داد  خبر  مقاومتی«  اقتصاد  پوستر  و 
از  تا پنج شنبه 2۴ فروردین ماه جاری  نمایشگاه 

ساعت ۹ الی 12 به روی عالقه مندان باز است.

افزایش 16 درصدی معتکفین در  استان

اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  سیما-معاون  و  صدا 
برای  نفر  هزار   21 از  بیش  امسال  گفت:  استان 
استان  مساجد  در  اعتکاف  معنوی  مراسم  انجام 
حضور یافتند که این رقم در سال گذشته 18 هزار 
امسال  افزود:  آبادی  االسالم سلم  بود.حجت  نفر 

25۴ مسجد میزبان معتکفان استان هستند.

اختصاص ۵ میلیارد تومان  برای تکمیل 
زیرساخت های ۸ مجتمع گلخانه ای

تسنیم-معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
تکمیل  برای  الزم  اعتبار  گفت:  استان  کشاورزی 
زیرساخت های 8 مجتمع گلخانه ای در سفر اخیر 

هیئت دولت به استان، تأمین شد.

پیدا شدن سازه پایاب قنات
 در شهر تاریخی تون فردوس

ایرنا - سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری فردوس گفت: پس از بارندگی های 
اخیر در محدوده شهر تاریخی تون فرونشست زمین 
در بخشی از محدوده محله تاریخی سادات از محله 
های پنجگانه تون ، سازه های زیرزمینی پایاب قنات 

در این منطقه نمایان شده است.

آب برخی روستاهای درمیان
 سهمیه  بندی می شود

ایرنا - مدیر آب و فاضالب روستایی)آبفار( درمیان 
گفت: هفته آینده با اطالع قبلی به شهروندان، آب 
سهمیه  مرزی  شهرستان  این  روستاهای  برخی 
 بندی خواهد شد.راستگار افزود: آب در روستاهای 
و  زارگز، مقدر، تشوند   ، »بورنگ، گسک، مسک 
نوزاد« هفته آینده با سهمیه بندی عرضه می شود.

پیش بینی هواشناسی از افزایش نسبی دمای هوا در استان

ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی پیش بینی کرد که 2روز آینده روند نسبی دمای هوا در استان ادامه داشته باشد.برهانی افزود: بر 
اساس تحلیل خروجی مدل های هواشناسی و با توجه به گسترش مرکز کم فشار جوی و تاثیر آن در شرق کشور، 2 روز آینده وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک در استان 
ادامه خواهد داشت. وی وضعیت جوی بیرجند تا ظهر چهارشنبه را صاف تا کمی ابری همراه با وزش تند باد، گرد و خاک و افزایش نسبی دما، به تدریج افزایش ابر ذکر کرد.

و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
اینکه  بر  تأکید  با  استانداری  منابع  توسعه 
و  تولید  بخش  کنار  در  مسئوالن  تمام 
و  مسئوالن  گفت:  باشند  سرمایه گذاران 
قوای سه گانه قوانین دست و پاگیر در حوزه 
تولید را شناسایی و برطرف کنند.به گزارش 
بی بی عصمت سرفرازی  تسنیم،  خبرگزاری 
کارخانه  تولید  خط  از  بازدید  مراسم  در 
سال  به  اشاره  با  درمیان  باقران  سیمان 
اقتصادمقاومتی، اشتغال و تولید اظهار کرد: 
اشتغال  حوزه  در  که  اجرایی  دستگاه های 
فعالیت دارند با ارائه آمارهای دقیق و شفاف 
سال  برای  برنامه  ترسیم  و  گذشته  سال  از 
را  کثیری  قشر  اشتغال  زمینه  می توانند   ۹6
معظم  رهبر  کرد:  تصریح  کنند.وی  فراهم 
تمام  خود  فرمایشات  در  اسالمی  انقالب 
که  دادند  قرار  خطاب  مورد  را  دستگاه ها 
را  سرمایه گذاران  برای  مناسب  بسترسازی 
فراهم کنند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
مسئوالن  افزود:  استانداری  منابع  توسعه  و 
سه گانه  قوای  و  مختلف  رده های  در  نظام 
تولید  حوزه  در  پاگیر  و  دست  قوانین  باید 
کنند.سرفرازی  برطرف  و  شناسایی  را 
تاکید  مورد  محورهای  بر  موظفیم  گفت: 
است  این  بر  تاکید  و  کنیم  حرکت  رهبری 
و  تولید  بخش  کنار  در  مسئوالن  تمام  که 
کرد:  خاطرنشان  باشند.وی  سرمایه گذاران 
مشکالت و مسائلی که ناشی از بیکاری در 
ایجاد  برای  فکری  امروز  اگر  است  جامعه 
اشتغال نکنیم در آینده نمی شود جبران کرد 
و صدمات متعددی به اجتماع وارد می شود.

پیگیری مشکل تامین سوخت
 و گازرسانی کارخانه سیمان باقران 

توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
منابع استانداری یادآورشد: در مورد گازکشی 
الزم  پیگیری های  باقران  سیمان  کارخانه 
سرفرازی   عصمت  شد.بی بی  خواهد  انجام 

سیمان  کارخانه  به  رسانی  گاز  افزود:طرح 
گازرسانی  های  هزینه  تا  پیگیری  باقران 
یابد.سرفرازی  کاهش  تولیدی  واحد  این  به 
سیاست های  با   ۹6 سال  در  اینکه  بیان  با 
دولت و نظام در کنار تولیدکنندگان خواهیم 
کمیته  در  باید  نیز  افزود:فرمانداران  بود 
در  را  تولید  و  اشتغال  بحث  برنامه ریزی 

اولویت قرار دهند.

ظرفیت اشتغال کارخانه
 بیش از 2500 نفر

نیز  باقران  سیمان  کارخانه  مدیرعامل  معاون 
در این جلسه اظهار کرد: عملیات احداث این 
کارخانه از سال 8۴ با ظرفیت تولید 3 هزار و 
300 تن در روز در 3۴ کیلومتری شهر اسدیه  

سهامدار  هزار   30 با   73 میل  مرزی  جاده  و 
آغاز شده است.پاداشی بابیان اینکه این پروژه 
خراسان  صنعتی  پروژه های  بزرگترین  از 
جنوبی است گفت: هم اکنون 350 کارگر در 
این کارخانه مشغول به کار هستند اما ظرفیت 
اشتغال این کارخانه بیش از 2 هزار و 500 نفر 
است.وی تصریح کرد: افتخار بزرگ ما این است 
که در این کارخانه حتی از یک دقیقه حضور 

ناظر خارجی استفاده نشده است و تمام مراحل 
کار با تکیه بر توان داخلی انجام شده است.

دریافت  ما  از  را  انتقال  خط  هزینه 
نکنند تا بتوانیم هزینه های اساسی

 و نیازهای تولید را رفع کنیم

باقران  سیمان  کارخانه  مدیرعامل  معاون 
خود  بومی  کارخانه  پرسنل  درصد  افزود: ۹5 
منطقه هستند و از ابتدای کار تاکنون پیشرفت 
یادآورشد:  است.پاداشی  داشته  چشمگیری 
کنونی  شرایط  در  کارخانه  اولویت  مهمترین 
زیرا  است  گازرسانی  و  اولیه  سوخت  تامین 
میلیون   800 و  میلیارد   2 گازکشی  هزینه 
تومان برآورد شده و تاکنون در این مجموعه 

تمام  و  نشده  استفاده  دولتی  منابع  هیچ  از 
هزینه ها یا آورده سهامداران بوده و یا از محل 
تسهیالت بانکی تامین شده است.وی افزود: 
در مجاورت کارخانه روستاهای متعددی است 
و چون برای گاز شی به این روستاها عملیات 
هزینه  داریم  درخواست  شد  خواهد  انجام 
بتوانیم  تا  نکنند  دریافت  ما  از  را  انتقال  خط 
رفع  را  تولید  نیازهای  و  اساسی  هزینه های 
کنیم تا روند تولید استمرار داشته باشدچراکه 
با خاموش کردن کوره ضرر هنگفتی متوجه 
کارخانه  مدیرعامل  می شود.معاون  کارخانه 
سیمان باقران از پیگیری پرداخت تسهیالت 
داد  خبر  کشاورزی  بانک  تومانی  میلیارد   20
مانده  عقب  حقوق  پرداخت  برای  گفت:  و 
همکاری  نهایت  شرایط  این  در  که  پرسنل 
شود. وصول  تسهیالت  این  باید  داشته اند  را 

6 طرح بزرگ صنعتی
 در استان افتتاح خواهد شد

همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی گفت: سال 13۹5 پیگیری های 
زیادی در خصوص راه اندازی کارخانه سیمان 
باقران انجام شد که این تالش ها در سال۹6، 
به نتیجه رسید.به گفته وی آغاز فعالیت تولیدی 
کارخانه سیمان باقران ظرفیت خوبی در راستای 
است. درمیان  مرزی  پایدار شهرستان  اشتغال 

وی با بیان اینکه در سال جاری 6 طرح بزرگ 
صنعتی استان با ظرفیت اشتغال 2 هزار نفر افتتاح 
خواهد شد، اضافه کرد: مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از مشکالت صنعتی استان مطلع 
هستند و تالش آنان حل این مشکالت است. 

»سیمان باقران« اشتغال پایدار برای »درمیان«
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازدید از خط تولید کارخانه عنوان کرد:

 مسئوالن و قوای سه گانه قوانین دست و پاگیر در حوزه تولید را شناسایی و برطرف کنند

رسیدن  فرا  مناسبت  به  گذشته  روز   - کاری 
پدر جمعی  روز  و  )ع(   علی  والدت حضرت 
از  اعضای رفتگران طبیعت خراسان جنوبی 
آقایان   سالمندان  مرکز  از  آرتوان   گروه  و 
موسیقی  اجرای  با  مراسم  کردند.این  بازدید 
سنتی و ملودی خوانی همراه بود و سالمندان 
شدند. پذیرایی  شیرینی  و  شربت  مهمانان  و 

مسئول مرکز توانبخشی و نگهداری سالمندان 
مجموعه  این  اینکه  بیان  با  بازدید  این  در 
نخستین مرکز نگهداری سالمندان در بیرجند 
است افزود: اکثر سالمندان تحت پوشش مرکز 
نیازمند  اکثرا  و  جسمی  ناتوانی های  دارای 
خراشادی  هستند، صادق  وقت  تمام  مراقبت 
سالمندانی  اکثریت  کرد:  خاطرنشان  زاده 
افراد  شوند  می  نگهداری  مرکز  این  در  که 
مجهول الهویه و بالصاحب هستند که توان 

ندارند. را  مشارکت در هزینه های نگهداری 
اظهار کرد:  پدر  روز  برگزاری جشن  وی  در 

خانه سالمندان در بیرجند از سال 8۴ در روز 

جهانی سالمند با حضور دو سالمند افتتاح شد و 
در حال حاضر 2۴ سالمند را نگهداری می کنیم 

که این افراد در فراخور زمان مکان کم و زیاد 

می شوند. خراشادی زاده با بیان اینکه بسیاری 
سالمندانی که از آنها نگهداری می کنیم شرایط 
خانوادگی و مالی خوبی ندارند، افزود: هنگامی 
گونه ای  به  می آورند،  اینجا  به  را  سالمند  که 
خود  پای  با  و  باشد  سالم  سالمند  که  نیست 
شرایط  با  و  آمبوالنس  با  ما  سالمندان  بیاید، 
اما بعد از مدتی  اینجا می آیند  خیلی بدی به 
آن چنان روحیه گرفته که کامال مریضی آنها 
با بیان اینکه برخی از  خوب شده است. وی 
سالمندانی که به این مرکز می آورند، یا دچار 
بیماری های روانی و یا آلزایمر شدید هستند، 
به  نیروهای ما  اینجا پرستاران و  اظهار کرد: 
گونه ای با آنها رفتار و از آنها پرستاری کرده 
که سالمند مریضی خود را فراموش می کند.

داریم  تقاضا  مردم  از  اینکه  به  اشاره  با  وی  
به خانه سالمندان سر بزنند و به ما مشورت 

فکری دهند، افزود: گاهی سالمندان به دلیل 
در  اما  رفته  بیرون  مرکز  از  آلزایمر  شرایط 
نهایت باز به اینجا باز می گردند گویی اینجا 
خانه آرامش آنها است و پدرها در کنار یکدیگر 
لذت می برند و اگر هم گاهی از دوری خانواده 
با  تا  می کینم  تالش  می شود،  تنگ  دلشان 
برقرار کنیم.وی  تصریح  آنها تماس  خانواده 
که  خانواده هایی  تمام  که  تصور  این  کرد: 
سالمندان خود را به این مراکز می آورند، آنها نا 
مهربان هستند، درست نیست زیرا برخی از این 
خانواده ها واقعا به دلیل اجبار و ناچار سالمندان 
خود را تحویل می دهند.چه خوب است که با 
سر زدن به خانه سالمندان و کمک کردن به 
این مراکز گل لبخندی را بر روی لبان پدران 
فراموش شده بنشانیم و امیدوارم هیچ کانون 

خانواده ای از وجود پدر محروم نباشد.

خانه سالمندان میزبان رفتگران طبیعت خراسان جنوبی و آرتوان شد:

پدران مرکز منتظر حمایت های خیران و مسئوالن هستند

داشت  گرامی  جلسه  دیروز،  صبح  پوراسد- 
سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی 
و سالروز عملیات فتح المبین با حضور یوسفی 
امیر  و  بیرجند   0۴ مرکزآموزشی  فرمانده   ،
دربندی همرزم شهید صیاد شیرازی ، در محل 

مسجد امام حسین )ع( برگزار شد. 

صیاد شیرازی ، امیری که 
فراموش نمی شود

به  اشاره  با  بیرجند  مرکز0۴  فرمانده  یوسفی 
از 8 سال دفاع مقدس حدود 38 سال  اینکه 

میگذرد بیان کرد: کشور ما نزدیک به 1۹هزار 
شهید را تقدیم کرده که یاد این شهدا هرگز 
از یاد ملت نخواهد رفت. وی افزود: امیدواریم 
که گروه های معاند با اسالم و قرآن و گروه 
هایی که توسط استکبار جهانی علم شده اند 
همانطور که رهبر انقالب می فرمایند گریبانگیر 
خودشان شود. یوسفی ضمن بیان اینکه عامل 
اصلی پیوند ارتش، مردم و انقالب صیاد شیرازی 
بود ، ادامه داد: صیاد شیرازی فرماندهی الیق و 
وارسته و مغز متفکر برای اجرا و هدایت عملیات 
هایی است ،که ما از آن ها به عنوان عملیات 

های غرور آفرین یاد میکنیم. وی با اشاره به 
نقش صیاد شیرازی در اتحاد بین ارتش و سپاه 
شعار صیاد شیرازی را اینگونه عنوان کرد: ارتشی 
و سپاهی یک لشکر الهی.در پایان جلسه امیر 
با  خود  همرزمی  خاطرات  از  دربندی  سپهبد 
شهید صیاد شیرازی یاد کرد و افزود : متواضع 
بودن و همسفره شدن با اسرای جنگی و نظم 
دقیق از ویژگی های بارز ایشان بوده است. وی 
خود  افتخار  موجب  را  شهید  این  با  همرزمی 
دانست و با این امید که راه شهیدان را بتوانیم 

ادامه دهیم سخنان خود را پایان داد.

باحضور یگان های نظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد امام حسین )ع( بیرجند :

سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی و عملیات فتح المبین گرامی داشته شد

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950146 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف آقای حسین جمالی نیا محکوم است به پرداخت مجموعاً مبلغ 126.190.000 )یکصد و بیست و شش میلیون 

و یکصد و نود هزار( ریال بابت بخشی از اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت تاخیر تادیه تا دی ماه 95 و حق االجرای دولتی در حق محکوم له آقای رضاقلی نوخواه با وکالت آقای محمد رسته؛ با 
عنایت به اینکه محکوم علیه جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی ملکی واقع در روستای خور ) که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری ملک مذکور دارای 430 متر مربع عرصه و 75 متر مربع اعیان است. ملک 
مذکور جنوبی که از طبقه همکف با دیوار باربر آجری و سقف گنبدی ساخته شده و دارای یک سالن به ارتفاع 2/5 متر می باشد که به عنوان انباری مورد استفاده قرار می گیرد و 30 متر مربع در ضلع غرب ملک فاقد 
ارزش می باشد. دیوارهای حیاط با خشت خام باال آمده و نمای خارجی آن کاه گل می باشد. ملک مذکور فاقد اشتراک آب و برق و تلفن می باشد و به میزان هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابی گردیده است( و سپس 
تقاضای فروش آن از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1396/02/11 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای 
احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ هفتاد و پنج میلیون )75.000.000( 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 قیمت 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 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد 

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسفشد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی 
برای خانواده نیازمندان ام اسشادی 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  
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شرط قائم مقام مجمع نیروهای 
خط امام برای حمایت از روحانی

خط  نيروهای  مجمع  مقام  قائم  غفاری  هادی 
امام گفت: از نامزدی روحانی در انتخابات ریاست 
جمهوری پيشتيبانی خواهيم کرد ولی وی باید در 

صورت انتخاب دوباره ، اصالح طلب تر باشد.

واکنش حدادیان  به اظهارات روحانی

سعيد حدادیان به اظهارات روحانی که وعده 100 
روزه خود را تكذیب کرده است، واکنش نشان داد. 
این مداح اهل بيت )ع( اظهار داشت: آن موقع که 
که  حاال  نشد  می شود،  روزه حل  گفتند صد   می 
می گویند صد سال هم نمی شود چه رویی دارند 

که دوباره می آیند و کاندیدا می شوند.

القای بی تفاوتی دولت نسبت به
 معیشت مردم یک دروغ بزرگ است

محمد شریعتمداری ، رئيس ستاد انتخابات روحانی 
بيان  با  ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمين  در 
معيشت  به  نسبت  دولت  بی تفاوتی  القای  اینكه 
مردم یک دروغ بزرگ است، اظهار داشت: دولت 
تدبير و اميد در دوران مسئوليت خود تورم باالی 
۴5 درصد را به زیر 10 درصد رسانده و در همه 
حوزه ها اعم از کارگری، کارمندی و بازنشستگان 
به صورت چشم گيری  دولت  مستمری بگيران،  و 

افزایش حقوق اعمال کرده است.

اعالم حمایت  »مهر فردا«  از بقایی

یک تشكل مردمی به نام مهر فردا با هدف حمایت 
از مشی دکتر احمدی نژاد با صدور بيانيه ای ضمن 
از کاندیداتوری حميد بقایی در  اعالم موجودیت، 

انتخابات ریاست جمهوری اعالم حمایت کرد.

میرسلیم : نیامده ام تا حقوق نجومی بگیرم

دوره  دوازدهمين  نامزد  ميرسليم  مصطفی 
من  اینكه  بيان  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
امروز لباس کار و تالش به تن کرده ام تا چرخ 
توليد ملی را به حرکت درآورم، گفت: نيامده ام تا 
حقوق نجومی بگيرم، آمده ام حقوق معطل مانده 
شما مردم را بگيرم. وی گفت: راهی که من از 
50 سال پيش آغاز نموده ام چيزی جز حق طلبی 
نيست. من امروز برای احقاق حقوق بر جا مانده 

شما مردم بزرگ ایران آمدم.

قرار نبود تحریم های هسته ای
 یک شبه لغو شود

صادق زیباکالم گفت: لغو تحریم های هسته ای 
زمان  مرور  به  بيافتد.  اتفاق  نبود یک شبه  قرار 
در  ما  تعهدات  که  می کند  راستی آزمایی  آژانس 
چارچوب برجام انجام شده و آن وقت تحریم ها 

   مراسم  اعتكاف در مسجد  امام حسين)ع(                       عكس : محمدعلی گنجی فردعکس روز شروع به لغو شدن می کنند.

وزیر خارجه آمریکا : روسیه بین ایران
 و آمریکا ،  یکی را انتخاب کند

آمریكا در نشست گروه  وزیر خارجه   ، تيلرسون 
آمریكا  با  ائتالف  بين  از  باید  روسيه   : گفت   7
ایران  اسد،  بشار  با  ائتالف  یا  متحدانش  و 
درباره  .وی  کند  انتخاب  را  یكی  حزب ا...  و 
همه  برای   : گفت  سوریه  درباره   7 گروه  نظر 
حكمرانی  دوران  که  است  واضح  و  روشن  ما 

خانواده اسد در حال به اتمام رسيدن است.

واشنگتن پست: آمریکا  توان ایجاد تفرقه
 را میان روسیه و ایران ندارد

اشاره  با  گزارشی  در  پست  واشنگتن  روزنامه   
تفرقه  ایجاد  برای  ترامپ  دولت  قصد  به 
حاضر  حال  در  نوشت:  ایران  و  روسيه  ميان 
ایجاد  شرایط  و  دیپلماتيک  توانایی  واشنگتن 
ندارد. تهران  و  مسكو  ميان  را  فاصله ای  چنين 

نامه قانونگذاران آمریکایی به ترامپ 
برای لغو قرارداد بوئینگ با ایران

نامه ای  در  راسكام  پيتر  و  روبيو  مارکو  سناتور 
ترامپ،  دونالد  آمریكا   رئيس جمهوری  به 
فروش  برای  بوئينگ  قرارداد  لغو  خواستار 
امریكایی  شدند.قانونگذاران  ایران  به  هواپيما 
اثبات نشده  ادعاهای  تكرار  با  نامه  این  در 
تجاری  هواپيماهای  دست  نوشته اند:  گذشته 

است. آلوده  آمریكایی ها  خون  به  ایرانی 

منصوری: مردم متوجه عملکرد 
جناحی صدا و سیما می شوند

آذر منصوری عضو حزب اتحاد ملت گفت:  با توجه 
به گستردگی شبكه های مجازی و با مقایسه آن با 
رسانه ملی می توان گفت که مردم بهترین رصد 
کننده سياست های صدا و سيما هستند و متوجه 

عملكرد جناحی این رسانه می شوند.

خط و نشان سخنگوی وزارت کشور
 برای تخریب کنندگان

سامانی سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: طبق 
کليه  جمهوری  ریاست  انتخابات  قانون   7۴ ماده 
رسانه های دیداری، شنيداری ،  مكتوب و الكترونيک 
و سایر شبكه مجازی حق ندارند آگاهی یا مطلبی 
عليه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و رسانه ها حق 

ندارند عليه نامزدها مطلبی بنویسند.

زاکانی: آقای روحانی! لطفًا
 برای مردم انشا  نخوانید

آقای  کرد:  تاکيد  تهران  مردم  سابق  نماینده 
شما  نخوانيد،  انشا  مردم  برای  لطفًا  روحانی، 
امروز  و  نوشتيد  سال   ۴ این  در  را  خود  امالی 
در  زاکانی  عليرضا  است.  کارنامه  ارائه  وقت  هم 
در نشست  ایشان  نوشت:  صفحه شخصی خود 
خبری خود، مدعی شد که دولت اش اولين دولتی 
است که بدهی خود را پرداخت می کند و بدهی 

برای دولت بعدی نخواهد گذاشت!

نجفی : از ورود اصولگرایان استقبال می کنیم

 نجفي فعال سياسي اصالح طلب گفت: ما طرفداران 
روحاني از کاندیداتوري هر فردي از اصولگرایان استقبال 
مي کنيم. وی در همين راستا ادامه داد: باتوجه به مشكالت 
داخلی و معضالت منطقه ای و تحوالت سياسی در جهان 
هر چه مشارکت مردم در انتخابات بيش تر باشد در نشان 
تاکيد  باز  بنابراین  بود.  ایران موفق تر خواهيم  اسالمی   دادن قدرت جمهوری 
می کنم که ما از ورود کاندیدای اصولگرا به صحنه انتخابات استقبال می کنيم.

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نوروزی  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
جمعی از مسئوالن بخش های مختلف 
استفاده همگان  لزوم  بر  تأکيد  با  نظام، 
و  مردم  به  خدمت  برای  ها  فرصت  از 
جوانان،  و  جامعه  کردن  سعادتمند 
را پيگيری  توليد و اشتغال  الزمه رونق 
خاطرنشان  و  خواندند  جدی  نظارت  و 
کردند: آن وارداتی باید متوقف شود که 

کارخانه های داخلی را تعطيل می کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای پياِم نو شدن 
مراقبت  لزوم  و  ُعمر  گذشت  را  سال 
و  خواندند  ها  فرصت  از  بهره گيری  در 
افزودند: انسان خردمند و عاقبت اندیش 
از همه ساعات و لحظات برای خدمت 
و انجام کار خير استفاده می کند. ایشان 
با اشاره به فراهم بودن فرصت خدمت 
به مردم در نظام اسالمی، خاطر نشان 
فرصتی  چنين  انقالب،  از  قبل  کردند: 
فراهم نبود اما امروز سعادت یا شقاوت 
و  است  مسئوالن  ما  دست  در  کشور 
تصميم  با  می توانيم  که  هستيم  ما  این 
را  جوانان  و  مردم  درست،  عمل  و 

سعادتمند و اهل بهشت کنيم.
به  توصيه  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
مبارک  ایام  از  استفاده  و  قرآن  تالوت 
به  تقرب  در  آن  ادعيه  و  رجب  ماه 
در  می توانند  مسئوالن  افزودند:  خداوند، 

مختلف  امور  انجام  و  مردم  به  خدمت 
نيت  با  فرهنگی  و  اقتصادی  سياسی، 
کنند. عمل  خداوند  به  قربت  قصد  و 

خون  و  ها  فداکاری  به  اشاره  با  ایشان 
های ارزشمند ریخته شده برای تشكيل و 
جبهه  امروز  گفتند:  اسالمی،  نظام  حفظ 
بزرگی از دشمنان خبيث در مقابل نظام 
آنها  همه  هدف  که  دارند  قرار  اسالمی 
جمهوری  درون تهی کردن  از  یا  نابودی 
برای  تالش  گونه  هر  و  است  اسالمی 
زمين گير کردن دشمن در تضعيف نظام، 
در واقع همان تقرب به درگاه الهی است.

در نظام اسالمی باید احکام و 
سبِک زندگی اسالمی پیاده شود

حضرت آیت ا... خامنه ای، هدف پيامبران 
تشكيل  را  مخلصانه  های  مجاهدت  از 

و  خواندند  حق  اقامه  و  دینی  نظام 
خاطرنشان کردند: در نظام اسالمی باید 
پياده  اسالمی  زندگی  سبِک  و  احكام 

ابعاد،  همه  در  جامعه  فرهنگ  و  شود 
منطبق بر آموزه های قرآنی باشد. رهبر 
انقالب، انگيزه اصلی مردم از فداکاری 
انقالب اسالمی  در صحنه های مختلف 
اگر  افزودند:  و  دانستند  دینی  انگيزه  را 
انگيزه اسالمی وجود نداشت، آن گستره 
مقدس  دفاع  کارزار  وارد  جوانان  عظيم 
زندگی  راحِت  و  خانواده  از  و  نمی شدند 
امروز  افزودند:  ایشان  نمی گذشتند.  خود 
انگيزه های  همان  با  جوانان  برخی  نيز 
با  مقابله  ميدان  در  حضور  برای  مقدس 
اصرار  حرم  از  دفاع  و  تكفيری  جریان 
فداکاری  از  نشانه هایی  اینها  و  می کنند 

و جلوتر بودن مردم از مسئوالن است.

و  نظارت  به  امسال  شعار  تحقق 
پیگیري جدي مسئوالن نیاز دارد

رهبر انقالب اسالمی همچنين با اشاره 
»اقتصاد  به  جدید  سال  نامگذاری  به 
باید  گفتند:  اشتغال«  توليد-  مقاومتی: 
شوید  متمرکز  اشتغال  و  توليد  روی  بر 
دادن  دستور  با  صرفًا  هدف  این  و 
بلكه  نمی شود  محقق  ارشد  مسئوالن 

به نظارت و پیگيری جدی نياز دارد.
انتقاد  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
از  نادرست  های  برداشت  برخی  از 
سخنان ابتدای سال ایشان در خصوص 
جلوگيری از واردات، افزودند: منظور از 
نيست  کاالهایی  واردات  واردات،  منع 
که در داخل به قدر کافی توليد نمی شود 
توليد  برای  می تواند  آنها  واردات  یا 
وارداتی  آن  بلكه  الگو قرار گيرد،  داخل 
و  داخلی  کارخانه  که  شود  متوقف  باید 
نگاه  ایشان  می کند.  تعطيل  را  توليد 
منفی به واردات را ناشی از نگاه مثبت 
خاطرنشان  و  خواندند  داخل  توليد  به 
کارخانه  اگر  بدانند  همه  کردند: 
اشتغال  نيفتد،  راه  داخلی  توليد  و 
بيكاری،  نتيجه  و  نمی شود  ایجاد 
همچون  اجتماعی  های  آسيب 
خانوادگی،  مشكالت  فساد،  اعتياد، 
است. دولت  و  نظام  از  نارضایتی 

وارداتی باید متوقف شود که کارخانه های داخلی را تعطیل می کند
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن نظام :

اولویت جمنا رسیدن به یک کاندیدای واحد است

مردمی  نيروهای  جبهه  عضو  بابایی  حاجی  حميدرضا 
جمنا،  شده  معرفی  کاندیدای   5 بين  از  گفت:  انقالب 
در  که  کنيم  حرکت  سمتی  به  است  این  بر  اصل 
در  است  ممكن  اما  برسيم  کاندیدا  یک  به  نهایت 
دست  به  را  آرا  درصد   55 نفر  پنج  هر  نظرسنجی ها 
انجام  را  خود  تالش  اند،  یافته  حضور  که  افرادی  است  طبيعی  لذا  آورند،  
خواهند داد. وی اظهار کرد: نهایتا این مردم هستند که تصميم خواهند گرفت.

قابل توجه مردم شریف استان خراسان جنوبی  به اطالع می  رساند سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای رفاه حال
 هم استانی  های گرامی، طرح تنظیم بازار میوه را با فروش پرتقال به قیمت 3900 تومان برای مصرف کننده نهایی کماکان ادامه می  دهد

 لذا پیرو اطالعیه  های قبلی، لیست عوامل فروش دارای بنر مخصوص عامل توزیع میوه به شرح ذیل اعالم می  گردد.
تلفن تماس آدرس نام و نام خانوادگی شهرستان ردیف

09153614998 فلکه دوم سجادشهر رمضان کیکاووسی بیرجند 1
09159639653 خیابان آوینی نبش خیابان یاسمن محمد خسروی بیرجند 2
09151633099 بازار پاسداران مسلم ملک ابادی بیرجند 3
32437829 خیابان غفاری بین12 و 14 علی قاسمی بیرجند 4

09159655817 بازار غفاری غالم بجدی بیرجند 5
09159611693 سه راه اسدی محمد جعفری بیرجند 6
09153620761 مابین چهارراه طوس و فلکه ولی عصر )عج( علی زنگویی بیرجند 7
09905643519 معصومیه پاسبان بیرجند 8
093711841910 خیابان بهشتی نبش چهارراه حبیب کرم زاده بیرجند 9
09159629186 بین معلم20و30 امیر برزگانی بیرجند 10
0915160682 خیابان 15خرداد نبش پاسداران محمد پردلی بیرجند 11
09159622114 بلوار مسافر روبروی سازمان اتوبوسرانی ابوالفضل برجسته بیرجند 12
09159647096 موسی بن جعفر )ع(  سید جواد احمدی بیرجند 13

09364725346 توحید16 حسن هیبتی بیرجند 14
09391996605 خیابان 15 خرداد نبش حجاب رضا بهروزی )جمالی( بیرجند 15

2212943 خیابان صمدی نبش خیابان قائم )عج( سید هادی موسوی بیرجند 16
09155624629 روبروی مسجد صدیقه طاهره )س( بی بی زهرا حسینی بیرجند 17
09151601037 بیست متری دوم شرقی مدرس حسین مرادی بیرجند 18

09365236950 خیابان طالقانی روبروی بانک ملی صولتی-خرشادیزاده بیرجند 19
09370278456 نبش امامت4 حمید پامرغی بیرجند 20

2229486 مطهری6 چهار درخت عباسعلی مهدوی بیرجند 21
09151603589 خیابان آوینی - نارنج محمد شبان بیرجند 22
09156657802 بیست متری دوم غربی علیرضا حسینی القار بیرجند 23
09156660266 چهارراه استقالل مهدی جوقه ساالر بیرجند 24
09156670624 فلکه طالقانی سید علی رمضانی بیرجند 25
09159639927 نبش چهار راه جوادیه علی زاهدی بیرجند 26
09157219767 حاشیه میدان امام حسین )ع( جواد دهشیبی بیرجند 27
09153618657 بین کارگران22و24 اکبر دادرس بیرجند 28
09159616578 سایت اداری مهدی بخشی بیرجند 29

حاشیه فلکه سوم مدرس شرکت تعاونی روستایی بیرجند بیرجند 30
مهرشهر بین جنت7و9 شرکت تعاونی روستایی قائم بیرجند 31

09155630446 امیرآباد - حاشیه جاده بیرجند- خوسف محمد نژاد بیرجند 32
09158626308 خیابان محالتی بین مدرسه و توحید عادل امیاری فورگ بیرجند 33
09399609316 توحید 5 مهدی نظری بیرجند 34
09151641070 مهرشهر حسن مرغی بیرجند 35

09153618715 نبش حاجی آباد 9  حسین حاجی ابادی بیرجند 36
09151606374 خیابان مدرس - ابتدای بیست متری اول محمدرضا ملک ابادی بیرجند 37
09368764201 بلوار رجایی حسین محمدی بیرجند 38
09158650690 بلوار رجایی محمد خسروی بیرجند 39
09155610017 خیابان نارنج 6 علیرضا رحمتی بیرجند 40

09155248054 بلوار انقالب - روبروی مرکز بهداشت هادی عدالت پناه بشرویه 41
09159346139 بلوار انقالب - نبش انقالب 9 محمد قدیر زاده بشرویه 42
09155346139 بلوار انقالب احمد توکلی بشرویه 43
09159651599 خیابان مالعبدا...- جنب حسینیه نجفی اکبر حسین زاده اول بشرویه 44
09158341713 ابتدای خیابان مجتهد بشروی رضا عباسیان بشرویه 45
09153660259 بلوار انقالب - نبش انقالب 9 سید حسین مفتاح بشرویه 46
09153344288 بلوار امام خمینی - نبش کوچه 9 حسن نادی افشار بشرویه 47
09155635031 بلوار امام خمینی- نبش خیابان حسینیه محدحسین نادری فشار بشرویه 48
09153599508 بلوار امام خمینی- روبروی بانک ملی مهدی فدکی بشرویه 49
09158199011 ارسک محمد قربانی بشرویه 50

09153353964 ارسک غالمرضا رحیم کریمی بشرویه 51
09158640719 -32475084 خیابان باهنر محمدرضا صحرا نشین خوسف 52

32474411 خیابان شهید حسین فهمیده ابراهیم حیدری خوسف 53
32473576 خیابان امام رضا )ع( 2 حسین نجفی خوسف 54

09155639330 حاشیه میدان امام مهدی باقری خوسف 55
09155616595 -32473290 نبش بهشتی شرکت تعاونی روستایی ابن حسام خوسف 56

09155616065 اسدیه - خیابان راهداران حسن سلمانی درمیان 57
09153614576 اسدیه - خیابان غدیر ناصر یونسی درمیان 58
09151606591 اسدیه - خیابان غدیر9 علیرضا یونسی درمیان 59

09159643675 اسدیه - شهرک- فلکه مولوی عبدالعزیز عنانی درمیان 60
09151607864 قهستان - جنب نانوایی قاسمی حسین سوزنی درمیان 61
09154972632 قهستان - جنب بانک صادرات محمدعلی قادری درمیان 62
09155628837 طبس مسینا - بلوار وحدت احمد حاجی زاده درمیان 63
09153617353 طبس مسینا - بلوار وحدت برات سیفی درمیان 64
09158613683 گزیک - روبروی بانک ملی عبدافاروق رضایی درمیان 65
09153635781 گزیک - سه راهی عزیز آباد یونس یعقوبی درمیان 66
09155660817 خیابان امام خمینی مهدی مهدوی سرایان 67
09153661105 خیابان شهید مطهری مجتبی خاوری سرایان 68
09157241725 جنب مصالح فروشی زینبی مجید روشن سرایان 69
09154989014 حاشیه میدان آزادی محسن محمدی سرایان 70
09157214212 آیسک - خیابان مطهری محمد عباسی حسین آباد سرایان 71
09157215237 سه قلعه - خیابان امام خمینی جواد کافی سرایان 72
09151647074 خیابان شهدا غالمعلی راستگو )مرتضی ابولی( سربیشه 73
09153623563 خیابان شهدا مهدی نجمی پور سربیشه 74
09151639780 خیابان جانبازان حسین شفیعی سربیشه 75
0915664095 میدان امام محسن شفیعی سربیشه 76

خیابان امام حسین )ع( مرتضی مودی سربیشه 77
09159892089 مود - خیابان امام خمینی حسین ملک آبادی سربیشه 78
09153611731 مود - خیابان امام خمینی محمدعلی وظیفه نظام سربیشه 79

09157557559 مود - خیابان امام خمینی محمد عباسی سربیشه 80
09158629835 خیابان آزادی محمد رجبی پور سربیشه 81
09152611151 خیابان شهدا رضا راستگو سربیشه 82
09151642082 درح محمد علی سیروسی سربیشه 83
09131554047 خیابان واعظ طبسی غالمرضا یوسفیان طبس 84
09131571401 خیابان امام رضا )ع( احمد زیتونی طبس 85
09140688134 کوچه شهید وقایی غالمحسین موذنی طبس 86
09139703086 خیابان خرمشهر علی طالبی طبس 87
09133729365 دیهوک رحمت اله رزم آزما طبس 88
09133597981 دیهوک علیرضا جعفرنیا طبس 89
09133572748 عشق اباد محمد علی علی آبادی طبس 90
09133737022 عشق اباد سید مصطفی جوادی طبس 91
09159349818 اسالمیه خیابان امام خمینی-جنب نانوایی ریگی زاده جواد فوالدی فردوس 92

32724679 خیابان انقالب غالمحسین یوسفیان فردوس 93
09155343253 چهارراه معلم محمدرضا کنعانی فردوس 94
09153340002 خیابان خرمشهر رضا جیحون فردوس 95
09158345096 پنج راه حسین برزگر فردوس 96
09156033249 پنج راه حسین جیحونی فردوس 97
09153345255 اسالمیه - خیابان امام خمینی - چهارراه شهدا حمیدرضا رییسی فردوس 98
09159341558 خیابان حافظ سید رضا جوادی فردوس 99
09103050242 خیابان انقالب علی نژاد هوشنگ فردوس 100
09390633812 بلوار بعثت شمالی جواد رزاقی فردوس 101
09158340065 اسالمیه- خیابان امام خمینی- جنب کافی نت آریا هاشم محبوب فردوس 102
09155615945 شهرک  زعفرانیه محمدعلی عبدالهی قاینات 103
09159653653 بلوار  سیمان شهر علی بازکرد قاینات 104
09157752797 خیابان جانبازان سمانه شیر نژاد قاینات 105

پنجشنبه  بازار نجم الدین چدانی قاینات 106
09153633310 میدان تره بار محمد عرب خزایی قاینات 107
09154964398 میدان امام خمینی علیرضا نخعی قاینات 108
09153637401 شهر حاجی آباد مرجان عابدینی )صفر علی اکبری( زیرکوه 109
09155615329 خیابان شهید رجایی مهدی هاشم زهی نهبندان 110
09151645931 خیابان شهدا علیرضا هاشم زاده نهبندان 111

09153633372 خیابان شهید رجایی حسن افشاریان نهبندان 112
09151645829 کوی الغدیر حمیدرضا رضاپور نهبندان 113
09158618110 خیابان هاشم پور صغری زینلی نهبندان 114
09159630239 شوسف علیرضا مالکی نهبندان 115
09153639929 دهک محسن سعیدی نهبندان 116

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی -  اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی استان خراسان جنوبی


