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زبان احساس را بیاموزیم  

هرچه اصرار کردیم نیامد. می خواستیم 
شب یلدا با ما باشد. مادر بزرگ 92 ساله 
است. سال قبل در حادثه ای پایش 
شکست. حاال با قطعه پالتینی در پا 
و با عصا، تنها در منزل نیمه مخروبه 
ای  در روستا زندگی می کند.بچه ها 
شاید هفته ای دو سه بار به او سر بزنند 
وبروند. داشتم ،می گفتم که نیامد،چرا ؟ 
اشاره ای به سقف خانه کرد وگفت: اگر 
من بیایم آنها می میرند! درست وسط 
گودی گنبد در سوراخی کوچک، اندام 
جفتی گنجشک پیدا بود. غروب در را باز 
می کنم می آیند تو و می روند آن باال 
که گرمتر است .. )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4251

5احتمال وقوع رواناب در خراسان جنوبی5 آغاز پروژه برگردان شبکه تلفن بی سیم روستایی  به شبکه تلفن همراه 5معرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 

فتنه جدید دشمن مدیریت 
اعتراضات علیه نظام است

صفحه 6

صفحه 6

از عربستان و کشورهای خلیج 
فارس به کروبی کمک می کردند

صفحه 6

اینکه بودجه ارتش کم و سپاه 
زیاد شده درست نیست

وزیر خوش بین ما به اتالف
 وقت اروپا اذعان کرد

صفحه 6

 پرواز قیمت جهیزیه 
و ثبات وام ازدواج

 رئیس کل بانک مرکزی در سفر سال گذشته خود  به خراسان 
جنوبی با اشاره به اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه وام  ازدواج 
 در نظام بانکی کشور که از یک ماه پیش شروع شده است ،
گفت: این طرح به موفقیت های خوبی دست یافته است  و تا 
پایان شهریور صفی برای قرض الحسنه ازدواج در بانک های 
خراسان جنوبی وجود نخواهد شد. در همین سال مدیر شعب 
بانک سپه خراسان جنوبی هم اعالم کرد: بانک سپه با پرداخت 
382 پرونده وام به مبلغ 40 میلیارد ریال حائز رتبه اول از نظر 

تعداد وام پرداختی است  ... ) ادامه در صفحه ۵ (

تجدید بیعت با والیت در استان

دی
مو

مح
س : 

عک

صفحه ۵

کودک همسری، کودکان 
در مسلخ دنیای بزرگسالی

بر اساس آمارهای منتشر شده بین پنج تا شش درصد دختران 
قبل از رسیدن به 1۵ سالگی و حدود نیم درصد پسران قبل از 
این سن ازدواج می کنند. به اعتقاد کارشناسان دختری که در 
سن کودکی ازدواج می کند در مرحله اول از حق ادامه تحصیل 
رسمی محروم می شود، بدیهی است... )مشروح در صفحه 3 (

تولید  نخستین محصول 
نانویی در کویرتایر

مدیر اداره تکنولوژی و تحقیقات کویرتایر گفت: این کارخانه با 
استفاده از فناوری نانو،  موفق به تولید تایرهایی با ضخامت پایین 
اینرالینر شد. اینرالینر یا همان الیه استفاده  شده در تایرهای 

بدون تیوب است که در نقش تیوب ... )مشروح در صفحه ۵ (

از غم هجر پدر سوخته ایم
به مناسبت چهارمین سالگرد درگذشت شادروان 

حاج علیرضا دالوریان 
یاد آن مرحوم را با ذکر فاتحه و صلواتی 

گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

دانشگاه بیرجند ) مناقصه گذار به آدرس شهرستان بیرجند - بلوارشهید آوینی - پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزی دانشگاه( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس آیین 
نامه مالی و معامالتی دانشگاه به پیمان کاران دارای صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته ابنیه )حداقل پایه 5 رشته ابنیه( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجدشرایط متقاضی با 
 درنظرگرفتن رشته ،پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1397/10/9تا تاریخ 1397/10/15 به آدرس دانشگاه بیرجند - مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های

 عمرانی مراجعه نمایند. 

محل موضوعپروژه 
اجرا 

مدت 
پیمان 

مبلغ برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه )ریال(
تاریخ تحویل اسناد 

تاریخ بازگشاییوپیشنهادات 

اجرای محوطه سازی روبرو و اطراف 
دانشکده مهندسی و آزمایشگاه و برق 

کامپیوتر دانشگاه بیرجند
محوطه 
سازی 

دانشگاه 
 تا تاریخ 67،881،025،020394،100،000 ماهبیرجند

1397/10/24
ساعت 10 صبح روز سه شنبه

 مورخ 1397/10/25

تضمین شرکت درمناقصه: ضمانت نامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس ازتاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر در پاکت )الف( یا چک تضمین شده بانکی 
یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 483546076 به نام حساب متمرکز وجوه سپرده دانشگاه بیرجند نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه بیرجند واریز و اصل فیش واریزی در پاکت )الف( 

قرار داده شود.
محل فروش اسناد مناقصه: شهرستان بیرجند - انتهای بلوار شهید آوینی - دانشگاه بیرجند - مدیریت امورفنی و نظارت بر طرح های عمرانی

هزینه فروش اسناد به مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون( ریال به عهده شرکت کنندگان بوده و به هیچ عنوان مسترد نمی گردد. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماینده پیمانکار با ارائه معرفي 
نامه کتبی دارای مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت احراز هویت نماینده معرفی شده ، مهر شرکت در زمان دریافت اسناد مناقصه الزامیست. 

نشاني محل تسلیم پیشنهادها: شهرستان بیرجند- دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزی دانشگاه- دبیرخانه دانشگاه بیرجند.
محل گشایش پیشنهادها: اتاق جلسات معاونت اداری و مالی دانشگاه بیرجند می باشد. 

پایان مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه پس از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها می باشد. هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
                                              دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

نوبت اول
   
   فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

جناب آقای دکتر محمد دهقانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
 که نشان دهنده لیاقت و درایت شماست تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

 همچنین از زحمات بی دریغ جناب آقای دکتر قائمی در دوران مدیریت ایشان تقدیر و تشکر می گردد.

    مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

روی یک تخت چوبی، بدحال،
 چشم هایی که گودتر می شد 

اشک هایی که حلقه می بستند،قرص هایی که بی اثر می شد
صبح یک روز سرد زمستان، آخرین سرفه در فضا پیچید 

آخرین برگ از درخت افتاد، پدر آماده سفر می شد

چهارمین سالگرد درگذشت  پدرعزیزمان

 سید محمد موسوی نژاد
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم. 

از طرف فرزندان

قابل توجه مدیران )مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران مسئول(
استان خراسان جنوبی شهرستان های قاینات و زیر کوه

در اجرای ماده 164 قانون کار و آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت های حل اختالف مصوب 
87/9/۲ اسامی نهایی دوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیئت حل اختالف شهرستان قاینات به 

شرح ذیل اعالم می گردد.
 1- ابراهیم برنا 2- علیرضا رمضانی 3- رضا رضاپور 4- مهدی عرب زاده  5- محمد نادی
 بدینوسیله از کلیه مدیران واحدهای بخش خصوصی )اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و یا مدیران 
مسئول و کارگاه های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند( و باالترین مقام دستگاه 
های دولتی یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره هر یک از شرکت های دولتی و موسسات 
و نهادهای عمومی غیر دولتی ) ادارات، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و 
شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند و راسا بدون دخالت پیمانکار از خدمات 
کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند( دعوت به عمل می آید برای شرکت در مجمع مدیران 
که به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختالف تشکیل خواهد شد، حداقل سه 
روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات مراتب درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات 
موید شرایط مذکور حضورا به کارشناس روابط  کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
قاینات تسلیم نمایند.  ضمنا هر یک از کارگاه های موضوع فوق صرفا می تواند یک نفر از مدیران 
خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نمایند. زمان برگزاری مجمع مدیران: شنبه مورخ 
1397/10/15 مکان: سالن جلسات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین  زمان برگزاری 
انتخابات : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19  مکان : قاین - خیابان مصلی - سالن 

جلسات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاین.     

    روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قاینات

  

مبلغ ودیعه مدلنوع وسیله نقلیهردیف
آدرس محل شماره انتظامی)ریال(

بازدید

1242 ایران 13872/500/00059موتورسیکلت1
خیابان شهید 
مطهری، نبش 

مطهری 21
مدیریت 

ثبت احوال 
شهرستان 

بیرجند

1237 ایران 13872/500/00059موتورسیکلت2

1235 ایران 13872/500/00059موتورسیکلت3

1236 ایران 13872/000/00059موتورسیکلت4

1239 ایران 13872/000/00059موتورسیکلت5

آگهی مزایده فروش 5 دستگاه موتورسیکلت اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

مراحل انجام کار: 
1- بازدید موتورسیلکت ها از تاریخ انتشار آگهی تا پایان وقت اداری پنجشنبه 97/10/۲0  
 ۲- واریز مبلغ ودیعه به حساب ۲17111۲101006 به نام تمرکز وجوه سپرده ثبت احوال 
واریزی  فیش  بارگذاری  و  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  سایت  به  3-مراجعه 
مذکور  سامانه  در  پیشنهادی  قیمت  درج  و  فردی  اطالعات  تکمیل  و   ودیعه 
4- درج مشخصات فردی در پشت پاکت الك و مهر شده حاوی اصل فیش واریزی 
ودیعه و تحویل آن به دبیرخانه اداره کل ثبت احوال خرسان جنوبی واقع در بلوار صنعت 
و معدن، سایت اداری - آخرین مهلت ارسال قیمت پیشنهادی در سایت مذکور، پایان 
وقت اداری روز پنجشنبه 97/10/۲0 و بازگشایی پاکت ها در سامانه ساعت 10 صبح 

 شنبه 97/10/۲۲ خواهد بود.

اداره کل ثبت  احوال خراسان  جنوبی در نظر دارد: پنج دستگاه موتورسیکلت خود را به استناد مجوز فروش شماره 97/83935/س مورخ 97/8/3  )ماده 11۲ قانون محاسبات عمومی 
کشور( از طریق مزایده با شماره فراخوان 10097036740000۲ مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی با آدرس www.setadiran.ir به فروش برساند.
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هیچ نگرانی برای تامین آب و برق مردم وجود ندارد 

اردکانیان، وزیر نیرو گفت: با وجود تحریم هایی که بر کشور ما تحمیل شده است هیچ نگرانی برای تامین آب و 
برق مردم وجود ندارد و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی درصددیم چهل پروژه و طرح بزرگ 
را در بخش آب و فاضالب شهری و روستایی به بهره برداری برسانیم.

)ادامه سر مقاله( اما این معضل از کجا بر می خیزد؟ برخی 

از جامعه شناسان گسترش کنش های برگرفته از 
عقالنیت مدرن )که احساس را به حاشیه  می راند( 
وضعف هنجارها را عامل گسترش این پدیده می دانند 
وگروهی آن را خصلت زندگی شهری نوین قلمداد 
می کنند جمعی نیز بر تاثیر رسانه های جدید و برنامه 
های آن و فضای مجازی در تغییر نگرش مردم صحه 
می گذارند افرادی نیز گسترش بی دینی و افزایش 
گناه را عامل کاهش محبت می دانند. در این میان 
مفهومی روانشناسی هم طرح می شود که از باال 
رفتن سن احساسی یا عاطفی آحاد جوامع گوناگون 
به عنوان عاملی برای کاهش سطح عواطف خبر می 
دهد. بر پایه این تعریف هر انسانی دارای سن عاطفی 
است که می تواند از سن واقعی او بیشتر یا کمتر باشد. 
هرچه سن احساسی فرد پایین تر، او از منظر عاطفی 
سالمتر است و طول عمر بیشتری خواهد داشت. اگر 
انسان 40 ساله، خود را 20 ساله بداند با همان روحیات 
زندگی خواهد کرد و اگر انسانی 50 ساله خود را 80 
ساله بداند سی سال  پیرتر از آنچه سن تقویمی اوست 
خواهد بود. بر این گونه سن احساسی نشان دهنده 
حاالت احساسی درونی و برداشت فرد از سن خودش 
است، سن احساسی سن روحیات ماست. محققان 
به این نتیجه بزرگ رسیده اند که برای داشتن عمر 
طوالنی و سالمت در جامعه باید سن عاطفی را در 
حدود ۱8-25 سالگی حفظ کرد. متاسفانه سن عاطفی 
مردم کشور ما باالست و در دیار ما به طور قطع از 
میانگین کشوری هم باالتر است برای کاهش سن 
عاطفی جامعه حتما فعاالن حوزه روانشناسی و جامعه 
شناسی و مسئوالن باید تمهیدی بیاندیشند و به مردم 
احساسات  نمایش  و  هیجانات  تخلیه  که  بیاموزند 
انسانی در رابطه های اجتماعی و ارتباط با طبیعت 
سالمت   ضرورت  هستی،  های  زیبایی  مشاهده  و 
جامعه وگسترش عواطف است. راستی عمر طوالنی و 
سالمت پیرزن ابتدای این داستان محصول سن کم 
عاطفی و جهان بینی او نیست؟ شاید گنجشک ها 
برای همین ویژگی لطیف و عارفانه به سوی او آمده 
و به اعتماد کرده باشند. به هر روی زبان احساس 
زبان همه آفریده های خداست این زبان را بیاموزیم!   

سکه و طال دوباره در مسیر گرانی

قیمت سکه تمام بهار در بازار با افزایش قیمت نسبت به 
روز قبل، ۳ میلیون و ۶50 هزار تومان شد و هر گرم 
طالی ۱8عیار هم ۳۳7 هزار تومان ارزش گذاری شد

سرمقاله

زبان احساس را بیاموزیم  

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... داشتم، می گفتم که نیامد.

چرا؟ اشاره ای به سقف خانه کرد و گفت: اگر من بیایم 
آنها می میرند! درست وسط گودی گنبد در سوراخی 
کوچک، اندام جفتی گنجشک پیدا بود. می گفت هر 
روز غروب در را باز می کنم می آیند تو و می روند 
آن باال که گرمتر است می نشینند تا صبح روز بعد. 
آفتاب  که باال می آید صدای جیک جیک شان بلند 
می شود که: یعنی در را باز کن تا برویم پی روزی 
مان! باز غروب  می آیند و ... االن روزهای متمادی 
است که این ها انیس و مونس منند! اگر در خانه را 
ببندم و بروم دق می کنند! و اگر بیرون هم بمانند از 

سرما می میرند. 
داستان معروف خونه مادر بزرگ وحیواناتی که در  
شبی بارانی به او پناه آوردند را همه شنیده اند. اما  
باورکنیم پناه بردن گنجشک ها به خانه پیرزن ابتدای 
این نوشتار را ما دیده ایم! از آن روز من هنوز درگیر 
این سوالم که گنجشک های فراری از آدمیان چگونه 
به او اعتماد و پناه آورده اند. راستی در وجود این پیرزن 
چیست؟ او نه از جماعت زاهدان است و نه از گروه 
عالمان هر چند بی ریاست و مهربان. آیا رافت و مهر از 
صفات برگزیدگان است؟ حتما هست مگر نه آن امام 
رئوف آهوی بیابان را پناه داد و ضمانت کرد و شتری 
که از کشتارگاه گریخت و پشت پنجره پوالدش ماوا 
گرفت. البد هرکه بویی از مهر و عاطفه برده باشد بر 
همان طریق امام رئوف و امامان رئوف است. مردمانی 
از جنس احساس کم نبوده اند، عالمه طباطبایی را 
یاران روزی در گوشه ای از باغ یافتند در حالی که 
برای مورچه هایی که خانه شان را آب برده بود با 
چوب پل می ساخت و سهراب سپهری که در مرگ 
حشره ای زانوی غم بغل کرده بود. جهان این روزها 
چقدر از این روح های لطیف خالی و به آنها نیازمند 
است. در وقتی که ثروتمندان به بهانه بیمه خودروی 
میلیاردی شان از گرفتن جان عابران ابایی ندارند. در 
روزگاری  که دانشجویان در اتاق تشریح کنار جنازه 
همنوع خود عکس سلفی و یادگاری می گیرند. در 
زمانی که کشتن و شکنجه حیوانات ابزار خودنمایی 
می شود. در عصری که درد مردمان به جای درمان، 
فیلم  می شود برای نمایش و پست در فضای مجازی! 
بی تفاوتی اجتماعی بدجور ریشه دوانده است و جامعه 
را به سوی نوعی افسردگی از همین جنس کشانده 
است. در حالی که اساس هر نظم اجتماعی را عاطفه 
و تفاوت مندی تشکیل می دهد که ریشه در وابستگی 
و ارتباط عاطفی به جمع یا احساس عضویت دارد بی 
عاطفه گی  می تواند منجر به بی نظمی والقیدی 
فراگیر در اجتماع  شود. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری شرایط مرحله جدید 
بازنشستگان را اعالم  دریافت وام ضروری 5 میلیون تومانی 
کرد. محمدرضا افشار، سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری 
درباره شرایط مرحله جدید دریافت وام ضروری 5 میلیون تومانی 
صندوق  سایت  طریق  از  نام  ثبت  کرد:  اظهار  بازنشستگان 
اینکه  مورد  در  وی  شد.  خواهد  انجام  کشوری  بازنشستگی 
با  ارتباط  ثبت نام کنند، تشریح کرد: در  افرادی می توانند  چه 

بحث واجدین شرایط، متعاقباً اعالم خواهد شد. اشخاصی که 
 کمترین وام دریافتی و کمترین حقوق دریافتی را داشته باشند

جزو اولویت ها هستند، اما این بار شرایط دیگری فراهم می شود 
که افراد بیشتری ثبت نام کنند. سخنگوی صندوق بازنشستگی 
کشوری در مورد اینکه ثبت نام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مدت 
ثبت نام یک ماه است، بهمن ماه شروع می شود و برای شش ماه 
دوم ادامه دارد و پرداخت ها نیز از فروردین ماه آغاز می شود.

مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور درخصوص اخباری مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی 
می توانند سال آینده حداکثر ۱0 درصد نیروهای مازاد خود را 
و  جابجایی  قرارداد،  فسخ  مثل  اقداماتی  شرط  یک  لحاظ  با 
بازخرید انجام دهند، گفت: اجرای جزء )۳( تبصره )20( الیحه 
بودجه سال آینده در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی 
انسانی است که جزو آثار مترتب بر اجرای بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد است. وی اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی 
انسانی مازاد برای انجام فعالیت های مصوب دستگاه های اجرایی 
جلوگیری کرده و با انتقال آنان به دستگاه هایی که به تجربه 
نیروی  کارایی  افزایش  به  منجر  دارند،  نیاز  آنان  تخصص  و 
انسانی خواهد شد. خانلو گفت: دستگاه اجرایی موظف است 

محل خدمت دیگری برای این افراد مشخص کند و سپس 
آنها را انتقال دهد. به گفته او، درصورتی که فرد با این جابجایی 
موافقت نکند، دستگاه اجرایی می تواند وفق قوانین و مقررات و 
در صورت دارا بودن شرایط، وی را بازنشسته یا بازخرید کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی علت شکست طرح کاهش قیمت 
لوازم خانگی را رکود در بازار و مقاومت برخی تولید کنندگان دانست.

 4 که  شد  اعالم  پیشتر  گفت:  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
تولیدکننده داخلی اسنوا، دوو، بوتان و سینجر 20 درصد قیمت های خود را 
کاهش دادند اما با مخالفت برخی تولیدکنندگان دیگر مواجه شده اند. محمد 
طحان پور با بیان اینکه انبارهای تولیدکنندگان پر از کاال است، گفت: تولید 
بفروشند.  را  به صورت قسطی و شرایطی کاالی خود  کنندگان مجبورند 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: در حال حاضر بازار با نخریدن 
کاال مواجه است و علت آن درآمد ضعیف مردم است. طحان پور افزود: اگر 
شرایط به همین شکل پیش رود تولید کننده عالوه بر اینکه توان رقابت 
ندارد، توان تامین هزینه ها را هم نخواهد داشت و تولید متوقف می شود. 
محمد طحان پور با بیان اینکه در 7 ماه امسال تولید کنندگان بیشترین سود 

او افزود: اگر وضعیت  اند، گفت: خود دولت گرانفروشی می کند.  را کرده 
توان  درآمد مشخص،  مبلغ  با  مردم  یابد  ادامه  این شکل  به  بازار  و  تولید 
خرید جنس گران شده را ندارند. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی هم گفت: برخورد منطقی با واقعیت مشکل را به سمت حل 
شدن پیش می برد. حمیدرضا غزنوی افزود: ارز سامانه نیما در تولید لوازم 
خانگی برای تهیه مواد اولیه و قطعات با بیش از 8 هزار تومان عرضه می 
شود. عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه 
افزایش تولید باعث کاهش قیمت نشده است، افزود: تولید تابع شرایط است. 
افزایش قیمت در بازار ناشی از افزایش قیمت تولید کنندگان نبود. افزایش 
قیمت کاال در شهریور امسال صادر شد. غزنوی افزود: با افزایش قیمت برخی 
مواد اولیه مانند آلومینیوم و مس که در صنایع تولید لوازم خانگی کاربرد دارد، 
به طور میانگین حدود 200 درصد افزایش قیمت داشته ایم. او با بیان اینکه 

ارز نیمایی ثبات نداشته و رو به گرانی است، گفت: در شرایط حاضر کاهش 
قیمت برای تولید بیش از این ممکن نیست. 

غزنوی گفت: شرایط برای تولید کننده و مصرف کننده هر دو سخت است.
وی دو طرف بازار و عرضه را دچار رکود دانست و افزود: برای سرمایه در 
نیز جوابگو نیست.  باید فکری کرد، تحریک تقاضای مردم  تولید  گردش 
عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده هم گفت: امسال ۳00 درصد 
لوازم خانگی افزایش قیمت داشته است. محمدی با بیان اینکه ارز نیمایی از 
ثبات بیشتری برخوردار است، گفت: در بحث قیمت سه عامل هزینه سرانه، 
دستمزد و قیمت مواد اولیه در قیمت محصول تاثیر گذار است. محمدی با 
اشاره به اینکه افزایش قیمت ها کشش خرید بازار را کاهش می دهد، افزود: 
جنس خارجی با هزینه حمل و نقل، واسطه و تعرفه گری باز هم از تولید 

داخلی ارزان تر است.

شرایط مرحله جدید ثبت نام وام ضروری بازنشستگان

آیا ۱۰ درصد کارکنان دولت سال آینده اخراج می شوند؟

چرا محصوالت 4 برند لوازم خانگی ارزان نشد؟

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از واریز بسته 
حمایتی مستمری بگیران این سازمان خبر داد 
و گفت: این بسته حمایتی برای 2 میلیون و 
اجتماعی  تأمین  بگیر  مستمری  هزار   ۶00
 دوشنبه ۱0 دی واریز می شود. محمد حسن زدا

حمایتی  بسته  که  کردیم  تالش  گفت: 
نهایت  در  کند.  پیدا  تحقق  مستمری بگیران 
 شنبه هفته جاری تامین اعتبار شد به طوری که

 2 میلیون و ۶00 هزار نفر بازنشسته و مستمری 
میلیون  زیر ۳  حقوق  که  پوشش  تحت  بگیر 
می گیرند بسته حمایتی را دریافت خواهند کرد. 
وی ادامه داد: تا پایان سال دو مرحله دیگر نیز 
سبد حمایتی به بازنشستگان ارائه خواهد شد که 
در مرحله اول، به صورت نقدی خواهد بود و به 
هر بازنشسته 200 هزار تومان تعلق می گیرد. 
به گفته زدا، بسته حمایتی به مستمری بگیرانی 
که تا کنون این بسته را از سایر نهادها دریافت 
نکرده اند، تعلق می گیرد و بازنشستگان مشمول 
می کنند.  دریافت  را  بسته  همپوشانی  از  بعد 
حمایتی  بسته  دیگر  نهادهای  از  که  افرادی 
تأمین  سازمان  لیست  در  شان  اسم  گرفته اند 
اجتماعی نخواهد بود. سرپرست سازمان تأمین 
نیز  بیمه  دفترچه های  حذف  درباره  اجتماعی 

گفت: دفترچه های بیمه در مراکز ملکی سازمان 
تأمین اجتماعی در سراسر کشور به طور کامل 
درمانی طرف  مراکز  درباره  است.  حذف شده 
قرارداد نیز حذف دفترچه در حال اجراست و در 
استان های باقی مانده نیز ظرف چند روز آینده 
برنامه حذف دفترچه ها آغاز می شود. زدا درباره 
در  گفت:  بیمه  دفترچه های  همپوشانی  رفع 
این خصوص با همکاری دستگاه های ذیربط 
اقدام می کنیم و تاکنون توانسته ایم ۳ میلیون 

همپوشانی را حذف کنیم.

زمان ارائه بسته حمایتی مستمری گیران 
تأمین اجتماعی مشخص شد
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کتابخانه عمومی مالعبدا... بشروی مقام چهارم کشور  درجشنواره کتابخوانی رضوی

صداوسیما-کتابخانه عمومی مالعبدا... بشروی شهرستان بشرویه در هشتمین دوره جشنواره ملی کتابخوانی رضوی مقام چهارم کشور را به خود اختصاص داد. رئیس 
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه گفت: هشتمین دوره جشنواره ملی کتابخوانی رضوی، همزمان با دهه کرامت در سه گروه سنی کودک، جوان و بزرگسال 

و با معرفی هفت عنوان کتاب از سیره و زندگی امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( در دو بخش خانوادگی و فردی و به دو صورت آنالین و مکتوب برگزار شد.
آیا پروژه نیمه تمام مرکز فرهنگی هنری بلوار ناصری و 
کتابخانه مرکزی استان از سفر معاون سازمان برنامه و 
بودجه بی بهره ماند؟مسئوالن برای این زیرساخت های 

مهم فرهنگی استان چه برنامه ای دارند؟
915...501

سالم آوا. خیلی جاها طول پل ها از عرض کوچه 
ها کمتره و خودروها اکثرا در این محل ها داخل جو 
می افتند مثال ورودی شهید برگی ۳ و خیابان معلم 
ارتش)رستوران  یخ  کارخانه  پشت  کوچه  ورودی 
ملل( از سمت شهید طهماسبی البته این دو مورد 
رو اطالع دادم و اصالح نشده شاید جاهای دیگه 

هم باشه!!! شهرداری لطفا پیگیری کنید
915...19۳

با توجه به افزایش جمعیت بیرجند و شهرک های 
اطراف و لزوم احداث راه های ارتباطی عریض درون 
شهری و ساخت چند بزرگراه نظیر پیامبر اعظم)ص( 
و آینده نگری برای سال های بعد، مسئوالن راه و 
شهرسازی چه میزان دلسوزی و حساسیت راجع به 
این موضوع دارند؟ از شما رسانه محترم خواهشمندیم 
طبق میزگردهای قبلی که همیشه خروجی مفیدی 
داشته و مسئوالن را دور هم جمع کرده و به اتخاذ 

تصمیمات مهم انجامیده به این مطلب نیز بپردازید
915...501
 نمی دونم چرا این مقاله رو نوشتید؟ به نظر شما 
ساخت طبقات اضافی صرف نظر از قانونی یا غیر 
قانونی بودن آن چه مشکالتی رو می تونه ایجاد کنه؟ 
در کوچه های کم عرض ترافیک و مشکل آب و برق 
و فاضالب را نمی بینید؟ من احساس می کنم شما از 
طرف یه عده بساز بفروش این مقاله رو نوشتید... زیاد 
جالب نیست سفارشی نوشتن اصل مطلب ساخت و 
ساز طبقات مازاد زیر سواله. شما از چی دارید دفاع می 

کنید؟  قانونی یا غیرقانونی بودن آن؟
 ارسالی به تلگرام آوا

با توجه به واگذاری بیش از یک و نیم سال زمین 
های بنیاد، سپیده 7 و اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت 
هزینه های پروانه و عوارض و آماده سازی ولی هنوز 
هیچ اقدامی در خصوص انتقال شبکه آب وگاز به این 
کوچه نمی گردد و طی پیگیری شفاهی و درخواست 
از ادارات فوق فقط پاسخ آنها هفته آینده و ماه آینده 
و مجوز شهرداری و ...که این پیگیری و پاسخ کم 
کم به سالگرد نزدیک می شود. از مسئوالن محترم 

درخواست پیگیری داریم.
915...168

جوابیه شهرداری بیرجند 

 در خصوص تقاضای راه اندازی بازارچه محله در زمین 
رها شده بین نرجس 2 و 4 جنب هیئت تیر اندازی بنا 
بر اعالم منطقه یک شهرداری به استحضار می رساند: 
در حال حاضر شهرداری و سازمان ساماندهی مشاغل 
بلوار  در محدوده  فرآورده های کشاورزی  و  شهری 
مسافر واقع در میدان بار سابق اقدام به احداث بازارچه 
محلی و چهارشنبه بازار فاز 2 نموده که احساس می شود 
نیاز منطقه تا حد مطلوبی برآورد خواهد شد. شایان ذکر 
است بازارچه های محله ای هم در دستور کار شهرداری 
قرار دارد و با امکان سنجی و تهیه طرح های مناسب در 

دست اقدام می باشد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کودک همسری، کودکان در مسلخ دنیای بزرگسالی

وقتی کودکان قربانی سنت های غلط خانواده ها می شوند

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نسرین کاری -  بر اساس آمارهای منتشر شده بین پنج تا شش درصد دختران قبل 
از رسیدن به 15 سالگی و حدود نیم درصد پسران قبل از این سن ازدواج می کنند. 
به اعتقاد کارشناسان دختری که در سن کودکی ازدواج می کند در مرحله اول از 
حق ادامه تحصیل رسمی محروم می شود، بدیهی است این چرخه معیوب آموزش 
در رشد فردی و اجتماعی او تاثیر گذاشته و پایه های آموزش وی را ضعیف می کند. 
عالوه بر این، سالمت جسمی دختری که در سن پایین، لباس عروس می پوشد و 
به جای دغدغه های دوران کودکی ناچار است زیر بار مسئولیت همسری و مادری 
برود به خطر می افتد. آسیب های کودک همسری فقط برای دختران نیست، پسرانی 
که در سنین پایین ازدواج می کنند هم اغلب به ناچار وارد بازار کار سیاه می شوند که 
این موضوع هم از لحاظ جسمی و هم روحی تبعات جبران ناپذیری برای آنها دارد؛ 
در خانواده هایی که ازدواج زوجین در سنین پایین اتفاق می افتد اغلب مرد مسئولیت 
تأمین هزینه های خانواده را به عهده دارد، احتمال بروز مشکالت اقتصادی و به تبع 

آن بسیاری مسائل دیگر بیشتر است.

نرخ کودک همسری در استان 5 درصد است
کارشناس پیشگیری بهزیستی استان با بیان اینکه پیشرسی ازدواج یا پدیده کودک 
همسری یک پدیده روانشناختی )جمعیت شناختی( و آسیب اجتماعی است، می 
افزاید: طبق آمار ارائه شده در سایت ثبت احوال از سال 91 تا 95 پدیده کودک 
همسری  )ازدواج زیر 14 سال( در استان 5 درصد بوده است. بهناز زال می گوید: 
این آمار در کشور بین  5 تا 7 درصد، البته  نسبت به استان خراسان رضوی که مهد 
کودک همسری است وضع بهتری داریم ولی باز هم یک آسیب اجتماعی به شمار 

می رود که باید پیگیری شود.  
 به گفته این کارشناس علیرغم اطالع رسانی و آگاه سازی هنوز هم ازدواج در سن 
پایین طرفدارانی دارد که بیشتر به استناداتی خاص، عقیده دارند با این کار سالمت 
و بقای بنیان خانواده حفظ می شود و دختر و پسر از لغزش ها در امان می مانند 
ولی به نظر می رسد این تصور در عمل چندان نتیجه بخش نیست. وی با اشاره 
به اینکه بدون شک دختر و پسری که بدون تجربه دوران کودکی به ناگهان با 
مسئولیت های بزرگسالی مواجه می شوند؛ دچار آسیب های پنهان و آشکار زیادی 
می شوند،  می افزاید: این آسیب ها تا آخر عمر گریبان گیر آنها خواهد بود.وی با بیان 
اینکه کودک همسری به خاطر مسایل فرهنگی در گذشته ستایش می شد، خاطر 
نشان می کند:  اما به دلیل تغییر وضع فرهنگی اجتماعی کشور ما، نبود تناسب بین 
سن بلوغ جسمی و روانی-عاطفی و همچنین نیاز به کسب مهارت های الزم برای 

تشکیل زندگی مشترک، پیشرسی در ازدواج مخاطره آمیز است.

در پدیده کودک همسری 
 کودک باید بزرگسالی را تجربه کند

زال تاکید می کند: پدیده کودک همسری آسیب های زیادی را  به دنبال دارد که 
از مهمترین آن، این است که آن فرد کودکی نمی کند و یک دفعه و بدون  آمادگی 
شناختی و عاطفی باید وظایف بزرگسالی را برعهده بگیرد. وی با بیان اینکه این 
کودکان باید نقش های جدید و چالشی را بپذیرند، می افزاید: فعاالن حقوق کودکان 

سعی دارند تغییراتی در این قوانین  بدهند، گرچه هنوز تغیری ایجاد نشده است.  
وی با اشاره به اینکه برای کودکان زیر 1۳ سال دوره آموزشی ازدواج در نظر 
گرفته نشده است، یادآور می شود: آموزش هایی برای دانش آموزان دوره دوم 
متوسطه در سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده که شامل کودکان باالی 16 

سال است. کارشناس پیشگیری خاطر نشان می کند: ازدواج پسران در سن 
کودکی بسیار کمتر از دختران است چون خانواده ها پذیرفته اند که آنها در این 

سن توان زندگی مشترک را ندارند. 
وی ادامه می دهد: اما درباره  دختران نگرش خانواده ها متفاوت است قرن ها این 
باور وجود داشته که دختر باید زود ازدواج کند و بچه دار شود و این تفکر سنتی  

هنوز در تصمیم گیری خانواده مشهود است. 

اعتیاد و نبود توان مالی از دالیل کودک همسری
وی وجود اعتیاد در خانواده را از دالیل کودک همسری می داند و خاطر نشان 
می کند: این خانواده ها توان تحلیل و تصمیم گیری را از دست می دهند و 

دست به انتخاب های )تصمیمات( نادرست برای فرزندان می زنند. زال با اشاره 
به اینکه از طرفی  همین اعتیاد مشکالت اقتصادی به وجود می آورد، ادامه می 
دهد: برای رهایی از معضالت اقتصادی این افراد تمایل دارند فرزندان زودتر 
ازدواج کنند تا باری از دوش خانواده برداشته شود.این کارشناس ضمن بیان 
اینکه در خانواده های سنتی ازدواج زودهنگام بیشتر است، یادآور می شود:  اما 
گاهی در خانواده های با تحصیالت و فرهنگ باال هم شاهد این ازدواج ها 
هستیم که دلیل آن را ترس از خطا و فساد فرزندان ذکر می کنند. به گفته وی 
این خانواده ها چون قادر به کنترل هیجانات دوران جوانی فرزندان نیستند،رفع 
نیازهای عاطفی و جسمی آنها را در سایه ازدواج می بینند که راه حل مناسبی 
نیست. وی با بیان اینکه آمار کودک همسری در استان کامل و درست نیست، 
یادآور می شود: گاهی عقد شرعی انجام می شود بی آن که  در جایی ثبت شود 

و چند سال بعد رسمی می شود.

الزم است باور خانواده ها اصالح شود
وی تاکید می کند: باید ابتدا باور خانواده ها را اصالح کنیم و برای آنها برنامه آموزشی 
داشته باشیم. روانشناس بهزیستی با بیان اینکه مقایسه کردن نسل قدیم با نسل 
جدید اصولی و منطقی نیست، عنوان می کند: در گذشته سبک زندگی با االن خیلی 
فرق داشت،  چرا که به عنوان نمونه آن زمان مسئولیت خانوادگی ارجحیت بر درس 
خواندن فرزندان داشت ولی االن برعکس شده است و پدر و مادر برای تحصیل 
فرزندان اهمیت زیادی قایلند. زال خاطر نشان می کند: دختری که کودکی نکرده 
و در سایه ازدواج فرزندی به دنیا می آورد قطعا سبک زندگی سالم و موفقی برای 

رشد فرزند  خود را نخواهد داشت خراش روح و روان به فرزند او هم خواهد رسید.

توانمندی مردم و ارتقای فرهنگی، 
راهکاری برای کاهش این پدیده 

یک روانشناس حوزه خانواده هم با بیان اینکه بخشی از دالیل وجود این پدیده 
فقر فرهنگی و سطح دانش افراد و خانواده هاست، می گوید: باید در زمینه آگاه 
سازی خانواده ها و مردم و کاهش این پدیده و تبعات آن وارد عمل شد. محمد 
بینشی عنوان می کند: باید افراد بومی و محلی را در مناطق گوناگون توانمند 
ساخت تا آموزش های مربوطه را به مردم بدهند.وی با اشاره به اینکه جامعه ما  
هنوز سنتی است، می افزاید: اکنون در دنیای پیشرفته دیگر این آسیب های اجتماعی 
کمرنگ شده است. وی ضمن انتقاد از اینکه فقط زمانی که این آسیب ها منجر 

به معضل و بزهکاری شود درباره آن صحبت می کنیم، می افزاید: حتی  با ایجاد 
یک آسیب جدید و آمار غلط سعی می کنیم تب و تاب و حساسیت جامعه بخوابد.

ازدواج زودهنگام معلولی برای حل آسیب های دیگر نباشد
وی استقالل طلبی و نبود تفکر انتقادی جوانان را از مشکالت آنها می داند و 
خاطر نشان می کند: در این مواقع خانواده با یک انتخاب غلط و ازدواج زودهنگام 
فرزندان نه فقط راه حل درستی انتخاب نمی کند، بلکه برای حل یک آسیب 
اجتماعی یک آسیب دیگر را انتخاب می کنند.وی ادامه می دهد: درگیری ها و 
نابسامانی خانواده ها و همچنین تفکر غلط وصلت قوم و خویشی و ترس از اینکه 
در بزرگی آن را نپذیرند از دالیل دیگر ازدواج تحمیلی به فرزندان است. بینشی با 
بیان اینکه در  قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله 
کم اهمیت تری است، سن قطعی 18 سال تعیین شده است و پایین تر از این سن 
اجازه رانندگی برای افراد صادر نمی شود، انتقاد می کند: اما برای مسئله مهم ازدواج 
به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی 
متاهلی  می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالی که آمادگی جسمی و 
ذهنی کافی را ندارند.  وی خاطر نشان می کند:  ازدواج کودکان خود آسیب بزرگی 
است  که می تواند تبعات زیادی به همراه داشته و اختالل ایجاد کند که اختالالت 

روانی، اضطراب و استرس، وسواس و خودکشی از جمله آنهاست.

ازدواج زودهنگام رشد طالق را به همراه دارد
وی عنوان می کند: طبق آمار طالق این ازدواج ها هم بیشتر از سایر موارد است 
و در کنار همه این مسائل امروز با مسائل جدیدی نظیر »کودکان بیوه« مواجهیم 
که آمار آن هم رو به رشد است.وی با اشاره به اینکه ازدواج کودکان تبعاتی هم 
برای جامعه دارد، یادآور می شود: از جمله آنکه زنان به عنوان نیمی از نیروی 
انسانی بالقوه جامعه به این روش طرد شده و مورد ظلم قرار می گیرند و سهم 
آنان در پیشرفت انسانی جامعه خدشه دار می شود.این مشاور  می گوید: وقتی ما 
ابزارهای الزم برای زندگی را به فرزندان خود منتقل نکرده و آنان به سن پختگی 
برای ازدواج نمی رسند باید منتظر باشیم سریعتر هم آسیب ببینند.وی ادامه می 
دهد: وقتی یک زن در سنین پایین باردار می شود، از نظر جسمیو روانی آسیب 

می بیند در این شرایط چگونه توقع داریم خانواده سالمی داشته باشیم؟

وقتی زنان یک جامعه رشد نکند آن جامعه توسعه پیدا نمی کند
این روانشناس با اشاره به اینکه زمانی که زن یک جامعه رشد نکند قطعا آن جامعه 
هم پیشرفت نمی کند، می افزاید: جای تاسف دارد که زن جامعه، به عنوان ابزاری 
برای خواسته مادی و غیر مادی از چرخه جامعه کنار گذاشته شود و زود هنگام 
مسئولیت پذیر شود. وی  با اشاره به اینکه عالوه بر اینها بسیاری از فعاالن اجتماعی 
بر این اتفاق نظر دارند که افزایش آمار ازدواج های نابالغ در طول زمان، جامعه ای 
نابالغ را می سازد که در زمینه های مختلف به رشد و بلوغ کافی نرسیده است، 
تاکید می کند: افزایش طالق های رسمی، طالق عاطفی، افزایش خشونت های 
خانوادگی و باال رفتن آمار خیانت ها تنها بخشی از ویژگی های یک جامعه نابالغ 
است. بینشی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه آموزش های غیر عملی زیادی داریم 
و افرادی که در این زمینه تخصصی ندارند، صحبت می کنند خاطر نشان می کند: 
الزم است با حمایت کارشناسان هر حوزه ای و انتقال داده ها مردم آگاه شوند تا یک 

معضل یا آسیب را با یک آسیب دیگر نپوشانیم و بستر مناسب درست پیدا کنیم.
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم بتول کاتبی احدی از ورثه آقای سید غالمرضا کاتبی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده تقاضای 
کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که سند مالکیت ششدانگ 

پالک ثبتی ۲۴۹ - اصلی واقع در بخش ۱۱ قاینات به علت جابجایی مفقود شده است لذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم 
گردید که ششدانگ پالک فوق ذیل ثبت ۱۱۷ صفحه ۳۹۵ دفتر اول به نام آقای سید غالمرضا کاتبی فرزند میر عابد ثبت و سند مالکیت 
به شماره سریال ۸۱۹۷۳۲ صادر و تسلیم گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و سابقه ای بیش از این ندارد. لذا مراتب به استناد ماده 
۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۸ یک نوبت آگهی و متذکر می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰     علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

تاسیس شرکت سوالر تابش شگرف )سهامی خاص( در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ به شماره ثبت ۱۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۲۷۷۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موارد احداث هرگونه نیروگاه های تولید برق، دریافت مجوزهای مربوطه ،عقد هر گونه قرارداد پیمانکاری ، واردات وصادرات و هر گونه اقدام برای خرید و فروش در زمینه مربوطه و تولید 
و راه اندازی در صورت قانونی انجام فعالیت های شرکت پس از اخذ مجوزهای الزم ، اجرای امور پیمانکاری مربوط به ساختمان و ابنیه و راه و سد سازی و پل سازی و احداث جاده و زیر سازی و محوطه سازی تأسیساتی 
ساختمان ) آب ، برق ،گاز، فاضالب( ،تأسیسات حرارت مرکزی، تهویه مطبوع ، خطوط انتقال ) اب ، برق ،گاز، فاضالب( شبکه های گازرسانی ، تأسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی سیستم های سرد کننده و گرم کننده 
ساختمان و تأسیسات و تجهیزات ساختمان) آب ، برق ،گاز، فاضالب( و انتقال زباله، وسایل انتقال)آسانسور، پله برقی( سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشورخانه، سیستم 
های ارتباطی: شبکه های رایانه ای، تأسیسات تصفیه خانه های اب و فاضالب و خطوط انتقال ومخازن و تلمبه خانه های در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید ،توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه های 
برق و تاسیسات برقی ، پست های توزیع و الکترونیک عام وخاص، سیستم های کنترل برق و ابزار دقیق، اخذ و اعطای نمایندگی ،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و اخذ وام از بانک ها و موسسات مالی 
واعتباری، صادرات و واردات طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران پس از اخذ مجوز الزم ، تعمیر ونگهداری: شامل تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری )به غیر از امور رایانه( خدمات فنی خودرو و موارد مشابه،امور 
تاسیساتی: شامل تعمیر ونگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی وحرارتی و موارد مشابه درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر فردوس، نواب ، بلوار بعثت شمالی ، بلوار جمهوری اسالمی ، پالک ۱6 ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۷۱۸۱۳۸۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ نزد بانک ملی شعبه فردوس 
با کد ۸۹۹۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای مجتبی محمدیان به شماره ملی ۰۸۵۹۳۷۳۷۲۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال، آقای محمدعلی محمدیان به شماره ملی ۰۸۵۹6۲۷۳۷۳و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال، خانم الهه ادبی به شماره ملی ۰۹۴6۴۸۸۰۸۸و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای آقای مجتبی محمد یان )رئیس هیئت مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه محمدیان به شماره ملی ۰۸۵۹۳۵۱۲۵۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای مرتضی محمدیان به شماره ملی ۰۸۵۹۸۷۴66۴ 
به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. موارد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۳2۷۹۹۷(مشابه از موضوع فعالیت حذف گردید. 

 آگهی تغییرات شرکت آرامش آفرینان پارس سیاحت ایرانیان )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت ۵۲۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۳6۴۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ 
و به موجب نامه شماره ۸۲6/۱۰/۱۲۰/۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بیرجند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: » خدمات خودرویی درون شهری و انجام هرگونه ترانسفر و حمل و نقل مسافران درون شهری اعم از خودروی تشریفات، اداری و خصوصی در قالب گروه های مختلف خودرویی 
اعم از خودروهای سبک و سنگین و تعویض، تعمیر و نگهداری فنی خودرو و تعمیر اساسی آنها شرکت کردن در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور ، برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی داخلی و بین المللی در رابطه با موضوع شرکت)به جز نمایشگاه مد ولباس و قرآنی و مذهبی ( برپایی همایش ها، کنفرانس ها، سمینارها و کلیه خدمات نمایشگاهی اعم از طراحی ، نصب و اجرا و ساخت انواع 
دکوراسیون داخلی و نمایشگاهی و غرفه سازی ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش ها از قبیل آذین بندی، طبخ غذا ، سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی، سفره آرایی تامین ظروف و 
اقالم و وسایل مورد نیاز، تامین اقالم غذایی و دسر وشیرینی جات عقد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی« در رابطه با موضوع شرکت.فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم 
.ضمناثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ مجوز وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ۲ -مرکز اصلی شرکت از محل قبلی بیرجند به آدرس جدید: استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، بخش مرکزی ، شهر 

بیرجند، اسدی ، خیابان آیت ا... طالقانی ، کوچه طالقانی۱۱]فرزین،ش مطهری۳/۱۰[ ، پالک ۳ ، طبقه اول کدپستی :۹۷۱۴۹۱۴۳۹۳ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳2۹248(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامداری کشتکاران پیشرو بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۱۲6۰۱ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰6/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای داود بخشی جوزم با شماره ملی 
۳۱۴۹۲۰۹۹۴۳ و آقای محمد بخشی جوزم با شماره ملی ۵۴۲۹۹۷۹۵۴6 و خانم سمیه منگلی با شماره ملی ۳۱۴۹۹۴۱۷۱۷ و خانم 
زهرا بخشی جوزم با شماره ملی ۳۱۴۰۰۷۵۸۲۰ و خانم فاطمه بخشی جوزم با شماره ملی ۳۰۵۲۱۰۸66۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت 
مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای رضا بخشی جوزم با شماره ملی ۴۴۳۳۴۰۹۲۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای 
محمد رمضانی بهاءآبادی با شماره ملی ۵۴۲۹۸6۵۱۷6 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه 

کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )۳۳۰۷۰2(

تاپ  بهرام  بندی  بسته  و  تولیدی  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   6۲۸ ثبت  شماره  به  خاص(  )سهامی  توس 
۱۰۳6۰۰۲۱۵۴6 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد ابراهیم 
جوزچی به شماره ملی ۱۲۸۵۷۳۲۰۸۱ و خانم مریم رضا توفیقی 
به شماره ملی ۰۰66۰۱۹۱۱۷ و آقای حمیدرضا جوزچی به شماره 
ملی ۰۰۱۸۵۳۴۵۷۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای حسین قفل سازان به شماره 
ملی ۰۰۵۴۱6۳۹۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین اکرامی 
محبوب به شماره ملی ۰۸۵۹۲۹۳۸۰۷ به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۳۳۰۷۰5(

آگهی تغییرات شرکت شفا گستر خاور )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸6۱۱6۴۸6۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت و برابر گواهی 
شماره ۷۸۵/۲۱۵۲/۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ بانک کشاورزی شعبه بیرجند مبلغ چهار میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب شرکت واریز گردید لذا سرمایه شرکت از مبلغ هشت میلیارد ریال به مبلغ دوازده میلیارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳۳۰۷۰4(اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ دوازده میلیارد ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰ سهم ده هزار ریالی با نام می باشد . 

 آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامداری کشتکاران پیشرو بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۱۲6۰۱ 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/۰6/۱۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - خانم زهرا بخشی جوزم با شماره ملی ۳۱۴۰۰۷۵۸۲۰ 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بخشی جوزم با شماره ملی ۵۴۲۹۹۷۹۵۴6 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود 
بخشی جوزم با شماره ملی ۳۱۴۹۲۰۹۹۴۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم سمیه منگلی با شماره ملی ۳۱۴۹۹۴۱۷۱۷ به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه بخشی جوزم با شماره ملی ۳۰۵۲۱۰۸66۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای حسین بخشی 
جوزم با کد ملی ۳۱۴۹۲۱۲6۷۷ به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - چک ها، اسناد و اوراق مالی، اعتباری، 
معامالتی، تجاری و تعهدآور با امضای ثابت آقای حسین بخشی جوزم )مدیرعامل( و امضای رئیس هیئت مدیره )خانم زهرا بخشی جوزم( 
و درغیاب رئیس هیئت مدیره، با امضای نایب رئیس هیئت مدیره )آقای محمد بخشی جوزم( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر 

اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل )آقای حسین بخشی جوزم( و مهر شرکت معتبر است.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بشرویه )۳۳۰۷۰۳(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی یازده فرعی از دو هزار و ششصد و پنجاه و چهار الی دو هزار و ششصد و 
پنجاه و هفت اصلی )۱۱ فرعی از ۲6۵۴ الی۲6۵۷- اصلی( بخش یک شهر به نشانی بیرجند، حاشیه خیابان مطهری، بین 

مطهری ۱۹ و ۲۱ نمایشگاه پرنده جنوب ملکی آقای حسنعلی مختاری فرزند محمد علی دارنده شماره ملی ۰6۵۱۰۲۸۰۱۹ صادره بیرجند 
که سند مالکیت آن در دفتر ۳۵ صفحه ۱۲۴ به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل شماال به طول  ۱۳/۰۵ 
متر دیوار به دیوار پالک ۱۳ فرعی از پالک اصلی مذکور شرقا به طول ۳/۸۰ متر محل درب و دیواریست به خیابان اسدی جنوبا به طول 
۱۳/۰۵ متر دیواریست به باقیمانده پالک ۳ فرعی از اصلی مذکور غربا به طول ۳/۸۰ متر دیواریست به پالک ۱۰ فرعی مجزا شده )فاقد 
حقوق ارتفاقی( که بر طبق سند رهنی شماره ۱۲۸۰۷6- ۱۳۹۲/۱۱/۵ و متمم شماره ۱۳۱۴۸6-۹۳/۱۰/۲۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد 
 رسمی شماره ۱6 بیرجند در قبال مبلغ ۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت آقای سید حسین 
امیر آبادی زاده فرزند سید حسین به شماره ملی ۰6۵۲۴۴۸6۷۴برای مدت سه ماه شمسی در رهن بانک صادرات شعبه مدرس بیرجند قرار 
گرفته است و بانک مرتهن مستند به ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت به دلیل عدم ایفای تعهدات از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول 
مبلغ ۲/۸۸۸/۱۲۲/۰۲۵ ریال طلب خویش بدین شرح: )مبلغ ۲/۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل و مبلغ ۱۳۳/۰۴۲/۲۱۹ریال سود متعلقه و مبلغ 
۱۸۵/۰۷۹/۸۰6ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹6/۹/۲۲( به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام 
گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه ۹6۰۱۰۹۸ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل 
شده است. پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خویش را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
اند بنا به درخواست بستانکار و بر طبق گزارش هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۹۵۵۳-۹۷/۹/6 ملک 
مورد رهن به صورت ششدانگ یک ساختمان با عرصه ای به مساحت ۴۹/۵۹ مترمربع و اعیان در سه طبقه زیر زمین، همکف و اول جمعا 
به مساحت ۱۵۲/۹۰ مترمربع با کاربری طبقه زیرزمین انباری تجاری، طبقه همکف تجاری و طبقه اول دفتر تجاری دارای انشعابات آب و 
برق و گاز شهری به مبلغ سه میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال )۳/۷۱۹/۲۵۰/۰۰۰( ارزیابی و پس از رسیدگی 
به اعتراضات واصله قطعیت یافته است و حسب تقاضای مرتهن در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در 
محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی 
 شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. بانک بستانکار ضمن گواهی اینکه ملک مورد رهن فاقد بیمه می باشد 
طی نامه شماره ۹۷/۹۷۷۲۵۷ - ۹۷/۹/۱۹مانده طلب خویش را تا مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۷مبلغ ۲/۸۷۲/6۴۴/۴6۵ ریال اعالم نموده که به استناد 
تبصره ذیل ماده ۴- آئین نامه اجرا محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود، هزینه 
های دولتی به شرح ماده ۴۰- آئین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به 

پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد.
تاریخ انتشار:  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

  حمل اثاثیه منـزل 
مـــداحی

  با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر        

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

0۹380۱۶077۹ - 0۹۱5۱۶4۱4۶4



موفقیت و انرژی

افراد موفق

تنها برنامه ریزی کن و به خدا توکل کن 

در طول تاریخ بشریت، نگرانی به هیچ کس خدمتی 
 نکرده است. هر آنچه قرار است رخ دهد، عملی می شود. 
کاری هم از دست تو بر نمی آید. در اصل هر آنچه 
را که تو از بابت آن نگران هستی، در اکثر مواقع 
روی نمی دهد. پس چرا انرژی ات را روی نگرانی 

هدر می دهی؟ 
هر نوع نگرانی باعث می شود درونت را پر از انرژی 
به خطر  را  تو  راحتی سالمتی  به  که  کنی   منفی 
می اندازد. کافی است عاقالنه برنامه ریزی کنی و 

بعدش هم به خدا توکل کنی.
به هر حال اگر مدام خاطرات ناخوشایند گذشته را در 
ذهنت جا بدهی همیشه دلخور هستی. پس عفو و 
بخشش را یاد بگیر و با این حرکت ، یک عالم انرژی 

مثبت جذب کن.

خصوصیات افراد موفق

اکثر  آدم های موفق خصوصیات ویژه ای دارند که 
مردم از آن ها غافلند:

اول: بهانه نمی آورند و اهل گله و شکایت نیستند. 
وقتی خرمشهر سقوط کرد نیروهای منظم نظامی 
دارو  و  غذا  بود،  برق قطع شده  و  آب  نبود،  آن جا 
و اسلحه به اندازه کافی وجود نداشت. ولی جوانی 
۲۴ - ۲۵ ساله )محمد جهان آرا( که اهل شکایت 
نبود و با هوشیاری به دنبال راه حل در شرایط بحرانی 

بود، شهر را مدیریت نمود و فرمانده شد.
دوم: سخت کوش و پر انرژی اند، اهل کار و فعالیت 
و خستگی ناپذیر. صبح زود بیدار می شوند و شب 

دیر وقت می خوابند.
سوم: هدف مشخص و معینی دارند و تمام انرژی فکری 
و ذهن شان صرف رسیدن به هدف مورد نظر می شود.

چهارم: اصول و قواعدی دارند که هرگز از آن ها عدول 
نمی کنند، یعنی همواره پایبندشان هستند.

تالش  در  و  اند  مثبت اندیش  و  خوش بین  پنجم: 
برای ارتقای وضع موجودشان. یعنی دنبال راه ها و 
مسیرهایی می روند که آنان را باال ببرد، پیدا کردن 

راه حل خصوصیت ذاتی شان است.
ششم: از انرژی وقایع و پتانسیل رویدادها )حتی وقایع 
منفی( که هنگام رخ دادن آزاد می شود، به نفع خود و 

اهداف شان استفاده می کنند.
هفتم: هر  چه با سختی بیشتری روبرو شوند اراده و 

انرژی  شان منسجم تر می گردد.
هشتم: خودشان را با کسی مقایسه نمی کنند ولی اهل 

الگوبرداری از افراد موفق و شاخص و نامی هستند.
نهم: از نظر کارشناسان فن به خوبی استفاده می کنند 

و هرگز فکر نمی کنند که خودشان عقل کل هستند.
دهم: هر شکستی برایشان تجربه ای سازنده است و 

ناامیدی هرگز برایشان معنا ندارد.

مصرف بی رویه قند و شکر
 خطر ابتال به دیابت

از مهم ترین دالیل ابتال به دیابت، مصرف زیاد قند، 
شکر و مواد شیرین است. قهوه های فوری، نوشابه های 
گازدار، آب میوه های صنعتی، کمپوت ها، انواع شیرینی، 

شکالت و دسرهای آماده حاوی مقادیر زیادی قند 
هستند. برای پیشگیری از دیابت سازمان بهداشت جهانی، 
 توصیه می کند فقط ۵ درصد مصرف قند و شکر روزانه

 انرژی مورد نیاز بدن را تامین کند. 
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کنترل فشار خون 
به صورت طبیعی

بیماران مبتال به فشارخون باال با کنترل فشار و مصرف 
دارو می توانند از ایجاد آسیب کلیه یا پیشرفت بیماری 
کلیوی جلوگیری کنند. برای درمان آسیب کلیوی در 

زمینه فشارخون و دیابت، کنترل قندخون و فشارخون از 
اساسی ترین فعالیت ها توسط پزشک است. برای کنترل 
میوه ها،  رژیم غذایی حاوی  باال، مصرف  فشارخون 
سبزیجات و محصوالت لبنیاتی کم چرب، کم کردن 
میزان مصرف نمک، ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی )ورزش( 

منظم روزانه،  توصیه می شود.

پیشگیری از بیماری های
 ویروسی در فصل زمستان

در فصل سرما انتقال ویروس ها و بروز بیماری های 
ویروسی بیشتر رخ می دهد، بهترین راه پیشگیری برای 
جلوگیری از انتقال بیماری از فرد بیمار این است که در 

دوره حاد بیماری اوالً در منزل باشند و سرکار نروند و در 
محیط های شلوغ قرار نگیرند و در مرحله رو به بهبودی 
باید ماسک بزنند، تا ویروس پخش نشود و دیگران 
را مریض نکنند. شستن مکرر دست ها بسیار توصیه 
می شود در اماکن عمومی، از دست دادن غیرضروری 

حتی االمکان خودداری کنند. 

زنجبیل تقویت کننده
بنیه بدنی

استفاده از مقدار کمی زنجبیل تازه در غذا و نوشیدنی 
اثرات موثری بر سالمت بدن خواهد داشت. زنجبیل 
برای  نیروزا  مکمل  یک  عنوان  به  تواند  می  حتی 

ورزشکاران مطرح باشد. چون مواد ضد التهابی موجود 
در زنجبیل می توانند با ترکیبات و مواد زاید موجود در 
بدن مقابله نمایند و به این ترتیب باعث تقویت بنیه بدنی 
شوند. البته توصیه می شود که به دلیل طعم تندی که 
زنجبیل دارد،  در مقادیر کم و همراه با سایر مواد غذایی 

و نوشیدنی ها استفاده شود.

خوراکی های
 ضد التهاب و ضد درد 

غذاهای سرشار از تریپتوفان که منجر به کاهش درد 
شود، عبارتند از: فندق، دانه کنجد، تخمه آفتابگردان، 
محصوالت لبنی، سویا، غذاهای دریایی، غالت سبوس 

دار، برنج، لوبیا و عدس. سبزیجات با برگ تیره مانند 
کلم، چغندر و اسفناج و رنگدانه های گیاهی برای کاهش 
میزان التهاب و درد ناشی از آن موثر هستند. شکالت 
تیره نیز برای کمک به مبارزه با التهاب است. پروتئین 
برای ساخت و ترمیم بدن بسیار ضروری است. منابع 
خوب آن قسمت های کم چرب گوشت ماکیان است.

اگر قرار است چشم هایتان را عمل لیزیک کنید، به نکاتی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم، توجه کنید. بالفاصله 
بعد از جراحی، پوشش محافظی قبل از اتمام جراحی به شما داده می شود که چند شب اول باید هنگام خواب آن ها 

را روی چشم هایتان قرار بدهید. این محافظ ها مانع از آن می شوند که در طول شب به چشم هایتان دست بزنید.
چشم هایتان را ماساژ ندهید، تا هفت روز بعد از جراحی رعایت کردن این نکته بسیار مهم است. از آنجا که پس 
از جراحی سطح چشم ها بسیار حساس است، فشار ناشی از این کار می تواند به چشم ها آُسیب بزند. عالوه بر این 
ممکن است آلودگی دست ها وارد چشم شود. قطره های تجویز شده را طبق دستور پزشک مصرف کنید، بعد از 
جراحی قطره هایی تجویز می شود که مصرف آن ها مطابق دستور پزشک بسیار حائز اهمیت است. قبل ریختن قطره 

دست هایتان را بشویید و سعی کنید تا جایی که امکان دارد به صورت و چشم هایتان دست نزنید.

زعفران دارای یکی از فاکتورهای کلیدی در پیشگیری از کاهش قدرت بینایی و نابینایی است. مطالعات نشان داد 
که گیاه زعفران اثرات قابل مالحظه ای بر روی ژن هایی دارد که عملکرد سلول های بینایی را تنظیم می کنند.

در این تحقیق، تعدادی از بیماران مبتال به تحلیل ماکوالر وابسته به سن )نوعی عارضه چشمی ناشی از پیری(، مورد 
آزمایشات بالینی قرار گرفتند. در این بررسی ها مشخص شد که درمان به موقع این بیماران با مکمل های حاوی 
عصاره زعفران می تواند آسیب وارده به سلول های بینایی را ترمیم نماید. براساس این پژوهش، عصاره زعفران نه 
تنها سلول های گیرنده نوری در چشم را از تخریب حفظ می کند، بلکه می تواند از بیماری هایی همچون تحلیل 
ماکوالر و التهاب رنگدانه ای شبکیه چشم )نوعی بیماری چشمی ژنتیکی و مهم ترین عامل شب کوری( پیشگیری 

نموده و همچنین آنها را بهبود بخشد. 

آنچه درباره خواص زعفران نشنیده اید! بعد از لیزر کردن چشم ها چه مراقبت هایی الزم است؟

یکی از سیاست های زنانه که موجب ایجاد محبت بیشتر بین زن 
و مرد می شود طرز صحیح صحبت کردن خانم با همسرش است. 
بنابراین زنان باید در برخی از مواقع از بیان جمالتی خود داری کنند 

خودم می توانم، کمک الزم ندارم
اگر تا به حال به همسرتان که قصد کمک کردن به شما را دارد 
این جمله را گفته اید دیگر آن را تکرار نکنید . بیان این جمله این 
حس را به همسرتان القا می کند که او توانایی انجام کاری را ندارد 

و نقش حمایتی از بین می رود. 
مادرم گفت که این کار را انجام می دهی

اگر شما این جمله را بیان کنید ذهنیت همسر شما درباره تان 

تمام مسائل  بیند که  را فردی می  او شما  تغییر می کند و 
خصوصی زندگی مشترک خود را با دیگران قسمت کرده است 
از آن پس هر چه از دیگران بشنود را به شما نسبت خواهد داد 
همچنین او شما را فرد دهن بینی تلقی می کند که صحبت 

دیگران بیشتر برایش ارزش دارد . 
از دستت خسته شدم

اگر می خواهید زندگی مشترک تان را به سوی طالق عاطفی 
پیش ببرید و همسرتان را تا مرز جنون برسانید ، این جمالت را که 
آثار مخربی دارند و فقط موجب تیرگی روابط و سردی فضای بین 
شما می شوند را تکرار کنید در غیر این صورت هیچ گاه جمالتی 

مانند ای کاش به تو و خانواده ات بله نمی گفتم. از دست کارهای 
تکراری و روزمرگی زندگی ام به ستوه آمده ام. این، آن زندگی که 

من می خواستم نبود را تکرار نکنید.
 به چی فکر می کنی؟

آقایان برخالف خانم ها که خیلی کنجکاو هستند و دوست دارند 
از تمام افکار و احساسات، عالیق، عقاید، گمان ها و اشارات 
همسرشان سر در بیاورند ، این کار را دوست ندارند و سکوت، 
آنها را بیشتر راضی نگه می دارد پس هنگام استراحت و یا مطالعه 
کردن و تماشای تلویزیون با طرح یک پرسش بی ربط، رشته 

افکارش را از هم پاره نکنید.

حرف هایی که نباید به آقایان گفت!

آیه روز

یا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می  شود بر تو فرو فرستادیم در حقیقت در این ]کار[ 
برای مردمی که ایمان دارند رحمت و یادآوری است. )سوره عنکبوت/ آیه ۵۱(

سخن روز

زندگی یک هدیه است: به ما حق ویژه، فرصت و مسئولیت می دهد. باید بـه ازای آن، چیزی بازگردانیم و آن » خـود 
اصالح شـده « ماست. )آنتونی رابینز(
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افقي: ۱- مثنوي عبید زاکاني - 
از بازیهاي خانواده بیلیارد ۲- نظر 
براي انجام دادن یا ندادن کاري-  
 - خودرو  چرخ  رویي  الستیک 
از چین  فالني ۳- کرم حشره - 
اقمار سیاره  از  خوردگي زمین  - 
گیاه   - زائوترسان   مشتري۴- 
تاجریزي  - منقار کوتاه - دلواپس 
۵- دختر کورش - جدید  -حرف 
 - اسب  گردن  موي   -6 صریح 
رطوبت  -جهان و دنیا 7 - ظرف 
سفالي بزرگ -  پایتخت ایران در 
جالیزي 8-  -تنبل  عصر صفوي 
نوعی کفش  -جاهل و بی خرد -  
رام و دست آموز 9- ثروتمند - قوه 
رشد و نمو - نویسنده ۱۰-  چوپان 
- نان پوک روستایي  - عقاید ۱۱-  
ضربي  ساز   - تلویزیوني  نمایش 
ایراني  -محرم اسرار ۱۲-  خباز 
- افشره گوجه فرنگی -  رودي 
در روسیه  - ستون بدن ۱۳-  بله-  
کنایه از هر چیز مفت و بی ارزش و 
زود - دست نیافتني  گوجه فرنگي 
۱۴-  سرنیزه - نام دیگر سوره بني 
اسرائیل-  درخشیدن ۱۵-  متذکر  

- فیلم مستند

عمودي: ۱- از هم پاشیده - از 
آثار زنده یاد محمدتقي بهار ۲- به 
یوناني  النوع  رب   - رسیدن  هم 
 ۳ بلغارستان  توریستي  -بندر 
-ملعون واقعه عاشورا  - مجموع 
هاي گرانبها درا ثبات واقعه غدیر 
و  ضمیر   - امیني  عالمه  از  خم 
خاندان   - بنفشه  گل   -۴ باطن 
 -۵ آخر  رمق   - برنده  برگ   -
مفقود - باوقار  -سبزي معطر 6- 
سازمان فضایي آمریکا - جانشین  
-شهر خروس جنگي 7- دومین 
و  اعداد  یوناني-  الفباي  حرف 

شماره ها - از سبزیجات خورشتي 
مقابل   - آشپزخانه  آسیاب   -8
دور  - خردمند 9- اسباب اضافي 
و احتیاطي - ترس - قوچ ۱۰-  
حرف تصدیق - خاتم انگشتر  - 
ورم ۱۱-  وزین  -گمراه - زمینه 
دروازه   - الغري  مظهر    -۱۲
دیجیتال  - دویار همقد  -دچار 
پز  و  پخت  لوازم  از  شدن ۱۳-  
قدیمي - سوار بی همتا - اسباب 
خانه ۱۴-  طرز و رفتار-  معشوق  
روان    -۱۵ نقاش  رنگ  -تخته 

درمانی -  غیرحرف هاي

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
مسیتوازادناراب1
سیایلبابمویکو2
جدوردصیلعرارک3
دنهکبیلنمیاس4
ایدامردقراچو5
مطونحمرابنبر6
ادریناعماراک7
میانتفماییروق8
ببسمسانورابص9
مالامارراسنر1۰
فسسمارنشوررش11
امونرشانارای12
وهایدرکیندسیر13
یربیسهابتاتکی14
مسیتیشارنکممان15

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

گروه ساختمانی آرمیتـاژ
انجام کلیه امور ساختمانی از جمله 

ساخت صفر تا صد بنا، بازسازی 
و تعمیرات ساختمان،  امور تزئینات 

داخلی و خارجی، محوطه سازی
 با گروهی مجرب و با سابقه کاری باال 

به ما جوانان اعتماد کنید
09158626808

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

0915   056   2100  

کارت هوشمند کامیون کشنده 
به شماره پالک ایران 52 - 

365 ع 12 به شماره هوشمند 
250۷۷18 به نام علی میری 

فرزند غالمرضا مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت سوخت خودروی 
وانت پیکان به شماره پالک ۷۷3 ب 
32 ایران 52 به نام حمید رضائی 

نسب فرزند محمدرضا به شماره ملی 
065191691۷ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

به یک نیروی آقا جهت کار در خشکشویی 
و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

فروش نهال عناب
زرشک،انار و ...  1205   125  0901

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری 

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

به یک پیک موتوری جهت کار در 
رستوران نیازمندیم.
09155610352

به یک بازاریاب مجرب با روابط عمومی 
باال، با حقوق،  بیمه و پورسانت عالی 

نیازمندیم.      32450693

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری
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احتمال وقوع رواناب در خراسان جنوبی

صداوسیما-هواشناسی نسبت به احتمال وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر در مناطق مرکزی و شرقی استان هشدار داد. کارشناس هواشناسی استان گفت:  براساس 
الگوی نقشه ها  و خروجی مدل های پیش یابی برای امروز دوشنبه تا اوایل وقت سه شنبه  شدت بارش ها در نواحی مرکزی و نیمه شرقی استان از جمله خوسف، 

بیرجند، سربیشه، نهبندان و تا حدودی قاین و زیرکوه پیش بینی می شود. زارعی افزود: برای این مناطق  آبگرفتگی معابر و احتمال وقوع رواناب  وجود دارد.

 *رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه 
گفت: جمعیت هوبره در زیرکوه 15 درصد افزایش یافت.
*هانیه پیرامی تهیه کننده صدای خراسان جنوبی در 
جشنواره ملی و چند رسانه ای » ایران ساخت« از بین 
بیش از ۴۰۰ اثر رادیویی موفق به کسب رتبه برتر شد.

*به گفته مدیر  شرکت شهرک های کشاورزی استان 
5۰ هکتار از اراضی گلخانه ای خراسان جنوبی از سال 

96 تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.
*6 هزار و 9 نفر از مددجویان بهزیستی استان و اعضای 

خانواده هایشان زیر پوشش بیمه سالمت قرار دارند.
*7۰7 نفر در خراسان جنوبي تسهیالت اشتغالزایی 
از محل تشکیل 97 صندوق خرد اعتباری طرح بین 

المللی ترسیب کربن دریافت کردند.
*سومین نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در قاین از 

هفتم بهمن به مدت 5 روز برگزار می شود.
*ساخت  مجتمع فرهنگی و مدرسه علمیه امام رضای 

سرایان  روز گذشته آغاز شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

گروه خبر-حماسه عاشورایی نهم دی در خراسان 
جنوبی همزمان با سراسر کشور با حضور پرشور 
مردم برگزار شد. مراسم گرامی داشت  این  آیین  
در بیرجند  با تجدید میثاق امت با والیت در مسجد 
امام حسین )ع( با حضور آیت ا... عبادی نماینده 
ولی فقیه ، حسین مظفر عضو مجمع تشخیص 
انتظامی  و  نظامی  مسئوالن  نظام،  مصلحت 
برگزار شد.عضو مجمع  مردم  پرشور  و حضور 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه سیل 
عظیم مردم در 9 دی طومار فتنه گران را در  هم 
ایران فتنه را به فرصت  شکست، گفت: ملت 
تبدیل کردند. حسین مظفر دیروز در مسجد امام 
حسین)ع(  اظهار  کرد: انقالب ما پدیده بی نظیری 
در دنیای معاصر بود، مبانی فکری و اعتقادی این 
انقالب در هماوردی فرهنگ و تمدنی که در 
دنیای آن روز وجود داشت، قرار گرفت و از نظر 
سیاسی این انقالب منجر به استقالل ایران و نفی 
سلطه گران از کشور شد ، بند ناف غرب را از نفت 
قطع کرد و مستشاران خارجی را از ایران بیرون 
انداخت.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان 
کرد: نظام سلطه از ابتدای انقالب با تمام قوا و تمام 
ابزارهای قدرت و به کارگیری تمام شیاطین که به 
خدمت گرفته بود، علیه ملت ایران تالش کرد و 
تمام فتنه ها را به کار برد. وی با اشاره به اینکه آنان 
8 سال جنگ را به ملت تحمیل کردند و بیش از 
2۰۰ هزار گل را از ملت ایران گرفتند و 8۰۰ هزار 
جانباز را تقدیم انقالب کردند، خاطرنشان کرد: در 

آن دوران مردم در فشار و تنگنای معیشتی قرار 
گرفته  و خسارات فراوانی بر ملت وارد شد.

مردم همچنان پای نظام
 و انقالب ایستاده اند

این   حاشیه  در  هم  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
آیین گفت: مردم در 9 دی امسال ثابت کردند 
که همچنان پای نظام و انقالب تا آخرین قطره 
خون شان ایستاده اند و وظیفه مندی مسئوالن 

پیام اصلی حضور مردم در این آیین است. نصیرایی 
افزود:  مسئوالن قوا در برابر این حماسه آفرینان 
مسئولند و انتظار مردم هم فقط وظیفه مندی 

درست مسئوالن نظام است.

ابعاد فتنه روشنگری شود
فالحتی، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس 
شورای اسالمی  نیز در حاشیه راهپیمایی حماسه 

9 دی اظهار کرد: پس از حدود گذشت یک دهه 
از فتنه 88 به خوبی در می یابیم که دشمن و 

فتنه هایش همیشه آماده سرکشی است.

 مردم همانند گذشته با حرکت 
حول محور والیت هوشیار باشند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات هم در حاشیه 
مراسم حماسه 9 دی گفت: مردم باید همانند گذشته 
حول محور قرآن، والیت و اسالم حرکت کنند و 

مقابل دشمن بصیرت داشته باشند.حجت االسالم 
مالیی اظهار کرد: در چهل سالگی انقالب به 
جنگ  خصوص  به  دشمن  نرم  جنگ  شدت 
رسانه ای و تبلیغی دشمنان علیه انقالب اسالمی 
افزایش یافته است. وی با بیان اینکه دشمنان 
درصدد هستند تا دستاوردهای نظام را کوچک و 
نارسایی ها را بزرگ بشمارند، افزود: در این مقطع 
از زمان نیاز به بصیرت الزم و ضروری است.

تالش جدی بر حفظ وحدت گروه ها 
و جناح ها وظیفه همه است

مدیرکل تبلیغات اسالمی نیز درباره اهمیت توجه 
به این روز گفت: حماسه 9 دی از عظمت و قدرت 
باالیی برخوردار است که به عنوان یک یوم ا... در 
تاریخ ایران اسالمی ثبت و ضبط شده و این حرکت 
بزرگ و غرورآفرین توسط ملت ایران انجام شد و 
آثار و برکات فراوانی داشت.حجت االسالم رضایی 
بیان کرد: در شرایط فعلی تالش جدی بر حفظ 

وحدت گروه ها و جناح ها وظیفه همه است و باید 
در مقابل دشمنان یک دست و یک صدا باشیم .

توطئه چینی دشمنان برای سال ۹۸
مدیر ارتباطات حوزوی تولیت آستان قدس نیز در 
مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی در شهرستان 
فردوس، با بیان اینکه دشمنان برای سال 98 فتنه 
دیگری تدارک دیده اند که باید هوشیار بود، گفت: 

در شرایط فعلی جامعه اسالمی همه باید گوش به 
فرمان رهبری باشیم.

حجت االسالم عباس فرازی نیا  علت فتنه در میان 
عوام را جهل و در میان خواص را غفلت و اطرافیان 
خواص را قدرت و اسارت دنیا برشمرد و گفت: 
وظیفه همه به خصوص اساتید، روحانیت، نخبگان  
در چنین مواقعی هدایت و روشنگری توده مردم 
درباره موضوعی که اتفاق افتاده است، می باشد.

قدردانی از حضور حماسی
 مردم خراسان جنوبي در ۹ دی

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  در بیانه ای 
از حضور حماسی مردم در 9 دی قدردانی کرد. 

در بخشی از این بیانیه آمده است:مردم بصیر و 
حماسه آفرین خراسان جنوبی، درود و سپاس 
خداوند بر شما که در چهلمین سالگرد پیروزی 
ماندگار  حماسه  سالگرد  نهمین  در  و  انقالب 
با والیت،  امت  9 دی، روز بصیرت و میثاق 
روزی که به فرموده مقام معظم رهبری نمادی 
 از تجلی قدرت الهی و روح حسین بن علی )ع(
و  ایمان  با  قلوب  از  که  بود  خداوند  دست  و 
اراده های راسخ ملت مسلمان، شجاع و مبارز 
ایران اسالمی ظهور یافت تا بساط فتنه گران، 
آشوب طلبان و دشمنان عنود و حسود را در 
هم پیچیده و قدرت نرم نظام و اراده، عظمت 
و اقتدار ملی مردم و نظام را به منصه ظهور 

رساند، حضوری آگاهانه یافتید. 

  پرواز قیمت جهیزیه و 
ثبات  وام ازدواج 

.... ) ادامه از صفحه یک( و به عنوان برترین بانک 
اما  کند.  می  نقش  ایفای  در طرح ضربتی  استان 
سال 98  بودجه  الیحه  اساس  بر  خبر  آخرین  در 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج با دوره بازپرداخت 
5 ساله 15 میلیون تومان تعیین شده است که نسبت 
به امسال تغییری نخواهد داشت. در صورت تصویب 
تسهیالت 15 میلیون تومانی ازدواج میزان اقساط 
نیز  آن  بازپرداخت  در صورتی که  فوق  تسهیالت 
یک سال افزایش پیدا کرده و به پنج سال برسد 
حدود 255 هزار تومان خواهد شد.به نوشته اخبار ، 
همچنین اگر بانک مرکزی پرداخت تسهیالت 15 
کند  تعیین  سال  مدت ۴  برای  را  تومانی  میلیون 
 ۳15 حدود  ماهانه  باید  تسهیالت  این  گیرندگان 
هزار تومان به بانک پرداخت نمایند. نرخ تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج چهار درصد بوده و به هر نفر 

فقط یک بار پرداخت می شود.
طبق آمار، بیش از یک و نیم میلیون نفر در صف 
وام ازدواج هستند. این در وضعی که ده ها میلیون 
جوان ایرانی، در صف ازدواج هستند و همچنان سن 
ازدواج در حال افزایش است، تهدیدی بزرگ برای 
آینده سالمت و بهداشت و توسعه پایدار در کشور 
خواهد بود. اگر  تا پارسال شما  در خراسان جنوبی می 
توانستید با 2۰ میلیون تومان خانه رهن کنید، امسال 
با ۴۰  میلیون تومان هم امکان رهن خانه ندارید. مگر 
اینکه اجاره باال متحمل شوید! یا اینکه به مناطق کم 
برخوردار یا به روستاها پناه ببرید! اگر تا 2 سال پیش 
با 15 میلیون تومان جهیزیه ای جور می شد، در سال 
97 شاید پول خرید یخچال فریزر و گاز و جور شود و 
الغیر! البته اگر شما هم هنوز عطای ازدواج را به لقایش 
نبخشیده باشید،  با در نظر گرفتن یخچال های ساید 
بای ساید که ۴ میلیون تومان بود و اکنون به 9  میلیون 
تومان رسیده به معنای آن است که 15 میلیون تومان 
دیگر جوابگوی هزینه ها نیست. ماشین لباسشویی هم 
که جزو اقالم اساسی زندگی محسوب می شود،  سال 
96 نزدیک به 5 میلیون تومان بود و اکنون میانگین  8 
میلیون تومانی دارد. اما  مشکل به همین جا ختم نمی 
شود! پرداخت وام ازدواج به همان راحتی است! فرد 
متقاضی ابتدا باید در سامانه وام ازدواج ثبت نام و پس 
از ثبت نام و مشخص شدن بانک مربوطه به شعبه مورد 
نظر مراجعه کند. اما این پروسه چقدر زمان بر است و 
چند روز به طول می انجامد؟ از مدت زمان ارائه مدارک 
تا دریافت وام نزدیک به دو هفته طول می کشد. البته 
این موضوع را هم باید در نظر داشت که بستگی به 
شعبه مربوطه دارد که جزو شعبه های خلوت است یا 
شلوغ. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
avasard�  را درباره این ستون به حساب کاربری

abir@ در تلگرام ارسال فرمایند.

 آغاز پروژه برگردان شبکه تلفن بی سیم 
روستایی  به شبکه تلفن همراه

دادرس مقدم- پروژه برگردان شبکه تلفن بی سیم 
روستایی استان به شبکه تلفن همراه آغاز گردید.
این پروژه با هدف بهبود ارتباطات و به وجود آمدن 
امکان توسعه های آتی برای برقراری سرویس های 
نوین ارتباطی در روستاهای دارای تلفن ثابت gsm اجرا 
می گردد. برای اجرای این پروژه الزم است سیم کارت 
های قابل ارائه در شبکه جدید توزیع گردد بدین منظور 
توزیع سیم کارت های مربوطه در روستاهای اقصی 
نقاط استان شروع گردیده و مشتریان عزیز شبکه مذکور 
پس از دریافت سیم کارت جدید در زمان عدم آنتن 
دهی سیم کارت قدیم می توانند برای استفاده از سیم 
کارت جدید خود اقدام نمایند.الزم به ذکر است تعرفه 
استفاده در شبکه جدید همانند قبل بوده و فقط برای 
برقراری ارتباط با سایر نقاط استان الزم است از کد 

۰56 برای شماره گیری استفاده نمایند.

تولید  نخستین محصول نانویی
 در کویرتایر

صداوسیما-مدیر اداره تکنولوژی و تحقیقات کویرتایر 
گفت: این کارخانه با استفاده از فناوری نانو،  موفق به 
تولید تایرهایی با ضخامت پایین اینرالینر شد. اینرالینر 
یا همان داخلی ترین الیه استفاده  شده در تایرهای 
بدون تیوب است که در نقش تیوب عمل می کند و سبب 
عدم خروج هوا از الستیک خودرو می شود. ضیاتبار، با 
اشاره به ساخت الیه اینرالینر از دو نوع کائوچو که 
یکی از آن ها طبیعی و دیگری مصنوعی است، افزود: 
متاسفانه هنوز فناوري  ساخت کائوچوی کلروبیوتیل در 
داخل کشور وجود ندارد و تایرسازان مجبور به خرید و 
واردات این نوع از کائوچوی مصنوعی گران از بازارهای 
 خارج کشور هستند. وی تاکید  کرد: کاهش ضخامت 
اینرالینر با استفاده از مواد نانویی می تواند عالوه بر 
کاهش هزینه های تولید، از وزن تایر و درنهایت میزان 

مصرف سوخت خودرو نیز بکاهد.

معرفی رئیس دانشگاه
 علوم پزشکی بیرجند

غالمی-محمد دهقانی فیروزآبادی، در حکمی از سوی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند 
منصوب شد. در حکم صادر شده از سوی دکتر هاشمی 
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: 
به موجب ابالغ 28 آبان و براساس مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی شما به عنوان رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند منصوب می 
شوید تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی 

نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایید.

ترانزیت بیش از 2 هزار و 700 تن کاال 
از گمرک ماهیرود

صداوسیما- بیش از 2 هزار و 7۰۰ تن کاال از ابتدای 
ترانزیت شد.  افغانستان  به  از گمرک ماهیرود  سال 
شامل  کاالها  این  گفت:  استان  گمرکات  مدیرکل 
گوشت مرغ منجمد، روغن موتور، سپر مستعمل، تایر و 
رینگ مستعمل خودرو، بونکر حمل گاز مایع، تخم مرغ 
، پارچه، فورفورال اکستراکت و کود شیمیایی بود که 
با 126 دستگاه کامیون ترانزیت شد. خاشی افزود: این 
کاالها از کشورهای برزیل، ترکیه، عراق، امارات متحده 
 عربی، جمهوری آذربایجان و چین از گمرک ماهیرود 

به افغانستان ترانزیت  شد.

نسرین کاری - شنبه شب آیین اختتامیه و تجلیل 
توسعه  و  اشتغال  نمایشگاه  برتر  کارآفرینان  از 
کارآفرینی خراسان جنوبی به همت دانشگاه جامع 

علمی -کاربردی استان  برگزار شد.
رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی خراسان 
جنوبی در این مراسم بیان کرد: تالش می کنیم 
از دانشجویان کارآفرین تجلیل کنیم  تا در سایه  
آن توانمندی آنها شکوفا شود. ابوالفضل فورگی 
نژاد  عنوان کرد: در این آیین از سه کارآفرین برتر، 

یک مرکز علمی -کاربردی دارای بیشترین فعالیت 
در حوزه کارآفرینی، سه کارآفرین برتر نمایشگاه 
اشتغال و کارآفرینی و یک مسئول غرفه برتر 
تجلیل و قدردانی شد. وی با اشاره به اینکه  پارسال 
هم جشن کارآفرینی برای کارآفرینان برتر انجام 
شد، افزود: معموال در مراسم گوناگون دانشجویان 
ممتاز یا نمونه تجلیل  می شوند اما در این مراسم 
طیف دیگری از دانشجویان و فارغ التحصیالن در 
کانون توجه قرار گرفته و به منظور ترویج فرهنگ 

از فارغ التحصیالن کارآفرین برتر  دانشگاه تقدیر و 
تجلیل گردید. فورگی نژاد تاکید کرد: ایجاد انگیزه  
و معرفی کارآفرینان از اهداف این دانشگاه است و 
این کارآفرینان با حمایت های دانشگاه علمی - 
کاربردی می توانند حرفه ای آموخته و وارد بازار 
کار و اشتغال شوند. وی بیان کرد: برای کاربردی 
کردن علم و دانش شاید فاصله داشته باشیم اما 
ادعا می کنیم که در ایجاد  انگیزه  در دانشجویان 

دانشگاه قدم های خوبی برداشته ایم.

کارآفرینان برتر نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان تجلیل شدند

تجدید بیعت با والیت در خراسان جنوبی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: سیل عظیم مردم در ۹ دی، طومار فتنه گران را در هم شکست
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تاسیس شرکت رامان جوان تون )سهامی خاص( در تاریخ 1397/09/12 به شماره ثبت 1376 و شناسه ملی 14007980953 ثبت و امضا 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت :کلیه خدمات گاز رسانی و آبرسانی 
شهری،روستایی ،صنعتی،دولتی و فروش ابزار مربوطه ،شرکت در مناقصات و فرآیند های ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی در رابطه با 
موضوع شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
 خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، بخش مرکزی ، شهر اسالمیه، بهشت آباد ، کوچه امام خمینی2)انقالب اسالمی1-( ، بن بست کام جو ،

 پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9773154469 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 7221741874 مورخ 
1397/08/9 نزد بانک کشاورزی شعبه فردوس با کد 2174 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم سادات وزیری محبوب به 
شماره ملی 0850087147و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای علی اکبر نوبهار به 
شماره ملی 0859324321و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال، آقای هادی پهلوان اول به شماره ملی 0859373568و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال. دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمی با امضای آقای هادی پهلوان اول و امضای خانم مریم سادات وزیری محبوب همراه با مهر شرکت معتبر و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری باامضای خانم مریم سادات وزیری محبوب همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقای سید مهدی وزیری محبوب به شماره ملی 0850157242 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی، آقای 
سید علی وزیری محبوب به شماره ملی 0859277054 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 

جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )331477(

 آگهی تغییرات شرکت پژوهش پیام آوران سالمت بوعلی بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 1141 و شناسه ملی 10360028770 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تامین نیروی انسانی و انجام خدمات پشتیبانی در زمینه حمل و نقل )درون شهری( - امورآشپزخانه 
و رستوران - امور تایپ و تکثیر - امور تاسیسات - نگهداری فضای سبز - تعمیر و نگهداری پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در 

صورت ضرورت قانونی - ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )333266(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمافا )سهامی خاص( به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10360001167 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1397/09/20 و به موجب نامه شماره 33/46651 مورخ 1397/9/26- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
 خراسان جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آدرس شرکت از محل قبلی نهبندان به آدرس: استان خراسان جنوبی ، شهرستان نهبندان ،

 بخش مرکزی ، شهر نهبندان، منطقه کارگاهی ، بلوار خلیج فارس ، خیابان آزادگان ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9751755341 
موافقت گردید و ماده مربوطه دراساسنامه شرکت اصالح گردید. 2 - دارندگان حق امضا از یک نفر به دو نفر افزایش یافته و ماده 44 اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح می گردد: کلیه چک ها و بروات و اسناد و سفته ها و اوراق الزام آور شرکت باید دارای دو امضا با صاحبان امضای مجاز 
شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شود باشد. 3 - ماده 47 اساسنامه در خصوص سهام وثیقه اضای هیئت مدیره به شرح زیر اصالح 
گردید : هر یک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل تعداد یک سهم از سهام خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت تضمین 

خسارات احتمالی ناشی از تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا بسپارند و سهام مزبور غیر قابل انتقال است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )333644(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سمافا )سهامی خاص( به شماره ثبت 14 و شناسه ملی 10360001167 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 1397/09/20 و به موجب شماره 33/46651 مورخ 1397/9/26- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد حسین نژاد عبدا... به شماره ملی 5639248858 و خانم شهربانو تقوی به شماره 
ملی5639241292 و خانم فاطمه نژاد عبدا... به شماره ملی 5639707135 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. 2 - آقای عبدالحسین رجایی به شماره ملی3673678205 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر عبدی به شماره 
ملی5639698810 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج 

آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نهبندان )333645(

۰۵۶۳۲۲۰۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۹۸ - ۰۹۱۵۰۰۷۹۶۴۱
 آدرس: بازارروز غفاری،  غرفه ۳۱

عرضه و پخش انواع گوشت
 گوساله برزیلی،  قلوه گاه،  دنبه، 

گوشت گوسفند، شینسل، 
مرغ و تخم مرغ،  بوقلمون،

  انواع ماهی، میگو 
 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها،

 هتل ها و سایر ارگان ها   

سفارشـات مجـالس
 پذیرفته می شود 

ی و کلی
 جزئ

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

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

09157213571 - صالحی منش

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱55۴۳۸7۶0 و ۳2۴570۳۳

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

  ۱۸ ماه گارانتی
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سا
 اق
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 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با 50 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری 2،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹15164۸2۸6 - ۰5632236223

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به موجب پرونده اجرایی کالسه 9600216 ششدانگ یک باب منزل به مساحت 348 مترمربع پالک 933 فرعی از 778 فرعی از یک اصلی بخش پنج نهبندان ملکی آقای حسین سربندی فرزند علیجان واقع در شهر 
نهبندان - کوی بسیج - خیابان آزادی - آزادی 6- پالک 15 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3817 صفحه 463 دفتر جلد 23- امالک صادر و تسلیم شده با حدود اربعه شماال به طول 12 متر محل درب و پی دیوار پست 

به کوچه 12 متری شرقا به طول 29 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 934 فرعی جنوبا : به طول 12 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 948 فرعی غربا: به طول  29 پی دیواریست به پی دیوار پالک 932 فرعی حقوق ارتفاقی 
ندارد. پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 29011-1396/11/17 دفترخانه اسناد رسمی شماره 5  نهبندان در رهن بانک ملت شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای 
صدور اجراییه علیه آقای حسین سربندی )راهن( و خانم زهره سربندی )وام گیرنده(  مبنی بر وصول مبلغ 462/000/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9600216 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه 
در تاریخ 1396/12/9 به مدیونین وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف ده روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و یا نزد 
صندوق ثبت تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139705008282000173- 1397/2/24 مامور ابالغ و 
نظریه کتبی وارده به شماره 139705008282000182 - 1397/2/29 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق دارای 348 مترمربع عرصه و حدود 195 مترمربع ساختمان مسکونی با مصالح معمولی آجری با دیوارهای 
35 سانتی متری و سقف طاق ضربی می باشد کف ساختمان موزاییک، دیوارها تا یک متر سرامیک و سنگ و بقیه دیوارها و سقف گچ می باشد نمای ساختمان در دو سمت شمال و جنوب سیمان لیسه ای، کف حیاط موزاییک و 
داخل حیاط انباری و سرویس بهداشتی احداث شده است ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ 1/461/000/000 ریال ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه شماره 139705108282000058 و 
139705108282000059 - 1397/2/29 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضي واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک 
ملت شعبه نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1397/11/2 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/461/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقد فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز  اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
 مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 

می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 13۹7/1۰/1۰        سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان
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پیامبر اکرم صلی ا... علیه و آله فرمودند:
یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیت اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد.
)بحاراألنوار : ج ۷5 ، ص 461 ، ح 14(

آیت ا... آملی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت و عضو فقهای 

شورای نگهبان شد

انقالب  معظم  رهبر  ای،  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
به  را  الریجانی  آملی  آیت ا...  حکمی  در  اسالمی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  عنوان 
کردند. منصوب  نگهبان  شورای  فقهای  عضو  و 

فتنه ۸۸ آغاز بزرگ ترین 
تحریم های بانکی علیه ایران بود

و  آموزش  کمیسیون  عضو  زاهدی،  مهدی  محمد 
تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه در جریان فتنه 
زیادی  خسارت های  کشور  عمومی  اموال  به   88
وارد شد، گفت: فتنه 88 آغاز تحریم ها علیه ایران و 
شروع بزرگترین تحریم های بانکی و بانک مرکزی 
بود. امروز طرفداران فتنه 88 طلبکار نظام شدند و 
یادشان رفته که خودشان عامل فتنه و تحریم ها بودند.

کریمی قدوسی اسناد فتنه ۸۸ را 
به مطهری تحویل داد

جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در پایان سخنرانی 
اش در مجلس، اسناد فتنه 88 را به مطهری که ریاست 
جلسه را برعهده داشت تقدیم کرد و گفت: یک بار 
دیگر اسناد فتنه 88 را تقدیم رئیس جلسه می کنم تا ان 
شاء ا... با مالحظه این اسناد، آن کسانی که شبهه ای 
در مورد فتنه براندازی دارند، شبهه هایشان رفع شود. 
در ادامه علی مطهری خطاب به کریمی قدوسی گفت: 
البته مشکلی وجود دارد، ایشان بنده را فتنه گر می دانند.

رئیس دولت اصالحات از مردم 
عذرخواهی کند

مستقل  دانشجویان  اسالمی  انجمن های  اتحادیه 
خواست  اصالحات  دولت  رییس  از  نامه ای  در 
از  است،  زده  کشور  به  که  بزرگی  خسارت  بابت 
مردم عذرخواهی کند. در بخشی از این نامه آمده: 
فرارسیدن 9 ام دیماه سالروز خروش ملت ایران بر 
علیه فتنه گران، بیش از هر چیز یادآور نقش مخرب 
جنابعالی )خاتمی( در ضربه زدن به منافع ملی است. 

نماینده تهران از استعفای
 وزیر بهداشت خبر داد

وزیر  استعفای  از  تهران  نماینده  حضرتی،  الیاس 
بهداشت خبر داد و گفت: متاسفانه باخبر شدم، دکتر 
بودجه   کاهش  به  اعتراض  در  هاشمی  قاضی زاده 
سالمت، استعفا داده و چند روزی است در جلسات 
هیئت دولت شرکت نمی کند. وظیفه تمام دلسوزان 
است که مانع از استعفای ایشان شوند و امیدوارم 
به زودی وزیر بهداشت دوباره در دولت حاضر شوند.

 زمینه عذرخواهی سران فتنه ۸۸ 
همیشه فراهم است 

 
الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پاسخ 
به این سوال که آیا در حال حاضر زمینه عذرخواهی 
بعضی از لیدرهای سال 88 فراهم شده، گفت: همیشه 
فراهم بوده. ما بیشتر از قانون از کسی انتظار نداریم. 
ما می گوییم در چارچوب قانون باید مراعات کنند.

عده ای برای انتخابات ۱۴۰۰ 
خواب دیده اند

آیت ا... خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری از خواب 
عده ای برای انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: برخی 
می خواهند قانون اساسی را با هدف ضربه زدن به 
والیت تغییر دهند، اما این هدف را به گور خواهند برد. 
وی هوی، هوس و ریاست را عامل فتنه 88 دانست 
و گفت: آن ها برای رسیدن به هدف شیطانی خود 
در پی ابطال انتخابات بودند، اگر ۱۰ بار نیز انتخابات 
ابطال می شد، مردم به ضد خلق ها رای نمی دادند.

اداره جلسات مجمع در غیاب
 رئیس، به نظر رهبری بستگی دارد

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفت: من قبال اشاره کردم که در 
مجمع  رئیس  شاهرودی،  هاشمی  مرحوم  غیاب 
که  ایشان  رئیس  نایب  نظام،  تشخیص مصلحت 
آقای موحدی کرمانی باشند جلسات را اداره خواهند 
کرد. وی ادامه داد: مصاحبه قبلی خودم را این گونه 
اصالح می کنم که اداره جلسات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در غیاب رئیس به نظر مبارک رهبر 
معظم انقالب بستگی دارد و این مسئله را به هر 
کس واگذار کنند، او مجاز است جلسات را اداره کند.

ادعای عربستان در مورد تالش هاي 
ایران براي ایجاد ناامني براي حجاج 

آل الشیخ، رئیس مجلس شورای عربستان در رابطه 
با مقابله عربستان و برخی کشورهای عربی با ایران 
مدعی شد: عربستان مدت ها پیش نسبت به نفوذ و 
طمع ایران در تخریب و ایجاد تفرقه میان کشورهای 
عربی هشدار داد و چه بسا تالش های ایران از چند 
دهه پیش برای ایجاد ناامنی برای حجاج و دیگر 
حوادث که امنیت عربستان و شهروندانش را به طور 
مستقیم به خطر می اندازد از هیچ کس پنهان نباشد.

اینکه با اطالع از لو رفتن عملیات
 دستور به شروع آن دادم کذب است

سردار شریعتی، فرمانده لشکر عاشورا در دوران دفاع 
مقدس گفت: برخی از عزیزان می خواهند ذهن مردم 
را از مناسبت های مهمی همچون 9 دی به موضوعات 
جعلی معطوف کنند. وی در خصوص مطالب منتشر 
متاسفانه  شده در مورد عملیات کربالی ۴، گفت: 
حسام الدین آشنا با استفاده از یک خاطره جعلی ادعا 
کرده  که بنده با اطالع از لو رفتن عملیات، دستور به 
شروع آن داده ام. چنین چیزی اصال وجود نداشته و 
بنده به هیچ وجه در سنگر و کنار بی سیم این فرمان را 
صادر نکرده ام و به ایشان توصیه می کنم کتاب لشکر 
خوبان را مجددا و با دقت بیشتری مطالعه نمایند.

ما درحقیقت دشمن را با خارج کردن 
موقت نیروها از منطقه فریب دادیم

سردار غالمپور، فرمانده قرارگاه کربال در دوران دفاع 
مقدس در پاسخ به این که چرا محسن رضایی درباره 
کربالی۴ از عملیات فریب نام برده، گفت: به هرحال 
ما پس از عملیات، وانمود کردیم که عملیات اصلی ما 
همین بوده و این نوعی عملیات فریب به حساب می 
آید. ما درحقیقت دشمن را با تبلیغات و خارج کردن 
موقت نیروها از منطقه فریب دادیم. در نتیجه، یک 
شناسایی  عملیات  به  تبدیل  اوال  رفته  لو  عملیات 
شد. تبدیل  دشمن  برای  فریبی  به  ثانیا  و  رزم  با 

کسانی که ادعا می کنند 
در واقع خود فریب خورده اند

 
علی جنتی، مشاور سرپرست نهاد ریاست جمهوری 
در خصوص عملیات کربالی ۴ گفت: کسانی که ادعا 
می کنند عملیات کربالی ۴ برای فریب دشمن بوده 
است در واقع خود فریب خورده اند و  جان هزاران 
نفر از بهترین جوانان و مجاهدان پاکباخته راه خدا را 
به خطر انداخته و موجب شهادت و اسارت هزاران 
نفر شده اند باید در پیشگاه خدا و ملت احساس شرم 
بخواهند. پوزش  خود  ناصواب  اظهارت  از  و  کنند 

فتنه جدید دشمن مدیریت اعتراضات علیه نظام است

نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
اقدام  و  بررسی  در دست  اکنون  که  فتنه ای  گفت: 
آشکارا  کامال  آنها  و  نیست  پنهان  است،  دشمن 
و  تدوین سیاست های خصمانه خود می پردازند  به 
فتنه جدیدی که اکنون دشمنان نظام آن را دنبال 
می کنند فشار بیشتر بر مردم، ناراضی کردن آنها و مدیریت اعتراض ها علیه 
ایران است؛ آمریکایی ها به لحاظ نظامی توطئه کردند، اما شکست خوردند، به 
لحاظ سیاسی فتنه 88 را ایجاد کردند، اما باز هم متحمل شکستی سهمگین 
شدند. آمریکایی ها گروه های تروریستی بسیاری را روی کار آوردند تا مسئوالن 
نظام را ترور کنند، اما باز هم شکست خوردند، لذا در همه روزنه های امیدشان 
متحمل شکست شدند بنابراین به نظر آنها تنها راهی که می تواند مردم را از 
نظام جدا کرده و آنان را در برابر حاکمیت قرار دهد، مسائل اقتصادی است.

اینکه بودجه ارتش کم و سپاه زیاد شده، درست نیست

و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه،  فالحت 
سیاست خارجی مجلس در توضیح ابهامات به وجود 
آمده درباره بودجه دفاعی سال 98 گفت: این طور 
نیست که بودجه ارتش کم شده و بودجه سپاه و 
بسیج زیاد شده باشد. اصل بحث بودجه که ممکن 
است چالش برانگیز هم باشد به ماده ۱۰۶ قانون برنامه مبنی بر تقویت بنیه 
دفاعی بر می گردد. وی افزود: ۴۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۴۰ 
هزار میلیارد تومان درآمد جدید در بخش دفاعی تعریف شده است که از 
این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص یافته 
شده است، البته با این توضیح که این بودجه با توافق ستاد کل نیروهای 
مسلح و سازمان برنامه و بودجه توزیع می شود. ما به این نتیجه نرسیده ایم 
که بودجه ارتش کم و یا بودجه سپاه و بسیج در سال آینده زیاد شده است. 

اشتباه روحاني این بود که ارتباط با مردم را قطع کرد

اشاره  با  اتحاد ملت  قائم مقام حزب  آذر منصوری، 
برای  اعتباری  و  مالی  موسسات  که  وضعیتی  به 
خاطرنشان  آوردند،  وجود  به  امید  و  تدبیر  دولت 
این  از  پس  که  بود  این  روحانی  اشتباه  کرد: 
اتفاقات ارتباط با مردم را قطع کرد. دولت روحانی 
با کدام نظرخواهی مبلغ 3۰ هزار میلیارد تومان را به بدهکاران موسسات 
مالی و اعتباری پرداخت کرد؟ این حجم نقدینگی، اقتصاد ایران را دچار 
بیماری مزمن کرد. روحانی امتیازهایی داد که در ازای آن چیزی نگرفت. 
اقتصاد ایران مانند آتش زیر خاکستر زمینه اعتراض ها را در ایران فراهم 
برجام  فرصت  از  نتوانست  توسعه  و ضد  رانتی  غیرمولد،  اقتصاد  می کند. 
کنند  دخالت  اقتصاد  در  نباید  قانون  براساس  که  نهادهایی  کند.  استفاده 
می شوند. سرمایه گذاران  جلب  مانع  غیرپاسخگو  و  غیرشفاف  اقتصاد  در 

ادعای تقلب، بازی کردن با واژه ها بود

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
بازی   88 مانند  انتخاباتی  در  تقلب  ادعای  گفت: 
کردن با واژه ها بود. در هیچ کشوری حضور مردم 
در انتخابات مانند ایران آنقدر پرشور و قوی نیست. 
شرکت  انتخابات  در  که  افرادی  همه  اذعان  به 
داشته اند هیچ گاه نشده تخلف عمده ای صورت گیرد و از چشم ها پنهان 
بماند. لذا این اراده کافی برای برخورد وجود دارد. وی درباره راستی آزمایی 
برگزاری انتخابات ادامه داد: حتی مخالفین و معترضین در انتخابات 88 هم 
معتقد بودند که در انتخابات جمهوری اسالمی تقلب گسترده امکان پذیر 
نیست. خلق واژه هایی مانند شعبده بازی یعنی چه؟ یعنی کل انتخابات 
اعتراض  است!  شده  بازی  شعبده  مختلف  های  دوره  در  شده  برگزار 
همیشه باید مستدل بوده و مدارک کافی برای آن باید وجود داشته باشد.

وزیر خوش بین ما به اتالف وقت اروپا اذعان کرد

چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: ایران 
ماهر  انسانی  نیروی  از  نعمت های سرشار  کنار  در 
گرفته تا سرمایه های خدادادی را در خود جای داده 
با داشتن چنین ظرفیت ها و فرصت هایی  و  است 
چشم دوختن به غرب و معطل کردن برنامه های 
کشور کار غلطی است. وزیر خوش بین ما هم به اتالف وقت در مقابل اروپا 
اذعان کرد. رهبر معظم انقالب بار ها تاکید کردند که برنامه های کشور را 
معطل وعده های توخالی غرب نکنید و االن هم شاهد این اتالف وقت از 
جانب کشور های اروپایی هستیم تا جایی که دولت مردان خود ما هم نسبت به 
این وقت کشی واکنش نشان دادند. مردم کشور های غربی هم از نظام لیبرال 
سرمایه داری به ستوه آمده اند. عده ای خوش خیال منتظر بودند تا کشور هایی 
نظیر فرانسه و آمریکا برای کشور ما سیستم مالی و بانکی تعریف کنند.

والیتی وارث زیرساخت های فاجعه ساز است نه بانی آن

امور  بر  نظارت  دفتر  مسئول  مقدم فر،  حمیدرضا 
اینکه  بیان  با  آزاد  دانشگاه  دانشجویی  و  فرهنگی 
و  ناقص  های  زیرساخت  بانی  و  عامل  نه  والیتی 
مشکل دار دانشگاه آزاد، بلکه وارث آنهاست، گفت: 
دانشگاه آزاد عمری چند ده ساله دارد و والیتی تازه دو 
سال است که بر مسند ریاست هیئت امنا و هیئت موسس این دانشگاه نشسته 
 است و از همان روز اول نیز در تمام حوزه ها مسیر »اصالح« روندها و زیرساخت 
های پیشین را در پیش است، نه آنکه موید و یا مقوم آنها باشد. زیرساخت های 
سابق دانشگاه آزاد، در اکثر حوزه ها اعم از زیرساخت های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و عمرانی دارای نواقص و مستعد بحران های جدی بوده اند، اما والیتی 
از همان ابتدا در پی اصالح این روند بوده و هست. در زیرساخت اقتصادی،  
ایشان خشکاندن ریشه برخی ساختارهای مفسده برانگیز را به کار گرفته  است.

وزیر  محسنی  اژه ای،  غالمحسین 
یک  گفت:  نهم  دولت  اطالعات 
 ،88 انتخابات  از  قبل  ها  مدت  بار 
گفتم:  انتخابات(  )نامزد  کروبی  به 

باالخره در مسئله انتخابات که وارد 
شدید، افرادی می آیند دور و اطراف 
باشد  تان  می گیرند؛ حواس  را  شما 
چه کسی و به چه انگیزه ای می آید؟ 

کردم  مطرح  که  مسائلی  از  یکی 
نامزدی در  باالخره هر  بود که  این 
انتخابات پول می خواهد، شما ببینید 
از چه کسی پول می گیرید، از کجا 

پول تهیه می کنید. از طرف دیگر در 
انتخابات همه می خواهند حرفی بزنند 
که رای جمع کنند ولی شما مراقب 
باشید ارزش های ما و مسائل اساسی 

ما تحت الشعاع قرار نگیرد. وی افزود: 
گفتم  ایشان  به  دیگری  جلسه  در 
برایتان  خارج  از  دارند  کروبی  آقای 
پول جمع می کنند. نمی گویم حتما 
از خارجی ها و بیگانگان است؛ ممکن 
است از ایرانی هایی باشند که در خارج 
از کشور هستند ولی به عنوان یک 
اگر   - تان  مشاور صدیق  و  دلسوز 
من را قبول دارید - به شما توصیه 
می کنم که از خارج کمک نگیرید؛ چه 
یک ایرانی باشد که خارج از کشور 
است و چه کسانی دیگر. البته این 
قسمت را که االن می خواهم بگویم، 
آن موقع به ایشان نگفتم و خبری 
داشتم که حتی از عربستان و بعضی 
از کشورهای خلیج فارس دارند کمک 
می گیرند، قران اطالعاتی هم بود و 
بودند. گفته  نیز  خودمان  همکاران 

غالمرضا ظریفیان، فعال سیاسی با 
اشاره به فعالیت رسانه های خارجی 
این  تاثیرگذاری  از  بخشی  گفت: 
رسانه ها را به عملکرد برخی مسئوالن 
مرتبط می دانم. تا زمانی که جامعه از 
صداقت  و  صراحت  خود  مسئوالن 
نبیند، نفوذ این رسانه ها هم ادامه پیدا 
می کند. مسئوالن باید در نوع گویش 
خود با مردم بازنگری کرده و به مردم 
این اطمینان را بدهند آنچه که بیان 
می کنند با واقعیت منطبق است. اگر 
هیچ  کردند  خطایی  مسئوالن  هم 
مردم  به  صراحت  به  ندارد  اشکالی 
مردم  کرده ایم.  اشتباه  که  بگویند 
ما، مردم منصفی هستند و در کنار 
هم  را  درست  اقدامات  اشتباهات، 
می بینند. نباید خطاها به ضمیرهای 
با  وی  شود.  داده  ارجاع  مجهول 

نظام  کارآمدی  باید  اینکه  به  اشاره 
نیز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در 
سال ها  این  در  مختلفی  زمینه های 
اتفاقات خوبی افتاده است، نمی توان 

کرد،  ارائه  ارتقا  و  رشد  گزارش های 
در  یا  خود  معیشت  در  جامعه  اما 
ناکارآمد،  ساالری  دیوان  با  مواجهه 
نکند.  عزت  و  کرامت   احساس 

به میزان این که سیستم کارآمدی 
ساختارها  دهد،  افزایش  را  خود 
اصالح شود و مسئوالن با شفافیت، 
صراحت و صداقت با مردم صحبت 

تاثیرگذاری رسانه های  کنند، میزان 
خارجی که تالش می کنند اعتقادات، 
بین  از  را  ملی  انسجام  و  وحدت 
داشت. خواهد  کمتری  تاثیر  ببرند، 

از عربستان و بعضی کشورهای خلیج فارس 
به کروبی کمک می کردند

بخشي از تاثیرگذاري رسانه های خارجی به عملکرد 
برخي مسئوالن مرتبط است

بازدید استاندار خراسان جنوبی، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از منطقه حفاظتی درمیانکاروان سالمت هالل احمر ۱۴5 نفر از مردم مناطق محروم را ویزیت کردمراسم گرامیداشت 9 دی در بیرجند * عکس: محمودی

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
         موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

نیروگاه خورشیدی  اگر اشتراک برق سه فاز صنعتی دارید،  آماده 
مشارکت در نیروگاه خورشیدی با شما هستیم.    ۰۹۱۵۹۳۸۶۳۰۸

خرید تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای تاک

طرف قرارداد با کلیه طرح ها و کارت های اعتباری دولت
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