
روزنامه صبح استان  دوشنبه  20  دی  1395     10  ربیع الثانی  1438      9   ژانویه  2017      سال بیستم       شماره  3693

در پی عارضه قلبی:
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی

 یار دیرین امام دار فانی را وداع گفت

سخنگوی شورای نگهبان : 
 نظام با کسی شوخی ندارد؛ در مقابل 

خواسته های غیرقانونی مقاومت می کنیم

احمد توکلی : 
با این قضایای پیش آمده، دیگر از 

قالیباف در انتخابات حمایت نمی کنم

صفحه 8   / انتظار روحانی است  : رقابت سختی در  انتخابات / رئیس جمهور برای کارگزاران کار کرد نه اصالح طلبان / میرتاج الدینی  انتخابات ریاست جمهوری / 5 گزینه جبهه اصالح طلبان برای  یک وزیر دیگر احمدی نژاد، آماده نامزدی در 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

شیرینی پیوند رسانه
 مردم و مسئولین

* هرم پور

 من همیشه اعتقاد راسخی به کارکرد رسانه ها 
داشته ام. رسانه ای که مردمی، شفاف، دلسوز و در 
عین حال گستره ای به تفصیل همه ی قلب ها و
دلهای مردم داشته باشد، رسانه ای موفق، آینده دار 
و تضمین شده است. کارکرد رسانه به ویژه روزنامه 
که رسانه ای مکتوب، مستند و تأثیرگذار است، در 
گذر زمان و از البالی حرکت های تأثیرگذارش 
شناخته می شود و لذا توقعی هم که از رسانه ای 
توجه  شود  می  مطالبه  استانی  حوزه  در  مکتوب 
برنده  پیش  رویدادهای  و  رویکردهای سازنده  به 
فریاد،  بلندترین  مکتوب،  رسانه  راهگشاست.  و 
رساترین صدا و امین ترین و سریع ترین و صریح 
ها  مطالبه  ها،  خواسته  انتقال  برای  مجرا   ترین  

و نیازهای مردم به مسئولین است.
بنا  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  پیش  چندی   
توجه  با  و  اش،  همیشگی  مطبوعاتی  رسالت  به 
دادن مسئولین محترم استانی به بخش کشاورزی 
و  خشکسالی  از  ناشی  های  خسارت  ویژه  به 
رسالت  سازی  شفاف  و  تبیین  به  سرمازدگی، 
خصوص  این  در  استانی  مدیران  و  مسئولین 
پرداخت. متعاقب این ماجرا و پس از پیگیری های 
مکرر و متعدد شخص استاندار محترم و مجموعه 
همکاران ایشان، هفته گذشته خبر مسرت بخش 
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد تومان برای جبران 
خسارت های ناشی از سرمازدگی باغات کشاورزی 
شد.  ای  رسانه  جنوبی  خراسان  کشاورزان  به 
تخصیص اعتبار بسیار مهم و در خور توجهی که 
قابل  از مدیران و کارشناسان غیر  بسیاری  برای 

باور بود، اما شد ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( ری
اکب

س : 
عک

مقام معظم رهبری :

 بگومگوهای اخیر 
رؤسای قوا به حول و 
قوه  الهی تمام می شود
 رهبر انقالب گفتند: دشمن به  دنبال از بین بردن عوامل

 اقتدار ملی است و به دستگاه هایی که مظهر اقتدار 
کشورند حمله می کند. حضرت آیت ا... خامنه ای، 
برای  ایران«  ملت  بلند  را »خیز  اسالمی  انقالب 
رهایی از »وابستگی« و »عقب ماندگی« خواندند 
و گفتند: قطعاً این حرکت، با ایستادگی و مخالفت 
کسانی که نفع آنها در وابستگی و عقب ماندگی 
ملت ایران است، مواجه خواهد بود. رهبر انقالب 
بر  مبنی  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با  اسالمی 
»دشمن تراشی در انقالب اسالمی«، تأکید کردند: 
انقالب و ملت ایران هیچ گاه به دنبال دشمن تراشی 
را  ایران  که  زورگویی  قلدرهای  آن  بلکه  نیستند 
غصب کرده بودند و از این کشور بیرون رانده شدند 
آنها در وابستگی و عقب ماندگی کشور  و منافع 
است، امروز » دشمِن خونی و آشتی ناپذیر ملت 

ایران« هستند.  ) ادامه خبر در صفحه ۸ (

شیطنت های خبری ممنوع
رتبه اول آوای خراسان جنوبی در 

مسابقه تولیدات خبری بسیج 
صفحه ۷

 معرفی بانک های
» سرمایه بَر«

 یک کارشناس حقوقی در خصوص سرمایه گذاری
 برخی بانک ها در خارج از استان، با توجه به مشکالت
منطقه گفت : باید تجدید نظر ... ) مشروح در صفحه ۷ (

انتقاد آری ؛ تخریب نه
پرویزی : متأسفانه برخی افراد به بهانه انتقاد از دولت به تخریب و تضعیف دولت 
پرداخته و آن را دستاویزی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود قرار می دهند

صفحه ۷ 

استاندار در جریان سفر به شهرستان سرایان عنوان کرد :

جناب آقای جعفری گیو
مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان

با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون تان را در مسیر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت و کارکنان اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

جناب آقای بهاری
 انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 معاون تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل 
دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی 

 که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای شما آرزوی موفقیت دارم .

حسین تناکی - گروه تبلیغاتی رویاپردازان

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر
ضد یخ بتن و مالت با نشان استاندارد  09034090411

وکالت تخصص ماست )تکرار موفقیت اتفاقی نیست(
تبریک برای افتخاری دیگر  ازخانواده بزرگ حقوقی داد ِاستـان

شرکت کننده در آزمون های آزمایشی مفهومی- مهارتی )نمایندگی بیرجند( 
نبش بهشتی 4- پالک 38 )عمیدیان(

مشاوره تحصیلی کامال رایگان می باشد  
DADESTAN.COM 09157400558- 32213555         نشانی الکترونیکی      

مرتضی خاکشور قره سو
 رتبه 14

 کانون وکال خراسان

محمد  محمودی
 رتبه 12 

کانون وکال خراسان

ضمن تقدیر و تشکر از سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه ماهرخ حسین زاده
 )بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی(

ما را همراهی نمودند به اطالع می رساند: جلسه سومین روز درگذشت آن عزیز 
امروز دوشنبه 95/10/20 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل

مسجد صاحب الزمانی )عج( خیرآباد نو واقع در خیابان قائم برگزار می گردد.

خانواده های حسین زاده و سایر بستگان

هوالباقی

به مناسبت سومین روز درگذشت
 پدری فداکار، همسری دلسوز و برادری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان محمد الله
 )فرزند مرحوم استاد حسین( 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/10/20 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب 
 شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: الله ، گلچین ، کیوان زاده
غزنوی ، شکوهی و سایر بستگان

 مزایده فروش آهن آالت  )مرحله اول(
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/484 مورخ 95/10/2 شورای اسالمی شهر سربیشه  نسبت به فروش آهن 
آالت متعلق به خود به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت یکجا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز را از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای 
کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/9 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک 

یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32662508- 3266443۷ تماس حاصل فرمایید.

شهرداری سربیشه
5 درصد سپرده )ریال(قیمت پایه کلقیمت پایه با احتساب 9 درصد مالیات ارزش افزودهتعدادواحدنوع آهن آالتردیف

567/400/000414/400/000شاخهآهن 124
646/380/000408/320/000شاخهآهن 222
1395/300/000736/700/000شاخهآهن 320
623/800/000235/600/000شاخهآهن 418
503/150/000157/500/000شاخهآهن 516
302/600/00078/000/000شاخهآهن 614
1000012/400124/000/000کیلوگرممیلگرد نمره 725

جمع کل                                                                                                                                                                              2/154/520/000

110/000/000
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ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون دستیاری از اول بهمن 

جام جم- محمدحسین پورکاظمی، رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی در گفتگو با مهر افزود: زمان ثبت نام چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش 
دستیار تخصصی در روزهای اول تا دهم بهمن ماه ۹۵ خواهد بود. وی افزود: دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ۹۷-۹۶ دستیاری پزشکی در هفته 
آینده منتشر می شود و داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آن دسترسی پیدا کنند.

جزئیات راه اندازی سامانه جدید سهام عدالت 

جام جم-جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی از راه اندازی 
سامانه جدید برای اطالع مردم از چگونگی ثبت نام و دریافت سهام 
ثبت  که  امیدواریم  گفت:  داد  خبر  عدالت 
اواخر بهمن آغاز شود؛  از  اطالعات به مرور 
مردم  برای  اعتماد  مورد  مرجع  تنها  این  اما 
در  به وعده ای که  توجه  با  است.وی گفت: 
برای سهام  گذشته سازمان خصوصی سازی 
عدالت اعالم کرده بود، سامانه ای طراحی شده که تنها مرجع قابل 
اعتماد برای مردم در دریافت اطالعات مرتبط با پروژه اعطای سهام 
عدالت است.وی افزود: مردم می توانند به این سامانه مراجعه کنند 
و از اواخر بهمن  نیز تالش داریم که بتوانیم اقدامات الزم برای اخذ 

حساب مشموالن را انجام دهیم.

جزئیات بخشودگی جرایم وام های
 بدهکاران بانکی

علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور از 
بخشودگی جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی 
پایان اسفند سال  تا  در صورت تسویه بدهی 
جاری خبر داد. وی اظهار داشت: این تصمیم 
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  راستای  در 
موانع  رفع  قانون  مفاد  همچنین  مقاومتی، 
نظام  ارتقای  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوب  پذیر  رقابت  تولید 
مالی کشور با رویکرد مساعدت به بنگاه های اقتصادی و نهایتا حفظ 
اشتغال و کمک به افزایش آن در نشست مشترک نظام بانکی کشور 
به تصویب رسیده است.وی گفت: جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی 

در صورت تسویه نقدی بدهی بخشیده خواهد شد.

حذف دفترچه درمانی سازمان تامین اجتماعی

سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: زیرساخت 
های الزم برای حذف دفترچه در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی 
فراهم شده است و پیش بینی می شود که این 
امر تا پایان امسال در کل کشور اجرایی شود. 
هفتمین  و  یکصد  مصوبات  از  یکی  براساس 
اجتماعی مقرر  تامین  معاونین سازمان  شورای 
بندی  زمان  و  ریزی  برنامه  یک  با  که  شد 
مشخص، دفترچه درمانی تا پایان سال در تمامی استان ها حذف شود. 
براساس یکی دیگر از مصوبات شورای معاونان سازمان تامین اجتماعی 
مقرر شد به منظور جلو گیری از تحمیل هزینه های اجتماعی و مالی، 
بازنگری بخشنامه ها، دستورالعمل ها، رویه ها در راستای روان سازی 

امور در دستور کار حوزه های فنی و حقوقی این سازمان قرار گیرد.

رییس کل بانک مرکزی   با بیان اینکه  مقام معظم رهبری با به کارگیري 
کلید واژه »اقتصاد مقاومتي«خواستار اتخاذ شیوه اي خاص در هدایت فضاي 
اقتصاد کالن کشور شدند عنوان کرد  یکي از کارکردهاي مهم بانک مرکزي، 
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور می باشد که خود شرط الزم براي رشد 
و شکوفایي اقتصاد است  وی افزود:  در این راستا با هدف مقاوم سازي اقتصاد 
جهت صیانت از ثبات و پایداري اقتصادي، سه محور »حفظ پایداري بودجه 
دولت«، »تامین پایداري بخش خارجي اقتصاد« و »حفظ ثبات مالي«، مدنظر 
قرار گرفتنداز این بابت  ثبات اقتصادکالن نیازمند استقرار ثبات بودجه اي دولت 
است.رییس شورای پول و اعتبار محور  بحث استقالل نهاد سیاست گذار پولي را 
به نحو استقالل عمل در جهت انجام وظایف قانوني و تحقق اهداف خود خارج 
از تسلط مالي و بودجه اي دولت برشمرد  .لذا، آزادي عمل در پیگیري هدف 
ثبات قیمتها )تورم پایین و باثبات( و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از 
ابعاد مهم استقالل سیاستگذار پولي است.  وی   خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور 
توانسته به نحو مناسبي در مقابل شوک هاي وارده مقاومت کرده  وبا رشد ۷.4 
درصدی   امید مي رود با تداوم اتخاذ سیاست هاي سازگار و هماهنگ و افزایش 
استقالل نهاد سیاست گذار پولي، رشد در حوزه هاي غیرنفتي نیز نهادینه  شده و 

شاهد رونق اقتصادي هر چه بیشتر غیر تورمي باشیم.
معاون اول رییس جمهورنیز در این جلسه بانک مرکزي را یکي از کلیدي ترین 
دستگاه هاي اقتصادي کشور برشمرد و گفت: هر موضوعي که در دستور کار 
بانک مرکزي قرار مي گیرد اگر به نحو مطلوب انجام شود مي تواند اقتصاد 
کشور را به حرکت وادار کند و در بخش هاي مختلف اقتصادي کشور تحرک 
ایجاد کند.وي از عملکرد بانک مرکزي در مقطع فعلي قدرداني و خاطر نشان 
درصد   ۶.4 اقتصادي  رشد  و  رقمي  تک  تورم  به  توانسته  کشور  اینکه  کرد: 
براساس آمار مرکز آمار ایران و یا رشد ۷.4 بر اساس آمار بانک مرکزي دست 

پیدا کند نشان دهنده سیاست هاي عالمانه اي است که دولت و بانک مرکزي 
در پیش گرفته است .دکتر جهانگیري افزود:   باید در مقطع فعلي بر برخي از 
موضوعات تمرکز ویژه داشته باشد، وی اظهار داشت : یکي از این موضوعات 
باید بصورت جدي در دستور کار  بانکي کشور است که  اصالح شبکه نظام 
بانک مرکزي باشد و به شکل مستمر در این خصوص گزارش دهد تا  چنانچه 

برخي موانع خارج از اختیارات بانک مرکزي بود، دولت بتواند هماهنگي هاي 
الزم را ایجاد کند.وي تمرکز بر انتظام بخشي بازار پولي و ساماندهي موسسات 
اعتباري غیرمجاز را از دیگر وظایف اصلي بانک مرکزي برشمرد و گفت: براي 
این موضوع اراده اي در باالترین سطح کشور و در شوراي عالي امنیت ملي 
اعتباري  با موسسات  آمده که  به وجود  از سوي سران قواي سه گانه  نیز  و 
غیرمجاز برخورد شود. موسسات اعتباري باید در چارچوب نظام پولي و بانکي 
کشور فعالیت کنند.دکتر جهانگیري ادامه داد: البته بانک مرکزي در سالهاي 

زمینه  این  در  اقتدار  با  و  داشته  مثبتي  و  خوب  عملکرد  زمینه  این  در  اخیر 
این جلسه معاون  قبولي داشته است. همچنین در  قابل  وارد شده و کارنامه 
فناوری های نوین بانک مرکزی توضیحاتی را درخصوص پروژه مرکز کنترل و 

نظارت اعتباري )مکنا( ارائه کرد.
ریسک  مدیریت  و  بانکی  خدمات  به  دسترسي  در  عدالت  کرمانشاه،  علی 
بهینه بانک ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباري )مکنا( 
برشمرد و گفت: پایگاه هاي اطالعاتي موجود بانک مرکزي از قبیل سامانه 
پایگاه  چکاوک،  و  ازدواج  الحسنه  قرض  سامانه  تعهدات،  و  تسهیالت  جامع 
هاي اطالعاتي موجود در کشور مانند اطالعات جمعیتی ثبت احوال و وجود 
زیرساخت وسیع، کاربردي و پراقبال کارت در کشور از جمله امکانات و شرایط 

موجود برای اجرای این پروژه است.  
معاون نظارتی بانک مرکزی هم  در خصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز 
برای  انتظامی  نیروی  با  الزم  مکاتبات  انجام  طریق  از  مرکزی  بانک  گفت: 
منظور  به  الزم  مکاتبات  انجام  ملی،  امنیت  شورای  مصوبات  شدن  اجرایی 
مانند  با دستگاه هایی  فاقد مجوز  نهاد های  تبلیغاتی  فعالیت های  از  جلوگیری 
صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همچنین مکاتبه و رایزنی 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی های اعتبار مورد 
شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از 
نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده است.به گفته حیدری   همکاری 
فاقد مجوز  با موسسات  برخورد  در  انتظامی  نیروی  و  مراجع قضایی  مناسب 
می تواند موجب تسریع در انجام امور شود. فرآیند زمان بر محاکم قضائی در 
صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای 
مالی نیز از جمله موانع پیش روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به شمار 

می آیند که الزم است  تدابیر الزم در رفع این موانع صورت گیرد.

مسکن تا انتخابات گران نمی شودتاکید جهانگیری بر اصالح شبکه بانکی؛ برخورد جدی با موسسات غیرمجاز

قیمت  گفت:  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
با  بود.وی  نخواهد  افزایشی  انتخابات  تا  مسکن 
روند  به  توجه  با  بودیم  امیدوار  اینکه  به  اشاره 
مناسب خرید و فروش در تهران در 8 ماه نخست 
کشور  به  تهران  در  معامالت  حجم  این  امسال 
در 11  و کشور  تهران  کند گفت:در  پیدا  تسری 
روز نخست دی حجم معامالت نسبت به مدت 

مشابه پارسال کاهش یافت.

سقوط شدید قیمت گوشت گوسفندی

کشور  زنده  دام  کنندگان  تأمین  شورای  رئیس 
با آغاز عرضه گوشت گوسفند پیش بینی  گفت: 
می شود قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۲8 
هزار تومان کاهش یابد.وی افزود: قیمت هر کیلو 
گوشت بره زنده 1۳ هزار تومان و هر کیلو گوشت 

میش زنده نیز 1۰ هزار تومان است. 

کارگران ساختمانی در سامانه خدمات 
رفاهی ایران ثبت نام کنند

پوشش  تحت  از  )اعم  ساختمانی  کارگران  تمام 
بیمه و غیر تحت پوشش ( به منظور اینکه تحت 
در  می بایست  گیرند  قرار  اجتماعی  بیمه  پوشش 
ایران   اسالمی  جمهوری  رفاهی  خدمات  سامانه 

www.samanehrefah.ir ثبت نام کنند.

سقف 126 میلیون تومانی تعهد بیمه 
برای خودروهای گرانقیمت

قانون بیمه شخص ثالث که خرداد امسال اجرایی 
برای  رانندگان  های  نگرانی  از  یکی  به  شد، 
تصادف با خودروهای گرانقیمت پایان داده است 
زیرا به موجب این قانون این خودروها تا سقف 

معینی تحت پوشش بیمه هستند.

ادامه تشدید برخورد با مشموالن غایب

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: 
با هدف  با مشموالن غایب  برخورد  طرح تشدید 
تعیین تکلیف وضعیت سربازی مشموالن غایب از 
مدتی قبل در دستور کار قرار گرفته و برای اکثریت 
مشموالن غایب پیامکی صادر و از آنان خواسته 

شد تا وضعیت سربازی خود را مشخص کنند.

سرمقاله

شیرینی پیوند رسانه
 مردم و مسؤولین

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  هنوز هم ما معتقدتر 
مثلث  ضلع  سه  که  باوریم  این  بر  گذشته  از 
مردم، مسؤولین و رسانه ها، ظرفیت های بسیار 
امکاناتی  تنها  نه  تا  دارند  تری   فراوان  و  زیاد 
تر مهم  و  تر  بزرگ  بسیار  بلکه  سطح  این   در 

را نیز کسب کنند.
مردمی  موفق،  تالش  میدان  این  طرف  یک   
بودند که اعتباری مناسب برای پر کردن بخشی 
از حفره زندگی شان از سوی دولت محترم،اندکی 
و طرف  یافت،  اختصاص  بحق  و  بجا  اما   دیر، 
همکاران  مجموعه  و  محترم  استاندار  دیگرش 
امیدواری  با  و  کردند  همت  که  ایشان  پرتالش 
رساندند؛  نتیجه  به  را  کار  پیگیری،  و  تالش  و 
همتی که در اخذ اعتبار برای بودجه استانی در 
سال آینده نیز از سوی استاندار محترم به خوبی 
زمینه  این  در  هم  خوبی  خبرهای  و  پیگیری 
منتشر شد که جای سپاس و قدردانی ویژه دارد. 
ما هم به عنوان پل ارتباطی مردم و مسؤولین، 
به  و  شده  خیر  بانی  که  ای  رسانه  عنوان  به  و 

رسالتش عمل کرده است، خوشحال هستیم. 
اما سه نکته مهم، خالصه همه این مقدمه نسبتًا 
طوالنی ماست: اول آنکه چنین اقدام و تالشی، 
میوه شیرین پیوند رسانه، مردم و مسؤولین است 
فضایی  هم  و  دارد  سپاس  جای  هم  قطعًا  که 

برای ادامه و تداوم.
تالش  مسؤولین،  معتقدیم  ما  اینکه  دوم  نکته 
زاویه  اماگاهی  اند،  نبرده  یاد  از  را  استان  برای 
های دید و اولویت سنجی ها  بین ما و آنها فرق 
بازوی  این حوزه  تواند در  می کند و رسانه می 

توانمند و مشاور امینی برای مدیران باشد.
جنوبی  خراسان  آوای  اینکه  هم  سوم  نکته 
خود،  ای  رسانه  و  مردمی  رسالت  به  بنا 
ادامه  جدی  صورت  به  را  شده  آغاز  حرکت 
همگامی  و  همراهی  توقع   و  داد  خواهد 
همکاری  دست  حتم  طور  دارد.به  را  مسؤولین 
ها  رسانه  میان  شده  فشرده  و   محکم 
و مدیران، در پیشگاه چشمان بیدار و دقیق مردم 
چیز  هر  از  تر  توانمند  و  بوده  خیر  منشأ  استان، 
برای توسعه و آبادانی استان در مدار صداقت و 

شفافیت حرکت خواهد کرد.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳1 ارسال فرمایید( 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

انجمن خیریه بیماران ام اس استان برای راه اندازی واحد توانبخشی 
خود نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت می باشد. 
لذا از شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم 

می باشید،تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

شماره های تماس: 32430457 - 09151604600

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

حمل  اثاثیه منزل  با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 علـی آبادی 

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC
خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب

هر سه سرویس یک سرویس رایگان 
هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند  مرحله دوم- نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده مرحله دوم- نوبت دوم شرکت تعاونی سهام 
عدالت بیرجند چهارشنبه 95/11/6 ساعت 10 صبح در محل مجتمع فرهنگی - مذهبی ابن 
حسام واقع در بیرجند، طالقانی 13 برگزار می شود. از کلیه نمایندگان منتخب مرحله اول دعوت 

می گردد در جلسه مجمع برای اتخاذ تصمیم حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین - طرح و تصویب صورت های مالی سال مالی 94- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی- انتخاب 
اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره- تعیین حق الزحمه بازرسین و حق الجلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده  14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

ششدانگ یک قطعه باغ پالک 9 فرعی و ششدانگ زمین های پالک 15 و 42 و 88 فرعی همگی از 573- اصلی بخش 2 
بیرجند مزرعه کالته قنادان مورد تقاضای سید حسام الدین حامدی در روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 ساعت 10 صبح  در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و 
اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/10/20        علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  
به کارفرمای ابنیه فنی پروژه کارخانه ایران شرکت گاسات

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای ابنیه فنی پروژه کارخانه 
ایران شرکت گاسات فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  محمد امیرآبادیزاده  با کد شناسایی بیمه 68907925 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه با عنوان شغلی آرماتوربند داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  به کارفرمای شرکت پتواز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پتواز فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای محمد امیرآبادیزاده با کد شناسایی بیمه 68907925 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
سرکارگر )پروژه احداث کارخانه کویرتایر(  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 
تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، 
ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و 

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

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  به گاوداری خانم پدید 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به گاوداری خانم پدید فعال مجهول 
المکان ابالغ می گردد آقای  حسین عبداللهی با کد شناسایی بیمه 82020869 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عناوین شغلی کارگر و کارگر 
ساده  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور 
را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر 
ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل 

پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  به کارفرمای شرکت بتن ورک

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله  به کارفرمای شرکت بتن ورک  فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  محمد امیرآبادی زاده با کد شناسایی بیمه 68907925 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی 
کارگر ساختمانی )پروژه احداث کارخانه کویرتایر(  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج 
می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی 

و دامپروری گلبرگان بیرجند کد: 2581   شماره ثبت: 531

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت روز شنبه 95/11/02 در محل نمازخانه کارخانه کویرتایر 
تشکیل خواهد شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه حضور یابند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در رابطه با عدم فعالیت 20 ساله و تصویب انحالل

رئیس هیئت مدیره



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه* 20 دی 1395 * شماره 3693

۱۳ کتابخانه عمومی در استان خراسان جنوبی تجهیز و راه اندازی شد
   

 مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی گفت: احداث چهار کتابخانه عمومی روستایی، راه اندازی و تجهیز چهار کتابخانه عمومی روستایی و بهسازی پنج کتابخانه عمومی شهری، از دستاوردهای اداره کل کتابخانه 
های عمومی استان خراسان جنوبی در سال های ۹۴ و ۹۵ است. محمدرضا رضایی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان به مساحت 120 مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون 

آوای عزیز گزارش دختر معلول اشکم را در آورد ریال خبر داد و خاطرنشان کرد: راه اندازی کتابخانه عمومی در روستاهای سیوجان و معصوم آباِد شهرستان خوسف، علی آ باد لوله شهرستان بیرجند و بیهود و ِدِهشِک شهرستان قاینات نیز در حال پیگیری است.
در کشورهای پیشرفته یک معلول به محض تولد 
کنند  می  برقرار  براش  مستمری  و  میشه  بیمه 
ممنون از شما که پیگیر مشکالت مردم هستین 

پیگیری کن براش کاری بکنند
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا جان لطفا پیگیری کن شاید گره ای از 
مشکالت ما باز شود شوهرم چندین سال در یک 
شرکت جوشکار بود و االن شرکت تعطیل شده و 
او هم از کار بیکار! هر جا رفتیم گفتند کار نیست 
یا کار با حقوق ماهی ۴00 تومن آخر با این حقوق 
اجاره خونه پرداخت کنیم  ما چطور قسط ها  و 
لطفا خیرین یک کاری برای ما بکنند  تخصص 

داریم ولی کار نداریم!
0۹11...8۹3
 با سالم حامیان حیوانات و شهرداری محترم  اگر 
به فکر حیوانات هستید لطفا نسبت به جمع آوری 
سگهای ولگرد جنوب شهر روستاهای منظریه و 
رقویی  اقدام کنید تا کشاورزان مجبور نشدن به 

روش خودشان از آنها حمایت کنند .  
0۹1۵...7۴2
تذکراتی که گاهی در  این  نمایندگان محترم.    
مجلس بلند می کنید هیچ فایده ندارد. فقط باید 
با فشاری پی در پی به وزرا کارها را تا زمانی که 

نتیجه بدهد ادامه  دهید.
۹10...2۵0
 آواسالم. ما دارندگان کامیون های مسقف استان 
مدتی است با مشکالت اعالم بار مواجه گشته و 
متأسفانه از گردونه حمل ونقل دورمان می نماید 
که جای نگرانیست. از مقامات عالی استان بویژه 

استاندار محترم عاجزانه طلب یاری مینمائیم 0
0۹1۵...707
را  موقت  های  تجاری  شهرداری  چرا  سالم 
کنسل کرده من با یک خانواده ۴ نفری از کجا 
یک  االن  کنم  سیر  خانوادمو  شکم  بیاورم  پول 
ماهه مغازم پلمپه ولی هیچ کس جوابگو نیست 
ارگان  گردن  یا  میدند  دروغ  وعده های  فقط  و 

های دیگه میندازن  
0۹۹0...66۴
سالم از مسووالن محترم خواهشمندیم  نسبت 
به رفع مزاحمت و جابجایی محل تعلیم رانندگی 
توسط آموزشگاهها از محل کوچه های استقالل 

اقدامات الزم مبذول فرمایید.  
0۹1۵...2۵1
شما رو خدا از این موسسه قرض الحسنه ... تو 
خاک  به  رو  ما  کنین  تهیه  گزارش  یه  بیرجند 
سیاه نشوندن و هیچ مسوول یا مقام قضایی هم 

رسیدگی نمی کند. 
0۹1۵...۵83
پیاده  حال  از  سواره  شهردار  آقای  سالم   
کارگرها  ما  شد  سال  آخر  داره  خبر  چه 
یک  از  کم  حقوق  این  با  کنیم  کار  چه  باید 
بریده  را  ما  امان  بانک  های  قسط  طرف 
کارها  اضافه  برای  فکری  یک  بخدا  را   شما 
بکنید لطفا فرمایید دستور دهید یک اضافه کار 
را پرداخت نمایند تا بتوانیم یک کیلو تخم مرغ 
برای خانه مان بخریم گوشت ها که گران شد 

همین تخم مرغ برای ما کفایت دارد.
 اجر کم عندا...

0۹1۵...۹21
در1۵00واحدی  ساکن  اهالی  ما  محترم  شهردار 
انتهای  پاسداران چهارراه جماران باید برای خرید 
بازار  چهارشنبه  یا  غفاری  بازار  به  بار  وتره  میوه 
برویم از شهرداری تقاضای احداث یک بازار روز 

یا غرفه سیار فروش میوه وتره بار داریم
0۹1۵...610
 سالم رییس اداره راه و شهر سازی و مهندسینی که 
ناظرین پروژه راه روستایی تاجکوه بخش مرکزی 
هستند اگر این پروژه و آسفالت داغون که بعد ۵ یا 6 
انتظار پیمانکار انجام داده تایید کنند واقعا حق الناس 
گردنشان است و باید آن دنیا جوابگوی این مردم دور 
افتاده و محروم باشند  آقای رییس خودتان را جای 
ما بگذارید و یکبار به این جاده سری بزنید ببینید 

آسفالت است یا سیاه کاری.
0۹1۵...611
سه سال هست که بلوار مجیدیه شمال شهر یک 
سمت آن آسفالت نشده است تمام ماشینها از یک 
سمت عبور می کنند چند بار به اداره راه آمدیم 
تا کی  گفتند اول مهر ولی خبری نشد چرا چرا 

این همه تبعیض!
0۹1۵...017
 با سالم وضعیت تقاطع چهارراه دولت تا دولت 
که  دوبل  پارک  لطف  به  است  اسفبار  واقعا   3۹
یک  باید  شب  هر  دارند  مکان  این  در  دوستان 
تصادف را مشاهده کنیم از راهنمایی و رانندگی 

هم که هیچ وقت در اینجا خبری نیست . 
0۹30...36۵

سالم خداقوت از آوای خراسان جنوبی گالیه 
لطفا  هستم  بانک  کارمند  یک  هم  من  دارم 
دولتی  های  بانک  نکنید  قضاوت  طرفه  یک 
سرمایه  قانون  طبق  را  مردم  های  سپرده 

روایتی از جریان زندگی در خانه های قدیمی

هنری که به تاریخ پیوست
  خانه های اصیل ایرانی آثاری ماندگار و جذاب 
از معماران خوش ذوق است که سازه، معماری 
و  فرهنگ  با  متناسب  آن  مصالح  نوع  حتی  و 
اقلیم هر منطقه بوده اما امروز این معماری در 

مسیر نابودی است.
دنبال  به  دیگری  از  پس  یکی  را  کوچه ها   
هوا  می کنم.  جست وجو  قدیمی  خانه ای 
به شدت سرد است و آسمان هم چادر ابری اش 
را به تن کرده است. شال و کالهم را محکم تر 
به طرف  نزاری  از کوچه های حکیم  و  می کنم 
17 شهریور به راه می افتم. می گویند می توان 

رد پای باستان را در آنجا یافت.
جایشان  قدیمی  کاهگلی  خانه های  تمامی   
کرده اند.  عوض  آجری  و  سنگی  نمای  با  را 
چشم  به  چیزی  قدیمی  ایوان  آن  از  دیگر 
رنگ  اندکی  که  خانه  هر  در  نمی خورد. 
گویی  می کوبم.  را  دارد  قدیمی  بوی  و 
نیز  مردمانش  و  کرده  عوض  رنگ  زمان 
اند.  کرده  تغییر  دیگر  نسل  به  نسلی   از 
ایوان و  از  چراکه در هر خانه و »سرا« کسی 

بادگیر چیزی نمی داند.
  پیرزنی در کوچه های تنگ و باریک خیابان 
به طرفش  است.  عبور  حال  در  شهریور   17
از  سراغی  احوال پرسی  و  سالم  با  و  می روم 
آن  بر  باستان  دستان  که  می گیرم  خانه هایی 
نقش بسته است. مرا به سمت خانه ای به نام 
»حاج عباس« سراغی می دهد. بنا به گفته های 
دری  که  می گردم  خانه ای  دنبال  به  پیرزن 
به  نیز  دیواره هایش  و  دارد  چوبی  و  آبی رنگ 

قاب و نگارهای قدیمی آراسته شده است.
در  را  خانه  پرس وجو،  دقیقه ای   10 از  بعد   
دل کوچه ای طویل و تاریک، با شیبی مالیم 
می یابم. اطراف کوچه را خانه هایی با دیوارهای 
پای  رد  هنوز  گویا  است.  کرده  محاصره  بلند 

تاریخ در اینجا حضور دارد.
 

کلون هایی که بی صدا شدند

لعابش  اندکی رنگ و  اما خانه »حاج عباس« 
را تغییر داده است. تمام مشخصات مورد اشاره 
پیرزن را دارد. اما از کلون و یا در کوبی حلقه ای 
زنگ  در،  چپ  سمت  نمی آید.  چشم  به  اثری 
سفیدی تعبیه شده است. هر چه در را می کوبم 
یا زنگ را می فشارم کسی پاسخگو نیست. و 

شنیده بودم خانه های قدیمی از چندین در به 
بیرون راه دارد. به سراغ در دیگری برای ورود 
به خانه می گردم. کوچه را به سمت راستم دور 
می شوم.  روبه رو  سفیدرنگ  دری  با  و  می زنم 
پنجره ها  از  نوری  و  است  نمایان  خانه  نمای 
های  زدن  در  جواب  کسی  اما  می شود.  دیده 
مکررم را نمی دهد. بی شک باید در سومی هم 

در کار باشد.
راه رفته ام را برمی گردم و کوچه تنگ و باریک 
دیوارهای  می روم.  قدم زنان  باال  سمت  به  را 
خاکی و خشتی خانه در هوای نمناک زمستانی 

فضایی دل نشین را ایجاد کرده است.
در سمت چپ، در بزرگی با اندکی فرورفتگی 
در دیوار خودنمایی می کند. دری چوبی، کهنه، 
حلقه ای  کوبی  در  با  همراه  قدیمی  و  دولنگه 
در  با صدای  تردید  و  با شک  آهنی.  و کلونی 
این  می شکنم.  هم  در  را  کوچه  کوب سکوت 
گوش  به  در  پشت  از  جوان  زنی  صدای  بار 
جوان  خانمی  چندثانیه ای،  می رسد.بالفاصله  
را  خودم  می شود.  ظاهر  در  آبی رنگ  قاب  در 
معرفی می کنم و با سالم و خوشامدگویی قدم 
عباس«  »حاج  خانه  قدیمی  حیاط  داالن  در 

می گذارم.

زیبایی خفته در بنایی ۱۰۰ ساله

همه جا را به خوبی ورانداز می کنم. حیاطی بزرگ 
با اتاق های مدّور بیشترین خودنمایی را دارند. 
خانه ای که در میان کالهک هایی بیضی شکل 

قرار دارد و از هر طرف نیز با پله هایی به حیاط 
میان  در  آبی رنگ هم  متصل می شود. حوض 
باغچه های شش ضلعی و کوچک محاصره شده 
به  خاصی  زیبایی  کوتاه قد  درخت های  است. 
داده  هدیه  عباس«  »حاج  خانه  قدیمی  حیاط 
که  می رسد  گوش  به  جوان  زن  است.صدای 
می گوید: بسیاری از نماها مانند پنجره ها تعمیر 
آن  تخریب   موجب  زمان  گذشت  چراکه  شده 
سخن  تغییرات  از  برایم  دارد  بود.سعی  شده 
پله ها  بر  آرام  درحالی که  پیرمرد  اما  بگوید 
نشسته است او را منع می کند و می گوید: بگذار 

این خبرنگار جوان به کارش برسد.
حیاط کاماًل سنگ فرش است و در قسمتی از 
است.  بنا شده  تأسیس  تازه  خانه هایی  نیز  آن 
آن طرف تر هم در داخل دیوار، درست در زیر 

خانه ها، فرورفتگی به چشم می خورد.
از پنجره های چوبی خبری نیست و قاب های 
بیضی  خانه های  وسط  در  شکل  مربع  آهنی 
ظاهرشان  از  اما  می کنند  خودنمایی  مانند 
پیداست که دو یا سه سال بیشتر از عمر این 
هاللی  خانه  است.ورودی  نگذشته  ها  اتاق 
شکل است و نقش های زیبایی دارد. دیدن هر 
منظره عطش کنجکاوی ام را بیشتر می کند و 
باالخره وجود اتاقکی به دور از خانه ها مرا برای 

پرسش به طرف »حاج عباس« می کشاند.

غربت سبک اسالمی
 در معماری های کنونی

این پیرمرد ۹8 ساله در گفت وگو با مهر می گوید: 
از  بچگی  در این خانه بزرگ شده ام و جشن 
ام. کرده  برپا  خانه  همین  در  هم  را   دامادی 

اینکه نمای خانه  بیان  با  حاج عباس صفوری 
سال  دو  تا  افزود:  می شود،  سال به سال عوض 
زیبا  نگارهای  و  نقش  پنجره های چوبی  پیش 
خراب  و  موریانه ها  حضور  دلیل  به  اما  داشت 
را  آن ها  شدم  مجبور  چوب  الیاف های  شدن 

عوض کنم.
خانه  بام  باالی  بادگیرهای  به  اشاره  با  وی 
برای  و  باد  جهت  در  بادگیرها  این  می گوید: 
به کار  تابستان  فصل  در  خانه  کردن  سرد 
دور حیاط   تا  دور  اتاق هایی  است.از  برده شده 
می پرسم. لبخندی می زند و با لحنی شیرین و 
به یادماندنی می گوید: »عجله نکن دختر! همه 

را یک به یک توضیح می دهم«.
بر  خاطره ها  گویی  می کند.  سکوت  اندکی 
و  می کند  تازه  نفسی  بسته اند.  نقش  ذهنش 
می گوید: شیوه زندگی در گذشته کاماًل متفاوت 

با شرایط امروزی بود.
معماری  حتی  درگذشته  اینکه  بابیان  وی 
خانه ها هم اسالمی بود، می افزاید: این در حالی 
اسالمی  سبک  امروزی  معماری   در  که  است 
به فراموشی سپرده شده و غربت و تشویش در 

اکثر خانه ها ورود پیداکرده است.

وی می افزاید: درگذشته تمامی اعضای خانواده 
در یک خانه زندگی می کردند و هرکدام بعد از 
حیاط  دورتادور  در  که  جدا  اتاقکی  در  ازدواج 

وجود دارد، زندگی می کردیم.

پخت وپز در »پَستو«

حال  ادامه می دهد:  پیرمرد خوش صحبت  این 
دیگر هم صفا رفته وهم محبت ها قدیمی شده 
چراکه نه از خوش وبش کردن اعضای خانواده 

چیزی مانده و نه از خانه های قدیمی.
مرا به داخل خانه دعوت می کند. برای دیدن 
داخل  به  آرام   سرش  پشت  می کنم.  بی تابی 
می روم. اتاق ها با معماری دایره ای و سقف های 
گنبدی در قاب نگاهم پدیدار می شود.هر اتاق 
به اتاقی دیگر وصل می شود و آن اتاقک نیز به 
اتاقی دیگر. در های اصلی نمایی جدید به خود 
گرفته اند اما درهای بین اتاق ها هنوز قدیمی 

و چوبی هستند.
به  که  اتاق  سومین  داخل  به  پیرمرد  اجازه  با 
بوی  می روم.  دارد،  نام  »پَستو«  خودش  گفته 
کهنه ای به مشام می خورد. دیگ سیاه بزرگی 
در گوشه ای نهاده شده و اجاقکی در گوشه ای 
پاره  را  افکار  رشته  عباس  حاج  صدای  دیگر. 
می کند.» از هفت سالگی  در این خانه زندگی 

می کردم و خاطرات زیادی دارم«.
و  مهربانی  از  مملو  اما  کوچک  اتاق ها  فضای 
عطوفت است. لبخند بر صورت پیرمرد نقش بسته 
 و گویی خاطرات کودکی اش را مرور می کند. 
»چای آماده است« این را دختر جوان می گوید 
و می افزاید: من اهل مشهد هستم و پنج سالی 
 است که به عنوان عروس به این خانه آمده ام.

مینا کدخدا زاده می گوید: شب های زیادی را با 

تمامی  و  می کنیم  سپری  پدرشوهرم  خاطرات 
را جال  زندگی مان  این خانه،  و عناصر  عوامل 
پیداست  از صحبت هایش  که  وی  است.  داده 
آپارتمان نشینی را دوست ندارد، می گوید: هنوز 
هم مانند گذشته شادی در این خانه حضور دارد 
و اعضای خانواده برای صرف وعده های غذایی 

بر سر یک سفره می نشینند.

حفظ حریم خانه در معماری  قدیم

مهر  با  گفت وگو  در  هم  قدیمی  معمار  یک 
می گوید: حال و هوای خانه های قدیمی بسیار 

جذاب و دوست داشتنی بود.
محمدولی فیاضی نسب که بنا به گفته خودش 
۹0 سال سن دارد و اولین خانه را در 1۹ سالگی 
بنانهاده است، ادامه می دهد: پدرم هم در کار 
کنارش  در  بچگی  از  و  بود  بنایی  و  معماری 

شاگردی کرده ام.
حریم  برای  درگذشته  می دهد:  ادامه  وی 
خانه ها و نگهداری زن و بچه از نگاه نامحرم، 
مستحکم  و  بلند  دیوارهای  با  خانه هایی 

قدیمی  معمار  این  گفته  به  بنا  می شد.  ساخته 
حیاط  پَستو،  ایوان،  ارتباطی،  داالن  درگذشته 
متعدد  اتاق های  و  ایوان ها  میانسرا،  مرکزی، 
به  اشاره  با  بود.وی  خانه  هر  ساخت  الزمه 
می گوید:  قدیمی  خانه های  ورودی  دهلیز 
سبک   و  زندگی  به  قدیمی  معماری های  در 
می شد.فیاضی  زیادی  توجه  اسالمی  معماری 
نسب با بیان اینکه این دهلیزها برای جلوگیری 
داخل خانه ساخته می شد،  به  دیگران  نگاه  از 
افزود: در معماری  کنونی، از در حیاط تا داخل 

آشپزخانه را می توان دید.

معماری  جدید به سمت الگوهای 
غیربومی رفته است

جدید  معماری های  اینکه  بیان  با  معمار  این 
برگرفته از الگوهای غیربومی است، می افزاید: 
هر سازه، اتاق و آجر در معماری های گذشته با 

مفهوم و علتی نهاده می شد.
فیاضی نسب بابیان اینکه درگذشته در خانه ها 
را کوچک و کوتاه قامت می ساختیم، می افزاید: 
باحالت  افراد  که  است  این  هم  امر  این  دلیل 
تعظیم به خانه وارد شوند و نشان دهنده حرمت 

و احترام صاحب خانه بود.
در  به کاررفته  مصالح  به  اشاره  با  وی 
درگذشته  می کند:  بیان  قدیمی  معماری های 

از امکانات ساده اما مستحکم استفاده می شد.
فیاضی نسب می افزاید: بام خانه ها را با کاهگل 
می پوشاندند تا در زمستان محافظ خوبی در بر 

ابر باران و ورود آب به داخل خانه باشد.
درگذشته درب خانه ها را کوچک و کوتاه قامت 
که  است  این  هم  امر  این  دلیل  می ساختم، 
و  شوند  وارد  خانه  به  تعظیم  باحالت  افراد 
بود  صاحب خانه  احترام  و  حرمت  نشان دهنده 
این معمار قدیمی می گوید: همچنین در ساخت 
حوض، خاک، مو و کاه را باهم مخلوط کرده 
و درنهایت نیز تخم مرغ به آن اضافه می کردند 
تا محکم شود و بتواند آب را در خود نگهداری 
کند.وی بابیان اینکه برای نگهداری از غالت 
و آذوقه ها هم از خمره های گلی به نام »گلینه« 
در  صرفه جویی  برای  گفت:  می شد،  استفاده 
بادگیر و  از  انرژی و سرد کردن خانه  مصرف 
برای پخت غذا نیز از اجاق گاز استفاده می شد.

سبک اسالمی در معماری  جدید 
ناپیداست

در  همچنین  می دهد:  ادامه  نسب  فیاضی 
گل  و  سنگ  خشت،  از  تنها  خانه ها  ساخت 
استفاده می شد و هزینه ها به نسبت امروز اعداد 

و ارقام باالیی نبود.
وی بابیان اینکه چهره اسالمی معماری در عصر 
کنونی در حال نابودی است، می افزاید: بسیاری 
از خانه ها دارای یک اتاق بوده و فضای آن هم 
کاماًل قابل مشاهده برای هرکسی است.فیاضی 
نسب خواستار زنده کرده معماری های قدیمی 
نهادهای  و  مسئوالن  باید  می افزاید:  و  شده 
مربوطه نسبت به این امر همت و توجه داشته 
باشند. این معمار ۹0 ساله می افزاید: همچنین 
رسانه ها باید نسبت به بازگو کردن زیبایی ها و 
کاربردهای موثر معماری قدیم تالش و توجه 
مردم را به سبک های معماری اسالمی- ایرانی 
معماری  مهندسی  کارشناس  کنند.یک  جلب 
تحوالت  کرد:  بیان  مهر  با  گفت وگو  در 
به  را می توان  در حوزه مسکن  گرفته  صورت 
نیازمندی ها  تغییر  از  ناشی  دو بخش تحوالت 
کرد.  تقسیم  تکنولوژی  سطح  ارتقای   و 
مهدی حسین پور ادامه داد: عمده این تحوالت 
برگرفته از الگوهای غیربومی بوده و پیامدهای 
قدیمی  معماری  به  اشاره  با  وی  دارد.  منفی 
خانه ها بیان کرد: در خانه های قدیمی به دلیل 
تفکیک اندرونی از محیط بیرونی، فضایی آرام 

برای ساکنان خانه فراهم می شد.
با  سازگار  معماری  نوع  داد:  ادامه  پور  حسین 
می شد  باعث  خانه ها  این  در  طبیعی  محیط 
اقلیمی  تا ساکنان کمتر در معرض تنش های 
جدید  معماری  به  اشاره  با  گیرند.وی  قرار 
نبود  جدید  خانه های  در  کرد:  بیان  خانه ها 
بیرونی  محیط  از  اندرونی  فضای  تفکیک 

کارکردهای  از  بسیاری  مسکن  شده  باعث 
خود را از دست بدهد و تنها در قالب خوابگاه 

ایفای نقش کند.
این خانه ها  اینکه ساکنان  بیان  با  پور  حسین 
می کنند،  سپری  خانه  در  را  کمتری  ساعات 
بیان کرد: در معماری  قدیمی تناسب اجزاء با 
محیط فرهنگی، فضای خانه را برای ساکنان 

آرام بخش می کرد.
کمبود  کرد:  بیان  معماری  کارشناس  این 
فضای مسکن در معماری  جدید سرگرمی های 
بدنی  فعالیت های  جایگزین  را  بی تحرک 
روحی  پیامدهای  که  کرده  خانه  در  کودکان 
حاصل از آن نسل آینده را تهدید می کند.وی 
حریم های  برخی  حذف  همچنین  داد:  ادامه 
شخصی و کاهش فاصله  میان فضای درونی 
فرهنگی  منفی  پیامدهای  ازجمله  بیرونی  و 
به  مسکونی  سازهای  و  ساخت  جدید  شکل 

شمار می رود.

لزوم احیای معماری قدیم در جامعه

جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
فضای  انفکاک  مهر  با  گفت وگو  در  هم 
مهم ترین  از  را  بیرونی  محیط  از  درونی 
دانست. ایرانی  اصیل  معماری  های  شاخص 

ایرانی  اصیل  معماری  نمادهای  از  استفاده 
تفریحی  فضاهای  عمومی،  ساختمان های  در 
معماری  معرفی  به  می تواند  مذهبی  اماکن  و 
کاظم  کندحجت االسالم  کمک  ایرانی  اصیل 
می شود  باعث  امر  این  داد:  ادامه  لطفیان 
و  سکون  برای  محلی  واقعی  معنای  به  خانه 
آرامش خانواده باشد.وی بیان کرد: در شرایط 
امروزی به دلیل افزایش تراکم جمعیت و باال 
خانواده ها  نیازمندی های  زمین،  قیمت  رفتن 
با  می توان  اما  است  روبه رو  مشکالتی  با 
معماری  از  قابل توجهی  قسمت  برنامه ریزی 

قدیم را احیا کرد.
معماری  کرد:  بیان  لطفیان  حجت االسالم 
و  ظرافت ها  دارای  اسالمی  ایرانی  اصیل 
پیچیدگی هایی است که هرگونه اظهارنظر در 
در  تجربه  و  تخصص  نیازمند  خصوص  این 

این حوزه است.
معماری  نمادهای  از  استفاده  کرد:  بیان  وی 
عمومی،  ساختمان های  در  ایرانی  اصیل 
می تواند  مذهبی  اماکن  و  تفریحی  فضاهای 

به معرفی معماری اصیل ایرانی کمک کند.

معماری اسالمی- ایرانی 
در روستاها احیا می شود

استان های  هماهنگی  امور  و  پشتیبانی  معاون 
در  هم  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
می کنیم  تالش  کرد:  بیان  مهر  با  گفت وگو 
بومی  معماری  روستایی،  ساخت وسازهای  در 

روستاها را حفظ و احیاء کنیم.
طرح های  اجرای  به  اشاره  با  درفشی  هادی 
هر  برای  کرد:  بیان  روستاها  در  مسکن  بنیاد 
استان یک یا دو مشاور ارشد انتخاب شده که 
بررسی  را  روستایی  طرح های  و  معماری   نوع 
کنند.وی بابیان اینکه برخی از روستاها ویژگی 
قدیمی  معماری  باید  افزود:  دارند،  تاریخی 
روستاها که بیشتر بر مبنای اسالمی - ایرانی 
از  برخی  داد:  ادامه  شود.درفشی  احیا  بوده، 
به  جدید  معماری  سبک  از  متأثر  روستاییان 
که  می روند  شهری  ساخت وسازهای  سمت 
امید است با پذیرش مردم بتوانیم این فرهنگ 
و  ساخت  سمت  به  را  آن ها  و  داده  تغییر  را 
دهیم. قدیمی سوق  معماری   نوع  با  سازهایی 

باید  را  روستایی  فضای  اینکه  بابیان  وی 
مبنی  ما  تالش  گفت:  بدانیم،  روستا  خاص 
بر این است که روستاهایی مدرن با امکانات 
معماری  اینکه  بر  مشروط  بسازیم  خوب 

ایرانی- اسالمی آن حفظ شود. 

شده  قدیمی  محبت ها  هم  و  رفته  صفا  هم  دیگر  حال 
چراکه نه از خوش وبش کردن اعضای خانواده چیزی مانده 
و نه از خانه های قدیمی حاج عباس به دهلیز ورودی اشاره 
نگاه  از  جلوگیری  برای  را  داالن  این  می گوید:  و  می کند 

دیگران به حیاط خانه ساخته ایم.

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی
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جنس پارچه را قبل از خرید از راه دور لمس کنید!
 

 Tanvas Touch ایسنا- محققان موفق به توسعه یک فناوری لمسی بر روی سطح صفحه نمایشگر شدند که از طریق آن می توان جنس پارچه مورد نظر برای خرید را از راه دور لمس کرد. این فناوری که
نام دارد در نمایشگاه CES 2017  رونمایی شد و کاربران می توانستند با لمس صفحه نمایش یک تبلت Nexus 9 سطوح مختلف مانند یک پل چوبی، سنگ فرش و چمن زار را از یکدیگر تشخیص دهند. 
از این فناوری همچنین می توان برای ارتقای بازی های رایانه ای و باال بردن میزان هیجان آنها استفاده کرد. Tanvas همچنین می تواند کمک بزرگی برای افراد نابینا در جهت شناسایی سطوح مختلف باشد.

یادداشت

سالم بمبئی کاندید 
جایزه تمشک طالیی

* جواد قوسی 

سالم بمبئی نه اثری ایرانی است نه هندی؛ نه 
عاشقانه است نه تراژیک. سالم بمبئی فقط برای 
خالی نبودن عریضه در کار مشترک بین کشورهای 
ایران و هند است. مردم بی خبر از همه جا با دیدن 
اثری  پیرامون  خبر  ها  ده  شنیدن  و  آنونس  دو 
مشترک با هندی ها سرازیر سینما شده اند و فیلم 
طی دو روز بیش از یک میلیارد فروش داشته است. 
فیلمی که به هیچ عنوان سرگرم نمی کند و حتی 
فقط لحظات خوش و مفرحی هم برای مخاطب 
ایجاد نمی کند. در عجبم چنین فیلمنامه شاهکاری 
چگونه مورد پذیرش تهیه کننده قرار گرفته است. 
این مطلب گویای این است که چه سیستم بی در 
و پیکری و چه اذهان آشفته ای در صدر آن چیزی 
که به آن سینمای ایران می گویند، وجود دارد. واقعا 
این فیلم نامه که از ابتدایی ترین نکات دراماتیک 
و دیالوگ نویسی تهی است، زاییده چه ذهنی می 
تواند باشد؟ یک دانشجوی ترم اول سینما که تنها 
عالقه مند به سینما است و دائما هم به خود فشار 
باید  افکار خود غوطه ور است که  آورد و در  می 
اثری بیافریند ولی دریغ از اینکه اگر از او دیکته ای 
گرفته شود بعید است باالی ده نمره بیاورد. بهتر 
نیست اگر می خواهیم سرمایه گذاری داشته باشیم 
سری به بازار آهن یا ارز بزنیم و وقت خود و دیگران 
در سینما نگیریم. قصه سالم بمبئی در قالب قصه 
هایی بود که شب ها بی بی جان در قالب افسانه 
برایمان تعریف می کرد. یکی بود یکی نبود، پسر 
دانشجویی بود به نام علی ) فیلمساز مثال خواسته 
بگوید(  پاکی و خوبی کاراکتر خود  از  اسم  این  با 
طوری؟  چه  شود.  می  هندی  دختری  عاشق  که 
در خیابان تایر ماشین دختر پنچر می شود و بله؛ 
بعد هم پسر به طور کامال اتفاقی دختر را می بیند 
او می شود. چقدر  نه، صد دل عاشق  و یک دل 
رومانتیک! یعنی واقعا از این دم دستی تر، لوس تر 
و کلیشه ای تر دیگر چیزی به ذهن فیلمنامه نویس 
نیفتاد. سالم بمبئی اثری مصور است یعنی هرآنچه 
در قصه بخوانید افسانه - می شنوید به شکل کامال 
اِگزجره تصویرسازی شده است. فیلمساز نابلد چه 
چیزی از سینما ارائه می دهد؟ تقریبا هیچی، فقط 
در کل 110 دقیقه فیلم دو کادر درست بسته می 
شود. نقش بنیامین یکی از بی معنی ترین و لوس 
ترین کاراکترهایی است که در طول تاریخ سینما 
دیده بودم. وقتی کسی نمی تواند صحبت کند  نگاه 
و خنده و راه رفتن پیشکش- چرا باید در فیلم بازی 
کند؟ خب، تیتراژ را خوانده است و مهم تر هم اینکه 
باید با حضورش در فیلم خرج گزاف دورهمی عوامل 
در هند به گونه ای دربیاید.  گلزار هم مثل همیشه 
بد است و نقش هردویشان ابدا به دانشجوی پزشکی 
نمی خورد. سالم بمبئی از فیلم فارسی های قبل از 
انقالب چندین کیلومتر عقب تر است. فیلم فارسی 
های دهه 70 و 80 ایرج قادری را وقتی مرور می 
کنیم با تمام ضعف هایش حداقل میشد آن را تحمل 
کرد، حتی فیلم فارسی سال قبل سیروس الوند “این 
سیب هم برای تو” را می شود دید و با آوانس تحمل 
کرد ولی سالم بمبئی در هیچ قالبی نمی گنجد. به 
یک مثال توجه کنید؛ گلزار توسط بدمن دلقک فیلم 
زندانی می شود )که البته این را ابدا در فیلم نمی 
بینیم( بعد از بیش از 40 روز رها و در خیابان انداخته 
می شود. تمام هنر فیلمساز این بوده که ریشی انبوه 
برای او بگذارد. دریغ از اینکه حتی نیم گرم وزن او 
کم شده باشد یا خراشی کوچک یا تغییری در چهره 
او نسبت به قبلش مشاهده شود. کامال شسته و 
اتوکشیده زندانی شده و سپس با شنیدن این دیالوگ 
که 40 روز سپری شده است، به طور کامال شیک 
هم آزاد شود. فیلم یک کمدی ناخواسته است، بیننده 
را می خنداند ولی به دلیل مضحک بودنش. فیلم 
نه تلخ است نه شیرین؛ متاسفانه گس هم نیست. 
عشق فیلم چیست؟ از ابتدا تا انتهای فیلم با معنی 
و بی معنی بیش از صد بار از زبان عشاق فیلم می 
شنویم که دوستت دارم. آیا این برای ساختن عشق 
کافی نیست؟ حرف زدن از حافظ و گاندی و نماز 
از شوخی های خیلی  مادر هم دیگر  به  احترام  و 
بی مزه فیلمساز است. فیلم با فلش بکی از درون 
هواپیما آغاز می شود و به خاطرات علی میرود و 
علی چیزهایی را به خاطر می آورد که خودش در آن 
شرکت نداشته است. چه طوری ممکن است؟ شاهکار 
قربان محمدپور باید کاندید جایزه تمشک طالیی شود.

گفتگوی اختصاصی با والدین شهید میرزایی؛ 

نتوانست در مقابل فریاد »هل من ناصر ینصرنی امام« ساکت بماند 
مادر شفاعتت خواهم کرد ...

داستانک

تاوان عشق
 * محمد نظام دوست تامند

در  بود.  عاشق 
از  عشق  شکست 
کشید  دست  زندگی 
و  کوچه  آواره  و 
آزار  بی  شد.  خیابان 
نداشت  نیاز  تا  و  بود 
از کسی چیزی قبول 
نشسته  کمتر  و  رفت  می  راه  بیشتر  کرد.  نمی 
َدمَدمه  آباد،  شوکت  راه  مسیر  در  سرانجام  بود. 
گرفت  زیر  را  او  ناجوانمردی  مغرب،  اذان  های 
از  ندانسته  هم  دیگر  ماشین  چند  کرد.  فرار  و 
خویشاوندانش  از  یکی  گذشتند.  جسدش  روی 
و  بود  له شده  گفت:  بود  رفته  به شناسایی  که 
 1386 مهرماه  غریبانه  تشییعی  در  و  ناشناس؛ 
در بهشت متقین بیرجند به خاکش سپردند.  )م.ن(

شبستان- شهادت، اوج تعالی انسان است. در فرهنگ اسالم 
ارزشمندترین و گرانبهاترین حرکت، شهادت است و شهید 
کسی است که با نثار جان خود، درخت اسالم را آبیاری کرده 

و فساد را ریشه کن می کند.
شهیدان، مقاومت و پویایی جامعه را تضمین می نمایند و به 
جامعه ظرفیت روحی می بخشند و ضعف و سستی را از بین 
می برند و هر جامعه ای که افراد آن این گونه باشند، مشمول 
رحمت و نصرت خداوند هستند، و دیگر شکست نخواهند 
خورد که: » ان ینصرکم الّل فال غالب لکم؛ اگر خدا یاریتان 
کرد، دیگر کسی بر شما غلبه نمی کند.« شهادت، فنا شدن 
انسان برای نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی 
مطلق است و شهادت، مرگی از راه کشته شدن است، که 
شهید آگاهانه و به خاطر هدفی مقّدس و به تعبیر قرآن: »فی 

سبیل الّل« انتخاب می کند.
مقام معظم رهبری در خصوص شهیدان فرمودند؛ »شهیدان 
عزیز ما کسانی بودند که در عین جوانی و بعضی در عین 
نوجوانی حاضر شدند برای خیر کشور، مصالح کشور، حفظ 
استقالل کشور، دفع دشمنان کشور، جان خودشان را فدا 

کنند؛ این خیلی ارزش واالیی است«.
محمدعلی  شهید  شهادت  سالگرد  امین  سی  مناسبت  به 
میرزایی در 19 دی به دیدار پدر و مادر بزرگوار این شهید 
عزیز رفتم و پای درد و دل ایشان نشستم؛ شهید محمدعلی 
میرزایی در سن 19 سالگی در عملیات کربالی 5 به درجه 
شهادت رسید. ساعت 9 صبح قدم به خانه ای ساده اما در 
عین حال باصفا گذاشتم و پدر شهید میرزایی به استقبالم 
شهید  مادر  با  و  کرد  راهنمایی  خانه  داخل  به  مرا  و  آمد 
میرزایی احوالپرسی کردم و بر روی مبل ساده ای نشستم که 
عکس های مختلفی از شهید محمدعلی میرزایی توجه مرا به 
خود جلب کرد، داغ سنگین شهادت فرزندشان برای دفاع 
از این خاک، یک موی سیاه برای این پدر و مادر بر جای 
نگذاشته بود و کهنسالی را سریع تر از معمول پیش برده بود. 
میدانستم خاطرات بسیاری از شهید در ذهنشان مرور می 
دو که عاشق محمدعلی هستند  این  نگاه  در عمق  شود 

دلتنگی هست اما پشیمانی نه...

نتوانست در مقابل فریاد هل من ناصر ینصرنی 
امام راحل ساکت بماند

غالمرضا میرزایی پدر بزرگوار شهید گفت: محمدعلی در 17 
مرداد 46 به دنیا آمد و دوره دبستان و راهنمایی را با موفقیت 
پشت سر گذاشت او در دوران راهنمایی از مدرسه شهید 
مطهری بیرجند می گریخت تا در راهپیمایی ها علیه رژیم 
شاهنشاهی شرکت کند. وی با بیان اینکه شهید محمدعلی 
میرزایی بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز روابط نزدیکی با 
نهادهای انقالبی داشت، گفت: او در جریان حمالت خیابانی 
منافقین و ماجرای بنی صدر تمام وقت خود را در خدمت 
بسیج بود. پدر بزرگوار شهید میرزایی با اشاره به اینکه با 
شروع جنگ تحمیلی خود را وقف جهاد فی سبیل الل نمود، 
افزود: 13 ساله بود که برای اولین بار در جبهه حضور یافت و 
در گردان شهید آهنی به عنوان کوچک ترین رزمنده مشغول 

به خدمت شد. میرزایی با توجه به اینکه در سال 62 به عنوان 
نیروی برجسته اطالعات شهید در عملیات مسلم بن عقیل 
شرکت کرد، ادامه داد: او همچنین در عملیات های والفجر 
مقدماتی، والفجر1، والفجر8، بدر، خیبر و دیگر عملیات ها 
شرکت داشت. وی با بیان اینکه در مراسم عاشورا و تاسوعای 
حسینی همواره با شهید شرکت می کردیم، گفت: همواره در 
صف عزاداران فریاد یاحسین)علیه السالم( بر لب داشت و 
هیچ گاه نمی توانست در مقابل فریاد هل من ناصر ینصرنی 

امام راحل ساکت بماند.

با پیروی ازخط رهبری و شهدا هیچ گاه کشور به 
دست بیگانه نخواهد افتاد

پدر بزرگوار شهید میرزایی با اشاره به اینکه در سال 65 برای 
حضور در عملیات کربالی 5 شهید به جبهه رفت، افزود: 

به عنوان فرمانده گردان خط شکن تیپ 21 امام رضا)علیه 
السالم( خراسان در عملیات شرکت کرد و وارد میدان شد و 
در این عملیات به درجه رفیع شهادت رسید. میرزایی با توجه 
به اینکه شهدا رفتند تا انقالب اسالمی و کشور پا برجا بماند، 
تاکید کرد: آرامش خود را مدیون شهدا هستیم و اگر دوباره 
جنگ شود نه تنها فرزندانم بلکه خودم نیز برای مقابله با 
دشمن به جبهه خواهم رفت و اگر پیرو خط رهبری و شهدا 

باشیم هیچ گاه کشور به دست بیگانه نخواهد افتاد.

امام خمینی)ره( قلب من است بدون قلب هرگز 
نمی توانم زنده باشم

به  اشاره  با  نیز  میرزایی  شهید  مادر  همایونی  کبری 
اینکه اسم شهید را ایشان انتخاب کردند، ادامه داد: اگر 
محمدعلی کار خوبی را انجام می داد او را با خرید اسباب 

بازی یا دیگر وسایل تشویق می کردیم.
بود،  شان  خانه  نزدیک  مسجد  اینکه  به  توجه  با  وی   
افزود: محمدعلی همواره برای شرکت در نماز جماعت 
ماه  در  و  داشت  مسجد حضور  در  مذهبی  مراسمات  و 
و  داریم  نگه  توانستیم  نمی  خانه  در  را  او  نیز  محرم 
همواره در هیئت ها شرکت می کرد. همایونی به خاطره 
ای از شهید میرزایی اشاره  و بیان کرد: محمدعلی یک 
بار از ناحیه پا مجروح شده بود و مدت ها با عصا راه می 
رفت و هنگامی که از او خواستیم تا بهبودی کامل در 
خانه بماند، جواب داد شما و پدرم چشمان من هستید 
بدون چشمان  امام خمینی)ره( قلب من هستند، من  و 
نمی  بدون قلب هرگز  زندگی کنم ولی  توانم  خود می 
توانم زنده باشم.  مادر شهید میرزایی با اشاره به اخالق 
بلوغ  سن  از  قبل  گفت:  بزرگوار  شهید  این  روحیات  و 
داشت  توجه  بسیار  حجاب  مسئله  به  و  خواند  می  نماز 
اوقات  در  همواره  و  بود  سخاوتمند  و  مهربان  بسیار  و 
را  توپش  همیشه  من  و  کرد  می  بازی  فوتبال  فراغت 
مخفی می کردم تا درسش را بخواند اما او دوباره توپ 

می خرید تا فوتبال بازی کند.

مادر من شما را در روز قیامت
 شفاعت خواهم کرد

وی با توجه به اینکه می دانستم محمدعلی شهید می 
داد:  ادامه  کرد،  می  شهادت  آرزوی  بسیار  چون  شود 
هنگامی که خبر شهادت فرزندم را شنیدم با خود گفتم 
و  سپردم  السالم(  حسین)علیه  امام  به  را  قربانی  این 

همواره این بیت شعر را زیر لب زمزمه می کرد؛ 
سوختم خاک شدم چون آتش 

همه رفتند و من غم زده تنها ماندم
همایونی در پایان اظهار داشت: بعد از شهادت محمدعلی 
را در خواب دیدم  به من گفت » مادر من شما را در روز 
قیامت شفاعت خواهم کرد« و افتخار می کنم که فرزند 

خود را در راه اسالم کشور دادم.

به روز باشید می دانستید که ...نکات ریز خانه داری
چطور مزه بد و کهنه چای زیاد جوشیده را از بین ببریم؟

اگر چای زیاد دم کشید یا به مرز جوشیدن رسید، می توانید 
با انداختن 2حبه قند در قوری، طعم بد و جوشیده چای را 

ازبین ببرید.

قطرات  نمایید  مي  رانندگي  درآب  باال  سرعت  با  وقتی 
و  موتور شده  محفظه  وارد  تواند  مي  آب  پاشش  از  ناشي 
سیستم جرقه را خیس نموده و باعث خاموش شدن موتور 

و توقف ناگهاني خودرو شود. ؟!

در کوچه، خیابان، پارکینگ ها و غیره همیشه خودروی 

خود را طوری پارک نمائیم که جای پارک برای دیگران و 

نیز خروج آنها از جای پارک به راحتی فراهم باشد.

ترفند

کاریکاتور در حاشیه گرانی گوشت - جواد طریقی اکبرپور

چطور می توانیم 
بخار روی شیشه را از بین ببریم؟

روستای دزگ بند دره-  ابوالفضل هوشمندیقاب عکس

کاهش دمای هوا  در برخی نقاط استان و یخ زدن آب بر روی تنه یک درخت

سیب زمینی را نصف کنید و از داخل به 
شیشه  خودرو  بمالید !

هر ماده غذایی شبیه یک عضو بدن است و برای سالمت آن عضو، مفیدترین ماده غذایی محسوب می شود ...

داده نما، آوای خراسان جنوبی
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به اطالع نیکوکاران
ارجمند  می رساند:

موسسه  خیریه  
مهـر ماندگـار

 به   منظور  نگهداری  فرزندان
 بی سرپرست  و بد سرپرست 6-3 سال 
به  ساختمانی  مناسب ترجیحا  محدوده 

خیابان توحید   نیازمند می باشد.
لطفا با شماره های

 09370371133 - 32211826 
تماس حاصل فرمایید.

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

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

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

تاالر پذیرایــی درویش 

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین 22000 تومان
قند 17000 تومان
شکر 2800 تومان

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
دستمال کاغذی 300 برگ 1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان

تن ماهی 180گرمی 3660 تومان
پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 تومان

پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 
تومان

 پوشک مولفیکس معمولی 8000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی 9000 تومان
ماکارونی زر  700 گرمی  1800 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

ارسـال رایگـان پخش مواد غذایی مروارید

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده

هاشور مویی - بیلدینگ 
)قیمت منصفانه(

درخواسـت بازدیـد از نمونـه 
کارها در تلگرام

09363075516
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حضرت فاطمه معصومه )س(، بانوی کرامت و معرفت

دوشنبه *20 دی  1395 * شماره 3693

آیه روز  

بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي، و تجمل پرستي و تفاخر در ميان شما و افزون طلبي در اموال و 
فرزندان است . حدید آیه ۲۰

حدیث روز  

هركس نتواند به زیارت من بياید، برادرم را در رى یا خواهرم را در »قم« زیارت كند كه ثواب زیارت مرا 
در مى یابد.امام رضا )ع(

 بارگاهى كه به شهر قم به پاست
هم براى نجف هم كربالست
خاک اورا غرق بوسه مى كنم

چون كه جاى پاى اربابم رضاست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

به قتل رساندن امیر کبیر

رجال و شاهزادگان دربارى كه اصالحات امير را تا 
حد بسيارى به ضرر خود مى دیدند، دست به اقداماتى 
عليه وى زدند. این افراد كه صاحب نفوذ و قدرت هم 
بودند براى متوقف نمودن و بازگرداندن اميركبير از 
راهى كه طى مى كرد، كوشش بسيارى نمودند و چون 
راهى نيافتند اتهامات بسيارى را به صورت شایعه به او 
وارد ساختند. و كم كم ناصرالدین شاه كه هنوز بيست 
سال هم نداشت به امير سوء ظن پيدا كرد و وى را از 
صدارت عزل و فقط در مقام اميرنظام وى را باقى نهاد.
ناصرالدین شاه در روز پنجشنبه 19 محرم 1۲68 ه .ق 

دستخطى به این مضمون براى امير فرستاد:
دارد  زیاد  زحمت  كبرى  وزارت  و  صدارت  »چون 
و تحمل این مشقت بر شما دشوار است، شما را از 
آن كار معاف كردیم. باید در كمال اطمينان مشغول 
امارت نظام باشيد و یک قبضه شمشير و یک نشان 
كه عالمت ریاست كل عساكر است فرستادیم. به آن 
كار اقدام نمایيد تا امر محاسبه و سایر امور را به دیگران 

از چاكران كه قابل باشند واگذاریم.«
سرانجام امير به اجبار از تهران به فين كاشان، البته به 
دستور شاه، تبعيد گردید روز پنجشنبه بيست و ششم 
محرم، امير و تمام اعضاء خانواده ى او را، از جمله؛ 
عزت الدوله و دو دختر امير از او و پس از همسر سابق و 
مادر امير، تحت الحفظ به طرف كاشان حركت دادند و 
سرانجام روز هشتم صفر سال 1۲68، امير و همراهان 

وى وارد تبعيدگاه خود »باغ فين« شدند.
پس از پشت سر نهادن دو مرحله ى عزل و تبعيد امير 
حال نوبت مرحله ى سوم یعنى قتل وى بود و سرانجام 

آن نيز عملى گردید.

 شخصى به پسرش وصيت كرد كه پس از مرگم 
جوراب كهنه اى به پایم بپوشانيد، مى خواهم در قبر 
در پایم باشد.  وقتى كه پدرش فوت كرد و جسدش 
را روى تخته شست و شوى گذاشتند تا غسل بدهند، 
پسر وصيت پدر خود را به به عالم اظهار كرد، ولى 
ما،  دین  اساس  طبق  گفت:  و  كرد  ممانعت  عالم 
هيچ ميت را به جز كفن چيزى دیگرى پوشانيده 
تا وصيت  ورزید  اصرار  بسيار  پسر  ولى  نمى شود! 
پدرش را بجاى آورند، سر انجام تمام علماى شهر 
 یکجا شدند و روى این موضوع مشورت كردند، كه 
سرانجام به مناقشه انجاميد. در این مجلس بحث ادامه 
داشت كه ناگهان شخصى وارد مجلس شد و نامه پدر 
را به دست پسر داد، پسر نامه را باز كرد، معلوم شد كه 
نامه )وصيت نامه( پدرش است و به صداى بلند خواند:  
پسرم! مى بينى با وجود این همه ثروت و دارایى و 
باغ و ماشين واین همه امکانات وكارخانه  حتى اجازه 
نيست یک جوراب كهنه را با خود ببرم. یک روز مرگ 
به سراغ تو نيز خواهد آمد، هوشيار باش، به توهم اجازه 
یک كفن بيشتر نخواهند داد. پس كوشش كن از 
دارایى كه برایت گذاشته ام استفاده كنى و در راه نيک 

و خير به مصرف برسانى.

در سال ۲۰1 هـ . ق، یک سال پس از سفر 
تبعيد گونه حضرت رضا )ع( به شهر » مرو« 
حضرت فاطمه معصومه )س( همراه عّده اي 
از برادران خود براي دیدار برادر و تجدید عهد 
با امام زمان خویش راهي دیار غربت شد. در 
 طول راه به شهر ساوه رسيدند، ولي در آنجا 
مأموران  با  بيت  اهل  مخالفين  از  اي  عده 
همراهان  با  و  نموده  همراهي  حکومتي 
حضرت به نبرد و جنگ پرداختند كه عّده اي 
از همراهان حضرت در این حادثه غم انگيز به 
شهادت رسيدند. حضرت در حالي كه از غم و 
حزن بسيار مریضه بود با احساس ناامني در 
شهر ساوه فرمود: مرا به شهر قم ببرید، زیرا از 
پدرم شنيدم كه فرمود: شهر قم مركز شيعيان 
ما مي باشد؛ سپس حضرت به طرف قم حركت 
نمود.بزرگان قم وقتي از این خبر مسّرت بخش 
مّطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند و 
در حالي كه »موسي بن الخزرج« بزرگ خاندان 
»اشعري زمام شتر آن مکّرمه را به دوش مي 
كشيد؛ ایشان در ميان شور و احساسات مردم 

قم وارد آن شهر مقّدس شد و در منزل »موسي 
بزرگوار  آن  فرمود.  نزول  اجالل  بن خزرج«  
هفده روز در شهر والیت و امامت به سر برد 
و در این مّدت مشغول عبادت و راز و نياز با 

پروردگار متعال بود.
مسافران کاروان حضرت معصومه

معصومه  حضرت  سفر  در  مهم  بسيار  نکته 
)س( به ایران این بود كه آن حضرت و سایر 
اعضاى كاروان مى دانستند كه چه در این سفر 
به سالمت به مقصد برسند و چه خطرى آنها را 
تهدید كند، در هر صورت پيروز ميدان هستند 
چون توانسته اند اسالم اصيل را به ایرانى ها 
معرفى كنند. به عبارت دیگر اگر زنده مى ماندند 
فرصت تبليغ و ترویج دین اسالم را داشتند. اما 
شهادت شان هم خير و بركت بسيارى داشت. 
چون وقتى مامون به نيروهاى خود دستور داد 
تا سادات علوى را در هر جاى ایران به شهادت 
برسانند، ایرانى ها شاهد این ظلم مامون بودند 
و حقيقت مظلوميت و حقانيت خاندان اهل بيت 

عليهم السالم براى آنها مشخص مى شد.

غروب مهتاب در شهر ستارگان 
در رابطه با علّت مریضي نابهنگام حضرت و 
مرگ زود رس آن بزرگوار گفته شده است كه 
زني در شهر ساوه ایشان را مسموم نمود كه این 
مطلب با توجه به درگيري دشمنان اهل بيت با 
همراهان حضرت و شهادت عده اي از آنها » در 
ساوه« و جّو نامساعد آن شهر و حركت نابهنگام 
آن بزرگوار در حال مریضي به سوي شهر قم 
با شد.آري آن  تواند  قابل قبول مي  ، مطلبي 
حضرت كه مي رفت زینب وار با سفر پر بركتش 
سند گویایي بر حقانيت امامت رهبران راستين و 
افشاگر چهره نفاق و تزویر مأموني باشد، و همانند 
قهرمان كربال پيام آور خون سرخ برادري باشد 
كه این بار مّزورانه به قتلگاه )بني عباس ( برده 
مي شد، ناگاه تقدیر الهي بر این شد كه مرقد آن 
بزرگ حامي خط والیت و امامت براي هميشه 
تاریخ ، فریادگر مبارزه با ظلم و بي عدالتي ستم 
الهام بخش پيروان راستين  پيشگان دوران و 

تشّيع علوي در طول قرون و اعصار باشد.
حضرت معصومه )س( هم همراه با دو كنيز، 

به  خود  خواهران  از  نفر  سه  و  خادمه   یک 
خاتون  خدیجه  صغرى،  فاطمه  هاى  نام 
این  چون  ظاهر  به  ماندند.  تنها  ميمونه  و 
به  را  آنها  حکومت  ماموران  بود،  زن   افراد 
از  گروهى  موقع  همين  نرساندند.در  شهادت 
شيعيان و دوستداران اهل بيت عليهم السالم كه 
خبر ورود كاروان حضرت معصومه )س( را شنيده 
بودند، براى استقبال از ایشان به ساوا رفتند تا آنها 
را به قم دعوت كنند. اما زمانى به كاروان رسيدند 

كه همه شهيد یا متوارى شده بودند.
 به این ترتيب حضرت معصومه )س( را كه آن 
زمان حدود ۲8 ساله بود به شهر قم رساندند. 
حضرت معصومه )س( كه از پدر بزرگوار خود، 
امام موسى كاظم )ع(، درباره شرافت و ميهمان 
نوازى مردم قم بسيار شنيده بود، در این شهر 
توقف مى كند. چون حوادث و مشکالتى كه 
پيش آمد سبب بيمارى آن حضرت شد و قصد 
داشت پس از بهبود راهى خراسان شود. اما پس 
از 1۷ روز در دهم ربيع الثانى سال ۲۰1 قمرى در 

این شهر از دنيا مى رود.

مقام علمي حضرت معصومه )س(
نقل شده كه روزي جمعي از شيعيان، به قصد 
دیدار حضرت موسي بن جعفر )ع( و پرسيدن 
پرسش هایي از ایشان، به مدینه منوره مشرف 
شدند. چون امام كاظم )ع( در مسافرت بود، 
پرسش هاي خود را به حضرت معصومه )س( 
كه در آن هنگام كودكي خردسال بيش نبود، 
دیگر  بار  براي  روز  آن  فرداي  دادند.  تحویل 
به منزل امام رفتند، ولي هنوز ایشان از سفر 
برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش هاي خود را 
باز خواستند تا در مسافرت بعدي به خدمت امام 
برسند، غافل از این كه حضرت معصومه )س( 

جواب پرسش ها را نگاشته است.
بسيار  كردند،  مالحظه  را  ها  پاسخ  وقتي   
خوشحال شدند و پس از سپاسگزاري فراوان، 
شهر مدینه را ترک گفتند. از قضاي روزگار در 
بين راه با امام موسي بن جعفر )ع( مواجه شده، 
ماجراي خویش را باز گفتند. وقتي امام پاسخ 
فرمود:  بار  سه  كردند،  مطالعه  را  ها  پرسش 

پدرش فدایش.

عارفانه روز

امروز زیباترین ها را نصيب دوستانم فرما
تا تقدیرشان آن گونه كه تو مى پسندى 

مهيا شود روزتان شاد همراه 
با لطف خداى مهربان

حتي كساني كه جهان آنها را به عنوان
 موفق ترین اشخاص مي شناسد تشنه
 تشویق و كلمات پرمحبت و سرشار 

از تحسين و قدرداني هستند.

روانشناسان مي گویند كه یکى از موثرترین
 راه هاي ایجاد اعتماد به نفس، خویشتن 

دوستى است و یکى دیگر، مراقبه روزانه است.

این را به خاطر داشته باشيد كه گاهي پس از نشان 
دادن دل و جرات و پيروي از اعتقاداتتان، گویي 
نيرویي نامرئي شما را مي آزماید تا ببيند كه به 

تصميماتان به اندازه كافي ایمان دارید یا نه.

                        

پرنده   - ورزشگاه   -1 افقي: 
چيز  هر    - تالشگر   -۲ نجار 
 -3 مشکي  رنگ   - خوردني 
هاى   دنده  چرخ   - ضروري 
ساعت را به حركت درمي آورد 
- درد و رنج 4- گونه - ظرف 
زمان و مکان - ورودي خانه - 
زاري 5- صاحب ذوق  در حال 
آرام  رود   - -گروه  عواطف   و 
شهرهاي  از   - تبار  و  نژاد   -6
 -۷ روپوشي  پارچه   - همدان 
قوم مغول - نوعي پارچه توري 
نقشه دار -  كوچکترین جزء یک 
 - بزرگواري  و  جالل   -8 ماده 
دشمن سالمتي - بادبزن برقي 
اصلي  نام   - مهيب  فریاد   -9
بلند  فریاد    - فارسي  سلمان 
آغاز سال - فرمان  1۰- فصل 
زنگ چهارپایان 11-   مغولي - 
معروف  آثار  از   - پيکاندار  تير 
تيغي  جوجه   - فرخزاد  فروغ 
گيري حجم  اندازه  واحد    -1۲
تعجب  حرف    - انگلستان  در 
خانم ها - گياه رنگي - الفباي 
 - سرخ  گل   -13 موسيقي 
ناخوش  بيمار و  آرزوي عالي-  
بيماري   - بو  شب  گل   -14
واگيردار  - هنر هفتم 15-  گل 

خوشبو و زیبا  -خدمه هواپيما

از   - گرفتن  یاد   -1 عمودي: 
آثار معروف گالبدره اي ۲- لقب 
امام چهارم)ع( - كلفت و ضخيم 
كشور  مردم  زبان  -  حصير3- 
نشاني  برافروختگي-    - تایلند 
مرده  روي  ریختن  خاک   -4
در قبر - گوشت تركي -  سگ 
بيمار - دریاي عرب 5- حيوان 
وحشي -  معشوق و محبوب  - 
نفس  هنوز   -6 فيزیکي  امتداد 
مي كشد -  گل سرخ  -كشور 
غاري   - ميهن   -۷ خوشبخت 
مجسمه   - زاهدان  در  زیبا 
عجایب  جزو  كه  الجثه  عظيم 
هفتگانه باستاني است 8- محل 
عبادت  - ورزشي با توپ بيضي 

اجسام  جایي  جابه  وسيله   -
سنگين 9- نبرد و رزم  - غذاي 
ظهر - جمله قرآني 1۰-  به رو 
خوابيده - پوشاننده - كناره دریا 
11-  بازدید و وارسي - وسيله 
شباهت  پسوند   - كوبي  آب 
واحد  صنعتي-   خاک    -1۲
الکتریکي   اندازه گيري مقاومت 
قهرمان    - اروپا  رودهاي  از   -
فخرالدین گرگاني 13-  پيمانه 
حيله   - نوشابه  كشور   - كننده 
گر حافظ 14-  هر ردیف دیوار 
تکرار شدن  پيوسته -    - گلي 
- پدر شعر نو 15-  از تاليفات 
فرارسيدن    - طوسي   آذري 

هنگام مرگ

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3693

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

ندرکزپباهرواشم1

اوهیبوگنکامیا2

زینکمسومتلالد3

کلمکاهوننسار4

نایهمادخدکتب5

یانوناقنردمو6

میالماشموبار7

الوتنریبالدید8

نارگریانتسلا9

تتلصولماوعنپ10

یسهراوفهنیگا11

بیشالالایلار12

ابیرفهدورهبنا13

هروابیهلملامل14

ییاوسرهوکنولیل15

     سـاندویچ فــدک
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش  1000 حلقه 
الستیک  مستعمل سواری 

09158630250

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

کار خوب اتفاقی نیست

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

09159634038 -09155642959

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مغازه میوه فروشی با کلیه لوازم با 
نازل ترین قیمت به فروش می رسد. 

09109275324
به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی 
باال برای ارتباط تلفنی با ادارات نیازمندیم.    

به یک مهندس عمران خانم 32323292 - 09159371053
و حسابدار خانم برای کار در 

شرکت عمرانی نیازمندیم.
09120876690

32421544

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

ایزوگام فنودی 10 سال ضمانت و  5 سال بیمه
پخش و نصب در سراسر استان   09151639659- 32420384

با نازل ترین 

قیمت

نماکاری ساختمان فنودی
اجرای انواع آجر سفال 3 سانت، 

5 سانت و غیره
09384421676

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات و 
قیمت استثنایی یا معاوضه با 
اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

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

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

پیمانکـاری سنـگ
اجرای: سنگ مالن - تراش مالن

بند کشی مالن - الشه نما
جدول سنگی

 09153618310 - کارگر
 09151642399 - کیانی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

به دو نفر خانم برای تکمیل بخش 
فروش و یک نفر آقا برای تعمیرات 
دستگاه کپی در نمایندگی توشیبا 

نیازمندیم.
آدرس: بلوار شهدای عبادی ، ابتدای 
بلوار شهید فایده ، ساختمان توشیبا 

ساعت مراجعه:
 8 الی 13 و 17 الی 20
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ایران با چهار تیم کشتی فرنگی در جام تختی

سنی  های  رده  در  ایران  فرنگی  کشتی  منتخب  تیم  چهار  ترکیب 
بزرگساالن و جوانان در تورنمنت بین المللی جام جهان پهلوان تختی 
مشخص شد. سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی، جام 
تختی روزهای 30 دی و اول بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.

رقابت های بین المللی جام تختی در سه رشته آزاد، فرنگی و کشتی 
پهلوانی به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

6 مدال نمایندگان معلول ایران در نخستین
 روز مسابقات اسکی آلپاین

نمایندگان معلول ایران در نخستین روز رقابت های بین المللی اسکی 
بین  های  رقابت  دوره  یافتند.نخستین  دست  مدال  شش  به  آلپاین 
مارپیچ  در  آلپاین  رشته  مسابقات  معلوالن،  و  جانبازان  اسکی  المللی 

بزرگ در پیست اسکی دربندسر در شمال شرق تهران برگزار شد.

برنامه رقابت های بسکتبال با ویلچر قهرمانی 
زیر 23 آسیا اعالم شد

با ویلچر قهرمانی زیر 23 سال آسیا -  برنامه رقابت های بسکتبال 
اقیانوسیه اعالم شد که تیم ایران، چهارم  بهمن به مصاف تایلند و 
نهم   تا  از چهارم   و  ای  دوره  به صورت  مسابقات  رود.این  می  هند 

بهمن ماه در بانکوک تایلند برگزار می شود.

تیم ملی هاکی سالنی ایران فینالیست رقابت های 
چند جانبه کرواسی شد

ملی پوشان هاکی سالنی ایران باشکست حریفان خود در رقابت های 
بین المللی چند جانبه 2017 به میزبانی کرواسی به فینال این رقابت 
ها راه یافتند. ملی پوشان کشورمان در دومین روز از رقابت های چند 
جانبه به میزبانی کرواسی، با نتیجه پنج بر دو تیم میزبان را شکست 
دادند و در مصاف با منتخب باشگاه های این کشور نیز با نتیجه 15 بر 
3 به پیروزی رسیدند.در روز نخست این رقابت ها نیز تیم های اسلونی 

و بالروس مغلوب هاکی بازان ایران شدند.

مراسم قرعه کشی رقابت های قهرمانی فوتبال ساحلی
 آسیا برگزار می شود

قرعه کشی رقابت های قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا در سال 2017 
و انتخابی جام جهانی باهاما انجام می شد و تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران در کنار 13 تیم دیگر حریفان خود را می شناسند.مراسم رسمی 
مقر  کواالالمپور  در  آسیا   ساحلی  فوتبال  های  رقابت  کشی  قرعه 
کنفدراسیون آسیا برگزار می شود.این رقابت ها به منزله رقابت های 
های  تیم  است.   2017 باهاما  ساحلی  فوتبال  جهانی  جام  مقدماتی 
شرکت کننده به 2 گروه 5 تیمی و یک گروه 4 تیمی تقسیم می شوند. 

7 اشتباه متداول درباره کلسترول 

اگر چه حفظ رژیم غذایی سالم، فعالیت 
کاهنده  داروهای  مصرف  و  مستمر  بدنی 
کلسترول،برای نگهداشتن سطح کلسترول 
در محدوده طبیعی و حفظ سالمت قلب 
مفید است.1-نادیده گرفتن قند در رژیم 
غذایی2- تمرکز بر روی سطح کلسترول 
ال3-کلسترول  دی  ال  همان  یا  بد 

از  پس  و  میانسالی  دوران  عارضه  باال 
کاهنده  داروهای  مصرف  است4-  آن 
است  کافی  آن  کنترل  برای  کلسترول، 
5- قطع کامل چربی های خوراکی برای 
کنترل کلسترول ضروری است6-کلسترول 
بیماری افراد چاق است 7- کلسترول باال 

یک بیماری مردانه است .

صبحانه تخم مرغی سالم

تخم مرغ بخشی از تغذیه روزانه ما است 
که می توان آن را به شیوه های مختلفی 
مصرف کرد. تخم مرغ نه تنها در ترکیب 
غیره  و  کوکوها  مانند  زیادی  غذاهای 
ای  ویژه  جایگاه  بلکه  شود  می  استفاده 
از  غنی  مرغ  تخم  دارد.  نیز  صبحانه  در 
پروتئین و حاوی اسیدآمینه های ضروری 

است که در ساخت و حفاظت از ماهیچه 
ها، بافت ها و اعضای بدن نقش دارند. در 
این مطلب توصیه هایی برای شیوه تهیه 
مفید  غذایی  ماده  این  سالم تر  مصرف  و 
داریم. نیمرو یکی از بهترین گزینه ها برای 
صبحانه است. به شرط آنکه در پخت آن از 

روغن و کره کمتری استفاده شود.

12 نشانه  گردش خون ضعیف

تنها  که  کنند  می  فکر  مردم  از  بسیاری 
افراد مسن و پیر با مشکالت گردش خون 
ضعیف دست به گریبان هستند، اما این 
افراد جوان بسیاری  نیست.  لزوما درست 
نیز از گردش خون ضعیف به واسطه رژیم 
های غذایی نامناسب و ورزش نکردن رنج 
می برند.1-خستگی همیشگی 2- سردی 

زیر  تیره  پاها 3- حلقه های  و  دست ها 
چشم ها 4-اشکال در تفکر واضح 5- بی 
بی   -7 گوارشی  مشکالت   -6 اشتهایی 
حسی در دستها و پاها 8- تورم دست ها 
و پاها 9- سیاهرگ های واریسی 10-مو و 
ناخن های ضعیف 11-احساس فشردگی 

در سینه 12- زخم های پا

بامیه، بمب خاصیت! 

بیماری ها  از  به بسیاری  ابتال  بامیه خطر 
را  فکرش  آنچه  از  بیش  را  سرطان ها  و 
ایمنی  و سیستم  کاهش می دهد  بکنید، 
بدن را قوی می کند، بامیه بهترین داروی 
قند است زیرا لوزالمعده را فعال می کند.  
بامیه می تواند ناراحتی های روده و معده 
این  و  کند  درمان  را  معده  زخم  ازجمله 

که  قدرتی  با  رنگ  سبز  مزه  با  خوراکی 
دارد مفاصل را نرم می کند و از رماتیسم و 
آرتروز جلوگیری می کند. بامیه سرشار از 
مواد مغذی با ارزشی مانند ویتامین های 
 ،5B ،ازجمله اسیدفولیک B و گروه B، B
6B ،2B و عناصری ازقبیل منگنز، کبالت، 

کلسیم، فسفر، پتاسیم، فیبر است.

عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها:عمدتاً شامل ناراحتی های گوارشی، 
تهوع، اسهال یا مدفوع نرم است. بعضی آنتی بیوتیکها ممکن است باعث 
حساسیت به نور آفتاب شوند. درصورت داشتن عوارض زیر با پزشک تماس 
بگیرید:استفراغ، اسهال آبکی شدید، دردهای شکمی شدید، پالکهای سفید 

بر روی زبان ، وجود ترشح یا خارش واژن
واکنش های حساسیتی:بعضی افراد به بعضی گروههای آنتی بیوتیکها 

)عمدتاً گروه پنی سیلین ها( حساسیت دارند ، در این صورت پزشک در 
صورت آگاهی، آنتی بیوتیک آن گروه را تجویز نخواهد کرد. عالئم حساسیت 
شامل جوشهای ریز قرمز ، خارش ، کهیر، ورم لب، صورت و زبان و موارد 

شدیدتر مثل سختی در تنفس و کاهش فشار خون می باشد.
 در خانمها، عالوه بر موارد فوق باید به نکات زیر توجه شود:

1- ممکن است مصرف آنتی بیوتیک منجر به عفونت قارچی واژن شود.

خوراکی  قرصهای  تاثیر  کاهش  باعث  است  ممکن  بیوتیک  آنتی   -2  
جلوگیری از بارداری شود، چه بسا در طول دوره درمان با آنتی بیوتیک 
باید  این موارد  باشد که در  بارداری الزم  از روشهای دیگر ضد  استفاده 
از داروساز یا پزشک مشاوره بگیرید.3 - درخانمهای باردار، بعضی آنتی 

بیوتیکها میتوانند از جفت عبور کنند و به جنین صدمه برسانند.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مصرف خود سرانه آنتی بیوتیک و عواقب آن )4(

کشف 40میلیونی البسه قاچاق در طبس

قاچاق  کاالي  کشف  از  طبس  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  این  در  ریال  40میلیون  ارزش  به 
گفت:مأموران  جاللیان  داد.سرهنگ  خبر 
ممنوعیت  طرح  اجراي  در  شهرستان  انتظامي 
مشکوک  اتوبوس  یک  قاچاق،به  کاالي  ورود 
کردند.                                                                                                                              متوقف  بازرسي  جهت  را  خودرو  و 
وي افزود: مأموران دربازرسي ازخودرو ، انواع البسه 
خارجي قاچاق که فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود 
پرونده جهت سیر  تشکیل  با  متهم  و  را کشف 

مراحل قانوني به مراجع قانوني معرفي شد.

دستگیري 10سوداگر مرگ با پاکسازي 13 نقطه جرم خیز

آلوده در  نقاط  پاکسازي  امنیت اجتماعي و  ارتقاء  انتظامي درمیان گفت:طرح  فرمانده 
مناطق جرم خیز این شهرستان اجرا شد.سرهنگ محمودزال بیگی گفت: با هدف استقرار 
نظم و امنیت در منطقه و برخورد با جرائم و ناهنجاري هاي اجتماعي،طرح پاکسازي نقاط 
آلوده و جرم خیز در منطقه با به کارگیري کلیه توان و امکانات انتظامي به مرحله  اجرا 
شد. وي افزود:مأموران با انجام اقدامات اطالعاتي که متشکل از 6 اکیپ بودند،13نقطه 
جرم خیز در سطح شهرستان را که به محل فعالیت خرده فروشان موادمخدر تبدیل شده 
بود را شناسایي و ضمن پاکسازي این محله ها 10خرده فروش مواد را دستگیر کردند.
وی افزود:در بازرسي از مخفیگاه این متهمان دستگیر شده،مقادیري موادمخدر صنعتي 
و سنتي وآالت استعمال مواد  مخدر کشف شد.وي اظهار داشت:در این رابطه دو متهم 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

سقوط دختر جوان از پل عابر پیاده مدرس بیرجند

رئیس پلیس آگاهی استان از مرگ خانمی 26 ساله در بیرجند خبر داد .سرهنگ  سید غالمرضا 
حسینی گفت : در ساعت 18:39 دقیقه شنبه شب بود که با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنی بر سقوط خانمی جوان از روی پل عابر پیاده خیابان مدرس بالفاصله مأموران پلیس 
و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند. وی گفت : مأموران با حضور در صحنه مشاهده 
کردند خانمی جوان 26 ساله از پل عابر پیاده سقوط کرده و نقش بر زمین شده است و توسط 
عوامل اورژانس در حال مداوای اولیه هستند که مصدوم با آمبوالنس به بیمارستان اعزام شد.وی 
افزود: تحقیقات محلی حاکی از این بود که مصدوم پس از چند مرتبه صحبت کردن با تلفن 
همراه ، خود را از روی پل به پایین پرتاب کرده است.طبق بررسی های کارشناسان صحنه جرم 
پلیس آگاهی در بررسی های اولیه هیچ اثری مؤید بر تعمدی بودن این حادثه کشف نگردید و بنا 

بر اعالم مأموران اقدامات پزشکی بر روی مصدوم مؤثر  نبوده و در بیمارستان فوت شده است .

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 

دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی
 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری
 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 6037991899549160

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

49-47 

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج7 و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

ایزوگام شرق 
بخشــی

آدرس: میدان توحید
09155622050- 32442331

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام : 95/10/25 هوایی  با تسهیالت ویژه

95/11/7  - زمینی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749

چطور غذا بخوریم تا مریض نشویم؟! 

نشده اید,  گرسنه  کاماًل  وقتی  تا  هرگز 
و  صبحانه  وقت  اگر  حتی  نخورید,  غذا 
ناهار و شام رسیده باشد. با افزایش سن، 
قوت هاضمه کم می شود لذا پس از سن 
جوانی، حجم غذا را کم کنید, نوشیدن آب 
و مایعات به همراه غذا، اشتباه است. افراد 
پس از اینکه لقمه را داخل دهان گذاشتند 

و مشغول جویدن شدند، قاشق را بر زمین 
بگذارند و تا لقمه بعدی صبر کنند. بهترین 
زمان بلع لقمه غذا، زمانی است که آن را 
به طور کامل جویده و به مایع نسبتاً رقیقی 
باشد.  آسان  آن  بلع  و  باشد  شده  تبدیل 
افراد سعی کنند که نیم ساعت قبل از غذا 

تا 2 ساعت پس از آن، مایعات نخورند.



7
آثار ثبت ملی استان به 806 اثر رسید

غالمی- علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی گفت: با ثبت 6 اثر طبیعی استان در فهرست میراث ملی تعداد آثار 
ثبت شده استان به 806 اثر رسید. وی عنوان کرد: این آثار شامل آبشارهای دره سبزرود سرایان، درخت کهنسال اسکیونگ 

درسربیشه، دره تجنود ، مجموعه چنار های تجنود زیرکوه، کال جنی طبس، بنه دره چلونک زیرکوه می شود.
دوشنبه* 20 دی 1395 * شماره 3693

7
راه اندازی اینترنت پرسرعت 
در 400 روستای استان
تا پایان سال

برزجی- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات از 
راه اندازی اینترنت پرسرعت در 400 روستای استان 
داد. علی دلگیر در گفتگوی  امسال خبر  پایان  تا 
راه  طرح  اینکه  بیان  با  آوا  روزنامه  با  اختصاصی 
اندازی اینترنت پرسرعت بی سیم و نسل چهارم؛ 
محروم  مناطق  دیجیتالی  شتاب  کاهش  با هدف 
دیجیتال،  کارهای  و  توسعه کسب  و  گسترش  و 
برای روستائیان استان در حال انجام است. گفت: 
این طرح یک طرح ملی در وزارت ارتباطات است 
که برای اجرا پس از برگزاری مناقصه به یکی از 
پیمانکاران واگذار شده است. وی افزود : اینترنتی 
که در این طرح ارائه می شود توسط شبکه های 
موبایلی است نه تلفن بیان کرد: این اینترنت توسط 
با  آنتن موبایلی BTS پوشش داده می شود که 
نصب یک آنتن حدود 50 روستای اطراف می توانند 
از اینترنت استفاده کنند. همچنین در این باره الزم 
نیست که خطوط موبایلی آنتن دهی داشته باشد. 
از شهریور سال 94  این طرح  کرد:  اذعان  دلگیر 
آغاز شده و در دو فاز اجرا خواهد شد. وی با بیان 
اینکه در فاز اول 400 روستای استان تحت پوشش 
اینترنت قرار می گیرد گفت: این فاز در دهه فجر 
امسال و یا در نهایت تا پایان سال جاری به بهره 
برداری خواهد رسید. مدیرکل ارتباطات و فناوری 
را  این طرح  پیمانکار  اینکه  به  اشاره  با  اطالعات 
اجرا کرده اما هنوز تحویل نداده است اظهارکرد: 
ویژه  برداری طرح، فروش  بهره  و  افتتاح  از  پس 
سیم کارت و مودم آغاز می شود. دلگیر با اشاره 
به اینکه فاز دوم طرح هم در حال طراحی شبکه 
است بیان کرد: در این فاز 700 روستای استان به 
شبکه اینترنت وصل می شود که پیش بینی می 
شود تا شهریور سال آینده به بهره برداری برسد. 
وی با بیان اینکه اینترنت ارائه شده در این طرح 
رایگان نیست گفت: پس از راه اندازی این طرح 

مردم بایدبرای خرید سرویس اقدام کنند.

اگر کشوری مدیر الیق نداشته باشد همه 
چیز بر باد رفته است

گروه خبر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه اگر 
کشوری همه چیز داشته باشد مثل معادن، زمین 
کشور  مانند  استراتژیک  موقعیت  حاصلخیر،  های 
ایران ، اما مدیر الیقی نداشته باشد همه چیز بر باد 
رفته است، خاطر نشان کرد: نیروی انسانی اولین 
ا...  آیت  زند.  می  امور  در همه  را  آخرین حرف  و 
عبادی در جلسه ای که با حضور مسئوالن، طالب 
و خانواده شهدای این شهر در محل دفتر امام جمعه 
سربیشه برگزار شد با بیان اینکه نیازها و مشکالت 
شهرستان باید به صورت مستقیم در اختیار مسئوالن 
قرار گرفته شود و مسئوالن هم اگر دلیل و عذری 
بابت عدم رفع آنها دارند بیان کنند، افزود:  ما نیز این 

مشکالت را پیگیری خواهیم کرد.

 باید از خام فروشی مواد معدنی
شهرستان طبس پرهیز شود

طبس  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  ایرنا- 
معدنی  های  فراورده  فروشی  خام  مشکل  گفت: 
با تدابیر دولت، همکاری و سرمایه  در شهرستان 
بخش  این  فعاالن  و  خصوصی  بخش  گذاری 
به  معدنی  مواد  و  رفع  افزوده  ارزش  ایجاد  برای 
ویژه زغالسنگ پس از فراوری روانه بازار مصرف 
شود. طالئی مقدم با بیان اینکه تالش مسئوالن 
تاکید  است،  فروشی  خام  از  جلوگیری  شهرستان 
منطقه،  زغالسنگ  باالی  ذخیره  به  توجه  با  کرد: 
صنعت  کانون  به  شهرستان  این  است،  ضروری 

فرآوری این اندیس معدنی در کشور تبدیل شود.

درخواست روستاییان ورزگ قاین برای گاز 
و حضور در دفتر امام جمعه و فرمانداری

ایرنا- تعدادی از مردم روستای » ورزگ« بخش 
مرکزی شهرستان قاین با حضور در دفتر امام جمعه 
و فرمانداری قاین خواهان گاز رسانی به این روستا 
شدند. فرماندار قاین با حضور در جمع مردم روستای 
یادشده گفت: موضوع گازرسانی از طریق استانداری 
ترابی  کهن  شود.  می  پیگیری  مربوط  مراجع  و 
از مسئوالن شهرستان برای  بیان کرد: هیچ یک 
گازرسانی قول 100در صد ندادند مگر این که اعتبار 
آن تامین شود و برای گازرسانی به ورزگ بیش از 
20 میلیارد ریال بودجه نیاز است. مشهدی رئیس 
توزیع  پیگیری خواهد کرد،  نیز گفت:  قاینات  گاز 
بودجه در اختیار شهرستان نیست، ولی روستاهایی 
که سرانه گاز رسانی هر خانوار 65 میلیون ریال باشد 
در اولویت قرار دارد و روستاهایی که سرانه آن بیشتر 
از این عدد باشد همانند روستای ورزگ فعال با توجه 

به قانون یاد شده در اولویت نیست.

تخصیص ۹۸0میلیون ریال اعتبار
برای بافت تاریخی خوسف

اداره  فرهنگی  میراث  معاون  مقدم-  دادرس 
گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  کل 
در جلسه هماهنگی بافت تاریخی خوسف که به 
ریاست فرماندار خوسف تشکیل شد از تخصیص 
980میلیون ریال اعتبار برای بافت تاریخی خوسف 
خبر داد. شریعتی منش افزود: مرمت 7 خانه داخل 
بافت تاریخی طی سال های 9۳ و 94 در شهر با 
هزینه 210 میلیون تومان انجام  شده که بیشترین 
تعداد در استان است. وی اظهار کرد: امسال نیز ۳ 
منزل تاکنون تکمیل شده و تعدادی دیگر ادامه دارد.

مالیی- نماینده ولی فقیه در جمع خبرنگاران و 
فعاالن بسیج رسانه عنوان کرد: وقتی امام سخن 
می گفتند سخترین مسئله را به راحترین شیوه 
آن  متوجه  عامه  مردم  تمام  که  کنند  بیان می 
را  ها  ها حرف  رسانه  و  اما خبرنگار  می شدند 
به درستی متوجه می شدند و با شیطنت هایی 
از آن تیتری نامناسب و برداشتی مجزا داشتند 
که 180درجه با صحبت های امام متفاوت بود و 
مردم و خود را گول می زدند، امروز هم مانند آن 
زمان است. وی با تاکید بر اینکه خدمت رسانه 
ای صادق، با اخالص، حق گو و طرفدار مظلوم 
کرد:  خاطرنشان  است  مردم  به  بزرگ  خدمتی 
مردم  به  باالیی  خدمت  رسانه  که  طور  همان 

است هیچ شری بدتر از شیطنت در خبر نیست.

رسانه ها سرنوشت جامعه را
رقم می زنند

شنبه شب به مناسبت 21دی سالروز شهادت 
غالمرضا رهبر و تاسیس بسیج رسانه گردهمایی 
خبرنگاران و فعاالن بسیج رسانه استان با حضور 
حجت االسالم عبادی نماینده ولی فقیه، نوفرستی 

نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا در سالن 
غدیر برگزار شد. نماینده ولی فقیه در این مراسم 

عنوان کرد: تناسب مستقیمی بین انسان و آرمان 
های او وجود دارد به گونه ای که برای رسیدن 

به اهدافش انواع و اقسام موانع را کنار می زند.
وی با بیان اینکه وقتی شخص یا جامعه ای 
می خواهد مسیری را شروع کند القائاتی رخ می 
تنها  افزود:  کند،  متوقف می  را  و حرکت  دهد 
اراده انسان است که می تواند موانع را برطرف 
با  عبادی  برساند.  اصلی  هدف  به  را  او  و  کند 

تاکید براینکه مسئله خبر رسانی می تواند بزرگ 
ترین خدمت در پیروزی یک جامعه و یا بدترین 

مانع در راه آرمان یک جامعه باشد خاطرنشان 
کرد: رسانه ها سرنوشت یک جامعه را رقم می 
زنند که دشمن برای اینکه حق را باطل کند در 

رسانه ها سرمایه گذاری می کند.

جنگ رسانه ای
از جنگ نظامی بدتر است

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه 

جنایتکاران هزاران نوع جنایت در دنیا انجام می 
دهند اما مردم کار روزمره خود را دنبال می کنند، 
یادآورشد: دشمن از طریق رسانه ها انواع و اقسام 
توجیهات ، القائات  و بزک کردن آمریکا را درست 
می کند تا مسائل بزرگ دنیا را در اذهان مردم 

جاسازی و عادی نشان دهد.
وی با بیان اینکه در جامعه ما کسانی هستند که 
هنر شیطانی را انجام می دهند و با عادی نشان 
دادن مسائل موجب می شوند مسلمانان یکدیگر 
را بکشند، تاکید کرد: جنگ رسانه زمانی که برای 
خداوند انجام گیرد به جبهه رسانه ای تبدیل می 
شود و علی رغم اهمیت جنگ های نظامی، جنگ 
رسانه ای در خنثی سازی القائات شیطانی از جنگ 

های نظامی بسیار مهم تر و بدتر است.
باالترین  سو  یک  از  ها  رسانه  گفت:  عبادی 
ارزش را در کمک به انسان ها و اهداف انسانی 
دارندو از سوی دیگر می توانند بزرگ ترین موانع 

را برای جامعه ایجاد کنند.
به  اشاره  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
وقتی  کرد:  بیان  )ره(  امام  های  سخنرانی 
به  را  مسئله  سخترین  گفتند  می  سخن  امام 

بیان می کردند که تمام مردم  راحترین شیوه 
عامه متوجه آن می شدند اما خبرنگار و رسانه 
ها حرف ها را به درستی متوجه می شدند و با 
شیطنت هایی از آن تیتری نامناسب و برداشتی 
مجزا داشتند که 180درجه با صحبت های امام 
متفاوت بود و مردم و خود را گول می زنند ، 
امروز هم مانند آن زمان است. وی با تاکید بر 
 ، با اخالص   ، اینکه خدمت رسانه ای صادق 
حق گو و طرفدار مظلوم خدمتی بزرگ به مردم 
است خاطرنشان کرد: همان طور که کار رسانه 
شری  هیچ  است  مردم  به  باالیی  خدمت  ای 

بدتر از شیطنت در خبر نیست.

رسانه ها در پازل دشمن قرار نگیرند
رسانه  بسیج  سازمان  رئیس  رضایی  سجاد 
استان نیز در این گردهمایی بیان کرد: رسانه ها 
ابزاری برای هویت دادن به افکار عمومی مردم 
هستند که در این راستا دشمنان برای رسیدن 
به اهداف شوم خود برنامه های مختلفی را برای 

رسانه ها تبیین می کنند.
با هدف  رسانه  بسیج  اینکه  به  اشاره  با  وی 

دشمنان  علیه  بر  رسانه ای  جبهه  دهی  شکل 
شعارهای  متاسفانه  افزود:  است،  شده  تشکیل 
زیادی از هر سو برای حمایت از رسانه ها داده 

می شود اما به آن عمل نمی شود.
در  نفوذ  شبکه  اولین  اینکه  بیان  با  رضایی 
کشور رسانه ها بوده اند، خاطرنشان کرد: رسانه ها 
نباید با تولیدات خود در پازل دشمن قرار گیرنداما 
پیشبرد  در  ناخواسته  رسانه ها  از  برخی  امروزه 

اهداف دشمن کمک می کنند.

روزنامه آوا ، برگزیده مسابقه
تولیدات خبری هفته بسیج در استان

امید  “چشم  گزارش   از  مراسم  پایان  در 
بسیجی”  جهادگران  به  استان  روستاییان 
اول  رتبه  عنوان  به  برزجی  عصمت  نوشته  
مانیم”  می  بسیجی  “ما  و  گزارش  بخش 
اول  رتبه  عنوان  به  پور  هرم  حسین  نوشته 
خبری  تولیدات  مسابقه  یادداشت  بخش 
هفته بسیج تجلیل شد. الزم به ذکر است از 
دو گزارشگر پایگاه تحلیلی خبری خاورستان 

نیز در این مراسم قدردانی شد. 

امروزه  کرد:  عنوان  استاندار  خبر-  گروه 
دولت  از  انتقاد  بهانه  به  افراد  برخی  متأسفانه 
را  آن  و  پرداخته  و تضعیف دولت  به تخریب 
سیاسی  اهداف  به  رسیدن  برای  دستاویزی 
به  سفر  در  پرویزی  دهند.  می  قرار  خود 
اداری  شورای  جلسه  در  سرایان،  شهرستان 
بیان  با  شهرستان  این  مسئوالن  جمع  در  و 
مهم  از  یکی  تخریب  دولت  تخریب  اینکه 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ارکان  ترین 
شود،  تضعیف  دولت  اگر  گفت:  است،  ایران 
تضعیف  نیز  عمومی  اعتماد  های  پایه  قطعًا 
به هیچ وجه شایسته  امر  این  که  خواهد شد 

نظام مقدس جمهوری اسالمی نیست.
وی به نزدیک شدن به انتخابات دورازدهمین 
دوره  پنجمین  و  جمهوری  ریاست  دروه 
کرد  اشاره  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
انتقاد،  بهانه  به  افراد  برخی  متاسفانه  افزود:  و 
به  یا  و  گیرد  می  که صورت  اقداماتی  تمامی 
دالیلی امکان انجام آن وجود ندارد را به مقاصد 
سیاسی خود ارتباط داده و از آن برداشت های 
عنوان  استاندار  کنند.  نفع خود می  به  سیاسی 
کرد: در پیگیری های الزم، در یک ماهه اخیر 
مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای جبران 

و  زدگی  آفت  و  سرمازدگی  از  ناشی  خسارات 
توسعه  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۳00 مبلغ 
زیرساخت های بخش مدیریت بحران، از محل 

اعتبارات ملی برای استان اخذ شد.
در  آبرسانی  های  مجتمع  ایجاد  پرویزی 
استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بحث 
های  توسعه کشت  نیز  و  نوین  آبیاری  توسعه 
گلخانه ای با توجه به پتانسیل های کشاورزی 
الزم  مساعدت  و  کمک  آماده  منطقه  این  در 
مشاغل  و  خرد  صنایع  توسعه  وی  هستیم. 
خانگی را مورد تآکید قرار داد و افزود: خراسان 
در  مناسبی  بسیار  های  ظرفیت  دارای  جنوبی 
این زمینه ازجمله سنگ های تزیینی و قیمتی 
زمینه  تواند  می  ها  آن  به  توجه  که  باشد  می 

های اشتغال را فراهم نماید.
مقام عالی دولت در استان، خراسان جنوبی 
و  برشمرد  معدنی  غنی  ذخایر  با  استانی  را 
یازدهم، 110  دولت  در  بار  اولین  برای  افزود: 
هوایی  زئوفیزیک  پروازی  خط  کیلومتر  هزار 
صورت  استان  معدنی  ذخایر  کشف  منظور  به 
و  احصاء  استان  معدنی  های  نقشه  تا  گرفت 
در اختیار سرمایه گذاران این بخش قرار گیرد.

پرویزی، به مطالبات شهرداری ها از دستگاه 

های اجرایی اشاره کرد و افزود: شهرداران می 
دستگاه  مدیران  با  مناسب  تعاملی  با  بایست 
خود  مطالبات  وصول  به  نسبت  اجرایی  های 

نتیجه  در صورت عدم حصول  و  نمایند  اقدام 
مناسب، آن را با مستندات الزم به استانداری 

اعالم تا از اعتبارات استانی دستگاه کسر و به 
حساب شهرداری ها پرداخت شود.

بیان  با  نشست  این  در  نیز  فرماندار سرایان 

قهر  شاهد  بهره وری  کاهش  بر  عالوه  اینکه 
طبیعت و کاهش شدید بارندگی و منابع آبی در 

فوق  دشت  نخستین  گفت:  هستیم  شهرستان 
بحرانی استان و چهارمین دشت فوق بحرانی 
کشور در سرایان قرار دارد. کریمی با تشکر از 

مساعدت مردم و خصوصا کشاورزان شهرستان 
مساعدت  با  کرد:  بیان  آبی  منابع  مدیریت  در 

آبی  منابع  مکعب  متر  میلیون   10 کشاورزان 
اخیر  سرمازدگی های  بروز  با  و  شد  مدیریت 
بخش  به  تومانی  میلیارد   170 خسارت 
کشاورزی وارد شد که در این زمینه باید برای 

جبران خسارت کشاورزان اقدام شود.
وی با اشاره به ضرورت رویکرد صنعتی در 
شهرستان گفت: متاسفانه به دلیل عدم ایجاد 
و  اولیه  مواد  بازار  از  دوری  الزم،  مشوق های 
زیرساخت های  وجود  عدم  و  مصرف  بازار 
نتوانسته ایم در بحث صنعت آن گونه که  الزم 

شایسته است اقدام کنیم.

تهیه لیست خانواده های چند معلولیتی
استاندار همچنین در ادامه سفر خود با خانواده 
آنان دلجویی کرد.  از  دارای سه معلول دیدار و 
استان  بهزیستی  اداره کل  کرد:  عنوان  پرویزی 
لیست تمامی خانواده های چند معلولیتی را تهیه 
و ارائه کند تا در زمینه مساعدت و رفع مشکالت 
کرد:  بیان  اقدام شود. وی  ویژه  به صورت  آنها 
در زمینه تامین هزینه های درمانی و بهداشتی 
خانواده، ماهانه مبلغ دو میلیون و 500 هزار ریال 
تا پایان سال 96 عالوه بر مستمری ماهانه به این 

خانواده پرداخت خواهد شد.

شیطنت های خبری ممنوع

انتقاد آری؛ تخریب نه

نماینده ولی فقیه در جمع خبرنگاران و فعاالن بسیج رسانه استان تاکید کرد:

رتبه اول آوای خراسان جنوبی در مسابقه تولیدات خبری بسیج

حسینی- عضو حقوقدان شورای شهر بیرجند عنوان 
کرد: اصحاب رسانه باید در مورد بانک هایی که سپرده 
های مردم را در خارج از استان سرمایه گذاری می کنند 
اطالع رسانی کنند. طاهری در گفت و گوی اختصاصی 
با آوا افزود: با توجه به قانون دسترسی آزاد به اطالعات 
که جز حقوق عمومی است، در این حالت، مردم آگاهانه 
سرمایه گذاری می کنند و شاهد از دست رفتن سرمایه 
ها و یا خروج آن از استان نخواهیم بود. وی با بیان اینکه 
سرمایه گذاری بانک ها در طرح های عمرانی نیمه تمام 
استان فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کند، افزود: به 
دلیل شرایط تحمیلی تحریم، نمی توان فقط به کمک 
بخش  موضوع همکاری  این  و  کرد  اکتفا  دولتی  های 
خصوصی و مخصوصا بانک ها را بیشتر از قبل می طلبد.

به گفته این کارشناس حقوقی سرمایه گذاری برخی 
بانک ها در خارج از استان، منوط به مصوبات هیات مدیره 
آن است اما باید با توجه به مشکالت اقتصادی این منطقه 

و محرومیت مردم در تصمیم گیری ها تجدید نظر شود.
طاهری نظارت بر عملکرد بانک ها را وظیفه بانک 
مرکزی استان اعالم کرد و افزود: اگر مراتب به شورا 
تا  کنیم  می  منتقل  مرکزی  بانک  به  ما  شود  اعالم 
اشاره به سرمایه  با  ادامه  اعمال شود. وی در  مقررات 
گذاری صندوق میزان در پروژه پدیده که با ورشکستگی 
افزود: صندوق  شد  ورشکست  نیز  این صندوق  طرح، 
های قرض الحسنه به دلیل برخی روابط تصمیماتی از 
این قبیل می گیرند در حالی که بانک ها پخته تر عمل 
بانک  اینکه  بیان  با  حقوقی  کارشناس  این  کنند.  می 
ها طبق قانون موسسات تجاری محسوب می شوند، 
اظهار کرد: عملیات بانکداری از مصادیق اعمال تجاری 
است و نقش بسیار موثری در توسعه اقتصاد استان دارد. 
طاهری با اشاره به اینکه بانک ها می توانند با تصدیق 
عالی  شورای  و  مدیره  هیئت  مثل  ذی صالح  مراجع 
توان سپرده  بگیرند عنوان کرد: می  بانک ها تصمیم 
های مردمی را در همین خطه در قالب عقود اسالمی و 
با حسن تدبیر و احساس مسئولیت بیشتری به کارگیرند 
و به رسالت خود بهتر عمل کنند. این نماینده مردم در 
شورای شهر بیرجند خشکسالی های اخیر و مشکالت 
دامداران و کشاورزان منطقه را بسیار حاد دانست و بیان 
کرد: اگر بانک ها به این مشکل استان به عنوان عامل 
اصلی در تصمیم گیری های خود نگاه کنند، قطعا در 

جلب رضایت مشتریان خود نیز موفق خواهند بود.

سومین  گذشته  روز  خزاعی- 
از  پیشگیری  و  بینی  پیش  کارگروه 
ستاد  ناکارآمد  های  بافت  گسترش 
و  راه  کل  اداره  در  شهری  بازآفرینی 

برگزار شد. استان  شهرسازی 
و  راه  بهسازی  و  عمران  اداره  رئیس 
شهرسازی، ضمن اشاره به مبحث مهم 
مناطق  و  روستاها  در  جمعیت  پایداری 
مدون  های  طرح  از  خطر،  معرض  در 

اداره را و شهرسازی خبر داد.
خراسان  کرد:  اظهار  زاده  جاللی 
است  فرست  مهاجر  استانی  جنوبی 
آن خشکسالی  های  علت  از  یکی   که  
تحت  بیشتر  مرزی  نقاط  و  باشد  می 
به  اند.  گرفته  قرار  موضوع  این  تأثیر 
مرزی  روستاهای  از  بسیاری  وی  گفته 
دولت  که  اند  شده  سکنه  از  خالی 
تقبل  را  روستاها  از  مالکیت یک سری 
مهاجران  بازگشت  فرایند  و  است  کرده 

به وطنشان در حال انجام است.
راه  بهسازی  و  عمران  اداره  رئیس 
خالی  موضوع  داد:  ادامه  شهرسازی  و 
سرازیر  و  روستاها  از  بسیاری  شدن 
باید  شهرها  به  ها  آن  جمعیت  شدن 
بررسی شود و  طرح  روستاهای هدف، 
شهرستان  و  استان  ستاد  مصوبه  در 
باز  های  طرح  و  است  شده  بازنگری 

آفرینی برای این برنامه ها داده خواهد 
استانداری  شهری  امور  کارشناس  شد. 
نیز در این جلسه بیان کرد: در موضوع 
مهاجرت و علل آن باید تحوالت جوی 
مناطق مرزی و روستاهای اطراف آن را 
به  اشاره  اسماعیلی ضمن  کرد.  بررسی 
گفت:  استان  شهرستان   4 ناگوار  وضع 
طبس  و  زیرکوه   ، نهبندان   ، سربیشه 

به  باید  که  هستند  هایی  شهرستان  از 
بازگشت ساکنان آن ها توجه ویژه شود 
، در غیر این صورت این مناطق خالی 

از سکنه خواهند شد. 
اسماعیلی با هشدار درباره این مشکل 
در نهبندانادامه داد: علت اینکه از مرکز 
شهرستان نهبندان تا نزدیک ترین نقطه 

مرزی فقط بیست کیلومتر فاصله وجود 
دارد و این خطری جدی برای ساکنان، 

محسوب می شود.
جلسه  این  در  هم  شهرداری  نماینده 
همراه  باید  زمینه  این  در  کرد:  عنوان 
میدانی  های  بررسی  علمی  تحقیقات  با 
با  بتوانیم   تا هر  چه زودتر  انجام شود 
کار  کاربردی،  و  مناسب  ریزی   برنامه 

مثبتی برای حل این معظل انجام دهیم.
مانند  مناطقی  کرد:  اظهار  عدل 
از لحاظ مهاجر پذیری  مهرشهر بیرجند 
طبق  و  هستند  خوبی  موقعیت  در 
صورت  ماه   6 هر  که  میدانی  تحقیقات 
این  به  مهاجر  زیادی  تعداد  گیرد  می 

مناطق مهاجرت می کنند 

وی از نهادهای مرتبط خواست تا با 
مانند  مناطقی  تبدیل  برای  شهرداری 
الزم  همراهی  شهرک،  به  مهرشهر 
سیستم  روستاها  در  باشند.  داشته  را 
سنتی  کامال  شکل  به  هنوز  زندگی 
از  که  روستاهایی  این  مردم  و  است 
کاشت  با  هستند  برخوردار  آب  نعمت 
با  توانند  می  استراتزیک  محصوالت 
مهاجرت  از  مانع  مناسب،  درآمدزایی 

خودشان به مراکز شهری شوند.
حرفه  فنی  کل  اداره  آموزش  معاون 
این  پررنگ  جایگاه  به  اشاره  با  هم  ای 
اداره کل در زمینه مهاجرت، عنوان کرد: 
سازمان آموزش فنی حرفه ای با فعالیت 
مستمر درباره حرفه آموزی و اشتغال می 
جمعیت  پایداری  در  مؤثری  نقش  تواند 
و ایجاد بستر مناسب برای جلوگیری از 

مهاجرت مردم در جامعه ایفا کند .
با  سازمان  این  عملکرد  پرست  حق 
و  اقدام   ، مقاومتی  اقتصاد  محوریت 
عمل در حوزه اشتغال را موفق توصیف 
کرد و گفت: زمینه اشتغال را برای افراد 

متقاضی کار فراهم کرده ایم.
به گفته وی این سازمان در 90 روستا 
 281 تعداد  به  و  ساعت  نفر  هزار   79۳
دوره در 78 رشته  و 4500 دوره آموزشی 

برگزار کرده است.

معرفی بانک های “سرمایه بَر”
اوج مهاجرت از شهرستان های مرزی در پیگیری های آوا درباره سرمایه گذاری بانک های استان عنوان شد:

استاندار در جلسه شورای اداری و در جمع مسئوالن شهرستان سرایان عنوان کرد :
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محسنی اژه ای: در بررسی پرونده های 
قضایی تفاوتی بین دو جناح نیست

بدون  قضائیه  قوه  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
توجه به اینکه متهم چه کسی است و وابسته به 
کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند. 
محسنی اژه ای افزود: در دولت قبل پرونده هایی 
این  در  داشتیم   میلیاردی  هزار   3 پرونده  مانند 
دولت هم پرونده هایی مانند پرونده  صندوق ذخیره 
فرهنگیان، حقوق های نجومی، شهرداری و غیره را 
داشتیم و تفاوتی بین این جناح و آن جناح نیست.

یک وزیر دیگر احمدی نژاد ، آماده 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری

برخی سایت ها نوشتند »محمدحسن نامی« وزیر 
ارتباطات دولت احمدی نژاد تصمیم گرفته است در 
برای  را  خود  مختلفی  گزینه های  که  روزگاری 
میدان  وارد  می کنند،  معرفی  عرصه  به  گزینش 
رسمی  طور  به  و  شود  انتخابات  سیاسی  رقابت  
کاندیداتوری خود را برای کارزار سال ۹۶ اعالم 

کرده  است.

احمدی نژاد مشکالت را گردن تحریم هایی 
انداخت که آن  را کاغذ پاره می نامید

محمد خوش چهره، اقتصاددان اصولگرا و نماینده 
ابتدا  که  احمدی نژاد  دولت  گفت:  مجلس  سابق 
همه چیز را بی اثر می دانست و تحریم را کاغذ 
پاره عنوان می کرد زمان رفتن همه چیز را مربوط 
به عوامل بیرونی و تحریم می دانست. اما همان 
زمان در سال ۹1 رئیس مجلس می گفت علت 
کمتر از 20 درصد مشکالت مربوط به تحریم و 
است. کشور  داخل  محیط  به  مربوط  درصد   80 

بنابراین وقتی دو قوه تا این حد اختالف نظر دارند 
به نسخه ای که می پیچند، شک می کنیم.

توکلی: با این قضایای پیش آمده ، دیگر از 
قالیباف در انتخابات حمایت نمی کنم

نجومی  امالک  ماجرای  از  به شدت  توکلی  احمد 
و شهردار تهران انتقاد کرد. نماینده سابق مجلس 
گفت: امروز طوری فساد رسانه ای می شود که مردم 
می گویند همه فاسد هستند. من خودم 2 بار از آقای 
حمایت  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  قالیباف 

کردم اما با این قضایا دیگر حمایت نمی کنم.

5 گزینه جبهه اصالح طلبان برای انتخابات 

آذرباد، نایب رئیس جبهه اصالح طلبان به رایزنی 
دولت  رئیس  و  هاشمی،ناطق  با  جبهه  این 
ما  گفت:  و  کرد  اشاره  انتخابات  برای  اصالحات 
داریم  اعتقاد  اعتدال گرایان  جبهه  همراهی  به 
عارف،  چون  اعتدال گرا  و  اصالح گرا  افراد  که 
پزشکیان، ظریف، مطهری و الریجانی از بهترین  
نماینده ولی فقیه در جمع مسئوالن، طالب و خانواده شهدای شهر سرایانصعکس روز رجال سیاسی در کارزار انتخابات پیش رو هستند.

3 روز عزای عمومی
 آیت ا... هاشمی رفسنجانی

دار فانی را وداع گفت

هاشمی  ا...  آیت 
رئیس  رفسنجانی 
تشخیص  مجمع 
نظام  مصلحت 
عمری  از  پس 
تالش  و  مجاهدت 
راه  در  وقفه  بی 

ا...  لقاء  به  انقالب  اهداف   تحقق 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  پیوست.رئیس 
در  قلبی  سکته  دلیل  به  گذشته  روز  غروب 
خود  سیاسی  فعالیت  وی  درگذشت.  بیمارستان 
دوران  در  هاشمی  کرد.  آغاز   1340 سال  از  را 
امام خمینی  نهضت  در طول  و  انقالب  از  پیش 
از آن همواره به صورت عضو فعال  )ره( و پس 
داشت. حضور  انقالب  صحنه   در  همیشه   و 

سمت  در  خود  سیاسی  فعالیت  دوران  در  وی 
مجمع  و  خبرگان  مجلس  رئیس  رئیس جمهور، 

تشخیص مصلحت نظام  خدمت نمود.

رئیس جمهور برای کارگزاران کار کرد نه اصالح طلبان

اولویت  گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
هاشمی در سال ۹2 والیتی بود و آقای هاشمی احساس 
کرد که آقای والیتی رأی الزم را ندارد و اصالح طلبان 
پشت وی قرار نمی گیرند، بنابراین مجبور شد از روحانی 
افزود:  شکوری  بود.  مؤثر  خیلی  البته  و  کند  حمایت 
آقای روحانی برای حزب کارگزاران کار کرد نه برای اصالح طلبان، وی آقای 

جهانگیری از افراد شاخص کارگزاران را به معاون اولی خود رسانده است.

کدخدایی : نظام با کسی شوخی ندارد ؛ در مقابل خواسته های غیرقانونی مقاومت می کنیم 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: متأسفانه برخی ساده لوحان فتنه 88 را یا متوجه نشدند یا به هر دلیلی از آنها تبعیت کردند و شعار کمیته صیانت 
از آرا و تشکیل هیئتی فراقانونی و بدون دخالت شورای نگهبان را مطرح کردند. کدخدایی افزود: شورای نگهبان هیچ نگرانی در آینده ندارد و هر 
کسی که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعالم می کند اما در مقابل خواسته های غیرقانونی مقاومت می کند برای آن که نظام 
با کسی شوخی ندارد و از هیچ کس هم نمی ترسد. یادمان نمی رود، آن آقایی که االن وزیر است نزد مقام معظم رهبری در سال 88 اعالم کرد؛ 

تقلب امکان پذیر نیست اما ما در صالحیت فالن کاندیدا تردید داریم، این دیگر در صالحیت شما نیست. اگر با آن داوطلب مشکل شخصی دارید، ربطی به نظام و انتخابات ندارد.

میرتاج  الدینی: رقابت سختی در انتظار روحانی است

حسن  گفت:  احمدی نژاد  محمود  پارلمانی  معاون   
داشت،  خواهد  انتخابات  در  را  سختی  شرایط  روحانی 
زیرا ایشان با رای مرزی ۵0 درصدی شرکت کنندگان 
افزود:  الدینی  میرتاج  است.  شده  پیروز  اول  دور  در 
روحانی اگر در دوره اول با شعار توانست آرای مردم را 
به سود خود جلب کند و با رویکرد انتقادی وارد عرصه انتخابات شد، اکنون در 

دوره دوم نمی تواند بلکه باید پاسخگوی عملکرد چهار ساله خود باشد.

) ادامه خبر از صفحه اول ( حضرت آیت ا... خامنه ای 

به  وقت  و  کنیم  تنبلی  ما  اگر  کردند:  تأکید 
به  و  بگیریم  اشتباه  را  دشمن  نکنیم،  عمل 
 جای »شیطان اکبِر واقعی«، یک برادِر ناباب 

را دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد.
ایشان وجود دشمنان اصلی خارجی را نه یک 
مستدل  مبانی  بر  مبتنی  واقعیتی  بلکه  شعار 
به  امور خارجه  دانستند و گفتند: وقتی وزیر 
نامه  در  آمریکا  اخالق«  »خوش   اصطالح 
توصیه  بعدی  دولت  به  خود،  خداحافظی 
سخت  ایران  به  می توانید  »تا  که  می کند 

بگیرید و تحریم ها را حفظ کنید، زیرا با سخت 
آیا  گرفت«،  امتیاز  ایران  از  توان  می  گیری 
این دشمن نیست؟ چرا، دشمن است اما یک 
دشمِن خندان؛ و رفتار این دشمن خندان با آن 
دشمنی که ایران را محور شرارت می خواند، 
هیچ تفاوتی ندارد. ایشان افزودند: دارند برای 
دوران بعد برجام فکر می کنند چه محدودیتی 
برجام 12-10  شان  خیال  به  کنند؛  تحمیل 
اسالمی  انقالب  رهبر  می کشد.  طول  سال 
اظهار داشتند: اینکه گفته می شود »دشمن«، 
اگر  نیست  »دشمن تراشی«  یا  و  شعار  یک 

چشم را باز کنیم، دشمن را می بینیم.
در  همچنین  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
خصوص دشمنی »انگلیسی ها« خاطر نشان 
کردند: انگلیس، استعمارگِر پیِر از کار افتاده، 

اکنون بار دیگر به خلیج فارس آمده و قصد 
دارد با استفاده از کشورهای این منطقه، منافع 
در  دلیل  همین  به  و  آورد  دست  به  را  خود 
حالی که خود، یک »تهدید واقعی« است، ادعا 

می کند که ایران، تهدید است.
انگلیسی  محافل  همچنین  گفتند:  ایشان 
برای  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  حال  در 
از  ایران هستند و یکی  کشورهای منطقه و 
و  یمن  سوریه،  عراق،  »تجزیه  آنها،  اهداف 
لیبی« است و در مورد ایران هم همین نیت را 
دارند اما چون به شدت از افکار عمومی ایران 

هراس دارند، آن را بر زبان نمی آورند.
ایشان با تأکید بر اینکه همه آحاد مردم اعم 
از مسئوالن، جوانان، کارگران و دانشگاهیان 
گفتند:  بشناسند،  را  او  اهداف  و  دشمن  باید 

نظام  و  ایران  ملت  دشمن،  اصلی  هدف 
اسالمی است و اگر برخی اوقات نیز با برخی 
اشخاص یا برخی دستگاه ها و نهادها دشمنی 
می کنند، به این علت است که آنها در مقابل 
او سینه سپر کرده اند و دشمن می خواهد این 

افراد یا نهادها را از سر راه خود بردارد.
رهبر انقالب اسالمی، »حمله به سپاه، بسیج 
طراحی  چارچوب  در  را  نگهبان«  شورای  و 
دشمن برای تضعیف دستگاه ها و نهادهای 
من  افزودند:  و  خواندند  کشور  اقتدار  مظهر 
قوه  دو  رؤسای  اخیر  بگومگوهای  به  کاری 
به حول  و  نیست  زیرا موضوع مهمی  ندارم 
و قوه الهی تمام می شود، اگر چه دشمن به 
دنبال بزرگ نمایی آنهاست اما همه باید وجود 
را  قاطع  و  شجاع  مستقل،  قضائیه  قوه  یک 

تأکید  خامنه ای  ا...  آیت  بدانند. حضرت  قدر 
مجلس  از  ها،  دولت  از  همواره  من  کردند: 
شورای اسالمی و از قوه قضائیه حمایت کرده 
و می کنم اما باید دید دشمن به دنبال چیست 

و او را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.
اهداف  مهمترین  امروز  کردند:  تأکید  ایشان 
قوی«،  امنیتی  »دستگاه  داشتِن  کشور، 
»دستگاه نظامی مقتدر و مردمی«، »حرکت 
عظیم مردمی به نام بسیج«، »روحانیت آگاه 
به زمان و حاضر در صحنه«، »قوه قضائیه 
برنامه ریِز دقیق و  مقتدِر کامل«، و »دولت 
شجاع« است زیرا با تأمین این اهداف، حرکت 
ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از 
این عناصر که موجود نیستند، تأمین و عناصر 

موجود، حفظ شوند.

 بگومگوهای اخیر رؤسای قوا به حول و قوه  الهی تمام می شود
 وجود یک قوه  قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند/ به خیال شان برجام ۱۰-۱۲ سال طول می کشد

رهبر معظم انقالب :

11:40
17 : 03
22 : 57
5 : 10
6 : 36

امام عسكرى عليه  السالم فرمودند :
َمن أنَِس باللّ ِ اْسَتوَحَش ِمن الّناس

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى گزيند.

الدّرة الباهرة : 43

دستگاه برگزار کننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند
موضوع مناقصات: 1- واگذاري خدمات نظافتی و عمومی دانشگاه و واحدهای تابعه شهر بیرجند 2- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه های بهداشت 

و درمان خوسف، سربیشه، نهبندان، زیرکوه، قاینات، درمیان 3- واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبکه های بهداشت و درمان فردوس، سرایان، بشرویه، طبس 4- واگذاری خدمات نگهبانی و 
سرایدار نگهبان واحدهای تابعه دانشگاه

شرایط شرکت در مناقصات: کلیه شرکت هاي داراي مجوز و داراي صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفی شرکت های خدماتی و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار.
مدت و محل انجام کار: یك سال شمسي - واحدهای تابعه دانشگاه

مدارك الزم برای خرید اسناد مناقصه: 
الف( واریز مبلغ 000 150 ریال برای شرکت در هر یك از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایید.

 http://iets.mporg.ir  : ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

نوع ضمانت نامهمبلغ ضمانت نامه - ریالموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

۱95-5۲
واگذاري خدمات نظافتی و عمومی دانشگاه و واحدهای 

45/۰۰۰/۰۰۰تابعه شهر بیرجند
ضمانت نامه معتبر بانكي یا چک 

تضمین شده بانكي یا واریز نقدي وجه 
به حساب شماره ۲643856 بانک رفاه 
شعبه معلم بیرجند به نام سپرده جاري 

دانشگاه )شرکت در مناقصه(

۲95-53
واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبكه های بهداشت

3۲/5۰۰/۰۰۰ و درمان خوسف،سربیشه،نهبندان، زیرکوه،قاینات،درمیان

395-54
واگذاري خدمات عمومی و نظافتی شبكه های بهداشت

34/5۰۰/۰۰۰ و درمان فردوس، سرایان، بشرویه،طبس

36/7۰۰/۰۰۰واگذاری خدمات نگهبانی و سرایدار نگهبان495-55

مهلت خرید اسناد: از تاریخ 95/10/20 لغایت 95/10/25  مهلت تحویل اسناد : 95/11/5  محل تحویل اسناد : خراسان جنوبي- بیرجند-  خیابان غفاري-  دبیرخانه سازمان مرکزي دانشگاه 
تحویل و رسید دریافت گردد. محل و تاریخ بازگشایي پاکت ها : سالن جلسات معاونت توسعه - 95/11/6 ساعت 9 صبح 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یك یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالي معامالتي خویش مختار مي باشد.
توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات خدمات عمومی و نظافتی و امورمشابه می توانید عدد ۲3 را به شماره 3۰۰۰484877 ارسال فرمایید

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بیرجند

آگهــي مناقصــات عمومــي )یک مرحله اي(
شماره هاي )52-95 الی 95-55(

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان   »بدون ضامن و پیش پرداخت«  
خیابان ۱5 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفكس: 3۲44۰۱99-۰56  ۰9۱5۱6۰۲659 نصر آبادی

قابل توجه
 ادارات ، بانک ها شرکت ها ، بیمه ها و غیره

فروش و تهاتر ملک تجاری
 در بهترین موقعیت خیابان طالقانی

۰9۱56۰38766

ضمن گرامیداشت 21 دی ماه سالروز تشکیل بسیج رسانه 
الزم می دانیم از زحمات مسئوالن بسیج رسانه استان در  برگزاری گردهمایی 

خبرنگاران و فعاالن رسانه تقدیر نماییم. همچنین 

کسب رتبه اول  یادداشت نویسی در مسابقات تولیدات خبری
 ویژه هفته بسیج را به برادر بسیجی آقای حسین هرم پور

 و کسب رتبه اول گزارش نویسی توسط
 خواهر بسیجی خانم عصمت برزجی 

تبریك عرض می نماییم. 

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبی

پیش فروش با سود
 مشارکت تا ۲6 درصد

فروش نقد و اقساط پژو ۲۰6 تیپ ۲ با مدل 96

آگهــی مزایــده
شرکت سیمان باقران در نظر دارد: اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق 

مزایده عمومی به صورت یکجا و به باالترین قیمت به فروش برساند.

مقدار- واحدشرحردیف

35/78۰ ضایعات چوب۱
کیلوگرم

۲/۲7۰ کیلوگرمضایعات کابل آلومینیوم۲
۱/۰۰۰ کیلوگرمضایعات کابل مس3
۲/۰۰۰ کیلوگرمپوسته کابل4
۲5۰/۰۰۰ ضایعات آهن درجه 5۲

کیلوگرم
6     co ۲ ۲/۰۰۰ کیلوگرم         ضایعات حلب و قرقره سیم
۱/8۰۰ )تعداد(قرقره بزرگ فلزی هر دانه ای 45۰ )4 عدد(7
۱3/69۰ تعدادقرقره متوسط فلزی هر دانه ای 37۰ )37 عدد( 8
5/5۰۰ تعدادقرقره چوبی بزرگ هر دانه ای ۲۲۰ )95 عدد( 9
۱/748 تعدادقرقره چوبی متوسط هر دانه ای 46 )38 عدد(۱۰
۱/344 تعدادقرقره چوبی کوچک هر دانه ای ۲۱ )64 عدد(۱۱
۱/۰۰۰ کیلوگرمورق گالوانیزه به ضخامت ۰/7 وزن۱۲

عالقه مندان برای دریافت اسناد مزایده می توانند از امروز دوشنبه 95/10/20 به مدت 7 روز 
به دفتر مرکزی این شرکت به آدرس: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان غفاری، 

بیست متری یاس، شرکت سیمان باقران، واحد اداری مراجعه نمایند.
 هب دنناوت يم هديازم مالقا زا ديدزاب يارب نايضاقتم تسا رکذ هب مزال
 - هيدسا هداج يرتموليک 34 ،نايمرد ناتسرهش رد عقاو هناخراک سردآ


