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سرمقاله

همدردی با آتش نشانان

* سردبیر

  خبر که برسد فرقی ندارد بی سیم باشد یا تلفن 
با جان و  امدادگران  نیازمند  فریاد یک  یا صدای 
دل به سوی یاری رساندن می شتابند زیر آوار باشد 
یا آتش و سیل و طوفان نجاتگران آتش نشانی 
به  را  خود  یاری  دهنده  دست  و  می شوند  حاضر 

سوی همگان دراز می کنند .
حادثه پالسکو بهانه ای شد که از کسانی حرف 
بر تن دارند و  لباس خدمت  بزنیم که شبانه  روز 
برای نجات جان شهروندان ، جان خود را در کفه 
اخالص گذاشتنه اند . شیر مردانی که در بزنگاه 
حوادث ، دلگرمی یک شهرند و در آرامش شهرها 
برای  عاملی  خود  داعیانه  هشدارهای  با  همیشه 

کاهش حوادث برای شهروندان .
جامعه  مختلف  اقشار   ، استان  سرتاسر  در  امروز 
معلولین  تا  گرفته  کودک  مهد  یک  کودکان  از 
گرفته  رسانه  اصحاب  از   ، توانبخشی  مرکز  یک 
خداقوت  برای  همه  و  همه   ، استانی  مدیران  تا 
و همدردی به تالشگرانی رفتند که برای نجات 

انسان ها با خدا معامله می کنند .
همدردی  ابراز  و  نشانی  آتش  ایستگاه  در  حضور 

در جای خود اقدامی ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

بیکاری ؛
 سهم مرزنشینان از 

بازارچه ماهیرود
بیشتر  اینکه  از  بازارچه ماهیرود  از کارگران  یکی 
است  افغان  کارگران  اختیار  در  بازارچه  کارهای 
گالیه دارد و می گوید: هر کارگر ایرانی به طور 

متوسط شاید دو روز در هفته...  ) مشروح در صفحه ۷ (

اعطای وام به 29 هزار نفر 
در خراسان جنوبی برای 

اشتغال  وکارگشایی
صندوق  که  این  بیان  با  امداد  کمیته  کل  مدیر 
والیت با هدف ارائه قرض الحسنه در رفع نیازهای 
ضروری اشخاص حقیقی و محرومان راه اندازی 
شده است عنوان کرد: میزان تسهیالت پرداختی 
الحسنه  قرض  وام  ریال  152میلیارد  تاکنون 
کارگشایی و 184 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
اشتغال و خودکفایی بوده است ... ) مشروح در صفحه ۷ (

هوای استان برفی
و بارانی می شود

 رئیس پیش بینی جوی اداره کل هواشناسی استان 
خراسان جنوبی  با اشاره به ادامه بارش ها در استان 
گفت: کاهش دمای پیش بینی ... ) مشروح در صفحه ۷ (

برف روبی 200 کیلومتر راه استان 
صفحه ۷

صفار هرندی ، فعال اصولگرا : 
عده ای از تریبونی که از انقالب به دست

آورده اند علیه انقالب حرف می زنند

عطریانفر ، فعال اصالح طلب : 
جهانگیری و نجفی گزینه های 

پوششی برای انتخابات 96 هستند

گنجی ، فعال اصولگرا : 
کاندیداهای ریاست جمهوری

از جهت روانشناسی بررسی شوند

زیباکالم ، فعال اصالح طلب : 
اصالح طلبان محتاج روحانی هستند

و باید از او حمایت کنند

برجام تنها مذاکره ای است که صورت جلسه ندارد /  احمدی نژاد اقبالی ندارد که رئیس مجمع شود / لیست بلند کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات / برجام در وجود ترامپ دچار چالش می شود / کاخ سفید : بهترین سیستم دفاع موشکی را برای محافظت از آمریکا در برابر حمالت موشکی ایران توسعه خواهیم داد / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

م 
ن ج

 امی
س :

عک

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 بغض فرمانده آتش نشانان مرکز استان ترکید 

ایمنی شهر روی میز شورا

آگهی مزایده امالک مازاد

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران

 استان خراسان جنوبی
شرح در صفحه 2

آگهی فروش

 امالک مازاد بانک سپه
شرح در صفحه8

همکار گرانقدر سرکار خانم محّدثه نصرآبادی
تالش مخلصانه در عرصه های علمی و فرهنگی توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت فرماید 

سرکار عالی یکی از چهره های فرهیخته عرصه علم و دانش بوده و همواره با تفکر علمی 
در جهت اعتالی بار علمی گام برداشته و 

کسب گواهی بین المللی Euro science  از کشور انگلستان و اخذ تاییدیه
 در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم و مهندسی کشور ترکیه

 )تشخیص و پیشگیری بیماری سرطان خون با سیستم های خبره و پیش بینی آلزایمر
 از روی حرکات چشم با داده کاوی 

را تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت فراوان برای شما و استواری گام هایتان را در راه تعالی 
و قرب به خداوند خواستاریم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی 

به 3 نفر لیسانس یا فوق لیسانس برق مسلط به کامپیوتر 
و نرم افزار و یا لیسانس یا فوق لیسانس نرم افزار کامپیوتر

 برای کار در شرکت نیازمندیم.      32450702-3

کلینیک بیماریهای مغز واعصاب و ستون فقرات 

دکتر رادنوش پشم فروش  
نورو اینترونشن و سکته مغزی مجددا افتتاح شد

آدرس: بیرجند ، مقابل بیمارستان امام رضا )ع( بین مفتح 1 و 3
ساختمان پزشکان قائم، طبقه 2        تلفن: 0563224665

ساعت کار: از شنبه تا پنجشنبه
11:30 الی 13:30  و 16:30 الی 21:30  عصرهای جمعه : 17 تا 20

جناب آقای حاج محمد علی زرنگ
انتصاب نیک جناب عالی را به سمت

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی 
که نشان از توانمندی و لیاقت شماست، تبریک عرض نموده 

و توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم.

یاسر بهدانی - مدیر عامل شرکت دژ آسه شرق
ریاست و کارکنان بانک ملی شعبه نواب صفوی

 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )مناقصه گذار( به نشانی خراسان جنوبی - بیرجند - بلوار آیت ا... مدرس - خیابان آیت ا... سعیدی- حد فاصل سعیدی 3و5 در نظر دارد :
تامین سیستم سرمایش وگرمایش وتهویه مطبوع VRF ساختمان شماره 2 این اداره کل را براساس قانون برگزاری مناقصات به تولیدکنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا متقاضیان عالقه مند  می توانند برای دریافت اسناد مربوطه از تاریخ 1395/11/2 الی 11/7/ 1395 به این اداره کل واقع در بیرجند- خیابان دانشگاه- حراست اداره کل امور مالیاتی خراسان 
جنوبی مراجعه نمایند. ضمنا این فراخوان در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  به آدرس http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است.

محل پروژه
اجرا

مدت 
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآوردپیمان

تاریخ تحویل اسناد محل تامین اعتبارفرآیند ارجاع کار
و پیشنهادات

تاریخ بازگشایی 
پاکت های الف و ب

تامین سیستم سرمایش و گرمایش 
وتهویه مطبوع )VRF( ساختمان 
شماره 2 اداره کل امور مالیاتی 

خراسان جنوبی

ساختمان 
شماره 2 
بیرجند

9010،020،620،000 روز
501،031،000 ریال ریال

1- طرح تامین ساختمان 
های مورد نیاز طرح جامع 

مالیاتی
2- طرح تعمیرات اساسی

حداکثرساعت
 9 مورخ

1395/11/18

ساعت 10 صبح 
مورخ

1395/11/18

ضمناً زمان و مکان بازگشایی پاکت )ج( در جلسه فوق الذکر اعالم خواهد شد.
تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( : ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/9/22 و مورد قبول کارفرما 
به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز نقدی به حساب شماره 2170102101006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل 
امور مالیاتی خراسان جنوبی می باشد. محل تحویل اسناد و پیشنهادات در بیرجند - خیابان دانشگاه - حراست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  و محل گشایش پیشنهادها سالن جلسات این 

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیاداره کل  به آدرس فوق الذکر می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی )نوبت دوم(
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کارمندان ۷۷۰ هزار تومان عیدی می گیرند

جام جم-کارکنان دولت برای پایان سال جاری و بر اساس محاسبات قانونی رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان عیدی دریافت 
خواهند کرد. با توجه به این که عیدی کارکنان بر اساس قانون خود با ضرب ضریب حقوق و میزان امتیاز عیدی پایان 
سال تعیین می شود، این محاسبات رقمی حدود ۷۷۰ هزار تومان را برای عیدی سال جاری نشان می دهد.

بیمه شدگان عمر
 از مالیات بردرآمد معاف شوند

تجارت  بیمه  شرکت  در  عمر  بیمه  مدیر  معاون 
افزوده  برارزش  مالیات  حذف  لزوم  خصوص  در 
به  این الیحه  ارائه سریعتر  و  ای  بیمه  از خدمات 
از  حاضر  حال  در  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
اخذ  مالیات  ای  بیمه  های  شرکت  های  فعالیت 
می شود. فعالیت بیمه ای یک فعالیت ضروری در 
جامعه است و دریافت مالیات از این بخش بر اساس 
قانون فعلی مالیات ضرورتی ندارد.وی افزود: بیمه 
عمر به عنوان یک فعالیت استثنا تلقی می شود و 
از مالیات بر ارث معاف می باشد و به دلیل شرایط 
فرد فوت  بازماندگان  به  آن  منافع  دارد  خاصی که 
شده یا  اشخاصی که بیمه نامه را خریداری کردند 

تعلق می گیرد و مالیاتی از آنها اخذ نمی شود. 

زمانبندی آزمون کارشناسی ارشد سال 96  

ارشد  کارشناسی  دوره های  ورودی  جم-آزمون  جام 
اردیبهشت    8 و   ۷ روزهای  در   96 سال  ناپیوسته 
به  مساعدت  منظور  به  می شود.  برگزار   96 سال 
داوطلبانی که در مهلت مقرر 1 تا 11 دی 95 در 
ترتیبی  نکرده اند  نام  ثبت  ارشد  کارشناسی  آزمون 
تا 3  در 1  متقاضیان  از  این دسته  اتخاذ شده که 

اسفند بتوانند در این آزمون ثبت نام کنند.

خرید سربازی در سال آینده انجام می شود

جام جم-به دنبال پیشنهاد تمدید طرح جریمه ریالی 
سربازی در الیحه بودجه سال 96، به نظر می رسد 
مسئله  شود.  اجرایی  هم  آینده  سال  در  طرح  این 
سربازی و استفاده از معافیت های مختلف، استفاده 
از معافیت سربازی با پرداخت جریمه موارد مهم مورد 
سوال مشموالن سربازی بوده است. با پیشنهاد دولت 
در تمدید طرح جریمه ریالی سربازی در الیحه سال 

آینده باید منتظر تایید از سوی مجلس هم باشیم.

صنایع لبنی قیمت خرید شیر را پایین آورد

تابناک-رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از 
کاهش ۴ درصدی قیمت خرید شیرخام توسط صنایع 
تا 1۰۰۰ تن  لبنی خبر دادوگفت: روزانه دولت 85۰ 
شیر رادر قالب خرید توافقی از تولیدکنندگان خریداری 
می کند. چند ماهی است کارخانجات قیمت خرید 
شیرخام را کاهش داده اند و نرخ آن 1۲۰۰ تومان است.

رکود مسکن وارد چهارمین سال شد

حسن محتشم رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران با اشاره 
به سهم 15 درصدی مسکن در اقتصاد کشور گفت: مسکن وارد چهارمین 
سال رکود خود شده که ناشی از رکود حاکم بر 
اقتصاد کالن کشور است. با اشاره به اینکه رکود 
وارد چهارمین سال خود شده است.وی گفت:رکود 
مسکن ناشی از رکود اقتصاد کالن کشور است و 
اگر این رکود ادامه پیدا کند تبعات منفی زیادی 
مثل بیکاری و بزهکاری در پی خواهد داشت.وی افزود:دولت باید شرایط 
اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که سیاستهای حاکم بر اقتصاد موجب 
رکود در بخش مسکن شده است.وی اضافه کرد: اگر چنانچه این تعداد هم 
احداث می شد عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر می شد،اما متاسفانه آمارها 

حاکی از این است که هیچ زمانی به این عدد و آمار نرسیده ایم.

قیمت تمام شده بنزین 2۷۰۰ تومان

تابناک-سید محسن روحانی مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: اگر براساس دالر حساب کنیم 
هم اکنون نرخ بنزین خیلی ارزان تر از سال 89 
است که ۷۰۰ تومان به فروش می رسید، اما با توجه 
به جهش 3 الی ۴ برابری قیمت دالر نسبت به 
ریال، شرایط متفاوت است.روحانی با بیان اینکه با 
توجه به قیمت جهانی فعلی نفت خام یعنی 51 
یا 5۲ دالر، نرخ واقعی و تمام شده بنزین برای دولت بیش از ۲۷۰۰ تومان 
است، تصریح کرد: در واقع، با نرخ آزاد 1۰۰۰ تومانِی بنزین مردم را به اشتباه 
می  اندازیم که به اسم نرخ آزاد هر کس مجاز است هر اندازه که می خواهد 
مصرف کند. اگر می خواهیم مردم گمراه نشوند، آنها باید بدانند که روی 

قیمت فعلی بنزین، دولت نزدیک به 15۰۰ تومان یارانه می دهد. 

بانک  گفت:  اسالمی  مالی  انجمن  موسس  هیات   عضو 
مرکزی نرخ سود سپرده ها را ساالنه تعیین می کند و بانکها 
نیز مجازند حداکثر تا ۷۰درصد آن را به صورت علی الحساب 
در قرارداد با سپرده گذاران لحاظ کنند.وی با اشاره به شرایط 
عملیات  قانون  گفت:  کنونی  وضعیت  در  کشور  بانکداری 
بانکی  عملیات  اصلی  مرجع  اکنون  که  ربا  بدون  بانکداری 
و  است   6۲ سال  مصوب  بوده،  اسالمی  بانکداری  حوزه  در 
سی و سه سال از تصویب آن می گذرد؛ اگرچه ده سال بعد از 
تصویب نیز، اصالحاتی بر روی آن صورت گرفته؛ ولی مبنای 
آن همان قانون سابق است. وی ادامه داد: چنین تجربه ای 

در حوزه بازار سرمایه به خوبی اتفاق افتاده است، چراکه در 
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، 
کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام آور در حال فعالیت 
است و کلیه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می شوند، 
قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته 
فقهی سازمان بورس برسند و بدون تایید این کمیته، هیچ 

ابزاری در بازار سرمایه قابلیت پیاده سازی ندارد.
خصوص  در  مجلس  جدید  طرح  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ های سود 
درصد   ۷۰ باید  آن،بانکها  اساس  بر  که  است  علی الحساب 

گذاران  سپرده  با  قرارداد  در  الحساب  علی  بصورت  را  سود 
لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع 

مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند.
عضو هیات  موسس انجمن مالی اسالمی در پاسخ به این 
سوال که آیا پرداخت نرخ سود علی الحساب کمتر از نرخ 
مصوب بانک مرکزی باعث بروز مشکل در سیستم بانکی 
و خروج منابع از بانک ها نمی شود، گفت: اگر قانون جدید 
کل  در  سود،  پرداخت  و  محاسبه  زمینه  در  آن  الزامات  و 
به  با هم مرتبط هستند،  نوعی  به  مالی که  پولی و  نظام 

طور هماهنگ اجرا شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.

طرح جدید مجلس برای بانکداری بدون ربا

صنعت  فعال  یک  اسدی  کیمیایی  احمد 
حادثه  است  معتقد  پوشاک  و  نساجی 
ساختمان پالسکو، بازار پوشاک را در کوتاه 
برای  اما  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  مدت 
افزایش  بابت  از  مشکلی  عید  شب  بازار 
قیمت و کمبود عرضه وجود نخواهد داشت.

وی ضمن اظهار تاسف نسبت به حادثه تلخ 
ساختمان  کرد:  اظهار  پالسکو،  ساختمان 
مشهور  های  ساختمان  از  یکی  پالسکو 

در زمینه صنعت پوشاک بود که به صورت 
اداره می شد. یعنی کارگاه هایی  کارگاهی 
انجام  پوشاک  تولید  کار  که  بودند  آنجا  در 
محلی  ساختمان  این  صرفا  و  دادند  می 
به  اشاره  با  نبود.وی  پوشاک  توزیع  برای 
پوشاک  به صنعت  وارد شده  خسارت های 
در حادثه گفت: بر اساس آنچه اعالم شده 
میلیارد   6۰۰ به  نزدیک  رقمی  تاکنون 
تومان پوشاکی بوده است که در این حادثه 

آینده  روزهای  طی  البته  که  است  سوخته 
آمار دقیق تری بدست خواهد آمد.کیمیایی 
بازار  روی  حادثه  این  تاثیر  درباره  اسدی 
در  اتفاق  این  مطمئنا  کرد:  عنوان  پوشاک 
بازار پوشاک تاثیرگذار است اما در فرصتی 
که تا شب عید باقی است این امکان وجود 
شود  جبران  آمده  وجود  به  کمبود  که  دارد 
تا مشکلی از بابت عرضه یا افزایش قیمت 
نظر  به  داد:  ادامه  نیاید.وی  وجود  به  ها 

صنعت  برای  اتفاق  این   ابعاد  رسد  نمی 
پوشاک به گونه ای باشد که قیمت پوشاک 
است  ممکن  البته  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را 
در کوتاه مدت کمبودی در برخی پارچه ها 
با  ولی  بیاید  وجود  به  پوشاک  از  بعضی  و 
و  عید  تا شب  مانده  باقی  به فرصت  توجه 
تدابیری که تولیدکنندگان و اصناف مرتبط 
که  هستیم  امیدوار  اندیشند  می  پوشاک  با 

برای بازار پوشاک مشکلی به وجود نیاید.

پوشاک عید گران نمی شود ؛ کمبود عرضه نداریم

حقوق معلمان بازنشسته افزایش یافت 

جام جم- احمد صافی رئیس کانون بازنشستگان آموزش و پرورش از 
افزایش 1۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال 96 و به صورت پلکانی 
رساندن  حداقل  به  پیشنهاد  گفت:  و  خبرداد 
اختالف حقوقی شاغالن و بازنشستگان آموزش 
شده  داده  دولت  به  ششم  برنامه  در  پرورش  و 
اعتراضات  به  »رسیدگی  درخصوص  وی  است. 
داشت:  اظهار  پرورش«،  و  آموزش  بازنشستگان 
پاداش پایان خدمت این بازنشستگان مورد اعتراض قرار گرفته بود که 
این  پرداخت شده و  به سال 93 و 9۴ است که  پاداش ها مربوط  این 
مشکل حل شده است.وی ادامه داد: افزایش حقوق بازنشستگان نیز 
معموال در آستانه سال نو برای کل بازنشستگان توسط دولت تعیین و 

اعالم می شود و مشمول این افراد نیز خواهد شد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 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

مزايده عمومي )نوبت اول(

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد در جهت اجرای طرح 
مدیریت جنگل های دست كاشت درختان خشكيده و آفت زده تاغ در شهرستان  های ذیل 
را با شرایط ذیل از طریق مزایده مندرج در این آگهي به فروش برساند. لذا از متقاضيان 
دعوت مي شود در صورت تمایل نسبت به اخذ اسناد مزایده،  بازدید از مناطق مورد نظر 

اقدام و قيمت پيشنهادي خود را براي هر كيلوگرم اعالم نمایند.
مقدار  و  به مساحت 1100 هكتار  آباد  1- شهرستان سربيشه منطقه چاچاخو - حجت 

تقریبی 605 تن  
 2-  شهرستان بشرویه  منطقه  ریگ بشرویه  به مساحت 200 هكتار و مقدار تقریبی 120 تن 
3- شهرستان  طبس منطقه خسرو آباد - كریت به مساحت 200 هكتار و مقدار تقریبی 

180 تن  
 4- شهرستان  درميان  منطقه اشک وطاغان  به مساحت 300 هكتار و مقدار تقریبی 180 تن
5- شهرستان قاینات منطقه كلی وبزن آباد به مساحت 200 هكتار و مقدار تقریبی 60 تن  

تاریخ توزیع اسناد مزایده: از 95/11/3 لغایت 95/11/6
زمان تحویل پاکت هاي مزایده: حداكثر تا پایان وقت اداري 95/11/14 

محل توزیع اسناد مزایده: بيرجند- خيابان ارتش- سه راه معلم
مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده: 

ضمانت نامه بانكي معتبر یا فيش نقدی به ميزان درج شده در اسناد مزایده عنوان سپرده 
شركت در مزایده 

مبلغ پایه برای هر كيلوگرم 5100  ریال می باشد                   
زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده:

 ساعت 9 صبح 95/11/16 - سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان 
جنوبي

شرایط مزایده:  
1- هزینه چاپ آگهي وكارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

3- سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزایده موجود مي باشد.
 www.nrskh.ir متقاضيان در صورت تمایل مي توانند با مراجعه به سایت این اداره كل به نشاني 

و پایگاه اطالع رسانی مناقصات نسبت به مشاهده اسناد مزایده و دریافت آن اقدام نمایند

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

آگهی مزايده امالک مازاد 1395/1
اداره كل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از امالک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه )به صورت اقساط بلند 
مدت و بدون كارمزد( واگذار نماید. متقاضيان محترم می توانند از تاریخ 1395/10/30 لغایت 1395/11/19 در ایام غير تعطيل از ساعت 7:30 صبح لغایت 14:30 جهت 
اخذ اطالعات، بازدید از محل و دریافت فرم شركت در مزایده و ارائه پيشنهادات خود به اداره كل بنياد شهيد و امور ایثارگران خراسان جنوبی واقع در بيرجند، خيابان شهيد 
مدرس، بين مدرس 30 و 32 دبيرخانه كميسيون مزایده و مناقصات یا به نشانی اینترنتی http://www.isaar.ir/states/khorasan jonoobi مراجعه نمایند. تلفن تماس: 

4-05632421161 و 05632432062
اخذ پاكت های پيشنهادی به همراه تضمين به ميزان 5% قيمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شركت در مزایده همه روزه به جز ایام تعطيل در ساعت های تعيين 

شده قابل انجام است. 
بازگشایی پاكت های پيشنهادی در محل ساختمان شهيد احمد قاینی نجفی فاضل واقع در نبش مدرس 32 راس ساعت 12:30 ظهر روز چهارشنبه 1395/11/20 طبق برنامه 

زمان بندی انجام خواهد شد. 
پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم شرایط شركت در مزایده الزامی می باشد.

هزینه محضر )حق الثبت و حق التحریر( به عهده خریدار می باشد. 
اخذ اطالعات از اداره پشتيبانی و بازدید از امالک از تاریخ 1395/10/30 تا پایان وقت اداری 1395/11/18 الزم و ضروری می باشد، بدیهی است در صورت عدم بازدید و عدم 

دریافت اطالعات الزم مسئوليتی متوجه این اداره كل نخواهد بود.
یک درصد )1%( رقم پيشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقداً دریافت می گردد.

متقاضيان می توانند حداكثر تا ساعت 14:30 مورخ 1395/11/19 پاكت های پيشنهادی خویش را تحویل نمایند.
مهلت خرید و دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج اولين آگهی )1395/10/30( تا ساعت 14:30 مورخ 1395/11/7 می باشد.

شرایط فروش كليه امالک مندرج در ليست مزایده به شرح زیر می باشد:

دوره اقساطدرصد پرداخت قسطیدرصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی )قیمت پیشنهادی(قیمت پایه مزایدهردیف

24 ماهه5۰ درصد1۰ درصد4۰ درصدتا سقف 1۰۰ میلیارد ریال1

میزان مالکیت مبلغ تضمین )ریال(قیمت پایه )ریال(نوع ملک / کاربریاعیان)متر مربع(عرصه )متر مربع(شماره پالککدشناسه
 توضیحات

آدرس

اصلیفرعی

سند ششدانگ - با وضع 8.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰4۰5.۰۰۰.۰۰۰زمین/  مسکونیندارد95۰1۰13۷962494۰5
موجود- هرگونه اصالحی 
و هزینه آماده سازی زمین 
به عهده خریدار می باشد.

خراسان جنوبی، بیرجند 
بر کوچه شهید مدرس 

28، جنوبی

سند ششدانگ - با وضع 9.112.5۰۰.۰۰۰455.625.۰۰۰زمین/ مسکونیندارد95۰1۰23۷9۷2494۰5
موجود- هرگونه اصالحی 
و هزینه آماده سازی زمین 
به عهده خریدار می باشد.

خراسان جنوبی، بیرجند 
بر کوچه شهید مدرس 

3۰، شمالی

سرمقاله

همدردی با آتش نشانان
* سردبیر

ایستگاه  در  حضور   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
جای  در  همدردی  ابراز  و  نشانی  آتش  های 
گذشته  روز  که  بود  پسندیده  اقدامی  خود 
مهمترین  نکنیم  فراموش  اما  بودیم  آن  شاهد 
پیشگیری   ، جامعه  از  نشانان  آتش  خواسته 
ای دغدغه   . است  ایمنی  نکات  رعایت   و 
که بارها در صفحات و ستون های روزنامه توسط 
متاسفانه  و  شده  نقل  ها  حوزه  این  مسوولین 
بر  بزرگ  امنیتی  حفره  یک  عنوان  به  همچنان 
بستر شهر رخ نمایی می کند و حل آن مستلزم 
حساسیت بیشتر مسوولین به مقوله ایمنی است . 

حوادث  نوع  این  در  دیگر  اهمیت  حائز  نکته 
چه   . است  اتفاقات  اینگونه   با  مردم  برخورد   ،
های  دوربین   ، رسانی  امداد  فرآیند  در  اگر  بسا 
هیاهوی  و  کرد  می  مسدود  را  خیابان  کمتری 
آوار را  ناله های محبوس شدگان زیر   ، کمتری 
در خود گم می کرد شاید امروز یک انسان کمتر 
باشد که خداقوت   . پر می کشید  این حادثه  در 
این  با حرکت در مسیر اهداف  را  و همدردیمان 

عزیزان بیشتر ابراز نمائیم .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

تورم دی 6.9 درصد شد

تغییرات  ایران، درصد  آمار  بر اساس گزارش مرکز 
دی  به  منتهی  ماه   1۲ در  قیمت ها  کل  شاخص 
قبل6,9  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  سال95 
درصد است که نسبت به همین اطالع در آذر95 
مرکز  است.  یافته  کاهش  درصد   ۰.3 )۷,۲درصد(، 
تورم  رقم   خود،  گزارش  ترین  تازه  در  ایران  آمار 
شهری در دی  را 6,9 درصد اعالم کرد. شاخص کل 
در دی سال95عدد۲3۷,۴را نشان میدهد که نسبت 

به ماه قبل۰,8درصدافزایش داشته است.

سکه طرح جدید ۱۰ هزار تومان ارزان شد

قیمت هر دالر آمریکا 38۲5 تومان، یورو ۴۲5۷ تومان، 
پوند ۴8۲6 تومان، درهم امارات 1۰8۰ تومان و لیر ترکیه 
آزادی  بهار  تمام  هر سکه  است.قیمت  تومان   1۰۷۰
طرح جدید با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و 
1۷۴ تومان، طرح قدیم با 5 هزار تومان کاهش به یک 
میلیون و 15۰ هزار تومان، نیم سکه با سه هزار تومان 
افزایش به 6۰1 هزار تومان، ربع سکه با دو هزار تومان 
افزایش به 319 هزار تومان، سکه یک گرمی با۴ هزار 

تومان افزایش به ۲۰۷ هزار تومان رسید.
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وصیت نامه شهدای استان کتاب می شود
  

مالیی- نارمنجی معاون فرهنگی اداره کل بنیاد شهید هم در این جلسه از جمع آوری هزار و 200جلد وصیت نامه 
تومان  جلد40میلیون  هر  اما  شود  کتاب  جلد  یک  نامه  100وصیت  هر  مقررشده  کرد:  عنوان  و  خبرداد  استان  شهید 
سالم.اگر تبلیغات شهری رو در خصوص تشویق هزینه دارد. وی ادامه داد: 500جلد کتاب بیش از 480میلیون تومان هزینه دارد اما بودجه آن هنوز تامین نشده است. 

ساخت و ساز در بافت فرسوده شهر رو دیده باشید 
به مردم بگم گولش رو نخورند. من 4  خواستم 
پروانه  درخواست   1 منطقه  شهرداری  در  ماهه 
فرمانداری  از  مصوبه  میفرمایند  کردم.  ساخت 
نیامده جواب مارو نمیدند.آوای عزیز لطفا پیگیری 

کنید. 
0903...293
باسالم از مدیریت راه روستاییکه آسفالت راه مزار 

کوه رو شروع کردند تشکر ویژه دارم
0915...210
روند  بر  نظارتی  خواهشمندم  محترم  استاندار  از 
و  باشند،امسال  داشته   ... شرکت  در  نیرو  جذب 
میشوند،اما  بازنشسته  زیادی  نیروی  آینده  سال 
متأسفانه مسئول فقط نورچشمی ها و افرادی که 
پارتی دارند و ازکانال مهمی معرفی می شوند را 

جذب میکند...هیچ نظارتی هم نیست.
0930...247
کند  رسانی  اطالع  لطفا  پزشکی  علوم  دانشگاه 
را  رازی  بیمارستان  اداری،خدماتی  نیروهای  که 
متقاضیان چگونه  ؟  کند  میخواهد جذب  چگونه 
اقدام کنند و به کجامراجعه کنند؟آیا قرار است از 

طریق فراخوان عمومی نیرو جذب کنند؟
0930...247
از  خوسف  تا  بیرجند  منطقه  این  دانم  نمی  من 
تمام  که  است  برخوردار  کسانی  چه  حمایت 
جلب  طرف  این  به  انقالب  از  بعد  توجهات 
دارویی هم  اخیرأ دهکده گیاهان  شده است که 
 , القورات  مردم  تمام  است.  رسیده  محمدیه  به 
شاخنات , درخش و درمیان می دانند بهترین و 
کوهپایه  در  دارویی  گیاهان  انواع  ترین  فراوان 
در  که  روید  می  یاد شده  مناطق  های سردسیر 
از عطر مستار , کاکتی ,  ایام بهار هرسال واقعأ 
آویشن, بومادران , گلهای معطر دیگر در اطراف 
حداقل  و  کند  می  سرمست  را  انسان  گینو  کوه 
تفاوت دما با جلگه های پست و کم ارتفاع غرب 
بیرجند 5 تا 10 درجه است که یک شب خوابیدن 
خاطره  ها   بومی  غیر  برای  منطقه  تابستان  در 

می شود 
0915...639
90درصد  که  عزیزی  دوست  جواب  در  سالم 
عرض  میدانند  کشور  شرایط  از  آگاه  نا  رو  مردم 
میکنم مردم اگر اساسی ببینند همه بدبختی های 
امروز جامعه رو از بی تدبیری دولت قبل میدانند 
گرچه گفتن مسائل به  عده ای که از بابت تورم 
افسارگسیخته قبل صاحب نان و نوایی شدند آب 
در هاون کوفتن است ولی در عین حال که منکر 
 کاستی های دولت نیستم باید بگم چنان چاله های
کنده شده بود که دولت توان و قدرت کافی برای 
ارزان  نفت  و  شرایط  اون  با  نداشت  آن  پرکردن 
افکار  با  او  امثال  و  نژاد  احمدی  دوره  ...ضمنا  و 
پوپولیستی و غیره که سرجنگ با تمام دنیا دارند 
تمام شده .خواهیم دید در انتخابات آینده همانطور 
که در تشییع ابر مرد اعتدال ایران حضرت آیت اهلل 

هاشمی دیدیم . خواهشا چاپ کن آوا . 
0915...608
سالم درجواب عزیزی که فرموده بودن ، دلواپسان 
ومنتقدان دولت !!!! من ازطرف دلواپسان و منتقدان 
ازحضرتعالی عذرخواهی می کنم !! همه چی خوبه 
! عالی ! گل وبلبل !! احتماالاین خواننده عزیزتو 

این دولت سود زیادی نصیبشون شده!!! 
0915...235
با سالم ما ساکنین کوچه جمهوری اسالمی 6 از 
راهنمایی ورانندگی تقاضا داریم فکری برای این 
کوچه پر رفت کنند زیرا این پارکینگ خودرو ها 

شده است متشکریم
0915...527
سالم آوا من یک سرمایه گذار هستم که در سال 
 1380سرمایه گذاری کردم ولی غیر از سنگ اندازی
 و گیر چیزی در این شهر ندیدم امیدم به خداست
0915...259
سالم آواجان به اتحادیه پروفیل با زبان نوشتاری 
بفرمایید کی این زمین های که در سال 82 باپول 
قشر زحمتکش و مستضعف جوشکاران خریداری 
که  را  ما  جواب  شود  می  تحویل  اعضا  به  شده 

سرباالمی دهند .
0915...951
گوش  به  مارو  صدای  که  ممنون  آوا  سالم 
مسئوالن میرسونی، لطفا در خصوص آسفالت و 
راه اندازی خط تلفن ثابت مهر شهر خیابان 9 دی 
مسئوالن اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهند.
0935...395
جالب است که  مدیرکلی که خود مجرد است بر 

فرهنگ سازی ازدواج تاکیددارد !! 
 915 ... 212
البته پلیس  بیدار  اپلیسه  اقا  شباکه ما میخوابیم 
راهنمایی رانندگی در اواخرشب جهت اب درمانی 
به استخر رفتم هرچی جای پارک گشتم ندیدم 
وقتی  و  کنم  پارک  رو  پیاده  در  شدم  مجبور  و 
پس ازیک ساعت امدم دیدم مامور وظیفه شناس 
خرج  مکان  همان  در  را  خود  های  قبض  تمام 
باشم  کرده  تشکری  خواستم  بدینوسیله  کرده 
ایم  کرده  ماخالف  که  است  درست  وبگویم 
ولی ای کاش کمی منطق وانصاف هم به خرج 
میدادید چرا که در انوقت شب دراون پیاده روکه 
ازسرما کسی جرات عبور نداشت چی میشد کمی 
گذشت میکردید ایا میدانید 40 هزارتومان بیش 
بایدخرجی  که  است  کارگر  روز  یک  دستمزد  از 
چندسرعائله را بدهدامیدوارم خیرش رادراین دنیا 

و اخرت ببنید 
 915 ... 357

حسینی- به مناسبت شهید شدن آتشنشانان 
و  بود  یاد  مراسم  پالسکو  حادثه  در  تهران 
همدردی با حضور محبی مدیرکل فرهنگ 
کانون  دبیرخانه  مسئول   ، اسالمی  ارشاد  و 
های فرهنگی هنری مساجد استان، مدیرکل 
از اصحاب  کتابخانه های عمومی و جمعی 
هنر و رسانه در ستاد فرماندهی آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند برگزار شد 
به  را  انگیز  این حادثه غم  نزدیک  از  تا  که 
کارکنان آتش نشانی بیرجند تسلیت بگویند.
نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  میرزایی 
مسئوالن  همه  از  مراسم  این  در  بیرجند 
کمک   به  اولیه  ساعت  از  که  مردمی  و 
در  رهبر  بیانات  به  و  شتافتند  نشانان  آتش 
تشکر  نشانی  آتش  دردهای  آالم  تسکین 
از  عنوان عضوی  به  امیدواریم  وافزود:  کرد 
جامعه آتش نشانی بتوانیم خادمی خوبی بوده 
تا با خدمت صادقانه خود پاسخگوی محبت 
مردم باشیم. وی بیان کرد: این حوادث باید 
تجربه ای باشد تا سعی کنیم عزیزان ما دچار 
بارها و   حوادث نشوند در حالی ما حاضریم 
بارها و صدها بار برای این مردم فدا شویم. 
محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز 
در  که  ای  حادثه  کرد:  بیان  مراسم  این  در 
»ایران«  اما  پیوست  وقوع  به  تهران  قلب 
وقفه  بی  تالش  برد.  فرو  غم  در  را  عزیز 
تمامی تیم های امدادی در اطراف ساختمان 
پالسکو ادامه دارد و مردم هم با دعای خیر 

خود، آنها را همراهی می کنند. 

آمادگی آتش نشانی برای
ارایه آموزش های رایگان

سازمان  آموزش  معاون  محمدیان،  مسعود 
بیرجند  در  گفت:  نیز  بیرجند  نشانی  آتش 
دارد که  بسیاری وجود  هم ساختمان های 
ایمن نیستند. وی با تاکید بر اینکه سازمان 
واحدهای  صاحبان  تمامی  از  نشانی  آتش 
نسبت  است  خواسته  اصناف  و  مسکونی 
اقدام  خود  های  مغازه  و  منازل  تجهیز  به 
شود،  جلوگیری  حوادث  اینگونه  از  تا  کنند 
آمادگی الزم  این سازمان  خاطرنشان کرد: 
اطفای  رایگان  های  آموزش  ارائه  برای 

حریق به مردم بیرجند را دارد.
  

درد و دل های مدیر عامل سازمان 
آتش نشاني در شورای شهر

گذشته  شهر  شورای  شروع  از  ساعت  نیم 
آتش  سازمان  عامل  مدیر  میرزایی  که  بود 
نشاني با دعوت چند تن از اعضا برای ارائه 
گزارشاتی درباره وضع تجهیزات آتش نشانی 
حالی  در  وی  شد.  اتاق  وارد  شهر  ایمنی  و 
که از حادثه رخ داده در ساختمان پالسکوی 
به  از همکارانش  تن  تهران و شهادت چند 
به  افراد  این  کرد:  عنوان  بود  متاثر  شدت 
دلیل کم توجهی ها و رعایت نکردن اصول 
این  اند،  داده  دست  از  را  خود  جان  ایمنی 
نشود  اندیشی  چاره  اگر  و  نیست  بار  اولین 
آخرین بار هم نخواهد بود. میرزایی با بیان 
عملیات،  حوزه  سه  در   93 سال  در  اینکه 
کردیم   ریزی  برنامه  پیشگیری  و  آموزش 
پرسنل  روز  هر  تا  کردیم  تالش  داد:  ادامه 
وی  باشد.  تر  روز  به  تجهیزات  و  تر  آماده 
در  مدیح  حضور  زمان  از  اینکه  بر  تاکید  با 
سمت شهرداری شهر، بودجه تجهیزات سه 
بار  اولین  برای  برابر شده است اضافه کرد: 

خودروی ایسوزو خریداری شد.

در زمان صدور پروانه نیازی به 
استعالم تاییدیه ایمنی نیست!

به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشاني از سال 
از سال 88، 520 مجتمع برای اخذ پروانه به 
شهرداری و سازمان آتش نشانی مراجعه کرده 
اند که از این تعداد فقط 120 مورد پایان کار 
از  را  کار  پایان  قانون  فقر  میرزایی  گرفتند. 
اصلی ترین مشکالت دانست و عنوان کرد: از 
آنجاییکه شورای عالی نظارت ابالغ کرده در 
زمان صدور پروانه نیازی به استعالم تاییدیه 

ایمنی نیست کسی هم توجهی نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه سقف بازار بیرجند ارتفاع 
کمی دارد و همین موضوع موجب انقال آتش 
به سایر مغازه ها می شود ادامه داد: اگر در بازار 
اتفاقی بیفتد بحث یک مغازه نیست، بحث یک 
پالسکو است. مدیر عامل سازمان آتش نشاني 
در حالی که بغض صدایش را گرفته بود خطاب 
به اعضای شورای شهر بیان کرد: مسئوالن و 

معتمدان شهر، مردم به شما اعتماد کرده اند 
دست یاری ما را بگیرید و به هر شکلی که می 
دانید به ما کمک کنید. ما حاضریم برای این 
مردم که ابراز ارادت می کنند بارها بمیریم ولی 
با کم توجهی ها چه می توانیم کنیم؟ آیا فکر 

آتش نشان ها را هم کرده اید؟

در معابر کم عرض شهر
امکان تردد ماشین آتش نشانی نیست

میرزایی از اخطاریه های متعدد به واحدهای 
خطر ساز در خیابان عدل خبر داد و افزود: در 
شهر اماکن اقامتی با معابر کم عرض داریم که 
نمی توان ماشین آتش نشانی را به راحتی در 
لزومات  نبود  به  اشاره  با  داد. وی  آن حرکت 
ایمنی در شهرک صنعتی ادامه داد: پمپ بنزین 
ها باید سیستم اطفا حریق آماده به کار داشته 
توصیه  کلمه  از  قانون  در  چون  ولی  باشند 

استفاده شده کسی جدی نمی گیرد.
از  یکی  نشاني  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
در  ایمنی  نبود  را  مشکالت  ترین  اصلی 
سازمان  با  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  مساجد 
مکاتبه  اسالمی  تبلیغات  و  ارشاد  و  فرهنگ 
نبود  ایم.  نگرفته  پاسخی  هیچ  اما  کردیم 
ایمنی در ادارات بیرجند از دیگر موارد مطرح 
شده بود که میرزایی عنوان کرد: 84 درصد 
برای  الزم  های  آموزش  ادارت  نگهبانان 
ایمنی را ندیده اند و 76 درصد از ادارات نمای 
شیشه ای دارند که در هنگام زلزله همین نما 

به اشخاص آسیب خواهد رساند.

کمک کنید تا بیرجند
عالوه بر پاکیزه ترین شهر

ایمن ترین هم باشد

ادارات 30  با اشاره به این که به تمام  وی 
روز  در سه بار اخطاریه مهلت داده ایم ولی 
یا  ادارات  داد:  ادامه  است  نشده  توجهی 
سیستم اطفا حریق ندارند و یا آماده نیستند.

وجود  از  نشاني  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
شمال  های  ساختمان  در  مشکالت  بیشتر 
هم  مواردی  حتی  افزود:  و  داد  خبر  شهر 
بوده که با تماس گرفتند و در ساختمان لوله 

دودکش کار گذاشته نشده است!
کنید  کمک  کرد:  اظهار  همچنین  میرزایی 
تا همانطور که مسئوالن می گویند بیرجند 
برنامه  انجام  با  است،  شهر  ترین  پاکیزه 
ایمنی 5 ساله سازمان آتش نشانی، در سال 

99 اعالم کنند ایمن ترین شهر هم هستیم.

اجبار رعایت ایمنی را
از ادارت شروع کنیم

سلیم یکی از اعضای شورا در پاسخ به برخی از 
این گفته ها عنوان کرد: از آنجاییکه با اجباری 
مردم  است  ایمنی ممکن  تاییدیه  اخذ  کردن 
پول  آنان  از  فقط  تا  داریم  قصد  کنند  تصور 
ادارات که در راس هرم تصمیم  از   ، بگیریم 
گیری هستند شروع کنیم. وی با بیان اینکه 
بر  ما  تاکید  تمام  مهندسی  نظام  سازمان  در 
ایمنی است عنوان کرد: سنسور  تاییدیه  اخذ 
99 درصد سیستم های اطفا حریق به دلیل 
صدایی که ایجاد می کنند قفل هستند،پمپ 
آب دستگاه ها را هم بنا به دالیلی از جمله فشار 
شدید آب و یا چکه کردن آن خاموش کرده اند، 
به جای اینکه بالفاصله قانون تصویب کنیم 
و ایراد بگیرید، ابتدا تجهیزات را استاندارد و 
به روز کنید. مدیر عامل سازمان آتش نشاني 
نظام  که  این  به  اشاره  با  سلیم  به  پاسخ  در 
اصول 21  اساس  بر  است  موظف  مهندسی 
گانه هر مرحله از کار را به شهرداری گزارش 
ناظران  متاسفانه  کرد:  نشان  خاطر  دهد 

ساختمان این کار را انجام نمی دهند.
تومانی  هزار   10 کاهش  به  میرزایی 
اشاره و عنوان کرد:  ایمنی  تاییدیه  هزینه 
حاضریم  ما  که  است  مبلغ  موضوع  اگر 
اما  ندهند  مردم  هم  را  مقدار  همین 

کنند. سازی  ایمن  را  ساختمان 

شورا هزینه نصب شیرهای 
اتشنشانی را می دهد 

نیک دیگر عضو شورا نیز درباره ایمن سازی 
مساجد پیشنهاد کرد: اوقاف و سازمان تبلیغات 
رفع  درباره  و  شده  دعوت  شورا  به  اسالمی 
همچنین  وی  کنیم.  ایمنی صحبت  نواقص 
با بیان اینکه در گذشته شیرهای سطح شهر 
بسته شده بودند و امکان برداشت آب وجود 
و  آب  سازمان  با  باید  کرد:  عنوان  نداشت 
فاضالب شهری در این باره هماهنگی انجام 
شود. میرزایی در همین باره توضیح داد: 67 
شیر بر اساس جمعیت و 90 شیر بر اساس 
ما  سازمان  که  است  شهری  نیاز  مساحت 
توانسته 35 مورد نصب کند و 5 تا در دست 
برای  آب  برداشت  افزود:  وی  است.  نصب 
آتش نشانی در تمام شهرها رایگان است ولی 

فاضالب  و  آب  از سازمان  ابالغیه جدید  در 
شهری باید برای هر برداشت بهای خدمات 
آتش  سازمان  عامل  مدیر  به  نیک  بدهیم. 
نشاني این اطمینان را داد که شورا هزینه های 
نصب شیر را قبول خواهد کرد. عبدالرزاق نژاد 
نیز با بیان اینکه پالسکو و آتش سوزی در 
فروشگاه اتکا همه تجاربی است که باید به آن 
توجه کرد ادامه داد: به نظر می رسد نامه دادن 
کفایت نمی کند و باید برخورد قاطع و حتی 
پلمپ واحدها را داشت. مدیر عامل سازمان 
به  کردیم  سعی  اینکه  بیان  با  نشاني  آتش 
اصناف آموزش دهیم عنوان کرد: عده ای از 
آتش نشان ها به خیابان شهید فهمیده رفتند 
تا افراد را در محل کار خودشان آموزش دهند 

ولی اصناف گفتند ما وقت نداریم.

آسیب های شهر
روی میز دادستان استان 

به گفته میرزایی از 53 عضو شورای مدیریت 
بحران 24 اداره آمده بودند. وی با تاکید بر 
اینکه استعالم تاییدیه ایمنی باید کتبا نوشته 
های  شناسی  آسیب  تمام  کرد:  عنوان  شود 
شهر در نامه ای محرمانه به دادستان شهر 
فرستاده شده و ایشان نیز قول همکاری داده 
یکی  نشاني  آتش  سازمان  عامل  مدیر  اند. 
دیگر از مشکالت را در نمایشگاه های بین 
ایم  داده  اخطار  ما  افزود:  و  دانست  المللی 
که در ورودی نمایشگاه مناسب ورود ماشین 

های  لوله  حتی  نیست،  نشانی  آتش  های 
بخاری مناسبی نصب نشده است.

استعالم  حذف  اینکه  بیان  با  طاهری 
منافاتی  پروانه  صدور  در  ایمنی  تاییدیه 
داد:  ادامه  ندارد  اصناف  قانون   17 ماده  با 

بگیرند. را  تاییدیه  باید  اصناف 
قالیبافان در همین بین پیشنهاد داد: نکات 
شود  بررسی  تر  جدی  مدارس  در  ایمنی 
مسابقات  برگزاری  در  ایمنی  مجوز  اخذ  و 

ورزشی الزامی شود.
در  کرد:  بیان  نیز  بیرجند  شهردار  مدیح 
بودجه سال 96 که در 27 دی تنظیم شده 
است، 35 درصد از درآمد حاصل از میادین 
میوه و تره بار و بهشت متقین شهرداری به 
منظور تامین هزینه های خدماتی به حساب 
آتش  و  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
صورت  در  که  شود  واریز  ایمنی  و  نشانی 

موافقت شورا تصویب خواهد شد.

4 شیر آب در بازار بیرجند

یزدان شناس یکی دیگر از اعضای شورا که 
به عنوان نماینده اصناف نیز سخن می گفت 
بازدیدهایی  گذشته  سال   2 در  کرد:  عنوان 
تمام  شیرآب   4 و  داشتیم  بازار  ایمنی  برای 
است.  شده  نصب  دهد  پوشش  را  بازار 
باید  اصلی  کار  ولی  داده شده  تذکراتی هم 

در زمینه فرهنگ سازی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید با سیاست، تدیبر 
و همکاری کار را راحت کرد ادامه داد: باید 
به مردم منتقل شود که دلسوزآنان هستیم و 

برخورد چکشی فایده ای ندارد.
رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه قانون 
صدور  تسهیل  برای  تا  دارد  تالش  گذار 
پروانه کسب و کار بسیاری از استعالمات را 
استعالم  باید  اصناف  کرد:  بیان  کند  حذف 
اتاق  ولی  باشند  داشته  را  نشانی  آتش 
خود  بلکه  نیست  آن  اجرای  متولی  اصناف 

مردم باید این کار را انجام دهند.

قانون باید ختم الکالم باشد

میرزایی با رد نظر یزدان شناس با تاکید بر 
عنوان  باشد  الکالم  ختم  باید  قانون  اینکه 
به  ایمنی  تاییدیه  های  هزینه  کاهش  کرد: 
و  است  بوده  مردم  گرفتن  نظر  در  معنای 
باید اتاق اصناف نیز با کاهش هزینه هایی 
گفته  به  کند.  همکاری  مانند حق عضویت 
وی اصلی ترین مشکل نبود ضمانت اجرایی 
اینکه  بیان  با  پاسخ  یزدان شناس در  است. 
سازمان آتش نشانی تا کنون ضوابط ایمنی 
را برای ما ارسال نکرده است تصریح کرد: 
شما شرایط ایمنی را برای ما ارسال کنید تا 

ما هم آن را به اصناف ابالغ کنیم.

مدیح:
در صورت وقوع هر گونه رخدادی 
ارفاقی به سازمان آتش نشانی 

نخواهد شد

بحث ها در همین موضوعات ادامه داشت 
تا این که با اعتراض یکی از اعضای شورا 
به  خطاب  مدیح  بحث،  شدن  طوالنی  به 
هستید  موظف  شما  کرد:   تاکید  میرزایی 
رایگان  کامال  آموزشی  های  دوره  فردا  از 
در  کاری  وقت  از  خارج  و  اصناف  ویژه 
برگزار  نشانی  آتش  پایگاه  یا  و  مساجد 
هیچ  رخدادی  وقوع  صورت  در  و  کنید 

گونه ارفاقی به شما نخواهد شد.

Ava.news 13 @gmail. - حسینی

ایمنی شهر روی میز شورا
پیام شما

پاسخ مسووالن به پیام شما

اعالن مقابله یکی از بزرگان اصولگرای استان را 
در یک مراسم رسمی از طریق دوستان و آشنایان 
برای  بودند  خواسته  نخبگان  همه  از  که  شنیدم 
واکنش علیه مسوولین اصالح طلب اقدام نمایند 
. مسوولین اصالح طلب ما هم که دم انتخاباتی 
به هر حال همچین فرصتی را از دست نخواهند 
داد و عرض اندامی خواهند کرد که جواب دوستان 
خود را در جناح فکری مقابل بدهند و به طور حتم 
کار برای توسعه استان تعطیل و به پشتیبانی این 
جبهه خواهند پرداخت . هر چند ما مردم می دانیم 
که گوشت قربانی هستیم اما لطفا تا پایان منازعات 
سیاسی دوستان مراقب خود باشند تا زیر دست و 
استان در هر دو طیف حق  بزرگان سیاسی  پای 
اگر   که  است  این  حقیقت   . نشوند  له  جانب  به 
فعاالن سیاسی استان اظهار نظرهای خود را کنار 
بگذارند کارهای کشور لنگ خواهند ماند . آدم واقعا 

متعجب می شود از این اوضاع !
 یک شهروند
شرایط  توان  می  آن  با  که  هایی  عینک  این   
عرضه  کجا  دید  را  کار  و  کسب  رونق  پر 
نکات  به  روحانی  آقای  اتفاقا   ، شود  می 
تمام  فرمودند  ایشان  فرمودند  اشاره  ظریفی 
درست  کامال  شده  مصرف  تولیدی  فوالد 
و  ماده  که  است  قانونی  فیزیک  در  است. 
حالت تغییر  فقط  رود  نمی  بین  از   انرژی 
می دهد . در اقتصاد هم این قانون صادق است 
برابر  سه  قبل  دولت  به  نسبت  نقدینگی  و  پول 
شده اما عیبش این است که بجای پخش بودن 
جمع  قلیل  ای  عده  دست  در  مردم  عموم  بین 
بشدت  و  دارند  مسابقه  سازی  برج  در  که  شده 
فوالد مصرف می کنند .بنابراین فوالد و سیمان 

در اوج محبوبیت قرار دارند .
0915...639
سالم تو رو خدا شما حقوق معوق کارگران تصفیه 
حقوق  اردیبهشت  از  که  بیرجند  شهر  آب  خانه 
شب  نون  واسه  کنین.بخدا  پیگیری  رو  نگرفتن 

موندیم قسطا هم که سر به فلک کشیده
0915...991
 سالم چرا یارانه بازنشسته فرهنگی را حذف می کنند 
یارانه  که  است  مهر 94 ظاهرا دستور  از  آن هم 
اقشار کم درآمد را حذف کنند آیا این عدالت است؟
0915...149
سالم اوا جان میخواستم از مسولین سوال کنید 
سرعتگیر پشت چراغ راهنما با خودروها که مجهز 
درستی  به  ترمز  و  هستند  اس  بی  ای  ترمز  به 
پشت  شده  باعث  مواقع  وبعضی  نمیکند  عمل 
نتونی  گیر  سرعت  بودن  دلیل  به  راهنما  چراغ 

چراغ رو به موقع رد کنی برای چیست 
 990 ... 309
کاش وصدکاش این کسی که دکترا نقشه کشی 
کشی  خیابان  و  طراحی  و  دارند  شهرسازی  و 
و  بهجت  بلوار  انتهایی  خصوصا  های  کوچه  و 
احمدی روشن مهرشهر را پیاده کردند و جلوی 
قدری  بستند  بلوار  دوسمت  از  را  کوچه  شش 
درپیچ  پیچ  های  کوچه  این  با  میکردند  تفکر 
داده  ادرس  چطورباید  و  داد  ادرس  باید  چطور 
کوچه  دو  هر  از  شد  نمی  آیا   . راپیداکرد  شده 
باز  امور  در  صهولت  برای  سمت  یک  الاقل 
بازی  روان مردم  و  اعصاب  با  واقعا  آیا  گذاشت 
انصافا  بزرگوار  !مسوول  است  درست  کردن 
خودت میتونی درمحله فوق الذکر باشرایط فوق 
ادرسی راپیداکنی  پس تا دیر نشده در ورودی 

معبرها تجدیدنظر فرمایید.
 915 ... 745

جوابیه شرکت گاز استان

در شماره 3700  مندرج  مطلب  مورد  در  احتراما 
خراسان  آوای  وزین  روزنامه   95/10/29 مورخ 
جنوبی در خصوص شبکه گذاری گاز در خیابان 
رساند  می  استحضار  به  بیرجند   23 17 شهریور 
مشخص  معبر  م  کف  برو  فاقد  مذکور  منطقه   ،
و  بر  تعیین  و  معابر  تثبیت  از  پس  لذا  باشد  می 
و  شبکه  توسعه  ذیصالح   مراجع  توسط  کف 
بندی  اولویت  و  اعتبارات  برابر  انشعابات  نصب 
های موجود در برنامه کاری اداره گاز شهرستان 

بیرجند قرار خواهد گرفت.

جوابیه صداوسیمای استان

به  مخاطبان  منتقدانه  نگاه   از  تشکر  ضمن 
عملکرد صدا و سیمای استان در پاسخ به انتقاد 
مطرح شده در باره گزارش چهارشنبه بازار بیرجند 
به استحضار آن دسته از مخاطبانی که موفق به 
کاستی  رساند  می  اند  نشده  گزارش  این  دیدن 
هایی که در این گزارش به آن اشاره شد از جمله 
پاره ای مشکالت بهداشتی عرضه مواد خوارکی 
با  و...همه  بهداشتی  سرویس  و  پارکینگ  ،نبود 
عملکرد  بهبود  و  نقایص  شدن  برطرف  هدف 
این مرکز تجاری بوده و هیچ بخش این گزارش 
تهدیدی علیه اشتغال ایجاد شده برای شهروندان 
عرضه کننده کاال در این مرکز نیست.این گزارش 
 birjand.iribnews.ir هم اکنون روی سایت
کانال  iribnews_skh @ قابل دسترس و 

در معرض قضاوت همه مخاطبان است.
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همایون شجریان، قربانی و چاووشی جایزه باربد جشنواره موسیقی را از آن خود کردند 
 
تسنیم- در مراسم اختتامیه سی و دومین جشنواره موسیقی فجر همایون شجریان، محسن چاوشی و علیرضا قربانی جایزه باربد گرفتند. بخش جایزه ی 
»باربد« از سال گذشته و از سی و یکمین دوره ی جشنواره موسیقی فجر به ساختار این رویداد هنری با محوریت انتخاب آثار برتر تولید شده اضافه شد. 
الزم به ذکر است هیئت داوران »جایزه  باربد”، تولیدات موسیقایی را در طول بازه  زمانی یک ساله  از مهر 94 تا مهر 95 مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند.

یادداشت

شعر امروز
* سورنا جوکار

در روزگار ما، چندان در مورد ماهیت و محتوای 
اثرش  و  شاعر  توفیق  و  نمی شود  اندیشیده  شعر 
چندان قائم به ذات خودشان نیست، بلکه بیشتر 
حواشی است که فردی را به عنوان شاعری موفق 

یا توانمند در جامعه معرفی می کند. 
برای چندمین بار، صدای شاعری نوخاسته را 
در  زده،  هم  به  رسمی  و  اسم  چندسالیست  که 
تلفن همراهش پخش کرده  از  حال شعر خوانی 
چند  می کند.  دعوت  آن  شنیدن  به  هم  مرا  و 
بیتی از آن چه را به نام شعر تحویلم داده گوش 
پریشان گویی های  از  چیزی  مطلقا  و  می کنم 

جناب شاعر متوجه نمی شوم. 
که  کلماتی  این  از  واقعن  آیا  می کنم  سوال 
دلیلی  مثبتش  پاسخ  می بری ؟  لذت  می  شنوی 
می شود تا از او بخواهم چند بیتی از شعر را برایم 

معنی کند و شرح دهد. 
به  نهایت  در  و  می بافد  ریسمان  آسمان  کمی 
مورد  در  است   بدیهی  می افتد.  کردن  وِمن  ِمن 
آنچه به واسطه  حواس پنج گانه با آن در ارتباطیم 
)مانند طعم، دما، صدا،سطوح و نور( دریافت های ما 

مستقیم و بی واسطه است. 
خوردن  محض  به  را  شیرین  مزه   مثال  برای 
قبلی  تصمیم  بدون هیچ  و  عسل حس می کنیم 
در  اما  می بریم.  لذت  آن  از  تصرفی  و  دخل  و 
نقطه  مقابل و در دایره  معقوالت به طور کلی نوع 
برخورد متفاوت است یا دست کم هر عقل سلیمی 
حکم می کند متفاوت باشد، چرا که معموال ما در 
ابتدا، یک جمله  قصار، نظریه  فلسفی یا علمی را 
می شنویم، در مورد آن تفکر و بررسی می کنیم و 
سپس در صورت صائب بودن، تصمیم می گیریم 
با  یا در صورت مخالفت  ببریم و  از آن لذت  که 

یافته های عقلی، از آن بیزار باشیم. 
اوضاعی  چنین  به  شعر  هنوز  که  گذشته  در 
نیفتاده بود و شاعران در سطح باالیی از دانایی به 
سر می بردند، رویارویی با شعر نیز همینگونه بود. 
یعنی ابتدا اثر هر - نوشاعری- شنیده می شد، در 
مورد آن نظر می دادند و در صورتی که معیار های 
الزم را دارا بود، مقبول جمع واقع می شد، درست 
بر خالف آن چه در عصر حاضر شاهد آن هستیم.

در روزگار ما، چندان در مورد ماهیت و محتوای 
اثرش  و  توفیق شاعر  و  نمی شود  اندیشیده  شعر 
چندان قائم به ذات خودشان نیست، بلکه بیشتر 
شاعری  عنوان  به  را  فردی  که  است  حواشی 
و  می کند،  معرفی  جامعه  در  توانمند  یا  موفق 
و  سهل انگاری  را  اتفاق  این  اصلی  مقصر  من 
کمترین  که  چرا  می دانم،  مخاطب  بی توجهی 
زحمت را برای واکاوی محتوای آن چه می خواند 
خلق  آن چه  بابت  را  شاعر  و  نمی شود،  متحمل 
خریدار  و  نمی دهد  قرار  باز خواست  مورد  کرده 
که  آنجا  تا  می شود،  او  متاع  چرای  و  چون  بی 
شاعر  مورد  در  هم  را  منصفانه   انتقاد  کمترین  
مورد عالقه اش نمی پذیرد و از او بتی می سازد که 

دیگر خودش هم جرات اعتراض به او را ندارد. 
همین  از  امروزین  مخاطبان  عموم  متاسفانه 
دست افراِد در اکثریت هستند که بدون کمترین 
تخصصی فقط با معیار احساسات و جو غالب به 
آثار ادبی نگاه می کنند و باور ندارند که حتی شعر 
شکنی   ساختار  برای  هنری  که  این  وجود  با  نیز 
ذهنی است، می بایست اصول و قواعدی را رعایت 
کند، زیرا با این توجیه که شعر با احساسات سر و 
کار دارد نمی توان هر چیزی را با برچسب نوآوری 

و آشنایی زدایی در آن گنجاند.
گاهی  کرد  عرض  باید  که  است  چنین  این 
برای لذت بردن از شعر هم نیاز است  قبل از هر 
کنیم   فکر  آن  محتوای  به  قدری  عکس العملی، 
شاعر  نام  و  جایگاه  حواشی،  مرعوب  پیش  از  و 
نباشیم، چرا که بی شک پذیرش بی چالش هر 
برای  مانعی  و  به شخص مخاطب  اثری خیانت 

پیشرفت شاعر خواهد بود. 
برای مثال پهلوان غزل معاصر، زنده یاد حسین 

منزوی سروده است:

چه سرنوشت غم انگیزی، که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت، ولی به فکر پریدن بود

جواد قوسی- شیراز  شیراز ومیگن نازه واسی آفتوجنگش  
قلبا رو گیرین می زنه به هم تیرشه ی تنگش -بلبل توکوچ 
از  تیر حافظ میچکه  توپس کوچا غزل میخونه -شعروی 
سر چنگش -این شعری است به گویش شیرازی که بارها 
ازشبکه های رادیو تلویزیونی پخش شده مخصوصا همراه 
تصویر حس غریبی در ادم برای دیدار شیراز ایجاد می کند 
چنین شعرها وسرودهایی برای بسیاری دیگر از شهرهای 

ایران از جمله اصفهان هم ساخته شده است . 
امروزه افرادبرای معرفی شهر و دیار خود دست به تالش 
به  منحصر  های  ویژگی  ای  منطقه  هر  زنند.  می  هایی 
شده  آنجا  برای  نمادی  به  تبدیل  بعضا  که  دارد  فردی 
است. منطقه ای محصوالت کشاورزی یا بنای تاریخی یا 
شخص دانشمندی یا هم صنایع دستی متمایز دارد. . بیرجند 
با سابقه تاریخی و فرهنگی کهن خود و با وجود اماکن و 
اعالم تاریخی نیاز مبرمی به شناخته شدن دارد؛  با بررسی 
موشکافانه ای می توان به راحتی فهمید و ثابت کرد که 
اگر بیرجند از شهرهایی مانند کاشان، الهیجان، بم، قمصر، 
مهاباد، نیشابور و گنبدکاووس که معرف حضور غالب جامعه 
هستند- چیزی بیشتر نداشته باشد، کمتر هم ندارد. اما چرایی 
نا شناخته ماندن بیرجند و عقب ماندن ان از تمام قافله های 
تمام  با  ورزشی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی، 
توانمندی های بالقوه آن، سوالی است که بعضا خود ما هم 
در پاسخ آن می مانیم. مگر تاسیس مدرسه شوکتیه به عنوان 
دومین مدرسه سبک جدید کشور افتخار کمی است که اگر به 
همین عنصر فاخر اکتفا کنیم،  به تنهایی ظرفیتی بزرگ برای 
مطرح شدن این دیار است   این حرفها نه از سر تعصب بلکه 
بحث بر سر اصالت و عقبه فرهنگی دیاری است که امروزش 
به محاق کشیده شده است و سهم چندانی از تولید خالص 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور برای خود متصور نیست. 

شعر نگفته ای و سرود نخوانده ای

چند سالی است که بحث اجرای سرودی برای بیرجند به 
میان آمده است. سرودی که تا امروز از اجرای آن خبری 
بررسی دالیل  به  تا  توفیق عاملی شد  این عدم  و  نیست 
اجرا نشدن سرود در این سالها بپردازیم. عبدالرزاق رییس 
کمیسیون فرهنگی شورای شهر توضیح داد: این سرود برای 
معرفی شهر بسیار الزم و ضروری است و مخالفتی با آن 
وجود ندارد و ضرورتش بدیهی است. این سرود باید معرف 
بیرجند باشد و کمیت و کیفیت آن باید لحاظ شود. تمام 
شاخص ها و جوانب کار درنظرگرفته شود و جامع و کامل 
باشد. بعد از تهیه و تایید محتوای آن، آهنگ و ریتم متناسب 
با شئونات منطقه انتخاب شود، خواننده و گروه اجرا انسانهای 
موجه و قابل قبول باشند. قبل از نهایی شدن به تایید شورای 
فرهنگ عمومی استان برسدبه گفته وی این کار مشارکت 
همه دستگاه های فرهنگی استان  رامی طلبد. وی ادامه می 
دهد. در دو سه سال اخیر درخواست هایی داشته ایم و هر 
دفعه که تقاضای سرود به شورا آمد به کمیسیون فرهنگی 
منتقل شد که این درخواست ها با تقاضای هزینه های باال و 
یا به دالیل محتوای مشخص نشده متوقف می ماند یا هم 
خود متقاضی پیگیری نکرده تا موانع از سر راه برداشته شود. 
هزینه هم نباید فقط به گردن شورای شهر باشد. متقاضی 
سرود برای اینکه بعدا با اعتراض جایی مواجه نشود- باید 
مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان را بگیرد. تا در مورد 

بودجه ها نظر داده شود و سهم هر دستگاه مشخص شود. 
شورای شهر نمی تواند مستقیم بعد از هر درخواستی هزینه 
ای پرداخت کند. این کارفقط وظیفه شورای شهر نیست و 
بحثی عمومی در سطح کالن است. می پرسیم چه کسی 
کند؟  مطرح  را  موضوع  عمومی  فرهنگ  شورای  در  باید 
عبدالرزاق در پاسخ می گوید: باید به صورت الیحه ای از 
ارشاد اسالمی یا احتماال شورای شهر مطرح شود. ادامه می 
دهد نگاه به شورای شهر عمدتا عمرانی و آبادانی و خدماتی 
است. درست است که کمیسیون فرهنگی وجود دارد و باید 
مسائل فرهنگی مدنظر قرار گیرد ولی دیگر دستگاه ها نقش 
به سزائی دارند. عضوشورای شهر از حضور دو نماینده این 
شورا در شورای فرهنگ عمومی خبر می دهد و می افزاید: 
ای کاش دوستان متقاضی می آمدند و آنالیزی صورت می 
گرفت و سپس به شورای فرهنگ عمومی ارجاع می دادیم. 
به گفته وی متاسفانه چند ماهی است که خبری از این شورا 
نیست و آخرین جلسه در تابستان امسال برگزار شد. بعضی 
مواقع دیده می شود شورای فرهنگ عمومی در مسئولیت 
خود درست عمل نمی کند و معایبی دارد و نیاز به دبیرخانه 
ای دارد تا دستور جلسات را پیگیری کند. بعد از گفتگو با 
شورای شهر به سراغ شاعری رفتیم که شعر سرود بیرجند 

را سروده است.

گفته می شود برای اجرا 
حتی با ساالر عقیلی هم مذاکره شده است

 حسینی مود که این سالها در مشهد ساکن است، بیان کرد: 

من به واسطه فراخوانی که شهرداری در روزنامه منتشر کرده 
بود با این طرح آشنا شدم. تصمیم گرفتم شعری بسرایم و 
برای این کار بفرستم. سایر شاعران بیرجندی هم اشعارشان 
که  گروهی  توسط  مربوطه  کمیسیون  در  و  فرستاندند  را 
شهرداری انتخاب کرده بود، اشعار بررسی شد و در نهایت 
شعر من انتخاب شد. سپس حتی برای اجرا به صدا و سیما 
ابالغ شد. شعر از نظر فنی مورد تایید شاعران بنام بیرجندی 
است و از جامعیت باالیی برخوردار است. وی افزود: از مرحله 
تصویب شعر گذشته است و اگر نقطه نظری روی شعر وجود 
دارد می توانم تغییراتی در آن اعمال کنم. در بحث اجرا به 
من گفته شده که حتی با ساالر عقیلی مذاکراتی انجام شده 
است ولی هنوز که اتفاقی نیافتاده است. مطمئنا در صورت 

اجرا بسیار ارزشمند و اثربخش خواهد بود. 
چرا شما دیگر پیگیری نکردید؟ این سوال ما بود که حسینی 
در پاسخ گفت: من دنبال این موضوع نرفتم چون توقع بر 
این بود که شوراکار را ادامه دهد. از من به عنوان شاعِر اثر 
توقع نداشته باشید تا برای به ثمر رسیدن آن دنباله موضوع 

را بگیرم. 
حسینی چند بیت از شعرخویش را می خواند. شعر 15 بیت 

و قالب مثنوی دارد.
ای سرزمین مهر، ای خورشید خاور 

ای سرزمین کاج های سبزباور
ای باغران کوه تو همراز دماوند

برقله هایت میزند خورشید لبخند
ای مبدا تاریخ باشکوه قهستان

ای یادگار همت سام نریمان 

ای نقره پاش شام شب های کویری
راز نهان کهکشان راه شیری

 ...
ای زادگاه پرشکوه ارجمندم

ای سرزمین سربلندم
 

ترانه هایی برای شیراز و اصفهان 

می توان مثال های زیادی از تالش هنرمندان سایر شهرها 
قبل  آورد. در همین چند سال  برای معرفی موطن شان 
آفتاب جنگش”  واسه  ناز  میگن  نام “شیرازو  با  نماهنگی 
نسیم  شبکه  از  بارها  که  شد  ساخته  شیراز  شهر  برای 
پخش شد. کاری که توسط حامد فقیهی به لهجه شیرازی 
گرفته می  اثر  از  بازخوردی که  اولین  است.  خوانده شده 
شود سادگی و شیرین بودن آن است. اثری که طرفداران 
بسیاری پیدا کرده و در معرفی شیراز بیش از پیش موثر 
بوده است. جالب است بدانید که در موزیک ویدئو آن از 
از حنجره  تمام صداها  استفاده نشده و  هیچ گونه سازی 
تولید شده و سپس میکس شده اند. همچنین کاری برای 
اصفهان انجام گرفته است. قطعه “به اصفهان رو” با صدای 
تاج اصفهانی و تار جلیل شهناز که در آواز یا بیات اصفهان 
خوانده شده است. ترانه سرای اثر ملک الشعرای بهار است. 
در سال 1391 ساالر عقیلی این اثر را با اعمال تغییراتی به 
همراهی ارکستر اصفهان بازخوانی کرده است. به اصفهان 
رو که تا بنگری بهشت ثانی/به زنده رودش سالمی ز چشم 

ما رسانی. 

از اینجا تا به بیرجند سه گداره

البته در قالب شعری محلی نام بیرجند در شعر معروف “از 
اینجا تا به بیرجند سه گداره” که توسط افراد زیادی از جمله 
علیرضا افتخاری، حسین بختیاری، علیرضا براتیان و بیژن 
بیژنی اجرا شده است بسیار به گوش رسیده، تصنیفی که نه 
تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان 
هم خاطره انگیز شده است. فضای ملودی ظاهری شاد دارد 
تاثیرگذاری  در  این تضاد  و  ندارد  ولی شعر مضمونی شاد 
هرچه بیشتر این تصنیف نقش داشته است. همین تک اثر 
به وضوح به تاثیرگذاری و اهمیت عرصه موسیقی در معرفی 
بیرجند به سایر نقاط یا توجه بیرجندیان به زادگاهشان اشاره 
می کند. موسیقی نشان داده است که از قابلیت باالیی برای 
اثربخشی عمومی برخوردار است و طیف مخاطبین بیشتری 
مسئوالن  دلیل  به همین  دارد.  هنرها  سایر  با  نسبت  هم 
مربوطه باید توجه داشته باشند. اگر قرار است کاری شود 
که بعید می نماید! باید به بهترین وجه ممکن انجام شود و 
خروجی باکیفیتی داشته باشد. استفاده از دانش و تجربه اهالی 
موسیقی الزمه کار است و تا جایی که امکان پذیر است باید 

به خواننده خوش صدا و نامی کشور واگذار شود. آنچه که در 
این مساله اهمیت دارد نزدیکی به استانداردهای کیفی یک 
اثر موسیقیایی است که حداقل قابل پخش از صداوسیما را 
داشته باشد. تجربه نشان داده هرچقدر اثری ساده تر اجرا 
شود، کاری ماندگارتر و موثرتر تولید می شود. نیاز به استفاده 
از تمام حرف های نگفته نیست. چون معموال در این گونه 
موارد خیلی از افراد تالش می کنند تا از این فرصت استفاده 
کنند و هر چه در سالهای قبل کاری انجام نگرفته و مساله 
ای مدنظرشان هست، در یک اثر چند دقیقه ای پیاده کنند 
یا به عبارت صحیح تر خالی کنند که در این صورت تبدیل 
به اثری شلوغ و پرمحتوا خواهد شد. فقط الزم است بدانیم 
این فقط یک شعر، سپس قطعه موسیقی و نماهنگی بیش 
نیست و الزم نخواهد بود هر چیزی که به ذهنمان میرسد 
را روی آن آزمایش کنیم و هزاران نتیجه و خروجی را از آن 
انتظار داشته باشیم. شرط اول و آخر آن داشتن جاذبه برای 
مخاطب است. یک شعر یا نماهنگ هر چقدر هم پرمحتوا 
و پرتکنیک باشد ولی با مخاطب عام ارتباط برقرار نکند ابتر 
است. عجالتا گروه های ُکر استان هم بمانند برای کارهای 
مهم دیگر و اندوختن تجارب بیشتر. برای اجرا ساالر عقیلی، 
علیرضا افتخاری، علیرضا قربانی، حجت اشرف زاده ، پرواز 
همای گزینه های مناسبی به نظر می رسند. گزینه هایی که 
در نگاه اول شاید کمی بلند پروازانه باشد ولی به واقع هر چقدر 
برای جذب این بزرگان تالش شود در ماندگاری و تبلیغ اثر 
کمک شده است. این نکته هم از نظر نباید دور بماند که اگر به 
بزرگان فکر کنیم، حداقل، گزینه های نزدیک به آنان نصیب 
مان خواهد شد و اگر هم به گروه سرود مدرسه اکتفا کنیم 
همان هم نصیبمان نخواهدشد! پس کار را کوچک نباید گرفت!

 اقلیم هنر؛ تجربه خوسف

 برای استفاده از نظرات یک آهنگساز، با نصری مسئول واحد 
موسیقی حوزه هنری استان هم گفتگو کردیم. نصری می 

گوید: سابقه چنین کاری را در خوسف داشته ایم. 
از آن جایی که هر منطقه یک صبقه تاریخی دارد، به نوعی 
خوب است از المان هایش در اشعار و ملودی استفاده شود. 
شاعران قطعه “اقلیم هنر” که برای خوسف آماده شد، رحیمی، 
ناقوس و فرزین بودند و در آن شعر تمام عناصر فرهنگی و 
مذهبی آورده شد و قرار است ثبت ملی آن انجام شود. این 
اثر فاخر ماندگار سال گذشته در بزرگداشت مرحوم شکوهی 
اجرا شد و رونمایی رسمی آن قرار شده تا به صورت نماهنگ 
اثر، گروه ُکر حوزه هنری مشارکت داشتند،  این  باشد. در 
آهنگساز اثر بنده بودم و تک خوان هم علیرضا سلیمانیان 
از هنرمندان فردوسی بود. به دلیل اینکه مایه کار حماسی 
بود در انتخاب سازها و ملودی ها تلفیقی از حماسی و سنتی 
را به کار گرفتیم؛ از سازهای زنده ی دوتار، سه تار و سنتور 
استفاده شده است. بعد از اتمام کار قرار است مراحل ثبت 
ملی انجام شود ولی بنا به دالیل اعتباری، ساخت کلیپ آن 
متوقف شده است. در بیرجند هم با توجه به صبقه فرهنگی و 
تاریخی اتفاق مثبتی است و اگر تلفیقی از موسیقی محلی و 
حماسی کالسیک باشد موثرتر خواهد بود. همه خواننده هایی 
که در بیرجند کار کرده اند شناسنامه هنری دارند و در ژانرهای 
مختلف فعال اند. وی معتقد است در استان قابلیت اجرای کار 
وجود دارد و نیازی به خارج از استان نیست و از لحاظ فنی و 

تخصصی و دانش موسیقیایی محدودیتی نیست.

شعر نگفته ای و سرود نخوانده ای

سرود بیرجند؛ ترانه ی بی نوایی  فرهنگ
عکس از : مجتبی گرگی
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شماره موتور 494253، شماره شاسی 79155015524 به شماره پالک 845 د 72-32 به مبلغ 55/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی 
آقای حمزه فالح رجب زاده به مبلغ 168/815/360 ریال در حق آقای رضا بازاری و مبلغ 1/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده 
روز سه شنبه تاریخ 1395/11/19 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به پیمانکاری شرکت شناخت و احداث
 ) پروژه احداث کویرتایر(

ـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به پیمانکاری شرکت شناخت و احداث  در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 ه
)پروژه احداث کویر تایر( فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد آقای احمد هاشمی با کد شناسایی بیمه  68917942  ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی 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 

) حد فاصل 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

دعوت مجمع عمومی موسس 
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی    تاریخ انتشار: 1395/11/03

مجمع عمومی موسس کانون مذکور روز سه شنبه مورخ 1395/11/26 ساعت 3 عصر در محل هتل بزرگ 
کوهستان بیرجند تشکیل می گردد. از کلیه انجمن های صنفی کارفرمایی )حرف و صنایع( دارای اعتبار و مجوز 
از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در راستای تبصره یک ماده 5 آیین نامه مربوط دعوت 
می شود در جلسه شرکت نمایند. همچنین از کلیه اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی که تمایل 
به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام 
کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4*3 حداکثر تا تاریخ 1395/11/20 به آدرس بیرجند - پارک 

آزادی - کانون مهر بازنشستگان - اتاق شماره یک ارسال نمایند.
ضمناً شماره  09155610517 برای پاسخگویی به هر گونه ابهام اعالم می گردد.

دستور جلسه: 
طرح و تصویب اساسنامه کانون 

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره کانون به مدت سه سال و بازرسان کانون به مدت یک سال
هیئت موسس

از همه افراد محترم و  محترمه تقاضا دارم که 
پس از خواندن این مطلب هیچگونه موضع 
خصمانه ای اتخاذ نفرمایند زیرا این مطلب فقط 

جنبه طنز داشت.
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چطور مچ یک دروغگو را بگیرید؟

یکشنبه * 3 بهمن  1395 * شماره 3703

آیه روز  

]ناباوران آن ديار[ گفتند شما جز بشرى مانند ما نيستيد و ]خداى[ رحمان چيزى نفرستاده و شما جز دروغ 
نمى  پردازيد. سوره يس، آيه 15

حدیث روز  

دعايى که بيشتر اميد اجابت آن مى رود و زودتر به اجابت مى رسد،  دعا براى برادر دينى است در پشت 
سر او. امام موسى کاظم )ع(

به یک باره قنوتم را به هم زد 
دِل چون دشِت لوتم را به هم زد 

کمی در فکر چشماِن تو بودم؛
که شعر آمد سکوتم را به هم زد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

برای زنده یاد  پروفسور گنجی  

نگرش

یک لحظه مکث کن

سکوت زمين، فروتنانه
به زير نيلگوِن آراسته به تارهاى سيمين:

منجوقهايى ازماهواره هاى شاعر،
شهاب سنگهاى عاشق و نگارين دختراِن اختر
رقصى آسمانى ميانه ى دب اکبر و دب اصغر

سکوت جنگل کاج، 
بى خش خشِى سوزن برگهاى تابستان
سکوت َهزاِر خوش الحان، سکون ابر 

آبى بى رمق آسمان
سکوت ستاره

سکوت قنارى حزين همسايه
بى تابى بوته هاى گون.

 درد انتظار، انتظار باران براى لحظه ى نور
انتظار شگفتن گل ماهور

در حادثه ى نوازش سيم هاى ويولن با دستگاه شور
انتظار پروانه براى رويش گل

انتظار شمع براى انفجارروشنايى
 نور عرفان، آشنايى

انتظار قطره براى دريا، انتظار آتش براى هوا          
انتظار دردناک رگه هاى ورم کرده ى زمين ، آغشته 

از رنج زمان روياى تخليه ى درد رهايى
انتظار کويربراى بى انتهاى سبز، نشانى از آب، آزادى

روياى رود در خواب کبوتر چاهى
انتظار رومى تشنگى قونيه براى ديدار

رسيدن  براى  دل  تپش  دمشق  از  مسافرى 
شهسوار انتظار عشق،

 دير- آشنايى سکوت عشق بدون واهمه ى جدايى 
سکوت بيابانهاى بيرجند، واپسين دم،ريزش نور

پايان انتظار ديدار، ديدار دوست در پهنه ى سودايى
زايش شور،عرفان، دوستى ، آشنايى

خاطره شيبانى- کانادا

خواجه بخشنده و غالم وفادار

درويشى که بسيار فقير بود و در زمستان لباس و 
غذا نداشت. هر روز در شهر هرات غالمان حاکم 
 شهر را مى ديد که جامه هاى زيبا و گران قيمت
کمر بر  ابريشمين  کمربندهاى  و  دارند  تن   بر 
با جسارت رو به آسمان کرد و  بندند. روزى  مى 
گفت خدايا! بنده نوازى را از رئيس بخشنده شهر ما 

ياد بگير. ما هم بنده تو هستيم.
زمان گذشت و روزى شاه خواجه را دستگير کرد 
و دست و پايش را بست. مى خواست ببيند طالها 
پرسيد  مى  غالمان  از  هرچه  است؟  کرده  چه  را 
آنها چيزى نمى گفتند. يك ماه غالمان را شکنجه 
کرد و مى گفت بگوييد خزانه طال و پول حاکم 
کجاست؟ اگر نگوييد گلويتان را مى برم و زبانتان 
اما غالمان شب  بيرون مى کشم.  گلويتان  از  را 
نمى  و هيچ  را تحمل مى کردند  روز شکنجه  و 
گفتند. شاه آنها را پاره پاره کرد ولى هيچ يك لب 
به سخن باز نکردند و راز خواجه را فاش نکردند. 
شبى درويش در خواب صدايى شنيد که مى گفت:
اى مرد! بندگى و اطاعت را از اين غالمان ياد بگير.

بى اخالقى  فراگيرترين  از  يکى  دروغگويى، 
البته  دارد.  وجود  جامعه  در  که  است  هايى 
مختص کشور خاصى هم نيست، همه جاى 
راستگويى هم  البته  و  دنيا گرفتارش هستند 

معيارى براى اعتبار بخشى به آدم هاست.
تشخيص راست گفتن و يا نگفتن فردى، يك 
موضوع چالشى در ارتباطات است. اما راه هايى 
وجود دارد که بتواند نشان دهد يك فرد راست 

مى گويد يا دروغ؛
به صورتش دقت کنید 

احساسات  بتواند  دلنشين  لبخند  يك  شايد 
صادقانه شما را گول بزند اما آنچه که در چهره 
يك فرد دروغگو اتفاق مى افتد چيزى نيست 

که از نگاه تيزبين شما مخفى بماند.
کارشناسان مى گويند در اين روش بايد خيلى 
اتفاق  مقابلتان  طرف  چهره  در  که  آنچه  به 
فرد  شناسايى  اگرچه  شويد.  دقيق  مى افتد 
اما  است  کار دشوارى  اين طريق  از  دروغگو 
با دقت زياد مى توانيد تشخيص بدهيد که آيا 
چرا  خير  يا  مى گويد  دروغ  مقابل شما  طرف 

که معموال گونه هاى فردى که دروغ مى گويد 
سرخ مى شود و دليلش هم اين است که فرد تا 
حدودى عصبى است و عصبانيت باعث سرخ 

شدن صورت بخصوص گونه ها مى شود.
تشخيص  مى توانيد  که  نشانه هايى  ديگر  از 
بدهيد فرد مقابلتان دروغ مى گويد ، گشاد شدن 
سوراخ هاى بينى ، گاز گرفتن لب ها ،  نفس هاى 
اين  واقع  است.در  زدن  پلك  سريع  و  عميق 
نشانه ها هر کدام بدين معناست که مغز در حال 

اضافه کاريست.
آیا زبان بدن یک دروغگو 

را لو می دهد؟ 
براى اينکه مچ يك دروغگو را بگيريد خيلى 
مهم است که رفتار کلى او را بسنجيد. يك 
خصيصه براى تشخيص فرد دروغگو شناخته 
شده که در هماهنگى بين رفتارهاى کلى در 
کنار ژست او ، از جمله صورت ، بدن ، صدا و 
گفتارش در تعامل با يکديگر ديده مى شود.يك 
دروغگو ممکن است دست ها و پاهايش را به 
درون بدن خود جمع کند و حرکت هايش را 

حين گفتگو به حداقل برساند و تالش کند هر 
حرکتى در کمترين حالت ممکن اتفاق بيفتد.

يك دروغگو ممکن است دست هايش را پشت 
سرش رها کند و حرکت بدهد چون اين حرکت 

نوعى بى قرارى ناشى از عصبى بودن است.
 یک دروغگو چطور لبخند می زند؟ 

يك لبخند ساده گاهى مى تواند از احساسات 
بنابراين  بردارد.  را  ماسك  فردى  هر  واقعى 
بسيارى  توجه  دروغگو  فرد  شناسايى  براى 
که  همانطور  بکنيد  او  زدن  لبخند  نحوه  به 
بقيه حرکاتش را زير نظر داريد. شايد موفق 
شويد ، احساس واقعى را که او سعى در پنهان 
که  احساسى  ؛  کنيد  ، کشف  دارد  کردنش 
باشد.  اشمئزاز  يا  عصبانيت   ، ترس  مى تواند 
يادتان باشد وقتى لبخندى صادقانه و واقعى 
است که در چهره يك فرد هم لب ها بخندد 
و هم چشم ها. و خب ، تشخيص اين يکى کار 

سختى نيست.
 یک دروغگو چطور صحبت می کند؟ 
مى تواند  فرد  يك  صداى  در  تغيير  اگرچه 

اخطارى به عنوان يك نشانه براى شناسايى 
فرد دروغگو باشد اما ، کارشناسان معتقدند 
براى تشخيص اينکه آيا فرد دروغ مى گويد 
و  او  کردن  صحبت  نحوه  بايد  شما  نه  يا 

الگوى نفس کشيدنش را زير نظر بگيريد.
اگر هر کدام از اين دو مورد سرعت گرفته 
، احتمال  باشد  شده  آهسته  اينکه  يا  باشد 
اينکه همه آنچه که در حال شنيدنش هستيد 

راست باشد بسيار کم خواهد بود.
یک آدم دروغگو چه می گوید 

از  استفاده  از  معموال  دروغگو  فرد  يك 
واژه هايى مانند “اما” ، “به جز” ، “در حاليکه” 
افکار  با  آنها  که  چرا  مى کند.  پرهيز  “نه”  و 
آنها  برمى خورند.  مشکل  به  پيچيده  وسيع 
استفاده  کمتر  هم  “من”  واژه  از  همچنين 
مى کنند. آنها سعى مى کنند سراغ داستان هاى 
شخصى  ضماير  از  کمتر  و  نروند  طوالنى 

استفاده کنند.
آیا یک فرد دروغگو رفتار 

نامشخصی دارد؟ 

اساس  در  تغييرات  معتقدند  کارشناسان 
رفتارى يك فرد -اينکه به طور کلى چگونه 
رفتار مى کند- نکته ايست که شما بايد در آن 

حسابى دقت کنيد.
در  را  فرد  اين  رفتارهاى  بايد  شما 
و  صدا  ، توناژ  گفتار  ، نحوه  ژست هايش 
حرکات دست هايش با آنچه که از قبل از او 
ديده و مى شناختيد مورد بررسى قرار بدهيد. 
يعنى آنچه را که در موقعيت فعلى برابر شما 
نشان مى دهد با آنچه که قبال از وى ديده ايد 
فردى  وقتى  چون  کنيد  ارزيابى  و  مقايسه 

دروغ مى گويد اين رفتارها تغيير مى کند.
او در برابر سوال ساده شما چه 

واکنشی نشان می دهد؟ 
وقتى از فردى سوال سختى بپرسيد ، حتى اگر 
اتفاق عجيبى  به دوردست ها هم خيره شود 
سوال  فردى  از  زمانيکه  اما  است.  نيفتاده 
ساده اى بپرسيد و او نگاهش را از نگاه شما 
دروغگويى اش  درباره  که  داريد  ، حق  بدزدد 

مشکوک شويد. به همين سادگى.

عارفانه روز

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست 
نیاوردی افسرده ای فقط محکم بنشین 

و شاد باش خداوند در فکر دادن
 چیزبهتری به تو می باشد

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای 
خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن
 شادی که ما به دیگران می دهیم 

به دل خود ما برمی گردد.

موفقيت مانند کشتى گرفتن با يك گوريل 
است. وقتى که خسته شديد، دست از مبارزه 
نمى کشيد، بلکه هنگامى مى توانيد استراحت 

کنيد که گوريل را از پاى درآورده باشيد.

همه کس می توانند بدبختی را تحمل
 کنند، اگر می خواهید اخالق کسی
 را امتحان کنید به او قدرت بدهید.

                        

شده  منع   - الغر  افقي:1- 
نامى دخترانه  -  2- روييدن و 
شهري در استان لرستان - فديه 
پارلمان   - کاشان  حومه   -3
رتبه   -4 شمار  بي   - روسيه 
 - حواس  مفرد   - کارمندي 
التين  چهارمين حرف  و  بيست 
وزني  ضمير   -5 من  خداي   -
روضه  محل  زندگي-  -گذران 
غروب   - 6-انداختن  خواني 
کردن -بردگي 7- واحد بوکس 
 -8 وقت   - گذشته  ديرين،   -
-گود  هم  سر  پشت  و  پيوسته 
جوشن   -9 توزين  وسيله   -
ها  سين  هفت  از   - بزرگراه   -
آتشگير   - عطف  حرف   -10
يافتن- راه  کهن11-  کهنه،   -

بله روسي12- حرف  متابعت - 
 - بخار  گرما،   - بصير   - عصا! 
قطار 13- عالمتي که پاي نامه 
يا سند گذارند - واضح - وادار 
کردن 14- وسطي - جهان - 
تيره آالله  از  بليغ  15- گياهي 

- اثر عاشقانه عصار تبريزي

براي  راه  تعيين   -1 عمودي: 
بي  شتر   - هدف  به  رسيدن 

کوهان 2- گياهي طبي از تيره 
استانبول  در  هتلي   - نعناعيان 
- بي آن نتوان زيست 3- واحد 
اليافي  گياه   - خودمان  پول 
- ماه روزه 4- گل نوميدي - 
کشوري در خاورميانه - پايه - 
مهرباني  و  شفقت   -5 بيدرنگ 
سوره   - اروپا  طوالني  رود   -
چند  ضمير  ششم6-  و  سي 
فرآيند   - فريب  تشنه   - نفره 
استان   -7 گاز  به  مايع  تبديل 
برق  چراغ  نوعي   - کويري 
از   - است  سرپوش  داراي  که 
روشنايي   -8 ترتيبي  اعداد 

بر  در   - سنگين  فلز   - ها 
 -9 کند  مي  حرکت  آن  روي 
پيش  صورت  به   - معروف 
بيني نشده - نوراني 10- کافي 
بودن، بسندگي - کميابي- وي 
جايگزيني   - سرخ  فلز   -11
 -12 اروپا  فوتبال  اتحاديه   -
سرحد - پهلوان - جدي و برابر 
نتيجه  فرزند  مقررات  13-   با 
آبگوشتي   نان   - چهارچرخه   -
گياه   - بخشنده  بسيار   -14
 -15 کشويي  کمد   - پيچنده 
معمولي - سبکي در نقاشي که 

مخصوص ايرانيان است

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3703
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فناویاناریارصع1

راهبدادملیبلق2

ادناهبریشسابل3

کایرتنترتترس4

سنالمانوناکر5

یکسیددیرفالخ6

وتاهرکرکریزگ7

ناکتسوباکیرال8

رازمهدناموما9

سایتحارکتسنم10

لورمینهلامتا11

سدکردهانادور12

بایارابریتوست13

یداباداباورکی14

لانیدراکنکشوان15

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

تجربه کنید.   09158668002

حراج واقعی پوشاک زنانه
 و بچگانه 

با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه 

18000الی 25000 تومان
فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

نقـاشی ساختمـان
  09۳988۳4۳65 - خسروی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

منزل ویالیی واقع در شهرک گلها، 250 متر 
و 170 متر زیربنا به فروش می رسد.

09۳60087701

به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال برای همکاری در پوشاک 

نیازمندیم. 
حقوق ماهیانه 450 هزار تومان 
090147۳8۳8۳-۳2220655

دعوت به همکاری 
به تعدادی آقا / خانم برای 

کار مهمانداری به صورت پاره 
وقت )شیفت عصر( نیازمندیم. 

روزانه )۳0 هزار تومان( 
ساعت مراجعه: 10 صبح تا 12  

6:۳0 تا 9 شب
محل مراجعه: نبش توحید ۳۳

فروش منزل ویالیی واقع در خیابان 
بوعلی سینا )کوی فرهنگیان( با متراژ 

۳00 متر و زیربنا 400 متر در 2 طبقه 
و زیرزمین  فی: 850 میلیون تومان

091556250۳0

معاوضه 
یک باب مغازه در بازار حاجی محمد جعفر 
در بیرجند قابل معاوضه با هر نوع ملک 
یا سوئیت سند دار در مشهد مقدس 

09۳58862721

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
۳22۳9048 -09159618050 

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   091516۳04۳5  

091596۳925۳ - نیازی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  09۳80160779- علی آبادی

بین مدرس 11و 1۳ - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      ۳22۳0549

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

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

 09159618581 - فاروقی

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

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه، همراه با 

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

0915721۳571

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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نتایج مسابقه اسب دوانی بیرجند مشخص شد

در  فجر  دهه  گرامیداشت  دوانی  اسب  مسابقه  نتایج ششمین 
با  که  رقابت  این  در  شد.  مشخص  استان  سوارکاری  پیست 
حضور هشت اسب ترکمن و دوخون از گناباد و بیرجند و به 
چابک  ترکمن؛  اسب  گروه  در  شد،  برگزار  متر   250 مسافت 
مقام  زاده  حاجی  هادی  و  سبزبان،شاهدوست  حمید  سواران 
با اسب دوخون،  های اول تا سوم را کسب کردند.در مسابقه 
احمد سبزبان، پل شکسته و جواد شریفی بر رقبای خود پیروز 

شدند و مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

پایان مسابقات یازدهمین دوره قویترین مردان ایران در قاین

در  ماه  دی   28 از  که  ایران  مردان  قویترین  دوره  یازدهمین 
سالن ورزشی سیمرغ قاین برگزار شده بود ،30 ورزشکار از 11 
استان کشور در وزن مثبت 105 کیلوگرم شرکت کردند که 
پس از رقابت در دوره مقدماتی 21 نفر به مرحله نیمه نهایی 
انجام  با حضور 6 فینالیست  یافتند.در فینال مسابقات که  راه 
شد.محمد عزت پور از استان البرز مقام قهرمانی رو از آن خود 
کرد ،پیمان ماهری پور از اردبیل نایب قهرمان شد و علی اکبر 
از  رحمانی  فرامز  و  کرد  کسب  را  سوم  مقام  البرز  از  جعفری 
به  کرمانشاه  از  نوکانی  علی  و  البرز  از  شریفی  ،مجید  قزوین 

ترتیب مقام چهارم تا ششم را از آن خود کردند.

درخشش تیراندازان استان در مسابقات تیروکمان شرق کشور

نمایندگان  یمین  اصحاب  آرمیتا  و  آصف  مهرناز  ها  خانم 
خراسان جنوبی در رده زیر 17 سال کمان ریکرو مدال های 
از آن خود کردند.همچنین علی  را  این رقابت ها  نقره  طال و 
رضایی در رده بزرگساالن کامپوند مدال نقره و شایان شکری 
 50 مسابقات  این  کردند.در  کسب  را  برنز  ریکرومدال  در  نیا 
به  شمالی  و  رضوی  جنوبی،  خراسان  های  استان  از  تیرانداز 

مدت 1 روز در مشهد باهم رقابت کردند.

علیرضا چمنی اولین مربی بین المللی پینگ پنگ  آقایان استان 

روابط عمومی هیات استان اعالم کرد : علیرضا چمنی رئیس 
پینگ  قهرمانان  و  پیشکسوتان  از  که  استان  همگانی  کمیته 
پنگ خراسان جنوبی می باشد، موفق شد در کالس مربیگری 
بین المللی سطح یک جهانی به مدت 5 روز در تهران مدرک 
مربیگری بین المللی خود را از فدراسیون جهانی دریافت و به 
عنوان اولین مربی بین المللی استان در بخش آقایان و عنوان 
دومین مربی بین المللی استان معرفی شود.یادآوری می شود  
اولین مربی و داور بین  نژاد قبال عنوان  خانم زهرا چهکندی 

المللی استان را به خود اختصاص داده است.

روش های خالص شدن از آبریزش بینی

برای  خانگی  درمان  بهترین  1-آب نمک 
خروج  به  است.آب نمک  بینی  آبریزش 
از  بینی  آسان تر مخاط و زدودن حفره ی 
درمان  می کند2-بخور  کمک  محرک ها 
خانگی مناسبی برای حل مشکل آبریزش 
با  بینی محسوب می شود3-روغن خردل 
داشتن خواص آنتی بیوتیکی، ضدویروسی 

زیادی  حد  تا  را  بینی  آبریزش  می تواند 
کاهش دهد4-چندین بار جویدن زنجبیل 
بینی  آبریزش  به کاهش  در روز می تواند 
عسل  غذاخوری  قاشق  کند5-دو  کمک 
و  دارچین  مقداری  بریزید.  فنجانی  در  را 
نصف قاشق غذاخوری آب لیمو به آن اضافه 

کنید. دو بار در روز میل کنید.

بررسی وزن و قد نوزاد

کودک از بدو تولد تا سن یک سالگی رشد 
سریع دارد. اگر وزن کودک هنگام تولد 3 
کیلو گرم باشد در آخر یک سالگی وزن او 
3 برابر یعنی حدود 9 کیلو گرم می گردد و 
در آخر سال  دوم چهار برابر وزن تولد خود 
یعنی  12 کیلوگرم می شود. درد حقیقت 
در سال دوم فقط 3 کیلو گرم به وزن او 

اضافه می شود به عبارت دیگر کودک از 
سن 2 سالگی تا 9 سالگی هرسال 2 تا 3 
کیلوگرم وزن می گیرد. به قد کودک در 
تولد 25 سانتی متر اضافه می  اول  سال 
شود اگر طول قد کودک هنگام تولد 50 
سانتی متر باشد در آخر یک سالگی  طول 
قد او در حدود 75 سانتی متر خواهد شد.

چند خاصیت مهم آب برنج! 

آب برنج حاوی میزان زیادی »اینوزیتول« 
ها  ویتامین  خانواده  از  اینوزیتول  است. 
است و خواص متعددی دارد. این عنصر 
مغذی به رشد سلول ها کمک می کند. در 
نتیجه پیری را از وجودتان دور می سازد. 
دمای  کننده  تنظیم  برنج:  آب  خواص 
سرطان،  با  مقابله  در  آن  تاثیر  بدن، 

درمان و پیشگیری از یبوست، پیشگیری 
سالم  موهای  داشتن  برای  معده،  ورم  از 
برای  بدن،  کننده  تقویت  درخشان،  و 
از  پوست،سرشار  باز  منافذ  کردن  تنگ 
از  معدنی،جلوگیری  مواد  و  ویتامین ها 
پیری زودهنگام ،منبع خوب انرژی،دوست 

دستگاه گوارش ،دوست پوست شما

پوستتان را بدون هزینه روشن کنید 

روشن کردن پوست با کمک این راهکارها 
نیست.  بردار  هزینه  و  است  امکانپذیر 
با  که  است  مغذی  ای  فرنگی:میوه  توت 
طالیی  داروی  یک   C ویتامین  داشتن 
برای   C شماست.ویتامین  پوست  برای 
صورتتان  و  است  ضروری  کالژن  تولید 
را روشن نشان می دهد.گوجه فرنگی: در 

تاثیر  تان  پوست  طراوت  و  درخشندگی 
دارد.سیر:به بوی بدش توجه نکنید چون 
یک آنتی بیوتیک طبیعی است و خون را 
تمیز می کند، در نتیجه پوست هم شفاف 
سبزرنگ  های  شود.اسفناج:برگ  می 
روشن  به   کاروتن  بتا  داشتن  با  اسفناج 

کردن پوست کمک می کند.

با وجود این که پیش از این نقش مفید و موثر فیبرها در کاهش میزان کلسترول خون 
به اثبات رسیده است، اخیراً یک پژوهش آمریکایی نشان داده است رژیم های غذایی 
سرشار از فیبر به سالمت قلب کمک می کند. به گفته ی محققان، رژیم غذایی سرشار 
از فیبرها به ویژه برای افراد 20 تا 50 ساله که کمتر در معرض مشکالت قلبی عروقی 
قرار دارند بسیار مفید است. به عقیده ی محققان روزانه 25 الی 30 گرم فیبر برای بدن 
افراد کافی است.بررسی ها نشان می دهد هر ماده ی غذایی صنعتی نیز می تواند سرشار 
از فیبر باشد اما همین ماده غذایی معموالً سرشار از سدیم نیز هست و حتی در مقایسه 

با به عنوان مثال سیب کالری بیشتری دارد و این در حالی است که میزان فیبر هر دو 
یکسان است1- میوه ها و سبزی ها: این گروه منبع غنی از فیبر خوراکی هستند که به 
کاهش سطح کلسترول در بدن کمک می کنند. برای حفظ سالمت قلب از سبزیجات 
رنگی نظیر هویج، گوجه فرنگی، اسفناج، فلفل دلمه ای، توت ها و پرتقال استفاده کنید 
که غنی از آنتی اکسیدان ها هستند2- غالت سبوس دار نیز برای قلب مفیدند3- انواع 
بنشن  شامل لوبیا، عدس و لوبیا چیتی منابع غنی از فیبر محلول در آب هستند و به 
کاهش کلسترول خون کمک می کنند4- دانه کتان نیز به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی 

از اسیدهای چرب امگا - 3 سودمند است5- برای سالمت قلب و عروق مصرف دانه ها و 
مغزها شامل بادام، تخمه کدو، تخمه آفتاب گردان و گردو که سرشار از اسیدهای چرب 
امگا - 3 هستند توصیه می شود6- ماهی های چرب مانند ماهی تن و ماهی آزاد نیز 
منابع مفید کلسترول خوب هستند7-توصیه های تغذیه ای فوق برای حفظ سالمت قلب 
و عروق فعالیت بدنی را هرگز از زندگی خود حذف نکنید. 30 تا 45 دقیقه فعالیت بدنی 

متعادل در روز در افزایش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش وزن تاثیر دارد.
معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فیبرها؛ دوستدار قلب

شهروند قاینی در دام کالهبردار تلفنی افتاد 

کالهبردارن تلفنی با انجام روش های متقلبانه مبلغ 4 میلیون و 850 هزار ریال از شهروند قاینی کالهبرداری 
کردند .سرهنگ اسماعیل واعظی گفت:بررسي پرونده ها نشان مي دهد که برخي از کالهبرداران که معموال 
افراد سابقه داري هستند و به نوعي فرد مالباخته را مجاب به همراهي با خود مي کنند.وي گفت: افراد کالهبردار 
به عنوان مشتري و خریدار با اصناف مختلف تماس تلفني داشته و با معرفي خود به عنوان خریدار درخواست 
خرید کاال مي کنند. این افراد پس از خریداري کاال یا دریافت خدمات به متصدي فروش اعالم مي کنند که 
با در دست داشتن کارت عابربانک خود به یکي از دستگاه هاي خودپرداز مراجعه کنند تا مبلغ مورد نظر به 
حساب وي منتقل شود. کالهبرداران خود را وابسته به اداره و نهادهاي مختلف معرفي کرده و عنوان مي کنند 
که از آنجایي که حساب دولتي است باید براي انتقال وجه کد خاصي وارد دستگاه خودپرداز شود تا انتقال وجه 
صورت گیرد.وی گفت: کالهبرداران با این بهانه از موجودي حساب فروشنده باخبر مي شوند.  در حال حاضر 

پرونده اي در پلیس آگاهي قاین تشکیل و متهمان این پرونده نیز تحت تعقیب قضایی هستند .

دستگیری جاعل  اسناد در بیرجند 

در  ای  حرفه  جاعل  دستگیری  از  آگاهی  پلیس  رئیس 
بیرجند خبر داد .سرهنگ حسینی  افزود :استحکام روابط 
اجتماعي، اقتصادي سیاسي و مستلزم آن است که افراد 
جامعه بتوانند به درستي نوشته ها و اسنادي که براي اهداف 
گوناگون بین آنان تنظیم و رد و بدل مي شود اطمینان 
داشته باشند. .وی تصریح کرد: مجازات استفاده کنندگان از 
اسناد مجعول با جاعالن برابر است و این افراد از نظر قانون 
مجرم هستند.وی اظهار داشت: استفاده از اسناد مجعول 
برابر قانون جرم است و افراد استفاده کننده از این اسناد 

شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی معرفی می شوند.

هر روز آب و عسل بنوشید 

که عسل  بگویید  با خودتان  است  ممکن 
خیلی شیرین است و یا اینکه بپرسید چقدر 
روزانه  نوشیدن  است.  مفید  روز  در  عسل 
یک لیوان آب گرم که با عسل مخلوط شده 
باشد به طرز معجزه آسایی برای سالمتی 
شما مفید است و حتی سیستم بدن شما 
را در برابر بروز بیماری ها مقاوم می کند. 

این ها اتفاقاتی است که با خوردن آب و 
عسل رخ خواهد داد:1-تجربه یک پوست 
شفاف و روشن 2- تقویت سیستم ایمنی 
بدن 3- کاهش وزن 4- درمان گلودرد 5- 
دفع سموم بدن 6- تنظیم سطح قند خون 
7- کاهش نفخ و ورم معده 8- جلوگیری از 

خطر بیماری های قلبی و عروقی

رعایت نکردن حق تقدم یك کشته و سه مجروح برجاي گذاشت

در محور » سه قلعه-بیرجند « یک کشته و 3 مجروح برجاي گذاشت.
سرهنگ رضایي اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی 
بر تصادف در محور سه قلعه-بیرجند بالفاصله مأموران پلیس راه به همراه 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور در صحنه 
مشاهده کردند که یک وانت پیکان با پراید برخورد مي کند که در این حادثه 
یک نفر از سرنشینان وانت پیکان کشته و 3 نفر دیگر به شدت مجروح و به 
بیمارستان منتقل شدند.وی با بیان اینکه کارشناس پلیس راه علت حادثه را 
بي احتیاطي راننده پراید به علت عدم  رعایت حق تقدم و نقص راه به علت 
ناهمگون بودن تابلوهاي نصب شده در جاده اعالم کرد:شهروندان مقررات 

راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

LDLgfhfghfhfhfhfh

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

  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   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

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

تاالر پذیرایــی درویش 

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

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

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

تلفن:09153616756-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1516:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

الک قرمزسالم بمبئــی

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262  

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
پرشین سابقفاطمـــــی
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خسارت 43 میلیارد ریالی سیل در  استان

درشهرستان  سیل  ریالی  میلیارد   43 خسارت  به  گذشته  ساعت   24 های  بارندگی  گفت:  استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  سیما-  و  صدا 
شهرستان  درح  بخش  به  خسارات  حجم  بیشترین  اینکه  بیان  با  کرد.میرجلیلی  وارد  خسارت  زیرکوه  و  سربیشه  نهبندان،  درمیان،  های 

سربیشه وارد شده است، افزود: این خسارت ها به قنوات، راههای روستایی، ایل راه های عشایری، باغ ها و مزارع کشاورزی وارد شد.
یکشنبه* 3 دی 1395 * شماره 3703

7
گاهیافراطوتفریطهایی
دراموردیدهمیشود


نماینده  تسنیم- 
استان  در  ولی فقیه 
اینکه  بر  تأکید  با 
فرهنگی  مباحث 
جامعه  در  بیشتر 
گفت:  شود  مطرح 

دیده  مالی  امور  در  تفریط هایی  و  افراط  گاهی 
از فرهنگ  اقتصاد برخاسته  می شود در حالی که 
است و باید میانه روی در امور و نیازهای مادی و 
 مالی در نظر گرفته شود. آیت ا...سید علیرضاعبادی
 در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان اظهار 
دستگاه  که  هنگامی  طرحی  هر  برای  داشت: 
جدیدی وارد مرحله ای از کار می شود احتمال وجود 
قابل  نواقص  اجرا  در حین  اما  است  زیاد  نواقص 
مرحله  این  در  اینکه  بیان  با  بود.وی  اجرا خواهد 
در موضوعات  زمانی که همه غرق  در شرایط  و 
اقتصادی شدند شما اگر ندای فرهنگ را سر دهید 
کاری جالب و پسندیده ای است افزود: موضوعات 
اقتصادی در جایگاه خودش مهم است و مانند خون 
در رگ های جامعه بوده امام انسان هم موجودی 
اسالمی  اقتصاد  افزود:  است.عبادی  فرهنگی 
میانه روی در امور تولید، توزیع، مصرف است و در 
تغذیه فکری  نیازمند  انسان  آخرالزمان  تنگناهای 
است و تغذیه انسان عالوه بر خوراک شامل تغذیه 
فکر و روان است که اقدامات جهاد دانشگاهی از 
جمله نذر کتاب سرآغاز بسیار خوبی است اما بعد از 

اجرا باید منتظر نظرات اصالحی باشند.


200کیلومترراههای
استانبرفروبیشدهاست

کاری- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل 
آالت  ماشین  دستگاه  گفت: 46  ای  جاده  نقل  و 
راهداری درگیر  برف روبی در محورهای مواصالتی 
هستند و 200 کیلومتر از راههای استان برف روبی 
شده است.به گفته کریم پور از7 محور شریانی در 
پنج شهرستان بارش برف و باران گزارش شده است 
برف  هم  روستایی  محور  راهداران 30  تالش  وبا 
روبی و بازگشایی شده است. این مقام مسوول افزود: 
با تالش راهداران اکنون تمام محورهای مواصالتی 
استان باز و تردد به صورت عادی در جریان است.
 46 با  راهدار  نیروی  اینکه  به  شاره  با  پور  کریم 
دستگاه ماشین راهداری وبرف روب در محورهای 
مواصالتی خراسان جنوبی خدمات رسانی نموده اند. 
اینکه 21 تن شن و نمک در اجرای  بیان  با  وی 
عملیات برف روبی در محورهای استان مصرف شده 
و 33 دستگاه خودرو کمک رسانی کرده اند افزود: 
پاسخگوی  تلفن گویای 141- 24 ساعته  شماره 
از وضع جاده های  برای اطالع رسانی  هموطنان 
نیز   300056141 پیامکی  سامانه  و  است  استان 

ارتباط با مدیرکل راهداری پیش بینی شده است.
) Ava.news12@gmail.com (

پایانمسقفکردنگلزارهای
شهدایاستانتاتیرسالآینده

مالیی - عصر دیروز جلسه شورای معاونین  و 
روسای بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور 
خبرنگاران برگزار شد در این نشست حجت السالم 
معصومی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران بیان 
کرد: امروزه فرهنگ ایثار و شهادت کم رنگ شده 
است.وی با بیان اینکه یکی از وظایف ما ترویج این 
فرهنگ است افزود: باید از همه فرصت ها حتی 
فضای مجازی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
فضای  براینکه  تاکید  با  کنیم.معصومی  استفاده 
تهدید حساب  و هم  توان فرصت  را می  مجازی 
کرد، ادامه داد:بیش از 72درصد از جوانان از این فضا 
استفاده می کنند، که بنیاد شهید باید در قالب فرهنگ 
به درستی  این فرصت  از  ایثار و شهادت  گفتمان 
استفاده کنند.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به یادواره بنیاد شهید اشاره کرد و گفت: این یادواره 
تاثیر مستقیم با این فرهنگ دارد و باید هر سال 
این یادواره به کیفیت باال با همکاری همه دستگاه 
های اجرایی برگزار شود.معصومی از افتتاح قطعه 
یک مزار شهدا با حضور سردار انصاری قائم مقام 
سازمان بنیاد شهید و امور ایثار گران کشور خبرداد 
و افزود:مسقف کردن مزار شهدا بعد از 35سال در 
بیرجند انجام می شود و در جلسه ای که با استاندار 
گذاشتیم مقرر شد تا پایان تیر سال آینده تمام پروژه 
های مسقف کردن گلزار شهدا که نیمه تمام است 
تکمیل شود.وی از هزار و 816شهید که در استان 
دفن هستند خبرداد و گفت: طبق مصوبه مجلس 
ایثارگران و  شهدا  های  خانواده  های  معوقه   تمام 
 که از سال 92 و 93 است در الیحه ششم دیده شده 
است و در دو سال پرداخت خواهد شد.مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: تمام روند درمان 

خانواده های شهدا و امور ایثار گران رایگان است.

صدوراظهارنامههایصادراتی
دراستان۵0درصدافزایشیافت

افزایش 50  از  استان  گمرکات  کل  مهر-مدیر 
درصدی تعداد اظهارنامه های صادراتی نسبت به 
9 ماهه سال گذشته خبر داد. محمد علی خاشی 
اظهار کرد: طی این مدت سه هزار و 972 فقره 
اظهار نامه صادراتی صادر شده است.خاشی با بیان 
اینکه این اظهار نامه ها به ارزش 139 میلیون و 
875 هزار و 819 دالر بوده است، افزود: همچنین 
این اظهار نامه ها به وزن 722 میلیون و 33 هزار و 
452 کیلوگرم بوده است.مدیر کل گمرکات استان 
گفت: تعداد اظهارنامه های صادراتی نسبت به 9 
ماهه سال گذشته  50 درصد افزایش داشته است.

 هوایاستانبرفیوبارانیمیشود

کل  اداره  جوی  پیش بینی  رئیس  کاری- 
هواشناسی استان خراسان جنوبی  با اشاره به ادامه 
استان گفت: کاهش دمای پیش بینی  بارش ها در 
شده بارش های در روزهای آتی را تبدیل به برف 
می کند.رضا برهانی اظهار کرد: بارش های آغاز شده 
از 24 ساعت گذشته تا آخر وقت امروز  شدت هم 
بارش های  میزان  اینکه  بیان  با  می یابد.وی  ادامه 
پیش بینی شده به صورت  پراکنده در استان خواهد 
بود، گفت: کاهش دما سه روز آینده  را تبدیل به 
برف  و باران بیشتر  می کند.رئیس پیش بینی جوی 
اداره کل هواشناسی استان پوشش کامل ابر، وزش 
باد و کاهش محسوس دما را از پدیده های جوی 
بارندگی های  دما  افزود:کاهش  و  دانست  امروز 
ساعات آینده را در برخی مناطق از جمله ارتفاعات 
و محورهای کوهستانی تبدیل به برف خواهد کرد. 
ودر سطح شهرستان بیرجند امروز بارانی و به احتمال 
قوی فردا و پس فردا برف خواهیم داشت.برهانی  
و  درجه   16 بیرجند  خور  را  هوا  دمای  گرمترین 

سردترین دما هوا را سربیشه 6 درجه اعالم کرد.
 ) Ava.news12@gmail.com (

بهرهبرداریاز1۵پروژهآموزش
خیرسازدربهمنماهسالجاری

دادرس مقدم- اداره کل نوسازی مدارس استان 
15 پروژه آموزشی خیرساز اداره کل نوسازی مدارس 
در بهمن ماه سال جاری بهره برداری می گردد.
مهندس بیکی مدیر کل نوسازی مدارس گفت:در 
بهمن ماه سال جاری شاهد افتتاح 15 پروژه آموزشی 
خیر ساز شامل 7 مدرسه با 30 کالس درس و زیر 
بنای 3335متر مربع و 8 سالن چند منظوره با 768 
متر مربع زیر بنا و 1 مسجد با 95متر مربع زیر بنا 
بالغ  را  اعتبار پروژه های مذکور  خواهیم بود. وی 
بر 49840میلیون ریال دانست و عنوان نمود از این 
مبلغ 37980 میلیون ریال توسط خیرین مدرسه ساز 
تامین و مابقی آن از اعتبارات دولتی تخصیص پیدا 
نوزدهمین  برگزاری  از  ادامه  در  است.بیکی  کرده 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت : تنها فرصت قدردانی از خدمات 
خیرین  در جشنواره های  بزرگوار  خیرین  شایسته 
مدرسه ساز بوده وی ابراز امیدواری نمود با حضور 
و مشارکت حداکثری مسئوالن استانی شاهد رشد 
و توسعه فرهنگ مشارکت عمومی در استان باشیم.

بازدیدکارشناساندفترداروسازمان
دامپزشکیکشورازکارخانجاتتولیدی

سازمان  درمان  دارو  دفتر  غالمی-کارشناسان 
قاین و  زرین خاک  کارخانه  از  دامپزشکی کشور 
کارخانه مکمل سازی دان و علوفه شرق  استان 
اداره کل  بازدید که توسط  این  بازدید کردند. در 
تولید  روند  گرفت:  صورت  استان  پزشکی  و  دام 
در کارخانجات مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت و 
نکات الزم جهت بهینه سازی تولید به مدیران این 
کارخانجات یادآوری شد.دکتر ابوذر احمدی رییس 
اداره دارو درمان استان گفت : کارخانه دان و علوفه 
تنها کارخانه مکمل سازی دامی در سطح  شرق 
ساخت  پروانه  کسب  به  موفق  که  است  استان 
است.سپس  گردیده   94 سال  در  مکمل  نوع   7
ازکارخانه زرین خاک قاین که اولین کارخانه تولید 
مواد معدنی در حوزه دامی استان است که موفق 
به اخذ مجوزهای الزم از سازمان دامپزشکی کشور 
شده است و در حال حاضر دارای پروانه ساخت 

بنتونیت می باشد بازدید بعمل آمد 

حضورپررنگهنرمندانوصنعتگرانقایندر
نمایشگاهبینالمللیتهران

دادرس مقدم- دومین نمایشگاه توانمندی های 
المللی  بین  نمایشگاه  محل  در  کشور  روستاییان 
قابلیت  و  ها  توانمندی  که  گردید  برگزار  تهران 
های استان در سالن شماره 8 نمایشگاه به شکل 
کاروانسرای تاریخی توسط 11 شهرستان به صورت 
مطلوبی ارائه گردید. کهن ترابی فرماندار شهرستان 
قاین به همراه براتی معاون و بیکی بخشدار مرکزی 

از تیم برگزار کننده نمایشگاه تجلیل کردند.

طرحهادی1۶روستایاستان
بهبهرهبرداریمیرسد

مهر-مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: در دهه 
فجر امسال طرح هادی 16 روستای استان به بهره 
برداری می رسد. آسمانی مقدم با اشاره به برنامه 
های بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در دهه 
فجر امسال، اظهار داشت: طی این دهه 16 طرح 
هادی روستایی استان با هزینه کردی بالغ بر 30 
میلیارد و 424 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مرمت3شیءتاریخیدربیرجند

مرمت  آزمایشگاه  سیما-مسئوول  و  صدا 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
مرمت 3 شیء تاریخی در بیرجند گفت: سکه، 
فلزی  اشیاء  از  سفالی  سوز  پی  و  فلزی  میله 
است  اسالمی  میانی  دوره  به  مربوط  سفالی  و 
یکی  در  شناسی  باستان  های  کاوش  در  که 
از شهرستانهای استان شناسایی و مرمت شد.

شهر  شورای  دیروز  صبح  حسینی- 
دستور  با  اعضا  از  نفر   9 حضور  با  بیرجند 
فرهنگی  کمیسیون  های  نامه  بررسی  کار 
این  رئیس  نژاد  عبدالرزاق  شد.  برگزار 
مدیر  خواست  در  نامه  به  کمیسیون 
کرد  اشاره  فرهنگی  موسسه  یک  عامل 
که  شده  مدعی  شخص  این  داد:  ادامه  و 
از سازمان رفاهی تفریحی شهرداری مبلغ 
طلبکار   93 سال  از  تومان  میلیون   140
این  صحت  درباره  مستنداتی  ولی  است 
اند. به گفته وی سازمان  ارائه نکرده  ادعا 

و  تکذیب  را  ادعا  این  نیز  تفریحی  رفاهی 
 40 تا   30 بین  را  موسسه  این  طلب  مبلغ 
میلیون تومان عنوان کرده است. در پایان 
مستندات  ارائه  صورت  در  شد  مصوب 

پرداخت شود. قطعی مبلغ بدهی 
الزم به ذکر است قرائت سایر نامه های 
میرزایی  حضور  دلیل  به  کمیسیون  این 
مدیر عامل سازمان آتش نشاني در صحن 

شورای شهر، به جلسه بعد موکول شد.
در حاشیه:

مدیر  درخواست  نامه  قرائت  هنگام 

حسنی  عرفان،  فرهنگی  موسسه  عامل 
عبدالرزاق  از  شورا  اعضای  از  یکی  صفت 
نژاد درخواست کرد: فقط مصوب کردن و 

هایی  برنامه  نیست،  کافی  گذاشتن  بودجه 
که ما در این جا مصوب می کنیم نباید به 
ارفاق کنیم  گونه ای باشد که به عده ای 

نکنیم.  عمل  گونه  این  ای  عده  برای  و 
وی افزود: مواردی که تا االن مطرح می 
شده گاها ایراداتی داشته که نظارت جدی 
طلبد. حسنی صفت  را می  تر کمیسیسون 
تاکنون  بگویم  خواهم  نمی  اینکه  بیان  با 
اگر  داد:  ادامه  است  گذشته  مطالبی  چه 
که  کند  می  کفایت  من  اخطار  همین 
نیز  شورا  عضو  دیگر  نیک  نکنم.  باز  من 
با  باید   ، فرهنگی  های  برنامه  کرد:  تاکید 
هماهنگی فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره 

شود. انجام  تبلیغات 

بر 40  بالغ  با جمعیتی  شهرستان سربیشه 
هزار نفر با مرکز استان )بیرجند(، 67 کیلومتر 
و با مرز افغانستان 140 کیلومتر فاصله دارد.
کشور  با  شهرستان  این  جغرافیای  موقعیت 
مرزی  بازارچه  تا  شده  سبب  افغانستان 
و  بگیرد  به خود  فعالیت چشم گیری  ماهیرود 
به  عادی  حالت  از  را  این شهرستان  جایگاه 
سطح بین المللی ارتقاء دهد و در زمان حاضر 
از ماهیرود به عنوان گلوگاه اقتصادی جنوب 

شرقی کشور یاد می شود.
گزارش های  شبستان:براساس  گزارش  به 
مسئوالن محلی به طور میانگین روزانه 250 
تا 300 دستگاه کامیون ایرانی و 150 تا 200 
دستگاه کامیون افغانستان از مرز ماهیرود در 
دارند  فعالیت  کاال  و صادرات  واردات  بخش 
از  غیرنفتی  کاالی  صادرات  حجم  فقط  که 
این مرز در سال گذشته بیش از 180 میلیون 
دالر بوده است که احیاء و تقویت این ظرفیت 
عظیم نیازمند توجه ویژه مسئوالن به تکمیل 

زیرساخت های این شهرستان است.
مرزی  پایانه  که  بود  امسال  خردادماه   10
ماهیرود با حضور والی فراه افغانستان، معاون 
وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور و جمعی از مسئوالن استانی 
با اعتبار 219 میلیارد ریال به طور رسمی به 
در  مرزی که  پایانه  این  رسید.  برداری  بهره 
شده  احداث  هکتار   10 مساحت  به  زمینی 
نشانی،  آتش  تجاری،  دارای ساختمان  است 
مسافری،  سالن  مسکونی،  واحد  باب  چهار 
پکیج کامل تصفیه خانه و سالن کنترل سمت 

ایران است که در 120 کیلومتری والیت فراه 
و 200 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
مسیر 180 دقیقه ای تا مرز و بازارچه ماهیرود 
را با انبوه سواالتی در ذهن می پیمایم. جاده 
از قسمت ها، چاله  باریک که در برخی  ای 

هایی بزرگ و کوچک در وسط آن خودنمایی 
می کند و خواب را از چشمان مان دور می 
کند. نماینده مردم نهبندان و سربیشه در خانه 
های  بازارچه  سازمان  رئیس  همراه  به  ملت 

مرزی استان و سرپرست فرمانداری سربیشه 
از  نزدیک  از  استان  مسئوالن  از  جمعی  و 
بازارچه ماهیرود بازدیدی داشتند و در جریان 
روند امورات،  مشکالت و کمبودها قرار گیرند.

کارگران خیلی زود، متوجه حضور مسئوالن 

در بازارچه شده اند، گردا گرد افضلی نماینده 
مردم سربیشه و نهبندان در مجلس جمع می 
شوند. یکی از کارگران از هزینه باالی اجاره 
دارد  بازارچه گالیه  این  در  مغازه خود  بهای 

که درآمد ماهیانه اش تفاوت چندانی با اجاره 
ندارد. دیگری صاحب یک  مغازه اش  بهای 
و  حمل  برای  که  است  »لیفتراک«  ماشین 
نقل، جابجایی و انبار کردن بارها از آن استفاده 
بازارچه مسطح  اینکه زمین  از  می کند ولی 

موضوع  این  گاهی  که  دارد  گالیه  نیست 
موجب آسیب دیدن برخی از کاالها از جمله 
سرامیک و کاشی ها شده که مجبور می شود 
همچنین  کند.وی  پرداخت  را  آنها  خسارت 

به  لیفتراک  ماشین  کردن  اضافه  داد:  ادامه 
شاهد  ولی  نداشته  اقتصادی  توجیه  بازارچه،  
چند  یا  یکبار، یک  وقت  که هرچند  هستیم 
ماشین لیفتراک اضافه می شود.یکی دیگر از 
کارگران هم از اینکه بیشتر کارهای بازارچه 
افغان است گالیه دارد و  اختیار کارگران  در 
متوسط  به طور  ایرانی  کارگر  هر  گوید:  می 
شاید دو روز در هفته در این بازارچه بتواند کار 
راننده های جاده ماهیرود که  به  کند! نوبت 
می رسد خواستار دوبانده شدن جاده سربیشه 
تا ماهیرود می شوند و ادامه می دهند: هنوز 
60 کیلومتر از جاده مرز ماهیرود تا فراه نیز 
تکمیل نشده است. آقایی همچنین بر تامین 
ها،   غرفه  جمله  از  ها  زیرساخت  از  برخی 
ساخت انبارها، سردخانه و رستوران در پایانه 

مرزی ماهیرود تاکید می کند.

سهمیه مرزنشینی از محل 
واردات زنده شود

گویی  که  مرزنشنیان  از  یکی  عبداللهی 
به قوانین مسلط هست هم می گوید: زنده 
واردات  محل  از  مرزنشینان  سهمیه  شدن 
که قانون برای واردات بیش از 43 قلم کاال 
و محصول را با تخفیف 50 و 100 درصدی 
حقوق ورودی گمرکی در فهرست کاالهای 
بینی کرده است،  وارداتی مرزنشینان پیش 
متاسفانه  ولی  است  مرزنشینان  مسلم  حق 
یک  فقط  تاکنون  جنوبی  خراسان  در 

محصول وآنهم برنج محقق شده است.

اعطای وام به 29 هزار نفر در استان برای اشتغال وکارگشایی

 چهارمین کنگره معماری و شهرسازی ایران در خراسان جنوبی برگزار می شود 

لزوم نظارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر برخی نامه های کمیسیون فرهنگی شورا

بیکاری؛سهممرزنشینانازبازارچهماهیرود

حسینی- در ادامه پیگیری های روزنامه 
مردم  مطالبات  برای  جنوبی  خراسان  آوای 
مدیر  آبادی  سلم  با  ها،  بانک  از  استان 
درباره  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل 

صندوق والیت گفتگو کردیم.
با  صندوق  این  که  این  بیان  با  وی 
نیازهای  رفع  الحسنه در  ارائه قرض  هدف 
محرومان  و  حقیقی  اشخاص  ضروری 
میزان  کرد:  عنوان  است  شده  اندازی  راه 
152میلیارد  تاکنون  پرداختی  تسهیالت 
الحسنه کارگشایی و 184  ریال وام قرض 

و  اشتغال  الحسنه  قرض  وام  ریال  میلیارد 
خودکفایی بوده است.

تسهیالت  سقف  امداد  کمیته  کل  مدیر 
میلیون  پنجاه  و  چهارصد  تا  را  پرداختی 
سقف  تا  و  خودکفایی  و  اشتغال  وام  ریال 
دویست میلیون ریال وام کارگشایی دانست 
و  اشتغال  وام  نفر   5000 به  داد:  ادامه  و 
کارگشایی  وام  نفر  هزار   24 و  خودکفایی 

پرداخت شده است.
بودجه  که  این  به  اشاره  با  آبادی  سلم 
پس  الحسنه  قرض  سپرده  از  صندوق  این 

انداز و ویژه وجوه اداره شده تامین می شود 
ادامه داد: موقوفات، وصایا، خیرات، هدایا و 
کمک نقدی، کارمزد و آورده نقدی توسط 
صندوق  این  منابع  دیگر  از  امداد  کمیته 

هستند.
 به گفته وی درباره افرادی که مربوط به 
ها  بانک  نباشد،  سازمان  این  هدف  جامعه 
و موسسات اعتباری ورود کرده و گزارشات 

شفافی ارائه می کنند.
مدیر کل کمیته امداد با بیان این که این 
که برخالف محدودیت های منابع در بانک 

اندیشی  به نشست های هم  توجه  با  و  ها 
ها  بانک  امور شعب  مدیریت  با حضور  که 
امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  همچنین  و 
کرد:  امیدواری  ابراز  شده  انجام  اقتصادی 
زمینه  در  مطلوبی  عملکرد  سال  پایان  تا 
اشتغال  الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت 

را شاهد باشیم.
درباره  اصلی  موانع  از  یکی  آبادی  سلم 
نبود  را  مددجویان  توسط  اعتبارات  جذب 
عنوان  ها  بانک  نیاز  مورد  ضمانت  تامین 
شده  انجام  های  نشست  با  افزود:  و  کرد 

و براساس مصوبه شورای هماهنگی بانک 
ازای  به  که  شد  این  بر  قرار  استان  های 
از  معتبر  ریال، یک ضامن  150میلیون  هر 

متقاضیان دریافت کنند.
این صندوق  در  است خیرانی که  گفتنی 
می  اند،  گذاشته  را  خود  های  سپرده 
های  بانک  در  را  خود  دارایی  توانستند 
از  و  کرده  گذاری  سرمایه  استان  بزرگ 
اما حرکت خیر این  سود آن استفاده کنند. 
مشکالت  از  گرهی  تا  شده  موجب  افراد 

محرومان باز شود.

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
برگزاری  از  جنوبی  خراسان  گردشگری  و 
شهرسازی  و  معماری  کنگره  چهارمین 

گفت:  و  داد  خبر  جنوبی  خراسان  در  ایران 
این کنگره به مدت سه روز از پنجم لغایت 
بیرجند،  هفتم بهمن ماه در شهرستان های 
می شود.به  برگزار  خوسف  و  فردوس 
رمضانی  حسن  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش 
اظهار داشت: کنگره معماری و شهرسازی 
دارد  ساله  چندین  سابقه  کشور  در  ایران 
در  ثابت  طور  به  گذشته  سنوات  در  که  

شهرستان بم برگزار می شد.
وی با بیان اینکه این کنگره تا سال 84 
که  فعال بود یکی از موفق ترین کنگره های 
عمدتا  کنگره  این  افزود:  بود  کشور  علمی 
شهرسازی  و  معماری  پیرامون  مباحث  به 
 4 مقاالت  مجموعه  و  می پرداخت  ایران 
شد  برگزار   84 سال  در  که   کنگره  دوره 
امروز یکی از منابع دانشگاهی ما می باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان بیان کرد: این امر به این 

سطح  لحاظ  به  کنگره  این  که   است  دلیل 
علمی و مقاالت وارد شده به این کنگره، از 
توانمندی علمی برخوردار است به طوری که  
امروز در مباحث معماری و شهرسازی یکی 
مجموعه  کتاب  دانشگاه ها  در  رفرنس ها  از 
بوده  شهرسازی  و  معماری  کنگره  مقاالت 
است.رمضانی تصریح کرد: این کنگره سال 
برگزار  سال   10 حدود  و  شد  متوقف    84
نشده است اما امسال با توجه دولت، سازمان 
حوزه  متولیان  دیگر  و  فرهنگی  میراث 
این  شد  مقرر  کشور  شهرسازی  و  معماری 

کنگره با شیوه علی متفاوت احیا شود.
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و گردشگری استان یادآور شد: ثمره شکل 
همه  که   است  این  کنگره  برگزاری  جدید 
مجامع  و  داشته  مشارکت  آن  در  استان ها 
فرهنگی و علمی مرتبط با موضوع معماری 
مختلف  استان های  در  که   شهرسازی  و 

مداخله  آن  برگزاری  در  می توانند  هستند 
کنند.رمضانی اظهار داشت: به دلیل گسترده 
محتوای  و  غنا  بر  کشور  در  کنگره  شدن 

فرهنگی کنگره نیز افزوده می شود.
و  شهرها  طبیعی  فرهنگی  حوزه  وی 
روستاهای تاریخی فرهنگی و منظر شهری 
تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، 
باستان شناسی معماری و شهرسازی، میراث 
و  آب  میراث  مدرن،  شهرسازی  و  معماری 
و  ناملموس  فرهنگی  میراث  کشاورزی، 
از جمله  را  وابسته  امور  و  فرهنگی  راه های 

محورهای کنگره عنوان کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان با بیان اینکه حدود 2 ماه 
قبل فراخوانی برای این کنگره داده شد که  
در مجموع 63 مورد چکیده مقاله از طریق 
سامانه ثبت شده است گفت: از این تعداد 22 
برگزیده خواهند  نیز  نفر   3 و  پذیرفته  مقاله 

با  مقاالت  این  اینکه  بیان  با  شد.رمضانی 
داشت  خواهند  که  موضوعاتی  به  توجه 
شهرستان های  در  کنگره  برپایی  روز   3 در 
خواهند  ارائه  فردوس  و  خوسف  بیرجند، 
معماری  سیر  کارگاه  همچنین  گفت:  شد 
سلجوقی  دوره  تا  اسالمی  دوره  از  ایران 
در  تهران  دانشگاه  اساتید  از  یکی  توسط 
حوزه مرمت ومعماری و عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در بیرجند 
در  اینکه  بیان  با  شد.رمضانی  خواهد  ارائه 
خواهیم  نیز  علمی  نمایشگاه  کنگره  کنار 
بناها  مرمت  حوزه  فعالیت های  به  و  داشت 
و آثار پرداخته می شود اظهار داشت: بازدید 
بیرجند،  شهرستان  تاریخی  بافت های  از 
فردوس و خوسف، قدردانی از پیشکسوتان 
اجرای موسیقی محلی  و  معماران سنتی  و 
نیز از دیگر برنامه های انجام شده در کنار 

برگزاری این کنگره است.

از طریق صندوق والیت کمیته امداد امام خمینی )ره( انجام شد

عکس: امین جم
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
  ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته
همانا سعادتمند)به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( 

را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.
)مجمع  الزوائد عالمه  هیثمی  ، ج  9 ، ص  132( 

عده ای از تریبونی که از انقالب به دست 
آورده اند علیه انقالب حرف می زنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده ای 
از انقالب به عنوان یک چیزی که دردسر درست 
کرده، حرف می زنند و با ناسپاسی از تریبونی که 
حرف  انقالب  علیه  آورده اند  دست  به  انقالب  از 
چه  بفهمیم  می توانیم  جریان شناسی  با  می زنند. 
شد که این آدم ها تغییر کردند. صفارهرندی گفت: 
زمانی که از برخی فاتحین النه جاسوسی که امروز 
سعی می کنند فرش قرمز زیر پای آمریکا بیندازند 
بپرسید که چرا امروز از کار خود پشیمان شده اید، 
می گویند کار دیروز ما درست نبوده و امروز درست 
این ها  به  می توانند  چگونه  مردم  حال  می گوییم. 
اعتماد کنند که فردا حرف شان عوض نمی شود.  
وی تأکید کرد: فردی ممکن است در گذشته شعار 
تغییر  موضعش  امروز  ولی  بدهد  استکباری  ضد 
تغییر  ندارند که  قبول  آنها  البته خود  باشد.  کرده 
کردند. خدا رحمت کند یکی از آنها را که همین 

حرف ها را مطرح می کرد. 

گنجی: کاندیداهای ریاست جمهوری 
از جهت روانشناسی بررسی شوند 

بحث  گفت:  جوان  روزنامه  مسئول  مدیر  گنجی، 
جنبه های روانشناختی مسئله مهمی است که به 
شود.  آورده  مطالب  این  در  نشد  فرصت  دالیلی 
من معتقدم شورای نگهبان برای انتخابات ریاست 
جمهوری از جهت روانشناسی هم باید کاندیداها را 
بررسی کند که ما این را لحاظ نمی کنیم و باعث 

می شود در آینده با مشکل روبرو شویم. 

عضو حزب اتحاد ملت : احمدی نژاد
 اقبالی ندارد که رئیس مجمع شود

ملت  اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو  درایتی، 
احمدی نژاد  نام محمود  ایران درباره مطرح شدن 
از سوی جریان های حامی او برای ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: هر کسی از منظر 
فکر  من  اما  می کند،  نگاه  مسئله  این  به  خود 
می کنم که ایشان نه اقبالی در جامعه داشته باشد 
و نه اقبالی در میان نخبگان نظام و همین موجب 

می شود تا ریاست مجمع برای او برازنده نباشد.

آیت ا... مکارم شیرازی: نباید فرهنگ
 و ارشاد سوپر مارکتی باشد  

 
آیت ا... مکارم شیرازی در دیدار با وزیر ارشاد گفت: 
در مسایل فرهنگی بعضی ها می گویند در این زمان 
نمی توانیم خواسته های بعضی ها را عملی نکنیم و 
حد وسطی می گیریم میان اندیشه های مختلف تا 
همه را از خود راضی کنیم. نباید فرهنگ و ارشاد 
سوپر مارکتی باشد که برای همه خوراک دینی و 
غیر دینی دارد، باید با ادبیات دوستانه افراد را به 

آیین ابراز همدردی مسئوولین فرهنگی استان با آتش نشانان                عکس: امین جمعکس روز سمت ارزش های دینی هدایت کرد.

بهترین سیستم دفاع موشکی را برای 
محافظت از آمریکا در برابر حمالت 

موشکی ایران توسعه خواهیم داد

در سندی که در فاصله کوتاهی از ادای سوگند 
روی  بر  ترامپ،  دونالد  توسط  جمهوری  ریاست 
وعده های  بر  گرفته،  قرار  سفید  کاخ  وب سایت 
نظامی  توان  بازسازی  حوزه  در  ترامپ  دولت 
آمریکا تأکید شده و از جمله آمده است که »ما 
بهترین سیستم دفاع موشکی را برای محافظت 
]از آمریکا[ در برابر حمالت موشکی دولت هایی 
داد«.  خواهیم  توسعه  شمالی  کره  و  ایران  چون 
سند یاد شده که زیر عنوان »نیروی نظامی خود 
را دوباره قدرتمند کنیم« منتشر شده، از نیروهای 
مسلح آمریکا به عنوان »بهترین نیروهای رزمنده 
دنیا« و »پاسداران آزادی آمریکایی« یاد شده و 
تأکید گردیده که دولت ترامپ تالش خود را برای 
بازسازی نیروهای مسلح و همچنین اطمینان از 
خواهد  کار  به  کهنه سربازان  از  شایسته  مراقبت 
موضوعات  بر  همچنین  سند  این  در  بست. 
و  شده  اشاره  سایبری  حمالت  جمله  از  دیگری 
تأکید شده است که آمریکا باید اقدامات الزم را 
برای محافظت از اسرار و سیستم های مرتبط با 
امنیت ملی خود به کار گیرد. این سند همچنین 
بودجه  ترامپ الیحه  دولت  است که  داده  وعده 
جدید را برای بازسازی نیروی مسلح خود تسلیم 

کنگره خواهد کرد.

برجام در وجود ترامپ دچار چالش می شود

 یک کارشناس مسایل آمریکا گفت: به احتمال 
باال رئیس جمهور جدید آمریکا رویکرد تهاجمی 
در قبال برجام خواهد داشت. فواد ایزدی در پاسخ 
به این سوال که رویکرد ترامپ در قبال برجام چه 
انتظار داشت در دوران  خواهد بود و آیا می توان 
خیر،  یا  شود  مواجه  جدی  چالش  با  برجام  وی، 
گفت: بر اساس شواهد موجود، ترامپ چندان دل 
گفته،  که  گونه  همان  و  ندارد  برجام  از  خوشی 
افزود:  ایزدی  کند.  لغو  را  آن  کرد  خواهد  سعی 
قبال  در  ترامپ  موضع  اخیر،  روزهای  در  گویا 
برجام، متعادل تر شده زیرا او و همفکرانش، از لغو 
اند.  یافته  آن سوق  در  بازنگری  به سوی  برجام 
وی تصریح کرد: به عقیده من، این چرخش در 
بلکه  نیست  برجام  قبال  در  ترامپ  سیاست های 
بیشتر یک عقب نشینی سیاسی برای بررسی جو 
با  ترامپ  مسیر،  این  در  افزود:  وی  است.  حاکم 
مدافعان  سوی  از  ویژه  به  زیادی  دشواری های 
برجام در دولت اوباما روبرو خواهد شد اما اینکه 
برجام، در دوران ترامپ با معضالت و چالش هایی 
روبرو شود، به نظر یک امر خیلی محتمل خواهد 
بود. این کارشناس مسایل آمریکا خاطرنشان کرد: 
در این وضعیت، ایران باید در قبال رئیس جمهور 
و هوشیارانه عمل  محتاطانه  بسیار  آمریکا  جدید 
کند تا با هر اهرمی که در اختیار است، مانع تعدی 

ترامپ به برجام گردد. 

برجام تنها مذاکره ای است که صورت  جلسه ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: علت تاخت  و 
تازها به قوه قضائیه این است که اساسًا دست شان خالی 
است و برای فرار از ارائه گزارش می خواهند جامعه را به 
دعوا بکشند تا حواس مردم از سؤال و پرسش کردن در 
قول و وعده های آنها منحرف شود. زاکانی در خصوص 
ابهامات در برجام گفت: این تنها مذاکره ای است که صورت جلسه و صورت 
مذاکرات ندارد و وقتی از تیم هسته ای می پرسیدیم، می گفتند فقط یک سری 

دست نویس با مداد داریم. 

زیباکالم : اصالح طلبان محتاج روحانی هستند
صادق زیباکالم ، فعال سیاسی اصالح طلب ، ایده نامزد 
پوششی در کنار روحانی را رد کرد و تاکید دارد اصالح 
طلبان محتاج روحانی هستند و باید از او حمایت کنند. 
برای کاندیدای  را زمان مناسبی  انتخابات 96  او حتی 
مستقل داشتن اصالح طلبان ندانست حتی اگر افرادی 
مناسبی  گزینه  عارف  که  دارد  تاکید  وی  پزشکیان.  یا  مطهری  چون  باشند 
نیست چون توان مدیریت سیاسی ندارد. زیباکالم معتقد است: مردم همچنان 

آقای کواکبیان را به عنوان اصالح طلب نمی شناسند.

جهانگیری و نجفی گزینه های پوششی برای انتخابات 96 هستند
محمد عطریانفر، عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگویی با اشاره به انتخابات پیش رو در نظر گرفتن نامزد پوششی برای روحانی 
را هوشیاری جریان اصالحات عنوان کرد و اظهار داشت: نجفی و جهانگیری بهترین گزینه ها برای ایفای این نقش هستند.عطریانفر ادامه داد: 
اگر بخواهیم ارزیابی واقع بینانه و قابل دسترس پیدا کنیم افرادی مناسب تر از جهانگیری و نجفی نخواهیم داشت چرا که این دو بزرگوار این 
صالحیت و کفایت را دارند اما آقای جهانگیری به اعتبار اینکه در موقعیت معاون اول و در مسایل به روز است و ماموریت های بسیار مهمی 

را از طریق دولت دنبال می کند حتی نسبت به آقای نجفی در اولویت قرار می گیرد.عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: البته بنده شخصا از عالقه مندان و 
مدافعین آقای نجفی هستم، او دچار یک بیماری قلبی است که حتی برای وزارت و معاونت ریاست جمهوری هم پزشک معالج او را از قبول مسئولیت باز داشت. از این رو 
ما آقای جهانگیری را تقدم می بخشیم. وی افزود: در رابطه با آقای عارف هم باید بگویم که او ماموریت بسیار مهمی دارد و حیف و جفا است که بخواهد مجلس را رها 
کرده و به این اصل بیاید، چنین وضعیتی را برای آقای عارف متصور نیستیم و به احتمال زیاد خود او هم روی این مسئله تمرکز و توجهی ندارد و عالقه مند است که همین 

ماموریت را به عنوان رئیس فراکسیون اصالح طلبان و معتدلین مجلس ادامه دهد.

 عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری 
می گوید: شورای نگهبان از رجل سیاسی 
دارد 50 کاندیدای اصولگرا هم  تعریفی 
داشته باشیم نهایت 5 یا 6 کاندیدا تایید 
صالحیت می شود. این اتفاق هم کار را 

راحت و هم مشکالت را کمتر می کند.
اصولگرایانی  درباره  نیا  سبحانی  حسین 
انتخابات  در  نامزدی  برای  را  خود  که 
ریاست جمهوری آماده می کنند، گفت: 
سیدرضا  باهنر،  جلیلی،  قالیباف،  آقایان 
تقوی، بذرپاش و رستم قاسمی در همین 

مدت مطرح بودند.
نامزد  هم  میرسلیم  اینکه  بیان  با  وی 
آقای  داد:  ادامه  است،  موتلفه  حزبی 

که  شنیدم  اخیرا  هم  را  میرکاظمی 
کنند.  می  صحبت  موردشان  در  برخی 

آقای زاهدی هم خودش نامزدی اش را 
نوعی  به  هم  رئیسی  آقای  کرد.  مطرح 
مطرح بود که بعد عضو هیئت نظارت بر 

انتخابات ریاست جمهوری شد.
رهبری  و  امام  خط  پیروان  جبهه  عضو 

نامزدی حیدر مصلحی اعالم بی  درباره 
ا...  لطف  کاندیداتوری  و  کرد  اطالعی 
فروزنده را نیز بعید خواند اما یادآور شد: 

بابایی،  مرضیه وحید دستجردی، حاجی 
نام  زاکانی هم جزو  و  نادران  ضرغامی، 
انتخابات  در  نامزدی  برای  مطرح  های 
شاید  منتها  داد:  ادامه  وی  هستند. 
که  باشد  این  نظرشان  اینها  از  برخی 
اگر تجمیعی بین گروه ها انجام بگیرد، 
یعنی بین مجموعه گروه ها یک توافقی 
انجام گیرد و از دل آن توافق کلی برخی 
اینها  جزو  است  ممکن  دربیاید،  اینها  از 
باشند. مثال وقتی مطرح شد آقای تقوی 
کرده  مطرح  جایی  در  را  چیزی  چنین 
است، پاسخ داد که گفته ام در عین حال 
حرکت  یک  که  است  این  مان  تالش 

فراگیری را داشته باشیم. 

لیست بلند کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات
۵0کاندیدایاصولگراهمداشتهباشیمنهایت۵یا۶کاندیداتاییدصالحیتمیشود

سرکار خانم زیراچی
مسئول محترم خبرگزاری مهر

درگذشتابویبزرگوارتان را تسلیت عرض نموده، علو درجات برای آن مرحوم
 و صبر و قرار بازماندگان محترم را از خداوند متعال مسئلت داریم.

همکاران مطبوعاتی شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی

خانواده های معزز وحیدنیا
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فقید سعید حاجعباسعلیوحیدنیا

 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و مغفرت  
و برای جمیع بازماندگان محترم صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

دفاتر زیارتی: بیرجند تنعیم ، فدک ، عماد ، فوداجی و نورالمهدی 

نحوهفروشتوضیحاتآدرسقیمتپایه)ریال(اعیانعرصهنوعکاربریشمارهپالکثبتیردیف

قطعه40۵0ازبلوکصنایعشیمیایی1
)سروشانپلیمرسابق(

کارخانه47301۶00صنعتی
8.7۵0.000.000
ماشینآالت
2.48۵.000.000

بیرجند-شهرکصنعتی
خیابانپویندگان4قطعه40۵0

ازبلوکصنایعشیمیایی

محلطرحواگذاریشرکتشهرکهایصنعتیمیباشدومتقاضی
میبایستشرایطشرکتشهرکهایصنعتیراجهتجانشینی

داراباشد

20درصد
نقدالباقی
در3۶قسط

متوالی

قطعات82الی89فرعیاز21929
اصلیبخش11قاینات
)شرکتابتکارقاین(

کارخانه1018۶19۶1صنعتی
۶.33۵.000.000
ماشینآالت
۶90.000.000

شهرکصنعتی
قاین

محلطرحواگذاریشرکتشهرکهایصنعتیمیباشدومتقاضی
میبایستشرایطشرکتشهرکهایصنعتیراجهتجانشینی

داراباشد

20درصد
نقدالباقی
در3۶قسط

متوالی

کارخانهتولیدبدنهموتور)پالکثبتی3
23فرعیاز1۵84فرعی(

کارخانه47/374۶42/24۵9صنعتی
۵.2۶4.434.3۵0
ماشینآالت
2.293.000.000

بیرجند-شهرکصنعتی-بلوار
تالششرقی۶

20درصدکارخانهوماشینآالتبهصورتیکجابهفروشمیرسد
نقدالباقی
در3۶قسط

متوالی

ماشینآالتکارخانهبستهبندی4
گوشت

نقدیجهتبازدیدبهدایرهپشتیبانیمنطقهمراجعهنمایندبیرجند-شهرکصنعتی733.۵00.000---

شمارهپروانهمعدنگرانیتتاالران۵
بهرهبرداری
1448۶/1031
7/10/84

نوعماده
معدنی
گرانیت



میزان
استخراج

سالیانه4000
تن

خراسانجنوبی-شهرستان10.800.000.000
نهبندان-بخششوسف
روستایخواجهدوچاهی

متقاضیمیبایستکلیهشرایطقانونیازجملهصالحیتفنی،توان
مالیو...موردتاییدسازمانمحترمصنعت،معدنوتجارتخراسان

جنوبیراداراباشد.همچنینمعرفیمسئولفنی،ارائهطرح
بهرهبرداری،تودیعضمانتنامهازسویمتقاضیضروریمیباشد

نقدواقساط
)20درصد
نقد،الباقی
طی3۶ماه(

زمان،مهلتومحلدریافتاسنادمزایده:
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی برای دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به حساب 460.10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه 

واقع در خراسان جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/11/14    ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/11/24

ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.      د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبیهـ: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

مزایده  شماره 9/95     نام مزایده گذار: بانک سپه    موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه

ثبت نام کربال - زمینی 

تاریخ اعزام : 95/11/17 تعداد محدود

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113










