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سرمقاله بیماری های قلبی و 
تنفسی، بیشترین عامل 
مرگ و میر در بیرجند

 : بیرجند گفت  متقین  بهشت  مدیرعامل سازمان 
بیشترین علت فوت در این شهرستان بیماری های 

قلبی و تنفسی است ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

والدین سه قلوهای زیرکوهی
 از مسئوالن چه می خواهند؟

صفحه3

اتاق بازرگانی بیرجند رتبه برتر 
ارزیابی عملکردکشور

صفحه ۷

افزایش 15 درصدی بارندگی
با بارور کردن ابرها 

صفحه ۷

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی : 
دولت یازدهم به دنبال نفع 

سیاسی خودش در برجام بود

وزیر کشور : 
بی انصافی نکنید، یعنی دولت

٣ تا کار مثبت هم انجام نداده است؟

میر سلیم ، فعال اصولگرا : 
احتماالً یک شخص حقوقی جایگزین 

هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی :
با وزرای دارای ثروت  هزار میلیاردی 
نمی توان شعار مبارزه با فساد سر داد

مدیر کل فرودگاه های استان :
فرودگاه بین المللی بیرجند

این ماه میزبان هواپیمای نو می شود

حمایت اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل از کاندیداتوری سیدحسن خمینی / حکم جلب فرزند ابتکار صادر شد / انتقاد ترجمانی مطهری از صداوسیما / مستندات کافی درباره »حسین فریدون« وجود دارد / گزینه های اصولگرایان 4 میلیون رای هم ندارند / باخت روحانی یعنی شکست اصالح طلبان / روحانی،  ترامپ را جدی نمی گیرد / پیام پوتین به ترامپ برای قطع  بال های ایران / صفحه ۸
 صفحه ۷ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۷

) 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(

نتیجه اقدامات منابع طبیعی ایجاد نا امیدی 
در مردم و کشاورزان زحمت کش است

با  استان در دیدار  نماینده ولی فقیه در  ایرنا-حجت االسالم سید علیرضا عبادی 
علمای شیعه و سنی شهرستان زیرکوه در شهر حاجی آباد اظهار داشت  : در دیگر 
در چنین  باالست،  زمین  ارزش  و...  زیاد  دلیل شرایط طبیعی، جمعیت  به  استان ها 
استان هایی افراد متجاوز زمین ها را متصرف و حتی روستایی را از نو می سازند و 
در زمین ملی برج 10 طبقه ساخته و خدمات آب،برق ،تلفن و گاز دریافت می کند. 
نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: در این موارد می بینیم؛ مسئوالن مربوط با 
این افراد متخلف برخورد نکرده و آنها به راحتی چند سال کار کردند و کسی مانع کار 
آنها نشده است.وی یادآور شد: از طرفی در استان محروم خراسان جنوبی در صحرای 
خشک که احتمال سوء استفاده از زمین به لحاظ ارزش افزوده نیست، حداکثر فرد 
مقداری گندم دیم کشت می کند، منابع طبیعی ممانعت می کند و این شیوه برخورد 
دوگانه در هر دو مورد بد است. وی اضافه کرد: امیدواریم این اقدام مغرضانه نباشد و 
 ما حمل بر صحت و نادانی مسئول مربوط می کنیم.این استاد درس اخالق حوزه های 
جمهوری  با  جنگ  معنی  به  باشد  آگاهانه  اقدام  این  اگر  کرد:  تاکید  بیرجند  علمیه 
اسالمی است و نتیجه آن ایجاد ناامیدی و یاس در مردم و کشاورزان زحمت کش 

است و انجام عمدی این کار بدترین گناه است.

برخورد منابع طبیعی اگرآگاهانه باشد ،جنگ با نظام است
واکنش صریح نماینده ولی فقیه در استان به عملکرد متولیان منابع طبیعی خراسان جنوبی ؛

همین صفحه 

باور کنید مشکل 
فرهنگی است 
* سردبیر

  هر جا می رویم از فرهنگی بودنمان می گویند
و  از صبوریمان حرف به میان می آید . در نگاه 
اول بادی به غبغب خود می اندازیم به شهرمان 
اما  افتخار می کنیم  این همه شهره فرهنگی  با 
تا به حال فکر کرده ایم چرا اینقدر به شهرمان 
و  مهربان  و  خونگرم  مردم  و  فرهنگی  برچسب 
صبور می زنند ؟  حکایت ، داستان همان دیکته 
ننوشته و بی غلط است که در پس سکوت و عدم 
مطالبه گری ، مردم و مسئوالن این استان شهره 
خاص و عام شده اند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (
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آخرین اخبار از میزان بارندگی در استان

خوش رحمت
صفحه ۷

استاد فرزانه جناب آقای حاج مهدی شریعتی
 مشاور فرهنگی فدراسیون و رئیس محترم 

هیئت جانبازان ومعلولین استان خراسان جنوبی 
موفقیت جناب عالی در اخذ

 درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 برای شاگردان شما در هیئت موجب مباهات و افتخاری بزرگ است 
ضمن تبریک، موفقیت آن استاد گرامی در خدمت به فرهنگ جامعه

 را از خداوند متعال مسئلت داریم. 

ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان جنوبی

دعـوت بـه همکـاری
بدین وسیله از پزشکان محترم دارای پروانه مطب در شهر بیرجند، برای همکاری 
به  عنوان مسئول فنی در شیفت  های کاری صبح، عصر و شب )زوج و فرد( درمانگاه 
فرهیختگان دانشگاه بیرجند دعوت به  عمل می  آید. افراد متقاضی می  توانند در 

ایام هفته از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت 11 تا 14 با شماره  32202066 
و 32202166  تماس حاصل فرمایند.

درمانگاه فرهیختگان دانشگاه بیرجند

آگهـی مزایـده
استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به فروش اقالم اسقاطی مازاد بر نیاز خود شامل: آهن آالت، آلومینیوم، چدن و غیره از طریق مزایده اقدام نماید. 

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1395/11/05 تا 1395/11/12 برای بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت به ساختمان سازمان برنامه و بودجه استان 

واقع در خیابان شهید محالتی و فرمانداری شهرستان بیرجند خیابان شهید مطهری و یا وب سایت www.sko.ir لینک پایگاه اطالع رسانی استانداری مراجعه نمایند.

اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی

اوست پایدار

خانواده محترم جاهد

سرکارخانم دکتر جاهد،آقای دکترمحمد شیوا
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر و مادرخانم گرامی تان را حضور شما سروران گرامی 
و سایر فامیل محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای 

بازماندگان صبر و بردباری از خداوند منان آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: فرزین ، خیریه ، لطفی ،  دکتر تبریزی ، دکتر رفیعی  

دکتر انتظاری ، دکتر نیک وایز

خاندان محترم وحیدنیا
با نهایت تاسف درگذشت

 زنده یاد حاج عباسعلی وحیدنیا 
را حضور شما تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم علو درجات

 آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان محترم را مسئلت داریم.

خانواده های: مقدم ، نائب زاده ، ایزدمهر، عرفی ، ساعدی و شریف مقدم

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی 

خراسان جنوبی
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت 
اول( این انجمن که چهارشنبه 95/11/20 راس ساعت 1۸:00 در محل ساختمان پارس 

)خیابان فردوسی بیرجند( تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس 

تصویب تراز سال مالی 1395
تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1396

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال

تعیین روزنامه برای آگهی ها
بررسی سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی می باشد.

 ضمناً اعضایی که متقاضی کاندیداتوری در سمت هیئت مدیره و بازرسی می باشند 
می توانند حداکثر تا تاریخ 95/11/1۸ درخواست کتبی خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.

هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

آگهـی مناقصـه 
یک سازمان دولتی در نظر دارد: برای ایاب و ذهاب کارکنان به صورت روزانه 
 و در مسیر 100 کیلومتری جاده بیرجند - طبس و بالعکس نسبت به اجاره 
6 دستگاه اتوبوس اسکانیا بین شهری مجهز به سیستم گرمایشی - سرمایشی، 
صندلی استاندارد و مبله به مدت یک سال از تاریخ 1396/1/1 و مطابق با 

قرارداد کارفرما از طریق مناقصه اقدام نماید.
 داوطلبان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر تا تاریخ 95/11/1۸ با شماره های

0563223340۸ - 09151059641 از ساعت ۸ صبح الی 12 به جز ایام 
تعطیل تماس حاصل نمایند.

)از عالقه مندان با هر توان دعوت به همکاری می شود(

پکیج شوفاژ دیواری  جنرال
محصول مشترک ایران و ایتالیا

تلفن فروش: ٣2424841 -091516٣9262
نقد و اقساط

جناب آقای دکتر شیوا
 و سرکار خانم دکتر جاهد

با نهایت تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن
 فقیده سعیده و صبر بازماندگان محترم را از ایزد منان خواستاریم.

دانشکده مهندسی ، برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
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مجوز به بانکها برای بخشودگی سود تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان 

تسنیم- با تصویب هیئت دولت و بنا بر پیشنهاد مشترک بانک مرکزی،  وزارت اقتصاد و سازمان 
برنامه و بودجه، به بانکها اجازه داده میشود در چارچوب دستور العملی که بانک مرکزی آماده 
میکند نسبت به بخشودگی سود تسهیالت بانکی تا  100 میلیون تومان اقدام کنند.

آتش نشانی تنها 12 روز قبل از حادثه 
پالسکو جزء مشاغل سخت شد 

مهر-حادثه پالسکو و جانفشانی آتش نشان های 
شجاع که 1۲ روز رقم خورد مصوبه ای در برنامه 
ششم توسعه برای اولین بار شغل آتش نشانی را 
جزء مشاغل سخت و زیان آور قرار داد.بر اساس 
این مصوبه شغل آتش نشانی و پرتو کاری اشعه 
و  شده  محسوب  آور  زیان  و  مشاغل سخت  جزء 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به ارائه 

آیین نامه نحوه اجرای مفاد این قانون می باشد.

باحکم دادستانی،پرونده »تغییر کاربری 
پدیده شاندیز«مختومه شد

قرار  صدور  از  کشور  وزیر  اقتصادی  مهر-معاون 
موقوفی تعقیب برای پرونده تغییر کاربری اراضی 
پروژه شاندیز خبر داد. رئیس کارگروه ویژه پیگیری 
دادستان  گفت:  شاندیز،  پدیده  شرکت  مسائل 
با صدور  امروز  مشهد،  انقالب  و  عمومی  محترم 
قرار موقوفی تعقیب، پرونده را مختومه اعالم کرده 
دولتی  عوارض  و  حقوق  پرداخت  است.موضوع 

طبق مقررات به قوت خود باقی خواهد بود.

افزایش قیمت کره اعالم شد

جام جم-براساس تصمیمات کارگروه تنظیم بازار، 
حداکثر قیمت مصرف کننده در هر بسته کره ۵0 
گرمی، 1۵00 تومان و هر بسته 100 گرمی ۲۹00 
تومان تصویب و ابالغ شد و در صورتی که قیمت 
کند  پیدا  کاهش  درصد   10 از  بیش  کره  جهانی 

تغییر قیمت جدید ابالغ خواهد شد.

نتایج تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵ اعالم شد

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  جم-مشاور  جام 
کشور از اعالم نتایج نهایی پذیرش در رشته های 
نیمه متمرکز مرحله تکمیل  تحصیلی متمرکز و 

ظرفیت کنکور سراسری ۹۵ خبر داد.

قیمت برنج هندی ۳۸۰۰ تومان تعیین شد

بازار  تنظیم  کارگروه  تصمیمات  تسنیم-براساس 
برنج  کیلو  هر  کننده  مصرف  قیمت  حداکثر 
هندی ۳۸000 ریال ، اروگوئه ۲۶000 ریال و سایر 

برنج های وارداتی ۲0000 ریال اعالم شد.

حقوق بگیران 1۵ میلیون ریالی سال آینده 
مالیات نمی دهند 

علی اصغریوسف نژاد عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای 
دستمزد   ۹۶ سال  بودجه  در  گفت:  اسالمی 
ریال  میلیون   1۵ تا سقف  کارگران  و  کارکنان 
 : افزود  شد.  معاف  مالیات  پرداخت  از  ماه  در 
براساس الیحه بودجه سال ۹۶حقوق بگیرانی 
که در سال سرجمع حقوقشان به 1۸0 میلیون 
ریال می رسد از دادن مالیات معاف شدند.در قانون بودجه سال ۹۵ 
میلیون   1۳ سقف  تا  کارکنان  و  کارگران  دستمزد  مالیاتی  معافیت 
ریال در ماه و ساالنه 1۵۶ میلیون ریال بود.وی اضافه کرد : درآمد 
مالیاتی دولت در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 

۸.۶ درصد رشد پیش بینی شده است.

تعیین جریمه غایبین سربازی

مجلس   ۹۶ بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  مفتح  محمدمهدی   
شورای اسالمی یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ را 
سربازی  خدمت  غائب  مشموالن  جریمه  تعیین 
عنوان کرد و گفت: جریمه مشموالنی که ۸ سال 
و بیشتر غیبت دارند عینا به تصویب رسید که 
باید بپردازند، این جریمه عبارتست از مشموالن 
زیر دیپلم 10 میلیون تومان، دیپلم 1۵ میلیون 
تومان، فوق دیپلم ۲0 میلیون، لیسانس ۲۵ میلیون، فوق لیسانس ۳0 
میلیون، دکترای پزشکی ۳۵ میلیون، دکترای غیر پزشکی 40 میلیون 
تومان و پزشکان متخصص و باالتر ۵0 میلیون تومان.به ازای هر سال 
غیبت مازاد بر ۸ سال، فرد 10 درصد جریمه می شود و در صورت ازدواج 

۵ درصد و به ازای هر فرزند نیز ۵ درصد مشمول تخفیف خواهد شد.

 رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور گفت: از ابتدای 
سال حجم معامالت مسکن با کاهش روبرو و این میزان در 
آذر و دی در مقایسه با سال گذشته ۵0 درصد کاهش یافته 
است.حسام عقبایی افزود: ۵7 هزار و ۵۹4 معامله مسکن در 
دی و 44 هزار و 4۲ قرارداد در این زمینه در آذر امسال ثبت 
طور  به  نیز  آذر  از  پیش  های  ماه  در  گفت:  است.وی  شده 
میانگین هر ماه در مقایسه با سال گذشته 40 تا ۵0 درصد 

معامالت مسکن کاهش داشته است.
البته در تهران در هشت ماه نخست امسال  افزود:  عقبایی 
حجم معامالت مسکن افزایش یافت اما این افزایش در آذر 

و دی حدود 10 درصد کاهش یافت.وی گفت: از سال ۹۲ تا 
کنون در قیمت مسکن افزایش چندانی وجود نداشته اما در 
تهران برخی آپارتمان های لوکس حدود یک میلیون تومان 

افزایش قیمت داشته است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کشور افزود: اکنون در 
شهرهای بزرگ قیمت مسکن به ثبات نسبی رسیده و زمان 
عضو  نژاد  حسن  است.محمد  مسکن  خرید  برای  مناسبی 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این برنامه گفت: رکود در 
بخش مسکن در معامالت و ساخت و ساز است.وی با بیان 
بهای مسکن در سال ۸۹ و ۹0 کمبود  افزایش  اینکه دلیل 

دو  با ساختن  افزود:  بود   آن  از  پیش  در سال های  مسکن 
میلیون و ۲00 هزار مسکن مهر معادل 10 درصد مسکن کل 
کشور برای مردم محروم بازار مسکن رونق گرفت.حسن نژاد 
گفت: اکنون با پرداخت تسهیالت ۲0 تا 40 میلیون تومانی 

هیچ اتفاقی برای رونق بازار مسکن نمی افتد.
وی افزود: با توجه به اینکه در دو سال اخیر، عرضه مسکن 
وجود نداشته است و ادامه این روند، در دو سال آینده با انفجار 
اقتصادی  قیمت مسکن روبرو خواهیم شد.عضو کمیسیون 
مجلس گفت: همه می گویند کار ما در حوزه مسکن درست 

است اما اکنون مردم مسکن ندارند.

سقوط ۵۰ درصدی معامالت مسکن 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس 
شورای اسالمی گفت: با مصوبه عصر دیروز 
این کمیسیون قیمت آب و حامل های انرژی 
شامل بنزین، گازوئیل، گاز،  نفت سفید و برق 
در سال ۹۶ هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۵ 
افزود:  مفتح  داشت.محمدمهدی  نخواهند 
جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با حضور 
موضوع  به  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
این  و  اشت  د اختصاص  یارانه ها  هدفمندی 

جلسه بیش از ۳ ساعت به طول انجامید.وی 
تصریح کرد: پس از بحث و بررسی طوالنی، 
سرانجام کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ تصمیم 
دفمندی  ه قانون  از  حاصل  درآمد  گرفت 
یارانه ها در سال آینده، معادل درآمد سال ۹۵ 
یعنی همان 4۸ هزار میلیارد تومان باشد.مفتح 
اظهار داشت: معنی مصوبه دیروز کمیسیون 
آب  که »قیمت  است  این  بودجه ۹۶  تلفیق 
گازوئیل،  ن،  بنزی شامل  انرژی  حامل های  و 

گاز، نفت سفید و برق در سال ۹۶ نسبت به 
و  کرد  اهد  نخو تغییری  هیچ گونه   ۹ ۵ سال 
روز  دو  ود:  افز یافت«.وی  نخواهد  ش  افزای
پیش نیز تصمیمی داشتیم مبنی بر اینکه ۵ 
درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها 
صرف توسعه پاالیشگاه ها شود و این مصوبه 
نیز به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی 
نیست.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ 
تأکید کرد: با تصمیم این کمیسیون، هیچ گونه 

در  انرژی  ی  حامل ها برای  قیمتی  ش  افزای
از  داد:  امه  اد داشت.وی  نخواهیم   ۹ ۶ سال 
دیگر مصوبات امروز ما، تمدید قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در سال ۹۶ است و مهمتر 
اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید صرفاً یک 
بار و آن هم از قیمت نهایی محصول دریافت 
شود.مفتح گفت: بخش هزینه ای هدفمندی 
یارانه ها درباره میزان پرداختی یارانه نقدی در 

جلسات بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد.

افزایش قیمت آب، برق و سوخت در سال ۹۶ ممنوع شد 

تالش دولت برای کاهش قیمت گوشت

محمدرضا مالصالحی مدیر کل مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی 
ه آرامش حاکم بر بازار گوشت اظهار داشت:  جهاد کشاورزی با اشاره ب
ا قیمت مصوب  عرضه گوشت گرم گوسفندی ب
۳1 هزار و ۵00 تومان از سوی شرکت پشتیبانی 
بازار  تعادل  و  مت  قی کاهش  در  بسزایی  ر  تاثی
داشته است. مالصالحی در پاسخ به این سوال که 
قیمت گوشت در برخی قصابی ها همچنان باال 
است، گفت: در حال حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه در میادین 
میوه و تره بار ۳1 هزار و ۵00 تومان عرضه می شود اما باید گفت که 
قیمت راسته و فیله ، بسته به مناطق مختلف متفاوت است. وی عنوان 
کرد: با توجه به عرضه ادامه دار شرکت پشتیبانی و جابه جایی عشایر 

و عرضه انبوه دام ظرف یک ماه آینده نگرانی از این حیث وجود ندارد.

سرمقاله

باور کنید مشکل 
فرهنگی است 
* سردبیر

فرهنگی  اول (شهروندان  از صفحه  امه سرمقاله  اد  (
که  هایی  مولفه  تمام  کنار  در  جنوبی  ان  خراس
حاکی از ادب و علم و معرفتشان بوده متاسفانه 
که  اند  گرفته  قرار  هم  هایی  آسیب  معرض  در 
تبدیل  فرهنگ  ضد  به  ها  آسیب  این  م  ک کم 
شده و ما همچنان آن را به اسم فرهنگ شناخته 

و به آن می بالیم . 
تشخیص این موارد کار سختی نیست و کافی است 
فقط چند لحظه ای را با غیر بومیانی که در استان 
مسوولیت داشته یا رفت و آمد دارند هم صحبت 
شوی و نکاتی را بشنوی که به یک طنز تراژدیک 
شبیه تر است تا مولفه ای برای افتخار کردن مردم 
، آنهم در استان محرومی چون خراسان جنوبی که 

سالها از توسعه عقب مانده است . 
خراسان  مردم  گفت  می  بومی  غیر  دیر  م یک 
و حجب  اند  کرده  پهن  را  قناعت  سفره  ی  جنوب
و حیا آنان آنچنان فراگیر شده که هیچ اعتراضی 
به  و  نکرده  بازگو  نیز  را  خود  مطالبات  و  ند  ندار
که  است  این  واقعیت  اما  اند  راضی  رایط  ش هر 
مردم  افراطی  تفاوتی  بی  و  از حد  بیش  سکوت 
از  بیش  راحتی  و  پیرامونشان  مسائل  به  نسبت 
جبران  ضررهای  باعث  خطه  این  دیران  م حد 
مان ای  منطقه  توسعه  فرآیند  به  یری   ناپذ

که  ایم  زده  فرهنگ  از  دم  آنقدر    . است  شده 
خودمان  بدیهی  حقوق  تقاضای  از  هم  ان  خودم
صرف نظر می کنیم . دوستی عنوان می کرد که 
در جریان تاخیر یک پرواز ، هنگامی که افراد غیر 
شهروندان  بودند  گشوده  اعتراض  به  لب  بومی 
از شان فرهنگی خود  را دور  این حرکت  استان 
فرهنگی  دقیقا همان دالیل  این  و  انستند  د می 

عدم توسعه است . 
به صبوریمان اشاره کردیم که از سر حد افراط در 
این اخالق حسنه ، گاها ما را به عدم شناخت از 
حقوقمان متهم می کنند و به طبع آن ظلم های 
تاریخی در حقمان روا می دارند و از مهربانی گفتیم 
که هر کس با هر عملکرد و گاها خیانتی به این 
به  و  آمرزیده شده  ما  مردم  رئوف  دل  در  استان 

فراموشی می سپاریمش . 
در فرهنگی غنی مان شکی ندارم که چه از باب 
از مولفه های  ادبی و چه  یه های علمی و  سرما
چون تحصیالت دانشگاهی و آمار جرایم و میزان 
مطالعه مطبوعات و ... در کشور سرآمدیم اما آنچه 
که ذهن نگارنده را مشغول کرده ، سوء استفاده 

از بسیاری از این خصلت های فرهنگی ماست . 
، در دو بخش  ، متولیان فرهنگی استان  به نظر 
حاکمیتی و مردمی باید حساسیت بیشتری نسبت 
مردمی  در بخش   . باشند  داشته  ین موضوع  ا به 
 ، محترم  جمعه  ائمه  از  اعم   ، اندرکاران  دست 
باید تمام سعی خود را  وعاظ گرامی و رسانه ها 
در خصوص برچیدن ناهنجاریهای فرهنگی مرتبط 
با عدم مطالبه گری در مردم استان انجام و ذهن 
جامعه را نسبت به این آسیب های اجتماعی روشن 
عالی  مسوولین  نیز  حاکمیتی  بخش  در  و  ند  نمای
را  خود  خصاصت  که  مدیری  در  بپذیرند  ن  استا
گیری سخت  و  کند  می  تعبیر  جویی  رفه  ص  به 

در امور مردم را قانون مداری می داند باید تغییر 
بپذیرم  باید   . گیرد  صورت  فرهنگی  رد  رویک
مردم  در حل مشکل  وظیفه خود  که  کارشناسی 
را ، با بهانه تراشی و سردواندن شهروندان و حتی 
کند می  تعبیر  راهنمایی  کوچکترین  ارائه   عدم 

نمی تواند نقشی در توسعه داشته باشد . 
از  بسیاری  بپذیریم  و  کنیم  بازتر  را  دیدمان  باید 
و  رسانه  من  و  دارد  فرهنگی  ریشه  مشکالتمان 
شمای صاحب تریبون و مسوول صاحب قدرت همه 
و همه باید برای توسعه ، راه این ناهنجاریها را سد 
کنیم و مردم نیز باید با تغییر در رفتارهای اجتماعی 
شان پیرامونی  محیط  در  آنچه  به  نسبت   ،  خود 

به وقوع می پیوندند حساس تر باشند . باشد که 
دیگر صبوری  و فرهنگ مان مایه سوء استفاده  

عده ای فرصت طلب نگردد .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
 شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه

دوشنبه  اسدیه  شفق  مرزنشینان  تعاونی  شرکت  سوم(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
95/11/25 راس ساعت 10 صبح در محل مسجد جامع اسدیه واقع در خیابان غدیر برگزار 
می گردد، از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت 
نمایند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند حضور بهم رساند، می بایست همراه با نماینده تام 
االختیار خود با هم در شرکت تعاونی حضور یافته و برگه وکالت نامه را تنظیم نمایند. حداکثر 

رای برای هر فرد عضو 3 رای و برای هر فرد غیر عضو 2 رای می باشد.
دستور جلسه: 

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

اطالعیــه 
به اطالع کلیه اعضای محترم می رساند 

اولین مجمع عمومی عادی موسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند در تاریخ 28 بهمن 
ماه ساعت 16 در محل بیرجند - خیابان معلم- خیابان فردوسی - ساختمان  پارس- طبقه 

منفی یک با موضوع انتخاب هیئت مدیره و بازرسین  برگزار می شود. 
از کلیه اعضای محترم برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید 

هیئت موسس موسسه مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص(ثبت شده به شماره 344 و شناسه ملی 14003440417

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعت 14 و  15 روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی 
شهرستان نهبندان واقع در بلوار کشاورز برگزار می گردد. بدینوسیله از نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از 

تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی 
به 1395/06/31- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/06/31- بررسی و تصمیم گیری 
در خصوص نحوه تقسیم سود ساالنه شرکت - بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت - بررسی 
و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسین قانونی شرکت- انتخاب حسابرس- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت- 

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره و بازرسین جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 

قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه- بررسی و تصویب افزایش سرمایه- نقل و انتقال سهام
هیئت مدیره

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

مزایده عمومي )نوبت دوم(

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي در نظر دارد: در جهت اجرای 
طرح مدیریت جنگل های دست کاشت درختان خشکیده و آفت زده تاغ در شهرستان  
های ذیل را با شرایط ذیل از طریق مزایده مندرج در این آگهي به فروش برساند. 
لذا از متقاضیان دعوت مي شود در صورت تمایل نسبت به اخذ اسناد مزایده، بازدید 

از مناطق موردنظر اقدام و قیمت پیشنهادي خود را براي هر کیلوگرم اعالم نمایند.
1- شهرستان سربیشه منطقه چاچاخو  - حجت آباد به مساحت 1100 هکتار و مقدار 

تقریبی 605 تن  
 2-  شهرستان بشرویه  منطقه  ریگ بشرویه  به مساحت 200 هکتار و مقدار تقریبی 120 تن
 3- شهرستان  طبس منطقه خسرو آباد - کریت به مساحت 200 هکتار و مقدار تقریبی 180 تن
4- شهرستان درمیان منطقه اشک و طاغان  به مساحت 300 هکتار و مقدار تقریبی 

180 تن  
 5- شهرستان قاینات منطقه کلی و بزن آباد به مساحت 200 هکتار و مقدار تقریبی 60 تن

تاریخ توزیع اسناد مزایده: از 95/11/3 لغایت 95/11/6 
زمان تحویل پاكت هاي مزایده: حداکثر تا پایان وقت اداري 95/11/14 
آدرس محل توزیع اسناد مزایده: بیرجند- خیابان ارتش- سه راه معلم

مبلغ و نوع سپرده شركت در مزایده: 
ضمانت نامه بانکي معتبر یا فیش نقدی به میزان درج شده در اسناد مزایده عنوان 

سپرده شرکت در مزایده 
مبلغ پایه برای هر کیلوگرم 5100  ریال می باشد                   

زمان و محل بازگشایي پاکت هاي مزایده: 95/11/16 ساعت 9 صبح - سالن جلسات 
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

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

3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده موجود مي باشد.
متقاضیان در صورت تمایل مي توانند با مراجعه به سایت این اداره کل به نشاني

وپایگاه اطالع رسانی مناقصات نسبت به مشاهده اسناد مزایده و   www.nrskh.ir 

دریافت آن اقدام نمایند

روابط عمومي اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري خراسان جنوبي

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950268 محکوم علیه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  احمد  فرزند  غیور  مرتضی 

له  محکوم  در حق  غیره  و  اصل خواسته  بابت  ریال   1.712.747.666
حسن واثقی و پرداخت مبلغ 74.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف یک واحد آپارتمان واقع در خیابان نارون- نارون 
1 - نبش چهار راه سوم - مقابل مدرسه دکتر گنجی فاقد سابقه ثبتی 
که در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است 
که حسب نظریه کارشناسی ملک فوق در طبقه سوم با مساحت 101/34 
متر مربع، نما سنگ، دارای آسانسور ارزش ششدانگ از پالک فوق به 
مبلغ 1.480.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز چهارشنبه تاریخ 1395/11/20 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 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. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی 
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک  روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   09159617909 - تنگلی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰۹۱۵۹۶3۹۰۶۵
علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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بارندگی های خراسان جنوبی به ۱۶ میلیمتر رسید/کاهش محسوس دمای استان  

داد.علیرضا خندان رو استان خبر  باران طی چند روز گذشته در  بارش ۱۶ میلی متری  از  استان   مهر-مدیرکل هواشناسی 
 اظهار کرد: طی چند روز گذشته: شهرستان قاین با ۱۶ میلیمتر و شهرستان خوسف نیز با ۱۵ میلی متر بارش باران رو به رو 

احسنت به آوا که یک موضوع را تا حصول نتیجه بوده است.وی با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در امروز بیان کرد: روند کاهش دما را در استان خواهیم داشت.
پیگیری می کند خواستم به عنوان یک شهروند 
ناچیز خود را به دلیل عدم اعتماد  انداز  که پس 
به موسسات مالی در بانک سرمایه گذاری کردم 
بانک  به  را  ام  سرمایه  اینکه  دلیل  اوال  بگویم 
و  هاست  بانک  این  بیشتر  سود  بردم  خصوصی 
آوای  ثابت شود و در  برای من  اگر همین االن 
پول  دارم  آن سپرده  در  بانکی  که  بخوانم  عزیز 
دیگر  های  استان  در  را  من  امثال  و  من  های 
وام می دهد و برای کسانی جز هم استانی های 
نکنید  اشتغال و کارگشایی می کند شک  خودم 
که حسابم را خواهم بست . در اطراف خود آسیب 
های اجتماعی بسیاری را دیده ام که علت آنها 
بیکاری و بی پولی بوده و اگر روزی بفهمم که 
بانک ها هم در این موضوع نقشی داشته اند در 
بستن حساب هایم تعلل نخواهم کرد . جا دارد در 
همین جا از استاندار محترم هم که انصافا توی 
می  حس  رو  خوبی  تغییرات  حضورشون  مدت 
کنیم هم تشکر کنم و بخوام که در بحث شرایط 
کسب و کار و تولید ، فضایی رو فراهم کنید که 
در  بجای سپرده گذاری  با ریسک کمتر  بتوانیم 
تولید  بخش  به  را  ها  سرمایه  مردم   ، ها  بانک 
برای  خودمان  ها  بانک  به  نیاز  بدون  و  بیاورند 
خودمان اشتغال ایجاد کنیم . ممنون از روزنامه و 

کانال آوا برای انتشار پیام ها
ارسالی به تلگرام آوا
سالم چرا هیچ مسؤولی بابت تجاری موقت کاری 
نمی کنه چرا هیچ کس جوابگو نیست مغازه هامون 
االن ۲ماهه پلمپه من نون زن وبچه هامو از کجا 

در بیارم خواهشا یک کاری بکنین
990...۶۶4

باسال خدمت تمام مسووالن کشور خواهشمندیم 
با گذشت دو سال از انحالل موسسه میزان قدری 
به فکر مردم باشین خدایی در این دو سال روانی 
خوردن  نون  کردیم  پیدا  اعصاب  ناراحتی  شدیم 
اقتصاد کشور حق  بیکاری و  این وضع  با  نداریم 
میخوان  رای  باز  مسوولین  اگه  شد  چی  الناس 

قدری به فکر مردم باشین.
9۱۵...۲4۵
آوا لطفا گزارشی از عملکرد شوراهای شهر در استان 
تهیه کن و جسارتا اگر جرات داری آنها را با استان 
مقایسه  خودشان  مشابه  شهرهای  و  مشابه  های 
کن  . قصد قضاوت ندارم و لی انصافا اگر به سایت 
شهرهایی مثل بجنورد و یا ...  مراجعه کنی نسبت 
به عملکرد دوستان خودمان افسوس خواهی خورد 
9۱۵ ... ۳۱۱
آقای روحانی عزیز ، قصد بحث انتخاباتی ندارم چرا 
 که این روزها هر کسی حرفی می زند می گویند
تخریب می کنند اما جسارتا دولت به آن عظمت 
؟  است  عاجز  میزان  مسائلی چون  از حل  واقعا 
دنیا  برتر  قدرت  شش  شما  کنیم  باور  یعنی 
شدید  موفق  خودتان  قول  به  و  کردید  مذاکره 
؟  عاجزید  داخلی  موسسه  یک  حل  از  آنوقت 
آقای روحانی بخش عظیمی از سبد رای شما در 
، جنوبی و رضوی  استان های خراسان شمالی 
در دست سپرده گذاران بیچاره شده میزان است 
کنید  نمی  کاری  خدا  رضای  برای  اگر  پس 
به  نسبت  حداقل  خود  مجدد  آوری  رای  برای 
به  استاندار  اینکه  از   . کنید  موضوع تالش  این 
صورت شعاری اعالم کند که مشکل دارد حل 
زمین  با  که  هم  استان  نمایندگان  و  شود  می 
متاسفانه  حرفشان  و  درگیرند  در کشور  زمان  و 
از  فرار  برای  گاهی  از  هر  هم  ندارد  خریداری 
پاسخگویی خود را هم زبان مردم بدانند چیزی 
انتخابات نزدیک  حل نمی شود . آقای روحانی 
را  میزان  در خصوص  شما  عملکرد  پاسخ  است 
نمایندگان  اردیبهشت 9۶ و  به  وعده می دهیم 

محترم هم وعده دیدار به اسفند 9۸ 
9۳۵ ... ۶۲۱
با سالم و عرض خسته نباشید تشکر می کنم از 
آتش نشانان غیور جان بر کف بیرجند.ما را هم 

در غمتان شریک بدانید
9۱۵ ... 9۳9

بیرجند سه راهی سرایان  سالم در جاده مشهد 
؛ حدود صد تا سرعت گیر در فواصل پنج متری 
عابر  که  اند  زده  طرفه  یک  مسیری  در  هم  از 
سرعت  اولین  در  ضمنا   . ندارد  تردد  هم  پیاده 
است  اضافه  مابقی  و  یافته  کاهش  سرعت  گیر 
. آیا اینکار بر اساس اصول مهندسی بوده؟  آیا 
 تاکنون در نقطه ای از کشور این مدل را دیده اید؟

چرا نظارتی وجود ندارد .
9۱۵ ... 074
به  لطفا  عزیزان  شما  به  نباشید  وخسته  سالم 
اینکه  از  قبل  برسانید  ذیربط  مسئوالن  گوش 
در  بگیرند  آنرا  جلوی  بیفتد  ناگواری  اتفاق 
... خروجی اضطراری سینما را مسدود  سینمای 
کرده اند و به عنوان یک واحد تجاری به اجاره 
اتفاقی افتاد کدامیک  اند اگر خدای نکرده  داده 
از مسئوالن جوابگو خواهند بود شهرداری، آتش 

نشانی اداره  فرهنگ و ارشاد و یا متولی سینما
90۱ ... 0۱۳
سالم در جواب همشهری عزیزی که از قیمت 
داشت  گله  میلیون   ۲ متری  شهید  بنیاد  مزایده 
عرض کنم وقتی زمین های انتهای امیرکبیر در 
مزایده بنیاد مسکن چند ماه پیش متری باالی 
دو میلیون توسط مردم خریداری شد این زمین 
مدرس  جای  بهترین  در  که  شهید  بنیاد  های 
عالیه  پایه  قیمت  میلیون  دو  متری  شده  واقع 
هرچند بعد برگزاری مزایده قیمت فروش خیلی 

خیلی باالتر خواهد رفت.
9۱۵ ... 704

ذخایر انقالب که برای انتخابات
حتما تائید می شوند !

اهداف  راستای  در  که  آوا  روزنامه  به  سالم  با 
خواندم  آوا  اخبار  در  دیروز   . زند  می  قلم  استان 
سیاسی  طیف  یک  اگر  بود  شده  گفته  که 
ریاست  برای  کند  معرفی  هم  کاندیداها  صد 
بحث  از  تعاریف  دلیل  به  باالخره  جمهوری 
تائید نمی شوند بیشتر  نفر  یا ۵   رجل سیاسی 4 
این  ندارد  وجود  امکان  این  آیا  بگویم  خواستم 
و  مجلس  نمایندگان  خصوص  در  حساسیت 
اگر   . شود  انجام  هم  روستا  و  شهر  شوراهای 
روزی کسی فرصت کند و وعده ها و شعارهایی 
که کاندیداهای مجلس و شورای شهر استان را 
ورق بزندتعجب خواهد کرد . کوهی از گفتارها و 
رفتارهای متناقض انتخاباتی افراد بر دوش مردم 
افراد  این  از  برخی  متاسفانه  و  کند  سنگینی می 
عملکرد بد خود را با ادعایی به انقالبی بودن به 
نظام تعمیم می دهند . برای من جای سوال است 
کاندیدای شورای شهری که قول عمرانی می دهد 
و به اذعان خودش سر مردم را شیره می مالد آیا 
باید به راحتی از فیلترهای نظارتی رد شود . عضو 
 شورایی که در نقاط رو به توسعه شهر جایی پیدا 
و  نباشد  اطرافیانشان  از  پایی  رد  که  شود  نمی 
 باب سودجویی را همچنان برای خود باز می بیند
 جز ذخایر نظام است که باز هم تایید می شود ؟
عزیزی که چند ماه مانده به انتخابات یک دفعه 
 همراه با مسووالن به دیدارهای تبلیغاتی می رود
داشته  او  از  ای  خواسته  کوچکترین  اگر  ولی 
 باشید می گوید در امور اجرایی دخالت نمی کند
اینکه  ؟  نیست  مردم  به  فروشی  کم  مصداق 
کند نمی  دخالت  اجرایی  کار  در  بگوید   بخواهد 
ورود  با  موارد  از  خیلی  شود  مشخص  بعد  و 
چه  این  شود  می  عملیاتی  افراد  همین  مستقیم 
مصداق می تواند داشته باشد ؟ آیا عضو شورای 
شهری که رای مردم را به راحتی به پست و مقام 
یک  با  سریعا  و  فروشد  می  دولتی  دستگاه  در 
مردم  رای  به  خیانت  دهد  می  استعفا  پیشنهاد 
بسیاری  که  شهری  شورای  عضو  آیا  ؟  نیست 
اند  اتهام های متفاوت از وی شاکی  از مردم به 
فیلترها  از  هم  باز  که  ها هستند  قرمز  جز  خط 
کنم می  خواهش  آوا  روزنامه  از   . گذرند   می 
تائید  فرآیند  که  بنویسد  ما  برای  و  بپرسد  که   
صالحیت این افراد چه در انتخابات شورای شهر 
و چه در انتخابات مجلس در دست کیست ؟ برای 
چه با اینگونه اقدامات برخورد نمی شود و اصال 
این افراد چه ارتباطات و وابستگی های دارند که 
مردم  باشد  شاید الزم  ؟  شوند  می  تائید  هم  باز 
در  افراد  این  تائید  با  بدانند که چه کسانی حتی 
و سهیم  ایشان شریک  تخلفات  در  ها  انتخابات 
می شوند ؟ اگر دولت تائید می کند پاسخگو باشد 
! اگر شورای نگهبان تائید می کند باز هم بهتر 
است جوابی برای این کارها داشته باشد ؟ لطفا با 
عملکرد های بد چهره نظام اسالمی و انقالبی که 
ما مردم برایش شهید دادیم را مخدوش نفرمائید . 
یک شهروند 

نسرین کاری 
Ava.news12@gmail.com 

از  یکی  بارنجگان  مرزی  روستای   
زیرکوه  شهرستان  محروم  روستاهای 
مرکز  کیلومتری   4۵ فاصله  در  که  است 
به  آن  جمعیت  اکثر  و  دارد  قرار  شهرستان 
که  هستند  مشغول  کشاورزی  و  دامداری 
پی،  در  پی  های  سالی  به خشک  توجه  با 
ندارند.  مساعدی  چندان  اقتصادی  وضعیت 
اندک  امکانات  با  مرزی  روستای  این 

مشکالت خاص خود را دارد. 
کند  می  زندگی  روستا  این  در  ای  خانواده 
که  حرف های زیادی برای گفتن دارند، پدر 
و مادری که بعد از ۱۱ سال خداوند به آنها 

۳ فرزند داده است. 
خانواده  پدر  همراه  شماره  با  بار  چندین 
با  به صحبت  موفق  ولی  گیرم  می  تماس 
وقتی  خانم  نمی شوم. همسرش صنوبر  او 
با  باید  گوید  می  ام  روزنامه  از  فهمد  می 
به  باالخره  کنید.  صحبت  لشکری  آقای  
وقت  آمده  خانه  به  بیرون  از  که  روز  یک 
نشینم.   گفتگو می  به  او  با  و  کند  پیدا می 
دهه  یک  از  بیش  ساله   ۳7 لشکری  رجب 
از زندگی مشترک پدر شدن برایش امکان 
پذیر نبود. ولی اکنون به لطف خدا دو پسر 

و یک دختر دارد.

تا آخر عمرم از فرزندانم 
مراقبت می کنم

تا  حاضرم  کند:  می  بیان  فداکار  پدر  این 
و  کنیم  مراقبت  فرزندان  از  عمرم  آخر 
هیچ  چون  نسپارم  کسی  دست  به  را  آنها 
آنها  برای  تواند  نمی  من  اندازه  به   کسی 
امرار  برای  گویم  می  او  به  کند.  دلسوزی 
معاش و تامین  زندگی چه می کنید؟  و با 
صدای آهسته جوابم را داد تا شرمنده نشود: 
بیکارم و در روستای که کشاورزی و دامداری 

راکد شده هیچ کاری نمی توان انجام داد.

صنوبر صبح تا شب وقتش 
با سه قلوها می گذرد

از  روز  طول  در  هم   ها  بچه  مادر  صنوبر 
نیازهای  یک  به  یک  باید  شب  تا  صبح 
تمیزکاری  لباس،  پوشیدن  از  فرزندان  این 
وی  گفته  به  دهد.  انجام  آنها  دادن  شیر  و 

دیر خوابیدن شبانه و بیدار شدن صبح زود 
است  درگیر  آن  با  که  است  مشکالت  از 
کوچکترین  شنیدن  با  حتی  که   نوزادانی 
از  یکی  بیداری  با  و  شوند  می  بیدار  صدا 

آنها، ۲ نفر دیگر نیز بیدار می شوند.
طول  در  خودش  گفته  به  قلوها  سه  مادر 
بچه  کارهای  به  است  مجبور  روز  شبانه 

ها رسیدگی کند و عالوه بر این، کارهای 
شست  قنات،  از  آب  آوردن  مانند  دیگری 
را   . قنات  کنار  در  ظروف  و  لباس  وشو 

انجام دهد.

کمک کنید همسرم
شغلی داشته باشد

وی از مسئوالن می خواهد برای کمک به 
روزگار سخت شان، حداقل همسرش بتواند 
شغلی داشته باشد تا کمک خرجی برای سه 
قلوها باشد.  پدر سه قلوهای بارنجگانی اگر 
چه این روزها از به دنیا آمدن فرزندانش و 
هزینه  اما  است  خوشحال  بسیار  شدن  پدر 
کمر شکن  مخارج  و  باروری  های سنگین 
پر  قصه  روزها  این  تا  شده  باعث  پزشکی 

غصه ای داشته باشد.
همه سرمایه ام خرج  دکتر شد

رجب به گذشته ها برمی گردد و می گوید: 
به  و  ام  ازدواج کرده  پیش  ۱۱ سال  حدود 
مجبور  مدت  چند  هر  نازایی  مشکل  علت 
بودم به پزشک ها و مراکز زیادی مراجعه 
راه  این  در  داشتم  درآمد  چقدر  هر  و  کنم 
گوسفندی  راس  چند  کردم.  می  هزینه 
شدم  آن  فروش  به  مجبور  داشتم  که  هم 

کردم.   هزینه  را  آن  پول  راه  همین  در  و 
می  همسرم  هم   و  خودم  هم  چون 
زندگیمان  به  فرزندی،   آمدن  با   خواستیم 

رنگ و رونق بدهیم. 
پدر سه قلوها با بیان اینکه سال گذشته در 
کردیم  جنین  کاشت  به  اقدام  مشهد  شهر 
با  نداشتم  درآمدی  این که هیچ  علیرغم  و 
آشنایان  و  دوستان  از  قرض  و  وام  گرفتن 
را  آن  تومانی  میلیون   ۲0 حدود  هزینه 
حدود  کند:  می  خاطرنشان  کردم.  پرداخت 
دو سال است که خودم بیکار هستم و هیچ 
به  مجبور  گذشته  سال  چون  ندارم  شغلی 
برای  تا مشکلی  بودم  از همسرم  پرستاری 
از  باید  نیفتند و امسال هم  اتفاق  جنین ها 

فرزندانم پرستاری کنم

همسرم بعد از زایمان
مشکل قلبی پیدا کرد

ایشان  خانمم،  زایمان  از  بعد  گوید:  می 
مدارک  و  کردند  پیدا  قلبی  ناراحتی  نیز 
روز  است.چند  موجود  نیز  همسرم  پزشکی 
چون  اما  شدند  مریض  فرزندانم  گذشته 
که  حالی  در  نداشتم  را  پزشک  هزینه 
یکی  سوختند،فقط  می  تب  در  فرزندانم 
سه  پدر  کنم.  درمان  توانستم  را  آنها  از 

قلوهای یادآور می شود: به ادارات مختلفی 
مراجعه  شهرستان  فرمانداری  جمله   از 
 کرده ام اما گفته اند باید برای شما از خیرین
 کمک بگیریم.این مرد روستایی با ناراحتی 
عنوان می کند: مسئوالن کمیته امداد امام 
تومان  میلیون  دو  گذشته  سال  نیز  خمینی 
که  االن  و  اند  گذاشته  بنده  اختیار  در  وام 
وام  به شما  ما  گویند  مراجعه می کنم می 
داده ایم و کمک دیگری از دست ما ساخته 
می  و  کند  می  مکث  ای  لحظه  نیست.او 
گوید: وقتی انگشتان کوچک و ظریف بچه 
ها را لمس می کنم  مهمترین خوشبختی 
ام این است که هر ۳ فرزندم سالم هستند. 
از این بابت روزی هزار بار خدا را شکر می 
کنم. از او شرایط زندگی اش را سوال می کنم 
که می گوید: به کرم و مهر خداوند ایمان دارم 
زندگی  در  برکت حضور دخترانم  و مطمئنم 

من و همسرم بی شمار خواهد بود.

برای تهیه هر قوطی
 شیر خشک باید 20  هزار 

تومان هزینه کنم

در  من  فرزندان  االن  اینکه  بیان  با  وی 
دهد:  می  برند،ادامه  می  سر  به  ماهگی  سه 
کودکان  وجود  با  معمولی  های  شیرخشک 
سازگاری ندارد و برای هر قوطی شیر خشکی 
که االن برای فرزندانم تهیه می کنم ۲0 هزار 
تومان باید هزینه کنم و هر قوطی شیر خشک 
سه  پدر  شود.  می  مصرف  روز  یک  در  هم 
قلوهای بارنجگانی ادامه می دهد: با توجه به 
اینکه هیچ شغلی ندارم و هزینه مخارج فرزندان 
سنگین است،انتظارم از مسئوالن و خیرین این 
است که کمک کنند تا فرزندانم از این حالت 
طفولیت دربیایند و نان خور شوند و دیگر هیچ 

کمکی نمی خواهم.

به چند قلوزایی مسکن 
تعلق نمی گیرد

رئیس اداره بهزیستی زیرکوه در این خصوص 
عنوان می کند: در صورت تخصیص اعتبار 
حمایت  تحت  افراد  این  کشور  بهزیستی  از 
افزاید:  اداره قرار می گیرند.عباسی می  این 
را  باردار  مادران  از  حمایت  طرح  بهزیستی 
کمک  تواند  می  قلو  چند  خانواده  که  دارد 
دریافت  غذایی  سبد  و  نگهداری  هزینه 
که  های  خانواده  اینکه  بیان  با  وی  کنند.  
العمل  دستور  طبق  هستند  قلو  چند  دارای 
 شرایط  دریافت مسکن را ندارند خاطر نشان
  می کند: فقط خدمات حوزه اجتماعی می توانند

 استفاده کنند. 
فرید   مسعودی  ا...  حبیب  است  ذکر  شایان 
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  امور  معاون 
هایی  خانواده  است:  گفته  گفتگویی  در  کشو 
باشند  یابیشتر  و  قلو   ۳ فرزند  دارای   که 
بهزیستی  سازمان  به  مراجعه  با  توانند  می 
شهرستان  یا  و  استان  هر  در   کشور 

کمک هایی را از این سازمان دریافت کنند.
وی افزود: افراد پس از مراجعه، باید یک فرم 
ویژه را پر کرده و پس از نگارش اطالعات خود، 
بهزیستی  سازمان  نمایندگان  تحویل  را  فرم 
ارائه  از  پس  اظهارکرد:  وی  دهند.  کشور 
موضوع پس  ها،  خانواده  از سوی  درخواست 
از تایید از سوی کارشناسان سازمان بهزیستی 
کشور خدمات به این خانواده ها ارائه می شود. 

پای درد دل پدر سه قلوهای روستای بارنجگانی زیرکوه :

والدین سه قلوهای زیرکوهی از مسئوالن چه می خواهند؟
خشکسالی های پی در پی دامداری و کشاورزی در روستا به تعطیلی کشاند

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

گام سوم کوچ پرستوها به آشیانه در سال 95 
به مناسبت میالد حضرت زینب )سالم ا... علیها( 
نوعروسان  جهیزیه  برای  شما  هدایای  نیازمند 

مستعد  می باشیم.

سازمان مردم نهاد ملی خیریه
 آبشار عاطفه ها برگزار می کند:

آدرس: انتهای حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری
 طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج( 
شماره حساب: 0106760157007

شماره کارت: 6063731011719102
09157914383 -09154952884
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یادداشت

ضربه ای که تلگرام 
به زخم پالسکو زد

* سید علی رضا آل داود  

شهری  های  رزمایش  دنیا  سطح  در  امروزه 
بسیاری برای آمادگی مردم انجام می شود حتی در 
غرب برای آموزش حالت های اضطراری در مواقع 
مختلف، آموزش های همگانی با ساخت سریال های 
هدفمند انجام می شود و به همین دلیل است در 
بسیار  آنان  تلفات و خسارات  تعداد  حوادث مشابه 
کمتر از کشور ما است. یکی از مهمترین موضوعات 
در عصر کنونی ما پدافند غیرعامل است و با توجه 
به تغییر ماهیت جنگها از نظامی به »رسانه ای ــ 
سایبری« باید این مهم هر روز و حتی هر ساعت در 
حال برنامه ریزی راهبردی در هیئت های اندیشه ورز 
باشد؛ مردم کانون اصلی هدف این بحران هستند 
را مدیریت  که در صورت آموزش صحیح بحران 
کرده و به شایعات و دروغ های پیرامون آن توجهی 
نمی کنند اما اگر آموزش صحیح نبینند خود تبدیل 

به بحران و افزایش تلفات و خسارات خواهند شد.
در  اخالل  و  پالسکو  ساختمان  غم انگیز  حادثه 
محل  در  که  مردمی  توسط  که  اولیه  امدادرسانی 
شخصی  های  فیلم برداری  و  عکسبرداری  برای 
تجمع کرده بودند اتفاق افتاد، صحنه های نامناسبی 
چنین  تکرار  عدم  برای  می طلبد  که  آورد  پدید  را 
صحنه هایی، مسئوالن امر تصمیم جدی اتخاذ کنند.
دولت،  وظایف  مهمترین  از  یکی  میان  این  در 
فضای  خروج  برای  جدی  های  تصمیم  اتخاذ 
مجازی و رسانه کشور از رهاشدگی و غیرمنضبط 
شرایط  برای  مناسب  قوانین  تصویب  و  بودن 
این چنینی است؛ اینکه افراد قلیلی بخواهند نقش 
خبرنگار شهروندی را در حوادث بازی کرده و مانع 
نیست  ماجرا  جنبه  تنها  شوند  سریع  امداد رسانی 
چرا که در زمان بحران های این چنینی، بسیاری 
از لحظات مانند خروج پیکرهای بی جان مردم یا 
آتش نشانان نباید رسانه ای شود تا هم مرهمی بر 
دل خانواده های آنان باشد و هم جنازه فرد متوفی 

هتک حیثیت به دلیل شرایط خاص نشود. 
دو  هر  شاهد  پالسکو  حادثه  در  متأسفانه  اما 
اتفاق بودیم که این خود نشان دهنده عدم وجود 
مهارت استفاده به جا از رسانه و فضای مجازی 
متخاصم  و  بیگانه  رسانه های  جوالن  همچنین 
در  معاند  افراد  پروفایلهای  و  کشور  سطح  در 
شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها و میکرو بالگ ها 

است که به بحران دامن می زنند.
با توجه به نکات فوق باید توجه داشت در بحران 
هایی مانند جنگ سخت و بمباران شهرها، احساس 
ناامنی و شرایط سخت خانواده ها و مردم آسیب دیده 
به وضوح قابل لمس است و مردم هم به طور طبیعی 
برای حفاظت از خود هشدارهای امنیتی را جدی 
گرفته و خود را برای حالت جنگی آماده می کنند 
نظیر  بحران هایی  یا  بحران های طبیعی  در  اما 
فروریختن ساختمان پالسکو به دلیل شرایط خاص 
بحران بسیاری از مردم قادر به درک شرایط نیستند 
و فضای مجازی  رسانه  دارای سواد  افراد  تنها  و 
می توانند در شرایط امروز با فضای مجازی رهاشده 
کشور از دامن زدن به این بحران، شایعه پراکنی و 
دروغ پراکنی در شبکه های اجتماعی دوری گزینند 

و توسط رسانه ها مدیریت نشوند.
همچنین نکته بسیار مهم برای این آموزش ها این 
است که دولت باید در به وجود آوردن شرایط پدافند 
غیرعامل در جامعه و آگاهی آنان نباید آرامش مردم 
را به هم بریزد که این اطالع رسانی نقش ضدتبلیغ به 
خود بگیرد و منجر به ترس و دلهره شود، در این راه 
باید ضمن تقویت روحیه مردم، آگاهی دادن برای 
اجرای این پدافند عالئم و نشانه ها متناسب با بحران 

به وجود آمده برای مردم توضیح داده شود.
در  شد  متذکر  باید  فوق  توضیح  تأیید  برای 
از  ناشیانه  بسیار  رفتاری  شاهد  گذشته  شبهای 
پیدا  اخبار  پوشش  در  دولتی  رسانه  یک  سوی 
این  که  بودیم  شهدا  مطهر  پیکرهای  شدن 
اطالع رسانی غیر حرفه ای شرایط خاصی را برای 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به وجود آورد 
و در نهایت منجر به ایجاد کمپین عدم انتشار و 

بازانتشار تصاویر پیکرهای تفحص شده بود.
حادثه ساختمان پالسکو نشان داد کشور در زمینه 
پدافند غیرعامل نیاز به فعالیت بیشتر داشته و باید 
برای نهادینه شدن این موضوع مهم تمام دستگاه ها 
دست به دست هم داده تا در زمان وقوع تعداد تلفات 
و خسارات به حداقل برسد، همچنین فقدان کمیته 
رسانه و فضای مجازی منسجم در شرایط به وجود 
آمده ناشی از عدم آمادگی برخورد رسانه ای با چنین 
بحرانهایی در سطح کشور است که هر رسانه و هر 
فردی هرچه بخواهد از بحران منتشر می کند که 
بسیاری از این گونه محتواها برپایه شنیده ها، شایعات 
و حدسیات است که به امنیت و آرامش روانی مردم 

ضررهای بسیاری را وارد خواهد کرد.
دولت محترم و مسئوالن امر در اقدام نخست 
گستردگی  به  توجه  با  خود  بحران  ستاد  در  باید 
رسانه و فضای مجازی یک برنامه ریزی منسجم 
برای موقعیت های بحرانی داشته باشند و مردم 
را از طرق پیشرفته مانند اطالع رسانی موبایلی با 
آنتن های مخابراتی به روی گوشی افراد داشته باشند 
که امروزه به روی اکثر تلفن های همراه هوشمند 

این قابلیت حتی بدون وجود سیم کارت فعال است.
برابر  در  پالسکو  حادثه  گفت  باید  پایان  در 
حمالت نظامی، سایبری و بحران های طبیعی 
مانند زلزله و ... یک حادثه کوچک بود که واقعًا 
موضوعات  از  کدام  هیچ  در  ما  مردم  داد  نشان 
مرتبط با بحران ها از آمادگی کافی برخوردار نیستند.
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کاریکاتور رضا باقری شرف

در   1362 متولد  تیموریان  یونس  کاری-  نسرین 
مشهد است ولی سال ۸۸ تا کنون در شهر هنردوست 
و  مدارس  در  سال   ۵ حدود  دارد.  سکونت  بیرجند 
دانشگاه های بیرجند تدریس کرده است. او می گوید: 
ای  برجسته  و  فاضل  اساتید  محضر  در  تلمذ  افتخار 
همچون آقایان دکتر محمد بهنام فر،  دکتر محمدرضا 
ام.  داشته  را  عباسی  ا...  حبیب  دکتر  محصل،  راشد 
در  دکتری  رساله  نگارش  پایانی  مراحل  در  نیز  اکنون 
رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بیرجند می باشم.

نقد ادبی از دغدغه های 
سال های اخیرم بوده است

و  شعر  گوید:  می  اش  هنری  فعالیت  درباره  تیموریان 

داستان کوتاه زمینه های اصلی فعالیت های ادبی من 
و مشغله های چند  از دغدغه ها  نیز  ادبی  نقد  و  است 
سال اخیر بنده بوده است. وی عنوان  می کند: اینکه 
بپرسید دلیل عالقه ات به هنر چیست؟ مثل این است 
به  تمایل  چیست؟  گل  به  من  دلیل عالقه  بپرسید  که 
هنر دلیل نمی خواهد یک امر فطری است که با بعضی 
افراد هست و البته با بعضی ها نیست. همه ما افرادی 
را می شناسیم که هنر هیچ جایگاهی در زندگی شان 
ذوق  ذاتًا  کسی  اگر  ندارد.  هم  اشکالی  البته  و  ندارد 
هنری نداشته باشد، نمی تواند بصورت اکتسابی توفیقی 
در هنر حاصل کند. علی الظاهر این ذوق بی دلیلی از 

کودکی همیشه همراه من بوده است. 
این استاد دانشگاه در تعریف هنر بیان می کند: از زمان 
شده  ارائه  هنر  از  متعددی  تعاریف  تاکنون،  افالطون 
و  محاکات  را  هنر  افالطون  خود  مانند  برخی  است. 
بازنمایی طبیعت و عالم واقع می دانند. برخی هم مانند 
کروچه و تولستوی هنر را وسیله بیان و القای عواطف 
و احساسات و حاالت درونی و  برخی دیگر چیستی و 
ذات هنر را در فرم و شکل ظهور جستجو می کنند که 

به فرمالیست ها معروف هستند.

هنر آفرینش زیبایی است

مقوله  به  نوعی  به  تعاریف  در همه  اما  است:  معتقد  او 

زیبایی برمی خوریم و هنر را می توان محصول تجربه 
مخاطب  در  که  دانست  هستی  از  انسان  شناختی  زیبا 
هنر  بنابراین  کند.  می  ایجاد  شناختی  زیبا  هیجان  نیز 
همواره با مقوله های زیبایی و خالقیت پیوند داشته و 
می توان از این دو مفهوم برای تعریف هنر استفاده کرد 

و گفت هنر آفرینش زیبایی است.
از  غیر  به  گوید:  می  اش  چاپی  آثار  درباره  تیموریان 
یا گاه  اشعاری که جسته و گریخته در فضای مجازی 
در جلسات شعر کانون هنرمندان منتشر و قرائت می 
نکرده  منتشر  شعری  مجموعه  هیچ  کنون  تا  شود، 
اثرش  انتشار  برای  هنرمند  نیستم  معتقد  که  چرا  ام 
و  دلیل  هیج  شرایطی،  چنین  در  بپردازد.  پول  باید 

ندارم. آثارم  نشر  اصراری جهت 

شعر اگر خواستاری داشته باشد
به او می رسد

از سوی دیگر متاع شعر اگر خواستاری داشته باشد، به 
اقبالی  انتشار  با صرف  باشد  نداشته  اگر  و  رسد  می  او 
نخواهد یافت. او درباره مشکالت استان در زمینه هنر 
در  تدریس  مدت  در  آنچه  به  توجه  با  کند:  می  بیان 
جنوبی  خراسان  استان  ام،  دیده  ها  دانشگاه  و  مدارس 
از جمله هنر  زمینه ها  بسیار مستعدی در همه  جوانان 
و شعر و ادبیات دارد. اما متاسفانه بویژه در شهرستان ها 

برای  اشکال  رفع  و  آموزش  استعدادیابی،  های  زمینه 
نیست  فراهم  چندان  قریحه  خوش  و  متذوق  جوانان 
نقد  و  داوری  جهت  ای  حرفه  و  منسجم  محافل  و 
شب  بیشتر  شعر  محافل  ندارد.  وجود  جوانان  آثار 
و  تخصصی  مسائل  که  است  دوستانه  های  نشینی 
این شرایط  یابند. در  آموزشی چندان مجال طرح نمی 
سبب  تواند  می  فردی  پشتکار  و  استعداد  نبوغ،  صرفًا 
های  فعالیت  بیرجند  در  البته  شود.  هنرمند  پیشرفت 
جناب  مدیریت  به  جنوبی  خراسان  هنرمندان  کانون 
استاد رفیعی بسیار مفید و مغتنم است و زمینه مناسبی 
برای معرفی، نقد و پیشرفت هنرمندان فراهم آورده است.

هزینه در هنر
نوعی سرمایه گذاری پر سود و مبارک است

آوا  روزنامه  از  برد:  می  پایان  به  گونه  این  را  سخنش 
از این دست تشکر می کنم  بابت توجه به موضوعاتی 
باید  هنر  من  نظر  به  که  کنم  می  اضافه  پایان  در  و 
تزکیه  باشد. ذات هنر سبب  ما  اولویت های همه  جزء 
گذاری  سرمایه  نوعی  هنر،  در  هزینه  و  است  تعالی  و 
پرسود و مبارک است. خوشبختانه در بیرجند به نسبت 
در  که  کنند  می  زندگی  بسیاری  هنرمندان  جمعیت، 
صورت حمایت می توانند سرنوشت زیبایی را برای این 

شهر کوچک و دوست داشتنی رقم بزنند.

گفتگوی اختصاصی آوا با یونس تیموریان؛ شاعر،نویسنده و استاد دانشگاه:

هنر،  محصول تجربه زیبا شناختی انسان از هستی  است
خراسان جنوبی جوانان بسیار مستعدی در همه زمینه ها از جمله هنر و شعر و ادبیات دارد

Ava.news12@gmail.com -عکس از : نسرین کاری

بهارستان علم و ادب

واکنش شاعر بیرجندی به یک گزارش

استاد ناقوس شاعر هم استانی در واکنش به 
درج گزارشی با عنوان ترانه بی نوایی فرهنگ، 

در تاریخ 3 بهمن، شعر و متنی را به دفتر روزنامه 
ارسال کرده اند که به طور کامل تقدیم می گردد: 

برادر گرانقدر جناب جعفرپورمقدم چهره خدوم 
مطلب  از  امر  حقیقت  بیرجند،  پرور  فرهنگ  و 
عنوان  با  بهمن(  سوم  )یکشنبه  بیرجند  سرود 
ترانه بی نوایی فرهنگ، به غیرت من برخورد و 
همان لحظه این سرود را سرودم و تقدیم شما 
انبوه  گروه  کمک  به  را  آن  زحمت  که  نمودم. 
سرود و مردان سره موسیقی مثاًل با همت یک 
آهنگساز استاد مثل جناب عجم و یا برخی دیگر 

تحمل و تقبل و حق طلب ادا فرمایید. 
یاعلی

بیرجند ای شهر با اصل و نسب 
ای بهارستان فرهنگ و ادب

ای دیار مردم فرهیخته
خاک پاکت با گهر آمیخته

مردم وارسته این سرزمین
دست بر دامان حق آویخته

علم و دین و معرفت در بیرجند 
مردمش را کرده هر سو سربلند

هم نزاری گشته هم ماّل علی
افتخار این دیار ارجمند

ای بهارستان فرهنگ و ادب
شهره گشتی هر طرف از هر سبب

هر طرف کوه بنفش باقران
می کند جلب نظر از هر کران

چشمه سارانش چنان زمزم زالل
در نشیب دره ها باشد روان

دانشی مردان با وزن و وقار 
هر یکی شد افتخار این دیار

شاعران و عالمان و عارفان 
زاهدان و شاهدان نامدار

از ستاره نور باران گشته شب
ای بهارستان فرهنگ و ادب

نام نیکان گر که آرم بر زبان
مثنوی هفتاد من گردد از آن

پس به فرزان و تهامی می کنم 
اکتفا از جمله ی فرزانگان

از تو دعوت می کنم از راه دور 
با شرف در شهر ما یابی حضور

با شب ناقوس و بزم شعر و شور
می شوی از جان و دل غرق سرور

یا به رقص آیی چو زهره از طرب
هر نفس در زیر لب گویی عجب؟!

بیرجند ای شهر خوب و منتخب
ای بهارستان فرهنگ و ادب

به  آتش  کردن  خاموش  برای  است،  عشق  آتش نشانی 
آتش زدند و خود خاموش شدند، خود واژه ایثار است.

آن  می گویند  خراسان جنوبی،  منطقه  ایسنا  گزارش  به 
از  کند  فدا  را  خود  جان  وظیفه  انجام  راه  در  که  کس 
که  قهرمان  از  حرف  می شود،  محسوب  شهدا  جمله 
می شود هنوز هستند مردانی که تن خود را برای وطن 
فدا می کنند، بدون هیچ چشم داشتی. هنوز هم هستند 
غیورمردانی که همیشه آماده درصحنه هستند، قهرمانان 
وطن اینروزها آتش نشانانی هستند که با آتش همنشین 
بودنشان  به  دنیا  که  کنند  خلق  حماسه ای  تا  شدند 
با  که  ملت  فرزندان  از  جمعی  تردید  بدون  افتخارکند. 
فداکاری و ایثار، جان خود را در خطر قرار داده و برای 
صیانت از مال و جان هم وطنان به نبرد با آتش رفتند 
ثابت کردند که هنوز ازخودگذشتگی در میان این ملت 
بزرگ زنده است و با این روحیه نامشان برای همیشه در 
تاریخ و یادشان در خاطره ملت جاویدان ماند. قهرمانان 
پالسکو خیلی درس ها آموختند، آموختند که آتش نشانی 
واقعی  قهرمان  آموختند  است.  نیست، عشق  شغل  یک 
که  قهرمانانی  برای  می بالد  خود  به  ایران  را.  بودن 
دست های  برد  نخواهیم  ازیاد  هرگز  سوختند،  پروانه وار 
بی ادعایی که برای کمک بلند شد و به خود می بالیم از 

داشتن بزرگمردانی چون آتش نشانان. و چه زیباست ابراز 
از روشن کردن شمع و همدردی  ایران  همدردی مردم 
با آتش نشانان گرفته تا دلنوشته و عکس های پرفایل در 
ایران  بفهمانند ملت  به همگان  تا  اجتماعی،  شبکه های 
ملت  سرمایه  بزرگترین  واین  بوده  هم  پشت  همیشه 
است. این قشر فداکار و از جان گذشته، با کمترین ادعا، 

باالترین مراتب انسانی یعنی ایثار را به نمایش گذاشته 
و با نثار جان خود در قبال نجات جان هموطنان عمل 
مجاهدانه را بار دیگر معنی کردند. به گفته حجت االسالم 
محمد هادی شهاب استاد دانشگاه بیرجند، گاهی برخی 
از حوادثی که در زندگی انسان اتفاق می افتد، زمینه توجه 
عمیقی در انسان را فراهم می آورد و حادثه پالسکو یکی 

از آن حوادثی بود که وجدان جمعی و تفکر عمیقی در 
جدید  موج  پالسکو  ساختمان  حادثه  کرد.  ایجاد  جامعه 
ایجاد کرد و وجدان های  را در کشور  از تفکر و وجدان 
بیدار کرد. شهاب گفت: حوادثی که در زندگی  را  خفته 
فراهم  را  توجه عمیقی  و  تذکر  زمینه  اتفاق می افتد،گاه 
است  آن حوادث  از  و حادثه ساختمان پالسکو  می آورد 
که وجدان جمعی را بیدار کرد و تامل و تفکر عمیقی را 
در همگان بوجود  آورد. آنچه که از زندگی پاک نصیب 
انسان می شود، به دلیل نیت های خیر و عمل صالح است 
و این اعمال صالح و نیت خیر از کسانی حاصل می شود 
که دلبسته و  وابسته به دنیا نیستند، زیرا کسی که دلبسته 
به دنیا باشد به راحتی از جان خودش نمی گذرد. موسی 
میرزایی مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند می گوید: 
خود  جان  است  حاضر  بارها  و  بارها  آتش نشانی  جامعه 
طاقت  بسیار  شغل  آتش نشانی  کند.  فدا  مردم  برای  را 
فرسایی است، هرلحظه و در هر عملیات امکان شهادت 
است، ولی آتش نشان بدون ترس به سوی آتش می روند 
و عاشقانه به هم نوعان خدمت رسانی می کنند و کسی که 

عاشق نباشد، نمی تواند در این کار ایستادگی کند. 
واژه  کوچکترین  و  کمترین  شاید  تسلیت  نهایت  در 

باشد برای تسلی دل خانواده شهدای پالسکو ... .

غرض پروانگی بود، اگر آتش نشان آتش نشین شد
عکس از : محمد رمضانی

نقاشی از:  مهدی یار قلندریقاب عکس در باران و جاده های لغزنده، آهسته برانید ...

مناطق 
مسکونی

جاده های 
دو طرفه

جاده های 
یک طرفه بزرگراه ها

از محدودیت های خود 
در هوای این چند روز

مطمئن شوید ...

داده نما 

معرفی کتاب 

اسماعیل
 

نوجواني  اسماعیل، 
یابد  مي  در  که  است 
اش  جامعه  شرایط 
انساني  شأن  با  متناسب 
کند.  تغییر  باید  و  نیست 
در  داستان  این  اتفاقات 

بستر انقالب اسالمي شکل مي گیرد. وی تهراني 
است، در نوجواني از درس بیزار مي شود، به مدد یک 
قاچاقچي! به استخدام بانک شاهي درمي آید و ... . 

نوشته: امیرحسین فردی / انتشارات: سوره مهر
 ترجمه: الکساندر آندروشکین 

* مریم خودکار
 مسئول کتابخانه عمومی امیرالمومنین)ع( مود

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668 محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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
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آیه روز  

يا اينكه شما تا روز قيامت ]از ما[ سوگندهايى رسا گرفته ايد كه هر چه دلتان خواست  حكم كنيد. 
سوره القلم، آيه 39

حدیث روز  

به خدا خوش گمان باشيد، زيرا خدای عزوجل مى فرمايد: من نزد گمان بنده مؤمن خويشم، اگر گمان او 
خوب است، رفتار من خوب و اگر بد است ، رفتار من هم بد باشد. امام رضا )عليه السالم(

باغى كه در آن آب هوا روشن نيست 
هرگز گل يكرنگ در آن گلشن نيست 
هر دوست كه راستگوی و يكرو نبود 
در عالم دوستى كم از دشمن نيست  

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ارزان تفریح کنید )یا رایگان(

شخصى،  هزينه های  كاهش  اينكه  على رغم 
كارهای  انجام  توقف  معنای  به  است  ممكن 
نيازی  واقع  در  ولى  برسد،  نظر  به  غيرضروری 
انداز و صرفه جويى كردن،  نيست كه برای پس 
عادات  تغيير  كنيد.  متوقف  را  خود  تفريحات 
انواع  به  تفريحى  فعاليت های  و  فراغت  اوقات 
ارزان تر آن، به شما اجازه مى دهد كه بتوانيد بين 
مسئوليت  و تفريح، تعادل برقرار كنيد. اگر تدبير 
به خرج دهيد، از اينكه چه تعداد تفريح كم هزينه 

مى توانيد داشته باشيد، تعجب خواهيد كرد.
دنبال  را  اجتماعى  به رويدادهای  اخبار مربوط    
آنالين  صورت  به  شهرها  بيشتر  امروزه  كنيد. 
رويدادهای خود را اطالع رسانى مى كنند و حتى 
خود  ساالنه  رويدادهای  از  تقويمى  است  ممكن 
كه  آنجايى  از  باشند.  داشته  آنالين  صورت  به 
اغلب رويدادها توسط شهرداری ها و انجمن های 
حتى  يا  و  ارزان  معموال  مى شود،  برگزار  محلى 
رايگان است. مثال در يک شهر كوچک مى توانيد 
در  يا  و  بازديد  هنری  موزه های  از  رايگان  به 

جشنواره های محلى شركت كنيد.
  مطالعه كنيد. در مقايسه با فيلم ها و بازی های 
به خصوص  ارزان تر هستند،  كامپيوتری، كتاب ها 
كنيد.  تهيه  دست دوم  به صورت  را  آنها  اگر 
و  باشند  بسيار جذاب  كتاب های خوب مى توانند 
ديد  زاويه ی  از  را  زندگى  تا  دهند  اجازه  شما  به 
كاراكترهای هيجان انگيز ببينيد و تجربه كنيد و 
آنها  با  هرگز  بگيريدكه  ياد  جديدی  چيزهای  يا 

مواجه نشده ايد.

نامه  اين  هندوستان،  كلكته  در  ای  مدرسه  مدير 
را  چند هفته قبل از شروع امتحانات برای والدين 
دانش آموزان فرستاده است:والدين عزيز: امتحانات 
فرزندان شما به زودی آغاز مى شود. من مى دانم 
شما چقدر اضطراب داريد كه فرزندانتان بتوانند به 

خوبى از عهده امتحانات بر آيند.
اما لطفا در نظر داشته باشيد كه در بين اين دانش 
آموزان يک هنرمند وجود دارد كه نيازی به دانستن 
رياضيات ندارد. يک كارآفرين وجود دارد كه نيازی 
ندارد.  انگليسى  ادبيات  يا  تاريخ  عميق  درک  به 
باال  نمرات  كسب  كه  دارد  وجود  موزيسين  يک 
در شيمى برايش اهميتى ندارد.يک ورزشكار وجود 
از  برايش بيش  آمادگى بدنى و فيزيكى  دارد كه 
نمرات  فرزندتان  اگر  دارد.  اهميت  فيزيک  درس 
بااليى كسب كرد عالى است. در غير اين صورت، 
لطفا اعتماد به نفس و شخصيتش را از او نگيريد. 
به آنها بگوييد مشكلى نيست آن فقط يک امتحان 
بود و آنها برای انجام چيزهای بزرگتری در زندگى 
به دنيا آمده اند.به آنها بگوييد فارغ از هر نمره ای 
كه كسب كنند شما آنها را دوست خواهيد داشت و 

آنها را قضاوت نخواهيد كرد.

حتما برای همه آدم ها روزهايى وجود دارد 
كه خيلى هم دست و دلشان به كار نمى رود. 
قصد داريم در اين متن ببينيم در مواجهه با 

نبود انگيزه برای كسب و كار چه بايد كرد.
پيش  كار  و  كسب  در  مواقعى  حال  هر   به 
را  شان  انگيزه  كم  كم  ها  آدم  كه  آيد  مى 
باز هم  با اين وجود  اما  از دست مى دهند. 
بايد ادامه داد و باز هم بايد بهره وری الزم 
حس  كه  زمان  هر  بنابراين  كرد.  حفظ  را 
اين  به  ايد  شده  دچار  حالت  اين  به  كرديد 
پيشنهادات كه در پايين مى آيد توجه كنيد:

 وقتى كاری جديد را شروع مى كنيد، مهم 
ترين چيز درباره آن وجود انگيزه است. پس 
ببريد.  باال  را  دوپامينتان  سطح  كنيد  سعى 
فيلمى  بكنيد.  داريد  دوست  كه  را  كاری 
كمى  كنيد  سعى  و  بخوريد  دسری  ببينيد، 
هم انگيزه های خوشحال كننده برای انجام 

دادن كارتان ايجاد كنيد.
كار  و  در كسب  كافى  انگيزه ی  كه  زمانى 
خود داشته باشيم تالش و پشتكار بيشتری 

كارمندان  برای  انگيزه  داشت.  خواهيم  هم 
و كارفرمايان اهميت زيادی دارد زمانى كه 
با چالشها و مشكالت كاری مواجه ميشويم 
انگيزه به ما كمک ميكند تا موانع را برطرف 
كنيم و برای مشكالت كاری و چالشها راه 

كار پيدا كنيم.
عوامل  از  يک  جديد  مهارتهای  يادگيری 
مهم در ايجاد انگيزه است زمانى كه بتوانيم 
مهارتهای جديدتری ياد بگيريم و با استفاده 
از آنها در كار و شغلمان پيشرفت كنيم قطعا 
انگيزه ی ما برای كار و تالش بيشتر خواهد 
و  پيشرفت  فرصت های  و  يافتن  ارتقا  شد. 
از عوامل مهمى است  نيز  توسعه ی كاری 
شغل  و  كار  در  بيشتر  ی  انگيزه  باعث  كه 
بيشتر  تا  ميشود  باعث  شد.انگيزه  خواهد 
هم  شكست  با  اگر  حتى  و  كنيم  تالش 
فرصت  يک  عنوان  به  آن  از  شديم  مواجه 
برای كسب تجربه و پيشرفت استفاده كنيم 
ميتوانيم  كافى  انگيزه ی  داشتن  با  بنابراين 

در كسب و كارمان موفق باشيم.

محیط کارتان را مرتب کنید!
كه  كنيد  حاصل  اطمينان  موضوع  اين  از 
محيط كارتان قبل از شروع كار جديد مرتب 
نيست،  چنين  وضعيت  اگر  است.  منظم  و 
دور  نداريد  نياز  كه  را  چيزهايى  و  ها  فايل 
را شروع  اين طريق وقتى كاری  از  بريزيد. 

مى كنيد تمركزتان را از دست نمى دهيد.

کمی موسیقی گوش کنید!
برای جبران نبود انگيزه برای كسب و كار 
كرد.  گوش  موسيقى  هم  زمانى  شود  مى 
موسيقى كالسيک و جز برای بهبود روحيه 
تان مناسب به نظر مى رسد. اگر مى توانيد 
باز  هم  را  ها  پنجره  دهد  مى  اجازه  هوا  و 
كنيد و بگذاريد هوای تازه محيط كارتان را 
پر كند. اكسيژن تازه به مغزتان كمک مى 

كند كه بهتر كار كنيد.

از کارهای کوچک شروع کنید!
تر  كوچک  كارهای  به  را  بزرگتان  كارهای 

تقسيم كنيد. اين كار به شما كمک خواهد 
توانيد  مى  بگيريد.  بهتری  نتيجه  تا  كرد 
دستاوردتان را بعد از انجام دادن هر مرحله 
ارزيابى كنيد و بعد از تمام شدن هر كار انگيزه 
بهتری برای شروع كار بعدی داشته باشيد و 

به همين ترتيب كل پروژه را تمام كنيد.

با دوستانتان کار را انجام دهید!
انگيزه هايتان را با همكاری با ديگران باالتر 
دوران  در  را  روزهايى  ما  همه  حتما  ببريد. 
تحصيل در نوجوانى تجربه كرده ايم كه با 
دوستانمان گروهى درس مى خوانديم. كار 
هم تقريبا چنين وضعيتى دارد. اگر همكار يا 
كسى را داشته باشيد كه بتواند در فعاليت ها 
انگيزه بخش  كمكتان كند و در هر مرحله 

باشد، بسيار پيش برنده مى تواند باشد.

برای موفقیت هایتان 
رویاپردازی کنید!

برای تقويت انگيزه برای كسب و كار اين 

كار را امتحان كنيد. چند ثانيه چشم هايتان 
در  را  موفقيت  تا  كنيد  سعى  و  ببنديد  را 

ذهنتان تصور كنيد. 
در  كار  اين  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات 
های  انگيزه  افزايش  به  تواند  مى  نهايت 
توانيد  مى  بنابراين  شود.  منجر  تان  درونى 

كارتان را با اراده بيشتری ادامه دهيد.
 

فقط انجامش دهید!

شعار نايک را همه مى دانند: فقط انجامش 
ناديده  را  پيرامونتان  در  چيزی  هر  بده! 
فراموش  دهيد.  انجام  را  كارتان  و  بگيريد 
نكنيد كه آغاز كردن و شروع كردن نصف 

فرايند انجام كار است. 
بنابراين وقتتان را تلف نكنيد و بر روی كار 
تمركز كنيد. به سرعت كار را آغاز كنيد و 
به اين ترتيب متوجه خواهيد شد كه شروع 
كردن از آن چيزی كه فكرش را مى كرديد 

راحت تر است.

عارفانه روز

توكل يعنى اينكه با ايمان در راهى قدم بگذاری 
كه هيچكس با تو نيست، آنوقت مى بينى 

كسانى كه فكرش را هم نمى كرده ای
 در اين راه با تو همراه خواهند شد

با بدی های دیگران دل خویش را به 
سیاهی نیاالییم ، همواره ساز 

سادگیمان کوک باشد
 و نگاهمان امیدوار.

آن گاه که، زایش راهی نو را از درون خویش 
احساس کردی پای در راهی خواهی
 گذارد که پیشتر برای رسیدن بدان 

بسیار تالش نموده ایی

هنگامى كه منتظريد ديگران هيجان را به زندگى 
شما بازگردانند  برای توليد عشق و شور و نشاط 
به آنان وابسته مى شويد و تماس خود را با منبع 

عشق درون خود از دست مى دهيد

                        
مركباتي!-  رنگ   -1 افقی: 
ترسان  بچه   -2 اصفهان  لقب 
مشترک  پول  واحد   - معروف 
پرجمعيت  شهر  سومين  اروپا- 
نهايت،  اخذكردن-    -3 ايران 
 -4 دهنده  ندا  مقصود- 
خورشيد  ادراک-  آويخته- 
چاه  از  ها  بعضي  گرفتگي- 
قورباغه   -5 ندهند  تشخيص 
منطقه  خودرأي-  درختي- 
بي   -6 تهران  در  تفريحي  اي 
 - سرا  افسانه   - پررو  و  ادب 
چپ  سمت   -7 چهارم  نت 
مرزي  رود   - محرم  دهم   -
غرش   - دلچسب  مزه   -8
پاسخ   -9 كثيف  آلوده،   - ابر 
در  ايران  پايتخت   - مثبت 
از  اي  پاره  ساسانيان-  دوره 
 - كوتاه  منقار   -10 چيزي 
معروف  بازي  فرانسوي-  نان 
كهن-  قاره   -11 هندوان 
پرنمک-   -12 ناپيدا  اطراف- 
با جادو مي آيد- بچه م يكشد 
- مخفف من را 13- فروشنده 
 -14 قريه  ترسناک-  محل- 
آهسته  گشادن- سمبل-  روزه 
نشستن  محل   -15 آرام  و 
هاي  آدم  گرفتني  هواپيما- 

خوش خبر 

آثار  از  يكي   -1 عمودي: 
دوره  به  مربوط  ايران  ملي 
دره  شرق  شمال  در  ساسانيان 
صندلي   -2 چاک  رخنه،  شهر- 
نمايش  محل  كودک-  چرخدار 
فراوان  محيرالعقول-  كارهاي 
3- از دستگا ههاي ارتباط از راه 
دور- ارابه- پدر فلسفه 4- نيرو، 
هواي  كافي-  واگير-  خوراک- 
پيامدها-  جلسه-   -5 متحرک 
جين-  شلوار   -6 خون  جاده 
كاال- يكتا، واحد 7- چوب گردن 
شهري  روماني-  مركز  گاو- 
بي   -8 كردستان  استان  در 
حركت- شادماني- غذايي سنتي 
9- امر به نوشتن- جدول عددي 

مونيخ  بايرن  مدافع  پرطرفدار- 
شهري  زيركاه-  آب  آدم   -10
 -11 قلعه  مركزي-  استان  در 
شب  دستور-  فراوان-  مرادف 
درازترين  كه  ماه  دي  اول 
كم  ترس،   -12 شبهاست 
دلي- آواز گروهي- كنايه از بي 
دوام و نامطمئن- امير، سركرده 
نمايش  زيمبابوه-  مركز   -13
آن  اركستر  كه  كوچكي  اپراي 
آهنگ هاي عاميانه و تفريحي و 
سبک نوازد و جنبه شوخ و شاد 
نام   -14 جايگاه  باشد-  داشته 
دخترانه- وسيع- يک سوم عده 
از  پاكيزه-  پاک،   -15 هنگ 

ورزش هاي زمستاني
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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

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی واقع در بیست متری اول

 معاوضه با اتومبیل 
09902242584

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

  09158660118 - امالک جمالی

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

به یک نفر همکار خانم و یک نفر بازاریاب 
خانم و آقا با روابط عمومی باال برای خانه عطر

 و لوازم آرایشی نیازمندیم.
آدرس: بازار ، جمهوری 8 ، کوچه آب سرد کن 

داخل میالن ، خانه عطر نت
۳2225800 -09156666454

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

نیازمندیم. 
حقوق ماهیانه 450 هزار تومان 
090147۳8۳8۳-۳2220655

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

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
09۳80160779- علی آبادی

فروش مغازه کفش بچگانه واقع 
در خیابان معلم با 17سال سابقه 

0915۳6۳5۳62

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  
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
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

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

جمعیت جوانان سرزمین خورشید
 تقدیم می کند:

هتل 2 ستاره در مشهد مقدس
 + سه وعده غذایی منو باز+ پارکینگ  

ایاب و ذهاب به حرم مطهر و ... 
هر روز فقط ۳0/000 تومان

رزرو: 056۳22۳2000
بیرجند- حدفاصل میدان ابوذر و  طالقانی 1 

تصاویر هتل در تلگرام : 
@ javaneirani20016

قابل استفاده در کل کشور

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

32318382 - 09155614417
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اعالم آمادگی 12 کشور 
برای شرکت در مسابقات شطرنج دهه فجر

در  برای شرکت  اردبیل گفت: 12 کشور  رئیس هیات شطرنج 
بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج دهه فجر 
هیات  کردند.رئیس  آمادگی  اعالم  سرعین  گردشگری  شهر  در 
شطرنج استان افزود: در این رقابت ها بیش 200 شطرنج باز مرد 
و زن در رده های سنی مختلف از ایران و کشورهای گرجستان، 
اوکراین، هند، عراق، اسپانیا، فرانسه، ترکیه، جمهوری آذربایجان، 

تاجیکستان، ازبکستان، ارمنستان و بالروس شرکت می کنند.

نوجوانان جودوی ایران راهی آلمان می شوند

کمپ  و  المللی  بین  مسابقات  در  ایران  جودوی  نوجوانان 
تمرینی آلمان حضور خواهند یافت. این رویداد اوایل فروردین 

سال آینده در شهر برمن آلمان برگزار خواهد شد.

ایران نامزد برگزاری رقابت های کشتی قهرمانی جهان شد

و  ورزش  وزیر  حمایت  به  توجه  با  ایران  کشتی  فدراسیون 
جوانان و تصویب هیات رئیسه، پیشنهاد میزبانی رقابت های 
جهانی سال 201٩ را به اتحادیه جهانی ارایه داد. فدراسیون 
کشتی بر این اساس پیشنهاد خود برای میزبانی رقابت های 
کشتی آزاد و فرنگی در سال 201٩ را به اتحادیه جهانی ارایه 
داد و امیدوار است ورزش ملی کشور بتواند پس از 1٧ سال 

میزبان مهمترین مسابقات کشتی دنیا شود.

تیم والیبال استان  به نیمه نهایی مسابقات کشوری راه یافتند

قهرمانی  مسابقات  نهایی  نیمه  مرحله  به  استان  والیبال  تیم 
و  گیالن  کرمانشاه،  سمنان،  های  یافت.تیم  راه  کشور  کارگران 
خراسان جنوبی به عنوان چهار تیم برتر این رقابت ها به مرحله 
نیمه نهایی صعود کردند.تیم سازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری بیرجند به عنوان نماینده استان از ساعت 11 
به مصاف تیم گیالن می رود و در صورت برد به فینال صعود 
می کند.مسابقات والیبال دسته دوم قهرمانی کارگران کشور با 
شرکت ٧ تیم از استانهای گیالن، خراسان جنوبی، البرز، فارس، 
کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان از 1 بهمن در مجموعه رفاهی 

کارگران کشور در بندرانزلی در حال برگزاری است.

بسکتبال با ویلچر انتخابی جهان؛ پیروزی ایران برابر هند

نمایندگان بسکتبال با ویلچر ایران در دومین مسابقه خود در 
رقابت های انتخابی جوانان جهان برابر تیم هند با 81 امتیاز 
قابل  نتیجه  با  ایران  تیم  رسیدند.دیدار  پیروزی  به  اختالف 

توجه 8٩ بر ٧ هند را مغلوب کرد.

عجایب خوردن سیر پخته ! 

گلیسیرید  تری  و  کلسترول  1-میزان 
رگ ها   -2 کند  می  پیدا  کاهش  خون 
و  نرمی  و  شده  پاکسازی  و  تمیز 
شود  می  بیشتر  آن ها  ارتجاعی  خاصیت 
و کنترل می شود  تنظیم  فشارخون   -3
4- واکنش های ایمنی بدن افزایش پیدا 
از  فلزات سنگین  می کند 5- روند دفع 

بدن با سرعت بیشتری انجام می شود 6- 
سالمت استخوان ها افزایش می یابد ٧-از 
مقابله  آن  با  و  پیشگیری  یبوست  بروز 
روحی  و  جسمی  راندمان   -8 شود  می 
افزایش می یابد ٩- طول عمر سلول ها 
بیشتر می شود 10-خطر بروز عفونت در 

دستگاه ایمنی کاهش می یابد

فواید شگفت انگیز ماست 

ماست  که  است  سال  صدها  انسان 
مواد  حاوی  ماست  کند.  می  مصرف 
به  انسان  بدن  که  است  مختلفی  مغذی 
آنها نیاز دارد. ماست به واسطه محتوای 
باالی کلسیم خود مشهور است که یک 
ماده معدنی ضروری برای سالمت دندان 
شود.1- می  محسوب  ها  استخوان  و  ها 

سالمت  به   -2 است  پروتئین  از  سرشار 
گوارش کمک می کند 3- سیستم ایمنی 
انسان را تقویت می کند4-در برابر پوکی 
کند  می  محافظت  شما  از  استخوان 
مفید  قلب  سالمت  برای  تواند  می   -5
به مدیریت وزن کمک  تواند  باشد6-می 

کند ٧- سرشار از مواد مغذی است

3 فایده آلوخشک برای بدن 

خشک  آلو  الغرکننده:  و  کم کالری 
 20 حدود  در  کمی  کالری  حاوی 
را  آن  نتیجه  در  است.  انرژی  کیلوکالری 
زیبایی:  برای  می دانند.  الغری  همیار 
گزند  از  را  شما  سلول های  خشک  آلو 
مواد  و  ویتامین ها  می کند.  حفظ  پیری 
مغذی موجود در آن برای حفظ خاصیت 

ارتجاعی پوست و محدود کردن چین و 
چروک های پوستی فوق العاده اند. برای 
آلو  روزانه  مصرف  کلسترول:  با  مقابله 
خشک باعث کاهش میزان کلسترول بد 
خون می شود. این میوه دارای پتاسیم و 
فالوونوئیدها است و می تواند از بروز این 

بیماری های پیشگیری کند.

با این سبزیجات سریع الغر شوید

رژیم  گرفتن  به  اقدام  وقتی  افراد  اغلب 
نتیجه ی  شاهد  اول  روزهای  می کنند، 
مدتی  از  بعد  اما  بود  خواهند  سریع 
آن  از  و  می شود  متوقف  الغری  روند 
که  بدانید  می شوند.باید  دلزده  رژیم 
که  است  آن  غذایی  رژیم  نوع  بهترین 
اندازه ی  به  غذایی  گروه های  تمام  از 

میان  این  در  که  شود  مصرف  بدن  نیاز 
است  توجه  قابل  بسیار  سبزیجات  سهم 
مصرف  آن  از  واحد   5-2 روزانه  باید  و 
شود.گنجاندن سبزیجات و میوه در رژیم 
هدیه  درخشان  پوستی  شما  به  غذایی، 
می کند.1-کلم بروکلی 2-اسفناج 3-کلم 

سبز 4-فلفل سبز 5- هویج و لوبیا

به خاطر وجود  منافع سالمتی و پزشکی زیتون عمدتاً 
آلی  ترکیبات  و  ویتامین ها  معدنی،  مواد  مغذی،  مواد 
همچون آهن، فیبر، مس، ویتامین E ، ترکیبات فنولی، 
است.  مختلف  اکسیدان های  آنتی  و  اسید  اولئیک 
استخوان  پوکی   -2 قلب  سالمت  کننده ی  1-تقویت 
3- جلوگیری از سرطان 4- کاهش التهاب 5- سیستم 
 -8 خون  گردش   -٧ آلرژیک  واکنش های   -6 گوارش 

خاصیت آنتی باکتریایی 
بسیار  بدن  سالمتی  برای  کلی  طور  به  هشدار:زیتون 
آلرژی های فصلی وجود  از  برخی  اینحال  با  مفید است 
دارد که می تواند با گرده ی درخت زیتون مرتبط باشد. 
همین امر موجب ایجاد آلرژی در افراد مختلف می شود. 
همچنین در زیتون و روغن آن اسیدهای قوی و ترکیبات 
و  باردار  زنان  برای  آن  مصرف  که  است  موجود  آلی 

شیرده توصیه نمی شود. در صورت مصرف سعی کنید از 
زیاده روی و افراط خودداری کنید و قبل از مصرف حتما 
با پزشک خود مشورت نمایید. در نهایت زیتون حاوی 
فشار  که  افرای  برای  که  است  سدیم  از  زیادی  مقادیر 
خون باال دارند و یا از وجود بیماری های قلبی عروقی رنج 
می برند ممکن است مضر باشد. به جز موارد گفته شده، 

زیتون برای سایر افراد بسیار مفید است.

 فواید زیتون برای سالمتی 

واژگونی اتوبوس در جاده دیهوک یک کشته و 24 مجروح برجای گذاشت

جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی اتوبوس در کیلومتر 
35 جاده دیهوک به فردوس  یک کشته و 24 مجروح برجای گذاشت. سرهنگ 
حسین نیکمرد افزود:هنگامی که  این حادثه در جاده رخ داد که سریعا عوامل 
امدادی به محل اعزام شدند و با همکاری دیگر دستگاهها عملیات رهاسازی 
مسافران انجام شد.وی ادامه داد: در بررسی های اولیه صحنه تصادف علت حادثه 
بی احتیاطی راننده اتوبوس در کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه در 
جاده لغزنده تشخیص داده شد.بنا به اعالم جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی، 
در این عملیات سه تیم جمعیت هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.جمعیت 
هالل احمر به انتقال 2 نفر از مصدومان به مراکز درمانی منطقه اقدام کرد و بقیه 

مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان شهید چمران فردوس اعزام شدند.

سرقت 200 میلیونی از خودپرداز بانک

فرمانده انتظامی سمنان از سرقت 400 قطعه تراول 500 هزار ریالی از یک دستگاه 
خودپرداز در شاهرود خبر داد. وی از ماموریت ویژه کارآگاهان مجرب پلیس برای 
این سرقت خبر داد و گفت: سارق عابربانک بدون هیچ گونه تخریب دست به این 
اقدام مجرمانه زده بود.بازبینی تصاویر ضبط شده توسط دوربین دستگاه خودپرداز 
نیز نتیجه ای در بر نداشت و تحقیقات تخصصی پلیس فتا در بخش های فنی و 
نرم افزاری ادامه یافت.وی از انتقال 3 نفر با هماهنگی قاضی پرونده برای بازجویی در 
این خصوص خبر داد و گفت: یکی از تعمیرکاران اظهارات ضد و نقیضی داشت که 
ماموران انتظامی ادامه تحقیقات را روی وی متمرکز کردند. وی با دستکاری دستگاه 
خودپرداز هنگام سرویس آن موفق به انجام این سرقت شده بودفرمانده انتظامی  

افزود: پرونده پس از تکمیل به همراه متهم به دادسرا ارسال وروانه زندان شد.

معجزه های کدو

را  پروستات  سرطان  بروز  کدو  مصرف 
در  موجود  بتاکاروتن  دهد.  می  کاهش 
بدن  در  آزاد  های  رادیکال  بروز  از  کدو 
جلوگیری می کند. مصرف این میوه باعث 
کاهش بیماری های قلبی و عروقی، عفونت 
مثانه، یبوست، چاقی، دیابت و چربی خون 
بعضی  باید جهت کاهش  افراد  می شود. 

غذایی  مواد  گرم   30 روزانه  ها  بیماری 
و  خشکبار  سبزیجات،  مانند  فیبر  حاوی 
روغن  مصرف  کنند.  مصرف  را  حبوبات 
تخم کدو از انسداد عروق خونی جلوگیری 
می کند.از کدو حلوایی می توان به عنوان 
کدو  شیره  از  استفاده  کرد.  استفاده  کرم 

باعث رفع تشنگی افراد می شود.

کالهبرداری 4 میلیاردی به بهانه واردات خودرو

با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان ، دو تبعه بیگانه که 
به بهانه واردات خودرو های خارجی، 4 میلیارد تومان کالهبرداری کرده 
بود در زاهدان دستگیر شد. سرهنگ ابراهیم مالشاهی گفت: در پی دریافت 
شکایتی مبنی بر اینکه دو تبعه بیگانه و سودجو با تاسیس یک شرکت 
تجاری در زاهدان و به بهانه ورود خودرو های لوکس خارجی به داخل 
کشور، طی چند مرحله اقدام به کالهبرداری 4 میلیارد تومانی از یکی از 
شهروندان کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.وی 
افزود: تالش های یگان های اطالعاتی برای شناسایی محل اختفای آنها 
آغاز شد.وی تصریح کرد: ماموران پلیس، یکی از متهمان را در مخفیگاهش 

در زاهدان شناسایی کرده و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

LDLgfhfghfhfhfhfh

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

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1520:1518:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ل الک قرمز جنجــا
عروسـی در 

سالم
بمبئی  

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

ایزوگـام شـرق  ایتالیــایی
آدرس: میدان توحید  32442331 - 09155622050

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

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

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

ابتدای خیابان معلم، سمت راست       کاوسی 09151611193 - 32228469
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فرماندار شهرستان سربیشه منصوب شد

غالمی- طی حکمی از سوی وزیر کشور محمد جواد فالحی به عنوان فرماندار شهرستان سربیشه منصوب شد.در این حکم اظهار امیدواری شده است، 
وی بتواند با توکل به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و پیروی از معنویات 

رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای”مدظله العالی” و سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشد.
سه شنبه* 5  بهمن 1395 * شماره 3705

7
نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی :
بصیرت ارزشمندترین هدیه به مردم
 در شرایط حساس است 

تسنیم- ظهر دیروز 
کمیسیون  سخنگوی 
امنیت ملی و سیاست 
با  مجلس  خارجی 
ضا  علیر سید . . . یت ا آ
کرد. دیدار  عبادی 
نیز  فقیه  ولی  نماینده 
عنوان  دیدار  این  در 

از  بهتر  جامعه  مردم  برای  هدیه ای  کرد:هیچ 
اهدای بصیرت نیست.وی با بیان اینکه در کشور 
همه چیز داریم و کشوری غنی و مردمی هوشمند 
و  است  غنی  بسیار  نیز  ما  مکتب  افزود:  داریم 
الهی  مکتب  از  برگرفته اند  ناب  اسالم  امروز 
کشور  در  اینکه  بیان  با  ولی فقیه   است.نماینده 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی زیادی وجود دارد 
بیان کرد: مشکالت اجتماعی ما معلول مشکالت 
مشکالت  همچنین  است.عبادی  ما  فرهنگی 
دانست  سیاسی  مشکالت  معلول  را  اقتصادی 
مشکالت  معلول  این ها  همه  کرد:   تصریح  و 
اگر  کرد:  خاطرنشان  است.وی  ما  مدیریتی 
کشوری هیچ چیز نداشته باشد اما مدیریتی قوی 
داشته باشد همه چیز را جمع و جور می کند اما 
نیروهای  و  استعدادها  باشد  مدیریت ضعیف  اگر 
اینکه  بیان  با  ولی فقیه  الزم هدر می رود.نماینده 
نباید از دیگران بخواهیم مشکالت ما را حل کنند 
یادآور شد: سرمایه بزرگ ما رهبری است اما همه 
این سرمایه ها بهره بردار می خواهد.عبادی با بیان 
اینکه خداوند برای اتمام حجت اولیایی دارد که  
راهنما  مانند چراغ  و گمراهی ها  در همه شرایط 
می دهد  نشان  انسان ها  به  را  راه  و  می درخشد 
انقالب  میوه  دشمنان  ناباوری  کمال  با  گفت: 
ایران به ثمر نشست و با وجود 37 سال دشمنی و 
کارشکنی در تمام صحنه ها و پیروز میدان شدیم 
برای  اتفاق های  و  آفات  این  از  اگر هر یک  که 
کشور دیگری به وجود می آمد آن را نابود می کرد 

که همه ما باید قدردان این انقالب باشیم.

آخرین میزان بارندگی 24 ساعت گذشته
 به تفکیک ایستگاه های شهرستان ها 

سازمان  اطالعات  آخرین  به  مالئی-بنا 
در  آسمانی  نزوالت  میزان  از  کشور  هواشناسی 
ایستگاه های خراسان جنوبی در شبانه روزگذشته 
میزان  باالترین  16میلیمتر  با  زیرکوه  آباد  حاجی 
نزوالت و سرایان با 3.1،کمترین میزان بارندگی 
را به خود اختصاص داده است.بنا بر همین منبع 
از ایستگاه هواشناسی در بیرجند8.1میلیمتر،طبس
8.2،فردوس3.8 ،همچنین بشرویه 4.4 و نهبندان 

11میلی متر نزوالت آسمانی ثبت شده است.

بیماری های قلبی و تنفسی، بیشترین 
عامل مرگ و میر در بیرجند

متقین  بهشت  سازمان  مدیرعامل  برزجی- 
بیرجند با اشاره به آمار فوتی های این شهرستان 
بیشترین  کرد:  اظهار  سال  ابتدای  ماه   9 طی 
علت فوت در این شهرستان بیماری های قلبی و 
تنفسی است.جواد بهدانی در گفتگوی اختصاصی 
ابتدای سال جاری تا پایان  از  با آوا عنوان کرد: 
آذر، هزار و122 نفر در شهرستان بیرجند و برخی 
متقین  بهشت  سازمان  از  که  استان  شهرهای 
این  سامانه  در  و  اند  نموده  دریافت  خدمات 
ثبت اطالعات گردیده فوت شده اند که  سازمان 
از این  تعداد 442 نفر بر اثر بیماری های قلبی و 
اند.مدیرعامل  از دست داده  را  تنفسی جان خود 
این که  بیان  با  بیرجند  متقین  بهشت  سازمان 
ابتدای سال  از  را  استانی   سرطان جان 40 هم 
اثر شوک در  بر  نفر  افزود: همچنین 11  گرفت، 
این شهرستان فوت کرده اند.بهدانی از مرگ  73 
همچنین  گفت:  و  داد  خبر  تصادفات  اثر  بر  نفر 
100 نفر بر اثر عفونت ریوی جان خود را از دست 
داده اند.وی خاطر نشان کرد: همچنین از ابتدای 
سال یک نفر مشکوک به تب کریمه کنگو ، 25 
نفر به علت ناراحتی های گوارشی و 57 نفر بر اثر 
سکته مغزی در شهرستان بیرجند فوت نموده اند.

هدر رفت 2میلیون 761هزار و 915 
مترمکعب آب در شش ماه

بدون درآمد شرکت  اداره آب  مالیی- رئیس 
آوا  با  درگفتگو  )آبفار(  روستایی  فاضالب  و  آب 
بیان کرد: این اداره زیرنظر معاونت بهره برداری 
شرکت است به نوعی که فقط به هدر رفت آب 
از  پردازد.  محسن عزیزی   رفع حوادث می  و 
هدر رفت 2میلیون 761 هزار و 915 مترمکعب 
در شش ماهه امسال خبر داد و عنوان کرد: در 
این مدت بالغ بر 2 هزار و 238 مورد نشت آب 
و اتفاقات رفع شده است.رئیس اداره آب بدون 
های  علت  که  این  بیان  با  آبفار  شرکت  درآمد 
هدر رفت آب فرسودگی، سرما و یخ زدگی لوله 
ها بوده افزود: این اتفاقات در شبکه های توزیع، 
با  دهد.وی  می  رخ  انشعابات،  و  انتقال  خطوط 
بیان اینکه مجموع انشعابات آب روستایی استان 
هر  ازای  است،افزود:به  فقره   741 و  هزار   133
هزار فقره انشعاب 16.73 مورد حادثه به وجود 
ماه  در شش  اینکه  به  اشاره  با  آید.عزیزی  می 
به  مربوط  اتفاقات  مجموع  از  23درصد  گذشته 
این مدت  یادآورشد:در  است  انشعابات روستایی 
انشعابات آب روستایی مربوط  اتفاقات  بیشترین 
و   411 با  حادثه،فردوس   539 با  بیرجند  به 

بشرویه با 357،ثبت شده است.
 )Ava.news14@gmail.com(

ورود طیور خانگی به استان ممنوع
 

گفتگو  در  استان  دامپزشکی  مالئی-مدیرکل 
بومی  طیور)خانگی(  ورود  ممنوعیت  از  آوا  با 
ها  شهرستان  بین  در  جایی  جابه  و  استان   به 
با توجه به شیوع بیماری  خبر داد وعنوان کرد: 
از  برخی  در  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
بومی  طیور  گونه  هر  ورود  کشور،  استان های 
ممنوع شده تا صنعت طیور استان از تهدید این 
بیماری مصون بماند.رفیعی پور ادامه داد: عرضه 
مرغ،خروس و انواع ماکیان زنده در روز بازارها 
افراد متخلف  با  و  بوده  و حاشیه شهرها ممنوع 
دامپزشکی  شد.مدیرکل  خواهد  قانونی  برخورد 
بر رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای توسط 
جابه  کرد:  خاطرنشان  و  تاکید  تولیدکنندگان 
دامپزشکی  هماهنگی  با  باید  زنده  طیور  جایی 
استان و شبکه های دامپزشکی انجام شود و پس 
مجوزهای  و  الزم  موافقت  نامه های  دریافت  از 
بهداشتی نسبت به حمل و نقل طیور اقدام شود.

 )Ava.news14@gmail.com(

برگزاری کارگاه آموزشی سیری در 
معماری ایران در بیرجند

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل  غالمی- 
کارگاه  برگزاری  از  استان  گردشگری  و  دستی 
حاشیه  در  ایران  معماری  در  سیری  آموزشی 
ایران  شهرسازی  و  معماری  کنگره  چهارمین 
داشت:  اظهار  رمضانی  داد.حسن  خبر  استان  در 
اسالم  ورود  از  ایران  معماری  در  سیری  کارگاه 
تا برآمدن سلجوقیان توسط دکتر علیرضا انیسی 
فرهنگی  میراث  پژوهشکده  علمی  هیات  عضو 
کارگاه  این  افزود:  شود.وی  می  گزار  بر  کشور 
سه شنبه 5 بهمن ها ساعت 17 در محل تاالر 

اجتماعات فرمانداری بیرجند برگزار خواهد شد.

کاهش 12درصدی
 تولید گوشت مرغ در استان

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مالیی- 
درگفتگو با آوا از عنوان کرد: 15میلیون و 687 
در 614 واحد مرغداری استان در 9ماهه امسال 
خبر داد و توزیع شده در این مدت 35 هزار و 
829 تن گوشت مرغ در استان تولید شده است.
به گفته ولی پور مطلق از این میزان 14 هزار و 
250 تن در استان مصرف شده است،وی افزود: 
ها  استان  سایر  به  هم   تن   579 و  هزار   21
صادر شده است. وی ادامه داد: تولیدات گوشت 
متوسط  به  توجه  با  مدت  این  در  استان  مرغ 
قیمت گوشت مرغ بالغ بر 2هزار و 400میلیارد 
ریال برآورد شده که 12 درصد نسبت به مدت 
به  است.وی  داشته  کاهش  گذشته  سال  مشابه 
حوزه  در  توسعه  ششم  برنامه  در  ها  پیش بینی 
تا  شد:  آور  یاد  و  کرد  اشاره  مرغ  گوشت  تولید 
پایان امسال تولید باید به 51 هزار تن برسد و 
طبق این برنامه میزان گوشت مرغ تولیدی در 
استان برای سال آینده  52 هزار و 700 تن در 

نظر گرفته شده است.
 )Ava.news14@gmail.com(

حضور نماینده مردم 
در دفتر میراث فرهنگی شهرستان سربیشه

دادرس مقدم- با حضور نماینده مردم نهبندان 
فرهنگی  میراث  نمایندگی  دفتر  در  سربیشه  و 
راهکارهای  و  مشکالت  سربیشه  شهرستان 
پیشرفت در حوزه های سه گانه میراث فرهنگی 
اتفاقی سرپرست  ابتدایی جلسه  بررسی گردید.در 
میراث  حوزه  گفت:  سربیشه  فرهنگی  میراث 
فرهنگی دارای 240 اثر ثبتی و شناسایی می باشد، 
بسیج  و  با همکاری شهرداری سربیشه  اکنون  و 
سازندگی ،طرح ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی 
را برای اولین بار در استان در دست برسی دارد.
شورای  در  مردم  نماینده  افضلی  جلسه  ادامه  در 
گفت :در آینده نزدیک بعد از حضور وی در مرکز 
کشور هماهنگی های الزم از سوی نماینده جهت 
برگزاری جلسه مشترک در جهت رفع مشکالت 

حوزه مذکور در دست اقدام قرار خواهد گرفت .

195 دانش آموزان دختر بیرجندی به 
مناطق عملیاتی غرب کشور رفتند

تسنیم-فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بیرجند با 
مناطق غرب  به  نفر  در مجموع 239  اینکه  بیان 
کشور اعزام می شوند افزود: از این تعداد 195 نفر 

دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه هستند.

۳۰۰ میلیون تومان تسهیالت به خریداران 
اتوبوس در فردوس پرداخت می شود

تسنیم-رئیس اداره راهداری فردوس با بیان اینکه 
30 دستگاه اتوبوس فعال داریم که فقط19 دستگاه 
کار مسافربری شرکت های بخش برون شهری را به 
عهده دارند گفت:300میلیون تومان تسهیالت ارزان 
اتوبوسVIPپرداخت  خرید  متقاضیان  به  قیمت 
اتوبوس  می شود.پیشاوری اظهار داشت:از تعداد30 
اختیار  در  اتوبوس  11دستگاه  فردوس  در  فعال 
فعال  روستایی  جاده های  در  و  خصوصی  بخش 
است و 19دستگاه کار مسافربری شرکت های بخش 
برون شهری را به عهده دارند.وی عمر متوسط  این 

ناوگان را 11 سال اعالم کرد.

استان  های  فرودگاه  کل  اداره  کاری- 
خراسان جنوبی 10 و 17 بهمن ماه فرودگاه 
جدید  ایرباس  میزبان  بیرجند  المللی  بین 
جمهوری  هواپیمایی  توسط  شده  خریداری 

اسالمی ایران خواهد بود.
فرودگاه  کل  مدیر  سالمی  هادی 
خبر  تایید  ضمن  جنوبی  خراسان  های 
که  طوالنی  دوران  از  پس  افزود:  فوق 
دلیل  به  ایرانی  هواپیمایی  شرکت های 
خرید  امکان  بین المللی  تحریم های 
که  مذاکراتی  جریان  در  نداشتند  هواپیما 
شد،  بسته  کار  به  برجام  توافق  از  پس 
ماه ها مذاکره دو  از  بعد  توانست  ایران  ایر 
قرارداد مجزا با ایرباس و بوئینگ به امضاء 
برساند و در مجموع 180 فروند هواپیما با 
ایران  آسمان  به سمت  نهایی  قرارداد  عقد 
اولین دستاورد  این  حرکت خواهد کرد که 

این خرید بزرگ خواهد بود.
خاطر  استان  فرودگاههای  کل  مدیر 
استان  عزیز  و  شریف  مردم  کرد:  نشان 
شان  دارای  کشور  مردم  دیگر  همانند 
استفاده  حق  و  هستند  واالیی  منزلت  و 

دارند. را  روز  به  و  نو  هواپیماهای  از 
EP-IFA رجیستر  به  هواپیما   این 

 

که به تازگی تحویل هواپیمایی هما گردیده 
گفت:این   321 ایرباس  درمورد  وی  است. 

هواپیما که جزو هواپیماهای با بدنه متوسط 
از نظر ظرفیت پرواز در حوزه کوتاه برد و  و 

پذیرش  ظرفیت  و  می گیرد  قرار  میان  برد 
حدود 195 نفر مسافر را دارد.

شرکت  اعالم  طبق  افزود:  سالمی 
روزهای  هواپیما  این  ایر  ایران  هواپیمایی 

ساعت  ماه  بهمن   17 و   10 مورخ  یکشنبه 
7:35 وارد فرودگاه بین المللی بیرجند خواهد 

برنامه  از  استان  فرودگاههای  کل  شد.مدیر 
های دهه فجر فرودگاه مرکز استان خبر داد 
و عنوان کرد با پیگیری های که انجام شده 
 VOR/DME ناوبری  کمک  دستگاه 
کمک به خلبان در نشست و برخاست ایمن 
از فرانسه با اعتبار 30میلیارد ریال خریداری 

شده است.
فرودگاه  در  که  عالئمی  افزود:  سالمی 
چراغ  شامل:  شد  خواهد  استفاده  بیرجند 
فرود  صحیح  زاویه  دادن  پاپی،نشان  های 
اعتبار  با  فرانسه  ساخت  خلبان،تورن  به 
ریال  میلیارد   2 اندازی  راه  و  خرید،نصب 
حفاظت  یگان  ساختمان  به  است.وی 
هواپیمایی هم اشاره کرد و ادامه داد: این 
3هزار  با  100مترمربع  و  با هزار  ساختمان 
مترمربع محوطه با اعتبار 30 میلیارد ریال 
بیان  فرودگاه  است.مدیرکل  شده  احداث 
اپروچ که کارکرد  کرد: چراغ های سیمپل 
مرکزی  خط  سمت  به  خلبان  هدایت  آن 
به  ریال  میلیارد  اعتبار3  با  که  است  باند 

بهره برداری خواهد رسید.
 )Ava.news12@gmail.com(

خزاعی- باروری ابرها که به عنوان شاخه 
ای از علم تعدیل وضع هوا شناخته می شود 
ابرها و سیستم  با  رفتار هوشمندانه  نوعی   ،
در  بارش  افزایش  جهت  در  و  ابری  های 
ابرهایی است که فرایندهای بارش در داخل 
آن ها در حال شکل گیری و اجرا است به 
تحریک  باعث  که  عملی  هر  دیگر  عبارت 
منظور  به  ابر  درونی  فرآیندهای  در  تغییر  و 
 ، پذیرد  صورت  بارش  کاهش  یا  افزایش 
عامل  .مدیر  شود  می  نامیده  ابر  باروری 
در گفتگوی  استان   ای  شرکت آب منطقه 
اختصاصی با آوا عنوان کرد : برای مبارزه با 
خشکسالی های 15ساله که موجب مهاجرت 
استان   کشاورزی  صنعت  افت  و  روستاییان 
شده است چندین روش وجود دارد که تغذیه 
مصنوعی سفره های آب زیرزمینی ، تصفیه 
جمله  از  ابرها  سازی  ور  بار  و  ها  فاضالب 

با  مبارزه  برای  شده  شناخته  راهکارهای 
خشکسالی است که باروری ابرها مقرون به 
صرفه ترین آن ها می باشد.امامی یادآورشد: 
باروری ابرها از سال 80 به طور رسمی آغاز 
در  که  است  سال  بیست  به  نزدیک  و  شد 
ایران سابقه دارد .این روش بارورسازی ابرها 
توسط شرکت های خارجی، عمدتا روسی در 
ایران چندین بار انجام شده است و آخرین 
با آن در دریاچه ارومیه در سال های 92 و 

93 بوده است .

پیش بینی 120 میلیارد ریال
 اعتبار طرح در استان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
افزود: از سال های 88 تا 90  عملیات بارور 
سازی ابرها در استان های کرمان ، فارس ، 
اصفهان ، یزد و زنجان  صورت گرفته است .

وی با اشاره به اینکه امسال طرح باروری 
ابرها با پیش بینی 120 میلیارد ریال اعتبار 
مرکز  کرد:  شود،بیان  می  اجرا  استان  در 
است  کرده  آمادگی  اعالم  ابرها  باروری 
ابرها  باروری  عملیات  امسال  پایان  تا  که 
اینکه  بیان  با  .وی  دهد  انجام  استان  در  را 
برای  را  زیادی  مطالعات  مرکز  این  تاکنون 
 این موضوع در استان انجام داده،یادآور شد :
و  آباد  مؤمن  ارتفاعات   ، شاهکوه  ارتفاعات 
برای  بهترین مکان  استان  باقران  ارتفاعات 
ارزیابی  جنوبی  خراسان  در  ابرها  باروری 
شده است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  
سازمان  رسمی  آمار  افزود:براساس  استان  
اجرای  جنوبی  خراسان  هواشناسی  جهانی 
با  که  صورتی  در  ابرها  باروری   عملیات 
رعایت تمام اصول صورت گیرد تأثیر10 تا 

15 درصد برافزایش بارش دارد . 

در  سال   5 طی  ابرها  باروری 
5شهرستان 

آبی  تاکید کرد:به منظور جبران کم  وی 
جوی  نزوالت  ساله   15 کاهش  از  ناشی 
مرکز  همکاری  با  ابرها  باروری  طرح 
ابرها  باروری  ملی  مطالعات  و  تحقیقات 
ادامه  شود.امامی   می  اجرا  استان  این  در 
در  سال    5 طی  ابرها  باروری  داد:طرح 
درمیان  طبس،   ، سربیشه  شهرستانهای 
با  شود.وی  می  اجرا  فردوس  و  قائن   ،
به دو روش زمینی  ابرها  این که  به  اشاره 
افزود:وسیله  باروری هستند  قابل  و هوایی 
کاربردی در روش زمینی ژنراتور است که 
در  ژنراتور  هر  ای  سرمایه  واحد  هزینه 
است. ریال  میلیون   500 و  4هزار  ماه   5

به  ای  منطقه  آب  شرکت  عامل  مدیر 
یادآورشد:هزینه  و  اشاره کرد  روش هوایی 

ماه   5 در  هوایی  باروری  ای   سرمایه 
و  شده  بینی  پیش  ریال  میلیون  هزار   ،
عملیات  ماه  هر  برای  پرداختی  هزینه 
است  ریال  میلیون   300 و  6هزار  هوایی 
.امامی با تأکید بر اینکه کمتر از 10درصد 
رطوبت موجود در جو به بارش تبدیل می 
سازمان  نظر  از  طورکلی  داد:به  ادامه  شود 
این  به  ابرها  کشور،باروری  هواشناسی 
به  بستگی  اما  است  پذیرش  مورد  روش 
حتی  و  دارد  منطقه  جوی  وضع  فیزیک 
برای  تنها  شرایط،  این  وجود  صورت  در 
انجام  محدود  زمان  در  و  کوچک  منطقه 
نکته  این  از  نباید  وی  گفته  شود.به  می 
تأثیر  تواند  نمی  بارورسازی   غافل شد که 
چندانی در بارش ساالنه کشور داشته باشد 
و لذا راهکاری برای مقابله با خشکسالی و 

جبران کمبود آب نیست.

نشست  گذشته  روز  قوسی-صبح 
ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  خبری 
بسیج  همت  به  مجلس  خارجی  سیاست  و 
رسانه برگزار شد. نقوی حسینی سخنگوی 
بیرجند  کرد:  اظهار  ملی  امنیت  کمیسیون 
سطح  جهت  به  کشور  در  آشنایی  نام 
شخصیت  و  فرهنگی  ارتقای  علمی، 
ها  فعالیت  محور  است.در  برجسته  های 
حضرت آیت ا... عبادی قرار دارد که برای 
وی  اند.  شده  شناخته  کشور  مردم  همه 
حسین  االسالم  حجت  از  یادی  ادامه  در 
دوره  در  ایشان  با  گفت:  و  کرد  ابراهیمی 
هشتم مجلس همکار بودیم و رفاقت ما به 
سالهای 63 برمی گردد که ایشان نماینده 
نقوی  ادامه  بودند.در  مجلس  در  ورامین 
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد نقض 

پرونده  حل  برای  کرد:نظام  بیان  برجام 
هسته ای از بین مذاکره و مقابله، مذاکره 
مذاکرات  حاصل  برجام  و  کرد  انتخاب  را 
ادامه  بود.وی   5+1 با  اسالمی  جمهوری 
است. بستان  و  بده  مذاکره  داد:ماهیت 
و  بدهیم  چه  است  این  دیپلماتیک  هنر 
موفق  دیپلماسی  دستگاه  و  بگیریم  چه 
باید کم و نسیه بدهد و زیاد و نقد بگیرد.
اضافه  برجام  ویژه  کمیسیون  سخنگوی 
برجام  پیرامون  قضاوت  مجموع  کرد:در 
و  گرفتیم  کم  و  دادیم  زیاد  که  است  این 
االن  دانم.  نمی  برد-برد  را  بازی  این  من 
عملی  و  هستیم  برجام  اجرای  مرحله  در 
طرف  است.  مهم  برجام  تعهدات  شدن 
مقابل چون دشمن است بنایش این است 
انتفاعی  به  ایران  یا  نشود  اجرا  توافق  که 

اجرای  ابتدای  از  کرد:  تصریح  نرسد.نقوی 
آمریکا  امروز  به  تا  در 26دی 1394  برجام 
مصوب  جدید  تحریم  برجام،  علیه  بار   16
روی  که  وقتی  مثال  عنوان  است.به  کرده 
کاغذ تحریم سرمایه گذاری خارجی در ایران 
برداشته شد،کنگره آمریکا محدودیت ویزا را 
امنیت  کمیسیون  کرد.سخنگوی  تصویب 
ملی تاکید کرد:ایران در مقابل نقض برجام 
بگردد. فرمول  دنبال  برجام  داخل  در  باید 
به شورای  توانید  برجام گفته شده، می  در 
یا کمیسیون مشترک  اعتراض کنید  امنیت 
تشکیل بدهید. مسئولیت این کار به عهده 
شورای عالی امنیت ملی و هیات نظارت بر 
بد عهدی ها  برجام است. دولت در مقابل 
و نقض برجام در تراز انقالب و ملت عمل 
نکرده است. شاید به این دلیل بوده که نفع 

سیاسی و جریانی خودش را در این توافق 
را  آن  بوده  برایش مهم  و  دنبال می کرده 
بگذارد  نمایش  به  دستاورد  یک  عنوان  به 
به  پاسخ  در  نقوی  بکند.  برداری  بهره  و 
سوالی در مورد نفوذ توضیح داد: اگر کسی 
تالش بکند پروژه نفوذ را کمرنگ بکند یا 
آن را توهم توطئه تلقی بکند، خودش حتما 
اول  روز  از  نفوذ  است.  پروژه  این  بازیگر 
پیروزی انقالب بوده است و امروز ابعاد آن 
نفوذ  پروژه  است.  شده  پیچیده  و  گسترده 
فرهنگ،  پزشکی،  علوم  دانشگاه،  حوزه  در 
می  فعالیت  جدی  طور  به  شبکه  و  رسانه 
کند. امروز 170 شبکه دنیا به زبان فارسی 
وی  سازند.  می  برنامه  و  کنند  می  فعالیت 
به  امنیتی وارد شده  در مورد دستگاه های 
به  گزارشی  کرد:  عنوان  جمهوری  ریاست 

مکان  وارد  امنیتی  تجهیزات  که  رسید  ما 
نوع  است.این  شده  جمهوری  ریاست 
امنیتی  مسائل  برای  معموال  تجهیزات 
استفاده می شود. وارد شدن این ابزارآالت 
درست  زیادی  سواالت  و  حدیثها  و  حرف 
ولی  کردیم  گزارش  درخواست  کند.  می 

هنوز چیزی به دست ما نرسیده است. 

افزایش 15درصدی بارندگی با بارور کردن ابرها 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: دولت به دنبال نفع سیاسی خودش در برجام بود

 فرودگاه بین المللی بیرجند ، این ماه میزبان هواپیمای نو می شود

دادرس مقدم-سیدمحمدرضا علیزاده،دبیر 
و  بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  اجرایی 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  بیرجند  کشاورزی 
برتر  رتبه  بیرجند  بازرگانی  اتاق  گفت:  
در  را   ایران  های  اتاق  عملکرد  ارزیابی 
مهندس  ها)آقای  استان  امور  معاونت  سفر 
زمانی( و هیأت همراه کسب نمود که این 
نشان دهنده زحمات و تالش های استاندار، 
اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
دولتی  های  دستگاه  مدیران   ، استانداری 
اعضای  همدلی  و  توان،  همت،  و  ذیربط 
نمایندگان   هیأت  و  رئیسه   هیات  محترم 
در  شفافیت  علیزاده،  گفته  به  است.بنا 
صرفه  و  اجرایی  مالی،  شفافیت  عملکرد، 
راستای  در  ها  هزینه  و  اموال  در  جویی 
اهداف  تحقق  خصوصی،  بخش  اعتالی 
دفاع  و  مقاومتی  اقتصادی  های  سیاست 
کارها  جمله  از  بخش خصوصی  فعاالن  از 
بیرجند  بازرگانی  اتاق  ممتاز  و  شایسته 

های  است.اتاق  بوده  ها  ارزیابی  بین  در 
را  توانشان  و  ظرفیت  تمام  باید  بازرگانی 
سیاست  سریعتر  هرچه  تحقق  راستای  در 

بگیرند  کار  به  نظام  اقتصادی  کالن  های 
نظام،  اقتصادی  راهبرد  مهمترین  امروز  و 

اقتصاد مقاومتی است. پیاده سازی 

یکی  کشورها  بیشتر  در  کرد:  بیان  وی 
و  بازرگانی  اتاق های  اصلی  وظایف   از 
دروازه های  گشودن  کشور،  هر  بازرگانان 

تولید  کاالهای  برای  خارجی  بازارهای 
حاکم  وضع  در  که  است  داخل  در  شده 
سیاستهای  ابالغ  نیز  و  کشور  اقتصاد  بر 

بخش  پارلمان  نقش  مقاومتی  اقتصاد 
بسیار  سیاستها  این  تحقق  برای  خصوصی 
اتخاذ  با  که  نقشی  ؛  است  اهمیت  حائز 
گذشته  از  تر  پررنگ  باید  الزم  تمهیدات 
شود تا با عزم فراگیر بتوان مراحل توسعه 
کشور را در اوضاع سخت کنونی پشت سر 
نشانه  با  سالم  اقتصاد  یک  وارد  و  گذاشت 
عدالت  و  پذیری  رقابت  شفافیت،  های 
محور شد.علیزاده گفت: این در حالی است 
بعنوان  بازرگانی  های  اتاق   چقدر  هر  که 
و  تکالیف  وظایف،  گرا  توسعه  نهاد  یک 
و  کسب  فضای  در  را  هایشان  مسئولیت  
باری  دهند  انجام  بهتر  آفرینی  کار  و  کار 
وی  شد.  خواهد  برداشته  دولت   دوش  از 
استان خبر  اتاق  داوری  بازگشایی مرکز  از 
داد و افزود: با راه اندازی این مرکز داوری 
داخلی  بازرگانی  تجاری،  دعاوی  همه 
این  در  پس  این  از  استان  المللی  بین  و 
مرکز رسیدگی می شود. همچنین علیزاده 

و  قوانین  با  آشنایی  آموزشی  کارگاه  گفت: 
اداره  و  اجتماعی  تأمین  سازمان  مقررات 
ساعت  فردا  اجتماعی   رفاه  و  کار،تعاون 
بازرگانی  اتاق  12 ظهر  در سالن همایش 
های  کارگاه  و  گردد  می  برگزار  بیرجند 
مالیاتی  امور  قوانین  با  آشنایی  آموزشی  
و  قوانین داوری در هفته های آتی برگزار 
آینده  هفته  در  داد:  ادامه  شد.وی  خواهد 
اتاق بازرگانی بیرجند میزبان سفیر و رایزن 
بازرگانی کشور فنالند می باشد و  نشستی 
اقتصادی  فعاالن  و  تجار،صنعتگران  با 
کرد:  بیان  داشت.علیزاده  خواهند  استان 
آشنایی با توانمندی های تولیدی ، صنعتی 
مذاکره  و  جنوبی  خراسان  استان  معدنی  و 
اتاق  مشترک  های  همکاری  خصوص  در 
و  فنالند  و  جنوبی  خراسان  بازرگانی  های 
بستر سازی برای ورود به بازارهای تجاری 

دو کشور از اهداف این سفر می باشد.

 اتاق بازرگانی بیرجند رتبه برتر ارزیابی عملکرد اتاق های ایران را کسب کرد
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با وزرای دارای ثروت  هزار میلیاردی 
نمی توان شعار مبارزه با فساد سر داد

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
مجلس با طرح این سؤال که منزل 14 میلیاردی 
اهدایی دانیال  زاده به همسر »حسین فریدون« رّد 
مظالم بوده یا نذر حضرت عبدالعظیم! گفت: بارها 
به آقای روحانی درباره اقدامات برادرش تذکر داده 
شده، اما توجهی نکردند. ذوالنور تأکید کرد: وقتی 
کابینه را نگاه می کنیم، وزرای چند هزار میلیاردی 
را در آن می بینیم که ثروت های چند هزار میلیارد 
تومانی دارند؛ نمی شود شرایط کابینه این گونه باشد 
و سپس آقای رئیس جمهور شعار شفافیت و شعار 
مبارزه با فساد بدهد، شعار پیشرفت کشور را بدهد، 
شعار مبارزه به مفاسد اقتصادی را سر دهد، پنجه به 
صورت دستگاه  های دیگر بیندازند و فرافکنی کنند، 

این گونه موارد خیلی مطلوب نیست.

حمایت اصالح طلبان و اصولگرایان 
معتدل از کاندیداتوری سیدحسن خمینی

نایب رئیس مجلس ششم در پاسخ به این سؤال 
که چقدر احتمال می دهید سیدحسن خمینی برای 
جریان  آیا  و  کند  پیدا  ورود  خبرگان  انتخابات 
ورود  گفت:  کرد،  خواهد  حمایت  او  از  اصالحات 
آیت ا... سید حسن خمینی به انتخابات یک تصمیم 
جدی است اما اگر ایشان بخواهد وارد صحنه شود 
از  بزرگی  بخش  بلکه  طلبان  اصالح  فقط  نه 
اصولگریان معتدل نیز از او حمایت خواهند کرد. 
محمد رضا خاتمی تاکید کرد: سید حسن خمینی 
مورد حمایت آن بخش از اصولگریانی خواهد بود 

که به دنبال بهبود اوضاع کشور هستند.

حکم جلب فرزند ابتکار صادر شد

به  پاسخ  در  اژه ای  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سوال خبرنگاری که در رابطه با حکم جلب پسر 
رئیس سازمان محیط زیست پرسید، گفت: این فرد 
و  قطعی شده  که  دارد  با چک  رابطه  در  حکمی 
برای جلب او اقدام گردیده است. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه وکیل مهدی هاشمی گفته 
اتمام مرخصی به مهدی ابالغ نشده نیز گفت: او 

به زندان باز می گردد.

انتقاد ترجمانی مطهری از صداوسیما

نایب رئیس مجلس نسبت به عملکرد صداوسیما 
در ترجمه سخنان ترامپ انتقاد کرد. مطهری  در 
نطق  در  ترامپ  نوشت:  گونه  این  اینستاگرامش 
تحلیف خود از تعبیر »تروریسم اسالمی« استفاده 
کرد، تعبیری که اوباما از آن ابا داشت، اما خبرنگار 
صدا و سیما در نیویورک آن را به »داعش« ترجمه 
کرد، در حالی که ترجمه دقیقی نیست و رویکرد 
ترامپ در خصوص دنیای اسالم را به خوبی نشان 
نمی دهد و از طرفی صدا و سیما باید امانت را حفظ 

ادای احترام جمعی از آزادگان و کارکنان بانک مهر اقتصاد  شهرستان بیرجند به شهدای آتش نشانعکس روز کند و حق چنین دخل و تصرفاتی را ندارد.

اینکه تصور می کنند با پلمپ ، مشکالت 
حل می شود، تصور اشتباهی است

آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به حادثه پالسکو 
و با بیان اینکه دستگاه قضایی صرفا در چارچوب 
قوانین و مقررات می تواند عمل کند، اظهار کرد: 
اینکه برخی تصور می کنند با پلمپ یک ساختمان 
همه مشکالت حل می شود، تصور اشتباهی است. 
قطعاً راه حل معضل غیر ایمن بودن ساختمان ها 
بستن راه کسب و کار مردم نیست. ایمن سازی، 
لوازم و راه های گوناگونی دارد و الزم است همه 
بدون  و  مردم  و  یکدیگر  با همکاری  ها  دستگاه 
برنامه  شدن  اجرایی  کاری،  سیاست  و  فرافکنی 
های  ساختمان  سازی  ایمن  به  مربوط  های 

مسکونی و تجاری را دنبال کنند.

باخت روحانی یعنی شکست اصالح طلبان

به  اصالح طلب  سیاسی  فعال  اصغرزاده،  ابراهیم 
روحانی هشدار داد و گفت: »در این شرایط ممکن 
به خودش  بی رقیب  میدان  روحانی در یک  است 
ببازد... اصالح طلبان هم که تخم مرغ هایشان را در 
بازنده میدان بی رقیب خواهند  او گذاشته اند،  سبد 
بود.« نقض برجام از سوی آمریکا، فوت آیت ا... 
مردم  اقتصادی  مشکالت  و  رفسنجانی  هاشمی 
چالش های روحانی در انتخابات است که عالوه بر 
مردد کردن وی، اصالح طلبان را بر آن داشته است 

تا کاندیدایی دیگر را به میدان رقابت ها بیاورند.

روحانی،  ترامپ را جدی نمی گیرد

ایران  جمهور  رئیس  نوشت:  تایمز  فایننشال 
»متوجه  آمریکا  جدید  قوای  فرمانده کل  گفت، 
مطبوعاتی  مصاحبه  در  روحانی  حسن  نیست« 
ای  هسته  توافق  از  ترامپ  انتقاد  خود،  اخیر 
شعارهای  را  جهانی  های  قدرت  و  ایران 
]انتخاباتی[ خواند و امکان مذاکره مجدد درباره 
به  روحانی  دانست.  منتفی  را  ای  هسته  توافق 
است  گفته  سخنانی  »ترامپ  گفت:  خبرنگاران 
که شعارهای انتخاباتی هستند و تردید دارم که 
دهد.  انجام  کاری  واقع  به  زمینه  این  در  وی 
آن  از  کسی  که  نیست  دوجانبه  توافق  برجام 

خوشش بیاید یا خوشش نیاید.

پیام پوتین به ترامپ برای قطع 
بال های ایران در مذاکرات سوریه !

 تالش ها برای ایجاد اختالف میان ایران و روسیه 
ادامه دارد. در همین راستا  در مذاکرات همچنان 
دبکا فایل با انتشار گزارشی تحت عنوان »مسکو 
بمباران  و  سوریه  از  ایران  راندن  بیرون  به  اقدام 
داعش کرده است«، مدعی شده که پوتین برای 
جلب رضایت ترامپ به دنبال »قطع بال های ایران 
در سوریه« است! پوتین به ترکیه تعهد داده که در 
مذاکرات، قطعنامه ای را نهایی سازد که خواستار 
از  ایران  طرفدار  شبه نظامیان  تمامی  عقب نشینی 

جمله حزب ا...، از سوریه شود.

مستندات کافی درباره »حسین فریدون« وجود دارد

رئیس فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه مستندات 
برادر  گفت:  دارد،  وجود  فریدون  حسین  درباره  کافی 
رئیس جمهور هیچ فرقی با سایر افراد جامعه ندارد و باید 
دستگاه قضا به اتهامات فریدون رسیدگی کند. پژمان فر  
افزود :  انتظار داریم که آقای رئیس جمهور خود را از ملت 
جدا نکرده و خود را در کنار مردم بداند و با جدیت از طریق قوه قضائیه برخورد با 

مفسدان را دنبال کند و اشد مجازات برای این افراد در نظر گرفته شود.

احتمااًل یک شخص حقوقی جایگزین هاشمی رفسنجانی در ریاست مجمع می شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعیین رئیس جدید این مجمع گفت: ریاست مجمع قبل از آقای هاشمی رفسنجانی یک ریاست 
حقوقی بود یعنی رئیس جمهور ریاست را هم برعهده داشت. اما مقام معظم رهبری بعد از اینکه دو دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی به اتمام 
رسید و برای اینکه وی برای ادامه خدمتگزاری به نظام در مقام شایسته ای قرار گیرد، او را انتخاب کردند و ریاست مجمع تبدیل به یک جایگاه 
حقیقی شد. میرسلیم افزود: امروز که آقای هاشمی از دنیا رفته  است، معلوم نیست که یک شخص حقیقی جایگزین وی می شود یا اینکه ریاست 

مجمع مجددا تبدیل به یک ریاست حقوقی خواهد شد. وی تاکید کرد: رئیس مجمع باید کسی باشد که همانند آقای هاشمی بر همه ابعاد و زوایای اداره مجمع اشراف داشته باشد.

گزینه های اصولگرایان 4 میلیون رای هم ندارند

نماینده رشت گفت: هر کدام از گزینه های مطرح شده 
از میان اصولگرایان 2 الی 3 میلیون رای دارند و حتی 
بعید است به 4 میلیون رای برسد. جعفرزاده ایمن آبادی 
در خصوص وحدت اصولگرایان در فرصت باقی مانده تا 
انتخابات، گفت: بحث وحدت و مقبولیت و جمع کردن 
به  شرایط  بهترین  در  اگر  کنم  می  فکر  است.  جداگانه  مقوله  دو  مردم  رای 

وحدت هم برسند در جمع کردن رای مردم دچار مشکل خواهند بود.

مسایلی  روز  و  : شب  وزیر کشور گفت 
را برای دولت مطرح می کنیم اما گاهی 
گذاشته  کنار  کامل  صورت  به  انصاف 
می شود. در تصور برخی این گونه است 
که گویا دولت هیچ اقدامی انجام نداده 
است که بی انصافی است، یعنی دولت 3 
تا کار مثبت هم انجام نداده است؟ چرا 

کارهای مثبت دولت را نمی بینید؟
انتقاد  افزود:  رحمانی فضلی  عبدالرضا 
پیش  کار  انتقاد  بدون  و  است  حق 
به فضای  را  نقد  نباید  اما فقط  نمی رود 
مخالف  چون  نکنیم  فکر  ببریم،  منفی 
باید  حتما  هستیم  دولت  سیاسی 
مردم  همه  باید  ما  ببینیم.  را  مخالف ها 
را یکپارچه ببینیم. وی اظهار داشت: چرا 
جنبه های ضعف دولت می بینید، نباید با 
بنگریم،  را  دولت  سیاسی  مخالفت های 
نمی بینند،  اپوزیسیون  را  دولت  مردم 

وحدت  هم  با  همه  سیاسی  گروهای 
دارند. در ایجاد قضاوت درست و تقویت 

امید نباید تماشاگر باشیم باید در جامعه 
حضور پیدا کنیم و نباید فضایی را ایجاد 
در  امیدی  کنند  فکر  مردم  که  کنیم 

موضوع  مثال  افزود:  وی  نیست.  جامعه 
انرژی هسته ای مورد تایید همه نظام و 
ندارد،  حکومت است و کسی هم شک 
باید  شرایطی  هر  در  مهم  موضوع  این 
صیانت شود؛ زیرا ملی است و مردم آن 
را جزو حقوق الینفک خود می دانند. اما 
عده ای در کنار دشمنان به دنبال هزینه 
این  مردم  بدانند  باید  و  هستند  کردن 
رفتار را نمی پسندند. مقام معظم رهبری 
بر  و  کرده اند  مدیریت  را  جریان  این 

اساس آن مذاکرات را شروع کردیم. 
رحمانی فضلی اظهار داشت: ما هیچ گاه 
به آمریکایی ها اعتماد نکردیم و مشکل 
این کشور مسایل هسته ای نیست بلکه 
نشانه  جنگ  سال  هشت  است.  انقالب 
مقابله  باشد،  الزم  هرجا  که  است  این 
از  پیش  افزود:  وی  می کنیم.  به مثل 
میلیون  یک  ایران  هسته ای  مذاکرات 

قاطعیت  با  می کرد،  صادر  نفت  بشکه 
می گویم قبل از مذاکرات و برجام بیشتر 
از یک میلیون بشکه نمی توانستیم صادر 
نفت  بشکه  میلیون   2 اکنون  اما  کنیم 
بانکی  تحریم های  و  می کنیم  صادر 
ایرادات  برخی  که   است  شده  حل  نیز 
به  هم  برخی  ما  بانکی  سیستم  به 

پروتکل های موجود برمی گردد.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو افزود : 
بی طرفی برای ما مهم است. باید تالش 
کنیم با استفاده از ظرفیت و امکانات و 
توانمندی دستگاه های اجرایی از دخالت 
رای  کنیم؛  جلوگیری  انتخابات  در 
حق الناس است و هر کسی این حق را 
نظر  از  است.  کرده  گناه  کند،  انحراف 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  هم  قانونی 

هر کسی یک حق رای دارد.

بی انصافی نکنید، یعنی دولت ٣ تا کار مثبت هم انجام نداده است؟
رحمانی فضلی :  مردم دولت را اپوزیسیون نمی بینند ؛ ما هیچ گاه به آمریکایی ها اعتماد نکردیم

  دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملی 10360062150

به اطالع صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی 
خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
مذکور یکشنبه 1395/11/17 به ترتیب در ساعات 8:30 و 10:30 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد 

کشاورزی شهرستان خوسف واقع در بلوار شهید بهشتی برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه سهامداران حقیقی  دعوت به عمل می آید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی 
معتبر و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود در 

روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عادی:

1( ارائه گزارش هیئت مدیره ، بازرسین قانونی و حسابرس در خصوص صورت های مالی منتهی به 95/06/31 
2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و صورتحساب سود و زیان ( شرکت برای سال مالی منتهی 
به 95/06/31 3( بررسی و تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت  4( بررسی و تصمیم 
گیری در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل وکارکنان شرکت  5( بررسی و تصمیم 

گیری در خصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب بازرسین قانونی شرکت 7( انتخاب حسابرس شرکت 
8( تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت 9( اصالح ماده 15 و 16 آیین نامه اعطای 

تسهیالت                   
ب: دستور جلسه مجمع فوق العاده:

1( قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 2( بررسی و تصویب 
افزایش سرمایه 3( بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 4( تغییر آدرس دفتر شرکت

ضمنا گزارش صورت های مالی شرکت وگزارش هیئت مدیره و بازرسین برای ارائه به سهامداران محترم 
در دفتر صندوق آماده می باشد.

  هیئت مدیره

))جشنواره فروش بیمه های زندگی بیمه آرمان((
با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه آرمان ، عالوه بر استفاده از پوشش های بیمه ای از 60 درصد تخفیف در بیمه بدنه خودرو

 50 درصد تخفیف در بیمه های مسئولیت و 40 درصد تخفیف در بیمه های آتش سوزی بهره مند شوید. 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به سرپرستی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند، نبش مدرس11 ، طبقه فوقانی بانک گردشگری 
مراجعه نموده و یا با شماره های 5- 32236273 تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید به شبکه فروش بیمه آرمان در استان خراسان جنوبی

به شرح ذیل مراجعه نموده و یا تماس حاصل فرمایید.
 

نشانیهمراهتلفن ثابتکد نمایندگینام و نام خانوادگی ردیف
بیرجند، خیابان محالتی، روبروی سرپرستی بانک ملت3343244919509151604634مرتضی ملکوتی1

بیرجند، خیابان معلم، چهارراه بهداری، مجتمع کوهسنگی8573244208709358261918الهام قادری 2

بیرجند، بلوار صیاد شیرازی، واحد8583223331209155613480100اسدا... کرامتی3

بیرجند، خیابان توحید، بین توحید9و11، ساختمان افرا،طبقه اول85932432894منصوره عماد4

بیرجند، فلکه 7 تیر، پالک860324334500915667690628عاطفه فرساد5
بیرجند، میدان آزادی، ظلع شمالی چهارراه جوادیه، بین مصطفی خمینی و شهید فهمیده8823231450309157611579طیبه میابادی6

فردوس، بلوار امام خمینی، جنب مخابرات9263273301509156693998آزاده یاری7

بیرجند، خیابان جمهوری اسالمی، روبروی پمپ بنزین9283223299209159658746طاهره سعیدنیا8

بیرجند، سجادشهر، ابتدای خیابان شاهد، پالک929324114460915137174616منصوره اتفاقی9

فردوس، حاشیه میدان 15خرداد9563273314109152152001زهره اسودی10

کربالیی مهدی سبزه کار
ذاکر اهل بیت )علیهم السالم( 

حالوت سفر عتبات عالیات با نوای گرم و مداحی دلنشین شما 
در کنار توضیحات کامل تان از اماکن زیارتی و تاریخ اسالم در 

کام مان جاودانه شد.
اجرتان با حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و توفیق تان مستدام باد

مدیر و زائرین دفتر زیارتی عماد بیرجند










