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رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری : 
آیا مسئوالن حاضرند رفتار امیرالمومنین

با عقیل را با برادر خود انجام دهند؟!

ظریف ، وزیر امور خارجه : 
بعضی ها فکر می کنند از برجام شرمنده ام 

درحالی که به برجام افتخار می کنم

سخنگوی جبهه پایداری : 
دولت یازدهم مخرج مشترکی از

اصالح طلبان و کارگزاران است

سخنگوی دولت : 
نیازی به نامه و درخواست نمایندگان

در موضوع برادر رئیس جمهور نیست

هر کسی تخلف کند باید برخورد شود / در گذشته »بدهکاران بانکی« تعیین کننده مدیران عامل بانک ها نبودند / محمد رضا عارف :  روشن است که از آقای روحانی عبور نخواهیم کرد / دانشگاه آزاد نه خصوصی است و نه دولتی / تحلیل موسویان از سخنرانی غیر متعارف ترامپ / پایان داستان داعش نزدیک است / صفحه 8 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

و باز هم »حجاب«
* هرم پور

 برای یک مسلمان ایرانی سخت است که بشنود 
در قلب اروپا ، دختران جوان برای در امان ماندن 
از قانونهای سخت حجاب، سر می تراشند و یا آن 
بازیگر معروف یا مجری معروف تر زن، حجاب را 
به عنوان پوشش انتخاب می کند؛ هرچند منفورش 
بنامند و در شبکه های اجتماعی لعن و نفرین و 
و  ایرانی  جامعه  در  وقت  آن  کنند؛  اش  مسخره 
اسالمی و استانی ما، نه تنها شاهد بدحجابی که 

شاهد ولنگاری اسفبار در سطح جامعه باشیم. 
تقریبًا  که  پایتخت  در  درباره ی وضعیت حجاب 
نمی توان صحبت کرد و کار را باید فقط به خدا 
سپرد و بس! در شهرهای بزرگ تر نیز شرایط به 
همین صورت و در شهری مثل بیرجند نیز هر روز 
زخمی بر دل خانواده ها، هر لحظه آواری بر سر 
خانواده های  قلب  بر  آتشی  ثانیه  و هر  دلسوزان 

شهدا و جانبازان و آزادگان می آید و می ریزد.
اگر یادمان نرفته باشد - که احیاناً خیلی هایمان 
دیگر به یاد نداریم- یکی از مظاهر انقالب، حجاب 
بود و تا سالها قبل، شخص بدحجاب انگشت نما 
می شد و احیاناً با تذکری دست و پایش را جمع 
می کرد، اما مدتهاست نشئه ی نفس های گرم و 
خدایی هم خوابیده و شهر ، جوالنگاهی شده برای 

هر کسی که می خواهد در این عرصه بتازد.  
دیگر کم نیستند دختران و زنانی که روزگاری چنان 
 پوشش و قیافه و آرایش هایی از آنان را در عکس هایی
و  انگلیس  و  آمریکا  بازارهای  از  دید که  می شد 
فرانسه در مجله ها و فیلم ها می آمد یا مردانی 
را سست  ها  خانواده  بنیان  نگاهشان  که هرزگی 
کرده و لباس و قیافه هایشان امیدها را از نسل فردا 

کمرنگ نموده است ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند خبر داد :

مناسب سازی 
شهرهای  روستانما 

حاشیه  روستاهای  به  فرماندار  عمرانی  معاون 
دارند  اندازه یک شهر جمعیت  که  بیرجند  شهر 
اشاره کرد و افزود : بیشتر ساکنان این روستاها 

سالمند هستند که ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

حضور شاعر بیرجندی 
درجشنواره شعر هند

صفحه ۷

کفش سنتی بیرجند 
جاکلیدی می شود

صفحه ۷

ضرورت تغییر نگاه مسئوالن به صنوف راکد

) 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(

نیایش خدا ، خمیر مایه موسیقی خراسان جنوبی  
صفحه ۴
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در کمیسیون مدیریت واردات و توسعه صادرات اتاق بازرگانی بیرجند عنوان شد؛

صفحه ۷

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
بزرگ خاندان شادروان 

حاج محمد کلوخ ثابت بیرجندی
جلسه یادبودی پنجشنبه 95/11/7 از ساعت 2:30 

الی 3:30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی 
برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های: ثابت بیرجندی، زرین قلم، اکبری و فامیل وابسته

دفتر خدمات بازار  فرادید با همکاری سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی برگزار می کند:

خـون آشـام درمانـگر
آمــوزش - اشتغــال - کارآفرینــی
برای اطالعات بیشتر به سایت سازمان نظام مهندسی

 خراسان جنوبی مراجعه فرمایید.

زخم رفتنش هنوز تازه است ... 
به یاد خاطرات ناب مهربانی و در 

اولین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان

محمد رضا بهدانی 
پنجشنبه 7 بهمن از ساعت 2:30 الی 3:30 

بعدازظهر در محل مسجد امام جعفر صادق )ع(
)میدان اول سجادشهر( برای ذکر فاتحه ای جهت 
شادی روحش گرد هم می آییم، از تشریف فرمایی 
تسلی بخش شما برادر و خواهر گرامی سپاسگزاریم.

خانواده بهدانی و بستگان

    با نهایت تأسف و تأثر درگذشت بزرگ خاندان شادروان

حاج محمدرضا صالح پور
)پدر شهید حمیدرضا صالح پور(

را به اطالع کلیه عزیزان می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفرکرده 
امروز چهارشنبه 95/11/6 ساعت 14 از محل غسالخانه

 برگزار می گردد. ضمناً مراسم سوم آن مرحوم جمعه 95/11/8 
ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل مسجد آیت ا... آیتی
 برگزار خواهد شد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: صالح پور، اعتماد سعید 
 موسوی نژاد ، صمدیان ، اسداللهی ، میری ، دیانی ، رستم نژاد ، فرخ جاه و سایر بستگان

جناب آاقی مهندس سید حمید رضا جوادی 
مشاور عالی و مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

کالمی نمی یابیم که تسلی بخش دل غمدیده شما باشد
 از پیشگاه خداوند منان آرامش ابدی عموی بزرگوارتان را مسئلت نموده 

و برای بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

گروه مهندسی آب و کشاورزی باران سازان - خیرآبادی

دار
 پای

اوست

جای بسی افتخار و غرور است که در سایه حسن تدبیر و درایت شما عزیزان و در این شرایط سخت اقتصاد مقاومتی موفق به افتتاح خط دوم تولید کشتارگاه صنعتی 
طیور شرکت فروزان بیرجند شده و حضور سبز استاندار معزز و مسئوالن عالی رتبه استان در این مجتمع باعث حمایت، پشتیبانی و ایجاد انگیزه وصف ناپذیر در این 

مجتمع شده و بالطبع در مسیر تولید و دستیابی به اهداف ارزشمند توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار برای نیل به اقتصاد پویا و توسعه پایدار در این استان محروم
 با اقدام و عمل گامی موثر و بزرگ برداشته ایم، بدینوسیله از همت واال و بذل عنایات شما بزرگواران در راستای رفع موانع تولید مجتمع کشتارگاهی کاکل زری

 تقدیر و تشکر ویژه به عمل آمده و از درگاه احدیت توفیق روز افزون شما سروران معزز در راه اعتالی تولید کشور اسالمی مان را مسئلت داریم.

مدیریت و کارکنان مجتمع صنعتی کشتارگاه شرکت فروزان بیرجند )کاکل زری(

جناب آقای مهندس پرویزی استاندار محترم خراسان جنوبی 
سرکار خانم دکتر سرفرازی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری

جناب آقای مهندس موهبتی مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی استانداری
جناب آقای مهندس ناصری  فرماندار محترم شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس ولی پور رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
جناب آقای دکتر رفیعی پور مدیر کل محترم دامپزشکی استان

جناب آقای مهندس شهرکی  مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان 
جناب آقای مهندس عصاریان  مدیر کل محترم پشتیبانی امور دام استان

جناب آقای مهندس آرامنش مدیر کل محترم محیط زیست استان 
جناب آقای دکتر مدرسی معاونت محترم  امور دام سازمان جهاد کشاورزی

جناب آقای مهندس یعقوب نژاد مدیر کل محترم امور مالیاتی استان
جناب آقای مهندس سنجری  مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
جناب آقای مهندس شریفی مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان

جناب آقای دکتر علیزاده رئیس محترم شبکه دامپزشکی بیرجند
جناب آقای مهندس نجفی مدیر محترم  امور شعب بانک کشاورزی استان
جناب آقای مهندس ابوذری رئیس محترم بانک کشاورزی شعبه بیرجند

مراسم سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه طیبه ملک 
)همسر مرحوم حاج عباسعلی جاهد(

امروز چهارشنبه 1395/11/6 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی)سالن مصلی( برگزار می شود

حضور اقوام و آشنایان و همشهریان ارجمند موجب امتنان خواهد بود.
خانواده های: جاهد، شیوا، شایسته فر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 پدری دلسوز و برادری مهربان مرحوم مغفور 

حجت االسالم حاج سید رسول موسوی
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/11/6 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر

 در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: موسوی، رضائی و سایر بستگان

ضمن تشکر از حضور سروران گرامی اقوام و آشنایان، 
همکاران عزیز در موسسه فرهنگی و آموزشی امام حسین 
سیدالشهدا )ع( و مدارس تابعه و نیز موسسه فرهنگی 
 و هنری افق هزاره در مراسم تشییع پیکر برادر عزیزم

 شادروان علی چمن گرد
 به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن عزیز  

پنجشنبه 95/11/7 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد.

چمن گرد
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نقدینگی کشور ۱۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان شد 

تازه ترین روایت رسمی بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی در تابستان سال 
جاری نشان میدهد در این مدت، کل بدهی های خارجی ۷۹۱۰ میلیون دالر بوده 
است. نقدینگی هم با رشد ۲۸.۶ درصدی ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان شد.

تورم دی همچنان کاهش یافت

اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
کرد:نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹5 
به مدت  ( نسبت  امسال  لغایت دی  بهمن ۹4   (
 ۸.۶ معادل   )  ۹4 دی  لغایت   ۹3 بهمن   ( مشابه 
درصد ثبت شد. تورم نقطه به نقطه 44 درصدی 
در دی ۹4 به ۹.۶ درصد کاهش یافت و تورم تولید 

کننده نیز به کمتر از ۱۰ درصد رسید.

خودرو ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان گران شد

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه 
هفته  با  مقایسه  در  داخلی  خودروهای  قیمت 
تجربه  را  تومانی  هزار   ۶۰۰ تا   3۰۰ رشد  گذشته 
کرده است، گفت: در حال حاضر تغییری در قیمت 

خودروهای وارداتی به وجود نیامده است.

افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان
 در سال آینده 

میزان عیدی  به  اشاره  با  دولت  نوبخت سخنگوی 
کارمندان و افزایش حقوق کارمندان در سال آینده، 
گفت: عیدی کارمندان پس از تصویب اعالم می شود 
اما سال آینده حدود ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهیم 
داشت و در کنار ۱4۰ هزار میلیارد تومان سال جاری 
برای حقوق کارمندان،  در سال آینده ۱4 هزار میلیارد 

تومان نیز به این عدد افزوده می شود.

آیت ا... مکارم شیرازی:شرکت های هرمی 
غیرشرعی است

آیت ا... مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید گفت: 
هستند  غیرشرعی  و  باطل  هرمی  شرکت های 
بازاریابی  اداره کنندگان  محققان،  تصدیق  به  و 
شبکه ای، غالبا همان هرمی ها و گلدکوئیست ها 

هستند که لباس عوض کرده اند.

جزئیات توزیع کارت آزمون فراگیر ارشد 
پیام نور اعالم شد

مقطع  فراگیر  دوره های  آزمون  در  شرکت  کارت 
بهمن   ۱۲ از  نور  پیام   دانشگاه  ارشد  کارشناسی 
اطالع  پایگاه  روی  بر  پرینت  و  مشاهده  برای 
رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی 

www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

کاهش نرخ سود بین بانکی به ۱8.5 درصد

اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از کاهش نرخ سود بین بانکی 
به ۱۸.5 درصد تا ۱۹ درصد در نظام بانکی خبر داد. وی فعال شدن 
کمیته های ساماندهی مطالبات غیرجاری بانک 
برای  مرکزی  بانک  های  اقدام  دیگر  از  را  ها 
ساماندهی بازار پولی کشور در کنار ساماندهی 
میزان  الحجج،  ثامن  غیرمجاز  های  موسسه 
برای  ریال  میلیارد  دانست.وی ۲۷ هزار و ۷۰۰ 
۱۲۷ هزار خودرو از منابع بانک مرکزی برای خودروسازان، اعطای حدود 
۸ هزار میلیارد ریال برای خرید دین کاالهای واسطه ای و 4۲۰ میلیارد 
ریال برای کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی برای اقشار خاص، 
صدور کارت های اعتباری مرابحه و نیز تامین مالی برای جایگزینی 

خودروهای فرسوده را از کمک های بانک مرکزی عنوان کرد.

بخشش سود و جریمه تسهیالت در یک قدمی اجرا

رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه طرح بخشودگی سود تسهیالت و جرائم آن به نفع مردم است 
گفت: شورای عالی بانک ها مصوبه ای با حضور 
بانک مرکزی داشت که ۶ درصد تأخیر پرداخت 
سود تسهیالت را ببخشد که با مصوبه مجلس 
تفاوت دارد.وی افزود:دولت قبل ۲ بار می خواست 
بدهی های خود را تسویه کند که مجلس موافقت 
نکرد و دولت فعلی هم در مجلس گذشته از محل مازاد حساب دارایی هایی 
خارجی بانک مرکزی می خواست تسویه کند اّما نشد ولی مجلس شورای 
اسالمی در اصالحیه قانون بودجه سال ۹5 موافقت کرد که بر اساس آن 
۷4 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شد و مجلس شرط گذاشت که سود 

تسهیالت تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بخشیده شود.

جام جم-کارگروه تنظیم بازار قیمت های مصرف کننده 
برنج، شکر و کره، جهت توزیع  کاالهای اساسی شامل 
از طریق شبکه های  در سبد کاالی شب عید و عرضه 

منتخب را تصویب و به دستگاه های ذیربط ابالغ کرد.
اقالم  کننده  مصرف  قیمت  کشور،  بازار  تنظیم  کارگروه 
فروشگاه های  طریق  از  که  رفاه  وزرات  کاالیی  سبد 
کارگری  و  کارمندی  مصرف  تعاونی های  و  زنجیره ای 

توزیع خواهد شد را تصویب و ابالغ کرد.
مرغوب  هندی  برنج  کیلوگرم  هر  نرخ  اساس  براین   
3۸۰۰ تومان، برنج اروگوئه ۲۶۰۰ تومان و سایر برنج های 

وارداتی ۲۰۰۰ تومان است.کارگروه تنظیم بازار همچنین 
جهت  شکر  کاالی  در  مصرف کننده  مصوب  نرخ های 
توزیع در سبد کاالیی شب عید و عرضه در شبکه های 
توزیع منتخب را نیز به شرح ذیل تصویب و ابالغ کرده 

است؛
بسته بندی  شکر  کیلوگرم  هر  کننده  مصرف  قیمت 
فروشگاه های  و  توزیع  شبکه های  در  عرضه  جهت 
قیمت  تومان؛   3۲۰۰ کارگری  و  کارمندی  و  زنجیره ای 
فروش بسته بندی ۹۰۰ گرمی شکر در شبکه های توزیع 
 ۲۹5۰ کارگری  و  کارمندی  و  زنجیره ای  فروشگاه های  و 

در  بازار  تنظیم  ستاد  تصمیم  طبق  تومان.همچنین 
خصوص کاالی کره، هر بسته کره ۱۰۰ گرمی به قیمت 
۲۹۰۰ تومان و بسته های 5۰ گرمی نیز با قیمت ۱5۰۰ 

تومان در سبد کاال توزیع خواهد شد.
از  کره  تن   5۰۰۰ مقدار  تأمین  مصوبه؛  این  اساس  بر 
محل واردات و همچنین بسته بندی شکر سفید و کره 
واین  شده  نهاده  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  برعهده 
شرکت مکلف است کاالهای مذکور را بسته بندی کرده 
و در شبکه های توزیع منتخب، که اسامی آنها در زمان 
مقتضی اعالم خواهد شد، با قیمت مصوب عرضه کند.

دولت قیمت کاالهای اساسی سبد شب عید را اعالم کرد

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز از 
تخصیص بیش از ۱3 درصدی شرکت گاز تا 
تسویه رقم جریمه گاز به ترکیه خبر داد و نحوه 
با  وی  کرد.  تشریح  را  گازترکمنستان  دریافت 
اشاره به اینکه دولت جدید پس از آنکه مذاکرات 
خود را با ترکمنستان انجام داد قرار شد در کنار 
پول نقد بتوانیم کاالی موردنیاز ترکمنستان را 
نیز صادر کنیم که این موضوع مورد موافقت 
افزود:تا  وی  گرفت.  قرار  نیز  ترکمنستان 

انتقال  بابت  مشکلی  اخیر  وقت  چند  همین 
پول نداشتیم و کارها به صورت مرتب انجام 
می شد اما به یکباره ترکمنستان اعالم کرد که 
باید بدهی ۲میلیارد دالری خود را دریافت کند. 
بر این اساس ما سریعا به ترکمنستان رفتیم 
و مذاکرات خود را آغاز کردیم.وی ادامه داد: در 
مذاکره آذر با آنها اعالم کردیم ما می توانیم پس 
کشور  دو  بین  گرفته  صورت  بررسی های  از 
بدهی خود را در مدت ۱۲ ماه پرداخت کنیم 

اما به  این موضوع را قبول کردند  نیز  آنها  و 
یکباره ۱۲ ساعت بعد از این توافق گاز صادراتی 
خود را به ایران قطع کردند. وی ادامه داد: ما 
به هیچ عنوان زیر بار ادعای آنها نمی رویم و 
آنها باید در جلسات و مذاکرات شرکت کنند و 
ادعای خود را ثابت کنند.عراقی ادامه داد: مراحل 
ارسال پرونده به داوری سوئیس آغاز شده است 
و قبل از ارسال این پرونده ترکمنستان باید به 
میز مذاکره بیاید. وی با اشاره به قیمت گاز به 

نیروگاه ها و پتروشیمی ها گفت: نیروگاه ها به 
سازمان  که  برنامه ریزی  براساس  عنوان  هیچ 
برنامه ریزی  انجام داده است پولی به ما پرداخت 
نمی کنند و پتروشیمی های ترکیه نیز ۱۰ برابر 
از ایران گاز می خرند به این کشور  پولی که 
پرداخت می کند. وی با اشاره به اینکه امسال 
تغییر  قیمت ها  گذشته  سال  مشابه  زمستان 
پیدا نمی کند خاطرنشان کرد: برای سال ۹۶ نیز 

قیمت ها تغییر نخواهد داشت.

سر و صدای بی مورد درباره افزایش قیمت گاز

واگذاری سهام بیمه عدالت به بازنشستگان 

محمود شهشهانی پور معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی صندوق 
به  آتی  روزهای  در  بورس  سازمان  اینکه  بیان  با  کشوری  بازنشستگی 
هریک از بازنشستگان متقاضی کد سهام آنان را 
پرداخت می کند تاکید کرد: به محض تحویل کد 
سهام بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری 
بالفاصله از هفته آینده سهام بیمه عدالت را در 
اختیار این گروه از بازنشستگان قرار می دهد.وی 
تعداد بازنشستگان متقاضی را که برای خرید سهام بیمه عدالت ثبت نام 
کرده اند ۱3۰ هزار نفر برشمرد و گفت: با برنامه هایی که از پیش اعالم 
شد به هر یک از این بازنشستگان 35۰۰ سهم واگذار می شود.هر یک از 
بازنشستگان باید ۷۰۰ هزارتومان بپردازند که صندوق بازنشستگی کشوری 

این مبلغ را بصورت وام قرض الحسنه دراختیار آنان قرار می دهد.

و باز هم »حجاب«
* هرم پور

حجابی،  بی   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
نا  و  تقلید  به  که  جوانی  بانوی  آن  مخصوص 
کشد می  جامعه  عفت  صورت  بر  پنجه   آگاه 

نیست، که صد البته آن مرد جوانی هم که حجاب 
از چشم برداشته و هرزگی می کند، بی حجاب تر 
از اوست. دشمن بعد از جنگ هشت ساله، برایمان 
فتنه  پاشی  تخم  این  های  میوه  و  ریخت  برنامه 
انگیز را این سالها یکی یکی درو می کند، فساد را 
در اقتصادمان رخنه داد، تولید نسل را در جامعه ما 
کاهش داد، محصوالت کشاورزی مان را آلوده کرد، 
آب و هوای اقلیمی کشور را به چالش کشاند، رتبه 
های علمی مان را در جهان خدشه دار کرد، بیماری 
های مختلف را با آمار عجیب و غریب در سطح 
کشور رواج داد، سیاسیون ما را به جان هم انداخت، 
ولنگاری  و  گری  الابالی  کرد،  ناراضی  را  مردم 
تا  آمد  به فرهنگمان کشاند و سنگر به سنگر  را 
 جائیکه هر شب با آنچه او می خواهد می خوابیم

 و هر صبح  با هر چه او می خواهد از خواب بیدار 
 می شویم. خانواده هایمان را در باتالق شبکه های

پای  به  که  انداخت  چنگ  به  آنچنان  اجتماعی 
نجات هر زندگی، دهها قربانی باید بدهیم و عمری 

سرافکندگی و شرمساری.
از وضعیت حجاب  منصفی  کدام شهروند  امروز   
جامعه راضیست؟ حتی همان زن و مرد بی حجاب 
هم که غرقه در امواج طوفانی این بال شده اند، 
ناراضی اند. همگی خطا کردیم، و خیلی هایمان 
درجورچین طراحی شده دشمن بازی کردیم. و بیش 
از ما مسؤولینی خطا کردند که در حوزه فرهنگ و 
دین و ارزش ها صاحب قلم، صاحب رأی، صاحب 
بودند، همانهایی که ساده  نفوذ و صاحب دستور 
اندیشانه گفتند که انقالب از حوزه بدحجابی آسیب 
نخواهد دید، امروز فهمیدند و دیدند که هر فساد 
اقتصادی و سیاسی، سر در آخور یک ماجرای ضد 
اخالقی دارد، همان هایی  که نیچه وار می گفتند 
جامعه به آستانه ای از آزادی باید برسد تا منفجر 
نشود،  امروز دیگر خودشان هم مانده اند که چرا 
چنین  جامعه  در  حجاب  حوزه  در  قرمزها  خط 
لگدمال می شود و دریده و عریان می شکند و 
از آن عبور می شود؟  آری، همگی خطا کردیم، 
وقتی دختران و پسران دبیرستانی و دانشگاهی را 
رها کردیم، وقتی مساجد مان را انحصاری کردیم، 
وقتی به زور چادر را تنها و تنها پوشش حتمی زن 
چادری  بی  هر  و  کردیم  معرفی  ایرانی  غیرت  با 
توصیه  وقتی  خواندیم،  غیرت  بی  و  عفت  بی  را 
هایمان برای حجاب، رنگ و بوی خشونت گرفت 
و دردهای اعتراضی جامعه را بد فهمیدیم، وقتی 
برای ده سال شهیدانمان را در قرنطینه گذاشتیم و 
فقط از نامشان گفتیم نه از مرامشان. همگی خطا 
کردیم، وقتی می شد تذکر داد و ندادیم، وقتی می 
شد نهی کرد و نکردیم. من بر خالف بسیاری از 
مسؤوالن محترم که بین مردم زندگی نمی کنند؛ 
معتقدم اگر می خواهیم انقالبمان شاداب بماند باید 
به  بکنیم. حاال دشمن  کاری  برای وضع حجاب 
چقدر  و  رسیده  شاممان  و  ناهار  های  سفره   جلو 
از  پوشش  و  روسری  اگر  هستیم  غیرت  بی 
خواهرانمان بردارند و دم ازدم وانکنیم و اگر غیرت 
از برادرانمان بگیرند و سیلی محکمی به دهانشان 
نزنیم. دشمن باید این سیلی محکم را به دهانش 
البته که   بیرجند.  و  بخورد، چه تهران باشد، چه 
هنوز هم سیلی زنان قهرمانی هستند که از خجالت 
دشمن بیشتر و بهتر از ما و از برخی مسؤوالن ما 
برآیند. دلمان به ایمانمان قرص باش و به غیرت 
های بیدارمان و به همان جوانانی که شاید در میان 

این موج های پرتالطم، دست و پای می زنند. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 

را به شماره ۰۹3۰4۹43۸3۱ ارسال فرمایید(

سرمقاله

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

دعوت سهامداران شرکت ماهور مس )با مسئولیت محدود(
ثبت شده به شماره 2804 و شناسه ملی 10360044970
برای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده که مورخ 1395/11/23 ساعت 8 در آدرس بیرجند،بلوارسجاد،سجاد41،پالک 20 

تشکیل می گردد، حضوربه هم رسانید .
دستورجلسه 

1- افزایش سرمایه 2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده 
شرکت می باشد.

هیئت مدیره شرکت  

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
شهرستان طبس )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملی 14003999025 

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور سه شنبه 1395/11/19 به ترتیب در ساعات 8 و 9 و 10 صبح در محل 

سالن اجتماعات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار می گردد.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص 
عملکرد شرکت منتهی به 95/6/31  2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 
95/6/31  3- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت  4- بررسی و تصمیم گیری در خصوص پرداخت پاداش 
اعضای هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5- بررسی و تصمیم گیری در خصوص حق الزحمه بازرس  6- انتخاب بازرسین قانونی شرکت  

7- انتخاب حسابرس 8- تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای 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.

ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 2- 
بررسی و تصویب افزایش سرمایه 3- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

آگهی مزایده - نوبت دوم
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در شهر بیرجند را از طریق مزایده به استناد مصوبه ماده 8 
صورتجلسه مجمع عمومی و مصوبه 1395/10/13 هیئت مدیره به فروش رساند. متقاضیان می توانند برای دریافت مدارک از تاریخ 1395/11/6 به آدرس دفتر شرکت 
تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند واقع در خیابان غفاری- انتهای غفاری 14 دشت علی آباد مراجعه و مدارک را حداکثر تا تاریخ 1395/11/16 به دفتر شرکت 
تحویل نمایند. شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه و مهر شده تحویل نمایند. پاکت الف: اصل ضمانت نامه بانکی معادل 
5 درصد کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک های استان یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکی( به حساب شماره 1- 4628239-835-9401 به نام 
شرکت کارگشای سازه بیرجند در بانک مهر اقتصاد شعبه معلم ب- تکمیل فرم تقاضای شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادی در هر مترمربع با امضای متقاضی 
برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز جهت تسویه حساب به حسابداری شرکت مراجعه و اصل فیش پرداختی را به حسابداری تحویل نمایند. عدم 
پرداخت بهای زمین در مهلت مقرر انصراف از خرید تلقی و مورد مزایده به برندگان دوم واگذار و در این صورت سپرده تودیعی به نفع شرکت ضبط و متقاضی هیچگونه 

ادعایی نخواهد داشت. کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال، هزینه آماده سازی عوارض و مالیات متعلقه و غیره کال برعهده برنده مزایده می باشد.
مشخصات ملک مورد نظر

قیمت پایه هر مساحتکاربریردیف
متر مربع

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده 5 درصد

آدرس ملکوضعیت

جمهوری 3۲ و کوچه جمهوری 3۰ )پای قلعه(دو معبر )دوکله(۱6683/5۰۰/۰۰۰۲9۱/9۰۰/۰۰۰مسکونی۱
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برای کار در فروشگاه ادوات و نهاده های 
کشاورزی واقع در بلوار شهدای عبادی 

روبروی فنی و حرفه ای نیازمندیم.
 ساعت تماس 15به بعد 
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پیام شما
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
چهار شنبه* 6 بهمن 1395 * شماره 3706

ضبط و توقیف 10 تن مرغ در بیرجند
  

صدا و سیما-10 تن مرغ منجمد به علت قرار داشتن در خودرویی که دمای آن مناسب با حمل گوشت نبود کشف و ضبط شد.
سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: این محموله از تهران به بیرجند ضبط و توقیف شد و 10 تن مرغ به بیرجندمنتقل 
بفهمند شد.علیزاده افزود: از این محموله نمونه گیری اخذ و برای انجام آزمایشات الزم به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال شد. اگر  بودند  گفته  که  همشهری  جواب  در 

بانک ها به مردم استان خیانت می کنند حسابشان 
را خواهند بست باید بگویم این تنها راه مقابله با 
این موضوع است . خواهر و برادر و فرند من و شما 
به دلیل بی کاری به اعتیاد کشیده می شوند و این 
درحالی است که بانک ها برای تولید با کارآفرینان 
نه تنها همکاری نمی کنند بلکه سنگ اندازی دارند
930 ... 9۲1

هفته پیش یک خبر در روزنامه خوندم که نوشته 
بودین برای حل مشکالت مسکن جلسه گرفتین 
بگم  خواستم  نیومده  شهرسازی  و  مسکن  و 
با  معموال در هیچ جای دنیا متهم رغبتی ندارد 
پای خودش به دادگاه آنهم دادگاه افکار عمومی 
چند هر  شهرسازی  و  مسکن  دوستان   بیاید. 
پاسخگویی  به  نیازی  فعلی  نسل  با  االن  که   
نمی بینند اما آیندگان و کسانی که از شهرهای 
خواهند  استفاده  ایشان  دست  به  شده  طراحی 
کرد در مورد آنها قضاوت نموده و حسابشان را 

با قیامت موکول خواهند کرد
930 ... ۵۲۶ 
از شهرداری محترم تقاضا دارم یک شماره تلگرام 
تصویر  بتوانند  مردم  که  بفرمایند  اعالم  آوا  در 
ارسال کنند   برایشان  را مستقیما  مشکالت شهر 

تا اگر نیاز بود به بازدید محل بروند
91۵ ... 01۵
در رابطه با پیام دوستمون با شماره : ۶39 ... 91۵ 
البته اگه آوای عزیز پخش کنه بزرگوار اگر شما 
جایی ثابت کردید قیمت خودروی ال 90 درسال 
این  برای  حاضرم  من  بوده  14میلیون  مبلغ   91
بزرگوار یک خودروی ال90بخرم تا ازموتورسواری 
این  تخریب   قصد  اگه  بزرگوار  پیداکنه!!!  نجات 
دولت خدمت گذار رو دارید خواهشا کمی انصاف 
آوری کنم  یاد   ... باشید  و صداقت حداقل داشته 
باید در دنیای باقی جوابگو باشیم ... شصت سالتونه 

مثال ... باتشکر از آوا
ارسالی به تلگرام آوا
ساعت  وقتی  دارم  سوال  برق  شرکت  از  سالم 
1:40 نصف شب برق رو قطع می کنید چرا باید 
دقیقه  در 1۵  مرتبه   ۸ به وصل  قطع شدن  این 
بینجامد و تا 4 قطع کلی؟ نصف وسایلم سوخت 
چه کسی جوابگو است االن یکی از اهالی عدالت
910 ... ۸4۷

جای تشکر و قدردانی دارد آن مسئوول محترم و 
شجاعی که باعث جمع آوری آن همه سرعت گیر 
 در شهر شد. واقعا سرعت گیرها نماد بی فرهنگی
وبعد  قبل  اینکه  هست.خصوصا  هنری  وبی   

چهاراههایی که چراغ راهنما هم دارند .
93۶ ... ۲4۵
با سالم...کوچه پشت شهرداری)شهدای1( جلوی 
چشم عزیزان شورا و شهرداری دارن بدون مجوز 
کسی  یعنی  میکنن  درست  خالف  را   ... ملک 

متوجه نمیشه چرا...؟
93۷ ... 3۲0
آید  می  یادم  دقیقأ  دهه شصت  در  بخیر  یادش 
همین آقای علی اکبر والیتی که آدم بسیار خوب 
و انقالبی نیز هستند وقتی در یک دوره مجلس 
برای دریافت سمتی در دولت معرفی شدند فقط 
به دلیل نداشتن سوابق مبارزه در قبل از انقالب 
رد شدند و متأسفانه امروز کار بجایی رسیده که 
مشارکتی  هیچ  مقدس  دفاع  دوران  در  هرکس 
است  تر   ومدعی  درازتر  همه  از  زبانش  نداشته 
البته  تر  دشمن  انقالب  اصلی  های  بنیان  با  و 
و  شد  مطرح  ناچارأ  هم  مطهری  آقای  موضوع 
دور برداشتن این آقایان هم به دلیل آن است که 
 موقع بررسی صالحیت ها بررسی جدی نمی شود
بنده که هیچ کس ابن هیچ کس هستم و در ادارات 
دولتی کارمندان جوان به سن بچه هایم سرشان 
کنند می  بلند  زحمت  به  دادن  جواب  برای   را 
 در زمان شیرخوارگیشان  در سرمای ۲0 درجه زیر صفر

 کردستان مشغول نگهبانی بوده ام ولی چون همه 
چیز از یاد همه رفته است فکر می کنند هرکس 
بدهد  شهروندی  و  مدنی  حقوق  شعار  بیشتر 
قهرمان تر است و پایه های اقتدار نظام را نه از 
 شهدا که از قدرت چانه زنی سیاسی آن هم در

 بدترین نوعش می دانند   
91۵ ... ۶39
انتهای  از  گزارش  یک  خدا  تورا  جان  آوا  سالم 
اردیبهشت  10واقع در دشت علی آباد جلوتر از 
ظفر تهیه کن تاهمشهریان ببیند خانوارهای که 
چون  امکاناتی  از  آنجا  دارن  ساله  چهل  قدمت 
گاز سطل آشغالی وغیره محرومند اینا که خارجی 
نیستند هیچ کس بفکر اینا نیست گناه دارن بخدا 
توی این هوای سرد گاز ندارن بقیه امکانات که 
صبرمان  دیگه  کنید  تهیه  گزارش  حتما  بماند 
سرآمده رحم خوب است گرچه در دل کافر باشد 
91۵ ... ۲۵9
بودجه  اینقدر  که  طبیعی  منابع   مسئولین  سالم 
چرا  کرده   ... روستای  در  کاری  جنگل  صرف 
گیرد نمی  را  معدن  از  سنگ  بردار  بهره   جلوی 
که تمام مراتع را از بین برده االن چند ساله که 

هیچ برخوردی نشده است
91۵ ... 191
اصحاب رسانه به هوش باشید. شهرداری یا مردم 
رو بی عقل فرض کرده یا خودشون نا آگاه اند و 
یا نقاش نا آگاهی رو استخدام کردن برا کشیدن 
واقعه ی عاشورا ؛ نزدیک فلکه اول مدرس : برای 
چه انگشتای نقاشی همه شش انگشتی هستن ؟  
آخه نقاشی به این مهمی این قدر اشتباه ؟مردم 
شهرداری  به  قبال  ؟  میگن  چی  دیگه  شهرای 

تذکر دادیم اما انگار نه انگار
 91۵ ... 313

سرمقاله امروز معرکه بود باالخره یکی جرات کرد 
و گفت که سکوت و بی تفاوتی ما بی فرهنگی 
هست نه فرهنگ و تا به حال به بهانه فرهنگ 
خوب سر مردم را گرم کردند که هیچی نگویند.
91۵ ... ۲93

این دوستمون با شماره ۶39 من موندم چه شغلی 
به قول  میدانم که حدود 4ساله که  داشتند فقط 
و  فشار  نسل  اندازه ۷  زمان  و  زمین  از  خودشان 
مشکل دیدند چون از ایشون هر دو روز پیام دیدم 
حاال چند مورد از عواید برجام رو میگم امیدوارم 
نفت  فروش  لغو   1 سنگ.  در  آهنین  میخ  برود 
دربرابر غذا ۲ فروش بیش از 3ملیون بشکه نفت 
پرچم  با  ایران  های  کشتی  از  استفاده   3 روز  در 
عزیز کشورمان 4 ورود سرمایه گذاران به ایران ۵ 
خرید هواپیما نو ۶ خروج ایران از ماده هفت منشور 
زندگی  در  آن  احساس  حاال   ... ملل.و  سازمان 
روزمره ما به زمان دوسه ساله نیاز دارد .برادر من 
ایران تاحاال کشتی های ما حق تردد نداشتند باید 
از امارات با قایق و لنج اجناس با خفت به ایران 
عزیز میرسید به هواپیما سوخت نمیدادند نفت با 
کاال عوض میشد .اندکی صبر سحر نزدیک است 

عزت ایران برمی گردد و نتایج برجام ملموس
91۵ ... ۶0۸

کردم  مراجعه   ... بیمارستان  حسابداری  سالم.به 
باکمال تاسف مشاهده کردم درروز سرد زمستان 
کردم  سوال  فردی  از  را  دلیل  بود  روشن  کولر 
تا  اسراف  واقعا   . است  گرم  خیلی  داخل  .گفتند 
های خانه  در  ها  روز  این  ها  اندازه؟خیلی   چه 

سرد زندگی می کنند.قضاوت با مردم... 
91۵ ... ۶10

من یک واحد ازخانه های بنیاد مسکن گرفتم فقط 
موندم توی قرارداد من ۶4 میلیون بوده ولی وام 
کشاورزی  بانک  از  میلیون   1۲۵00000 بنیادکه 
 1۷۷00000 باید  من  بنیاد  دیرکرد  بابت  بوده 
کشاورزی  بانک  و191۸00تومان  بدهم  میلیون 
برای بیمه میگیرد توجیه کردن متقاضی ونظارت 

براین عملکرد با چه سازمانی هست؟
93۵ ... 1۶۷
از  سال  دو  گذشت  با  خواهشمندیم  مسولین  از 
انحالل میزان به فکر ما سپرده گذاران باشند آخر 
شرمنده  وخانواده  مردم  پیش  خدایی  است  سال 
شدیم مسولین قدری خودشون رو جای ما بزارند 
اینقدر دروغ به ما گفتند که دیگه اعتمادی نداری
901 ...33۸

بنیاد  ازشما میخواهم یک روز جلوی  آوا   سالم 
خانه  به  یا  و  آباد  حاجی  دهیاری  یا  و  مسکن 
های  13۵واحدی حاجی آباد در خلیج فارس با 
بپرسید  بعدش  و  بکنید  مصاحبه  یک  متقاضیان 
که ازساخت و اب وبرق و مبالغ و اقساط سنگین 
روزی  روز  هر  اگر  بگویند  برایتان  واحدشان 
و  نخوریم  هیچی  و  کارکنیم  30000هزارتومان 
 کرایه خانه ندیم نصف پول قسط بنیاد رو نمیتوانیم

قیمت  ارزان  مسکن  طرح  واقعأ  کنیم  پرداخت   
همینه ؟بخداقسم موندیم چیکارکنیم

91۵ ... 1۵۲
با سالم وصبح بخیر.خواستم با نزدیک شدن به 
سال جدید از آقای شهردار خواهش کنم با چند 
هنرمند قرارداد ببندند تا نسبت به تهیه المانهای 
جدید برای میدانهای مرکزی شهر فکری بکنن 
سنخیت  شهر  تاریخی  وپیشینه  فرهنگ  با  که 
داشته باشد و مجسمه پدر و بچه ای که میدان 
باعث  و  است  آور  تاسف  واقعا  شده  نصب  امام 
مسخره کردن مردم شهر از طرف مهمان هایی 

که ازشهردیگر می آیند شده ... 
91۵ ... ۸1۲

های  موسسه  گشایش  تب  که  زمانی   ... سالم 
نماند  عقب  قافله  از  گرفت  فرا  را  کشور  مالی 
تبلیغات  کلی  با  موسسه ای  احداث  به  اقدام  و 
؛  عدالت  ترازوی  آرم  اعتبار  به  مردم  و  کردن 
استقبال خوبی از موسسه کردن ؛ چنانچه حتی 
از روی همان نماد  نیز  نام آن به عنوان میزان 
این گاو دو صد من  تا زمانی که  ؛  انتخاب شد 
شیر ده خوب بود و رونق داشت ؛همگی دوستان 
کلی پشتیبانی و غرور و مدعی مالکیت داشتند ؛ 
ولی تا مشکل پیش آمد ؛ این بچه سر راهی در 
آمد و بی پدر مادر  بعد از سالها تازه ادعای غیر 

قانونی بودن هم سر می دهند.
91۵ ... ۲۶۷

سالم و خسته نباشید به مسوؤلین سیستم بانکی 
به پرسنل خود نحوه برخورد  بیرجند لطف کنید 
بدهکار  کنید  زد  گوش  را  مشتریان  با  مناسب 

هستیم گناه کبیره مرتکب نشده ایم 
91۵ ... ۲۵1

وقتی پالسکو سوخت سران کشوری همه به فکر 
جبران خسارت بودن ولی هیچکس به فکر میزان 

نیست که دو ساله زندگی مردم رو نابود کرده
91۵ ... ۲3۲

شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
عملیات  رساند:  می  اطالع  به   9۵/11/3 مورخ 
کابل کشی تلفن ثابت در مهر شهر انجام شده و 
سایر تجهیزات مورد نیاز در حال نصب می باشد.

افتتاحیه  آئین  در  امیری  صالحی  رضا  سید 
مشهد  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت 
عنوان  به  مشهد  انتخاب  گفت:   ۲01۷
تواند  می  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت 
برساند. جهانیان  گوش  به  را  وحدت  نوای 

مسئوالن  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  وحدت  گیری  شکل  اساس  بر  مختلف 
این مراسم شرکت کرده اند، اظهار کرد: از 
گفتمان  همان  که  رضوی  گفتمان  امروز 
اسالم  جهان  در  است  انسانیت  و  و  صلح 

دمیده می شود.

سیره رضوی جهان اسالم
 را مصون سازی می کند

تولیت آستان قدس رضوی هم عنوان کرد: 
سیره امام رضا)ع( می تواند جهان اسالم را 
مصون سازی کند و صیانت و امنیتی به نام 
به  تهدیدات  مقابل  در  را  رضا)ع(  حضرت 
ارمغان می آورد.سیره رضوی جهان اسالم را 
مصون سازی می کندبه گزارش گروه استان 
های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، آیت 
آغازین  مراسم  در  رئیسی  ابراهیم  سید  ا... 
رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم 
در حرم مطهر رضوی با اشاره به اینکه سیره 
در  فساد  و  رضوی جلوی گسترش خشونت 
افزود:انتخاب  گیرد  می  را  اسالمی  جامعه 
جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  مشهد 
بشریت  امروز  که  معناست  این  به  اسالمی 
مدنیتی  رضا)ع(  امام  سیره  از  تواند  می 
و  کرده  ایجاد  را  بهتر  زندگی  و  ارزشمند 
خشونت،  و  ترور  الحاد،  گسترش  جلوی 
در  فساد  مظاهر  و  مفاسد  تهدیدات سیاسی، 
امروز  گفت:  بگیرد.وی  را  اسالمی  جامعه 
امام رضا)ع( عشق  به  جامعه تشیع و تسنن 
می ورزند و این عشق ورزی به آن حضرت 
و  ائتالف  رمز  معصومین)ع(  ائمه  دیگر  و 
اتحاد جامعه اسالمی و هویت یافتن بیش از 
پیش جهان اسالم و انسجام مسلمین است.

به  افزود: عشق  آستان قدس رضوی  تولیت 
اطهار)ع( و گسترش سیره رضوی رمز  ائمه 
ائتالف و اتحاد جامعه اسالمی و هویت یافتن 
بیش از پیش جهان اسالم است.آیت ا... سید 
ابراهیم رئیسی گفت: پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم برای مشهد الرضا)ع( به این معناست 
آن  های  آموزه  از  باید  بالد  همه  امروز  که 
حضرت برای شکل گیری زندگی انسان در 
امروز  افزود:  کنند.وی  استفاده  کنونی  جهان 
و  اسالمی  وحدت  و  انسجام  و  اتحاد  باید 

ایستادگی در برابر دشمنان را تقویت و ترویج 
کنیم تا از جاهلیت و گم شدن هویت دینی 
اسالمی  جامعه  بر  غربی  فرهنگ  تحمیل  و 
رضوی  قدس  آستان  شود.تولیت  جلوگیری 
گفت: وزرای کشورهای اسالمی و دبیرخانه 
جامعه  باید  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت 
و  مطلع  تهدیدات  این  به  نسبت  را  اسالمی 
در  را  ساز  تمدن  های  داشته  و  ساخته  آگاه 

فرهنگ اسالمی برای جامعه معرفی کنند.
امیدواری  ابراز  رئیسی  ابراهیم  سید  ا...  آیت 
کرد: این مباحث با محوریت مشهد الرضا)ع( 

زیرا  یابد  گسترش  اسالمی  بالد  همه  به 
اقدامات  و  شعر  و  تمدن  مدنیت،  از  آنچه 
شکل  مذهبی  کالنشهر  این  در  فرهنگی 
است  مدنیتی  و  نورانیت  پرتو  در  گیرد  می 
است.وی  آمده  به دست  رضا)ع(  امام  از  که 
پایتخت های جهان  نامگذاری  تصریح کرد: 
اسالم با الهام از آموزه های ائمه معصومین 
حرکتی  و  نو  نگاهی  رضا)ع(  امام  ویژه  به 
نوین در مجموعه نامگذاری های مربوطه به 
پایتخت های جهان اسالم و ارزشمند است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه 
اخالق  و  ندای وحدت  باید  فعلی  در شرایط 
در بین جوامع اسالمی سر داده شود، گفت: 
پیامبر اکرم هدف اصلی خود را مکارم اخالق 
برای  نیز  آیسسکو  معیارهای  و  داند  می 
انتخاب پایتخت فرهنگی جهان اسالم نیز بر 

همین اساس استوار است.
در  مشهد  اینکه  بیان  با  امیری  صالحی 
و  عالمان  اجتماع  محل  فعلی  شرایط 
رویکرد  این  کرد:  تصریح  است،  هنرمندان 
بوده  رضا)ع(  حضرت  سیره  در  وگو  گفت 
جذب  نتوانیم  فعلی  شرایط  در  چرا  و  است 
است  این  جز  مگر  باشیم،  داشته  حداکثری 

که ما دارای مبانی مشترک هستیم.
مسلمانان  همه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دارای مبانی مشترک هستند، تصریح کرد: 
دشمن  یک  با  مسلمانان  فعلی  شرایط  در 
کسی  دشمن  آن  و  هستند  رو  روبه  واحد 
رحمانی  دین  از  خشن  ای  چهره  که  است 
و  فرهنگ  دهد.وزیر  می  جلوه  را  اسالم 
شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  ارشاد 
گری  افراط  به  مسلمانان  دشمنان  فعلی 
روی آورده اند و در این میان صهیونیست 
اختالف  خصوص  در  را  موثری  نقش  ها 
کنند. می  ایفا  اسالم  جهان  نفاق  و  افکنی 

امام خمینی)ره(  اینکه حضرت  بیان  با  وی 
وحدت  پرچمدار  وحدت  هفته  ایده  طرح  با 
امروز  شد:  یادآور  شد،  مسملنان  همدلی  و 

تنگا  در  جبهه  دو  سوی  از  اسالم  جهان 
قرار گرفته است و برای برون رفت از این 
است. همگرایی  و  وحدت  نیازمند  وضع 

نشان  خاطر  اسالمی  ارشاد  و  وزیرفرهنگ 
کرد: حضرت آیت ا... خامنه ای نیز همواره 
تنها  و  اند  داشته  تاکید  وحدت  بر ضرورت 
جهان  مشکالت  رفتن  بین  از  حل  راه 

اسالم را وحدت عنوان کرده اند.
صالحی امیری گفت: ریاست جمهوری نیز از 
ابتدای تشکیل دولت، وحدت و همدلی را در 

بین جهان اسالم شروع کرده است.

وی یادآور شد: برای از بین بردن مشکالت 
باید  فقر  حتی  جمله  از  جامعه  در  موجود 
برگزاری  و  بگیرد  قرار  توجه  مورد  وحدت 
شکل  زمینه  تواند  می  هایی  نشست  چنین 
گیری صلح و وحدت را در بین جهان اسالم 

تسریع کند.
صالحی امیری با اشاره به اینکه باید به شکل 
گیری تمدن نوین اسالمی کمک کنیم، خاطر 
این  باید بستر سازی مناسب در  نشان کرد: 
 زمینه شکل بگیرد و در این خصوص می توان

 برنامه های متنوعی از جمله جشنواره های 
تخصصی  های  نشست  هنری،  و  فرهنگی 
صورت  به  را  ورزشی  مسابقات  علمی،  و 

مشترک اجرایی کرد.
به  اشاره  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
بین  در  توسعه گردشگری  زمینه  باید  اینکه 
فراهم  گذشته  از  بیش  اسالمی  کشورهای 
شود، خاطر نشان کرد: جهان اسالم بیش از 
 هر زمان دیگر از تفرقه و خشونت رنج می برد

وحدت  به  دیگر  زمان  هر  از  بیش  ما  و   
نیازمندیم و سیره رضوی به ما می آموزد که 
زندگی  توانیم  در سایه فرهنگ رضوی می 
یابیم.صالحی  دست  وحدت  به  و  کنیم 
امیری گفت: فرهنگ رضوی فرهنگ گفت 
وگو و همدلی است و در این میان خراسان 
و  تمدنی  ارتباطات  تالقی  محل  مشهد  و 
کانون پیداش گفتمان های نو و محل تعامل 
است. بوده  کنون  تا  گذشته  از  افراد  میان 
آموزد ما می  به  پیشنه  این  یاداور شد:   وی 

ارتباطات و گفت  با  ارزشمند   که این جمع 
وگوهای فرهنگی می توانند طرحی نو را در 

بین جوامع اسالمی ایجاد کنند.

اعطای نشان آیسسکو
 به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

امینه  آیسسکو توسط  ادامه مراسم نشان  در 
وزیر  به  آیسسکو  دبیرکل  معاون  الحجری 

فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران اهدا شد.
مشهدالرضا )ع( 

توسعه دهنده فرهنگ رضوی

شهردار مشهد هم در ادامه این مراسم گفت: 
این سال و در تمام سال ها مشهدالرضا  در 
بودنش  ساز  تمدن  نقش  دلیل  به  باید  )ع( 

توسعه دهنده فرهنگ رضوی باشد.
اسالم  جهان  افزود:  مرتضوی  صولت  سید 
باید همواره با یکدیگر متحد باشند تا توطئه 
دشمنان در نشان دادن چهره خشن از اسالم 

های  جاذبه  مشهد  گفت:  شود.وی  خنثی 
اجتماعی  و  اقتصادی  گردشگری،  فرهنگی، 
به  خوبی  به  باید  ظرفیتها  این  و  دارد  بسیار 
گفت:  شود.وی  عرضه  و  معرفی  جهانیان 
ساز  زمینه  اسالمی  کشورهای  بین  وحدت 

صلح و دوستی بین ملتهاست.

مشهد ۲01۷ فرصتی برای شکل 
گیری تمدن نوین اسالمی است

مراسم  این  درآغاز  رضوی  خراسان  استاندار 
پایتخت  عنوان  به  مشهد  انتخاب  گفت: 
فرهنگی جهان اسالم در سال ۲01۷ فرصتی 
نوین  تمدن  گیری  شکل  برای  ارزشمند 

اسالمی در جهان اسالم است.
جوار  در  امروز  افزود:  رشیدیان  رضا  علی 
این کهن  مرکز خراسان،  در  و  حرم رضوی 
پایتخت  رویداد  ایران،  بزرگ  و  مردان  دیار 

فرهنگی جهان اسالم آغاز می شود.
تاریخ  طول  در  مشهد  اینکه  به  بیان  با  وی 
پر فراز و نشیب خود در حوزه های مختلف 
فرهنگی و دینی نامدار بوده است، گفت: این 
پیونددهنده فکری و  به عنوان  شهر همواره 
است. بوده  مطرح  جهان  و  کشور  فرهنگی 

اینکه حوزه  با بیان  استاندار خراسان رضوی 
انسان  همه  مشهد  بزرگان  فکری  گستره 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  زمین  کره  های 
بازار  اسالم  از  پس  کرد:  نشان  است،خاطر 
علم و ادب در این خطه پر رونق بوده است 
و نامدارانی همچون حکیم فردوسی، غزالی، 
شیخ طوسی و بسیاری دیگر از علما در این 
مشهد  گفت:  اند.وی  کرده  رشد  سرزمین 
جهان  آینده  در  را  اساسی  نقش  تواند  می 
کالن  بزرگترین  عنوان  و  کند  ایفا  اسالم 
شهر مذهبی جهان اسالم به شایستگی می 
نقشی  اسالمی  نوین  تمدن  طرح  در  تواند 
اساسی ایفا کند و کانون ارتباطات فرهنگی 

و فکری در منطقه به حساب بیاید.

پیروی  با  تواند  می  مشهد  افزود:  رشیدیان 
عنوان  به  رضا)ع(  حضرت  رویکردهای  از 
جهان  بین  در  بزرگ  فکری  مرکز  یک 
اسالم شناخته شود.استاندار خراسان رضوی 
و  صلح  همدلی  وحدت،  نوای  کرد:  تصریح 
نواخته  مشهد  از  تواند  می  برادری  و  صفا 
شود و این نوا به گوش همه جهانیان برسد.
وی یادآور شد: مشهد شایستگی این را دارد 
حوزه  همچون  موجود  های  ظرفیت  از  که 
استفاده  خود  های  دانگشاه  و  علمیه  های 
وگوهای  گفت  کانون  عنوان  به  و  کند 

جهانی در سطح جهان شناخته شود.

رونمایی از آثار فرهنگی مشهد 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم

همچون  نفیسی  آثار  مراسم  این  ادامه  در 
قرآن نفیس به خط مرحوم نیریزی، تابلوی 
که  فرشچیان  استاد  آهوی  ضامن  معرق 
تابلوی  کرده،  طراحی  را  آن  ارزکان  سعید 
نگار  هفته  الشموس،  شمس  خوشنویسی 
ویژه  سرود  و  نماهنگ   ،۲01۷ مشهد 
کتاب  اسالم،  جهان  فرهنگی  پایتخت 
کشورهای جهان اسالم و خوشنویسی کتیبه 
در این ایام رونمایی شد و یک فیلم مستند 
1۵ دقیقه ای از تصاویر مشهد در یک قرن 
گذشته که تاکنون دیده نشده نیز به نمایش 
ازتمبر  مراسم  ادامه  در  آمد.همچنین  در 
فرهنگی  پایتخت  مشهد  رویداد  یادبود 

جهاناسالم در سال ۲01۷رونمایی شد.

کتابت قرآن کریم همزمان 
با آغاز رویداد مشهد ۲01۷

همزمان با آغازاین مراسم کتابت قرآن کریم 
توسط خوشنویسان و خطاطان برحسته کشور 
در جوار تاالر قدس حرم مطهر رضوی آغاز 
شد.۷0 خوشنویس برتر کشور در موزه قرآن و 
نفایس حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( قرآن 
آیات  کنند.خوشنویسان  می  کتابت  را  کریم 
قرآن کریم را به خط ثلث به رشته تحریر در 
می آورند تا در مراسمی به عنوان اثر ماندگار 
این  افتتاحیه  رونمایی شود.در مراسم رسمی 
های  شخصیت  مسئوالن  بزرگ  رویداد 
و  فرهنگ  وزیر  جمله  از  کشوری  برجسته 
ارشاد اسالمی، بیش از ۲۵0 میهمان خارجی 
از کشورهای اسالمی اعم از وزرا ، نمایندگان 
مجلس ، ملی ، سفرا ، کاردارها ، شخصیت 

های فرهنگی ، مذهبی حضور دارند.

تولیت آستان قدس رضوی : سیره رضوی جهان اسالم را مصون سازی می کند

مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسالم شد
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یادداشت

گریزیبرمدخل
موسیقیایرانیما

* تعریف

این یادداشت کوتاه می تواند مدخلی باشد برای 
ورود به گفت وگوها و مباحث احتمالی آینده. بی 
توجهی به تعریف هایمان از واژگان و سرفصل های 
اصلی و تعیین کننده موسیقی ما را در دایره و دور 
باطل و بی حاصلی قرار می دهد که تا به امروز با 
آن دست به گریبان بوده ایم. اصواًل در هر مبحث 
فرهنگی، علمی و ... برای به نتیجه رسیدن بهتر 
باید مفاهیم اصلی بحث را که مطرح است  ابتدا 
در  تا  باشد  واضح  و  روشن  کاماًل  طرفین  برای 
همان دور باطل بی نتیجه مورد اشاره قرار نگیریم. 
آیا واقعاً موسیقی موسوم به سنتی همان موسیقی ای 
است که به همین نام مثاًل از رادیو و تلویزیون یا 
از طریق نوارها و سی دی های موجود در بازار و 

دیگر رسانه های موجود می شنویم؟
بار  دارای یک  موسیقی سنتی  واژه  خود  اساساً 
منفی است و مفهومی ایستا و شبیه به بازگشت به 
گذشته را به ذهن متبادر می کند. اغلب موسیقی 
های متداول و معمول امروز که سنتی هم تلقی می 
موسیقی  که  نیست  مشخص  هم  چندان  شوند 
سنتی هستند یا نوعی دیگر از دیگر انواع موسیقی. 
جامعی  و  رسا  مفهوم  سنتی«  »موسیقی  عبارت 
نیست.  ما  پشتوانه  پر  و  برای موسیقی کالسیک 
ترجیحاً به نظر من شاید »موسیقی اصیل ایرانی« 
یا »موسیقی ملی« مفاهیمی رساتر و جامع تری 
برای موسیقی ما باشند و همان طور که قباًل اشاره 
شد مفاهیم »بازگشت به گذشته« و »ارتجاعی« 
را هم به ذهن تحمیل نمی کند. برداشت عوامانه 
از موسیقی موسوم به »سنتی« این گونه معمول 
تار و تنبک و کمانچه و  با  را  است که هر آنچه 
دف و نی و سایر متعلقات این گونه سازها و چهچه 
خواننده توام باشد را سنتی تلقی کنند و هر آنچه 
غیر از این ها را که با سازهای معمول سینتیسایزر و 
متعلقات آن توام با صدای بم و زیر خوانندگانی فاقد 
چهچه و تحریر را »پاپ« بنامند. باید گفت تنها به 
اعتبار تار و تنبک، کمانچه و چهچه نمی توان آن 
نوع موسیقی را موسیقی اصیل تلقی کرد. توجه به 
مناسبات و پیشینه و پیوند تاریخی و اجتماعی و ... 
الزم است تا به این نوع موسیقی شاید بتوان گفت 
موسیقی اصیل و ملی ایرانی یا به تعبیری معمول 
تر آن را موسیقی »سنتی« نامید. اساساً ما در وادی 
ایم که به خودی  و حوزه موضوعی قدم گذاشته 
و  است  دار  شایبه  حوزه  این  و  موضوع  این  خود 
درباره بودن و نبودنش سال هاست بحث و جدل و 
منازعه است. اگر پذیرفته باشیم که موسیقی موسوم 
به سنتی یا به تعبیری دیگر موسیقی اصیل ایرانی 
با آن مبانی که موسیقی جدی ایرانی باید داشته 
درصد  تقریباً  که  گفت  توان  می  جرات  به  باشد، 
بسیار باالیی از موسیقی های موجود و موسوم به 
سنتی بیشترشان را باید موسیقی پاپیوالر یا عامه 
پسند نامید و ادامه طبیعیه موسیقی پیشینه دار و با 
هویت و صاحب شناسنامه ملی ما به حساب نباید 
آورده شوند و اگر قصد و غرض رفتن به سوی نقد 
صادقانه و آنالیز موجودیت موسیقی امروز و گشایش 
و روزنه یی حتی اندک به سوی اصالح موجودیت 
موسیقی باشد. )قصد نقد آثار موجود نیست( چه بسا 
که بسیاری از این آثار سالم و در خور توجه باشند 
از جمله  به سایر حوزه های موسیقی،  متعلق  اما 
موسیقی موسوم به تلفیقی، فیوژن و ... که در جای 
خود این آثار باید نقد و بررسی شوند. آثار صاحب 
این قلم نیز از این قاعده نمی تواند مستثنی باشد 
و چرا که چنین نباشد! از آنجایی که فرهیختگان 
اجماعی  به  و هنر  فرهنگ  و صاحبنظران عرصه 
واحد از تعریف واژگان گوناگون در هنر های مختلف 
نرسیده اند و قطعاً دورنمایی نزدیک برای این اجماع 
نمی توان متصور بود. هر کس از ظن خود این واژگان 
را تعریف می کند. متاسفانه اغتشاش و گوناگونی 
نظرات نیز راه ناهموار را ناهموار تر کرده و می کند.
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یک  سرگذشت  بیانگر  موسیقی  برزجی-  عصمت 
قوم درحوزه تاریخی و فرهنگی است؛ این موضوع در 
خصوص موسیقی محلی و بومی استان خراسان جنوبی 
کارهای  برای  این خطه  مردمان  و  می کند  هم صدق 
مختلف از جمله کشاورزی و کاشت گندم برای نزول 
باران و سایر آداب و رسوم دارای موسیقی های خاص 
و متنوع هستند که هویت و فرهنگ این کویر نشینان 

را از سایر مردم جدا کرده است.
و  زیبا  آوازهای  و  ترانه ها  جنوبی  خراسان  منطقه  در 
آوازی  و  سازی  آهنگ های  و  رقص ها  حماسی ترین 
موج  هجوم  اخیر  سال های  در  متاسفانه  دارد.  رواج  
موسیقی های غربی حیات این نوع موسیقی را به شدت 
در معرض آسیب قرار داده است و موجب شده که این 

موسیقی در آستانه فراموشی قرار گیرد.
موسیقی  از  بخشی  معرفی  به  رو  پیش  گزارش  در 
محلی خراسان جنوبی و ابزارهایی که برای این منظور 

استفاده می شود می پردازیم:

ریتم پنج ضربی؛ 
شاخصه اصلی موسیقی خراسان جنوبی

خراسان  جنوبی  مردم  فرهنگ  در  موسیقی  ابزارهای 
در  که  سازهایی  کلی  طور  به  دارند.  ویژه ای  جایگاه 
دسته  سه  به  شود  می   استفاده  خراسان جنوبی  استان 
کلی “سازهای زهی، سازهای کوبه ای و سازهای بادی” 
حرکات  خراسان،  موسیقی  ویژگی  شوند.  می   تقسیم 
به  منطقه  این  در  موسیقی  است.  نمایشی  و  ریتمیک 
ویژه در شهرستان بیرجند از سابقه ای طوالنی برخوردار 
است. این شهرستان دارای رقص ها و موسیقی های بسیار 
متنوعی است. ریتم های پنج ضربی )سه تایی و دو تایی( 
متداول در این منطقه دارای ویژگی های خاص خود است 

و در دیگر نقاط ایران مرسوم نیست.
 در منطقه قهستان و بیرجند ترانه ها و آوازهای زیبا و 
حماسی ترین رقص ها و آهنگ های سازی و آوازی رواج 
توسط  معمواًل  که  نی  و  دایره  )ساز(،  دارد. دهل، سرنا 
خود نوازندگان ساخته می شوند از جمله سازهای محلی 
بیرجند است. ساز دوتار از سازهایی است که عمومیت 
و  است،  رایج  استان  از  نقاطی  در  و  دارد  زیادی  خیلی 
با پنجه  بلند که  از خانواده سازهای دسته  سازی است 
آوازهای  کننده  همراهی  دوتار  ساز  می شود.  نواخته 

فراقی، داستان  هایی که به حالت موسیقیایی در منطقه 
اجرا می  شده  و در طول تاریخ همواره در کنار آوازهای 
خراسان جنوبی وجود داشته است. به جهت همجواری 
بلوچستان، “ساز قیچک”  هم در  و  استان سیستان  با 
برخی نقاط استان خراسان جنوبی اجرا می  شود و جزو 

سازهای زهی آرشه  ای است.

نای شادمانی “سرنا” 
در آیین های سور خراسان جنوبی

“سرنا یا سورنای” به معنای نای شادمانی است، رواج 
عمده  ای که ساز سورنا در خراسان جنوبی دارد به دلیل 
که  دیگری  کارکرد  و  است  سور  های  آیین   در  حضور 
که  بوده  این  است  داشته  حال  تا  گذشته  از  سرنا  ساز 

نغمات حماسی را با این ساز اجرا می کردند.
است  سازهایی  از  دیگر  یکی  قوش نی”  یا  “قوشمه 
در  بیشتر  و  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  استان  در  که 
بوده،  گذشته  از  که  جشن هایی  یا  سور  مراسم های 
حضور داشته است. “دهل” همیشه چه در آهنگ  های 
رزمی و چه در آهنگ  های بزمی به جهت حفظ ریتم 
آیینی  بوده است. در حرکات  همراهی کننده ساز سرنا 
آنان  تا  باشد  باید  دهل  می دهند،  انجام  هنرمندان  که 
بتوانند ریتم حرکت را بگیرند و گروه بتواند هماهنگ  تر 
این کار را انجام دهد.  دایره، سازی است که در استان 
حضور  جهت  به  بیشتر  و  داشته  وجود  جنوبی  خراسان 
به  که  رفته  کار  به  استان  بانوان  موسیقی  بخش  در 
آن “پادایرگی” می گویند که بیشتر موسیقی آیین  های 
سور و جشن بوده که از گذشته استفاده می  شده است.

مثاًل در مراسم جشن عروسی بسیاری از آوازهایی که 
نشاندن  تخت  به  یا  و  داماد  پوشاندن  لباس  به  مربوط 
عروس بوده و یا مراسم هایی که در جشن های عروسی 
اجرا می  شده است، خانم  ها با دایره یک سری آوازهای 
خاص را می  خواندند. “ نی” جزء سازهای بادی است 
که بیشتر آوازهای چوپانی یا شبانی را با آن اجرا می کردند 
دل  در  که  است  بوده  چوپانانی  یار  همواره  نی  ساز  و 
شب و در تنهایی خویش از این ساز استفاده می کردند 
و به نوعی غم و دردی که در وجودش بوده را با ساز 

نی ابزار کرده است. 
در  محلی  رقص های  ویژه  موسیقی  قطعات  برخی   
ناره، چنشتی، چپ  ناره  اصیل،  از:  عبارتند  منطقه  این 
بر  عالوه   . و...  ضرب  سه  احوال،  شیرجه،  راست،  و 
رقص های  گروهی،  و  نفره  دو  انفرادی،  رقص های 
به  آن ها  رقصندگان  چون  که  دارد  وجود  نیز  دیگری 
بازی ها”  ردیف “چوب  در  نیز می پردازند،  بازی  چوب 

به حساب می آیند.  
این رقص ها پیچیده و سخت هستند و نیاز به مهارت، 
تمرین و انعطاف بدن دارد. آهنگ های ویژه چوب بازی 
پک،  پک  خاک،  به  وسط  خاک،  به  کنار  آزاد،  شامل 

دست به خواب، پشت و گندم کاری است.

راهکارهای حفظ  موسیقی اصیل استان 
ضبط این نغمه ها توسط دستگاه های متولی  

 
است  معتقد  جنوبی  خراسان  موسیقی  انجمن  رئیس 
با  مناجات  و  نیایش  بیانگر  استان  نواحی  که  موسیقی 
در  دینی  آموزه های  تاللو  نشانگر  این  و  است  خداوند 

زندگی مردم این مرز و بوم است.
گوید:  می  جنوبی  خراسان  آوای  به  قاسمی  عادل 
نواهای  و  آواها  ها،  نغمه  از  گرفته  بر  نواحی  موسیقی 
در  ریشه  که  است  استان  مختلف  نواحی  و  مناطق 
و  رنج  کار،  آواهای  جغرافیایی،  هوایی،  و  آب  شرایط 

شادی های مردم دارد.
استان،  در  نواحی  موسیقی  تاریخچه  مورد  در  وی   
تاریخچه  دقیق  زمان  و  تاریخ  ذکر  کند:  اظهار می  نیز 
موسیقی نواحی غیر ممکن است چرا که ریشه در تاریخ 
های  دوره  در  و  دارد  منطقه  این  مردمان  فرهنگ  و 
رسیده  ما  به  نسل  به  نسل  و  سینه  به  سینه  مختلف 
ورود  به  توجه  با  امروزه  کند:  می  عنوان  وی  است. 
و  ارتباطات  امر  در  سهولت  و  جدید  های  تکنولوژی 
حفظ  شده  ایجاد  مردم  زندگی  سبک  در  که  تغییراتی 
و حراست از این میراث کهن مشکل به نظر می رسد.

به گفته وی معضلی که سبب شد تا اصالت و بکر بودن 
نغمه ها دستخوش تغییر شود، به کارگیری و استفاده از 
نغمه قطعه های موسیقی پاپ و سنتی ایرانی که مورد 
اقبال مردم قرار گرفته و این امر به دلیل جذب و جلب 
نظر بیشتر مخاطب توسط برخی از هنرمندان موسیقی 

مقامی اتفاق افتاده است. 
موسیقی نواحی این منطقه به  قاسمی تصریح می کند: 
همراه رقص و حرکت های موزون است که این حرکت 
ها همگی دارای مفهوم و معنای خاصی است از جمله 
و  داشت  کاشت،  مختلف  مراحل  به  اشاره  که  رقصی 
خداوند  با  کشاورز  ارتباط  نوعی  و  دارد  گندم  برداشت 

را نشان می دهد.
حراست  و  حفظ  راهکارهای  مهمترین  از  وی  گفته  به 
های  نغمه  این  ضبط  و  ثبت  کهن،  میراث  این  از 
کار  این  و  است  متولی  های  دستگاه  توسط  ارزشمند 
بر  از عهده هر کسی  و  دارد  ای  ویژه  به تخصص  نیاز 
نمی آید چرا که تاکنون شاید جسته و گریخته کارهایی 
انجام شده باشد اما کسی که این کار را انجام می دهد 
مردم  شناسی،  جامعه  نظیر  مختلفی  علوم  به  آشنا  باید 

شناسی و اتنوموزیکولوژی و ... باشد.
رئیس انجمن موسیقی خراسان جنوبی عنوان می کند: 
و  جمعی  های  رسانه  از  مختلف  آثار  پخش  با  امروزه 
آثار،  این  از  مقامی  موسیقی  هنرمندان  پذیری  تاثیر 
و  شده  تغییر  دچار  نواحی  موسیقی  های  نغمه  اصالت 
تشخیص آواهای اصیل از غیر اصیل امری دشوار است.

نیایش خدا ، خمیر مایه موسیقی خراسان جنوبی  
20 نکته عجیب اما جالب ...

میانگین  طور  به   .1
مردم از عنکبوت بیشتر 

مي ترسند تا از مرگ.
تواند  مي  حلزون   .2

سه سال بخوابد.
3.  اگر جمعیت چین 
مقابل  صف  یک  در 

این صف به خاطر سرعت تولید  راه بروند،  شما 
مثل هیچ وقت تمام نخواهد شد.

فقط  کردن  کم  با  آمریکا  هوایي  خطوط   .4
در سال 1987  از ساالد هر مسافر  زیتون  یک 

توانست 40 هزار دالر صرفه جویي کند.
5. ملت آمریکا بطور میانگین روزانه 73 هزار 

متر مربع فقط پیتزا مي خورند.
6. چشم هاي شترمرغ از مغزش بزرگتر است.

7. پروانه ها با پاهایشان مي چشند.
8. گربه ها در حالت عادی مي توانند بیش از 
یکصد صدا با حنجره خود تولید کنند. در حالي 

که سگ ها کمتر از ده صدا.
که  هایي  چیني  تعداد  شود  می  گفته   .9
که  هایي  آمریکایي  تعداد  از   ! بلدند  انگلیسي 

انگلیسي بلدند ! خیلی بیشتر است.
10. فیل ها تنها حیواناتي هستند که در هیچ 

شرایطی نمي توانند از جایی بپرند.
زنید،  مي  زبان  را  تمبر  یک  که  بار  هر   .11

1/10 کالري انرژي مصرف مي کنید.
دست  چپ  قطبي،  هاي  خرس  تمام   .12
این  از  بیشتر  کارهایشان  انجام  برای  و  هستند 

دست استفاده می کنند.
13.  اگر یک ماهي قرمز را در یک اتاق تاریک 

قرار دهید، کم کم رنگش سفید مي شود.
 6 ماه و   7 اگر بصورت مداوم 8 سال و   .14
گرم  براي  الزم  انرژي صوتي  بزنید،  فریاد  روز 

کردن یک فنجان قهوه را تولید کرده اید.
15. گفته می شود کوتاه ترین جنگ در تاریخ 
1896 بین نازي ها و انگلستان رخ داده که 38 

دقیقه به طول انجامیده است.
16. هر تکه کاغذ را نمي توان بیش از 9 بار تا کرد.
تولد همین  بدو  از  ما  17. ساختار چشم هاي 
هیچ  ما  و گوش  دماغ  رشد  اما  اند،  بوده  اندازه 

وقت نمي تواند متوقف شود.
18. در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال 
اي  اندازه  به  است.  شده  ساخته  میالد  از  قبل 
دیواري  آن  با  توان  مي  که  رفته  بکار  سنگ 
آجري به ارتفاع 50 سانتي متر دور دنیا ساخت.

I am.  .19 کوتاهترین جمله کاملی است که 
در زبان انگلیسي وجود دارد.

را دریک خط  تمام رگ هاي خوني  اگر   .20
بگذاریم، تقریبا 97 هزار کیلومتر مي شود.
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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.
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شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه 
پیش قدم می باشید، تقاضای مشارکت در این عمل 

خداپسندانه را داریم.

شمارههایتماس:09151604600-32430457
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی
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احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟
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آیه روز  

بگو اوست كه شما را در زمين پراكنده كرده و به نزد او ]ست كه[ گرد آورده خواهيد شد.
سوره الملك، آيه 24

حدیث روز  

هر كس براي رضا و خوشنودي خداوند ازدواج نمايد و با خويشان خود صله رحم نمايد، خداوند او را در 
قيامت مفتخر و سربلند مي گرداند. امام سجاد )َع(

كى باشد و كى كه باز آيم سويت
چون سـرمه كشم به ديده خاک كويت
تو چون گل خندان شوى از شادى و من

پـروانه صفت كنم دمادم بويت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

رابطه عشق و سالمتی

است،  متعادلش خوب  مقدار  به  گرچه هر چيزى 
ندانيد.  صادق  را  قضيه  اين  عشق  مورد  در  اما 
عاشقانه  رابطه  يك  داشتن  مى گويند  دانشمندان 
و سالم براى قلب خوب است، البته معلوم نيست 
دقيقا چرا. اين امر ممکن است به اين دليل باشد 
افرادى را نزديك و سالمى را با همسرشان دارند، 
فعال تر  جسمى  لحاظ  از  مى  كشند،  سيگار  كمتر 
يك  زندگى شان  بيشترى  احتمال  با  و  هستند 

ساختار اجتماعى كامال تکامل يافته دارد.
به گفته پژوهشگران يك نظريه در اين مورد اين 
است كه افرادى كه داراى چنين رابطه اى هستند، 
هورمونى  عصبى-  تغييرات  دچار  است  ممکن 
بر  جمله  از  بدن  روى  بر  مثبتى  اثرات  كه  شوند 
دستگاه قلبى - عروقى داشته باشد. سطح برخى 
و  استرس  ميزان  به  بسته  بدن  در  هورمون ها  از 
اضطراب فرد متفاوت است. گرچه اين نظريه ثابت 
نشده است، اما نظر بر اين است كه قرار داشتن 
در چنين رابطه اى ممکن است اثرات مثبتى بر بر 
دستگاه قلبى- عروقى در درازمدت بگذارد. در واقع 
بررسى ها نشان داده اند كه استرس كشنده است و 
تنهايى مرگبار و از دست دادن يك فرد محبوب به 
معناى واقعى كلمه “قلب را مى شکند.”تعارض يا 
منفى گرايى در يك رابطه خطر ابتال به بيمارى هاى 
عروق كورونر قلب را مى افزايد. در يك بررسى كه 
بنياد قلب و سکته مغزى كانادا انجام داد مشخص 
شد كه افرادى داراى روابطى ناشاد با همسرشان 
به طور مداوم  او هستند،  با  هستند، هنگامى كه 

فشارخونشان باال است.

درویش و کریم خان

زند  خان  كريم  باغ  كنار  از  تهى   دست  درويشى 
دست  با  و  افتاد  شاه  به  چشمش  مى كرد.  عبور 
اشاره اى به او كرد. كريم خان دستور داد درويش 
را به داخل باغ آوردند. كريم خان گفت: اين اشاره  

هاى تو براى چه بود؟ 
درويش گفت: نام من كريم است و نام تو هم كريم 
و خدا هم كريم. آن كريم به تو چقدر داده است و 
به من چى داده ؟كريم خان در حال كشيدن قليان 
همين  گفت:  درويش  مى خواهى؟  چه  گفت  بود؛ 
قليان، مرا بس است! چند روز بعد درويش قليان را 
به بازار برد و قليان بفروخت. خريدار قليان كسى 
نبود جز كسى كه مى  خواست نزد كريم خان رفته 
و تحفه براى خان ببرد! پس جيب درويش پر از 
روزگارى  برد!  كريم خان  نزد  قليان  و  كرد  سکه 
رفت   خان  نزد  تشکر  جهت  درويش  شد.  سپرى 
ناگه چشمش به قليان افتاد و با دست اشاره اى به 
كريم خان زند كرد و گفت: نه من كريمم نه تو؛ 
كريم فقط خداست، كه جيب مرا پر از پول كرد و 

قليان تو هم سر جايش هست.

برخى افراد چنان در مصرف پول خود عجله 
مى كنند كه در نهايت خود را در حال استفاده از 
پول هاى به دست نيامده مى يابند. بدين معنا 
كه براى رسيدن به خواسته هاى رنگارنگ و 
گاه عجيب، پول ها را حتى پيش از دريافت 
خرج مى كنند. وام مى گيرند و بدهى به بار 
مستقيم  مسيرى  گرايشى  چنين  آورند.  مى 
به سوى نابودى و ورشکستگى است اما چرا 
برخى افراد چنين ولخرج و گروه ديگر صرفه 
جو و اهل پس انداز هستند؟ چه چيزى زندگى 
مالى تعدادى از باهوش ترين و شايسته ترين 
افراد جامعه را به نابودى مى كشاند؟اگر مى 
خواهيد از چند و چون اين خطاهاى احساسى و 
ارتباط آنها با پول مطلع شويد، ادامه اين مطلب 
را از دست ندهيد زيرا در موارد زير، نمونه هاى 
به  نادرست منتهى  احساسات  از  برجسته اى 
ولخرجى را به شما معرفى كرده ايم. اگر اين 
احساسات را بشناسيد با اندكى كنترل و تالش 
مى توانيد در زمان تصميم گيرى مانع تاثير آنها 

شويد و پول خود را از هدر رفتن حفظ كنيد.

1. تمایل پیوسته به خرید
افسردگى،  احساس  كه  زمانى  ما  از  بسيارى 
نگرانى و تنهايى مى كنيم، براى تغيير حال 
خود به اقدامات افراطى روى مى آوريم. براى 
نمونه، برخى بيش از اندازه غذا مى خورند يا 
مواد مخدر و الکل مصرف مى كنند؛ اقداماتى 
كه نه تنها به حل مسئله كمك نمى كند بلکه 

در نهايت مخرب از كار در مى آيد.
حال جالب است بدانيد كه يکى از مهم ترين 
نمونه هاى كنترل شرايط نامناسب روانى، روى 
آوردن به خريد پيوسته است. حتما افرادى را 
براى  سخت  هاى  وضعيت  در  كه  ايد  ديده 
كنترل احساسات خود به خيابان مى روند و هر 
چيزى را بى توجه به قيمت و كاربرد مى خرند. 
سراسر  معموال  بيهوده،  خريدهاى  گونه   اين 
بى مصرف هستند و با دور ريختن پول فرقى 
ندارند. فرد با خريدن يك لباس، كفش و حتى 
خريدهاى گران قيمت ترى چون خودرو سعى 
مى كند افسردگى و اضطراب خود را كنترل 
كند، غافل از آن كه اين روش تنها چند دقيقه 

يا در نهايت چند ساعت موثر است و حالت 
روانى ناخوشايند، به سرعت باز خواهد گشت.

2. دست کم گرفتن 
شرایط سخت در آینده 

ممکن است افراد با وضعيت هاى خاصى رشد 
كرده باشند و به داليل مختلف به اين باور برسند 
كه هميشه موفق اند. در حالى كه زندگى روندى 
فرا  دوره هاى سخت حتما  و  دارد  اى  چرخه 
خواهند رسيد. دوره هايى كه اگر از پيش براى 
آنها آماده نشده باشيد، بى شك تمام زندگى 
را  جهان  كه  كرد.افرادى  خواهد  نابود  را  شما 
اين گونه مى نگرند، اغلب ولخرج هايى هستند 
كه بدون توجه به بودجه و پس انداز اقدام به 
خريد و معامله مى كنند. آنها هيچ تفاوتى ميان 
بدتر  و  شوند  نمى  قائل  ناگهانى  ميل  و  نياز 
نيز  خود  فرزندان  به  را  ديدگاه  همين   اينکه 
مى آموزانند. به اين ترتيب نه تنها خودشان 
را در برابر سختى ها ناتوان مى سازند، بلکه 
با آموزش نامناسب، نسل هاى بعدى را نيز با 

خطراتى مشابه مواجه مى كنند.

در صورتى كه با چنين احساساتى مواجه ايد بايد 
به سرعت راهى براى كنترل آن بيابيد. بودجه 
بندى فرآيندى است كه مى تواند اين مشکل 
را درمان كند. راهنمايى هاى بى شمارى در 
اين زمينه ارائه شده است كه با استفاده از آنها 

مى توانيد  به مقصد برسانيد.
3. رقابت میان والدین 

هاى  دشوارى  دست  آن  از  نيز  مورد  اين 
احساسى است كه در كنار تمام معايب، پول 
شما را نيز هدر خواهد داد. اگر پدر و مادر به 
نباشند،  با يکديگر هماهنگ  لحاظ احساسى 
خانه،  به  فرزندان  ورود  از  پس  است  ممکن 
از  يك  هر  كه  معنا  بدين  شود.  بدتر  شرايط 
والدين براى جلب توجه بيشتر كودک تالش 

كند و رقابتى بيهوده ميان آنها شکل گيرد.  
اين رقابت بر تربيت كودک تاثير بسيار نامناسبى 
مى گذارد و در بزرگسالى او را با خطرات روانى 
به عالوه پول و منابع مالى  مواجه مى كند. 
خانواده نيز از چنين رقابتى تاثير خواهد گرفت 
زيرا بخشى از پول خود را صرف خريد لوازم 

بيهوده براى كودک مى كنند. پولى كه اگر پس 
انداز شود، آينده كودک را تضمين خواهد كرد. 
اين مشکل و ظهور آن در خانواده به معناى 
وجود ناهماهنگى جدى ميان پدر و مادر است. 
از اين رو به شما توصيه مى كنيم كه در اين 
وضعيت ها از مشاوره متخصص روانشناسى 
بهره بگيريد و در كمترين زمان، راهى براى 
هماهنگى عاطفى با شريك زندگى خود بيابيد.

4. کمک بیش از حد به دیگران 
خير  جهت  در  كه  آن  بدون  پول  و  ثروت 
عمومى به كار گرفته شود، هيچ معنايى ندارد. 
اگر از پول و درآمد خود براى كمك به ديگران 
استفاده نکنيد، ارزش واقعى انسانيت را نخواهيد 
شناخت و احساس خوشبختى واقعى را نخواهيد 
چشيد اما همين اقدام مقدس و واال نيز اگر از 
احساسات نامطلوب سرچشمه گرفته باشد، در 
نهايت اثر معکوس خواهد داشت. براى نمونه 
بسيارى از افراد پس از موفقيت، دچار نوعى 
حس گناه مى شوند و ناخودآگاه خود را مسئول 

ناكامى ديگران مى دانند.

عارفانه روز

در عجبم از كسى كه كوه را مى شکافد تا
 به معدن جواهر برسد، ولى خويش را نمى كاود 

تا به درون خود راه يابد. خواجه عبدا... انصارى

درست همان گونه كه اگر آهن را بكار نگیریم، 
زنگ می زند، همان  گونه كه آب راكد می گندد 
و یا به هنگام سرما یخ می بندد، اگر از آگاهی و 
مغز خود بهره نگیریم، آن را از دست می دهیم

ثابت ماندن در یك جا سبب از دست رفتن 
قوه ی ادراك شما می شود. اندكی فراتر بروید 
تا چیزهای دیگری را نیز ببینید كه در آنها 
نبود سامان و تناسب، قابل مشاهده است.

لبخند، مانند يك ارتش پيشتاز است. تغيير چهره اى كه 
پس از چهره مى ماند، از چهره جدا مى شود و در 

دوردست ها پرواز مى كند؛ بسيار دورتر از چهره اى كه 
لبخند را پديد آورده و لبخند در آن بر لب ها نشسته

328647195
745891236
169352784
897463512
254179368
631285947
576918423
983724651
412536879

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

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

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

تجربه کنید.   09158668002

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
32225800 -09156666454

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

کار خوب اتفاقی نیست

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
كارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702
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ص
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ص

خریدار و فروشنده انواع فرش های ماشینی دست دوم
بیرجند- خیابان نرجس بین 5 و 3  / 32311017 - 09153613797 علی زارع

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

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 09159632924 - امیرآبادی زاده

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

09153635362

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

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

09153613243 - شریفی

تعمیـرات  ساختمـان 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس 
 انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

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

 معاوضه با اتومبیل 
09902242584

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

300 متر و زیر بنا 400 متر ، در 2 
طبقه با زیر زمین ، دو کله  فی: 850 
میلیون تومان    09155625030

یک عدد یخچال ایستاده 4 درب نو 
و یک عدد فریزر مخصوص بستنی

 جدید و نو به فروش می رسد.
 فی: 4 میلیون و پانصد هزار تومان

09151649030

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل
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افزایش شانس موفقیت زنان والیبالیست ایران 
در رقابت های انتخابی جهان

از  ایران  های  گروه  هم  از  یکی  هند  زنان  والیبال  ملی  تیم 
جهان  زنان  قهرمانی  والیبال  مسابقات  انتخابی  های  رقابت 
از سوی  به خاطر مشکالت داخلی  در منطقه آسیای مرکزی 
فدراسیون جهانی کنار گذاشته شد تا شانس زنان والیبالیست 
کشورمان برای صعود از این گروه افزایش یابد. با کنار گذاشته 
شدن هند از این دوره رقابت ها، تیم ملی والیبال زنان ایران با 

تیم های مالدیو و نپال هم گروه شد.

مهره چینی چهارده شطرنج بازخراسان جنوبی

14 شطرنج باز استان جهت حضور در رقابت های کشوری معرفی 
شدند.جواد میزانی رییس هیئت شطرنج بیرجند گفت:رقابت های 
شطرنج قهرمانی استان جهت حضور در رقابت های کشوری در 
دو بخش دختران و پسران برگزار و نفرات راه یافته به رقابت های 
کشوری معرفی شدند.جواد میزانی گفت:در رده سنی زیر 8 سال 
البرز قیاسی ، در رده سنی زیر ده سال امیر محمد مرادی، رده 
سنی زیر دوازده سال علیرضا عبداللهی در رده سنی زیر 14 سال 
حسین پردل ، رده سنی زیر 16 سال کاویان زارع ، رده سنی 
زیر 18 سال روح ا... رحیمی و در رده سنی زیر 20 سال نیز علی 

رمضانی قهرمان و جهت حضور در این رقابت ها برگزیده شدند.

حضور ووشوکاران خراسان جنوبی در رقابت های کشوری

اعزام می شوند. تیم های ووشو استان به رقابت های کشوری 
های  گفت:تیم  جنوبی  خراسان  ووشوی  هیئت  دبیر  خرمشاد 
ووشوی استان در سه رده سنی نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن 
روزهای هفتم تا دهم بهمن ماه جاری به رقابت های کشوری 
انتخابی تیم ملی  افزود:این رقابت ها حکم  اعزام می شوند.وی 
را دارد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات 

جهانی که به میزبانی روسیه در سال آینده برگزار می شوند.

نماینده های طبس نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند 

در هفته سوم مسابقات فوتسال لیگ دسته اول استان خراسان 
مجموعه  طبس  گذشت.در  ها  دروازه  خط  از  گل   25 جنوبی 
آموزشی مفید فردوس موفق شد در یک دیدار پرگل میزبان خود 
خانه کارگر را بانتیجه پر گل 7 به 1 شکست دهد.در فردوس تیم 
دانشگاه علمی کاربردی بشرویه موفق شد کاوش بتن فردوس را با 
نتیجه 6 به 2 شکست دهد. در سالن پهنایی قاین هم تیم شهید 
صحتی توانست ازسدتیم شرکت حمل ونقل طالی کویر طبس 
با نتیجه 5 به4 بگذرد.در پایان رقابتهای این هفته تیم دانشگاه 

علمی کاربردی بشرویه با 7 امتیاز در صدر گروه قرار دارد.

برای پسردار شدن این گیاه را بخورید! 

انتخاب در داشتن فرزند دختر یا پسر، آرزو 
بشر بوده و بسیاری از والدین، عالقمند به 
این جنسیت هستند. رازک، گیاه  تعیین 
دارویی مهمی است که از آن برای درمان 
اختالالت  جمله  از  مختلف  های  بیماری 
به  نتایج  می گردد.  استفاده  مثلی  تولید 
مصرف  که  دهد  می  نشان  آمده  دست 

عصاره  رازک به ویژه توسط حیوانات ماده 
به طور معنی داری باعث افزایش نسبت 
جنسیت نوزادان نر در این حیوانات مدل 
دلیل  به  احتماال  اثری  گردد.چنین  می 
دارویی  گیاه  عصاره  بخشی  آرام  تاثیرات 
این  تاثیر  و  پتاسیم  امالح  و وجود  رازک 

گیاه در افزایش pH رحم می باشد.

اثرات ماءالشعیر بر اعصاب

خستگی  رفع  باعث  ماءالشعیر  مصرف 
سنگ های  دفع  به  و  می شود  اعصاب 
از  یکی  ماءالشعیر  می کند.  کمک  کلیه 
از جوانه ی  نوشیدنی های رایج است که 
تشنگی  رفع  در  و  آید  می  به دست  جو 
انواع  دارای  نوشیدنی  این  است.  مؤثر 
 B1، B2، شامل  ب  گروه  های  ویتامین 

B3، B6، اسید پانتوتنیک )B5(، بیوتین، 
است.   C ویتامین  و   B12 فولیک،  اسید 
دچار  که  افرادی  برای  جو  مالت  عصاره 
یبوست هستند، می تواند مفید باشد و هر 
روزانه خود  غذایی  برنامه  در  باید  فردی 
به مقدار کافی فیبرهای غذایی محلول و 

غیرمحلول را مصرف کند.  

فقر آهن را با این خوراکی درمان کنید

بیماری های  دارای  که  افرادی  و  زنان 
خطر  در  بقیه  از  بیشتر  هستند،  مزمن 
بارداری،  دارند.  قرار  خونی  کم  به  ابتال 
آهن،  کمبود  روده،  ناراحتی  معده،  زخم 
هر   ،B12 ویتامین  یا  و  اسید  فولیک 
یک موجب بروز انواع کم خونی در بدن 
آهن،  زیادی  مقدار  حاوی  انار  می شوند. 

که  است   C ویتامین  و  منیزیم  کلسیم، 
جذب  میزان  بدن،  آهن  تامین  بر  عالوه 
افزایش  نیز  را  دیگر  غذایی  مواد  از  آهن 
با1 چهارم  را  انار  فنجان آب  می دهد. 1 
قاشق   2 و  دارچین  چایخوری  قاشق 
چایخوری عسل ترکیب کنید و هر روز به 

هنگام صبحانه آن را مصرف کنید.

جوش صورت، زنگ خطری برای دیابت 

بروز  باعث  تنهایی  به  مصرف قند و شکر 
باال  دلیل  به  اما  نمی شود  جوش صورت 
رفتن سطح گلوکز خون و نیاز بدن برای 
سوزاندن آن، هورمون استروژن و انسولین 
می شود.باال  تولید  بدن  در  زیاد  میزان  به 
رفتن سطح هورمون استروژن خود یکی از 
عوامل التهاب زا در بدن است که به اشکال 

صورت  روی  بر  آکنه  جمله  از  مختلف 
خود را نشان می دهد. این هورمون باعث 
افزایش ترشح غدد چربی بر روی پوست و 
ایجاد جوش می شود. قند و شکر مصرف 
آبنبات،  سفید،  نان  چون  هایی  خوراکی 
گازدار،  های  نوشابه  شده،  سرخ  غذاهای 
در بروز آکنه و التهاب در بدن موثر است.

مواد  حتماً  تقلبی  غذایی  مواد  مصرف  از  اجتناب  برای 
دارای  مناسب  های  بندی  بسته  در  را  نیاز  مورد  غذایی 
غذایی خارجی  مورد محصوالت  در  کنید.  مجوز خریداری 
که  خارجی  غذایی  مواد  از  دسته  آن  فقط  کنید  توجه 
مجوز  شماره  و  اصالت  برچسب  و  فارسی  برچسب  دارای 
واردات از وزارت بهداشت داشته باشند مورد تأیید هستند.

درمواد  تقلب  انواع  بندی  تقلب:تقسیم   انواع  تقسیم بندی 

انجام  مصرف کننده  برای  آن  خطر  میزان  براساس  غذایی 
و  دو صورت خطرناک  به  تقلبات  اساس  این  بر  و  می شود 

کم خطر تقسیم می شود به عنوان مثال: 
:شیر  مختلف  حیوانات  شیر  کردن  مخلوط   -1 شیر: 
قیمت  دارای  دنیا،  نقاط  از  برخی  در  مختلف  حیوانات 
گوسفند  شیر  ما  مملکت  در  نمونه  برای  است.  متفاوتی 
متقلبین  جهت  همین  به  و  است  گاو  شیر  از  تر  مطلوب 

شیرگوسفند را با مقداری شیر بز یا گاو مخلوط می کنند 
و به فروش می رسانند 2 - اضافه کردن آب به شیر : چون 
با اضافه کردن آب، حالت و رنگ شیر تغییر چندانی نمی 
کند، لذا برخی از فروشندگان سودجو مقداری آب به شیر 
کردن  اضافه   -3 کنند  می  عرضه  بازار  به  و  نموده  اضافه 
به  با آب  این که شیر مخلوط شده  :برای  به شیر  نشاسته 
سادگی تشخیص داده نشود، متقلب ها مقداری نشاسته به 

شیر اضافه می کنند، به نحوی که غلظت آن در حد شیر 
طبیعی باشد 4 - اضافه کردن جوش شیرین به شیر :برای 
پوشاندن عیب و فساد شیر، دام داران یا فروشندگان شیر 
متقلب،مقداری جوش شیرین به شیر فاسد می افزایند که 
میکروب  توسط  شده  سنتز  اسیدهای  شدن  خنثی  موجب 
ها شده و به این ترتیب شیر در اثر حرارت، لخته و دلمه 

نمی شود و فساد آن مخفی می ماند. 

» تقلب در لبنیات )1(«

1کشته 31 مجروح در تصادفات 48 ساعت گذشته

و  داد  از دو حادثه در 48ساعت گذشته خبر  استان سردار »مجید شجاع«  انتظامي  فرمانده 
اطالع  راه  پلیس  مأموران  نوزاج«به  محورقاین»گردنه  در  اتوبوس  یک  واژگوني   : کرد  عنوان 
داده شد که گروهی به همراه امدادگران به محل سانحه اعزام شدند.وي افزود:این اتوبوس از 
»ایرانشهر« عازم »مشهد«بود که در محور اصلي گردنه نوزاج واژگون شد و بر اثر این سانحه  16 
نفر مجروح و راهي بیمارستان شدند. شجاع با تشریح دومین حادثه اتوبوس در محور دیهوک-
فرودس هم خبر دادوبیان کرد: این اتوبوس حامل 25 مسافر و از »مشهد« عازم »رفسنجان« 
بود که در کیلومتر 44 محور دیهوک-فردوس واژگون و بر اثر این سانحه رانندگي یک نفر کشته 
و 15 نفر مجروح شدند. سردار شجاع فرمانده انتظامي استان به رانندگان توصیه کرد با توجه 
به بارش نزوالت آسماني در سطح استان و لغزنده بودن محورهاي مواصالتي ؛مقررات راهنمایي 

و رانندگي را رعایت کنند تا شاهد حوادث تلخ و مرگباري نباشیم.

 70 رأس دام قاچاق با 2 متهم توقیف شدند

فرمانده انتظامي طبس از کشف 70 رأس دام قاچاق خبر داد. سرهنگ 
محورهاي  کنترل  هنگام  انتظامي  مأموران  گفت:  جاللیان  محسن 
را  خودرو  و  شدند  مشکوک  احشام  حامل  کامیون  یک  به  عبوري 
متوقف کردند.وي با بیان اینکه مأموران در بازرسي از خودرو تعداد 
70رأس گوسفند فاقد مجوز دامپزشکي کشف کردند، افزود: در این 
رابطه خودرو توقیف و دو متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
از  بسیاري  داشت:  اظهار  معرفي شدند.وی  قضائي  مراجع  به  قانوني 
بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به انسان و در واقع مشترک بین 
دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز 

بهداشتي مي تواند سالمت شهروندان را به مخاطره بیندازد.

چگونه بخوابیم که کمردرد نگیریم؟ 

وقتی به پهلو می خوابید، یک بالش میان 
دو زانویتان قرار دهید و سعی کنید مانع 
از افتادن و قرار گرفتن پاهایتان روی هم 
زیر  کوچک  حوله  یک  می توانید  بشوید. 
پشت  به  که  دهید.زمانی  قرار  کمرتان 
زیر  بالش  یک  است  بهتر  می خوابید 
زیر  حوله  دهید.گذاشتن  قرار  زانوهایتان 

تشک تان  است.اگر  موثر  پشت  انحنای 
روی  خوابیدن  شاید  است،  نرم  خیلی 
باشد.هنگام  راحت تر  برایتان  زمین  سطح 
بلند شدن از رختخواب نیز ابتدا به پهلو 
کنید. خم  را  زانویتان  دو  هر  و  بخوابید 
تخت  لبه  یک  از  را  خود  پاهای  سپس 
آویزان کرده و با کمک دو دست بنشینید.

1 کشته و 5 زخمی درتصادف محور قاین -گناباد

واژگونی یک سمند در محور قاین - گناباد 1 کشته و 5 زخمی 
خراسان  راه  پلیس  رئیس  رضایی،  گذاشت.سرهنگ  برجای 
جنوبی گفت: این حادثه در کیلومتر 63 محور قاین- گناباد 
رخ داد که بر اثر این سانحه دختربچه 3 ساله حین انتقال به 
بیمارستان جان باخت و 5 مصدوم این حادثه به بیمارستان 
بیدخت گناباد منتقل شدند.وی علت این حادثه را بی احتیاطی 
نقلیه و  توانایی در کنترل وسیله  از عدم  ناشی  راننده سمند 
با  عنوان کرد.وی  لغزنده  در جاده  از سرعت مطمئنه  تخطی 
از رانندگان  اشاره به ریزش برف در اغلب جاده های استان، 

خواست با سرعت مطمئنه در جاده های لغزنده تردد کنند.
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09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

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

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

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

تاالر پذیرایــی درویش 

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

جنبه طنز داشت.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی
کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
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محیط  های آموزشی قدیمی مناسب سازی شوند 

با تأکید بر مناسب سازی محیط های آموزشی قدیمی گفت: ضروری است آموزش و پرورش در  تسنیم- رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان 
فضاهای جدیدی که در دست اقدام دارد بحث مناسب سازی را جدی تر در دستور کار قرار دهد.محمدی در سومین کمیته مناسب سازی بهزیستی بیرجند 
اظهار داشت: مجموعه آموزش و پرورش می تواند در راستای فرهنگ سازی برای استفاده درست از مکان هایی که مناسب سازی شده است اقدام کند.

چهار شنبه* 6  بهمن 1395 * شماره 3706
7

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی :

ستاد ساماندهی شئون فرهنگی آسیب 
زدایی فعالیت ها را مدنظر قرار دهد 

کل  یر -مد مهر
اسالمی  تبلیغات 
گفت:ستاد  استان 
شئون  ساماندهی 
فرهنگی عهده دار 
پاالیش  و  پایش 
های  فعالیت 
و  بوده  فرهنگی 
باید برای آسیب زدایی فعالیت ها اقدام کند.حجت 
االسالم کاظم لطفیان در نشست ستاد ساماندهی 
استان  مذهبی  های  مناسب  در  فرهنگی  شئون 
برنامه  فرهنگی،  ستادشئون  رسالت  کرد:  اظهار 
ریزی و سیاست گذاری امور فرهنگی در مناسبت 
های مختلف است.وی اصالح ساختار فعالیت ها و 
نظارت بر محتوای برنامه ها را از دیگر ماموریت 
های مهم این ستاد دانست و افزود: قانون تکلیف 
ستاد را مشخص کرده و اعضا نیز عهده دار پایش و 

بهره وری فرهنگی فعالیت ها در آن هستند.

۴۰۰ خانوار روستایی استان 
در دهه فجر امسال خانه دار می شوند

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  تسنیم-مدیرکل 
استان از بهره برداری ۱۶ طرح هادی با اعتبار ۳۰ 
میلیارد و ۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در دهه فجر 
امسال خبر داد و گفت: در این ایام ۴۰۰ خانه روستایی 
می شود.آسمانی مقدم  افتتاح  جنوبی  خراسان  در 
هادی  ۱۶طرح  امسال  فجر  دهه  داشت:در  اظهار 
می رسد.وی  بهره برداری  به  استان  روستای  در 
افزود: این طرح ها با هزینه بیش از ۳۰میلیارد و۴۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به بهره برداری می رسد.
آسمانی مقدم افزود: این طرح ها در شهرستان های 
خوسف، طبس، سربیشه، نهبندان، درمیان، زیرکوه، 

بشرویه و قاین به بهر برداری می رسد.

سیستم های گرمایشی
 سازمان های دولتی  استان بازرسی شد

غالمی-سیستم های گرمایشی سازمانهای دولتی 
استان در راستای رعایت صرفه جویی در مصرف 
گاز توسط بازرسان شرکت گاز استان مورد ارزیابی 
اظهار  استان  گاز  شرکت  عامل  گرفت.مدیر  قرار 
داشت:این اقدام بر اساس اجرای بخشنامه معاون 
اول رئیس جمهور در خصوص رعایت صرفه جویی 
دولتی  و  اداری  مراکز  در  طبیعی  گاز  مصرف  در 
بازرسی  کرد:تیم های  اشاره  صورت گرفت.دشتی 
ابالغی مواردی  برابر بخشنامه  استان  شرکت گاز 
پایش  سیستم  رفاه،نصب  دمای  رعایت  جمله  از 
هوشمند و عایق کاری سیستم های گرمایشی را 

مورد ارزیابی و بازرسی قرار داده اند. 

۶ واحد مسکونی به مددجویان
 کمیته امداد درمیان تحویل می شود

تسنیم-مدیر کمیته امداد درمیان گفت: همزمان 
با دهه فجر سال جاری ۶ واحد مسکونی در اسدیه، 
قهستان و دره چرم شهرستان درمیان به مددجویان 
کمیته امداد تحویل داده می شود.بصیری پور اظهار 
از  مردمی  تشکل های  و  همیاری  داشت:کمیته 
مردمی ترین و فعال ترین کمیته های ستاد دهه فجر 
است که به طور زنجیروار با اکثر اقشار جامعه در 
ارتباط است. بصیری پور از تحویل ۶ واحد مسکونی 
و  دره چرم  و  اسدیه  در  مرکز  این  مددجویان  به 
قهستان با اعتبار 8۱ میلیون تومان خبر داد و افزود: 
۶۰ سری جهیزیه با اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان به 

نوعروسان زیرپوشش کمیته امداد تحویل می شود.

۱۰۳ مصدوم در حوادث رانندگی و سیل 
در استان امدادرسانی شدند

از  استان  احمر  هالل  تسنیم-مدیرعامل 
رانندگی،  به ۱۰۳ مصدوم در حوادث  امدادرسانی 
سیل و آبگرفتگی توسط نجاتگران هالل احمر در 
۴8 ساعت گذشته خبر داد.خامسان اظهار داشت: 
نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر با حضور در 
۱8 حادثه، خدمات امدادی الزم را به حادثه  دیدگان 
از این تعداد حادثه ۱۲  ادامه داد:  ارائه کردند.وی 
مورد حادثه جاده ای، ۲ مورد سیل و آبگرفتگی و ۴ 
مورد حادثه شهری بوده است که در مجموع بیش 
از ۱۰۳ نفر در این حوادث مصدوم شدند.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان با اشاره به ۳ عملیات 
رهاسازی برای نجات افراد گرفتار در صحنه حادثه 
افزود: در این حوادث ۱۰ نفر به صورت سرپایی 
امدادی  نیروهای  توسط  نفر   ۲۴ و  شدند  درمان 

هالل احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

اجرای  سبب  شهرسازی  به  مادی  نگاه 
ناقص طرح های تفضیلی شده است

با  استانداری  عمرانی  معاون  مهر-سرپرست 
از نگاه مادی به مسکن و شهرسازی طی  انتقاد 
سال های گذشته، گفت: همین امر سبب شد که 
طرح های جامع و تفضیلی شهرها به طور ناقص 
چهارمین  افتتاحیه  مراسم  در  شوند.فرهادی  اجرا 
کنگره معماری و شهرسازی ایران که در بیرجند 
برگزار شد، اظهار داشت: کشور ایران دارای پیشینه 
با  قوی در حوزه معماری و شهرسازی است.وی 
بیان اینکه در بیشتر بناهای به جا مانده از گذشته 
شده  رعایت  غیرعامل  پدافند  و  اقلیمی  مباحث 
است، بیان کرد: به ویژه در ساخت و سازهای بعد 
از اسالم، فرهنگ اسالمی در معماری و شهرسازی 

ایران مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

اهداي  بیش از 7۰ واحدخون توسط 
داوطلبان جمعیت هالل احمرسرایان 

احمر  هالل  جمعیت  غالمی-سرپرست 
خون  واحد   7۱ اهدای   از  سرایان  شهرستان 
فجر  دهه  ا...  ایام  بافرارسیدن  همزمان  سالم 
در این شهرستان خبر داد.حسین اکبری بابیان 

شهرستان  در  داوطلبانه  های  فعالیت  که  این 
یکی   : گفت  دارد  خوبی  بسیار  نمود  سرایان 
با استقبال  این فعالیت ها که در طول سال  از 
بسیار خوب داوطلبان شهرستان سرایان برگزار 
:اهدای  گفت  است.وي  خون  اهدای  شود  می 
سازمان  همکاری  با  شهرستان  این  در  خون 
مرحله  این  که  شود  می  برگزار  خون  انتقال 
 85 مراجعه  با  و  شهرسرایان  در  خون  اهدای 
واحد   7۱ و  برگزار شد  برادر  و  داوطلب خواهر 

خون سالم در این مرحله اهدا شد.

هزینه 25 میلیون اعتبار 
برای مناسب سازی معابر در سال 95

و  استانی  مسئوالن   ۱۳9۲ سال  از  کاری- 
شهرستانی به فکر مناسب سازی معابر و مکان 
همین  به  که  اند  افتاده  شهری  عمومی  های 
شده  تشکیل  سازی  مناسب  ای  کمیته  منظور 
است.محوریت این کمیته در جهت تسهیل عبور 
و مرور سالمندان، افراد کم توان و نابینایان فعالیت 
دارد که این موضوع نیازمند فکر و نگاه جهادی 
مسئوالن و مطالبه گری مردم را می طلبد.از آنجا 
طول  در  کوتاهی  مدت  به  شاید  فردی  هر  که 
به  همیشه  باید  کند  تجربه  را  ناتوانی  خود  عمر 
افراد مشارکت  این  تا  باشد  معلوالن جامعه  فکر 
برای  باشند.  داشته  جامعه  امور  در  بیشتری 
ترویج روحیه مطالبه گری و مشارکت اجتماعی 
مدیرعامل موسسه خیریه طلوع  با خانم سیادت 
خیریه  موسسه  گفت:  کردیم.وی  گفتگو  شرق 
با  بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت  شرق  طلوع 
بیش از 8۰۰ معلول ذهنی، جسمی و حرکتی و 
شنوایی و آعصاب و روان فعالیت می کند. وی 
عنوان کرد: برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه از 
این  به فعالیت کرده است که  سال۱۳87 شروع 
موسسه با محوریت تسهیلگران از سال  گذشته 
امد  و  رفت  محل  و  منزل  سازی  مناسب  طرح 
معلولین را در دستور کار قرار داد . سیادت ادامه 
همکاری  مستلزم  عمومی  معابر  بهسازی  داد: 
کارقرار  برنامه  در  تازگی  به  نهادهاست که  همه 
گرفته است. به گفته وی تا کنون ۲5 منزل در 
سال 95 مناسب سازی شده و ۲5 میلیون اعتبار 
هزینه شده است.وی خاطر نشان کرد در  طرح  
بصورت  که  هست  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی 
حضوری به روستاها مراجعه می کنیم  و معلوالن 

شناسایی شده  و اطالع رسانی می کنیم.
 )Ava.news12@gmail.com(

حضور شاعر بیرجندی 
 در جشنواره شعردر هند

احمدآباد  در  جهان  شعر  ی  جشنواره  کاری- 
گجرات هند با حضور شاعرانی از سرتاسر هند و 
و شاعران از گوشه و کنار  جهان  برگزار می شود.   
امسال  غالمحسین چهکندی  شاعر بیرجندی به 
همراه  علی عبداللهی و علی جانوند از ایران در 
این جشنواره شرکت دارند.  قرار است از کتابی 
که در حین جشنواره از اشعار شاعران منتشر شده 
نیز به زبان انگلیسی منتشر شود.این جشنواره به 
زبان انگلیسی و سایر زبانهای شبه قاره ی هند 
برگزار می شود.شعرهای شاعران ایرانی حاضر را 
شاعر و مترجم علیرضا آبیز و مجتبی عبدا... نژاد 

به انگلیسی ترجمه کرده اند
 )Ava.news12@gmail.com(

 المپیاد عملی فرش در استان برگزار شد 

و  معدن   ، صنعت  سازمان  خزاعی-رئیس 
آوا  با  اختصاصی  گفتگوی  در  استان   تجارت 
المپیاد  یازدهمین  مقدماتی  مرحله  برگزاری  از 
خبر  جنوبی  خراسان  در  دستباف  فرش  عملی  
کنندگان  شرکت  تعداد  به  اشاره  با  داد.شهرکی 
در این المپیاد افزود: ۶7 نفر از شهرستان های 
در  بیرجند  و  سربیشه   ، ،نهبندان  ،درمیان  قائن 
داد:  ادامه  .وی  اند  داشته  شرکت  المپیاد  این 
به  نفر   7 و  انتخاب  استانی  مرحله  ۲۰نفردر 
این  به گفته  پیدا می کنند.  راه  مرحله کشوری 
تا   ۳ از  المپیاد  کشوری  مرحله   : مسئول  مقام 
شد.شهرکی  خواهد  برگزار  شیراز  در  اسفند   5
انگیزه  ایجاد  را  آزمون  این  برگزاری  از  هدف 
برای تحصیل علوم و کسب مهارت های علمی 
توانمندی علمی آن ها  ارزیابی   ، آموزان  دانش 
،شناسایی افراد مستعد در استان دانست و تاکید 
کرد: به  ترویج فرهنگ هنر فرش بافی با توجه 

به پیشینه آن در استان، باید بیشتر توجه شود.

کمیسیون  مقدم-رئیس  دادرس 
صادرات،حمل  توسعه  واردات،  مدیریت 
بازرگانی  اتاق  گمرک  و  نقل،ترانزیت  و 
خواست  اعضا  از  کمیسیون  این  در  بیرجند 
باره  در  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات  تا 
اصالح آیین نامه انتخاب صادرکننده نمونه 
بسیار  نقش  بیان  با   فر  دهند.سنایی  ارائه 
گمرک  کرد:  اظهار  گمرک  ای  گسترده 
دارد،  که  اختیارتی  از  استفاده  با  تواند  می 
کمک شایسته ای به صادرکنندگان داشته 
باشد. بهشتی راد رئیس اداره طرح و برنامه 
استان هم  و تجارت  سازمان صنعت،معدن 
بیان کرد  نمونه  درباره موضوع صادرکننده 
نام  ثبت  سایت  در  صادرکنندگان  هرساله 
صادرکننده  ضوابط  و  معیارها  و  کنند،  می 
نمونه در سایت مشخص شده که بر اساس 
بازارچه  شود  می  داده  امتیاز  معیارها  آن 
ثبت  از  بعد  که  باشد  می  مرزی،  های 
و  بررسی  امتیازات  مستندات  ارسال  و  نام 

صادرکننده نمونه انتخاب می شود. 
بازرگانی خارجی  اداره  رئیس  فرد  رئوفی 
در  استان  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان 
تایید سخنان بهشتی راد بیان نمود : سایت 
می  کشوری  نمونه  صادرکننده  انتخاب 
باشد و معیارهایی برای انتخاب صادرکننده 
ادامه  است.وی  شده  گرفته  نظر  در  نمونه 
داد: برخی از صادرکنندگان شاخص استان 
تمایلی به ثبت نام در سایت صادرکنندگان 
نمونه را ندارند .رئوفی در ادامه با اشاره به 
مشکالت پیش روی صادرات بر تسهیل امر 
صادرات با همت دستگاههای اجرایی تاکید 
کسی  به  داد:  پیشنهاد  همچنین  نمود.وی 
که به عنوان صادرکننده نمونه معرفی می 
مسیر  تسهیل  برای  هایی  تشویق  شود، 
انتخاب  در  شود.همچنین  داده  صادراتش 

ها  شاخص  از  بعضی  نمونه  کننده  صادر 
بومی شود تا در کمیته ها بر اساس شرایط 
و زیر ساخت های استان مورد نظر پرونده 
بندی شود.  رتبه  و  بررسی  متقاضیان  های 
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  معاون  جویبان 
استان  تجارت  و  ،معدن  صنعت  سازمان 
هم در این جلسه پیشنهاد داد تا آئین نامه 
اتاق ارسال و  انتخاب صادرکننده نمونه به 
،کشاورزی  صنعت،معدن  های  بخش  در 

نظرات  نقطه  و  شود  بررسی  بازرگانی  و 
جهت  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان  به 
انعکاس به سازمان توسعه و تجارت ارسال 
با   جلسه  این  در  هم  فالحی  اکبر  گردد. 
نمونه  کننده  صادر  انتخاب  نحوه  به  انتقاد 
واقعیت  از  بسیاری  متاسفانه  نمود:  بیان 
گرفته  نظر  در  جنوبی  خراسان  در  ها 
ای  سلیقه  ها  بندی  رتبه  در  و  شود.  نمی 
ویژه  منطقه  عمل می شود.رئیس سازمان 

کرد:  بیان  جلسه  این  در  هم  اقتصادی 
استان  در  اشتغالزایی  و  اشتغال  صنعت، 

نیازمند توجهی خاص و ویژه است.
اجرای  با  باید  دولت  داد:  ادامه  وی 
از  مختلف  های  کاری  ظرافت  و  برنامه 
فعاالن  انگیزه  کاهش  و  دلسردی  بروز 
زاده  نماید.صفدری  جلوگیری  اقتصادی 
محرومیت  و  ها  خشکسالی  به  اشاره  با 
به  توجه  با  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان 

را  استان  نباید صادرات  این محرومیت ها 
ارزش  و  کنیم  مقایسه  ها  استان  دیگر  با 
معنوی این صادرات به دلیل شرایط اقلیم 
با  .وی  است  بیشتر  راهبردی  شرایط  و 
صادرکننده  انتخاب  معیارهای  به  اشاره 
آن  معیارها،  این  در  باید  کرد:  بیان  نمونه 
دسته از فعاالنی که تازه به عرصه صادرات 
گیرند. قرار  توجه  مورد  اند،  گذاشته  قدم 
بازرگانی  اتاق  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 

: کرد  بیان  جلسه  این  در  نیز   بیرجند 
 تولید کننده با کسی که تجارت می کند، 
برای  کننده  تولید  زیرا  دارد  زیادی  تفاوت 
شود  می  متحمل  را  سنگینی  هزینه  تولید 
نمی  ها  هزینه  این  متحمل  بازرگان  که 
نمونه  صادرکننده  انتخاب  در  لذا  شود 
بازرگان  و  کننده  تولید  معیارهای  باید 
ادامه  در  باشد.وی  یکدیگر  از  متفاوت 
سال  یک  برای  که  کرد:کسی  پیشنهاد 

می  انتخاب  نمونه  صادرکننده  عنوان  به 
خارج  انتخاب  گردونه  از  سال  دو  تا  شود 
تاکید  شود.وی  مهیا  همه  برای  فرصت  تا 
مشکالت  از  رفت  برون  راه  تنها  کرد: 
است  این  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش 
نظر  در  خاصی  امتیازات  استان  برای  که 
اتاق  رئیس  شناس  شود.یزدان  گرفته 
اظهار  جلسه  این  در  هم  استان  اصناف 
خیلی  تجارت  بخش  به  کشور  نگاه  نمود: 

قوی تر و محکم تر نسبت به تولید است.
آمار  به  اشاره  با  ادامه  در  شناس  یزدان 
شده  تعطیل  تولیدی  صنفی  واحدهای 
مردان  دولت  همه  نگاه  تغییر  نیازمند 
اظهار  و  نمود  تاکید  استانی  مسئوالن  و 
امنیت  دغدغه  رفع  راستای  در  باید  کرد: 
تولید  به  رو،  پیش  اقتصادی  مشکالت  و 
شود.رئیس  داده  بیشتری  بهای  خدمات  و 
اتاق اصناف افزود: مسئوالن کشوری باید 
در  جنوبی  خراسان  به  خود  سفرهای  در 
اقتصادی  فعاالن  و  مردم  با  بیشتر  تماس 
رصد  پیش  از  بیش  را  مشکالت  تا  باشند 
معیارهای  به  اشاره  با  شناس  کنند.یزدان 
کرد:  اظهار  نمونه،  صادرکننده  انتخاب 
صادراتی  خادمین  انتخاب  های  شاخص 
اقتصاد  چوب  چهار  در  و  بازنگری  باید 
از  حمایتی  نگاه  متاسفانه  باشد.  مقاومتی 
کنندگان  تولید  از  بیشتر  بسیار  بازرگانان 
می باشد . در ادامه سنائی فر: از حاضران 
را  خود  نظرات  که  خواست  جلسه  در 
بازرگانی  کارت  استفاده  عدم  درخصوص 
نمایند.  بیان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
ویژه  منطقه  عامل  مدیر  زاده  صفدری 
بازرگانی  کارت   : کرد  بیان  اقتصادی 
سازمان  و  باشد  گر  تسهیل  یک  باید 
آدرس  بایست  می  وتجارت  صنعت،معدن 
که  اقتصادی  فعاالن  برای  را  ویژه  منطقه 
کارت  برای  دارند  ویژه  منطقه  با  قرارداد  
کد  شدن  فعال  از  بپذیرد.وی  بازرگانی 
هفته  طی  بیرجند  ویژه  منطقه  اختصاصی 
برای  کد  این  افزود:  و  داد  خبر  گذشته 
به  را  مناسبی  شرایط  اقتصادی  فعاالن 
وجود آورده است. زیرا می توانند مستقیم 
ویژه کاالی خود  منطقه  مقصد گمرک  به 

را ثبت سفارش کنند.

مناسب  کمیته  جلسه  سومین  مالیی- 
رونقی  حضور  با  بیرجند  شهرستان  سازی 
معاون عمرانی فرمانداری و دهیاران ۴روستا 
با  دستگرد  و  آباد  ،حاجی  امیرآباد   ، چهکند 
دستور کار ویژه مناسب سازی معابر و مکان 
در  شهر  حاشیه  روستاهای  عمومی  های 
شد.شرفی  برگزار  بهزیستی  جلسات  سالن 
دبیرکمیته مناسب سازی شهرستان و مدیر 
سازی  کرد:مناسب  عنوان  بیرجند  بهزیستی 
در روستاهای حاشیه شهر یکی از مهمترین 

کارهایی است که باید انجام شود.

تحت  640معلول  و  7هزار  وجود 
پوشش بهزیستی مرکز استان 

شهرستان  در  که  این  به  اشاره  با  وی 
پوشش  تحت  ۶۴۰معلول  و  7هزار  بیرجند 
داریم افزود: 8۲۰ نفر در این روستاها هستند 
که خدمات مستمر و و غیر مسمتر دریافت 
با  استان  مرکز  بهزیستی  کنند.مدیر  می 
تاکید بر اینکه باید افراد معلول را وارد جامعه 
شرایط  جامعه  باید  کرد:  ،خاطرنشان  کنیم 
ورودشان را تامین کند تا دچار آسیب های 

نشوند.شرفی  روحی  مشکالت  و  اجتماعی 
تاکید کرد: بسیاری از معلوالن  دارای هنرها 
جامعه  که  ای هستند  ویژه  و ظرفیت های 

باید از مشارکت آنها استفاده کند.

حقوقشان  و  گرحق  مطالبه  مردم 
باشند

توانبخشی  حوزه  سرپرست  فرازی 
کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز  بهزیستی 
شورای  ضوابط  و  ها  دستورالعمل  طبق 
است  آمده  صراحت  به  سازی  شهر  عالی 

روستایی  و  شهری  معابر  باید  مسئوالن  که 
سالمندان  و  معلوالن  مرور  و  عبور  برای  را 
جامعه  مردم  کرد:  تاکید  کنند.وی  تسهیل 
باید از حق و حقوقشان آگاهی داشته باشند 
و ان را از مسئوالن مطالبه کنند. سرپرست 
کرد:توسعه  بیان  بهزیستی  توانبخشی  حوزه 
کردن  کم   ، آنها  اجتماعی  های  مشارکت 
از  استفاده  و  دیگران  به  معلوالن  وابستگی 
این  در  ما  هدف  مهمترین  های  خالقیت 
کمیته است.وی افزود: متاسفانه جامعه شرایط 

خوبی برای معلوالن فراهم نکرده است

نگاه مسئوالن باید
 به معلوالن تغییر کند

نیز  فرمانداری  عمرانی  معاون  رونقی 
از  شهر  سازی  مناسب  کرد:طرح  عنوان 
سال 9۲ آغاز کردیم که خوشبختانه تاکنون 
با کمک شهرداری  در شهر  کارهای خوبی 
این  در  براینکه  تاکید  است.وی  شده  انجام 
حوزه دستورالعمل زیاد داریم افزود: ما برای 
و  هستیم  اجرا  نیازمند  فقط  سازی  مناسب 
ندهد  تغییر  را  نگاهش  و  درک  مسئولی  تا 
اشاره  با  برد.رونقی  نخواهیم  پیش  از  کاری 
به اینکه تصادف بیشترین عامل معلولیت در 
جامعه است ، خاطرنشان کرد: مسئوالن باید 
باشند  داشته  موضوع  این  به  ای  ویژه  نگاه 

و مناسب سازی مسئله ای همگانی است.

سالمندان حاشیه نشین 
روستاهای  به  فرماندار  عمرانی  معاون 
حاشیه شهر بیرجند که به اندازه یک شهر 
بیشتر  افزود:  کردو  اشاره  دارند  جمعیت 
که  هستند  سالمند  روستاها  این  ساکنان 
با  شود.وی  تسهیل  مرورشان  و  عبور  باید 

در  را  عمومی  های  مکان  اینکه  بر  تاکید 
استفاده  کرد:  بیان  دهید  قرار  کار  اولویت 
شده  کارسناسی  و  استاندار  های  ابزار  از 
نقاط  از  بعضی  در  چون  است  ضروری 
معابر  از  بعضی  بودن  اصولی  غیر  بیرجند 

مشکالتی برای مردم ایجاد کرد.

گالیه ها و مصوبات
مانند:  مشکالتی  از  جلسه ۴دهیار  این  در 
نبود   ، روها  پیاده  و  ها  خیابان  کم  عرض 
 مکان عبور و مرور در ایستگاه های اتوبوس ،
معلوالن  ویژه  شهری  داخل  اتوبوس  نبود 
پله در جلو مدارس و خانه بهداشت  ، وجود 
بنیاد  پیمانکاران  مقررشد  که  داشتند  گالیه 
با  روستایی  هادی  طرح  اجرای  در  مسکن 
سازی  مناسب  ضوابط  بهزیستی  همکاری 
بهسازی  اولویت  بعدی  انجام دهد.مصوبه  را 
عمومی  های  مکان  با  ها  سازی  مناسب  و 
پیاده  و  ، مدارس  بهداشت  مانند: خانه های 
روها قرارگرفت. ایجاد بانک اطالعاتی از روند 
پروژه های مناسب سازی شهری و روستایی 

مصوبه بعدی این کمیته بود. 

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  حسینی- 
بیان  با  بیرجند  گردشگری  و  دستی  صنایع 
این که امسال چشم انداز “نوروز 9۶، فعالیت 
های متفاوت” است عنوان کرد: مبلغ برای 
تامین اعتبار برنامه های نوروز امسال، ۱88 
درگفتگوی  است.فوالدی  تومان  میلیون 
اختصاصی با آوا،  با اشاره به این که برنامه 
میراث،  کل  اداره  از سمت  شده  تایید  های 
به منزله تامین اعتبار است ادامه داد: هزینه 
اجرای آن ها  از بودجه خود سازمان تامین 
می شود که پس از آن اداره کل این مبلغ 
را به ما می دهد.وی تاریخ برگزاری برنامه 
ها را از ۲8 اسفند تا ۱5 فروردین سال 9۶ 
اعالم کرد و افزود: برای بازدید گردشگران 
هماهنگی  کل  ادارات  طریق  از  نوروزی 
های الزم با اداره اوقاف انجام شده است. 
با اشاره به این که سال های قبل به  وی 

از قبیل  دلیل نبود هماهنگی ها مشکالتی 
هنگام  به  تاریخی  اماکن  در  بودن  بسته 
افزود:  بود  آمده  پیش  گردشگران  بازدید 
انتظار می  اوقاف قول  اداره  با قول  امسال 

رود این مشکالت نیز برطرف شوند.

مرمت کاله فرهنگی نیازمنداعتبار
کاله  ارگ  مرمت  کار  توقف  از  فوالدی 
و  داد  خبر  اعتبار  کمبود  دلیل  به  فرهنگی 
بیان کرد: با این حال برنامه ریخته ایم به 
آماده  مسافران  بازدید  برای  موقت  صورت 
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  گفته  باشد.به 
امسال  بیرجند  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تهیه  مانند  متفاوت  کامال  هایی  برنامه 
بیرجندی  سنتی  پاپوش  تبلیغاتی  هدایای 
معرفی صنایع  منظور  به  ابعاد جاکلیدی  در 
دستی بومی را پیشنهاد داده اند عنوان کرد: 

صنعت،  این  بر  تمرکز  با  تا  کردیم  سعی 
با  آن،  کامل  سپردن  فراموشی  به  از  قبل 
تغییر کاربری نمادی از صنایع دستی بومی 
دهیم.  قرار  مسافران  اختیار  در  را  استان 
با  ها  کفش  این  که  این  بیان  با  فوالدی 
چرم کامال طبیعی تهیه شده و تولید آن در 
است  اعتبار  دریافت  به  منوط  وسیع،  تعداد 
برای ۱۰۰۰  نیاز  مورد  اعتبار  برآورد  افزود: 

جفت، ۱7 میلیون تومان است.

اجرای برنامه های ویژه
 در باغ اکبریه

شهر  گردشگری  نقشه  تهیه  به  وی 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره   )  GIS بیرجند) 
و  شهر  های  ورودی  تمام  توزیع،  محل 
شهرستان در آرین شهر، خوسف و سربیشه 
و پایگاه های هالل احمر خواهد بود.رئیس 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره 
گردشگری بیرجند دلیل اجرای اکثر برنامه 
ها را در محیط باغ و عمارت اکبریه اعالم 
تنها  باغ  این  آنجاییکه  از  کرد:  اضافه  و 
تمرکز  بیشتر  بوده  شهرستان  جهانی  بنای 
آن  معرفی  و  بنا  همین  روی  نیز  سازمان 
هایی  برنامه  به  است.فوالدی  گرفته  قرار 
عروسک  کارناوال  مانند  دیگر  پیشنهادی 
نمایشی،  های  شخصیت  پوش  تن  های 
ها  المان  از  استفاده  با  سین  هفت  سفره 
شادی  قطار  و  بزرگ  سفالی  های  سازه  و 
از  افزود: ساعت حرکت قطار  و  اشاره کرد 
9 تا ۴ بعد ازظهر با مسیر بناهای شاخص 
که  است  آباد  رحیم  و  اکبریه  باغ  مثل 
امیدواریم امسال با حل مشکالت راهنمایی 
و رانندگی بتوانیم در سطح شهر و بازار هم 

برنامه حرکت قطار داشته باشیم.

های  بلیط  روی   ، بیرجند  معرفی 
شرکت هواپیمایی ایران ایر

برای  گردشگری  اتوبوس  وی  گفته  به 
استفاده عموم رایگان خواهد بود. رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیرجند با بیان این که یک راهنما به همراه 
و  شهر  معرفی  به  اتوبوس  در  مسافران 
ارگ  مدرسه شوکتیه،  مانند  تاریخی  بناهای 
مانند  دیگر  بناهای  بعضی  و  فرنگی  کاله 
بازار بیرجند، مرکز تخصصی نساجی خواهد 
پرداخت.چاپ اقالم تبلیغاتی شهرستان، روی 
بلیط های شرکت هواپیمایی ایران ایر از دیگر 
برنامه های ذکر شده توسط فوالدی بود که 
توزیع  درباره  حتی  کرد:  عنوان  باره  این  در 
اقالم تبلیغاتی هم پیشنهادهایی مطرح کردیم 

که قول همکاری با ما را داده اند.
 )Ava.news13@gmail.com(

 برنامه های ویژه نوروز 96 میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشکری مرکزاستان

معاون عمرانی فرماندار بیرجند خبر داد:

در کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات،حمل و نقل،ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند مطرح شد:

مناسب سازی ، شهرهای روستا نما 

کفش سنتی بیرجند جا کلیدی می شود

ضرورت تغییر نگاه مسئوالن به واحد های صنفی راکد استان

عکس :  مالیی
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
َمن اََحبََّک نَهاَک َو َمن اَبَغَضَک اَغراَک

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد
 از تو تعریف و تمجید می کند.

)بحار االنوار،ج75،ص128(

آیا  مسئوالن حاضرند  رفتار  امیرالمومنین 
)ع( با عقیل را با برادر خود انجام دهند؟!

در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  رئیس 
دانشگاه ها با اشاره به اتهامات برادر رئیس جمهور 
 گفت : آیا ما مسئوالن در جمهوری اسالمی حاضریم

یک هزارم آنچه را که امیرالمومنین)ع( با برادرش 
عقیل انجام داد، ما نیز با برادر و یا نزدیکان خود 

که توقعات بی جا دارند، انجام دهیم؟!

 هر کسی تخلف کند باید برخورد شود

رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان در 
پاسخ به سوالی درباره پرونده برادر رئیس جمهور 
باید برخورد شود و  گفت: هر کسی تخلفی کند 
کرد:  تاکید  عارف  ندارد.  تعارف  با کسی  انقالب 
برخورد با فساد جزو اولویت های فراکسیون امید 
در مجلس شورای اسالمی است و باید به صورت 

مسئله ملی با آن برخورد کرد.

در گذشته »بدهکاران بانکی« 
تعیین کننده مدیران عامل بانک ها نبودند

بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  حاجی دلیگانی، 
هزار   11 عدد  دولتی  هیچ  در  گفت:  مجلس 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  در  که  تومان  میلیارد 
مطرح می شود را تا کنون نداشته ایم، در گذشته 
مواردی نداشتیم که بدهکاران بانکی تعیین کننده 
بدهکار  حرف  اگر  باشند،  بانک ها  عامل  مدیران 
عمده بانکی را یک مدیرعامل گوش نداد برکنار 
شود، یا رئیس شعبه بانکی که در پرداخت مجدد 
تسهیالت مقاومت می کند برکنار شود اما در این 

دوران این موارد رخ داده است.

متقی فر: دولت یازدهم مخرج مشترک 
اصالح طلبان و کارگزاران است

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه دولت هرچه 
ابتکاری  نوع  هر  از  دست شان  و  کرده  رو  داشته 
است،  غیرواقعی  برجام  پسا  وعده های  و  خالی 
گفت: دولت یازدهم مخرج مشترک اصالح طلبان 
با  دولت  این  افزود:  فر  متقی  است.  کارگزاران  و 
نیامد و منشا تمامی  محبوبیت گفتمان روی کار 

مشکالت از انقالبی نبودن دولت است.

محمد رضا عارف: روشن است که از 
آقای روحانی عبور نخواهیم کرد

محمدرضا عارف در پاسخ به سوالی درباره عبور 
راهبرد  از روحانی گفت: مهمترین  اصالح طلبان 
بود  این  در سال ۹۴  در شورای سیاستگذاری  ما 
که گفتمان اصالحات در سال ۹۲ را ادامه دهیم 
و اکنون نیز همان راهبرد را داریم. در جلسه اخیر 
کارگروهی تشکیل شد تا مواضع ما را اعالم کند 
اما به طور طبیعی روشن است که از آقای روحانی 
عبور نخواهیم کرد و سیاست ما حمایت از ایشان 

ورود پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام از مرز باشماق مریوان به کشور                          عکس: ایرناعکس روز بوده و همین مسیر را ادامه می دهیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی: آمریکا به 
تعهداتش در برجام عمل نمی کند

 رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: آمریکایی ها در 
ظاهر ممکن است کارهایی انجام دهند تا وانمود 
کنند به تعهدات شان پایبندند اما در واقع کار خاصی 
انجام نمی دهند. صالحی افزود: تنها بعدی که از 
نگاه ما مهم است به تحریم ها و بعد سیاسی توافق 
ارتباط دارد زیرا در این بخش مشکالتی دیده می 
شود و آن اینکه طرف دیگر توافق، به تعهداتش در 
توافق هسته ای عمل نمی کند زیرا اگر کاری در این 
زمینه انجام داده باشند مشکالت موجود در تعامل با 
بانک های بزرگ را چگونه باید ارزیابی کرد، آنان در 

این زمینه هیچ گامی برنداشته اند.

پایان داستان داعش نزدیک است

به  توجه  با  گفت:  قدس  سپاه  سیاسی  معاون 
رخدادهای ماه های اخیر در سوریه و عراق، پایان 
داستان داعش نزدیک است. کریم خانی بیان کرد: 
امروز در حال عبور از این پیچ تاریخی هستیم و 
توانسته ایم وضعیت برتری در جنگ جهانی علیه 
را  باشیم و قدرت مقاومت  محور مقاومت داشته 
بهانه  به  آمریکا  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  تثبیت 
ایجاد  پایگاه  سوریه  شمال  در  داعش  با  مبارزه 
تا چند مدت دیگر داعش  افزود: سرانجام  کرده، 
النصره  نظیر  دیگر  گروه های  سرنوشت  و  نابود 

مثل گروهک های منافقین خواهد شد.

رویترز :  اعراب همگی از دونالد ترامپ 
انتظار مقابله با  ایران را دارند

و  بی سر  فارس  نوشت: کشورهای خلیج  رویترز 
صدا ورود مخالفان ایران به کاخ سفید را با تشویق 
همراهی کردند با اینکه می دانند ممکن است ورود 
ترامپ به افزایش تنش ها در خاورمیانه بیانجامد. 
عربستان به طور خاص از خروج اوباما خوشحال 
اهمیت  ریاض  با  اتحاد  به  اوباما  که  چرا  است 
او توافق هسته ای و  اولویت  چندانی نمی داد و 

خنثی سازی برنامه های هسته ای ایران بود.

پیشنهاد سؤال برانگیز آمریکا به
 »بشار اسد« پس از آزادسازی حلب 

مسلح  نیروهای  اطالعات  سازمان  سابق  رئیس 
ترکیه با افشای پیشنهادهای عجیب آمریکا و غرب 
به بشار اسد، آزادسازی حلب توسط دولت سوریه را 
 نقطه عطف تحوالت سوریه توصیف کرد و افزود:
معتقدم ابتکار عمل برای حل بحران سوریه باید 
پکین  شود.  انجام  منطقه  کشورهای  طریق  از 
خاطرنشان کرد: آمریکا و غرب پس از آزادسازی 
با پیشنهادهای جدیدی به  سراغ بشار اسد  حلب 
رفته اند. آنان به بشار اسد پیشنهاد دادند که حلب و 
حتی ادلب برای دولت سوریه بماند و به عوض در 
رقه و موصل دولتی با تفکرات داعش ایجاد شود، 
همچنین پیشنهاد تشکیل دولت ُکردی در شرق 

رود فرات هم مطرح شده بود.

دانشگاه آزاد نه خصوصی است و نه دولتی

دانشگاه  گفت:  آزاد  دانشگاه  موسس  هیئت  رئیس 
محسوب  دولتی  و  خصوصی  بخش  جزو  اسالمی  آزاد 
نمی  شود، بلکه از بخش هایی است که متعلق به عموم 
ایران است. والیتی تصریح کرد: در دانشگاه آزاد  مردم 
فرمان  زمان  از  و  شده  کشیده  زیادی  زحمات  اسالمی 
حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل این دانشگاه، یک مجموعه بسیار وسیعی 

تشیکل شده که نه دولتی است و نه خصوصی به معنای خاص آن .

بعضی ها فکر می کنند من از برجام شرمنده ام، در حالی که به برجام افتخار می کنم

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور گفت: بعضی ها فکر می کنند من از برجام شرمنده ام در حالی که به برجام افتخار می کنم اما معتقدم 
نباید بیش از حد به برجام بپردازیم بلکه باید از فضای پس از برجام استفاده کنیم. وزیر امور خارجه ادامه داد: برجام با خطر جدی مواجه نیست 
به شرط آن که ما خودمان برجام را حفظ کنیم. وی افزود: در مذاکرات مربوط به برجام هر طرفی مجبور شد نکاتی را بپذیرد که در این ارتباط 
آمریکا نکات بیشتری از ما پذیرفت زیرا آنها معتقد بودند که ایران نباید حتی یک عدد سانتریفیوژ داشته باشد. وی گفت: موفقیت برجام بر آن 

بود که فضای روانی جهان را درباره ایران آماده کند به همین دلیل بدخواهان تمام تالش خود را به کار بردند که این آرامش در فضای ایران حاکم نشود.

نوبخت: نیازی به نامه و درخواست نمایندگان نیست

به  واکنش  در  دولت  سخنگوی  نوبخت،  باقر  محمد 
سوال خبرنگاری در خصوص اتهامات حسین فریدون ، 
دستیار ارشد و برادر رئیس جمهور در خصوص مسایل 
مستقل  قضاییه  قوه  باشید  نداشته  تردید  گفت:  مالی 
بخواهد  و  شود  مرتکب  جرمی  که  کسی  هر  و  است 
فسادی انجام دهد با استقالل با آن برخورد می کند و نیازی به زحمت هیچ 

فرد و نماینده محترمی نیست که نامه ای بنویسد و درخواست کند.

اشاره  با  کشورمان  پیشین  دیپلمات 
باالی  شانس  و  ترامپ  تیم  به 
به  صهیونیستی  جریان  مجدد  ورود 
تصمیم سازی  و  تصمیم گیری  روند 
سیاست های خاورمیانه ای آمریکا گفت: 
انگشت  بعد  به  این  از  است  ممکن 
سمت  به  اسالمی  تروریسم  اتهامات 
ایران گرفته شود. سید حسین موسویان 
ترامپ  دونالد  اظهارات  به  اشاره  با 
درباره مقابله با تروریسم اسالمی گفت: 
ترامپ  اظهارات  که  داشت  توجه  باید 
جمهوری اش  ریاست  آغاز  مراسم  در 
بود.  شده  تنظیم  تیمش  مشورت  با 
امنیت  شورای  در  ترامپ  اصلی  کادر 
اسالمی  ضد  روحیات  از  آمریکا  ملی 
وی  برخوردارند.  باالیی  ایرانی  ضد  و 
تروریستی  حوادث  چنان چه  کرد:  تاکید 
در  القاعده  یا  داعش  توسط  جدیدی 

ترامپ  اظهارات  این  دهد،  رخ  آمریکا 
پیدا خواهد کرد، در غیر  جنبه عملیاتی 

این صورت در مورد کشورهای اسالمی 
شعاری  طور  به  بیشتر  ایران،  جز  به 

استمرار خواهد یافت.

موسویان افزود: ترامپ در دوره انتخابات 
تروریسم  اصلی  حامی  را  عربستان 
ترامپ  تیم  به  نگاهی  با  اما  خواند 
جریان  مجدد  ورود  باالی  شانس  و 
و  تصمیم گیری  روند  به  صهیونیستی 
تصمیم سازی سیاست های خاورمیانه ای 
بعد  به  این  از  است  ممکن  آمریکا، 
به  اسالمی  تروریسم  اتهامات  انگشت 
ممکن  البته  شود.  گرفته  ایران  سمت 
و  عربستان  تیمش،  و  ترامپ  است 
هم  را  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
گهگاه محکوم کنند اما این محکومیت 
برای باجگیری اقتصادی و مالی خواهد 
بود و بعد از باجگیری هم جنبه عملیاتی 

پیدا نخواهد کرد.
در  اسالمی  جمهوری  پیشین  سفیر 
در  ترامپ  سخنان  به  اشاره  با  آلمان 
ریاست جمهوری  تحلیف  مراسم  نطق 

و  ایران  به  وی  سخنان  نسبت  و 
بیان  با  منطقه ای اش  رویکردهای 
جهانی  برداشت  کلی  طور  به  این که 
ریاست  آغاز  در  ترامپ  اظهارات  از 
گفت:  است،  نبوده  مثبت  جمهوری اش 
دوره  در  هنوز  ترامپ  که  بود  این   مثل 
او  می برد.  سر  به  انتخاباتی  تبلیغات 
ایران  مورد  در  جدیدی  و  خاص  نکته 
دستورش  اولین  این که  نکرد.  مطرح 
با  مقابله  برای  موشکی  سیستم  ایجاد 
شمالی  کره  و  ایران  موشکی  سیستم 
انحرافی  موضوع  یک  شده،  اعالم 
مقابله  برای  تصمیم  این  اصل  است. 
ترامپ  است؛  روسیه  موشکی  توان  با 
را  روسیه  با  چالشی  مطالب  نمی خواهد 
با  مهمی  مذاکرات  چون  کند،  تبلیغاتی 
پوتین پیش رو دارد که مایل به تخریب 

فضای این مذاکرات نیست.

تحلیل موسویان از سخنرانی غیر متعارف ترامپ
  ترامپ نمی خواهد مطالب چالشی با روسیه را تبلیغاتی کند، چون مذاکرات مهمی با پوتین پیش رو دارد 

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی
شهرستان زیرکوه )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 47  و شناسه ملی 14003732392

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عادی به طور فوق العاده و 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 14 و 15روز دوشنبه 1395/11/18 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی زیرکوه برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه 
سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به عمل می آید تا با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با داشتن کارت شناسایی معتبر 

در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف- دستور جلسه  مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت منتهی به95/6/31 2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه 
وحساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 95/6/31 3- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت 4- بررسی و تصمیم 
در خصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و کارکنان شرکت 5- بررسی و تصمیم در خصوص حق الزحمه بازرس 6- انتخاب بازرسین قانونی و 

حسابرس شرکت 8- تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت
ب- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- قرائت گزارش هیت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه  2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه 3- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
ضمنا گزارش هیئت مدیره ، بازرس ، ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1395/06/31 در محل شرکت آماده رویت سهامداران محترم می باشد.

هیئت مدیره صندوق 

جناب آقای مسعود بیرجندی
درگذشت خواهر گرامی تان را در تهران که سال ها در موسسه محک با جان و دل 
در خدمت بیماران سرطانی انجام وظیفه می نمود، خدمت شما بزرگوار و فامیل وابسته 

تسلیت می گوییم، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 
صبر آرزومندیم و با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هیئت فاطمیه ، دارالشفاء فاطمه زهرا )س(
درمانگاه ولی عصر)عج( ، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

شعبه یک: خیابان مدرس، نبش بیست متری چهارم )گل چوب(
شعبه دو: نبش مطهری 16 )تخت طاووس(

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

 
 
 

  59 سال گواهینامه های کشف سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   محدوده های اکتشافی و عمومیآگهی مزایده 
 

و  7711سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 
و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 7731قانون اصالح قانون معادن مصوب سال 

در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده و دستورالعمل های مرتبط با آن   7731سال 
مشمول مزایده  را از طریق مزایده  گواهینامه های کشفهای اکتشافی،پروانه های اکتشاف و 

 .الزم واگذار نماید عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی
 

، شرایط مزایده و دریافت فرم های های مزایده ایهت آگاهی کامل از اطالعات محدوده بر اساس این اطالعیه متقاضیان می توانند ج
 و یا .skimto.ir wwwبه آدرس اینترنتی 02/00/59یکشنبه  روز تا 72/01/59دوشنبه مورخ  مربوطه از روز

khs.mimt.gov.ir   مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس شرایط  صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبیسازمان
به آدرس  صرفاً ازطریق پست سفارشیو در پاکت الک و مهر شده  02/00/59یک شنبه  ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز

،سازمان صنعت معدن و  5205720079 کد پستی( شهدای عبادی)7خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوارشهدای عبادی ، ساختمان شماره 
 . نمایندتجارت استان ارسال 

چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به )محتوی تضمین شرکت درمزایده ( الف) پاکت نهایی باید شامل پاکت 
محتوی مدارک صالحیت ( ب) یت شرایط مزایده، پاکتبا رعا( نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ایبه  7029707025117شماره حساب

شرکت کنندگان همچنین . محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد( ج) فنی و مالی و سایر مدارک مندرج در شرایط مزایده و پاکت
 .مهر نمایند در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی همه پاکت ها ی الک و مهر شده قید وآنرا امضا و

به  سازمانساختمان شهید مطهری در کمیسیون مزایده واقع در محل  72/00/59صبح روز یکشنبه  5پشنهادات رسیده رأس ساعت 
 .مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت آدرس  بیرجند، خیابان شهید مطهری

بالمانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین مزایده حضور متقاضیان در کمیسیون  -
پاکاتی که بصورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی ارسال فوق و شرکت در مزایده و یا درخواستهای واصله بعد از وقت مقرر 

 .شده باشد  ترتیب اثر داده نخواهد شد
 .تار استکمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مخ-
 .برندگان مزایده می باشد هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده ویا -
( ir.gov.mimt.cadaster://http) در سامانه کاداستر معادن اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست -

با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل  اقدام وفنی و مالی ( توان)صالحیت ثبت نام و نسبت به درخواست  ارزیابی 
در شرکت در مزایده مدارک مورد نیاز باقی و بهمراه گواهی مراجعه اخذ  جهت  ثبت شرکت یا نزدیکترین استان به محل ثبت شرکت

 .مان ارائه نمایند مهلت مقرر به این ساز
شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معامالت دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت وقانون معادن وآیین نامه اجرایی -

 آن وسایر دستورالعملها وبخشنامه های وزارت صنعت ،معدن وتجارت ومراجع قانونی دیگر را بطور کامل رعایت نمایند
 .ائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شودکلیه مدارک ار-
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اصالحیه تضامین شرکت در مزایده عمومی 

محدوده های اکتشافی و گواهینامه های کشف استان
پیرو  آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و گواهینامه های کشف استان منتشره 
 در روزنامه مورخ 95/10/27 بدینوسیله تضامین مربوطه به شرح ذیل اصالح می گردد :

1- ضمانت نامه بانکی
2- اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 2175312179002
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