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دبیرکل حزب اتحاد ملت : 
 اصالح طلبان از کاندیداتوری سیدحسن

خمینی در هر انتخاباتی حمایت می کنند

پرویز سروری : 
استراتژی تعدد کاندیدا 

در مقابل روحانی جواب نمی دهد

علیرضا زاکانی : 
مقصر نشان دادن اصولگراها ، مهم ترین 

هدف روحانی در انتخابات است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان : 
پس از ۱۱ سال انتظار مجتمع فرهنگی هنری 

فردوس به بهره برداری می رسد

ذوق زدگی برای خرید کاالی خارجی باعث تحقیر ملت ایران است / والیتی : دانشگاه آزاد ملک هیچ کسی نیست / کاخ سفید به دنبال پاسخ این سوال است : آیا می توان روسیه را از ایران جدا کرد ؟ / ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل است / اعزام زائران به حج در گرو فراهم ساختن بسترهای الزم از سوی عربستان است / صفحه ۲
 صفحه ۷ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

آب به آسیاب
 نارضایتی ها نریزیم 
*  هرم پور

خداوند را هزاران هزار بار شکر و سپاس که اگر 
به  طبیعی  منابع  ظلم  از  روزنامه  این  در  گاهی 
مردم می نوشتیم و ما را متهم به اظهار نظرهای 
 غیرکارشناسی و یکجانبه به قاضی رفتن می کردند
در مقابل صحبت های نماینده محترم ولی فقیه در 
استان که هم اشراف علمی و فنی به موضوع داشته 
و هم احاطه اخالقی و احکامی به حواشی و حوالی 
آن دارند و هم به دلیل ارتباط بسیار نزدیک و بی 
واسطه با مردم، از آخرین وضعیت و شرایط موجود 
 با خبر هستند، کسی اراده ی عرض اندام نمی کند 
گری  هوچی  بر  را  ماجرا  واقعیت  به  تمکین   و 
 و فرافکنی ارجح می داند! خدا را شکر! اما حجت االسالم  
 والمسلمین سید علیرضا عبادی دوشنبه و چهارشنبه 
ای  جمله  چند  ی  دوباره  مرور  گفتند؟   چه 
نماینده  نیست.  لطف  از  خالی  ایشان  بیانات  از 
محترم ولی فقیه در دیدار با علمای شیعه و سنی 
منابع  اقدامات  امیدوارم   « کردند:  تأکید  زیرکوه  
بر  ما حمل  و  نباشد  مغرضانه  استان   در  طبیعی 
اگر  نادانی مسئول مربوطه می کنیم...  و  صحت 
این اقدام آگاهانه باشد به معنی جنگ با جمهوری 
اسالمی است و نتیجه آن ایجاد ناامیدی و یأس در 
مردم وکشاورزان زحمت کش است و انجام عمدی 
این کار بدترین گناه است« به دلیل اهمیت ماجرا 
مقاطع  در  ایشان  از  متعدد  های  خواهی  تظلم  و 
روز  دو  مجدداً  عبادی  االسالم  حجت  مختلف، 
بعد در دیدار با رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور با اشاره به خشکسالی های 18 

ساله فرمودند :  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

قوانین بانکداری اسالمی 
عمال اجرایی نمی شود

قوانین  اینکه  بیان  با  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بانکداری اسالمی عمال اجرایی نمی شود ، گفت: این  
موضوع  سبب شده فریاد مردم ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

پیشنهاد شهر فردوس به عنوان
پایلوت معماری ایرانی اسالمی

صفحه ۷

خارج شدن 60 روستا از مدار 
آبرسانی سیار تا پایان سال

استاندار با بیان اینکه ۶۰ روستای استان تا پایان 
شد،  خواهند  خارج  سیار  آبرسانی  مدار  از  سال 
افزود: احداث مجتمع های ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

قبل از کشت روی زمین ، از 
منابع طبیعی استعالم بگیرید

صفحه ۷

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

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

موازی کاری ؛ آفت گیاهان دارویی  استان
صفحه ۷

سایه بی تدبیری بر باغ تاریخی

مدیرانی که در ویرانی 
باغ شوکت آباد دخیل 
بوده اند باید شرمنده 

مردم باشند
استاندار خراسان جنوبی در بازدید از باغ تاریخی 
جاده  کیلومتری  پنج  در  که  بیرجند  آباد  شوکت 
دست  از  شدیدا  دارد،  قرار  سربیشه   - بیرجند 
گفت:  پرویزی  کرد.  انتقاد  اثر  این  اندرکاران 
دخیل  آباد  شوکت  باغ  ویرانی  در  که  مدیرانی 
بودند باید شرمنده مردم باشند.  وی اظهار کرد: 
لحاظ  از  که  خوبی  بسیار  ظرفیت  به  توجه  با 
تاریخی و میراث فرهنگی در این باغ وجود دارد، 
و  باشند  پاسخگوی مردم  باید  مسئوالن مربوط 
افتاده  این روز  توضیح دهند، چرا این مکان به 
 است. پرویزی با بیان اینکه مسئوالنی که سال های

اخیر متولی امور این باغ ... ) مشروح در صفحه 3 ( ری
اکب

س : 
عک

جناب آقای جعفری
مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان

    با کمال مسرت و خرسندی
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد سال 1394 دستگاه های اجرایی استان

 که نشان از حسن تدبیر، تعهد و شایستگی جناب عالی می باشد، تبریک عرض نموده 
و از درگاه ایزد منان صحت توأم با توفیق روز افزون خدمت در جهت رشد و شکوفایی 

ایران اسالمی را برایتان آرزومندیم. 

 از طرف کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی

جناب آقای سید امید حسینی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل دفتر جذب و حمایت از 
سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی 

که نشان از توانمندی و لیاقت شماست، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات 
روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال آرزومندیم.

مدیرعامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان 
خراسان جنوبی  

جناب آقای دکتر محمد شیوا
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 
علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی 

چه آرام و بی صدا از میان ما رفتی ...
هنوز باورمان نمی شود که 12 سال از رفتن ناگهانی عزیزمان 

پروین سلیمی خراشاد 
گذشته است... هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها 

همچون دانه ای در زیر خاک خفته است ... 
یادش زنده و روحش شاد

خانواده های: سلیمی خراشاد و چنگیزیان

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم               ولی دل به پاییز نسپرده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم            اگر خون دل بود ما خورده ایم

بهمن ماه یادآور خاطره تلخ چهارمین سال
 از دست دادن نور چشم عزیز و برادری مهربان

 زنده یاد سید علیرضا یوسفیان 
را با ذکر فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

خانواده یوسفیان

جناب آقای دکتر رفیعی پور  مدیر کل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی 
دریافت گواهینامه بین المللی صادرات )IR( توسط شرکت دان و علوفه شرق

که حاصل حسن همکاری و نظارت دقیق کارشناسان آن اداره کل محترم بر اجرای کامل دستورالعمل های فنی و بهداشتی  
می باشد، برگ زرین دیگری بر افتخارات این مجموعه افزود. از زحمات جناب عالی و همکاران محترم سپاسگزاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

 جناب آقای مهندس بهرام ساتلیخ محمدی
مدیر عامل محترم  شرکت دان و علوفه شرق

 دریافت گواهینامه بین المللی صادرات )IR(  از سازمان دامپزشکی کشور
 که حاصل عملکرد بخش های مختلف تولیدی و نظارتی و نیز موید رعایت دقیق دستورالعمل های فنی و بهداشتی 
 تولید محصوالت می باشد را به جناب عالی صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

مدیریت محترم صنایع کاشی فرزاد و سرامیک یلدا
جناب حاج آقای فالحی و خانواده محترم

چه زیباست که طبیعت ردای سفید و تحسین برانگیز خود را به سبزی سبزه داران و نوای دلنشین هزاران سپرده و امید ، کار ، تالش 
و زندگی را برای ما به ارمغان می آورد و نرم نرمک می رسد اینک بهار.

پرسنل این مجموعه هیچ گاه خاطره تالش های بی وقفه، پیگیری، سخت کوشی و مساعدت های جناب عالی را در ابعاد مختلف 
مدیریتی از یاد نمی برند و امیدوارند که در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و عنایات پروردگار دستان پرتوان و عزم استوار شما 

بار دیگر حدیث پر افتخار پیروزی را بسراید و امروز را برای فردایی بهتر و سازنده آماده سازد.
شور شیرین خاطرات تالش های شما همواره در این مجموعه که در جای جای آن اثر قدم های پشتکار و همت شما بر آن موج می زند 

به یادگار خواهد ماند و این باقیات صالحات چون چراغی فرا روی زندگی و آینده و فردای شما خواهد بود که ))بقیه ا... خیر لکم((
با توجه به بذل عنایات همیشگی و مستمر و مداوم شما به پرسنل که شامل پاداش یک میلیارد ریال و پرداخت به موقع حقوق و مزایا و هدایای ازدواج 

شما به کلیه اعضای این مجموعه بوده است، از ایزد منان موفقیت و سالمتی روزافزون شما و خانواده محترم تان را خواستاریم.

مدیران و پرسنل صنایع کاشی فرزاد و سرامیک یلدا

آگهي تجدید مزایده اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي
شرح در صفحه 2 از طرف والدین دانش آموزان
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اعزام زائران به حج در گرو فراهم ساختن بسترهای الزم از سوی عربستان است 

سرپرست سازمان حج و زیارت گفت: ما در سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری تالش خواهیم 
کرد تا در صورت فراهم شدن بسترهای  الزم از سوی عربستان، مسیر بسته شده حج باز شود تا مشتاقان 
زیارت خانه خدا بتوانند فریضه خود را بجا بیاورند.

ابالغ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ 
مالیات های مستقیم  به امورمالیاتی 

  
آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات های 
ابالغ شد  مستقیم اصالحی دستگاه های کشور 
براساس این آیین نامه تمام دستگاه ها ملزم به 
ارائه اطالعات زیر به سازمان امور مالیاتی هستند:
هر  معامالت  مجموع  کاال:  فروش  و  ۱-خرید 
میلیون   ۵۰ و  یکصد  میزان  به  درسال  شخص 
تومان و بیشتر 2-خرید و فروش خدمات:مجموع 
معامالت برای هر شخص درسال به میزان ۷۵ 
میلیون تومان و بیشتر 3-تجارت خارجی )واردات 
و صادرات  و خدمات(:واردات  کاالها  و صادرات 
با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای 
4-کلیه قراردادها:قراردادهای انجام  معامالت و 
فعالیت های تجاری،عملیات پیمانکاری و هرگونه 
خدمات ،مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 
فروش  و  ۵-خرید  بیشتر  و  تومان  میلیون   ۷۵
ارز)اعم از نقدی یا برات حواله ای(همه معامالت 
بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و 
اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از 2۵۰۰۰ 
دالر و یا معادل آن در هر سال۶-خرید و فروش 
سکه و شمش طال:کلیه معامالت بانک مرکزی و 
سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس 
خسارت  و  صادره  های  نامه  بیمه  کاال۷-انواع 
های پرداختی 8-بارنامه و صورت حمل و نقل بار 
و مسافر:به طورکلی ۹-نقل و انتقال سهام و سایر 
اوراق بهادار: جمع گردش خرید و فروش ساالنه 
میزان  به  اشخاص  بهادار  اوراق  یا سایر  و  سهم 
یک میلیارد ریال و بیشتر  ۱۰-انواع حساب های 
ریالی و ارزی)سپرده های دیدار( نزد بانک ها و 
:اشخاص حقوقی:کل گردش  اعتباری  موسسات 
اشخاص  های  حساب  استثنای  به  ها  حساب 
داری  خزانه  توسط  که  قانون   2 ماده  مشمول 
شود،اشخاص  می  یا  شده  افتتاح  کشور  کل 
کلیه  بستانکار  یا  بدهکار  گردش  حقیقی:جمع 
سال شمسی  در طی  که  اشخاص  های  حساب 
مبلغ(  این  ارزی  معادل  )یا  تومان  پانصدمیلیون 
و بیشتر باشد۱۱-انواع سپرده های غیر دیداری 
ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات 
مانده  و  گردش  حقوقی:جمع  اشخاص  اعتباری: 
کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به 
ماده)2(  اشخاص مشمول  استثنای حساب های 
افتتاح  کشور  کل  داری  خزانه  توسط  که  قانون 
گردش  حقیقی:جمع  شود،اشخاص  می  یا  شده 
سپرده  های  حساب  کلیه  بستانکار  یا  بدهکار 
پانصدمیلیون  در طی سال شمسی  اشخاص که 
بیشتر  و  مبلغ(  این  ارزی  معادل  )یا  تومان 
باشد۱2-تسهیالت اعطایی اعم از ارزی و ریالی 
در قالب کلیه عقود توسط شرکت های واسپاری 
اعتبار  تعاونی های  ها،  انواع صندوق  )لیزینگ(، 
)فاینانسرها(۱3- مالی  کنندگان  تامین  سایر  و 
اطالعات دارایی ها، اموال و امالک و همچنین 
نقل و انتقال آنها:اطالعات امالک و انواع وسائط 
و  درون  ای،  جاده  ریلی،  دریایی،  نقلیه)هوایی، 
انواع ماشین آالت راه سازی و  برون شهری( و 

صنعتی و نقل و انتقال

جلسه مهم بانک صادرات ایران برای 
بررسی طرح توجیهی پدیده شاندیز

مسئوالن  جلسه  از  کشور  وزیر  اقتصادی  معاون 
بانک صادرات ایران با مدیران شرکت پدیده شاندیز 
خبر داد. به گفته بابک دین پرست این جلسه برای 
بررسی طرح توجیهی فنی،  مالی و اقتصادی شرکت 
پدیده شاندیز،  به منظور اعطای ۵ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت مورد نیاز شرکت توسط کنسرسیوم بانکی 
منتخب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در 

روز پنجشنبه مورخ ۷/ ۱۱/ ۹۵  برگزار شد.

همسان سازی حقوق بازنشستگان
 با شاغلین جدید

سازی  همسان  بررسی  از  تلفیق  کمیسیون  دبیر 
حقوق بازنشستگان با شاغلین جدید در کمیسیون 
حقوق  سازی  همسان  گفت:  داد.وی  خبر  تلفیق 
بازنشستگانی که در برنامه ۵ ساله ششم هم تصویب 
شد در بودجه دولت نادیده گرفته شده بود، اما باید 
برای آن عدد و رقمی در نظر گرفته شود، بنابراین 
بنا دارد با هماهنگی دولت به همسان  کمیسیون 
سازی حقوق بازنشستگان بپردازد. وی ادامه داد: در 
افرادی  از  با آن دسته  اولویت  این همسان سازی 
است که حقوق های پایینی دارند و به عبارتی در 

دهک پایین  مستمری بگیران قرار گرفته اند.

آغاز توزیع شیر در مدارس کشور

گفت:  مدارس  شیر  ملی  کمیته  دبیرخانه  عضو 
همه بدهی وزارت آموزش و پرورش به شرکت 
های تولیدکننده شیر تسویه و با رفع این مشکل 

توزیع شیر در مدارس کشور آغاز شده است.

زاکانی : مقصر نشان دادن اصولگراها
مهم ترین هدف روحانی است

نماینده مردم تهران در مجلس نهم  گفت : 
امروز جریان اصالحات دچار تردید شده و به 
دنبال افزایش قیمت خود است و هرکس به 
دنبال این است که سهم بیشتری در انتخابات 
کردن  قطبی  دو  زاکانی  باشد.  داشته  آینده 
جامعه، مقصر نشان دادن اصولگراها و ایجاد اختالف در بین آنها را 
مهم ترین هدف روحانی دانست و بیان کرد: وضع به حدی روشن و 
شفاف است که اگر اصولگراها به این وضع دقت کنند، به طور قطع 
اتحاد و همدلی در بین آنها ایجاد می شود. وی افزود: اگر در این دوره 

کاندیدای واحد به مردم معرفی شود،  آنها نیز اعتماد می کنند.

حمایت کامل اصالح طلبان از کاندیداتوری 
سیدحسن خمینی در هر انتخاباتی

دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: اصولگرایان 
آیت ا... باشکوه  تشییع  بعداز  تندورها  و 
می کنند  سعی  و  باخته اند  را  قافیه  هاشمی 
اوضاع را به قبل از رحلت ایشان بازگردانند. 
علی شکوری راد درباره اینکه اگر سیدحسن 
از  کند  شرکت  خبرگان  دوره ای  انتخابات  برای  بخواهد  خمینی 
سید  که  صورتی  در  داد:  پاسخ  خیر  یا  شد  خواهد  حمایت  وی 
از  قطعا  کند  ورود  خبرگان  انتخابات  در  بخواهد  خمینی  حسن 
او تاکید  سوی جریان اصالحات مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
کرد: جریان اصالح طلب از سیدحسن خمینی نه تنها در انتخابات 
مجلس خبرگان بلکه در هر انتخاباتی که ایشان بخواهد شرکت و 

اعالم نامزدی کند، حمایت خواهد کرد.

حاجی زاده  :ذوق زدگی برای خرید کاالی 
خارجی باعث تحقیر ملت ایران است

فرمانده نیروی هوا فضای سپاه اظهار کرد: 
الگوی  چرا  که  پرسید  را  سؤال  این  باید 
صحیح و درست به سایر بخش ها گسترش 
گرفته  آمریکا جدی  چرا دشمنی  و  نمی یابد 
نمی شود، چرا برخی فکر می کنند ملت ایران 
مشکل  حل  می شود  تصور  چرا  ندارد،  را  خود  مشکالت  حل  توان 
امیرعلی  است. سردار  دفاع مقدس  دوران  از  امروز کشور سخت تر 
حاجی زاده گفت: امروز همه اقشار و گروه های سیاسی بر این باورند 
و ما بارها این را شنیده ایم که مشکل اقتصاد، اشتغال و بیکاری با 
تولید حل می شود؛ پس چرا با ذوق زدگی تمام به استقبال کاالهای 

خارجی می رویم که باعث تحقیر ملت ایران است.

والیتی : دانشگاه آزاد ملک هیچ کس نیست ؛ 
به زودی تعیین تکلیف ۳ عضو هیئت امنا

اسالمی  آزاد  دانشگاه  مؤسس  هیئت  رئیس 
و  هیئت امنا  اعضای  تکمیل  برای  گفت: 
جایگزینی 3 عضوی که دوره عضویت شان 
هیئت  آینده  هفته های  در  رسیده،  پایان  به 
والیتی  می دهد.  تشکیل  جلسه ای  موسس 
بر  بسیاری  دقت  و  حساسیت  رهبری  معظم  مقام  کرد:  تصریح 
دانشگاه آزاد اسالمی دارند این دانشگاه ملک هیچ کسی نیست و 
متعلق به مردم است و باید همت کنیم خدمتگزار مردم باشیم و باید 

نسبت به این دانشگاه پاسخ گو باشیم.

پرویز سروری : استراتژی تعدد کاندیدا 
در مقابل روحانی جواب نمی دهد

یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص اینکه 
برخی ها فکر می کنند که اصولگرایان اگر 
به وحدت نرسند، با تعدد کاندیدا ظاهر می 
اصطالح  به  را  روحانی  آقای  رای  تا  شوند 
بشکنند و انتخابات را به دور دوم بکشانند، 
ادامه داد: من فکر می کنم که آقای روحانی رقیبی است که باید 
آن را هسته در نظر گرفت . اگر اصول گرایان به یک انسجام و 
فراهم  روحانی  آقای  با  رقابت  برای  شرایط  برسند  نظری  وحدت 
است. پرویز سروری در پاسخ به اینکه یعنی فکر می کنید که با 
کاندیدای واحد موفق تر خواهند بود؟ تاکید کرد: بله قطعا.اگر هم 
چند کاندیدا بیایند نمی توانند از آرای آقای روحانی کم کنند. در 
واقع، از آرای خوبشان برداشت می کنند یعنی آرای اصولگرایان را 
تقسیم می کنند . به نظر من این راهبرد که بتوانند با تعدد کاندیدا 
راهبرد  و  دهد  نمی  جواب  کنند،   برداشت  روحانی  آقای  سبد  از 
نیست. آقای روحانی سبد به اصطالح خیلی سنگینی ندارند بیشتر 
یاجا های دیگر است. به همین دلیل من  از اصالح طلب ها  آن 
آقای  سبد  از  بتوانند  خیلی  اصولگرا  های  گزینه  که  نمیکنم  فکر 

روحانی چیزی از آن خود کنند.

 ایران بزرگترین تهدید برای اسرائیل است
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو«  »بنیامین 
همچنان  ایران  کرد  اعالم  صهیونیستی 
اسرائیل  و  یهودیان  برای  تهدید  بزرگترین 
است و باید هرکاری کرد تا این کشور نتواند 

اهدافش را اجرایی کند.

 بلومبرگ نوشت: در حالی که دولت ترامپ 
هایش  برنامه  در  را  مسکو  با  روابط  توسعه 
دارد سوال اینجاست که رییس جمهور جدید 

میتواند روسیه را از ایران جدا کند یا نه؟
 دو کشور از سال 2۰۱۵ و از زمان لغو تحریم 
های ایران در توافق هسته ای روابطشان را 
دفاعی  های  سامانه  روسیه  اند.  داده  توسعه 
در  ایران  و  فروشد  می  ایران  به  پیشرفته 
را  نظامیان  شبه  و  افسرها  سوریه  شهرهای 

آموزش می دهد. دولت ترامپ گفته قرار است 
تحقیق کنند که آیا روسیه قصد دارد به این 
رابطه خاتمه داده و در عوض وارد همکاری 
علیه  کشور  این  های  سیاست  و  آمریکا  با 
شود  خاورمیانه  و  سوریه  در  ایران  رفتارهای 
مایکل  مشاور  فلین  مایکل  گفته  به  نه.  یا 
فلین که مشاور امنیت ملی ترامپ است، این 
هایی  محدودیت  چه  دریابیم  که  است  مهم 
در تمایل روسیه برای همکاری با آمریکا در 

رابطه با ایران وجود دارد. حال مهمترین بخش 
برای  تالش  ترامپ  دیپلماتیک  های  تالش 
جدا کردن روس ها از ایرانی ها در سوریه و 
پایان دادن به فروش تسلیحات به ایران است. 
توافق  بازبینی  است  مهم  که  دیگری  عامل 
هسته ای با ایران است. ترامپ گفته که از این 
توافق عقب نشینی نخواهد کرد اما او منتقد 
برجام است و برخی مقامات دولت نیز گفته 
اند که آنها به امکان بازبینی در توافق وایجاد 

بند های بهتر در این توافق فکر می کنند.متیو 
مکلنیس تحلیل گر آژانس اطالعات دفاعی 
سابق آمریکا در مسائل ایران گفته من مطلقا 
از سوریه نمی  ایران  هیچ راهی برای خروج 
بینم. اما میتواند ببینم که چطور نفوذ ایران در 
آنجا کاهش یافته است. این هدفی است که 
باید دنبال کرد. او گفته ممکن است این بدان 
معنا باشد که روسیه بازسازی ارتش سوریه را 
بدون اینکه تحت نفوذ ایران یا شبه نظامیان 

کنش  یک  این  است.  پذیرفته  باشد  خارجی 
برای  را  سختی  دوران  ترامپ  است.  تعادلی 
در  اقدام  برای هرگونه  کنگره  متقاعد کردن 
به  به روسیه در پیش دارد،  نزدیکی  راستای 
ویژه به این دلیل که جامعه اطالعاتی آمریکا 
به دنبال یافتن روابط بین ترامپ و پوتین قبل 
باید  روسیه  حال  عین  در  است.  انتخابات  از 
ارزش دوستی اش را آمریکا را با ارزش دوستی 

اش با ایران در کفه ترازو قرار دهد و بسنجد.

کاخ سفید به دنبال پاسخ این سئوال است : آیا می توان روسیه را از ایران جدا کرد ؟

سرمقاله

آب به آسیاب
 نارضایتی ها نریزیم 

*  هرم پور

اول (حجه االسالم عبادی   از صفحه  ادامه سرمقاله   (
سازمان  رئیس  با  دیدار  در  دوباره  بعد  روز  دو 
اشاره  با  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  ها،  جنگل 
کنار  »در  فرمودند:  ساله  های ۱8  به خشکسالی 
همه ی این مشکالت، سخت گیری های منابع 
از  برخی  است  باالتر  دردی  روستاها  در  طبیعی 
این  با  و  دارند  ساله   ۱۰۰ تا   4۰ سندهای  مردم 
آنها  های  زمین  روی  دست  طبیعی  منابع  وجود 
گذاشته است.البته همه ی ما تابع قانون هستیم 
اما قانون برای مردم است و نه اینکه مردم برای 
این  باید مدیریت شود «  این مشکالت  قانون و 
نگر  آینده  نگاه  از  بخشی  منطقی،  نگرانی  دل 
است،که  استان  در  رهبری  معظم  مقام  نماینده 
تأکید میفرمایند که تابع قانون هستند، اما می دانیم 
حافظ  اما  است،  دولت  حامی  هرچند  ایشان  که 
منافع دولت نیست و  شاید مردمی ترین مسؤول 
است. جنوبی  خراسان  در  اخیر  سالهای  ی   همه 

بگوییم، همان حربه سختی که  قانون  از   بیایید 
در  همیشه  مردم  سر  بر  زدن  برای  مسؤوالن 
دستشان آماده دارند! آخرین قانون جامع جنگل و 

مرتع کشور مصوب سال ۱34۶ است!!
نکته اینجاست که متأسفانه قانون منابع طبیعی آنقدر 
فرسوده است که خیلی ها نه زبانش را می فهمند و 
نه احترامش می کنند چون می دانند دست و پایی 
برای دفاع از خود ندارد، بر همه جایش سوارشده اند 
و فضا را برای سوء استفاده های متعدد باز و بی خطر  
دیده اند. همین قانون پیر در ماده ی یک  اصالح 
الیحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در جمهوری 
این  نظر  مورد  »اراضی  گوید:  می  ایران  اسالمی 
مراتع   و  موات  اراضی  الف-  قسم اند:  چهار  قانون 
ب- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت ها که 
دادگاه به استرداد آن ها حکم داده است. ج- اراضی 
بایر که قبال“ دایر بوده و بر حسب مالک های رژیم 
قبلی ملک اشخاص یا مؤسسات شمرده  شده است. 
د- اراضی دایر.  ماده ی دو  این  الیحه  هم  تأکید 
می کند که  اراضی بند الف و بند ب دراختیار حکومت 
است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه 
و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن 
که  آنجا  یا  کند  واگذار  شرکت ها  یا  افراد  رابه  ها 
مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه 
اختصاص دهد.در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت 
ضوابطی که درمورد اراضی بند د خواهد آمد نخست 
آن  به عمران  تا  اولویت می دهد  آنها  به صاحبان 
بپردازند و اگر اقدام نکردند آن ها را در اختیار خود 
می گیرد تا کشت و بهره برداری از آن ها را به واجد 
شرایط واگذار کند.« اما سؤال این است کجای زمین 
های  تصرفی منابع طبیعی، بالصاحب است و مردم 
حقی بر آن ندارند که بر اساس قانون از آنها گرفته 
می شود؟ با اظهارات نماینده  محترم   ولی فقیه، 
همه می دانیم و می دانند و بر این دانستن و گفتن 
استوار هستیم که حداقل آنچه امروز بر گرده مردم از 
حواشی قوانین منابع طبیعی تحمیل شده، اگر ظلم 

نباشد، حق هم نیست. 
در جامعه اسالمی، چرا باید چنین باشد و به دلیل 
سوء مدیریت و فقد قانون مناسب و راحت طلبی 
برخی مسؤوالن برای وضع قوانین به روز وکارآمد 
و یا اجتناب از این امر به دلیل به خطر افتادن منافع 
عده ای و لذت و آرامش و آسایش عده ای متمول 
دیگر، هر روز دامنه نارضایتی ها بیشتر، فاجعه خالی 
شدن روستاها از سکنه عمیق تر و بدبختی هزاران 
زندگی متکی بر کار کشاورزی و دامپروری فراوان 
تر شود؟ چرا مسؤوالن سکوت می کنند و پاسخگو 
نیستند؟ به طرح های خودشان مثل طرح ارائه وام 
به مردم برای برگشت به روستاها و تسهیل روند 
مهاجرت معکوس نمی خندند؟به بی نتیجه بودن 
نباید  روستاها  داشت  نگه  حوزه  در  طرح  دهها 
شک کنند؟ اگر واقعاً جواب قانع کننده و منطقی 
دارند آشکار و عیان بیان کنند تا ما هم از اشتباه به 
درآییم و مردم هم تکلیف خود را بدانند. ادامه این 
ظلم در سکوت  بی محتوای اطالع رسانی های 
ناقص و یا شانه خالی کردن از زیر بار مسؤولیتها، 
آب به آسیاب دشمن ریختن است و قطعاً بازتاب 
دامنگیر  آن  امنیتی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  های 
کشور خواهد شد. از همه اینها گذشته، نکته اساسی 
و مهم دیگر، ورود به موقع و قاطعانه نماینده محترم 
ولی فقیه به این ماجرای مهم است که باید الگویی 
برای سایر مسؤوالن باشد. تجربه نشان داده است 
اگر این همدلی ها، شناخت های دقیق و به موقع، و 
نیز اقدام های سریع وفارغ از جناح بندی و باندبازی 
فراوان  برکات  باشد،  مداوم  معمول،  سیاسی  های 
تری برای استان داشته و در های نعمت و توسعه 

را باز خواهد کرد.  
ما در توسعه استان، در رونق اقتصادی آن و در ایجاد 
آسایش عمومی برای مردم نیازمند پرهیز از اقدامات 
مبتنی بر سیاسی کاری و در عین حال با تکیه بر 
خرد جمعی و توانمندی ها و ظرفیت های مردمی 
هستیم.  تا چنین باشد استان در راه توسعه خود، به 
حاشیه نخواهد رفت و مردم اولین حمایت کنندگان 

از این اقدامات خواهند بود. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
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صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 4۳ 42 ۳2  / ۶۶ ۶۶ 44 ۳2     

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

آگهي تجديد مزايده
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک ذیل واقع در شهر بيرجند خيابان معلم - ميدان مادر را به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضيان محترم مي توانند 
برای بازدید و دریافت فرم شرایط شركت در مزایده ، از تاریخ 95/11/9 لغایت95/11/17 در وقت اداري به آدرس : بيرجند - خيابان معلم - چهار راه بهداري ، اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي - 
ساختمان شماره 1 ، اداره پشتيباني و خدمات مراجعه نمایند. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 32424724-056 تماس حاصل فرمایند.همچنين پایگاه اطالع رسانیwww.skh.medu.ir براي مالحظه 

و دریافت اسناد مزایده در سایت اداره كل به آدرس اینترنتي مناقصات كشور مراجعه نمایند. 
زمان و مكان جلسه كميسيون مزايده: شنبه 95/11/30 ساعت 9 صبح در محل اتاق كنفرانس اداره كل برگزار خواهد شد.

قيمت كارشناسیمتراژتقريبیملکرديف
اجاره ماهيانه به ريال

قيمت كارشناسیمتراژتقريبیملکرديف
اجاره ماهيانه به ريال

36/53/500/000دفتركار)شماره1(33/58/000/0003مغازه تجاری )شماره3(1

28/53/000/000دفتركار)شماره2(33/58/000/0004مغازه تجاری )شماره5(2

28/53/000/000دفتركار)شماره3(5تضمين شركت در مزايده )ارجاع كار(:5 درصد اجاره يک سال ملک مذكور می باشد

  اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي 

آگهی مزايده عمومی 
دانشگاه بيرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هيئت امنای دانشگاه های خراسان جنوبی و مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه و بر اساس  آیين نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها ی استان خراسان جنوبی نسبت 
به فروش دو واحد آپارتمان واقع در تهران - خيابان شهيد موسوی )فرصت سابق (-كوچه نيک پور- مقابل سازمان امور دانشجویی - پالک 6- طبقه همکف - )ساختمان 4طبقه ( واحدهای شماره 9 و 13به 
شرح مشخصات جدول ذیل ، از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده به سازمان مركزی دانشگاه بيرجند )دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزایده ( و یا به پایگاه اینترنتی دانشگاه 

بيرجند www.birjand.ac.ir    مراجعه و پس از تکميل اسناد، مدارک را تحویل دبيرخانه كميسيون نمایند. 

مساحت زيربنانام ملک و نشانی
مبلغ تضمين  شركت قيمت پايه مشخصات ثبتی  )متر مربع(

در مزايده 

تهران - خيابان شهيد موسوی )فرصت سابق (-كوچه 
نيک پور - مقابل سازمان امور دانشجويی -پالک 6- طبقه 
همكف )ساختمان 4 طبقه ( واحد شماره 9 دارای پاركينگ 

و انباری مستقل در زير زمين 
73/51

واحد جنوب شرقی )شماره 9(شماره ملک 3502/99 مجزا 
شده از پالک 22 فرعی از اصلی در بخش سه تهران و شماره 

ثبت 122961 دفتر 823 دفترخانه اسناد رسمی 145 
منطقه شمال غرب 

2/646/360/000
ريال 

)دو ميليارد و ششصد و چهل و 
شش ميليون و سيصد و شصت 

هزار(

132/318/000 ريال 
)يكصد و سی و دو 
ميليون و سيصد و 

هجده هزار (

تهران - خيابان شهيد موسوی )فرصت سابق (-كوچه 
نيک پور - مقابل سازمان امور دانشجويی - پالک 

6- طبقه همكف- )ساختمان 4 طبقه ( واحد شماره13 
دارای پاركينگ و انباری مستقل در زير زمين

  80/72

واحد جنوب غربی )شماره 13( شماره ملک 3502/98 مجزا شده 
از پالک 22 فرعی از اصلی در بخش سه تهران به شماره ثبت 

122959 دفتر 823 دفتر خانه اسناد رسمی 145 
منطقه شمال غرب 

2/905/920/000 ريال
 )دو ميليارد و نهصد و پنج  

ميليون و نهصد و بيست هزار( 

145/296/000 ريال 
)يكصد و چهل و پنج 

ميليون و دويست و 
نودو شش هزار( 

مبلغ تضمين شركت در مزايده: به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب 483546017 )حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بيرجند( و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام دانشگاه بيرجند و یا چک تضمين شده 
بانکی در وجه دانشگاه  بيرجند   زمان دريافت اسناد مزايده : از تاریخ 09 / 11 /1395 لغایت 13/ 1395/11   زمان تحويل پيشنهادها : تا تاریخ 24/ 11 /1395  شماره تماس : صرفاً در ساعت اداری

 تهران:  09126984859 بيرجند: 05632202126    هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه بيرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
شنبه* 9 بهمن 1395 * شماره 3708

طرح »جوانه های نور« در بيرجند اجرا مي شود

 شبستان- طرح »جوانه های نور« با هدف تربيت حافظان نونهال قرانی )زیر ۷ سال( در کانون فرهنگي هنري عاشوراي بيرجند اجرا مي شود
اسدزاده مدیر کانون فرهنگی هنری عاشورا مسجد بالل گفت: طرح جوانه هاي نور با هدف توسعه و ترویج فعاليت هاي قرآني، فرهنگي 

سالم خدمت آوا   پيرو مطلب شما در تاریخ 11/5  در و هنري، تربيت حافظان نونهال قرانی )زیر ۷ سال( و مبارزه با تهاجم فرهنگي دشمنان در این کانون اجرا مي شود.
مورد فرهنگ وقناعت مردم استان خراسان جنوبی 
و با توجه به سخنان آن مدیر غير بومی نسبت به 
بی تفاوتی مردم درباره حق وحقوقشان باید گفت 
جایگاه  اینکه  خاطر  به  استان  مدیران  تمامی  که 
وصندلی ریاست رو از دست ندهند تمام حق وحقوق 
کارگران را ضایع می کنند واگر کارگری نسبت به 
بيکار می کنند از کار  را  او   این کار اعتراض کند 

 یا که تمامی امتيازات او را کم می کنند که در این 
صورت کارگران برای اینکه بيکار نشوند و کارشان 
را از دست ندهند مجبورند سکوت کنند و هيچ گونه 
اعتراضی نکنند و آن مدیران نيز هيچ گونه اعتراضی 
را شاهد نيستند لذا اول باید طرز فکر خود راعوض 
کنند و تحمل شنيدن اعتراضات کارگران نهاد خود 
را داشته باشن که در این صورت استان ما هم شاهد 

پيشرفت و ترقی باشد.
ارسالی به تلگرام آوا
 واقعأ اسم آموزش وپرورش تو پول گرفتن فقط بد نام

 شده درحالی که برای تعویض گواهينامه پایه دو 
هفتاد هزارتومان باید بپردازی بدون اعتراض و حتی 

ابراز تشکر از کار راه اندازیشون.
915 ... ۴5۰
عرض سالم می خواستم ازمدیرکل آب و فاضالب 
روستایی بپرسم که آب روستاهای طورمان ، صدگل 
، نوگيدر ، مروک ، هادرباد و سماء کی وصل خواهد 
شد ، مگرساختن 3 منبع آب و ۴ کيلومتر لوله گذاری 
بيشتر از یکسال کار دارد ، مدت 1۴ ماه شده که 

شروع به کارکرده اید.
915 ... ۶5۷ 
فکر کنم روز پنج شنبه سازمان اتوبوسرانی نصف 
راننده هاشو ميفرسته مرخصی چون نيم ساعت طول 

ميکشه تا اتوبوس غفاری بياد بریم سر کار
915 ... ۸9۲
با  چرا  رانندگی  و  راهنمایی  پرسنل  بر  سالم 
اتومبيلهای شيشه دودی و با المپ زنون برخورد 

جدی نمی کنند؟
915 ... ۲51

در  ابرها  باروری  هزینه  تومان  ميليارد  دوازده 
سرزمينی که ساالنه 5 ميليون متر مکعب ساالنه آب 
استحصال شده در شبکه هدر می رود جای تامل 
دارد ، شاید برای ما باید جای دیگری هزینه کرد و 

هزار حرف نگفته دیگر)منبع صفحه ۷ آوا( 
915 ... ۲۶۰

و  راهنمایی  افسران  از  خواستم  آواجان  ؛  سالم 
قدردانی  و  تشکر  نامحسوس  گشت  و  رانندگی 
سرمای  اون  در  پيش  دوشب  که  زیرا  ؛  کنم 
شدید و برف و یخبندان در گردنه های خونيک 
رو  ها  ماشين  شاهی  ثمن  و  روم  راهی  سه  و 
ميریختن  ماسه  بيلچه  با  و  کردن  می  راهنمای 
کف جاده ؛ از همه مهمتر چرخای ماشينم قفل 
کرد که با این همه ماشين ؛ بازهم این برادران 
راهنمایی  و  کمک  من  به  احمر  هالل  و  افسر 

کردن خدا قوت به همه شما 
915 ... 9۲۷
سالم آوا . بنده کارمند یکی از همين موسساتی هستم 
که بعضی از دوستان ارادت دارن.اینهمه گالیه رو 
چاپ کردی اینم بگو . اینهایی که گالیه ميکنن، با 
اطالع از نرخ وام و بازپرداخت اقدام به دریافت کردند 
پس کسی مجبورشون نکرده.و اینها شاید 5 درصد 
از مشتریانی هستند که بدون فکر و برنامه ریزی وام 
گرفتند و هر کار بدون برنامه عاقبتی بهتر از این 
نخواهد داشت. از اون طرف قضيه چرا نمی بينن 
کسایی رو که با این وامها خيلی از مشکالتشون 
حل شد و سروسامون گرفتند. و در کنار همه این 
درصدی کم  وامهای  بانکها  و  موسسات   حرفا 

بودن  عجول  دليل  به  آقایان  این  که  دارند  هم   
این  تمام  آخر  در  کنند.و  دریافت  نخواستن 
از  و  رسيده  مرکزی  بانک  تایيد  به  وام  شرایط 
انصافيه بی  گرفته  قرار  بررسی  مورد  شرعی   نظر 

 که بدليل سهل انگاری برخی از بدحسابها، کارمندان 
این مراکز مورد خطاب و بی احترامی قرار بگيرند.

915 ... ۸۶۶
نمی دانم چرا بانک رفاه که به کارگران و پرداخت 
رفاه  است جهت  مدیون  آنان  حقوق  و  بيمه  حق 
کارگران و کارفرمایان عابربانکی درشعبه دو تامين 
اجتماعی بيرجند نصب نمی کند مگر اهميت آن از 

بازار روز شهرداری هم کمتره
915 ... 35۷

سالم استانداری خراسان جنوبی، پارسال روستای 
چهارفرسخ را سيل برد هيچ کمکی به این روستا 
نشد، شما نزد خدا مسئول هستيد اکثر کشتزارها 
ویران شد خواهشمند است به کشاورزان کمک کنيد
99۰ ... ۷99

سالم شهر بيرجند واقعا به مرکز استان نميخوره من 
 ازتهران اینجا دانشجو شدم آدم اینجا حوصلش سر ميره

تفریحی  مکان  نه  خریدی  مرکز  نه  پاساژی  نه   
درست وحسابی . واقعا مردم به چه اميدی زندگی 

ميکنن اینجا!!! 
91۲ ... ۰9۶
 خدایيش عصر ها چه تعداد اتوبوس خالی از مسافر 
و  ترافيک  باعث  فقط  که  زنند  می  دور  شهر  تو 
آلودگی هوا و مصرف بی مورد سوخت می شوند! 

خواهشا به گوش مسووالن شهری برسانيد.
915 ... ۸33 
اوقاف  اداره  مسئوالن  گوش  به  لطفا  عزیز  آوای 
کوچک  بهشت  این  خواهند  می  چرا  که  برسانيد 

)خانه( را از ما بگيرند ما این آخر سالی کجا بریم؟
915 ... ۲9۷
 آواجان از مخابرات پيگيرباشيد خيابان امام علی امير آباد

 تا کی باید منتظر کابل کشی تلفن باشند؟
915  ... 1۸1

باسالم ، درجواب برادری که در رابطه با مزایای 
برجام مواردی را فرموده بودند ، باید عرض شود در 
اینکه برجام نقاط مثبتی داشته شکی نيست ، اما 
به فرمایش مقام معظم رهبری  آنچه گرفته ایم در 
مقابل آنچه ازدست داده ایم هيچ است ! ومهمتر 
ازهمه آنچه افکار عمومی را متأثر نموده اینکه به 
االن  که  نشد  وعمل  توجه  ایشان  های  توصيه 
نتيجه اش را در بد عهدی های آمریکا می بينيم . 
915 ... 3۰3
جناب آقای هرم پور خداقوت ، سرمقاله  » بازهم 
 ، بدهد  اجرتان  خدا   ، بود  عالی  خيلی   » حجاب 
بازهم بنویسيد . ازخارج ایران، ازآنهایی که حاضرند 
را  خود  حجاب  اما  بدهند  ازدست  را  چيز  همه 
که  فرانسوی  مسلمان  دانشجوی  از   ، نگهدارند 
درس و دانشگاه خود را فدای حجاب می کند و قيد 

دانشگاه را ميزند خداوند بر توفيقات شما بيفزاید 
915 ... 119

لطفا پيگيری کنيد به چه علت خيابان پامچال رو با 
بلوکهای بزرگ بستن اخه مگه بيکارین فقط واسه 

مردم مشکل درست ميکنين
915 ... ۴۸۸
 سالم آوا خواهشمندم درخواست مرا چاپ کنيد :

 جوانی ۲3ساله هستم و دارای پدر و مادر پير و 
قبل  یکسال  از   ، دیپلم  مدرک  با   ، افتاده  کار  از 
دنبال  به  برگشتم  سربازی  مقدس  ازخدمت  که 
خوانندگان  نشدم،از  موفق  تاکنون  ولی  کارگشتم 
عزیز روزنامه آوا تمنا دارم،درصورت نياز به نيروی 

کاردائم،جهت انجام هرگونه کاری آمادگی دارم
915 ... 33۸

به  دادین  گيری  عزیزچه  های  همشهری  سالم 
المان پول خرج المان راخرج آسفالت درب داغون 
خيابان وکوچه هاکنيد شهرداری محترم مردم را 

راضی ترمی کند باتشکر
93۶ ... 5۴5
ب اسالم خدمت برادران زحمتکش اتفاقات برق از 
اینکه با یک تماس نسبت به تعو یض المپ های 

اندیشه ۸ اقدام نمودید متشکرم خداقوت
915 ... 9۶9
معلوم نيست مخابرات استان درچه خواب عميقی 
بسر می برن که ما در وسط مرکز استان درخيابان 
اما  ثابت  تلفن  برا  پيگير هستيم  ساله  بهمن سه 
انگار نه انگار در این تشکيالت کسی جواب مردم 
افزاری  نرم  ميگن مشکل  و همش  نمی دهد  را 
داریم . آخه خنده دار نيست دراین دوره و زمانه 
راه  استان  نتونن در وسط مرکز  ثابت  تلفن  االن 
اندازی کنن ؟!!  متاسفانه همش شعار وشعار وشعار
93۶ ... ۲۴5
یش از دوساله بارها به سازمان پارکها وفضای سبز 
شهرداری مراجعه کردیم برای فضا سازی خيابان 
بهمن جنب ظفر اما انگار نه انگار این مسوولين 
محترم که اینجا جزو شهر هست . از مدیریت این 
سازمان تقاضا داریم جهت حداقل نما و فضای سبز 

دراین محل اقدامی بفرمایند
93۶ ... ۲۴5
خدا به  رو  شما   . محترم  نماینده  خدمت   باسالم 

جا  همه  کنين  نهبندان  گازکشی  حال  به  فکری 
گازکشی شده به غير از نهبندان . تاکی مردم با 

این بدبختی زندگی کنن
915 ... ۸9۴
به  های  خيابان  تو  معبر  سد  با  شهرداری  چرا 
خصوص مدرس، معلم، بازار و... برخورد نمی کند!  

تو پياده رو دیگه جا نيست با زن و بچه رد بشيم
915 ... ۸33

باغ  از  بازدید  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
پنج  در  که  بيرجند  آباد  شوکت  تاریخی 
کيلومتری جاده بيرجند - سربيشه قرار دارد، 
شدیدا از دست اندرکاران این اثر انتقاد کرد.

باغ  ویرانی  در  که  مدیرانی  گفت:  پرویزی 
باید شرمنده مردم  بودند  آباد دخيل  شوکت 
با توجه به ظرفيت  باشند.  وی اظهار کرد: 
ميراث  و  تاریخی  لحاظ  از  که  خوبی  بسيار 
مسئوالن  دارد،  وجود  باغ  این  در  فرهنگی 

مربوط باید پاسخگوی مردم باشند و توضيح 
دهند، چرا این مکان به این روز افتاده است.
 پرویزی با بيان اینکه مسئوالنی که سال های

ميزان  باید  بودند  باغ  این  امور  متولی  اخير   
درآمد و هزینه را برای مردم و افکار عمومی 
و  بازرسی  سازمان  شد:  یادآور  دهند،  توضيح 
دیوان محاسبات باید شفاف موضوع را بررسی 

و گزارش مربوط را برای مردم بازگو کند.

چرا  باغ با شکوهی چون
شوکت آباد در اثر بی تدبیری
باید به ویرانه ای تبدیل شود؟

وضعيت  ها  رسانه  اینکه  بيان  با  پرویزی 
تصویر  به  را  آباد  شوکت  باغ  نامطلوب 

از ظرفيت  استان ها  کشند، گفت: در سایر 
هایی به مراتب پایين تر از این اثر ، برای 
زایی  اشتغال   ، دستی  صنایع  گردشگری، 
خراسان  در  اما  کنند،  می  استفاده  و... 
جنوبی باغ با شکوهی همچون شوکت آباد 
در اثر بی تدبيری باید به ویرانه ای بزرگ 

شود. تبدیل 
اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  استاندار 
برای  باید  آباد  شوکت  باغ  همچون  مکانی 

بازدید عموم مردم و عالقه مندان بازگشایی 
متولی  های  دستگاه  متاسفانه  افزود:  شود، 
اند  نتواسته  باغ  این  مواهب  از   ، مردم  و 
استفاده کنند باید باغ شوکت آباد احيا و در 
اختيار مردم قرار گيرد تا از تخریب بيش از 

پيش آن جلوگيری شود.
در  نباید  تاریخی  بناهای  اینکه  بيان  با  وی 
برود،  بين  از  تدبيری  بی  نتيجه  در  استان 
بررسی  با  باید  ربط  ذی  مسئوالن  گفت: 
بخش خصوصی  فعاالن  و  متقاضيان  دقيق 
که دارای اهليت و توان مالی کافی هستند 
با نظارت دستگاه های اجرایی مربوط برای 
در  باغ  این  مناسب  و  مطلوب  برداری  بهره 

اسرع وقت اقدام کنند.
استاندار خراسان جنوبی بعد از بازدید از باغ 

و  گازرسانی  مشکل  رفع  برای  آباد  شوکت 
دستور  مجموعه  این  نياز  مورد  آب  تامين 

الزم به مسئوالن ذی ربط صادر کرد.
مبلغ  جنوبی  خراسان  استاندار  دستور  به 
حفظ،  مرمت،  برای  ریال  1۰ميليارد 
های  جاذبه  و  مکانها  معرفی  و  نگهداری 
یافت  تخصيص  استان  فرهنگی  و  تاریخی 
و به دستگاه های اجرایی متولی ابالغ شد.

ميزان  از  بازدید  خصوص  در  پرویزی 

باغ  بازسازی  و  مرمت  فيزیکی  پيشرفت 
سال  پایان  از  قبل  آباد  شوکت  تاریخی 

جاری قول مساعد داد. 
نوشته  یادشده  اثر  مورد  در  پدیا  ویکی  در 

شده است:
باغ شوکت آباد و عمارت وسط آن هنرمندی 
از  دهد  می   نشان  را  قاجاریه  دوره  معماران 
باغ  در  شده  احداث  فضاهای  معماری  نظر 
آباد دارای ویژگی خاصی  و عمارت شوکت 
است که در دیگر نمونه های مشابه آن کمتر 

می توان یافت.
با هماهنگی خاصی  باغ  این  فضا سازی در 
از  نقشه  و  بيانگر وجود طرح  که  انجام شد 

قبل تعيين شده برای ساخت بناست.
مجموعه ها  سایر  همانند  نيز  مجموعه  این 

هر  که  است  متعددی  بخش های  شامل 
بخش تزیينات خاص خود را دارد، از جمله 
ویژگی های  بيشترین  دارای  که  حوضخانه 

معماری و تزئينی است. 
این قسمت دارای گنبدی بزرگ است که در 
مرکز آن یک کاله فرنگی با پنجره هایی که 
از طریق آن بخشی از نور حوضخانه تامين 

شده تعبيه شد. 
این  تشکيل  دهنده  مهم  فضاهای  دیگر  از 

محل  یا  اندرونی  به  می توان  مجموعه 
خصوصی خانواده حاکم اشاره کرد. 

قسمت  جنوبی ترین  در  که  بخش  این 
معماری  لحاظ  از  گرفته  قرار  مجموعه 
خانه های  به  فراوانی  شباهت  طرح  و 
بيرجند  قدیم  بافت  در  واقع  مسکونی 
عمارت  این  تزیينات  مهم ترین  از  دارد.  
اندرونی،  ایوان  قاب های گچی  به  می توان 
اطراف  نماهای  تزیينی و طاق   بام های  رخ 

اشاره کرد.  حوضخانه 
صورت  به  شده  احداث  بناهای  مجموع  در 
مخصوص  جنوبی  جبهه  در  و  بود  متراکم 
از  بعضی  که  بود  او  خانواده  و  حاکم 
پذیرایی  و  تشریفات  برای  داخلی  فضاهای 

از ميهمانان مورد استفاده قرار می گرفت. 

درختان  دارای  باغ  از  گسترده ای  بخش 
همچنين  است.  تزیينی  و  ميوه  مختلف 
بعضی از فضاهای ایجاد شده در گوشه های 
به  بعدها  که  است  الحاقی  اصلی  عمارت 

فراخور نياز به آن اضافه شد. 
در  رفته  کار  به  معماری  روش  همچنين 
احداث این عمارت به صورت طاق و تویزه 
بوده و گهواره ای بودن سقف بعضی از اتاق 
و  گرم  ناحيه  معماری  روش  از  حاکی  ها 

خشک است.  عمارت احداث شده در جبهه 
به صورت طولی و  آباد  باغ شوکت  جنوبی 
نيز  فرم  لحاظ  به  شرقی - غربی است که 
بخشی  فرم  آن  بر  عالوه  است.  یکنواخت 
است  شده  رعایت  نيز  عمارت  این  در 
از  بيرونی  نمای  در  عمارت  ميانه  طوریکه 
ضلعی  هشت  و  آمده  بيرون  اصلی  قسمت 
این شکل  نما بوجود آورده و  را در  زیبایی 
هندسی نيز در گوشه های اصلی این هشت 
ضلعی دو باره تکرار شده است.بانی این اثر 
امير اسماعيل خان شوکت الملک است که 
توسط اسداهلل علم وزیر دربار رژیم پهلوی 
وقف شد. این اثر به شماره ۲3۶3در تاریخ 
ایران  ملی  آثار  فهرست  13۷۸در  ۲3مرداد 

ثبت شد.

سایه بی تدبیری بر باغ تاریخی شوکت آباد
انتقاد استاندار خراسان جنوبی از وضعیت نامطلوب باغ تاریخی شوکت آباد بیرجند

ری
اکب

 / 
گی

 گر
س :

عک

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقایان منوچهر قاسمی حسین آباد به شماره ملی 0880014687، مهدی قاسمی حسین آباد به شماره 
ملی 0880277262، سجاد قاسمی حسین آباد به شماره ملی 0641056311، فرهاد قاسمی حسین آباد به شماره 

ملی 0880370920 و خانم ها مریم قاسمی حسین آباد به شماره ملی 0880277270، ام البنین قاسمی حسین آباد به شماره ملی 
0880193751 فرزندان مرحوم آقای علی قاسمی حسین آباد و تعدادی از ورثه متوفی ابالغ می گردد: آقای خلیل فرخنده فرزند 
غالم محمد به شماره ملی 0480127433 به استناد چک های شماره 432377 - 93/10/01 و 432369 - 93/09/01 عهده بانک 
صادرات شعبه میدان امام خمینی )ره( بیرجند به ترتیب مبالغ 300.000.000 و 600.000.000 ریال جمعاً مبلغ نهصد میلیون 
ریال تقاضای صدور اجرائیه علیه صاحب حساب و ورثه صادرکننده چک بدین شرح: شرکت آتیه سازان خراسان جنوبی ثبت شده 
به شماره 2507 ثبت شرکت های بیرجند با مدیریت و امضای آقای علی قاسمی حسین آباد فرزند مختار دارنده شناسنامه شماره 
5 صادره قاینات را نموده و اجرائیه علیه شرکت مذکور و ورثه امضا کننده چک صادر و پرونده ای تحت کالسه 9500267 در این 
خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق گزارش شماره 95/6630/150299 مورخ 95/8/8 
پاسگاه انتظامی مربوطه، امکان ابالغ واقعی اجرائیه به شما در آدرس مورث به نشانی قاین، بخش زهان، روستای حسین آباد میسر 
نبوده است، لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به مواد 18 و 19 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده 18 مزبور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید، عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی 

مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. تاریخ انتشار: 95/11/9
غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 943128 اجرایی اموال شامل یک دستگاه ترانس جوش سه فاز پارس به همراه کابل به 
مبلغ 15/000/000 ریال و 10 عدد شیلنگ تخلیه بنزین 3 اینچ 6 متری به مبلغ 36/000/000 ریال جمعا به مبلغ 

51/000/000 ریال کارشناسی شده متعلق به آقای مهدی خاموشان در قبال بدهی آقای علی خاموشان به مبلغ 48/327/166 
ریال در حق آقای علی میری و مبلغ 2/143/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/11/18 
از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 
این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 
 www.dadkj.ir عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندقابل مشاهده می باشد.

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

العاده   تشکیل مجمع عمومی فوق  نامه  دعوت 
بیماران  از  حمایت  و  پیشگیری  خیریه  انجمن 

ژنتیکی خراسان جنوبی)نوبت اول( 
 تاریخ انتشار: 95/11/9

جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن خیریه پیشگیری 
و حمایت از بیماران ژنتیکی خراسان جنوبی)نوبت اول( 
امروز شنبه 95/11/9 ساعت 17 در محل دفتر انجمن واقع 
 در خیابان شهدا 2 - ساختمان رضوان - طبقه سوم برگزار 
می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای تصمیم 
گیری در خصوص موضوعات ذیل حتما در جلسه حضور 
 یابند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود با هم به دفتر 
انجمن مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی 
هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه : 
 تعیین مدیر عامل جدید و تغییرات در هیئت مدیره

 انجمن خیریه پیشگیری و حمایت از بیماران 
ژنتیکی خراسان جنوبی

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

 پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات( 
 09303107002
09155614880

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 93/1861 محکوم علیه آقای محمدرضا زیبا فرزند عزیزاله محکوم است به پرداخت مبلغ 739.543.439 ریال در حق محکوم له مصدق قاری و پرداخت مبلغ 29.000.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف 
به میزان 17845 مترمربع اراضی مزروعی فاقد سابقه ثبتی واقع در جنب فرودگاه که در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است که ارزش هر مترمربع حسب نظریه هیئت کارشناسی 140.000 ریال که جمعاً پالک فوق به مبلغ 2.498.300.000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/11/23 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 

روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

مدرک  موقت  گواهی  اصل 
اینجانب   کارشناسی 
از درجه  و  بیدختی مفقود گردیده  فاطمه 
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ساخت ربات ویژه معلولین با قابلیت حرکت در پله ها

 
ایسنا- محققان ژاپنی رباتی را ساخته اند که امکان جابجایی معلوالن را بدون نیاز به کمک دیگران آسان تر کرده و در عین حال از قابلیت مهمی همچون حرکت بر روی پله ها برخوردار 
است. این ربات در جریان برگزاری نشست علوم رباتیک در صنایع موسوم به TEPIA به نمایش گذاشته است. این ربات از امکاناتی همچون دوربین ویدئویی پیشرفته WMV برای 
بررسی دقیق مسیر حرکتی برخوردار است. هر یک از پاهای این ربات از 6 استخوان هیدرولیکی ساخته شده اند و به وسیله رایانه ای که بر روی ربات نصب شده کنترل می شوند.

یادداشت

حال زورخانه ها 
خوب نیست! 

* غالم حسين گرشاسبي

ايران اين سرزمين افسانه اي، همواره با پايمردي 
دليراني توانسته از گزند دشمنان برهد كه يك صدا 

براين باور بوده اند كه چو ايران نباشد تن من مباد.
ايران فكر و خا طره ويادمان آيين پهلواني وعياري 
است. پهلوانان و عياراني كه در نيرو، راستي را پاس 
مي داشتند و يك سر بيزار بودند از كژي و كاستي 
خورده  فرو  بعضي  سستي اند.  زاد  هم  دو  هر  كه 
سرخ  دشت هاي  و  كشيده  فلك  به  سر  كوه هاي 
الله زار ايران زمين، يادآور خون پهلوانان وعياراني 
است كه هرگز از مرگ نهراسيده اند وپاي برهنه بر 
جاده اي از شمشير خصم جنگيدند و مرگ را در اين 
راه سرانجامي نيك پنداشتند. ورزش پهلواني، ورزش 
ارزش هاست. اين ورزش باستاني در تاريخ چند هزار 
ساله خود  نقش مهمي را در نيرومندي و كسب 
آمادگي هاي جسمي و روحي مردم ايفا كرده است .

معنوي  فرهنگي،  ميراثي  زوررخانه اي  ورزش 
همگاني  ورزش هاي  توسعه  براي  خوبي  منبع  و 
است و حضور اين ورزش در عرصه هاي بين المللي 
مورد استقبال جوانان بسياري از كشورها واقع شده 
است. بسياري از كشورها از ورزش هاي زورخانه اي 
در مسير پيشرفت اجتماعي و فرهنگي جوامع خود 
استقبال كرده اند كه اين ورزش مي تواند در توسعه 
و بهزيستي فرهنگي و اجتماعي بشر امروز نقش 
موثري داشته باشد. طبق رهنمودهاي مقام معظم 
مطالبات  انجام  از  پس   1379 سال  در  رهبري 
خصوص  در  ملي  همايش  نخستين  برگزاري  و 
آستان  زورخانه  در  زورخانه  ورزش  جهاني سازي 
ورزش  كردن  ملي  فرا  كميته  مقدس،  مشهد  در 
مبنا  آن  بر  و  ايجاد  سال 1380  زورخانه  باستاني 
فدراسيون بين المللي ورزش هاي زورخانه اي در 20 
مهر 1383به اهتمام سازمان تربيت بدني و كميته 
حمايت  و  ايران  اسالمي  جمهوري  المپيك  ملي 
به  ورزش همگاني  فدراسيون جهاني  مشاركت  و 
و  پالم  يورگن  پروفسور  زنده  ياد  مرحوم  رياست 
حمايت نمايندگاني از 22 كشور جهان در آكادمي 
ملي المپيك تاسيس شد و در سوييس در كنار ساير 

فدراسيون هاي بين المللي و جهاني به ثبت رسيد.
زورخانه اي  هاي  ورزش  بين المللي  فدراسيون 
آفريقا  آسيا،  قاره هاي  در  فعال  كنفدراسيون  سه 
و اروپا دارد و با معرفي شايسته زور خانه در بيش 
از 60 كشور، 54 دوره آموزشي برگزار كرده است. 
توسعه ورزش هاي زورخانه اي در قاره و گنجاندن 
بين المللي  المپيك و رويدادهاي  بازي هاي  آ ن در 
دوستي ،  است.  فدراسيون  اين  ماموريت  قاره اي 
به  احترام  بردباري،  همبستگي،  اخالق،  برادري، 
ديگران، ميهن دوستي، منش، سخاوت و هم دردي، 
از  نيز  وهنر  ادب  با  همگام  جوان مردي  روحيه 
اما  مي آيد.  شمار  به  پهلواني  فرهنگ  ارزش هاي 
متاسفانه زور خانه ها اين روزها حال و روز خوشي 
مباهات  مايه  روزگاري  كه  باستاني  ورزش  ندارند. 
مردم كشورمان بود اين روزها در سايه باشگاه هاي 
بدن سازي كم كم رنگ مي بازند  و با نبود مرشدين 
ماهر و عاشق و بي توجهي مسوولين امر چراغشان 
رو به خاموشي مي رود. بدن سازي اين روزها نسخه 
غربي ها  كه  ورزشي  شده،  پهلواني  ورزش  بدلي 
آيين هاي جوانمردي، ادبيات و موسيقي هاي اصيل 
بدنسازي  را دستگاه هاي  از آن حذف و جايش  را 
و موسيقي هاي بي ريشه غربي پر كرده اند. در قديم 
وقتي مي خواستند محله اي را آباد كنند مقيد بودند 
كه در كنار مسجد حمام و بازار زورخانه اي نيز بنا 
كنند . چراغ زورخانه هميشه روشن بود و ورزشكاران 
با صداي ضرب مرشد وسط گود عشق  هر شب 
تماشاچيان  تحسين  صداي  و  مي كردند  پهلواني 
هنگام ميل زدن و كشتي گرفتن و كباده زدن آهنگ 
جاري زندگي در زور خانه و محله بود؛ در سال هاي 
نه چندان دور شوق حضور در زورخانه ها نشستن 
و  بزرگان  كردن  ميانداري  مرشد   قصه هاي  پاي 
از  گل ريزان  جشن  در  مستمندان  از  دست گيري 
حاال  اما  تختي،  نظير  مي ساخت  پهلواني  جوانان 
پر  زورخانه هاي  ازآن  است  شده  دگرگون  اوضاع 
رونق جز تعدادي انگشت شمار باقي نمانده است 
و بيش تر مرشدهاي بزرگ و قديمي بدون آن كه 
از خود وارثي بر جاي بگذارند روي در نقاب خاك 
چراغ  كه  شده  باعث  موضوع  همين  كشيده اند . 
كه  چرا  برود .  خاموشي  به  رو  كم  كم  زورخانه ها 
زورخانه ها با وجود حضور پررنگ و مستمر مرشد 
زيرا صداي گرم و ضرب  رونق وروشن مي گردد. 
دلنشين مرشد است كه ورزشكار را به ميان گود 
فرا مي خواند. جواناني كه با انر  ژي وشوق فراوان وارد 
زورخانه مي شوند اما متاسفانه اين جا نه دوربين ها 
آنان را مي بينند نه مسووالن بدون ذوق، چرا كه 
فلش دوربين ها بايد چشمان فوتباليست ها را كور 
سرازير  جيب شان  به  ميلياردي  درآمدهاي  و  كند 
باشد ولي نامي از جوانان بي ادعا و عاشق اهل بيت 
برده نشود . جوان دل زده مي شود و جوان ها به سراغ 
بدن سازي و كشيدن قليان مي روند وبه زور قرص 
وآمپول عضالت شان بزرگ تر شده و ساعت هاي 
و  نشسته  ماهواره اي  سريال هاي  پاي  متمادي 

معتاد شده و هزار و يك مشكل ديگر ... .
آيا ورزش زورخانه اي كه افتخار ثبت آن در ليست 
را  از آن خود كرده ايم  را  ناملموس جهاني  ميراث 
مي توانيم با همين روش زنده نگه داريم؟ با نگاهي 
به زور خانه خالي ، آدم ياد سريال قديمي مي افتد به 
نام )پهلوانان نمي ميرند(، حاال اين نام به نظر خيلي ها 
عجيب مي رسد، احتماال اگر امروز ساخته مي شد 
اسمش را مي گذاشتند )پهلوانان هم مي ميرند(.
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کاریکاتور عمارت رحیم آباد بیرجند .         عکس از:  ابوالفضل هوشمندیقاب عکسفرهاد بهرامی مصرف سیب، عسل، هویج و دارچین از بوی بد دهان جلوگیری می کند:

ارسال فایل بدون اتصال به اینترنت 

از طریق به روز رسانی جدید واتس اپ

واتس اپ يكی از اپليكيشن های محبوب در ميان 
كاربران فضای مجازی ست كه با ماهانه يك ميليارد 
كاربر فعال به عنوان كاراترين اپليكشن نيز شناخته 
شده است. اگر شما هم از طرفداران و يا كاربران 
اپليكيشن واتس اپ باشيد، به طور حتم اين نكته 
كه تنها مجاز به ارسال فايل ها در تعداد محدود 
هستيد شما را آزارده كرده است. در برخی موارد شما 
مايل به ارسال تصاوير، فايل های صوتی و يا فايل 
های ويديويی به دوستان و اعضای خانواده در تعداد 
بسيار هستيد و اين محدوديت باعث شده است كه 
اپليكيشن ديگری را به منظور انتقال فايل ها انتخاب 
اپليكيشن  اين  در  فايل  ارسال  محدوديت  كنيد. 
جز نقص های آن است كه در بروزرسانی نسخه 
۲٫۱۷٫۱٫ در سيستم عامل ios، اين مشكل به 
طور كامل رفع شده است. در بروزرسانی تازه شما 
می توانيد فايل های بيشتری تا سقف 30 فايل را در 

اپليكيشن واتس اپ به راحتی جابه جا كنيد.
از ديگر امكانات اضافه شده به اپليكيشن پيام 
رسان واتس اپ، امكان ارسال پيام و حتی فايل 
های چند منظوره در حالت offline است. پيش 
از اين برای ارسال يك فايل و يا يك متن نياز 
اين  و  ايد  داشته  اينترنت  به  همزمان  اتصال  به 
حالت  در  اپ  واتس  اپليكيشن  كه  درحاليست 
فراهم  شما  برای  را  ارسال  امكان  نيز   offline
كرده است. در اين حالت ديگر نياز به انتظار برای 
اتصال به اينترنت گوشی و يا سيستم وای فای 
محل كار و يا خانه نخواهيد بود با ارسال در حالت 
offline نيز ميتوانيد متن و يا فايل مورد نظر را 
ارسال كنيد. همچنين در بروز رسانی اخير واتس 
اپ شما به راحتی می توانيد با انتخاب نوع پيام 

دريافتی اقدام به حذف اتومات آن كنيد. 
با اين روش حجم بسياری در گوشی شما آزاد 
می شود. پس كافيست در سيستم IOS به اين 
قسمت سری بزنيد و گزينه Clear Chat را 

در حالت فعال قرار دهيد.

تازه های فناوری

از  روزها همه مسئوالن دم  اين  فردوس، سربازی- 
حمايت از صنايع دستی ميزنند، اما در عمل می بينيم كه 
يك هنرمند با هزاران مشكل مواجه است و برای گرفتن 
يك وام و خريد تجهيزات كارش، چنان عرصه بر او تنگ 
به  عشق  و  عالقه  عليرغم  شود  می  مجبور  كه  ميشود 
يك هنر دستی آنرا رها كند. حسين آملی يكی از همين 
هنرمندان است كه با وجود داشتن هنر يك كار منحصر به 
فرد،  حمايتی از او صورت نگرفته و آنچه تا امروز سر پنجه 
دستان هنرمند او را پر توان نگه داشته عشق و ايمان به 

كار خويش و اميد به آينده است.
 اوبا هنرنمايی خود محصولی توليد می كند كه در نه تنها 
در استان رقيبی ندارد بلكه در منطقه بی نظير است، هنری 
كه راه و رسم جوانمردی و تواضع را به نمايش می گذارد 
و ما را به سوی سنت های پسنديده و اسالمی گذشتگان 
بر می گرداند. اما دريغ ازحمايت يك مسئول، كه اميد را 
در دل او زنده كنند و از همه مهمتر زمينه اشتغال چند نفر 

را فراهم آورند. 
اين  ميهمان  اسالميه  باغشهر  در  بارانی  صبح  يك  در 
هنرمند می شوم تا ساعتی پای درد دلها و ناگفته هايی 

از كارش بنشينم. 
وی گفت: در سال 1379 مدرك صنايع چوب را از مركز 
فنی و حرفه ای فردوس گرفتم و در ادامه برای فراگيری 
مهارت در رشته ميل تراشی و خراطی عازم تهران شدم. 
آملی اضافه كرد: پس از بازگشت از تهران چند سال در 
داشت  اندكی كه  درآمد  با  و  بكار شدم  فردوس مشغول 

وسايل و تجهيزات مورد نياز خود را تامين می كردم. 
وی تصريح كرد: كاری كه مورد نظر و عالقه ام بود بدليل 
نداشتن تجهيزات، 10 سال راكد ماند و پس از آن از سال 
86 در باغشهر اسالميه با راه اندازی يك كارگاه كوچك 

صنايع چوبی، در كنار ساير محصوالت چوبی، كار ساخت 
تجهيزات مورد نياز ورزشكاران باستانی كار را شروع كردم.

مدل سازی هر نمونه کار چوبی

وی می گويد درزمان حاضر با يكدستگاه قديمی خراطی، 
محصوالتی مانند: رحل قرآن، ميل باستانی، تخته شنا و 

مدل سازی تمام صنايع چوبی را انجام می دهم. 
وی می افزايد هر نمونه كار هنری چوبی كه مشتری 
با  را  آن  از  بهتر  حتی  يا  و  همانند  توانم  می  بياورد 

كنم. توليد  برايش  امكانات  كمترين 

درخواست یک وام 15 میلیونی تومانی
 انتظار زیادی نیستوی مهمترين مشكل را 

نداشتن نقدينگی برای خريد تجهيزات داشته و اضافه 
می كند: دستگاه خراطی كه دارم قديمی است و بايد 
به روز رسانی شود و خواسته من از مسئوالن اينست 

كه تسهيالت 150 ميليون ريالی  با كارمزد كم و دوره 
استراحت 6 ماه تا يكسال در اختيارم قرار دهند تا بتوانم 

به اين هنر منحصر به فرد رونق دهم. 
بازاريابی  محصوالتی،  چنين  فروش  الزمه  گفت:  وی 
آنست و دوره تنفس وام اين فرصت را به من می دهد تا 

زمينه فروش محصوالتم را فراهم كنم.

اشتغال دو نفر دیگر 
درصورت همکاری مسئوالن

و  تجهيزات  خريد  با  كند:  می  تاكيد  هنرمند  اين 

اين  به  مند  عالقه  نفر  دو  توانم  می  كارگاه  گسترش 
از  آنان حتی  با آموزش  بكارگيری كنم و  نيز  را  رشته 

نيز جلوگيری شود.  اين هنر قديمی  فراموشی 
وی با بيان اينكه كارگاه ساخت تجهيزات زورخانه ای 
به  دهد:  می  ادامه  ندارم،  سراغ  استان  جای  هيچ  در 
انتظار  استان  در  تجهيزات  اين  سازنده  تنها  عنوان 

حمايت بيشتری از سوی مسئوالن را دارم. 
نيز  فرهنگی  ميراث  مسئوالن  كند:  می  عنوان  آملی 
تنها  هنر،  اين  تحسين  با  و  كردند  بازديد  كارگاهم  از 
ات  بيمه  برای  توانيم  نمی  حتی  كه  بود  اين  حرفشان 

كاری انجام دهيم چون سقف بيمه ما كامل است. 
وی افزود: بلحاظ كيفيت كارم، از شهرهای بيرجند، طبس 
و حتی سيرجان كه آوازه ساخت ميل های باستانی اين 

كارگاه را شنيده اند، سفارش كار داشته ام.

از سوی هیچ مسئولی 
مورد حمایت نشده ام

حمايت  مسئولی  هيچ  سوی  از  كنون  تا  گويد  می  وی 
نشده ام و حتی زحمت يكبار بازديد از كارگاهم را بخود 
نداده اند، در حالی كه اين هنر منحصر بفرد و در صورت 

بازاريابی، برای فروش محصوالت مشكلی ندارد. 
وی اضافه كرد: كسانی كه از اين كارگاه ميل باستانی 
ميل  با  آنرا  ازمدتی  بعد  توانند  می  كنند  می  خريد 
اين  شده  تمام  قيمت  و  كنند  تعويض  تر  سنگين  های 
محصوالت به مراتب مناسبت تر از تامين آن از خارج 
و  مالی  حمايت  اش  خواسته  تنها  وی  است.  استان  از 
معنوی مسئوالن است تا بتواند با رونق و گسترش اين 

كارگاه كوچك، افتخاری برای استان و شهرش باشد.

هنرنمایی با دستان خالی؛

تنها میل تراش ورزش زورخانه ای استان را دریابید
Ava.news20@gmail.com .عکس از : سربازی

داده نما 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست
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100 درصد 

تضمینی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام مصطفی هریوندی

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

  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 

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   

تخریب ساختمان
  تخریب ساختمان با کارگر 

خاک برداری با بیل مکانیکی ،  دستمزد 
ضایعات ساختمانی  با 15سال سابقه کاری

  09158653240- حسینی
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آیه روز  

و كسانى كه در ]ابطال[ آيات ما مى  كوشند كه ]ما را به خيال خود[ درمانده كنند آنانند كه در عذاب احضار 
مى  شوند. سوره سبأ، آيه 38

حدیث روز  

صبر كنيد برگزاردن احكام شرع و شكيبايي ورزيد در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشيد براي امامتان 
كه در انتظار او هستيد. امام محمد باقر )ع(

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا كه سنگ صبور است و محرم راز است

ولى بدان كه شكار عقاب خواهد شد
كبوتری كه زيادی بلند پرواز است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

کتابهای الزم و مفید برای کارآفرین ها

مطالعه كتاب ابزار خوبى برای تغيير طرز فكر و باز 
كردن ذهن شما به روی راهكارهای جديد است. 
هنگام مطالعه متوجه مى شويد كه مردم در اين دنيا 
تقريباً با همان مشكالتى مواجه اند كه شما هستيد. 

مى توانيد از تجربيات آنان استفاده كنيد. 
»خودتان را انتخاب كنيد« نوشته ی جيمز آلتوچر: 
موفقيت ها  راه  در  قدم  مى شود  باعث  كتاب  اين 
ايده های  و  آلتوچر  شخصى  شكست های  و 
ثروت اندوزی وی بگذاريد و مطمئناً طرز فكر شما 

راجع به كارتان را درگير چالش و تغيير مى كند.
لِوايک:  لِوايک  رايان  نوشته ی  »پرسش« 
خوانندگان را با هنر درک آن چيزی كه مشتری 
دقيقاً مى خواهد و رويه ای علمى برای فروش آن 
به مشتری آشنا مى كند. فروش حرفه ی شماست. 
از  شما  نداريد.  هم  كار  باشيد،  نداشته  درآمد  اگر 
قدرتمندی  بينش  لِوايک  كتاب  پرفروش ترين 
درباره ی چگونگى ارتقای كار خود كسب مى كنيد.

»قوانين بازاريابى ايميلى« نوشته ی چاد وايت:كتاب 
وايت ابزار يادگيری قوی است كه به منزله ی يک 
در  را  تجارت  ترفندهای  و  مى كند؛  عمل  مشاور 

قالب ساده به شما مى آموزد.
برندها  اين  نيومير:  مارتى  نوشته ی  »زاگ« 
رقابت ها  را  خود  چگونه  كه  فراگرفته اند  ماهرانه 
مى كنند. عمل  متفاوت  برندها  اين  بكشند.  باال 

بهترين  كاربردی  استراتژی های  كتاب،  اين  در 
برندهای دنيا و چگونگى اعمال آنها در برند خود 

را فرا خواهيد گرفت.

حكایت برگه و لكه

و  ملل  سازمان  سابق  كل  )دبير  عنان  كوفي  از 
برنده صلح نوبل( پرسيدند: بهترين خاطره ي شما 

از دوران تحصيل چه بود؟
او جواب داد: »روزي معلم علوم ما وارد كالس 
سياه  تخته  به  را  رنگي  سفيد  ي  برگه  و  شد 
چسباند. در وسط آن لكه اي با جوهر سياه نمايان 
اين  در  ها  »بچه  پرسيد:  از شاگردان  بود.«معلم 

برگه چه مي بينيد؟«
همه جواب دادند: »يک لكه سياه آقا.«

معلم با چهره اي انديشمندانه لحظاتي در مقابل 
خود  دست  با  سپس  و  رفت  راه  كالس  تخته 
»بچه  گفت:  و  كرد  اشاره  سياه  لكه  اطراف  به 
لكه  اطراف  سفيدي  همه  اين  چرا  عزيز   هاي 

سياه را نديديد؟«
كوفي عنان مي گويد: »از آن روز تالش كردم 
اول سفيدي )خوبي ها، نكات مثبت، روشنايي ها( 

را بنگرم.«شرح حكايت
بهترين  مستقيم  و  نيک  انديشه  امير:  حضرت 

انديشه بشر است. ما چطور مي نگريم؟

بر كسى پوشيده نيست كه كارمندان شاد از 
بهره وری بااليى برخوردارند. افرادی كه برای 
از  هستند  زده  هيجان  كار  محل  در  حضور 
تمركز بيشتری برخوردارند و ماندگاری آنها با 

كمپانى نيز بيشتر خواهد بود.
در عين حال كه اكثريت افراد به لزوم ايجاد 
روحيه ای سالم در بين كارمندان اعتقاد دارند، 
راه  تنها  نيز وجود دارد كه  باور غلط  اين  اما 
دستيابى به روحيه ای شاد انگيزه های مالى 
های  مهمانى  هنگفت،  های  پاداش  است. 
پرهزينه و تجهيز دفاتر كار به آخرين امكانات 
قطعا قادر هستند در بازه زمانى كوتاه روحيه 
ها  كمپانى  تمام  اما  دهند،  ارتقا  را  كارمندان 
نمى توانند يا لزومى ندارد كه بخش عظيمى 
از بودجه خود را صرف چنين مواردی كنند. 
بعالوه، ممكن است حتى صرف مقادير زيادی 
با  كارمندان  ماندگاری  نتواند  مالى  منابع  از 

استعداد را با شما تضمين كند.
بهترين روش برای ايجاد روحيه شاد در بين 
و  قدردانى  فرهنگ  دهى  شكل  تيم،  اعضا 

ايجاد لحظات خوش است. از شما دعوت مى 
كنيم در ادامه همراه با تک شات با روش های 
ساده و مقرون به صرفه ارتقا روحيه در بين 

كارمندان آشنا شويد.
1. سعی کنید اولین برخوردتان 

با افراد مثبت باشد
نخستين روز كاری يک فرد جديد بايد بازتابى 
از فرهنگ حاكم در كمپانى را در اختيار او قرار 
دهد. به هديه ای بسيار ساده فكر كنيد كه به 
تمامى كارمندان در بدو ورود به كمپانى داده 
مى شود )مى تواند يک گلدان يا كارت هديه يا 
كارت استفاده رايگان از رستورانى در نزديكى 
يادداشت  با  را  هديه  اين  و  باشد(  كار  محل 

دست نويس خوشامدگويى همراه كنيد.
2. وعده غذایی مشترکی 
را با کارمندان صرف کنید

برای  ريزی  برنامه  فكر  به  شود  مى  توصيه 
باشيد.  كارمندان  با  مشترک  صبحانه  صرف 
اين برنامه اگر به صورتى برگزار شود كه هر 
از كارمندان غذايى كه خود تهيه كرده  يک 

بسيار جالب  اشتراک گذارد،  به  با ديگران  را 
اين  به  شد.  خواهد  انگيزتر  هيجان  و  تر 
ترتيب كارمندان فرصت دارند چند ساعتى از 

مصاحبت با يكديگر لذت ببرند.
3. بعضی اوقات کار را زودتر

 از موعد مقرر تعطیل کنید
به پايان رساندن روز كاری به طور ناگهانى و 
يكى دو ساعت پيش از ساعت معمول و مقرر 
مى تواند برای كارمندانى كه حسابى خسته 
شده اند موهبتى باورنكردنى باشد. دفعه بعد 
كه هوا خيلى خوب و زيبا بود، به كارمندان 
خود اجازه دهيد چند ساعتى زودتر محل كار 

را ترک كنند و از آن روز لذت ببرند.
4. سالگرد حضور کارمندان 

در کمپانی را جشن بگیرید
داشته  زيادی  تاثير  تواند  مى  قدردانى  كمى 
كه  كاری  كه  كند  يادآوری  افراد  به  و  باشد 
انجام مى دهند مهم است و ارزش آن شناخته 
مى شود. يكى از روش های ساده برای آنكه 
به كارمندان خود نشان دهيد كه به آنها فكر 

مى كنيد اين است كه به حضور آنها در كمپانى 
اهميت دهيد و سالگرد حضور هر كارمند را 
جشن بگيريد. برای هر سالگرد، ايميلى را به 
تمامى كارمندان ارسال كنيد و به خصوصيات 
در  حضورش  كه  تاثيری  و  فرد  آن  جالب 

موفقيت كمپانى داشته است اشاره كنيد.
5. با کارمندان در ارتباط باشید

حتى اگر در محيط كار خود از سياست درهای 
طوری  است  الزم  كنيد،  مى  استفاده  باز 
برنامه ريزی كنيد كه هر دو هفته يا ماهى 
داشته  گفتگويى  خود  كارمندان  با  بار  يک 
و  بگذاريد  كنار  را  روزمره  موضوعات  باشيد. 
در گفتگويى صميمى تر با كارمندان شركت 
كنيد و با اهدافى كه آنها در سر مى پرورانند 
آشنا شويد. صرف اين زمان با كارمندان اين 
پيام را به آنها مى دهد كه يكايک آنها برای 

شما ارزش دارند و مورد توجه شما هستند.
6. به کارمندان در دستیابی

 به اهدافشان کمک کنید
فقط مديران نيستند كه دارای اهداف شغلى 

هستند. همه كارمندان شما در حوزه كاری و 
غير كاری دارای اهدافى خاص خود هستند 
كمک  آنها  به  كه  است  كمپانى  نفع  به  و 

كند تا در مسير موفقيت قرار گيرند.
آموزشى  های  دوره  يافتن  در  كارمندان  به 
مهارت  كه  آنالين  قيمت  ارزان  يا  رايگان 
كمک  بخشد  مى  بهبود  را  آنها  های 
آنها  با  كه  ديدارهايى  طول  در  و  كنيد، 
اين  در  شان  پيشرفت  اوضاع  از   داريد 

دوره ها جويا شويد.
7. قدردانی مشتریان از کارمندان 

را به اطالع سایرین هم برسانید
تواضع صفتى بسيار پسنديده است، اما اگر 
موفقيت  به  توجهى  بى  دليل  به  كارمندان 
بدهند،  دست  از  را  خود  انگيزه  هايشان 
كار  برای  جديدی  محل  دنبال  به  احتماال 

خواهند گشت. 
توصيه مى شود در جلساتى كه با كارمندان 
داريد نظرات مثبت مشتريان را در خصوص 

كارمندان به اطالع سايرين هم برسانيد.

عارفانه روز

خداوندا مرا از كسانى قرار ِده كه دنياشان
 را برای دينشان ميفروشند نه دينشان 
را برای دنياشان. )دكتر على شريعتى(

تمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته اند: 
اول، مورد تمسخر واقع شده اند. دوم،

 به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم،
 به عنوان یک چیز بدیهی پذیرفته شده اند

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق 
می دهند. افراد غیر منطقی سعی می کنند

 دنیا را با خودشان تطبیق دهند. پیشرفت 
بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

بيست سال بعد، بابت كارهايى كه نكرده ای بيشتر 
افسوس مى خوری تا بابت كارهايى كه كرده ای. 

بنابراين روحيه تسليم پذيری را كنار بگذار. از حاشيه 
امنيت بيرون بيا. جستجو كن. بگرد. آرزو كن.

                        

يوناني  حروف  از   -1 افقي: 
- كينه توزي 2 - سبز تركي 
و  جزر   - ايران  پول  واحد   -
مد دريا 3-  خرگوش - قيچي 
مطبوعاتي - كوه بلند 4 - نام 
تركي - خراب كردن - زمين 
 -5 چراغ  نوعي   - آذری 
نهاد  از   - بريده  دم  رهبر-  
ناس    - پرنمک   -6 برآيد 
كوچک  خم   -7 تيرانداز   -
سفالي كه دوغ در آن بريزند و 
بزنند تا كره آن گرفته شود - 
محل خريد و فروش كاال - از 
لبنيات   از   -  8 يوناني  حروف 
هيچكاک  آلفرد  از  -فيلمي 
فيزيكي  واحد   -  9 ضرر   -
آسمان  به  پيامبر  صعود   -
-  بيهوده 10- همسايه چين  
ارزان  نخي  پارچه    - - عجز 
11- خجسته - از انجيل ها - 
انديشمند   -  12 همنشين  زن 
عدد   - همراهي  حرف   -
حمام - نام آذري 13 - وسيله  
 14 برقرار  تركمن-   -طايفه 
 - سياه  -اسب  حكايتگر    -
اسلحه  نوعي   -  15 زيردست 

كمري - دماپا

كد   - ظهور    -1 عمودي: 

كليساي   - كار  به  آشنا   -  2
هدر   - اصفهان  قديمي 
پارچه  صوف    -  3 دادن 
نگار   و  نقش  داراي  ابريشمي 
-جوانمردي 4 - به زغال مي 
ماند   -زمين تركي-  محافظ 
جعلي  مصدر  عالمت   - چشم 
5 - پهلوان - عدو - پشت سر 
بالي  حيوان  اين  پوست    -6
جانش شده - آويزان - رشته 
مو 7-  پشت سر-  سيه روزي 
 - نوزاد   -  8 خراب  مقابل   -
اي  سوره    -9 شكوه   - آهو 
ستان  مركزا    - قرآن  در 
زنجان - دستور 10-  زردش 

هم ميوه است - در بيان علت 
به كار ميرود - صحرانشين و 
 - 11-  شيوه عمل  بيابانگرد 
يک جاندار در وضع يا مواردي 
معين  آماده و فراهم - درخت 
بهشت  تنها-     -12 انگور 
-لباس  كمان   چله   - شداد 
لشكر  - خوراكي   -13 كهنه 
با بادمجان-  نشانه الهي 14-  
پيرو -  تابع و  گوشه گيري - 
از ايالت هاي آمريكا 15-  اثر 
تاريخي در شيراز كه در دوره 
اللهوردي  دست  به  صفويه 
احداث  خان  قلي  امام  و  خان 
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ترجمه انواع متون عمومی و 

تخصصی در کمترین زمان

 و با مناسب ترین قیمت

توسط کارشناس ارشد زبان

09304447249

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

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

091556124۳1 - 09155614208

کار خوب اتفاقی نیست

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

نقـاشی ساختمـان
  09۳988۳4۳65 - خسروی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 091596۳2924 - امیرآبادی زاده

به یک مدیر فنی با سابقه برای کار در 
مهد کودک نیازمندیم. ۳24۳۳110  

091904۳۳291 تماس از ساعت 9 الی 

مجوز حمل سالح شکاری اینجانب سید ابوالفضل 
حسین پور به شناسه 01۳210665691 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

0915۳6۳5۳62

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

به یک کمک آشپز 
)تخته کار( برای کار در 
غذای آماده نیازمندیم.

09155624508

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

0915۳61۳24۳ - شریفی

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

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

۳00 متر و زیر بنا 400 متر ، در 2 
طبقه با زیر زمین ، دو کله  فی: 850 
میلیون تومان    091556250۳0

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: ۳2404040  
09158642955

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702
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تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه ۳ نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 091576۳9200

ضمناً تاالر و رستوران سیمرغ قابلیت پذیرایی از مجالس عروسی 
و ترحیم شما عزیزان را تا ظرفیت 700 نفر دارا می باشد  

*** هدف ما جلب رضایت شماست ***

آدرس: خیابان معلم 36/1 جنب باشگاه فرهنگی ورزشی مالک اشتر - تاالر سیمرغ
تلفن تماس: 09158609661- 32444048

غـذای آمـاده سیمـرغ
افتخار دارد با کادری مجرب و متعهد همه روزه در خدمت همشهریان گرامی باشد.

چلو مرغ زعفرانی 5500     چلو ماهی )تیالپیا(  6000
چلو مرغ سرخ شده 5500    چلو قیمه )با گوشت گوسفند( 5000

چلو جوجه کباب  6500    چلو قرمه سبزی )با گوشت گوسفند(  5000
االچلو گوشت گوسفندی    15000  چلو کباب کوبیده )گوسفندی(  6500
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ساعت کاری: 11:30 الی 15:30  و  19:30 الی 22
ورودی رایگان 
پیک رایگان 

 هزینه پذیرایی رایگان
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اعزام  پوریا احراری  به مسابقات لیگ برتر کشوری

کاری - علیرضا حمیدی رئیس هیئت پینگ پنگ استان، گفت: 
پوریا احراری  که  اکنون  عضو تیم باشگاهی تایواتر بندرعباس 
می باشد،برای شرکت در دور برگشت مسابقات لیگ برتر نونهاالن 
و نوجوانان کشور که از تاریخ 6 لغایت 9بهمن در استان هرمزگان، 
ودرشهر بندرعباس برگزار خواهد شد، اعزام شد. وی یادآور شد: 
دور رفت این مسابقات با حضور 6 تیم در تاریخ 11 لغایت 13 
آذر در قزوین برگزار شده بود. و تیم استان رتبه سوم کشور را 
کسب کرده بود. حمیدی خاطر نشان کرد: 3 تیم از بین این تیم 
ها برگزیده شده و در 19 تا21 بهمن در تهران به نبرد خواهند 

Ava.news@gmail.com.پرداخت

نماینده استان در مسابقات والیبال کشور رقابت می کند

باشگاه فرهنگی ورزشی رعد قرارگاه پدافند هوائی خاتم االنبیاء 
)ص( به عنوان نماینده استان در گروه سوم مسابقات والیبال با 
تیم های دانشگاه علمی کاربردی یزد، هستی یاسوج، مرودشت 
فارس و زاگرس پوش بروجرد رقابت می کند.این مسابقات از 6 
تا 10 بهمن به میزبانی مشهد برگزار می شود. نماینده استان در 
روز پنجشنبه به مصاف نماینده بروجرد رفت.مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های زیر گروه مردان کشور جام »شهدای منا« 

با حضور 20 تیم در 4 گروه برگزار می شود.

تیم فوتسال طبس نماینده استان در رقابت های کشوری 

مصاف  به  کشوری  های  رقابت  در  طبس  بانوان  فوتسال  تیم 
حریفان خود رفت.پاکرو، مدیر امور اداری و اجرایی هیئت فوتبال 
خراسان جنوبی گفت: پانزدهمین دوره لیگ دسته سوم فوتسال 
های  استان  گروه یک شامل  در فصل 96-95در  بانوان کشور 
به میزبانی  تهران، خراسان جنوبی، و سمنان  خراسان رضوی، 
تربیت حیدریه در حال برگزاری است.وی افزود: این رقابت ها 
تا 10 بهمن جاری برگزار می شود که نماینده استان در اولین 
دیدار خود 5 بر 3 از نماینده تهران شکست خورد.نرگس باهنر 
سرمربی و فاطمه نعمتیان سرپرستی تیم اعزامی را بر عهده دارد.

سومین دوره مسابقه نیوکونگ فو گرامی داشت دهه فجر 
در قاینات آغاز شد

با  فجر  دهه  داشت  گرامی  فو  نیوکونگ  مسابقه  دوره  سومین 
شرکت 100 ورزشکار از استان های خراسان رضوی و جنوبی 
خراسان  فو  نیوکونگ  فنی  کمیته  شد.مسئول  آغاز  قاین  در 
 ، از مشهد  با شرکت ورزشکارانی  رقابت ها  این  افزود:  جنوبی 
بیرجند ، قاینات، خضری دشت بیاض و نیمبلوک در چهار رده 
سنی نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و بزرگساالن برگزار می شود.

الغر شدن سریع  با »قهوه«

با نوشیدن قهوه، خطر ابتال به بیماری های 
قلبی بسیار کاهش پیدا می کند زیرا در 
این نوشیدنی مواد کاهنده التهاب در بدن 
وجود دارد و مانع از گرفتگی عروق خونی 
می شود.این ماده یکی از برترین خوراکی 
ها برای کاهش وزن و رسیدن به تناسب 
اندام است و کارشناسان اعالم کرده اند در 

قهوه موادی وجود دارد که باعث افزایش 
سوخت و ساز بدن و چربی سوزی به ویژه 
این  به  و  شود  می  شکم  دور  ناحیه  در 
ترتیب فرد با مصرف روزانه آن می تواند به 
سرعت وزن کم کند.مصرف قهوه در زمان 
سرماخوردگی و ابتال به آنفلوآنزا می تواند 

باعث کاهش عالیم بیماری می شود.

با خواص کرفس بیشتر آشنا شوید

این روزها کرفس در تمامی دنیا طرفداران 
زیادی دارد و در مناطق مختلفی کشت 
برای  کرفس  خورش  از  جدا  شود.  می 
بهره بردن از خواص گوناگون این سبزینه 
های  خوراکی  ترکیب  در  خوراکی، 
مختلف و ساالدهای فصل از آن استفاده 
کنید.1-سرشار از ویتامین ث 2- کاهش 

تقویت   -4 سرطان  ضد   -3 خون  فشار 
از  پیشگیری   -5 گوارش  دستگاه  کننده 
کاهش   -7 اعصاب  آرامش   -6 یبوست 
وزن 8-یک راه خیلی خوب برای استفاده 
بیشتر از مزایای کرفس این است که آب 
آن را بگیرید و با آب هویج مخلوط کنید. 

این آبمیوه بسیار مقوی است.

قارچ از بروز آلزایمر پیشگیری می کند
 

غذای  یک  که  قارچ  منظم  مصرف 
رشد  سبب  است  عملگرا  یا  فراسودمند 
به  یا  رشته های عصبی در مغز و کاهش 
تاخیر انداختن ابتال به بیماری های مرتبط 
با سن می شود.قارچ های خوراکی و دارویی 
حاوی ترکیبات فعال زیستی هستند. قارچ 
دارای خواصی مانند آنتی اکسیدان ، ضد 

ضد  سرطان،  ضد  ویروس،  ضد  تومور، 
التهاب، ضد میکروبی و فعالیت های ضد 
دیابت است. قارچ با خواص ضد التهابی که 
دارد می تواند به عنوان غذاهای فراسودمند 
برای سرکوب التهاب، که منجر به بسیاری 
از بیماریهای مزمن مرتبط با سن، از جمله 

بیماری های عصبی استفاده شود.

12 دلیل خوب برای مصرف زنجبیل

زنجبیل از جمله گیاهان دارویی معطر و 
تند است که فواید سالمت مختلفی را ارائه 
می کند. اگرچه زنجبیل بومی آسیاست، 
سراسر  در  که  است  سال  هزاران  اما 
دسترس  در  و  شود  می  کشت  جهان 
مصرف  برای  خوب  دلیل   12 دارد.  قرار 
با سلول های سرطانی  زنجبیل:1-مبارزه 

التهاب 3- تسکین دندان درد  2- کاهش 
سردرد  تسکین   -5 گلودرد  4-تسکین 
ریفالکس  توقف   -7 گوارش  بهبود   -6
اسید 8-پیشگیری از بیماری صبحگاهی 
گلوکز10-دردهای  سطوح  تثبیت   -9
عضالنی11-افزایش اشتها12- پیشگیری 

از تهوع پس از عمل جراحی

قرمزی ، جوش و دانه های ریز از موارد عمومی در نوزادان 
رنگی  سفید  های  لکه  است  ممکن  شما  نوزاد  باشد.  می 
ها  لک  این  با  باشد،  داشته  هایش  گونه  و  بینی  روی  بر 
کاری نداشته باشید زیرا معموال آنها بخودی خود ناپدید 
می شوند.لکه های زخیم چرب زرد رنگی که گاهی اوقات 
بر پوست سر نوزاد مشاهده می شوند، بدون خطر هستند 
و می توان آنها را با شامپویی مخصوص از بین برد. تقریباً 

تمامی نوزادان گاهی اوقات،از قرمزی و ناراحتی در محلی 
که پوشک می پوشند، رنج می برند. تعویض منظم پوشک 
نوزاد، تمیز و خشک نگه داشتن باسن او و استفاده از کرم 
های مخصوص نوزادان از این ناراحتی در نوزادان پیشگیری 
می کند. تذکر مهم: زمانی را برای آزاد بودن کودک از 
قید هرگونه پوشک اختصاص دهید تا از هرگونه ناراحتی و 
قرمزی در ناحیه باسن او جلوگیری شود. از زیر اندازهایی 

استفاده  ها  زمان  این  برای  نمی کند  از آن عبور  که آب 
کنید. نقاط نرم کودک شما: همیشه به قسمت نرم سر 
نوزاد توجه داشته باشید. زیرا از این ناحیه می توانید نشانه 
هایی از سالمتی نوزاد خود را مشاهده کنید . زیادی پایین 
رفتن این ناحیه می تواند نشانه ای از کمبود مایعات در 
بدن او باشد، در حالیکه بر آمدگی زیاده از حد آن می تواند 

نشانه بیماری مننژیت باشد.

مراقب پوست نرم و نازک نوزاد باشیم

سوداگران مرگ در نهبندان زمین گیر شدند

در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس »اصفهان« 409کیلوگرم 
تریاک در »نهبندان« کشف شد.سردار مجید شجاع فرمانده انتظامی خراسان جنوبي گفت:مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي با دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله سنگین مواد 
مخدر توسط سوداگران مرگ بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود:تیم هاي 
عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و پلیس اصفهان جهت کنترل و رصد مسیر های 
تردد قاچاقچیان به منطقه اعزام شدند.وی تصریح کرد:مأموران هنگام رصد و پایش محورهای 
مواصالتي به یک تریلي که با سرعت زیاد در حرکت بود مشکوک شدند و با اجرای طرح مهار در 
ایست و بازرسي سهل آباد نهبندان،خودرو متوقف و به الین بازرسي هدایت کردند.وی گفت:در 
بازرسی از  خودروي متوقف شده  409کیلوگرم تریاک که ماهرانه جاساز شده بود کشف شد که 

در این رابطه دو متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

جایگزین طبیعی برای استامینوفن

استامینوفن به این دلیل که بدون نسخه به 
فروش میرسد تبدیل به یکی از داروهایی 
شده که افراد بدون ترس مثل نقل و نبات 
این قرص را استفاده می کنند. راهکارهای 
برای درمان سرماخوردگی:1-کدو حلوایی 
بخارپز با دارچین2-دم کرده دارچین3-دم 
کرده زنجبیل 4-دم کرده پونه کوهی5-

دم کرده آویشن. امروزه داروها به شکلهای 
مختلفی به فروش میرسند و استامینوفن 
نیز از این امر مستثنا نیست. استامینوفن 
شیاف،  قرص،  مانند  مختلف  اشکال  در 
مصرف  با  اما  رسد  می  فروش  به  شربت 
دور  توانید  می  شده  ذکر  های  کرده  دم 

استامینوفن را خط قرمز بکشید.
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دستگیري توزیع کننده مواد مخدر صنعتي در بشرویه

فرمانده انتظامی بشرویه از دستگیری توزیع کننده مواد مخدر صنعتی خبر 
داد.سرهنگ محمود علیپورگفت:با دریافت خبري مبني برتوزیع مواد مخدر 
صنعتی در شهرستان بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار 
گرفت.وي افزود:مأموران با انجام تحقیقات میداني و گشت زني هاي فعال در 
سطح شهر،سوداگر مرگ را شناسایي و پس از هماهنگي با مقام قضائي وي را 
در عملیاتي غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.فرمانده انتظامی بشرویه 
اداوت  و  آالت  و  متهم 300گرم هروئین  این  از مخفیگاه  بازرسي  افزود:در 
استعمال مواد مخدر کشف شد. وي بیان کرد:پس از دستگیری فرد مورد نظر 
تعداد زیادی از مردم و مسئوالن شهرستان از اقدام انجام شده ابراز خرسندی 

کردند و از زحمات کارکنان انتظامی شهرستان تقدیر و تشکر کردند. 

مادر باردار گرفتار در برف نجات یافت

تالش  با  گفت:  روانسر  پزشکی  های  فوریت  مرکز  رییس 
محور  در  برف  در  گرفتار  باردار  مادر  اورژانس  نیروهای 
روانسر به جوانرود نجات یافت.وی افزود: والدین و آشنایان 
به  نقلیه شخصی  با وسیله  را  باردار قصد داشتند وی  مادر 
اما  دهند  انتقال  جوانرود  )ص(  رسول  حضرت  بیمارستان 
میسر  آنها  برای  مسیر  ادامه  تردد  کندی  و  برف  بارش  با 
کرد:  تصریح  گرفتند.وی  تماس  روانسر  اورژانس  با  و  نشد 
هماهنگی  با  و  مسیر  به  عزیمت  با  نیز  اورژانس  نیروهای 
عوامل راهداری توانستند مادر باردار را صحیح و سالم و به 

موقع به بیمارستان جوانرود انتقال دادند.

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

 در
یل

حو
انصاف پیشه کار ماستت

                              اعتماد شما اعتبار ماست 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 

 09151615069  -  32313600    
جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359
عیب یابی،تست،استارت 

دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر
کامیون- سواری- ایرانی وخارجی

نبش 17شهریور 29 - 32220423
حقیقی پور

ط
ـ

ـد و قس
 نق

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

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

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.

شیشه اتومبیل بنی اسدی 
ترمیم - سنگ خوردگی - ترک
آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654



7
پیش بینی افزایش دما و بارش پراکنده در خراسان جنوبی

صدا و سیما- افزایش دما و بارش رگبار پراکنده برای شمال غرب استان پیش بینی می شود.کارشناس هواشناسی استان گفت : با نفوذ تدریجی امواج ناپایدار به جو استان، 
دمای هوا  6 تا 12 درجه افزایش می یابد.نخعی افزود: همچنین برای شهرستانهای بشرویه، طبس، سرایان و فردوس بارش رگبار پراکنده  و به تناوب وزش تندباد، افزایش 

ابر و وقوع بارشهای رگباری همراه با رعدو برق  پیش بینی می شود که بیشتر بارشها در اواخر وقت شنبه درشمال و اواخر وقت یکشنبه در جنوب استان خواهد بود.
شنبه* 9  بهمن 1395 * شماره 3708

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

قوانین بانکداری اسالمی
   درعمل اجرا نمی شود

ولی  نماینده  تسنیم- 
فقیه در خراسان جنوبی 
قوانین  اینکه  بیان  با 
بانکداری اسالمی عمال 
گفت:  نمی شود ،  اجرایی 
شده  سبب  موضوع   این  
شود. بلند  مردم  فریاد 
آیت ا... سید علیرضا عبادی 

در دیدار با مدیران یکی از بانک های استان با بیان 
 اینکه بعد از انقالب اسالمی مرحوم آیت  ا...- رضوانی
 موظف شد سودهای ربوی را تبدیل به عقود شرعی 
کند، اظهار داشت: نتیجه این کار آن می شود که 
صاحبان سرمایه و پول از سود تجاری و شرکتی 
برخوردار شوند و مرتکب گناه نشوند که اگر عمال 
افزود:  امر اجرا می شد خدمت بزرگی بود.وی  این 
بانکداری اسالمی در خارج ایران هم مورد استقبال 
و  ندارد  وجود  موضوع  این  عمال  اما  گرفته  قرار 
یکی از موضوعاتی که سبب شده فریاد مردم بلند 
اسالمی  بانکداری  قوانین  به  که  است  این  شود 
گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نمی شود.نماینده  عمل 
زیادی  هشدارهای  علما  و  دینی  مراجع  تاکنون 
در خصوص عمل نکردن بانکها به قوانین بانک 
توجه  آنها  به  اگر  اما  داشته  ربا  بودن  اسالمی 
نکنیم، می خواهیم در جامعه به چه چیزی توجه 
بر  باید  بانک ها و موسساتی  افزود:  کنیم.عبادی 
دنبال  به  مردم  چون  کنند  رفتار  عدالت  اساس 
در  برپایی عدالت  برای  و  اجرای عدالت هستند 
از  بسیاری  کرد:  بیان  کردند.وی  انقالب  جامعه 
مشکالت و ناراحتی های مردم در حوزه اقتصادی 
و پولی است و کارهای مردم در این زمینه گره 
خورده است.نماینده ولی فقیه  در  استان گفت: 
عدل  اساس  بر  باید  اداری  موسسات  و  بانک ها 
صورت  امر  این  هنوز  که  کنند  رفتار  عدالت  و 
نگرفته و سبب ضربه زدن به اسالم شده است.

هواپیمای فالیت چک برای چک کردن 
دستگاه کمک ناوری به بیرجند آمد

بابیان  استان  فرودگاههای  کل  کاری-مدیر 
اینکنه  هواپیمایی فالیت چک وارد فرودگاه بین 
بار در طی  افزود: برای دومین  المللی بیرجند شد 
سال جاری هواپیمای فالیت چک شرکت فرودگاه 
ها و ناوبری هوایی ایران برای بررسی طرح های 
ورودی و خروجی فرودگاههای بیرجند و طبس وارد 
فرودگاه بین المللی بیرجند شد.سالمی یادآور شد: 
در واقع چک پروازی طرح های ورودی و خروجی 
باعث روان سازي و بهبود ترافیک هوایي فرودگاه 
ها می شود. وی اضافه کرد بخشی از عملیات وارسی 
پروازی فرودگاه بین المللی بیرجند به وارسی دستگاه 

کمک ناوبری DVOR اختصاص دارد.
 )Ava.news12@gmail.com(

برگزاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی و هنری 
کمیته نیروهای مسلح دهه فجر در استان 

تسنیم- رئیس کمیته نیروهای مسلح دهه فجر 
خراسان جنوبی از برگزاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی 
امسال  فجر  دهه  در  کمیته  این  توسط  و هنری 
آنچه  داشت:  اظهار  یوسفی  قوام  امیر  داد.  خبر 
بحث  داریم  اعتقاد  آن  به  اسالم  مکتب  در  که  
شهادت  و  خودگذشتگی  از  رسانی،  امداد  ایثار، 
برای هموطنان است.وی افزود: در جامعه نیز به 
این رویکردها نیاز داریم همان طور که در حادثه 
برای  غیور  آتش نشانان  از  زیادی  تعداد  پالسکو 

کمک رسانی به مردم به شهادت رسیدند.

7۳ پروژه در بخش کشاورزی قاین
 به بهره برداری می رسد

در  پروژه   ۷۳ گفت:  قاین  تسنیم-فرماندار 
مبارک  دهه  مناسبت  به  قاین  کشاورزی  بخش 
کهن ترابی  می رسد.بهمن  بهره برداری  به  فجر 
فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  در  داشت:  اظهار 
پروژه های متعددی در بخش های راه، گازرسانی، 
بهداشت  مسکن،  برق،  تامین  شرب،  آب  تامین 
و  شهرداری ها  و  صنعت  کشاورزی،  درمان،  و 
دهیاری ها افتتاح و کلنگ زنی می شود.وی افزود: 
از مهم ترین پروژه ها در این بخش پروژه انتقال 

آب با لوله به تعداد 48 مورد است.

اتوبوس های بخش مسافربری
 استان فرسوده است

تسنیم-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
خراسان جنوبی گفت: به طور کلی میانگین سن 
سال   11.۵ حدود  اتوبوسی  مسافربری  بخش 
است  بیشتر  سال   2 امر  این  کشور  در  اما  است 
است.شهامت  بهتر  ما  ناوگان  می دهد  نشان  که 
اظهار داشت: قانون سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در سال 8۳ اصالح و وظایفی برای 
از سازمان حمل و  نام آن  راهداری معین شد و 
و  راهداری  سازمان  به  کشور  پایانه های  و  نقل 

حمل و نقل جاده ای تبدیل شد.

۴ پروژه کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان استان افتتاح می شود

مهر-مسئول کمیته کودک و نوجوان دهه فجر 
استان از افتتاح چهار پروژه همزمان با دهه فجر سال 
جاری خبر داد. حمیدی اظهار کرد: کانون پرورش 
فکری کودک و نوجوان در برابر معرفی دستاوردهای 

انقالب به جامعه هدف، وظایف خطیری را دارد.

تاکید بر توجه مسئوالن
 برای ایجاد اشتغال بیشتر

اشتغال  ایجاد  برای  سیما-مسئوالن  و  صدا 
در  بیرجند  جمعه  بردارندامام  گام  پیش  از  بیش 
خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: مسئوالن 
بردارند  گام  پیش  از  بیش  اشتغال  ایجاد  برای 
باید  و  است  زیاد  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ 
برای این موضوع تدابیر الزم انجام شود. حجت 
االسالم رضایی هچنین به حادثه پالسکو اشاره 
کرد و افزود: اگر فداکاری آتش نشانان نبود افراد 
پالسکو کشته می شدند. ساختمان  در  بیشتری 
پیروزی  سالگرد  به  اشاره  با  بیرجند  جمعه  امام 
به  فجر  دهه  های  برنامه  برگزاری  بر  انقالب 
بهترین نحو تاکید و افزود: انقالب ما از اعتراض 
محرومان شروع شد و از محرومان شکل گرفت 

که برای پشتیبانی امام خمینی )ره( آمدند.

 پیشنهاد شهر فردوس به عنوان
پایلوت معماری ایرانی اسالمی 

و  معماری  تاریخ  کنگره  چهارمین   - کاری 
خود  استانی  کنگره  اولین  در  ایران  شهرسازی 
در خراسان جنوبی طی سه روز و در شهرهای 
شد.سومین  برگزار  فردوس  و  خوسف  و  بیرجند 
مهمان  حضور  با  فردوس  شهر  در  کنگره  روز 
ویژه برنامه آقای محیط طباطبایی مشاور رییس 
صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه 
شد.محور  برگزار  کشور  گردشگری  و  دستی 
در  کنگره  این  مهمانان  های  صحبت  اصلی 
و  معماری  های  شیوه  در  تحول  لزوم  خصوص 
معماری  تاریخ  بازخوانی  و  رجوع  با  شهرسازی 
آنکه  بود.ضمن  اسالمی  و  ایرانی  شهرسازی  و 
حرکت  این  آغازگر  کنگره  این  رود  می  امید 
تجربی  معماران  از  مراسم  دوم  بخش  باشد.در 
و  ویژه  خدمات  که  مرمتگری  استادکاران  و 
فردوس  شهرستان  سه  حوزه  در  ارزشمندی 
و  تقدیر  بودند  داده  انجام  سرایان  و  بشرویه  و 
با  علمی  های  گردید.نشست  اهدا  سپاس  لوح 
ارایه سه مقاله در حوزه مرمت و معماری شهر 
معماری  باره  در  مقاله  یک  و  “تون”  تاریخی 
بیانیه  بافت تاریخی بشرویه برگزار شد و نهایتا 
در  گردید.بازدیدکنندگان  قرائت  کنگره  علمی 
برنامه عصر از شهر تاریخی تون و آثار شاخص 
آن شامل مسجد جامع و مدرسه علیا و مسجد 
بازدید  سردشت  محله  همچنین  و  کوشک 
این  دستاوردهای  ترین  مهم  از  کردند.یکی 
بیانیه   1۰ بند  فردوس،  شهرستان  برای  کنگره 
به  توجه  با  اعضای هیات علمی کنگره  بود که 
قابلیت های تاریخی و معماری ؛ شهر فردوس 
اسالمی  ایرانی_  معماری  پایلوت  عنوان  به  را 
کارگاه  برنامه،  پایانی  بخش  دادند.در  پیشنهاد 
دکتر  توسط  خراسان  تاریخی  آبی  های  سازه 
اسبق  رییس  و  پژوهشگر  محقق،  فدایی  احمد 

گنجینه آب خراسان ارایه گردید.
 )Ava.news12@gmail.com(

جشنواره گل نرگس دهه فجر
 در خوسف برگزار می شود 

بیان  با  خوسف  شهرستان  -فرماندار  تسنیم 
گردشگری  پتانسیل های  و  فرصت ها  اینکه 
شود  معرفی  خوبی  به  باید  خوسف  شهرستان 
اکبرآباد  دق  در  نرگس  گل  جشنواره  گفت: 

برگزار می شود. شهرستان خوسف دهه فجر 

افتتاح کارخانه سیمان درمیان 
در ایام دهه فجر بعد از ۱۰ سال

کارخانه  افتتاح  از  درمیان  -فرماندار  تسنیم 
گفت:  و  داد  خبر  امسال  فجر  دهه  در  سیمان 
این کارخانه بعد از 1۰ سال و گذر از مشکالت 
فراوان هم اکنون روزانه 4۰۰ تن سیمان تولید 
موانع  رفع  کارگروه  در  می کند.بشیری زاده 
توجه  با  داشت:  اظهار  درمیان  تولید شهرستان 
به افزایش هزینه های تولید در مناطق محروم، 
نرخ سود تسهیالت برای واحدهای تولیدی در 

یابد. این مناطق کاهش 

بیش از ۴۰ طرح عمرانی دهه فجر در 
سرایان به بهره برداری می رسد

افتتاح  از  سرایان  شهرستان  -فرماندار  تسنیم 
فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  عمرانی  طرح   41
در سرایان خبر داد.کریمی اظهار داشت: 41 طرح 
این  برای  افتتاح می شود که  عمرانی در سرایان 
طرح ها اعتبار بیش از 12 میلیارد و 626 میلیون 
شرکت  افتتاح  از  است.وی  شده  هزینه  تومان 
در  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  هیدراته  آهک 
خبر داد و بیان کرد: برای افتتاح این طرح بیش از 

2.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

افتتاح بیمارستان دامپزشکی در بیرجند

فجر  مبارک  دهه  با  -همزمان  تسنیم 
بیمارستان دام کوچک دامپزشکی در شهرستان 
و  سی  با  همزمان  می شود.  افتتاح  بیرجند 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  هشتمین 
پروژه بیمارستان دام کوچک با حضور مسئوالن 
استانی طی دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.

درخواست  از  تعدادی  پیگیری  حسینی-در 
های مردم، مبنی بر اینکه اراضی که روی آن 
کشت انجام داده اند اراضی ملی منابع طبیعی 
اعالم شده بود و در برخی مناطق نیز اداره منابع 
طبیعی هنگام رفع تصرف به برخی درخت ها 
آسیب رسانده با سرهنگ حسین زاده فرمانده 
یگان حفاظت کل منابع طبیعی استان گفتگو 
کردیم.وی با بیان اینکه به این افراد در تاریخ 
26 خرداد سال 94 ابالغ شده که در زمین ملی 
درخت نکارید عنوان کرد: حتی با وجود مهلتی 
که داده شد تا زمین را به حالت اولیه بازگردانند 
و درخت نکارند، کاری نکردند که به کمیسیون 
یگان  فرمانده  شدند.  هدایت  بررسی  برای 
حفاظت کل منابع طبیعی به دو نوبت اخطاری 
ک داده شد اشاره کرد و افزود: نوبت سوم با 
ارجاع به دادگاه، رای دادگستری در تاریخ 22 
شهریور 9۵ برای رفع تصرف صادر گردید که 
از ملی بودن  افراد اظهار بی اطالعی  درآنجا 
اراضی کردند و در نهایت دادگاه با جریمه ۵8۰ 

هزار تومانی از جریمه کیفری گذشت کرد.
 24 در  قضایی  حکم  ابالغ  از  زاده  حسین 
خرداد 9۵ برای پاسگاه و اقدام عملی خبر داد 
و افزود: ما در آن زمان صبر کردیم تا شاید 
به اخطارها توجهی کنند اما متاسفانه این گونه 
نشد. به گفته وی زمانیکه برای رفع تصرف 
بودند و  اقدام شد، درخت ها یک ساله شده 

با خراب کردن بندها آن ها هم آسیب دیدند.

باید از همان زمان که جرم مشهود 
بود اقدام می کردیم

 فرمانده یگان حفاظت کل منابع طبیعی با 
بیان این که کوتاهی از طرف ما نیز بوده که 
از همان روز اول که جرم مشهود بود کاری 
روند  کشیدن  طول  با  کرد:  اضافه  نکردیم 
قضایی افراد تصور کردند که حق با آنان بوده 
و به تخلف خود ادامه دادند.حسین زاده با تاکید 
حکم  شدن  قطعی  و  ابالغ  از  پس  اینکه  بر 
افزود:  کرد  کاری  نمیتوان  دیگر  دادگستری 

باید زمین ملی را از تصرف خارج کنیم.وی با 
اشاره به این که در اخطاریه ها عنوان می شود 
درخت ها را خود افراد از زمین خارج کنند ادامه 
داد: برخی درخت ها عمر زیادی حتی باالی 
2۰سال سن دارند که هنوز نمی دانیم با این 
زمین ها چه میتوان کرد!فرمانده یگان حفاظت 
کل منابع طبیعی با بیان این که در برخی موارد 
اشتباه از کارشناس منابع طبیعی است عنوان 
کرد: در این شرایط حق کامال به فرد داده می 
شود و حتی مدیر کل منابع طبیعی شخصا مورد 
را به مقام قضایی منعکس می کند تا مساعدت 
شود.حسین زاده از واگذاری زمین توسط جهاد 
در قالب طرح احیای مراتع و جنگل اشاره کرد 
و افزود: افراد می توانند با مراجعه و پرداخت 
حق و حقوق دولت کار دریافت زمین را انجام 
دهند.وی از همه مردم درخواست کرد: هر زمان 
که می خواهید روی زمین کار کنید و درخت 
بکارید به ما استعالم دهید تا مامور ما حضور 
پیدا کند و پس از جوابیه استعالم کار خود را 

شروع کنید تا دچار مشکل نشوید.
اگر جلوی مدعیان گرفته نشود

ظرف یک ماه کوه ها را تصرف میکنند
فرمانده یگان حفاظت کل منابع طبیعی با 
تاکید بر این گه اگر ما جلوی مدعیان را نگیریم 
ظرف یک ماه تمام کوه ها را به نام خود ثبت 
می کنند اضافه کرد: فردا اگر بخواهد طرحی 
و  شده  مدعی  مردم  شود،  اجرا  دولت  توسط 

مشکل ایجاد می شود.

مشکالت زمین در منطقه ویژه
سرمایه گذار را دلسرد می کند

حسین زاده با بیان این که هنوز در منطقه 
ویژه اقتصادی مشکالتی از این قبیل وجود دارد 
ک مردم مدعی می شوند و حتی گاهی دادگاه 
رای به نفع مردم می دهد عنوان کرد: اگر این 
روند ادامه پیدا کند و برای سرمایه گذار مشکل 
ایجاد کنند طبیعتا دلسرد شده و فرصت های 

شغلی هم از دست می روند.

دو  مردم  نفع  به  صادره  های  رای 
برابر بیشتر از منابع طبیعی است

وی از تصاحب  1۵9 هکتار و ۵88 متر مربع 
توسط مردم در ده ماهه ابتدای امسال خبر داد 
و افزود: در همین مدت 22۳ هکتار و ۳ هزار 
است.  شده  تصرف  رفع  نیز  مترمربع  و 4۵6 
حسین زاده با بیان اینکه در دادگاه 269 هکتار 
به نفع منابع طبیعی  و 11۰2 متر مربع رای 
صادر شده اظهار کرد: دو برابر این مقدار رای 
به نفع افراد صادر می شود.الزم به ذکر است 
در دیدار نماینده ولی فقیه  با رئیس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آب خیزداری کشور، حجت 
به خشکسالی های  اشاره  با  االسالم عبادی 
از  این مردم  بود: استفاده  استان عنوان کرده 
اراضی منابع طبیعی به دلیل سواستفاده های 
مالی نیست و باید منابع طبیعی راهی پیدا کرده 

و طبق قانون این بحران رامدیریت کند.
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کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  مالیی- 
پایان  تا  استان  روستای   6۰ کرد:  عنوان 
خواهند  خارج  سیار  آبرسانی  مدار  از  سال 
به  آبرسانی  های  مجتمع  احداث  و  شد 
قرار  دردستورکاردولت  مهم  اولویت  عنوان 
وزیر  معاون  جاللی  پنجشنبه  صبح  دارد. 
ها  رئیس سازمان جنگل  و  جهادکشاورزی 
علی  سید  با  کشور  آبخیزداری  و  مراتع   ،
اکبر پرویزی استاندار دیدار کرد که در این 
جلسه پرویزی عنوان کرد: خشکسالی های 
جدی  مشکل  با  را  استان   ، ساله  چندین 
تامین آب مواجه کرده به گونه ای که بالغ 

بر 4۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می شود.

مدار  از  60روستا  شدن  خارج 
آبرسانی سیار تا پایان سال

استان  روستای   6۰ اینکه  بیان  با  وی 
سیار  آبرسانی  مدار  از  سال  پایان  تا 
مجتمع  احداث  افزود:  شد،  خواهند  خارج 
مهم  اولویت  عنوان  به  آبرسانی  های 
بیان  دارد.پرویزی  قرار  دردستورکاردولت 
رئیس  اول  معاون  با  که  بامذاکراتی  کرد: 
جمهوری انجام شده، می توان با ارائه طرح 
های مطالعه شده و کارشناسی به طور دقیق 
در آبخوان و آبخیزداری اعتبارات مناسبی را 
از مرکز دریافت کرد.استاندار با تاکید براینکه 
کارهای  وآبخیزداری  آبخوان  حوزه  در  باید 

این  برای  داد:  ادامه  شود  انجام  اساسی 
موضوع به دنبال اخذ ردیف مجزای اعتباری 
هستیم تا تحولی در این زمینه ایجاد شود در 
با اجرای طرح های کوتاه  این صورت  غیر 

مدت مشکل استان رفع نخواهد شد.

17میلیاردی که محقق نشد
امسال  بودجه  در  اینکه  بیان  با  وی 
از  اعتبار  تومان  میلیارد   1۷ به  نزدیک 
برای  اعتباری  و  فنی  های  کمک  محل 
 ، روستایی  خرد  های  صندوق  به  کمک 
سایر  و  کشاورزی  بخش  های  صندوق 
خاطرنشان  بودیم  گرفته  درنظر  ها  تعاونی 

و  نشد  محقق  موضوع  این  متاسفانه  کرد: 
محقق  بودجه  این  آینده  سال  امیدواریم 
 1۵۰ اکنون  کرد:  بیان  شود.پرویزی، 
تعاونی زنان روستایی در استان به فعالیت 
ها  تعاونی  از  حمایت  که  هستند  مشغول 
ها  فعالیت  تقویت  برای  آنها  به  کمک  و 
می تواند عالوه بر ایجاد اشتغال به تثبیت 
روستایی کمک  و  مرزی  نقاط  در  جمعیت 

باشد. توجهی  قابل 

اجرای طرح جهانی آبخیز عامل موثر 
در نگه داشت جمعیت در مرز و روستا

جهادکشاورزی  وزیر  معاون  جاللی 

و  مراتع   ، ها  جنگل  سازمان  رئیس  و 
دیداربیان  این  در  نیز   ، کشور  آبخیزداری 
کرد : اجرای طرح ترسیب کربن در استان به 
عنوان یک طرح بین المللی خوب و الگوی 
اجرای  است.وی  دیگر  های  استان  سایر 
طرح مدیریت جهانی آبخیز را از دیگر طرح 
تصریح  و  کرد  اعالم  وزارتخانه  این  های 
کرد: ما آمادگی اجرای این طرح را در استان 
و  طبیعی  منابع  بر حفظ  تاکید  با  داریم.وی 
مراتع تصریح کرد: قطعًا این موضوع کمک 
در  داشت جمعیت  نگه  برای  مناسبی  بسیار 

نقاط مختلف استان خواهد کرد. 
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خزاعی-مسئول کارگروه پژوهشی گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی استان در گفتگوی 
هم  متاسفانه  کرد:  عنوان  آوا  با  اختصاصی 

است  پراکنده  خیلی  اجرایی  پتانسیل  اکنون 
و متولیان   امر باید دست از موازی کاری 
بردارند.محسن پویان افزود: گیاهان دارویی 
خوبی  زایی  اشتغال  قابلیت  جنوبی  خراسان 
اساسی  و  بنیادی  به شرطی که طرح  دارند 
پی ریزی شود و مدیریت واحدی برای این 
سیاست گذاری در استان وجود داشته باشد.
به گفته وی دانشگاه های آزاد ، سراسری، 
و  نخبگان  دانشگاهی  ،جهاد  پزشکی  علوم 
،با  همزمان  و  موازی  فنآوری  و  علم  پارک 
دارویی  گیاهان  زمینه  در  جداگانه  سرمایه 

این  در  گذاری  سیاست  باید  که   مشغولند. 
کاری  های  اولویت  و  گیرد  صورت  زمینه 
پژوهشی  کارگروه  شود.مسئول  مشخص 
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی تاکید کرد: 
باید  دارویی  گیاهان  متولی  های  دستگاه 
انرژی خود را در یک محور و متحد با هم در 
این زمینه خرج کنند.به گفته وی با توجه به 
وسعت بسیار زیاد پتانسیل گیاهان دارویی در 
استان، باید یک کمیته مرکزی شکل گیرد 
و وقتی دسترسی به امکانات الزم را یکجا 
داشته باشیم امکان انجام کارهای بنیادی را 

وی مقصود  داد  توضیح  داشت.وی   خواهیم 
گیاهان  ،فرمولی کردن  بنیادی  کارهای  از   
به  موفق  اگر  داد:  ادامه  است.پویان  دارویی 
مشخص  داروی  دو  یا  یک  کردن  فرموله 
در مدت یک سال شویم توان صادر کردن 
آن را نیز در بازارهای داخل و خارج خواهیم 
گیاهان  اکنون  هم  کرد:  بیان  داشت.وی 
دارویی در کشورمان ،فله ای و غیر فرآوری 
شده است.  اما در صورتی که صنایع بنیادی 
شود  نهادینه  استان  در  دارویی  گیاهان 
تواند  می  را  زایی  اشتغال  درصد  بیشترین 

کشورهای  از  دهند.وی  اختصاص  خود  به 
عنوان  به  اتریش  و  هند،چین،تایوان،آلمان 
کشورهایی یاد کرد که با نهادینه کردن این 
اند.  شده  آن  عملیاتی  مراحل  وارد  صنعت 
صنعت  این  کاری  پراکنده  اگر  کرد؛  تاکید 
وقت  هیچ  یابد  ادامه  ما  استان  و  کشور  در 
قابلیت استفاده بهینه را نخواهد داشت. که با 
توجه به کم آبی استان و خطر انقراض برای 
کردن  زراعی  مساله  گیاهان،  از   بسیاری 
گونه های بومی به صورت گلخانه ای می 

تواند از اهم کارهای مفید پیش رو باشد.

برزجی- رئیس دانشکده ابن حسام بیرجند 
از راه اندازی رشته تاسیسات از مهر سال 96 
خبر داد. دکتر سلیم در گفتگو با آوا اظهار کرد: 
با توجه به درخواست های متعدد پیگیری های 
انجام گرفته که امیدواریم برای مهر سال آینده 
در رشته تاسیسات نیز پذیرش دانشجو داشته 
باشیم. وی با تاکید بر اینکه راه اندازی رشته 
های جدید مستلزم ایجاد تاسیسات کارگاهی 

است یاد آور شد: از آنجایی که دانشکده ابن 
حسام به عنوان مرکز آموزش دولتی نمی تواند 
از دانشجو هزینه ای اخذ کند لذا تامین برخی 
امکانات کارگاهی هزینه بر و نیازمند در نظر 
دانشکده  .رئیس  دانشجو است  گرفتن سرانه 
ابن حسام بیرجند ادامه داد: همین امر باعث 
شده که نتوانیم در برخی از رشته ها از جمله 
رشته چوب دانشجو جذب کنیم. سلیم با اشاره 

به توجه آموزش ها در رشته های فنی و حرفه 
های  رشته  اندازی  راه  برای  کرد:  اظهار  ای 
دانشگاهی همواره جلساتی با مسئوالن آموزش 
و پرورش ترتیب داده می شود و بر اساس آمار 
فارغ التحصیالن هنرستان ها رشته های مورد 
نیاز به سازمان سنجش اعالم می شود. وی به 
موانع موجود در راه توسعه رشته های دانشکده 
ابن حسام اشاره کرد و افزود: از آنجا که 6۰-۷۰ 

درصد رشته های کارگاهی هستند و مصرف 
این  با سرانه حداقلی  لذا  باالست  دانشجویی 
دانشکده توسعه رشته ها سخت است. سلیم 
یاد آور شد: علی رغم قول های مکرر برای 
حاصل  ای  نتیجه  هنوز  اما  سرانه  افزایش 
وزارت  در  موضوع  این  است  امید  که  نشده 
ابن  دانشکده  رئیس  شود.  پیگیری  ها  خانه 
حسام همچنین از انجام پیگیری هایی برای 

واگذاری ساختمان این دانشکده در خارج شهر 
خبر داد و گفت: به لحاظ مسافت دور و نبود 
جاده اختصاصی عمال این ساختمان مناسب 
دانشجویان دانشکده نیست لذا در صدد هستیم 
که با فروش و واگذاری این ملک، ساختمان 
واقع در خیابان غفاری را توسعه دهیم. سلیم در 
ادامه از راه اندازی مرکز مشاوره دردانشکده 

ابن حسام بیرجند تا سال آینده خبر داد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
انتظار مجتمع  از 11 سال  بعد  جنوبی گفت: 
فرهنگی هنری فردوس دهه فجر امسال به 
احمد  برداری می رسد.به گزارش مهر،  بهره 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  محبی 
اظهار کرد: برگزاری برنامه ها و جشن های 
دهه فجر به صورت مردمی یکی از مهمترین 
موضوعات مورد توجه کمیته فرهنگی و هنری 
استان بوده است.وی، انتقال گفتمان انقالب به 
نسل جوان را مهمترین هدف کمیته فرهنگی و 
هنری ستاد دهه فجر استان عنوان کرد و گفت:  
در برنامه های این کمیته تالش شده از زبان 
نافذ هنر برای انتقال گفتمان انقالب به نسل 
فرهنگی  کمیته  شود.مسئول  استفاده  جوان 
هنری ستاد دهه فجر از برگزاری  ۵6 مسابقه 
فرهنگی و هنری در استان طی این دهه خبر 
داد و افزود: از این تعداد 12 مسابقه عکس، 
پیامکی،  نقاشی، شش مسابقه  هفت مسابقه 
ارتباط  در  مسابقه  سه  و  قرآنی  مسابقه   1۷

با وصیت نامه رهبر کبیر انقالب خواهد بود.

برپایی ۳۵ نمایشگاه فرهنگی و هنری
محبی با بیان اینکه همچنین در این دهه 
در  هنری  و  فرهنگی  نمایشگاه   ۳۵ بر  بالغ 
استان برپا می شود، عنوان داشت: این تعداد 
شامل هفت نمایشگاه عکس، چهار نمایشگاه 
نقاشی، شش  خوشنویسی، هشت نمایشگاه 
صنایع  نمایشگاه  هشت  کتاب،  نمایشگاه 
دستی و سه نمایشگاه طراحی پوستر خواهد 
بود.وی، برگزاری 12 مورد شب شعر، شش 
در سطح  یادوارهای شهدا  آموزشی،  کارگاه 
مساجد، هفت مورد همایش فرهنگی هنری، 
در  کتابخوانی  و  قرآن  مسابقات  برگزاری 
ساختمان  افتتاح  استان،  های  رسانه  بین 
آباد  عشق  در  هنری  و  فرهنگی  مجتمع 
طبس، افتتاح 2۵ کانون فرهنگی و هنری 
و  روستایی  کتابخانه   14 افتتاح  مساجد، 
صنایع  گردشگری،  پروژه  شش  افتتاح 
دستی و گردشگری را یکی دیگر از برنامه 

های این دهه عنوان کرد.

برگزاری سومین دوره جشنواره
 فیلم فجر در استان

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره  دوره  سومین  برگزاری  به  اشاره 

این  داشت:  بیان  استان،  در  فجر  فیلم 
پنجمین  و  سی  با  همزمان  جشنواره 
 14 از  فجر  فیلم  المللی  بین  جشنواره 
می  برگزاری  استان  در  ماه  بهمن   21 تا 

از  دوره  این  در  اینکه  بیان  با  شود.محبی 
جشنواره 16 فیلم جشنواره بین المللی فجر 
داشت:   بیان  شد،  خواهد  اکران  استان  در 
در هر روز از برگزاری جشنواره دو فیلم در 

فرزان  عالمه  سالن  محل  در  سانس  چهار 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به 
اینکه  بیان  با  نمایش گذاشته می شود.وی 
همچنین در دهه فجر امسال نمایشگاه آثار 

جشنواره بین المللی هنرهای تجمسی فجر 
داشت:  عنوان  شود،  می  برگزار  استان  در 
هنرهای  آثار  از  اثر   ۵۰ نمایشگاه  این  در 
شهر  نگارخانه  محل  در  کشور  تجسمی 

بیرجند به نمایش گذاشته می شود.

افتتاح مجتمع فرهنگی هنری فردوس
مسئول کمیته  فرهنگی هنری ستاد دهه 
افتتاح  از  همچنین  جنوبی  خراسان  فجر 
این  در  فردوس  هنری  فرهنگی  مجتمع 
دهه خبر داد و گفت: این مجتمع بزرگترین 
های  شهرستان  هنری  فرهنگی  مجتمع 
استان بوده که گلنگ آن از حدود 11 سال 
بیان  با  است.محبی  خورده  زمین  به  قبل 
آمفی  سالن  یک  شامل  مجتمع  این  اینکه 
داشت:  عنوان  بود،  خواهد  نفره   ۳۵۰ تئاتر 
هنری  فرهنگی  بخش  بر  عالوه  همچنین 
این مجتمع دارای یک بخش اداری و سن 

روباز تئاتر خواهد بود.

درخواست فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از مردم :

موازی کاری ؛ آفت گیاهان دارویی  استان

راه اندازی رشته تاسیسات در دانشکده ابن حسام بیرجند از مهر سال آینده

مجتمع فرهنگی هنری فردوس پس از ۱۱ سال به بهره برداری می رسد

قبل از کشت زمین، استعالم بگیرید

خارج شدن 60روستا از مدار آبرسانی سیار تا پایان سال



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:46
17 : 20
23 : 04
5 : 06
6 : 30

رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َدَقةَ لُتطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ إنَّ الصَّ

صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.
)کنزالعمال، ح161143 (

www.knauf.ir

به اطالع مى رساند به تازگى برخى از شرکت هاى سودجو به عرضه 
محصــوالت نامرغوب خود بــا نام تجارى              اقدام نموده اند 

که منجر به نارضایتى بسیارى از مشتریان گردیده است. 
بدینوســیله شرکت              به اطالع مشتریان گرامى مى رساند، 
به منظور جلوگیرى از زیان هاى آتى و اطمینان از اصالت و کیفیت 
محصوالت و اجراى سیستم هاى              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبى بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبى   
- شرکت آریا انرژى کویر (عاملیت فروش و گواهینامه اجرایى تشویقى)  شماره تماس:  32447244 - 056

- شرکت آرین بناى کویر (گواهینامه اجرایى)                    شماره تماس :  32447216 - 056

- شرکت شیکو سقف (گواهیناه اجرایى)                                            شماره تماس :  32420041 - 056

مزایـده عمومـی فـروش خـودرو
دانشگاه بیرجند در نظر دارد: بر اساس مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 الیحه خدمات قانونى 
نحوه استفاده از خودروهاى دولتى و فروش خودروهاى زائد، تعداد 8 دستگاه خودرو را با مشخصات ذیل 

از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. متقاضیان مى توانند براى دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون مزایده 
www.birjand.ac.ir واقع در پردیس شوکت آباد - سازمان مرکزى دانشگاه و یا به پایگاه اینترنتى دانشگاه بیرجند 

 مراجعه و پس از تکمیل اسناد، آن را تحویل دبیرخانه کمیسیون نمایند. 

قیمت پایه شماره شاسى شماره خودرو مدلنوع خودرو 
مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده 5% قیمت پایه 

6.000.000           68624201010120/000/000 الف13 ایران 138512پژو 405

8.500.000              68483881158170/000/000 الف 13 ایران 138512پژو پارس

68514293907120/000/0006.000.000 الف 13 ایران 138512پژو 405

1298302046580/000/0004.000.000 الف 11 ایران 138312پژو 405

68284NPESO630390/000/0004.500.000 الف14 ایران 138512وانت مزدا

824PL140DD95255100/000/0005.000.000 الف13 ایران 138512کامیون ون

اتوبوس بنز  
47537231710003325750/000/00037.500.000 الف ایران 138312سى 457

اتوبوس بنز سى 
29937231710003635800/000/00040.000.000 الف 13 ایران 457138412

    
مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت واریز وجه نقد به شماره حساب483546017 (حساب سپرده دانشگاه،بانک تجارت 
 شعبه دانشگاه بیرجند) و یا ارائه ضمانت نامه بانکى به نام دانشگاه بیرجند و یا چک تضمین شده بانکى در وجه دانشگاه بیرجند 

زمان بازدید خودروهاى مزایده در وقت ادارى: از تاریخ 1395/11/11 لغایت1395/11/20
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 09/ 1395/11 لغایت  1395/11/13

زمان تحویل پیشنهادها: تا تاریخ 11/24/ 1395
شماره تماس: 05632202127 - 09153624437
 هزینه درج آگهى به عهده برندگان مزایده مى باشد.

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

فرمانده محترم و همکاران سخت کوش پلیس فتا استان 
حراست محترم بانک ملت ، حراست محترم بانک کشاورزی 

و حراست محترم شرکت نفت استان 
اقدام به موقع و پیگیری فوق العاده شما عزیزان در جریان دستبرد به حساب بانکی اینجانب 

باعث افتخار به امنیت و اقتدار و چابکى نیروى انتظامى گردید 
الزم مى دانم صمیمانه ترین تشکر خود را تقدیم نمایم.

احمد اکبری- متصدی جایگاه روستای شوشود 

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

   اقساط 12 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان  
 »بدون ضامن و پیش پرداخت«  

خیـابان 15 خرداد، حدفاصـل پاسـداران و میـدان 7 تیر  
تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادى

3232341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـاى حفاظتى و نظارتى
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت
فروش دوربین مداربسته به قیمت چین

 انـرژى 
صنعـت 
ایرانیـان


