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

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

پیشنهاد یک سفر زمینی
 به آقای رئیس جمهور
* هرم پور

خواندن خبرهای این چند روز از تصادفات جاده ای 
و همزمانی اش با سالگرد برخی از فوت شدگان 
تصادفات جاده ای سال گذشته، برای هرکدام مان 
به جوری سخت است.  این روزها که بحث سفر 
رئیس جمهور محترم به خراسان جنوبی داغ داغ 
عرف  خالف  بر  کنم  پیشنهاد  خواهم  می  است، 
معمول و برای احترام به بخشی از مطالبه مردم 
مرکز این استان، رئیس جمهور محترم قسمتی از 
مسیر را با خودرو و به صورت زمینی طی نمایند، 
و ترجیحاً این مسیر بین قاین و بیرجند هم باشد. 
به  گناباد  فرودگاه  در  مثاًل  ویژه  هواپیمای  همان 
زمین بنشیند و کاروان خودرویی، مسیر را تا بیرجند 

ادامه دهد  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

مدیران کل استان
پاسخگوی مردمند

روابط عمومی پارک علم و فناوری استان از حضور 
مسئوالن در غرفه های نخستین نمایشگاه دست 
آوردهای پژوهشی، فناوری و صنعتی استان خبر داد 
و عنوان کرد : معاون اقتصادی استانداری نیز به تمام 
مدیران کل ابالغ کرده که به صورت مستقیم پاسخ 

گوی مردم باشند ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

صاحب دهها اختراع 
در انتظار حامی مالی

احمدپور یکی از جوانان فردوسی است که تاکنون 
از طرح های وی نشده است. طلبه ای  حمایتی 
جوان که  تعهد و تخصص را معنا کرد و اکنون او 
مانده و ده ها اختراع و ایده که همت مسئوالن را 

برای عملیاتی شدن ایده ها ...  ) مشروح در صفحه 4 (

»خاوران شناسی« 
طرحی برای احیای 
فرهنگ و سنت
 طرح خاوران شناسی که هدف آن آشنایی دانش آموزان

ابتدایی با آداب و رسوم، سنت ها و فرهنگ مفاخر 
هر شهر است در مدارس با برگزاری نمایشگاه و 
 برنامه های جنبی در راستای شناسایی سنت ها،
آداب و رسوم و فرهنگ...  ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

برگزاری هفتگی جلسات 
موالنا پژوهی در بیرجند
صفحه 7

رئیس جمهور : 
دست منتقد سازنده را می بوسیم، اما

تخریب امید ملت خیانت به کشور است

کریمی قدوسی ، نماینده مجلس : 
سیاست های سه ساله روحانی

آمریکا را گستاخ کرد 

وزیر امور خارجه : 
به آمریکایی ها ویزا نمی دهیم

موشکی هم جزء موارد برجام نیست

سلیمی ، نماینده مجلس : 
»برجام« تاکنون ۱۸ بار نقض شده است 

چرا اقدام متقابل صورت نمی گیرد ؟ 

روایت رسانه ی آمریکایی از شباهت دو چهره جنجالی / درخواست فریدون برای قرائت یک نامه در صحن مجلس / تحلیل یک سایت اصولگرا : آیا روحانی دوباره انتخاب می شود؟ / وزیر خارجه فرانسه :  عقل سلیم حکم می کند ترامپ عقب نشینی کند / آمریکا آماده بازگرداندن تحریم های ایران است / صفحه ۲
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

سرمایه گذاری آلمان و ایتالیا در برق استان 
نماینده ولی فقیه در استان :

ملت پای سختی های 
کشور ایستاده است
 نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه امروز ملت ایران در 
آزمایش های بزرگ همچون طال در کوره گداخته می شوند، 
 گفت: مردم و مسئوالن پای همه سختی های کشور ایستاده اند.

ا...  عبادی صبح سه شنبه  به گزارش خبرنگار مهر، آیت 
در مراسم سالگرد ورود امام خمینی)ره( به کشور اظهارکرد: 
امروز شما مردم انقالبی ملت ایران در آزمایش های بزرگ 
همچون طال در کوره گداخته می شوید. وی با بیان اینکه 
در روایات آورده شده که زمانی خواهد آمد که بهترین زمان 
و بدترین زمان باشد، بیان کرد: اکنون شما درچنین شرایطی 
حضور دارید باید خود را منطبق کنید تا با بدترین ها روبه رو 
شوید و با بهترین ها پافشاری کنید. نماینده ولی فقیه با بیان 
اینکه بسیاری از جریانات امروز شاید برای خیلی از افراد تازه 
است اما برای آن هایی که آشنا به مکتب اهل بیت و قرآن 
هستند تازگی ندارد، عنوان کرد: آمدن امام یک مسئله تازه 
نیست بلکه در طول تاریخ اسالم آیات ...  ) ادامه خبر در صفحه 7 (

صفحه 7

ری
 اکب

س :
عک

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

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

که بیانگر تعهد، لیاقت و شایستگی شماست
 از صمیم قلب تبریک عرض نموده 

و توفیقات روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

شرکت چندآشیان- ردا

برادر گرامی جناب آقای سید امید حسینی
 انتصاب جناب عالی را به سمت

 مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
خراسان جنوبی

 که حاکی از درایت و توانمندی و مدیریت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
و برایتان آرزوی موفقیت و کامیابی داریم.

شرکت پارت انرژی کویر - خالد اکبری

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

نجمه اناری مقدم سربیشه
)فرهنگی بازنشسته و همسر مرحوم احمد  اسدزاده( 

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن عزیز سفر کرده 
از محل غسالخانه  امروز چهارشنبه 95/۱۱/۱3 ساعت ۱4 

برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

کربالیی غالمحسین کارگر )پسته و آجیل کارگر(
مراسم یادبودی فردا پنجشنبه 95/۱۱/۱4 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 

مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی ۱3( برگزار می گردد، 
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: کارگر، جویبان ، نبئی ، حسینی

جناب آقای سید امید حسینی
مدیر کل محترم دفتر جذب و حمایت از  سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی

جناب آقای بهاری
معاونت محترم تشریفات ، روابط عمومی و امور بین الملل دفتر استاندار

 و مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از درایت و توانمندی باالی شما در امور مدیریت  

می باشد، تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.
شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان  
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان  بیرجند

جناب آقای سنجری
مدیر کل محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

کسب عنوان
اداره کل ممتاز در سطح کشور برابر ارزیابی عملکرد سال 94 

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

که حاصل مدیریت موثر و دلسوزانه جناب عالی و تالش همکاران آن اداره کل باشد 
به خانواده بزرگ تعاونگران، کارگران و کارآفرینان استان تبریک می گوییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان  
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان  بیرجند

به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور 

کربالیی علی حاجی آبادی
مراسمی امروز چهارشنبه 95/۱۱/۱3 از ساعت ۱۸:30 الی ۱9:30 

در محل هیئت حسینی حاجی آباد برگزار می گردد، حضور سروران 
گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: حاجی آبادی ، امیرآبادی زاده 
 دوست علی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدری مهربان و دلسوز زنده یاد 

حاج محمد حسن پایانی
 )بازنشسته جهاد کشاورزی(

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/۱۱/۱3 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: پایانی ، مزروعی

بازگشت همه به سوی اوست
احتراماً ضمن تشکر از همه سروران گرامی که در 

مراسم تشییع و تدفین و بزرگداشت

 زنده یاد غالمحسن بستانی
 )پیشکسوت آموزش و پرورش بیرجند( 

شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن فقید سعید پنجشنبه 95/۱۱/۱4

 از ساعت ۱4 الی ۱5 در محل هیئت محترم حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 

خانواده های بستانی و بستگان

هوالباقی 

خاندان محترم بقائی فرد ، ماجدی  و خسرومنش
ضایعه درگذشت خادم الحسین )علیه السالم( 

کربالیی کاظم بقائی فرد
را حضور شما و همه عزاداران هیئت رضوی تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

خانواده های : مقدم ، وحیدنیا ، نایب زاده ، عشقی موحد ، عرفی

)هوالباقی( 
ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد

گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
در گلستان بسیار گل بوئیدم ولی

از هزاران گل یکی همچون پدر پیدا نشد
نیمه بهمن ماه دومین سالگرد فوت پدر عزیزمان

 حاج محمد حسین کنی
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده کنی
اینک به یاد تنهاترین بهانه زندگی که آرام گرفت

 چهلمین روز هجرت عزیز سفر کرده مان

 مرحومه زهرا کریم پور
 )همسر سید مرتضی کوشه ای(

 را به سوگ می نشینیم. دیدگان اشکبارمان فرش قدوم تان باد که حضور گرم تان
 تسلی بخش آالم درون مان خواهد بود.

زمان: پنجشنبه 95/۱۱/۱4  از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر  مکان: حسینیه آیت ا... آیتی 

خانواده های: کریم پور ، کوشه ای ، قمری و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 پدری فداکار و همسری مهربان مرحوم مغفور 

حاج مهدی اعتصامی
 )فرهنگی بازنشسته( 

را به اطالع عموم همشهریان، دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز سفر کرده امروز چهارشنبه 95/۱۱/۱3 

ساعت ۱5 از محل غسالخانه برگزار می گردد. 
ضمناً مراسم سوم آن مرحوم جمعه 95/۱۱/۱5 از ساعت ۱0 الی ۱۱ 

صبح در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(
 برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

خانواده های: اعتصامی ، حقیقی پور، مودی
  یساری ، ضرغامی ، شمس آبادی ، زنگویی

فروش فوری حواله خودرو برلیانس H320  دستی، تحویلی از نمایندگی فوالدی
 قیمت 46/500/000 تومان، تحویل سه هفته ای   09397403۸2۸

جناب آقای مهندس سنجری
مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

کسب عنوان اداره کل ممتاز در سطح کشور برابر ارزیابی عملکرد 
سال94 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

  که حاصل مدیریت موثرودلسوزانه جناب عالی وتالش همکاران آن اداره کل می باشد 
به خانواده بزرگ تعاونگران ،کارگران وکارآفرینان استان تبریک می گوییم.

اتحادیه تعاونی های مسکن  کارگری استان خراسان جنوبی

جناب آقای محمد جواد فالحی 
با احترام و با عنایت الهی برگی دیگر بر افتخارات جناب عالی افزوده شد. با کمال مسرت از صمیم قلب انتصاب 

بجا و شایسته شما را به عنوان فرماندار و نماینده عالی دولت در شهرستان سربیشه
خدادادی - رحیمی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
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حقوقبازنشستگانهمسانمیشود

جام جم آن الین- سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1396 در مجلس از مصوبه این کمیسیون برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان لشکری و کشوری، خبر داد.  محمدمهدی مفتح افزود: مقرر شد در سال 96 حقوق تمام بازنشستگان لشکری و کشوری که 
کمتر از 2 میلیون تومان حقوق می گیرند با کسانی که هم اکنون در آن سمت و با آن شرایط شاغل هستند، همسان شود.

درسال ۹۶ چه اتفاقی
 برای بازار مسکن می افتد؟

کرد:  عنوان  مسکن  کارشناس  یک  نیوز-  جهان 
قیمت مسکن در پایین ترین حد خود قرار دارد و 
با توجه به کم بودن تقاضا امیدی به رشد قیمت ها 
وجود ندارد.حسن محتشم گفت: باتوجه به اینکه 
در  و  داریم  قرار  مسکن  رکود  سال  چهارمین  در 
رخ  تورم  نرخ  از  بیشتر  قمیت  افزایش  مدت  این 
نداده است، پیش بینی می شود که در سال آینده 
تاکید  ادامه  در  بیابد.وی  افزایش  مسکن  قیمت 
در  دولت  انقباضی  های  سیاست  به  باتوجه  کرد: 
جهت تک رقمی کردن نرخ تورم، رکود سنگینی 
بر مسکن حاکم شده است، این در حالی است که 
ایجاد  مسکن  بازار  در  رونقی  بخواهد  دولت  اگر 
کند، باید نرخ تورم به 12یا13 برسد.وی در پایان 
نیمه دوم سال 96  در  داشت:به طور حتم  اذعان 
اما  بود،  خواهیم  مسکن  قیمت  افزایش  شاهد 
میزان  این  رکود،  ادامه  صورت  در  است  ممکن 

افزایش کمتر از نرخ تورم باشد.

طرح قضایی»نصب ردیاب بر روی 
خودروها« تا پایان سال اجرا می شود

قوه  وضعی  پیشگیری های  مدیرکل  مهر- 
شرکت های  به  فراخوان  اعالم  از  قضائیه 
نصب  طرح  اجرای  در  مشارکت  برای  خصوصی 
گفت:  خبردادو  آینده  ماه  یک  تا  خودرو  ردیاب 
شود. اجرایی  سال  پایان  تا  طرح  این  امیدواریم 
وضعیت  آخرین  خصوص  در  ساوری  علیرضا 
اجرای طرح نصب ردیاب بر روی خودروها، گفت: 
آخرین مراحل اجرای این طرح را با انعقاد قرارداد 
خودرو  ردیاب  کننده  نصب  که  هایی  شرکت  با 
هستند، عملیاتی می کنیم.وی از اعالم فراخوان 
فراخوان  این  گفت:  و  خبرداد  ها  شرکت  این  به 
اعالم می  ها  به شرکت  آینده  ماه  تا ظرف یک 
شود. در حال حاضر پیشنهاد و قیمت اولیه این 
شرکت ها بین 1۵۰ تا16۰ هزار تومان است که 

ماامیدواریم  این رقم  را کاهش دهیم.

اعالم زمان ورود خودروی مشترک 
مشترک سایپا و رنو

سازمان  رئیس  معظمی  منصور  ایران-   عصر 
گفت:  ایران)ایدرو(،  صنایع  نوسازی  و  گسترش 
امسال با دو شرکت فرانسوی پژو و رنو قراردادی 
منعقد شده است.به گفته وی، قرار است تولیدات 
با  پژو  یعنی  فرانسوی،  دوشرکت  این  مشترک 
و  شود  بازار  وارد  امسال  اسفند  از  خودرو  ایران  
همچنین تولیدات مشترک رنو با سایپا هم اوایل 

سال آینده روانه بازار می شود.

30 اسفند مهلت ثبت نام کارگران 

بیمه های اجتماعی وزارت  ایسنا- مدیرکل دفتر 
کارگران  کرد:  اعالم  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
به  دارند  مهلت  امسال  اسفند   3۰ تا  ساختمانی 
و  مراجعه  رفاه  وزارت  رفاهی  خدمات  سامانه 
کلیه  پورگفت:  گرجی  اسماعیل  کنند.  ثبت نام 
بیمه  متقاضی  شرایط  حائز  ساختمانی  کارگران 
نامه تأمین اجتماعی در سراسر کشور می توانند 
به  نسبت  نیاز،  مورد  مدارک  داشتن  اختیار  در  با 
و   www.samanehrefah.ir سامانه  در  نام  ثبت 

گرفتن کد رهگیری اقدام کنند. 

تورم تا پایان سال به ٨.٨% می رسد

آخرین  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر  معاون  مهر- 
سال  سه  در  اقتصادی  های  شاخص  وضعیت 
اخیر گفت: تورم تا پایان سال به ٨.٨ درصد و در 
نهایت به 9 درصد می رسد. سعید میرشجاعیان 
گفت : رشد اقتصادی که تا پیش از دولت یازدهم 
منفی بود، در سال 93 به 3درصد و در شش ماهه 
اول امسال به ٧.٤ درصد رسید. در این میان نرخ 
رشد نفت، کشاورزی، صنعت، خدمات در تابستان 

نسبت به بهار رشد داشته است.

رییس جمهور:  تخریب امید ملت خیانت به کشور است

رییس جمهوری، دوازده بهمن را روزی بیاد ماندنی در تاریخ ملت ایران دانست و با 
بیان اینکه امام همواره امیدوار بود و امید را در دل ملت جاودانه ساخت، تاکید کرد: 
مهمترین وظیفه، نگهداشت امید مردم است روحانی با اشاره به اینکه امروز برخی به 
دنبال از بین بردن امید مردم هستند  افزود : هر تالشی در راستای تخریب این امید، 
خیانت به کشور است. رییس  جمهوری با بیان اینکه حضور پرشور مردم پای صندوق 
آراء مهم ترین اصل در انتخابات است، خاطر نشان کرد: ماه های پیش رو باید ایام وحدت، یکپارچگی و امید 

ملت باشد. باید با رعایت اخالق و باال بردن آستانه تحمل، امید را در کشور افزایش دهیم .

کریمی قدوسی  :سیاست های روحانی، آمریکا را گستاخ کرد 

نماینده مردم مشهد و کالت با بیان اینکه سیاست های روحانی برخالف سیاست های 
آمریکا شده است، گفت: دولت روحانی سیاست ها و رویکردش را در برابر دشمنی که 
جوهره اش نابودی ایران است، تغییر داد اما آن ها نشان دادند که اگر ببیند ایران ضعیف 
شده، بر شدت تحریم ها و تهدیدات خود می افزایند و در راستای نابودی جمهوری اسالمی 
شدن  گستاخ  باعث  را  روحانی  سه ساله  سیاست های  قدوسی  می کنند.کریمی  تالش 
آمریکایی ها دانست و افزود: اگر این سیاست ها به وجود نمی آمد و این مذاکرات منفعالنه صورت نمی گرفت امروز 
شرایط به کلی متفاوت بود و آمریکایی ها اینقدر بی محابا وارد تحریم و مقابله با جمهوری اسالمی ایران نمی شدند.

ظریف : به آمریکایی ها ویزا نمی دهیم ؛ موشکی جزو برجام نیست

وزیر خارجه درباره اقدام متقابل کشورمان در برابر قانون جدید امریکا مبنی بر لغو صدور 
ویزا برای ایرانیان گفت: اقدام متقابل ما این است که ما هم ویزا برای آمریکایی ها صادر 
نمی کنیم. ظریف در پاسخ به سوالی درباره برجام گفت: درباره اجرای برجام متاسفانه 
ما از طرفهای دیگر بویژه آمریکا به همان اندازه که ما متعهد بودیم تعهد ندیدم. تاکنون 
علی رغم کارشکنی های آمریکا که یک موردش مقررات فرامرزی است توانستیم برجام 

را اجرایی کنیم. وی افزود: موضوع موشکی جزوی از برجام نیست. این را هم فرانسه اعالم کرده و هم آمریکا.

وزیر خارجه فرانسه :  عقل سلیم حکم می کند ترامپ عقب نشینی کند

وزیر امورخارجه فرانسه گفت: با هرگونه ابتکار که بر خالف برجام باشد مخالفیم و اگر 
قرار باشد به مذاکره مجدد بینجامد حتما آن را قبول نداریم. وی گفت: ترامپ در مبارزات 
انتخاباتی و پس از آن مطالبی را گفته است که ما آن را مورد توجه قرار دادیم و نگرانی 
هایی نسبت به آن داریم. وزیر خارجه فرانسه گفت: ما بدون اینکه منتظر روشن شدن 
مواضع دولت آمریکا باشیم؛ می گوییم که مواضع یکجانبه به بهانه مبارزه علیه تروریسم 

در آمریکا با منع صدور روادید نگران کننده است و به موقع نیست. عقل سلیم حکم می کند که عقب نشینی کنند.

لوبالگ نوشت: تقریبا یک سال پیش بود که 
گزارشی درباره شباهت قابل توجه ترامپ به 
احمدی نژاد منتشر شد. در این گزارش آمده 
مافوق  های  توانایی  ها  »پوپولیست  بود: 
مردم  خوی  و  خلق  درک  برای  طبیعی 
کشورشان را دارند. ترامپ و احمدی نژاد هر 
دو غیر سیاست مدار و تازه کارانی هستند که 
دقیقا همان چیزی را میگویند که منظورشان 
است. یکی از آنها تاجری عجول و بی پروا 
از نیویورک است و دیگری پسر یک آهنگر. 
اما هر دو صدای کسانی هستند که احساس 
می کنند هیچ حرفی ندارند. ترامپ و احمدی 
نژاد نشان دادند که چرا شکستن تابوها عملی 
سعی  اینها  که  زمانی  حتی  است  سودمند 
داشتند به ما یادآور شوند که این تابو ها چقدر 

در وهله اول حائز اهمیتند.«
یک هفته پیش ترامپ وارد کاخ سفید شد و 
مقاله فوق الذکر را به نوعی تایید کرد. رویه 
جنگ طلبانه و اولویت دادن او به آمریکا، به 
زودی این کشور را منزوی خواهد کرد. این 
و درست  با مکزیک شروع خواهد شد  انزوا 
مثل احمدی نژاد که با اقدامات مختلف شروع 
بین  انزوای  وارد  را  ایران  نهایت  در  و  کرد 
المللی کرد. هر دو رییس جمهوی بر سیاست 

ها و ایده هایی مرموز و ملی ای تکیه داشتند. 
درمورد احمدی نژاد فرد قابل اعتماد او رحیم 
بنون  استفان  ترامپ  مورد  در  و  بود  مشایی 

سردبیر وبسایت »بریت بارت«.
از  ای  طبیعی  غیر  شباهت  گذشته  هفته  اما 
لحاظ روان شناختی میان این دو نمایان شد.

دنبال  میزان  به  نسبت  ترامپ  مثال  برای 
کل  حتی  و  آنها  چطور  اینکه  و  کنندگانش 
جهان به او پاسخ میدهند ایده هایی دارد. وی 
در ستاد مرکزی سازمان سیا یک روز بعد از 
مراسم تحلیفش سخنرانی ای داشت. او گفت: 
من به بیرون نگاه کردم و به نظر میرسید یک 
بود.  آمده  آدم  نیم  و  میلیون  یا یک  میلیون 
آنها به قدری زیاد بودند که عمال جایی برای 
ایستادن نبود. من گفتم شاید چون هوا بارانی 
است مردم بترسند و بیرون نیایند اما خدا به 
پایین نگاه کرد و با خودش گفت من اجازه 

نمی دهم باران مزاحم سخنرانی تو شود.
من  که  زمانی  واقع  در  داد:  ادامه  ترامپ 
نه!  وای  گفتم  کردم،  شروع  را  ام  سخنرانی 
باران  قطره  چند  با  که  بود  سخنانم  ابتدای 
خیس شدم. و با خودم گفتم اوه این خیلی بد 
است! اما باخودم گفتم، من ادامه خواهم داد. 
اما واقعیت این است که باران به یکباره بند 

آمد. این فوق العاده بود. بعد هم درست بعد 
از اینکه سخنرانی من تمام شد باران باریدن 
انگیز است و وقتی من  این شگفت  گرفت. 
دوباره بیرون امدم دوباره آفتابی شد. می دانید 
ما با حادثه شگفت انگیزی روبرو هستیم چرا 
تا یک  باید بگویم یک میلیون  که صادقانه 

من  تحلیف  مراسم  برای  آدم  نیم  و  میلیون 
آمده بود.

یادآور  اما  نکند  کمکی  شاید  اظهارات  این 
احمدی  است.  ایران  سابق  جمهور  رییس 
تقلید  مراجع  از  یکی  با  که  دیداری  در  نژاد 

ملل  سازمان  در  حضورش  مورد  در  داشت 
صحبت کرده بود. او گفته بود: یک نفر که در 
سخنرانی من در سازمان ملل حضور داشت 
به من گفت زمانی که سخترانی ات را آغاز 
تو  سر  باالی  را  نور  از  ای  هاله  من  کردی 
کردم.  احساس  را  این  هم  خودم  من  دیدم. 

من خودم احساس کردم فضا به یکباره تغییر 
کرد و برای 2٧ تا 2٨ دقیقه همه حضار پلک 
نمی زدند. من اغراق نمیکنم چرا که دیدم. 
آنها طوری نشسته بودند انگار دستی آنها را 
نگه داشته بود. همه اینها ما را به یاد مصاحبه 

ترامپ با ABC می اندازد که در آن دیوید 
مراسم  درباره  اظهاراتش  باره  در  او  از  مویر 
تحلیف در سازمان سیا پرسید. او پاسخ داد: 
این سخنرانی یک سخنرانی داخلی بود. اگر 
شما به این سخنرانی گوش کنید خواهید دید 
که آنها گفتند این یکی از بهترین سخنرانی 
هایی بود که تا به حال دیده اند. شما تشویق 
و فریاد های مردم را دیدید و همه آنها نیز 
اعضای سیا بودند. این یعنی اینها آدم های 
بودند. در واقع  بلکه اعضای سیا  نبودند  من 
آنها گفتند این یکی از بهترین تشویق های 
ایستاده از زمانی که پیتون منینگ جایزه سوپر 
بول را برنده شد تا امروز بوده و آنها گفتند 
به  پیتون  برای  و  من  برای  ها  تشویق  این 
بوده است. من خودم میدانم چه  اندازه  یک 
زمان هایی سخنرانی های خوبی دارم و چه 
زمانی سخنرانی بد. این سخنرانی داخلی بود 
احمدی  ویدئوی  بودند. در  آن  آنها عاشق  و 
نژاد از دیدارش با آیت اهلل جوادی آملی، این 
مرجع تقلید به احمدی نژاد توصیه میکند که 
وظیفه مقامات باالتر از همه است و انها باید 
وعده  به  بدهند  فریب  را  مردم  اینکه  بدون 
هایشان عمل کنند. او بر مساله فریب دادن 

تاکید میکند .

روایت رسانه ی آمریکایی از شباهت دو چهره جنجالی

آمریکا آماده بازگرداندن 
تحریم های ایران است

در  آمریکا  سنا  خارجی  روابط  کمیته  رئیس 
بر  مبنی  بیگانه  های  رسانه  ادعای  به  واکنش 
آزمایش اخیر موشک بالستیک از سوی ایران، 
شد.  متوسل  تحریم  و  تهدید  ابزار  به  هم  باز 
آمریکا  سنای  آمادگی  از  حال  عین  در  کورکر 
برای همکاری نزدیک با دولت »دونالد ترامپ« 
بازگرداندن  برای  کشور،  این  جمهوری  رئیس 
داد.   خبر  ایران  علیه  اقتصادی  های  تحریم 
ادامه  در  سنا  خارجی  روابط  کمیته  رئیس 
میالدی   2۰1۵ سال  از  گفت:  خود  ادعاهای 
از  ایران  رسید،  امضا  به  ای  هسته  توافق  که 
محدودیت های بین المللی درباره موشک های 
تخطی  نظامی  تجهیزات  صادرات  و  بالستیک 
کرده و نیز از سقف مجاز مواد هسته ای که در 

برجام مشخص شده، فراتر رفته است. 

یک نماینده  : »برجام« تاکنون
 ۱٨ بار نقض شده است

نماینده محالت با طرح سوالی مبنی بر اینکه آیا 
این اقدام رئیس جمهور آمریکا نقض برجام است 
یا خیر؟ تصریح کرد: اگر ایجاد محدودیت برای 
ورود ایرانیان به آمریکا نقض برجام است که به 
اذعان بسیاری از کارشناسان نقض برجام است، 
ساکت  آیا  نمی گیرد؟  متقابل صورت  اقدام  چرا 
بودن در برابر دشمن موجب جری تر شدن دشمن 
از  برجام  بار   1٨ حداقل  تاکنون  شد؟  نخواهد 
سوی آنها نقض شده، عدم پاسخگویی متناسب 
باز  برجام  بعدی  نقضهای  برای  را  مسیر  صرفا 
می کند. سلیمی با بیان اینکه هنر ترامپ با چنین 
آمریکا  به فروپاشی  اقداماتی، سرعت بخشیدن 
است افزود : همه دولتهای آمریکا در دشمنی با 
ملت ایران یکسان هستند، لذا خط کشی بین این 

حزب و آن دسته ساده اندیشی است.

تحلیل یک سایت اصولگرا : آیا 
روحانی دوباره انتخاب می شود؟

جهان نیوز نوشت : قواعد انتخاب مجدد رئیس 
دو  که   احصاء شده  قاعده   ٤۰ مستقر  جمهور 
قاعده مهم آن یکی مقبولیت باالی ٤۰ درصد 
منفی   آرای  دیگری  و  مستقر  جمهور  رئیس 
کمتر از ده درصد وی می باشد . این در حالیست 
که رئیس جمهور مستقر اگر آرای کمتر از ٤۰ 
درصد را داشته باشد، حتی در صورت نداشتن 
یک رقیب رای آور، احتمال رفتن به دور دوم 
انتخابات بسیار جدی می شود. با این وجود در 
صورت  تاکنون  که  متعددی  های  نظرسنجی 
گرفته سقف آرای منفی روحانی بسیار باالتر از 
ده درصد بوده و همچنین میزان محبوبیت وی 
از ٤۰ درصد شده  اخیر کمتر  ماه های  در  نیز 
است که سارکوری در فرانسه نیز با همین وضع 

رئیس جمهور یک دوره ای شد .

درخواست فریدون برای قرائت 
یک نامه در صحن مجلس

نامه  به  اشاره  با  مجلس  هیئت رئیسه  عضو 
به  رئیس جمهور  برادر  فریدون«  »حسین 
رئیس مجلس، گفت: آقای فریدون در نامه ای 
به رئیس مجلس نسبت به مواردی که در تذکر 
برخی نمایندگان مجلس به آقای روحانی، به 
وی نسبت داده شده بود، اعتراض کرد که این 
می شود.  بررسی  مجلس  هیئت رئیسه  در  نامه 
در  فریدون  آقای  اینکه  بیان  با  رنجبرزاده 
که  خواسته  وی  از  الریجانی  آقای  به  نامه   
شود،  قرائت  پارلمان  صحن  در  نامه اش  متن 
افزود: تعدادی از نمایندگان مجلس مستنداتی 
برادر  به  شده  وارد  اتهامات  برخی  پیرامون 
در  نامه  این  قرائت  که  دارند  رئیس جمهور 
مستندات  بررسی  از  بعد  به  مجلس  صحن 

نمایندگان در این باره موکول شده است.

احمدینژادازهالهینورگفتوترامپازعنایتخدابرایقطعبارانهنگامسخنرانیاش

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ایشان خوب تر و بیشتر 
از همیشه ، بیابانهای خشک و بی علف دو سوی 
جاده را ببینند ، روستاهای خالی از سکنه ی مسیر را 
مشاهده کنند، برای چند لحظه دلشان برای درختان 
خشک منطقه مکدر شود، و صد البته در پیچ و خم 
راهی  پیمودن  به  جرأت   و  دل   ، مرگ  جاده ی 
بسپارند که سالهای سال است هر کداممان را به 

نحوی عزادار عزیزی از عزیزانمان کرده است.
 چون هیچکدام از استانداراِن همه ی این سالهای 
پس از تأسیس استان و بیش از نیمی از مسؤوالن 
قلم  و  زدن  حرف  اند،  نبوده  بومی  کل،  ومدیران 
 سائیدن از غم و غصه و سوگ عزیز، خیلی فایده دار

نیست. چون هیچکدامشان به اندازه ی ما، دوست 
و آشنا و قوم و خویش و بزرگ و کوچکشان را از 
البالی آهن پاره های تصادفات جاده ای بیرون 
نکشیده اند، چون این افعی هزار سر، نیش به کامشان 
کودک کشی و غصه  یتیمی  بالی  چون  و   نزده 

این جاده، هیچ وقت گوهر طعم وجودشان را مثل ما 
تلخ نکرده است. خاطر مبارک رئیس جمهور محترم 
و مخاطبین عزیز  هست که  سال گذشته در آستانه 
سفر مقام عالی کشور به استان،  بحث جاده یکی 
مبارک همه ی  خاطر  و  بود  ما   های  اولویت  از 
عزیزان هست که همیشه و بارها و بارها، به آن 
 قسمت از خطاهای انسانی که در اثر بی احتیاطی

و بی توجهی به قوانین در این جاده ی بدشگون 
اتفاق می افتد، معترف بوده ایم و هستیم.

اما سهم خودروهای نامناسب و نا ایمن و بیشتر از 
آن، کم توجهی مسؤولین به بحث دوبانده کردن 
نمی  فراموش  هیچوقت  را  قاین  بیرجند-  جاده 
در  که  هم  ما  کشور  های  بودجه  داستان   . کنیم 
جای خودش داستان جالبیست. اگر قرار باشد برای 
تفریح و تمدد اعصاب پایتخت نشینان در روزهای 
پنجشنبه و جمعه و سفرهای شمالشان جاده ای رو 
براه شود، به وزن خاک و به مقدار سنگهای بین 
راه، از هرکجا می زنند تا پروژه به بهترین نحو و 
کوتاه ترین زمان به مقصد برسد. اگر جاده، شهری 
یا وکیلی پرمدعا و  یا وزیری  از شهرهای مقامی 
مطالبه گر را به شهری دیگر متصل کند، بودجه 
اش زود جور می شود و بی دغدغه، تصویب و اگر 
فردی  یا سازمانی یا ارگانی واسطه شود و سفارش 
بیاورد، راهی  یا برای طرح، توجیهی مناسب  کند 
که نباید، باید می شود، و آنچه نمی شد، حتماً می 
شود؛ آنهم در کمال ناباوری و اعجاب! و وا اسفا که 
ما سالهاست اسیر دود و َدم قول های بی عمل هر 

ساله ی مسؤولین هستیم و نتیجه اش هم هیچ!!
می  دست  از  که  عزیزی  هر  ی  اندازه  به  ما 
دهیم، هزاران بار در مطالبه هایمان ثابت قدم تر 
دهند  هوش  به  گوش  فقط  عزیزان  شویم،  می 
و  جاده  این  اتمام  برای  که  بفرمایند  عریضه  و 
نسق اعتباراتش، چند ده نفر قربانی دیگر بدهیم 
دو  و  را کج،  گردنمان  و  کنیم  را صاف  دلمان  تا 
دستی تقدیم حلقوم این افعی هزار سر کنیم که از 
سر و دامانمان دست بردارد و رهایمان کند؟ چقدر 
باید خون دل  دیگر  کنیم؟ چقدر  باید صبر  دیگر 
بخوریم؟ مردم چگونه و با چه زبانی با مسؤوالن 
»دسی  چه  با  ما  نمایندگان  کنند؟  صحبت  باید 
با حنجره هایشان در  باید  از مقیاس صدا  بلی«  
مجلس فریاد بزنند؟ چه کسی  را باید ببینیم ؟ به 
کجا باید دردمان را ببریم؟ یا مع االسف بنشینیم 
که  این افعی جاده ی مرگ، روزی نیش کوچکی 
به مسؤولی یا خانواده اش بزند تا مگر صدایی از 
آنها در آید و به جایی برسد؟ تأسف می خورم برای 
برخی مسؤوالنی که اولویت ها را نمی دانند! برای 
بینند می  انسانی  را خطای  چیز  همه  که   آنهایی 

 و می گویند. برای آنهایی که مثل ماجرای بانک ها، 
مثل ماجرای خشکسالی، مثل ماجرای منابع طبیعی 
و مثل همه ماجراهایی که برایشان نوشتیم و گفتیم، 
اینقدر طرف  پیامک فرستادند و گفتند چرا  برایم 
 مردم را می گیری؟ چرا اینقدر بدبینی؟ شرمنده ام

 که این کلمات گاهی به طبع لطیف و بی خیال 
بعضی از مسئولین را به اندازه مژه چشمی، خلل می 
زند و مکدرشان می کند! مسؤولی که این شرایط 
اسفبار را ببیند و پاشنه درب اتاق وزیر را از پاشنه در 
نیاورد، مدیری که بولتنی از عکس های بدنهای پاره 
پاره ی شهروندان این استان تهیه نکند و به مقامات 
عالیه ارجاع ندهد، مسؤولی که فریاد این مردم را 
 جایی نگوید و انعکاس ندهد، مسؤولی که بی خیال

باشد، هم بی تفاوت است، هم نامسئول.

سرمقاله
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( 

شماره ثبت 932 )نوبت دوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت )نوبت اول( در تاریخ 95/11/7 به حد نصاب 
نرسید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت دوم( که روز یکشنبه 95/11/24 راس ساعت 9 صبح در محل خیابان مطهری، مطهری 6 ، 

حسینیه موسی بن جعفر )علیه السالم( تشکیل می گردد اصالتاً و یا وکالتاً شرکت فرمایند.

دستورجلسه:
افزایشسرمایهشرکتواصالحماده5اساسنامه

هیئتمدیره

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاور پیشه)سهامی خاص(
 شماره ثبت 932 )نوبت دوم(

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت )نوبت اول( در تاریخ 95/11/7 
به حد نصاب نرسید بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده )نوبت دوم( که روز یکشنبه 95/11/24 راس ساعت 8 صبح در محل خیابان مطهری، 
مطهری 6 ، حسینیه موسی بن جعفر)علیه السالم(تشکیل می گردد اصالتاً و یا وکالتاً شرکت 
فرمایند. دستورجلسه:استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و مدیر عامل شرکت  انتخاب اعضای هیئت 
مدیره و بازرسان شرکت - رسیدگی به صورت های مالی سال 1394 شرکت - تعیین روزنامه کثیراالنتشار- 

تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئتمدیره

تکمیلی آگهی مزایده عمومی

پیرو آگهی مزایده عمومی فروش دو دستگاه آپارتمان دانشگاه بیرجند مورخ 95/11/9 در 
روزنامه های آوای خراسان جنوبی و همشهری به اطالع متقاضیان محترم شرکت در مزایده 
می رساند: متقاضیانی که خریدار هر دو دستگاه آپارتمان باشند در شرایط مساوی در اولویت 

قرار خواهند داشت. 
دبیرخانهکمیسیونمناقصهومزایدهدانشگاهبیرجند

0۹۹03۱٨۹۱٨۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  ۱ 4   

تخریب ساختمان با کارگر، خاک برداری با بیل 
مکانیکی ، دستمزد ضایعات ساختمانی ، با 15سال 

سابقه کاری    09158653240- حسینی
تخریب ساختمان  
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

3
چهار شنبه* 13 بهمن 1395 * شماره 3712

گلباران مزار شهید گمنام در اولین روز از دهه مبارک فجر 

غالمی-در اولین روز از دهه مبارک فجر دانشگاهیان دانشگاه بیرجند پس از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در مسجدامام 
جعفرصادق)ع( دانشگاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران با گلباران مزار شهید گمنام و 

یادمان شهدای دانشجوی دانشگاه بیرجند با آرمانهای امام راحل )ره( و شهیدان واال مقام تجدید میثاق کردند.

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق بیرجند

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/9/23 به اطالع می رساند : با توجه به 
اینکه درختکاری پس از تاسیس شبکه برق می 
باشد و عملیات خاکبرداری توسط شهرداری محترم 
شبکه جابجایی  لذا   ، گرفته  صورت   شهرستان 
توسط شهرداری محترم می بایست صورت گیرد.

استان انتظامی  فرماندهی  جوابیه 

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
رساند:کارکنان  می  اطالع  به   95/11/09 مورخ 
ذاتی  وظایف  برابر  رانندگی  و  راهنمائی  پلیس 
به  کنند  می  برخورد  رانندگی  تخلف  هرگونه  با 
نظر  مورد  تخلفات  قانون  اعمال  در  که  طوری 
زنون(  المپ  با  و  دودی  شیشه  های  )اتومبیل 
در ده ماه گذشته از سال،نسبت به مدت مشابه 
را  قانون  اعمال  افزایش  100درصد  قبل  سال 
و  امنیت  برقراری  جهت  پلیس  و  ایم  داشته 
آرامش روانی و رفاه حال شهروندان با متخلفان 

برخورد جدی و بدون اغماض خواهد شد.

در  شناسی  خاوران  طرح  اجرای  پی  در   - جم  امین 
استان، به مدرسه ی میقات واقع در شمال شهر بیرجند 
رفتیم.در این طرح که هدف آن آشنایی دانش آموزان 
ابتدایی با آداب و رسوم، سنت ها و فرهنگ مفاخر هر 
برنامه  و  نمایشگاه  برگزاری  با  مدارس  در  است  شهر 
های جنبی در راستای شناسایی سنت ها،آداب و رسوم 
این  شود.در  می  برگزار  منطقه  ی  گذشته  فرهنگ  و 

دبستان دخترانه با مشارکت اولیای دانش آموزان، برنامه 
همچنین  و  ها  دمنوش  و  محلی  غذاهای  انواع  پخت 
شد  اجرا  زنده  صورت  به  خراطی  کار  و  قالیچه  بافت 
که با استقبال دانش آموزان و خانواده های آنان مواجه 
و  اموزش  ابتدایی  آموزش  دوم  دوره  اداره  شد.مسئول 
پرورش استان در حاشیه این برنامه با بیان اینکه طرحی 
به نام خاوران شناسی در مدارس استان در حال اجراست، 
شناسی  بیرجند  عنوان  به  برنامه  این  بیرجند  در  افزود: 

اجرا می شود.ملکی ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد 
است.این  جدید  نسل  و  گذشته  نسل  بین  عمیق  پیوند 
مقام مسئول اضافه کرد : در هر شهرستان، این برنامه 

مختص آن شهرستان خواهد بود.
اجرای طرح خاوران شناسی

 در 500 مدرسه استان
پرورش  و  آموزش  منطقه  دوازده  در  ملکی  گفته  به 

اینکه  بیان  با  شود.وی  می  عملیاتی  طرح  این  استان 
پیش بینی می کردیم 200 تا250 مدرسه مجری این 
بسیار  استقبال  با  طرح  این  کرد:  عنوان  شوند،  طرح 
شهرستان  از  بعضی  مدارس  حتی  و  شد  مواجه  خوبی 
خواهند  شرکت  برنامه  این  در  درصد  صد  طور  به  ها 
500مدرسه  به  نزدیک  کنیم  می  بینی  پیش  و  کرد 
مسئول  مقام  شوند.این  طرح  این  مجری  استان  در 
توضیح  است،  مرحله  سه  شامل  طرح  اینکه  بیان  با 

داد: طرح در گام اول  در آموزشگاه ها برگزار خواهد 
به  دوم  گام  در  مدرسه  هر  بارز  های  فعالیت  و  شد 
صورت شهرستانی به اجرا درخواهد آمد و مرحله سوم 

خواهد شد. برپا  استانی  نمایشگاهی 
مرحله استانی طرح خاوران شناسی

در سال آینده اجرا می شود
این  استانی  مرحله  اجرای  امسال  کرد:  تصریح  ملکی 

نمایشگاهی  آینده  سال  در  و  شد  نخواهد  انجام  طرح 
با حضور تمام شهرستان های خراسان جنوبی برپا می 
شود که هرشهرستان  در یک یا دو غرفه آداب و رسوم 
کرد:  اظهار  وی  کند.  معرفی  مردم  عموم  به  را  خود 
تنهایی  به  ایم،  کرده  بینی  پیش  ما  که  اهدافی  تحقق 
نبوده و به کمک سایر  اجرا  اداره کل قابل  این  توسط 
ادارات و سازمان ها نیاز داریم.این مقام مسئول تصریح 
کرد: در راستای اجرای این طرح بستر بسیار خوبی بین 

سه رکن اصلی تعلیم و تربیت که مدرسه و معلمان و 
دانش آموزان و خانواده آن ها هستند، ایجاد شده است. 
ملکی اضافه کرد: عالوه بر اینکه دانش آموزان آشنایی 
کنند،  می  پیدا  خود  گذشتگان  رسوم  و  آداب  با  کلی 
محدثی  است.  آمده  فراهم  نشاطی  با  و  شاد  فضایی 
اینکه  بیان  با  1 هم  میقات  دخترانه  دبستان  مدیر  نژاد 
کرده  طرح  این  برای  کار  به  شروع  ماه  آذر  اواخر  از 

برگزاری  آماده  ماه  دی  اواسط  در   : کرد  عنوان  ایم، 
رفسنجانی  ا...  آیت  رحلت  با  که  بودیم  طرح  این 
باالخره  اینکه  تا  افتاد  تعویق  به  کار  و  شد  مصادف 
خرسندی  ابراز  با  وی  شد.  اجرا  طرح  امروز)دوشنبه( 
از اجرای این برنامه، خاطر نشان کرد: واکنش دانش 
و  پرسیدن  مشتاق  خیلی  و  بود  جالب  بسیار  آموزان 

با موضوعات مطرح شده بودند.  آشنایی 
 )Ava.news16@gmail.com(

»خاوران شناسی« طرحی برای احیای فرهنگ و سنت

تجاری  خاطر  به  مغازش  که  دوستی  جواب  در 
کاری  کس  هیچ  بگم  بود  شده  پلمپ  موقت 
شهرداری  به  دفعه  چندین  خودم  من  نمیکه 
رفتم گردن فرمانداری انداختن اونجا هم کسی 
نداره  دخالتی  فرمانداری  اگه  ندادن  جوابمو 
به  مجوز  چی  برای  بگه  یا  کنه  اعالم  حداقل 
شهرداری نمیدن االن ده ها خانواده می شناسم 

بیکار شده اند خواهشا یک کاری بکنین ا
935...964

با سالم و خسته نباشید خدمت مسوالن استان چرا 
سری به خیابان رجایی )نیروی هوای و چهار راه 
کوشه ای(نمی زنید تا در دل کاسبها و مغازه داره 
را بشنود توی این بازار کساد بسته بودن خیابان، 
جیب،  از  مغازه  اجاره  دادن  خاک،  و  گرد  خوردن 

مسولین بداد ما برسید 
915...622

حال که قرار است رئیس جمهور محترم به استان 
مسؤل  اعالم  علمای  است  خوب  چه  بیایند  ما 
عالی استان ونمایندگان مجلس با اتحاد وانسجام 
قبل  نتیجه  کم  های  سفر  شناسی  آسیب  ضمن 
آهن  راه  و  راه   ، آب  شامل  اساسی  نیازمندیهای 
که مطالبه اکثر مردم استان است باجدیت پیگیری 

وتاحصول نتیجه محقق نمایند 
915...211

باسالم  می خواستم بگم این چه قانونیه تومملکت 
ما )خوسف( تا موتورخود راجلوی مغازه می گذاریم 
داخل مغازه کار داریم مأمورابرمی دارن می برن 
کالنتری بعد دنبال بهانه الکی می گردن می گن 
کاله نداشتی آخه کی تو مغازه کاله ایمنی سرش 
گذاشته که من دومیش باشم تازه بایدجریمه هم 

بدیم درحالی که کاله داشتم.
915...979

با خسته نباشید خدمت تنها مرجعی که می شود 
خدوم  مسولین  شنوای  نا  گوش  به  را   واقعیات 
اماکن  به  راجع  که  اطالعاتی  به  رساند,باتوجه 
محدود گردشگری در استان دارید به عرض شما 
برسونم که مسوالن نه تنها بفکر پایداری وحفظ 
آنها نیستند بلکه با شانه خالی کردن از بار مسولیت 
خواهند می  عمومی  افکار  به  پاسخگویی   وعدم 
خود را مصون از واقعیت کنند,مسولین گردشگری 
استان چرا به وضع اسف بار آبگرم لوت رسیدگی 
نمی کنند )جاده ای خاکی که در طول سال جاری 
حتی یکبار تیغ نخورده که  آسیب جدی به وسایل 
امکانات  عدم  و  کند  می  وارد  گردشگران  نقلیه 
رسیدگی  گردشگری  مسولین  آبگرم(  در  رفاهی 
کنند و اگر گفته ها را قبول ندارند برای یکبار هم 
که شده یه بازدیدی از محل داشته باشند , هیچ 

ثوابی باالتر  از خدمت به خلق ا... نیست.  
915 ... ۸۸4

 سالم آوا جان  سال94  توی مهر شهر خیابان 
افراد  برای  بود  زده  بنر  مخابرات  روشن  احمدی 
متقاضی تلفن ثابت. گفتن تا ابتدای سال 95 یه 
کارایی میشه اما خبری نشد . بعد چند ماه دوباره 
خارج  از  باید  نداریم  کافو  گفتن  کردم  مراجعه 
دوباره  ماه  چند  بعد  باز   . تحریمیم  تو  واردبشه 
توراهه  دستگاه   گفت   مخابرات  کردم  مراجعه 
واقعا مخابرات به روزه  ! کافیه اراده کنی. به خونه 
نرسیدی . می بینی تلفنت وصل شد!!.تو قرن 21 
اما  داشتیم  تلفن  تو روستا  پیش  !!!30 سال  واقعا 
 االن تو مرکز استان تلفن نداریم به نظرم عقب گرد
کردیم به 40 سال قبل پوشش اینترنت فوق العاده 
پوشش شبکه  ایرانسل هم  و  اول  همراه  ضعیف 
بسیار ضعیف تو روخدا تا بیشتر پس رفت نکردیم 

یه کاری بکن آوا جان
915 ... 266
بابت  از پرسنل  جهادکشاورزی بیست سال است 
واگذاری زمین پول گرفته  چرا پیگیری نمی کنید.
910...250

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 078794 محکوم علیه مرتضی کمیلی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 

90.000.000 ریال بابت پیش قسط در حق محکوم له مرسل مالکی و پرداخت مبلغ 8.750.000 ریال حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به تعرفه اموال شامل جدول ذیل از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که به مبلغ 34.680.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 از ساعت 10 الی 11 صبح 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 درصورت 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.

ارزش کل)ریال(ارزش واحد)ریال(تعدادنوع لوازمردیف
1 D1102 - 02 1.200.0001.200.000یک دستگاهدوربین مدار بسته آنالوگ با پایه به شماره سریال

DVD درایو اکسترنال LG مدل GP10 به شماره سریال 2
04ZCPY048464

780.000780.000یک دستگاه

450.000450.000یک عددآبگرمکن مستعمل نفتی مخزن دار بدون کاربراتور3
1.200.0001.200.000یک عددتانکر با ظرفیت حدود 1250 لیتر ، ورق سیاه4
آهن آالت مستعمل شامل 2.5 متر قوطی 8*8 و یک عدد پل5

 به طول 3 متر ساخته شده نبشی 4*4
--450.000

تلویزیون پالسمای سامسونگ 43 اینچ به شماره سریال 6
P43204455039

11.000.00011.000.000یک دستگاه

742LBA824 42 اینچ با شماره سریال LG با مارک LED 13.500.00013.500.000یک دستگاهتلویزیون
2.200.000هر عدد 550.000چهار عددرینگ چرخ با قالپاق ماشین سواری پژو8
250.000هر متر 1002.500 مترسیم برق 1.2 یک توپ 100 متری9
300.00600.000دو عددلوستر آویز استیل با المپ10
11VCD360M  2.800.0002.800.000یک عددویدئو سی دی با مارک سامسونگ به شماره سریال
1025.000250.000 شاخهمیلگرد 6.5 – 6 متری12

34.680.000جمع: سی و چهار میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهي تجدید مزایده
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک ذیل واقع در شهر بیرجند خیابان معلم - میدان مادر را به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم مي توانند 
برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده از تاریخ 95/11/9 لغایت95/11/17 در وقت اداري به آدرس : بیرجند - خیابان معلم - چهار راه بهداري ، اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي  
ساختمان شماره 1 -  اداره پشتیباني و خدمات مراجعه نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 تماس حاصل فرمایند. همچنین پایگاه اطالع رسانیwww.skh.medu.ir براي 

مالحظه و دریافت اسناد مزایده در سایت اداره کل به آدرس اینترنتي مناقصات کشور مراجعه نمایند. 
زمان و مکان جلسه كمیسیون مزایده: شنبه 95/11/30 ساعت 9 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزار خواهد شد.

قیمت كارشناسیمتراژ تقریبیملکردیف
اجاره ماهیانه به ریال

قیمت كارشناسیمتراژتقریبیملکردیف
اجاره ماهیانه به ریال

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(5تضمین شركت در مزایده )ارجاع كار(:5 درصد اجاره یک سال ملک مذكور می باشد

  اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي 

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

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

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

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 
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وایبر در اعتراض به فرمان مهاجرت ترامپ، مکالمات از آمریکا به 7 کشور ممنوع شده را رایگان کرد
 
انتخاب- کمپانی ژاپنی راکوتن که مالکیت سرویس پیام رسان وایبر را در اختیار دارد به جمع مخالفان قانون جدید مهاجرتی آمریکا پیوست. پس از 
امضای فرمان جدید مهاجرت توسط دونالد ترامپ، کمپانی هایی بزرگی نظیر اپل، گوگل، مایکروسافت، اوبر و نتفلیکس از امضای چنین قانونی اظهار 
نگرانی و با آن مخالفت کردند؛ به طوری که حتی اوبر و گوگل به ترتیب ۳ و ۴ میلیون دالر برای حمایت از رانندگان و کارکنان مهاجر خود، اختصاص دادند.

یادداشت

نقش جوانان در 
پیروزی انقالب اسالمی

* سهیل سنقر

ایران اسالمی در تاریخ بلند خود همیشه مدیون 
جوانان غیور این سرزمین بوده است. جوانان این 
مرز و بوم جوانانی غیور، مدبر، متعهد، متخصص 
اگر در  هستند که رسول خدا )ص( فرمود: علم 
آن  به  پارس  سرزمین  از  مردانی  باشد  هم  ثریا 
های  عصر  در  که  یافت.جوانانی  خواهند  دست 
کردند  پیدا  حضور  های  جنگ  همه  در  مختلف 
و در همه سازندگی ها و آبادانی ها دخیل بودند 
و همت گماردند و ایران را تا به اینجا رساندند. 
حکومت  در  اسالمی  انقالب  موج  گیری  شکل 
پهلوی با مدیریت دقیق امام )ره( و اجرای بدون 

عیب نقص همین جوانان کشور بود.
کسانی که شب ها شبنامه پخش می کردند و 
دیوار نویسی می کردند و روزها در راهپیمایی ها 
و تظاهرات ها و سخنرانی ها شرکت می کردند. 
با نگاهی به شهدای انقالب اسالمی به این درک 
خواهیم رسید که اکثر آنها جوانان ما و این مرز 
انقالب اسالمی  پیروزی  از  اند. پس  بوده  بوم  و 
با تدابیر هوشمندانه امام )ره( اکثریت مسئولیت های 
اجرایی کشور را جوانان عهده دار شده و به حق 
بهترین  به  را  امام  اعتماد  پاسخ  ما  جوانان  که 
شکل دادند و عملکرد مدیریتی انقالبی مطلوبی 

را در دفتر انقالب ثبت کردند. 
با ورق زدن تاریخ هشت سال دفاع مقدس و 
این صحنه  در  گرانقدر  شهدای  تصاویر  به  نگاه 
و  جنگ  در  مقاومت  که  شد  خواهیم  متوجه 
بینی،  تیز  مدیون  را  بعثی  دشمن  بر  پیروزی 
مدیریت جهادی و تصمیم گیری درست همین 
جوانان ارزشمند هستیم. پس از پایان هشت سال 
جنگ تحمیلی کشور نیاز به ساختن و سازندگی 
باز هم همین  و  داشت  از جنگ  ناشی  خسارات 
جوانان وارد عمل شدند و بسیج سازندگی حرکتی 
این  جوانان  همه  کرد.  آغاز  کشور  در  را  نوین 
و  ریزی  برنامه  به  شروع  و  شدند  بسیج  کشور 

طراحی و ساختن کشورشان کردند.
جوانانی که دیروز سالح در دست می گرفتند 
دیگر  با سالحی  حال  جنگیدند  می  دشمن  با  و 
آن  و  هستند  غربی  دشمن  با  مبارزه  حال  در 
از  پس  است.  کشور  ساختن  و  آبادانی  سالح 
از  بسیاری  در  ما  دوران سازندگی کشور جوانان 
که  ای  هسته  صنعت  خصوص  به  نوین  علوم 
از  ارزشمند ترین صنعت در کشور ما و بسیاری 
موثری  نقش  توانستند  است،  جهان  کشورهای 
ما  کشور  متخصص  جوانان  چه  اگر  کنند.  ایفا 
تنها دستاوردهایشان در هسته ای نبوده است و 
و  هوا  نانو،  علوم:  جمله  از  علوم  از  بسیاری  در 
دفاعی، صنایع  داروسازی، صنایع  رباتیک،  فضا، 
هنگامی  اند.  کرده  آفرینی  افتخار   ... و  ارتباطی 
که پهپاد های ما بر روی آسمان اسرائیل میرود 
و آنها نمی توانند حضور پهپاد های ما را احساس 
کنند همه این ها افتخارات همین جوانان غیرتمند 
انقالبی است. این جوانان در سخت ترین بحران 
های نظام در کنار والیت و آرمان های امام و 
خون شهدا بوده اند. در فتنه های 78 و 88 حضور 
آگاه و همیشه در صحنه  همین جوانان بصیر و 
همه معادالت سازمان های جاسوسی جهان را بر 
هم زد. جوانانی که هنگامی که دیدند عکس امام 
پایین آمد  انقالب به  بنر رهبر معظم  پاره شد و 
خونشان به جوش آمد و دوباره نیز  صحنه آمدند.

چهارشنبه *13 بهمن 1395 * شماره 3712

در  اسالمی  انقالب  پیروزی  سربازی-  فردوس، 
به جوانان داد  امام راحل  به نفسی که  اعتماد  ایران و 
را  دانش  و  علم  های  قله  از  بسیاری  آنان  شد  موجب 
بدون  هست  ایرانی  در  که  ذاتی  نبوغ  با  و  کنند  فتح 
کشور  این  اقتصاد  چرخ  خارجی  دانش  از  گیری  بهره 
تر  این یک روی سکه هست و مهم  اما  را بچرخانند. 
علیرغم  که  است  جوانانی  از  مسئوالن  حمایت  ازآن، 
مزایا،  و  امکانات  بهترین  کشور  از  خارج  در  اینکه 
انتظارشان را می کشد، اما با خدمت به وطن، چشم بر 
تمام آنها بستند و اکنون نیز با گمنامی، تنها دغدغه شان 

از بیگانگان است. بی نیازی کشور 
متعهد  جوانان  این  قبال  در  مسئوالن  وظیفه  اما 
مجالس  و  محافل  تمام  در  که  حالی  در  چیست؟ 
دهند  می  سر  کشوررا  ومخترعان  نخبگان  از  حمایت 
ایرانی   نخبه  جوان  دارند.  دیگر  رفتاری  عمل  در  اما 
را  هایش  ایده  بتواند  تا  خواهد  می  پول  و  امکانات 
عملی کند و کشور را از وابستگی به خارج، نجات دهد.

تعهد و تخصص در کنار یکدیگر

است  فردوسی  جوانان  همین  از  یکی  احمدپور   میثم 
تا کنون حمایتی از نشده است. طلبه ای جوان که  تعهد 
اختراع  مانده و ده ها  او  اکنون  را معنا کرد و  و تخصص 
و ایده که همت مسئوالن را برای عملیاتی شدن این ایده 
علمیه شیخ مجتبی  مدرسه  اکنون طلبه  او  ها می طلبد. 
قزوینی فردوس است در یک روز سرد زمستانی در اتاقی 
ساده و با صفا در این مدرسه با او به صحبت می نشینم تا 
از خودش، اختراعات و مشکالتش بگوید. این مخترع جوان 
با 5 طرح به  بار  اولین  از سال دوم راهنمایی برای  گفت: 
از اختراعاتم باطری  جشنواره خوارزمی راه یافتم که یکی 
های خورشیدی، آن زمان کار جدیدی بود. وی افزود: چون 
نتوانستم دفاعیه خوبی از طرح هایم ارائه دهم در این سال و 
سال بعد اختراعاتم رد شد، اما من از این شکست ها نردبانی 
ساختم برای پیروزهای بعدی، و در سال سوم با طرح سیستم 
هوشمند تلویزیون که به بچه ها اجازه نمی داد از نزدیک 
آنرا تماشا کنند، موفق به کسب رتبه کشوری در جشنواره 
خوارزمی شدم. به گفته وی در سال 1380  طرح سیستم 

هوشمند هشدار اتومبیل درمواقع خرابی و حتی قابلیت تعمیر 
به وسیله خود ماشین را به جشنواره شیخ بهایی بردم ولی 
علیرغم اینکه مشابه جهانی نداشت اما رتبه ای نیاوردم زیرا 
حضور در این جشنواره به صورت تیمی بود. این طلبه جوان 
اضافه کرد: در سال 1388 به صورت تیمی با بهره گیری از 
5 کارشناس: الکترونیک، مکانیک، شیمی، برق و کامپیوتر، 
طرح کنترل هوشمند دیجیتال را پس از 5 سال پژوهش، 

تحقیق و آزمایش، به ثمررسانده و نمونه اش را ساختم.

اختراعی که ساالنه 148 میلیارد تومان 
برای کشور صرفه جویی دارد

وی در توضیح این طرح گفت: با این اختراع عماًل با حذف 
صدور قبض برق، ساالنه 148 میلیارد تومان در کشور صرفه 
جویی می شد و کنتور هوشمند برق، میزان مصرفی را از کارت 
شارژ کم می کرد. وی تاکید کرد: این سیستم قابلیت اتصال 
به سیم کارت را نیز دارد و در توسعه این طرح، پیش بینی 

اتصال میزان کارکرد کنتور به سیستم شتاب بانکی را کرده 
ایم تا به صورت اتوماتیک ازکارت بانکی هر خانوار کم شود. 
احمدپورگفت: این طرح که بصورت تیمی به ثمر رسید توانست 

رتبه اول را در جشنواره شیخ بهایی به خود اختصاص دهد.

دعوت نامه از چهار کشور خارجی

وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت این اختراع تالش کردم 
با کمک حامی مالی آنرا به تولید انبوه برسانم ولی بخش 
خصوصی و دولتی، هیچکدام حمایت نکردند. این مخترع 
جوان ادامه داد: با توجه به عالقه و عشقی که به کشور خودم 
دارم تمام تالشم این است بتوانم آن را در داخل به تولید 
انبوه برسانم، با این وجود تا کنون از چهار کشوردعوت نامه 
داشته ام که این اختراع را در کشورهای خارجی عرضه کنم. 
وی گفت: مدتی شده نیز با راه اندازی یک شرکت، کارهای 
تحقیقاتی و فنی را از طریق شرکت پیگیری می کنم و سه 

نفر نیز در این شرکت مشغول بکار شده اند.

147 اختراع و ایده بر زمین مانده؛
 بدلیل نبود حامی مالی

وی با بیان اینکه تا کنون 147 اختراع داشته ام افزود: از 
این تعداد 50 مورد در حالت ایده باقی مانده و بقیه به ثبت 
رسیده است و این در حالی است که بسیاری از ایده هایم 
انبوه  تولید  برای  و  مانده  زمین  بر  امکانات،  نبود  بدلیل 
تاکید  وی  کنم.  پیدا  توانم  نمی  مالی  حامی  اختراعاتم، 
هایم  طرح  از  حمایتی  نیز  فردوس  شهرستان  در  کرد: 
نشده و حتی پارک علم و فناوری برای پرداخت یک وام 
500 هزار تومانی چند برابر این مبلغ از من ضمانت گرفته و 

اصرار دارند که باید هر چه زودتر آنرا پرداخت کنم.

مسئوالن جوانان نخبه را دریابند

وی حمایت معنوی از جوانان نخبه را باعث ایجاد انگیزه 
و تالش مضاعف برای ادامه راه برشمرد و گفت: بسیاری 

از  که  هایی  نامه  دعوت  با  توانستند  می  جوانان  این  از 
با بهترین امکانات، حقوق و   ، کشورهای خارجی داشتند 
مزایا، برای بیگانگان کار کنند، اما آنان کار و تحقیقات در 
داخل کشور، با تمام دشواری هایش را ترجیح دادند و این 
با حمایت  تا  را بسیار سنگین می کند  وظیفه دولتمردان 
بیشتر  چه  هر  شکوفایی  زمینه  آنان،  از  معنوی  و  مادی 
از  تا کشور  فراهم ساخته،  را  ایرانی  اندیشه و فکر جوان 
وابستگی علمی و تکنولوژی به خارج بی نیاز شود. احمدپور 
خاطرنشان کرد: دو طرح از مجموع ایده ها و اختراعاتم، 
ثبت بین المللی شده و تعدادی نیز در پارک علم و فناوری 
به ثبت رسیده است و این افتخار را داشتیم که در اولین 
نشست تجاری ایران و اروپا به عنوان یکی از 20 شرکت 
برگزیده داخل کشور، در این نشست شرکت کنیم  و تنها 
شرکتی بودیم که اجازه یافتیم تا اختراعات خود را بعد از 
تولید انبوه، در صورت سفارش مشتری به خارج از کشور 
صادر کنیم. وی عنوان کرد: تالش برای ساخت موتورهای 
جت با سوخت کم و کارایی باال که در حال حاضر روی این 
پروژه کار میشود، ساخت موتور با سوخت آب و الستیک 
معمولی  السیتک  برابر  ده  آنها  عمر  و  کارایی  که  هایی 
است را می توان ازجمله مهمترین اختراعاتم در سالهای 
اخیردانست. این طلبه موفق ادامه داد: درکنار این فعالیت 
ها، 12 سال شده در حوزه علمیه به عنوان طلبه سطح 3 
تمام  به  باید  مخترع  معتقدم یک  زیرا  تحصیلم،  مشغول 
علوم تسلط داشته باشد و در حقیقت علم اخالق و دین ، 

زیربنای موفقیت درسایر علوم است.

بخشی از افتخارات این جوان مخترع فردوسی

  niutm دانشگاه  از  کارشناسی  مدرک  کرد:  اضافه  وی 
نماینده  الکترونیک،  سودا  شرکت  عاملی  مدیر  نیویورک، 
دبیرخانه نوآوران وزارت راه و شهرسازی، مجری قرار داد 
پروژه نشت یاب کشوری، عضو جامعه مخترعین کشور، 
انجمن  عضو  حسابی،  پروفسور  بنیاد  از  گواهینامه  دارای 
مهندسین برق آلمان، حضور در جشنواره های مختلف و 
دریافت تقدیر نامه های فراوان از موسسات  علمی داخلی 
و خارجی، تنها بخشی از افتخاراتم و تیمی که با آنها کار 
بتوانم  مسئوالن  ویژه  نگاه  با  امیدوارم  که  است  میکنم 
سهمی هر چند ناچیز، در پیشرفت علمی این کشورداشته باشم. 

صاحب دهها اختراع در انتظار حامی مالی

کاریکاتور کویر سه قلعه سرایان.     قاب عکسدرحاشیه تصمیم حذف صفرها - سعید صادقی از ورزش های کششی غافل نشوید ...

داده نما 

انجام ورزش های 
کششی حداقل 

روزی دو بار و هر 
بار ده دقیقه در 

پیشگیری از تغییرات 
شکلی عضالنی به دنبال 

پشت میز  نشینی بسیار مفید 
است. اما افراد دارای گودی کمر 
باید از انجام حرکات ورزشی که 
به مقاومت و تحرک باالیی نیاز 

دارد، پرهیز کنند.
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عکس از: آرش خاموشی

خواندنی ها

چکار کنیم تا بدترین صندلی هواپیما 
نصیبمان نشود؟

صندلی های واقع شده در پشت هر بخش، که 
دستشویی  یا  و  آشپزخانه  معمواًل  بخش ها  این 
این  در  بد  بوی  یا  و  تند  بوی  معمواًل  است. 
قسمت ها آزار دهنده است. پس در انتخاب دقت 
از پذیرش این صندلی ها خودداری کنید.  کنید و 
صندلی های کنار درب اصلی خروجی برای افراد 
قد بلند و حتی قد متوسط نمی تواند جایگاه مناسبی 
باشد. زیرا نسبت به دیگر صندلی ها جمع و جورتر 
نیزهستند. همچنین این قسمت به دلیل نزدیکی 
شکسته  صندلی های  هست.  نیز  سردتر  در  به 
آزاردهنده ترین قسمت سفر هستند. این صندلی ها 
معمواًل زاویه ی بدی هم پیدا می کنند. این یکی از 
ریزی  برنامه  آن  برای  که  است  مواردی  بدترین 
نشده است. معمواًل این صندلی های در پروازهایی 
با مسافر کامل اتفاق می افتد و دیگر کاری از شما 
بر نخواهد آمد. صندلی های مخروطی شکل که 
دارد؛  قرار  هواپیماها  از  برخی  انتهای  در  معمواًل 
می تواند بهترین باشد اما یک مشکل وجود دارد. 
آن این است که فاصله ای میان صندلی و دیواره ی 
هواپیما وجود دارد که هنگام خواب دیگر نمی توانید 
به آن تکیه دهید. صندلی های کنار پنجره که برای 
دیدن مناظر بیرون مناسب است و می تواند دلخواه 
هر کسی باشد. اما در برخی از هواپیما این پنجره ها 
دسترسی  آن  به  مسافر  که  شده  تنظیم  طوری 
نداشته باشد. البته این پنجره ها برای اشخاصی که 

رابطه خوبی با نور ندارند مناسب نیست.
به  معمواًل  که  ردیف هم  آخرین  صندلی های 
سرویس بهداشتی نزدیک است به دلیل بوی بد 
همچنین  باشد.  مناسبی  جای  نمی تواند  مطمئنًا 
رفت و آمد نیز در این منطقه زیاد است و ممکن 

است برای شما آزار دهنده باشد.

طلبه جوان فردوسی:

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی   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 

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

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  

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
حمل  اثاثیه منزل

با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

نقاشی ساختمان 
 پالستیک ، اکرولیک ، روغنی به همراه طراحی 

دیوار با رنگ    09159617909 - تنگلی

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
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آیه روز  

و به راستى در اين قرآن براى مردم از هر گونه مثلى آورديم و]لى[ انسان بيش از هر چيز سر جدال دارد. 
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حدیث روز  

اگر يكي از شما به كار قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد به هنگام غضب از قضاوت خودداري كند و 
ميان ارباب دعوا در نگاه و نشيمنگاه و اشاره تفاوتي نگذارد. پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

آن لقمه كه در دهان نگنجد به طلب
وان علم كه در نشان نگنجد به طلب

سريست ميان دل مردان خداى
جبريل در آن ميان نگنجد به طلب

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

پیشنهاد برای قاطع تر شدن شما

قاطعيت  درباره  مفصل  خود،  مقاالت  از  يكى  در 
نوشته بودم. پيشنهاداتى كه براى قاطع شدن شما 
مى توانم داشته باشم، را به اين شرح تقديم مى كنم.

از متهم كردن و مالمت ديگران بپرهيزيد و همواره 
سعى كنيد با تمركز بر مشكالت راه حل مناسبى 
براى آنها بيابيد. بجاى محكوم كردن، تشويق كنيد 

و پيشنهاد ارائه دهيد.
بشنويد.  پاسخ منفى  نكنيد كه  طورى درخواست 
جاى اينكه بگوييد “چرا پنجره رو باز نمى كنى” 

بگوييد”ممكن لطفا پنجره رو باز كنى”.
 از قضاوت كردن بپرهيزيد و به حقايق بپردازيد. 
بجاى اينكه بگوييد: “متنى كه تايپ كردى خيلى 
مزخرفه” بگوييد: “تايپ شما نياز به بازنگرى دارد”.

بوديد  مايل  اگر  بگوييد.  مصمم”نه”  و  قاطعانه   
توضيح مختصرى از علت رد تقاضاى خود بدهيد، 
اما بيش از حد خود را توجيه نكنيد. توجيه كردن، 
بهانه تراشى و عذر خواهى بيش از حد و بى مورد 

از اقتدار شما مى كاهد.
لبخند  با  برخورد  و  تعارض  از  اجتناب  منظور  به 
زدن، سر تكان دادن و تائيد طرف مقابل، تظاهر 
به توافق نكنيد. از فرضيات و پيش داوريها اجتناب 
ورزيد. گمان نكنيد كه از پيش مى دانيد فرد مقابل 
چه  هايش  انگيزه  يا  و  بگويد  ميخواهد  چه  شما 
پيامدهاى  با  را  كسى  هرگز  ميباشند.  چيزهايى 
خاصى تهديد نكنيد. تنها پيامد رفتار وى را گوشزد 
كنيد. چرا كه اگر تهديدات خود را عملى نسازيد از 

اعتبار و اقتدار شما كاسته خواهد شد.

اشک رایگان

مرد عرب سگى داشت كه در حال مردن بود. او در 
ميان راه نشسته بود و براى سگ خود گريه مى كرد. 
گريه  چرا  پرسيد:  او  از  مى گذشت،  آنجا  از  گدايى 
پيش  من،  وفادار  اين سگ  گفت:  عرب  مى كنى؟ 
برايم شكار  اين سگ روزها  چشمم جان مى دهد. 
مى كرد و شب ها نگهبان من بود و دزدان را فرارى 
مى داد. گدا پرسيد: بيمارى سگ چيست؟ آيا زخم 
دارد؟ عرب گفت: نه از گرسنگى مى ميرد. گدا گفت: 
صبر كن، خداوند به صابران پاداش مى دهد.گدا يک 
كيسه پر در دست مرد عرب ديد. پرسيد در اين كيسه 
چه دارى؟ عرب گفت: نان و غذا براى خوردن. گدا 
گفت: چرا به سگ نمى دهى تا از مرگ نجات پيدا 
كند؟عرب گفت: نان ها را از سگم بيشتر دوست دارم. 
براى نان و غذا بايد پول بدهم، ولى اشک مفت و 
مجانى است. براى سگم هر چه بخواهد گريه مى كنم. 
گدا گفت : خاک بر سر تو! اشک خون دل است و به 
قيمت غم به آب زالل تبديل شده، ارزش اشک از نان 
بيشتر است. نان از خاک است ولى اشک از خون دل.
منبع:مثنوى معنوى

معموال افرادى كه قصد ادامه تحصيل دارند، 
هميشه با يک دغدغه بزرگ مواجه هستند و 
آن نيز اين است كه چگونه هم كار كنند و 
هم ادامه تحصيل دهند. اگر شما نيز به فكر 
اشتغال در زمان تحصيل هستيد بهتر است 
بدانيد هيچ قانون و قول و قرارى نمى گويد 
اصال  بخواند.  درس  حتما  بايد  دانشجو  كه 
چه كسى گفته است كه كار كردن با درس 

خواندن منافات دارد؟
ايد در دوران دانشجويى،  اگر تصميم گرفته 
پاره وقت مى گرديد،  كار كنيد و دنبال كار 
اين مطلب را تا انتها بخوانيد تا بتوانيد تصميم 

درستى در اين باره بگيريد. 
کمک گرفتن از دوستان و خانواده  

اين  نمودن  طرح  گام  مهمترين  و  اولين 
موضوع با خانواده است. اين كار مى تواند چند 
مزيت بزرگ داشته باشد. اول اينكه خانواده و 
دوستان شما به اين موضوع آگاه خواهند شد 
كه شما زمان كمترى را براى گذراندن با آنها 
از حضور  زمانى  مدت  از  بعد  بنابراين  داريد. 

ناراحت  خود  هاى  جمع  در  شما  كمرنگ 
نخواهند شد.

 با کارفرمای خود صحبت کنید 
اين موضوع مى تواند به شما كمک بزرگى 
نمايد. اغلب كارفرمايان از افزايش تحصيالت 
حمايت  شان  كاركنان  هاى  مهارت   و 
مى كنند. بنابراين بهتر است با مطرح نمودن 
را  شانس  اين  تان،  كارفرماى  با  مسئله  اين 
به خود بدهيد كه برنامه كارى منعطف ترى 
چنين  در  كارفرمايان  اغلب  باشيد.  داشته 
دهند  مى  كاهش  را  كارى  حجم  شرايطى  
و براى شما مرخصى هاى بيشترى در طول 
سال در نظر مى گيرند. به هر حال، حتى اگر 
شما تحصيالت خود را با هزينه و تالش هاى 
را  خود  كارفرماى  دهيد،  مى  ادامه  خودتان 

نسبت به برنامه و اهداف خود مطلع كنيد.
زمان را کنترل کنید

كار  ميان  تعادل  ايجاد  برسد  نظر  به  شايد 
از پس  نتوانيد  و  بوده  بسيار سخت  و درس 
اما به شما اطمينان مى دهيم در  آن برآييد 

و صحيحى  دقيق  ريزى  برنامه  كه  صورتى 
داشته باشيد خواهيد توانست كار را پيش برده 
و به هيچ كدام نيز لطمه اى وارد نكنيد.اين 
زندگى  وجوه  تمامى  شامل  تواند  مى  برنامه 
شما شود به طور مثال مى توانيد از زمان هاى 
رفت و آمد و حضور در سرويس هاى حمل 
خود  هاى  درس  مرور  براى  عمومى  نقل  و 

استفاده نماييد. 
تمرکز بر نقاط قوت خود تمرکز  

افراد روش هاى مطلوب و كارآمد  در اغلب 
مطالعه و زمان هايى كه فرد تمركز و قدرت 
فهم بيشترى دارد متفاوت است. از اين رو با 
برنامه  دقت به ويژگى هاى شخصيتى خود 
تا  نماييد  تنظيم  درستى  به  را  خود  مطالعه 
بتوانيد بهترين بهره ورى را از آن كسب كنيد.

محدوده مشخص برای مطالعه 
براى  مناسب  مكانى  و  زمانى  محدوده  يک 
مطالعه خود مشخص نموده و اين مطلب را 
به خانواده نيز اطالع دهيد. اين موضوع مى 
تواند باعث شود تا در زمان هاى تعيين شده 

درخواست  شما  از  را  كمترى  زمان  خانواده 
نمايند و شما را با كتابهايتان تنها بگذارند. 

اولین نکته مهم 
شغل  دنبال  به  و  دانشجوييد  شما  اگر 
دانشجويى يا كار پاره وقت هستيد، بهترين 
خودتان  دانشگاه  جستجو،  شروع  براى  جا 
است. بسيارى از فرصت هاى شغلى در همين 
دانشگاه خودتان وجود دارد. در دوره دانشگاه، 
بسيار  خاطر،   همين  به  و  است  كم  زمان 
گرانبهاست و در همين حين، مخارج دانشگاه 
هم به طرز شگفت انگيزى باال مى رود. يک 
شغل پاره وقت، تا وقتى كه به زمان مطالعه 
و فعاليت هاى فوق العاده شما لطمه نزند، راه 

بسيار خوبى براى كاهش هزينه هاست.
 - کار در دانشگاه

اين مبلغ قرارداد معاونت دانشجويى دانشگاه ها 
با دانشجويان براى كار دانشجويى است. براى 
تمامى واحدهاى پژوهشى، فرهنگى، خدمات 
دانشجويى و... نياز به نيروى كار وجود دارد 
دانشجويى،  كار  عنوان  تحت  دانشگاه ها  كه 

كارها  اين  انجام  براى  دانشجويان  از 
كارها  اين  در  دانشجويان  مى كنند.  استفاده 
كتابخانه  در  مى شوند،  تكثير  واحد  مسوول 
در كميته  و  كتاب مى شوند  تحويل  مسوول 
پژوهشى وظايف نشريه را برعهده مى گيرند. 
دانشجويان در تمامى واحدهاى دانشگاه كه 

نياز به كمک دارند مشغول به كار مى شوند.
- کار رایگان

برخى كارها در دوره دانشجويى براى كسب 
تجربه و مهارت در كار آنقدر الزم اند كه حتى 

بايد براى كار رايگان هم داوطلب شويد!
- پله پله

دنبال ميز مديريتى نباشيد كار دانشجويى از 
اسمش مشخص است كار نيم وقتى است كه 
معموال درآمد خيلى بااليى ندارد اما هميشه 
از  بسيارى  است  خوبى  پله  پيشرفت  براى 
در  تحصيل  دوره  اتمام  از  پس  دانشجويان 
و  اند  كرده  كارورزى  آنها  در  كه  مراكزى 
اند  كرده  مراجعه  دانشجويى  كار  براى  يا 

استخدام شده اند.

عارفانه روز

ادب خويش را هيچ گاه فرو مگذار، با وجود
 آنكه مورد ريشخند باشى. يک روز 

زندگي به روشن بيني، 
بهتر از صد سال عمر در تاريكي است

اگر همه مى توانستند از استعدادهاى
 خود درست بهره بگيرند، دنيا همان 

بهشت موعود مى شد كه همه مى خواهند.

خود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید، بشنوید، 
و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد 
بوجود آید و یقین کنید که با اعتماد به نفس
 و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید.

اگر قرار است براى چيزى زندگى خود
 را خرج كنيم، بهتر آن است كه 
آن را خرج لطافت يک لبخند 

و يا نوازشى عاشقانه كنيم.

365918472
791524368
482637195
634792851
958163247
127485639
546871923
873249516
219356784

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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فروش سوپرمارکت با قیمت 
استثنایی    09157408462

به تعدادی بازاریاب با پورسانت عالی 
نیازمندیم.

۳2۳2۳292 -09159۳7105۳ 

به یک منشی خانم برای کار 
در پروتئینی نیازمندیم.

)مراجعه حضوری(
 بازار روز پاسداران، غرفه 22

 پروتئینی کلنگی خواه

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

تجربه کنید.   09158668002

کار خوب اتفاقی نیست

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

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

  09158660118 - امالک جمالی

نقـاشی ساختمـان
  09۳988۳4۳65 - خسروی

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

تجربه کنید.   09158668002

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

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم. 091596۳2924 - امیرآبادی زاده

برگ سبز موتور سیکلت به شماره پالک 
791-28916 به نام علی اکبر فنودی 

فرزند محمد حسین مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

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

0915۳61۳24۳ - شریفی

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

 روزی
شبانه

09158626228- 09158۳46779 اسحاقی

تلفن 09156671872- 09۳۳7924594
بیرجند فلکه اول سجادشهر روبروی آموزش و پرورش مجتمع ایثار) مجموعه آفرینش - وابسته به بنیاد شهید( 

ساعت پاسخگویی حضوری 10 صبح الی 12

کالس های رایانه : icdl ، فتوشاپ ، طراحی صفحات وب ، برنامه نویسی و...
هنری: خیاطی ،سرمه دوزی، میوه آرایی، چیدمان منزل و جهیزیه، شمع سازی، گل های کریستال، دسر 

و ژله و ....
کالس های معماری: آموزش مکس و ویری ،اتوکد ،اسکتچاپ ،ساخت ماکت،آموزش طرح معماری و...

کارگاه: قصه گویی و قصه درمانی ، مدیریت زمان، تقویت حافظه، زبان بدن و ارتباط غیر کالمی و...
تقویتی: ریاضی ،فیزیک، زبان ، 504 واژه ، 1100واژه و...

فیلم سازی: تدوین، تصویر برداری و....

تخفیف ویژه دهه فجرمجتمع ایثار  برگزار می کند: 
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 تیم ملی فوتبال عراق در تهران اردو می زند

ایرنا - تیم ملی فوتبال عراق برای برگزاری دیدار برابر تیم ملی 
انتخابی جام جهانی  نهایی  مرحله  در چارچوب  استرالیا  فوتبال 
2018 روسیه، اردوی آماده سازی خود را از 20 اسفند ماه در تهران 
برپا می کند.همچنین فدراسیون فوتبال عراق درحال رایزنی است 
تا پیش از رویارویی با تیم ملی فوتبال استرالیا یک دیدار تدارکاتی 
در تهران برگزار کند.طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار دو 
تیم ملی فوتبال عراق و استرالیا روز پنجشنبه سوم فروردین ماه 96 

در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار خواهد شد.

فیفا: پرسپولیس  برترین تیم ایران

جهان نیوز- پرسپولیس با صعودی چشمگیر، بهترین تیم ایران 
در رنکینگ جهانی باشگاه ها شد.در تازه ترین رده بندی اعالم 
شده از سوی footballdatabase،پرسپولیس با 1530 امتیاز جای 
تراکتورسازی را در صدر جدول بهترین تیم های ایرانی گرفت تا در 
آستانه نبرد بزرگ دو تیم،تیم نخست ایران شود.پرسپولیس در رده 
بندی تیم های آسیایی 5 پله صعود کرد و در رده دوازدهم ایستاد.
صعود چشمگیر سرخپوشان به رنکینگ جهانی هم کشیده شده و 
شاگردان برانکو که در رده بندی قبلی تیم 241 جهان بودند در 

آپدیت جدید به رتبه 206 صعود کردند.

آمریکایی ها به تکواندوکار ایرانی مجوز ندادند

جام جم آنالین- تکواندوکار ایرانی که با پاسپورت ایسلند قرار 
بود در مسابقات آزاد آمریکا شرکت کند، اجازه حضور در این 
آمریکا  المپیک  کمیته  اینکه  وجود  نکرد.با  پیدا  را  رقابت ها 
در  برای شرکت  ممانعتی  ورزشکاران  کرده  اعالم  بیانیه ای  در 
برای  که  ایرانی  تکواندوکار  رفیعی  میثم  اما  ندارند،  مسابقات 
حضور در مسابقات آزاد راهی آمریکا شد، نتوانست وارد خاک 
این کشور شود.میثم رفیعی با پاسپورت ایسلند به این مسابقات 
رفته تا برای این کشور مبارزه کند، اما با توجه به اینکه در ایران 

متولد شده اجازه حضور در آمریکا را پیدا نکرده است.

دژاگه: برای بازی در بوندس لیگا لحظه شماری می کنم

باشگاه خبرنگاران- اشکان دژاگه در بازگشت به تیم ولفسبورگ 
بسیار  آلمانی  باشگاه  این  به  دوباره  پیوستن  از  که  کرد  بیان 
خوشحال است. اشکان دژاگه بازیکن سابق تیم ولفسبورگ پس 
از مدتی غیبت، دوباره از باشگاه قطری به ولفسبورگ ملحق شد. 
در  است.وی  فصل  این  انتهای  تا  ساله  بازیکن 30  این  قرارداد 
مراسم معارفه اش درباره این انتقال بیان کرده است: افتخار می 

کنم که دوباره بخشی از این باشگاه شده ام. 

چگونه با کک و مک خداحافظی کنیم؟

جهان نیوز- کک ومک یک عارضه ی پوستی 
افراد سفیدپوست بیشتر  است که درمیان 
دیده می شود. عواملی مانند ویژگی های ارثی، 
نور خورشید، عدم  قرار گرفتن در معرض 
تعادل هورمون های بدن یا کارکرد نامنظم 
این لکه ها می شود. برخی  بروز  باعث  کبد 
پزشکان معتقدند مهمترین عاملی که باعث 

ایجاد کک ومک می شود کارکرد نامنظم کبد 
می باشد. در اکثر موارد قرار گرفتن زیاد در 
روی  کک ومک  بروز  دلیل  آفتاب  مقابل 
برطرف  برای  است.  بدن  و  صورت  پوست 
کردن این لکه ها، درمان های زیادی وجود 
دارد از جمله : ماسک لیموترش-  ماسک 

برنج و هندوانه- ماسک آلبالو-  پاپریکا

چگونه باک ویتامین D بدنمان را پر کنیم

تسنیم- ویتامین D برای قلب، استخوان ها، 
دندان ها مفید است و با آلزایمر، پارکینسون، 
دیابت، افسردگی و سرطان مقابله می کند. 
برای  ویتامین  این  که  نکنید  فراموش 
اما  است.  مفید  بسیار  نیز  موها  سالمت 
 D ویتامین  میزان  روز  به  روز  متأسفانه 
بدن ما در حال سقوط آزاد می باشد. این 

نامیده  نیز  خورشید  ویتامین  را  ویتامین 
نور  معرض  در  گرفتن  قرار  زیرا  می شود 
خورشید آن هم به مدت حدود یک ربع، 
80 % از نیاز روزانه ما به این ویتامین را 
این ویتامین  تامین می کند. منابع دیگر 
و  ،ساردین،کولی  آزاد  ماهی  از:  عبارتند 

حلوا- روغن کبد ماهی - تخم مرغ- کره

فواید رژیم غذایی مدیترانه ای برای مغز

به گفته محققان، رژیم غذایی  جام جم- 
مدیترانه ای به دلیل وجود اسیدهای چرب 
انسان  مغز  برای  و سبزیجات  میوه  اُمگا3، 
مفید است. رژیم غذایی مدیترانه ای، سالم 
ترین رژیم غذایی دنیا محسوب می شود. این 
رژیم غذایی به کنترل وزن، حفاظت از قلب، 
کاهش ریسک ابتال به دیابت، و بهبود حافظه 

و همچنین سایر توانایی های شناختی کمک 
می کند. از جمله فواید این رژیم غذایی  می 
را  تقویت حافظه  توان کاهش استرس و  
نام برد. همچنین از آنجاییکه رژیم غذایی 
مدیترانه ایی به دلیل وجود ماهی سرشار از 
اسیدهای چرب اُمگا3 است که برای سالمت 

عمومی بدن ضروری هستند.

جویدن طوالنی مفید برای سالمت 

و  جویدن  خوب  محققان  گفته  به  مهر- 
طوالنی جویدن غذا عالوه بر جلوگیری از 
خفگی فواید زیادی داردکه در ادامه به آنها 
اشاره می شود.1. پیشگیری از ابتال به بیماری
مطالعه جدید نشان داده است جویدن غذا 
می تواند با بهبود عملکرد سیستم ایمنی، از 

بدن در مقابل بیماری ها محافظت نماید. 

2. تحریک عملکرد هضم : فرآیند جویدن 
مواد  که  شده  بزاق  ترشح  افزایش  موجب 

غذایی را در آنزیم ها غوطه ور می کند. 
3. جذب مواد مغذی بیشتر : زمانیکه ماده 
غذایی در اندازه های کوچک تر باشد، برای 
روده ها جذب مواد مغذی از ذرات باقیمانده 

آسان تر است. 

پژوهشگاه  علمی  هیات  عضو   - ایرنا    
وزن،  کاهش  فیبردار،  غذاهای  گفت:  سینا  ابن 
خواب مناسب سبک زندگی سالم و الگوی صحیح 
دهند.دکتر  افزایش می  را  باروری  احتمال  تغذیه 
سهیال انصاری پور با اشاره به اینکه مصرف غذاهای 
آماده، قند های ساده و چربی ها احتمال باروری را 
کاهش می دهند، اظهار کرد : استرس، استعمال 
سیگار از جمله عواملی هستند که در ناباروری افراد 

موثر هستند.وی همچنین به افزایش بروز سندرم 
تخمدان پلی کیستیک در کشور اشاره کرد و گفت: 
ایران آمار مبتالیان به این بیماری حدود 12  در 
درصد ذکر شده، اگرچه شیوع آن به دلیل تغذیه 
نامناسب، کم تحرکی و استرس رو به افزایش است.

وی با اشاره به اینکه این سندرم زمینه ژنتیکی دارد 
گفت: عوامل محیطی نامناسب و چاقی بروز عوارض 
ناشی از آن را مانند نازایی، سقط جنین، سقط مکرر 

و همچنین سالمت عمومی زنان را شامل دیابت و 
فشارخون و بیماری های قلبی عروقی، کبد چرب و 
حتی بعضی انواع سرطان ها را افزایش می دهد.وی 
گفت: از علل اصلی تاخیر در باروری در زنان ابتال 
به سندرم تخمدان پلی کسیستیک است. انصاری 
پور با اشاره به اینکه حدود دو سوم موارد سندرم 
تخمدان پلی کیستیک با چاقی همراه است، گفت: 
زیادی  تاثیر  زندگی  سبک  اصالح  و  وزن  کاهش 

بر باروری در این افراد دارد.وی در ادامه گفت: در 
صورتیکه این عارضه تنها علت تاخیر در بارداری 
مطرح شود، با کاهش وزن به میزان 5 تا 10 درصد 
بارداری  حتی  و  منظم  گذاری  تخمک  احتمال 
طبیعی وجود دارد .وی برلزوم تحرک بدنی در این 
افراد تاکید کرد و گفت: زنانی که مبتال به تخمدان 
پلی کییستیک هستند توصیه می کنیم حتما روزانه 

حدود 20 دقیقه پیاده روی داشته باشند.

افزایش احتمال باروری با مصرف غذاهای فیبردار و کاهش وزن

فواید کره تخم آفتابگردان 

تغذیه مصرف  کارشناسان  گفته  به  مهر- 
کره تخم آفتابگردان به مراتب سالم تر از 
کره بادام زمینی بوده و جایگزین مناسبی 
مغزیجات  به  آلرژی  به  مبتال  افراد  برای 
در  آفتابگردان  تخم  است.کره  آجیلی 
مقایسه با کره بادام زمینی به شکل قابل 
توجهی حاوی چربی اشباع نشده، منیزیم 

و ویتامین E است.در ادامه به برخی فواید 
سالمت این ماده خوراکی اشاره می شود.
ویتامین  بیشتر-  نشده  اشباع  اسیدچرب 
فاقد   - مضاعف  معدنی-پروتئین  ها/مواد 
تخم  کره  ها  این  بر  عالوه  کلسترول. 
آفتابگردان دارای مقادیر زیادی فیبر خوب 
است که به هضم آسان غذا کمک می کند.

واژگوني سواري پژو  پارس 4 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:واژگونی یک دستگاه سواري پژو پارس در شهرستان 
خوسف  چهار مجروح برجای گذاشت.سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت:دو 
روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در کیلومتر 
هفت محورخور-دیهوک بالفاصله ماموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل 
سانحه اعزام شدند.وی افزود:ماموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک 
دستگاه سواري پژو پارس واژگون شده است که در این سانحه،راننده و سه نفر 
از سرنشینان مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی 
کارشناسان پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده سواري پژو پارس به 
علت عدم رعایت سرعت مطمئنه اعالم کرد. وي به رانندگان توصیه کرد قوانین و 
مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

عدم رعایت حق تقدم راکب موتور سیکلت حادثه آفرید

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان گفت:سانحه رانندگي در شهرستان بشرویه 
یک کشته و یک مجروح برجاي گذاشت.سرهنگ علیرضا رضایی اظهار داشت: دو 
روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در بلوار انقالب 
شهرستان بشرویه بالفاصله ماموران پلیس راهنمایي و رانندگي به همراه گروه امداد 
به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:در این حادثه یک دستگاه موتور سیکلت با یک 
دستگاه وانت پیکان برخورد کرده بود که،راکب و سرنشین مجروح و جهت مداوا به 
بیمارستان منتقل  شدند.سرهنگ رضایی بیان داشت:راکب موتور سیکلت پس از 
انتقال به بیمارستان شهرستان فردوس به علت شدت جراحات وارده جان باخت.وی 
تصریح کرد:کارشناسان پلیس راهنمایي و رانندگي علت حادثه را بي احتیاطي راکب 

موتور سیکلت به علت عدم رعایت حق تقدم اعالم کرد.

 هالکت سه شرورمسلح درخراسان رضوی

به  از  تایباد  یک  درجه  مرزبانی  و  مرزی  هنگ  ایرنا-فرمانده 
هالکت رسیدن سه نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح در مرزهای 
و  داد  خبر  رضوی  خراسان  استان  در  شهرستان  این  شرقی 
کشته  درگیری  یک  جریان  در  دوشنبه  روز  افراد  این  گفت: 
غیور  نیروهای  تالش  با  افزود:  پویان  مجید  شدند.سرهنگ 
های  حوزه  تمامی  آوردن  در  کنترل  به  با  و  تایباد  مرزی  هنگ 
اظهار  رسیدند.وی  هالکت  به  اشرار  این  هنگ،  این  استحفاظی 
شامل  مخدر  مواد  کیلوگرم  از87  بیش  قاچاقچیان  این  از  کرد: 
کوله  پنج  داخل  که  تریاک  و  شیشه  حشیش،  فشرده،  هروئین 

بود، کشف و ضبط شد. پشتی جاسازی شده 

LDLgfhfghfhfhfhfh

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
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اجرای 305 طرح کشاورزی در خراسان جنوبی 

صدا و سیما305- طرح کشاورزی در خراسان جنوبی اجرا شده است که دهه فجر به بهره برداری می رسد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای اجرای این طرح ها 27 
میلیارد و 679 میلیون تومان هزینه شده که بیشترین آن با 220 مورد در بخش آب و خاک اجرا شده است. هاشم ولی پور مطلق افزود: 8 میلیارد و 370 میلیون تومان از هزینه اجرای این 
طرح ها از محل خودیاری مردم و 14 میلیارد و 891 میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی، تأمین و 4 میلیارد و 417 میلیون تومان هم به صورت تسهیالت به سرمایه گذاران پرداخت شد.

چهارشنبه* 13  بهمن 1395 * شماره 3712
7

در نخستین روز دهه فجر؛ 
مسئوالن خراسان جنوبی با نماینده

 ولی فقیه در استان دیدار کردند

دهه  ا...  ایام  از  روز  نخستین  با  مهر- همزمان 
اجرایی  های  دستگاه  مسئوالن  از  جمعی  فجر، 
استان و شهرستان با نماینده ولی فقیه در استان 
دیدار کردند نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 

مدیران  و  مسئوالن  با  دیدار  در  شنبه  سه  صبح 
استان  مختلف  نهادهای  و  اجرایی  های  دستگاه 
اظهار داشت: حادثه عاشورا واقعه بزرگی بود که 
در آن هم اسالم و هم مسلمین آسیب دیدند.آیت 
ا... سید علیرضا عبادی  با بیان اینکه خداوند متعال 
دستگاه آفرینش را برای انسان آفریده است، بیان 
کرد: در نهایت نیز همه این ها برای عبادت حق 
آفریده شده اند.وی اضافه کرد: بنابراین وقتی امام 
هدایت را در جامعه اسالمی شهید می کنند یعنی 

محصول عالم ضایع شده است.

دیدار جمعی از مسئوالن استان 
 با امام جمعه بیرجند

دادرس مقدم-جمعی از مسئولین استان با حجت 
االسالم دکتر رضایی امام جمعه بیرجند به مناسبت 
ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی دیدار و گفتگو 

کردند.دکتر رضایی به ویژگی های علمی شخصیت 
حضرت امام خمینی)ره(، اشاره کرد و افزود:والیت 
فقیه یکی از مهم ترین نظریه های امام خمینی 
وجودی  جنبه های  مهم ترین  باشد.وی  می  )ره( 
انسان را  که به شخصیت او شکل می دهند و منشأ 
و ساحت  ابعاد  را  او می شوند  و شقاوت  سعادت 
های وجودی نفس و روح دانست و افزود: قرآن 
یکی از عناصر سازنده انسان، تکامل وی را پرورش 
پرتو رشد و  انسان در  داند و  اندیشه می  عقل و 
بالندگی صحیح اندیشه و عقل خود و بهره برداری 
از آن در جهت هدف آفرینش می تواند از حیات 

طّیبه برخوردار شود.

معرفی 384 واحد صنعتی
 برای دریافت تسهیالت

خزائی- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان عنوان کرد: طرح های واحدهاي مشکل دار 
درکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و در کمیته 
کارشناسي کارگروه به صورت مستمر بررسی می 
شود. شهرکی در گفتگوی اختصاصی با آوا افزود: 
تسهیالت  اخذ  برای  که  شده  ارزیابی  واحد   384
معرفی شدند. وی با اشاره به وجود موانع زیاد برای 
رسیدگی به صنایع ادامه داد : 21 جلسه کارگروه 
کمیته  جلسه   92 و  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
کارشناسی تشکیل شده است.به گفته رئیس سازمان 
صنعت ، معدن و تجارت تاکنون 39 واحد صنعتی 
ارزیابی شده و نحوه پرداخت تسهیالت به واحد ها از 
طرف سازمان مربوطه و دستگاه های ذیربط  انجام 
ایجاد 434فرصت  به  اشاره  با  است.شهرکی  شده 
ابتداي سال 28 پروانه بهره  از  شغلی اضافه کرد: 
برداري صنعتي صادر شده و میزان 5737 میلیارد 
ریال سرمایه گذاري انجام شده است.وی واحدهاي 
کویر تایر، سیمان قاین، کاشي و سرامیك فرزاد، 
صنایع کاشي و سرامیك نیلوفر، آیدا سرام، فرآوري 
پروده طبس، سازه هاي فلزي طاق  ذغال سنگ 
بیست، سامان فوالد بیرجند، ُدرنماي شرق، دان و 
علوفه شرق، تیزپاک خراسان و فراز پلیمر فردوس 
را از موفق ترین واحدهای صنعتی نام برد. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در 
راستاي اعطاي تسهیالت رونق تولید به واحدهای 
طریق  از  طرح  درخواست   703 گفت:  صنعتی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به بانك 
ها معرفي شده اند که مبلغ 160میلیارد تومان به 
258 واحد و 49میلیارد و 800میلیون تومان پرداختی 
مستقیم بانك ها به 156طرح تولیدی بوده است.

شهرکی ادامه داد: همکاري هاي الزم برای دریافت 
تسهیالت انجام شده و  کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید برای حل مشکالت واحدهاي تولیدي اقدام 
کرده است. وی با بیان اینکه امسال، میزان صادرات 
واحدهاي تولیدي استان به خارج از کشور حدود 
کرد:  خاطرنشان  است،  بوده  دالر  میلیون   35
 267 کننده   دریافت  صنعتی  صادراتي  واحد   6
میلیارد ریال تسهیالت رونق ، بیش از 14 میلیون 

دالر صادرات داشته اند.

اصلی ترین نقش اسالمی کردن مساجد 
بر عهده ائمه جماعات است

مساجد  کانونهای  عالی  شبستان-معاون  ستاد 
در  نقش  ترین  اصلی  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
اسالمی کردن مساجد برعهده امام جماعت است، 
افزود: مسجد تنها عبادتگاه صرف نیست و اعتقاد 
 به این نوع نگاه مشکلی از جامعه برطرف نمی کند.
فرهنگی  کانونهای  منتخبان  نشست  در  جعفری 
های  اندیشه  همایش  در  کننده  شرکت  هنری 

آسمانی و سفیران آسمانی که برگزار شد.

برگزاری هفتگی جلسات موالناپژوهی در بیرجند

سرمایه گذاری آلمان و ایتالیا در برق استان 

ملت پای سختی های کشور ایستاده است اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر 
شهرستان بیرجند برگزار شد

هماهنگی  ستاد  جلسه  مقدم-اولین  دادرس 
محل  در  بیرجند  شهرستان  سفر  خدمات 
رونقی  فرماندار،  ناصری  حضور  با  و  فرمانداری 
برنامه  معاون  رضایی  و  عمرانی  و   فنی  معاون 
ریزی و اداری مالی فرمانداری و روسای ادارات 
و  ستاد  دبیر  گردید.فوالدی  برگزار  ستاد  عضو 

رئیس اداره شهرستان بیرجند با اشاره به اهمیت 
کار  دستور  شهرستان،  در  گردشگری  جایگاه  و 
جلسه را قرائت و سپس رونقی با تشریح دستور 
کشور،  سفر  خدمات  هماهنگی  ستاد  العمل 
را  ستاد  عضو  های  کمیته  از  هریك  وظایف 
تاکید  ناصری فرماندار هم ضمن   . نمود  عنوان 
بر تسریع در انجام فعالیت های ستاد برای رفاه 
تشکیل  خواستار  گردشگران،  و  مسافران  حال 
.در  گردید  مربوطه  های  کمیته  سریعتر  چه  هر 
اعضای ستاد،  نظر  تبادل  و  بحث  از  پایان پس 
مواردی تصویب شد که مقرر شد که جلسه آتی، 
با موضوع پیگیری فعالیت های انجام پذیرفته و 

مصوبات صورتجلسه قبلی تشکیل شود .

۵۰ روستای شهرستان درمیان از 
پروژه های دهه فجر بهره مند می شوند

پروژه   33 گفت:  درمیان  فرماندار  تسنیم- 
ا... دهه فجر  ایام  روستایی شهرستان درمیان در 
از  شهرستان  این  روستای   50 که  می شود  اجرا 
خدمات این طرح ها بهره مند می شوند. بشیری زاده 
این  جمعه  امام  با  درمیان  مسئوالن  دیدار  در 
شهرستان با اشاره به افتتاح 47 پروژه در دهه فجر 
امسال تصریح کرد: با افتتاح این 14 پروژه شهری 
و 33 پروژه روستایی، 6 هزار و 947 خانوار در 4 

شهر از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند.

نمایشگاه کتاب »دهه فجر«
در بیرجند افتتاح شد

فجر  دهه  از  روز  اولین  در  مراسمی  در  مهر- 
نمایشگاه کتاب »دهه فجر« در بیرجند افتتاح شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه افتتاحیه 
این مراسم اظهار کرد: این نمایشگاه به مدت 10 روز 
به روی عالقه مندان باز خواهد بود. محبی افزود: 
عالقه مندان می توانند از 12 تا 22 بهمن ماه جاری 
از ساعت 9 صبح تا 21 شب به نمایشگاه مراجعه 
کنند. وی از تخفیف 30 درصدی کتب موجود در 
نمایشگاه خبر داد و گفت: این امر برای شهروندان 

ظرفیت بسیار مناسبی برای تهیه کتاب است.

سالروز ورود تاریخی امام خمینی)ره( 
به ایران در قاین گرامی داشته شد

ایرنا-همزمان با 12 بهمن و سالروز ورود تاریخی 
امام خمینی)ره( به کشور در سال 1357شمسی، آغاز 
سی و هشتمین سال پیروزی انقالب اسالمی در 
شهر قاین مرکز قاین گرامی داشته شد.به همین 
مناسبت روز سه شنبه مراسم نمادین گلباران تمثال 
امام خمینی )ره( و شهدای انقالب اسالمی در شهر 
قاین برگزار شد.در آغاز این مراسم فرماندار قاین و 
مدیران پس از دیدار با امام جمعه قاین در چهار راه 
شهدا محل شهادت پنج نفر از شهروندان قاینی در 
سال 57 حضور یافتند و تمثال آنها را گلباران کردند.

۵۰ گروه امر به معروف و نهی از منکر 
در خراسان جنوبی ساماندهی می شوند 

تسنیم-قائم مقام دبیر ستاد امر به معروف و نهی 
امسال 50  پایان  تا  منکر خراسان جنوبی گفت:  از 
گروه امر به معروف و نهی از منکر در خراسان جنوبی 
ساماندهی می شوند.موسوی زاهد در جلسه توجیهی 
دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر اظهار 
اسالمی  جامعه  در  که  معروفی  بزرگترین  داشت: 
اتفاق افتاد پیروزی انقالب در بهمن ماه بود.وی با 
بیان اینکه ساماندهی امر به معروف و نهی از منکر 
و  نظامی  نیروهای  و  مردمی  ادارات،  بخش  در 3 
انتظامی انجام می شود افزود: در بخش مردمی 200 
پرونده برای گزینش در دست بررسی است که پس 

از گزینش افراد برایشان کارت صادر می شود.

طرح جهاد فرهنگی نذر کتاب سرآغازی 
برای آشتی جامعه با فرهنگ مطالعه

حوزه  نمایشی  هنرهای  مرکز  ایسنا-مدیرکل 
و  بزرگ  دنیای  واسطه  به  گفت:  کشور  هنری 
مسموم مجازی قهر بزرگی بین خانواده ها و مطالعه 
زمینه ای  نذرکتاب  جهادفرهنگی  که  شده  ایجاد 
است.  مطالعه  فرهنگ  با  جامعه  آشتی  برای 
و  دنیا  زمانه ای که  در  اظهارکرد:  زارعی  کوروش 
فضای مجازی خانواده ها و فرزندان را احاطه و از 
مطالعه دور کرده است جهاد فرهنگی نذر کتاب در 

این زمینه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

جلسه ای  دوشنبه ها  هفته  هر  قاسمی- 
از  مثنوی خوانی  و  مولوی پژوهی  موضوع  با 
دانشگاه  فارسی  ادبیات  و  زبان  گروه  طرف 
کانون  وحدِت  فرهنگسرای  در  بیرجند، 
به  آن  در  که  می شود،  برگزار  هنرمندان 

تحلیل ابیات مثنوی  پرداخته می شود.
امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی  هفته  این 
مدیرکل  محمودی  و  استاندار  اجتماعی  و 
حضور  محفل  این  در  اجتماعی  فرهنگی 
بیرجند،  دانشگاه  علمی  هیأت  داشتند.عضو 
در حاشیۀ جلسۀ مثنوی پژوهی در گفت وگو با 
خبرنگار آوا تصریح کرد: این جلسات از سال 
88 شروع شده و تا امروز بی وقفه ادامه دارد.
که  دانست  بزرگی  بی هویتی،راخطر  بهنام فر 

جامعه ما را تهدید می کند، وی افزود: هدف 
شناساندن  جلسات  این  برگزاری  از  اصلی 
فرهنگ گذشته می باشد که نماینده و تجلی گاه 
آن آثار ادبی همچون شاهنامه و مثنوی است 
که چکیدۀ فرهنگ ایران قبل و بعد از اسالم 
می باشند.وی افزود: اگر بخواهیم با هویت خود 
آشنا شویم باید به دنبال شاخه های ادبی برویم 
مانند  بزرگی  آثار هنرمندان  که در رأس آن، 

سعدی، مولوی، حافظ و فردوسی می باشد.

مولویسخنگوییگانگیانسانها
این استاد دانشگاه اظهار کرد که مولوی به 
عنوان یکی از سخنگویان فرهنگ و ادب ایران 
می تواند نقش مهمی در احیاء و معرفی هویت 

فرهنگی ما داشته باشد. بهنام فر با بیان اینکه 

در جلسات مثنوی خوانی طیفی از اقشار مختلف 
شرکت  متفاوت  تحصیلی  سطوح  با  جامعه 
معرفی  با  محفل  این  کرد:  عنوان  می کنند، 
فرهنگ پویا و اصیل ایرانی اسالمی در جامعه 
تأثیر گذاشته و باعث آگاهی بخشی، ترویج و 

گسترش فرهنگ عمومی جامعه شده است.

مثنوی،تفسیرعرفانیقرآن
باالی  مبانی  دلیل  به  که  شد  یادآور  وی  
و  ناب  عرفانی  دریافت های  و  موالنا  فکری 
تأثیرپذیری آن از قرآن، مثنوی را تفسیر عرفانی 
قرآن نامیده اند و این جلسات نیز به نوعی جلسۀ 

تفسیر قرآن می باشد.عضو هیأت علمی دانشگاه 
متعلق  بزرگ  انسان های  و  موالنا  کرد:  تأکید 
است که  و کوته بینی  به جهان بشری هستند 
بیندازیم و  دعواهای جغرافیای و سرزمینی راه 
و  بدانیم  خاص  کشور  یك  به  متعلق  را  آن ها 
آثار  که  است  آن ها  آثار  و  افکار  اصالت،  مهم 
مولوی نیز تماماً به زبان فارسی و فرهنگ غنی 
کانون  وی  گفته  به  می باشد.  اسالمی  ایرانی 
فعالیت های  از  درصد   90 حدود  هنرمندان 
عنوان  می دهد،  انجام  را  استان  فرهنگی 
هزینه ای  دریافت  بدون  فعالیت ها  این  کرد: 
از دولت است و خدمات آن هم چندین برابر 
تمام  استان است که  متولیان فرهنگ و هنر 

شاخه های هنری را نیز پوشش می دهد.

شرکت  مدیرعامل  دیروز  صبح  مالیی- 
خبری  نشست  در  برق  نیروی  توزیع 
از  زیادی  گذاران  کرد:سرمایه  عنوان 
به  ایرانی  شرکت  چندین  و  ایتالیا   ، آلمان 
اند  کرده  پیدا  ورود  استان  به  برق   صنعت 
برق  پروژه  به گفته وی در دهه فجر 155 
رسانی افتتاح می شود.که89 پروژه در زمینه 
 51 برق،  تامین  و  شبکه  توسعه  احداث، 
اصالح و بهینه سازی و 15 پروژه روشنایی 
معابر است و این تعداد پروژه با اعتباری بالغ 
بر 11 میلیارد و 600 میلیون تومان در تمام 

شهرستان ها  عملیاتی خواهد شد.

10خانوار باالی روستاهای تمام
استانبرقدارشدند

شرکاء افزود  ما با تمام کمبود منابع مالی 
که داشتیم توانستیم  13 روستای باقی مانده  
استان را برقدار کنیم و به طور کلی پرونده 
بسته  استان  در  روستاها  این  کردن  برقدار 

شد.وی توسعه شبکه و تاسیسات برق رسانی 
شهری را از دیگر کارهای انجام شده دانست 
و یادآورشد: توسعه شبکه های روشنایی معابر 
با اعتباری بالغ بر 550 میلیون تومان و برق 
است  ها  پروژه  اهم  مهر  مسکن  به  رسانی 
مدیر شرکت توزیع نیروی برق عنوان کرد: 
نصب و افتتاح سامانه های خورشیدی متصل 
به شبکه برای مشترکین با اعتباری بالغ بر دو 
میلیارد و 100 میلیون تومان از دیگر کارهای 
است که در این دولت انجام شد.شرکاء ادامه 
داد: از نصب این سیستم ها، 220 کیلو وات 
برای 23 مسجد، 15 مدرسه و 18 مشترک 

بهره مند شده اند.

را انشعاب فروش ، مسکن رکود
بهنصفکاهشداد

خدمات  و  فروش  معاون  بخشایی    
نیز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکان 
سال  سه  در  کرد:  عنوان  جلسه  این  در 

گذشته مطالبات ما از دستگاه های اجرایی 
، صنعتگران و مشترکین خانگی بیشتر شده 
نکردن  پرداخت  براینکه  تاکید  با  است.وی 
قبوض برق  برای خود مردم مشکل ایجاد 
خواهد کرد، افزود: شرکت توزیع برق استان 
طلب  خود  مشترکان  از  تومان  37میلیارد 
دارد. به گفته وی رکود مسکن در این چند 
سال فروش انشعاب برق را تحت تاثیر قرار 
از  انشعاب  فروش  که  نوعی  به  است  داده 

8هزار به 4هزار کاهش یافته است.
نوار در برق 460کیلومترشبکه

مرزیحداثشدهاست
مهدی دادگر معاون برنامه ریزی و مهندسی 
این جلسه  در  نیز  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
عنوان کرد: تاکنون 460 کیلومتر شبکه برق 
در نوار مرزی احداث شده است. که در ابتدای 
عملیات، برق رسانی برای ایستگاه ها و برج 
های این بازارچه مرزی تعریف شده بود، اما 
بعد از گذشت زمانی پایانه مسافربری، گمرک 

و دیگر تاسیسات به کاربری اضافه شدند.دادگر 
ادامه داد: طبق قانون اگر متقاضی نیازمند برق 
به  زیرساخت ها  احداث شبکه و  باشد،  مازاد 
عهده خودش است. به گفته این مقام مسوول  
برای تامین برق مازاد بازارچه باید 50 کیلومتر 
از درح تا ماهیرود شبکه احداث شود که این 

پروژه نیازمند چهار میلیارد تومان اعتبار است.

افغانستان به برق صادرات
زیرساختمیخواهد

دادگر با اشاره به صادرات انرژی به افغانستان 
بیان کرد: این موضوع نیازمند خطوط انتقال 
ایران و  باید سرمایه گذاران  زیادی است که 
بیان  با  کنند.وی  آمادگی  اعالم  افغانستان 
والی  از سوی  درخواستی  برق  میزان  اینکه 
ندارد،  اقتصادی  توجیه  افغانستان  فراه 
افغانستان  به  برق  کرد:صادرات  خاطرنشان 
در  که  است  زیادی  گذاری  سرمایه  نیازمند 
سطح کالن کشور باید تصمیم گیری شود.

و آلمانی گذاری سرمایه ورود
ایتالیاییبهصنعتبرقاستان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع 
نیروی برق در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی 
صنعت  در  گذاران  سرمایه  ورود  که  این  بر 
برق استان را چگونه ارزیابی می کنید، عنوان 
کرد:خرید تضمینی 20ساله برق یکی از بهترین 
رویکرد های دولت است که همه افراد حتی 
مشترکین  خانگی می توانند در این صنعت 
سرمایه گذاری کنند.وی استان را از نظر انرژی 
خورشیدی و بادی دارای ظرفیت خوبی دانست  
زیادی  گذاران  سرمایه  افزود:خوشبختانه  و 
از کشورهای آلمان ، ایتالیا و چندین شرکت 
ایرانی ورود پیدا کرده اند.دادگر با تاکید براینکه 
این نوع سرمایه گذاری برای به نتیجه رسیدن 
زمان بر است خاطرنشان کرد:سرمایه گذاری 
در صنعت برق موجب افزایش گردش مالی و 

ایجاد اشتغال در استان می شود. 
 )Ava.news14@gmail.com(

 نماینده ولی فقیه دراستان با بیان اینکه امروز 
بزرگ همچون  های  آزمایش  در  ایران  ملت 
طال در کوره گداخته می شوند، گفت: مردم و 
مسئوالن پای همه سختی های کشور ایستاده 
ا...  عبادی  اند.به گزارش خبرنگار مهر، آیت 
 صبح سه شنبه در مراسم سالگرد ورود امام 
خمینی)ره( به کشور اظهارکرد: امروز شما مردم 
بزرگ  های  آزمایش  در  ایران  ملت  انقالبی 
همچون طال در کوره گداخته می شوید.وی 
با بیان اینکه در روایات آورده شده که زمانی 
خواهد آمد که بهترین زمان و بدترین زمان 
باشد، بیان کرد: اکنون شما درچنین شرایطی 
با  تا  کنید  منطبق  را  خود  باید  دارید  حضور 
ها  بهترین  با  و  شوید  رو  روبه  ها  بدترین 
پافشاری کنید.نماینده ولی فقیه با بیان اینکه 
بسیاری از جریانات امروز شاید برای خیلی از 
افراد تازه است اما برای آن هایی که آشنا به 
مکتب اهل بیت و قران هستند تازگی ندارد، 
عنوان کرد: آمدن امام یك مسئله تازه نیست 
بلکه در طول تاریخ اسالم آیات و روایات زیادی 

داریم که آمدن ایشان را نوید داده است.

عرصهانقالبیگریجهادفرهنگیو
جهاداقتصادیاست

فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی 
با بیان اینکه یکی از مهمترین شاخصه های 
انقالبی گری استقالل فرهنگی و حفظ کردن 
و  جامعه  پیروان  گفت:  است  استقالل کشور 
حکومت اسالمی باید با رفتار و عمل خود به 

استکبار نه بگویند.سرهنگ قاسمی   عنوان کرد:  
مبارزه حق و باطل مبارزه ای تاریخی است که 
نباید فراموش شود افزود: تقوای اجتماعی این 
است که در راه تحقق آرمان ها اسالم که از ما 
مطالبه شده است تالش کرده و تقوای سیاسی 
یعنی انسان از لغزش های که دشمن می تواند از 
آن استفاده کند پرهیز کند.فرمانده سپاه خراسان 

انقالب  دستاورد  باید  اینکه  بیان  با  جنوبی 
اسالمی که به تعبیر امام خمینی)ره( یك هدیه 
غیبی و الهی برای ملت ایران بود را حفظ کنیم  
وی گفت: پیروان حکومت اسالمی با عمل، 
اندیشه و فکر خود باید جواب منفی به استکبار 
و  است  مبارزه  انقالبی گری  روح  زیرا  بدهند 
جهاد  و  فرهنگی  جهاد  انقالبی گری  عرصه 

انصارالرضا)ع(   سپاه  است.فرمانده  اقتصادی 
و  ایستادگی  انقالبی گری  رمز  اینکه  بیان  با 
انقالبی گری صبر،  ابزار  افزود:  است  مقاومت 
داشت:  اظهار  است.وی  ایستادگی  و  مقاومت 
شاخصه های انقالبی گری پایبندی به ارزشهای 
برای  بلند  همت  اسالم،  اساسی  و  مبنایی 
تنبلی  از  رسیدن به آرزوها و آرمان ها، دوری 

و محافظه کاری، پایبندی به استقالل کشور، 
استقالل داخلی، منطقه ای و بین المللی است.
مهم  بسیار  فرهنگی  استقالل  قاسمی گفت: 
است چرا که سبب می شود که سبك زندگی 
اسالمی را انتخاب کنیم و داشتن تقوای دینی، 
حساسیت در برابر دشمن و دشمن شناسی از 

دیگر شاخصه های انقالبی گری است.

و نعمات عزت، بیان فرصت فجر دهه
دستاوردهایانقالباست

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار 
هم در جمع مدیران دستگاه های اجرایی  بیان 
های  ارزش  از  صیانت  برای  باید  همه  کرد  
این انقالب عظیم از همه ظرفیت های خود 
واقعی  ادامه  افزود:  حسینی،   کنند.  استفاده 

برخوردهای  از  دوری  اسالمی  انقالب  مسیر 
فردی و برداشت های سلیقه ای است.وی با 
انقالب  بالندگی  و  رشد  در مسیر  اینکه  بیان 
ا... هاشمی  آیت  بزرگانی همچون   ، اسالمی 
رفسنجانی نقش بسیار بسزایی داشته اند، افزود: 
نباید به بهانه های واهی بزرگان نظام و انقالب 

همچون آیت ا... رفسنجانی به عنوان محور و 
استوانه انقالب  تخریب و تضعیف شوند.معاون 
سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار ،  مدیران 
دستگاه های اجرایی را نمایندگان دولت تدبیر 
و امید دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین 
وظایف مدیران  در بخش های مختلف ارائه 
خدمات   دولت و بازگو کردن وقایع آنگونه 
از  که هست به جامعه است.وی یکی دیگر 
وظایف و رسالت های مدیران را تزریق روحیه 
نشاط و امید در جامعه دانست و تصریح کرد: 
همانگونه که رهبر معظم انقالب نیز در تمامی 
و  نشاط  امید،  روحیه  تزریق  خود  های  پیام 
شادابی به جامعه را به عنوان یك اصل مورد 
پیروی  به  نیز   قرار می دهند مدیران  توجه 
از ایشان باید همانگونه رفتار کنند.وی  بیان 
کرد  قطعاً استکبار هیچ دلسوزی به حال نظام 
و انقالب اسالمی نداشته و نخواهد داشت و 
به آن طرف مرزها بست. وی،  امیدی  نباید 
فرمایشات رهبری انقالب را در تمامی زمینه 
ها فصل الخطاب دانست و تصریح کرد: قبل 
از تحلیل  ابتدا باید توجه کرد که در چه شرایط 
، در چه جمعی و به چه منظور این سخنان از 
سوی ایشان گفته شده است ، چرا که اگر در 
جایی غیر از آن استفاده شود قطعاً پیامی غیر 
از آنچه که مد نظر بوده  رامنتقل خواهد کرد. 
به گفته وی در حوزه های گوناگون کارهایی 
در حد معجزه رخ داده که باید به نحو مطلوب 
و مناسب از سوی مدیران برای جامعه و افکار 

عمومی منعکس شود.  

علم  پارک  عمومی  روابط  مدیر  حسینی- 
از حضور مسئوالن در غرفه های  فناوری  و 
نخستین نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی، 
فناوری و صنعتی استان خبر داد و عنوان کرد: 
معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز 

به تمام مدیران کل ابالغ کرده است تا ساعات 
حضور خود در نمایشگاه را اطالع رسانی کنند 

و مستقیم پاسخ گوی مردم باشند. 
حاجی رضایی در گفتگوی اختصاصی با آوا، 
دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با 
پژوهشی، فناوری و صنعتی استان از  17 تا 
19 بهمن ادامه داد: این نمایشگاه صبح ها از 
برای حضور  الی 21  از 16  تا 13 و عصر   9
مردم فعال خواهد بود. به گفته سخنگوی پارک 
علم و فناوری امسال به با تغییرات سمت در 
سرفرازی  خانم  شدن  منصوب  و  استانداری 
منابع  توسعه  و  اقتصادی  معاون  عنوان  به 
استانداری، نمایشگاه در موعد مقرر برگزار نشد. 

تا  به گفته حاجی رضایی تصمیم بر آن شد 
نمایشگاه امسال در دهه فجر در مقیاس بزرگتر 
برگزار شود که در آن دستگاه های دولتی تمام 
کارها و دست آوردهای پژوهشی و صنعتی خود 

در طول 4 سال دولت تدبیر و امید ارائه دهند.

حضور40دستگاهاجراییدرنمایشگاه
در  مسئوالن  حضور  از  همچنین  وی 
به  نیز  سرفرازی  افزود:  و  داد  خبر  ها  غرفه 
تمام مدیران کل ابالغ کرده است تا ساعات 
حضور خود در نمایشگاه را اطالع رسانی کنند 

و مستقیم پاسخ گوی مردم باشند.
فناوری  و  علم  پارک  عمومی  روابط  مدیر 

با اشاره به این که تا این لحظه 40 دستگاه 
افزود:  اند  کرده  نمایشگاه شرکت  در  اجرایی 
حمایت  تحت  استان   بزرگ  صنایع  حضور 
شرکت شهرک های صنعتی نیز از دیگر موارد 
قابل توجه این نمایشگاه می باشد و تاکنون 13 

غرفه در اختیار آنان گذاشته شده است.
شاهد حضور  اینکه  بیان  با  رضایی  حاجی 
رشد  مراکز  تمام  از  مختلف  های  شرکت 
شهرستان های استان مانند قائن، فردوس و 
طبس نیز خواهیم بود ابراز امیدواری کرد  در 
نمایشگاه امسال حدود 80 شرکت دانش بنیان 

استان حضور فعال داشته باشند.
در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  به  وی 

کنار کار نمایشگاه اشاره و عنوان کرد: کارگاه 
های آموزشی خالقیت و نوآوری، نحوه تعامل 
با پارک علم و فناوری، آموزش دانش بنیان  و 
آشنایی با شرکت های دانش بنیان و مقررات 
آن از جمله آنان است. حاجی رضایی همچنین 
امعرفی اپلیکیشن مرکز تحقیقات کشاورزی را 
از دیگر برنامه ها دانست و اضافه کرد: کارگاه 
آینده  و  دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان 
نگری پژوهش و فناوری که با حضور مشاور 
بنیاد ملی نخبگان کشور برگزار می شود، از 
تاکید کرد:  . وی  است  برنامه ها  این  جمله 
تمام این کارگاه های آموزشی با ارائه گواهی 

معتبر و حضور رایگان خواهند بود.

مدیران،کل پاسخگوی مردم هستند
با دستور معاون اقتصادی استاندار در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و صنعتی استان:
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ وَ ِغلٍّ وَ َدَغٍل 

به درستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476(

آرمان صعود آسانبر
به اطالع مالکان و مدیران ساختمان 

می رسانـد:
از  صادره  اطالعیه  به  توجه  با  احتراماً 
ادواری  بازدید  استاندارد  کل  اداره 

آسانسور اجباری می باشد. 
و  سرویس  انجام  عدم  صورت  در 
ادواری  بازرسی  و  مستمر  نگهداری 
و  حوادث  مستقیم  مسئولیت  سالیانه 
سوانح احتمالی بر عهده مالکین و مدیران 
ساختمان های دارای آسانسور می باشد.

09158630313 - واحدی

جناب آقای مهندس صادق اوحدی 
و خانواده های محترم اناری و اسدزاده

مصیبت وارده به خاندان گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان 
برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

زمانیان ، خّرم نژاد ، دادرس مقدم

جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
 عضو محترم هیئت مدیره موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
اندوه ما در غم از دست دادن مادر خانم گرامی تان در واژه ها نمی گنجد، از درگاه خداوند 

سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای جناب عالی و دیگر سوگواران 
صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل و پرسنل موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

برادر گرامی جناب آقای حاج رضا علیزاده بیرجندی
مصیبت درگذشت مادرخانم گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه 
مغفرت و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

دفاتر زیارتی: بیرجند تنعیم ، عماد و فدک 

خانواده محترم اعتصامی
درگذشت پدر عزیزتان مرحوم حاج مهدی اعتصامی را تسلیت عرض نموده 

 برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم.
از طرف خانواده های: حاجی آبادی ، سقائی شهری ، شمس آبادی ، عدل ، فرازی

)ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه(

جلسه مجمع الذاکرین بیرجند
با حضور ذاکران و مداحان شهرستان بیرجند

زمان: هر هفته چهارشنبه از ساعت 18:30 الی 20
مکان: نمازخانه سازمان تبلیغات اسالمی استان

 روبروی درب ورودی پارک توحید
ضمناً حضور عموم برادران و خواهران در این جلسه بال مانع است.

روابط عمومی کانون مداحان شهرستان بیرجند

کره محلی ستره درجه یک 
فقط کیلویی 

180.000 ریال 
هر 12 کیلو

 یک کیلو اشانتیون
آدرس: بین شهدا 2 و 4
05632239061-2 

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

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

جناب آقای سید محمد موسوی رستگار
همکار محترم بازنشسته بخشداری

ضایعه درگذشت ناگهانی فرزند دلبندتان به همراه جمعی از اعضای خانواده تان 
را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده ، برای جناب عالی و خانواده محترم صبر جزیل 

و برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات از درگاه احدیت خواستاریم.

همکاران بخشداری مرکزی بیرجند

زمان برگزاری کارگاه: 
دوشنبه 95/11/18 ساعت 8 صبح 

مکان: سالن همایش اتاق بازرگانی بیرجند

 برای ثبت نام در دوره مذکور حداکثر تا پایان وقت 
اداری شنبه 95/11/16 با شماره 4- 32400591 

داخلی 105 تماس حاصل نمایید.

کارگاه آموزشی اهمیت شرط 
داوری در قراردادهای تجاری

رایگـان


