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سرمقاله

تعاملی به نفع استان 

* هرم پور

خواهید  ادامه  در  را  آن  شرح  که  دالیلی  به  بنا 
خواهند، از میان مطالب هفته های اخیر روزنامه، 
 دوباره خوانی یکی از پربارترین گزارش مصاحبه ها

های  سرمقاله  برانگیزترین  تأمل  از  یکی  و 
و  افضلی  نظر  دکتر  با  مصاحبه  یعنی  روزنامه، 
در  نایافته  توسعه  مدیریت  سرمقاله ی »سیمای 
خراسان جنوبی« را به خوانندگان محترم پیشنهاد 
را  خوانی  دوباره  این  پیشنهاد  البته  و  کنم،  می 
به شخص استاندار محترم و مدیران زیرمجموعه 
دارم!  هم  مجلس  محترم  نمایندگان  و  ایشان 
خراسان جنوبی را کسی به خوبی نشناخته و یکی 
از مهم ترین دالیلی که مدیرانی از نوع مدیران 
سفارشی یا آزمایشی که در سرمقاله  روز پنجشنبه 
 جناب مهرآیین به آن اشاره شده بود نمی توانند

همین  کنند،  مدیریت  خوبی  به  منطقه  این  در 
مناسب،  شناخت  عدم  این  پناه  و  در پس  است. 
نکته مهم و حائز اهمیت دیگری هم مستتر است 
که در صحبت های نماینده محترم مردم نهبندان 
و سربیشه در مجلس شورای اسالمی به عنوان 
یک شاخص می توان به آن اشاره کرد و آنهم 
چیزی نیست جز ضرورت هماهنگی های بیشتر 
میان مدیران و نمایندگان محترم مجلس؛ امری 
که هم می تواند فرهنگ و جرأت مطالبه گری 
مدیران خراسان جنوبی را باال ببرد، هم از سیاسی 
کاری ها و موازی کاری ها جلوگیری کند و هم 
و  پاسخگو  عنوان  به  مردم،  درمقابل  را  مدیران 
خدمتگزار، از هیچ سهل انگاری تبرئه ننماید . از 
آن طرف،  هم حق مردم را به مسئوالن کشوری 
بشناساند و هم حق ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

امام جمعه موقت تهران : 
آنهایی که در فتنه سهم داشتند زبان شان
دراز شده و آشتی ملی را مطرح می کنند

محمد رضا عارف : 
نظر شخصی من حمایت از روحانی

در انتخابات ریاست جمهوری آینده است

سعید جلیلی : 
حقوق نجومی می گیرند و می گویند

اشکالی ندارد عده ای از مردم له شوند

سید حسن نصرا... : 
توانمندی هایی داریم که

اسرائیل را شگفت زده می کند

پیشنهاد شیوه احمدی نژادی به دولت برای مناظرات ریاست جمهوری / پیش بینی عارف: آخوندی وزیر می ماند / وزیر کار : تو رو خدا به من نگویید احمدی نژاد / اشرفی اصفهانی : کاندیداتوری مطهری در کنار روحانی به مصلحت نیست / قاسمی: فردو و اراک را بتون کردند  تا کترینگ قطارها را به خارجی ها بدهند / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

نخبه کالس ششمی در چهکند بیرجند

مخترع کوچک
دهه  در  که  استان  نخبگان  از  تجلیل  جشن  در 
را  همگان  تعجب  آنان  از  یکی  شد،  برگزار  فجر 
برانگیخت. “سید مهدی حسین پور” دانش آموز 
و  مقدم”  یاد  “زنده  پسرانه  دبستان  ششم  پایه 
کوچکترین نخبه استان، با چندین اختراع همه را 

انگشت به دهان  ... ) مشروح گفتگو در صفحه ۴ (

 آمادگی مردم اتمام حجتی 
برای تمام مسئوالن است

 نماز جمعه روز گذشته در استان برگزار و در این 
خطبه ها به موضوعاتی از قبیل حضور مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن ، واکنش به مسائل روز استان 

و اظهارات ترامپ ...  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

استاندار پای ساز دل 
هنرمندان  استان

“رخشانی” هنرمند پیشکسوت و از آزادگان دفاع 
مقدس در نشست جمعی از هنرمندان با استاندار 
عنوان کرد : در زمان اسارت اشکم درنیامد ولی 
در دوران بعد از آن به دلیل این که برخی ما را 
انحراف  جبهه  از  داریم  که  ای  حرفه  واسطه  به 

دانستند، اشکمان را  ...  ) مشروح خبر در صفحه ۳ (

لزوم تعامل به نفع خراسان جنوبی
شرح در سرمقاله ) همین صفحه (

موافقت استاندار با تامین آمبوالنس در بازدید از موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( بیرجند / صفحه ۷
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اطالعیـه 
با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر )عج( 

حوزه های علمیه سفیران هدایت
  از برادران واجد شرایط برای سال تحصیلی 9۷-96 تا تاریخ 96/01/20 از طریق :
www.HOWZEH-QOM.IR 1- سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه  

2- بیرجند، خیابان شهید عالمه مطهری )ره( ،کوچه ۸ ، پالک ۷ 
حوزه علمیه معصومیه )سفیران هدایت( ثبت نام می نماید.

شماره های تماس:
05632235112 - 05632229۷29 

جناب آقای مهندس علیرضا نصرآبادی
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
 که نشان از درایت شما می باشد، تبریک عرض نموده

 و توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.

شورای اسالمی و دهیار روستای برزج

آگهی مزایده عمومی حضوری
شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه در نظر دارد: نسبت به فروش یک دستگاه 
کامیون بنز 1924 مدل 13۷۷ از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. شرایط و فرم 

شرکت در مزایده در آدرس ذکر شده تحویل داده خواهد شد.
مهلت شرکت در مزایده از امروز شنبه 95/11/30 لغایت پنجشنبه 95/12/5می باشد
راه روستای  ، سه  بیرجند - سربیشه  ، کیلومتر 30 جاده  بیرجند  آدرس: 

دستجرد ، شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه
09153611749 -09153611748

دو سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزار مادرمان مرحومه 

 کربالئیه طاهره پرنده
 )بازنشسته آموزش و پرورش(

سپری کردیم و ناباورانه روزهایمان را به شب هایمان گره زدیم
 و شب هایمان را به امید آن که هالل ماهگونش را یک بار دیگر 

در خواب به نظاره بنشینیم، به صبح رساندیم. طنین صدای دلنشینش 
همچنان در گوش ما، مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش 

 همیشه در یاد ماست. دومین سال آسمانی شدنت گرامی باد

همسر و فرزندان

با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان حاج علی اکبر تبریزی
شنبه  امروز  روانشاد  آن  تشییع  مراسم  رساند:  می  اطالع  به  را 
95/11/30 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل سالن بهشت 
متقین برگزار می گردد. ضمنا مراسم سوم دوشنبه 95/12/2 
از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

منعقد می باشد، حضور سروران معظم موجب امتنان است. 
خانواده تبریزی و سایر بستگان

آگهی مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری مرحله اول)شهرداری سربیشه(
شرح در صفحه 2

جناب آقای حامد عارفی نیا 
بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
در امور رسانه و رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

 که نشان از تعهد ، تخصص و کارآمدی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه 
خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت و کامیابی دارم.

حسین تناکی- تبلیغات رویاپردازان

شرکت بیمه کارآفرین مدیریت استان خراسان جنوبی 

در شهرستان های فردوس،  بشرویه،  درمیان، سربیشه از بین افراد عالقه مند 
 به حرفه بیمه گری طبق مقررات بیمه مرکزی نماینده فعال جذب می نماید.

آدرس: خیابان طالقانی، روبروی بیماستان امام رضا)ع(،بیمه کارآفرین مدیریت خراسان 
جنوبی         تلفن: 71 - 05632213970 

 khorasan-j@karafarin_insurance.ir :ایمیل

ناله کردم ذره ای از دردهایم کم نشد 
گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد

در گلستان بسیار گل بوییدم ولی
از هزاران گل یکی همچون پدر پیدا نشد

سی بهمن ماه دومین سالگرد فوت پدر عزیزمان 

کربالیی غالمحسین عسکری
را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

خانواده عسکری

هوالباقی
اطالعیـــه 

دعوت به همکاری )پذیرش بهورز(
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به منظور 
تحت  بهداشت  های  خانه  در  خود  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین 

پوشش تعداد 112 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه 
و گزینش برای پذیرش دانش آموز و کارآموز در رشته شغلی بهورزی شناساسی و دعوت به 
همکاری می نماید. متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه ثبت نام و لیست 
نمایند. مراجعه   www.bums.ac.ir دانشگاه  به وب سایت  نیاز  مورد  بهداشت   خانه های 

مهلت ثبت نام از امروز شنبه 95/11/30 تا ساعت 24 دوشنبه 95/12/9 می باشد 
ها  دستورالعمل  اساس  بر  بهورزی  دوره  اتمام  از  پس  افراد  بکارگیری  نحوه  است   بدیهی 

و مجوزهای ابالغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

اطالعیـــه 
         استخــدام پیمانــی

نظر  در  بیرجند  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  دانشگاه 
های  خانه  در  نیاز خود  مورد  انسانی  نیروی  تامین  منظور  به  دارد: 

عمومی،  آزمون  طریق  از  را  شرایط  واجد  افراد  از  نفر   1۷ تعداد  پوشش  تحت  بهداشت 
 تخصصی، مصاحبه و گزینش برای رشته شغلی بهورزی به صورت پیمانی استخدام نماید.
متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر از نحوه ثبت نام و لیست خانه های بهداشت 

مورد نیاز به وب سایت www.bums.ac.ir مراجعه نمایند.
مهلت ثبت نام از امروز شنبه 95/11/30 تا ساعت 24 دوشنبه 95/12/9 خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند  

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
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مسیر حج هموار می شود 

جام جم-وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به سیاست و رویکرد جمهوری اسالمی ایران نسبت به موضوع حج و اعزام زائران بیت 
االحرام اشاره کرد و گفت: با توجه به رایزنی های انجام شده با مقامات عربستان، مسیر حج دوباره هموار می شود.وی افزود: با 
توجه به مکاتبات و درخواست عربستان از ایران، هیاتی پنج نفره در روز 5 اسفند امسال به عربستان اعزام خواهند شد.

سکه طرح جدید ۵۳۰۰ تومان گران شد

مهر-قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
و  میلیون  یک  به  افزایش  تومان   5۳۰۰ با  جدید 
قیمت  همچنین  رسید.  تومان   ۶۰۰ و  هزار   ۱۹5
قدیم یک  آزادی طرح  بهار  تمام  هر قطعه سکه 
هزار   ۶۴۱ نیم سکه  تومان،  هزار   ۱۷۳ و  میلیون 
یک  سکه  و  تومان  هزار   ۳۴۲ سکه  ربع  تومان، 

گرمی ۲۱۶ هزار تومان شد.

مهلت ثبت نام در کنکور سراسری ۹۶ 
تمدید شد 

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  جم-  جام 
تسهیالت  آوردن  فرآهم  منظور  به  گفت:  کشور 
بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تا امروز ۲۸ 
بهمن نسبت به ثبت نام در کنکور سراسری ۹۶ 
اقدام نکرده اند مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز 

یکشنبه ۱ اسفند ۹5 تمدید می شود.

بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم دیرکرد 
موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه

که  کرد  کرد  اعالم  مرکزی  اعتبار-بیمه  عصر 
 ۳۰ تا   ۱ از  که  شده اند  مکلف  بیمه  شرکت های 
اسفند ۹5 نسبت به اعطای بخشودگی معادل ۱۰۰ 
درصد مبلغ جریمه موضوع بند )ب( ماده ۲۴ قانون 
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۹5 
به بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت های 
و  اجرایی  واحدهای  کنند.  اقدام  نامه  بیمه  فاقد 
سراسر  در  ایران  بیمه  فروش  گسترده  شبکه 
طرح  اجرای  آماده  اسفند   ۱ روز  از  کشور 
دیرکرد  جرایم  درصد   ۱۰۰ بخشودگی  ملی 

نامه هستند. بیمه  فاقد  های  موتورسیکلت 

امکان برداشت وجه بدون کارت 
از خودپردازهای بانک شهر

بانک  اطالعات  فناوری  امور  مدیر  اعتبار-  عصر 
از  کارت  بدون  وجه  برداشت  امکان  از  شهر 
خودپردازهای بانک شهر به منظور توسعه خدمات 
افزایش رضایتمندی مشتریان خبر  غیرحضوری و 
داد.وی افزود: این سرویس برای مواقعی است که 
مشتری بانک شهر نیاز فوری به وجه نقد دارد، اما 
کارت بانکی خود را همراه نداشته و امکان استفاده 

از خدمات شعب نیز برای وی فراهم نیست.

سرمقاله

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک گفت: 
رونق  مرحله  وارد   ۹۶ سال  در  مسکن  بازار 
افزایش  معنایی  به  رونق  این  اما  شود  می 
قیمت نیست،زیرا بازار کشش رشد قیمت را 
معامالت  اینکه  بیان  با  عقبایی  ندارد.حسام 
مسکن در دی ۹5 نسبت به ماه گذشته رشد 
نسبی داشته است گفت:در دی ، ۱۹ هزار و 
۲۷۱ قرارداد خرید و فروش و ۱۹ هزار و ۲۱۶ 
قرارداد اجاره منعقد شد و در سطح کشور 5۹ 
هزار و 5۸ قرارداد خرید و فروش و 5۳ هزار و 

۸55 قرارداد اجاره داشتیم.وی ادامه داد: در آذر 
۹5 حجم خرید و فروش ۱۴ هزار و ۸۶ و در 
اجاره ۱5 هزار و ۶۷ قرارداد منعقد شد.ویتصریح 
کرد: در ۲۴ روز ۱ بهمن در شهر تهران، ۱۴ 
هزار و ۲۸۱ قرارداد خرید و فروش و ۱۳ هزار 
و ۴۲۸ قرارداد اجاره داشتیم .در سطح کشور 
۴5 هزار و ۲5۳ قرارداد خرید و فروش و ۴۳ 
هزار و ۳۰۲ قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو 
بخش نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم 
.وی تاکید کرد: هر ساله از نیمه ۲ اسفند تا 

کاهش  مسکن  معامالت  فروردین  پایان 
پیدا می کند .عقبایی گفت: سال ۹5 پایان 
شاهد   ۹۶ سال  و  است  مسکن  رکود  سال 
تصریح  بود.وی  خواهیم  معامالت  افزایش 
کرد: انتخابات سیاسی در بازار مسکن تاثیر 
گذار است و در تابستان۹۶ شاهد رونق رشد 
معامالت خواهیم بود.رئیس اتحادیه امالک 
تسهیالت  از  بسیاری  موعد  گفت:  کشور 
بانکی برای دریافت مسکن در سال ۹۶ خواهد 
بود که ساخت و ساز و خرید و فروش وضعیت 

مردم  کرد:  تاکید  خواهدکرد.وی  پیدا  بهتری 
نگران این نباشند که اگر خانه ای را در اسفند 
به فروش برسانند در اردیبهشت ۹۶ با افزایش 
ناگهانی قیمت روبرو خواهند شد بازار کشش 
رشد قیمت را ندارد .عقبایی گفت: ۱5 تا ۲۰ 
درصد از هزینه تسهیالت صرف دریافت خود 
می شود و این عادالنه نیست.وی تصریح کرد: 
باید در لیزینگ مسکن بروکراسی اداری را برای 
خرید مسکن کم کنیم تا مکملی در کنار ارایه 

تسهیالت بانکی باشد.

سال آینده مسکن رونق می گیرد اما گران نمی شود 

 عصر اعتبار- بانک مرکزی گزارش جدیدی 
از اوضاع اقتصادی منتشر و پیش بینی کرد 
که نرخ تورم تا پایان سال جاری در سطوح 
تک رقمی خود باقی بماند.نرخ تورم در ادامه 
روند کاهش خود به ۸,۸ درصد و در شهریور 
و ۸,۶ درصد در دی سال ۹5 رسیده است و 
پیش بینی می شود این نرخ تا پایان سال 
جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند 
و پس از گذشته ۲5 سال نرخ تورم در مقطع 

ناخالص  تولید  شود.رشد  رقمی  تک  سال 
داخلی در ۶ ماهه اول سال ۹5 در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل به ۷,۴ درصد رسیده 
است که حصول به چنین رشد از سال ۸۶ 
بی سابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید 
در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی 
به رشد نیمه اول سال ۹5 ایفا کرده است. 
لیکن بررسی شاخص های جانبی حوزه تولید 
نشان می دهد که روند بهبود در سایر بخش 

های اقتصاد کشور نیر شروع شده است.در 
این میان، شاخص تولید کارگاه های بزرگ 
صنعتی در ۶ ماهه اول سال ۹5 نسبت به 
دوره مشابه سال قبل به میزان ۳,5 درصد رشد 
داشته است. بررسی عملکرد شاخص مزبور به 
تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی نشانگر 
رشد   ۲۴ مجموع  از  گروه   ۱۷ مثبت  رشد 
اول  ماهه  در شش  است.  فعالیت صنعتی 
سال ۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت رشد 

مثبت را تجربه کردند.پیش بینی می شود با 
انتشار آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات 
بخش نفت به سایر بخش های اقتصادی، 
رشد اقتصادی یر نفتی کشور در سال جاری 
و سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. با 
توجه به افزایش صادرات نفت خام  و نیز رشد 
صادرات غیر نفتی گمرکی، تراز حساب جاری 
کشور در ۶ ماهه اول سال ۹5 نیز از مازاد 

مطلوبی برخوردار شده است.

کاهش نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ 

تمامی واحدهای مسکن مهر تا پایان 
دولت یازدهم تحویل داده می شوند 

 عصر اعتبار- احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی  
گفت: تا کنون از یک میلیون واحد تعداد ۶۹۰ 
هزار واحد را تحویل داده ایم، اگرچه حدود ۸۴۰ 
هزار واحد تحویل و ۸۲۰ هزار واحد سند گرفته 
اند. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: 
ساخت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن در 
کشور، کار گسترده ای است و از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه 
دستگاه ها مکلف هستند که همکاری کنند.وی بیان کرد: مبلغی که 
شورای پول و اعتبار تصویب کرده تا بانک مسکن به ساخت واحدهای 
مسکن مهر اختصاص دهد، باید قبل از پایان سال جاری پرداخت شود 

که تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است.

 برخی از بانک ها تحریم های خود را برداشتند

زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اظهار داشت: تولیدات متنوع فرهنگی و صنایع دستی ایرانی به عنوان یک 
سرمایه برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری مطرح است. رئیس سازمان میراث  
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به 
سؤالی در خصوص موضوع نقل و انتقال پول در 
صنایع دستی  بین المللی  و  اینترنتی  فروش های 
که  داریم  اینترنتی  فروشگاه صنایع دستی  هزار  حال حاضر ۳  در  گفت: 
برخی از آنها به کشورهای دیگر نیز محصوالت خود را عرضه می کنند 
و خوشبختانه بعد از ورود ایرباس برخی از بانک ها تحریم های خود را 
و  نقل  برای  مشکلی  زبردستان  به راه اندازی شبکه  توجه  با  و  برداشتند 

انتقال پول در این خصوص وجود ندارد.

ذخیره سازی یک میلیارد لیتری بنزین برای نوروز

سازی  ذخیره  آغاز  به  اشاره  با  نفت  وزیر  معاون  کاظمی  فارس-عباس 
بنزین برای ایام نوروز گفت: تاکنون بیش از یک میلیارد لیتر بنزین برای 
تعطیالت نوروز ذخیره شده است.وی با اشاره به 
ذخیره سازی بنزین برای ایام عید نوروز گفت: در 
حال حاضر پاالیشگاه های کشور بدون مشکل در 
حال تولید بنزین هستند که بخشی از بنزین تولید 
داخل به همراه بنزین وارداتی در مخازن پاالیشگاه 
ها از یک ماه قبل برای سفرهای نوروزی ذخیره سازی شده اند.معاون 
وزیر نفت با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیارد لیتر بنزین در 
مخازن ذخیره سازی شده است گفت: طبق سال های گذشته انتظار داریم 
مصرف بنزین در ایام تعطیالت نورزوی رکورد شکنی کند به همین دلیل 

از هم اکنون آماده افزایش مصرف در ایام نوروز هستیم.

تعاملی به نفع استان 

* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( از آن طرف،  هم حق 
مردم را به مسؤوالن کشوری بشناساند و هم حق 
آنها را از فراموشخانه های ذهنشان و یا پستوی 
بی عملی به قولهایشان بیرون بکشد. ناهماهنگی 
مجمع  بین  مطلوب  و  مناسب  تعامل  عدم  و 
مصداق  استان،  اجرایی  مدیران  و  نمایندگان 
مدیر  یک  است.  هاون  در  آب  کوبیدن  واقعی 
در حوزه ی کاری خود، نظر کارشناسی، طرح و 
ایده  خالقانه و نیازمندی و درخواست های متعدد 
های  دسترسی  نیز  نماینده  دیگر  سوی  از  دارد، 
باال و تعامالت نزدیک و نهادینه شده ای با وزرا 
و ذی نفوذین کابینه دارد، البی ها را می شناسد، 
 فرایندهای زودتر به نتیجه رسیدن پیگیری ها را 
زمان  مسلط،  و  اشرافیتی  دیدگاه   با  و  داند  می 
به  تیر  نشاندن  برای  مطالبات  طرح  چگونگی  و 

هدف را تشخیص می دهد. 
تأمل،  قابل  و  توجه  جالب  نکته  میان،  این  در 
گالیه ای دو طرفه است؛ از یک سو نمایندگان 
ارائه  عدم  از  مجلس  در  استان  مجمع  محترم 
و  مطلوب  های  پیگیری  یا  مناسب  های  طرح 
از  ارتباط گیری های مستمر برای حق مردم  یا 
سوی مدیران گالیه مند هستند و از سوی دیگر 
پیگیری  عدم  از  نیز  استانی  مسؤولین  و  مدیران 
مباحث حوزه  به  اولویت دهی  مناسب،  زمان  در 
نمایندگی نه حوزه استانی و همچنین ضعف در 
دفاع از حق مردم در مجلس و عدم تسلط فنی و 
کارشناسی نمایندگان محترم  به قوانین و پروژ ها 

گالیه مند و گاهی اوقات نگران هستند. 
برای پرکردن این حفره و درمان بیماری مزمن 
فقدان تعامل چه دارویی می توان تجویز کرد ؟ به 
نظر می رسد نسخه شفابخش یا حداقل کاهش 
های  حلقه  کردن  پیدا  بیماری،  این  آالم   دهنده 
بین  اجرایی  و  دیدگاهی  و  نظری  ی  مفقوده 
زبان  سو،  دیگر  از  است.  مدیران  و  نمایندگان 
و   نمایندگان  یکسان  هدف  نقطه  و  مشترک 
استان،  توسعه  و  مردم  به  یعنی خدمت  مدیران، 
زمینه ای مناسب را برای به حاشیه بردن توقعات 
نامناسب و محور قرار دادن مطالبات واقعی فراهم 
می نماید. افزون بر همه اینها، کارشناسانه نگاه 
کردن به وضعیت و شرایط استان و دلسوزانه گام 
برداشتن، محتوایی یکسان از بسته های خدمتی 
را تولید می کند که هم نمایندگان و هم مدیران 
به خوبی می توانند آنها را بشناسند و برای اجرایی 
شدنش گام بردارند. سفر  احتمالی و قریب الوقوع  
برای  میدانی  استان،  به  محترم  جمهور  رئیس 
سنجیدن دوباره ی این هماهنگی ها بین مدیران 

عزیز و نمایندگان محترم مجلس است. 
نمایندگان  از  برخی  های  صبحت  در  چنانچه 
از مصوبات  اگر بخشی  محترم مطرح می شود، 
وجود  ماحصل  مانده،  زمین  بر  قبلی  سفرهای 
هاست.  ناهماهنگی  عدم  این  از  هایی  حفره 
مدیران  دارند  انتظار  ها،  رسانه  هم  و  مردم  هم 
به  تری  اساسی  و  بلندتر  گام های  نمایندگان  و 
سمت همدیگر بردارند و برای به دوش کشیدن 
رسالت سنگین خدمت به مردم و توسعه استان، با 
هماهنگی و تعامل بیشتر و با دستهای فشرده تر 

در هم،  پیش بروند.
 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند )نوبت اول(

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام )نوبت 
اول( شرکت راس ساعت 15:30 روز شنبه 95/12/21 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان غفاری، خیابان 

شهید آهنی، خیابان پیروزی نبش پیروزی 7 برگزار می گردد.
از کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه فوق شرکت فرمایند.

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 
94/12/29 - انتخاب بازرس قانونی برای مدت یک سال - انتخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال- تصویب 

بودجه پیشنهادی سال 95 شرکت - سایر موارد در ارتباط با موضوع شرکت و اختیارات مجمع عمومی عادی
در ضمن افرادی که متقاضی کاندیداتوری برای هیئت مدیره و بازرس بر اساس شرایط و مقررات اساسنامه شرکت 
می باشند الزم است حداکثر تا تاریخ 95/12/19 با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و تکمیل فرم تقاضای ثبت نام 

هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجنداعالم آمادگی نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند )نوبت اول(
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 
16:30  روز شنبه مورخ 95/12/21 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان غفاری، خیابان شهید 

آهنی، خیابان پیروزی نبش پیروزی 7 برگزار می گردد.
از کلیه سهامداران دعوت می شود در جلسه فوق شرکت فرمایند.

دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره - اصالح برخی از مواد اساسنامه - تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت شرکت 
تغییر آدرس دفتر مرکزی - سایر موارد در ارتباط با موضوع شرکت و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند

آگهی مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری )مرحله اول(

شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/496 مورخ 
95/10/08 شورای اسالمی شهر سربیشه نسبت به فروش تعداد 25 قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع در خیابان 
جانبازان و شهید گورکانی)مجتمع تجاری ثامن( به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامین  منابع مالی مورد نیاز را از طریق مزایده 
کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. 
ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده درفرم مربوطه لحاظ گردیده است. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32662508 - 32664437 تماس حاصل فرمایند.
شهرداری سربیشه

شماره ردیف
قطعه

مساحتنوع کاربری
)مترمربع(

قیمت پایه 
هر مترمربع 

)ریال(

قیمت پایه کل 
هر قطعه
 )ریال(

۵ درصد سپرده 
هر قطعه
 )ریال(

آدرس ملک

نبش خیابان 604.234.0002۵4.040.00013.000.000تجاری 11
جانبازان و شهید 
گورکانی و حاشیه 

میدان 13 آبان 
)مجتمع تجاری 

ثامن(

604.034.000242.040.00012.۵00.000تجاری 22
604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 33
604.000.000240.000.00012.000.000تجاری 44
604.100.000246.000.00012.۵00.000تجاری ۵۵
604.134.000248.040.00012.۵00.000تجاری 66
603.۹34.000236.040.00012.000.000تجاری 77
603.۹34.000236.040.00012.000.000تجاری 88
603.۹34.000236.040.00012.000.000تجاری ۹۹
714.284.000304.164.0001۵.۵00.000تجاری 1010
714.100.0002۹1.100.0001۵.000.000تجاری 1111
۵8۵.367.000311.286.00016.000.000تجاری 1212
7۵.۵۵.134.000387.617.0001۹.۵00.000تجاری 1313
77.7۵.۵00.000427.3۵0.00021.۵00.000تجاری 1414
84.21۵.۵00.000436.1۵۵.00023.۵00.000تجاری 1۵1۵
76۵.267.000400.2۹2.00020.۵00.000تجاری 1616
874.400.000382.800.0001۹.۵00.000تجاری 1717
834.434.000368.022.00018.۵00.000تجاری 1818
724.467.000321.624.00016.۵00.000تجاری 1۹1۹
744.300.000318.200.00016.000.000تجاری 2020
714.300.00030۵.300.0001۵.۵00.000تجاری 2121
644.300.00027۵.200.00014.000.000تجاری 2222
604.167.0002۵0.020.00013.000.000تجاری 2323
604.167.0002۵0.020.00013.000.000تجاری 2424
604.267.0002۵6.020.00013.000.000تجاری 2۵2۵

به قیمت های پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد گردید. ضمنا ساخت طبق ضوابط اعالم شده توسط شهرداری خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

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 سه شنبه مورخ 1395/12/17 از ساعت 9 الی 10 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

درب اتوماتیک سید
مجری انواع:

 )درب های اتوماتیک ، 
جک  پارکینگی ، کرکره ، 

سکوریت اتومات(
09303107002
09155614880 

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  

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 0۹1۵۹63۹06۵

علـی آبادی 



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 30 بهمن 1395 * شماره 3726

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند میزبان شهید گمنام می شود 

شبستان-مسئول بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گفت: یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس ۱۲ اسفند همزمان با سالروز 
شهادت حضرت زهرا)سالم ا... علیها( در دانشکده کشاورزی دفن می شود. وی با بیان اینکه دانشکده کشاورزی تاکنون شهید گمنام نداشته است، 

افزود: این شهید گمنام با حضور دانشجویان و مسئوالن دانشگاه در کنار مسجد دانشگاه تدفین خواهد شد.

دعواهای سیاسی به اسم مردم

با سالم به روزنامه آوا ؛ امیدوارم متن ذیل را چاپ 
نموده و مثل همیشه بی طرفی خود را نشان دهید 
: از ظهر پنج شنبه که در فضای مجازی گشت 
با  را  و گذار می کنی صحنه جنگ جهانی سوم 
 چشمان خودت می بینی ، عده ای  با رد و بدل های
 پیام های انتقاد آمیز به  اظهارات استاندار  در جمع 
هنرمندان و با طرح عناوین سخیف ، وحشیانه و 
 بسیاری از عناوین دیگر در یک سنگر تیر اندازی
با  می کنند و عده ای دیگر نیز در سنگر مقابل 
به  منتقدین  دانستن  بی سواد  و  بی هنر خواندن 
سمت دیدگاه های آنها حمله می کنند . موضوع 
را که در میهمانی خانوادگی مطرح کردم همه به 
اتفاق گفتند هر دو گروه راست می گویند هم باید 
شاد بود هم باید به زندگی مردم رسید هم نباید به 
بهانه های دروغین و منتسب به دین جلوی شادی 
مردم را گرفت و هم نباید بخاطر شادی جامعه را 
به سمت ابتذال برد . پسر کوچکم که حال و هوای 
درسهای مدرسه اش را داشت گفت مگر بابا خود 
مردم در انتخابات تکلیف خودشان را با روشی که 
می خواهند زندگی کنند مشخص نمی کنند مگر 
مردم خودشان به جمهوری اسالمی رای نداده اند 
نماینده و رئیس جمهور و  این مردم  ، مگر خود 
خبرگان انتخاب نکرده اند پس چرا بقیه به اسم 
مردم حرف می زنند و این درحالی هست که مردم 
اصال هیچ حرفی نزده اند دلم می خواهد از طریق 
دعواها  این  طرفین  به  هم  شما  روزنامه  همین 
بگویم اوال فکر نکنید دارید به مردم لطف می کنید 
بلکه با طرح این مباحث در جامعه دارید استان را 
از مسیر اصلی توسعه دور می کنید و دوم اینکه 
 فصل الخطاب همه چیز رهبر عزیز و دیدگاه های 
منطبق بر دین ایشان است فصل الخطاب قانونی 
است که نمایندگان ما به آن رای داده اند و  شورای 
نگهبان تائید کرده و بخشنامه ای است که رئیس 
جمهور ما بر اساس آن صادر کرده است . علیهذا 
و  مردم  اسم  به  که  دعوا  این  یافتن  پایان  برای 
بهتر  است  شده  انجام  سیاسی  جریانات  کام  به 
است فقط ۹۰ روز صبر کنید تا ببینیم خود مردم 
انتخابات به چه کسی رای خواهند داد و چه  در 
از مسوولین  . ضمنا  پسندند  را می  دیدگاه هایی 
حساسیت  گرفتن  نظر  در  با  رود  می  انتظار  هم 
 روزهای منتهی به انتخابات ، از طرح دیدگاه هایی
که بخواهد ذهن جامعه را از توسعه واقعی دور کند 

بپرهیزند . ) یک شهروند بیرجندی ( 

از پیگیری مسئوالن ممنونیم 

چندی پیش یکی از کارگران شرکت ... با روزنامه 
آوای خراسان جنوبی تماس گرفته و عنوان کرد: 
 بیش از ۱۰۰ کارگر هستیم که در جاده کار می کنیم
و ۹ ماه بود حقوق نگرفته بودیم. اکثر کارگران 
از شرمندگی شب ها در محل  و  متاهل هستند 
خانواده  با  خالی  دست  با  تا  خوابیدند  می  پروژه 
راه  کل  اداره  به  زمانیکه  نشوند.  رو  به  رو  خود 
و شهرسازی مراجعه کردیم عنوان کردند متولی 
نیستند و کاری نمی توانند انجام دهند. در قبال 
مشغول  جا  آن  ما  که  پیمانکاری  شرکت  کار 
آن عالوه  کردن  نقد  که  اند  داده  اوراق  هستیم 
بر ضرر دادن زمان بر نیز می باشد. از طرفی در 
تامین اجتماعی هم بیمه برای ما رد نشده است. 
به دفتر فنی استانداری مراجعه کردیم و آنان ما را 
به اداره کار راهنمایی کردند. در نهایت با پیگیری 
های سرپرست اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و بخشدار شهرستان توانستیم حقوق 3 برج خود 
را بگیریم. وی درخواست کرد تا از این افراد که 
ثابت کردند با پیگیری می توان کار کارگران را 

راه انداخت تشکری در روزنامه چاپ شود.

از میان نامه های رسیده

استاندار پای ساز دل جمعی از هنرمندان استان
رخشانی ، هنرمند جانباز و آزاده : این هنرمندان انقالبی اند ؛ در اسارت اشکم در نیامد ولی بعد از آن به دلیل این که بخاطر هنرم  مرا از جبهه انحراف دانستند، اشکم را در آوردند 

 فارسی ، هنرمند خطاط :  متاسفانه توجهی به هنرمندان نشده است / محمدی ، فعال هنری تعزیه : دل هنرمندان والیتمدار استان را نشکنند ؛  برای اجرای یک مراسم تعزیه باید با 10 اداره هماهنگ کنیم!  
صدرا ، فعال هنرهای نمایشی : ادارات بلیط مجانی برای استخر دارند اما اعتبار برای تئاتر ندارند! / مولوی ، خواننده حماسی : ازبرنامه های موسیقی جلوگیری نکنید، این ها بچه های انقالب هستند

 استاندار : باید به حال هنر استان گریه کرد ؛  در برابر بی قانونی  سکوت نمی کنم  ؛ هنر به معنای واقعی اصال ابتذال نیست؛ اینکه نامناسب کار می شود، مربوط به ذات هنر نیست 

صمیمی  نشست  شنبه  پنج  صبح  حسینی- 
جمعی از هنرمندان جوان استان با استاندار در 
ابتدای  در  شد.  برگزار  جهانگردی  هتل  سالن 
و  فرهنگی  امور  کل  مدیر  محمودی  نشست 
از  خرسندی  ابراز  ضمن  استانداری  اجتماعی 
حضور هنرمندان، تاکید کرد: بعد زمان و مکان 
اجازه بهره گیری از محضر همه هنرمندان جوان 
را نمی دهد. اکبرپور مسئول موسسه فرهنگی 
 هنری عرفان نیز با بیان این که اولین جلسه ای
 است که هنرمندان توانسته اند با استاندار  دیدار

داشته باشند عنوان کرد: با توجه به گستردگی 
 حوزه هنر درخواست دارم که سلسله این نشست ها

در دستور کار استاندار قرار گیرد. به گفته وی 
موسیقی،  مختلف  های  رشته  از  هنرمندانی 
طراحی و خوشنویسی، ساخت آالت موسیقی، 
فیلم و عکس و کاریکاتور، و هنرهای تجسمی، 
گرافیک، تئاتر، طراحی، دوخت، رسانه و فضای 
معلوالن  هنرهای  و  دستی  هنرهای  مجازی، 
مراسم  ادامه  در  داشتند.  حضور  دیدار  این  در 
از رشته های مختلف درخواست ها  هنرمندان 

و مشکالت حوزه خود را مطرح کردند.

دلیل اصلی مشکالت هنرمندان
نوع نگاه مسئوالن است

“فارسی” خطاط و خوشنویس استان و فعال در 
زمینه هنرهای تجسمی خطاب به استاندار عنوان 
استان  در  که  کوتاهی  مدت  در  مطمئنا  کرد: 
حضور یافته اید متوجه استعدادهای خالقانه ای 
که در این منطقه داریم شده اید ولی متاسفانه 
با تاکید بر این  توجهی به ما نشده است. وی 
که تاکنون هیچ اقدام پایدار و موثری برای رشد 
شاید  داد:  ادامه  است  نشده  برداشته  هنرمندان 
بخشی از مشکالت کمبود اعتبارات باشد ولی 
این  است.  استان  مسئوالن  نگاه  نوع  آن  اهم 
مراسم  در  که  این  به  اشاره  با  بومی  هنرمند 
بزرگداشت افرادی مثل استاد حکیم نزاری بیش 
اثر خوشنویسی توسط هنرمندان خلق  از ۱۰۰ 
می شود افزود: ولی همان دستگاه های برگزار 
اثر را خریداری نمی  کننده همایش حتی یک 

کنند و این هنرمند را دلسرد می کند.
زمانی  آیا  را مطرح کرد که  پرسشی  “فارسی” 
نشده  داده  بها  دوخت  و  لباس  طراحان  به  که 
و جایگاهی برای آنان در نظر گرفته نمی شود 
انتظار دارید جامعه به سمت فرهنگ و پوشش 
آمده  استان  فرش  هنر  بر سر  نرود؟ چه  غرب 
است؟ وی با بیان این که نگاه مدیران به دستان 
هنرمند فرش باف نگاه به کارگر است تا یک اثر 
خالق هنری، اعالم کرد: در حوزه هنر شدیدا 
نیاز به عمل به گفتار مدیران داریم. به گفته وی 
 بسیاری از هنرمندان به واسطه این نامالیمتی ها

یا در فکر مهاجرت هستند یا خلوت گزیدن.
این هنرمند خطاط استان به قطع بیمه فعاالن 
حوزه هنرهای تجسمی از 3 سال پیش اشاره کرد 
: نبود تسهیالت ویژه، مشکل مسکن،  افزود  و 
کمبود امکانات فرهنگی و اصالح بودجه فرهنگی، 
کمبود زیرساخت های فرهنگی مانند نگارخانه ها 
با  از دیگر مشکالت این حوزه است. “فارسی” 
درخواست این که بخش خصوصی و موسسات 
فرهنگی هنری بیشتر از قبل فعال شوند ادامه 
داد: در استان فرهنگ سرای مجهزی نداریم. وی 
پیشنهاد داد: ساالنه حراج آثار هنری داشته باشیم 
و از ادارات درخواست شود تا در این حراج از آثار 
هنرمندان خریداری کنند و به واسطه این حمایت، 
این هنر استان به حرکت  چرخ به گل نشسته 
درآید.  از ظرفیت شهرداری ها و شورای شهر 

برای ایجاد فرهنگ سراها بیشتر استفاده شود.

هماهنگی با 10 اداره برای
برگزاری یک مراسم تعزیه

“محمدی” هنرمند فعال در حوزه تعزیه خوانی 
تعزیه  گروه  است  سال   3 که  این  بیان  با  هم 
خوانی در محل هیأت عاشقان اهل بیت مستقر 
شده است عنوان کرد: ساالنه حداقل 5 مجلس 
اجرا  به  مختلف  ایام  در  مداوم  طور  به  تعزیه 
گذاشته ایم که مورد استقبال واقع شده است. 
پسند  مورد  هنر  این  که  این  به  اشاره  با  وی 
دفتر  محل  تا  کرد  درخواست  است  ما  جامعه 
بنا به  اما  اندازی شده بود  تعزیه استان که راه 
از  بعد  امکانات  و  تجهیزات  نشدن  آماده  دلیل 
مدتی کمی تعطیل شد دوباره با تحقق قول های 
داده شده راه اندازی شود. این هنرمند استان با 
تاکید بر این که مسئوالن باید افتخار کنند که 
هیئات  در  فعال  نفره  هنری 4۰  گروه  یک  به 
مذهبی کمک کنند ادامه داد: امیدواریم از برخی 
ادارات دیده می شود  نامالیماتی که در برخی 

کاسته شده و دل هنرمندان والیتمدار استان را 
نشکنند. “محمدی” همچنین درخواست کرد تا 
مراسمات  برگزاری  برای  شده  شناخته  مکانی 
یا  بیرجند  رضا)ع(  امام  حسینیه  در  مثال  تعزیه 
کردن  پیدا  که  زیرا  شود،  گرفته  نظر  در  قلعه 
بیشتر  همیشه  مراسم  برگزاری  برای  مکانی 

انرژی هنرمندان را می گیرد.
استان  ادارات  کاری  موازی  از  همچنین  وی 
شکایت کرد و افزود: برای اجرای یک مراسم 

تعزیه باید با ۱۰ اداره هماهنگ کنیم!

هنرمند بومی 
قربانی ترس اجرای زنده

“حسینی” مدیر موسسه ماهور هم در این مراسم 
با تاکید بر این که خراسان جنوبی غیر صنعتی 
کشاورزی  برای  هم  مناسبی  شرایط  و  بوده 
با  را  استان  این  ندارد عنوان کرد:  و دامپروری 
استان های صنعتی مقایسه نکنید و اگر راهی 
دارد قوانین خاص و با توجه به محرومیت آن 
اعمال کنید. وی یکی از اصلی ترین مشکالت 
مالیات های سنگین حوزه موسسات هنری  را 
است  مالیات حق شهروند  افزود:  و  اعالم کرد 
اما نه زمانی که وام با ۲۰ درصد سود بدهد و 
نتواند از امکانات مسکن، درمان و بیمه منطقی 
برخوردار باشد. به گفته حسینی هنرمندان بیمه 
ندارند.  کارفرما  چون  ندارند  سنوات  ولی  دارند 
وی همچنین با گالیه از شهرداری عنوان کرد: 
خیلی از جشن های داخل شهر را حاضر هستند 
از  خارج  گروه  به  تومان  میلیون   4۰ هزینه  با 
استان بدهند اما با 3 میلیون تومان به هنرمند 

با تجربه بومی منطقه واگذار نکنند.

نامه ای که روی میز
روابط عمومی ها خاک می خورد

مدیر مسئول موسسه ماهور با اشاره به این که 
نامه  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  پیش  سال   3
داشتن  بر  مبنی  روابط عمومی ها  تمام  به  ای 
بودند اضافه  با موسسات هنری داده  همکاری 
کرد: متاسفانه نامه فقط روی میز گذاشته شده و 
همکاری صورت نمی گیرد. حسینی تقاضا کرد 
تا اشخاص حقیقی فعال در حوزه هنر ساماندهی 
بودن  پایین  دلیل  به  ها  ارگان  که  زیرا  شوند 
هزینه های این افراد، قراردادهای خود را با آنان 
می بندند که اکثرا تهیه کنندگان صدا و سیما 
محیطی  تبلیغات  که  این  بیان  با  وی  هستند. 
واگذار  ماهور  به موسسه  از شهر  نقطه  چندین 
 شده است عنوان کرد: علی رغم نامه نگاری های

 متعدد تعرفه های باالیی که توسط شورای شهر 
مشخص شده پایین نیاورده اند.

دوست دارم بگویم حالمان
 خوب است ولی...

“صدرا” هنرمند فعال در حوزه سینما و هنر با 
اشاره به فعال بودن ۱4 گروه نمایشی در استان 
عنوان کرد: از ابتدای سال در شهرستان بیرجند 
۹ اجرا داشته ایم که امیدواریم تا پایان سال به 
۱۲ مورد برسد. وی به حضور نمایش “ عروس 
خوشه های عقاقی” در فستیوال ارمنستان اشاره 
کرد و افزود: اولین بار بود که از استان خراسان 
جنوبی حضور یک اجرا در جشنواره های خارج از 
کشور را داشتیم. “صدرا” شروع درخواست های 
خود از استاندار را این گونه شروع کرد: دوست 
مشکالت  اما  است  خوب  حالمان  بگویم  دارم 
زیادی داریم در ابتدا باید با خودمان کنار بیاییم و 

مشکالت داخلی خودمان را حل کنیم.

ما هنرمندان محکم تر از آن هستیم 
که صحنه را ترک کنیم

وی کمبود فضا و امکانات و نبود سالن تخصصی 
تئاتر را از مشکالت این حوزه هنری دانست و 
ادامه داد: عدم حضور مسئوالن فرهنگی ادارات 
این  اجراها واقعا جای تعجب دارد،  مختلف در 
ادارات بلیط مجانی برای استخر دارند اما اعتبار 
برای بلیط تئاتر ندارند! وی اضافه کرد: بیشتر از 
7 بار برای مسئوالن فرهنگی ادارات، شهرداری 
هیچ  اما  فرستادیم  نامه  دعوت  و شورای شهر 
وقت نیامدند و این باعث می شود تصور کنم 

برای آنان هیچ اهمیتی نداریم.
این هنرمند استان با تاکید بر این که در ادارات 
تاسف  اظهار  ندارد  وجود  فرهنگی  آگاهی 
ارگان ها و  از سمت  بیشترین توهین ها  کرد: 
مسئوالن فرهنگی دانشگاه ها به ما شده است.

ما  اما  هست،  و  بوده  مشکل  کرد:  بیان  وی 

که صحنه  آن هستیم  از  تر  هنرمندان محکم 
را به دلیل مشکالت ترک کنیم.

از هم پاشیده شدن یک ُارکستر
 به دلیل نبود فضا برای تمرین

 “عنانی” فعال در حوزه موسیقی کودک نیز از 
خود  حوزه  های  خواسته  که  بود  افرادی  دیگر 
را مطرح کرد. وی یکی از بزرگترین مشکالت 
عنوان  تمرین  برای  مکانی  نبود  را  خود  حوزه 
بزرگی  اُرکستر  پیش  سال  داد: 4  ادامه  و  کرد 
به دلیل همین مشکل از هم پاشید و اجرا نشد. 
“عنانی” با بیان این که به عنوان یک نوازنده 
هیچ اعتباری در شهر ندارم اظهار کرد: استادی 
را سراغ دارم که با 3۰ سال سابقه کار نمی تواند 
وام بگیرد چون نه کارمند است، نه فیش حقوقی 
دارد و نه... زحمات ما به چه دردی می خوردند؟ 
با  هایی  کنسرت  بیرجند  در   : کرد  تقاضا  وی 
بتوانیم  تا  شود  برگزار  برجسته  اساتید  حضور 

بدون پرداخت هزینه رفتن تا تهران، همین جا از 
تجربه آنان استفاده کنیم.

مسئوالن از خدا بترسند
نه میز و صندلی چوبی

“هامونی” خواننده و فعال موسیقی و معلم نیز 
یا  استان  هنرمندان  درصد  که ۹۰  این  بیان  با 
کارمند هستند و یا کاسب اضافه کرد: ۱۰ درصد 
دیگر نیز به دنبال داشتن شغل دوم هستند زیرا 
خراب  بسیار  استان  هنرمندان  معیشت  وضع 
است. وی ادامه داد: شرم دارم بگویم هنرمندی 
را می شناسم که برای یک وعده غذا محتاج 
باید هنر خود  مغازه  برای شاگردی در  و  است 
وضع  دالیل  از  یکی  هامونی  بگذارد.  کنار  را 
اقتصادی نامناسب هنرمندان را بها ندادن به آنان 
دانست و افزود: زمانی که مسئول یک ارگان می 
ترسد اجرای زنده برگزار کند، حتی اگر از همین 
خاک باشد درد بزرگی است. وی با اشاره به این 
انداخته  راه  اُرکستر حرفه ای  که 3 سال است 
ولی فقط 7 اجرا داشته اند از استاندار تقاضا کرد: 
از خدا  باید  نترسند،  این مسئوالن  کنید  کاری 

بترسند نه میز و صندلی چوبی...

اگر امنیت فکری تامین باشد 
موفق می شویم

“مولوی” مجری صدا و سیما و خواننده حماسی 
 استان هم با گالیه از این موضوع که سرمایه های

استان روی هنرمندان غیر بومی هزینه می شود 
جلوگیری  موسیقی  های  ازبرنامه  کرد:  عنوان 
نکنید، این ها بچه های انقالب هستند. “ملکیان” 
تا  کرد  درخواست  هم  عکاسی  خانه  مسئول 
جشنواره بیرجند در قاب ایران مجدد برگزار شود. 
“مدنی” جوان ترین هنرمند حاضر در جلسه با ۱6 
سال سن، از دیگر افراد سخنران این مراسم بود. 
وی که با جسارت و لحنی جذاب از همان ابتدا 
به فشار آوردن نهادهایی که اختیار قانونی ندارند 
انتقاد کرد ادامه داد: اولین اثری که کارگردانی 
مجوز  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  از  کردم 
گرفت، حتی به نزد نماینده ولی فقیه در استان 
 رفتیم و ایشان نیز اجازه دادند اما دستگاه های

دیگری با این عنوان که فاطمیه است از اکران 
آن جلوگیری کردند! وی اضافه کرد: اگر امنیت 

فکری ما تامین باشد می توانیم موفق باشیم.

غیر منطقی است که اماکن
هم از ما مجوز می خواهد

اکبر پور مدیر مسئول موسسه عرفان نیز با تاکید 

بر این که مرجع صدور مجوزهای فرهنگی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد است و از طرف دیگر شورای 
تامین فرمانداری نیز اجازه صادر کرده است انتقاد 
کرد: غیر منطقی است که در این لحظه اماکن 
اعالم می کند باید از ما هم مجوز بگیرید! وی 
با بیان این که در استان سالن اجرای مراسم با 
فضای کافی نداریم عنوان کرد: باید از تاالرهای 
عروسی استفاده کنیم که از طرف دیگر بردن 
وی  باشد!  می  ممنوع  نیز  ها  آن  در  زنده  ساز 
به سالن ورزشی شهیدین قاسمی اشاره کرد و 
افزود: اعالم کرده اند به دلیل نام این سالن، نمی 
توانید در آن اجرا داشته باشید! اکبرپور با اشاره 
دانشجویی  داشتن شهر  به  این که همیشه  به 
افتخار می کنیم ادامه داد: برای دانشجوها چه 
التحصیلی فارغ  های  جشن  حتی  ایم؟   کرده 

تنها سالن  نیز ممنوع شده است. به گفته وی 
استاندارد استان، آمفی تئاتر دانشگاه پیام نور است 
 که آن را نیز در اختیار هنرمندان قرار نمی دهند.

بنده  با  بار  ناظری سه  افزود: گروه شهرام  وی 

تماس گرفت ولی شرم داشتم بگویم ما این جا 
برای برگزاری برنامه کنسرت سالن نداریم!

نجابت مردم را به سخره گرفته اند

استاندار  از  عرفان  موسسه  مسئول  مدیر 
مجموعه  تکمیل  برای  که  کرد  درخواست 
و  شیرازی  صیاد  ابتدای  شهرداری  فرهنگی 
فرهنگ و ارشاد در ابتدای شهید ناصری اعتبار 
در نظر گیرد. اکبرپور اضافه کرد: متاسفانه تا این 
لحظه شورای فرهنگ عمومی هیچ مشورتی با 
 هنرمندان نکرده است. وی با بیان این که عده ای

مردم نجیب خراسان جنوبی را به واسطه همین 
 نجابت به سخره گرفته اند عنوان کرد: دستگاه های

آورند،  می  فشار  خیلی  اماکن  ویژه  به  نظارتی 
به طوریکه تصور می کنم موسسات فرهنگی 
فقط برای این تاسیس شده اند تا سیستم های 

نظارتی روی آن ها انگشت بگذارند.
موضوع  این  به  عرفان  موسسه  مسئول  مدیر 
به  متعلق  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  ساختمان   که 
افزود:  و  کرد  اشاره  است  هنری  های  انجمن 
بتوانند  ها  انجمن  تا  دهید  اختصاص  اعتباری 
با  اکبرپور  کنند.  پیدا  انتقال  ساختمان  این  به 
درخواست از استاندار برای حمایت از مدیر کل 
اقتصاد هنری  اجرای طرح  و  ارشاد  و  فرهنگ 
عامل  های  بانک  با  توانید  می  اگر  داد:  ادامه 

صحبت کنید تا به هنرمندان وام اعطا کنند.

این هنرمندان انقالبی اند

و  مراسم  این  پیشکسوت  هنرمند  “رخشانی” 
افرادی  از  نیز،  مقدس  دفاع  آزادگان  از  یکی 
پارک  در  را  مراسم  متعدد  اجراهای  که  است 
آزادگان داشته است. وی عنوان کرد: در زمان 
اسارت اشکم درنیامد ولی در دوران بعد از آن 
به دلیل این که برخی ما را به واسطه حرفه ای 
که داریم از جبهه انحراف دانستند، اشکمان را 
وارد  را  مشکل  ترین  مهم  رخشانی  آوردند.  در 
برای نظام  کردن سالیق شخصی مدیران که 
دشمن می تراشند دانست و افزود: از هنرمندان 
مخالف رهبر می سازند، در حالی که همه این 

افراد انقالبی اند و با عمل ثابت کرده اند.

باید به حال هنر استان گریه کرد

در ادامه مراسم پرویزی استاندار خراسان جنوبی 
با  ابتدا  همان  در  وی  پرداخت.  ایراد سخن  به 
تاکید بر این که بخشی از دغدغه های هنرمندان 
را به صورت مکتوب به دستگاه ها اعالم می 
کرد:  عنوان  خواهم  می  توضیح  آنها  از  و  کنم 

معاون سیاسی استانداری نیز باید پیگیری کند 
و نتایج ان را در اخیار انجمن های هنری قرار 
هنر  حال  به  باید  کرد:  بیان  تاثر  با  وی  بدهد. 
این استان گریه کرد زیرا که فضا، فضا خوبی 
نیست، کمبود بودجه درد نیست باید تفکرها را 
اصالح کرد. استاندار با اشاره به این که برخی از 
 آقایان با نام دین با همه چیز مخالفت می کنند

ادامه داد: موضوعاتی که هیچ ارتباطی به دین ندارد 
را ابزار می کنند، تفکر ظالمانه ای که در بخشی 
شماری انگشت  افراد  و  کرده  رسوخ  جامعه   از 

توسعه  عمده  موانع  افراد  همین  ولی  هستند 
فرهنگی استان شده اند.

مدیری که ترس از دست دادن
مقام را دارد، انسان نیست

وی با بیان این که افراد در حوزه های مختلف 
برخی  ام  شنیده  کرد:  عنوان  دارند  مشکالت 
مدیران می ترسند، در جلسه شورای اداری هم 

اعالم کردم مدیری که خود را خوار میز می کند 
و از ترس از دست دادن مقامش خدمت نکند، 
باید به انسانیت آن شک کرد! استاندار با تاکید 
بر این که اگر مدیری از موضعی بترسد از همان 
موضع از وی سوء استفاده می کنند اضافه کرد: هر 
 کس به میز و صندلی خود دلببندد جزو آدم هایی

 است که به ممکلت آسیب می رساند.  به گفته 
استان  این  که  هستیم  مدعی  همه  پرویزی 
فرهنگی است ولی چرا باید با سایر استان ها از 
جمله خراسان شمالی، در حوزه ی هنری آنقدر 
بودجه  عمده  بخش  وی  باشیم.  داشته  تفاوت 
فرهنگی را خارج از دولت اعالم کرد و ادامه داد: 
غیر از آموزش و پرورش و آموزش عالی و اداره 
 ارشاد که به دولت متصل بوده و همیشه ضربه خور

است بقیه حوزه ها زیر نظر دولت نیستند.  استاندار 
با بیان اینکه درد شما درد ما هم است، افزود: االن 
که این سخنان را می گویم، میز و پست خودم را 

کنار گذاشته ام و نگران هم نیستم.
پرویزی با تاکید بر این که باید فکری اساسی شود 
عنوان کرد: بیرجند هنوز شهر پادگان ها است و 
این اصال مناسب مردم استان نیست. وی ادامه 
داد: بخش عمده کار بر عهده شما هنرمندان، 
مراکز فرهنگی، اساتید و دانشگاه ها است. وی 
به حضور خود در جلسه شورای فرهنگ عمومی 
استانداری  پست  گری  تصدی  روز  دومین  در 
اشاره کرد و افزود: حرف هایی که در آن جلسه 
به  خطاب  کرد.  متاثر  را  من  شدت  به  شنیدم 
نمایندگان  شما  کردم:  اعالم  جلسه  آن  حضار 
هایتان تصمیم  که  حالی  در  هستید   مردم 

به نفع آنان نیست؟!

در برابر خالف قانون سکوت نمی کنم

استاندار با تاکید بر این که هیچ شورایی نباید 
در  داد:  ادامه  بگیرد  قانون  بر خالف  تصمیمی 
همانطور  شود  عمل  قانون  که خالف  جاهایی 
که تاکنون سکوت نکردم از این پس هم تحمل 
نخواهم کرد. پرویزی خطاب به فرمانده نیروی 
پاسخ گو  باید  با صراحت عنوان کرد:  انتظامی 
باشید که این اماکن کیست و  چرا برای مردم 
اند؟ وی به شکایت  شهر پادگان درست کرده 
اصناف فردوس از اماکن که گیر داده بود “چرا 
خارجی  لغت  این  ایتالیایی!  غذای  اید  نوشته 
است”، اشاره کرد و افزود: همیشه تذکر داده ایم 
که به راحتی مجوز ندهید و مراقب باشید، اما 
هنگامی که صادر کردید باید پای آن بایستید. 
استاندار با اشاره به این که هنر به معنای واقعی 
مبتذل  هنرمندی  هیچ  و  نیست  ابتذال  اصال 
نیست، اضافه کرد: اینکه نامناسب کار می شود، 

مربوط به ذات هنر نیست.

هفت ماه است می خواهیم جشن 
برگزار کنیم اما نشده است

امیدواریم مدیرانی که  این که  بیان  با  استاندار 
و  بروند  کنار  هستند  صندلیشان  و  میز  نگران 
مردم را بیش از این اذیت نکنند تاکید کرد: تخلیه 
پیگیری خواهیم  را  ارشاد  و  فرهنگ  ساختمان 
های انجمن  اختیار  در  ساختمان  این  تا   کرد 

همچنین  افزود:  پرویزی  بگیرد.  قرار  هنری 
انجمن های هنری اگر مایل باشند سالن های 
جلسه  در  را  موضوع  این  کنند  اداره  را  ارشاد 

شورای اداری تصویب خواهیم کرد.
وی با اشاره به این که 7 ماه است می خواهم 
مراسمی برای خانواده استانداری در هفته دولت 
و دهه فجر برگزار کنم اظهار کرد: امروز فهمیدم 
مشکل کار کجاست و مشخص شد مجموعه 

من نیز بنده را همراهی نکرده اند!
به گفته استاندار آن هایی که تهمت می زنند زیاد 
 هستند و اگر کاری صورت می گیرد می گویند

 مال دولت گذشته است، و یا به نام سازمان های 
دیگر تمام می شود. پرویزی به پیشرفت جاده 
بیرجند قاین و دیگر پروژه هایی که سال ها رها 
بوده اند اشاره کرد و افزود: 8۰-7۰ میلیارد تومان 
اعتبار تزریق کرده ایم اما رسانه ها مسیر دیگری 
برخی  متاسفانه  افزود:  نشان می دهند. وی  را 
 سایت های خبری از قول من دروغ می نویسند.

اکثر هنرمندان با وضو تار می زنند

  وی در ادامه عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور
“مردم  گفتم  ایشان  به  شمالی  خراسان  به 
مرسوم  و  هستند  شاد  مردمی  شمالی  خراسان 
است آقایان می رقصند؛ خانم ها می رقصند”، 
زند؟  می  آسیب  جایی  به  مردم  شادبودن  آیا 
 استاندار ادامه داد: نباید مرزبندی ها به گونه ای

کنار  را  موسیقی  و  شده  ناامید  فرد  که  باشد 
روزها  آن  به  بازگشت  افسوس  االن  و  بگذارد 
که  افرادی  کرد:  تاکید  پرویزی  بخوریم.  را 
معتقدی  افراد  اند  شده  عجین  موسیقی  تار  با 
نوازند. می  تار  وضو  با  اکثرا  که   هستند 

 رئیس جمهور در اجرای زنده ای که در خراسان 
شمالی برگزار شد گفت:” این مردم با موسیقی 
سنتی زنده هستند، اجازه دهید به کار خود ادامه 
دهند.” وی با بیان این که این وظیفه ماست که 
شرایط و فضا را بهتر کنیم اضافه کرد: به مدیران 
هر  از  و  کنند  پیدا  که حضور  کنم  می  توصیه 
نوع هنری حمایت کنند. استاندار درباره انتصاب 
مدیران فرهنگی بیان کرد: برخی از مدیران -۱۰

۱5 سال است که مدیرند. اگر الزم باشد حتما در 
 رسانه ها درباره برخی اعتباراتی که داده می شود،

خواهم گفت، عده ای معدود هم هستند به مدیران 
فشار می آوردند که این افراد عددی نیستند و 
 می توان با حضور مردم آن ها را اصالح کرد.

اسپانسر ها از تفکر حاکم
بر فضا می ترسند

پرویزی وضع معیشت هنرمندان را دردی دانست 
حضور  برای  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  افزود:  و 
حوزه  در  کند،  تالش  ها  شرکت  و  اسپانسرها 
ورزش نیز اسپانسر نداریم زیرا که متاسفانه فردی 
 که اسپانسر می شود سریع یقه اش را می گیرند

و می گویند شما که متدین هستید، چرا برخالف 
 دین عمل می کنید؟ یا چرا به افرادی پول می دهید

باید  کنند   بازی  فوتبال  لخت  بروند  که 
اینکه  وی  گفته  به  شود.  اصالح  تفکرها 
سال  ایام  تمام  باید  قاسمی  شهیدین  سالن 
اظهار کرد : باشد اصال مناسب نیست   تعطیل 

در  نیز  موسیقی  و  تئاتر  تعزیه،  نمایش،  باید   
که  این  بر  تاکید  با  استاندار  شود.  برگزار  آن 
ممنوع  اصال  التحصیلی  فارغ  جشن  برگزاری 
اضافه  شود  گرفته  آن  جلوی  نباید  و  نیست 
 کرد: سالن پیام نور را برای اجرای برنامه های

گروه های هنری پیگیری خواهیم کرد. پرویزی 
 خطاب به هنرمندان حاضر عنوان کرد: دستگاه های

کرده،  خود  وظایف  انجام  به  وادار  را  اجرایی 
فضای فرهنگی سالم را شما پررنگ کنید.

اگر  که  است  قانون  صریح  نص  وی  گفته  به 
تمام  نیمه  های  پروژه  بتواند  خصوصی  بخش 
نبود  و  فراخوان  از  پس  کند،  اداره  را  دولتی 
متقاضی، باید با 8۰ درصد زیر قیمت کارشناسی 
کاربری  از  که  این  شرط  با  شود  واگذار  شده 
خود خارج نشود.  استاندار در پایان اظهار کرد: 
کار  که  جایی  و  بگوییم  راست  ایم  یادگرفته 
نشدنی است قولی ندهیم و هر جا بتوانیم با تمام 

توان پیگیری می کنیم. 

 

به  باید  جنوبی  خراسان  شهروند  یک  عنوان  به 
تولیت  که  حال  رود  می  انتظار  بگویم  مسئوالن 
آستان قدس به نوعی به مردم این استان وابستگی 
 دارد تمام همتتان را برای توسعه استان با کمک های
بارگاه امام رضا )ع( و تولیت محترم آنجا دهید و از 

این فرصت مغتنم استفاده کافی انجام شود .
۹3۰ ... 8۱۲

سفر  مثل   ، جمهور  رئیس  سفر  از  بعد  امیدوارم 
نشده  جذب  اعتبارات  که  نگویند  نوبخت  آقای 
است لطفا مدیران استان طرح عملیاتی بدهند . نه 
زیاد بخواهند نه کم و آنچه را بخواهند که مطمئن 

هستند تا پایان این دولت انجام خواهد شد 
۹۱5 ... ۰3۹
مردم  با  اینکه  به جای  لطفا  رئیس جمهور  اقای 
و  است  بیکاری  بگوئید  همش  و  شوید  همزبان 
بیکاری اقدامی کنید تا بیکاری حل شود مردم شما 
را برای همزبانی انتخاب نکرده اند بلکه برای حل 

مشکالت رئیس جمهور شده اید 
ارسالی به تلگرام آوا
 آقایان مسئول که در خواب زمستانی به سر می برید
کاش روز جمعه سری به جاده بنده دره می زدید 
تا متوجه شوید که مردم عزیز مرکز استان چقدر 
اقدامی  هیچ  شما  و  دارند  تفریحی  اماکن  کمبود 
 برای آن انجام نداده اید . اگر جوانان ما به سمت
 اعتیاد گرایش پیدا کرده اند عملکرد شما نقش بزرگی
در هدایتشان داشته تا دیر نشده و مرزهایمان از 
جوانان سالم و غیور خالی نشده است لطفا برای 
زیرساخت های تفریحی مردم کاری کنید نگذارید 
تفریح جوانان ما دود و دم و قلیان شود هر کدام از 

خانواده ها به نوعی با معضل درگیرند 
۹36 ... 77۰
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یادداشت

کرامت و عزت زنان 
در محیط های اداری و 
اجتماعی

* حجت االسالم عبدالغفار امیدوار

شغل و کار بیرون از منزل در وهله اول بنا بر 
بنا بر  از آن مرد است. اوال  نقلی  دالیل عقلی و 
تقسیمی که پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله فرمود 
کارهای خانه از آن زنان و کارهای بیرون از آن 
آقایان است و حضرت زهرا سالم اهلل علیها فرمود: 
بهترین چیز برای زنان این است که مرد نامحرمی 
نبینند.  را  نامحرمی  مرد  نیز  آنها  و  نبیند  را  آنها 
ثانیا دالیلی عقلی و تجربی نیز بر آن قائم است 
خطیر  تربیت  به  زنان  رسیدگی  اولویت  جمله؛  از 
اهمیت  دلیل  )به  خانواده  کانون  و حفظ  فرزندان 
تربیت و توانایی فطری زنان در ارتباط با فرزندان و 
خانواده(، بقاء توان زن جهت تامین عواطف خانواده، 
کمبود شغل در کشور ایران )و وجوب شرعی تامین 
نفقه بر مردان(، تناسب بیشتر کار بیرون با روحیه 
کارهای  به سپردن  را  ما  ... که همگی  و  مردان 
بیرون به خصوص »شغل های مردانه« به جنس 
مرد رهنمون می سازد. ثالثا خانمها باید دقت کنند 
که اشغال پست های اجتماعی و بی کاری مردان 
در کل به ضرر آنها منجر خواهد شد؛ چه اینکه در 
و تشکیل  ازدواج  از  مردان  بالتبع  چنین شرایطی 
خانواده سر باز می زنند و نبود شغل، مردان را به 
انواع فسادهای اجتماعی و اخالقی و ... می کشاند 
)گرچه اشتغال زنان فوائدی هم برای آنان دارد اما 
عقل سلیم می گوید اگر مضرات کّما یا کیفا بیشتر 
عاقالنه  آن  ادامه  وقت  هیچ  قطعاً  باشد  فوائد  از 
نیست(. به عبارت دیگر در زمان حاضر ما با زنان 
تحصیل کرده ای طرف هستیم که توانائی هایی 
دارند و بخاطر پیشرفت تکنولوژی و تعداد کمتر 
و  برخوردار هستند  بیشتری  بال  فراغ  از  فرزندان 
صرفا کار در خانه رضایتمندی الزم را برای آنان 
ایجاد نمی کند و احساس بطالت و افسردگی می 
کنند، از طرفی متاسفانه شغل به اندازه کافی در 
جامعه وجود ندارد و اشتغال باالی خانمها بسیاری 
از مردان را با بحران اشتغال و پیامدهای پیچیده 
از  باید  در چنین شرایطی  است.  کرده  مواجه  آن 
خودخواهی و نگاه فردی و لجبازی های جنسیتی 
دست برداریم و با نگاهی جامع نگر و دوراندیشانه 

به حل و فصل منطقی آن همت بگماریم.
زنان  عزت  و  کرامت  حفظ  راهکارهای 
تکریم  اجتماعی:  و  اداری  های  درمحیط 
شخصیت زن در محیطهای اجتماعی و اداری بر 
معظم  مقام  رهنمودهای  و  اسالمی  سنن  اساس 

رهبری عمدتا به رعایت دو اصل است:
اصل اول: حفظ عفاف و حجاب و رعایت حریم 

محرم و نامحرم؛
با  بانوان  اداری  و  اجتماعی  فعالیت  دوم:  اصل 
رعایت حفظ اولویت خانواده و فرزندان و محوریت 

زنان در خانه و خانواده.
یعنی برنامه ریزی ها برای حضور زنان در محیط 
کار و اجتماع باید بگونه ای باشد که دو مطلب فوق 
در آن لحاظ شود؛ به عنوان مثال تفکیک جنسیتی 
محیط کاری )حتی المقدور( و کاهش ساعات کاری 
و  آن  از  بعد  و  بارداری  ایام  در  الزم  مرخصی  و 
همچنین فرهنگسازی کمک دهی مردان به خانمها 
بین زن و مرد  امور منزل و تقسیم کار منزل  در 
و ... نمونه برنامه هایی در تامین دو اصل مذکور 
می باشند. اما بنا بر آنچه که از بسیاری خانم ها 
شنیده می شود شاید بتوان اصل سومی نیز به دو 
اصل سابق افزود و آن بنا بر عدالت اسالمی اصل 
از برخی  استفاده  یعنی  »شایسته ساالری« است؛ 
زنان خاص در پست های سطوح باال متناسب با 
سطح سواد و تجربه و شایستگی های مدیریتی آنان 

)به ویژه در شغلهای مرتبط با خانمها(.
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این نکات را زمان نوشتن چک بانکی 

حتمًا رعایت کنید

تابناک-  چک مانند چاقوست که هم می شود 
از آن خوب استفاده کرد و هم بد. باید قبل از دادن 
دسته چک به یک فرد قوانین و فرهنگ استفاده از 
آن به او بطور کامل آموزش داد. خیلی ها به دلیل 
ناآگاهی و استفاده ناصحیح از چک به زندان افتاده و 
مشکالت جدی ای برایشان پیش آمده است. قابل 
توجه است که بسیاری از متهمان زندانها را افرادی 
تشکیل می دهد که به سبب ناآگاهی از قانون چک 

گرفتار شده اند. 
1. درهنگام نوشتن متن چک سعی کنید خودتان 
وباقلم خودتان متن چک رابنویسید حتی اگرطرف 
هرگزاجازه  باشد  شما  اعتماد  شمامورد  مقابل 

ندهیددیگران متن چک رابنویسند.
تومان  هم  چک«  »مبلغ  درقسمت   .2
تومان  دومیلیون  مثال:  را،  ریال  رابنویسیدوهم 

برابربا بیست میلیون ریال. 
3. درقسمت »دروجه « سعی کنیدکه وجه رابه 
اسم شخص بنویسیدوتامی توانید از نوشتن کلمه 

حامل خودداری کنید.
4. بعدازآنکه اسم طرف رانوشتید، برای جلوگیری 
»بابت  چک  که  بنویسید  احتمالی  استفاده  ازسوء 
« چه چیزی صادرشده است ، مثال » آقای علی 

محمدی بابت خرید یک دستگاه ماشین «
5. درداخل شکل مستطیل که بایدمبلغ به عدد 
نوشته شودسعی کنیدازسمت چپ باکمترین فاصله 
به حرف » ر« درکلمه » ریال « شروع به نوشتن 
تاانتهای  آن  درجلوی  مبلغ  ازنوشتن  وپس  کرده 

مستطیل خط تیره کشیده شود.
نظربرای  مورد  عدد  نوشتن  از  پس   .6
روی  نواری  رقم،چشب  اززیادنمودن  جلوگیری 

مبلغ چسبانیده شود.
چک  خوردگی  قلم  بدون  چنانچه   .7
رانوشتیدوامضاء کردیددرباالی شکل مستطیل که 
رقم رانوشتیداین کلمه را امضاء کنید؛× بدون خط 
خوردگی × و دو طرف آن راباعالمت ضربدر»×« 
دچارقلم  نوشتن  هنگام  در  چنانچه  اگر  و  ببندید 
خوردگی شد ولواین که یک حرف یایک عدد باشد 
پشت چک قید کنید که: مبلغ فالن و تاریخ فالن 
صحیح است و قلم خوردگی از اینجانب می باشد 
این جمله رادر پشت چک در گوشه ای قید کنید و 

امضاءنموده و سپس زیرآن را خط بکشیید.
8. پس از صدور چک ته چک رانیزکامل کنید 
و تاریخ چک و مبلغ چک و این که چک را به چه 

کسی دادید؛ حتما قید کنید.
9. چنانچه دسته چک یا یک برگ از وراق چک 
مفقود یا مورد سرقت قرار گرفت در اسدع وقت به 
بانک اطالع دهید و طبق ماده 14 قانون چک ظرف 
مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نموده و ضمن 
طرح شکایت دستور قضائی را به بانک تحویل دهید. 
چنانچه دستورقضائی انجام نشود بانک مسئولیتی 
پرداخت  را  وجه چک  تواند  می  و  داشت  نخواهد 

نموده و یا چک را برگشت بزند.
10. اگر در متن چک جفل و دستکاری صورت گیرد 
یا مورد کالهبرداری قرار گیرد و یا اختالف حساب وجود 

داشته باشد مطابق دستور بند13 عمل کنید.
11. چنانچه معامله و یا قراردادی با چک صورت 
گرفت شماره چک و مبلغ چک و تاریخ آن حتمًا 

در تن قرار داد قید شود.
12. از ضمانت با چک برای افرادی که نمی شناسید 

یا احتمال عدم پرداخت می دهید خودداری کنید.

خواندنی ها  نخبه کالس ششمی در چهکند بیرجند

مخترع کوچک
که  استان  نخبگان  از  تجلیل  جشن  در  حسینی- 
را  آنان تعجب همگان  از  در دهه فجر برگزار شد، یکی 
برانگیخت. “سید مهدی حسین پور” دانش آموز پایه ششم 
دبستان پسرانه “زنده یاد مقدم” و کوچکترین نخبه استان، 
بود.  گذاشته  دهان  به  انگشت  را  همه  اختراع  چندین  با 
راه  برکناره  روستایی  رفتیم  به  چهکند  بهانه،  همین  به 
بیرجند -کرمان  تا با او در فضای گرم و صمیمی مدرسه، 
جایی که به فکر پویای این دانش آموز شاخ و برگ اضافه 
می شد، گفت و گو کنیم. وارد دفتر که شدیم  ناصری 
مدیر مدرسه و  علوی معلم سیار و مشوق ایده های سید 
اختراع  بودند. روی میزی کوچک چند  ما  منتظر  مهدی 
را با نظم به همراه لوح تقدیر از این نخبه کوچک، آماده 
شده، چیده بودند. پس از دقایقی سید مهدی وارد اتاق شد. 
شاید توصیف پسری با چهره معصوم، سری پایین از شرم 
کودکانه، قامتی کوتاه اما فکری بزرگ مناسب ترین باشد.

این دانش آموز با تالش هایش نام خود و مدرسه 
را بر تارک بنیاد ملی نخبگان حک کرده است

وی  گرفت.  دست  در  ناصری  آقای  راابتدا  کالم  رشته 
می  افتخار  مدرسه  این  در  مهدی”  “سید  حضور  به  که 
کرد عنوان می کند: از کالس اول دانش آموز این مدرسه 
بوده است، سال های گذشته کارهایی انجام می داد ولی 
پایه،  این  فناوری در  به دلیل داشتن درس کار و  امسال 
از  بودیم.  وی  از  چشمگیری  کارهای  و  شکوفایی  شاهد 
طرف دیگر با تالش های آقای علوی، “سید مهدی” بیشتر 
تشویق به کار شد. وی به طرح ابالغی “شهاب” از طرف 
آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی و شناخت دانش آموزان 
با استعداد در زمینه های مختلف اشاره می کند و می گوید: 
هم زمان با سایر مدارس ما نیز این طرح را آغاز کردیم و 
این جا اوج شکوفایی استعدادهای سید مهدی بود. تا جایی 
که االن این دانش آموز با تالش هایش نام خود و مدرسه 

را بر تارک بنیاد ملی نخبگان حک کرده است.

روز اول باور نمی کردم که کار خودش است
مدیر مدرسه با یادآوری روزی که اولین اختراع  مهم  
کار،  ابتدای  دهد:  می  ادامه  بود  دیده  را  مهدی”  “سید 
مشکوک شدم که آیا واقعا این اختراعات کار خودش است 
مدرسه  همین  چهارم  سال  مهدی”  “سید  برادر  خیر؟  یا 
است زمانی که از وی در این باره پرسیدم پاسخ داد: “نه 
تنها این ها کار خود سید مهدی است که حتی پدرمان نیز 

به شدت با کارهای او مخالفت می کند.” 
آقای ناصری به این قسمت از سخنان خود که می رسد 
سری از روی ناراحتی تکان می دهد و می گوید: متاسفانه 
برخی والدین استعدادهای فرزندان خود را شناسایی نمی 
کنند و فقط به کسب نمره خوب در مدرسه اکتفا کرده اند، 
این بچه ها  در حالی که استعدادهای متعددی در وجود 
است. وی از تمام والدین و معلمان مدارس می خواهد تا 

به دلیل عالیق خود، استعداد این بچه ها را از بین نبرند.

تمام اختراعات با
وسایل دورریختنی ساخته شده است

در این لحظه از گفتگو، آقای علوی از “سید مهدی” 
می خواهد تا اختراعات خود را به ما معرفی کند و می 
گوید: تمام ابزاری که با آن این اختراعات ساخته شده 

از وسایل دورریختنی بوده است!

“کولربخاری” اختراعی که همان جا
نام خود را دریافت کرد

اولین اختراع قرار گرفته روی میز دستگاهی بود که در 
نگاه اول قوطی رنگ قدیمی و پروانه مشکی رنگ جلوی 
آن به چشم می خورد اما در عین حال وادارت می کند تا 
به ریز مسیر لوله های متصل به قوطی را دنبال کنی تا 
شاید قبل از توضیحات مخترع کوچک آن از کارکردش 
سردربیاوری! زمانی که نامش را از “ سید مهدی” پرسیدم 
با  ناگاه  و  اما لحظه ای درنگ کرد  ندارد”  : “اسم  گفت 

ذوقی کودکانه گفت: “ کولر بخاری” و این گونه شد که 
اولین اختراع روی میز، مفتخر به دریافت نام شد! به گفته 
“ سید مهدی” آب در قوطی رنگ ریخته می شود، توسط 
المنت سماوری که تعبیه شده آب به نقطه جوش رسیده، 
از طریق لوله ها وارد رادیات شده و به وسیله پروانه جلویی 
باد گرم خارج می شود. حرکت زیرکانه این اختراع استفاده 
از سیفون بنزین ماشین برای وارد نشدن رسوبات قوطی 

رنگ قدیمی به داخل لوله ها و رادیاتور بود.

اختراعی که ایده اش در یک رقابت فکری
با پدرم ایجاد شد

اختراع بعدی جرثقیلی بود که “سید مهدی” ایده آن 
گوید:  او می  بود.  گرفته  پدرش  با  فکری  رقابت  در  را 
جرثقیل  بچگی  زمان  در  من  گفت  می  همیشه  پدرم 
درست کرده ام، من هم تمام تالشم را کردم و با چوب 
های دور ریختنی جرثقیلی ساختم که بهتر از مال پدرم 
باشد. طرز کار جرثقیل را به ما نشان می دهد که می 
تواند تا وزن های باال را نیز جابه جا کند. موتور استفاده 
شده برای جمع جرثقیل، موتور برف پاک کن پرایدی 
بوده است. آقای علوی می گوید: می توان حتی از این 

ایده در آتش نشانی ها استفاده کرد.
چراغ قوه ای با قابلیت سه طیف نور برای زمان های 

مختلف اختراع سوم معرفی شده به ما بود.
“ماشین کنترلی” اختراع بعدی که تمام آن نیز از وسایل 
دورریختنی و البته با فکر کامال مهندسی ساخته شده بود. “ 
سید مهدی” ماشین را به قیمت 4 هزار تومان از سمساری 
خریده است و سپس با کمک یک بُرد الکترونیک مدار، 
کنترلی برای حرکت آن درست کرده، حتی ماشین کهنه 

االن به لطف دستان خالق “سید مهدی” چراغ هم دارد!

وسایل دورریختنی را گاهی اوقات با اجازه
و گاهی هم یواشکی برمی داشتم

از وی ماجرای این وسایل دورریختنی را می پرسم. می 
گوید: پدربزرگم تعمیرگاه ماشین دارد و پدرم آن جا شاگردی 
می کند، وسایل دور ریخته شده اطراف مغازه را بر می دارم، 
گاهی هم که مادرم وسایل غیر قابل مصرف را جمع می کند 
و دم در خانه می گذارد تا به “الکی” ) فردی که پالستیک 
های کهنه را جمع می کند( بدهد، من به سراغشان می روم 
و آن هایی که به درد کارم بخورد بر می دارم، گاهی اوقات 

با اجازه و گاهی هم یواشکی... سید مهدی” می گوید: بیشتر 
هزینه ای که تا االن کرده ام برای خرید چسب بوده است!

مادرم برایم بالگرد نخرید، ساختمش/
نقشه اش را با شنیدن کشیدم نه دیدن! مخترع 
کوچک داستان ما، به یکی از اختراعاتش خیلی می بالد، 
“بالگرد”. می گوید: روزی به مادرم گفتم که آیا می تواند 
برایم هلی کوپتر بخرد؟ که پاسخ داد پولش را نداریم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم خودم یک هلی کوپتر بسازم. 
“سید مهدی” ادامه می دهد: داییم نظامی است و همه 
چیز را درباره بالگرد برایم توضیح داد، من هم تمام گفته 
ماشین  موتور خراب یک  پیاده کردم.  نقشه  روی  را  ها 
لباس شویی را تعمیر کردم تا موتور اختراعم باشد. ولی 

االن دیگر بالگرد را ندارم.

مهدی، تعمیر کار است نه تعویض کار!
هایش  حرف  که  ای  گونه  به  آرام  خیلی  علوی  آقای 
کند:  می  عنوان  نیازارد  را  مهدی”  “سید  کوچک  دل 
بالگرد اختراعی این دانش آموز پرواز می کرد اما به دلیل 
مشکالت مالی، آن را باز کرد و قطعات را به 500 هزار 
تومان فروخت. معلم “سید مهدی” در ادامه با صدای بلند و 
با افتخار   می گوید: قول می دهم اگر از وی حمایت شود، 
پهباد هم می سازد! در مدرسه هر وسیله ای که خراب شود 
“سید مهدی” تعمیر می کند. این جا مهندس خطابش می 

کنیم، او تعمیر کار است نه تعویض کار!

االن وسیله ای را که باز می کنم
هرطور شده درست می کنم

“سید مهدی” که از شنیدن این سخنان بسیار خرسند 

شده است عنوان می کند: پدرم ماشین پرایدی که خراب 
و له شده بود به 8 میلیون تومان خریداری کرده بود، با 
پدرم از صبح تا 2 شب کار صاف کاری و تعمیر موتور را 
انجام دادیم تا اینکه کامال قابل استفاده شده است. وی 
می افزاید: بابام همیشه می گوید “بچه که بودی وسایل 
می  درستش  یا  شد  می  خراب  یا  کردی  می  باز  که  را 
نمی  خراب  ولی  کنی  می  باز  که شدی  بزرگتر  کردی، 
کنی، االن باز می کنی و هر طور شده درستش می کنی”

معرفی این نخبه به سپاه و پارک علم و فناوری
ملی  بنیاد  رئیس  زاده  احمدی  حمایت  قول  به  علوی 
افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  مهدی”  “سید  از  نخبگان 
قول  دادند،  هدیه  که  تومانی  هزار   500 مبلغ  بر  عالوه 
داده شد تا به پارک علم و فناوری و سپاه نیز معرفی اش 
کنند. به گفته وی بعد از معرفی شدن “سید مهدی” به 
عنوان نخبه، اشک شوق در چشمان مادر وی، و نقش 
افتخار بر چهره پدرش نشست و از ان روز با دید دیگری 

به کارهای فرزندشان نگاه می کنند.

آنقدر مشکالت هست که
به گوشی لمسی نمی رسد

وی اضافه می کند: به “سید مهدی” پیشنهاد دادم که 
با این 500 هزار تومان برای خودت گوشی لمسی بخر 
که به من گفت “ آنقدر مشکالت هست که به گوشی 
لمسی نمی رسد” تفکری که نشانه پختگی اندیشه یک 
دانش آموز کالس ششمی است. علوی با بیان این که 
این  کند:  می  عنوان  دارم  معلمی  سابقه  است  سال   26
دانش آموز را کشف کرده ام و مطمئنم اگر از وی حمایت 

شود می تواند خواسته ها را به عمل تبدیل کند.

آرزو دارم به کشورم خدمت کنم
 در پایان این دیدار از “سید مهدی” پرسیدیم با 500 
هزار تومان هدیه ای که داده اند می خواهد چه کاری 
تومان  هزار   90 دانم،  نمی  داد:  پاسخ  که  دهد  انجام 
خودمان  ام،  داده  مادرم  به  را  باقی  و  ام  کرده  خرج  را 
خیلی مشکل داریم. از روبات نیمه کاره ای که مشغول 
دهد:  می  ادامه  و  گوید  می  سخن  است  آن   ساخت 
می خواهم دوباره بالگرد را بسازم. “سید مهدی” از همه 
هم سن های خود می خواهد تا اگر در خودشان ذره ای 
استعداد می بینند آن را حتما پیاده کنند. مخترع کوچک 
ما با بیان این که نمی توانم آینده خود را پیش بینی کنم 

عنوان می کند: آرزو دارم بتوانم به کشورم خدمت کنم.
“سید مهدی” ها را دریابید

این پایان گفتگوی ما با “سید مهدی” با استعداد بود. 
البته هیچ گاه داستان خاتمه نمی یابد تا زمانی که “سید 
استعداد  و  نبوغ  با  ما  استان  و  دیگر شهر  مهدی” های 
افتخارآفرینی  خطه  این  برای  توانند  می  خود  سرشار 
کنند و نیاز به نیم نگاه حمایتی مسئوالن دارند. چه بسا 
خود  اختراعات  سازی  تجاری  برای  که  افرادی  هستند 
گیر موافقت نامه ای از جانب سازمان یا اداره ای هستند 
ولی فقط تعریف و تمجید نصیبشان می شود. می توان 
این سرنوشت برای “سید مهدی” های  امیدوار بود که 
دیگر رخ ندهد و روزی با ساخت اختراعی فراتر از بالگرد 

و پهباد از خجالت زحمات خود در بیایند. 
Ava.news13@gmail.com
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ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، ۱00%   تضمینی

 روزی
شبانه

09۱۵86۲6۲۲8- 09۱۵8۳۴6۷۷9 اسحاقی



55

راهکارهایی برای فراموش کردن گذشته های تلخ از ذهن

شنبه *30 بهمن  1395 * شماره 3726

آیه روز  

ولى آنها او را تكذيب و ناقه را پى كردند )و به هالكت رساندند(؛ از اين رو پروردگارشان آنها )و سرزمينشان( 
را بخاطر گناهانشان در هم كوبيد و با خاك يكسان و صاف كرد!  سوره شمس آيه  14

حدیث روز  

دوستى و محّبت اولياى خدا و واليت آنان واجب است و بيزارى از دشمنان آنان نيز الزم است.
 امام صادق  )ع(

فلک در قصد آزارم چرائى
گلم گر نيستى خارم چـرائى

تـو كه بارى ز دوشـم بر ندارى
ميـان بار سربارم چرايى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

ضرب المثل

یک لحظه مکث کن

آرامش طوالنی

ابتدا لباس راحت بپوشيد و در وضعيت آرام بنشينيد. 
مشت راست خود را منقبض كرده تا در آن فشار 
را  آن  سپس  بكشيد  نفس  كنيد.  احساس  درد  و 
آرامش  آرام شويد. سعى كنيد ميزان  رها كنيد و 
دو دست خود را مقايسه كنيد. آنگاه خواهيد ديد 
دستى كه آرامش نكرده چقدر فشرده و منقبض 
است، در حالى كه در گذشته تصور مى شد حالت 
طبيعى و آرامى دارد.مشت چپ را سفت كنيد. تا 
زمانى كه احساس انقباض شديد و درد نكرديد آن 
را در همان حالت نگه داريد. سپس رها كنيد و آرام 
شويد. اجازه دهيد احساس آرامش درون بازو ها و 
تمام بدن شما پخش شود. اكنون به ترتيب برخى 
از اندامهاى تان را منقبض و سپس رها كنيد. هرگز 
در يک زمان به دو منطقه توجه نكنيد. و هر بار 
فقط يک نقطه را آرام سازيد.ابتدا فشار زيادى بر 
نقاط بدن وارد كنيد و توجه داشته باشيد كه ديگر 
اندام ها آرام و در وضعيتى عادى باشند و انقباض 
فقط در آن نقاط وجود داشته باشد سپس آنها را رها 
كنيد. در طول انقباض هر يک از اندام ها بايد دست 
كم ۵ بار نفس عميق بكشيد. در آرامش آرام كردن 
شانه ها از اهميت بسيارى برخوردار است. شانه هاى 
خود را تا نزديكى گوش ها باال بياوريد. آن را مدتى 
نگه داريد. حقيقت اين است كه آنها هرگز در حالت 
عادى نبوده اند بلكه همين حدى استرس و فشار 
داشته اند و باالتر از آنچه بايد باشند قرار مى گرفتند. 
در زمان انقباض مراقب باشيد كه به گلوى خود 

فشار نياوريد و فک خود را منقبض نكنيد.

ضرب المثل دم گربه نیم زرع است

روزى در يک هواى سرد ارباب به نوكرش گفت 
برو بيرون ببين اگر باران مى بارد لباس مناسب تر 
رفتن  بيرون  در جواب گفت:  تنبل،  نوكر  بپوشم. 
ندارد گربه مان تازه از بيرون آمده اگر بدنش خيس 
بود بدان كه باران مى بارد.ارباب دوباره گفت: مى 
خواهم پارچه اى براى ميزبانم ببرم ، برو وسيله اى 
بياور كه دو زرع ازين پارچه را ببرم . نوكر گفت: 
دم گربه نيم زرع است  چهار تا دم گربه مى شود ۲ 
زرع . ارباب عصبانى شد و گفت: الاقل برو سنگ 
يک منى بياور تا با آن گندم وزن كنم. نوكر تنبل 
درست  كشيدم  بارها  را  گربه  من  كه  داد:  جواب 
يک من است گربه را به جاى سنگ استفاده كن.

ارباب بسيار عصبانى شد و گربه را از خانه بيرون 
انداخت و گفت: “ خيالت راحت شد حاال برو هم 
سنگ و هم وسيله اندازه گيرى پارچه را بياور و هم 

ببين باران مى بارد يا نه “ .
به همين دليل است كه هر وقت كسى بخواهد 
تنبلى كند به او مى گويند: “ براى او دم گربه 

نيم زرع است “

قبل از هرچيز بايد با خودتان شفاف باشيد و در 
مورد اين موضوع به نتيجه اى روشن برسيد كه 
فكر كردن در مورد گذشته و مرور تجربه هاى 
تلخ براى تان آزار دهنده است و مثل يک سم 
كشنده در دراز مدت شما را از پا خواهد انداخت.
با جرات مى شود گفت در همه جاى دنيا كسى 
و خاطره اى  اتفاق  به حال  تا  ندارد كه  وجود 
بد را تجربه نكرده باشد. همه ما تجربه هاى 
ناخوشايندى داشته ايم كه در گوشه اى از ذهن 
ما ثبت شده و هر ازگاهى مرور آن براى مان 
سرنوشت  به  را  آن  است.عده اى  آور  عذاب 
نسبت مى دهند و عده اى همه اتفاقات را بازتاب 
رفتار خود انسان ها مى دانند اما چيزى كه مهم 
است نحوه نگرش و برخورد ما با خاطره هاى 
تلخ است. يادآورى و تفكر در مورد خاطرات 
ناگوار گاهى تا آنجا پيش مى رود كه انرژى و 
توانايى ادامه زندگى را از انسان سلب مى كند و 
اينجاست كه باالخره همه مان با اين سوال 
با اين خاطرات تلخ چه  روبه رو مى شويم كه 
خاطرات  با  رويارويى  راه  ما  اما  كرد؟  بايد 

ناخوشايندتان را براى تان مى گوييم.

 با خودت روراست باش
باشيد  شفاف  خودتان  با  بايد  هرچيز  از  قبل 
روشن  نتيجه اى  به  موضوع  اين  مورد  در  و 
برسيد كه فكر كردن در مورد گذشته و مرور 
و  است  آزار دهنده  براى تان  تلخ  تجربه هاى 
مثل يک سم كشنده در دراز مدت شما را از 

پا خواهد انداخت.
از  خسته  شويد،  خسته  وضعيت  اين  از  بايد 
غصه خوردن و فكر كردن و مرور تجربه هاى 
گذشته، خسته از احساس افسردگى و حسرت 
در مورد گذشته و بعد از اين خستگى سودمند 
مقابله  براى  را  توانت  همه  بايد  موقع،  به  و 
با اين حس يک جا جمع كنى. تنها به اين 
فكر كن كه همين االن درست همين االن 
ديگر نمى خواهى حسرت گذشته را بخورى و 
از داشتن حس افسردگى و ناراحتى به اندازه 

كافى خسته شده اى.
 یك راهكار عملی و موثر

يک مكان دنج و راحتى را درنظر بگيريد و آنجا 
بنشينيد. چشم هاى تان را ببنديد و چند نفس 
عميق بكشيد. به تاريكى پشت پلک تان توجه 

كنيد و سعى كنيد فضاى تاريک را در مقياسى 
همه  سياهى  كه  آنقدر  كنيد  تصور  بزرگ تر 
اطراف شما را احاطه كند. حاال يک تلويزيون 
را تصور كنيد كه در مقابلتان قرار گرفته است و 
حتى االمكان اين تلويزيون را قديمى در نظرتان 
تجسم كنيد چون شما در حال بازسازى اتفاقات 
گذشته تان هستيد. بعد از اين كار حادثه اى كه 
را در صفحه  باعث دلخورى شما شده است 
نگاه  آن  به  دقت  با  و  كنيد  خلق  تلويزيون 
كنيد. شخصيت هايى كه هنگام به وجود آمدن 
جزئيات  با  را  داشته اند  وجود  تلخ  حادثه  آن 
تصويرسازى كنيد. صداها، رنگ ها و حتى بويى 
كه در آن لحظه حس كرده ايد را از قلم نيندازيد. 

بعد از اين كار نوبت شماست.
فراموش کردن

سعى كنيد با دكمه اى كه روى بدنه تلويزيون 
نوع  از  تلويزيون شما  كه  باشد  )يادتان  است 
كم  را  صداها  ندارد(  كنترل  و  است  قديمى 
رنجش تان  باعث  كه  كنيد. صداهايى  زياد  و 
شده را كم و آن هايى كه حس خوبى به شما 
مى دهد را زياد كنيد.  مى توانيد رنگ صورت يا 

لباس شخصيت هايى كه در اين فيلم سينمايى 
خودساخته، باعث آزارتان شده است را كمرنگ 
را  شخصيت ها  به تدريج  كنيد.  تصويرسازى 
جمالت  نوع  مى توانيد  حتى  و  كنيد  حذف 
آن ها را با سليقه خود تغيير دهيد. بعد از اين كه 
تصاوير كمرنگ و كمرنگ تر شد دست تان را 
روى دكمه خاموش تلويزيون بگذاريد و تمام 
صحنه مربوط به آن تجربه تلخ را براى هميشه 
محو كنيد. انجام اين تمرين را اگر براى چند بار 
انجام دهيد، مى تواند كمک زيادى به فراموشى 

اتفاق تلخ گذشته تان كند.
 تغییر خاطرات آن طور 

که دوست دارید
از يک خاطره تلخ صحبت مى كنيد و  وقتى 
سعى داريد آن را با كسى به اشتراك بگذاريد 
تقريبا همه آدم ها يک جواب مشتركى را به شما 
مى دهند و آن اين جمله است» از خاطره بد 
بگذر و فراموشش كن« اما در دنياى واقعيت 
اينكار  مى آيد  وسط  عمل  از  صحبت  وقتى 
كمى مشكل به نظر مى رسد. فراموش كردن 
اتفاق تلخ كار خيلى سختى است اما حداقل 

مى توانيد نوع احساسى كه نسبت به آن تجربه 
بد را داريد تغيير بدهيد. وقتى خاطره اى تلخ را 
مرور مى كنيد قبل از هرچيز به اين فكر كن كه 
اين اتفاق مى تواند جنبه مثبتى هم براى شما 
داشته باشد. به دنبال آن جنبه مثبت و خوب، 
تجربه ناخوشايند هم داشته باش تا حسى جديد 

را جايگزين حس آزاردهنده سابقت كنى.
 خودت را از قلم نینداز

تلخ،  حادثه  يک  تصويرسازى  و  مرور  هنگام 
آيا خودت را در تصاويرى كه دوباره بازسازى 
كرده اى مى بينى يا خير؟ اگر خودت را در صحنه 
نمى بينى اين نشان مى دهد كه شما هنوز غرق 
در احساسات باقى مانده از خاطرات گذشته ات 
هستى. اما وقتى در تصويرسازى تجربه هاى 
تلخ گذشته ات خودت را هم تجسم مى كنى 
اين نشانه خوبى است چون شما به عنوان يک 
تماشاچى به آن اتفاق نگاه مى كنيد و خودتان را 
جدا كرده ايد و آن صحنه تلخ را در زمان حال و 
جايى كه هم اكنون هستى نگاه مى كنى. يادت 
باشد گذشته تنها يک خاطره است و اين ما 

هستيم كه آن ها را زنده مى كنيم.

عارفانه روز

التماس به خدا جرئت است. اگر برآورده شود، 
رحمت است، اگر برآورده نشود، حكمت است. 
التماس به انسان خفت است. اگر برآورده شود، 

منت است ، اگر برآورده نشود، ذلت است

با ارزش ترين چيز در زندگي اين نيست 
كه چه چيزهايي را داريم؛ بلكه اين است

 كه چه كساني را داريم.

نبردهاي زندگي هميشه به نفع قويترين ها 
پايان نمي پذيرد بلكه دير يا زود برد با آن 

كسي است كه بردن را باور دارد

دوست كيفيتي است روحي، كه دو جسم
 را به هم مي پيوندد و براي بقاي دوستي ، 

دوستان بايد فضيلت و ارزش يكديگر
 را بشناسند و به ديده ي احترام بنگرند.

                        

افقي: 1- فيلم به كارگردانى 
رنجيدن ۲-  نيا -  توكل  على 
گذرنامه   - معطر  هاي  ميو 
3-حرص  و طمع - دوري از 
مسابقه - سند 4- صفت چاي 
مجموعه   - ياقوت  نوعي   -
غريزي  و  فطري   -۵ گلبرگها 
- شبي هخواني - از استانهاى 
كشورمان 6- ماندگي - امداد 
گستره   -7 كفش   - غيبى 
سنتي  غذاي   - آبي  بزرگ 
سرسختى  عناد،   -8 جغد   -
وسيله   - نارنگي  نوعي   -
پرواز - آقاي آلماني 9- قالب 
- رهبر حزب - يكي از فلزات 
اثري   - جانشيني  نمكي 10- 
اسپانيايي  موراتين  فرناندز  از 
- واحد شمارش اسب 11- نه 
دباغي  پوست   - گرم  نه  سرد 
 -1۲ فرانسه  -جزيره  شده 
گوارا - از جان گذشته - واحد 
رشک   - شكوه   -13 انرژي 
بستني   -14 قعر   - برنده 
خوشمزه - جنگجوي برجسته 
1۵- سريالي از سيروس مقدم 

- خلقت
تار  سه  نوازنده   -1 عمودي: 

ايران - طايفه غرب كشورمان 
 - دهان  درون  عضوي   -۲
پنج   -3 امريكا  بنام  كمدين 
 - فرماندهي  مركز   - آذري 
ساموئل  اثر   - نظامي  موزيک 
خون  گردش  4-كاشف  بكت 
خرما  شهر   - رازي  شهر   -
 - وردك   ۵- نهانزا  دانه   -
شهر  چند  شامل  هاي  محدود 
پايتخت   -6 شنا  فدراسيون   -
كردن  جبران   - اروپا  باستاني 
امانت  كه  مالي   7- چاره   -
علم   - بگذارند  كسي  نزد 
شوخي   - دختر   -8 سخنوري 

انداز - قلم انگليسي  - سنگ 
9- دارايي كسي - بو 10- راه 
مراكز  از   - كوه  خم  و  پرپيچ 
11-نام  كلمه شرط   - استاني 
- ضد  دادن  تكيه   - گاگارين 
حرف   - قوچ   -1۲ خسوف 
ابجد - حرف  الفباي  هجدهم 
ماضي   -13 ردياب   - صليب 
گوزن   - انگيز  دل   - شدن 
-گياه توخالي -14 نام كوهي 
استان  آبدانان  شهرستان  در 
شامل  نمايش  نوعي   - ايالم 
سبک  آوازهاي  و  مكالمه 

دالنگيز 1۵- مثل و مانند

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3726

123456789101112131415
1
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123456789101112131415
ناهجفصنیلاقترپ1
زیربتورویولول2
یدانتیاغنتفرگ3
هارفوسکمشنوا4
هکرددبتسمکو5
افرماسخاتسگم6
سرااروشاعراسی7
کاپاندعرنیریش8
یخربنوفسیتیرا9

نتکیرکتگابکن10
مکیلاوحایسا11
ارمدقلبنجروش12
یدابالیاهبساک13
شاویدامنراطفا14
یناگدژمهاگدورف15

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

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

تجربه کنید.   09158668002

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خراسان جنوبی
 برای تکمیل پرسنل فنی خود از بین آقایان مسلط

 به کامپیوتر و روابط عمومی باال نیرو می پذیرد. واجدین 
شرایط با در دست داشتن یک قطعه عکس از تاریخ شنبه 

95/11/۳0 از ساعت ۳ الی 6 عصر جهت تکمیل فرم
 به آدرس بلوار مدرس، مدرس 61 ابتدای میالن مراجعه 

فرمایند.      تلفن: 09159۳۷105۳
به ازای خرید هر باطری

 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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
 0915۷6۳9200 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

نی
می

تض
صد 

 در
صد

فروش منزل ویالیی واقع در خیابان 
جمهوری به متراژ ۷00 متر مربع 
فی: توافقی     090۳580۳0۷5

 فروش یک باب کارخانه تولید لوله پلی اتیلن
 و pvc واقع در شهرک صنعتی شهرستان 

سرایان با قیمت استثنایی 090۳580۳0۷5 

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

0915۳61۳24۳ - شریفی

فروش استثنایی آپارتمان در حال ساخت ، 
در مرحله اجراي اسکلت، 90 متر مفید ، دو 
خواب ، تراس  انباري ، پارکینگ ، واقع در 

غفاری با پرداخت ۳0 میلیون تومان  
091556124۳1 - 09155614208

فروش نهال عناب ، زرشک ، انار      
09011251205

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  091596۳2924 - امیرآبادی زاده

کار خوب اتفاقی نیست

به تعدادی استادکار ماهر نقاش 
ساختمان نیازمندیم. ۳24۳042۷

به یک نفر خانم 
برای فروشندگی و چیدمان 
در سوپر مارکت نیازمندیم.

۳242140۷ -0915161144۷

به یک نفر کارشناس عمران یا 
مکانیک با ۳ سال سابقه راه یا 

تاسیسات برای اخذ رتبه نیازمندیم.
0912695۷258-0915۳619691

056۳2222155

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳۷50۷- حسینی
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برگزاری مسابقات والیبال بانوان در دهستان خور 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان خوسف، همزمان با 
22بهمن مسابقات والیبال بانوان در سالن ورزشی باران روستای 
خور با حضور تیم های روستای نوغاب و خور برگزار شد .این 
سری از مسابقات که به همت اداره ورزش وجوانان وبا همکاری 
کانون گوهرالشریعه برگزار شد با برد تیم روستای خور به پایان 

رسید که در پایان جوایز ورزشی نیز به تیم خور اهداء گردید.

 مسابقات شترسواری جام فجر  در نهبندان برگزار شد

هیات  از  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوبی،  خراسان  محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش 
نهبندان  روستایی  های  ورزش  هیئت  رییس  قاسمی  محمد 
ترویج  اجتماعی،  نشاط  و  شور  ایجاد  منظور  به  داشت:  اظهار 
ورزش های سنتی و گرامیداشت سالور پیروزی انقالب اسالمی 
برگزار  نهبندان  فجر«  »جام  شترسواری  قهرمانی  مسابقات 
شترسوار  نفر   17 شهرستانی  ماراتن  این  در  افزود:  شد.وی 
گردشگری  هدف  روستای  به  منتهی  کیلومتری  دو  مسیر  در 

چاهداشی نهبندان را با یکدیگر به رقابت پرداختند.

 نفرات برتر مسابقات دارت بانوان جام فجر استان معرفی شدند 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، این مسابقات که 
با حضور تعداد زیادی از عالقه مندان و نمایندگان دارت شهرستان 
ها و در محل خانه دارت استان برگزار شد، طیبه تقوی ،سمیه 
طوقی و طاهره غالمی به ترتیب اول تا سوم شدند.مسولیت برگزاری 

و داوری مسابقات بر عهده زهره صایبی ،مریم نژاد و صفاریان بود.

مسابقات طناب کشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرستان بیرجند برگزار شد

به همت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند و با همکاری 
انجمن طناب کشی هیئت انجمن های ورزشی استان ،مسابقات 
 ۴۸ حضور  با  پزشکی  علوم  دانشگاه  دانشجویان  کشی  طناب 
ورزشکار برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
جوانان، در پایان مسابقات تیم اتاق عمل قهرمان شد و تیم های 
پوریای ولی و پرستاری به ترتیب مقام های دوم و سوم را بدست 

آوردند و تیم مری قهرمان اخالق شد.

عقیل شاهبیکی مقام اول مسابقات تنیس روی میز جام فجر 
نهبندان را از آن خود کرد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان نهبندان،مسابقات 
تنیس روی میز قهرمانی جام فجر در سالن ورزشی جهان پهلوان 
تختی با حضور 20 شرکت کننده و به صورت دوحذفی برگزار 
شد.در پایان عقیل شاهبیکی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. سید 
علی رجب زاده به مقام دومی رسید و اسدی بر سکوی سوم ایستاد.

بهترین زمان خوردن میوه

بهترین زمان خوردن میوه با معده و شکم 
می  پر  شکم  با  را  میوه  وقتی  خالیست. 
کردن  مسموم  موجب  ها  میوه  خورید 
سیستم بدن میشوند. در این حالت بدن 
تنها  نه  که  کند  می  تولید  انرژی  نوعی 
مفید نیست بلکه موجب کاهش وزن شما 
و کاهش قدرتتان خواهد شد.فرض کنید 

اید. نان و یک تکه میوه خورده  دو تکه 
وارد  مستقیما  که  است  آماده  میوه  تکه 
دلیل  به  شود،اما  تان  روده  و  تان  معده 
آن دو تکه نان، نمی تواند سریع به معده 
غذا  همه  شما  کار  این  با  برود.متاسفانه 
فاسد شده، تخمیر می شود و در نهایت 

به اسید تبدیل می شود.

خوراکی استخوان ساز به بچه ها بدهید

خوراکی  مواد  مصرف  تغذیه  کارشناسان 
زیر را برای ایجاد استخوان های قوی از 
دوران کودکی توصیه می کنند:1- تامین 
وعده  هر  در  کلسیم  از  منبع خوبی  یک 
بادام،  ماست،  پنیر،  شیر،  مانند  غذایی، 
انجیر، کلم بروکلی، سویا، شلغم با کلسیم 
نور  تابش  از  استفاده  شده2-  اضافه 

 D خورشید طبیعی برای جذب ویتامین
بیشتر. تخم مرغ، ماهی چرب و غذاهای 
غنی شده نظیر شیر و آب پرتقال مصرف 
شود3- به فرزند خود لوبیا سیاه و سفید، 
لوبیا،  بادام،  زمینی،  بادام  کره  اسفناج، 
منابع  که  کامل،  گندم  نان  و  آووکادو 

خوبی از منیزیم هستند، بدهید.

خواص درمانی و فواید سماق 

برنج همراه سماق، برای گرم مزاجانی که 
دچار دلپیچه و احیانا اسهال ناشی از غلبه 
شوند،  می  بدن  درون  گرم  مواد  و  صفرا 
مخصوصا در اقلیم ها و فصول گرم، مفید 
می باشد. با توجه به مزاج این گیاه، که 
در درجه دو تا سه سردی و خشکی است، 
کسانی که مزاج سردی دارند باید مواظب 

و  گوارش  سیستم  برای  ممکن  و  باشند 
مزاج آنها مناسب نباشد و کسانی که مزاج 
گرمی دارند می توانند از سماق نفع ببرند.

و  تر  تازه  سماق  چه  هر  که  شده  گفته 
رنگ رو به سرخی داشته باشد بهتر است. 
که  چرا  کند  می  عمل  سماق ضد صفرا 

صفرا گرم است و سماق سرد.

خواص ترخون جانشین مناسب نمک 

درباره خواص سبزی خوردن ترخون باید 
تلخ  کمی  و  تند  عطر  سبزی  این  گفت 
سبب  که  اینست  ترخون  خواص  دارد. 
تحریک اشتها شده و خوشبو کننده نفس 
رشد  است  تند  چون  ترخون  است.بوی 
و  میکند  مهار  را  پوست  های  میکروب 
بوی بد بدن را کاهش میدهد. جالب است 

یا  دارند  قلبی  بیماری  که  کسانی  بدانید 
مبتال به فشار خونند یا نباید نمک بخورند 
می توانند ترخون را به عنوان نمک در غذا 
استفاده کنند.یکی دیگر از خواص سبزی 
خوردن ترخون تقویت اعصاب است. باعث 
می شود غذاهای چرب بهتر هضم شود. 

سبزی ترخون ارامش بخش است.

1-کرفس: درصد از کرفس آب است و بقیه آن هم از 
فیبر قابل حل شدن تشکیل شده. اما توجه داشته باشید 
که خوردن آن ممکن است شما را در طول شب بیدار 
نگه دارد. اما اندکی از آن این جریان را باعث نخواهد شد 
و در کاهش وزن نیز به شما کمک می کند.می توانید 
بسیار  وعده  میان  و یک  ترکیب کرده  با حمص  را  آن 
سالمت داشته باشید2-لوبیا سبز: یک فنجان از آن 130 
کالری انرژی دارد. می توانید به راحتی آن را در داخل 

پاستا، ساالد، ظرف غالت و یا حتی نوشیدنی ها بریزید. 
بخارپز  به مدت 10 دقیقه  و  بزنید  به آن نمک  اندکی 
کنید. بسیار خوش طعم و ترد خواهد شد3-سفیده تخم 
مرغ  تخم  سفیده  خواهد  می  دلتان  که  هرچقدر  مرغ: 
میل کنید. یک سفیده تخم مرغ تقریبا ۴ گرم پروتئین 
و تنها 17 گرم کالری دارد۴-پرتقال: تنها به آب پرتقال 
اکتفا نکنید چرا که با گرفتن آب آن مقادیر قابل توجهی 
فیبر را که بسیار هم در کاهش وزن تان موثر است را 

دور می ریزید. با مصرف روزانه پرتقال می توانید مقدار 
برسانید5-توت  بدن  به  را  »ویتامین ث«  توجهی  قابل 
دارد  کالری   50 تنها  فرنگی  توت  فنجان  یک  فرنگی: 
باشد.در  نیز داشته  را  فیبر  نیم گرم  و  توانید دو  و می 
»آنتوسیانین«  هاروارد،  دانشگاه  در  شده  انجام  مطالعه 
فرنگی  توت  در  هستند  »فالونوئیدها«  از  گروهی  که 
یافت می شود که می تواند از ابتال به حمالت قلبی در 

میان زنان میانسال جلوگیری به عمل آورد.

این خوراکی ها را با خیال راحت بخورید، هرقدر بخورید چاقتان نمی کند!

درمان راحت و فوری دندان درد

1-زنجبیل گیاهی است که مانند داروی 
مسکن  یک  و  کند  می  عمل  آسپیرین 
فعال محسوب می شود 2-غرغره کردن با 
روغن نارگیل از میزان باکتری های مضر 
در دهان می کاهد 3-چای سیاه می تواند 
به طور موقتی ورم لثه ها را کاهش داده 
قداری  دهد ۴-  تسکین  را  دندان  درد  و 

نمک و فلفل را با کمی آب ترکیب کنید 
تا حالت خمیری به دست آید. سپس آن 
کند  درد می  که  دندانی  روی  را  ترکیب 
بگذارید و اجازه دهید چند دقیقه ای روی 
قاشق چای  ترکیب نصف  با  بماند5-  آن 
خوری زردچوبه و چند قطره روغن خردل 

مخلوطی غلیظ به دست می آید.

کشف 300میلیونی البسه قاچاق در طبس

فرمانده انتظامي شهرستان طبس از کشف کاالي قاچاق به ارزش 300میلیون ریال خبر داد.
ورود  ممنوعیت  طرح  اجراي  در  شهرستان  انتظامي  گفت:مأموران  جاللیان  محسن  سرهنگ 
کاالي قاچاق،به یک دستگاه سواري سمند مشکوک و خودرو را جهت بازرسي متوقف کردند.

وي افزود:در بازرسي ازخودرو،یک هزار و 37۴ثوب انواع البسه خارجي قاچاق که فاقد هرگونه 
اسناد گمرکي بود کشف شد.سرهنگ جاللیان بیان داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق 
رابطه متهم دستگیر و جهت سیر  این  برآورد کردند که در  کشف شده را 300میلیون ریال 
مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.فرمانده انتظامي شهرستان طبس تصریح کرد:اجراي 
با  مبارزه  مأموریتي  اهداف  پیشبرد  پلیس در  راهبردهاي عملیاتي  از  یکي  ها  این گونه طرح 
قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي شود و در این زمینه همراهي 

و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

واژگونی نیسان در محور آیسک - فردوس

فرنگی  گوجه  حامل  نیسان  وانت  دستگاه  یک 
حرکت  در  آیسک  سمت  به  فردوس  از  که 
واژگون  آیسک  شهر   3 کیلومتر  حوالی  بود 
از کاشمر  راننده خوردو که  این حادثه  شد.در 
به  اورژانس  توسط  که  شد  جراحت  دچار  بود 
مرکز درمانی آیسک و سپس به فردوس اعزام 
را  حادثه  این  علت  راه  پلیس  شد.کارشناس 
عدم  و  مطمئنه  سرعت  از  راننده  تخطی 
بارندگی  از  ناشی  نقلیه  وسیله  کنترل  توانایی 

ِولغزندگی جاده اعالم کرد.

سوخت قاچاق با هوشیاري پلیس به مقصد نرسید

فرمانده انتظامي سربیشه از کشف 700 لیتر سوخت قاچاق خبر داد. سرهنگ غالمرضا 
فرآورده هاي سوختي،مأموران  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  راستاي  شاهوردي گفت:در 
و خودرو  پراید مشکوک  یک سواري  به  عبوري  محورهاي  کنترل  هنگام  انتظامي 
سوختي  مواد  لیتر  خودرو،700  از  بازرسي  در  افزود:مأموران  کردند.وي  متوقف  را 
قاچاق از نوع نفت سفید که فاقد هر گونه مجوز حمل  بود کشف کردند.وی تصریح 
با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به  این رابطه متهم دستگیر و  کرد:در 
مراجع قضائي معرفي شد.فرمانده انتظامي نهبندان با اشاره به اینکه با توجه به سرد 
شدن هوا افراد سود جو از این فرصت استفاده کرده و اقدام به قاچاق سوخت مي 
کنند،تصریح کرد:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه جابجایي مشکوک سوخت، 

موارد را بالفاصله از طریق مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطالع رساني کنند.

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

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک
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مشاورین استاندار در امور روحانیون و کار و کارگری منصوب شدند

امور  در  استاندار  مشاور  عنوان  به  دیانی  اسماعیل  االسالم  حجت  استاندار،  سوی  از  حکمی  غالمی-طی 
روحانیون منصوب شد. و در حکمی دیگر خانم ام البنین میرابی به عنوان مشاور وی در امور کار و کارگری 

منصوب شدند. شایان ذکر است ام البنین میرابی در حال حاضر دبیر اجرایی خانه کارگر استان می باشد.
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
 جاسوسان فضای معنوی را فاسد می کنند؛
مسئوالنی که خط قرمز ندارند

مهر-نماینده ولی فقیه 
گفت: متاسفانه جاسوسی 
و  انجام می شود  هایی 
فاسد  را  مردم  فرهنگ 
برخی  اما  کنند  می 

مسئوالن مربوطه می گویند ما خط قرمز نداریم.آیت 
ا... عبادی در جمع طالب مدرسه تخصصی امیر 
المومنین)ع( بیرجند بیان کرد: طالب و روحانیت 
کنند. سازی  پاک  را  انسانی  زیست  محیط  باید 

محیط  به حفظ  نسبت  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
نسبت  اما  دهند  می  دروغین  ُپز  حیوانی  زیست 
هستند،  تفاوت  بی  نیز  انسان  معنوی  فضای  به 
گفت: طالب باید فضای انسانی جامعه را از فساد 
پاک سازی کنند.آیت ا... عبادی با اشاره به جنگ 
بیان کرد: متاسفانه  اقتصادی دشمن  فرهنگی و 
پاک سازی  برابر  در  مربوطه  از مسئوالن  برخی 
قرمز  خط  ما  گویند  می  انسان  معنوی  فضای 
هر  می شود هرکس  داد:مگر  ادامه  وی  نداریم. 
آینده و فرهنگ  انجام دهد و نسل  را  جاسوسی 
مردم را فاسد کند و اما خط قرمز نداشته باشیم؟ 
وی ادامه داد: جنگ کنونی جنگ دین بوده و مرز 
ندارد بنابراین باید همه ما در برابر این جنگ با 

دشمن مقابله کنیم.

پیش بینی هواشناسی از بارندگی،
رعد و برق و وزش باد در استان

ایرنا- کارشناس گروه پیش بینی و صدور پیش 
آگاهی های جوی استان گفت:با ادامه فعالیت سامانه 
بارشی در 24 ساعت آینده برای بیشتر نقاط استان 
بارندگی، گاهی رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید 
پیش بینی می شود.زارعی افزود: بررسی همدیدی 
و آینده نگری نقشه های پیش یابی نشان می دهد، 
بارندگی در نیمه غربی ، شمالی و قسمت هایی از 
بخش مرکزی از شدت بیشتری برخوردار است و 
سبب وقوع سیالب و آبگرفتگی معابر عمومی خواهد 
شد. وی اضافه کرد: بارش تگرگ ،تشکیل مه نیز در 
نقاط کوهستانی و مرتفع استان دور از انتظار نیست.

مراجعه 2 هزار و 619 نفر به مراکز 
مشاوره زنتیک خراسان جنوبی

ابتدای  از  نفر   619 و  هزار  سیما-دو  و  صدا 
در  ژنتیک  مشاوره  مرکز  پنج  به  تاکنون  امسال 
استان مراجعه کردند. مدیرکل بهزیستی خراسان 
جنوبی گفت: از این تعداد هزار و 346 نفر از یارانه 
ویزیت پزشک، 843 نفر از کمک هزینه پرداخت 
آزمایش ها و 430 نفر از کمک هزینه پاراکلینیک  

و سونوگرافی برخوردار شدند.

امدادرسانی هالل احمراستان به
 چهار هزار و 7۳۸ حادثه دیده

از  استان  احمر  هالل  جمعیت  مهر-مدیرعامل 
 ۷38 و  هزار  چهار  به  جمعیت  این  رسانی  امداد 
حادثه دیده از ابتدای اجرای طرح زمستانی تاکنون 
زمستانی  آغاز طرح  به  اشاره  با  داد.خامسان  خبر 
هالل احمر از 2۵ آذرماه سال جاری، اظهار کرد: 
از ابتدای اجرای این طرح تاکنون نیروهای هالل 
احمر استان به 18۵ مورد حادثه امداد رسانی کرده 
اند.وی  با بیان اینکه در مجموع طی حوادث این 
مدت 110 نفر توسط نیروهای امدادی هالل احمر 
 34 تعداد  این  از  داشت:  عنوان  اند،  یافته  نجات 
نفر به صورت سرپایی درمان و ۷6 نفر به مراکز 

بهداشتی و درمانی منتقل شده اند.

مقطع ابتدایی جایگاه مهمی در نهادینه 
کردن حس مذهبی در کودکان دارد

ایسنا-معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش 
ابتدایی  مقطع  گفت:  خراسان جنوبی  پرورش  و 
جایگاه حساس و مهمی برای تربیت کودکان دارد.

حس  پرورش  آموزشی  دوره  مراسم  در  نارمنجی 
با  نماز  با موضوع  مذهبی در کودکان و نوجوانان 
و  حساس  جایگاه  ابتدایی  مقطع  اینکه  به  اشاره 
مهمی برای تربیت کودکان دارد، گفت: اگر حس 
مذهبی در کودکان درونی نباشد، در صورت نبود 
می رود. بین  از  مذهبی  این حس  والدین  و   معلم 

عشایر شهرستان درمیان تسهیالت ارزان 
قیمت دریافت می کنند

گفت:  درمیان  عشایری  امور  تسنیم-رئیس 
امسال 96 فقره تسهیالت ارزان قیمت به عشایر 
شهرستان درمیان پرداخت شد.حسینی نسب اظهار 
ارزان  تسهیالت  فقره   96 جاری  سال  در  کرد: 
بازپرداخت  و  ریال  میلیون   100 سقف  تا  قیمت 
 300 و  میلیارد   ۵ میزان  به  ساله   ۵ مدت  بلند 
اشاره  با  شد.وی  پرداخت  عشایر  به  ریال  میلیون 
نوبت  دو  طی  شهرستان  راه های  ایل  مرمت  به 
 ۵00 هم  جاری  سال  در  افزود:  گذشته  سال  در 
کیلومتر از ایل راه های درمیان مرمت و تیغ زنی شد.

  نوسازی ناوگان باری
 در استان انجام می گردد 

دادرس مقدم- در راستای اجرای مصوبه شورای 
محترم اقتصاد، ناوگان باری مشمول طرح، نوسازی 
میگردند.مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان با اعالم این خبرافزود: ناوگانی که سن آن 
باالتر از 3۵ سال و ظرفیت بارپذیری باالی10تن و 
دارای کارت هوشمند معتبر، کارکرد 12 فقره بارنامه 
و ۵000 کیلومتر پیمایش و یا 4 فقره cmr در 
سال گذشته را داشته باشند مشمول این طرح می 
گردند.وی با اشاره به این موضوع افزود: تسهیالت 
اعطایی به میزان %80 قیمت خودرو و با نرخ سود 
شرکتهای  توسط  اعتبارو  و  پول  شورای  مصوب 

تأمین کننده خودرو فراهم می گردد.

ایران قهرمان جام جهانی کشتی آزاد 
شد/ شکست آمریکا در کرمانشاه

ایسنا-تیم ملی کشتی آزاد ایران در فینال جام 
جهانی 201۷ کرمانشاه آمریکا را ۵ بر 3 شکست 
قهرمانی  عنوان  متوالی  بار  برای ششمین  تا  داد 

این رقابتها را بدست آورد.

یکم اسفند؛ نگارخانه بیرجند میزبان 
بزرگترین رویداد فرهنگی استان

غالمی-رئیس جهاد دانشگاهی استان گفت: طرح 
بزرگ فرهنگی مردمی »جهاد فرهنگی نذر کتاب« 
در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی یکم اسفندماه 
9۵ در نگارخانه شهر بیرجند برگزار می شود.صادقی، 
اینکه  به  اشاره  با  استان  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
همت  به  استان  در  بار  نخستین  برای  طرح  این 
جهاد دانشگاهی و مشارکت حداکثری دانشگاه ها 
و دستگاه های اجرایی، رسانه ها، ناشران و مولفان 
برگزار می شود، افزود: در راستای اجرای طرح نذر 

کتاب 3۵ سازمان و رسانه همکاری کردند.

بازدید بخشدار مرکزی قاین
 از کالس حوله بافی روستای اکبریه

ارتقای  و  شکوفایی  جهت  مقدم-در  دادرس 
بیکی  حضور  با  روستایی  زنان  های  توانمندی 
از  ماه   بهمن  بازدیدی23  قاین  مرکزی  بخشدار 
روستای  در  سنتی  بافی  پارچه  اموزشی  کارگاه 
میراث  اداره  رئیس  گرفت.عباسی؛  صورت  اکبریه 
فرهنگی قاین گفت: حوله بافی یکی از هنرهای 
بومی و محلی بخش مرکزی قاین می باشد که در 
گذشته در اکثر روستاهای بخش رونق داشته ولی 
با جایگزین شدن ماشین به جای نیروی انسانی به 

مرور زمان به دست فراموشی سپرده شده است.

رعایت اخالق حرفه ای در دستگاه های 
اجرایی بشرویه مدنظر باشد

تسنیم-فرماندار بشرویه با بیان اینکه احترام به 
ارباب رجوع یکی از بارزترین مصداق های رعایت 
گفت:  است  اداری  سیستم  در  شهروندی  حقوق 
اجرایی  دستگاه های  در  حرفه ای  اخالق  رعایت 
بشرویه بیشتر از قبل باید مدنظر باشد. زمان زاده در 
نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق 
شهروندی بشرویه با اشاره به اینکه بازتاب رعایت 
موازین اخالقی و پسندیده در سیستم اداری و دولتی 
در سطح جامعه به خوبی مشخص می شود چون 
ادارات محل مراجعه عموم مردم است اظهار داشت: 
دستگاه های  در  اداری  و  حرفه ای  اخالق  رعایت 

اجرایی باید مورد تاکید قرار گیرد.

رونق گردشگری در سرایان نیازمند 
حمایت بخش خصوصی است

تسنیم-فرماندار سرایان بر ضرورت ساماندهی و 
شناسایی خانه های مسافر تاکید کرد و گفت: رونق 
گردشگری در این شهرستان نیازمند حمایت های 
بخش خصوصی است.کریمی اظهار کرد: سرایان 
هیچ رقم تسهیالتی برای  ساماندهی و راه اندازی 
خانه های مسافر جذب نکرد که این خود مانعی در 
ارائه خدمات گردشگری در نوروز خواهد بود.وی با 
اشاره به در پیش بودن تعطیالت نوروزی گفت: باید 
تالش کنیم نقاط ضعف گردشگری برطرف شود تا 

مسافران شاهد یک فضای شاد و با نشاط باشند.

»خبرگزاری تسنیم« رتبه نخست 
خبرگزاریهای کشور را کسب کرد

نخست  تسنیم«رتبه  تسنیم-»خبرگزاری 
شده  انجام  رتبه بندی  در  را  کشور  خبرگزاریهای 
توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی کسب کرد. 

باید تمهیداتی پیش بینی شود که  با پیشرفت  علم ژنتیک معلولیت در جامعه به حداقل برسد
استاندار در بازدید از موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر بیرجند:

پرویزی  با تامین آمبوالنس موسسه علی اکبر )ع( موافقت کرد:

پرویزی  گذشته  شب  چهارشنبه  کاری- 
اکبر  علی  توانبخشی  موسسه  از  استاندار 
از  عیادت  ضمن  پرویزی  کرد.  بازدید  )ع( 
پرستاران،  و  پرسنل  از  تشکر  و  مددجویان 
مرکز  این  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از 
مدیرعامل  مراسم  ابتدای  گرفت.در  قرار 
)ع(  اکبر  علی  حضرت  توانبخشی  موسسه 
به تشریح  وضع این مرکز و بیان مشکالت 
این  کرد:   بیان  مطلق  پرداخت.اکبری  آن 
مردم  و  خیرین  کمک  به  متکی  مجموعه 
است ،3۵1 مددجو در چهار بخش آن وجود 
دارند.وی خاطر نشان کرد: اکنون در حدود  
پرسنل  نفر   13۷ و  متخصص  پزشک   10
کار  اکبر  علی  توانبخشی حضرت  مرکز  در 
پزشکی  خدمات  مرکز  این  در  و  کنند  می 
گفتاردرمانی،  کاردرمانی،  پیراپزشکی،  و 
فیزیوتراپی و مشاوره ارائه می شود.به گفته 
اکبر)ع(  علی  حضرت  خیریه  موسسه  وی 
 3۵0 حدود  به  خدمات  ارائه  ضمن  بیرجند 
اجتماعی،  دیدگان  آسیب  و  معلولین  از  نفر 
تراپی،  فیزیو  پیراپزشکی،  پزشکی،  خدمات 

ارائه  این عزیزان  به  را  کاردرمانی، مشاوره 
می کند.وی ادامه داد:  این مجموعه ۵200 
برداری  بهره  دست  در  فضای  مربع  متر 
کالس  و  کارگاهی  های  مجموعه  نظیر 
سالمندان،  بخشی،  توان  آموزشی،  های 
شامل  را  بانوان   و  آقایان  نگهداری  سالن 
تامین  خواستار  مطلق  شود.اکبری  می 
شد  توانبخشی  مرکز  این  برای  آمبوالنس 
حداقل  میانگین  طور  به  روزانه  گفت:  و 
اعزام  بیمارستان  به  مرکز  این  از  نفر  پنج 
آمبوالنس  کمبود  مشکل  با  ما  و  می شوند 
هم  خراسان جنوبی  هستیم.استاندار  مواجه 
این  از  بازدید  زمینه  باید  اینکه  بیان  با 
اصناف  دستگاه ها،  کارکنان  برای  را  مرکز 
داد:  ادامه  کرد  فراهم  اجرایی  مدیران  و 
در  بسزایی  تاثیر  مراکزی  چنین  از  بازدید 
خواهد  مدیران  و  کارکنان  کار  و  اخالق 
مدیره،  هیئت  از  تشکر  با  داشت.پرویزی 
اکبر  علی  موسسه  پرستاران   و  کارکنان 
افزود: شما  وظیفه سخت و پیچیده ای که 
انسانی  در همه جوامع  و   دارید  بر دوش  

باالیی  اهمیت  از  نیازمند  افراد  به  کمک 
برخوردار بوده و دین اسالم نیز به این مهم 

تامین  برای  است.وی  داده  بسیار  اهمیت 
آمبوالنس برای این مرکز قول مساعد داد 
امداد  کمیته  و  بهزیستی  کارکنان  افزود:  و 
تحسین  همت  نیازمند  افراد  به  کمک  در 

با  اینکه   بیان  با  دارند.پرویزی  برانگیزی 
ضرورت  و  ژنتیک  علم  پیشرفت  به  توجه 

ازدواج،  از  انجام آزمایشات تخصصی پیش 
باید تمهیداتی پیش بینی شود که معلولیت 
حضور  افزود:   برسد  حداقل  به  جامعه  در 
خود  که  رنجی  بر  عالوه  معلول  فرد  یک 

شخص می پذیرد، همه اعضای خانواده  و 
حتی یک فامیل را نیز به نوعی درگیر این 
اینکه  بیان  با  کرد.پرویزی،  موضوع خواهد 
عالوه  موسسات  این  در  شاغل  همکاران 
مشکالت  از  بخشی  کاری،  مشکالت  بر 
نیز  را  نیازمندان  و  معلوالن  رنج  و  درد  و 
کرد:  نشان  خاطر  کشند،  می  دوش  به 
این مجموعه ها و سایر  بین کارکنان  باید 
تفاوت   ، مختلف  های  بخش  در  شاغالن 
نظر  در  آنها  برای  تسهیالتی  و  شد  قائل 
هم  ضرورت  به  اشاره  با  گرفت.پرویزی، 
بهزیستی  در  موجود  های  ظرفیت  افزایی 
، موسسات خیریه و مددکاری اجتماعی در 
استان، افزود: درباره طرح ها و پروژه های 
نیمه تمام مرتبط با بخش های مددکاری و 
بهزیستی که پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی 
این  به  خیرین  ورود  در صورت  اند،  داشته 
مقررات  و  قوانین  اساس  بر  دولت  بخش، 
این بخش ها  به  را  پروژه ها  این  مصوب، 

واگذار خواهد کرد.
 )Ava.news12@gmail.com(

نماز   ، استان  های  خبرگزاری  گزارش  به 
با  جنوبی  خراسان  در  گذشته  روز  جمعه 
مصلی  در  صحنه  در  همیشه  امت  حضور 
برگزار  استان  مختلف  های  شهرستان 
از  موضوعاتی  به  ها  خطبه  این  در  و  شد 
راهپیمایی  در  مردم  حماسی  حضور  قبیل 
استان  روز  مسائل  به  واکنش   ، بهمن   22
آمریکا  جمهور  جمهور  رئیس  اظهارات  و 

پرداخته شد . 

نباید اجازه ترویج فرهنگ 
منحط غربی را در جامعه بدهیم

نباید  مسئوالن  گفت:  بیرجند  جمعه  امام 
و  باری  و  بی بند  فرهنگ  ترویج  اجازه 
بدهند.  جامعه  در  را  غربی  منحط  فرهنگ 
در  بیرجندی  رضایی  علی  االسالم  حجت 
حضور  از  شهرستان  جمعه  نماز  خطبه های 
پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تقدیر 
در  ما همیشه  مردم  اینکه  بیان  با  کرد.وی 
نظام  و  انقالب  پشتیبان  صحنه ها  همه 
اتمام  مردم  آمادگی  کرد:  بیان  هستند، 

اشاره  با  وی  است.  مسئوالن  برای  حجتی 
منحط  فرهنگ  دهیم  اجازه  نباید  اینکه  به 
کرد:  تصریح  یابد،  رواج  جامعه  در  غربی 
به  توجهی  بی  و  ابتذال  هرگونه  با  باید 
آرمان های شهدا و انقالب مقابله شود. وی 
که  کسانی  برابر  در  مسئوالن  داشت:  بیان 
درصدد ترویج فرهنگ منحط غربی هستند 

کنند. ایستادگی 

ملت ایران به تازه به دوران رسیده 
زبان  با  مردم  این  با  فهماندند  ها 

احترام سخن بگوید

 » نیز  اکبر حدادیان  االسالم علی  »حجت 
با اشاره  در خطبه های نماز جمعه بشرویه 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  اهمیت  به 
امر  بر  خاطر نشان کرد:دین مقدس اسالم 
به معروف ونهی از منکر بسیار اهمیت داده 
گردیده  تبیین  دین  ضرورتی  ردیف  در  و 
افزود:  بشرویه  موقت  جمعه  است.امام 
خوبی  به  عامالن  مومنان،  برتری  مدال 
 . ها هستند  زشتی  و  منکر  از  ناهیان  و  ها 

حدادیان با هشدار به دشمنان انقالب بیان 
 22 در  باشکوه  جمعیت  این  حضور  کرد: 
بهمن پاسخ کوبنده ای بر دهان یاوگویانی 
دوران  تازه  به  جمله  از  کشورها  برخی  در 
آمریکا  ایادی  و  بود  آمریکا  های  رسیده 
با  که  هستند  آن  از  کوچکتر  که  فهمیدند 
ملت بزرگ و شجاع ایران بخواهند با زبان 
متناسب  بدانند  باید  و  کند  صحبت  تحقیر 
امام  کنند.  صحبت  مردم  منزلت  و  شان 
انتخابات  در  افزود:  بشرویه  موقت  جمعه 
ایران  نیز مردم مسلمان و متدین  پیش رو 
دیگری  محکم  مشت  گسترده  حضوری  با 

بر دهان دشمن خواهند کوبید.

مردم عبور از خط قرمزها
 را تحمل نمی کنند

غالمرضا  المسلمین  و  حجت االسالم 
جمعه  نماز  خطبه های  در  نیز  مرتضائی نیا 
بیان  به  الهی  تقوای  به  توصیه  با  زیرکوه 
و  جاری  هفته  مناسبت های  مهم ترین 
رهبری  بیانات  به  وی  پرداخت.  رو  پیش 

وگفت:  اشاره  شرقی  آذربایجان  مردم  با 
تعبیر آشتی ملی  له فرمودند عده ای  معظم 
ندارد  معنا  من  نظر  به  می کنند  مطرح  را 
که  قهرند  کسانی  با  مردم  متحدند  مردم 
قلب  قساوت  با  میدان  وسط  عاشورا  روز 
با اینها قهرند.  جوان بسیجی را آتش زدند 
دستور  در  موضوع  این  افزود:  مرتضا ئی نیا 
گرفته  قرار  زنجیره ای  روزنامه های  کار 
است. وی همچنین به سخنان استاندار در 
خصوص رقص زن و مرد واکنش نشان داد 
و افزود: استاندار خطوط قرمز را حفظ کند و 
با برخی اظهارات قلوب مردم را جریحه دار 
نکند. مرتضائی نیا تاکید کرد: مردم ما عبور 
را  نسنجیده  سخنان  و  قرمز  خطوط  از 

نمی کنند. تحمل 

تو دهنی محکمی 
به این یاوه گویی ها خواهیم زد

خطبه  ،در  نیز  قهستان  موقت  جمعه  امام 
کرد:  شهراظهار  این  جمعه  نماز  های 
به  کشور  اجرایی  مسئوالن  است  شایسته 

این  در  مورد  بی  های  زدن  حرف  جای 
رفع  در  را  خود  همت  مانده  باقی  مدت 
االسالم  حجت  بگذارند.  کشور  مشکالت 
از  ملی  کرد:آشتی  بیان  برزگر،  والمسلمین 
و  است  بوده  همیشه  نظام  با  مردم  سوی 
پیش کشیدن این حرف از عالی ترین مقام 
خون  و  رهبری  به  خیانت  کشور  اجرایی 
تصریح  برزگر  االسالم  حجت  است.  شهدا 
کرد: کسانی که خون به دل رهبری و نظام 
کردند نه تنها احساس شرمندگی نمی کنند 
دانند.  می  هم  حق  صاحب  را  خود  بلکه 
بیان  همچنین  قهستان  موقت  جمعه  امام 
مرد  و  زن  رقص  گوید  می  که  کرد:کسی 
لطمه به اسالم نمی زند و مخالف برگزاری 
یادواره شهدا است و چندین شاهکار دیگر 
باشد.  ملت  این  امین  تواند  می  چطوری 
کرد:اصال  تصریح  برزگر  االسالم  حجت 
اسالم  مورد  در  است که  کاره  استاندار چه 
و  آور شد:ما ملت غیور  یاد  نظر دهد؟ وی 
انقالبی به موقع در حماسه ای سیاسی مثل 
22 بهمن پاسخ و تو دهنی محکمی به این 

گونه یاوه گویی ها خواهیم زد.

امام جمعه بیرجند : آمادگی مردم اتمام حجتی برای تمام مسئوالن است

گردشگری  مناطق  از  یکی  مالیی- 
بیرجند )بند دره( است که با وجوداینکه می 
تواند ظرفیت خوبی برای تفریح و رفاه حال 
از  اما استفاده  باشد  شهروندان و گردشگران 
آن به شیوه درست و اصولی همچنان درحد 
نوعی  به  و  است  مانده  کاغذ  روی  و  حرف 
معتادان  پاتوق  تعطیل  غیر  روزهای  را  آنجا 
دیروز  آوا  خبرنگار  گزارش  به  است.  کرده 
اویل  از  بود  الهی همراه  باران  با رحمت  که 
و  تفریح  برای  شهروندان  ساعت8:30  صبح 
این  به  خانوادگی  خوش  لحظات  گذراندن 
منطقه به اصطالح گردشگری می رفتند که 
ترافیک سنگینی  زیاد  دلیل وجود خودرو  به 
ایجاد شد اما دریغ از یک اکیپ امداد رسان 
، آتشنشانی ، هالل احمر و پلیس  اورژانس 
این نکته از آن جهت مهم است تا ماه گذشته 
بند دره هیچ آبی نداشت و کسی هم نگران 
غرق شدن مردم نبود اما در پی بارندگی های 
اخیر بند پر از آب شده بود که خانواده ها و 
جوانان زیادی برای گرفتن عکس از حاشیه 
کوه عبور می کردند و روی سد می ایستادند 
مردم  برای  دلهره  بند  حاشیه  امنیت  نبود  و 

ایجاد می کرد. این سوال پیش آمده بود که 
سد با قدمت و معماری صد ساله ای که دارد 
را نگهدار  این مقدار حجم آب  تواند  آیا می 
ای  حادثه  گفت:حتماباید  دارد؟شهروندی 
پیش بیاید تا نیروی ها امدادی اعزام شوند و 

پیشگیری در شهر ما معنایی ندارد.دانشجوی 
مانند:  رفاهی  امکانات  نبود  :از  هم  جوانی 
سوپرمارکت یا آالچیقی که بتواند چند دقیقه 

داشت.برای  گالیه  کرد  استراحت  آن  در 
110تماس  با  ای  حادثه  وقوع  از  پیشگری 
گرقتیم که بعد از تشریح فضا که جاده بند 
اپراتور  است  شده  ایجاد  ترافیک  و  لغزنده 
پاسخ داد: گشت پلیس راه اعزام شده است 

شما برای پیشگیری ازحادثه با هالل احمر 
راه  پلیس  منتظر  بگیرید.30دقیقه  تماس 
شدیم اما خبری نشد.با ستاد 112هالل احمر 

تماس گرفتیم و از نبود امنیت و امکان اینکه 
هر لحظه فردی در درون آب بیفتد برایشان 
توضیح دادیم که اپراتور پاسخ داد: تا حادثه 
آنجا  آییم  نمی  آنجا  به  ما  نیاید  پیش  ای 
مسئولیتش  و  نیست  شهری  محدوده  جزء 

می  موضوع  پیگیر  اما  است  اتشنشانی  با 
شویم.با مرکز 12۵آتشنشانی تماس گرفتیم 
که اپراتور پاسخ داد: تا حادثه ای پیش نیاید 

ما نیرو اعزام نمی کنیم و نیروی ها درگیر 
آبگرفتگی معابر هستند و نمی توانیم اکیپی 
دره  بند  در  خاص   روز  یک  برای  خاصی 

مستقر کنیم.

دو اکیپ اعزام شدند
بعد از پیگیری های بی جواب با خدمتی 
مدیرعامل حمعیت هالل احمر بیرجند تماس 
گرفتیم که وی عنوان کرد: با هماهنگی با 
می  اعزام  بنددره  به  اکیپ  دو  فرمانداری 
سد  روی  و  بند  حاشیه  از  را  مردم  تا  شوند 
شهروندان  که  پرسید  باید  کنند.حال  دور 
امنیت  نبود  از  منطقه  این  در  تفریح  برای 
امکانات  نبود  از  یا  باشند  داشته  هراس  آن 
رفاهی و تاکی مردم باید صبر کنند که حرف 
های مسئوالن عملیاتی شود؟؟ 13:4۵عصر 
این  که  بست  را  دره  بند  ورودی  راه  پلیس 
امر موجب اعتراض شهروندان شد. به گفته 
مامور پلیس راه قسمتی از بند را آب مسدود 
کرده است و به همین دلیل نبود از ورودی 

خوردرو ها ممانعت شده است   
 )Ava.news14@gmail.com(  

 روز بارانی و جای خالی نیروهای امدادی در بند دره

 حال و هوای منطقه گردشگری بیرجند

فرزند عزیزمان آقای محسن رجائی زاده 
کسب عنوان رتبه اول پایه دهم در سال 95 دبیرستان شهید رجائی را به شما 
تبریک عرض نموده، از تالش ها و زحمات بی دریغانه جناب آقای جعفری مدیریت محترم 

معاونین، دبیران و پرسنل زحمتکش آن دبیرستان کمال تشکر و قدردانی را داریم.

از طرف والدین

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952288 و 952887 اجرایی یک دستگاه خودروی پژو آردی مدل 1383، رنگ سبز، شماره شاسی 

83137233 ، شماره موتور 83036963 و به شماره پالک 636 د 48 - ایران 32 به مبلغ 52/000/000 ریال کارشناسی شده که در قبال قسمتی 
از بدهی آقای محمد علی زرین به مبلغ 52/000/000 ریال در حق آقای جواد خسروی کوچ و مبلغ 15/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت 
از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/12/17 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 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً اگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
شیبانی- قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای  حل اختالف بیرجند

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 و 6 نهبندان پیرو آگهی های نوبتی منتشره شماره 3631-1395/08/1 و 3702-
1395/11/2 مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های ذیل:  بخش 5 نهبندان: 

4- اصلی مزرعه سوقات 154 فرعی آقای حسین هاشمی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1395/12/22 ساعت اداری  مستثنیات 
مرتع اکبر آباد پالک 792- اصلی 1131- اصلی آقای میثم مینائی ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در تاریخ 1395/12/23 ساعت اداری 
بخش 6 نهبندان: مستثنیات مرتع فیروزآباد پالک 327- اصلی 469- اصلی آقای غالمرضا ریاحی نسب ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تاریخ 
1395/12/24 ساعت اداری در محل به عمل آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر به 
وسیله این آگهی اخطار می گردد در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک مورد آگهی یا حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ 
تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 

حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندانگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: 95/11/30



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
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 حضرت فاطمه عليها السالم فرمودند :
َخيٌر لِلنِّساءِ أن اليََريَن الرِّجاَل و اليَراُهنَّ الرِّجاُل

براى زنان بهتر است كه مردان نامحرم را نبينند و نامحرمان نيز آنان را نبينند.
)بحار األنوار : ج 104 ، ص 36(

اگر سران فتنه بخواهند سر موضع خودشان 
باشند قطعا نظام از آنها نمی گذرد 

کشور  کل  دادستان  منتظری،  االسالم   حجت 
گفت: حمایت دولت جدید آمریکا از جریان سران 
فتنه، نشان دهنده این است که آنها تحت حمایت 
آمریکا این حرکت را انجام می دادند و آقایانی که 
جزو این جریان بودند برای بازگشت به دامن ملت 
باید از ملت عذرخواهی و توبه کنند و به اقیانوس 
ملت بپیوندند،  اما اگر بخواهند سر موضع خودشان 

باشند قطعا نظام از آنها نمی گذرد.

پیشنهاد شیوه احمدی نژادی به دولت 
برای مناظرات ریاست جمهوری

جهان نیوز نوشت : برخی حامیان دولت تاکتیک 
های جدیدتری را برای اثر بخشی بیشتر دو قطبی 
های انتخاباتی پیشنهاد داده اند. در همین باره یکی 
از چهره های موثر در طراحی های عملیات روانی 
برای انتخابات ریاست جمهوری آتی گفته است: 
بگوییم  باید  هاشمی  آقای  زمان  مناظرات  »مثل 
کار  نمی گذارند  و  می گذارند  چرخ  الی  چوب 
کنیم. احمدی نژاد وقتی در انتخابات 88 رفت با 
با شما مناظره  میرحسین مناظره کرد، گفت من 
نمی کنم، پشت شما آقای هاشمی و غیره هستند 
و نام آنها را ردیف کرد و آن مظلوم نمایی را درست 
کرد که اگر این طرف جبهه اصولگرایان کاندیدای 
متعددی آمدند و شروع به حرف زدن کردند و از 
رقابت  با شما  بگوید که من  انتقاد کردند،  دولت 
نمی کنم، پشت صحنه شما کس دیگری در حال 
مدیریت و مهندسی است و مستقیم و غیرمستقیم 
اسم فالن نهاد امنیتی و نظامی را بیاورد. اما بیشتر 
درحرف زدن هایشان و رسانه هایشان موضوع را باز 
کنند که منظور فالن نهاد است و دو قطبی دولت 

و دستگاه های امنیتی در دستور کار قرار گیرد.«

پیش بینی عارف: آخوندی وزیر می ماند

درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  یک 
گفت:  مجلس  در  راه  وزیر  استیضاح  به  اقبال 
استیضاح  برای  کنونی  شرایط  می رسد   نظر  به 
مناسب نیست. عارف افزود: »پیش بینی می کنم 
آخوندی با رأی قابل قبول به کار خود ادامه و با 

برنامه تر از گذشته در مسیر قدم برمی دارد.«

تو رو خدا به من نگویید احمدی نژاد
 

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به خاطر کالهی 
که بر سر داشت سوژه عکاسان خبری شده بود. 
یکی از خبرنگاران به همین دلیل به وی گفت: 
ریاست  کاندیدای  می خواهید  نکند  دکتر،  آقای 
جمهوری شوید که کاله بر سر گذاشته اید؟ چون 
آقای احمدی نژاد هم از همین کارها می کرد و ُشد 
رئیس جمهور؟ ربیعی نیز در پاسخ طنزگونه گفت 

»تو رو خدا به من نگویید احمدی نژاد!«.
آبگیری تفرجگاه تاریخی بند دره                                   عکس: ایرناعکس روز 

ترامپ: هرگز علنی نمی گویم اگر بخواهم 
ایران را تنبیه کنم، چه خواهم کرد

برای  تالش  از  او  که  کرد  اعالم  ترامپ  دونالد 
و  آمد  نخواهد  آمریکایی کوتاه  امنیت شهروندان 
فرمان جدیدی درباره محدودیت های ویزایی صادر 
به خبرنگار دیگری  پاسخ  ترامپ در  خواهد کرد. 
چنین  وقتی  گفت،  طرح  این  برای  عجله  درباره 
داخلی  امنیت  وزیر  کلی  جان  داشتم،  را  طرحی 
می  اجرا  را  این  دیگر  ماه  یک  بگویی  اگر  گفت 
کنی، تروریست ها در این یک ماه وارد می شوند 
و این خطرناک است. حرف او درست بود و من 
برخی  رد  با  ترامپ  کردم.  صادر  سریع  را  فرمان 
سواالت خبرنگاران گفت: من هرگز علنی به شما 
نمی گویم مثال اگر بخواهم ایران را تنبیه کنم، چه 

خواهم کرد. چون آنها می فهمند.

 نگفته ام می خواهم برجام را لغو کنم

همتای  با  دیدار  در  گفت:  آمریکا  خارجه  وزیر   
فرانسوی اش نگفته است که واشنگتن می خواهد 
در  تیلرسون  کند.  لغو  را  ایران  با  اتمی  توافق 
واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه که گفته 
بود پاریس احساس می کند، واشنگتن می خواهد 
توافق اتمی با ایران را ملغی کند، اظهار داشت: 
اگر  تیلرسون  نداشته ام«.  نظری  چنین  »من 
اما  نمی کند،  را  توافق  این  لغو  درخواست  چه 

می خواهد آن را مورد بازبینی کامل قرار دهد.

اشرفی اصفهانی: کاندیداتوری مطهری 
در کنار روحانی به مصلحت نیست

اگر  می گوید:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
اصولگرایان کاندیدای قدری مقابل روحانی داشته 
اشرفی  انتخابات دو مرحله ای شود.  باشند، شاید 
اصفهانی در پاسخ به این سوال که اصالح طلبان 
 گزینه دومی کنار روحانی به میدان خواهند آورد، گفت:

اخیراً زمزمه هایی درباره مطهری می شنوم. مطهری 
دوست ما است اما با بودن آقای روحانی مصلحت 
نیست که بیاید. شاید فردا امثال ما نیز به میدان 
بیاییم اما به این معنا نیست که تا آخر در میدان 
باشیم. شاید بخواهند بیایند تنور انتخابات را گرم 

کنند بعد به نفع آقای روحانی کنار بروند.

قاسمی: فردو و اراک را بتون کردند
 تا کترینگ قطارها را به خارجی ها بدهند

عضو جبهه فرهنگی انقالب اسالمی گفت: فردو و 
اراک را بتون کردند تا بجای آن کترینگ قطارهای 
کشورمان را به خارجی ها بدهند. قاسمی تصریح 
کرد: در موضوع فتنه 88 برای اولین بار جریان ضد 
انقالب با هم یکی شدند تا انتخابات بزرگ ملت 
ایران را که تراز انقالب و نظام جمهوری اسالمی 
را ارتقا داده بود، تحت الشعاع قرار دهند و متأسفانه 
سران فتنه با نقش آفرینی خائنانه بر طبل دشمنان 
کوبیدند و به عاملیت آنها برای ضربه زدن به نظام 

جمهوری اسالمی تبدیل شدند.

حقوق نجومی می گیرند و می گویند اشکالی ندارد

سعید جلیلی گفت: توده های مردم ستون دین و ذخیره در 
برابر دشمن هستند. در مقابل  افرادی هستند که بیشترین 
بار را برای کشور دارند. آنها هستند که بیش از یکصدهزار 
افراد  این  افزود:  دارند. وی  بانکی  معوقه  تومان  میلیارد 
برج های  هستند که حقوق های نجومی می گیرند و 
نجومی دارند. جلیلی تصریح کرد: این افراد همیشه از مردم و نظام طلبکارند 

و به صراحت می گویند برای پیشرفت اشکالی ندارد عده ای از مردم له شوند.

نظر شخصی من حمایت از روحانی در انتخابات است

محمد رضا عارف با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
عنوان کرد: مسیر ما در انتخابات ریاست جمهوری روشن 
است. رویکرد سال ۹۲ باید ادامه پیدا کند، رویکردی که 
ما شروع کردیم و نتیجه اش را هم گرفتیم. آنچه قطعی 
نظر  داشت.  خواهیم  کاندیدا  یک  که  است  این  است، 
شخصی من هم آقای روحانی است. البته مواردی نیز به عملکرد چهارساله دولت 

وارد است که با خود اعضای دولت در مورد آن صحبت می کنیم.

آنهایی که در فتنه سهم داشتند زبان شان دراز شده و آشتی ملی را مطرح می کنند
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مردم ما با تلخی ها دست و پنچه نرم می کنند، خاطرنشان کرد: مسئله گرانی، رکود و شیوع اعتیاد 
داشتند،  88 سهم  فتنه  در  که  برخی  اینکه  بیان  با  می کنند. حجت  االسالم صدیقی  مطالبه  مسئوالن  از  مردم  که  است  مسایلی  تبعیض  و 
زبان شان دراز شده و می خواهند آشتی ملی را مطرح کنند، تصریح کرد: چه کسی می خواهد با چه کسی آشتی کند؟ ملت یکپارچه هستند و 
با کسانی که با والیت نساختند و بسیجی را برهنه و کتک زدند و انواع هتاکی ها را به شعائر امام و انقالب کردند، هرگز آشتی نخواهند کرد.  

وی تأکید کرد: مسئوالن واجب است برای ادای دین به مردمی که ۲۲ بهمن آمدند به مشکالت اقتصادی مردم حساسیت نشان دهند و توضیح دهند چه کرده اند؟

شرایط  گفت:  لبنان  ا...  حزب  کل  دبیر 
لبنان  علیه  جنگ  انجام  برای  سیاسی 
همواره وجود داشته و پوشش و حمایت 
اجازه  اسرائیل  به  که  عربی  کشورهای 
شود  حمله  لبنان  به   ۲006 سال  در  داد 
دارد.  وجود   ۲006 سال  از  بیش  امروزه 
اسرائیل نه به اجازه آمریکا و نه به اجازه 
کشورهای عربی نیاز دارد، بلکه موضوع 
این است که اسرائیل اطمینان ندارد که 
در جنگ علیه لبنان پیروز شود و این به 
دلیل قدرتی است که مقاومت و شرایطی 
که مقاومت در ایجاد ثبات فراهم کرده، 
است. سید حسن نصر ا... درباره تصمیم 
مخازن  تخلیه  برای  صهیونیستی  رژیم 
این  اسرائیل  گفت:  حیفا،  در  آمونیاک 
آن  کند  منتقل  که  کجا  هر  به  را  مواد 
در  امروز  من  داد.  خواهیم  قرار  هدف  را 
اسرائیلی  دشمن  از  بزرگداشت،    این 
در  آمونیاک  مخازن  تنها  که  می خواهم 

حیفا را تخلیه نکند بلکه نیروگاه هسته ای 
قادر  ما  چون  کند  تخریب  نیز  را  دیمونا 
هستیم تهدید را به فرصت تبدیل کرده 

و سالح هسته ای اسرائیل را به تهدیدی 
تبدیل  آن  موجودیت  و  اسرائیل  برای 
کنیم. دشمن اسرائیلی از قدرت و توانایی 
مقاومت در لبنان به خوبی آگاه است. دبیر 

کل حزب ا... لبنان به فرماندهای اسرائیلی 
کردید  تموز گمان  در جنگ  داد:  هشدار 
که اطالعات کافی درباره مقاومت دارید 

چیزهایی  همواره  ما  اما  کردید  حمله  و 
داریم که آن را مخفی کرده و شما را با 
شگفت  می کنیم،  مخفی  که  چیزی  آن 
زده خواهیم کرد و چه بسا که به کمک 

آنها مسیر هر جنگی را تغییر دهیم. وی 
رئیس  عون،  میشل  که  زمانی  گفت: 
درباره  عرب  اتحادیه  در  لبنان  جمهور 
قدس و مقاومت صحبت کرد، برخی از 
کردند.  نارضایتی  ابراز  عربی  کشورهای 
عربی،  کشورهای  بد  شرایط  این  در 
نتانیاهو حق دارد که بگوید هیچ گاه در 
زندگی ام گمان نمی کردم که کشورهای 
نه  و  متحد  عنوان  به  اسرائیل  به  عربی 
دشمن بنگرند. این سخنان نتانیاهو مایه 
پاسخ  برای ملت های عربی است.  ننگ 
سخنان  این  به  عربی  کشورهای  سران 
در  آنها  جواب  است،  بوده  چه  نتانیاهو 
در  بیشتر  های  ویرانی  و  عراق  و  یمن 
می  فلسطینیان  به  امروز  است.  سوریه 
از  بیش  فلسطینی  شهدای  که  گویم 
لبنانی ها بوده اند و در سالگرد بزرگداشت 
فرماندهان مقاومت می گویم که عشق 

آنها فلسطین بوده است.

نصرا... : توانمندی هایی داریم که اسرائیل را شگفت زده می کند
نتانیاهو حق دارد  که بگوید گمان نمی کردم اعراب  به اسرائیل به عنوان متحد و نه دشمن بنگرند، این سخنان مایه ننگ ملت های عربی است
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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 اجرای سیستم هاى              فقط از خدمات شبکه 

عاملیت در استان  خراسان جنوبی بهره مند گردند.

قابل توجه خریداران و مصرف کنندگان محترم

عاملین مجاز در استان خراسان جنوبی   
- 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

خانواده های محترم کاروان مقدم
با نهایت تاسف درگذشت شادروان کربالیی غالمحسین کاروان مقدم

را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک مى دانیم. در جلسه سوم آن روانشاد که یکشنبه اول اسفندماه 
از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل هیئت حسینی برگزار مى گردد، شرکت و یادش را گرامى خواهیم داشت.

از طرف مدیر و زائرین سفر عتبات عالیات 95/10/25

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
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