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سرمقاله

پایان یک سال نو

* هرم پور

این روزها، روزهای پایانی یک سال نوست، همان 
به  حاال  و  کردیم  آغازش  امید  هزار  با  که  سالی 
 پایانش می بریم. این روزها،  روزهای بدست گرفتن
 جاروست. روزهای خانه تکانی، روزهای خالی کردن
همه زندگیست.  یکسال  غبار  و  گرد  از  ها   خانه 
 در تالشیم، اینجا و آنجا را تمیز می کنیم، می خریم،
 می دوزیم، جابجا می کنیم، چیزی را عوض می کنیم
 یا نوتر و بهترش را می آوریم، دستی به سر و روی
 همه چیز می کشیم، می کاریم، و امیدوارانه منتظر
... خجسته  بهار،  و   شود  نو  سال  تا  مانیم   می 
 و سال؛ نو می شود،  چه این همه زحمت به خودمان

بدهیم و چه مثل خیلی های دیگر کناری بنشینیم  
و فقط نگاه کنیم. ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

تابش: گزینه ما روحانی است /  دبیر کل حزب مردم : »روحانی« دیگر کاندیدای ما نیست / میرسلیم : مقابل گزینه اصلح »ُغدی« نمی کنم / رئیس مجلس خبرگان رهبری : نظارت بر انتخابات شوراهای شهر  حساب و کتاب ندارد و این مصیبت است / رد برنامه انتخاباتی پزشکیان  توسط رئیس دولت اصالحات / رئیس جمهور : آنهایی که به انتخابات ایران ایرادی دارند بهتر است خودشان را اصالح کنند /  صفحه ۸

رئیس مجلس شورای اسالمی : 
روحانی، رئیس جمهور دو دوره ای است

اصولگرایان  در انتخابات یکدست نیستند

فرمانده کل سپاه : 
احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه حق 

دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند

محمد رضا باهنر: 
روحانی با رأی لرزان رئیس جمهور شد

او اصولگرا اما وامدار اصالح طلبان است 

محمد رضا میرتاج الدینی : 
بقایی و طیفش به ته خط نمی رسند ، او سوژه  ای 

برای ایجاد اختالف در جریان اصولگرایی است

نقوی حسینی : 
اصولگرایان با حفظ وحدت برای ورود

به عرصه انتخابات تصمیم واحدی بگیرند
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

حرف های تکراری؛ 
جلسه ستاد سفر بیرجند 
صفحه  ۷

تحصیل 1500 دانشجو 
در دانشکده ابن حسام

صفحه  ۷

رونمایي بیش از
 20 اثر هنري در استان؛ 

مصادف با هفته هنر
صفحه ۷

 استفاده  از شیوه هاي مدرن 
در مبارزه با مواد مخدر

فیصفحه  ۷
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هدررفت آب استان ؛ 3/5 برابر سد کرج
اولویت های بزرگترین

شهرستان خاورمیانه
دوبانده سازی راه ها و ارتقا سطح بهداشتی در دستور کار

طرح پروده 4 طبس در انتظار سرمایه گذاری خارجی
“کارخانه کک” سال آینده به بهره برداری می رسد

صدای واحد موجب توسعه استان
مشروح در صفحه ۴

در گفتگوی آوا با فرماندار عنوان شد : 

در نظام اسالمی ، رئیس و کارمند در یک جایگاه اند
نماینده ولی فقیه در استان در مجمع عالی بسیج کارمندان :

صفحه  ۷

جناب آقای پوریا اکبرپور 
معاونت محترم شعبه مرکزی بانک رسالت

مصیبت درگذشت پدر گرامی تان 

مرحوم محمود اکبرپور 
را خدمت جناب عالی، خانواده محترم و خاندان اکبرپور تسلیت عرض نموده، از خداوند 

برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و قرار مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل موسسه فرهنگی نوآفرینان دانش روز

جناب آقای حسین روستا و سرکار خانم سمیرا قندریزان

)مدیریت محترم موسسه نوآفرینان دانش روز(

ضایعه درگذشت مرحوم محمود اکبرپور
 ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز سفر کرده 

و طول عمر با عزت برای شما از درگاه پروردگار متعال خواهانیم.

موسسه فرهنگی نوآفرینان دانش روز

آگهی مزایده فروش سنگ های گرانیت ساختمانی 
جمع کل متراژ: بالغ بر ۴200 متر مربع به صورت یکجا و شرایط نقد و اقساط و قیمت پایه 110 میلیون تومان به فروش می رسد.

شرایط پرداخت: 20 درصد نقد و الباقی اقساط 10 ماهه مبلغ تضمین شرکت در مزایده: ۴ درصد مبلغ پیشنهادی طی چک بانکی تضمینی در وجه شرکت توسعه 
و عمران بیرجند. متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و بازدید از سنگ ها با شماره های 09392۸07۴66 ، 09153613606 تماس حاصل فرمایند.

متقاضیان پیشنهاد کتبی خود را به همراه چک بانکی تضمینی حداکثر تا تاریخ 95/12/25 در پاکت در بسته تحویل دفتر شرکت به آدرس خیابان پیروزی - نبش پیروزی 
شرکت توسعه و عمران منطقه بیرجند 7 - پالک ۴ فرمایند. شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهـی استخـدام 
 یک واحد تولیدی معتبر و فعال در زمینه تولید خوراک دام و طیور واقع در شهرک صنعتی بیرجند در راستای تکمیل کادر علمی 
و عملی خود از بین دانشجویان و فارغ التحصیالن )آقا( مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم دامی )گرایش 
تغذیه دام و طیور، مدیریت پرورش طیور( اقدام به جذب نیرو می نماید. متقاضیان محترم، مدارک الزم شامل مشخصات فردی، 
 info@dos-co.com رزومه تحصیلی و شغلی، دوره های آموزشی مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانی اینترنتی

ارسال و یا با شماره 3-32255670-056 داخلی 132 تماس حاصل فرمایند. به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد. 

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه ادارات ، سازمان ها ، شرکت ها و 
سروران ارجمندی که در مراسم تشییع و تدفین و سوم پدر عزیزمان 

شادروان حاج مهدی اعتصامی 
به مناسبت  به اطالع می رساند:  بودند  اندوه مان  و  همراه غم 
امروز  یادبودی  جلسه  مرحوم  آن  درگذشت  روز  چهلمین 
چهارشنبه 95/12/18 از ساعت 3/30 الی 4/30 بعدازظهر 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(
خاطر  تسلی  موجب  بزرگواران  شما  گردد، حضور  می  برگزار   

بازماندگان و شادی روح آن عزیز خواهد بود.

خانواده های: اعتصامی، حقیقی پور و فامیل وابسته  

برادر عزیز جناب آقاي پوریا اکبرپور
درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته را دارم.

حامد رئوفي فرد

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین 
با کمال تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی برادر گرامی تان

مرحوم اسداله فرزین
 را حضور شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی 

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید.

مدیریت و کارکنان مرکز پزشکی هسته ای  

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامی تان مرحوم اسداله فرزین

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
صبر و بردباری از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان - شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره 
کیان بیرجند - شرکت ستاره کیان ایرانیان - مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی 

)بقا مختص ذات پاک اوست(
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادر عزیزمان

 مرحومه زینب رزقی  )همسر مرحوم حسن یزدانی(
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/12/18 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل مجتمع

 فرهنگی - مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی 13( برگزار می شود
حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های یزدانی و سایر بستگان  

عزیزان بزرگوار 
جناب حاج آقای قندریزان

 و سرکار خانم گرامی 
خاندان معزز و داغدار اکبرپور 

عروج زود هنگام آن یار سفر کرده 

محمود آقای عزیز
نیکوی  اخالق  گوییم.  می  تسلیت  صمیمانه  را   

ایشان و خوبی هایی که بی دریغ نثار همگان
 می گردید، در ذهن مان جاویدان خواهد بود.

 ما را نیز در غم خود شریک بدانید

ارادتمندان  
فرزندان مرحوم علیرضا ابراهیمی
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اعالماسامیپذیرفتهشدگانآزمونهایمرحلهاولالمپیادهایعلمیدانشآموز

مهر- مرکزملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان جوان، طی اطالعیه ای اسامی پذیرفته شدگان آزمون های مرحله اول المپیادهای 
علمی دانش آموزی کشور را اعالم کرد. تمامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای هفت گانه و همچنین المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی 

بازساختی در سال تحصیلی 96-95  می توانند از طریق سامانۀ ثبت  نام به نشانی http://oly.medu.ir اسامی خود را مشاهده کنند .

سرمقاله

پایان یک سال نو

* هرم پور

نو،  سال  (روزهای  اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
دوباره از هم جلو خواهند زد تا سال نصف شود و 
بعد دوباره سالی دیگر شروع شود، و همه ی اینها 
برای گذران عمر ماست و نشانه رویش و ریزش ما 
آدمها. و عیب بزرگ ماست که  در میان این رویش 
ها و ریزش ها، فقط خودمان را می بینیم و بس. 

در میان همه ی خریدن ها و دوختن ها وجابجا 
هم  بخشنده  توانیم  می  ها،  کاشتن  و  ها  کردن 
 باشیم، فراموش کننده، سخاوتمندانه و مهربانانه تر
هم باشیم، می توانیم پایان سال را پایان همه ی 
به پای  را  بدانیم و شیرینی اش  کدورت هایمان 
محبت خدا بگذاریم. می توانیم بدی های دیگران را 
 فراموش کنیم، آشتی کنیم و قهر را برای همان هایی
بگذاریم که قدر لحظه های در کنار هم بودن را 
نمی دانند، برای آنهایی که از زندگی کردن می 
ترسند، از نو شدن می هراسند و شهامت تقسیم 

خوبی هایشان را با دیگران ندارند. 
 می توانیم در کنار خانه تکانی مادی، خانه تکانی های
معنوی مان را هم داشته باشیم، دلهایمان را هم 
دوباره  چیز  همه  به  را  نگاهمان  و  بدهیم  تکانی 
تعریف کنیم. سال نو می شود و چه خوب تر که 
دلهایمان هم نو شوند، تصمیم هایمان هم نو شوند، 
نو  بزرگتر،  روزهای  آغاز  برای  هم  قدمهایمان  و 
شوند. سال نو می شود، چه ما باشیم و چه نباشیم، 
هم  همراه  از  بودن،  هم  کنار  از  که  چه خوب  و 
بودن، از به یاد هم بودن، چیزی بیاموزیم و لذتی 
ببریم. ما همیشه به همدیگر محتاجیم، و بیش از 
 همه به خودمان و به لحظه های خوش نوشدنمان. 
 سال که نو می شود، خریدها و کاشتن ها و  انتظارها
 که  نو می شوند، امیدها و مهربانی ها جوانه می زنند.
سال نو، سال زندگی ماست، سال موفقیت ها و 
ساختن  برای  تالش  سال  هاست،  رویش  سال 
بهتر،  استانی   کردن  بنا  برای  جنوبی،  خراسان 
بزرگ تر، توسعه مندتر، آبادتر، با آرامش و آسایش 
مناسب تر برای مردم خونگرمش. سال نو، سال 
های  پایان  و  آغاز  سال  تر،  مهم  های  برنامه 
 شکوهمندتر و سال خبرهای خوب تر و شیرین تر
برای مردم همه ی شهرهای آن است. برای هر 
پایان خوب تری تدبیر کرد، 12  باید  آغاز خوب، 
روز تا پایان سال باقیست، همه زندگی و همه ی 
حس خوبمان از نو شدن را در خودمان و در حفره 
درونمان خالصه نکنیم، بخشی از این تدبیر خوب 
در  شکوهمندتر،  آغازی  و  شکوهمند  پایان  برای 
دوری ما از غرور، از خودبینی، از بی تقوایی هایی 
معمول و از درد ورنجهایی ست که دیگران از زبان 
و قلم ما می کشند. برای آغاز یک تحول بزرگ، 
برای فکر کردن، برای اندیشیدن، و برای تصمیم 
گرفتن، برای درس گرفتن و برای آموختن و تجربه 
کردن،  12 روز فرصت کمی نیست. قدردانستن 
روزهای پایانی یک سال برای اندوختن توشه های 
آغاز سال نو، قدرشناسی از همه ی فرصت های 

پیش روست. آسان از دستش ندهیم.

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

شرایط جدید فرزندخواندگی

فارس - معاون اجتماعی بهزیستی کشور گفت: پس از تصویب قانون 
فرزندخواندگی و تغییراتی که در آن اتفاق افتاد چندین جلسه با قوه 
قضائیه برگزار شد بطوریکه این قانون توانسته 
تأثیرات زیادی را در بحث فرزندخواندگی داشته 
قانون  این  تغییرات  در  داد:  ادامه  وی  باشد. 
آمده عالوه بر خانواده هایی که فرزند ندارند به 
خانواده هایی که فرزند دارند نیز، فرزند اهدا شود، 
در  شوند،  فرزندخوانده  صاحب  می توانند  مجرد  سال   30 باالی  زنان 
قانون قبلی فقط کودکان زیر 12 سال به فرزندخواندگی می رفتند اما 
اکنون تا 16 سالگی مجاز شده است.فرید گفت: همچنین در قانون 
قبلی باید بخشی از امالک به اسم فرزندخوانده می شد  اما اکنون این 

موضوع به قاضی سپرده شده است.

 مشموالن دارای برگ آماده به خدمت 
19 اسفند به سربازی فراخوانده شدند

تمام مشموالن  ناجا در اطالعیه ای  ایرنا- سازمان وظیفه عمومی 
سربازی  خدمت  به  آماده  برگ  دارای  دیپلم  زیر  و  دیپلم  کاردانی، 
دوره ضرورت  گذراندن  برای  را   1395 ماه  اسفند  نوزدهم  تاریخ  به 
ضمن  اطالعیه  این  در  ناجا  عمومی  وظیفه  فراخواند.سازمان 
پایان  تا   1355 متولد  غیرغایب  و  غایب  مشموالن  تمام  فراخوان 
اسفند ماه 1377 برای انجام خدمت دوره ضرورت، اعالم کرد، تمام 
برگ  که  مذکور  های  سال  دیپلم  زیر  و  دیپلم  کاردانی،  مشموالن 
1395دریافت  سال  ماه  اسفند  نوزدهم  تاریخ  به  خدمت  به  آماده 
وظیفه  سازمان  توسط  که  محلی  و  ساعت  در  باید  اند،  کرده 
آموزش  مراکز  به  مشموالن  نامه  معرفی  برگ  در  ناجا  عمومی 

نیروهای مسلح اعالم شده است ، حضور یابند.

کشور  مسکن  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر  انتخاب- 
با اشاره به این که دولت حجم نقدینگی خوبی را به دست 
آورده است، گفت: با توجه به مبادالت انجام گرفته و حجم 
نقدینگی که دولت دارد، برای سال 96 پیش بینی می کنیم که 
دولت حوزه مسکن را تقویت خواهد کرد. فرشید پورحاجت، 
اظهارکرد: بازار مسکن کشور در سال 95 فراز و فرودهای 
فراوانی داشته، به شکلی که گاهی توأم با افزایش معامالت و 
در زمان هایی با رکود و حتی با رکود تورمی مواجه بوده است 
و در بعضی از مناطق علی رغم رکود، شاهد افزایش قیمت 
مسکن هم بوده ایم. وی با اشاره به این نکته که تورم داشتیم 

با توجه به این که در  افزود:  اما لجام گسیخته نبوده است، 
اواخر سال 95 هستیم و آنچه انتظار می رفت از بازار مسکن 
به شاخص های مدنظر  اما در سال 95 نسبت  محقق نشد 
در سال 94 شاهد روند رونق بودیم. پورحاجت تصریح کرد: 
مبادالت  واسطه  به  که  دولت  نقدینگی  در سال 95 حجم 
نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری های اقتصادی 
امر در  این  تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش بینی می کنیم 
در خصوص  وی  شود.  مسکن  بازار  رونق  باعث  سال 96، 
بحث صندوق های پس انداز عنوان کرد: مردم در 2 سال اخیر 
به دلیل نرخ سود مناسب، به این صندوق ها عالقه مند شده اند 

و پیش بینی می کنیم با توجه به ثبت نام های صورت گرفته 
در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده شاهد افزایش 
معامالت  افزایش  آن  تبع  به  و  مسکن  بازار  به  افراد  ورود 
باشیم. پورحاجت ادامه داد: سال آینده رونق در بازار مسکن را 
می توان پیش بینی کرد و این رونق را می توان در اواخر بهار 
و ابتدای تابستان نیز بهتر لمس کرد. وی با بیان این که در 
بهمن و اسفندماه امسال شرایط بازار مسکن شرایط خوبی 
نبود، عنوان کرد: این موضوع به دلیل آن است که متأسفانه 
دچار یک ساختار نامناسب بانکی هستیم و نظام بانکی ما 

اساساً دارای ایراد است.

95،سالیپرفرازوفرودبرایمسکن/پیشبینیرونقدرسالآتی

تشکیالت  و  اداری  امور  کل  مدیر  مهر- 
انجام  از  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
سه  معرفی شدگان  مصاحبه  آخر  مراحل 
آموزش  استخدامی  آزمون  ظرفیت  برابر 
حسینی  داد.حسن  خبر  پرورش  و 
سه  دو  طی  کار  اجرای  روند  گفت: 
افزود:  می رسد.وی  پایان  به  آینده  روز 
معرفی  تمامی  مصاحبه  انجام  از  پس 

نهایی  پذیرفته شدگان  اسامی  شدگان، 
طور  به  سنجش  سازمان  پورتال  در 
امور  کل  می شود.مدیر  اعالم  قطعی 
و  آموزش  وزارت  تشکیالت  و  اداری 
تعداد  تعیین  از  پس  کرد:  بیان  پرورش 
دقیق  تاریخ  مصاحبه  در  نهایی  نفرات 
گروه  این  آموزشی  دوره های  برگزاری 
اظهار  می شود.حسینی  مشخص  افراد  از 

بود  شده  پیش بینی  این  از  پیش  داشت: 
آموزی  مهارت  دوره های  شروع  تاریخ 
از  استخدامی  آزمون  پذیرفته شدگان 
تصریح  شود.وی  آغاز   96 فروردین   20
زمان  موجود،  شرایط  به  توجه  با  کرد: 
پس  آموزی  مهارت  دوره  شروع  قطعی 
می شود. اعالم  سنجش  نتایج  اعالم  از 
تشکیالت  و  اداری  امور  کل  مدیر 

داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزارت 
سنجش،  سازمان  نتایج  اعالم  از  پس 
در  باید  نیز  پذیرفته شدگان  گزینش 
این  که  شود  اعمال  برنامه ریزی ها 
برگزاری  تاریخ  می دهد  نشان   مراحل 
اعالم  تاریخ  از  دیرتر  آموزشی  دوره های 
تا  می کنیم  تالش  چند  هر  است،  شده 

اجرا شود. نظر گرفته شده  در  مراحل 

تغییرزمانمهارتآموزیپذیرفتهشدگانآزموناستخدامیآموزشوپرورش

عربستان شروط ایران را برای حج نپذیرفت

از  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  هیئت رئیسه  عضو  نیوز-   جهان 
نپذیرفتن شروط ایران برای اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج از سوی 
احمد  داد.حجت االسالم  خبر  عربستان سعودی 
فرهنگی  کمیسیون  اول  یس  رئ نائب  سالک 
اظهار داشت: نشست  مجلس شورای اسالمی 
اخیر سازمان حج ایران با مسئوالن سازمان حج 
بیان  با  شد.وی  برگزار  فندماه  اس  5 عربستان 
اینکه تاکنون مسئوالن سازمان حج گزارشی از مذاکرات با مسئوالن 
با  گفت:  نداده اند،  ارائه  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  ه  ب را  عربستان 
این است که  از  دارد، حاکی  اخبار وجود  به بحث هایی که در  توجه 
اسالمی  جمهوری  شروط  سعودی،  عربستان  حج  برگزاری  مسئوالن 

ایران را نپذیرفته اند و به توافق اصلی نرسیده اند. 

عیدی آموزش و پرورش برای بازنشسته ها

یلنا-  وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال 96 
پرداخت  را  وزارت خانه  این  سته های  بازنش پاداش 
می کنیم.فخرالدین احمد دانش آشتیانی گفت: برای 
سال آینده ردیف های خوبی در بودجه مورد تصویب 
در خدمت  برنامه ریزی  با  می تواند  که  گرفته  قرار 
ارتقای سطح کیفی مدارس و کمک به سرانه های 

مدارس و معیشت معلمان قرار بگیرد.

دانش آموزان راهنمای گردشگران نوروزی 

مهر- مدیرکل هنری و فرهنگی وزیر آموزش و 
پرورش گفت: امسال تعداد 10هزار دانش آموزان 
مسافران  راهنمایان  گردشگر  یار  هم عنوان  به 
هدف  جامعه  کرد:  بیان  د.اکبرزاده  هستن نوروزی 
ما برای اجرای این طرح 384 مدرسه با ظرفیت 

10 هزار دانش آموز است.

گرانی ول کن تخم مرغ نیست

میزان- رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 
گفت: قیمت مرغ روند نزولی داشته ولی قیمت تخم 
مرغ روند افزایشی خود را حفظ کرده است.مهدی 
یوسف خانی در خصوص قیمت مرغ در واحدهای 
صنفی بیان کرد: قیمت هرکیلو مرغ با 300 تومان 
کاهش نسبت به دو روز گذشته به قیمت 7 هزار و 
300 تومان رسیده است.وی قیمت هر کیلو تخم 

مرغ در بازار را 6 هزار و 100 تومان اعالم کرد.

کاهش 1۵۰ هزارتومانی قیمت زعفران

مهر- نایب رئیس شورای ملی زعفران از کاهش 
به  نسبت  محصول  این  قیمت  انی  هزارتوم  150
هفته قبل خبر داد وگفت: حجم معامالت زعفران 

در بازار کاهش یافته است.

گوشت گوسفندی ارزان شد

گوشت  اتحادیه  رئیس  گاران-  خبرن باشگاه 
گوسفندی نرخ جدید شقه گوسفندی بدون دنبه در 
بازار را اعالم کرد.علی اصغر ملکی گفت: در حال 
حاضر هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با قیمت 
34 هزار و 500 تا 35 هزار و 500 به مغازه دار و 

38 تا 39 هزار تومان به مشتری عرضه می شود.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

مبلغ)ریال(نوعغذا
100.000چلوکبابکوبیدهمخصوص1
100.000چلومرغسرخشدهمخصوص2
120.000چلوجوجهکبابمخصوص3
150.000چلوجوجهمیکسمخصوص4
230.000چلوگوشتسرخشدهمخصوص5
300.000چلوماهیچهسرخشدهمخصوص6
120.000چلوجوجهکباببااستخوان)پاچین(7
150.000چلوماهیقزلآالمخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتیدیگراز رستـوران درویـش
برایرفاهحالمشتریانمنویجدیدغذاهایروزانه بیرون بر

راباتخفیفویژهعرضهمیدارد.

کلیهغذاهایفوقبابرنجممتازایرانیوگوشتتازهگوسفندینرینه
پختمیگردد.

تلفنسفارشات:32324444آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل،اولسپیده

)دوکشتعلیزادهبابل(

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای علیرضا آهنی و آقای حسین ضیائی 
احدی از ورثه مرحوم غالمرضا ضیائی به استناد دو 

برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده اند و 
مدعی اند که به ترتیب سند مالکیت ششدانگ پالک 870 فرعی 
از شماره 4- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق 
به علیرضا آهنی می باشد و سند مالکیت ششدانگ پالک 204 
فرعی از 4157- اصلی واقع در بخش یک بیرجند که متعلق به 
آقای غالمرضا ضیائی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه پالک 870 
فرعی از 4- بخش 2 ذیل ثبت 48702 صفحه 152 دفتر امالک 
جلد 320 به نام علیرضا آهنی و سند مالکیت اولیه پالک 204 
فرعی از 4157- اصلی بخش یک بیرجند ذیل ثبت 8620 صفحه 
139 دفتر 29 به نام غالمرضا ضیائی ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا 
مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا 
معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرماید 
و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی 

به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

مفتخراستپذیرایکلیهمجالسشماباشد
بهپاساحترامشماعزیزان،ورودیسالنفقطتاتاریخ96/1/15رایگانوباتخفیفویژهکلیهمنوغذاییمیباشد.

ازهماکنونرزرونمایید***خدمتبهشماعزیزانافتخارماست
مجموعهدرویشافتخارداردپختکلیهغذاهایخودرابابرنجعلیزاده5ستارهبابلطبخنماید.

آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل-اولسپیدهتلفنهایرزرو:09157639200-32324444

تاالر پذیرایــی درویش 

فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضای خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع 
 عمومی این خانه که برای اولین بار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور از ساعت 8 صبح تا 16 

روز سه شنبه مورخ 22 فروردین ماه 1396 برگزار می شود، شرکت نمایند.
دستورجلسه:

1- انتخاب هیئت مدیره برای مدت دو سال   2- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال 
لذا از کلیه اعضا درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک و ثبت نام در سایت خانه مطبوعات به 
نشانیkhanehmatbooat.ir حداکثر تا تاریخ 18 فروردین ماه 96 و دریافت کد کاربری و رمز عبور 
اقدام فرمایند. در این باره شایان ذکر است با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک، برای اخذ 

رأی دریافت کد کاربری و رمز عبور ضروری است.
متقاضیان عضویت در هیئت مدیره می توانند از 18 الی 25 اسفند ماه نامزدی خود را از طریق سایت 
خانه مطبوعات اعالم فرمایند. بررسی صالحیت نامزدها و زمان بندی انتخابات طبق جدول ذیل صورت 

می پذیرد.

تاریخموضوع
25و26اسفندامکاندرخواستتغییرنقشنامزدیدرهیئتمدیره

بررسیشرایطنامزدهاواعالمنتیجهقبولییاردصالحیتبه
خودشان)دالیل(

25تا28اسفند

14تا18فروردین96رسیدگیبهاعتراضاتنامزدهاتوسطستادمرکزی
19فروردیناعالمنهاییاسامینامزدها

18تا22فروردینقطعموقتعضوگیریخانهمطبوعات
تا20فروردینتعیینتکلیفتمامیدرخواستهایعضویت

21فروردینانتشاراسامیواجدانشرایطرأیدهیدرهراستان
21فروردینامکانانصرافالکترونیکیازنامزدی

22فروردینبرگزاریانتخاباتهیئتمدیرهوبازرسانقانونیاعالمنتایج
تا25فروردینامضایصورتجلسهتوسطستادانتخاباستانوانجامامورثبت

از آنجا که شناسه عضو برای شرکت در انتخابات کد کاربری و رمز عبور است، مسئولیت حفظ و 
هیئتمدیرهخانهمطبوعاتخراسانجنوبینگهداری آن به عهده عضو می باشد.   

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

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

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973
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سالم به آوای مردم ؛ سرمقاله امروز را  در مرکز 
خیریه سرطانی ها خواندم و از سر شوق گریه کردم 
. دیروز وزیر بهداشت مرکز درمان بیماران سرطانی 
را در حالی افتتاح کرد که نه تنها امید مردم زنده 
شد بلکه نمایش پر نشاطی از همدلی و نوع دوستی 
خیران استان بود . مردم استان نشان دادند که حتی 
اگر در راه خیر قرار است میلیاردها هزینه شود باز 
هم پای کار هستند و قدمهای خیرشان را دریغ 
نمی کنند . به عنوان یک شهروند کوچک از همه 
خیرین بزرگوار استان ، دکتر قائمی عزیز و سخت 
کوش که نماد مردم داری است و از وزیر بهداشت 
خیرین سالمت  از مجمع  و  آالیش  بی  و  خاکی 
که این موضوع را پیگیری نمودند واقعا متشکرم و 

اجرتان را به ائمه اطهار واگذار می کنم . 
915 ... ۴1۶
ی  سابقه  سال   27 با   ام  تریلی  راننده  آواسالم 
کار داخل کشور وترانزیت آبرودار و ایثارگر دوران 
آمده  پیش  ومشکل  بیماری  بدلیل  مقدس  دفاع 
در چندسال پیش وعدم توانایی درپرداخت بدهی 
مالی ناچیز موسسه مالی ... و ... متأسفانه درگیر 
ادای  مشکالت حقوقی وقضائی گشته و قادر به 
دین نبودم اکنون برای پرداخت بدهی خود تصمیم 

به ... نموده ام تا از این بدهکاری به درآیم.
915....707

باسالم ازشهر دار محترم تقاضای عاجزانه داریم یه 
فکری به حال خانوارهای اخر اردیبهشت 10بکنند 
با اینکه قدمت ۴0 ساله دارن هیچ امکاناتی ندارن 
نه معابر ی نه سطل آشغالی  نه آسفالتی و مهمتر 
پای  را  مشکل  گاز  شرکت  نداریم  گاز  همه  از 
شهرداری می اندازد شهردار محترم خواهشمندیم 
دیگه تاکی ، هر تصمیمی می خواهید بگیرید اگر 
یک روز گاز خونتون قطع بشه چه می کنید ماشین 
گاز هم نمیاد شما را خدا مشکلی که پای شهرداری 
است حل کنید تا شرکت گاز بهانه ای نداشته باشد 

با تشکر خدا خیرتان دهد.
0915....259
جای تاسف داره توی این روز ای شلوغ تو خیابان 
جمهوری دعوا میشه بیست دقیقه دعوا و فحش 
های ناموسی داده میشه اما نیروی انتظامی در این 
مواقع وجود نداره گشت هم طبق معمول نیست ! 

امنیت شهر دست کیست پاسخگوکیست؟
935....2۴9

بابت  نباشید می خواستم تشکرکنم  سالم خسته 
)پانزده  زیبا  روزهای  یاد  درباره  زیباتون  مطالب 

اسفند ( واقعا حرف دلمون رو زدین، با تشکر .
915...7۴۴ 
از دولت محترم تدبیر و امید و استاندار عزیز بابت 
انکولوژی  بیرجند و مرکز  افتتاح 2۸۶ تختخوابی 

استان کمال تشکر و قدردانی را داریم خدا قوت.
915....۴7۸

روستای خسروی عربخانه با جمعیت 30 خانوار در 
گذشته دارای سه شهید و از معدود روستاهای استان 
علیه  بر  مبارزه  در جریان  آن  مردم  باشد که  می 
طاغوت فعال بوند. اما اکنون با وجود پتانسیل بی 
 نظیر کشاورزی و دامپروری از نعمت آب لوله کشی

استاندار  لطفاً  باشد.  می  محروم  مناسب  جاده  و 
نمایندگان  به  امیدی  فرمایید.  رسیدگی  محبوب 

مجلس نداریم. سپاس از آوای همراه با جامعه
915...3۸۴
باسالم ، این روزها بچه های زیادی را می بینیم 
سعی      و  کنند  می  توزیع  تبلیغاتی  کاغذهای  که 
حاال  کنند،  تمام  را  کاغذها  زودتر  که  کنند  می 
دسته  خود  افسران  به  هم  رانندگی  و  راهنمایی 
قبض می دهد که آنها هم خالقیت هایی زیادی 
دارند ،نمونه آن هم ماشینم برای یک تخلف توقف 
در عرض 25 دقیقه 2 بار جریمه شده و هر دو برگه 
زیر برف پاکن گذاشته شده، از این رفتار ظالمانه به 

چه کسی شکایت کنم ؟
915....307

سالم دانشگاه علوم پزشکی سامانه ارتباط مردمی 
اعالم نموده بگین خودشون زنگ بزنن ببینند کی 
جواب میده یا کارشون را میفته ...... ضمن اینکه 

خیلی موارد مشغولی میخوره
915...121

قابل توجه شرکت گاز خراسان جنوبی:مبلغ درج 
 11/27 لغایت  معقول10/21  غیر  فیش  در  شده 
و  ریال  قبلی212000  بدهی  با  ریال   53۴000
اخطار قطع گاز این در حالیست که هیچ کدام از 
افراد مجموعه قبض قبلی رو  ندیدن! حاال شما بیا 
و این معما رو حل کن...؟ظاهرا شرکت گاز صرفه 
جویی رو از خودشون شروع کردن اون هم در مورد 

محاسبه وهزینه کاغذ و توزیع...!
915...295

سالم  مسئوالن . چرا بیرحند مثل بقیه شهرهای 
کشور نیست دریغ از پاساژ درشهر هر دوقدمی به 
فقط  بقیه شهرها  مثل  کردن  درست  پاساژ  جای 
صندوق موسسه بانک درست می کنند جای تاسف 

که هنوز بیرجند نتونسته مثل بقیه باشه .
93۸...955
و  صالحات  واقعا  سرطانی  بیماران  درمان  مرکز 
باقیاتی  است  که  متولیانش باقی خواهد ماند . خدا 
به همه آنهایی که در اسامی آنها سرمقاله امروز  آوا 

درج شده بود خیر بی نهایت عنایت کند
930 ... 033

 چقدر لبخند خوب است

امروز عکس صفحه ی سه در  آوای عزیز سالم 
افتتاح سه پروژه بزرگ استان بیمارستان آموزشی، 
پژوهشی درمانی رازی مرکز سرطان شناسی مهر 
ایران و اورژانس قاین و عملیات صد و ده پروژه 
بهداشتی همه مسولین استانی و وزیر دوست داشتنی 
سالمت ایران هم بود همه با هم لبخندزدند چقدر 
مزه ی یکدلی و وحدت خوب است  . چقدر مدیران 
 استان وقتی با هم و در کنار هم لبخند می زنند
خوب است  . چقدر وقتی به سرانجام رساندن چندین 
پروژه بزرگ همه در کنار هم و بایاری و یکدلی به 
اتمام می رسانند خوب است . و چقدر لبخند مقام 
عالی دولت ، مجمع نمایندگان استان و وزیر سالم و 
سالمت و همه ی عزیزانی که در احداث این همه 
مهم دریغ نکردند شیرین است  و چقدر یک عکس 
خوب با چند کار خوب انرژی مثبت میدهد . امروز 
روزنامه ی آوا پر از شادی، لبخند، و نشاط بود و از 
همه مهمتر به قول سخن سردبیر قدر این همه 
 سختی مدیران را بیمارانی و دردمندانی می دانند 
که برای کوچکترین کار فرسنگ ها در جاده های 
پر خطر باید طی می کردند )انشاهلل که خدا همه 
قاب  امروز  آمین(  بفرما  عطا  شفا  را  بیماران  ی 
 عکس صفحه سه آوا شادی مردم یک استان است.
ای کاش این قاب عکس را همه ی کسانی که در 
افتتاح پروژه حضور داشتند در محل دفتر کارشان 
نصب کنند که هرموقع عوامل دودلی و تفرقه مانع 
موفقیت شان شد آن عوامل را کالبدشناسی و آسیب 
شناسی نمایند و بدانند که چقدر لبخند!چقدر وحدت! 

چقدر دوستی و مهربانی و یکدلی خوب است
فریدون مشیري: من دلم مي خواهد ؛ خانه اي داشته 
باشم پر دوست ؛ کنج هر دیوارش ؛ دوست هایم 
کسي  هر  ؛  بشنوند  گل  بگو  گل  ؛  آرام  بنشینند 
مي خواهد ؛ وارد خانه پر عشق و صفایم گردد ؛ یک 

سبد بوي گل سرخ ؛ به من هدیه کند.
؛  دل هاست  شوي  و  شست  ؛  گشتن  وارد  شرط 
؛  ریاست  و  بي رنگ  ؛ یک دل  داشتن  آن  شرط 
بر درش برگ گلي مي کوبم ؛ روي آن با قلم سبز 
بهار ؛ مي نویسم اي یار ؛ خانه ي ما اینجاست ؛ تا که 

سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست

ایرانی ها از امروز
 مالک٥٣٠ هزارتومان

سهام هستند
اینکه  بیان  با  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس 
یک  میزان  به  امروز  از  جامعه  پایین  دهک  دو 
هزار   530 مشموالن  مابقی  و  تومان  میلیون 
سود  گفت:  شد،  خواهند  سهام  مالک  تومان 

گزارش  به  شود.  می  پرداخت   9۶ سال  سهام 
در  حسینی  پوری  عبدا...  اشرف  میرعلی  مهر، 
مراسم رونمایی از سامانه ساماندهی سهام عدالت 
مشموالن  برای  صورتحساب  صدور  با  گفت: 
مشخص  نفر  میلیون   50 تکلیف  عدالت،  سهام 
خواهد شد و مراسم رونمایی را می توان یکی از 
باشکوهترین اتفاقات اجرای اصل ۴۴ تلقی کرد. 
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: یازده سال 
بود که سهامداران منتظر بودند که تکلیفشان در 
مورد سهام عدالت مشخص شود و همه چیز تنها 
یک وعده بود؛ ولی امروز صورتحساب ۴9 میلیون 
22۶ هزار و 193 نفر صادر می شود؛ البته آزادسازی 
سهام امروز صورت نمی گیرد. وی تصریح کرد: 
آزادسازی سهام عدالت به معنای خرید و فروش 
است؛ در حالیکه هنوز راهکار مصوبی در این رابطه 
شده  آماده  و  تهیه  پیشنهادات  ولی  ندارد  وجود 
که همان صندوق  واسط  باید شرکتهای  و  است 

ها هستند تعیین تکلیف شود.
در  افراد  حضور  نحوه  حسینی،  پوری  گفته  به 
تعیین تکلیف است  مجامع و صندوقها، در حال 
امروز نمی توانیم ورقه سهم بدهیم؛ پس فعال  و 
خرید و فروش آزاد نیست. اما مردم از سود سهم 
اگر کسی  امروز  افزود:  می شوند. وی  برخوردار 
وارد سامانه شده و صورتحساب دریافت کند، به 
میزان  چه  مجازی  مالک  که  شود  می  اعالم  او 
سهمی است. برای هرفرد که در سامانه ثبت نام 
شده است امروز 530 هزار تومان شارژ می شود 
که مالک این میزان سهام هستند ولی دو دهک 
پایین جامعه مالک یک میلیون تومان سهام می 
آنرا  پایان مجامع در سال 9۶ سود  شوند که در 

صادر می کنند.

از میان نامه های رسیده

خشک شدن 64 منبع آبی خراسان جنوبی

صدا و سیما - ۶۴ منبع آبی خراسان جنوبی در 10 سال گذشته خشک شد. استمرار خشکسالی، دلیل عمده اتمام آبدهی این منابع اعالم 
شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گفت: براساس بررسی های انجام شده، در 10 سال گذشته 15 رشته قنات 
و ۴9 حلقه چاه تأمین  کننده آب روستاهای استان در اثر خشکسالی و کاهش ذخیره آبی منابع آب زیرزمینی و سطحی، بال استفاده شد.

همزمان با صدور صورتحساب؛خبرهای خوش وزیر اقتصاد برای مردم : 

ارزش سهام عدالت دو برابر شد
عدالت  سهام  ارزش  برابر شدن  از 2  طیب نیا 
خبرداد و گفت:مشموالن کمیته امداد، بهزیستی 
و روستائیان سرپرست خانوار غیرشاغل، سهام 
دریافت  شده  پیش بینی  سقف  در  را  سود  و 
می کنند. به گزارش مهر، علی طیب نیا در آئین 
رونمایی سامانه ساماندهی طرح سهام عدالت 
گفت: این جلسه به منزله سنددار کردن و به 
میلیون   50 مالکیت  حقوق  شناختن  رسمیت 
نفری در بنگاه های اقتصادی کشور است که 
خود نشانه ای از اهتمام به گسترش عدالت و 
بهبود زندگی طبقات کم درآمد به شمار می رود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال، سال 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است و مردمی 
بودن و عدالت محور بودن از ویژگی های مهم 
این  بر  که  می رود  شمار  به  مقاومتی  اقتصاد 
اساس، برنامه مردمی کردن اقتصاد کشور یکی 
از برنامه های 12 گانه اقتصاد مقاومتی بوده که با 
مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال 
پیگیری است و هدف توسعه مشارکت و حضور 

مردم در عرصه اقتصاد را دنبال می کند.

آغازبرنامه اجرایی دولت برای تعیین 
وضعییت سهام عدالت

وی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار، 
اقتصادی  بنگاه های  رقابت پذیری  ارتقای 
مالکیت  گسترش  و  خصوصی سازی  کشور، 
که  است  ملی  برنامه  اصلی  عناصر  عمومی، 
در سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای 
آن هم مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. بر 
از  یکی  شروع  نقطه  مراسم  این  اساس  این 
مراحل مهم برنامه اجرایی دولت یازدهم برای 
ساماندهی به طرح توزیع گسترده سهام بین 
مردم و تعیین وضعیت سهام و نیز چگونگی 
بهره مندی نزدیک به 50 میلیون نفر از مردم 

از سود حاصل از این سهام است.

سهام  طرح  دقیق  شناسی  آسیب 
عدالت با دستور رییس جمهور

این  ساماندهی  از  صحبت  طیب نیا،  گفته  به 
سؤال را به ذهن همه متبادر می کند که چرا 
باید این کار را صورت داد و آیا نابسامانی در 
به  نیاز  که  داشته  وجود  عدالت  توزیع  طرح 
پاسخ  باید  که  می خورد  چشم  به  آن  اصالح 

داد در شروع به کار دولت یازدهم، ارزیابی ها 
با  نشان می داد که طرح توزیع سهام عدالت 
مشکالت بسیاری مواجه است و علیرغم تأکید 
زیادی که برای آزادسازی سهام وجود داشت، 
عماًل تحقق این خواسته امکان پذیر نبود و این 
در شرایطی است که با دستور رئیس جمهور، 
آسیب شناسی دقیق طرح سهام عدالت و ارائه 
وزارت  کار  دستور  در  مناسب  سیاستی  بسته 

اقتصاد قرار گرفت.
مشورت  با  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  وی 
این  صاحب نظران  و  کارشناسان  با  گسترده 
برای  مشخصی  راه  نقشه  و  طرح  به  حوزه، 
ساماندهی به طرح سهام عدالت دست یافتیم 
کمیسیون  متعدد  جلسات  در  طرح  این  که 
و  مطرح  وزیران،  هیأت  و  دولت  اقتصاد 
این  گرفت؛  قرار  موافقت  مورد  خوشبختانه 
اجرای  موارد  برخی  در شرایطی است که در 
که  بود  دائمی  مجوز  اخذ  نیازمند  طرح  این 
است  الزم  فرآیندهای  کردن  طی  حال  در 
مقررات  چارچوب  در  موارد  بقیه  اجرای  اما 
از  مصوبه  اخذ  با  یا  و  داشت  وجود  موجود 
شورای سیاست های اصل ۴۴ و هیأت وزیران 

امکانپذیر می شد.

امکان واریز سود سهام از سال آینده 
به حساب مشموالن ایجاد شده است 
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 
طی سه سال گذشته سازمان خصوصی سازی 
سهام  ساماندهی  برای  را  مهمی  اقدامات 
عدالت صورت دادند که بر اساس آن، ثبت نام 
از کارگران فصلی و ساختمانی بود که دولت 
از  نفر  میلیون   7 حدود  مجموع  در  یازدهم 
آنها  خانواده  و  ساختمانی  و  فصلی  کارگران 
را به مجموعه بزرگ مشموالن سهام عدالت 
از مشموالن،  با احتساب این گروه  افزود که 
اکنون تعداد کل مشموالن طرح توزیع سهام 
عدالت به بیش از ۴9 میلیون نفر رسیده است.
بسیار  برنامه  میان  این  در  داد:  ادامه  طیب نیا 
مهم دیگری که عملیاتی شده، انجام مجموعه 
اقداماتی است که این امکان را فراهم می کند 
به  مشموالن  سهام  سود  آینده  سال  از  که 
حساب آنها واریز شود؛ این در حالی است که 
سال 9۴، سال پایانی از دوره 10 ساله ای است 

که باید طی آن سود سهام ۶0 شرکت موجود 
در سبد سهام عدالت بابت اقساط آن به خزانه 
اختصاص  بابت  که  چرا  می شد،  واریز  دولت 
سهام این شرکت ها به مشموالن طرح سهام 
آنها  از  وجهی  هیچ  سال   10 این  در  عدالت 
دریافت نشده است و درعوض سود سهام این 

شرکت ها به خزانه واریز گردیده است.

حساب  به  سود  واریز  ساله  ده  دوره 
خزانه تمام شده است

وی افزود: تا پایان سال گذشته حدود 25 هزار 
و 500 میلیارد تومان سود به خزانه واریز شده 
و چیزی حدود 3500 میلیارد تومان هم باید 

مجموع  در  که  شود  واریز  جاری  سال  برای 
این  اقساط سهام واگذار شده دولت در  بابت 
تومان  میلیارد   500 و  هزار   25 شرکت ها 
این  پایان  با  همچنین  است.  شده  پرداخت 
دوره 10 ساله، از این پس باید سود سهام این 
شرکت ها به سهامداران آنها یعنی مشموالن 
سهام عدالت پرداخت شود که بر این اساس در 
سال 95، این سود دیگر به حساب خزانه واریز 
نخواهد شد و در سال 9۶ و بعد از برگزاری 
مجامع این شرکت ها، سود الزم محاسبه و به 

سهامداران پرداخت خواهد شد.

٥٠ میلیون مشمول از طریق اینترنت 
سهام  وضع  آخرین   از  تواننداز  می 

خود مطلع شوند  
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر 
این اساس الزم بود بانک اطالعاتی مشموالن 

که  آنجا  از  و  شده  روزآمد  عدالت  سهام 
مشموالن تحت پوشش کمیته امداد، سازمان 
مشمول  روستائیان  از  بخشی  و  بهزیستی 
تخفیف 50 درصدی در ارزش سهام هستند، 
برای  که  روزآمد شود  نیز  اطالعات  این  باید 
طاقت فرسای  و  گسترده  تالش  با  کار  این 
الکترونیکی  سامانه  خصوصی سازی،  سازمان 
اقدامات  و  دیده شده  تدارک  و  طراحی  الزم 
و هماهنگی های الزم با سازمان ثبت احوال، 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز به عمل 

آمده است.
طیب نیا ادامه داد: اکنون این سامانه با اطالعات 
به روز شده آماده ارائه خدمت به خانواده 50 
میلیونی مشموالن سهام عدالت است و این 

سامانه به گونه ای طراحی شده که هر یک از 
مشموالن بدون مراجعه حضوری و از هر کجا 
که دسترسی به اینترنت داشته باشند، با درج 
وضعیت  آخرین  از  می توانند  خود  مشخصات 
سامانه  این  که  نحوی  به  یابند  اطالع  سهام 
صورت وضعیتی از دارایی مشموالن در سهام 
عدالت به آنها می دهد که در آن مشخص شده 
ارزش اولیه سهام هر یک از مشموالن چقدر 
بوده و چقدر اقساط بابت آن طی 10 سال اخیر 

پرداخت شده است.

افراد  برای  درصدی  پنجاه  تخفیف   
امداد،بهزیستی  تحت پوشش کمیته 

وروستاییان غیر شاغل  
بزرگ  خانواده  از  گروه  آن  برای  افزود:  وی 
کمیته  پوشش  تحت  که  عدالت  سهامداران 
جزو  یا  و  بهزیستی  سازمان  یا  و  امداد 

روستائیان سرپرست خانوار غیرشاغل بوده اند، 
تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته شده که 
اقساط پرداختی معادل ارزش اولیه سهام آنها 
است و از این پس مشموالن می توانند تمام 
این دارایی دریافت کرده و هم  از  سهامشان 
مالک کل سهام شده اند و هم سود سهام را 

دریافت خواهند کرد.

مشموالن می توانند مابقی سهام خود 
را نقد یااقساط دریافت کنند

داشت:  اظهار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
تا در  به مابقی مشموالن فرصت خواهد داد 
صورت تمایل مابقی سهام خود را به صورت 
نقد و یا اقساطی دریافت کرده و از سود آن 
تمایل  اگر سهامداران  اما  برخوردار شوند  نیز 
با ارزش دارایی خود  نداشته باشند، می توانند 
که چیزی حدود دو برابر ارزش اولیه آن است، 
اولین خبر خوب  بنابراین  دریافت کنند.  سود 
بزرگ  اقدام  با  که  است  آن  مشموالن  برای 
دولت، آنهایی که جامعه 50 میلیونی هستند، 
پس از 10 سال برای اولین بار طعم شیرین 
اواخر سال  از  و  را خواهند چشید  سهامداری 
9۶ نیز می توانند ساالنه سود سهام عدالت را 
به عنوان بخشی از سرمایه خود دریافت کنند.

طیب نیا ادامه داد: دومین خبر خوب این است 
آنها  اولیه واگذار شده، برای  که ارزش سهام 
طی این 10 سال رشد داشته و به حدود دو 
بنابراین هم ارزش دارایی  برابر رسیده است؛ 
این  با  متناسب  هم  و  یافته  افزایش  مردم 
دریافت خواهد  داشته، سود هم  که  افزایشی 
شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان 
کرد: بر این اساس طرح سهام عدالت، توزیع 
طریق  از  جامعه  در  درآمد  و  ثروت  عادالنه 
سامانه ای  و  است  حقوقی  مالکیت  گسترش 
رئیس جمهور  اول  معاون  سوی  از  امروز  که 
رونمایی خواهد شد و اعطای صورت وضعیت 
همچنین  می دهد.  رخ  مشموالن  به  سهام 
اجتماعی  عدالت  راه گسترش  در  بزرگ  قدم 
و توزیع عادالنه تر، ثروت و درآمد است. وی 
اینکه رئیس سازمان خصوصی سازی  بیان  با 
سهام  طرح  اجرای  خستگی ناپذیر  به صورت 
عدالت را دنبال کرده است، گفت: امروز مردم 

ایران خبرهای خوشی دریافت کردند.

تهدید سالمت مردم استان با مصرف کاالهای قاچاق
مالیی- صبح  دیروز جلسه ای باموضوع بیو 
از  ناشی  عوارض  و  دارویی  غذایی  تروریسم 
سالن  در  تقلبی  و  قاچاق  مصرف محصوالت 
شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 
سخنرانی » علی کرمی متخصص بیو تکنولوژی 
پزشکی  و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا...
تهران برگزار شد. آسیب رساندن به زیرساخت 
 ، سیاست   ، سالمت   ، درمان  بهداشت،  ای 
منابع طبیعی ، فرهنگ ، اقتصاد ، وصنعت را 
بیوتروریسم و اکرو تروریسم می گویند که به 
همین منظور سازمان پدافند غیرعامل در کشور 

تاسیس شده است.

کاالی قاچاق هنوز
 در بازار استان است

کبری ناصری معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند نیز عنوان کرد: این همایش 
به دلیل شیوع پدیده قاچاق کاال و تهدیداتی 
شده  برگزار  دارد  وجود  سالمت  بعد  در  که 
آسیب های  همایش  این  برگزاری  با  تا  است 
بسیار ریزی که  به دور از چشم همه هستند 
ازکاالهای  ناشی  تهدیدات  و  شوند  تشریح 
مواد  و  دارویی  بهداشتی،  آرایشی،  قاچاق 
را به اطالع مردم برسانیم.معاون غذا  غذایی 
ابراز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و 
امیدواری کرد: با افزایش دانش مردم بتوانیم 
کنیم. جلوگیری  قاچاق  کاالهای  مصرف  از 
ناصری تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کاال یکی 
ابعاد دفع کردن و حذف کاالی  از مهمترین 
قاچاق است که  این مبارزات به تنهایی موثر 
نیست و باید تک تک افراد جامعه خود باعث 

نگهداشت  در  و  شوند  خود  سالمت  ارتقاء 
و  دارویی  از مصرف مواد غذایی،  سالمتشان 

بهداشتی قاچاق جلوگیری کنند.

تهدیدات بیولوژیک !

وی خاطرنشان کرد: در برخی از لوازم آرایشی 
موادی مصرف می شود  که هیچ اسمی از آن  
در فرمول غذایی و بهداشتی آرایشی نیست.
ناصری افزود: شاید هیچ دانشگاهی در حوزه 
تهدیدات بیولوژیک نتواند همه میکروب های 

وزارت  کار  این  و  کند  شناسایی  را  احتمالی 
حساس  بسیار  آزمایشگاه های  و  اطالعات 
قابل  تهران  در  فقط  که   است  دقیقی  و 
اندازه گیری است.معاون غذا و داروی دانشگاه 

علوم پزشکی گفت: تمام مواد غذایی، آرایشی 
و بهداشتی که  به صورت قاچاق وارد استان 
به  ورود  اجازه  و  می شوند  معدوم  می شود 
موادی  از  بسیاری  اما  نمی کند  پیدا  را  بازار 
که  در بازار هستند و کشف نشدند به صورت 

زیرزمینی وارد شده است.

گزینه های روی میز آمریکا !؟

علمی  هیئت  عضو  کرمی  علی  گفته  به 
دانشگاه بقیه ا...تهران گزینه های روی میزی 

که آمریکا از آن حرف می زند جنگ سخت 
نظامی نیست چون می داند نمی تواند با توان 
اینکه  به  اشاره  با  بجنگد.وی  ایران  نظامی 
جنگ نرم یک اصطالح ساده است افزود: این 

جنگ هوشمندانه است که از هر طریقی می 
خواهد به ایران صدمه بزند.

مسئوالن آگاه باشند

عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه ا... به گفته 
ترور  براینکه  مبنی  اطالعات  وزیر  های 
ندارد  فایده  برای دشمن  دیگر  شخصیت ها 
استناد کرد و افزود: دشمن به سبک زندگی  
و سبد غذایی مردم ایران حمله کرده است  و 
گونه  این  به  نسبت  را  مردم  باید  مسئوالن 

رویدادها آگاه کنند.«کرمی » بیان کرد:نمی 
باید  بلکه  کرد  مقابله  نو  بافناوریهای  توان 
فرهنگ استفاده از آن را به مردم آموزش داد 

تا به نحو احسن از ان استفاده کنند.

فرهنگ سازی تنها راه مقابله

که  دانست  هایی  تهدید  را  بیوتروریسم  وی 
که  نوعی  به  است  آن  سازنده  عامل  انسان 
کشور آمریکا برای تست دارو های خود ابتدا 
دارو ها را بر روی مردم کشورهای غیرصنعتی 
امتحان می کند.عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهدیدات  باید  کرد:مسئوالن  عنوان  ا...  بقیه 
ای  منطقه  بشناسند چون هر  را  استان خود 
با منطقه دیگر متفاوت است و مردم را هم  
بایدنسبت به تهدیدات یا مشکالت آگاه کنند.

غذا ؛ سالح است

اگر  ما  کشور  در  اینکه  به  اشاره  با  کرمی   
به  رسانی  خدمات  اما  بیفتد  اتفاق  بحرانی 
مردم قطع نشود ما به آن مدیریت بحران می 
گویم ادامه داد: مقام معظم رهبری فرموندند 
واردات  باید  نکنیم  فرهنگ  تولید  اگر  که 
فرهنگ داشته باشیم و این ضعف است.وی 
به سطح آگاهی مدیران درباره بیو تروریسم 
افزود:در  و  کرد  اشاره  دارو  و  غذا  درباره 
جامعه کنونی » غذا » به عنوان یک سالح 
تجهیزات  نبود  براینکه  تاکید  با  است.کرمی 
و  کشور  گمرکات  در  مدرن  آزمایشگاهی 
کرد:  خاطرنشان  دارو  و  غذا  های  سازمان 
می  مشخص  مدت  دراز  در  قاچاق  تاثیرات 
شود و به گفته رئیس پلیس کشور قاچاق در 
ایران سازمان یافته است. عضو هیئت علمی 
دانشگاه بقیه ا... یادآورشد: باید درحوزه غذا از 
محصوالت ارگانیک استفاده شود که استفاده 

از آن نیازمند فرهنگ سازی است.
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از نظر وسعت  مصطفی مالیی- شهرستان طبس 
بزرگترین شهرستان خراسان جنوبی و خاورمیانه است و 
یکی از مناطق راهبردی معدنی و کویری محسوب می 
شود و به همین منظور برای خراسان جنوبی و استان 

های همجوار توسعه زیرساختی آن بسیار مهم است. 
به همین منظور با “ طالیی “ فرماندار ویژه طبس 
وی  از  و  کردیم  گفتگو  حضوراً  استاندار  معاون  و 
پرسیدیم.  شهرستان  ای  توسعه  های  طرح  مورد  در 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  به  اشاره  با  “طالیی” 
روزمرگی  باشد  برنامه  بدون  که  کاری  کرد:  بیان 
و  تعیین   انداز  چشم  خودمان  برای  باید  و  است 

تدوین کنیم. راهبرد  اساس  برهمین 

سند چشم انداز توسعه طبس

وی به گام اول خود  در سه ماه تصدی فرمانداری 
طبس اشاره کرد و گفت: چشم انداز شهرستان طبس 
که  کردیم  ترسیم  محور   5 در  اطالعات  اساس  بر  را 
پارچه  یک  و  متحد  شهرستان   1404 افق  در  باید 
باشد. وی فرآوری مواد معدنی، استقرارصنایع، توسعه 
گردشگری، تجهیز و تکمیل وسایل آموزشی عالی و 
پزشکی و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی را از 
چشم  سند  در  افزود:  و  دانست  سند  این  مهم  نکات 
و  کلیدی  های  هسته  طبس  شهرستان  توسعه  انداز 

پروژه های اولویت دارد مشخص شده است. 
پروژه  اولویت  عمده  اینکه  بیان  با   “ طالیی   “
است  سنک  زغال  فراوری  و  تولید  شهرستان  در 
زغال  ذخیره  تن  3میلیارد  تاکنون   کرد:  خاطرنشان 
نیازی  به  نسبت  کشور  در  اما  شده  مشخص  سنگ 

که داریم میزان تولید کم است.

طرح پروده 4 طبس 
در انتظار سرمایه گذاری خارجی 

و  معدن  و  صنعت  وزیر  سفر  به  اشاره  با  وی 
این  در  کرد:   عنوان  طبس  شهرستان  به  تجارت 
نظر  زیر  تولید  و  تهیه  سازمان  همکاری  با  سفر 
 ”4 پروده  “پروژه  اداری  کارهای  صنعت  وزارت 

تسهیالت  کرد:  تصریح  “طالیی”  است.  شده  انجام 
فاینانس  منتظر  که  شده   نهایی   4 پرورده  بانکی 
زودی  به  که  هستیم  آن  خارجی(  گذاری  )سرمایه 

محقق خواهد شد.
“کارخانه کک” 

سال آینده به بهره برداری می رسد

دیگر  فرآوری  طرح  طبس  در  استاندار  معاون   
دانست  ها  برنامه  دیگر  از  را  شویی  زغالی  و  معادن 
و افزود: “کارخانه کک” بعد از چندین سال تعطیلی 
و  قرار گرفت  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های  در ردیف 
بالغ بر 30 میلیارد تومان تسهیالت به آن اختصاص 
در  برداری “کارخانه کک طبس”  بهره  از  یافت.وی 
سه ماه اول سال 96 خبر داد و بیان کرد: راه اندازی 
پیگیری  را  نیرو  وزارت  در  حراراتی  نیروگاه  دوباره 

می کنیم که به زودی نتایج آن اعالم خواهد شد.

دوبانده سازی راه ها 
و ارتقا سطح بهداشتی در دستور کار

اشاره  عمرانی شهرستان  های  پروژه  به  “طالیی” 
از  شهر  خروجی  و  ورودی  راههای   : گفت  و  کرد 
-مشهد  طبس   ، بیرجند   - طبس   ، محور  سه  هر 
در  موضوع  این  که  نیست  دوبانده  یزد   - طبس  و 
ارتقاء سطح  سال آینده جزء برنامه ها قرار دارد.وی 
بهداشت ودرمان را دیگر برنامه خود دانست و تاکید 
ما  مشکالت  ترین  ازاصلی  یکی  آب  کمبود  کرد: 

مدت  کوتاه  طرح  سه  از  طبس  ویژه  است.فرماندار 
عنوان  و  داد  خبر  شهرستان  در  آب  نیاز  رفع  برای 
آن  تجهیز   و  چاه  دو  حفر  ها  برنامه  از  کرد:یکی 
است که در تابستان مشکلی نداشته باشیم. “طالیی 
محل  از  آب  75کیلومتری  انتقال  خط  احداث   “
اعالم  طرح  دومین  را  نیروگاه  در  مازاد  ذخیره 
پروژه  مدت  بلند  های  طرح  در  یادآورشد:  و  کرد 
از فالت  انتقال  ، تخصیص خط دوم  انتقال آب  های 
خوشبختانه  که  است  طبس  شهرستان  به  مرکزی 
سرچشمه  از  امیدواریم  و  داریم  خوبی  تخصیص  ما 

برطرف شود. ما  نیاز  های کارون 

صدای واحد موجب توسعه استان

وی با تاکید براینکه پروژه های کوچک دیگری هم 
خاطرنشان  است،  شده  ریزی  برنامه  شهرستان  برای 
همزبانی  و  “همدلی  طبس  در  پروژه  مهمترین  کرد: 
واحد  صدای  یک  که  است”  مردم  و  مسئوالن  بین 
مرکز کشور  و  استان  مرکز  به  از طبس  توسعه  برای 
و  همدلی  اگر  کرد:  بیان  طبس  ویژه  فرماندار  برسد. 
هم زبانی نباشد این پروژه ها محقق نخواهد شد. وی 
از رنگ آمیزی میدان ها، خطوط عابر پیاده در داخل 
جدید  سال  آستانه  در  های  ورودی  ،زیباسازی   شهر 
خبر داد و بیان کرد: اعضای شورای شهر و شهرداری 
اند  کرده  آغاز  را  طرحهایی  نوروز  از  استقبال  برای 
گردشگران  و  میهمانان  میزبان  طبس  در  سال96  و 

داخلی و خارجی هستیم.

گفتگوی حضوری آوا با “ طالیی”، معاون استاندار و  فرماندار ویژه شهرستان طبس ؛

اولویت های بزرگترین شهرستان خاورمیانه
 توسعه استان نیازمند صدای واحد مردم و مسئوالن

خواندنی ها

معانی زیبای سین های سفره هفت سین 

معانی  با  تا  باشید  همراه  ما  با  آسمونی- 
نوروزی  سین  هفت  سفره  های  سین  زیبای 

شویم:  آشنا  بیشتر 
سنجیده  نماد  سنجد  سنجد:  اول  سین   *
عمل کردن است.سنجد را بر این باور بر سفره 
کند  عهد  خویشتن  با  هرکس  که  گذارند  می 
دهد. انجام  سنجیده  را  هرکاری  درآغازسال 
به  احترام  است؛  عقل  به  گرایش  نشانه  سنجد 

تفکر و ترویج و خردمندی.
* سین دوم سیب: دومین سینی که بر سفره 
هفت سین نوروزی می نهند سیب است که نماد 

سالمتی و عشق می باشد.
* سین سوم سبزه: سبزه پس از سنجد و سیب 
خّرمی  نشانه  که  شود  می  گذاشته  سفره  سر  بر 
با خود  و شادابی و خوش اخالقی است. سبزی 
می  همراه  به  را  سرزندگی  و  نیکویی   ، شادابی 
نگه  را موزون  ما  افکار  ارتعاش  آورد. رنگ سبز 

می دارد و به ما آرامش می دهد.
و  صبر  مظهر  سمنو  سمنو:  چهارم  سین   *

مقاومت و عضو عدالت و قدرت است.
* سین پنجم سیر: سیر به نشانه رعایت حدود و 
مرزهاست. به سفره هفت سین راه یافته تا پای را 
از گلیم خویش بیرون ننهیم .سیر نماد مناعت طبع 
است یعنی انسان باید همواره با قناعت بر جهان 
بنگرد. پس سیر که نشانه قناعت و یادآور امتناع از 
تجاوز است را بر سر سفره می نهیم تاانسانی عاقل 
،سالم ،شاداب، قوی و قانع باشیم.سیرچشمی و چشم 

سیری از بزرگ ترین صفات انسان برتر است.
پذیرش  نماد  سرکه  سرکه:  ششم  سین   *
بر  است.واقف  تسلیم  و  رضا  نماد  و  نامالیمات 
رنج  با  توام  پیوسته  زندگی  نکته هستیم که  این 
و مشقت و زحمت است و هیچ انسان متعهد و با 
مسئولیتی نیست که بدون دغدغه بتواند به زندگی 
ادامه دهد.خداوند، زمین و آسمان و انسان را آسوده 
رسد  می  که  مشقتی  هر  در  و  نیافرید  غم  بی  و 
،حکمتی نهفته است و سرکه گویای تسلیم در برابر 

حکمت خداوند بزرگ و حکیم است.
و  نمادصبر  سماق  سماق:  هفتم  سین   *
انسان  به  است.صبر  دیگران  وتحمل  بردباری 
راباید  خستگی  زندگی،  درگذر  که  آموزد  می 

خسته کرد و کامیابی را باید یافت.
هایی  ارزش  چنین  به  ایمان  با  بیایید  پس 
عقل  به  گرایش  با  و  کنیم  آغاز  را  نو  سال 
بگیریم  تصمیم  اضطراب،  و  ترس  بر  غلبه  و 

زندگی را از نو بسازیم ... .

یادداشت

پرهیز از خرید افراطی 
و صرفه جویی در 
زندگی اجتماعی !

* اکرم کیانی

که  طلبد  می  امروزی  شهرنشینی  زندگی  در 
خرج  و  دخل  موضوع  به  نسبت  شهروندی  هر 
خانوادگی مدیریت داشته باشد و خانواده سالم 
و با مدیریت صحیح و صرفه جویی در انرژی های 
روزانه و پرهیز از ریخت و پاش اضافی موفق 

به پس انداز ماهیانه و ساالنه می شود.
از فروشگاه های نسبتًا  در گذرمان به برخی 
بیشتر  بسا  چه  که  کنیم  می  نظاره  بزرگ 
برای  و  باشند  دارا  را  روزمره  زندگی  کاالهای 
اما  جذب مشتری تبلیغات زیادی هم می نمایند، 
امروزی ضروری  آنچه که در زندگی اجتماعی 
صرفه  و  اساسی  کاالهای  خرید  باشد،  می 
جویی و پرهیز از هرگونه خرید مازاد و افراطی 
بزرگ  نسبتًا  فروشگاه  یک  در  تردد  با  است. 
آنچه  شهروندان،  از  برخی  با  گفت  و  گپ  و 
بسیاری  اینکه  وامیدارد  تامل  به  را  نگارنده  که 
مورد  کاالهای  که  دارند  تمایل  ازشهروندان 
این  از  ماهانه  یا  هفتگی  به صورت  را  نیازخود 
که  بگذریم  کنند، حال  تامین می  ها  فروشگاه 
از  پیروی  با  مراجعه  هنگام  به  اشخاص  برخی 
و  چشم  اساس  بر  و  ناپسندیده  اخالق  یک 
هزینه  جای  به  و  کنند  می  خرید  همچشمی 
های  آموزش  همانند:  مسایلی  روی  کردن 
فقط  اجتماعی،  و  فرهنگی  شهروندی،  درست 
به زرق و برق و تجمالت زندگی بها می دهند.
آید که  اوقات پیش می  در طول سال گاهی 
دخل و خرج ساالنه مان با هم همخوانی ندارد، 
گذشته  اعمال  در  سنجی  نکته  و  تامل  قدری 
برخی افراد را به این نتیجه می رساند که شاید 
نوعی  به  که  اند  کرده  زیاد  خرید  ماه  طول  در 
احساس  هایشان  خرید  از  برخی  به  چندان  نیاز 
زیاده  و  طلبی  تنوع  علت  به  تنها  و  شده  نمی 
بعضی  حتی  است.  شده  انجام  کار  این  خواهی 
از خریدهای مازادشان احساس  مواقع اشخاص 
و  نموده  افسردگی  حتی  و  گناه  شرمندگی، 
خود  به  که  مالی  صدمه  دلیل  به  هم  تعدادی 
عذاب  دچار  اند،  نموده  تحمیل  شان  خانواده  و 
عادت،  تکرار  طلبی،  تنوع  شوند.  می  وجدان 
خرج  و  دخل  به  تفاوتی  بی  دیگران،  از  تقلید 
رنگ  پر  در  که  است  عواملی  از   ... و  خانواده 
دارد.  ای  العاده  فوق  تاثیر  مساله  این  شدن 
ناپذیر  انکار  مسایل  از  افراطی  خرید  به  اشتیاق 
در تعامالت روزمره اجتماعی است که برخی از 
شوند،تنوع  می  گرفتار  معضل  این  دام  در  زنان 
طلبی شان، میل شدید به داشتن لباس، کفش، 
کیف ولوازم آریشی متنوع و ... که شاید درطول 
سال یکبار هم از آن استفاده نمی کنند، بعضی 
نموده  رو  روبه  مشکل  این  با  را  ها  خانواده  از 
است. عادت کردن به خرید های بیش از اندازه 
از چشم و همچشمی  زنان گاهی متاثر  بین  در 
که  بوده  آنان  بین  تبلیغات  از  پذیرفتن  تاثیر  و 
که  باشد  می  شان  بین  در  انکارناپذیر  حقیقتی 
ناخواسته این عادت نامطلوب را در بین فرزندان 
شان هم ترویج می دهند و بچه ها به سرعت از 
رفتار والدین متاثر می شوند. برایمان هویداست 
غیرضروری  وسایل  نمودن  خرید  به  اعتیاد  که 
و لباس و ... بر حسب عادت روزمره از دغدغه ها 
که  است  اجتماعی  زندگی  روزمره  معضالت  و 
و  خانواده  و  شخص  خود  برای  هم  نوعی  به 
جمله:  از  ناپذیری  جبران  تبعات  جامعه  سپس 
کنترل  خانواده،  اقتصادی  تعادل  به هم خوردن 
وسایل  زیاد  تجمع  خود،  رفتار  روی  بر  نداشتن 
رقابت  کمدها،  و  اتاق  خانه،  در  غیرضروری 
خویشاوندان  و  خانواده  اعضای  دیگر  با  ناسالم 
تحمیل  را   ... و  افراطی  خرید  به  گرایش  در 
به  قناعت  فرهنگ  ورواج  آموختن  نماید.  می 
موثر  العاده  فوق  آنان  اجتماعی  فرزندان دررشد 
است و موجب استفاده بهینه از امکانات و صرفه 
زندگی  در  است.  شهروندی  زندگی  در  جویی 
امروزی می طلبد که هر شهروندی  شهرنشینی 
نسبت به موضوع دخل و خرج خانوادگی مدیریت 
داشته باشد و این یک واقعیت انکار ناپذیر است 
که خانواده سالم و پا برجا با مدیریت صحیح و 
خرید اقالم مورد نیاز ماهانه و صرفه جویی در 
پاش  و  ریخت  از  وپرهیز  روزانه  های  انرژی 
ساالنه  و  ماهیانه  انداز  پس  به  موفق  اضافی 
روحیه  تقویت  و  تکامل  با  بتواند  تا   ، شود  می 
های  خستگی  و  خشونت  از  شهروندی  سالم 

روزمرگی اش به نوعی بکاهد. 
ناگفته پیداست که تنوع و رنگ های متفاوت 
در فروشگاه ها می تواند هر شهروندی را برای 
خرید یک کاال به شدت مورد تاثیر قرار دهد.

آنجا  تا  باید  شهروندی  هر  حقیقت  در 
زندگیش  وابزارهای  کاالها  از  تواند  می  که 
ریختنش  دور  از  و  نماید  را  استفاده  بیشترین 
محیط  حفظ  به  نوعی  به  تا  کند  خودداری 

زندگی اجتماعی اش هم خدمت کند.

کاریکاتور مسجد جامع قاین- محمود طالبیجمال رحمتی قاب عکس داده نما: آوای خراسان جنوبی 

این کجا  و آن کجا !

کاشتن

کشتن

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد با فرا رسیدن 
بهار 96 و به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

 0 9 1 5 8 6 2 6 2 2 8
 0 9 1 5 8 3 4 6 7 7 9

اسحاقی

نقاشی ساختمان پالستیک  - اکرولیک  
رنگ    با  دیوار  طراحی  به همراه  روغنی 

09159617909- تنگلی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065

علـی آبادی 

عرضه سرویس عروس، بلور جات، ظروف
 )نیکل، مس، تفلون، چدن و سرامیکی( انواع چینی
لوازم برقی آشپزخانه
* سرویس عروس تخصص ماست *

سجادشهر، امامت 43   
09336732837 

پالستیـک و کادویـی شمـس

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی
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وقتی نمی توانید به آرزویتان برسید چه باید بکنید

چهارشنبه  * 18  اسفند   1395 * شماره 3741

آیه روز  

مگر كسانى كه پيش از آنكه برايشان دست  يابيد توبه كرده باشند پس بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان 
است. سوره المائده، آيه 34

حدیث روز  

همانا شخص مؤمن خالف و كار زشت انجام نمى دهد و عذرخواهى هم نمى كند. ولى فرد منافق هر روز 
مرتكب خالف و كارهاى زشت مى گردد و هميشه عذرخواهى مى نمايد. امام حسين )عليه السالم(

با عشق اگر چه سوى هم آمده ايم
بغضيم كــه در گلـــوى هم آمده ايم
ما چون دو قطار روى يک ريل ولى
افسوس كه روبروى هم آمده ايم !

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برش کتاب

یک لحظه مکث کن

تکنیک ساندویچ چیست؟

تا به حال براى شما پيش آمده است كه بخواهيد 
خبر ناخوشايند يا مطلب ناراحت كننده اى را به كسى 
بگوييد؟ يا نكته اى منفى را به دوستى متذكر شويد، 
ولى ندانيد چگونه موضوع را عنوان كنيد كه كمتر 
ناراحت يا دلخور شود؟ متخصصان علوم رفتارى در 

اين زمان تكنيک ساندويچ را پيشنهاد مى دهند. 
 به اين طريق كه براى كم كردن اثر ناخوشايند يک 
پيام يا خبر منفى، آن را در ميان دو عبارت يا خبر 
مثبت قرار داده و به مخاطب عرضه كنيد. به اين 

صورت: »جمله مثبت، جمله منفى، جمله مثبت« 
به عنوان مثال:  احمد تو دانش آموز سخت كوشى 
هستى، اگرچه نمره رياضيت كمتر از سطح انتظاره، 
ولى در دروس فارسى و علوم نمرات عالى كسب 
هستى،  نظيرى  بى  آشپز  شما  جان،  سارا  كردى. 
اگرچه خورشت كمى شور شده، ولى سوپت واقعا 
اگرچه  مهربونى،  خيلى  تو  مامان،  است.  خوشمزه 
گاهى به خاطر تذكرهاى زيادت ناراحت ميشم، ولى 
مى دونم خيلى دوستم دارى.قرار دادن جمله منفى 
در بين دو جمله مثبت از شدت اثر تخريبى آن كم 
كرده و با اشاره به نكات مثبت، فرد احساس مى كند 
فقط نكات منفى ديده نشده، رعايت انصاف شده و 
به همين دليل انگيزه بيشترى براى تغيير و بهبود 
شرايط خواهد داشت.  اين نكته مهم را به خاطر 
بسپاريد كه براى بيان نكات مثبت الزم نيست اغراق 
كنيد يا به دروغ ويژگى مثبتى را به كسى نسبت 
دهيد، اين كار اثر معكوس خواهد گذاشت. هر كسى 
ويژگى هاى مثبت فراوانى دارد كه با كمى دقت 

متوجه آن ها خواهيد شد.

بدان معنا نيست كه هرگز  داشتن سالمت روانى 
دچار مشكالت عاطفى و عصبى نشويد.

و  مى شويم  فقدان  و  نااميدى  دچار  ما  همه ى 
چنين  مى گيريم.  قرار  تغييرات  برخى  معرض  در 
و  هستند،  زندگى  طبيعى  بخش  رخدادهايى 
و  اضطراب  ناراحتى،  موجب  مى توانند  درعين حال 
اشخاصى  كه  است  اين  در  شوند.تفاوت  استرس 
با  به خوبى  قادرند  برخوردارند  روان  از سالمت  كه 
گرفتارى ها، آسيب ها و استرس ها و اضطراب ها كنار 
بيايند. چنين توانايى و قدرتى را قدرت انعطاف پذيرى 
يا التيام مى نامند. كسانى كه از لحاظ احساسى و 
و  دشوارى ها  با  رويارويى  در  هستند  سالم  روانى 
حفظ ديدگاه مثبت، مهارت دارند. آن ها در شرايط 
بد و خوب، متمركز، متعادل، انعطاف پذير و خالق 
مى مانند.يكى از عوامل كليدى التيام و انعطاف پذيرى 
اين است كه استرس و احساسات خود را متعادل 
كنيد. ظرفيت درک و تشخيص احساسات تان و ابراز 
آن ها به شيوه ى مناسب، به شما كمک خواهد كرد 
در دام افسردگى، اضطراب يا ديگر چالش هاى خلقى 

منفى گير نكنيد. 
برشى از مقاله شمس الدين حسينى

آرزويتان  شايد  نرسيده ايد،  آرزويتان  به  اگر 
بسيار بزرگتر از چيزى باشد كه تصورش را 
داريد خيلى هيجان زده ايد. آرزويى داريد كه 
بايد به آن برسيد. به همين خاطر همه انرژى 
كردن  تبديل  واقعيت  به  براى  را  وقتتان  و 

اين آرزو مى گذاريد. 
ولى با گذشت زمان حتى به آن نزديک هم 
نمى شويد. به همين خاطر انرژى تان كم كم 
از  كه  مى شويد  وسوسه  و  مى شود  كمتر 

تالش دست بكشيد.
ولى  است  كرده  فروكش  اوليه تان  شور 
به  لحظه  مى كشيد.  جلو  زور  به  را  خودتان 
روز، سال  به  روز  به ساعت،  لحظه، ساعت 
به سال تا اينكه يک روز مى بينيد كه ديگر 
نمى توانيد ادامه دهيد. نااميد مى شويد چون 

نتوانسته ايد به آرزويتان دست پيدا كنيد.
حاال چه بايد بكنيد؟ قدم بعدى تان چيست؟ 
كه  كارى  از  كه  رسيده ايد  نقطه اى  به 
اصاًل  كه  نيستيد  مطمئن  متنفريد.  مى كنيد 

اين آرزو را مى خواهيد يا نه.

كرده ايد  گير  موقعيت  اين  در  هم  شما  اگر 
اينكه  و  مى كنيد  فكر  بعدى تان  قدم  به  و 
كنيد.  لحظه صبر  نه، يک  يا  بكشيد  دست 

دست نكشيد.

احتماالً آرزوی اشتباهی داشته اید 
بكشيد،  دست  آرزويتان  از  اينكه  از  قبل 
است  ممكن  كه  كرده ايد  فكر  اين  به  آيا 
معمواًل  ما  داشته ايد؟  اشتباهى  آرزوى 
داشتن  آرزو  روى  را  زيادى  بسيار  انگيزه 
داشتن  درمورد  هيچكس  ولى  مى گذاريم 
اين  تصور  نمى زند.  حرف  اشتباه  آرزوهاى 
باشيد،  داشته  آرزويى  زمانيكه  تا  كه  است 
مى توانيد به آن دست پيدا كنيد ولى به اين 
سادگى ها كه تصور مى كنيد نيست.اميدوارم 
كه با اين حرف ناراحتتان نكرده باشم، ولى 
به  است  ممكن  آدمها  دارد.  حقيقت  اين 
داشته  اشتباه  آرزوهاى  مختلفى  روش هاى 
باشند. مثاًل آرزوى خيلى ها را پدر و مادرشان 

ساخته اند يا حتى دوستان و معلمانشان.

حتى دوستى را مى شناسم كه مى گفت آرزو 
دارد پزشک شود و وقتى از او پرسيدم چرا، 
گفت كه مادرش به او گفته است كه برايش 
مادرش  آرزوى  درمورد  بعد  است.  بهتر 

برايمان حرف زد.

آیا آرزوی شما هم آرزوی 
فردی دیگر است؟

كه  رسيده  وقتش  ديگر  است،  اينطور  اگر 
اگر  ولى  باشيد.  داشته  را  خودتان  آرزوى 
هم  باز  و  نيست  اشتباهى  آرزويى  آرزويتان 

نمى توانيد به آن دست پيدا كنيد، آنوقت:
دوباره به آرزويتان فكر كنيد 

به  بيشتر  و  بنشينيد  كه  رسيده  وقتش 
داستان  عاشق  من  كنيد.  فكر  آرزويتان 

جوزف خيالباف هستم. 
كه  مى كرد  آرزو  بود  بچه تر  وقتى  جوزف 
به  او  كنند.  تعظيم  او  به  خانواده اش  همه 
كه  روشى  آن  به  نه  ولى  رسيد  آرزويش 
هيچوقت  بود.  كرده  برنامه ريزى  برايش 

سرزمينى  در  برده اى  كه  نداشت  انتظار 
ناشناخته شود و انتظار هم نداشت كه زندانى 
يا مرد دست راست پادشاه يونان شود. ولى 

به آرزويش رسيد.

وقتش رسیده که بنشینید 
و بیشتر به آرزویتان فکر کنید 

شما از اين داستان سه درس مى گيريد. 
خوب  را  آرزويتان  گاهى وقت ها   .۱
به  را  آرزويش  جوزف  نمى شناسيد. 
خانواده اش محدود كرده بود ولى چيزى كه 
تصور  اگر  بود.  بزرگتر  بسيار  آورد  دست  به 
مى كنيد به آرزويتان نرسيده ايد، شايد به اين 
از  دانشتان  با  را  آرزوهايتان  خاطر است كه 
شايد  مى كنيد.  محدود  باشد  بايد  كه  آنطور 
كه  باشد  چيزى  از  بزرگتر  بسيار  آرزويتان 

تصورش را داريد.
 ۲. شايد دنيا به استقبال آرزوى شما نمى آيد. 
استيو  جابز روياى اپل را در سر داشت ولى 

سرمايه گذارانى كه او را از كمپانى هاى خود 
او  روياى  از  خوبى  استقبال  كردند  بيرون 
توانست  او  زمان،  گذشت  با  ولى  نداشتند. 
به آرزويش حامه عمل بپوشاند. با آرزويتان 
آن  براى  بدهيد.  زمان  آن  به  باشيد.  صبور 
آن  به  كه  باشيد  مطمئن  و  كنيد  تالش 

خواهيد رسيد.
بايد  نيست،  كافى  داشتن  آرزو  فقط   .3
درک  بايد  كنيد.  آماده  آن  براى   را  خودتان 
يک  آرزوها  به  رسيدن  فرآيند  كه  كنيد 
گاهى اوقات  نيست.  سريع  و  راحت  سفر 
تسليم شدنتان  زمان  در  درست  شما  آرزوى 
همه  براى  بايد  مى شود.  تبديل  واقعيت  به 
چيز آماده باشيد. ياد بگيريد، تالش كنيد و 
واقعيت  به  آرزويتان  چطور  كه  كنيد  تماشا 

تبديل مى شود.
آيا  تمام مى كنيم،  با يک سوال  را  حرفمان 
باور داريد كه بعضى آرزوها اشتباهى هستند؟ 
افراد  است  ممكن  چطور  مى كنيد  فكر 

آرزوهاى اشتباهى براى خود داشته باشند؟

عارفانه روز

تنها بگو: خدايا شكرت روزتان را با قلبى 
شكرگزار آغاز كنيد بخنديد و خدا را شاكر

 باشيد براى تمام لحظاتى 
كه در تمام مسير مراقبتان بوده است.

هيچ وقت به گمان اينكه وقت داريد ننشينيد 
زيرا در عمل خواهيد ديد كه هميشه
 وقت كم و كوتاه است. )فرانكلين(

تمام افكار خود را روى كارى كه داريد انجام 
مى دهيد متمركز كنيد. پرتوهاى خورشيد تا 

متمركز نشوند نمى سوزانند. )گراهام بل(

قهر كه مى كنيد مراقب فاصله ها باشيد
 بعضى ها همين حوالى منتظر جاى 

خالى براى نشستن مى گردند

673195482
852643917
419278356
724961538
965384271
381752649
546919723
137426895
297537164

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     323۷135۴ - 323۷1355

قالیشویــی ملکــه

نقد و اقساط            نقدی تخفیف ویژه ویژه  
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 
نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی

فروش دو واحد آپارتمان واقع در معلم 
120متری - نما رومی با سنگ 

 نورگیر - سه خواب - گرمایش از کف  
سند آزاد - در مرحله گچ کاری 

تحویل ۴ ماهه 
 09906838۷05

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612۴31 - 0915561۴208

سمساری مرتضی  خرید و فروش
 لوازم منزل و اداری  با باالترین قیمت     

0915963292۴- امیرآبادی

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 0915۷639200

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی باال 
به صورت دو شیفت جهت کار در کیف و کفش 

زنانه )خیابان معلم( نیازمندیم. ساعت کار: 9/30 
تا 13و 1۷ تا 21/30   091516006۷9 

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در نانوایی  نیازمندیم.

 32۴250۷3 -0912036300۴
تعدادی راننده با ماشین 

جهت کار در آژانس نیازمندیم.
09306۷0303۷
به دو نفر خانم 

آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در دفتر بیمه 

نیازمندیم.
0933263۷010 - 32۴22885

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 091556۴2959
0915963۴038
32۴1۴۷02

ی
ین
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د ت
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فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

سواری کرایه بین شهری 
 سمند مدل باال - راننده پایه 1

09153۴15۷0۴- جعفری 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات   0915363۷50۷- حسینی
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

091536132۴3 - شریفی

تولید کننده مبلمان سلطنتی و راحتی 
بهترین ها را با مناسب ترین قیمت

 از ما بخواهید. 

گالری مبل
 ایـران

بیرجند ، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد ،واحد 37 مبل ایران
نقد و اقساط       09156685767

%
15

تا 
 %

10 
ف

فی
تخ

برگ سبز خودروی سواری پراید 1۴1 
به شماره شهربانی  1۴ق 5۴8 ایران 52 

مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام 
کیانی فرزند مرتضی به شماره شناسنامه 
523003۷۴15 صادره از درمیان مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی ساخت و تولید 
صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با شماره 
159213101195 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بیرجند به نشانی انتهای خیابان 
آیت ا... غفاری ارسال نماید.
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نتایج مسابقات والیبال
 دانشگاه های خراسان جنوبی اعالم شد

مسابقات والیبال دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان 
جنوبی به همت هیئت ورزش های دانشگاهی استان از 2 تا 16 
اسفندماه با شرکت 7 تیم برگزار شد.در این مسابقات تیم های 
دانشگاه بیرجند، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، 
نور، دانشگاه فرهنگیان و  پیام  دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه 
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شرکت داشتند.در پایان تیم 
های دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند، تیم دانشگاه بیرجند 
و تیم دانشگاه صنعتی بیرجند به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را بدست آوردند.

ایران 10 بر صفر چین را در هم شکست

در  گذشته  روز  عصر  ایران  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم  ایرنا-    
فوتبال  قهرمانی  های  رقابت  چارچوب  در  و  مالزی  ترنگانو 
ساحلی آسیا به سومین پیروی خود دست یافت و تیم چین با 
نتیجه10 بر صفر از پیش رو برداشت.تیم ایران تاکنون با کسب 
و یک گل  رساندن 30 گل  ثمر  به  با  و  بازی  از سه  امتیاز   9
خورده صدرنشین گروه اول رقابت ها است. در آخرین بازی این 
مرحله و از گروه یک روز چهارشنبه تیم های ایران و بحرین و 

چین و مالزی میزبان رودرروی یکدیگر قرار می گیرند.

کی روش: نمی توانم از تیم ایران جدا شوم

در  زیادی  اخبار  گذشته  روزهای  در  که  حالی  در  ایسنا- 
کارلوس  انتخاب  احتمال  بر  مبنی  جنوبی  آفریقای  رسانه های 
کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور وجود داشت، او 
در اظهاراتی تاکید کرد که نمی تواند به خاطر قراردادی که با 
ایران دارد، هدایت این کشور را در دست بگیرد.سرمربی پرتغالی 
مبلغی باالیی برای فسخ قرارداد خود با فدراسیون ایران دارد که 
مسئوالن فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی در حین مذاکره با 

او نتوانستند او را برای پرداخت این مبلغ راضی کنند.

جلسه با اسپانسر برای گرفتن پول

مهر- در حالی که تیم استقالل امروز باید در چارچوب هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر به مصاف سایپا برود، سرمربی این تیم به جای 
آن که در آرامش به فکر این بازی باشد و روی نکات فنی تمرکز 
کند، ناچار است برای حل مشکالت مالی تیمش شخصا دست به 
کار شود. بازیکنان تیم استقالل به دلیل مشکالت مالی از یک سو و 
صحبت های حسن زمانی، عضو هیات مدیره باشگاه از سوی دیگر 
یک روز مانده به دیدارشان با سایپا تمرین نکردند.استقالل امروز 

از ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی با سایپا دیدار خواهد داشت. 

کمبود ویتامین E دوره بارداری 
و ریسک ابتالی نوزاد به آسم

مهر-کودکان متولدشده از مادران دارای میزان 
پایین ویتامین E بیشتر در معرض ابتال به 
 E ویتامین  میزان  دارند.زمانیکه  قرار  آسم 
باشد،  پایین  زایمان  از  بعد  بالفاصله  مادر 
به خس  ابتال  معرض  در  بیشتر  کودکش 
دو  در  و  داشت  خواهد  قرار  سینه  خس 

سال اول زندگی باید با داروهای آسم تحت 
درمان باشد. منابع اصلی ویتامین E شامل 
روغن های آفتابگردان، گلرنگ، ذرت، سویا و 
کانوال است.محققان دریافتند کودکانی که 
دچار خسس خس سینه بودند عمدتا دارای 
مادرانی بودند که بالفاصله بعد از زایمان با 

کمبود ویتامین E مواجه بودند.

ضد آفتاب ضد افتادگی پوست 

کرم  از  استفاده  هیچ وقت  ایران-  عصر 
در  نکنید،  حتی  فراموش  را  ضدآفتاب 
باشید که علی رغم  داشته  توجه  زمستان. 
زمستان،  در   UVB میزان  بودن  پایین 
سطح UVA هنوز زیاد است و می تواند به 
پوست آسیب برساند.تماس UVB با پوست 
پوست  االستین  و  کالژن  درازمدت،  در 

افتادگی  باعث شلی و  از بین می برد و  را 
پوست می شود. بنابراین، بسیار مهم است 
از  هم  شما  نظر  مورد  ضدآفتاب  کرم  که 
پوست در مقابل UVB محافظت کند و هم 
در مقابل UVA. کرم های ضدآفتاب حاوی 
آنتی اکسیدان نیز صدمات ناشی از فعالیت 

رادیکال های آزاد را کاهش می دهند.

اگر زیاد عرق می کنید
 این خوراکی ها را بیشتر بخورید

سیمرغ- اگر بیش از اندازه عرق می کنید 
احتماال باید ایرادی در رژیم غذایی تان وجود 
 داشته باشد. غذاهایی وجود دارند که موجب
 می شوند روند عرق کردن زیاد شود.اگر 
بیش از اندازه عرق می کنید احتماال به 
از شیر کم  اندازه کافی آب نمی نوشید. 

کنید.  استفاده  چربی  بدون  یا  و  چرب 
مصرف غذاهای حاوی کلسیم عرق ریزی 
را کم می کند.میوه و سبزیجات به علت 
کمک به هیدراته شدن بدن میزان عرق 
خاص  شرایط  برخی  کنند.  می  کم  را 
افزایش  باعث  نیز  داروها  برخی  و  بدنی 

تعریق می گردند.

مکیدن شست و عوارض جانبی

عصر ایران- مکیدن انگشت شست دست 
فعالیتی عادی و تسکین بخش در میان 
می  محسوب  خردسال  کودکان  و  نوزادان 
شود. مکیدن انگشت شست می تواند در 
نتیجه گرسنگی، بی حوصلگی، عصبانیت 
گفتاری  شود.مشکالت  انجام  خستگی  یا 
مکیدن  احتمالی  جانبی  عوارض  از  یکی 

انگشت شست دست پس از در آمدن دندان 
های دایمی است.مشکالت دندانی نیز می 
انگشت  مکیدن  تداوم  نتیجه  در  توانند 
شست رخ دهند. میکروب ها می توانند از 
طریق مکیدن انگشت شست پخش شوند. 
زخم و عفونت  انگشت شست یکی دیگر از 

مشکالت مکیدن آن است.

مهر- به گفته محققان، با توسعه تکنولوژی های 
جدید نظیر تبلت ها و گوشی های هوشمند، 
اختالالت خواب در کودکان درحال افزایش بوده 
و تبدیل به چالش جدی برای سالمت عمومی 
شده است.کمبود خواب عالوه بر بروز اختالالت 
خواب، تاثیری مستقیم بر عملکرد تحصیلی آنها 
نیز دارد.نتایج تحقیقات نشان می دهد 30 درصد 

کودکان در دوران کودکی دچار اختالالت خواب 
هستند. با افزایش استفاده از تلفن های هوشمند 
و تبلت در میان کودکان، تعداد کودکان زیر 1۴ 
سال که به دلیل اختالالت خواب در بیمارستان 
بستری می شوند، نسبت به یک دهه گذشته 
از  است.یکی  داشته  افزایش  برابر  سه  حدود 
آبی  نور  کودک،  خواب  بر  تاثیرگذار  عوامل 

ساطع شده از صفحات نمایش تلفن همراه و 
تبلت است که میزان ترشح هورمون مالتونین 
موسوم  مالتونین  دهد.هورمون  می  کاهش  را 
مغز  آل  پینه  غده  از طریق  هورمون شب،  به 
به طورطبیعی ترشح شده و به تنظیم چرخه 
بیداری بدن کمک می کند.به گفته  خواب و 
محققان، اصالح الگوی خواب از طریق اقداماتی 

ساده از جمله ممنوعیت استفاده کوکان از تلفن 
همراه و تبلت در رختخواب امکانپذیر است.بروز 
مشکالت روانی از جمله اضطراب و افسردگی، 
های  ویروس  به  ابتال  و  بدن  شدن  ضعیف 
مختلف، چاقی و ناتوانی در کنترل احساسات 
از جمله جدی ترین مشکالت مرتبط با کمبود 

خواب در کودکان تلقی می شود.

تکنولوژی عامل بروز اختالالت خواب در کودکان

گذاشتن مسواک در دستشویی ممنوع 

نگذارید.قرار  توالت  در  را  مسواکتان  هرگز 
آلوده شدن  باعث  توالت  دادن مسواک در 
توالت  در  مسواک  دادن  می شود.قرار  آن 
مخصوصا توالت هایی که بیش از 9 نفر از آن 
استفاده می کنند باعث آلوده شدن مسواک 
می شود وحتی اگر فرد مصرف کننده کامال 
نکته های بهداشتی را رعایت کرده و مسواک 

را خوب شسته و خشک کند و در محافظ 
قرار دهد باز هم مسواک تا ۸0 درصد آلوده 
به ویروس و انگل هایی است و می تواند بر 
مصرف کننده  فرد  دندان  و  دهان  سالمت 
پیشگیری  برای  بگذارد.بنابراین  منفی  اثر 
از هر نوع مشکل و ابتال به بیماری  هرگز 

مسواکتان را در توالت قرار ندهید.

کشف انواع مواد محترقه در »بیرجند«

رئیس پلیس امنیت عمومي از کشف ۸56عدد انواع مواد محترقه غیر مجاز در شهرستان 
خبر داد. سرهنگ »موسوي«با اعالم این خبر گفت:در راستاي اجراي طرح نظارت بر 
اماکن و جلوگیري از فروش و توزیع مواد محترقه و با دریافت خبري مبني بر فروش 
مواد محترقه در یکي از اماکن صنفی، رسیدگي به موضوع در دستور کار مأموران قرار 
گرفت. وی افزود:مأموران در بازرسي از این واحد صنفي، ۸56 عدد انواع مواد محترقه 
کشف کردند.سرهنگ موسوي تصریح کرد:در این رابطه متهم دستگیر و با تشکیل 
پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائی معرفی شد.وي با اشاره به اهمیت 
آگاه سازي نوجوانان نسبت به خطرات استفاده از مواد محترقه به والدین توصیه کرد:در 
ایام پایاني سال بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتري داشته باشند و در صورت اطالع از 
اماکن توزیع مواد محترقه مراتب را از طریق مرکز فوریت هاي پلیس 110 گزارش کنند.

کشف 20قطعه پرنده کمیاب در »نهبندان«

از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
این شهرستان  پرنده کمیاب در  کشف20قطعه 
خبر داد.سرهنگ غالمرضا شاهوردی در تشریح 
این خبر گفت:مأموران انتظامي شهرستان هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس 
هدایت  بازرسی  الین  به  را  خودرو  و  مشکوک 
از  بازرسی  در  داشت:مأموران  اظهار  کردند.وی 
مرغ  قطعه  چهار  و  مینا  مرغ  16قطعه  اتوبوس 
کوتوله کمیاب که به طرز ماهرانه اي جاساز شده 

بود کشف کردند.

اعترافات پسر سنگدل به قتل پدر و مادر

دادستان پردیس از دستگیری پسر جوانی که با همدستی دوست صمیمی اش پدر و مادر خود را به 
قتل رسانده و وانمود کرده بود که آن ها بر اثر گازگرفتگی فوت شده اند، خبر داد.حدود بیست روز 
پیش گزارش فوت یک زن و مرد ظاهرا بر اثر گارگرفتگی به دادستانی ارجاع شد. با حضور قاضی 
ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهی در نگاه اول خبرها از فوت این دو نفر بر اثر گازگرفتگی حکایت 
داشت و جواز تدفین این افراد صادر شد.بررسی ها در رابطه با این موضوع ادامه داشت تا اینکه 
سرنخ های جدیدی به دست آمد و مشخص شد که این زن و شوهر به قتل رسیده  اند. بررسی های 
صحنه و سرنخ هایی که از فوت این زن و شوهر به دست آمده بود، مشخص کرد که پسر این خانواده 
با همدستی یکی از دوستان صمیمی اش نقشه قتل پدر و مادرش را کشیده و طوری وانمود می کند 
که گویی این زن و شوهر بر اثر گازگرفتگی فوت کرده اند.دادستان پردیس گفت: این پسر جوان که 

تقریبا 17 سال دارد، انگیزه اصلی قتل را بد رفتاری پدر و مادر با وی عنوان کرده است.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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خرید و  فروش  انواع قالب بتن
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بازدید دانش آموزان دبیرستان سمانه

از روزنامه آوا

حسینی- دانش آموزان دوره اول دبیرستان سمانه 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  دفتر  از  اسفند   15
عمومی  روابط  مسئول  پور  کردند.حاجی  بازدید 
اولیه و  روزنامه درباره روند جمع آوری اطالعات 
دست  به  روزنامه  که  زمانی  آن،تا  بعدی  مراحل 
خواننده می رسد مطالبی را بیان کرد وافزود: دانش 
مشارکت  آوا  روزنامه  در  توانند  می  هم  آموزان 
بخشهای  از  آموزان  دانش  ادامه  باشند.در  داشته 
راه  پور  حاجی  کردند  بازدید  روزنامه  گوناگون 
اندازی کتابخانه در محل دفتر روزنامه را از دیگر 
بازدید  این  برنامه ها دانست همچنین در حاشیه 
دانش آموزان نیزحرف هایی شنیدنی برای گفتن 
مسئله  پیگیری  خواستار  روزنامه  از  آنها  داشتند 
نیروگاه  زمین  درختان خشک شده  کار،  کودکان 
برق درخیابان غفاری، مشکل زباله گردها و کمبود 

پارکینگ در شهر شدند.

رونمایي بیش از 20 اثر هنري در استان؛ 
مصادف با هفته هنر انقالب اسالمي

خراسان  هنري  حوزه  زاده-معاون  امیرآبادی 
برنامه  عنوان   80 از  بیش  برگزاري  از  جنوبي 
افزود:  و  داد  خبر  اسالمي  انقالب  هنر  هفته  در 
سید  شهادت  سالروز  داشت  گرامي  با  همزمان 
استان  در  آوینی((  مرتضي  ))قلم  اهل  شهیدان 
بیش از 20 اثر هنري نیز رونمایي مي شود. درانی 
انقالب اسالمي  ادامه داد: مراسم هفته هنر  پور 
به مدت 7 روز از 19 فروردین سال 96 در استان 
هفته  برنامه  به  اشاره  با  گردد.وی  مي  برگزار 
برگزاری  کرد:  نشان  اسالمی خاطر  انقالب  هنر 
برگزاری  اسالمی،  انقالب  هنر  ادبیات  و  شعر 
نهضت  شهدای  موضوع  با  خاطره  شب های 
جهان اسالم و بررسی و بیان خاطرات هنرمندان 
ایثارگر،واختتامیه جشنواره عکس اربعین از جمله 
است. اسالمی  انقالب  هنر  هفته  برنامه های 
شهرهای  در  متعددی  ها   برنامه  وی  گفته  به 
خوسف، قائن، نهبندان،بشرویه ،طبس و  فردوس 

به کمک سازمانهای مردم نهاد اجرا خواهد شد

جشنواره شیرینی های سنتی
 و سفره هفت سین برگزار می شود

کاری- رئیس سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری 
بیرجند بیان کرد: روز شنبه 21 اسفند جشنواره سنتی و 
سفره هفت سین در نگار خانه بیرجند برگزار می شود.
شاکری افزود:برگزاری این گونه جشنواره ها می تواند در 
معرفی سنت های زیبای کشور و شهرمان  موثر باشد.
وی خاطر نشان کرد:شرکت در این جشنواره  برای 
عموم آزاد بوده و شرایط سنی هم ندارد و بعد ازظهر 
همان روز توسط دو نفر کارشناس به داوری می رسد. 

دیدار دوستانه اسطوره های پرسپولیس
 و هیئت علمی علوم پزشکی

 بیرجند برگزار می شود

دانشگاه  پروژه های  افتتاح  مناسبت  تسنیم-به 
علوم پزشکی و برای حمایت از خیریه درمانی، 
هیئت  و  پرسپولیس  اسطوره های  تیم  دو  بین 
دیداری  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی 
برگزار می شود.به گفته رییس دانشگاه  دوستانه 
برنامه  قالب  بازی در  این  بیرجند  علوم پزشکی 
افتتاح  و  موفقیت  دلیل  به  ورزشی  و  فرهنگی 
بیمارستان  پروژه  دو  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رازی و مرکز رادیوتراپی برگزار می شود. قائمی 
صرف  دیدار  این  بلیط  فروش  درآمد  افزود 
بیماران تاالسمی و بیماران خاص استان خواهد 
شد وی تصریح کرد: بیشتر از بازی حاشیه ها و 
برنامه فرهنگی و حمایتی مدنظر دانشگاه است . 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
 در نظام مقدس جمهوری اسالمی رئیس و 
کارمند در جایگاه باال و پایین قرار ندارند

مقدس  نظام  در  گفت:  فقیه  ولی  ایرنا-نماینده 
و  است  خدمتگزار  دولت  اسالمی  جمهوری 

رییس و کارمند در جایگاه باالو پایین قرار ندارد 
و مالک قانونمداری است.حجت االسالم عبادی 
برکت  به  افزود:  کارمندان  بسیج  عالی  در مجمع 
خون شهیدان، قیام مردم و رهبری امام )ره( نظام 
اسالمی شکل گرفت، در این نظام استبداد وجود 
ندارد.وی اظهار کرد: هرچند نظام ما اسالمی است 
اما اسالمی شدن دولت به معنی عام که مدیریت 
اسالمی شود زمان نیاز دارد و آن پیاده کردن قانون 
اسالمی است. نماینده ولی فقیه بیان کرد: بسیاری 
از اداره ها  ، تشکیالت استبدادی خاص تشکیل 
داده و برای خود پادشاهی می کنند، رییس اداره ها 
به جای خدمتگزاری برده داری می کنند. کارمند 
و  بکارگمارده  قانون  را  او  داند که  نمی  اداره هم 
در  باید  رییس  از  اطاعت  باشد،  قانون  تابع  باید 
منفعت  و  اغراض  اگر  اما  باشد  قانون  چارچوب 
شخصی رییس در میان باشد، کارمند نباید آن کار 
را انجام دهد.وی اظهار کرد: قانون کارمند را برای 
سیستم  و  کرده  بکارگیری  مردم  به  خدمتگزاری 
کشور سیستم خدمتگزار است نه آقا باال سری و 
اشرافی گری، هرچند تا حدودی اینگونه شده اما 

خالف قانون است.

ایجاد نیروگاه های خورشیدی خانگی
 در خانه مددجویان امداد

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مدیرکل  برزجی- 
خراسان جنوبی از  اجرای طرح »ایجاد نیروگاه های 
گفت:  و  داد   خبر  استان  در  خانگی«  خورشیدی 
طرح »ایجاد نیروگاه های خورشیدی خانگی« برای 
50 خانوار تحت پوشش در استان اجرا  می شود.
سلم آبادی در گفتگو با آوا تصریح کرد:  سازمان انرژی 
های نو ایران ) سانا( برای تولید هر کیلو وات برق 
تولیدی 800 تومان به خانواده ها پرداخت می کنند و 
تا 20 سال ضمانت خرید برق آنها را عهده دار است.
وی ادامه داد: این طرح به صورت تکمیلی در کنار 
ارائه  پوشش  تحت  خانواده های  به  طرح ها  سایر 
می شود و برای راه اندازی آن حدود 15 میلیون تومان 
از منابع بانکی و حدود 10میلیون تومان از طریق  منابع 
داخلی کمیته امداد به خانواده ها پرداخت خواهد شد.

نیروگاه های  نصب  و  راه اندازی  گفت:  آبادی  سلم 
تحت  مددجویان  خانه  بام  روی  بر  خورشیدی 
بی رویه  مهاجرت  از  جلوگیری  برای  پوشش 
است. شده  طراحی  شهرها  به  روستاییان 

مدیرکل کمیته امداد استان  همچنین از درآمدزایی 
این نیروگاه ها خبر داد و گفت: به طور متوسط این 
نیروگاه ها هر ماه بیش از 650 تا 850 هزارتومان برای 
هر خانواده مجری طرح درآمدزایی خواهد داشت.

که  مددجویانی  کرد:  نشان  خاطر  وی 
استفاده  امداد  اشتغالی  خود  وام  از  تاکنون 
هستند. طرح  اجرای  اولویت  در  اند  نکرده 

سال آینده استان میزبان 10 گروه جهادی 

مالیی-اولین جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی 
با حضور فرماندار ؛ مسئول  طرح هجرت خوسف 
بسیج سازندگی استان و مدیران شهرستانی برگزار 

شد.شفیعی فرماندار خوسف عنوان کرد: باید از همه 
ظرفیت های شهرستان برای رفع مشکالت مردم 
اردوهای  همکاری  با  شهرستان  محروم  مناطق 
اهمیت  به  اشاره  با  کرد.وی  استفاده  جهادی 
محروم  مناطق  در  جهادي  اردوهاي  فعالیت هاي 
اجراي  بر  عالوه  باید  گروه ها  این  افزود:  استان، 
درماني،  آموزشي،  مباحث  به  عمراني  پروژه هاي 
بهداشتي و ترویج فرهنگ نیز بپردازند.وي در ادامه 
خواستار همکاري همه دستگاه هاي اجرایي با بسیج 
سازندگي شد و اظهار کرد: دستگا هها با فراهم کردن 
نیازهاي گروه هاي جهادي به ارتقاء کیفیت خدمات 
انجام شده در روستا ها کمک شایانی خواهند کرد.در 
ادامه  زهرایی مسئول بسیج سازندگی ضمن ارایه 
استان  در  کارهای گروه های جهادی  از  گزارشی 
افزود: امسال حدود 29 هزار نفر در اردوهای جهادی 

در دوره های 3 ؛ 7 و 10 روزه شرکت کرده اند. 

 یازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران در طبس برگزار شد

 ایرنا - یازدهمین همایش دیرینه شناسی ایران با حضور جمعی از دانشمندان، اساتید دانشگاه و دانشجویان زمین شناسی کشور در 
طبس برگزار شد. رییس انجمن دیرینه شناسی ایران در این همایش افزود: اکنون تمام دانشگاه ها و دانشجویان زمین شناسی کشور، 
منطقه طبس را به عنوان محل بازدید خود انتخاب می کنند به دلیل اینکه کامل ترین برش های پالئوزوئیک خاورمیانه را در اینجا داریم.

و  اخیر  بارندگی های  به  توجه  با  قاسمی- 
رگبارهایی که در بهار امسال اتفاق خواهد افتاد، 
گفت وگویی با علی رضا نصرآبادی، مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان، در مورد چگونگی 
کنترل و دخیره سازی روان آب ها وسیالب ها در 
استان داشتیم.وی با بیان اینکه تا بهمن امسال 
38 میلیون هکتار مکعب پشت سازه ها ذخیره 
شدند، تصریح کرد: ساالنه به طور میانگین 700 
میلیون متر مکعب روان آب و سیالب، معادل 
تعداد 35 میلیارد گالن 20 لیتری آب، )با توجه 
به اینکه حجم مخزن سد کرج 205 میلیون متر 
برابر آن می شود(؛ در زمان  مکعب است، 3.5 
کوتاه و به صورت رگباری هدر می رود.مدیرکل 
منابع طبیعی تأکید کرد: اگر می خواهیم اثرات 
خشکسالی کم شود باید به سیالب ها به چشم 
یک فرصت نگاه کنیم و راه کار آن هم گسترش 
آبخیزداری در استان می باشد.نصرآبادی وظیفۀ 
حوزۀ آبخیزداری را مدیریت و نظارت دانست و 

عنوان کرد: در حریم فعالیت های شهری هم باید 
مدیریت جامعی باید اتفاق بیفتد.وی اظهار کرد 
که ما برنامه و طرح داریم و اگر هماهنگی با 
سازمان های متولی رخ دهد و همکاری کنند، 
می توان با برنامه ریزی جلوی خیلی از معضالت 

مانند هدررفت آب را گرفت.

رفت  هدر  دلیل  اعتبارات  کمبود 
بارندگی ها

اینکه  به  اشاره  با  طبیعی  منابع  مدیرکل   
مساحت تمام حوزه های منابع طبیعی آبخیز در 
استان 15 میلیون هکتار است، گفت: 7 میلیون 
و 500 هزار هکتار آن مساحت حوزه های آبخیز 
مستعد عملیات آبخیزداری می باشد و براساس 
توسعۀ  )شرکت  تماب   2 درجۀ  تقسیم بندی 
منابع آب(، کل استان در 4 بزرگ حوزۀ کویر 
مرکزی، کویر لوت، هامون هیرمند و نمکزار 
خواف قرار دارد.نصرآبادی اضافه کرد: ولی با 

این وجود فقط یک میلیون و 300 هکتار آن 
در طرح 10 ساله استان، مدیریت شده است.

معضالت  از  زیادی  بخش  که  داد  ادامه  وی 
کمی و کیفی مربوط به برنامه بودجه می باشد، 
چون هم اکنون یک میلیون 800 هکتار پروژه 
جمعیت،  قابلیت  ها،  براساس  که  داریم  آمده 
منابع آب و مشکالت آنان بررسی و شناسایی 
و مورد مطالعه قرا گرفته شده است و اگر اعتبار 

داده شود، تا آخر سال اجرایی می شود.

طرح  در  کشوری  اول  نمونه  استان 
آب خوان داری

مدیرکل منابع طبیعی با بیان اینکه آبخوان داری 
یک بخش از آبخیزداری می باشد، گفت: استان 
تغذیه مصنوعی  و  آبخوان داری  در طرح های 
است.نصرآبادی  بوده  کشور  در  نمونه  اولین 
تغذیه  و  آبخوان داری  پروژه های  افزود: 
در شهرستان هایی همچون  استان  مصنوعی 

از  و روستای سیوجان  قائن، طبس  نهبندان، 
توابع شهرستان خوسف انجام شده است.وی 
سیل و خشکسالی را توأم هم دانست و عنوان 
کرد که در کنار توجه به پروژه های بلندمدت 
باید به طرح های کوتاه مدت مانند  و زمان بر، 
آبخیز و آبخوان  توجه ویژه داشت.به گفتۀ وی 
باید اولویت را به داشته های استان متمرکز کرد 
و با کارهای پیشگیرانه و استفاده از روان آب ها، 
خسارت سیالب و خشکسالی را کاهش داد و 

هم به الی روبی قنات ها پرداخت. 

طرح های  در  مردم  مشارکت  اهمیت 
آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی بر همکاری و مشارکت 
بندسارهای  گسترش  و  کرد  توصیه  مردم 
اراضی خود را  منابع طبیعی توسط مردم در 
به نفع خود آنان و هم باعث تأمین سفره های 
با بیان  زیرزمینی دانست.نصرآبادی در ادامه 

داده  مردم  به  نیز  بانکی  تسهیالت  اینکه 
باید  بانکی هم  تأکید کرد: سیستم  می شود، 
چرخه ارائۀ خدمات خود را کوتاه تر و راحت تر 
بحران  راستای  در  فعالیت ها  چون  کنند، 
مقاومتی  اقتصاد  شدن  عملیاتی  موجب  آب 
خروجی  آب،  قطره  هر  ذخیرۀ  با  و  می شود 
آن در تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و 

معیشتی مردم نقش مستقیم دارد.
)Ava.news18@gmail.com(

خدمات  اجرایی  ستاد  جلسۀ  دومین  قاسمی- 
سفر بیرجند روز گذشته در فرمانداری بیرجند 
برگزار شد، در این جلسه فقط پیشرفت 180 
مفاد  تمام  و  شد  بررسی  قبل  جلسه  مصوبه 
آن تکرار جلسۀ قبل بود و کمیته ها از اجرای 
میراث  ادارۀ  دادند.رئیس  خبر  خود  مصوبات 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  بیرجند  فرهنگی 
در  که  دارند  را  توقع  این  دستگاه ها  از  برخی 
استان میراث فرهنگی متولی نوروز باشد، گفت: 
به  سازمان  اگر یک  که  کنند  توجه  باید  ولی 
تنهایی می توانست کاری انجام دهد دیگر نیاز 
به تشکیل ستاد اجرایی وجود نداشت.حسن علی 
رسانی  اطالع  کمیته  که  کرد  اضافه  فوالدی 
فقط می تواند هماهنگ کننده کارها باشد ولی 
اجرا و چاپ بنر مختص یک دستگاه نیست به 
خصوص با این اعتبارات و امکانات محدودی 
همچنین  وی  دارد.  قرار  میراث  اختیار  در  که 
خواستار رسیدگی به وضع تفرجگاه های استان 
از  پیشنهاد کرد،  و  آنان شد  و حل مشکالت 
آنجاکه به دلیل تملک اوقاف و عمارت بناهای 
شوکت آباد وضع نامناسبی دارد، شهرداری آنجا 
را ساماندهی کند.رئیس ادارۀ میراث فرهنگی در 

پاسخ به سوال خبرنگار آوا در خصوص اینکه 
با توجه به شعار امسال که نوروز 96؛ خدمات 
متفاوت است، چه کارهای متفاوتی قرار است 
انجام شود، عنوان کرد: میراث فرهنگی چندین 
کار جدید و متنوع انجام داده است که تاکنون 
انجام شده ولی دیگر سازمان ها همان اقدامات 

سابق با تنوع جدید می باشد.

با  فرماندار  نتیجۀ  بدون  گفت وگوی 
نمایندۀ شهرداری

شهرداری  از  نجات  و  امداد  نماینده  خدمتی 
درخواست کرد که در چاپ بنر به آنان کمک 
کند و علی ناصری، فرماندار بیرجند نیز در این 
جلسه از حضور نداشتن شهردار گالیه و اظهار 
ورودی  در  ثابت  امداد  کانکس  تهیۀ  که  کرد 
همانگونه  می باشد،  شهرداری  وظیفۀ  شهرها 
که در باقی شهرستان ها مانند قائن و سرایان 
دادند. انجام  را  کار  این  و طبس شهرداری ها 
وی همچنین تصریح کرد: با وجود اینکه وضع 
شهرداری بیرجند وضعیت از بقیه شهرستان ها 
بهتر است ولی تاکنون هیچ کاری انجام نداده 
در حالیکه از 15 اسفند قرار بود میادین آماده 

برای نصب المان ها شود.فرماندار ادامه داد که 
دیده  شهرداری  از  عملیاتی  و  عینی  کارهای 
می دهد  انجام  را  کارها  که  هرچند  نمی شود، 
ولی به صورت پراکنده و با تأخیر است.ناصری 

همچنین از نمایندۀ شهرداری در جلسه پرسید 
که چرا نمادهای دائمی در قالب همین نوروز 
برای برخی از نقاط شهر در نظر گرفته نمی شود 
و تمام نمادها فقط برای یکی دوماه کاربرد دارد 
نیاز به رسیدگی  در حالیکه برخی از میدان ها 
دارند و نیاز به بهره وری اقتصادی است.انصاری 
نماینده شهرداری در پاسخ به سخنان فرماندار 
گفت: اصال قرار نبوده و نیست که از 15 اسفند 

شهرداری کاری انجام دهد و  تا 29 و 30 اسفند 
کارهایی همچون گل کاری و زیباسازی شهر 
المان های  چون  وی  گفتۀ  می شود.به  انجام 
کم  ماندگاری  با  سبک  سازه های  از  نوروز 

استفاده می شود امکان نگه داری آن وجود ندارد 
و تمام کارهای شهرداری از 10 روز قبل از عید 
شروع و تا سال نو تمام می شود.ناصری، فرماندار 
بیرجند در پاسخ به انصاری اضافه کرد که بحث 
المان های موقت خوب است که در کنار میدان 
اصلی باشد در حالیکه بیشتر میادین مرکز استان 
و  توجه شود  آن  به  باید  و  دارند  عمرانی  نیاز 
کارهای شهرداری فقط موضوع المان در نوروز 

نیست.نمایندۀ شهرداری هم کمبود اعتبارات و 
زمان بر بودن کارها را دلیل انجام ندادن برای 
نوروز دانست و گفت: این اقدامات بعد از نوروز 
اجرایی خواهد شد و حتی به جای برگزاری این 
جلسات باید اقدامات اجرا شود.فرماندار اما برپایی 
جلسات را ضروری و دلیل آن را هماهنگی بین 
باید  بیان کرد: دستگاه ها  دستگاه ها دانست و 
متناسب خواسته ها اقدامات خود را انجام دهند 
و این یک ضعف برای بیرجند است که هنوز 
نتوانسته برای استقرار امداد و نجات در شهر 

کاری انجام دهد.

ظرفیت اسکان نوروز استان در روز 4 
هزار و 510 نفر

و  عملکرد  ارزیابی  کمیته  نمایندۀ  رضایی 
نظر  از  جلسه  این  در  هم  آمار  برنامه ریزی 
اسکان مسافران گفت: در تمام استان روزانه 
امکان اسکان  4 هزار و 510 نفر وجود دارد که 
از این تعداد، 180 نفر در هتل ها، مهمانپذیرها 
230، کمپ ها 3 هزار نفر، در مدارس آموزش 
ادارات و  و پرورش 500 و در مهمانسراهای 

خوابگاه های دانشجویی 400 نفر می باشند.

قوسی -صبح دیروز اسدا... سلیم رییس دانشکده ابن حسام 
بیان کرد: دانشکده فنی  در نشست خبری اصحاب رسانه 
حرفه ای در شهرهای قائن، طبس، فردوس و بیرجند وجود 
دارد. در سال جاری برای طبس و قائن، واحد خواهران الحاق 
و  خواهران  واحد  استان 3  در  ترتیب  این  به  و  است  شده 
5 واحد برادران داریم. وی ادامه داد: کل تعداد دانشجویان 
نفر   1500 تعداد  این  از  که  باشند  می  نفر  4هزار  حدود 
دردانشکده ابن حسام تحصیل می کنند. وی افزود: امسال 
برای 3 رشته جدید در مقطع کارشناسی درخواست کرده ایم. 
سلیم خاطرنشان کرد: سیاست های دانشکده این نیست که 
مقطع کارشناسی را توسعه بدهیم مگر اینکه مجبور بشویم 

تا نیروهای خودمان را از دست ندهیم و وارد دانشگاه های 
دیگر نشوند. وی اضافه کرد: یکی از شاخصه های دانشکده 

فنی حرفه ای این است که هنوز حالت تک جنسیتی خود را 

حفظ کرده است و واحدهای برادران و خواهران از هم جدا 
هستند.نماینده استانی دانشگاه فنی حرفه ای کشور تصریح 

کرد: متاسفانه در استان بر روی دانشکده فنی حرفه ای آن 

چنان کار نشده است تا شناخته بشود و سیاست ها و وظیفه 
های این دانشکده برای عموم مشخص نشده است. یکی از 
تفاوتهایی که دانشکده فنی حرفه ای با سایر دانشگاه ها دارد 
این است که در اینجا تنها به تئوری فکر نمی شود و در تالش 
هستیم تا نیروهایی را تربیت کنیم که بعد از فارغ التحصیلی 
در یک فن تبحر داشته باشندو  هم اصطالحا دست به آچار 
باشند. رییس دانشکده ابن حسام تاکید کرد: از ابتدای ورودم 
به این دانشکده ،ابتدای مرداد سال جاری- 3 رویکرد را پیش 
گرفته ایم. اول اینکه دانشکده ابن حسام را به دلیل اینکه 
شناخته شده نبود، سعی کردیم بواسطه کارهایی آن را معرف 
دانشگاه فنی حرفه ای در استان کنیم. سپس این که روحیه 

نشاط را افزایش دهیم. سلیم اضافه کرد: تک جنسیتی بودن 
دانشگاه عاملی در خمودگی و کم کاری در دانشکده است. در 
این راستا سعی کردیم با راه اندازی انجمن های علمی، ایجاد 
نمایندگی خبرگزاری دانشجو، برپایی نشست ها و سمینار ها، 
فرستادن به اردوی راهیان نور، برگزاری مسابقات قرآن و 
عترت و مسابقات ورزشی، روحیه نشاط را پرورش بدهیم 
و احساس می کنم در این امر موفق بوده ایم. سلیم توضیح 
داد: برای 1800 مترمربع فضای آموزشی جدید در ساختمان 
شماره 2 در سال جاری مبلغ 300 میلیون تومان قرار بوده 
ابالغ شود که مابقی آن، یک میلیارد و 500 میلیون- هم در 

3 سال آینده اختصاص پیدا خواهد کرد.

هدررفت آب استان؛ 3/5 برابر سد کرج 

حرف های تکراری؛ جلسه ستاد سفر بیرجند

تحصیل 1500 دانشجو در دانشکده فنی و حرفه ای ابن حسام

 استفاده  از شیوه هاي مدرن در مبارزه با مواد مخدر
غالمی- استاندارکه در ششمین جلسه شوراي 
با مواد مخدر استان سخن  هماهنگي مبارزه 
امروزه  ،افزود:  مطلب  این  بیان  با  گفت  مي 
مخدر  مواد  معضل  پیچیده شدن  به  توجه  با 
باید تالش شود تا از شیوه هاي مدرن در امر 
مبارزه و مقابله با این پدیده شوم استفاده شود. 
پرویزي،بر هماهنگي با برنامه هاي مصوب در 
ستاد مرکزي مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد  وي  
از  اعضاي شورا خواست پیشنهادات اجرایي و 
کارشناسي شده خود را براي اجرا در سال 96 
هر چه زودتر اعالم تا اقدامات و پیگیري هاي 
هماهنگي  شوراي  شود.رئیس  انجام  الزم 
مبارزه با مواد مخدر استان، به تغییرات ایجاد 
شده در زمینه ترانزیت و جابجایي مواد مخدر 
در سطوح مختلف اشاره کرد و گفت: باید از 

روش هاي مدرن و جدید در امر مبارزه ، درمان 
، برخورد و پیشگیري مواد مخدر استفاده کرد 
چرا که باتکیه صرف بر روش هاي سنتي و 
قدیمي نمي تواند پاسخگوي نیاز فعلي باشد.
اینکه طرح هاي مصوب در  با بیان  استاندار، 
ستاد استاني باید به مرکز اعالم شود، گفت: 
با پیگیري هایي که صورت گرفته است، مقرر 
به همان  استان ها  از درآمدهاي  شد بخشي 
استان ها برگشت کند که در صورت تحقق 
این امر بسیاري از مشکالت در حوزه تجهیزات 
به  شد.پرویزي  خواهد  مرتفع  عمراني  امور  و 
با  افزود:  و  اشاره کرد  امنیتي کویر  معضالت 
مرکز  در  انتظامي  مسئوالن  با  که  مذاکراتي 
صورت گرفته، مقرر شد بخشي از امنیت کویر 
به صورت ملي تامین گردد که در این صورت 

مي توان از فرصت ایجاد شده براي بهبود امور 
در داخل استان در بخش هاي مختلف استفاده 
تعداد  به  استان،  تأمین  شوراي  کرد.رئیس 

مخدر  مواد  حوزه  در  استان  مجرمین  باالي 
اشاره کرد و افزود: بسیاري از دستگیرشدگان 
و مجرمین در حوزه مواد مخدر بومي استان 

نبوده بلکه تنها در این استان دستگیر و سیر 
مراحل قضایي رسیدگي به جرم آنها در  استان 
صورت مي گیرد.مقام عالي دولت در استان، 

برخوردهاي  کنار  در  بایست  مي  داد:  ادامه 
به  با متخلفین و مرتکبین  فیزیکي و قهري 
هاي  روش  از  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرائم 

درماني  امور  و  فرهنگي  کارهاي  آموزشي، 
برای پیشگیري از ورود افراد و خانواده ها به 
ورطه اعتیاد و مواد مخدر اقدام کرد.پرویزي، 
موضوع برگشت معتادان پاک شده به اعتیاد 
را مورد تاکید جدي قرار داد و افزود: مسئوالن 
باید به گونه اي برنامه ریزي کنند  ذي ربط 
تا از این افراد حمایت شده و امکان پذیرش 
آنها در جامعه به شکل مطلوب فراهم شود در 
غیر این صورت تالش هاي صورت گرفته بي 
نتیجه خواهد بود.استاندار ، به موضوع کشت 
فراسرزمیني در کشور افغانستان اشاره کرد و 
افزود: در سفر آتي والیان والیات فراه و هرات 
به استان موضوعات مختلفي از جمله کاهش 
سطح زیر کشت مواد مخدر در افغانستان مورد 

بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

خاندان محترم اکبرپور
با نهایت تاسف درگذشت 

شادروان محمود   اکبرپور
اجر  و  ، صبر  روانشاد  آن  درجات  علو  آرزوی  و ضمن  نموده  تسلیت عرض  را حضورتان   

بازماندگان را مسئلت داریم. 
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(

جناب آقای حاج محمد اکبرپور 
مصیبت درگذشت

مرحوم محمود  اکبرپور 
را خدمت شما و خانواده های وابسته تسلیت عرض نموده، از خداوند برای آن مرحوم علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و قرار مسئلت می نماییم.

موسسه خیریه محمد رسول ا...)ص(

خانواده های محترم اکبرپور و قندریزان
با کمال تاسف و تاثر در گذشت ناگهانی

شادروان محمود  اکبرپور 
 را حضور شما تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی و برای بازماندگان

 صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نماید.

شرکت ها ودفاتر زیارتی بیرجند تنعیم ، فدک و عماد
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امام علی علیه السالم فرمودند:
اَلُمؤِمُن بَشُرُه فی َوِجِهِه َوُحزنُُه فی َقلبِِه

شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.
)نهج البالغه، کلمات قصار، شماره325(

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر
 حساب و کتاب ندارد و این مصیبت است

حال  در  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
حاضر در مملکت مشکالت عمده ای داریم، بحث 
برای  باید  که  است  دردهایی  بیکاری  و  معیشت 
درمان آن اقدامی کنیم. وی با بیان اینکه برخی 
جمهوری  نظام  پست های  در  اکنون  فتنه گران 
دارند،  مسئولیت  مختلف  سطوح  در  و  اسالمی 
دست  سمت ها  برخی  متاسفانه  داشت:  اظهار 
و  حزب اللهی  جوانان  با  اینها  و  است  فتنه گران 
را  موضوع  این  باید  ما  می کنند،  برخورد  انقالبی 
به عنوان عوامل نفوذ تلقی کرده و نسبت به آن 
حساس باشیم. رئیس مجلس خبرگان در بخش 
دیگری از سخنان خود به انتخابات آتی اشاره کرد 
و گفت: ما با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات 
در  نظارت  متاسفانه  هستیم  مواجه  شهر  شورای 
انتخابات شورای شهر حساب و کتاب ندارد این و 
مصیبت است چون صالحیت ها به خوبی رسیدگی 
)شورای  انتخابات  در  نفر  هزار   400 و  نمی شود 
شهر( وارد می شوند به خوبی سوابق و شرایط آنها 

بررسی نمی شود.

توصیه عضو جبهه پایداری به جلیلی: 
وحدت با اصولگرایان را حفظ کنید

والیت  رهروان  فراکسیون  عضو  نقوی حسینی، 
خبری  انتشار  به  نسبت  واکنش  در  دهم  مجلس 
جلیلی  سعید  توسط  تصمیمی  اتخاذ  مبنی  بر 
برای ایجاد جبهه جدید در کنار جبهه پایداری از 
اصولگرایان خواست تا با حفظ وحدت برای ورود به 

عرصه انتخابات تصمیم واحدی بگیرند.

مقابل گزینه اصلح »ُغدی« نمی کنم

رئیس شورای مرکزی موتلفه با اشاره به احتمال 
معرفی گزینه واحد از سوی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب گفت: اگر کسی دید که فردی بهتر از خود 
وارد شده و در عین حال بخواهد غدی کند، کار 
مجموعه  افزود:  میرسلیم  است.  کرده  شیطانی 
پایگاه  که  است  شده  موجب  دولت  دستاوردهای 
دولت و رئیس آن افت کند. یعنی آن 5۱ درصد 
رسیده  آن  نصف  به  شاید  و  کرده  پیدا  کاهش 
انجام شده  است. نظرسنجی هایی در این زمینه 
و دستاوردهایی هم داشته است. این یک واقعیت 
محاسباتی  انتخاباتی،  شگردهای  لحاظ  از  است. 
برای جلب آرای مردم صورت می گیرد که ما اسم 

آن را »مهندسی آرا« گذاشته ایم.

»روحانی« دیگر کاندیدای ما نیست

دبیرکل حزب مردم با تأکید بر اینکه روحانی دیگر 
برای  گزینه  تنها یک  ما  نیست، گفت:  ما  گزینه 
انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنیم و این 

برگزاری همایش دیرینه شناسی ایران در طبس                                  عکس:ایرناعکس روز گزینه قطعاً در مقابل روحانی قرار دارد.

آنهایی که به انتخابات ایران ایراد دارند 
بهتر است انتخابات خود را اصالح کنند

رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت در قبال 
سال  پایان  در  دولت  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
گزارش مفصلی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی ارائه 
می کند. روحانی همچنین درباره اظهارات مقامات 
آمریکایی مبنی بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری 
قبلی ایران دموکراتیک نبوده است، گفت: انتخابات 
ایران انتخاباتی آزاد و سالم و رقابتی و دموکراتیک 
ایران  انتخابات  به  که  آنهایی  افزود:  وی  است. 
ایرادی دارند باید به انتخابات خودشان و مسایلی 
که داشتند، نگاه کنند که مورد اعتراض دو طرف 
از  قبل  هم  آمریکا  فعلی  جمهور  رئیس  و  بود 
انتخابات تردید داشت نسبت به سالمت انتخابات؛ 
بهتر است به انتخابات خودشان نگاه کنند و آن را 
اصالح کنند. روحانی گفت: وقتی 70 تا 73 درصد 
مردم در انتخابات پای صندوق های رای می آیند 
معلوم است که مردم به این انتخابات اعتقاد دارند.

 
تابش: گزینه ما روحانی است

تابش ، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس با بیان 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  ما  گزینه  اینکه 
بود،  روحانی خواهد  آقای  است که  تقریبا قطعی 
گفت: عقل ایجاب می کند که کاندیدای احتیاطی 
داشته باشیم که مشخص است »احتیاطی« است 

ولی قرار نیست که او کاندیدای اصلی ما شود.

رد برنامه انتخاباتی پزشکیان
 توسط رئیس دولت اصالحات

برخی  نوشت:  نیوز  جهان 
که  معتقدند  اعتدالیون 
خاتمی با معرفی کاندیدای 
تالش  تنها  نه  سایه   در 
روحانی  از  که  کند  می 

شرایط  اگر  بلکه  کند  طلب  را  ای  ویژه  امتیازات 
پیش  او  نظر  مد  کاندیدای  نفع  به  انتخابات  ایام 
برود، دیگر به راحتی حاضر نخواهد بود که گزینه 
مورد نظرش را مجبور به کناره گیری کند. البته 
خاتمی بارها تاکیده کرده که گزینه در سایه برای 
روحانی به نفع جبهه اصالحات و اعتدال است و 
نهایتا کاندیدای اجباری آنها روحانی خواهد بود. با 
این وجود نزدیکان دولت نمی توانند اقدامات اخیر 
خاتمی را تماما خوش بینانه قضاوت کنند. با این 
از گزینه هایی که خاتمی طی هفته  وجود یکی 
های اخیر عالقه مندی  زیادی برای کاندیداتوری 
نماینده  پزشکیان،  دکتر  داده،  نشان  خود  از  وی 
دولت  بهداشت  سابق  وزیر  و  تبریز  مردم  فعلی 
اصالحات است.  البته خود پزشکیان نیز پیشنهاد 
تامل  قابل  را  جمهوری  ریاست  در  کاندیداتوری 
دانسته و حتی در این زمینه برنامه پیشنهادی برای 
دولت مدنظرش تهیه و به خاتمی داده است. اما 
برنامه پیشنهادی مسعود پزشکیان به علت انتقادی 
بودن نسبت به دولت روحانی از طرف خاتمی رد 

شده است.

 باهنر: »روحانی« با رأی لرزان رئیس جمهور شد

محمد رضا باهنر گفت: اصواًل حرکت های آقای روحانی 
به هر  اما در سال 92  بوده است،  در جرگه اصولگراها 
دلیلی اصولگرایان به این جمع بندی نرسیدند که از ایشان 
از  کردند،  حمایت  وی  از  اصالح طلبان  و  کنند  حمایت 
 این رو آقای روحانی وامدار اصالح طلبان شد. وی افزود:

رئیس  تنها  وی  که  است  این  روحانی  مجدد  آوری  رای  برای  لرزان  پارامتر   
جمهوری بوده که کمتر از 5۱ درصد آرا را نصیب خود کرد.

بقایی و طیف حامی اش به پایان خط نمی رسند                         

معاون پارلمانی احمدی نژاد گفت: در جریان خانه نشینی 
۱۱ روزه، هیچ گونه دو دستگی در کابینه وجود نداشت 
و همه اعضای دولت متفق القول معتقد بودند که رفتار 
آقای احمدی نژاد اشتباه است. میرتاج الدینی افزود: جریان 
رسانه ای اصالح طلب از بقایی سوژه  ساخته تا در جریان 
اصولگرا ایجاد اختالف کنند. وی اظهار داشت: برنامه بقایی و طیفی که او را 

حمایت می کند ایذایی و حاشیه ای است؛ آنها به پایان خط نمی رسند.

احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند
فرمانده سپاه گفت: احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات را ندارند. سرلشکر جعفری با اشاره به 
آن که »پاسداران انقالب همواره وصایای حضرت امام و منویات رهبری در پرهیز از ورود به احزاب و دسته بندی های سیاسی را نصب العین خود قرار 
داده اند«، تأکید کرد: احدی در سپاه چه از پاسداران و چه از فرماندهان مانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند. 

وی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی در سپاه موظف شده اند اجرای این مهم را با حساسیت و دقت به  طور مستمر دنبال گیری و کنترل و با متخلفین بدون اغماض برخورد کنند.

می گوید  الریجانی  علی  نوشت:  ایران 
برای  اصولگرایان  با  نزدیکی  »ارتباط 
اینکه بدانم در شرایط فعلی چگونه عمل 
می کنند، ندارم و یا اینکه چه محورهایی 
را دنبال  را مد نظر دارند و چه سیاستی 
نیست.  تازه ای  چیز  البته  این  می کنند.« 
چنین  در  پیش  سال  یک  الریجانی 
از  خود  استقالل  عماًل  هم  روزهایی 
جریانی که نامش با نام آن پیوند خورده را 
اعالم کرد و برای انتخابات مجلس دهم 
شد.  صحنه  وارد  »مستقل«  صورت  به 
مجموعه  انتخاباتی  لیست  در  که  جایی 
اصولگرایان نامی از این اصولگرای متنفذ 
کاماًل  پیش  سال  یک  نمی شد.  دیده 
مشهود بود که نه علی الریجانی تمایلی 
اصولگرایان  با  انتخاباتی  همکاری  برای 
را  نیازی  چنین  اصولگرایان  نه  و  دارد 
احساس می کنند. این گونه شد که بدون 
اینکه گفت وگویی ویژه بین دو طرف به 
جریان بیفتد، هر کدام راه خویش را رفتند 

یکدیگر  رقبای  قامت  در  قم  در  و عماًل 
از  بعد  چند  هر  شدند.  ظاهر  صحنه  در 
در  اصولگرایان  نسبی  ناکامی  انتخابات، 
کسب اکثریت مجلس آنها را بر آن داشت 
که برای گرفتن کرسی ریاست برخالف 

دوران رقابت انتخاباتی پشت در اتاق علی 
الریجانی صف بکشند.

دهم  مجلس  کار  ادامه  در  این  وجود  با 
در  طرف  دو  دیدگاه  تفاوت  هم  باز 
سیاست ورزی و موضع گیری های مختلف 

یا  برجام  مانند  مواردی  در  و  شد  آشکار 
مجلس،  به  دولت  جدید  وزرای  معرفی 
را در پیش  هر کدام مسیرهای متفاوتی 
گرفتند. آنچه در این ماه ها در بهارستان 
اصولگرایان منتقد و مخالف دولت را کم 

داشته،  نگه  کنار علی الریجانی  بیش  و 
همان حفظ کرسی ریاست است. بیرون 
این  بر  همچنان  اصولگرایان  مجلس  از 
چهره هایی  و  الریجانی  که  هستند  باور 
نظیر او جایی در سیاست ورزی آنها ندارند، 

چه آن که رئیس مجلس در گفت وگوی 
خود با »ایران« درباره این سؤال که آیا 
دعوتی  اصولگرایان  وحدت  برای  او  از 
رئیس  عنوان  به  »من  می گوید:  شده، 
مجلس و پارلمان مصلحت نمی بینم که 
این  باشم.«  داشته  دخالتی  امور  این  در 
کار  در  دعوتی  چنین  اینکه  یعنی  پاسخ 
تاکنون هم هیچ  اینکه  نبوده و روشن تر 
نشانی از چنین دعوتی در فضای سیاسی 
دیده نشده است. مهم تر اینکه الریجانی 
گروه های  »اصولگرایان  که  است  معتقد 
دارند«  متفاوت  نظرات  نقطه  با  متفاوتی 
و »یکدست نیستند« و »صف بندی های 
متفاوتی دارند.« این آنجا معنی بیشتری 
پیدا می کند که رئیس مجلس هم »سرد« 
و  کرده  تأیید  را  انتخاباتی  فضای  بودن 
یکی از دالیل آن را هم دور دومی بودن 
که  می داند. چیزی  روحانی  دولت حسن 
برای تحرک  را  به نظر قدری رمق رقبا 

گرفته است.

مصلحت نیست رئیس مجلس در امور انتخاباتی دخالت کند
الریجانی: روحانی، دو دوره ای است / از اصولگرایان بی خبرم / اصولگرایان یکدست نیستند

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه خانم کنیز رضا برنجی
 )همسر حاج محمد علی آبادی(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/12/18 از ساعت 3:15 الی 4:15 بعدازظهر
 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 

موجب شادی روح آن عزیز از دست رفته و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
نسب  شکوهی  مسعودی،  اناری،  آبادی،  علی  برنجی،  های:  خانواده 

توتونی، عاملی، جعفری گیو، شبانی گیو و سایر بستگان  

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان
 و جناب آقای دکتر سید امیرکاظم وجدان

تان  و خانواده محترم  را حضور شما  مادر بزرگوارتان  تالم درگذشت  و  تاسف  نهایت  با 
صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای شما بازماندگان عزیز، صبر و اجر

 و برای آن مرحومه علو درجات آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 

آگهی مناقصه 
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی در نظر دارد ساخت، حمل و نصب اسکلت استخرهای ورزشی 

در شهرهای قاین، فردوس و نهبندان را به سوله سازان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان دعوت می شود 
از تاریخ نشر آگهی )95/12/18( لغایت پنج شنبه 95/12/26 جهت دریافت و عودت اسناد به آدرس: 

بیرجند - بلوار جماران - نبش خیابان عبدالعلی بیرجندی - معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی مراجعه 
و یا با تلفن 32441036-056 تماس حاصل نمایند.

بدیهی است تحویل اسناد هیچ گونه حقی را متوجه افراد نمی نماید و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه 
درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

حجت االسالم و المسلمین احمد رضایی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و از خدمات ارزنده )بیش از یک دهه( 

حجت االسالم و المسلمین کاظم لطفیان کمال تقدیر و تشکر را داریم.
همکاران اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

18 اسفنـد مـاه
 سالروز تاسیس کانون های

 فرهنگی و هنری مساجد کشور 

گرامی باد 

دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد خراسان جنوبی

دوست  به  تو  وقتي  دارم  چیز شك  همه  به  دیگر 
داشتن من یقین داشتي و بي بهانه رفتي و اینکه 
هنوز هم نگرانت مي شوم، نگرانم مي کند! تداعي 
نشو در این همه خیابان در این همه آدم ! دلتنگم 
دلتنگ تر از برگ وقتي از درخت جدا مي شود. حیف 
نیست بهار باشد و تو نباشي؟ از تو دلگیر نیستم از 
خودم دلگیرم که نبودنت را صبورانه تحمل مي کند. 
من ایستــاده ام همانجایـي که رهایـم کـردي ...  
 نبوده، نیست، نخواهد بود عزیزتر از تو کسي براي من.
یك سال نه یك عمـر براي مـن و دختـرت گذشت

 و یقین دارم چشم هایت لحظه اي از ما غافل نشد   شعیـب ... شعیـب  
     همسـروفرزنـدت

 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد محمد شعیب رخشانی مقدم
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 95/12/19 از ساعت 15:30

 الی 16:30 در محل هیئت محترم حسینی برگزار می شود
 حضـور شمـا سروران گرامـی مزیـد امتنـان اسـت.

خانواده هاي: طالبي گل ، رخشاني مقدم و صحرایي فرد

آگهی مناقصه 
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا)ع( خراسان جنوبی در نظر دارد: ساخت، حمل و نصب اسکلت استخرهای ورزشی 
در شهرهای قاین، فردوس و نهبندان را به سوله سازان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه تولید کنندگان دعوت می شود 

از تاریخ نشر آگهی )95/12/18( لغایت پنجشنبه 95/12/26 جهت دریافت و عودت اسناد به آدرس: 
بیرجند - بلوار جماران - نبش خیابان عبدالعلی بیرجندی - معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی مراجعه 

و یا با شماره 32441036-056 تماس حاصل نمایند.
بدیهی است تحویل اسناد هیچ گونه حقی را متوجه افراد نمی نماید و کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. در ضمن هزینه 

درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
مجری طرح های عمرانی سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی  


