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دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام : 
آقای روحانی  راه اندازی دوقطبی های انتخاباتی 

در مقابل ناکارمدی ها کارساز نخواهد بود

عضو شورای عالی حوزه های علمیه  : 
حمایت بخشی از اصولگرایان از روحانی بعید نیست

ائمه جمعه نقش پدری در جامعه ایفا کنند

کنعانی مقدم  فعال اصولگرا : 
اینکه بقایی می گوید »یک نفر باید فدا شود« 

اعالم جنگ برای انتخابات آتی است 

کاندیداهای ریاست جمهوری جای انتقاد برنامه بدهند / سرمایه گذاری روی روحانی ریسک بزرگ است / سخنگوی پیشین شورای نگهبان : کنار رفتم تاهمفکران آیت  ا... جنتی بیایند / افرادی غیر از روحانی هم از اصالح طلبان نامزد ریاست جمهوری خواهند شد / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

ه ۷
فح

 ص
ی /

کبر
 : ا

س
عک

صفحه  ۷

واردات میوه کاری غلط است؛ مسئوالن جلوگیری کنند
 رهبر معظم انقالب اسالمی دو اصله نهال میوه، غرس کردند. حضرت آیت ا... خامنه ای در سخنانی با اشاره 
به اهمیت فضای سبز و پوشش گیاهی افزودند: بسیاری از عوارض ناشی از ریزگردها و آلودگی هوا و ناسالم 
اقلیمی و گستردگی مناطق  به موقعیت  با توجه  و  به دلیل کمبود پوشش گیاهی است  بودن هوای شهرها 
کویری در کشور، حفظ پوشش گیاهی اهمیت مضاعفی دارد. ایشان افزودند: مسئوالن بخش جنگل ها، مراتع 
و زمین های کشاورزی باید اهمیت زیادی برای کار خود قائل باشند و در حفظ این ثروت عظیم ملی تالش 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به ویژگی های ممتاز میوه های ایرانی و با ابراز تأسف از واردات میوه، 
گفتند: واردات میوه جزو کارهای غلط است و مسئوالن جز در موارد ضروری، باید از این کار جلوگیری کنند.

گره گشایی از
صنعت غذایی استان

صفحه  3

شهرداری 7 میلیارد 
و 400 میلیون تومان 

عوارض نوسازی طلب دارد
صفحه ۷  

افتتاح دومین موزه عروسک
فرهنگ و هنر کشور در 

عمارت اکبریه بیرجند
صفحه ۷  

غفلت 12 ساله مدیران از
 23 درصد سهم استان

فعالیت بیش از هزار پایگاه نیکوکاری در استان

سرمقاله

ضرورت های بازیابی فرهنگ 
اجتماعی توسعه خراسان جنوبی

* مهرآیین

 کمتر از پنج دهه قبل کشور افریقایی ))غنا (( وکره جنوبی
از نظر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در یک رده 
قرار داشتند!! طی همین زمان کره جنوبی از جایگاه 
کشوری جهان سومی به مقام  یکی از کشورهای 
توسعه یافته دنیا صعود کرد. غنا اما همچنان گرفتار 
فالکت و فقر است پژوهشگران راز جهش بزرگ 

کره را ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 چهل روز بی حضور تو گذشت... 
ضمن تشکر از کلیه کسانی که ما را در مراسم تشییع و تدفین 
خاندان بزرگ  مهربان  همسری  و  دلسوز  پدری  ترحیم   و 

 شادروان غالمرضا زربان 
)بازنشسته کارخانه قند قهستان و مدیریت تاالر پذیرایی خاوران( 

همراهی نمودند به اطالع می رساند: به مناسبت
 چهلمین روز درگذشت آن فقید سعید جلسه یادبودی

 امروز پنجشنبه 95/12/19 از ساعت 14:15 الی 15:15 در محل 
هیئت محترم ابوالفضلـی )مصلی( برگـزار می گردد، حضور 

خانواده زربان و سایر بستگانسروران معزز مزید امتنان خواهد بود.

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان محمود اکبرپور 
جلسه ترحیمی فردا جمعه 95/12/20 از ساعت 9 الی 
10 صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی موجب
 تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: اکبرپور، قندریزان و سایر بستگان  

 به مناسبت سالگرد عروج ناگهانی فرزندی عزیز، همسری
 فداکار، پدری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور

محمد شعیب رخشانی مقدم
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/19 از ساعت 
3/30 الی 4/30 عصر در محل هیئت محترم حسینی 

)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد.

خانواده هاي: رخشاني مقدم ، خزاعی 
طالبي گل، مهربخش، خامسان

خانواده های محترم اکبرپور و روستا
ضایعه ناگهانی درگذشت 

شادروان محمود اکبرپور
 را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 

علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم.

سهیـل  

خانواده های محترم اکبرپور و روستا
با نهایت تاسف و تالم درگذشت

شادروان محمود اکبرپور
 را حضور شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
 برای شما بازماندگان عزیز صبر و اجر و برای آن مرحوم علو درجات آرزومندیم.

ساکنان مجتمع مسکونی رویال  

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز    ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری عزیز و خواهری دلسوزشادروان 

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

 3 الی   2 ساعت  از   95/12/19 پنجشنبه  امروز  یادبودی  جلسه 
بعدازظهر در محل مسجد باقرالعلوم )ع( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.
خانواده های: اناری مقدم، اسدزاده  

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان کربالیی کاظم بقائی فرد
الی  یادبودی امروز پنجشنبه 95/12/19 از ساعت 14:30  مراسم   
15:30 در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 

برگزار می شود، حضور شما سروران معزز مزید امتنان است.
خانواده های: بقائی فرد ، رضائی ، ماجدی ، خسرومنش 

موسوی و هیئت رضوی 

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

حاج محمد حسین خراشادی زاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ 95/12/19 از ساعت 2/30 الی 
3/30 بعدازظهر در محل هیئت محبین االئمه )ع( )واقع در مدرس 23(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 

روح آن عزیز از دست رفته و تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد بود.
خانواده خراشادی زاده 

جناب آقای دکتر بهشتی
 رئیس محترم اداره طرح وبرنامه ریزی
 سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان  

جناب آقای مهندس احتشام
رئیس محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان

 جناب آقای مهندس علیزاده
 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی

 جناب آقایان مهندس آرزومندان ومهندس خامه زر
  و پرسنل محترم اتاق بازرگانی خراسان جنوبی 

 از زحمات و تالش شما  بزرگواران
 در هماهنگی و برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه صنایع غذایی 

گلفود دبی2017 به تاریخ 8 الی 12 اسفند ماه
تشکر و  قدردانی نموده و توفیقات روز افزون شما عزیزان را در خدمت رسانی به 
فعاالن اقتصادی در راستای توسعه همه جانبه استان از درگاه ایزد منان خواهانیم.  
 محمدی گیو- مدیریت شیرینی سرای ارمغان

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی
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مبلغ دیه در سال آینده 210 میلیون تومان است 

جام جم-مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه، مبلغ دیه در سال 96 
را دو میلیارد و 100 میلیون ریال و معادل 210 میلیون تومان اعالم کرد. مدیرکل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه 
افزود: این بخشنامه از ابتدای سال 96 برای تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور الزم االجرا است.

سرمقاله

ضرورت های بازیابی فرهنگ 
اجتماعی توسعه خراسان جنوبی

* مهرآیین

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( پژوهشگران رازجهش 
در  دانند  می  آن  غنی  فرهنگ  رادر  کره  بزرگ 
عمومی  جزفرهنگ  ونظم  کوشی  سخت  کره 
مقیاسی  ودر  ما  کشور  داخلی  جغرافیای  .در  است 
محدودتربخش بزرگی از تفاوتهای موجوددر سطح 
توسعه یافتگی استانهای ما متاثر از فرهنگ هر منطقه 
است. جای دوری نرویم فاصله زیاد درجات توسعه 
یافتگی  یزد وخراسان جنوبی ،استانهایی که با وجود 
شباهتهای فراواِن  اقلیم ،طبیعت ،جغرافیا وتاحدودی 
جمعییت   از منظر توسعه رفاه اجتماعی  و سطح 
اولی درصدر  دارند  باهم  بسیاری  تفاوتهای  زندگی 

جدول و دیگری در قعر آن قرار گرفته است. 
فرهنگ  کننده  تعیین  نشانگرنقش  تمایزها  این 
.سخت  است  منطقه  هر  متوازن  توسعه  درایجاد 
کوشی ،قناعت ،انسجام و همگرایی ،تعهد اجتماعی 
و کار جمعی توجه به پرورش به استعدادها بدون در 
نظر گرفتن طبقه اجتماعی افراد از عناصر ارزشمند  
فرهنگ اجتماعی استان همسایه ماست. اینها همه 
مایه و پایه ی توسعه نیز هست وهمان چیزهایی 
است که مهندسان اجتماعی ازآن  به عنوان الزمه 
ی پیشرفت جوامع  یاد می کنند .در نقطه مقابل می 
باالیی ازضعف های فرهنگ  بلند  توانیم فهرست 
بیشتر  متاسفانه  که  دهیم  ترتیب  استان  اجتماعی 
آن ها ریشه تاریخی دارد و منشا و مبدا آن  جامعه 
اجتماعی  فرهنگ  مهمترین عیوب  از  .یکی  است 
.سرمایه  است  اجتماعی  وجود سرمایه  دیارما،خالء 
اجتماعی شامل هنجارها و ارزش هایی است که در 
میان گروهی  از مردم تسهیم شده و به ارتقا میزان 
همکاری و اتحاد  آن ها می انجامد .در مطالعات 
مختلف نقش سرمایه اجتماعی  بر رشد اقتصادی 
نشان داده شده است. با تاسف می توان گفت این 
هنجارها و ارزش ها در استان ما بسیار کم رنگ و 
ناپیداست. میزان همکاری و اعتماد عمومی  پایین 
است و متقابال فرد گرایی و توجه به منافع ششخصی 
حتی به قیمت پایمال کردن حقوق جمع رواج دارد 
در حالی که برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار 
ی   گستره  در  جمعی  کار  و  انسجام  و  همگرایی 
یکپارچه ای به وسعت تمام استان الزامی است. هنوز 
حتی در بسیاری از شهرستان ها ی حتی کوچک 
و  ندارد  رویه وجود  و وحدت  یکپارچگی  از  خبری 
اسفناک آن که برخی در بزنگاه های خاص همچون 
تامین همان منافع فردی در  انتخابات در راستای 
شکاف  مناطق  بین  و  دمند  می  اختالفات  شیپور 
ایجاد می کنند. این همه آسیب بزرگ دیگری نیز 
ایجاد می کند که همانا بروز تعارض فرهنگی بین 
مناطق مختلف است.عاملی که خود بطور قطع از 
موانع توسعه محسوب می شود. گریِز نخبگان ،شامل 
منطقه  از  ومدیران  ،هنرمندان  ،مهندسان  پزشکان 
دانست  توسعه  روند  بر  بزرگی  ضربه  توان  می  را 
رشته  یا تخصصی  رفاهی  امکانات  کمبود  .اگرچه 
های گوناگون یکی از بهانه های فرار متخصصان از 
منطقه است اما دلیل بزرگ دیگررویکردهای منفی به 
نخبگان بومی است.قدرناشناسی ،غریبه پرستی و گاه 
حتی نگاه کوتاه نگرانه طبقاتی به برگزیدگانی که به 
همت خویش مدارج ترقی  راطی کرده اند از عوامل 
اثرگذار بر خروج متخصصان است .به مصداق ان 
که گفته اند قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. 
طبیعی است که این افراد ترجیح دهند جایی خدمت 
کنند که قدرشان شناخته شوند.گفته اند که فرهنگ 
سازمانی، باتوجه به فرهنگ ملل ،همچنین نواحی، 
بخش ها یا حتی شرکت های موجود در یک بخش 
تغییر می کند از این رو عقاید جمعی نسبت به کار، 
صنعتی شدن ،صرفه جویی ،نظم وانضباط ،تحصیل 
و آموزش ،هماهنگی و همگرایی ،احترام به بزرگترها 
و کار و کوشش که عوامل ضروری و شرط کافی در 
توسعه اقتصادی است می تواند بر فرهنگ سازمانی 
و نحوه عملکرد نهادها و دستگاههادر یک منطقه نیز 
اثرگذار باشد.از این روست که می بینیم در استانهایی 
و  سازمانها  دارد،  و سختکوشی  پرکار  مردمان  که 
ادارات نیز عملکرد درخشان و مثبتی دارند و برعکس 
در مناطقی که خمودگی عمومی به چشم می خورد 

سازمانها و دستگاهها نیز  کم کار و بی کفایت اند.
این مناطق  از  وافسوس که خراسان جنوبی یکی 
است.دیگر آنکه توسعه یک انتخاب است و فقط در 
سایه تالش است که می توان به اهداف توسعه دست 
یافت اعتقاد به توسعه به این معناست که مردم واقعا 
باور د اشته باشند که باید توسعه پیدا کنند این اعتقاد 
با عقیده به جبر و برداشتها ی نادرست که از تقدیر 
و سرنوشت دربین ما دیده می شود  درتناقض است  
بنا براین نمی توان عوارض تنبلی،، کم کاری ویاس 
وبی عاری را به سرنوشت حواله کرد. اگر جامعه ای 
معتقد باشد که تالش افراد آن تاثیری در سرنوشت 
آنها ندارد چنین جامعه ای هیچ گاه در راه توسعه 
فرهنگ  که  آن  آخر  نکته  گذاشت.و  نخواهد  قدم 
توسعه را باید آموزش داد و در مقابل باید کژباوریهای 
اجتماعی را نقد و حذف کرد و این وظیفه ای است 
که توامان بر دوش همه و پیش از همه بر عهدۀ 
بزرگان،نخبگان افراد محل اعتماد و مدیران و صد 
البته رسانه های استان است.و کاریست که باید از 

درون خود ما آغاز شود.

30 اسفند تعطیل رسمی اعالم شد

ایرنا -محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت 30 اسفند 95 را تعطیل رسمی 
اعالم کرد و گفت: دستگاه ها می توانند با مرخصی کارمندانی که قصد 
مسافرت در  28 اسفند را دارند، موافقت کنند.وی 
با توجه  از پایان جلسه هیات دولت افزود:  پس 
به تصمیم هیات وزیران، روز 30 اسفند به عنوان 
روز تعطیل رسمی اعالم شد و در روز شنبه هم 
به همه دستگاه ها اجازه داده شد که هر یک از 
کارمندان که قصد مسافرت دارند، بتوانند به آنان مرخصی داده شود. وی 
از تصویب 150 میلیارد تومان در جلسه امروز هیات دولت برای اتمام 
مسکن مهر خبر داد و خاطرنشان کرد: برای این که بتوانیم قبل از پایان 
سال باردیگر در جهت تاکید رییس جمهوری مبنی بر اتمام رساندن پروژه 

مسکن مهر اقدام کنیم، 150 میلیارد تومان دیگر تصویب شد

مرغ  تخم  نرخ  مرکزی  بانک  اعالم  اساس  تسنیم-بر 
10.2 درصد، میوه های تازه 5.2 درصد، گوشت قرمز 0.3 
درصد، گوشت مرغ 4.2 درصد و چای 1.1 درصد در هفته 
اما در همین حال نرخ سبزی های  افزایش یافت  مذکور 

تازه 1.1 درصد کاهش داشته است.
نرخ لبنیات ، برنج، حبوب، قندو شکر و روغن نباتی بدون 
بهای  لبنیات  گروه  در  گزارش  مورد  هفته  ماند.در  تغییر 
کره پاستوریزه معادل 0.4 درصد افز ایش داشت و قیمت 
مرغ  تخم  بهای   . بود  تغییر  بدون  گروه  این  اقالم  سایر 
الی   115 ای  شانه  و  یافت  افزایش  درصد   10.2 معادل 

برنج  این هفته در گروه های  3ریال فروش می رفت.در 
و حبوب قیمت تمام اقالم این گروه ها ثابت بود.در هفته 
انگور و کدو  مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری 

سبز عرضه کمی داشت. 
سایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر 
کیفی در مقایسه با سا یر میوه فروشی ها متفاوت بودند ، 
به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می 
شد. میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبز ی 
تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای 
اقالم  سایر  قیمت  ولی  کاهش  درصد   6.4 معادل  انگور 

این گروه بین 4.1 درصد تا 11.5 درصد افزایش داشت.
در گروه سبز ی های تازه بهای خیار معادل1.1 درصد ، 
گوجه فرنگی 8.4 درصد، پیاز 2.1 درصد، و لوبیا سبز 4.7 
 0.2 بین  این گروه  اقالم  یر  درصدکاهش ولی قیمت سا 

درصد تا 23.5 درصد افزایش یافت.
 0.3 معادل  بهای گوشت گوسفند  گزارش  مورد  در هفته 
درصد گوشت تازه گاو و گوساله 0.4 درصد و گوشت مرغ 
4.2 درصد افزایش داشت.در این هفته قیمت چای خارجی 
معادل 1.1 درصد افزا یش یافت. بهای قند، شکر و انواع 

روغن نباتی بدون تغییر بود.

تمام کاالهای اساسی گران شدند 

 96 سال  دستمزد  تعیین  ویژه  نشست 
هفته  ایرانی  کارگر  میلیون   13 از  بیش 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حضور  با  آینده 
می شود.  برگزار  کار  وزارت  در  اجتماعی 
 96 سال  دستمزد  تعیین  ویژه  نشست 
هفته  ایرانی  کارگر  میلیون   13 از  بیش 
تعاون،  وزیر  حضور  با  حالی  در  آینده 
می شود  برگزار  اجتماعی  رفاه  و  کار 

و  کارگری  تشکل های  نمایندگان  که 
داشت. خواهند  آن حضور  در  کارفرمایی 

برای  گمانه زنی ها  گزارش  این  براساس 
سال  دستمزد  افزایش  میزان  رقم  تعیین 
96 کارگران پیرامون نرخ تورم به عالوه 
کارگران  خرید  قدرت  از  بخشی  تامین 
تا   12 نرخ های  که  طوری  به  است 
دنبال  می شود.به  اعالم  درصدی   15

سبد  نهایی  رقم  از  کامل  گزارش  انتشار 
جلسه  دستمزد  بر  آن  تاثیر  و  معیشت 
با  مزد  تعیین  تخصصی  کارگروه  گذشته 
آن  از  پس  و  شد  برگزار  محور  همین 
رقم حدود 2 میلیون و 500 هزار تومانی 
شد؛  نهایی  کارگران  معیشت  سبد  برای 
تومانی  میلیون   2.5 رقم   اگر  بنابراین 
مدنظر  معیشت  سبد  تامین  هزینه های 

با  متناسب  های  کار  و  ساز  گیرد  قرار 
آن باید در شورای عالی کار نهایی شود.
شورای  نشست  آینده  هفته  بنابراین 
دستمزد  تعیین  کار  دستور  با  کار  عالی 
دوم  تبصره  به  توجه  با  96کارگران  سال 
شد  خواهد  برگزار  کار  قانون   41 ماده 
تورم،  موضوع  بر  آن عالوه  براساس  که 

می گیرد. قرار  مدنظر  نیز  خرید  قدرت 

دستمزد 96 کارگران هفته آینده مشخص می شود

اعالم جزئیات آزمون استخدامی 
صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق  اداری  امور  مدیرکل  زاده  غالم  حسین  امیر  اعتبار-  عصر 
آزمون  برگزاری  از  کشوری  بازنشستگی 
استخدامی صندوق بازنشستگی کشوری برای 
وی  داد.  خبر  آینده  سال  در  نیرو   100 جذب 
سازمان  با  توافقات  و  مقدماتی  کارهای  افزود: 
اصالح  حال  در  و  شده  انجام  کشور  سنجش 
چارت هستیم تا بتوانیم پس از آن آزمون را برگزار کنیم. مدیرکل امور 
چارت  تصویب  با  اینکه  اعالم  با  کشوری  بازنشستگی  صندوق  اداری 
اصالحی، آزمون طی شش ماهه اول سال آینده برگزار خواهد شد اظهار 
کرد: این نیروها در 30 نمایندگی استانی و تهران مشغول به کار خواهند 

شد که سهمیه تهران 40 نیرو و سهمیه شهرستان ها 60 نیرو است.

عدم تاثیر انتخابات ریاست جمهوری
 و ماه رمضان بر امتحانات دانش آموزان 

و  آموزش  وزارت  مرکز سنجش  جام جم-رئیس 
پرورش با بیان اینکه امتحانات پایانی مدارس تغییر 
ریاست جمهوری«  ندارد، گفت: »انتخابات  زمان 
امتحانات  در  زمانی  تغییر  هیچ  رمضان«  »ماه  و 
مطابق  افزود:  وی  نمی کند.  ایجاد   96 خرداد 
در  ماه  اردیبهشت  پایان  تا  دانش آموزان  برنامه، 
مدارس حضور خواهند داشت و امتحانات از ابتدای 

خردادماه مطابق برنامه برگزار می شود.

تولید وانت کاهش یافت

در  وانت  انواع  تولید  امسال  ماه  ایسنا-بهمن 
خودروسازان داخلی به طور میانگین 27.6 درصد 
انواع وانت در  تولید  این مدت  یافت. در  کاهش 
گروه صنعتی ایران خودرو با افت 63.3 درصدی 
همراه بوده و از 2988 دستگاه در بهمن ماه سال 

گذشته به 1096 دستگاه رسید.

سکه ۱0 هزار و ۵00 تومان ارزان شد

بهار  تمام  سکه  قطعه  هر  عصراعتبار-قیمت 
تومان  پانصد  و  هزار  ده  با  جدید  طرح  آزادی 
کاهش به یک میلیون و 189 هزار تومان رسید. 
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
یک میلیون و 120 هزار تومان، نیم سکه 692 
هزار تومان، ربع سکه 385 هزار تومان و سکه 

یک گرمی 245 هزار تومان است.

برگزاری آزمون استخدامی وزارت علوم 
اردیبهشت ماه  96

جام جم-معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
علوم گفت: با تهیه سند نیروی انسانی وزارت علوم، 
حال  در  عالی  آموزش  مراکز  استخدامی  سهمیه 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  با  شدن  نهایی 
است و اردیبهشت ماه سال 96 آزمون استخدامی 
قراردادی  نیروهای  افزود:  وی  می شود.  برگزار 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که در این آزمون 
شرکت کنند با توجه به سنوات خدمت دارای امتیاز 
خواهند بود و با توجه به نمره آزمون، بررسی سوابق 
و مصاحبه تخصصی بهترین نیروهای انسانی برای 

دانشگاه ها جذب خواهند شد.

آیت ا... مکارم شیرازی: خرید و فروش 
مواد منفجره حرام است 

فروش  و  خرید  اینکه  بیان  با  شیرازی  مکارم  ناصر  جم-آیت ا...  جام 
سوری  چهارشنبه   در  که  منفجره ای  مواد 
مردم  کرد:  تاکید  است  حرام  می شود  استفاده 
مراقب باشند عیدشان را به عزا تبدیل نکنند.
وی تصریح کرد: مردم مراقب باشند عید خود 
گاهی  حوادث،  این  اثر  بر  زیرا  نکنند،  عزا  را 
صورت و چشم و گوش یک فرد تماما می سوزد و به خاطر یک لحظه 
غفلت همه عمر پشیمان خواهد شد.وی ادامه داد: این همه تجربه 
شده و هر سال هم گفته می شود، باز هم این همه خسارت داریم؛ 
بارها گفته ایم که این کار حرام است، اما زمانی بود یک فتوا همه را 

تحت تاثیر قرار می داد، اما االن گوش شنوا کم است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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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(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

خدمتی دیگر از  رستـوران درویـش
 برای رفاه حال مشتریان منوی جدید غذاهای روزانه بیرون بر

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

کلیه غذاهای فوق با برنج ممتاز ایرانی  و گوشت تازه گوسفندی نرینه 
پخت می گردد.

تلفن سفارشات: 32324444 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده 

 )دو کشت علیزاده بابل(

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

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

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

تاالر پذیرایــی درویش 

مدرک تحصیلی اینجانب محمد امینی مقدم فرزند غالم دارای شماره 

فارسی  ادبیات  و  زبان  کارشناسی  رشته  در  ملی 5339375791 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

   مناقصه  های عمومي یک مرحله اي  شماره 1009-95 و 1010-95 و 95-1011 
شماره 67/679          تاریخ: 95/12/17

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد اجراي پروژه هاي  ذيل را به پیمانکاران دارای صالحیت از طريق 
مناقصه عمومی واگذار نمايد.

ف
دی

شماره ر
نام پروژهمناقصه

مبلغ برآورد
نوع تضمین و )ریال(

تمبلغ)ریال(
رشته و حداقل مد

رتبه پیمانکاري

4.963.874.764مجتمع آبرسانی درویش آباد شهرستان سربیشه 1009- 195
ضمانتنامه معتبر به 
آب – پایه 65ماهمبلغ  249.000.000

295 -1010
مجتمع آبرسانی ماژان شهرستان خوسف )خط انتقال از 

3.352.298.766ایستگاه همند تا ایستگاه پمپاژ بین راهی شیخ آباد(
ضمانتنامه معتبر به 

آب – پایه 45ماهمبلغ 168.000.000

8.181.385.291مجتمع آبرسانی شهید رجائی شهرستان زیرکوه1011- 395
ضمانتنامه معتبر به 

آب – پایه 65ماهمبلغ 410.000.000

1( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/12/19 تا پايان وقت اداري 1395/12/24  2 ( محل دریافت اسناد مناقصه : سايت شرکت به آدر س 
WWW.ABFAR-KJ.ir  و يا وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir 3( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا پايان 

وقت اداري مورخ 1396/01/14 مي باشد. 4( زمان و محل تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح مورخ 1396/01/16 در محل سالن 
جلسات شرکت 5( حداقل پیشنهادات دريافتی جهت بازگشايی پاکت  ها 2 مورد می  باشد. اين شرکت در رد يا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات 
مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرايط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شرکت آب و فاضالب روستايي خراسان 
جنوبي و يا وب سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمايید.   
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی )نوبت اول(
                                                   تاریخ انتشار: 95/12/19

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمايندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی راس ساعت 12 روز دوشنبه 96/01/28 در محل اين اتاق به آدرس: پاسداران 38 - پالک 6 
برگزار می گردد. خواهشمند است وفق تبصره 2 ماده 59 قانون اصالحی بخش تعاون با در دست داشتن 
کارت معتبر عضويت در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور به هم رسانید. ضمناً کارت های عضويتی که 

تا پايان سال 95 تمديد گرديده اند معتبر می باشد. 
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت های مالی سال 1395- طرح و تصويب 
بودجه پیشنهادی سال 1396- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مديره برای مدت سه سال 

شمسی- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت يک سال مالی 
توضیحات : 

اعضای محترم مجمع نمايندگان می بايست نماينده قانونی خود را بر اساس ماده 59 قانون بخش تعاون 
جهت حضور در جلسه به همراه صورت جلسه هیئت مديره و نامه رسمی ممهور به مهر اتحاديه تا 7 روز 
قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمايند. کلیه داوطلبان متقاضی عضويت در سمت هیئت 
مديره و بازرسی می بايست حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از تاريخ انتشار آگهی دعوت نسبت به 
تکمیل فرم مصوب کمیسیون نظارت بر انتخابات استان به همراه مدارک مورد نیاز و تحويل به دبیرخانه 
کمیسیون واقع در اتاق تعاون استان اقدام نمايند.    هیئت مدیره اتاق تعاون استان خراسان جنوبی 

آگهی نتیجه انتخابات کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان خراسان جنوبی 
به استناد ماده 131 قانون کار و آيین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 1395/11/26 مجمع عمومی و 
صورتجلسه مورخ 1395/12/04 هیئت مديره و ساير مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هر يک از اعضای اصلی 
و علی البدل هیئت مديره کانون مذکور که از تاريخ 1395/11/26 به مدت سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده 

به مدت يک سال انتخاب شده اند به شرح ذيل می باشد: 
آقای محمد علی عابدينی    رئیس هیئت مديره - خانم سیده بنفشه میرکاظمی  نايب رئیس هیئت مديره 

آقای حامد کريم پور   خزانه دار هیئت مديره - آقای مصطفی امیری   عضو اصلی و دبیر هیئت مديره 
آقای محمد خوشنام   عضو اصلی هیئت مديره - آقای مهدی فدويان   عضو اصلی هیئت مديره- آقای علی اکبر 
ياوری    عضو اصلی هیئت مديره- آقای حیدر سهرابی   عضو اصلی هیئت مديره- آقای اسماعیل خداپرست  
عضو اصلی هیئت مديره- آقای مرتضی مقری فريز  عضو علی البدل هیئت مديره- آقای سید حسن موسوی   
عضو علی البدل هیئت مديره- خانم قدسیه جباری   عضو علی البدل هیئت مديره- آقای محمد رضا چمنی   
عضو علی البدل هیئت مديره- آقای علی ناصح  بازرس اصلی کانون - خانم صديقه شرقی   بازرس علی البدل 

کانون 
کانون مذکور به شماره 550-7/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق 
اساسنامه کانون کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مديره يا دبیر به اتفاق خزانه 

دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
محمد سنجری - مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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خواندم  آوا  روزنامه  در  دیروز  که  شهروند  نامه 
محشر بود به نویسنده اقا یا خانم این نامه ضمن 
 تشکر باید گفت استان خراسان جنوبی سالهاست
به دلیل افراط و تفریط های سیاسی طعم همدلی 
و همزبانی مسوولین را نچشیده است کاش مثل 
عکس دیروز که نماینده و استاندار و وزیر و  امام 
جمعه همه در کنار هم می خندیدند و شاد بودند 
کنیم  باور   . باشد  وحدت  شاهد  استان  همیشه 
وحدت رمز توسعه استان است و این وحدت همان 
چیزیست که در مسائل منطقه ای در تمام کشور 
به جز خراسان جنوبی عزیز وجود دارد . حال که 
استاندار خوبی داریم و نماینده ولی فقیه وارسته ای 
نیز در استان حضور دارد ، مدیران خوبی چون دکتر 
قائمی داریم و مردمی در صحنه بیائیم برای یکبار 
هم که شده در نفاق را ببندیم و از پنجره وحدت و 

دوستی به همه چیز نگاه کنیم 
930 ... 3۷3 
باسالم آوا از تو ممنونیم که چندسال است پیام ما 
را به خاطرکندن نهال های کنار آبشار روستا مرک 
که زحمت و دسترنج کودکان یتیم بود به گوش 
سنگین مسولین میرسانی ممنونیم ولی امسال به 
خاطر انتخابات هم که شده مسولین گوش هایشان 

نسبت به سالهای قبل سنگین ترنشود.
903....132
سالم در دو سال گذشته مشکالت عدیده خیابان  
و  مربوط   ادارات  به  بارها  و  بارها  مهرشهر  9دی 
شهرداری گزارش شد.اما دریغ از کوچکترین اقدام؟ 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  آستانه  در  مسئولین 
شوراها الاقل برای رسیدن به اهداف انتخاباتی شان 

تحرکی ازخود نشان بدهند.
915...135
با سالم خدمت شهرداری محترم درصورت امکان 
یک خیابان یا میدان به نام ایت ا...رفسنجانی کنید.

)مثال میدان جدید انتهای مدرس(.
915 ...4۷1

سفر  منتظر  و  شماری  لحظه  قدر  این  که   مردم 
رئیس جمهور هستن مگر در پنج سفر گذشته دولت 
قبل و فعلی چه گلی به سر مردم زدن که این همه 

مردم منتظرسفرششم رئیس جمهور هستن.
915 ... ۷6۷
بزرگوار  همشهریان  و  محترم  شهرداری  سالم 
بیایید بجای کاشت درخت کاج از سوغات خراسان 
جنوبی یعنی درخت زرشک و... بکاریم تا گردشگرانو 
مهمانان که به مرکز استان می آیند الاقل درحاشیه 
بلوارها چشم شان به  درختچه های زیبای زرشک 
نیاز دارد و  . تازه به آب کمی  ببرند  بیفتد و لذت 
شهر هم از یکنواختی درامده و پیشنهاد برای شروع 
می توانید ازحاشیه بلوار بهجت مهرشهر قدام نمایید. 

ازطرف جمع کثیری از ساکنین بلوار مورد اشاره.
915..۷45
سالم قابل توجه عزیزان شورای اسالمی شهربیرجند 
وشهردار و.... بزرگواران نزدیک سال نوشد ولی سرو 
سامانی به حاشیه رودخانه بلوار بهجت مهرشهر داده 
الذکر  فوق  منطقه  دارند  استحضار  عزیزان  نشد.! 
اقشار ساکن  از  کثیری  و جمع  است  شمال شهر 

همین محل هستند و چشم انتظار یاعلی مدد.
915...۷45
باسالم سخن بسیارخوبی گفته شد وآن اینکه اگر 
که  است  منافق  نباشد  بسیجی  درعمل  بسیجی 
بسیار درست است وا نقالب ما از منافقین لطمات 
وآسیبهای زیادی دیده است اما آیا آنهایی که پستها 
ومسؤلیتهایی را می گیرند که توان دفاع از حقوق 
مردم را ندارند وخودشان هم این را می دانند منافق 
نیستند البته که اینهاهم منافق وهم متجاوز  هستند
915...954
سالم آوا حتما این پیام روچاپ کنید شاید  بگوش یه 
مسئولی برسه وبرای نیروهای که به صورت شرکتی 
کار می کنند کاری انجام بدن االن نزدیک 8 ماه 
یا کمتر و یا بیشترنیروهای شرکتی  اداره ... حقوقو 
دریافت نکردن.تاکی بایداین وضعیت ادامه پیداکنه.
آخه فکر نمیکنن نیروهای شرکتی خرج زندگیشون 
رواز کجامیارن چه برسه به قسط وام ها که روی هم 
شد وازبانکها زنگ میزنن یاحساب ضامن روخالی 
میکنن.مسئولین رسیدگی کنند.           338...915

از استاندار ، وزیر بهداشت ، دکتر قائمی و مجمع 
خیرین به خاطر راه اندازی مرکز سرطانی ها ممنونم 
936 ... 820

هزاراصلهنهالرایگاندربشرویهتوزیعمیشود

مهر- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه از توزیع 33 هزار اصله نهال رایگان در شهرستان به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد و گفت: مقوله درخت داری بر 
درختکاری اولویت دارد. به گفته رفیعی این نهال ها شامل کارج تهران، بادام، ارغوان، آسمان دار، زبان گنجشک، اقاقیا، سنجد، سروشیراز، سروخمره ای و زیتون که به صورت رایگان در 
ارگان های دولتی و دهیاری ها توزیع خواهد شد هستند. وی افزود: در سال جاری کارت همیار طبیعت نیز در بین شهروندان، دانش آموزان در مدارس، روحانیون و قرق بانان توزیع خواهد شد.

پروانه  صدور  کرد:  عنوان  استاندار  مالیی- 
برای کارخانجات غذایی و دارویی که  بهداشتی 
به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شده بود 
بیرجند  به دانشگاه علوم پزشکی  با دستور وزیر 
واگذار خواهد شد. شب سه شنبه آخرین شورای 
گفتگوی بخش خصوصی با دولت به ریاست سید 
علی اکبر پرویزی استاندار به دبیری احتشام رئیس 

اتاق بازرگانی استان دراستانداری برگزار شد.

قانون بهبود مستمر در
محیط کسب و کار، ماده 7 اجرایی می شود

اولین دستور کار این جلسه قانون بهبود مستمر 
در محیط کسب و کار ماده ۷ بود که »احتشام« 
بیان کرد: اجرای این قانون برای ساماندهی و 
کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه های اجرایی 
به واحد های تولید است که اعتماد بین دولت 
با  دهد.وی  می  افزایش  را  خصوصی  بخش  و 
اشاره به اینکه اگر این قانون اجرایی شود موازی 
یا کاسته  اجرایی حذف  کاری در دستگاه های 
می شود افزود:باید دستگاه های اجرایی خواسته 
های خود را اعالم کنند تا سامانه ای به همین 

منظور راه اندازی شود.

اعتراض رئیس اتاق اصناف
خرج تراشی برای صنعتگران

و صنوف ممنوع

بیان کرد:  نیز  اصناف  اتاق  رئیس  یزدانشناس 
تشکیل این سامانه برای تولیدی ها و صنعتگران 

هزینه بر است و اگر قرار باشد اجرای قانون ماده 
بهتر  اجرایی نشود  افزایش هزینه شود  ۷موجب 

است.وی با اشاره به اینکه نمایندگان ما در تهران 
باید از این موضوع دفاع کنند افزود: کاری نکنید 
که موجب دردسر اصناف و واحد های تولیدی شود 

و این دستور کار به بررسی بیشتر نیاز دارد.

تجهیز آزمایشگاه استاندارد 
با250میلیون تومان

درهمین  نیز  استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید 
باید  اما  است  ارزشی  با  کار  کرد:این  بیان  باره 
دستگاه های اجرایی خواسته های خود را اعالم 

پیدا  اطالع  قوانین  از  خصوصی  بخش  و  کنند 
کند اما بخش خصوصی حاضر به شفاف سازی 

است؟استاندار بیان کرد: وزیر بهداشت در تماس 
تلفنی با مقام مسئول این موضوع دستور داد تا 
تجهیزاتی که نیاز اولیه استان است برای آزمایشگاه 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
تامین شود که ما هم با همین هدف به معاون 

سیاسی و اقتصادی دستور پیگیری آن را دادیم.
برای  استانداری  در  کرد:  عنوان  پرویزی 
استاندارد  کل  اداره  آزمایشگاه  تجهیز 
برای  نظرگرفتیم.  در  اعتبار  تومان  250میلیون 
این دستور کار مقررشد سازمان صنعت و معدن 
های  دستگاه  های  خواسته  بازرگانی  اتاق  و 

اجرایی که وظیفه نظارت و بازرسی از تولید ها 
را دارند را در یک سایت جمع آوری کنند.

بانک ها افزایش سرمایه واحد های 
تولیدی را به عنوان وثیقه قبول ندارند!

صنعتگران  استفاده  جلسه  بعدی  کار  دستور 
که  بود  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  از 
از  استفاده  برای  کرد:  بیان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تسهیالت صندوق توسعه ملی باید 20درصد سهم 
که  باشد  تولیدی(  واحد  سرمایه  مالکانه)افزایش 
یکی از موانع بر سر راه صنعتگران است که اگر این 
سهم به 15 یا 10درصد کاهش یابد صنعتگران 
بیشتری می توانند از تسهیالت  استفاده کنند.به 

گفته احتشام قاین ، بیرجند و طبس جزء شهرهای 
توسعه یافته محسوب می شوند ولی می توان از 
تسهیالت با بهره 4درصد استفاده کنند.رئیس اتاق 
بازرگانی بیان کرد: متاسفانه بانک ها هم سهم 
مالکانه )افزایش سرمایه( واحد های تولیدی را به 

عنوان وثیقه قبول ندارند.

مشکل نبود بازار فروش است
نه کمبود نقدینگی

پرویزی استاندار نیز در این باره عنوان کرد: واحد 
های تولید با افزایش سرمایه خود می توانند جایگاه 
خوبی در بانک ها داشته باشند. وی با اشاره به 
اینکه شرکتی که در 20سال پیش با سرمایه یک 
میلیون تومانی تاسیس شده است اکنون متقاضی 
1میلیون دالر است افزود:ما اگر منابع مالی تمام 
بانک ها را به تولید های بدهیم بازار فروششان را 
ندارند.استاندار با تاکید براینکه واحد های تولیدی 
دهند  ارتقاء  را  خود  محصول  فروش  بازار  باید 
خاطرنشان کرد: مقصر کردن مالیات ، بیمه ، بانک 
ها ، فروش سنتی فایده ای ندارد و اگر به این روال 

ادامه دهید استان پیشرفت نخواهد کرد. 

اصناف قوانین جدید مالیاتی
سال 96 را بخوانند!

پرویزی با بیان اینکه ما استانداران برای حساس 
کردن دولت دسته جمعی نامه می دهیم افزود: 
بخش خصوصی مشارکت بیشتری در این شورا 
داشته باشد تا با همکاری هم شاهد رونق اقتصاد 

استان باشیم. وی یادآورشد: قانون مالیات بر ارزش 
مستقیم  و  مستقیم   غیر  های  مالیات  افزوده، 
تغییرات زیادی در قانون بودجه 96 داشته است که 
باید اصناف و مدیران واحد های تولیدی از قوانین 
پیشنهادی  مقررشد  باشند.  داشته  اطالع  موجود 
تولیدها  واحد  مالکانه  سهم  کردن  کم  بر  مبنی 

درصندوق توسعه ملی به دولت ارائه شود.

مدیران فراموش کار!

دستور کار بعدی جلسه تامین زیرساخت های 
بود که  از شهر  در خارج  آالینده  اراضی صنوف 
جعفری مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز در این 
اراضی 50هکتار  این  از سال 90  بیان کرد:  باره 
وی  است.  رسیده  80هکتار  به  اکنون  که  بوده 
افزود: مالکان حاضر به فروش هستند اما سهم 
بیشتری می خواهند و ما با سازمان ملی اراضی 
مدیرعامل  دلیری  هستیم.  رایزنی  درحال  کشور 
بیان  نیز  بیرجند  آالینده  صنوف  تعاونی  شرکت 
کرد:  این افزایش طرح از زمین های مردم بوده 
است وباید زمین های مردم را بخریم. وی افزود: 
هزار و 300 واحد در طرح انتقال صنوف آالینده به 
خارج شهر منتقل می شوند و یکی از بزرگترین 
مشکالت اجتماعی و سالمت مردم حل می شود.

دلیری از بعضی از مدیران مربوطه که قول هایی 
را می دهند اما فراموش می کنند گالیه کرد و 
از استاندار خواست برای بررسی مشکالت طرح 
انتقال صنوف آالینده جلسه ای با حضور استاندار 

برگزار شود تا مدیران زیرحرف هایشان نزنند.
)Ava.news14@gmail.com(

گره گشایی از صنعت غذایی استان
خبرخوشاستانداردرشورایگفتگویبخشخصوصیبادولت

بادستورویژهوزیربهداشت؛مجوزبهداشتیکارخانجاتصنایعغذاییاستانازخراسانرضویبهجنوبیانتقالمییابد

افزایش  زمینه ساز  داخلی  ایرنا- مصرف کاالی 
ثروت ملی است و امروزه جوامعی که بر این اصل 
استوار هستند همواره مشکل های اقتصادی به 
وجود آمده را از پیش رو کنار زده و اقتصادی پویا 
را دنبال کرده اند. احترام گذاشتن به کار و سرمایه 
ملی با مصرف کاالی داخلی بی شک باعث تولید 
ملی خواهد شد و زمانی که تولید ملی در جامعه 
ای رشد یابد بدون شک آن جامعه دارای استقالل 

سیاسی و اقتصادی منسجمی خواهد بود.
مصرف کاالی داخلی باعث ایجاد اعتماد به نفس 
در تولید کننده می شود و این ویژگی خود زمینه 

ساز ابتکار و تنوع در تولیدات داخلی خواهد شد.
این در حالی است که مردم در هر جامعه ای با 
مصرف کاالی داخلی نقش موثری در کاهش 
با  صورت  این  در  و  داشت  خواهند  تورم  نرخ 
رونق تولید، تورم کمتر می شود، گرانی از بین 

افزایش  نتیجه اشتغال در جامعه  می رود و در 
باشیم  داشته  توجه  باید  پس  کرد،  خواهد  پیدا 
که با مصرف کاالهای داخلی زمینه ساز رشد و 

توسعه اقتصادی کشورمان شویم.

خرید کاالی داخلی یکی از مهمترین 
ارکان توسعه اقتصادی پایدار است

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
از  یکی  داخلی  کاالی  خرید  گفت:  اسالمی، 
همان  به  و  است  پایدار  توسعه  ارکان  مهمترین 
مشکالت  از  یابد  افزایش  مهم  این  که  میزان 
اقتصادی کشور کاسته خواهد شد. فالحتی افزود: 
استقبال مردم از مصرف تولیدات داخلی در کنار 
از بیکاری و توسعه کارخانجات، رشد  جلوگیری 
این در حالی  را دربر خواهد داشت و  تکنولوژی 
است که رشد تکنولوژی مقدمه ای بر اقتصادی 
رشد  با  وی  گفته  به  بود.  خواهد  ماندگار  و  پویا 
افزایش  ایرانی  کاالهای  کیفیت   تکنولوژی، 
می یابد و به همان میزان از تقاضای کاالهای 
خارجی کاسته می شود و بی شک زمانی که مردم 
ندهند جلوی  نشان  رغبتی  کاالهای خارجی  به 

قاچاق کاال و ارز هم گرفته خواهد شد.
فالحتی با اشاره به اینکه اقتصاد پایدار نیازمند یک 
نوع عزم ملی است، عنوان کرد: امروزه مردم به 
کمک مسئوالن باید به فکر آینده کشور باشند و 
گام های مثبتی را در ارتباط با رشد تولید، جلوگیری 

از رکود و کمک به اقتصاد جامعه بردارند و این گام 
ها جز با مصرف کاالی داخلی میسر نخواهد شد.

تولید  مالی  گردش  تامین  در  دولت  نقش  وی 
را  ها  قیمت  ثبات  در  کمک  و  داخلی  کنندگان 
الزامی دانست و افزود: بی ثباتی قیمت ها نباید 
می  تلقی  ملی  ذخیره  عنوان  به  که  پول  ارزش 
 شود را کاهش دهد. به گفته وی در همین ارتباط 
برنامه ریزی جدی اقتصادی توسط دولت و به تبع 
آن وزارتخانه های مربوطه، نیاز است که باید کامال 

کارشناسانه پیگیری شود.

مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز
امری حیاتی است

فالحتی، با اشاره به اینکه مبارزه جدی با قاچاق 
کاال و ارز امری حیاتی است، افزود: قاچاق کاال 
هم می تواند بازار سرمایه را تخریب کند و باعث 
رکود شود و هم اشتغال را در جامعه نابود کند و 
باید تولید کنندگان را  با برخوردی جدی  دولت 
دلگرم به تولید کند و زمینه ساز رشد و جهش 
این  در  وی  گفته  به  شود.  کشور  در  اقتصادی 
صورت هم تولید کننده محصول با کیفیت تری 
را به بازار عرضه می کند و هم خریدار از مصرف 

کاالی داخلی راضی تر خواهد بود. 

مصرف کاالی داخلی منجر
به توسعه اقتصاد پایدار در کشور می شود

با  بیرجند،  در  خانگی  لوازم  فروشندگان  از  یکی 
با روندی  اینکه مصرف کاالی داخلی،  اشاره به 
زنجیر وار بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد، افزود: 
بازار  مصرف کاالی داخلی، تولید، حمل و نقل، 
به  و  کند  می  متحول  را  وابسته  ارکان  سایر  و 
توسعه اقتصادی پایدار می انجامد. ناصری، ادامه 

داد: عرضه محصوالت داخلی شرایطی دارد که 
کیفیت اولین اولویت این شروط است و این در 
حالی است که برای عرضه تولید داخلی حداقل 
رضایت  درصد   60 بتوانند  کنندگان  تولید  باید 
آورند. وی اظهار کرد: بی  به دست  را  مشتریان 
شک اگر حمایت دولتی از بخش خصوصی ارتقا 
یابد این کیفیت به خودی خود به وجود می آید 
زیرا تا تولید کننده امنیت کاری در کشور پیدا نکند 
بیشتر به فکر سود است تا کیفیت بخشی، و در این 

صورت هیچ کاالی داخلی دارای کیفیت رضایت 
بخش نخواهد بود. وی ادامه داد: در همین ارتباط 
باید وضعیت به گونه ای شود که تولید کنندگان 
متکی به خودشان باشند نه اینکه چشم به دنبال 
تسهیالت بانکی داشته باشند و سرمایه اصلی خود 
را به بنگاه های اقتصادی خارج از کشور ببرند و 

برای تزریق این سرمایه به صنعت داخلی هراس 
امنیت مالی داشته باشند. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه شرکت های تولیدی در کشور باید دانش 
بنیان باشند، افزود: شرکت های داخلی باید در کنار 
کیفیت تنوع محصوالت خود را باال ببرند تا بتوانند 
در این حجم تنوع محصوالت خارجی قد علم کنند 

و روندی موفقیت آمیز را طی کنند.
و  نو، خرید  آستانه سال  در  و  اواخر سال  عموما 
فروش کاال در بازار های محلی و منطقه ای رونق 

خاصی پیدا می کند. مردم به دنبال کیفیت کاال با 
قیمت های مناسب هستند، متاسفانه قاچاق برخی 
کاالها و عرضه آن با قیمت پایین تر نسبت به 
کاالهای داخلی به اقتصاد ملی زیان وارد می کند. 
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش مجموعه 
از  ایرانی  کاالی  و  محصول  بنیان  دانش  های 
کیفیت خوبی برخورداراست اما ذهنیت غلط برخی 
مردم باعث شده که کاالهای خارجی را حتی با 
کیفیت پایین تر به کاالهای ایرانی ترجیح دهند. 
برخی  تعطیلی  باعث  اول  درجه  در  ذهنیت  این 
کارگاه های تولیدی می شود که صنعت کفاشی 
خراسان جنوبی از جمله آن است. مصرف کنندگان 
بازیگران اصلی عرصه تولید کشورند زیرا با خرید 
و حمایت از کاالهای ایرانی، اهداف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی در حمایت از تولید داخلی و مبارزه 

با کاالی قاچاق را محقق می سازند.
کاالی  خرید  خبری  کمپین  ایرنا،  خبرگزاری 
باکیفیت داخلی را باهدف افزایش توانمندی صنایع 
داخلی و تشویق به بهبود تولیدات خود، از هفته 
آینده کلید می زند. تبلیغات متعدد کاالهای خارجی 
سبب شده تا مصرف کنندگان ایرانی اینگونه تصور 
اجناس  همانند  ایرانی  تولیدات  کیفیت  که  کنند 
خارجی نیست اما واقعیت آن است که کاالهای 
ایرانی حتی در بازارهای خارجی نیز مشتری خاص 
خود را دارند اما در داخل کشور به دلیل عدم توجه 
مصرف کننده ایرانی، گاهی با برچسب مارک ها و 

مصرفکاالیداخلیزمینهسازافزایشثروتملیاست
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فردوس  کیلومتری   35 در  کاری-  نسرین 
روستایی با  بافت ارزشمند سنتی و قدیم وجود دارد که 
همچنان بدون تغییر باقی مانده است. روستای ییالقی 
بیدسکان در منطقه کوهستانی قرار گرفته است. بافت 
روستا دارای 5 محله به نام های محله مون ده )میان 
و  بیک، حوض بش، سر کالته  در سرای محمد  ده(، 
نیز  بناها  در  رفته  بکار  مصالح  و  است  تغارخانه  پشت 
شامل سنگ، خشت، آجر و مالت گل و کاهگل است. 

 
محصوالت عمده بیدسکان 
گندم، جو و زعفران است

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  سرپرست 
اصلی  شغل  کند:  می  بیان  فردوس  گردشگری  و 
باغداری  و  کشاورزی  بیدسکان  روستای  ساکنان 
دارد و عمده  نیز وجود  دامداری  آن  است که در کنار 
محصول کشاورزی منطقه گندم ، جو و زعفران است. 
محصوالت باغی روستا نیز انار، گردو، بادام، توت، زرد 
آلو، انگور می باشد. اقدس کرم پور با اشاره به اینکه 
بیشتر  بودن  کوهستانی  علت  به  منطقه   در  دامداری 
و  گوسفند  کوچک  های  گله  و  گاو  پرورش  بصورت 
از بیدسکانی ها در  بز است  اضافه می کند: بسیاری 
شهر فردوس  و شهر های دیگر سکونت دارند که در 
مشاغل اداری و آموزشی به خدمت مشغول می باشند.

بر اثر خشکسالی ها 
فقط 5  قنات در روستا فعال است

این کارشناس گردشگری با بیان اینکه  آب کشاورزی 
روستا از 27 رشته قنات و 2 چاه موتور تامین می شد 

می افزاید: در اثر خشکسالی های اخیر اکنون 5 رشته آن 
فعال و مابقی یا بی آب و یا بسیار کم آب می باشد. کرم 
پور یادآوری می کند: مزارع  و باغات روستا در دو منطقه 
قرار دارد. بخش اصلی آن در مجاورت روستا و در کوه و 
دره بوده  که از آب قنات ها سیراب می گردد  و بخش 
دیگر مزارع که از آب چاه موتور سیراب می شود در دشت 

و در مسیر راه فردوس و بیدسکان قرار دارد.
در  روستا  این  گرفتن  قرار  اینکه  به  اشاره  با  وی 
در  زیبا  و کوههای  دره ها  و وجود  منطقه کوهستانی 
منطقه از عمده جاذبه های طبیعی منطقه است ادامه 
می دهد: عالوه بر این آب و هوای ییالقی،  وجود دره 
میوه،  باغات  و  بید  درختان  از  پوشیده  و  های سرسبز 
بافت سنتی و قلعه تاریخی و چندین اثر دیگر همچون 
عمده  روستا  خاکی  سد  و  ها  انبار  آب  قدیمی،  منازل 

که  است  منطقه  گردشگری   و  تاریخی  های  جاذبه 
به خود  نوروز  و    در فصول گرم سال  را  گردشگران 
فرا می خواند. سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری فردوس  عنوان می کند: روستای 
تاریخی بیدسکان دارای بافت ارزشمند سنتی و قدیمی 
است که همچنان بدون تغییر باقی مانده است  و قرار 
باعث شده که در  گرفتن روستا در منطقه کوهستانی 

ایجاد ساختمانها از موقعیت کوهستان تبعیت نماید.

بیدسکان دارای 9  اثر 
در فهرست آثار ملی می باشد

به گفته کرم پور قلعه این روستا که متعلق به دوره 
تپه اي در مرکز روستا قرار  بر فراز  باشد  قاجاریه مي 

گرفته که در اثر زلزله و گذشت زمان از این قلعه تنها 
گوید:  می  وی  است.  مانده  باقي  آن  باروهاي  و  برج 
در داخل بافت سنتي این روستا چندین منزل تاریخي 
که  دارد  قرار  انبار  آب  چهار  و  مسجد  حمام،  زیبا،  و 
ملي  آثار  فهرست  در  آن  ثبتي  آثار  تعداد  مجموع  در 
سال  آغاز  در  گوید:  می  رسد.او  مي  اثر   9 به  کشور 
و سکوي  آالچیق  احداث چندین  این  بر  جدید عالوه 
دره  مسیر  طول  در  مناسب  هاي  مکان  در  استراحت 
و  روستا  مردم شناسي  موزه  ایجاد  بیدسکان،  روستاي 
تاریخي  بناهاي  از  یکي  در  ترویج صنایع دستي  خانه 

از اهداف سازمان میراث فرهنگی فردوس می باشد.

نصب تابلوهاي معرفي 
منطقه هدف گردشگري

وی خاطر نشان می کند: همچنین  نصب تابلوهاي 
طول  در  و  شهر  در  گردشگري  هدف  منطقه  معرفي 
تورهاي  پذیرش  براي  ریزي  برنامه  روستا،  مسیر 
و  روستا  در  فرهنگي  و  طبیعي  ورزشي،  گردشگري 
آسان  بازدید  براي  قلعه  به  دسترسي  راه  هموارسازي 
گردشگران از جمله راهکارهاي تقویت رفاه گردشگران 
ورودي به این روستا است. کرم پور همچنین بازسازي 
و  روستا  قدیمي  قلعه  و  تاریخي  هاي  بنا  مرمت  و 
کاربردي نمودن فضاي قلعه، قابلیت اکوموزه اي روستا 
از جهت تاریخي و فرهنگي و پیگیري راه اندازي پایگاه 
راهکارها  دیگر  از  را  روستا  ارزش  با  و  تاریخي  بافت 
اجراي  کند:  اظهارمی  و  دانسته  گردشگر  جذب  برای 
شکوفایي  در  مهمي  نقش  تواند  مي  راهکارها  این 
اقتصاد منطقه و رشد صنعت توریسم، ایجاد اشتغال و 
جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهر ها داشته باشد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فردوس در گفتگو با آوا :

بازسازي و مرمت بناهاي تاریخي روستای ییالقی بیدسکان
این روستا دارای بافت ارزشمند سنتی و قدیمی که همچنان بدون تغییر باقی مانده است

خواندنی ها

شایع ترین خطرهای خانه تکانی 

جام جم- یک حادثه، می تواند عید خانواده را به عزا 
تبدیل کند. با خواندن مطالب زیر با ما همراه باشید:

با  تنفسی  مسمومیت  مرگبار:  شوینده های   *
شوینده ها یکی از شایع ترین خطرات خانه تکانی 
است. خصوصا زمانی که شست وشو در محیط های 
بسته مانند حمام و سرویس های بهداشتی انجام 
هم  با  را  وایتکس  و  جوهرنمک  افراد،  و  شود 
اسیدی  و  شیمیایی  شوینده های  کنند.  ترکیب 
می توانند  سفیدکننده ها  و  جرم گیرها  پاک کننده، 
پوست  و  چشم ها  دیدن  آسیب  خفگی،  باعث 
ماسک،  زدن  باز،  فضای  در  شست وشو  شوند. 
به  دست زدن  از  خودداری  و  دستکش  پوشیدن 
ضروری  شوینده ها  از  استفاده  هنگام  چشم ها 
استفاده  و  وایتکس  و  )ترکیب جوهرنمک  است. 
آن با آب گرم نیز بسیار خطرناک است و انتشار 

ذرات مسموم در هوا را سرعت می بخشد(
که  آنجا  از  نظافت:  هنگام  گرفتگی  برق   *
در پاییز و زمستان، کولرها و روشنایی پشت بام 
آنها  ایمنی  معموال  می مانند،  باقی  بالاستفاده 
در  شست وشو  و  می گیرد  قرار  غفلت  مورد 
مجاورت آنها می تواند باعث برق گرفتگی شود. 
قطع  اتفاقی،  چنین  بروز  از  جلوگیری  حل  راه 
بودن  سالم  از  اطمینان  و  برق  جریان  کردن 
سیم های برق است. تمیز کردن لوستر با پارچه 
خیس، خیس شدن پریزها و اتصاالت برقی نیز 
هنگام شست وشوی دیوارها اتفاق دیگری است 
قطع  شود.  منجر  گرفتگی  برق  به  می تواند  که 
هنگام  که  است  کاری  مهم ترین  برق  کنتور 

نظافت وسایل برقی باید انجام شود. 
* محافظت از کودکان: کودکان آسیب پذیرترین 
قشر جامعه هستند و این موضوع هنگام خانه تکانی 
شبیه  را  شوینده  مواد  آنها  می دهد.  نشان  را  خود 
است  ضروری  می بینند.  بازی  اسباب  جعبه های 
خانواده ها مواد شوینده را از دسترس کودکان دور 
کنند و از آنها در پشت بام و ارتفاعات محافظت کنند.
* لزوم توجه به مجوز شرکت های خدماتی: بعضی 
از خانواده ها برای خانه تکانی از شرکت های خدماتی 
استفاده می کنند. این در حالی است که اطمینان از 
مواردی  بروز  بدلیل  این شرکت ها  مجوز  و  اعتبار 

چون سرقت، زورگیری و اخاذی ضروری است.
* سقوط از ارتفاع: نظافت شیشه ها و پنجره ها 
می  کار  این  کارهاست.  معمول ترین  از  یکی 
افراد  باشد.  داشته  به همراه  را  تواند مخاطراتی 
نردبان  از  رفتن  باال  هنگام  کنند  توجه  باید 
حمل  سنگین  اجسام  و  باشد  آزاد  دست هایشان 
نشود. و یا اگر ضعف یا سرگیجه دارند به هیچ 

وجه نباید از نردبان باال بروند.

یادداشت

بد پوششی زن؛
آزادی برای خود یا 
مردان غریبه!

* جهانگیر کریمی

از هر شخص  قبل  خود،  پوششی  بد  با  زن، 
زیرا  می رساند  ضرر  خودش  به  جامعه ای،  یا 
معرض  در  و  تحقیر می کند  را  اوست که خود 
تا  می دهد  قرار  رهگذران  شهوت آلود  نگاه 
در  را  خود  که  اوست  کنند،  استفاده  رایگان 
نیز  درنهایت  و  می دهد  قرار  هوس ها  معرض 

می افتد. مهلکه  یا  دام  به 
که  است  بهانه ای  زن”  برای  “آزادی 
با  را  پوششی  بد  و  بی حجابی  غربی ها 
این  آیا  گفت،  باید  اما  می کنند  توجیه  آن 
مردان  برای  یا  است  زن  خود  برای  آزادی 
می توانند  حصاری  هیچ  بدون  و  به راحتی  که 

ببرند. لذت  و  ببینند  را  زن  زینت های 
غربی ها با تبلیغات دروغین به زن القا می کنند 
که بی حجابی و بد پوششی یعنی “آزادی و هنر” 
زن و از این راه او را به استثمار می کشند و به 
و  جیر  هیچ  بدون  و  می کنند  وادارش  خودزنی 
البته  می کشانند.  بیگاری جنسی اش  به  مواجبی 
سیاسی،  اقتصادی،  بهره های  بزرگ تر،  شیاطین 

فرهنگی بیشتری نیز می برند.
غرب،  کاذب  تبلیغات  این  اثر  در  روزها  این 
خود  پوشش  نوع  چنین  نیز  پوشش  بد  زنان 
ما  می گویند:  و  می کنند  عنوان  خود  آزادی  را 
هستند  مردان  این  و  باشیم  آزاد  می خواهیم 
هوس  چشم های  و  نکنند  نگاه  ما  به  باید  که 

آلودشان را بر ما ببندند و عفت داشته باشند.
در پاسخ به سخن این عده از افراد که به غلط 
فکر می کنند با بد پوششی می توانند آزاد باشند 
از  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  گفت،  باید 
سویی به زن و مرد، امر به تقوا، تزکیه، حجاب، 
از  و  است  نموده  کمالیه  صفات  سایر  و  عفاف 
که  است  کرده  امر  زن  و  مرد  به  دیگر،  سوی 
ندارد  معنا  چراکه  فروببندند  نامحرم  از  چشم 
خود  جنسی  جاذبه های  باشد  مجاز  یک طرف 
را  همه  و  دهد  قرار  عموم  دید  معرض  در  را 
نگاه  تو  بگوید  دیگر  به طرف  و  کند  تحریک 
نکن یا خودت را کنترل کن تا تحریک نشوی، 
مثل این است که هوا را آلوده کنند و بگویند تو 

نفس نکش و یا بیمار نشو.
باید  اجتماعی،  و  شخصی  دستورالعمل های 
جامعه  و  شخص  تا  باشد  حکیمانه  و  معقول 
رشد کند و به تعالی و رفاه برسند؛ نه شعاری و 

ژورنالیستی و البته توأم دروغ و حیله.َ 
)سوره نور/ 30 و 31(

و  نهند  فرو  دیده  بگو  ایمان  با  مردان  به 
پاک دامنی ورزند و به زنان با ایمان بگو دیدگان 
پاک دامنی  و  بندند  فرو  نامحرمی  از هر  را  خود 

ورزند.
 این که من برهنه می شوم، تو نبین، من صدای 
تو  می کنم،  زیاد  را  خودرو  یا  خانه  در  موزیک 
نشنو، من مست می کنم، به تو چه، من دوست 
دارم در خیابان دست در کمر دیگری راه روم، 
با سگم  دلم می خواهد  دارد،  ربطی  بقیه چه  به 
تبلور  .نه تنها  دارد  ربطی  چه  کسی  به  بچرخم 
ولنگارانه  آزادی  این گونه  بلکه  نیست،  آزادی 
عین دیکتاتوری و تضییع حقوق دیگران است. 
باید  همه چیز  پس  می بیند،  همه چیز  چشم  اگر 
ضمن زیبایی، سالم نیز باشد، نه این که بگویند، 

اگر شما نمی پسندی، نگاه نکن!
در  را  امر  این  پیشرفته،  کشورهای  در 
صدای  ترافیک،  خودروسازی،  ساختمان سازی، 
بوق خودرو، تمیزی دیوارهای شهر و هر چیزی 
که به حقوق مردم ]از دیداری، شنوایی، بویایی، 
از  تخلف  برای  و  می کنند  رعایت  و[،  لمسی 
یورویی  هزار  چند  سنگین  جریمه های  نیز  آن 
زندان  سال  دو  تا  ماه  دو  انضمام  به  دالری  یا 
دموکراسی  و  مدرنیته  هم  نامش  و  گذاشته اند 
است  چطور  دیکتاتوری  اجبار،  زور،  نه  است، 
دیگر  می رسند،  که  “زن”  مسئله  به  وقتی  که 
نه سالمت شرط است و نه امنیت و نه فرهنگ 
و نه هیچ چیز دیگر و می گویند، یا نگاه نکن، یا 
خواست  دلت  که  کاری  هر  یا  و  نشو  تحریک 

بکن؟!
پوششی  بد  به  اقدام  که  کسانی  به  باید 
می دارند  اعالم  خود  آزادی  را  آن  و  می کنند 
بدون  خانه ای  در  حاضرید  چقدر  که  گفت 
نوع  هر  با  هرکسی  که  کنید  زندگی  دروپیکر 
کند؟  مرور  و  عبور  آن  در  شخصیتی  و  تیپ 
محافظت  و  باغبانی  بدون  که  باغچه ای  به 
تلفن  آیا  اندیشیده اید؟  کند،  رشد  می خواهد 
در  به راحتی  را  شخصیتان  وسایل  و  همراه 
می دهید  اجازه  و  می دهید  قرار  غریبه ها  اختیار 
و  نگهبانی  این همه  علت  بزنند؟  صدمه  آن  به 
الکترونیکمان  وسایل  و  باغچه  و  خانه  به  توجه 
چیست؟ آیا حفظ حریم شخصی به معنی نداشتن 
آزادی و زندانی کردن خود و خانواده مان است؟!
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ورودی و هزینه پذیرایی رایگان می باشد.
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 951459 اجرایی اموال شامل: یک عدد جوجه گردان صنعتی ایستاده بزرگ به مبلغ 1۲.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال- 18 عدد صندلی نهار خوری پایه کروم به مبلغ 1۲.6۰۰.۰۰۰ ریال- 6 عدد میز نهار خوری گرد پایه کروم به مبلغ 3.۰۰۰.۰۰۰ ریال 4- یک 
عدد یخچال 9 فوت دیجیتال به مبلغ 5.۰۰۰.۰۰۰ ریال 5- یک عدد گاو صندوق ایران کاوه دو طبقه به مبلغ  5.۰۰۰.۰۰۰ ریال- یک دستگاه 
 کامپیوتر کامل به مبلغ 1۰.۰۰۰.۰۰۰- پنج جفت فرش ماشینی 6 متری به مبلغ 3۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - 5۰ عدد پشتی به مبلغ 5.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
یک دستگاه فر گازی پیتزا صنعتی دو طبقه به مبلغ 1۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال- فر کباب پز و ساندویچ ساز صنعتی به مبلغ 5.۰۰۰.۰۰۰ ریال - کباب پز 
زغالی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال 1۲- فر اتومات سیب زمینی صنعتی به مبلغ 4.۰۰۰.۰۰۰ ریال 13- دو عدد کولر رومیزی تابان کارکرده به مبلغ 
۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال 14- بخاری گازی خارجی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ 1۰7.6۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
مهدی نوفرستی به مبلغ 94.6۲۰.۰۰۰ ریال در حق آقای هادی غالمی و مبلغ 4.5۰۰.۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز 
شنبه تاریخ 1396/1/5 از ساعت 9 الی 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 1۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یکماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیرا ین صورت 1۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد -مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا   
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تمرین هایی که آلزایمر را فراری می دهند
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آیه روز  

 و آن ]كشتى[ ايشان را در ميان موجى كوه  آسا مى  برد و نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد
 اى پسرك من با ما سوار شو و با كافران مباش. سوره هود، آيه 42

حدیث روز  

هر كسي كه براي خدا از برادرش ديدن كند ، خداي متعال فرمايد : مرا ديدن كردي و ثوابت بر من است و 
به ثوابي جز بهشت برايت خرسند نيستم . امام جعفر صادق )عليه السالم(

تاريک شد از مهر دل افروزم روز
شد تيره شب، از آه جگر سوزم روز
شد روشنى از روز و سياهى ز شبم

اكنون نه شبم شبست و نه روزم روز

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونهمغزمابرعلیهماواردعملمیشود

كه  ندارد  تعجب  جاى  هم  شما  براى  قطعا 
تبديل كردن  براى جذب مشتريان و  فروشنده ها 
جا خوش  در جيب شما  كه  پولى  به  كاالى شان 
كرده، از انواع ترفندها استفاده مى كنند و مغز شما 
به صورت ناخودآگاه در مسيرى كه برايش طراحى 

شده است حركت مى كند.
زبانى هاى  و شيرين  ترفندها  از  فراتر  البته مسئله 
چيدمان  نظر  از  چه  فروشگاه ها  است،  گفتارى 
اجناس، رنگ و  به گونه اى تاثير روانى ايجاد مى كنند 
كه موجب افزايش هزينه هاى شما مى گردند و در 
حقيقت با دستکارى و قلقلک حواس شما به مقصد 
مطلوب خود مى رسند. در اين جا برخى از بزرگترين 

برانگيزندگان روانى را بر مى شمريم:
رنگ: فروشگاه ها از تاثيرات رنگ بر مشتريان جهت 
ايجاد يک چشم انداز جذاب و چشم نواز از محصوالت 
در  حتى  رنگ آميزى  اين  مى كنند.  استفاده  خود 
استفاده  خاصى  سياست  با  هم  قيمت  ليبل هاى 
مى شود. غرفه هايى كه با ليبل هاى قيمت قرمز رنگ 
مشخص شده اند غالبا براى مخاطبين تشويق كننده 
هستند. بنابراين در تبليغات و عالمت هاى فروش و 

يا حراج از رنگ قرمز استفاده مى شود. 
مسير پرمانع: فروشگاه ها با چيدمان برنامه ريزى شده 
شما را وادار مى كنند كه براى رسيدن به اقالم مورد 
نياز خود از بين قفسه هاى خرت و پرت هاى غير 
ضرورى عبور كنيد. پيش از آن كه وارد فروشگاه 
شويد يک ليست از اجناس مورد نياز خود تهيه كنيد 

و تمام توجه خود را معطوف ليست مورد نظر كنيد.

 در يکى از جنگ ها، عده اى را اسير كردند و نزد 
را  اسيران  از  يکى  تا  داد  فرمان  آوردند. شاه  شاه 
بود،  شده  نااميد  زندگى  از  كه  اسير  كنند.  اعدام 
خشمگين شد و شاه را مورد سرزنش و دشنام خود 
قرار داد كه گفته اند: هر كه دست از جان بشويد، 

هر چه در دل دارد بگويد.
 وقت ضرورت چو نماند گريز
دست بگيرد سر شمشير تيز

ملک پرسيد: اين اسير چه مى گويد؟ يکى از وزيران 
نيک محضر گفت: اي خداوند همي گويد:

والکاظمين الغيظ و العافين عن الناس ملک را رحمت 
آمد و از سر خون او درگذشت.وزير ديگر كه ضد 
را نشايد در حضرت  ابناي جنس ما  بود گفت:  او 
پادشاهان جز راستي سخن گفتن. اين ملک را دشنام 
داد و ناسزا گفت. ملک روي ازين سخن درهم آمد 
و گفت: آن دروغ پسنديده تر آمد مرا زين راست كه 
تو گفتي، كه روي آن در مصلحتي بود و بناي اين 
بر خبثي.  چنان كه خردمندان گفته اند:دروغ مصلحت 

آميز به ز راست فتنه انگيز
هر كه شاه آن كند كه او گويد

حيف باشد كه جز نکو گويد
 منبع: گلستان سعدى

چشم هايتان را ببنيد و به روزهاى دور خيره 
شويد. چقدر از گذشته اى را كه پر بوده از خنده 
ها و انتظارها و گريه ها و دل خوشى ها، به ياد 
مى آوريد؟ تصوير روزهايى را كه سپرى شده اند، 
تا چه اندازه شفاف و خوش رنگ و لعاب مى 
بينيد؟ فکر نکنيد به يکى از آدم هايى تبديل شده 
ايد كه به خاطر مشغله هاى بى شمارشان، مدت 
هاست وقت خاطره ثبت كردن در ذهنشان يا 
مرور كردن خاطرات گذشته را در يادشان ندارند؟

نمى ترسيد كه به دليل داشتن مشغله هايى كه 
نمى گذارند طعم زندگى را با پنج حستان بچشيد 
و لحظه هايتان را در آلبوم پنهان ذهنتان ثبت 
براى  تان  روزها حافظه  از همين  يکى  كنيد، 
هميشه پاك شود و مغزتان از عهده انجام دادن 
وظايف ساده اش هم برنيايد؟ نمى ترسيد شما 
هم به جمع سى و چند ميليون نفرى آلزايمرى 
هايى كه هر روز بخشى از خاطراتى كه يک عمر 
با آنها زندگى كرده بوده اند را از دست مى دهند 
اضافه شويد؟ اگر با نوشتن اين جمالت، نگرانتان 
كرديم، متاسفيم اما شب كردن روزها در دنياى 

پر از نگرانى، يکنواختى و سکون ما را هم نگران 
كرده و مى ترسيم چنين سبک زندگى اى مغز 

شما را هر روز ناتوان تر و كم كارتر كند. 
مى ترسيم كسى به شما هشدار ندهد و هر صبح 
كه بيدار مى شويد، چند سلول ارزشمند از مغزتان، 
ديگر كار نکنند و زمينه را براى نابود شدنش 
فراهم كنند؛ اما نترسيد، ما كنارتان هستيم و نمى 
گذاريم چنين اتفاقى الاقل به اين زودى ها بيفتد. 
همين حاال با ما تمرين هايى را كه مى توانند 
مغزتان را جوان كنند و جلوى مرگ باقى سلول 
هاى مغزتان را بگيرند، انجام دهيد. شما آسان 
تر از آنچه فکر مى كنيد مى توانيد مغزتان را به 

روزهاى اوج برگردانيد.
رنگراصداکنید

بدون اينکه به محتوا اين متن توجه كنيد، رنگى 
را كه هر كلمه با آن نشوته شده است، بلند ادا 
كنيد. مهم نيست كه ما كلمه »آبى« را با رنگ 
قرمز نوشته ايم. شما بايد بدون توجه به محتواى 
اين چند خط، فقط رنگى را كه مى بينيد، به 
زبان بياوريد. بد نيست اين بازى را با يکى از 

تا تعداد اشتباهاتتان را  انجام دهيد  دوستانتان 
بشمرد و وضعيتتان را ارزيابى كنيد. اين تمرين 
را در حال راه رفتن انجام دهيد تا از چند قابليت 

مغزتان در يک زمان استفاده كرده باشيد.
باورکنیداینیکچپقنیست

هر روز به يکى از وسايل دور و برتان نگاه كنيد 
و سعى كنيد 10 كاربرد براى هر كدامشان پيدا 
كنيد. مثال يک پيپ را تصور كنيد، اين وسيله 
مى تواند در عين حال به گوشت كوب، بادبزن، 
ويلون، بيل، ميکروفون يا حتى پاروى قايق رانى 
شبيه باشد. حاال وسايل ديگرى كه اطرافتان 
است را ارزيابى كنيد و ببينيد كه از كدامشان چه 

كار ديگرى بر مى آيد.
کالستایچیبروید

گذشته از رژيم غذايى سالم و سبک زندگى 
خاصى كه عمر چينى ها را طوالنى مى كند 
كند،  مى  كمک  مغزشان  ماندن  جوان  به  و 
محققان مى گويند تمرين هاى ورزشى خاصى 
كه فرهنگ چينى با آن گره خورده هم در اين 
از ورزش هاى  تاثير نيست.يکى  موضوع بى 

سنتى چين، »تاى چى« است كه نوعى هنر 
بدن  دادن ذهن و حركات  پيوند  براى  رزمى 
است. اگر پيش از اين تمرين هاى تاى چى 
را امتحان نکرده ايد، حتما در يکى از باشگاه 
هاى ورزشى كه آن را آموزش مى دهند ثبت 
نام كنيد. اگر هم تاى چى به دلتان ننشست، 
سراغ تيراندازى برويد كه هم زور بازويتان را 

بيشتر مى كند و هم تمركزتان را باال مى برد.
اتاقتانرابااتاقبچههاعوضکنید

شما در اتاق بزگى كه پنجره قدى دارد مى 
آخر  تر؟  اتاق كوچک  در  فرزندتان  و  خوابيد 
او  وسايل  با  را  وسايلتان  جاى  هفته،  اين 
عوض كنيد و مدتى را در آن اتاق سر كنيد. 
تغيير  و  خانه  وسايل  دادن  قرار  محل  تغيير 
دكوراسيون بخش هاى مختلف خانه، به زنده 

ماند مغزتان كمک مى كند.
کفشهایتانرادربیاورید

گفتيم كه با درگير كردن همه حواستان و كار 
كشيدن از آن ها، مى توانيد مغزتان را سالم 
نگه داريد يکى از حواسى كه براى فعال نگه 

داشتن مغزتان مى توانيد روى كمکش حساب 
كنيد، حس المسه است. براى اينکه به مغزتان 
مختلف  هاى  بافت  سراغ  بايد  كنيد،  خدمت 
برويد و با لمس كردنشان از حس المسه تان 
كار بکشيد.كفش هايتان را در بياوريد و روى 

چمن ها يا ماسه هاى ساحل راه برويد.
اشکالى ندارد كه يک سنگ پايتان را زخمى 
كنيد تا اينکه شاخه درختى به پوستتان گير كند 
و خراشش دهد. مهم اين است كه بافت هاى 
متفاوت را با پوست دست و پايتان لمس كنيد 

و مغزتان را به تحليل كردن آن ها وادار كنيد.
زوبازیکنید

هر چقدر كه از تاثير خارق العاده فعاليت جسمى 
بر سالمت مغز بگوييم، كم است گرچه فعاليت 
هاى جسمى به سالم ماندن مغز كمک مى 
كنند اما اگر سراغ بازى هايى برويد كه هم به 
تحرك نياز دارند و هم از شما مى خواهند كه 
روى موضوعى با تمام وجودتان تمركز كنيد، با 
يک تير دو نشان زده ايد و مغزتان را سرزنده و 

سالم نگه داشته ايد.

عارفانه روز

شما نمى توانيد درس هاى ديگران را به آنها 
ياد دهيد، آنها بايد خودشان اين كار را بکنند

 و زمانى درس هايشان را ياد خواهند
 گرفت كه براى آن آماده باشند.

مردان بزرگ نام بدان گرفتند كه چون
 بر دشمن دست مى يافتند، نيکويى
 مى كردند و از او درمى گذشتند.

براى كسانى كه به جستجوى تجربه هاى 
تازه بر نمى آيند ترس از شکست به ترس از 

موفقيت مى شود.

آميختن سخن راست با دروغ مانند عيارى
 است كه به سکه هاى نقره و طال نهند.
 هرچند مايه استحکام مسکوك است،

 اما از بهاى آن مى كاهد.

546379182
132658974
978214563
714983625
283465719
695127348
427596831
369841257
851732496

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.

شماره3742                         طراح: نسرین کاری
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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.     ۳2۳۷1۳5۴ - ۳2۳۷1۳55

قالیشویــی ملکــه

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 
 099068۳8۷05

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

09155612۴۳1 - 0915561۴208

فروش یک واحد آپارتمان 8۳ متری -واقع 
در پونه - فول امکانات ، نورگیر، سند آزاد 

فی: متری 1۴50   0915861268۷

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی

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
091596۳۴0۳8
۳2۴1۴۷02

ی
ین
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ص

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳۷50۷- حسینی

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

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
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فروش بره پرواری 
09150918۳9۷

شرکت تعاونی تالشگران مرزنشین خاوران 10 نفر آقا 
کارگر ساده نیرومند جهت تخلیه و بارگیری کامیون نیاز دارد.
برای هماهنگی با شماره های ۳2۳۷0002 - ۳2۳۷000۴ 

0915۷28۷۳۳8 تماس حاصل فرمایید.
آدرس کارخانه: منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در نانوایی  نیازمندیم.

 ۳2۴250۷۳ -09120۳6۳00۴
تعدادی راننده با ماشین جهت 

کار در آژانس نیازمندیم.
09۳06۷0۳0۳۷

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: 
کبابی آرش از خیابان دانشگاه 
روبروی دارایی به مکان جدید 
خیابان معلم بین معلم 2 و ۴ 
جنب بانک سپه انتقال یافت.

09159615882

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

فرواگشه کاظمی 0915۷21۳5۷1 - صالحی منش
طرح تعویض شیرآالت قدیمی 

با شیر آالت اهرمی
 5 سال گارانتی تعویض 

پخش لوله و اتصاالت 
و لوازم بهداشتی  ساختمان

آدرس: بین مدرس ۳5 و ۳۷ 
  0912۳02۴066

091516۳8890

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09۳80160۷۷9- علی آبادی

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: ۳2200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
۳22۳90۴8 -09159618050 

مدارک فارغ التحصیلی کاردانی و کارشناسی 
و شناسایی اینجانب عباس مهماندوست فرزند 

اسدا... به شماره شناسنامه 616 و شماره تایید 
سازمان مرکزی 12911۳101۳۴0 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نفر حسابدار با سابقه 
فروشندگی جهت کار در فروشگاه 

موبایل نیازمندیم 09155625169
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دوچرخه سوارخراسان جنوبی قهرمان اولین مرحله لیگ 
دوچرخه سواری تریال کشور شد 

علی اختر دوچرخه سواری خراسان جنوبی بر سکوی قهرمانی 
گرفت. قرار  کشور  تریال  سواری  دوچرخه  لیگ  مرحله  اولین 
به گزارش روابط عمومی هیات دوچرخه سواری استان ، علی 
اختر و مهدی محبوب دوچرخه سواران این هیات در روز اول 
مسابقات دوچرخه سواری تریال در کرمانشاه با عبور از مرحله 
مقدماتی به فینال راه پیدا کردند.در روز دوم مسابقات مهدی 
ادامه  از  علت مصدومیت  به  از دوچرخه سواران  یکی  محبوب 
مسابقات باز ماند و علی اختر توانست با کسب باالترین امتیاز 
بر سکوی قهرمانی کشور قرار گیرد، در نتایج تیمی ، تیم استان 
خراسان جنوبی با 156 امتیاز بعد از تیم کرمانشاه بر سکوی 

دوم این مرحله از لیگ قرار گرفت.

ورزشکاران خراسان جنوبی در مسابقات کشوری
 زورخانه ای و پهلوانی کسب مدال کردند

پهلوانی  کیلوگرم رشته کشتی  وزن 80  در  استان  ورزشکاران 
موفق به کسب مقام اول شدند و نتیجه این مسابقات سه مدال 
طال، نقره و برنز برای استان بود.به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان بیرجند :مهدی قمری رئیس هیات 
زورخانه ای و پهلوانی خراسان جنوبی اظهار کرد: از 11 تا 13 
اسفند سال جاری مسابقات ورزش های زورخانه ای و کشتی 

پهلوانی بزرگساالن کشور در شیراز برگزار شد.

نخستین پیروزی والیبالیست های دختر ایران 
در رقابت های آسیایی

تیم والیبال دختران ایران پس از پذیرفتن دوشکست برابر نماینده 
چین و هنگ کنگ و از دست دادن شانس حضور در جمع هشت 
والیبال  تیم  نیز چشید.  را  پیروزی  ،  طعم یک  آسیا  برتر  تیم 
دختران ایران برای کسب عنوان نهم تا یازدهم در برابر ازبکستان 
قرار گرفت و این تیم را شکست داد.والیبالیست های ایرانی در 
این دیدار با نتیجه 17 بر 25، 25 بر 21 و 21 بر 25 ،25 بر 22 

و 15 بر 11 حریف را سه بر دو از پیش روی برداشت.

تیم ملی فوتبال ساحلی با شکست بحرین به نیمه نهایی 
مسابقات آسیایی صعود کرد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مالزی و در چارچوب رقابت 
های قهرمانی آسیا با پیروزی 5 بر 2 مقابل بحرین صدرنشین 
گروه یک این رقابت ها شد و به نیمه نهایی صعود کرد. تیم 
های حاضر در این رقابت ها فردا را استراحت می کنند و در20 

اسفند دیدار نیمه نهایی این رقابت ها برگزار می شود.

از خواص سرکه غافل نشوید

کارشناسان توصیه می کنند سرکه سیب 
به  دندان ها می شود.  موجب درخشانی 
گفته محققان pH موجود در سرکه سیب 
از بین رفتن لکه های روی  می تواند به 
دندان ها کمک کند.سرکه سیب می تواند 
شود.شواهد  وزن  کاهش  افزایش  موجب 
در  موجود  استیک  اسید  دهد  می  نشان 

چربی  متابولیسم  افزایش  موجب  سرکه 
کاهش  به  تنها  نه  سیب  شود.سرکه  می 
بلکه می  چربی دورکمر کمک می کند، 
تواند قندخون را تنظیم کند.به افراد مبتال 
به دیابت نوع2 توصیه می شود اگر سطح 
قندخون شان پایین است، قبل از رفتن به 

رختخواب سرکه سیب بخورند.

آنچه که درباره هندوانه نمی دانید

دانیدهندوانه  نمی  هندوانه  درباره  آنچه 
را  قلب  سالمت  وزن،  کنترل  طریق  از 
بهبود می بخشد. همیشه سیب به عنوان 
مشهورترین میوه در تامین سالمت بدن 
جدید  تحقیقات  اما  است،  شده  معرفی 
نشان می دهند که هندوانه نقش بسیار 
موثری در سالمت قلب و عروق ایفا می 

کند. متخصصان معتقدند که ماده ای به 
به فراوانی  نام سیترولین که در هندوانه 
یافت می شود، مسئول کاهش کلسترول، 
تشکیل  از  و جلوگیری  وزن  فشار خون، 
پالک سرخرگی می باشد. در واقع مصرف 
آترواسکلروز  کاهش  موجب  میوه  این 

)تصلب شرایین( می گردد.

از قارچ صدفی چه می دانید؟

بسیاری  مغذی  مواد  حاوی  صدفی  قارچ 
شده  خرد  صدفی  قارچ  فنجان  است.1 
گرم   ./35 انرژی،  کالری  کیلو   42 حاوی 
فیبر  گرم  پروتئین، 2  گرم  چربی، 2.85 
است. قارچ صدفی قسمت اعظم اسیدهای 
آمینه ضروری و غیر ضروری بدن را تامین 
می نماید. این نوع قارچ از ترکیبات آنتی 

که  است  شده  تشکیل  قوی  اکسیدان 
اکسیداسیون  برابر  در  بدن  سلولهای  از 
قارچ صدفی حاوی  نمایند.  محافظت می 
ماده  این  است.  میکروبی  ضد  ترکیبات 
 ،B گروه  های  ویتامین  حاوی  غذایی 
ویتامین D و ویتامین C است و دارای مواد 

معدنی نظیر آهن،  کلسیم و فسفر است.

استامینوفن دشمن کبد و کلیه است

پاراستامول  یا  استامینوفن  باالی  مصرف 
که یک داروی ضد درد و ضد تب می باشد 
باعث آسیب رساندن به  کلیه و  کبد فرد 
می شود.این دارو رایج ترین دارو برای از بین 
بردن تب است اما به دلیل عوارضی که دارد 
بیش از 3 روز برای تب توصیه نمی شود.
مهمی  عامل  استامینوفن،  باالی  مصرف 

اول  مرحله  در  جدی  بروز  آسیب های  در 
است. کلیه  به  دوم  مرحله  در  و  کبد  به  

مصرف مقادیر باالی 4گرم استامینوفن در 
روز به ویژه در کودکان می تواند منجر به 
مسمومیت شود.مهم ترین عالئم مسمومیت 
ناشی از استامینوفن شامل تهوع، استفراغ، 
یرقان و در موارد شدید آسیب کبدی است.

اهمیت صبحانه: صبحانه از مهمترین وعده هاي غذایي است که 
براي سالمت تندرستي افراد حائز اهمیت است. ولي در این ایام 
بیدار  از خواب  افراد دیر  به دلیل تغییر ساعات خواب معموال 
مي شوند و صبحانه از وعده هاي غذایي شان نادیده گرفته مي شود. 
با این حال بهتر است در ایام تعطیل افراد ساعات خواب خود 
را طوري تنظیم کنند که بتوانند صبحانه کاملي شامل مقادیر 
مناسبي نان، شیر، پنیر، گردو را صرف کنند و حتي االمکان از 

تنوع  ایجاد  براي  و  کنند  پرهیز  و سرشیر  کره، خامه  خوردن 
غذایي در صبحانه از تخم مرغ، خیار، گوجه فرنگي و میوه ها و 
آب میوه استفاده کنند.آجیل و شیریني کم مصرف کنید:مصرف 
بیش از حد آجیل و شیریني جات علي رغم وجود مواد مغذي، 
مي تواند عوارض و پیامدهایي به خصوص در کودکان به دنبال 
داشته باشدآجیل ترکیبي از مغزهاي مختلفي است که به اشکال 
صورتي  به  کمابیش  نیز  ما  کشور  در  مي شود.  تهیه  متفاوتي 

مطلوب مصرف مي شود ضمن این که نتایج مطالعات اخیر نشان 
مي دهد که مصرف آجیل اثرات مثبتي بر سالمت بدن دارد به 
نحوي که چربي موجود در انواع آجیل باعث کاهش اختالالت 
قلبي – عروقي مي شود. ولي باید توجه داشت که مصرف بي رویه 
آجیل قطعا مي تواند موجب بروز مشکالتي شود. چون معموال 
در تهیه انواع آجیل ها از مقادیر زیادي نمک استفاده مي شود، 
بنابراین مصرف زیاد آجیل به ویژه در صورتي که میزان نمک 

آن بیش از حد متعارف باشد ممکن است عوارضي را به خصوص 
در بیماران قلبي - عروقي یا افراد داراي فشار خون باعث شود.
از طرفي برخي از ترکیبات موجود در آجیل مانند بادام زمیني 
در بعضي افراد آلرژن مي باشد و با مصرف این دسته مواد دچار 
عکس العمل هاي آلرژیک مي شوند لذا توصیه مي شود افراد حتي 

المقدور از مصرف مواد آلرژي زا بپرهیزند.
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

توصیه های بهداشتی ما ، برای نوروز شما

ریواس با این همه خاصیت

خوردن ریواس برای بیماران تب  دار و بی 
اشتها مفید بوده و یرقان، وسواس، سستی را 
درمان می نماید. صفرا و دل به هم خوردگی 
را رفع می کند و برای حصبه و اسهال گرم 
صفراوی مفید بوده و کرم ُکش است.سعی 
کنید در مصرف ریواس زیاده روی نکنید.
مفیدترین طریقه مصرف آن، مصرف آب 

خیار  کرفس،  هویج،  آب  با  همراه  ریواس 
و سیب می باشد.ریواس اثر ملین داشته و 
اشتها آور است و برای یبوست مفید می 
به  مبتالیان  برای  ریواس  مصرف  باشد. 
سنگ کلیه و ناراحتی های مثانه خطرناک 
است.ریواس، مقوی قلب و اعصاب بوده و 

برای درمان بواسیر مفید است.

کشف  179هزار نخ سیگار قاچاق از یك دستگاه سمند 

سیگار  انواع  نخ  179هزار  کشف  از  بیرجند  انتظامي  فرمانده 
امیرآبادي  علیرضا  داد.سرهنگ  خبر  بیرجند  در  قاچاق  خارجي 
هنگام  بیرجند  کالنتري15مهرشهر  انتظامی  گفت:مأموران  زاده 
گشت زني و کنترل حوزه استحفاظي کنترل به یک سواري سمند 
مشکوک و خودرو را جهت بازرسی  متوقف کردند.وي افزود:مأموران 
دربازرسي از خودرو  179هزار نخ انواع سیگار خارجي قاچاق کشف 
کردند که در این رابطه،خودرو  توقیف و متهم با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. وی عنوان 
کرد:پلیس با تمام توان و جدیت همواره آماده است تا با قاچاقچیان 

و اخاللگران نظم و امنیت اقتصادي مقابله کند. 

132کیلوتریاك در خراسان جنوبي کشف شد

فرمانده انتظامي استان از کشف 132کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس 
با  مبارزه  پلیس  داشت:مأموران  اظهار  شجاع  مجید  داد.سردار  خبر  استان 
مواد مخدر استان هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک کامیون در محور 
»بیرجند-دیهوک«که با سرعت باالیي در حرکت بود مشکوک و خودرو را جهت 
بازرسي متوقف کردند. وي اظهار داشت:در بازرسي از خودرو 76کیلوگرم تریاک 
که به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود کشف و دو متهم دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامي خراسان جنوبي افزود:در عملیاتي دیگر مأموران انتظامي نهبندان در 
بازرسي از یک سواري چري مقدار 56کیلو گرم تریاک کشف کردند. وی بیان 
داشت:در این عملیات ها 132کیلوگرم تریاک کشف،خودرو توقیف و سه متهم 

با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. 

دستگیری گروگانگیران 500 میلیونی

مردان گروگانگیر که 5مرد را در خانه ای زندانی کرده بودند تا500 میلیون به جیب بزنند 
دستگیر شدند.فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از دستگیری عامالن گروگانگیری 500 
میلیون ریالی و آزادی هر 5 گروگان در »شوط« خبر داد.سردار ناصر اصالنی  فرمانده انتظامی 
استان آذربایجان غربی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع گروگانگیری در یکی از 
روستاهای اطراف 4 شوط واقع در استان آذربایجان غربی، رسیدگی به موضوع با حساسیت 
ویژه ای در دستور کار ماموران قرار گرفت.وی با بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات اطالعاتی 
و نامحسوس، موفق شدند محل اختفاء گروگانگیران را شناسایی کنند، افزود: گروگانگیران 
در قبال آزادسازی آنها درخواست مبلغ 500 میلیون ریال وجه نقد را کرده بودند.وی تصریح 
کرد: با انجام تحقیقات و عملیات ویژه پلیسی محل اختفای گروگانگیران شناسایی و پس از 

هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات ضربتی 4 نفر از عامالن این حادثه دستگیر شدند.

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

با رزرو عروس VIP  از خدمات پاك سازی تخصصی صورت و رنگ مو
لباس عروس )تن پوش( به صورت رایگان هدیه بگیرید.

ارائه خدمات هاشور، خط لب و مژه ، َوکس زغال و عسل 
دارای سالن تخصصی عروس
دارنده 15  گواهینامه بین المللی و گریم سینمایی

آدرس: تقاطع چهارراه محالتی و توحید )نبش توحید 37( ساختمان پرسا ، طبقه اول 09153621437-32323519  رسولی و فتوحی

فرش نو با دست دوم 
تعویض می شود.

09151630435
09159639253 - نیازی

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  

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3016:1518:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خــوب، بــد، جلــف

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

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم

 09159618581   فاروقی

جشنواره تخفیف %20 
کلیه خدمات آرایشگاهی 
ویژه جمعه های آخر سال 

در صورت تعیین وقت قبلی 
آدرس: نبش معلم 25 

 آرایشگاه شان
تلفن: 09156670408

32451049 
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 بسیج دانش آموزی در 60 هزار

مدرسه کشور فعالیت می کند

 ایرنا- رئیس سازمان بسیج دانش آموزی گفت: 
هم اکنون این سازمان در 60 هزار مدرسه کشور که 
محل تعلیم و تربیت و شکوفایی آینده سازان این 
مرز و بوم است به صورت مستقیم فعالیت می کند و 
این نشان از اهمیت حضور بسیج در این مکان های 
مقدس است. علی صابر ماهانی، در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان عنوان کرد: بسیجیان دانش آموز 
جزو پیشتازان بسیجی در کشور هستند و امیدواریم 
که این روحیه همواره حفظ شود و روز به روز بر 
تعداد این مردان مخلص خدا افزوده شود.نماینده 
این  به مسئوالن حاضر در  ولی فقیه هم خطاب 
جلسه، تاکید کرد که دوره دانش آموزی مهمترین 
دوران سازندگی است و کسانی که نسبت به این 
مهم بی تفاوتند، درک درستی از این دوران ندارند.

بیش از هزار پایگاه نیکوکاری در استان
برای جمع آوری کمک های مردمی فعال است

تسنیم- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره(  از 
فعالیت یک هزار و ۷۴ پایگاه نیکوکاری در استان 
برای جمع آوری کمک های مردمی خبر داد و گفت: 
امید است با برگزاری جشن های نیکوکاری لبخند 
بنشانیم. سلم آبادی در مراسم  نیازمندان  بر لب  را 
بیان  با  بیرجند  در  نیکوکاری  نواختن زنگ جشن 
اینکه 32 هزار خانواده در استان تحت پوشش کمیته 
امداد امام )ره( هستند عنوان کرد: در این جشن ها به 
خانوده هایی که امکان تهیه لباس و لوازم مورد نیاز 
در آستانه سال جدید را ندارند کمک می شود.استاندار 
نیز در این مراسم بیان کرد: در برنامه پنجم و ششم 
توسعه و در بودجه 96 تالش شده با ایجاد اشتغال 
و کمک به نیازمندان از طریق واگذاری تسهیالت 
ارزان قیمت، آنان از مسیر دریافت کمک مستقیم 
داد:  ادامه  وی  شوند.  خارج  حمایتی  نهادهای  از 
همچنین تالش می شود به نیازمندانی که پشت 
نوبت در نهادهای بهزیستی و کمیته امداد هستند از 

طریق اصالح میزان یارانه کمک شود.

برگزاری دومین جشنواره دانشگاهی
شعر و مشاعره رضوی در بیرجند

مشاعره  و  شعر  جشنواره  دومین  مقدم-  دادرس 
رضوی با حضور معاون فرهنگی وزارت علوم در 
هاشمی  ضیاء  سید  شد.  برگزار  بیرجند  دانشگاه 
این  معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، در 
مراسم با اظهار خرسندی از اینکه جشنواره شعر و 

مشاعره رضوی در حال تبدیل شدن به یک سنت 
و برنامه پایدار فرهنگی است ادبیات را عالوه بر 
زینت  از  بخشی  علمی  و  دانشگاهی  رشته  یک 
جهان توصیف کرد. وی با بیان اینکه ما مفتخریم 
که فرهنگ اسالمی ایرانی هویت ما را تشکیل می 
دهد گفت: نباید به گونه ای ارزشها را تعریف کنیم 
که مصداقی در جامعه ما پیدا نکند زیرا فرهنگ 
جامعه  آن  عمده  بخش  مشترکات  جامعه  یک 
بیان  مراسم  این  در  نیز  ولی فقیه  نماینده   است. 
کرد: شعری که در زیر عرش الهی سروده می شود، 
باید پیام داشته باشد، برای نوع بشر کارساز بوده و 
در راه حق از آن استفاده شود. آیت ا... عبادی یادآور 
شد: امیدواریم به زودی محصول این جلسه نورانی 

شعر با محوریت امام رضا)ع( را مشاهده کنیم.

 سامانه مشاوره  تلفنی »1480«
در نهبندان راه اندازی شد

در  نهبندان  بهزیستی  اداره  رئیس  قاسمی- 
گفت وگو با خبرنگار آوا از راه اندازی سامانه تلفنی 
1۴80 خبر داد و گفت: در راستای حل مشکالت 
و  ناتوانی  معلولیت،  مانند  مردم،  مراجعه حضوری 
کم رویی، این سامانه شروع به کار کرده است. بارانی 
تصریح کرد که تمام هزینۀ تماس با این سامانه 
برای حل  رایگان است و گامی مؤثر  برای مردم 
مشکالت شهروندان به گونۀ مشاوره ای در استان 
کرد:  اضافه  وی  می باشد.  شهرستان ها  سایر  و 
طالق،  ازدواج،  زمینه  در   1۴80 سامانه  مشاوران 
مشاوره پیش از ازدواج، اعتیاد، مشکالت خانوادگی، 
تحصیلی- موضوعات  و  حقوقی  جنسی،  روانی، 

راه کار  اطالعات،  گیرندگان  تماس  به  تربیتی، 
اداره  می کنند.رئیس  ارائه  را  الزم  آگاهی های  و 
مشاوران  که  کرد  نشان  نهبندان خاطر  بهزیستی 
وکارشناسان، از ساعت هشت صبح تا هشت شب، 

پاسخگوی مشکالت شهروندان می باشند.
)Ava.news18@gmail.com(

نخستین جشنواره مکتوبات رضوی 

در دانشگاه صنعتی برگزار شد

پوراسد- نخستین جشنواره مکتوبات رضوی صبح 
دیروز با حضور هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی 
وزارت علوم  در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی 
دانشگاه صنعتی  رئیس  مهرشاد  ناصر  برگزار شد. 
در  کنندگان  شرکت  و  داوران  از  قدردانی  ضمن 
جشنواره ،از حضور 2 شهید گمنام در دانشگاه ابراز 
افتخاری  شهدا  میزبانی  افزود:  و  کرد  خوشنودی 

است که ما به آن می بالیم. سبزه کار معاون امور 
فرهنگی دانشگاه صنعتی با بیان این که مسئولیت 
این جشنواره از اول خرداد به این دانشگاه داده شده 
است افزود: تاکنون 103 اثر به دبیرخانه رسیده که 
از این تعداد ۴5 اثر قابلیت داوری داشته اند. وی از 
حضور  9 کمیته دراین جشنواره خبرداد و عنوان 
کرد: این کمیته ها شامل کمیته های اجرایی علمی، 
انفورماتیک، دانشجویی، تشریفات  روابط عمومی، 
فرهنگی  معاون  هاشمی  باشند.  می  دبیرخانه  و 
برگزار  از  تشکر  با  نیز  علوم  وزارت  اجتماعی  و 
کنندگان این جشنواره اضافه کرد: جایگاه استان در 
طول تاریخ در زمینه قلم و سخنوری بر هیچ کس 
پوشیده نیست. وی با بیان اینکه فرهنگ رضوی باید 
فراگیر شود افزود: امیدواریم این حرکت در فراگیری 
فرهنگ رضوی و اسالمی نقش بسزایی ایفا کند. در 
پایان براساس داوری های انجام شده نشریات برتر 

اعالم و از آنان با لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.

»هبه« طرحی برای لبخند نیازمندان

امین جم- در آستانه سال نو، طرح »هبه« برای 
حمایت از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد 
توسعه  معاون  حسینی  شود.  می  اجرا  استان  در 
مشارکت های مردمی کمیته امداد  در تشریح این 
پایانی سال و  با توجه روزهای  طرح، عنوان کرد: 
خانه تکانی درآستانه سال نو، شهروندان می توانند 
اقالم نو یا مازاد خود شامل بخاری، کپسول و اجاق 
گاز،تلویزیون ، یخچال و ... را به کمیته امداد استان 
تحویل دهند تا بر لب های آنان هم لبخند در آستانه 
سال نو بشیند. وی با بیان اینکه این طرح از سال 
89 در استان اجرا شده است، اضافه کرد: در 11ماهه 
میلیون  استان 890  نیکوکار  و  خیر  مردم  امسال، 
ریال از وسایل مازاد بر نیاز خود را به این نهاد اهدا 
کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
۴۴درصدی داشته است. حسینی در پایان از مردم 
خواست تا در جشن نیکوکاری که در روزهای پنج 
شنبه 18 و جمعه 19 اسفند در استان برگزار می 

شود، از کمک های خود دریغ نکنند.

نقش زنان در جنگ فرهنگی
بسیار پررنگ است

تسنیم- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با بیان اینکه 
خواب و خیال و تعبیرهای دشمن را زنان به هم زدند 
گفت: در جنگ فرهنگی نقش زنان بسیار پررنگ 
است و  حمله دشمن متوجه بانوان است. سرهنگ 
قاسمی در جشنواره اسوه های صبر و مقاومت عنوان 
کرد: در این جشنواره سال گذشته 88 خانواده ایثارگر 
با  وی  می شود.  تجلیل  خانواده   100 از  امسال  و 
اشاره به اینکه در پایگاه های مشترک درصد حضور 
علمی  ابتکارات  در  یادآور شد:  است  بیشتر  بانوان 
می کند  برابری  آقایان  با  بانوان  کار  خالقیت ها  و 
است.  زنان  جامعه  بسیج  بسیج،  عمده  بخش  و 
عضو تیم رصد انرژی هسته ای ایران نیز در این 
مراسم بااشاره به اینکه از قصه های چپ و راست و 
حزب های مختلف خسته شده ایم، گفت: عده ای 
خودشان را برای مردم بزک می کنند و ما وظیفه 

آگاهی دادن به جامعه را داریم.

جشنواره »بدیع الزمان فروزانفر«
در بشرویه برگزار می شود

مهر- مسئول هیئت امنا آثار استاد بدیع الزمان 
فروزانفر از برگزاری چهارمین جشنواره استاد بدیع 
الزمان فروزانفر با حضور ادیبان کشوری خبرداد. 
جعفرزاده بیان کرد: برای معرفی شخصیت علمی 
و آثار این استاد نیازمند مشارکت تمامی صاحبان 

فکر و اندیشه و فرهنگیان هستیم.

64 منبع آبی استان
از مدار آب دهی خارج شد

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
استان  آبی  منبع   6۴ گفت:  استان  روستایی 
بسکابادی  شد.  خشک  گذشته  سال   10 در 
تولید  مدار  از  شده  خارج  چاه های  از  بازدید  در 
با  آبی  منبع   6۴ این  کرد:  اظهار  استان  در  آب 
آبدهی 1۷5 لیتر در ثانیه، تأمین کننده آب 100 
برای  اکنون  که  بود  جنوبی  خراسان  روستای 
رفع مشکل بی آبی این روستاها به طور موقت، 
در دشت های مجاور آنها، چاه حفر شده است.

هزاراصلهنهالرایگاندربشرویهتوزیعمیشود

مهر- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بشرویه از توزیع 33 هزار اصله نهال رایگان در شهرستان به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد و گفت: مقوله درخت داری بر 
درختکاری اولویت دارد. به گفته رفیعی این نهال ها شامل کارج تهران، بادام، ارغوان، آسمان دار، زبان گنجشک، اقاقیا، سنجد، سروشیراز، سروخمره ای و زیتون که به صورت رایگان در 
ارگان های دولتی و دهیاری ها توزیع خواهد شد هستند. وی افزود: در سال جاری کارت همیار طبیعت نیز در بین شهروندان، دانش آموزان در مدارس، روحانیون و قرق بانان توزیع خواهد شد.

از ظهر دیروز سعیدی مدیر  قوسی- پیش 
امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
در نشست خبری اصحاب رسانه اظهار کرد: 
چندین سال است در مورد فروش ماهی قرمز 
با مشکالتی مواجه هستیم. متاسفانه در پایان 
سال تمام اصناف در این زمینه ورود پیدا می 
های  ماهی  فروشندگان  شده  باعث  و  کنند 
مصوبه  به  اشاره  با  وی  باشند.  شاکی  زینتی 
اتاق اصناف در اسفند 9۴، بیان کرد: در این 
و  مرغ  صنف  رییس  رایزنی  طبق  مصوبه 
جزو  که  افرادی  برای  مقررشده  مرغ،  تخم 
ماهی  فروش  متقاضی  و  نیستند  صنف  این 
قرمز هستند مبلغ 200هزار تومان به حساب 
این  داد:  ادامه  سعیدی  شود.  واریز  اتحادیه 

ماند  می  این  مانند  و  نیست  صحیحی  کار 
که تعمیرکاران در ماه رمضان زولبیا بفروشند. 
سال گذشته با مدیر شبکه دامپزشکی بیرجند 
ایشان قول مساعد هم  صحبت هایی شد و 
و  شیالت  امور  مدیر  نیفتاد.  اتفاقی  ولی  داد 
مرغ  تخم  و  مرغ  کرد: صنف  تصریح  آبزیان 
از  هم به دلیل درآمدزایی که برای آنها دارد 
این روند خالف استقبال می کنند. شهرداری 
هم به دلیل سدمعبر مبلغی را کسب می کند 
و همه برای خودشان کاسبی راه انداخته اند. 
وی اضافه کرد: ماهی های قرمز توزیع شده 
در شهر طبق مراحل قانونی وارد نمی شوند و 
تنها یک نفر در بیرجند مجوز بهداشتی حمل 
و توزیع دارد. سعیدی با بیان اینکه متولی امر 

ماهی زینتی در استان مدیریت شیالت است، 
دهنده  پرورش  بحث حق  این  در  کرد:  بیان 

های ماهی زینتی ضایع می شود.

برگزاری جشنواره طبخ ماهی
در ابتدای سال آینده

جهاد  سازمان  آبزیان  و  شیالت  امور  مدیر 
کشاورزی بیان کرد: متوسط مصرف آبزیان در 
استان ۴کیلو و 200گرم و متوسط شهرستان 
بیرجند نزدیک به ۷ کیلو به ازای هر فرد است. 
 28 جهانی  مصرف  متوسط  داد:  ادامه  وی 
کیلوگرم  ایران 8  مصرف  متوسط  و  کیلوگرم 
است و در برنامه ششم توسعه پیش بینی 13 
کیلوگرم شده است. سعیدی خبر داد: در راستای 

افزایش سرانه مصرف و ترویج روش های طبخ 
آبزیان قرار است جشنواره ای در 20 فروردین با 
حضور رییس سازمان شیالت ایران در بیرجند 
برگزار شود. وی آمار داد: در سال 95 تولید ماهی 
ماهی  و  قطعه  حدود 30هزار  استان  در  قرمز 
زینتی حدود 900هزار قطعه بوده است. پیش 
بینی می کنیم تا انتهای سال 95 تولید ماهی 
های گرمابی 650 تن در استخرهای دومنظوره 
و منابع آبی و ماهی های سردابی 350 تن شود 
که نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. 
وی با اشاره به اینکه در استان ماهی های کپور 
معمولی و آمور و قزل آال تولید می شود، بیان 
کرد: از استان خراسان جنوبی به سلیمانیه عراق 
اهواز  و  بلوچستان  و  سیستان  های  استان  و 

صادرات ماهی انجام می گیرد. 

سرمایه گذاری ایرانی مقیم انگلستان 
در پرورش ماهی

داد:  خبر  آبزیان  و  شیالت  امور  مدیر 
پرورش  از  حمایت  منظور  به   96 سال  در 
به  استان  در  گرمابی  های  ماهی  دهندگان 
جز سرایان- حدود 220هزار قطعه ماهی به 
بین  در  رایگان  صورت  به  را  گرم   20 وزن 
پرورش دهنده های مجوزدار توزیع می کنیم. 
همچنین با یک فعال اقتصادی -ایرانی مقیم 
انگلستان- جلساتی را برگزار کرده ایم تا به 
در  ماهی  پرورش  برای  گذار  سرمایه  عنوان 
سد رزه شهرستان درمیان فعالیت داشته باشد. 

آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  قاسمی- 
شهرداری،  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرداری 
حدود ۷ میلیارد و ۴00 میلیون تومان عوارض 
نوسازی از مردم طلب دارد، عنوان کرد: تاکنون 
فقط 1 میلیارد و 600 میلیون تومان آن وصول 
شده است. میرزایی، در جلسۀ ستاد مدیریت 
بحران بیرجند که در روز گذشته )بدون حضور 
افزود:  شد،  برگزار  ستاد(  این  رئیس  شهردار، 
پرداخت  زودتر  هرچه  را  خود  عوارض  مردم 
نمایند یا ستاد بحران تأمین بودجه کند. وی 
کمی  مبلغ  همین  با  حتی  که  کرد  تصریح 
به صورت  توانسته ایم  است  شده  وصول  که 

مطلوب به مردم خدمات ارائه بدهیم.

کمبود تجهیزات دلیل کاستی های
خدمات دهی ستاد بحران

را  تجهیزات  کمبود  آتش نشانی،  مدیرعامل 

دلیل کاستی هایی دانست که در بارندگی های 
مورد  در  همچنین  داد.میرزایی  رخ  امسال 
این  در  باید  کرد:  اظهار  سال  آخر  چهارشنبۀ 
مورد فرهنگ سازی شود و آتش نشانی هم برای 
مقابله با حوادث احتمالی 6 ایستگاه ثابت و 13 
ایستگاه سیار آماده خواهد داشت. وی از حضور 
تانکرهای سوخت در شهر اظهار نگرانی کرد 
و گفت: تانکرهای سوختی که در شهر پارک 
شده اند باید جابه جا و منتقل شوند. مدیرعامل 
نیاز  از  جلسه  این  در  همچنین  آتش نشانی 
زیرساخت سازی  زباله ها،  دفع  برای  مدیریتی 
 مهرشهر و سایت اداری و اسکان اضطراری گفت.

مدیریت بحران
نمونۀ مدیریت یک پارچه شهری

و  شهری  امور  دفتر  نمایندۀ  صفری 
بیان  با  جلسه  این  در  نیز  استان  شوراهای 

مدیریت  یک  نمونۀ  بحران،  مدیریت  اینکه 
یک پارچه شهری است، خاطر نشان کرد: در 
مورد چهارشنبه سوری هم ما در کنار مردم 
و سهیم با آنان هستیم ولی بر این اساس که 
نکات ایمنی را کامال رعایت کنند و به همان 

شیوۀ سنتی برگزار شود.

سرقت در بیرجند روبه افزایش است
قاسمی، نمایندۀ دادسرای شهر هم با اشاره 
است،  روبه افزایش  در شهر  اینکه سرقت  به 
انتظار ما از شهرداری فعال  تصریح کرد که 
بودن دوربین  های تمام سازمان ها و خیابان ها 
مجرمین  دوربین ها  وجود  با  بتوان  تا  است 
دستگیر شوند.وی اظهار کرد که باید تذکراتی 
به مغازه دارها داده شود که در صورت فروش 
وسایل غیرمجاز برای چهارشنبه آخر سال با 

آنان برخورد قانونی خواهد شد.

واژگونی شاخه های درختان
دلیل قطعی برق

نمایندۀ شرکت برق بیرجند نیز با بیان اینکه 
اخیر،  بارندگی های  در  برقی  مشکالت  دلیل 
واژگونی شاخه های درختان و خود درخت ها و 
هرس نکردن آنان بود، گفت: در ماه های آینده 
هم به دلیل گرمای هوا و افزایش مصرف برق 
دارد.  وجود  درختان  برخی  آتش سوزی  خطر 
ترابی اضافه کرد که برای جابه جایی تیرهای 
برق حدود 8 میلیارد تومان الزم است و ازآنجاکه 
شرکت برق توانایی پرداخت آن را ندارد بهتر 
را  جابه جایی  درخواست  که  ارگانی  هر  است 

می دهد، هزینۀ آن را هم پرداخت کند.
نمایندۀ شهرداری هم عنوان کرد  انصاری 
که شرکت برق بدون اطالع شهرداری، حق 
در صورت  و  ندارد  را  درخت ها  کردن  هرس 
به  می شود.  برخورد  آنان  با  کار  این  انجام 

گفتۀ وی در مورد اسکان اضطراری در مواقع 
بحرانی هم برخی از پارک های شهر ظرفیت 

آن را دارند ولی نیاز به تکمیل امکانات دارد.

محدود کردن مکان های
برگزاری چهارشنبه سوری

جانشین فرماندۀ نیروی انتظامی بیرجند نیز 
در مورد چهارشنبۀ پایان سال عنوان کرد که 
ما برخی از مناطق را به دلیل خطر داشتن مانند 
بنددره محدود کردیم و نمی گذاریم مردم زیاد 
به آنجا بروند چون امکان سقوط در دریاچه به 
دلیل فضای کم وجود دارد. به گفتۀ غالم رضا 
زاهدی پور مردم منطقۀ شوکت آباد هم از حضور 
مردم و آتش زدن الستیک ها و گاه دعواهایی 
که در آن جا رخ می دهد ناراضی هستند و در 
صورت امکان بهتر است مردم به جای آن به 
)Ava.news18@gmail.com(.علی آباد بروند

مرکز  اداری  شورای  دیروز  صبح  مالیی- 
مشاور  میرابی  البنین  »ام  حضور  با  استان 
استاندار در امورکار و کارگری در سالن جلسات 
ناصری  شد.علی  برگزار  بیرجند  فرمانداری 
متاسفانه  کرد:  عنوان  اداری  شورای  رئیس 
درستی  به  ما  هابرای  استان  تقسیم  قانون 
اجرایی نشده است.وی با اشاره قانون تقسیم 
استان ها افزود: قرار بود 23 درصد از نیروها، 
تجهیزات و امکانات خراسان بزرگ در اختیار 

استان قرار گیرد اما عملیاتی نشد.
۴۵ درصد از پست های

سازمانی استان بالتصدی
ناصری  ادامه داد: به علت اجرایی نشدن 

این قانون ، اکنون ۴5 درصد از پست های 
سازمانی استان بالتصدی است و هر نیرو در 
کار  خود  ظرفیت  برابر  چند  جنوبی  خراسان 
چندین  بیرجند  شهرستان  کند.فرماندار  می 
مرکز  در  شهرستانی  ادارات  نبود  به  بار 
استان اشاره کرد و گفت: فشارکاری  ادارات 

شهرستانی را باید ادارات کل بکشند.
سیل 700هزار میلیارد تومانی نقدینگی 

در جامعه عامل معیوب شدن اقتصاد
فرماندار با بیان اینکه چرخه اقتصاد جامعه 
معیوب است، افزود: ۷00هزار میلیارد تومان 
در  نقدینگی  سیل  عنوان  به  قبل  دولت  در 
جامعه موجب شد که اکنون عوارضش بروز 

ظرفیت  20سال  اندازه  به  که  نوعی  به  کند 
ساختمان سازی در مدت 3 سال صرف شد و 

چرخه اقتصاد کشور را معیوب کرد.
مردم با هیچ دولتی تعارف ندارند!

گفت:  دولت  منتقدان  به  خطاب  ناصری 
بود  نمی  مردم  استقامت  و  صبوری  اگر 
ارام  را  التهاب  پر  بازار  توانست  نمی  دولت 
ندارند.  تعارف  دولتی  هیچ  با  مردم  و  کند 
وی با تاکید بر اینکه باید تحقق شعار سال 
و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد 
افزود:  گیرد،  قرار  توجه  مورد  مقاومتی 
دولتی  دستگاه  به  منحصر  مقاومتی  اقتصاد 
برای عملیاتی  باید  و همه  نیست  اجرایی  و 

در  کرد:  تاکید  کنند.وی  تالش  آن  شدن 
گذشته بازار  پر التهاب کسی جرات خرید یا 
عملکردهای  گزارش  اکنون  نداشت  فروش 
خود را به مردم نشان دهید تا بدانند در این 

دولت چه گذشته است.
هیچ محدودیتی برای تامین

کاالهای اساسی مردم نداریم
رو  پیش  انتخابات  به  اشاره  با  فرماندار 
بیان کرد: با دستور وزیرکشور از 25اسفند تا 
29استفند ثبت نام انتخابات شروع می شود. 
کشاورزی  مدیرجهاد  محمدی  جلسه  این  در 
ما  اکنون  و  عید  ایام  در  کرد:  بیان  بیرجند 
هیچ محدودیتی برای توزیع و تامین کاالهای 

اساسی نداریم وی افزود:مرغ منجمد 220تن 
، شکر 10، برنج 150 و گوشت قرمز ۴0تن 
پیش بینی کردیم و به هر اندازه که بازار تنظیم 

شود کاال تامین و توزیع می کنیم.
)Ava.news14@gmail.com(
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در  استان  علمیه  های  حوزه   - خبر  گروه 
مدت  به  استاندار  سخنان  به  اعتراض  پی 
دو روز تعطیل اعالم شد. مدیر حوزه های 
پی  در  اظهارکرد:  مهر  با  گفتگو  در  علمیه 
خراسان  استاندار  مسئوالنه  غیر  اظهارات 

به  دولت  مسئوالن  توجهی  کم  و  جنوبی 
جمعه  ائمه  و  فقیه  ولی  نماینده  اظهارات 
اسفند   19 و   18 استان  علمیه  های  حوزه 

بود.  خواهد  تعطیل 
علما،  تحصن  کرد:  بیان  مشرفی  محسن 

علمیه  حوزه  محل  در  مردم  و  روحانیون 
برگزاری است.  بیرجند در حال  معصومیه 

تحصن  مراسم  در  نیز  فردوس  جمعه  امام 
پی  در  جماعات  ائمه  و  علمیه  حوزه های 
سخنان اخیر استاندار با بیان اینکه به جای 

کارخانجات  تعطیلی  برای  هنر،  برای  گریه 
تغییر  علت  کرد:  اظهار  کنید  گریه  فقر  و 
نتوانست  که  بود  این  تنها  قبلی  استاندار 
رأی  می خواهید  شما  که  افرادی  برای 
این  در  نیز  نهبندان  جمعه  امام  کند.  جمع 

تجمع  گفت: ما امنیت و آرامش کشورمان 
نباید  و  هستیم  شهدا  خون  مدیون  را 
مسئوالن عالی رتبه حرف دشمنان را بزنند 
آن  رسانه های  که  شود  مطرح  سخنانی  و 
سوی آبها از این سخنان خوشحال شوند.

واکنش حوزه های علمیه خراسان جنوبی به سخنان استاندار

جلسۀ ستاد مدیریت بحران شهرداری؛ بدون شهردار

با  عروسک  موزه  گذشته  روز  کاری- 
کربن  ترسیب  پروژه  مسئوالن  همکاری 
استان، موزه عروسک های ملل و کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی و با هدف آشنایی مردم به ویژه نسل 
و  هنر  و  فرهنگ  و  ها  عروسک  با  جوان 
طبیعت خراسان درعمارت اکبریه افتتاح شد. 
مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن  بیان کرد: 
عروسک  اولین  عنوان  به  ها  عروسک  این 
هایی که در کشور ثبت ملی شده اند نیاز است 
و  داستان  ها،  این عروسک  معرفی  درباره  تا 
به  سازندگانشان  معرفی  نیز  و  ساخت،  نحوه 
نسل جدید، عالقه مندان و گردشگران اقدام 

مؤثرتری صورت پذیرد.

مراسم  در  ملل  عروسک های  موزه   مدیر 

موزه  اینکه  بیان  با  موزه  این  افتتاح 

شامل  بیرجند  هنر  و  فرهنگ  عروسک، 

بخش هایی از جمله مجموعه عروسک های 

که  تاجمیر  بانوان  ساخته  مردم شناسی، 
را  تاجمیر  در  ساکن  بلوچ  مردم  زندگی 
مجموعه  افزود:  می گذارد  نمایش  به 
عروسک های چوبی اقوام ایرانی که بیانگر 
ایران هستند  مختلف  مناطق  مردم  پوشش 
بر  که  سازه هایی  و  عروسک ها  مجموعه  و 
گیاهی  و  جانوری  انسانی،  نقوش  اساس 
نیز  شوند  می  ساخته  تصویری  قالیچه های 
جزء مجموعه عروسک هایی هستند که در 

این موزه قرار می گیرند.

100 میلیون اعتبار برای موزه عروسک ها
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
موزه  دومین  کرد:  عنوان  نیز  گردشگری  و 

 100 بر  بالغ  اعتباری  با  ایران  عروسک 
با  رمضانی   شد.  اندازی  راه  تومان  میلیون 
بیان اینکه  اعتبار الزم برای راه اندازی این 
موزه، از محل پروژه ترسیب کردن اداره کل 
میراث  و  ملل  عروسک  موزه  طبیعی،  منابع 
در  افزود:  است  شده  تأمین  نیز  فرهنگی 
تخریب  از  جلوگیری  و  دام  کاهش  راستای 
مراتع به دنبال ایجاد مشاغل سنتی، بومی و 
صنایع دستی منطقه روی آوردیم وی با ابراز 
خرسندی از اینکه  هم اکنون این عروسک 
فروش  به  نیز  تهران  های  فروشگاه  در  ها 
می رسد خاطرنشان کرد: هر عروسک بیانگر 

قصه ای از زندگی مردم عشایر است.
)Ava.news12@gmail.com(

افتتاحدومینموزهعروسک،فرهنگوهنرکشوردرعمارتاکبریهبیرجند
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
اَلِعباَدُه َسبعوَن ُجزء، اَفَضُلها ُجزًء َطلَُب الَحالِل

عبادت هفتاد جزء است و باالترین و بزرگترین جزء آن کسب حالل است.
)ثواب االعمال و عقاب االعمال(

دقت های الزم افزایش یابد ، دغدغه 
آیت  ا... جنتی برطرف می شود

عبدالرضا رحمانی  فضلی، وزیر کشور در پاسخ به 
رئیس  جنتی  آیت ا...  اخیر  اظهارات  درباره  سوالی 
مجلس خبرگان در مورد ضعف نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا، گفت: نظارت بر 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر بر عهده مجلس 
شورای اسالمی است و تجربیات خوبی هم در این 
یابد، دغدغه  افزایش  اگر دقت الزم  دارند؛  زمینه 
آیت ا... جنتی برطرف خواهد شد. وی درباره تبعات 
قانون  اگر  گفت:  آتی،  انتخابات  شدن  قطبی  دو 
قطبی  دو  شاءا...  ان  شود،  رعایت  همه  سوی  از 
نمی شود. اگر فعالیت ها به صورت عمومی و برای 
نباید  اما  ندارد،  مشکلی  باشد،  مشارکت  افزایش 

تبلیغات برای فرد خاصی صورت بگیرد.

نامه رضایی به روحانی: دوگانه سازی های 
انتخاباتی این  بار کارساز نخواهد بود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای 
به روحانی هشدار داد که راه اندازی دوقطبی های 
مقابل  در  انتخاباتی همچون جنگ و ضد جنگ 
ناکارآمدی ها کارساز نخواهد بود. محسن رضایی 
در این نامه به صراحت خطاب به رئیس جمهور 
گفته که ترامپ، اوباما نیست و دولت باید یخبندان 

بازار را حل کند و پول ملی را نجات دهد.

افرادی غیر از روحانی هم از اصالح طلبان 
نامزد ریاست جمهوری خواهند شد

رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: نظر شخصی 
من است که در نهایت به آقای روحانی می رسیم 
)اصالح طلبی(  جریان  این  در  طبیعی  طور  به  اما 
افراد دیگر هم کاندیدا خواهند شد و این طبیعی 
شورای  هنوز   : افزود  عارف   رضا  محمد  است. 
رابطه  این  در  اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی 

تصمیم گیری نکرده است.

مجری احتمالی مناظره های انتخاباتی

معاون سیما از مرتضی حیدری به عنوان مجری 
احتمالی مناظره های انتخاباتی یاد کرد و در عین 
حال درباره ی حساسیت این مناظره ها  تاکید کرد 
که صداوسیما تجربه های الزم را در این زمینه به 

دست آورده و نباید مردم را تحریک کند.

چرا الریجانی در همایش انتخاباتی 
اصولگرایان حضور پیدا نکرد؟

بیان  در  اصولگرا  سیاسی  تحلیلگر  ایمانی  ناصر 
مردمی  جبهه  در  الریجانی  عدم حضور  علل 
نیروهای انقالب اسالمی گفت: وی تمایل ندارد 
در جایگاه ریاست مجلس به عنوان چهره پررنگ 
جناحی اعم از اصولگرا یا اصالح طلب در هیچ کدام 

برگزاری مراسم جشن نیکوکاری در مدرسه پسرانه سما بیرجند               عکس: گرگیعکس روز از دوره های انتخاباتی مطرح شود.

روایت رهبر انقالب از نامه ای که موجب 
شد تا ایشان درخت میوه بکارند

در هفته منابع طبیعی، حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی دو اصله نهال میوه، 
منتشر  فیلمی که  در  انقالب  رهبر  غرس کردند. 
درخت  غالبا  سال  هر  »من  است،فرمودند  شده 
های کاج و سرو و این ها می کاشتم یا چنار؛ که 
درخت چنار خیلی الزم، مفید و مهم است؛ لکن 
یک نفری در یادداشت های مردمی که به صورت 
روزانه مطالعه می کنم، نوشته بود که چرا درخت 
میوه نمی کارید؛ لذا امسال ما میوه کاشتیم، یکی 
سیب یکی گیالس؛ امیدواریم که ان شاءا... به بار 

بنشیند، میوه دهد و از میوه اش استفاده شود.« 

منوچهر متکی : عربستان مجبور است
 به اشتباهاتش اعتراف کند

منوچهر متکی با اشاره به سفر اخیر عادل الجبیر 
به عراق گفت: این سفر نشان دهنده این است که 
آنها ناگزیرند عمال به اشتباه شان اعتراف کنند و 
اگر در قبال عراق تغییر موضع شان را شروع کرده 
اند، می توانند این تصحیح موضع را به سایر نقاط 
منطقه هم تسری دهند. وزیر پیشین امور خارجه  
با بیان اینکه برای سعودی ها تغییر مواضع شان 
در خصوص یمن و سوریه امروز بهتر از فرداست، 
افزود: اگر آنها فردا بخواهند این تغییر مواضع را 

انجام دهند خسارت هایشان بیشتر خواهد شد.

سخنگوی پیشین شورای نگهبان : کنار 
رفتم تاهمفکران آیت ا...جنتی بیایند

ابراهیمیان  نوشت:  ایران 
شورای  حقوقدان  عضو 
رغبت  هم  حاال  نگهبان 
از  صحبت  برای  چندانی 
به  اما   ندارد.  این موضوع 

»ایران« می گوید: ممکن است وظیفه اصلی من با 
کار سخنگویی که شما پیام یک جمعی را برسانید، 
برای  اقلیتی  نباشد. ممکن است آن نظر  سازگار 
من آنقدر مهم باشد که حاضر نباشم از آن بگذرم 
و به جای آن مبانی نظری اکثریتی را بگویم. لذا 
چون راحتی و آزادی اظهارنظر و پیگیری ایده ها 
در بستر شورای نگهبان برایم مهم تر از هر عنوان 
دیگری است، آن را کنار گذاشتم و وظیفه خودم 
را انجام می دهم.« او می افزاید: »من جا را خالی 
آقای  نظرات  به  نظرشان  که  دوستانی  تا  کردم 
متقابل  ایشان همکاری  با  نزدیک  تر  است  جنتی 
داشته باشند.« وی از اختیاراتی سخن می گوید که 
دست دبیر شورای نگهبان را باز گذاشته است و 
به اعتقاد وی، نیازمند بازبینی و تجدید نظر است.  
شورای  »آیین نامه  می کند:  تأکید  ابراهیمیان 
نگهبان، اختیارات زیادی برای دبیر شورای نگهبان 
در نظر گرفته است؛ نظر شخصی من این بود و 
هست که این آیین نامه نیاز به اصالح دارد. ما همه 

ملزم به رعایت قوانین و قواعد هستیم.

کاندیداهای ریاست جمهوری جای انتقاد، برنامه بدهند

وزیر ارتباطات خطاب به منتقدان دولت گفت: عده ای از 
مدت ها پیش به استقبال انتخابات رفته و همه مسایل 
را سیاسی و جناحی می بینند. واعظی افزود: الزم است 
را  خود  برنامه های  کاندیداها  دیگران،  تخریب  جای  به 
برای ریاست جمهوری اعالم کنند تا مردم بتوانند تصمیم 
بهتری بگیرند. وی اظهار کرد: عده ای تالش دارند در بحث برجام پشت رهبری 

پنهان شوند در حالی که صحبت های ایشان درباره  برجام مشخص است.

سرمایه گذاری روی روحانی ریسک بزرگ است                  

اصالحات  جریان  فعاًل  گفت:  ملی  رسانه  اسبق  رئیس 
و اعتدال و شخصیت های برجسته و بزرگان آنان همه 
البته  گذاشته اند،  روحانی  آقای  سبد  در  را  تخم مرغ ها 
ریسک بزرگی می کنند. ضرغامی افزود: در هیچ یک از 
دوره های قبل و دولت فعلی، اختالفات و ناهماهنگی بین 
دستگاه های دولتی تا این اندازه برجسته و نگران کننده نبوده است. علت اصلی 
آن هم عدم حضور مستمر آقای روحانی در جریان فعالیت های وزارتخانه هاست. 

کنعانی مقدم: اینکه بقایی می گوید »یک نفر باید فدا شود« اعالم جنگ است 
حسین کنعانی مقدم با بیان اینکه تیم احمدی نژاد با روشی ماکیاولیستی وارد فاز دو قطبی کردن انتخابات شده است در مورد لیست منتخب جمنا گفت: 
اسامی رئیسی یا میرسلیم در بین منتخبان جبهه مردمی انقالب وجود ندارد و هیچ لیستی نیز از سوی اصولگرایان نهایی نشده است. این کارشناس 
سیاسی اصولگرا در مورد اعالم حمایت احمدی نژاد از بقایی در انتخابات آتی در حالی که پیش از این به طور رسمی هر گونه حمایت از کاندیدایی خاص 

را تکذیب کرده بود، گفت: به نظر می رسد که تیم آقای احمدی نژاد وارد فاز دو قطبی کردن انتخابات شده  است و این در حالی است که مقام معظم رهبری آنها و سایر افراد را از 
این که در مسیری حرکت کنند که فضای انتخابات به سمت دو قطبی شدن پیش برود برحذر کرده بودند. عضو جبهه ایستادگی در مورد جمله ای که بقایی مبنی بر اینکه »آخر 
حماسه باالخره یک نفر باید فدا شود« بیان کرده است تصریح کرد: بیان این جمله یک نوع اعالم جنگ در انتخابات بوده با وجود این که انتخابات یک نوع رقابت است که باید 
در چارچوب قوانین کشور برگزار شود بنابراین استفاده از این ادبیات نشان می دهد که آنها به  دنبال این هستند که برای رسیدن به پیروزی از تمام ابزارهای ممکن استفاده کنند.

برنامه های  به  جمعه  ائمه  ورود  غروی 
مصلحت  برخالف  را  انتخاباتی  تبلیغات 
به  تا  خواست  آنها  از  و  دانست  شان 
از  حمایت  بدون  جامعه  پدران  عنوان 
جناح های سیاسی تنها مردم را در مسیر 
ارشاد  چارچوب ها  و  شاخص ها  تعیین 
عضو  غروی  محمد  سید  آیت ا...  کنند. 
شورای عالی حوزه های علمیه در پاسخ 
حضور  مجوز  قانون  که  پرسش  این  به 
انتخاباتی  برنامه های  به  جمعه  ائمه 
جناحی  یا  کاندیدا  از  حمایت  منظور  به 
این  حقیقت  گفت:  است،  داده  را  خاص 
به  که  قانونی  ماده  عین  بنده  که  است 
این مهم اشاره دارد را نمی دانم اما انتظار 
این نیست که ائمه جمعه به این مسایل 

ورود پیدا کنند.
مطرح  مساله  دو  اینجا  در  افزود:  وی 

نظر حقوقی و  از  آیا  اینکه  از  اعم  است 
قانونی ائمه جمعه می توانند به حمایت از 
و مطلب  بپردازند  انتخاباتی  کاندیداهای 

این  بتوانند  هم  فرض  به  اینکه  دیگر 
اقدام را انجام دهند آیا مناسب است خود 
اینجا  در  که  بکنند  مساله  این  درگیر  را 

باید گفت این اقدام مناسبی نبوده چراکه 
این  به  نیست که  این  در  آنها  مصلحت 

مباحث بپردازند.

قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو 
تاکید کرد: آنچه مسلم است ائمه جمعه 
باید نقش پدری را در جامعه ایفا کنند اما 

انتخاباتی  برنامه های  در جریان  که  این 
در مراسمی حضور پیدا کنند که مستلزم 
حمایت از فرد خاص یا یکی از جناح های 
نیست  آنها  مصلحت  به  است  سیاسی 
بنابراین بهتر است که آنها تنها به بیان 
شاخص ها و چارچوب ها بپردازند و مردم 

را در این مسیر ارشاد کنند.
اخباری  سقم  و  صحت  مورد  در  وی 
اصولگرایان  از  برخی  حمایت  بر  مبنی  
بعید نمی دانم  بنده  از روحانی یادآورشد: 
که برخی از اصولگرایان از آقای روحانی 
که  نیست  خبر  این  اما  کنند  حمایت 
که  می زنم  حدس  تنها  بلکه  می دهم 
این گونه باشد چرا که به طور قطع برخی 
اصولگرایان وی را قبول دارند هرچند که 
انتقاداتی هم  ممکن است در عین حال 

نسبت به عملکردش داشته باشند.

حضور ائمه جمعه در برنامه های انتخاباتی به مصلحت شان نیست
 آنها باید نقش پدری در جامعه ایفا کنند / حمایت بخشی از اصولگرایان از روحانی بعید نیست

عزیزان بزرگوار جناب آقای حاج حسن قندریزان و خاله عزیزمان 

خاندان معزز و داغدار اکبرپور 
عروج زود هنگام آن یار سفر کرده محمود آقای عزیز را صمیمانه تسلیت می گوییم 
اخالق نیکوی 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

خانواده های محترم اکبرپور، قندریزان و بیکی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی 

شادروان محمود اکبرپور 
را حضور شما بزرگواران 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
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی - داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( 

زائرین گرانقدر کاروان عتبات عالیات 
مورخ 95/12/7

 زیارت کوی عشق حسینی بر شما گوارا باد
امیدوارم خداوند سعادت مجدد سفر به عتبات عالیات را نصیب شما 
نماید. بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر از همراهی با حقیر را پذیرا باشید. 

خدمات شایسته 
جناب آقای کربالیی مهدی سبزه کار مداح محترم اهل بیت )علیهم السالم(

 را ارج می نهم.

مدیر کاروان دفتر زیارتی عماد بیرجند  

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی   مدیر محترم حج و زیارت خراسان جنوبی 
جناب آقای حاج حسن امیرآبادیزاده  

مدیر عامل محترم شرکت زیارتی نور المهدی  و همکاران محترم عتبات مورخ 95/11/30
ضمن عرض خداقوت و تبریک به جهت این توفیق و آرزوی تداوم و تعمیق این امتیازات از تالش های خالصانه و همراهی شما بزرگواران با اجرای 

برنامه های فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در کربالی معلی حالوت سفر زیارتی را برایمان به یادگار گذاشت. مراتب سپاس بیکران ما را پذیرا باشید. 

زائرین هیئت حسینی حاجی آباد  

همکار گرامی 
جناب آقای دکتر 

سید هادی موسوی
بدین وسیله درگذشت ابوی گرامی

 را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
برای  و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای 
جزیل  اجر  و  جمیل  صبر  بازماندگان 

خواستاریم.

همکاران تان: مالئی، مودی
 فرهادی، کاردان مقدم 










