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فرماندار شهرستان فردوس منصوب شد / بازدید ۱۲۰۰ گردشگر خارجی از جاذبه های خراسان جنوبی / فرمانده انتظامی استان : رسيدگی به خودکشی در اولویت مسائل اجتماعی قرار گيرد / امنيت پایدار در مرز فراهم است/ سرفرازی ، معاونت استاندار : دغدغه اصلی دولت از بين بردن مشکل بيکاری و ایجاد اشتغال است / استاندار در سازمان برنامه و بودجه موضوعات کاری را مورد پيگيري قرار داد  صفحه ۷

سخنگوی دولت : 
تيم سياسی ویژه ای در صداوسيما

تخریب  دولت را برعهده دارند

دبيرکل حزب مردمی اصالحات  : 
برای رئيس دولت پيش شرط داریم

 از نامزد کنار روحانی حمایت می کنيم

دبيرکل حزب مردم ساالری : 
روحانی گزینه نهایی اصالح طلبان

در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶  نيست

معاون پارلمانی رئيس جمهور  : 
 هيچ شرط و شروطی برای حمایت

 از روحانی در انتخابات ۹۶ مطرح نشد

نماینده ولی فقيه در استان : 
نخبگان جلوی خام فروشی مواد معدنی

 در خراسان جنوبی را بگيرند
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سرمقاله

تصمیمی همراه با 
هوشمندی و افتخار
* سردبیر

 صحنه های زندگی برای هرکدام از ما صحنه های
 آزمایش الهی ، انتخاب و تصمیم هستند، سرنوشت های

ما در همین صحنه های مهم تعیین می شوند و 
وقتی تصمیم های مهم و عاقبت اندیشانه گرفته 
و عمل شوند، فرصت های مناسب تری برای ما و 

در پیش رو قرار می گیرند. 
 پس از آغاز تحصن علما، روحانیون و ائمه جمعه معزز
آوا ی  روزنامه   ، استاندار  اظهارات  علیه   استان 

بنا به رسالت مطبوعاتی اش  و با توجه به رصد 
دقیق و عمیقی که به ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۳ (

ادای احترام به مقام شامخ شهداء گمنام توسط بانوان دانشگاه علوم پزشکی بيرجند آماده باش۰ 5هزار هميار پليس در استان 

    جمعیت استان بیشترین رشد درایران  
طبق سرشماری امسال جمعیت استان  768 هزار و 898نفر می باشد. از این جمعیت  389هزار و 917 نفر مرد و 375 و 981 نفر زن هستند

صفحه ۷

پایان تحصن
متحصنین در مدرسه علمیه سفیران هدایت بیرجند 
با بیانیه ای به تحصن خود در اعتراض به اظهارات 
استاندار در جمع هنرمندان پایان ... ) مشروح  در صفحه ۷ (

رشته های نساجی 
فردوس پنبه شد

صفحه ۳

تاسیس زیر ساخت  
صنعت فوالد در استان

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت درگفتگو با 
 آوا از ساخت و بهره برداری» کارخانه گندله سازی« 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت فوالدکشور در بیرجند 

خبر داد و گفت : ... ) مشروح  در صفحه ۷ (

دوست عزیزم 

جناب آقای دکتر مجتبی تاجری 
ضایعه درگذشت مادر گرامی تان را از صمیم قلب خدمت شما و خاندان 
بزرگ تاجری تسلیت عرض می نمایم، خداوند متعال روح پاک شان را با 
سرورش حضرت فاطمه زهرا )س( محشور نماید و به بازماندگان صبر جمیل 

عنایت فرماید.

سعید هاشم نژاد 

جناب آقای پاک گهر 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت، توانمندی و درایت شماست، تبریک عرض نموده 

در سایه الطاف الهی موفق و پیروز باشید.

از طرف کوشکی ، ندا ، فضلی نژاد ، محمدپور 

جناب آقای سید محمد پورشمسیان 
ضایعه دردناک درگذشت برادر گرامی تان

 مرحوم سید احمد  شمس آبادی
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان صبر الهی خواستاریم.

کارکنان بانک ملت مرکزی بیرجند  

با قلبی آکنده از غم و اندوه اولین سالگرد درگذشت
 همسری مهربان، پدری فداکار و برادری دلسوز

مرحوم حاج حسین مالئی
 را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹5/۱۲/۲5 از 
 ساعت ۱5/3۰ الی ۱۶/3۰ در محل حسينيه گازاریها منعقد می گردد، 
حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود. 

نام شعب کشيک بانک ها
 در ایام پایانی سال و نوروز ۹۶

 اولين سالگرد آسمانی شدنت را با چشمانی اشک بار گرامی می داریم
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری معزز و صالحه

 مادری مهربان و فرزندی فداکار 

مرحومه مومنه ناهید ابراهیم آبادی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش - همسر محمد فوداجی( 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹5/۱۲/۲5 از ساعت ۱5:3۰ الی ۱۶:3۰ 

در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: فوداجی ، ابراهیم آبادی ، پروین ، زرگر ، عباس زاده ، واسعی 
 عشقی موحد ، مزگی نژاد ، علی آبادی ، اکبری و سایر فامیل وابسته

خانواده های: مالئی ،علوی، رضائی، طوفانی نژاد، بهدانی، سلطانی، حسینی و سایر فامیل وابسته 

به مناسبت سومین روز درگذشت
 همسری مهربان و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

کربالیی سید احمد شمس آبادی
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹5/۱۲/۲5 از ساعت 3 الی 4

برگزار می گردد   بعدازظهر در محل حسينيه روستای شمس آباد 
حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شمس آبادی، پورشمسیان، حاجی آبادی، امیرآبادی، انصاری، سعیدی و سایر بستگان

شرح در صفحه آخر
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 زمان پرداخت آخرین یارانه سال 95 اعالم شد

باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از واریز هفتاد و سومین مرحله پرداخت یارانه  نقدی ۴۵۵۰۰ 
تومانی در ساعت ۲۴ روز سه شنبه خبر داد. براساس اعالم سازمان هدفمندسازی یارانه ها، هفتاد و سومین دوره 
پرداخت یارانه نقدی به خانوار، روز چهارشنبه ۲۵ اسفند 9۵ قابل برداشت می شود.

ازدواج تنها راه رسیدن به آرامش است
حسینی - مراسم جشن والدت حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و گرامیداشت مقام 
مادر، صبح دیروز در محل سالن اجتماعات شهید دکتر رحیمی دانشگاه علوم پزشکی 
برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم حسین فرازی نیا مدیرعامل بنیاد صیانت از 
نهاد مقدس خانواده خراسان جنوبی به شان و منزلت واالی این بانوی بزرگوار اشاره 
کرد. وی با بیان این که در روایت های متعددی، پیامبر)ص( حضرت زهرا)س( را 
محبوبترین و عزیزترین شخص نزد خود دانسته است عنوان کرد: ایشان کسی هستند 
که در آیه مباهله و تطهیر در کنار فرزندانشان قرار گرفتند، کسی که باطن آیه نور 
و سوره قدر است. فرازی با اشاره به این که ائمه به وجود این مادر افتخار می کردند 
اضافه کرد: امام زمان )عج( حضرت فاطمه زهرا)س( را به عنوان الگو خود قرار داده 
اند و امام حسن عسکری نیز می فرمایند: ما حجت خدا بر شما هستیم و حضرت 

زهرا)س( حجت است برای ما ائمه معصومین. 

بی بند و باری جامعه فعلی به دلیل الگو نگرفتن  از حضرت زهرا)س( است

به گفته وی این که االن در جامعه اسالمی بی بند و باری و بی حیایی زیاد شده 
است به دلیل الگو نگرفتن از حضرت زهرا)س( است. مدیرعامل بنیاد صیانت از نهاد 
مقدس خانواده خاطرنشان کرد: به عنوان شیعه و محب اهل بیت ارادت می ورزیم 
ولی در عمل مشکل داریم و گرفتاری های ما از همین جا نشات گرفته است. فرازی 
با بیان این که درباره شخصیت حضرت زهرا)س( همین قدر کفایت می کند که نسل 
معصومان از دامن پاک ایشان بوده، افزود: در روایت قدسی خطاب به پیامبر اکرم آمده 
است یا رسول ا.. تو را خلق نکردم مگر به خاطر علی )ع( و علی)ع( را خلق نکردم مگر 
به خاطر رسول اکرم و شما دو نفر را خلق نکردم مگر به خاطر وجود مقدس حضرت 
زهرا)س(.وی با اشاره به گفته های رئیس دو شبکه ماهواره ای اظهار کرد: آنان اعتقاد 
دارند از آنجاییکه خانواده های شیعه یک ستون به نام مادر دارد، برای تخریب خانواده 
ها و نابود کردن بنیان آن باید این جایگاه را به لجن کشید. مدیرعامل بنیاد صیانت از 
نهاد مقدس خانواده ادامه داد: ما حضرت زهرا)س( را به عنوان الگو شناخته ایم و باید 
پیروی کنیم و دشمن این موضوع را فهمیده است. به گفته فرازی از روز والدت این 
حضرت، فقط کادو گرفتن یادمان مانده است و فراموش کرده ایم مطابق رفتار ایشان 
عمل کنیم. وی به ثبت 19 طالق در هر دقیقه در کشور اشاره کرد و یادآور شد: این 
موضوع شوخی نیست و باید الگو و روش زندگی را درست کنیم.مدیرعامل بنیاد صیانت 
از نهاد مقدس خانواده از سخنان مقام معظم رهبری در سال 91 درباره سبک زندگی 
یاد کرد و ادامه داد: ایشان چندین عامل را معرفی کردند که یکی نبود کرامت و جایگاه 
زن در جامعه است. فرازی اضافه کرد: زمانیکه در آگهی های استخدام درخواست خانم 
با روابط عمومی باال می کنند، تا برای فروش یک جفت کفش یا تلویزیون از الفاظی که 

برای همسرش باید استفاده کند، در جذب مشتری به کار می برد، این معضل است.

ازدواج تنها راه رسیدن به آرامش است

وی مورد بعدی را افزایش آمار طالق ها دانست و اظهار کرد: چرا به قرآنی که بارها در 
ماه رمضان و غیر آن تالوت می کنیم عمل نمی شود؟ مدیرعامل بنیاد صیانت از نهاد 
مقدس خانواده با تاکید بر این که در قرآن هدف از ازدواج رسیدن به آرامش عنوان 
شده است بیان کرد: روانشناسان غربی راه رسیدن به آرامش را آهنگ و رقص می 
دانند، در حالی که تنها راه آن وصل شدن به خداست. به گفته فرازی نماز درمانگاه 
است و باید برای رسیدن به آرامش از تنها خواندن معمولی آن خارج شد و نماز درمانی 
را به خانه ها آورد. وی انتخاب درست را اولین کاری اعالم کرد که شادی و نشاط را 
به همراه می آورد و اظهار کرد: نباید در انتخابات خود عجله کرده و از طرفی ساده 
گرفتن ازدواج را با انتخاب درست اشتباه نکنیم. مدیرعامل بنیاد صیانت از نهاد مقدس 
خانواده معتقد بودن به آشنا شدن با اصول و اخالق خانوادگی را مورد دوم دانست و 

عنوان کرد: احترام متقابل در خانواده را حفظ کنید.

مقایسه کردن، عامل بسیاری از طالق ها

فرازی با تاکید بر این که توجه به خوبی ها نیز در آرامش زندگی موثر است اضافه 
دلیل  که  بپرهیزید  کردن  مقایسه  از  باشید  داشته  می خواهید شادی  اگر  کرد: 
بسیاری از طالق ها همین مورد است. وی با اشاره به نقش اعتماد در زندگی به 
عنوان عامل دیگر، بیان کرد: تا می توانید از موهبت های الهی، زیبایی و جایگاهی 
دارد. تاثیر  شما  زندگی  در  چقدر  ببینید  و  کنید  استفاده  زندگی  در  دارید  که 
اگر در  این که  بیان  با  پایان  نهاد مقدس خانواده در  از  بنیاد صیانت  مدیرعامل 
زندگی و یا تربیت فرزندان مشکلی دارید دو کار را عملیاتی کنید اضافه کرد: هنگام 
اذان در خانه بلند اذان بگویید و قرائت حدیث شریفه کساء را در خانه هایتان داشته 
باشید.در ادامه حجت االسالم مرتضی مرادی معاون نهاد نمایندگی مقام معظم 
نیز به شان حضرت زهرا)س( اشاره کرد و خطاب به حضار  رهبری در دانشگاه 
توصیه کرد: کار شما دانشجویان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی به گونه ای است 
که با مردان سر وکار دارید، پس در رفتارهایتان مراقبت داشته باشید.اهدای جوایز 
به قید قرعه به کسانی که نام مبارک حضرت فاطمه زهرا)س( را داشتند، برگزاری 
مسابقه نقاشی و مولودی خوانی از دیگر بخش های این مراسم بود.پایان بخش این 
مراسم، ادای احترام به مقام شامخ شهداء با قرائت فاتحه، اهداء گل وغبار روبی قبور 

مطهر شهداء گمنام بود.

نوبخت: تیم سیاسی ویژه ای در صداوسیما 
تخریب  دولت را برعهده دارند

گفته  چه  هر  شده  مد  امروز  گفت:  دولت  سخنگوی 
آن  روی  »نه«  یک  منتقدین  برخی  سوی  از  می شود 
آمارهای  به  نسبت   : افزود  نوبخت  محمدباقر  می آید. 
رسمی دولت، کلی و کیلویی حرف زدن جواب علمی 
و کارشناسی نیست. وی با بیان اینکه رسانه ملی گاهی 

کار سخیفی را در اطالع رسانی به مردم انجام می دهد، 
گفت: صدا و سیما از ما سوال کند که چه کارهایی انجام 
شده و بعد بر اساس پاسخ ما جست وجو کند و ببیند آیا 
راست می گوییم یا خیر. او تاکید کرد: کار کارشناسی این 
نیست که با چند مصاحبه با مردم بگویید آثار اقدامات 
دولت قابل رؤیت نیست. از رییس رسانه ملی قدردانی 
می کنم اما یک تیم سیاسی که برخی از برنامه ها را تهیه 

می کنند در زمره آنان قرار نمی دهیم.

برای رئیس دولت پیش شرط داریم
 از نامزد کنار روحانی حمایت می کنیم

دبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه قائل به 
انتخابات  در  اصالحات  جبهه  سوی  از  پوششی  نامزد 
اگر روحانی  ریاست جمهوری سال 96 هستیم، گفت: 
را تنها وارد صحنه رقابت ها کنیم یعنی وی را قربانی 
کردیم. فومنی افزود :  اگر روحانی شروط ما را بپذیرد ما 

از وی حمایت می کنیم که البته شرط ما نیز برای آقای 
روحانی تغییرات راهبردی است.

امیری :  هیچ شرط و شروطی برای حمایت از 
روحانی در انتخابات ۹۶ مطرح نشد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 
نشست اعضای فراکسیون امید با روحانی، نشستی کاری 
بود، گفت: در این نشست هیچ شرط و شروطی به منظور 

حمایت از آقای روحانی برای دولت آینده مطرح نشد.

 روحانی گزینه نهایی اصالح طلبان  نیست
 

گزینه  روحانی  که  گفت  مردم ساالری  حزب  دبیرکل 
نماینده  نیست.   96 انتخابات  در  اصالح طلبان  نهایی 
تهران در مجلس تصریح کرد: اینکه گفته می شود گزینه 
می خواهم  است،  روحانی  آقای  طلبان  اصالح  نهایی 
شورای  اواًل  زیرا  نیست،  چیزی  چنین  که  بگویم 

هماهنگی جبهه اصالحات هیچ نشستی درباره انتخابات 
از  اصالحات  جبهه  هماهنگی  شورای  و  است  نداشته 
همه احزاب اصالح طلب تشکیل شده اما اشخاصی در 
شورای سیاستگذاری اصالح طلبان هستند که ما آن را 
به رسمیت نمی شناسیم و گفته ایم در این باره شورای 
هماهنگی باید نظر دهد. وی افزود : »شورای هماهنگی 
انتخابات  درباره  نظری  هیچ  تاکنون  اصالحات  جبهه 

ریاست جمهوری نداده است

اخبار سیاسی

 به یک نیرو با شرایط 
ذیل نیازمندیم

آشنا به حسابداری ، کامپیوتر  
مجرد - ساکن شمال شهر 

دو شیفت 
09131614320

32438915 

توجه                  توجه 

دفتر تخصصی بیمه و مالیات 
رسا گستر جهت رفاه شما از 

ساعت 7/30 تا 10 شب یکسره 
آماده خدمت رسانی است.
ایام تعطیالت و جمعه دایر

 می باشد
نبش پاسداران 7     
32445563 - چمنی 

نقاشـی ساختمـان
 پالستیک  - اکرولیک  روغنی

 به همراه طراحی دیوار با رنگ 
  09159617909- تنگلی

               دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  

شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند )نوبت اول( تاريخ انتشار: 95/12/25

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 
9 بیرجند با شماره ثبت 2924 ساعت14:30 روز سه شنبه 1396/1/8 در محل 
مسجد فاطمه معصومه )س( واقع در مهرشهر بین جنت12 و 14 برگزار می شود. 
از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور به هم رساند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور 
یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو 3 رأی و هر نفر غیر عضو یک رأی می باشد. 

دستور جلسه:
اخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه   -1

  هیئت مدیره

آگهی مزايده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 953376 اجرایی آقای سعید قاسمی محکوم به پرداخت مبلغ 8.625.000 ریال در 
حق آقای علی پهلوان و مبلغ 420.000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه سعید قاسمی 
تعداد 60 یکسری اموال شامل لباس، کفش، پرده، کیف دستی و به مبلغ هر کیسه 80.000 تومان کارشناسی گردیده و قرار است 
از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 96/1/28 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید. در غیراین صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 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 

در مراسم جشن والدت حضرت فاطمه زهرا)س(، روز زن و گرامیداشت مقام مادر در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان شد:
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ماه  اسفند   18 تاریخ   3741 درشماره  آواسالم 
مطلب ارسالی ام ناقص چاپ شده که استدعابرای 
بدلیل  خالصه  بطور  داشته  آنرا  مجدد  چاپ 
مشکالت مالی پیش آمده چندساله و عدم توانانی 
دربازپرداخت اقساط وام اخذ شده از مؤسسات میزان 
و ثامن االئمه حاضر بفروش کلیه و اعضای بدنم 

می باشم لطفأ چاپ کنید تا این دین را اداکنم .
915...707

درباره  خواهشمندیم  استاندار،  خدمت  سالم  با 
آباد          علی  دشت  شاهد  های  زمین  تکلیف  تعیین 
)متعلق به خانواده شهدا ( دستور پیگیری و رسیدگی 

صادر بفرمایید.
915...177

سالم گشت میاد موتور من رو که پارک هست 
میبره پارکینگ بعد آقایون تابع افغان سر میدان 
هم  کسی  میفروشن  قرص  جور  همه  آزادی 

نیست جلوشون رو بگیره ؟ 
915...024

وقتی مسؤلی به علت عدم شناخت از فضای فرهنگی 
ومذهبی با صراحت به اشتباه خود اعتراف و رسما 
عذرخواهی می کند،نباید عده ای کاسه ای ازآش داغ 
تر از زبان مردم حرف دیگری بزنند اصل بر وحدت 
و پرهیز از تفرقه درجامعه در آستانه انتخابات است 
مگر دیگرمسؤالن بلند پایه کشور اشتباه نمی کنند .
915...211

سالم شهرداری و بهزیستی یه توجه به بازار بکنند 
این بچه های بادکنک فروش واقعا مزاحم هستند 
زور  به  را  بادکنک  پسربچه  یه  پیش  روز  چند  و 
بود  نزدیک  که  گذاشت  ام  بچه  کالسکه  داخل 
چوب انتهای بادکنک توی چشم بچه برود وقتی 
ممانعت کردم شروع  به فحاشی و الفاظ  رکیک 
 کرد ویکدیگر را با همین الفاظ خطاب می کنند

که نشانه سطح تربیت خانوادشان است و در بازار 
البته مربیشان  زن و بچه مردم تردد می کنند و 
خوب آموزششان داده تا از بچه بودنشان استفاده 
داد،شهرداری  می  یادشان  هم  ادب  کنندکاش 
بازار قسمتی  انتهای  ابتدا و  وبهزیستی برای آنها 

مشخص کند تا مانع کسبشان نیز نشود.
915 ... 587
با سالم . کودکان کار که در شهر و سر چهار راه 
؟  ها کار میکنن تحت نظر کدام سازمان هستن 
تابعیتشان ایرانی است یا افغان ؟ شنیدها حاکی از 
آن است که درآمد حاصله را به فرد یا گروه خاصی 
از احساسات مردم جهت درآمد  یعنی   . می دهند 
زایی گروهی سوء استفاده میکنن و نفعی به حال 
خودشان ندارد . از پاسخگویی مسئولین کمیته امداد 

و بهزیستی سپاسگزاریم. 
910...887
نقش  نتوانستند  بزرگان  داد  نشان  اخیر  حوادث 
بود. این  مردم  ایفاکنند.انتظار  بدرستی  را  خود 
های اتاق  در  را  حادثه  مدیریت  و  درایت   با 

دربسته درنطفه خفه می کردند در حوادث طبیعی 
و  باکمترین ضرر  دارند  انتظار  بحران  مدیریت  از 
آسیب حادثه را مدیریت کنند حاال نوبت شما بود.  
915...211

صادرات صنایع دستی از استان خراسان جنوبی ۵ برابر افزایش یافت

تسنیم- معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: صادرات صنایع  دستی از استان خراسان جنوبی امسال حدود 5 برابر افزایش 
یافت.عباس زاده اظهار کرد:  امسال صادرات صنایع دستی خراسان جنوبی، 2 میلیون و 88 هزار و 913 دالر ارزآوری داشت.معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری افزود: پارسال 431 هزار و 872 دالر صنایع دستی ازاستان صادر شده است.وی گفت: بیشترین صادرات گلیم  و صنایع نساجی هستند که به افغانستان صادر شده اند.

 : رهبری  معظم  »مقام  مالیی-  مصطفی 
قاچاق  سّم تولید داخلی است«. این سخن را 
آیت ا.. خامنه ای در اردیبهشت امسال درجمع  
مرزنشینان و بازرگانان کشور بیان کردند. به 
گرچه  انقالب  اولیه  های  سال  ایشان  گفته 
آنقدر کمرنگ  اما  بود،  قاچاق مطرح  موضوع 
بود که کسی به آن توجهی نمی کرد. حتی 
مسئله  قاچاق  هم  مقدس  دفاع  دوران  در 
کشور نبود. دلیل آن هم روشن بود امکانات 
کشور به سمت جنگ سرازیر می شد و سطح 
زندگی مردم به گونه ای نبود که قاچاقچیان 
کنند. معاش  امرار  بتوانند  آن  محل  از 

بانک ها قد کشیدند ؛
 مردم کمر خم کردند !

اکنون به پایان سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و 
عمل رسیدیم اما همچنان پدیده شوم قاچاق 
، »تولید داخلی را می بلعد« و تولیدکنندگان 
طول  کنند.در  راست  کمر  نتوانستند  داخلی 
ها  بانک  قد کشیدن ساختمان  امسال شاهد 
از سپرده مردم بودیم اما این سپرده ها تا چه 
اندازه به تولید داخل و به فریاد مردم رسیده 

است؟ باید مردم قضاوت کنند!؟ 

ورود رهبری برای
 حمایت از تولید داخل

 دولت برای  اینکه  بهتر خواسته های سرمایه 
گذاربخش خصوصی را برآورده کند به فرموده 
 ، مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رهبری  معظم  مقام 
گفتگوی  شورای  و  تولید  موانع  رفع  کارگروه 
اتاق  دبیری  به  را  دولت  با  خصوصی  بخش 
بازرگانی ، صنایع ، کشاورزی و معادن ایران و 
سازمان صنعت و معدن تشکیل داد.در این شورا 
بخش خصوصی مشکالت خود را بیان و در 
همانجا مدیران دولتی و »رأس شورا استاندار« 
به آن موضوع رسیدگی ویژه می کند. سیاست 
به  شبه  یک  را  27میلیاردی  بدهی  ؛  دولت 
58میلیارد رساند !در چهارمین شورای گفتگوی 
،رئیس  استان  در  دولت  با  خصوصی  بخش 
فردوس   نساجی  کارخانجات  مدیره  هیئت 
عنوان کرد: بخاطر سیاست های دولت ارز در 
یک شب از هزار و 226تومان به 2 هزار و 590 
تومان رسید و بدهی 26میلیارد تومانی کارخانه 
را به 58میلیارد تومان تبدیل کرد.وی 8میلیارد 
تولید درخواست  از کارگروه رفع موانع  تومان 
کرده بود اما با 3میلیارد آن موافقت شد آن هم 

به شرط تسویه بدهی خود با دولت.

در  در  ها  بانک  نکردن  همکاری 
پرداخت تسهیالت 

  کباری ادامه داد:مواد اولیه مرغوب نخریدیم 

میلیارد  یک  حداقل  مقررشد  جلسه  آن  در 
برای خرید مواد اولیه به ما پرداخت کنند اما 
کارشناسان بانک در مرکز این طرح را رد و 
دلیل آن را نبود توجیه اقتصادی اعالم کردند.  
حاالدوماه از این مصوبه می گذرد که با کباری 
فردوس  کارخانجات  مدیره  هیئت  رئیس 
گفتگو کردیم که وی بیان کرد:به علت نبود 
برداشت  فصل  اوایل  در  نتوانستیم  نقدینگی 
پنبه  کنیم چون  »پنبه« خریداری  اولیه  مواد 
اول فصل مرغوب تر است.وی با بیان اینکه 
تاکنون بیشتر بدهی خود را تسویه کرده ایم 
افزود: تسهیالت ارزی که ما از دولت گرفتیم 
فعلی  ارز  نرخ  با  اکنون  بوده  بهره 3درصد  با 
27میلیارد  معادل  که  رسد  می  20درصد  به 
تومان به بدهی ما اضافه می کند و ما توانایی 

پرداخت آن را نداریم.
 

مقصر  شود  تعطیل  نساجی  اگر   
سیل  با  خودشان  و  است  دولت 
شد! خواهند  مواجه   بیکاران 

مجموعه  این  در  اینکه  بیان  با  »کباری« 
صنعتی 312نفر مستقیم مشغول به کارهستند 
،ادامه داد: به جز ء مالیات، بیمه و خرج های 
جانبی  فقط ماهیانه 400میلیون تومان حقوق 
پرداخت می کنیم. رئیس هیئت مدیره کارخانه 

دولت  اگر  اینکه  به  اشاره  با  فردوس  نساجی 
خواهد  تعطیل  کارخانه  نکند  حمایت  را  ما 
تعطیل شود  اگرکارخانه  شد خاطرنشان کرد: 
مقصردولت است و خودشان با سیل بیکاران 
تا  تاکیدکرد:  شد.»کباری«  خواهند  مواجه 

را  داریم  که  دارایی  همین  دولت  که  زمانی 
می  نگه  زنده  را  کارخانه  این  نکند  مصادره 
برای  دولت  که  است  ذکر  به  داریم.الزم 
که  بود  کرده  تعیین  مهلتی  ارزی  بدهکاران 
نرخ همان سال 92پرداخت  با  را  بدهی خود 
کنند اما به علت نبود نقدینگی مسئوالن این 

کارخانه نتوانستند بدهی خود را تسویه کنند.

 معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی :
 ورود دالالن به بازار پنبه استان

که  است    ُ پنبه  کارخانه  این  اولیه  مواد   
نساجی   . می شود  استان  کشت  تمام  در  
فردوس یکی از اولین خریداران پنبه کاران  
باره  همین  در  شود.  می  محسوب  استان 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  معاون  با 
عصمتی  کردیم  گفتگو  استان  کشاورزی 
پنبه  برداشت  فصل  کرد:شروع  عنوان  پور 
سال  هر  15بهمن  تا  مهر   15 از  استان  در 
از  برخی  و  کارگر  نبود  علت  به  اما  است. 
شاید  که   سیل،  مانند:  طبیعی  بالهای 
واکاری   « کشاورز  کند؛  تخریب  را  مزارع 
و  دهد  می  انجام  دوباره«  کشت  یا  زمین 
پنبه  برداشت  اوقات  گاهی  دلیل  همین  به 
کشد.معاون  می  طول  هم  اسفند  اوایل  تا 
تولید  از  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات 

امسال خبر داد  پنبه در  12هزار و 800 تن 
و ادامه داد:با وجود اینکه ما خرید تضیمنی 
فروش  به  حاضر  آنها  اما  داریم  کشاورز  از 
نیستند و با قیمت باالتری به دالالن و دیگر 
به قیمت  اشاره  با  استان ها می فروشند.وی 

خرید تضمینی پنبه بیان کرد:ابتدای فصل به 
اکنون  و  و 150تومان  کیلو  3هزار  ازای هر 

2هزار و 950تومان تا 3هزار تومان است.

 معاون صنایع: نساجی فردوس
 می تواند تسهیالت بگیرد

 دبیرکارگروه ستاد رفع موانع تولیددر استان 
با  که  است  و معدن)صمت(  سازمان صنعت 
»مهدی پارسا« معاون صنایع گفتگو کردیم. 
وی درباره کارخانجات نساجی فردوس بیان 
کرد: در ماده 20ستاد رفع موانع تولید کشور 
به  نسبت   است  موظف   )دولت  شده  ذکر 
تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران 
ارزی از محل حساب ذخایر ارزی به دولت به 
نحوه ی که زمان دریافت ارز پس از دریافت 
درخواست متقاضی اقدام کند( که  این قانون 
شفاف سازی شده است.وی با اشاره به این 
ماده قانونی افزود: با هماهنگی های با مرکز 
کشور این قانون شفاف سازی شد و به نوعی 
می  فردوس  نساجی  مسئوالن  رایزنی  با 
تواند تسهیالت دریافت کنند.معاون صنایع ، 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت بیان کرد: 
مسئوالن کارخانه باید در بانک کشاورزی و 
سپه حساب باز کنند و پیگیر موضوع باشند 
ما هم با رایزنی با بانک ها و تشکیل جلسات 

به این کارخانه کمک می کنیم.

جنس   : استان  اصناف  اتاق  رئیس 
کاالی  بعد  10روز  دهید  سفارش 

قاچاق تحویل بگیرد !
یکی از موانعی بر سر راه تولید داخلی قرارداد 
است  ترکیه  و  چین  با  تجاری  مختلف  های 
که بازار ایران از اجناس این کشورها پر شده 
است درهمین باره با یزدان شناس رئیس اتاق 
اصناف استان گفتگو کردیم وی عنوان کرد: 
در هر سال  بالغ بر 4میلیارد دالر البسه قاچاق 
وارد کشور می شود که ضربه جدی به تولید 
داخل است.رئیس اتاق اصناف بیان کرد: طبق 
گزارشاتی که ما از مرکز کشور داریم سفارش 
دهنده در ایران فقط در عرض 10روز کاالی 
از چین و ترکیه  تحویل می گیرد و  قاچاق 
این نشان دهنده تسهیل راه قاچاق است.یزدان 
شناس از  مردم خواست برای حمایت از تولید 
داخل کاالی قاچاق و خارجی نخرند و رسانه 

ها نیز ازتولید داخل  حمایت کنند.

فرمانده انتظامی استان:کشف 14میلیارد 
و 257میلیون ریال البسه قاچاق

 استان ما با وجود هم مرز بودن با سیستان 
وبلوچستان  و افغانستان یکی از ورودی های 
همین  در  که  است  کشور  به  قاچاق  کاالی 
انتظامی  فرماندهی  شجاع«  »مجید  با  باره 
از  استان گفتکو کردیم که وی عنوان کرد: 
ابتدای سال تاکنون 34هزار و 830 ثوب)واحد 
و  14میلیارد  ارزش  به  لباس(البسه  شمارش 

257میلیون ریال کشف شده است.

از حرف تا عمل حمایت
 از تولید داخلی  

 این گزارش حاکی از آن ست که برای عملیاتی 
را  داخل  تولید  باید  مقاومتی  اقتصاد  کردن 
از مزرعه پنبه حمایت کرد تا نساجی ها  نخ 
تولیدکنند و تولیدی های البسه با رقابت پذیری 
با یکدیگربهترین جنس ، کیفیت و طرح های 
این  اما  برسانند  مردم  به  را  اسالمی  و  ایرانی 
با همت  جزء  به  نخواهد شد  موضوع محقق 
و  همبستگی  داخل،  ازتولید  حمایت  در  مردم 
حمایت دولت برای جلوگیری از ورود کاالهای 
قاچاق وهمراهی بانک ها که با ارائه تسهیالت 

می توانند تولید داخلی را به رونق بیندازند..!
)Ava.news14@gmail.com(

رشته های نساجی فردوس پنبه شد
موانع بی پایان بر سر راه صنعت پارچه استان:

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( پس از آغاز تحص علما، 
روحانیون و ائمه جمعه معزز استان علیه اظهارات 
استاندار، روزنامه ی آوای بنا به رسالت مطبوعاتی 
به  که  عمیقی  و  دقیق  رصد  به  توجه  با  و  اش  
روانی  و  ای  رسانه  فضای  از  ای  لحظه  صورت 
استان انجام می داد ، به این واقیعت مهم تأکید 
داشت که هرچند اعتراض و بیان نارضایتی و گالیه 
و  بدیهی  امری   ، شده  مطرح  اظهارات  از  مندی 
غیرقابل ایراد و اشکال است اما با توجه به ایجاد 
شدن  دار  دامنه  و  چندقطبی  و  دوقطبی  فضای 
اختالفات ، بستر ورود دشمن و سوء استفاده عناصر 
فرصت طلب  از شرایط موجود را علیرغم همه ی 

دلسوزی های موجود، فراهم خواهد نمود. 
برای  تالش  ضمن  مختلف  های  شماره  در  لذا 
خودداری و پرهیز جدی از ورود به حاشیه های این 
از هرگونه گرایش  اختالف نظر و همچنین بدور 
سیاسی و جناحی، از طرفین ماجرا خویشتنداری، 
توجه به شرایط ویژه استان و نیز تمکین و توجه به 
منویات مقام معظم رهبری را خواستار شد. دوشنبه 
شب و پس از اعالم پایان تحصن،  علماء، روحانیت 
و طالب انقالبی خراسان جنوبی در بیانیه 6 ماده 
ای خود به رهنمودهای بزرگان استان و توجه به 
شرایط زمانی تأکید کردند که نشان دهنده ی زمان 
شناسی، دشمن شناسی و همچنین توجه آنان به 
مطالبات  پیگیری  برای  مکان  و  زمان  اقتضائات 
مهم و اساسی است. این واقعیت مهم که روحانیت 
معزز و طالب انقالبی همواره پی جویی و تالش 
برای دفاع از آرمانهای انقالب اسالمی را مد نظر 
داشته و بدون توجه به جناح بازی های متداول بر 
 محور دین و ارزش ها جمع شده و حرکت کرده اند

بر هیچکس پوشیده نیست، و لذا تصمیم مهم و 
خطیر دوشنبه شب را می توان تصمیمی مدبرانه 
و هوشمندانه و در راستای احترام به منویات مقام 

معظم رهبری و دلسوزان استان برشمرد. 
بدون شک این خروش ارزشی و تکرار شش روزه

برای  هم  و  دلگرمی  مایه  مردم  برای  هم  آن، 
مسؤولین هشدار باشی مهم و اساسی خواهد بود تا 
ضمن احترام به ارزش های دینی و فرهنگ و سنن 
و آیین های اسالمی هر منطقه، با اظهارات خود 
ولو نظرات شخصی شان باشد، به التهابات دامن 
پیشرفت  و  آبادانی  شیرین  های  فرصت  و  نزنند 

استان را به تلخی نرسانند.
اینچنین بلوغ و رسیدگی فکری و اررزشی در میان 
مردم،  دلسوزان  و  استان  مذهبی  و  دینی  طبقات 
مایه افتخار و مباهات است و امید است در آینده و 
در راستای اهداف بزرگ توسعه استان که همواره 
مورد تأکید و تکریم همه ی دلسوزان بوده و به 
از  افراد  ی  همه  حضور  محتاج  ضرورت  حسب 
نظرات و گرایش های مختلف است،  بیش از پیش

موردتوجه قرار گرفته و اجرایی شود.

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت
 از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت 2480 و شناسه ملی 10360041832 

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- پس از قرائت گزارش بازرسین 
قانونی و حسابرس، صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 1395/6/31 به تصویب رسید. 2- شرکت تعاونی تولیدی سپید 
دانه بیرجند به شناسه ملی 10360029961 با نمایندگی آقای سید سعید حسینی با کد ملی 0652099300 به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی رایمند امین به شناسه ملی 10380563595 با نمایندگی آقای سید علیرضا یحیائیان بافنده با کد ملی 0933698860 به عنوان بازرس 
اصلی و شرکت سهامی زراعی سهل آباد به شناسه ملی 14000242823 با نمایندگی آقای محمد اسماعیل یزدانی با کد ملی 5249499252 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 
شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و صورت های مالی انتخاب شده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  

آگهی مزایده اموال غیر منقول - رهنی 

ششدانگ یک دربند مغازه و آپارتمان فوقانی دارای پالک ثبتی 985 فرعی از 249- اصلی بخش دو واقع در بیرجند، خیابان 
مدرس نبش مدرس 14 پالک 58 و 178 ملکی آقای ابوالفضل بابائیان فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه یک دارنده شماره 

ملی 0652478603 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 24325 صفحه 231 دفتر جلد 166 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است 
محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی : شماالً به طول 12 متر پی دیواریست به کوچه احداثی شرقاً به طول 5 متر پی دیواریست به 
باقیمانده زمین نه فرعی از 249 اصلی جنوباً به طول 12 متر پی دیواریست به پالک 1054 فرعی غرباً به طول 5 متر پی دیواریست به خیابان 
)حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 120097 مورخ 91/1/28 و متمم شماره 128590 مورخ 92/12/9 دفتر اسناد رسمی شماره 
16 بیرجند در قبال مبلغ سه میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و شش ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی شرکت آسمان پویای بیرجند ثبت شده به شماره 1182 ثبت شرکت های بیرجند به شناسه 
ملی 10360029163 با امضای آقای عقیل خزاعی )مدیر عامل( و آقای محمد رضا امیرآبادی زاده )رئیس هیئت مدیره( برای مدت سه سال 
در رهن بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خویش عمل 
ننموده اند بنابراین بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم 
کننده سند تقاضای صدور اجرائیه علیه نامبردگان را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400241 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده با توجه به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه شماره 95003472 مورخ 95/9/2 کارشناس 
رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ پالک فوق به صورت یک دربند مغازه به مساحت 61/16 متر مربع که به موجب استعالم 
به عمل آمده شماره 2/200079176 مورخ 91/1/27 شهرداری بیرجند از دو معبر به مساحت  29/58 متر مربع در طرح تعریض می باشد 
و آپارتمان فوق دارای مساحت اعیانی 138/47 متر مربع اجرا شده در دو طبقه تجاری به صورت 61/16 متر مربع در همکف و 61/16 متر 
مربع در طبقه اول، نوع سازه ساختمان اسکلت فلزی و نمای آلومینیوم و شیشه  و سنگ و سقف طاق ضربی می باشد. دارای دو امتیاز برق و 
یک امتیاز آب و یک انشعاب گاز و کاربری ملک تجاری می باشد که حسب مفاد صورتجلسه مامور اجرا مغازه در اجاره و تصرف غیر می باشد. 
جمعا به مبلغ 8.260.000.000 ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و در روز یکشنبه مورخ 96/1/27 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. 
مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و 
سایر هزینه های  احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب  و بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعال 
مشخص نگردیده برعهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه 
اجرا وصول می گردد. ضمنا بر طبق گواهی بانک تجارت به  عنوان بستانکار طی نامه شماره 79/979111/1042 مورخ 95/11/11 مورد مزایده 
تا تاریخ 96/3/1 دارای بیمه نامه رسمی است و مجموع طلب بانک راجع به سند رهنی فوق مبلغ 1/856/785/564 ریال اصل طلب و مبلغ 
1.478.234.288 ریال سود و خسارت تاخیر تا تاریخ 95/11/11 اعالم شده  که باستناد ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست 
صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند محاسبه خواهد شد. بر اساس جوابیه ثبتی  شماره 95/11/7 -  301/95/16202 
صادره از اداره ثبت اسناد بیرجند ششدانگ پالک فوق در بازداشت غیر نمی باشد . هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی 
خویش را پرداخت و یا تودیع نماید از انجام مزایده خودداری می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی اعالم شود مزایده روز 

بعد در همان ساعت و مکان برگزار می شود. 
تاریخ انتشار : 9۵/12/2۵      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

کار خوب اتفاقی نیست

شعبـده بـاز تـورا
عضو انجمن شعبده بازان ایران 
عملیات  اجرای  المللی  بین  و 
نمایش  اکروبات،  بازی،  شعبده 
های  گروه  با  همراه  طنز  های 
کرایه  فیلمبرداری،  موسیقی، 
سیستم صوت، نور، نورافشانی 

مزون و لباس عروس
09154960313 

تاالر پذیرایی تاج محل از تاریخ  12/15/ 95  الی  96/1/15 
ورودی و هزینه پذیرایی رایگان می باشد.

دفتر: بین معلم 29 و 31 
آدرس: روبروی دانشگاه پیام نور ظرفیت : 700 نفر 

                 تلفن: 31107     09128958238 - امیر ارسالن هاشمی 
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شوک آخر سال به سینمای ایران؛ خانواده دنیای تصویر، پدرش را از دست داد
 
باشگاه خبرنگاران جوان- علی معلم؛ نویسنده، ناشر، منتقد، تهیه کننده، کارگردان، مجری تلویزیون و بازیگر 
ایرانی  و سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه دنیای تصویر در سن 54 سالگی و در پی حملۀ قلبی، دار فانی را وداع 
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مناسبت ها

25 اسفند ماه

روز بزرگداشت پروین اعتصامی

پروین  به  معروف  اعتصامی  رخشنده  بیتوته- 
که  است  ایرانی  شاعر   )1320-1285( اعتصامی 
ایران«  زن  شاعر  »مشهورترین  عنوان  با  او  از 
پروین  فراوان  زحمات  پاس  به  می شود.  یاد 
اعتصامی در زمینه شعر معاصر ایران و سبک شعر 
مناظره ای، روز بیست و پنجم اسفند )1۶ مارس(، 

روز بزرگداشت این شاعر نامگذاری شده است.
درست  و  فراوان  افتخارات  از کسب  وی پس 
در زمانی که برادرش دیوانش را برای چاپ دوم 
فروردین1320  تاریخ 15  در  آن حاضر می کرد 
)۴ آوریل 1۹۴1( در سن 35 سالگی بر اثر ابتال 
به بیماری حصبه در تهران درگذشت و در حرم 
مقبره  در  قم  در  )س(  معصومه  فاطمه  حضرت 

خانوادگی به خاک سپرده شد. 
پس از مرگش، قطعه ای از او یافتند که مشخص 
نیست او چه زمان برای سنگ مزار خود سروده بود؛ 

و آن قطعه را بر سنگ مزارش نقش کرده اند:
اینکه خاک سیهش بالین است         

اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید         

هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آن همه گفتار، امروز         

سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند         

دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست         

سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد         

هر که را چشم حقیقت بین است
هر که باشی و ز هر جا برسی         

آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد         

چون بدین نقطه رسد مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند         

چاره تسلیم و ادب تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن         

دهر را رسم و ره دیرین است
خرم آن کس که در این محنت گاه         

خاطری را سبب تسکین است

یادداشت

همدلی، نیاز امروز

* علی اکبر یاری القار 

وحدت حلقه مفقوده جوامع مسلمین در عصر 
واحد،  خدای  دارای  که  مسلمینی  است.  حاضر 
اند،  کتاب  یک  و  رحمت  پیامبر  مشترک،  قبله 
قرآنی  نظر  منظور  واحده  امت  متاسفانه  امروزه 
نیستند. دشمنان نیز همیشه آتش بیار معرکه اند 
اندیشی  انتظار دوستی ساده  از دشمن،  البته  که 
است و مسلمین خود باید مجراهای نفوذ استکبار 

را شناسایی و مسدود نمایند. 
در جهانی به سر می بریم که دشمنان ما اسرائیل 
و  یهودیت  نظری  تعارض  رغم  علی  آمریکا،  و 
مسیحیت، نزدیک ترین تعامالت و همکاری ها 
را در قالب منافع مشترک دارند. در داخل کشور و 
استان نیز هم دلی و هم زبانی همواره مورد نیاز و 
عامل رشد و بقاء جمهوری اسالمی است که این 
مهم از نظر رهبری نیز دور نمانده و سال گذشته 
را سال دولت و ملت، هم دلی و هم زبانی نامیدند. 
شاید به واسطه مذاکرات هسته ای و احتمال اتهام 
دولت را به اهمال کاری و نرمش، جهت مقابله با 

این احتمال این نام را برگزیده اند. 
با  مکتبی  و  تنومند  طیبه  شجره  عزیز  اسالم 
صالبت است که اصواًل قائم به شخص نیست ولو 
پیامبر. به عبارتی تعاند، تخالف یا تعاضد و توافق 
شخص یا اشخاصی مانع یا عامل آن نیست زیرا 
حقیقتی وحیانی و وعده ای الهی است. وا... و غالب 
َعلی اَمِره )یوسف، 21(. مشروعیت اسالم فارغ از 

تحصیل تایید یا تکذیب افراد است. 
هفته  چند  این  در  استاندار  گفتار  درباره  چه  آن 
نوع  از  بلکه  مخالفت  جنس  از  نه  است،  مطرح 
البته سوء نیتی  اختالف قرائت و برداشت است و 
است  برائت  بر  اصل  اسالم  در  زیرا  است  نبوده 
مگر اینکه خالفش در مراجع صالحه و دادگاه ها 
احراز گردد. این مقاله گرچه استاندار محترم را از 
سوء نیت مبرا می داند ولی هر شخص بایستی در 
رفتار و کردارش مراقب باشد تا هنجارهای فرهنگی، 
اجتماعی جامعه را رعایت کند و هرچه مناصب بیشتر 
مسئولیت سنگین تر است و تمامی مردم و مسئوالن 
قرار  العین خویش  را نصب  این مهم  بایست  می 
دهند. هیچ انسانی اعم از فرماندار استاندار، روحانی 
و غیر روحانی و ... داعیه این را ندارد و نمی تواند 
داشته باشد که قول، فعل و تقریر او کاماًل منطبق 
با آن ندارد. میلیون ها  بر اسالم بوده و مخالفتی 
انسان مسلمان اعم از عوام و خواص هر روزه دست 
کم در بخشی از اعمال و اقوال شان خالف اسالم 
هست ولی اسالم همواره پایدار مانده و خواهد ماند. 
سوء نیت و عنوان مجرمیت)از قبیل انکار ضروریات 
دینی( مقوله ای است که بایستی در دادگاه های 
صالحه اسالمی بررسی و احراز گردد. البته در زمان 
حکومت شاهنشاهی به واسطه این که دادگاه ها و 
از خواسته  نبود، تحقق بسیاری  حکومت اسالمی 
های مشروع با روش های تحصن و بست نشینی 
به مقصود می رسید، اما امروزه با وجود حکومت 
مجاری  و  مراجع  از  بایستی  خواسته  هر  اسالمی 
خیابانی  نمودهای  نوع  این  شود.  پیگیری  قانونی 
سو  ،هم  اشخاصی  یا  علیه شخص  یا  له  غیره  و 
با منافع کشور نبوده و مضارش بیش از منافعش 
است. طیف بندی و دوگانگی با مصالح انقالب و 
فرمایش رهبری هم خوانی ندارد. انتقاد و حق مسلم 
هر انسانی است. تمام شهروندان حق دارند نسبت به 
عملکرد مسئوالن انتقاد داشته باشند و سوال کنند 
که مسئوالن برای مردم چه کرده اند؟ اما عزیزان 
نکنند.  حرکت  قانون  از  فراتر  نمایند  سعی  منتقد 
قانون فصل الخطاب است. احترام به قانون ایجاب 
می نماید هر کسی با هر دغدغه ای به رفع التهاب 
امور معاضدت نماید. همان گونه که انتقاد حق هر 
خواندن  اسالمی  غیر  و  اهانت  ،ولی  است  کسی 
های  کنش  از  بسیاری  نیست.  چارچوب  در  افراد 
انسانی ما به عنوان مسلمان اصواًل شاید هم سو 
با اسالم نباشد مثاًل همین ربا که چنگ با خداست 
ولی موجب طرد ما از جامعه بزرگ اسالمی نمی 
شود. و هرگونه جرایم می بایست در دادگاه صالحه 
محرز گردد. عزل و نصب مسئوالن نیز روال معمول 
و قانونی خود را دارد که البته مسئوالن مافوق در 
وسع زمانی به آن عنایت خواهند داشت.  عزیزان 
منتقد بطور قطع حسن نیت دارند و دغدغه شان 
مصالح اسالم است ولی در حرکت های اجتماعی 
مهره های بعدی حوادث را دشمن می چیند و کنترل 
از دست اداره کنندگان خارج می شود. نگارنده که 
خود ایام شورش های سال 88 ساکت تهران بوده 
و شاهد دعینی و نزدیک حوادث ،این شورش ها 
ابتدا از تجمعات اندک خیابانی له و علیه کاندیدای 
معینی شکل گرفت و سپس تبدیل به اشکال غیر 
قابل کنترل گردید. از همان روزهای اول رهبری با 
این گونه تجمعات هر چند کوچک نظر مساعدی 

نداشتند که له یا علیه شخصی باشد.
در این استان نیز در صورت تداوم روزها له و 
علیه استاندار کسانی که نه اسالم و نه جمهوری 
گروه  دو  هر  بیرق  زیر  ندارند،  قبول  را  اسالمی 
آگاهی  و  بصیرت  نمود.  خواهند  چاک  سینه 
انتخابات  آستانه  در  نماید  می  ایجاب  انقالبی 
مسئوالن  و  مردم  گفتار  و  رفتار  پیش  از  بیش 
سال  آستانه  در  است  امید  باشد.  بخش  وحدت 
ائمه  تألیف قلوب  احوال و  با تحول  نو و هنگام 
محترم جمعه و جماعات هم چون گذشته، هادی 
یادمان  باشند.  آفرین  وحدت  و  بخش  روشنی   ،
باشد ما همه بندگان عاصی خداوندی هستیم که 
می فرماید: “ ای کسانی که بر خود زیاده روی 
نا امید نشوید که خدا  کرده اید، از رحمت الهی 

همه گناهان را می بخشد”)زمر53( ان شاء ا...

توصیه هایی برای سفر

هرگز این چیزها را از فرودگاه نخرید!

الی گشت- معمواًل فرودگاه پر از فروشگاه، مغازه و 
رستوران است که شما را وسوسه می کند تا در مدتی 
که  در انتظار پرواز هستید به این مغازه ها سر بزنید، 
آنجاست که اگر چیز مناسبی پیدا کردید فکر خرید به 
سرتان می زند، و یا شاید بخواهید در رستوران ها و 
غذاخوری های مختلف غذا میل کنید اما بهتر است 
که دست نگه دارید چون با قیمت هایی باال مواجه 
می شوید، اگر می خواهید بدانید که چه چیزهایی را 

بهتر است که از فرودگاه نخرید با ما همراه باشید: 
* ارز خارجی: کسانی که در فرودگاه مبادله ارز انجام 
می دهند معموال هزینه باالیی برای این کار می گیرند 
برای همین فرودگاه بهترین محل برای چنج کردن 
پول شما نیست. بهترین کار این است که ارز را از عابر 
بانک کشور مقصد دریافت کنید در این صورت هزینه 

های بین بانکی شما به حداقل می رسد.
فرودگاه  های  رستوران  رستوران:  غذاهای   *
به  نسبت  را  خود  منوی  غذاهای  قیمت  معمواًل 
جاهای دیگر باالتر می گذارند. دلیل آن این است که 
هزینه کار رستوران ها در فرودگاه به طور کلی نسبت 
به رستوران هایی که در گوشه و کنار خیابان ها هستند 

بیشتر است. بهتر است ناهارخود را از خانه ببرید.
* بالش گردن: معمواًل در فرودگاه مسافران در 
افزایش قیمت قرار می گیرند  مقابل توطئه های 
مخصوصاً وقتی پای محصوالت راحتی مثل بالش 
گردن وسط باشد. قبل از سفر شما می توانید این 

بالش را با قیمت مناسب خریداری کنید.
* آب آشامیدنی بطری شده: از فرودگاه آب نخرید 
و به جای آن یک قمقمه همراه خود داشته باشید و 
همین که از گیت فرودگاه رد شدید آن را پر از آب 

کنید. تا از دست گرانی ها هم خالص شوید.
* وای فای: با اینکه بیشتر فرودگاه ها وای فای 
رایگان دارند اما بعضی از ترمینال ها همچنان مطابق 
قبل عمل کرده و در آنجا خبری از اینترنت رایگان 
نیست، قبل از اینکه رمز کارت اعتباری خود را برای 
پرداخت هزینه اینترنت وارد کنید ببینید آیا راهی 
وجود دارد که بتوانید رایگان از آن استفاده کنید یا 
نه، راه هایی مثل نشستن در کنار النج یا البی هتل 
فرودگاه می تواند بدون درخواست پسوورد شما را 
به اینترنت متصل کند، یا می توانید به کافه های 
زنجیره ای بروید آنها معمواًل اینترنت رایگان دارند.

س از : حسین جاودانی
عک

کاریکاتور قاب عکسرسول آذرگون داده نما: آوای خراسان جنوبی 

خرابکاری شهرداری، شش روز مانده به عید 

یک  سوغاتی،  تئاتر  جم-  امین  امیرآبادیزاده، 
خوب  استقبال  با  که  بود  حرم  مدافعین  مورد  در  تئاتر 
مردم فرهنگ دوست بیرجند مواجه شد.در همین زمینه 
با نویسنده و کارگردان این اثر، خانم ملیحه محمدی به 
گفتگو نشستیم. وی از سال 7۶ و در سنین نوجوانی فعالیت 
هنری خود  را اغاز کرده است. در همان سال اول ورود 
به این عرصه، سه نمایش اجرا کرده و به عنوان بازیگر 
برگزیده انتخاب شد.دوسال بعد در آزمون مربی گری آزاد 
استان خراسان آن روز شرکت و گواهینامه آن را کسب 
کرد.ازهمان سال او داور مسابقات آموزش و پرورش،مربی 
مدارس شهرستان و استان است وسابقه داوری برای ارشاد 

هم در کارنامه کاری او دیده می شود.

اکثر کارهایم در زمینه دفاع مقدس بوده است

کند:  می  اظهار  خود  کاری  سابقه  خصوص  در  وی 
حدود۴5 نمایش اجرا و در جشنواره های مختلف شرکت 
کار  دو  یا  به جز یک  کارهایم   اغلب  ام.محتوای  کرده 
دهد:  می  ادامه  است.وی  بوده  مقدس  دفاع  موضوع  با 
فکر   می کنم یک حس قلبی است که عالقه زیادی 
به کارهای دفاع مقدس دارم.می افزاید: شاید این حس 
و حال برمی گردد به زمان کودکیم و پسردایی پدرم که 
شهید شدند-دایی صدایش می زدم-از همان زمان هم 
یک عالقه یا دینی در من بوجود آمد که فکر می کنم با 
ساختن تئاتر  با موضوع دفاع مقدس می توانم نیاز روحی 
خود را برآورده کنم. از دلیل انتخاب موضوع مدافعان حرم 
که می پرسم،می گوید: از وقتی شبکه افق را می دیدم و 
خصوصا مصاحبه هایی که با خانواده شهدای مدافع حرم 
می شد، عالقه مند شدم که در این زمینه  کار کنم.شنیده 
هایی هم در مورد مدافعان حرم می شنیدم که باعث می 
شد بیشتر به نوشتن درمورد این موضوع عالقه پیدا کنم.
وی اضافه می کند: به راست و دروغ حرفایی که می زنند 
هم کاری ندارم.به هرحال آنان جانشان را در کف دست 

گذاشته و برای دفاع از حرم می روند.

تمام توانمان را به کار بردیم؛
اما بازهم کمبود امکانات ...

از زمان شروع کار که جویا می شوم، بیان می کند: 
در تابستان به بسیج هنرمندان رفتم تا اطالعاتی در این 
مورد بگیرم.چون اطالعاتم فقط درحد همان که شبکه 
افق را می دیدم و پرس و جو می کردم بود و اطالعات 
از طرح  آنجا جناب سرهنگ یوسفی  نداشتم.در  دقیقی 
من استقبال کردند و کارگاهی به نام   »از ایده تا اجرا« 
را به من معرفی کردند.یک کارگاه سه روزه بود که به 
این کارگاه  برگزار   می شد.در  همت بسیج در مشهد 
مطالب مفیدی مطرح شد و متنی که نوشته بودم چندبار 
بازنویسی شد.وی اضافه می کند : چندمرتبه به اداره های 
مربوطه که فکر می کردم می توانند اطالعاتی در این 

زمینه به من بدهند، مراجعه کردم. 
ولی  دادیم  انجام  را  خود  تالش  نهایت  گوید  می 
کار  بود.چون  امکانات  نبود  بخاطر  کار  نواقص  یکسری 
ذهنی بود،نورهای موضعی می توانست خیلی در تفکیک 

فضاهای واقعی و موضعی به ما کمک کند.اما سالن ارشاد 
این امکانات را نداشت.حتی شخصا لوازم الکتریکی های 

شهر را گشتم اما هچ کدام نداشتند.

هیچ دستمزدی 
برای این تئاتر دریافت نکرده ایم

سالی  در  تئاتر  به  نسبت  خوب  استقبال  از  محمدی 
افزایش  لحاظ  از  افزاید:  می  و  گوید  می  گذشت  که 
هم  طرف  آن  از  و  استان  هنرمندان  تئاتری  فعالیت 
افزایش مخاطبین، سال خوبی پشت گذاشته ایم.اضافه 
با جان ودل کار کردند و  می کند: بچه های گروه ما 
هیچ دستمزدی نه من و نه بقیه همکارانم نگرفتند. وی 
درپایان ضمن تشکر از اداره کل ارشادو فرهنگ اسالمی 
، بسیج هنرمندان و انجمن نمایش استان که همکاری 
خوبی در اجرای این تئاتر داشته اند، ابراز امیدواری می 
کند به این هنر بیشتر توجه شود چون می تواند در زمینه 

فرهنگ سازی در جامعه نقش بسزایی داشته باشد.

تئاتری ها از خواسته های خود می گذرند
 اما از خواسته های اجرایشان نه

در مورد وضع تئاتر استان، پای صحبت علی شریفی رئیس 
انجمن نمایش استان می نشینم.وی فعالیت هنری خود را 
در زمینه تئاتر از سال1353 در کانون پرورش فکری شروع 
کرده است.بعد از تاسیس انجمن نمایشی،وارد این انجمن 
شده و کار های مختلقی از جمله بازیگری،نویسندگی،مشاوره 
هنری در عرصه نمایش بیرجند و استان داشته است. وی می 
گوید: ما خود را از فرهنگ خراسان جدا ندانسته و معتقدیم 
وابستگی های فرهنگی را نمی شود با مرزبندی های 
جغرافیایی جدا کرد و همچنان با هنرمندان سایر استان های 
خراسان همکاری داریم.از لحاظ نگاه و حس و حال هم 
خیلی به هم نزدیک هستیم اما به لحاظ امکانات، تفاوت 
فاحشی وجود دارد. بچه های تئاتر می توانند از خواسته های 

خود بگذرند اما از خواسته های اجرای خود نمی گذرند.

روند خوب نمایش امسال
نوید بخش آینده ای درخشان

های  سال  در  که  ازبحرانهایی  یکی  افزاید:  می 
سطح  گذشته  دهه  بگوییم  توانیم  می  حتی  گذشته  
داشته  بسیاری  افت  تئاتر  و  مردم  بین  ارتباطی 
گاها  مخاطبان،  خوب  استقبال  بخاطر  است؛زمانی 
یا چهار سانس پشت سر هم  اجرایی داشتیم که سه 
شد.  کمتر  استقبال  گذشته  دهه  در  شد.اما  می  انجام 
وی ادامه می دهد : امسال وضع به مراتب نسبت به 
درخشان  ای  آینده  بخش  نوید  این  و  بود  بهتر  قبل 
برای تئاتر استان است.وی عنوان می کند : در سال 
گذشته تئاتر از نظر ارتباط با مخاطب خیلی بهتر شده 
چهار  یا  سه  که  است  شده  اجرا  نمایش   20 حدود  و 
نمایش دیگر در صف اجرا هستند. شریفی می گوید: 
اینترنتی هم وجود  امکان خرید بلیط تئاتر به صورت 
دارد که درنوع خودش در کشور منحصر به فرد است.

سوغاتی ؛ اجرایی موفـق در بهار تئاتر استان
Ava.news12@gmail.com . عکس از : جم

عکس از: مهدی قاضی

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 

صدرو بیمه ثالث در اقساط
 6 ماهه با تخفیف نقدی
 بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه
 از 40 تا 70 درصد تخفیف

 در اقساط 10 ماهه

آدرس: حد فاصل فلکه دوم و سوم مدرس 
مدرس 24 ، جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا 
 نمایندگی مختاری

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا   

  88 73 43 32 -99 73 43 32 -  09155616256 خسرکی

قالیشویی و مبل شویی بهارستان 
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آیه روز  

و بگو ستايش از آن خداست به زودى آياتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهيد شناخت و پروردگار 
تو از آنچه مى  كنيد غافل نيست  سوره نمل ۹۳

حدیث روز  

كسى كه بخواهد از راه گناه به مقصدى برسد، ديرتر به آروزيش مى رسد و زودتر به آنچه مى ترسد 
گرفتار مى شود. امام حسين )عليه السالم(

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمين
شکوه جادوى رنگين كمان فروردين

شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود
سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

شمیم مهربانی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تو را کم داشتن، کم نیست ! 

 * شميم  صفائى 

گاهى بياييد فکر كنيم كه سخن گفتن؛ راه رفتن 
و ... را از چه كسانى آموخته ايم؟ نه ماه از زندگى مان 

را در كنار چه كسى سپرى كرده ايم ! 
آرى !

دنيا ارزش پا كوبيدن به شکمت را نداشت مادر !
درخت  از  تر  بزرگ   ! ام  شده  بزرگ  من  ببين 

آلبالويى كه در حياط خانه مان بود ... . 
مادر ببين ! 

روى  خيابان هاى شهر  تمام  پاى  و  نيستى  تو 
گلوى من است. راه مى روم كوچه به كوچه ...

مرور مى كنم خاطراتى را كه به مرگ نزديکم 
مى كنند. كاش مى شد باز هم به الاليى تو گوش 

فرا داد. تو نيستى و بى تو خانه غرق در ماتم است!
چاره اى كن! تورا كم داشتن،كم نيست ... درد است!

را  ايرانى  كارگر  تعدادى  روسى  مهندس  يک 
براى كار استخدام كرده بود. كارگران بنا به وظيفه 
نماز  خواندن  براى  مى شد  كه  اذان  وقت  شرعى 
به  مهندس  روز  يک  مى كشيدند.  كار  از  دست 
بخوانند  نماز  كار  هنگام  اگر  كه  كرد  اخطار  آنان 
كه  كسانى  مى شود.  كسر  حقوقشان  از  ماه  آخر 
ايمان ضعيف و سست داشتند از ترس كم شدن 
حقوقشان، نماز را به آخر وقت مى گذاردند اما عده 
اى بدون ترس از كم شدن حقوقشان، همچنان در 
اّول وقت، نماز ظهر و عصرشان را مى خواندند. آخر 
نمازشان  كارگرانى كه همچنان  به  ماه، مهندس 
را اول وقت خوانده بودند، بيشتر از حقوق عادى 
ماهيانه پرداخت كرد. كسانى كه نماز خود را به بعد 
از كار گذاشته بودند به مهندس اعتراض كردند كه 
چرا حقوق آن كارگرها را بر خالف انتظارشان زياد 
داده است. مهندس مى  گويد: »اهميت دادن اين 
كارگرها به نماز و صرفنظر كردن از كسر حقوق، 
نشانگر آن است كه ايمان شان بيشتر از شماست 
و اين قبيل آدم ها هرگز در كار خيانت نمى كنند 

همچنانکه به نماز خود خيانت نکردند.«

بس  است، شخصيتى  پروين  از  آرى سخن 
فرازمند،  و  توانا  روحى  صاحب  سترگ، 
شجاعى از زنان ايران زمين در تواتر تاريخ، 
گوهر چرخ ادب. او كه شعرش :نبرد افرازى 
چيره  بس  است  اى  آمد.كوبنده  سر  است 

دست و ميدان دار.
کودکی و خانواده

پروين اعتصامى با نام اصلى رخشنده در ۲۵ 
زاده  تبريز  در  اسفند ۱۲۸۵ هجرى شمسى 
نويسنده  اعتصامى،  يوسف  فرزند  او  شد. 
اعتصامى  اختر  و  ايرانى  معاصر  مترجم  و 
سال  در  او  بود.  قاجاريه  دوره  شاعران  از   ،
۱۲۹۱ هنگامى كه ۶ سال داشت به همراه 
مهاجرت  تهران  به  تبريز  از  خانواده اش 
با  كودكى  از  پروين  خاطر  همين  به  كرد؛ 
مشروطه خواهان و چهره هاى فرهنگى آشنا 
استادانى  از  و  پدر  كنار  در  را  ادبيات  و  شد 
الشعراى بهار آموخت.  چون دهخدا و ملک 
در دوران كودكى، زبان هاى فارسى و عربى و 
انگليسى را زير نظر پدرش در منزل آموخت 

و  رفت  كليسا  ايران  آمريکايى  مدرسه  به  و 
به  آنجا  در  را  تحصيالتش   ۱۳۰۳ سال  در 
اتمام رسانيد. او در تمام سال هاى تحصيلش 
در  مدتى  حتى  و  بود  ممتاز  دانش آموزان  از 
ادبيات  و  زبان  تدريس  به  مدرسه  همان 
تحصيل،  با  هم زمان  او  پرداخت.  انگليسى 

شعر نيز مى سرود.
اشعار کودکی و نوجوانی

هفت  در  اعتصامى  پروين  شعرهاى  اولين 
زيباترين  از  برخى  است   بوده  سالگى 
شعرهايش مربوط به دوران نوجوانى )يازده تا 
چهارده سالگى( او هستند. از كودكى پدرش 
او  به  يادگيرى  شيوه هاى  و  وزن  زمينه  در 
كمک مى كرد. گاهى شعرى از شاعران قديم 
ايران به او مى داد تا بر اساس آن شعر ديگرى 
بسرايد؛ وزن آن را تغيير دهد و يا قافيه اى نو 
برايش پيدا كند. همين تمرين ها و تالش ها 
زمينه اى شد كه با ترتيب قرارگيرى كلمات 
و استفاده از آن آشنا شود و در سرودن شعر 
تجربه كسب كند. از معروف ترين شعرهايى 

مى توان  است  سروده  سنين  اين  در  او  كه 
مرغک،  اى  سنگ،  و  گوهر  شعرهاى  به 
اشک يتيم، كودک آرزومند، صاعقه ما ستم 
اغنياست، سعى و عمل و اندوه فقر را نام برد.

ازدواج پروین اعتصامی
پروين در نوزده تير ماه ۱۳۱۳ با پسر عموى 
كرد  ازدواج  ...اعتصامى«  »فضل  پدرش 
به همراه  ازدواج  و  عقد  از  ماه پس  و چهار 
رفت.  كرمانشاه  به  زندگى  براى  همسرش 
هنگام  و  شهربانى  افسران  از  پروين  همسر 
ازدواج با او رئيس شهربانى در كرمانشاه بود. 
پروين پس از دو ماه زندگى با همسرش به 
با  وى،  با  اخالقى  و  روحى  اختالفات  دليل 
گذشتن از مهريه اش در مرداد ماه ۱۳۱۴ از 
نظامى و خشک  اخالق  همسرش جدا شد. 
لطيف  و  شاعرانه  روحيه  با  پروين  همسر 
جدايى  دليل  اين  و  بود  مغاير  كاماًل  پروين 

پروين از شوهرش بود.
چاپ اشعار پروین اعتصامی

اشعارى  حاوى  او،  شعر  مجموعه  نخستين 

بود  سروده  سالگى   ۳۰ از  پيش  تا  كه  بود 
 ، قطعه   ، قصيده  پنجاه  و  صد  از  بيش  و 
مردم  شد.  مى  شامل  را  مثنوى  و  غزل 
به   ، كردند  او  اشعار  از  فراوانى  استقبال 
كوتاه  مدتى  در  ديوانش  كه  اى  گونه 
مردم ميان  دست  به  دست   ، چاپ  از   پس 
كه  كردند  نمى  باور  بسيارى  و  چرخيد  مى 

آنها را يک زن سروده است .
مجموعه  چاپ  با  پدرش   ، ازدواج  از  پيش 
اشعار او مخالف بود و اين كار را با توجه به 
، درست نمى  اوضاع و فرهنگ آن روزگار 
دانست. او فکر مى كرد كه ديگران ممکن 
 ، را  دوشيزه  يک  اشعار  شدن  چاپ  است 
راهى براى يافتن شوهر به حساب آورند! اما 
پس از ازدواج پروين و جدائى او از شوهرش 

، به اين كار رضايت داد.
دیوان پروین اعتصامی

شعر  قطعه   ۲۴۸ شامل  پروين،  ديوان 
مى باشد، كه از آن ميان ۶۵ قطعه به صورت 
قالب  در  بيشتر  وى  اشعار  است.  مناظره 

قطعات ادبى است كه مضامين اجتماعى را 
در  كشيده است.  تصوير  به  انتقادى  ديده  با 
ميان اشعارش، تعداد زيادى شعر به صورت 
مناظره ميان اشياء، حيوانات و گياهان وجود 

دارد.
ویژگیهای اشعار پروین اعتصامی

بيشتر  اعتصامى  پروين  اشعار  مايه  درون 
غنيمت داشتن وقت و فرصت ها، نصيحت 
به  ستم  و  ظلم  از  انتقاد  اخالقى،  هاى 
مظلومان و ضعيفان و ناپايدارى دنياست. در 
از سبک شعراى  استفاده هايى  پروين  شعر 
را  او  اشعار  است.  شده  نيز  پيشين  بزرگ 
مى توان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول 
شامل  و  شده  گفته  خراسانى  سبک  به  كه 
اشعار  به  بيشتر  و  است  نصيحت  و  اندرز 
اشعارى  دوم  دسته  است.  شبيه   ناصرخسرو 
كه به سبک عراقى گفته شده و بيشتر جنبه 
به  و  دارد  مناظره  نوع  از  ويژه  به  داستانى 
سبک شعر سعدى نزديک است. اين دسته 

از اشعارش شهرت بيشترى دارند.

عارفانه روز

وقتى از اينکه آنچه را مى خواستى بدست 
نياوردى افسرده اى فقط محکم بنشين
 و شاد باش خداوند در فکر دادن چيز 

بهترى به تو مى باشد

هيچ انسانى كامل نيست، اما آدمهايى 
كه خيال مى كنند كامل هستند هرگز

 به درد كار تيمى نمى خورند

وقتى مى خواهى موفقيت خود را ارزيابى 
كنى، ببين چه را از دست داده اى 

كه اين را به دست آورده اى

گنجشکان الف مى زنند: جيک جيک
 جيک جيک »جيک« هيچ كدامشان 

در نيامد تو كه دور مى شدى

618592734
523647918
497813526
964231857
185476392
372958641
239784165
856129473
741365289

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.

شماره3747                          طراح: نسرین کاری
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

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

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

فروش باغ ویال و زمین کشاورزی 
با موقعیت عالی  در  25کیلومتری 

بیرجند به  صورت نقدی 
یا معاوضه با ملک  یا ماشین

09155626712

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 4 ماهه
 0915۳6248۳1

فروش فوری سوپر پامچال 
واقع در بیست متری چهارم خیابان 

طهماسبی به علت تغییر شغل  
09۳547۳4772-۳24444۳6

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

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

0915۳61۳24۳ - شریفی

فروش پراید مدل 88 ، سفید 
صندوقدار، تمیز ، بدون رنگ 

091556۳0508

اجرای طرح های جدید رنگی با ترکیب کاغذ دیواری 
رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر 

کناف و طرح کاغذ دیواری و خمیر برجسته 
طراحی داخل منزل به صورت رایگان )ویژه عید(

نقاشــی ساختمــان باقــران 

09۳84928910-باقری -  09157411071

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳2۳71۳54 - ۳2۳71۳55

قالیشویــی ملکــه

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

فــرش هامـون
فروش ویژه فرش و مبل

 با اقساط 20 ماهه بدون سود/ تعویض مبل و فرش
د نبش مطهری 21/1      32228253
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به چند نیروی آقا و خانم جهت کار 
در باغ رستوران نیازمندیم.

 58۳2۳۳24 -09157285۳21

به یک مدرک فوق دیپلم عمران یا معماری با سه 
سال سابقه بیمه مرتبط جهت اخذ رتبه نیازمندیم.    

۳2409724 - 09156640609

تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

09۳0670۳0۳7
سواری کرایه بین شهری 

 سمند مدل باال - راننده پایه 1
0915۳415704- جعفری 

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
091596۳40۳8
۳2414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

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

091596۳2924- امیرآبادی

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

 09159639065
علـی آبادی 

روغن 5 کیلویی                 22000 تومان
قند 5 کیلویی شکسته       17000 تومان
شکر کیلویی                           2800 تومان 
پودرهوم کر                           2500 تومان

پودرسافتلن                          2500 تومان
چای گلین                             16000 تومان 
ماکارونی 700 گرمی                2000 تومان
دستمال ۳00 برگ                1650 تومان

فلکه طالقانی - روبروی دادگستری کل
 پخش مواد غذایی مروارید    0915160۳194

کلیه اجناس جزیی به قیمت کلی
برنج پاکستانی در حد ایرانی با ضمانت پخت و برگشت 62000 تومان



6
چهارشنبه * 25 اسفند 1395 * شماره 3747

 کی روش اسامی ملی پوشان را اعالم می کند

 ایرنا - رئیس فدراسیون فوتبال،گفت: کارلوس کی روش سرمربی 
تیم ملی، دیدارهای لیگ برتر و رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را 
رصد می کند تا بهترین نفرات را براساس میزان آمادگی و توانایی 
آنان به اردوهای تیم ملی فراخواند.تیم ملی فوتبال کشورمان سوم 
فروردین ماه در دوحه به مصاف نماینده قطر می رود و هشتم 
همین ماه در ورزشگاه آزادی با تیم ملی چین در چارچوب رقابت 

های مرحله مقدماتی جام جهانی 2016 روسیه بازی می کند.

باشگاه های دارای پرونده نزد فیفا 
حق جذب بازیکن و مربی خارجی ندارند

 ایرنا - در آخرین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در سال 
جاری مصوب شد ،باشگاه هایی که نزد فیفا و سازمان های بین 
المللی دارای پرونده و حکم انضباطی هستند تا زمان تعیین تکلیف 
، حق جذب و انعقاد قرارداد با بازیکن و مربی خارجی در لیگ ایران 
را ندارند.در این نشست همچنین آئین نامه رفتاری فوتبال کشور از 
سوی اعضای هیئت رئیسه تصویب و مقرر شد تا اتحادیه فوتبال در 
قالب مشاوره در خصوص صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در صورت 

نیاز با سازمان لیگ برتر همکاری داشته باشد.

 حضور کماندار المپیکی ایران 
در کنوانسیون حقوق معلولین سازمان ملل متحد

طالی  مدال  دارنده  و  المپیکی  کماندار  نعمتی  زهرا  ایسنا-  
تیراندازی با کمان پارالمپیک های لندن و ریو،  در جلسه دفاع 
افراد  ایران در خصوص کنوانسیون حقوق  از گزارش مقدماتی 
دارای معلولیت سازمان ملل متحد که دوم و سوم فروردین ماه 
96 در ژنو برگزار می شود، حضور خواهد داشت. این سومین 
دوره پیاپی است که زهرا نعمتی ورزشکار کرمانی کشورمان در 

این اجالس حضور می یابد.

مرحله پایانی مسابقات انتخابی
 تیم ملی تکواندو بانوان برگزار می شود

فارس- مرحله پایانی رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندوی زنان 
امروز با حضور 22 تکواندوکار در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.

مرحله پایانی مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو زنان برای حضور 
در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی و مسابقات قهرمانی 
جهان با حضور 22 تکواندوکار به میزبانی خانه تکواندو برگزار 
همبستگی  بازی های  دوره  چهارمین  است؛  می شود.گفتنی 
کشورهای اسالمی 26 تا 28 اردبیهشت ماه سال آینده به میزبانی 
“باکو” آذربایجان و مسابقات قهرمانی جهان 2017 نیز 3 تا 9 

تیرماه در “موجو” کره جنوبی برگزار می  شود.

پیشگیری از پوکی استخوان با این نوشابه 

آوای سربیشه- محققان جوان ایرانی موفق 
به تولید نوشابه ای با پایه شیر، برای اولین 
واقع  در  لبنی  نوشابه  شدند.  ایران  در  بار 
نوشابه ای است که با پایه لبنی تولید شده 
است. این نوشابه ها همان طعم و خاصیت 
جای  به  اما  دارند،  را  معمولی  نوشابه های 
رنگ و طعم دهنده های مصنوعی از طعم 

دهنده های حاصل از فرآوری شیر در آن ها 
مضرات  ترتیب  این  به  می شود  استفاده 
آن ها به مراتب کمتر از نوشابه های معمولی 
جای  به  ماست  اسید  از  استفاده  است. 
اسیدهای مضر، الکتوز به جای شکر، تقویت 
از  استخوان ها  پوکی  جای  به  استخوان ها 

دیگر ویژگی های نوشابه لبنی می باشد.

 میان وعده های کم کالری 

اندام  تناسب  اهداف  به  جام جم- رسیدن 
نیاز به انتخاب میان وعده های مناسب و 
البته عالوه بر رعایت  کم کالری هم دارد، 
یک رژیم غذایی سالم.از جمله میان وعده 
های کم کالری می توان به موارد زیر اشاره 
کرد.پاپ کورن: این میان وعده دارای مقدار 
تا  را  تواند شما  زیادی فیبر است که می  

مدت زیادی سیر نگه دارد.بادام: با خوردن14 
دریافت  کالری   98 شما  بدن  بادام  عدد 
خواهد کرد. سیب  پخته شده: سیب یکی از 
سالم  ترین میان  وعده  ها به شمار می  رود .
انبه،کره بادام زمینی مغز تخمه آفتابگردان 
و پسته از میان وعده های کم کالری دیگر 

به شمار می روند.

مبارزی توانمند در برابر نازک شدن مو!

عصر ایران- روغن کرچک، روغنی گیاهی 
به  کرچک   گیاه  های  دانه  از  که  است 
دست می آید. روغن کرچک از ویژگی های 
ضد التهابی و ضد باکتری سود می برد.در 
صورت استفاده برای مو، هنگامی که پوست 
سر خود را با روغن کرچک ماساژ می دهید، 
این روغن به اعماق منافذ پوست راه یافته و 

جریان خون را به سمت فولیکول ها تقویت 
می کند. بر همین اساس، تارهای مو می 
روغن  کنند.  رشد  واقع سریع تر  به  توانند 
کرچک همچنین به نرمی و مرطوب شدن 
موها کمک می کند. پس جای شگفتی 
ندارد که برای تقویت و ضخیم تر شدن مو 

استفاده از این روغن را مد نظر قرار داد.

کودکان را فست فود خور بار نیاوریم

ایسنا- بهره هوشی  کودکانی  که زیاد فست 
خود  ساالن  و  سن   هم  از  می خورند  فود 
کمتر است.فست فودها دارای ارزش غذایی 
سایر  و  امالح  ویتامین،  لحاظ  از  پایین 
مواد مورد نیاز بدن هستند.اگر کودک در 
کمبود  مغذی  مواد  نظر  از  پایین  سنین 
داشته باشد، حتما در دوران نوجوانی نیز 

و  بود.کودکان  خواهد  مشکل  این  دچار 
از فست فودها استفاده  نوجوانانی که زیاد 
می کنند، دچار کمبود کلسیم و ویتامین 
هوشی  بهره   این  بر  عالوه  هستند.  دی 
این  کودکان به نسبت کودکانی که تغذیه 
غذای  و  سبزی  میوه،  حاوی  سالم تری 

خانگی دارند، کمتر خواهد بود.

فارس- به افرادی که از دیسک کمر یا گردن رنج 
می برند توصیه می شود از نشستن های طوالنی 
در  و  کنند  خودداری  خودرو  فرمان  پشت  مدت 
حین رانندگی با سفت کردن عضالت شکم خود 
از فشار آمدن به این نواحی پیشگیری کنند.به 
رانندگانی که به دلیل مسافرت و طی کردن یک 
طوالنی مدت  نشستن  به  مجبور  طوالنی  مسیر 

پشت رول فرمان هستند توصیه می شود، زانوی 
خود را خیلی خم نکنند، در صورت احساس درد 
و  توقف  مدتی  زانوها  ناحیه  در  رانندگی  هنگام 
سپس به رانندگی ادامه دهند.از دیگر نکات که 
باید حین رانندگی به آن توجه کرد این است که 
اگر افراد قصد مسافرت های طوالنی مدت را دارند 
دادن  قرار  با  خودرو  رول  پشت  نشستن  هنگام 

پشتی مناسب گودی کمر را پر کنند.اگر افرادی 
توجه کنند هنگام  باید  رنج می برند  زانو درد  از 
نشستن پشت فرمان خودرو زانوهایشان پایین تر 
از لگن قرار گیرد و اگر از زانو درد رنج نمی برند 
از لگن قرار  باالتر  نیز زانو ها بهتر است مقداری 
تنظیم کردن صندلی خودرو  بگیرند، همچنین 
با توجه به فیزیک افراد کمک زیادی به کاهش 

رانندگی  کرد.هنگام  خواهد  کمر  نواحی  درد 
از آسیب رسیدن به  بهتر است برای پیشگیری 
دست ها فرمان خودرو با دو دست گرفته شود زیرا 
در مواقعی چرخاندن فرمان با یک دست منجربه 
نرمی  از  که  شد.افرادی  خواهد  آرنج  به  آسیب 
ذکر  موارد  است  بهتر  می برند  رنج  زانو  کشکک 

شده را با دقت بیشتری انجام دهند.

 توصیه هایی برای رانندگی در تعطیالت نوروز

K خواص حیرت آور ویتامین

جام جم- ویتامین K معموال در مواد غذایی 
ویتامین  کمبود  نمی شود.  وارد  ما  روزانه 
پوکی  همچون  بیماری هایی  باعث   K
استخوان و ناراحتی های قلبی می شود، و 
را کاهش  ترمیم زخم ها  برای  بدن  قدرت 
می آورد. بوجود  را  درد  شکم  انواع  و  داده 

K1 در انعقاد خود و ترمیم زخم ها بسیار 

باعث طوالنی تر  آن  و کمبود  است،  موثر 
سطحی  چه  زخم ها،  ترمیم  دوره  شدن 
در   K2 ویتامین  می شود.  داخلی  چه  و 
کارکرد ویتامین D و کلیسیم در بدن موثر 
است. این ویتامین از رسوب کلیسیم در 
محل های نادرست بدن همچون مفاصل و 

رگ ها جلوگیری می کند.

مادر و دختر، قربانی قاتل آتش افروز 

جام جم- آتش  سوزی عمدی خانه ای در مشهد جان مادر و دختری را گرفت. پدر خانواده در بیمارستان در جدال با مرگ است.اهالی با مشاهده 
شعله های آتش که از خانه ای در آن خیابان زبانه می کشید، با آتش نشانی تماس گرفتند.آتش از طبقه سوم یک ساختمان چهار طبقه زبانه می کشید و 
یک واحد مسکونی صدمتری در آتش می سوخت و دودی غلیظ از پنجره های خانه خارج می شد.آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز ساختمان، 
با استفاده از دستگاه های تنفسی و تجهیزات خاموش کننده وارد ساختمان شدند و شعله های سرکش آتش را مهار و خاموش کردند. همزمان عملیات 
جست وجو در طبقات سوم و چهارم ساختمان که دارای شش واحد مسکونی بود، آغاز و نسبت به انتقال گرفتاران و مصدومان به خارج از ساختمان 
اقدام کردند.نیروهای عملیاتی بیش از 20 نفر از ساکنان ساختمان را که سه نفر آنها دچار آسیب دیدگی شدید شده بودند، به خارج از ساختمان 
انتقال دادند. مادر 40 ساله و دختر هشت ساله در این آتش سوزی جان خود را دست دادند. پدر خانواده نیز دچار سوختگی شدید شده که پزشکان 
وضعیت او را وخیم اعالم کرده اند.شواهد صحنه آتش سوزی حکایت از عمدی بودن آن داشت. با حضور بازپرس جنایی، اجساد به پزشکی قانونی 
منتقل و در تحقیقات میدانی مشخص شد سال گذشته نیز روی خودروی مرد صاحبخانه اسید ریخته بودند.با توجه به شواهد موجود در پرونده، 

قتل دو عضو این خانواده در آتش انتقام گیری برای تیم جنایی قطعی شد. کارآگاهان سه مظنون را در این پرونده دستگیر کردند.

کالهبرداری میلیاردی از ۴۵۰نفر

نفر کالهبرداری   4۵0 از  بیش  از  که  نوین«  کاران »سبالن  لیزینگ خودرو  مدیران شرکت  مهر- 
در  ضربتی  عملیات  طی  ناجا  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران  تالش  با  بودند  کرده  میلیاردی 
مخفیگاه شان دستگیر شدند.در تحقیقات پلیس مشخص شد، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این 
شرکت لیزینگی فاقد مجوز پس از تأسیس آن با دریافت مبالغی از خریداران خودرو تحت عنوان 
اما در پی شکایت تعدادی  پیش فروش و اقساطی، بدون عمل به تعهدات خود فعالیت می کردند 
از مالباختگان، اعضای هیئت مدیره شرکت متواری شدند.با توجه به متواری شدن اعضای هیئت 
مدیره و نیز وجود 4۵0 شاکی و مالباخته، حکم دستگیری دو متهم اصلی پرونده از سوی بازپرس 
با به کارگیری  ناجا  انقالب صادر شد.مأموران پلیس امنیت عمومی  شعبه دهم دادسرای عمومی و 
شگردهای خاص پلیسی و رصدهای اطالعاتی موفق شدند، مخفیگاه متهمان را در سطح شهر تهران 

شناسایی و طی یک عملیات ضربتی آنها را در مخفیگاه شان دستگیر کنند.

۰99۰3189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 ۴ ۵  ۰ ۰  1 ۴   

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

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

داخل و خارج شهرهمراه: 112۰ ۵61  ۰91۵   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

1۰۰ درصد 

تضمینی
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 14 هزار هدیه  آستان قدس 

 برای نیازمندان 

پوراسد-صبح دیروز به مناسبت شروع سال نو المعی 
مدیر کل آموزش و پرورش از توزیع 14 هزار و280 
نیازمندان  بین  خانگی  لوازم  و  البسه  کاالی  مورد 
خبرداد و عنوان کرد: آستان قدس رضوی یکی از 
نهادهایی است که تعامل سازنده و بسیار نزدیکی 

با آموزش و پرورش دارد.وی با اشازه به اینکه این 
هدایا نسبت به سال قبل 60درصد افزایش داشته 
است افزود: این اقالم در بین 12 منطقه آموزشی 
استان تقسیم می شود.المعی تصریح کرد: ارزش 
هدایا 900 میلیون تومان است که تا قبل از عیدنوروز 

به دست  نیازمندان  خواهد رسید.

بازدید 1۲۰۰ گردشگر خارجی از
 جاذبه های خراسان جنوبی

اداره  گذاری  سرمایه  و  گردشگری  مهر-معاون 
 200 و  هزار  یک  گفت:  فرهنگی  میراث  کل 
های  جاذبه  از  سال  ابتدای  از  خارجی  گردشگر 
در  عربی  اند.  کرده  بازدید  استان  گردشگری 

سفر به بشرویه اظهارکرد: در نوروز امسال شعار 
سازمان مرکز ستاد خدمات سفر کشور»نوروز96، 
افزود:  است.وی  شده  اعالم  متفاوت«  خدمات 
امسال نوروز در سازمان جهانی یونسکو ثبت شده 
است و ما جشن نوروز را تحت عنوان نوروزگاه در 

تمام کشور خواهیم داشت.

راه اندازی نمایشگاه عشایر در مجتمع 
رفاهی امام رضا )ع( بشرویه

عشایر  نمایشگاه  گفت:  بشرویه  تسنیم-فرماندار 
در مجتمع خدماتی و رفاهی امام رضا )ع( بشرویه 
محصوالت  و  تولیدات  آن  در  و  شد  راه اندازی 
عرضه  بشرویه  دستی  صنایع  و  سوغات  عشایر، 
می شود.زمان زاده امروز در ستاد هماهنگی دمات 
سفر شهرستان بشرویه اظهار کرد: بشرویه آماده 
استقبال از مسافران و گردشگران در فصل بهار 
این  الزم،  پیش بینی های  و  اقدامات  با  و  است 
شهرستان آمادگی خوبی برای اسکان و پذیرایی 

از مسافران در تعطیالت نوروزی دارد.

امنیت پایدار
 در مرز فراهم است

جنوبی  خراسان  استان  مرزبانی  تسنیم-فرمانده 
امنیت  تامین  در  مرزنشینان  نقش  اینکه  بیان  با 
نیز  استان  مرزبانی  است گفت:  انکارناپذیر  مرزها 
مرزها  در  شرایط  شدن  فراهم  برای  کرده  سعی 
اقداماتی انجام دهد و امنیت پایدار را فراهم سازد.

مسروری در همایش عیدانه مرزنشینان و مرزداران 
معاون  با حضور  درمیان که  هنگ مرزی گزیک 
سیاسی استانداری، و اعضای شورای تامین استان 
ادای  از  پس  شد  برگزار  درمیان  شهرستان  و 
از سیاه چادرهای  احترام به شهدا و سان نظامی 
شهرستان  مرزنشینان  و  عشایر  توانمندی های 
های درمیان، نهبندان و زیرکوه بازدید شد.فرمانده 
نقش  اینکه  بیان  با  همایش  این  در  مرزبانی 
مرزنشینان در تامین امنیت مرزها انکارناپذیر است 
اظهار داشت: مرزبانی استان نیز سعی کرده برای 
فراهم شدن شرایط در مرزها اقداماتی انجام دهد.

برگزاری جشنواره شعر رضوی 
در خوسف

ایسنا-جشنواره شعر رضوی از سری برنامه هاي 
برگزار  خوسف  در  جوانه ها  رضوي  شعر  ملي 
سیاسي  معاون  حضور  با  که  مراسم  این  شد.در 
دفتر  کل  مدیر  و  خوسف  فرماندار  استاندار، 
شاعران  برگزارشد،  استانداري  اجتماعي  امور 
نهبندان،  بیرجند،  شهرستان هاي  از  برجسته اي 

سربیشه و خوسف حضور داشتند. 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی :
نخبگان جلوی خام فروشی مواد معدنی 
در استان را بگیرند

مهر- نماینده ولی فقیه با بیان اینکه باید نخبگان 
در  معدنی  مواد  فورشی  خام  زوایای  جانبه  همه 
هستند  نخبگان  گفت:  کنند،  بررسی  را  استان 

ا...  آیت  بگیرند.  را  این کار  توانند جلوی  که می 
سید علیرضا عبادی در دیدار با کارکنان بنیاد ملی 
خداوند  که  همانطور  کرد:  اظهار  استان  نخبگان 
در جای جای زمین استعدادهای خاص و معادن 
برای نیاز بشر آفریده قبل از آن خود انسان را نیز 
یک معدن است.وی، معادن را یکی از مهمترین 
استعدادها و ظرفیت های استان عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر بسیاری از این منابع به صورت خام 
این سبب  استان ها صادر می شود که  به دیگر 
نگرانی شده است.نماینده ولی فقیه با تأکید بر لزوم 
استان،  در  معدنی  مواد  تبدیلی  اندازی صنایع  راه 
بیان کرد: قبل از راه اندازی صنایع تبدیلی و بهره 
برداری کامل از ظرفیت های معدنی استان باید 
معادن وجود انسان ها و استعدادهای انسانی استان 
شناسایی  و استخراج شود.عبادی با بیان اینکه باید 
نخبگان همه جانبه زوایایی معضالت و مشکالت  
این موضوع را بررسی کنند، عنوان داشت: نخبگان 
و  فروشی  خام  این  جلوی  توانند  می  که  هستند 

اسراف ها را بگیرند.

استاندار در سازمان برنامه و بودجه 
موضوعات کاری را مورد پیگیري قرار داد

با  سال  پایاني  ایام  در  مقدم-استاندار  دادرس 
مراجعه حضوري به سازمان برنامه و بودجه کشور 

موضوعات مختلف مرتبط به تخصیص اعتبارات 
سفر  مصوبات  ویژه  به  گوناگون  هاي  حوزه  در 
هیئت دولت و اعتبارات مرتبط با حوادث و بازارچه 
هاي مرزي را مورد بررسي و پیگیري جدي قرار 
داد.پرویزي، ضمن تقدیر و سپاسگزاري به جهت 
اقدامات نسبتاً مناسب انجام شده در سال جاري، 
لزوم توجه بیشتر به رفع مشکالت و موانع توسعه 

استان را در سال آتي مورد تاکید قرار داد.

دغدغه اصلی دولت از بین بردن
 مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال است

تسنیم- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
اصلی  دغدغه  اینکه  بیان  با  استانداری   منابع 
دولت از بین بردن بیکاری و ایجاد اشتغال است 

واحدهای  از  بازدید  و  مشکالت  پیگیری  گفت: 
ادامه  جدید  سال  در  جنوبی  خراسان  تولیدی 
تولید  موانع  رفع  کارگروه  در  می یابد.سرفرازی 
قاین اظهار کرد: نگاهی که دولت در این کارگروه 
دارد این است که دستگاه های اجرایی و بانک ها 
مشکالتشان  رفع  برای  راهی  سرمایه گذاران  و 
مشکالت  این  برطرف کردن  برای  و  شود  پیدا 
سال  آغاز  در  گفت:  وی  شود.  برنامه ریزی 
داشت  خواهیم  تولیدکنندگان  با  جلساتی  جدید 
با آن دستگاه های مربوطه و بانک ها  و متناسب 
دعوت خواهند شد و امیدواریم که اتفاقات خوبی 
وجود  قانونی  چالش  که  صورتی  در  و  دهد  رخ 
نداشته باشد برای حل مشکالت اقدام خواهد شد.

آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان
 

 تسنیم-رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از 
آماده باش ۵0 هزار همیار پلیس در استان خبر داد.

همیاران  نوروزی  آماده باش  مراسم  در  رضایی 
پلیس و اختتامیه مسابقه نقاشی ترافیکی اظهار کرد: 

در استان ۵0 هزار همیار پلیس وجود دارد.وی با 
بیان اینکه آماده باش همیاران پلیس از امروز آغاز 
نوروز  ایام  در  پلیس  همیاران  افزود:  است  شده 
داد  خواهند  ارائه  رانندگان  به  را  الزم  تذکرات 
همچنین تعدادی از همیاران نیز در ایام نوروز در 
رانندگان خواهند  به  تذکرات  ارائه  به  پلیس  کنار 
پرداخت.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی باالبردن 
بین  ترافیک  ایمنی  سطح  نفس  به  اعتماد 
دانش آموزان و والدین و شناسایی تخلفات توسط 

دانش آموزان را از جمله اهداف این طرح دانست.

فرماندار شهرستان فردوس منصوب شد

دادرس مقدم-طی حکمی از سوی وزیر کشور، مهدي ابراهیمي به عنوان فرماندار شهرستان فردوس منصوب شد.در این حکم اظهار امیدواري شده 
است، وي بتواند با توکل به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستاي تحقق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران و پیروي 

از منویات رهبر معظم انقالب حضرت آیت ا... العظمي خامنه اي»مدظله العالي« و سیاست هاي دولت تدبیر و امید موفق و موید باشد.

رسیدگی به خودکشی در اولویت مسائل اجتماعی قرار گیرد

سال  بار  غم  ماه  دی  گزارش  مالیی-پیرو 
فرماندهی  شجاع«  »مجید  9۵دراستان 
آوا  با  اختصاصی  گفتگو  در  استان  انتظامی 
بوده  شده  کار  که  گزارشی  کرد:  عنوان 
اقدام  اما  داشت  خوبی  کارشناسی  نظرات 
موضوع  دو  خودکشی  با  خودکشی  به 
در  باید  اینکه  بیان  با  است.وی  متفاوت 
باشد  شده  کارشناسی  نظرات  موارد  این 
افزود: آمار خودکشی سال گذشته نسبت به 
امسال33 درصد کاهش داشته است.فرمانده 
انتظامی استان تاکید کرد:آماری از اقدام به 

انگیزه  خودکشی در دست ما نیست اما چه 
موضوع  این  یاکاهش  افزایش  باعث  هایی 
بپردازند.  آن  به  کارشناسان  باید  است  شده 
 ، خانوادگی  مسائل  کرد:  خاطرنشان  شجاع 
موثر  زمینه  این  در  اجتماعی  و  شخصیتی 
به  اقدام  که  افرادی  آمار  چه   واگر  است  
باید  اما  است  بوده  کم  کنند  می  خودکشی 

در اولویت رسیدگی قرار گیرد. 

علت اقدام به خودکشی چیست؟
ادامه وی با اشاره به اینکه  بیشتر افرادی که اقدام  هستند،  جوان  کنند  می  خودکشی  به به  که  بود  ای  خانواده  سرپرست  حتی  داد: 

نیاز خانواده خود  توانسته  این که نمی  علت 
را تامین کند اقدام به خودکشی کرده است.

متاسفانه  استان  انتظامی  فرمانده  گفته  به 
امسال  های  خودکشی  به  اقدام  از   تعدادی 
دید   باید  حال  است.  شده  فوت  به  منجر 
دستگاه های اجرایی مانند: بهزیستی ، دفتر 
انتظامی  نیروی  استانداری،  اجتماعی  امور 
متولی  نوعی  به  که  7سازمانی  و  دادسرا   ،
به  اقدام  اصلی  علت  هستند  اجتماعی  امور 

خودکشی را چه اعالم می کنند؟! 
)Ava.news14@gmail.com(

    جمعیت استان بیشترین رشد در ایران  
نتیجه سرشماری کشور  مالیی- صبح دیروز 
به  شد.  مشخص  روستایی  و  شهری  از  اعم 
گزارش مرکز آمار  جمعیت کشور 79 میلیون و 
926 هزار و 270نفراست.  طبق سرشماری سال 
90 جمعیت استان خراسان جنوبی662هزار و 
۵34نفر بوده است  این رقم براساس سرشماری 
امسال  به 768 هزار و 898نفر  رسیده است 
که طی پنج سال اخیر تعداد 106364 نفر  به 
جمعییت استان افزوده شده است  که از این 
جمعیت  389هزار و 917 نفر مرد و 37۵ هزارو 

981 نفر زن هستند.

آمار جمعییت 11شهرستان 
 خراسان جنوبی :

 براین مبنا شهرستان بیرجند دارای جمعیت 
تفکیک  به  که  است  324نفر  و  261هزار 
جنسیت 132هزار و 182نفر مرد و 129 هزار و 
142 نفر زن است که این شهرستان دارای 74 

هزار و 6۵7 خانوار اعالم شده است.

شهرستان بشرویه
نفر    64 و  26هزار  نیز  بشرویه  شهرستان 
جمعییت دارد که از این تعداد 13 هزار و 116 
این  هستند.  زن   948 و  هزار   12 و  مرد  نفر 

شهرستان 8 هزار و 2۵۵ خانوار  دارد.

شهرستان درمیان
جمعییت شهرستان درمیان ۵3 هزار و 714نفر 
گزارش شده است که به تفکیک جنسیت 27 
هزار و ۵2مرد و 26 هزار و 662 زن می باشند. 
این شهرستان دارای 14 هزار و 639 خانوار است .

شهرستان خوسف
خوسف   شهرستان  حاکیست  گزارش  این   
این  از  27 هزار و 600نفرجمعییت دارد که 
رقم  1۵ هزار و 64۵ مرد و 11 هزار و 9۵۵ 
نفر زن هستند.  شهرستان خوسف همچنین 

دارای 7 هزار و 492 خانوار می باشد.

شهرستان زیرکوه
شهرستان زیرکوه دارای جمعیت 40 هزار و 
1۵۵نفر است که به تفکیک جنسیت 20هزار 
زن  737نفر  و  هزار   19 و  418نفرمرد  و 
این شهرستان دارای 11 هزار و  هستند که 

178 خانوار می باشد.

شهرستان سرایان
 312 و  هزار   33 نیز  سرایان   شهرستان 
نفرجمعیت دارد که به تفکیک جنسیت 16 هزار 
و 629 نفرمرد و 16 هزار و 683نفر زن  می 
باشد این شهرستان  10هزار و 329 خانوار دارد.

شهرستان سربیشه 
دارای  سربیشه  شهرستان  منبع  این  براساس 
جمعیت  40 هزار و 9۵9 نفر است که به تفکیک 
جنسیت 20 هزار و 394 مرد و 20هزارو ۵6۵ 
نفر آن زن است و  در شهرستان سربیشه  نیز  

12 هزار و 11 خانوار ساکن  هستند.

شهرستان طبس
استان  شهرستان  بزرگترین  طبس  شهرستان 
از لحاظ وسعت نیز دارای 72 هزار و 617 نفر 
جمعییت است که به تفکیک جنسیت  37 هزار 
نفرمرد و 3۵ هزار و 617  نفرزن می باشد  این 

شهرستان دارای 22 هزار و 142 خانوار است.

شهرستان قاین
نفر    181 و  هزار   116 هم  قاین  شهرستان 
جمعییت دارد که به تفکیک جنسیت ۵8 هزار 
و 420 آن مرد  و ۵7 هزار و 761  نفر آن زن  
هستند که این شهرستان دارای 34 هزار و 794 

خانوار اعالم شده است.

شهرستان فردوس
 همچنین شهرستان فردوس دارای 4۵ هزار و 
۵23 نفر است که به تفکیک جنسیت 22 هزار 

و 783 مرد و 22 هزار و 740 زن است که این 
شهرستان دارای 14 هزار و 202 خانوار می باشد.

رشد 8/ 86 با سوادی نسبت
 به سرشماری سال90

گفتنی است که رشد با سوادی استان از شش 
سال وبیشتر نسبت به سرشماری سال90   8/ 
86 درصد است که جزء ۵ استان برتر کشور 
در این دوره زمانی هستیم.یکی از مالک های 
اما  که  است  جمعیت  ملی  اعتبارات  تقسیم 
مشخص نیست که جمعیت سرباز و دانشجو 
در استان هایی مانند: خراسان جنوبی محاسبه 
برنامه  در  اینکه  به  توجه  با  خیر؟  یا  اند  شده 
توسعه پنجم کشور به این موضوع توجه نشده  
و به نوعی این جمعیت گم شده در استان ما 
از خدمات و اعتبارات شهری و استانی استفاده 
می کنند معلوم نیست آیا در برنامه توسعه ششم 

کشور به این موضوع توجه شده است یا خیر؟
)Ava.news14@gmail.com(

  پایان تحصن
در پی وقایع اخیر استان، جمعی از روحانیون 
با  شب،  دوشنبه  بیرجند  شهرستان  برجسته 
امضا بیانیه ای  متحصنین را دعوت به پایان 
آمده  بیانیه  این  متن   در  اند.  کرده  تحصن 
است: ما امضا کنندگان، ضمن تبیعت مطلقه 
از والیت فقیه و حمایت از نماینده معظم له 
در استان و تایید نگرانی های معترضان و با 
توجه  به عذرخواهی استاندار و در نظر گرفتن 
مسائل مهم اجتماعی و سیاسی و منطقه ای  
از   بدخواهان  استفاده  از سوء  برای جلوگیری 
متحصنین می خواهیم به  تحصن خود پایان 

دهند.
علمیه  مدرسه  در  متحصنین  شب،  همان   
سفیران هدایت بیرجند نیز با صدور بیانیه ای 
به تحصن خود پایان دادند. در متن این بیانیه 

نیز آمده است: 
خراسان  پرور  شهید  و  انقالبی  شریف  مردم 
ا...  بقیه  حضرت  به  دورد  سالم  با  جنوبی، 
فرجه  تعالی  ا...  عجل  زمان  امام  االعظم 
الشریف و با درود به رهبر کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی)ره(و شهدای واال مقام و آرزوی 
آیت  با برکت حضرت  سالمتی و طول عمر 
ا... العظمی امام خامنه ای ادام ا... ظله و تمام 
جمهوری  مقدس  نظام  صدیق  خدمتگزاران 
بیانیه  و  ها  اطالعیه  پیرو  ایران،  اسالمی 
انقالبی  طالب  روحانیون  علما،  قبلی  های 
بیرجند  معصومیه  علمیه  مدرسه  در  متحصن 

به استحضار می رساند:
و  والیتمدار  استان  دانید  می  که  طور  همان 
فرهنگی خراسان جنوبی با مشکالتی از قبیل 
آهن،  راه  نداشتن  و  و کمبود آب  خشکسالی 
صنعت  و  اشتغال  کمبود  ها،  جاده  نابسامانی 

پایدار دست و پنجه نرم می کند. 
با  بود که  این  استان  آرزوی مردم  این رو  از 
گشایشی  استان  در  فعلی  استاندار  حضور 
صورت گیرد. لیکن متاسفانه نه تنها گشایش 
بلکه روند نقض  قابل ذکری صورت نگرفته 
طرح  با  استانداری  در  مقررات  و  قانون 
موضوعاتی از قبیل تغییر تفکر و اشاعه منکری 
مانند رقص زنان و مردان و اینکه لطمه ای هم 
به اسالم و مسلمین نمی خورد و نیز حمله به 
اماکن نیروی انتظامی و درخواست کم کردن 
یادواره های شهدا تا زمان انتخابات و ده ها 
مورد خالف قانون دیگر به اوج خود رسید و به 
ساحت دین و احکام الهی  و مقررات جمهوری 
اسالمی ایران جسارت شد)28 بهمن(مواضعی 
که خون به دل امام زمان ارواحنا فدا کرده و 

دل هر انسان مسلمان را به درد آورد.
مجموع این گونه مواضع و رفتارها که تداعی 
کننده رفتار شاهزادگان قاجار است موجب شد 
ائمه جمعه مواضعی انقالبی و اسالمی اتخاذ 
تجمع  با  بهمن(و  بدهند)29  تذکراتی  کرده 
طالب و دانشجویان و مردم انقالبی در دفتر 
نماینده معزز ولی فقیه حضرت آیت ا... عبادی 

دامت برکاته، ایشان نیز دلسوزانه و پدرانه به 
مسئوالن تذکر دادند.)30 بهمن(و نمایندگان 

استان نیز بیانیه صادر کردند)اسفند(
استقبال  مورد  تذکرات  این  رفت  می  انتظار 
درگاه  به  ایشان  و  قرارگیرد  استاندار  توجه  و 
از علمای دین و مردم  خداوند متعال توبه و 
با گذشت سه  مسلمان عذرخواهی کند لکن 
همراه  و  تذکرات  اعالم  و  اظهارات  از  هفته 
بودن رسانه ها با ایشان ، پاسخ مناسبی در این 
خصوص منعکس نشد بلکه در نامه مدیرکل 
سیاسی  امنیتی استانداری ، به ائمه جمعه و 
صورت  هایی  توهین  دهندگان  تذکر  سایر 

گرفت)2اسفند(
و این رویه منجر به تجمع طالب و روحانیون 
در مدرسه سفیران هدایت بیرجند)3اسفند( و 
تجمعات دیگر در استان و در نهایت به تعطیلی 
دو روزه حوزه های علمیه استان و آغاز تحصن 

علما و روحانیت انقالبی استان شد)18اسفند(
با   ، علما  تحصن  از  روز  دو  گذشت  از  پس 
خبرگان  مجلس  در  استان  نماینده  پیگیری 
رهبری حضرت آیت ا... رئیسی دامت برکاته، 
قائم مقام وزیر کشور جهت بررسی موضوع به 
استان سفر کردکه به جای رسیدگی و بررسی 
عادالنه موضوع، رفتاربا تبختر و دون شان، با 
مردم حاضر در تحصن و تحصن کنندگان و 
ولی  معزز  نماینده  دفتر  در  ناشایست  رفتاری 
فقیه همراه با بی حوصلگی و پیش داوری از 

خود نشان داد و موجبات ناراحتی بیشتر مردم 
با ایجاد هزینه و بدون هیچ  را فراهم نمودو 

دستاوردی استان را ترک کرد.
اعتراض  و  از 6 روز تحصن  اکنون پس  هم 
که با حمایت قلبی قاطبه مردم والیتمدارایران 
اسالمی و حضور باشکوه جمع کثیری از اقشار 
اساس  بر  بود  همراه  استان  مردم  مختلف 
رهنمودهای بزرگان با توجه به شرایط زمانی 
مواضع خویش را به شرح ذیل به استحضار 
و  ایران  عزیر  مردم  و  نظام  دلسوز  مسئوالن 

استان می رسانیم:
1- معتقدیم این مدت علی رغم تحریم رسانه 
ای در قالب های گوناگون با مسئوالن ذی 
ربط اتمام حجت کرده و هشدار الزم را ابالغ 
نموده ایم و اینک زمان پاسخ از سوی دولت 

است.
2- با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و 
ایام فرخنده میالد حضرت فاطمه زهرا سالم 
ا...علیها و عید نوروز با ایجاد تغییر در شیوه 
عملکرد خود، ضمن تبریک پیشاپیش سال نو 
این ایام موفور السرور به مردم مومن و متدین 
استان فرصتی جهت تامل، رسیدگی و اقدام 

شایسته وزارت کشور در نظر می گیریم.
اقدامات  رصد  جهت  تحصن  دبیرخانه   -3
نهضت  پشتیبانی  و  ربط  ذی  مسئوالن 

روشنگری پیوسته فعال می باشد.
انقالبی  روحانیت  و  علما  است  بدیهی   -4

بندی  جمع  و  رصد  از  پس  جنوبی  خراسان 
اقدامات احتمالی وزارت کشور و یا هر گونه 
اقدام هنجارشکنانه از سوی مسئوالن دولتی 
انقالبی  حرکت  استمرار  در خصوص  استان، 
تصمیم  مناسب،  العمل  عکس  و  خویش 
مقتضی را اتخاذ کرده، اقدام انقالبی مورد نظر 

را تا حصول نتیجه قطعی دنبال خواهد کرد.
۵- امیدواریم در این فرصت و در ایام تحویل 
سال، تمام افرادی که به نوعی از این لطمه و 
تعرض به ساحت مقدس دین اسالم آگاهی 
یافتند به ویژه خواص جامعه با مد نظر قرار 
دادن اصول و مبانی اسالم و انقالب ، نسبت 
به اتخاذ موضعی که موجب روسفیدی دنیا و 

آخرت آنها باشد، به جمع بندی برسند.
عظام  مراجع  حمایت  ابراز  از  پایان  در   -6
قم،  استانهای  روحانیت  و  علما  تقلید، 
سیستان  شمالی،  خراسان  رضوی،  خراسان 
ولی  محترم  نمایندگان   ،... و  بلوچستان  و 
فقیه در استانهای خراسان جنوبی و شمالی، 
خبرگان،  مجلس  در  استان  محترم  نماینده 
شورای  مجلس  در  استان  نمایندگان 
هایی  مجموعه  تمام  همراهی  و  اسالمی 
ویژه  نمودندبه  حمایت  اعالم  نحوی  به  که 
اقشار مختلف و آحاد مردم مومن و انقالبی 
و  تقدیر  صمیمانه  استان،  خارج  و  داخل 
تشکر نموده ، از خداوند متعال برای همگان 

اجر و برکت مسالت داریم.

                      تاسیس زیر ساخت صنعت فوالد در استان 

صنعت  سازمان  مالیی-رئیس  مصطفی 
اختصاصی  درگفتگو  تجارت  و  معدن   ،
کارخانه  برداری«  بهره  و  ساخت  از  آوا  با 
صنعت  نیاز  مورد  اولیه  مواد  سازی«  گندله 
اباد  مهدی  روستای  در  فوالدکشور« 
بیان کرد: این  شهرستان بیرجند خبر داد و 

خواهد  ساخته  99هکتار  مساحت  در  پروژه 
شد.«داوود شهرکی«  با بیان اینکه دو سال 
کارخانه  این  از  برداری  بهره  برای  زمان 
می  بینی   پیش  افزود:  است  شده  تعریف 
در  مستقیم   غیر  و  مستقیم  نفر   400 شود 

این پروژه به کار گرفته شوند.
 

معدنی  کارگاه  جنوبی  خراسان 
کشور می شود

صنعتی  مهم  های  پروژه  سایر  درباره   وی 
استان گفت: اگر مشکل خاصی ایجاد نشود 
پروژه »کک طبس« تا سه ماهه اول سال 
رسد.«شهرکی«  می  برداری  بهره  به   96

قاین  پروژه فوالد  فاز یک  خاطرنشان کرد: 
نیزتا شهریور سال آینده آماده افتتاح خواهد 
بود و فاز دوم این پروژه اکنون پیشرفت 4۵ 
درصدی دارد و در سال 97 به بهره برداری 
خواهد رسید.وی به پروژه زغالشویی طبس 
آینده  سال  پروژه  این  افزود:  و  کرد  اشاره 
کند  می  کار  به  شروع  آزمایشی   طور  به 
که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری 
کارخانه  بودن  آماده  از  وی  برسد.  رسمی 
داد  خبر  برداری  بهره  برای  باقران  سیمان 
روی  پیش  مشکالت  و  موانع  کرد:  بیان  و 
 20 تسهیالت  و  شده  مرتفع  کارخانه  این 
میلیاردی آن در مرحله پرداخت قرار گرفته 

مقامات  با حضور  آن  رسمی  افتتاح  و  است 
انجام  نزدیک  آینده  در  استانی  و  کشوری 

خواهد شد.

 70میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت و معادن 

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
میزان سرمایه گذاری در این پروژه را بیش 
با  و گفت:  کرد  اعالم  تومان  میلیارد   70 از 
توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته 
بینی  پیش  استان  معدن  و  در حوزه صنعت 
می شود سال آینده سال خوبی برای تولید 

و اشتغال جوانان در خراسان جنوبی باشد.

آمادگی آستان قدس برای
 سرمایه گذاری در معادن استان 

رضوی  قدس  آستان  آمادگی  از  »شهرکی« 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  گذاری  سرمایه  برای 
حوزه  در  استان  باالی  ظرفیت   وجود  با 
معادن ،مذاکرات و نشست هایی با تولیت  و 
مقرر شد  و  داشتیم  قدس  آستان  کارشناسان 
در حوزه فرآوری انواع سنگ  معدنی،قیمتی و 
نیمه قیمتی سرمایه گذاری کنند.وی با تاکید 
کرد:سازمان صنعت و معدن تالش می کند تا 
از ظرفیت آستان قدس در راه توسعه اقتصادی 
و اشتغال استان کمک  بگیرد و هر کمکی که 

بتوانیم انجام دهیم پیش قدم خواهیم بود.

 بنده از جناب سروان رضا حمیدیان فرد  افسر راهنمایی رانندگی بیرجند

 به خاطر برخورد شایسته و خدمت خالصانه کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجرکم عندا... 

خوشه چین

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 953920 اجرایی یک دستگاه کفی لبه دار جفت محور – تجاری - تریلی به شماره انتظامی 941 ع 26-71، فاقد الستیک و با محور جلویی تاب دار به مبلغ 110.000.000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای 
وحید کمالی پور مبلغ 186.299.301 ریال در حق آقای مهدی شمس آبادی با وکالت آقای رسته و مبلغ 2.545.000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1396/1/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 

مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 

16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 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 



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
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امام حسن عسکری )ع( فرمودند:
 َکفاَک ادبا تَجنُُّبَک ما تَکرُه ِمن َغیرَک

در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی
 خود از آن دوری کنی.

)مسند االمام العسکری، ص288(

آگهی استخدام پیمانی
 سازمــان تامیــن اجتمــاعی 
داوطلبان واجد شرایط جهت کسب اطالعات بیشتر 

و ثبت نام به نشانی اینترنتی 
 www.estekhdami.tamin.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی 

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به فعاليت های خدماتی و پشتيبانی 
دانشگاه بيرجند در پردیس های آموزشی شوکت آباد، اميرآباد و دانشکده هنر برابر شرایط مندرج در 

اسناد  مناقصه 
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/01/01 لغایت 1396/12/29    

 شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیيد صالحيت در رسته خدمات عمومی با تاریخ معتبر 
از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 

قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 300.000 )سيصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سيبا شماره 
2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند(   

 میزان سپرده شرکت در مناقصه :  1،300،000،000 )یک ميليارد و سيصد ميليون ( ریال
 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- دبيرخانه سازمان مرکزي

زمان دریافت اسناد مناقصه : از امروز چهارشنبه 1395/12/25تا پایان وقت اداری یکشنبه 1396/1/6
زمان تحویل پیشنهادها : تا پایان وقت اداری سه شنبه 1396/1/15

 تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها: چهارشنبه 1396/1/16 در محل سازمان مرکزی دانشگاه
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهادات ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف 
و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آیين 
نامه مالی معامالتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک 

از پيشنهادات را قبول یا رد نماید. تلفن تماس : 32202126
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به راهبری،تعميرات،سرویس و 
نگهداری کليه تأسيسات مکانيکی و الکتریکی ساختمان های مربوط به دانشگاه بيرجند برابر شرایط 

مندرج در اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/01/01  لغایت 1396/12/29

شرایط متقاضي :  داشتن گواهينامه صالحيت پيمانکاری در رشته تأسيسات و تجهيزات 
قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 300.000 )سيصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سيبا شماره 

2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه : 290،000،000 )دویست و نود ميليون( ریال

 محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- دبيرخانه سازمان مرکزي
زمان دریافت اسناد مناقصه : از امروز چهارشنبه 1395/12/25تاپایان وقت اداری یکشنبه 1396/1/6

زمان تحویل پیشنهادها :  تا پایان وقت اداری سه شنبه 1396/1/15
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها:  چهارشنبه 1396/1/16 در محل سازمان مرکزی دانشگاه

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهادات ایجاد حق  برای شرکت کننده و ایجاد تکليف 
و یا سلب اختيار  برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط مقرر در آیين 
نامه مالی معامالتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک 
از پيشنهادات را قبول یا رد نماید. تلفن تماس : 32202126  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 

خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجند

آی قصـه قصه قصـه 
نون و پنیـر و پستـه 
نرخ ها اینجا شکسته 
کیفیتـش درستــه 
آجیل و نقل و پستـه 
اینجا به صف نشسته 
تـو فــروش بهـاری 
بجنب که کم نیـاری 

ما کیفیت را فدای قیمت نمی کنیم

پسته و آجیل کارگر
حاشیه میدان سوم مدرس 
)عرضه مستقیم پسته به قیمت کلی(

تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله اي 
شماره: 95-990/2

                    
با توجه به جزء "1"  بند "الف " ماده" 24" قانون برگزاري مناقصات 

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: تجدید مناقصه اصالح، بازسازی، 
تعميرات، حفاطت، بهره برداری و نگهداری تأسيسات آب و فاضالب روستاهای شهرستان 

سرایان را به پيمانکاران دارای صالحيت از طریق مناقصه واگذار نماید.
1( مبلغ برآورد حدودی به ریال: 6.292.588.550

بانکی به مبلغ  نامه  2(تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجيحاً ضمانت 
315.000.000 ریال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمدید

ضمناً : چک بين بانکی و شخصی قابل قبول نيست
3(رشته و حداقل رتبه پیمانکار : آب یا تأسيسات تجهيزات-پایه 5     

4 ( مدت اجراي کار : 24 ماه
5( مهلت فروش اسناد مناقصه: از 1395/12/25 تا پایان وقت اداري 1396/01/06 

6( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا پایان وقت اداري 1396/01/20 مي باشد.
8( محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir  و یا وب 

سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir رایگان است.
 1396/01/23 مورخ  صبح   9 ساعت  ها:  پیشنهاد  قرائت  جلسه  تشکیل  زمان   )  9 

در محل سالن جلسات شرکت
این شرکت در رد یا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای 
کسب اطالعات بيشتر به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي یا وب 
سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات  و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایيد.        

شماره:67/694
تاریخ: 95/12/24

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

وزارت نیرو 
 شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی  

یازدهمین بهار فقدان همسر و پدر عزیزمان

مرحوم حاج عظیم عبداللهی
به یاد و خاطره مهربانی هایش همراه 

 اولین بهار از دست دادن پرستوی  مهاجرمان

مرحومه عطیه عبداللهی
که در آستانه بيست و ششمين بهار زندگی اش سبک بال  
به سوی معبود شتافت و ما را در غم هجرانش تنها گذاشت 

گرامی می داریم.

خانواده های مرحومان

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
32413754
 09155125536
 نخعی

تولیدی کفش آس

جناب آقای دکتر ابوذر اکبری 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت رئیس هیئت شنا استان خراسان جنوبی 

 که نشان از درایت و توان باالی مدیریتی شما می باشد، تبریک عرض نموده و برای تان آرزوی موفقيت داریم.
از طرف سعید سیرتی و تکتم اکبری 

به مناسبت سومین روز درگذشت همسری دلسوز، پدری مهربان
 و برادری عزیز خادم الحسین)علیه السالم( بزرگ خاندان 

شادروان حاج کربالیی محمد حسین جمادی 
)پدر شهید غالمرضا جمادی( 

جلسه ترحيمی امروز چهارشنبه 95/12/25 از ساعت 2/15 الی 3/15 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جمادی، حق پرست  ،ماهگلی ، نوفرستی ، احمدی، محمودی، باللی و سایر بستگان 

ساعت کار شعب کشیکتاریخ نام شعب نام بانکردیف

ملی 1
شعب مرکزی بیرجند ، قاینات ، 

فردوس ، طبس ، بشرویه ، نهبندان  
سرایان ، سربیشه 

95/12/29 و 95/12/30
9 الی 96/01/212 و 96/01/3

شعبه مرکزی بیرجند ، شعبه طبس  سپه2
9 الی 96/01/213 و 96/01/3شعبه فردوس

صادرات3

8:30 الی 95/12/2913:30کلیه شعب

شعب بیرجند )105(، مدرس )2571(
قاین )235(، فردوس)248(، 
نهبندان )813(، طبس )289(

8:30 الی 96/01/213:30 و 96/01/3

9 الی 96/01/312مرکزی بیرجندمسکن4

شعب مرکزی بیرجند )4720(، طبس تجارت5
9 الی 96/01/212 و 96/01/3)4465(، قاین )4450(، فردوس)4475(

شعب مرکزی بیرجند ، فردوس کشاورزی6
 قاین ، طبس

8 الی 95/12/2912

9 الی 96/01/213 و 96/01/3

شعب مرکزی بیرجند ، قاین ، طبسملت7

8:30 الی 95/12/2913

8:30 الی 95/12/3011

10 الی 96/01/213 و 96/01/3

95/12/29 و 96/01/2شعب مرکزی بیرجند ، طبسرفاه8
9 الی 12 و 96/01/3

پست بانک9
شعبه خاوران ) طالقانی ( بیرجند ، شعب 

مرکزی بشرویه ، فردوس ، نهبندان  
سرایان ، سربیشه ، قاین ، طبس

95/12/29 و 96/01/2 
8 الی 12و 96/01/3

10
قرض الحسنه 

9 الی 96/01/212 و 96/01/3شعبه محالتی بیرجند )3611(مهرایران

9 الی 96/01/212 و 96/01/3شعبه مرکزی بیرجند )4000(توسعه تعاون11

شعبه شهید ناصری بیرجند انصار12
7:30 الی 95/12/3012

9 الی 96/01/213 و 96/01/3

95/12/30 و 96/01/2شعبه بازار بیرجند )29099(قوامین13
9 الی 12 و 96/01/3

شعبه مدرس بیرجند ، شعب فردوس  ایران زمین14
طبس

96/01/1 و 96/01/2 
9 الی 12و 96/01/3

15
موسسه 

8 الی 96/01/212 و 3 /96/01شعبه مدرس بیرجند اعتباری نور

شعب کشیک بانک ها در ایام تعطیل پایان سال و نوروز 96


