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آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان 

حسن روحانی : 
 باید واقعیات را به مردم گفت

 و شرایطی سالم، شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم

  پرویز کاظمی :
احمدی نژاد با نزدیک شدن به اصالح طلبان 

می خواهد ضعف پایگاه اجتماعی اش را کاهش دهد

قاسمی: 
کشور برای چرخش اقتصاد مردم
 نیازمند یک قاسم سلیمانی است

سیدحسن قاضی زاده هاشمی:
امیدوارم اراده خدا و رای مردم بر این قرار گیرد 

که روحانی راهش را ادامه دهد

چه کسانی باید برای انتخابات از ِسمت خود استعفا دهند / زاکانی: نامزد نهایی »جبهه مردمی« باید دارای تخصص و تجربه الزم باشد / احمدی نژاد نشست خبری برگزار می کند /کمالی:  ایجاد اختالف بین اصالح طلبان راهبرد رقباست / نتانیاهو با » تیرکمان داوود« ایران را تهدید کرد   / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

صفحه 4

ثبت نام اعتکاف 
دراستان  آغاز شد

اعتکاف  معنوی  مراسم  در  شرکت  به  عالقمندان 
فروردین  تا ۱۹  فروردین(    ۱۵( امروز  از  توانند  می 
با مراجعه حضوری به مساجد و یا از طریق سایت
www.etekaf-sk.ir در این مراسم نام نویسی کنند...

 مشروح در صفحه 7 

مدیر عامل مجمع خیران سالمت در گفتگو با آوا:

مراسم  قدردانی از
 خیران مرکز رادیوتراپی

 ایران مهر برگزار خواهد شد
مدیر عامل مجمع خیرین سالمت با اشاره به افتتاح 
همت  با  مهر  ایران  انکولوژی  و  رادیوتراپی  مرکز 
قصد  کرد:  عنوان  گذشته  سال  در  استان  خیران 
داشتیم حین افتتاح این مرکز، از خیران نیز دعوت 

و به نحوی شایسته از آنان ... ) مشروح در صفحه 7 (

21 تا 27 اردیبهشت زمان 
تبلیغات انتخاباتی نامزدهای 

شوراهای شهر و روستا
صفحه 7

چاپ سومین کتاب
 ضرب المثل های بیرجندی

صفحه 7 

صادرات استان
23درصد افزایش یافت

صفحه 7 

سرمقاله

 تبریک برای اعالم حضور
* امین جم

ایران  شکوهمند  انقالب  بزرگ  ثمرات  از  یکی 
که  بوده  روستا  و  شهر  شوراهای  گیری  شکل 
همین  در  و  شوند  می  تعیین  مردم  رأی  توسط 
زمینه با انتخابات شوراها و اداره بخشی از امور 
اجرایی کشور با تکیه بر روند آزاد تبادل دانش، 
واگذاری  در  آرای مردم گامی  و  نظارت  بینش، 
شد.  برداشته  محلی  های  سازمان  به   امور 
شوراهای شهری و روستایی را تبلور حضور مردم، 
 دیدگاه ها، افکار، خواسته ها، نیازها و تمایل مردم
در صحنه برنامه ریزی می دانند و شورای شهر 

به عنوان یک عنصر از مدیریت شهری ...
) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( ه 3
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ظرفیت سوزی با المانهای نوروزی

 شکاف  4 کیلومتری زمین در»سرند سرایان«  
صفحه 3
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افزایش 3۰ درصدی تولید زغال سنگ کشور در طبس

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
۰9151639262 - فرجامی

به مناسبت درگذشت مادر عزیزم 

حاجیه خانم نرگس باغینی
)والده آقای قاسم شکرانی بیمارستان ارتش(

در مشهد مقدس جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/1/15 از ساعت 4/15 الی 5/15 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد.

خانواده شکرانی

جناب آقای

 محمـد رضـا پاک گهـر
انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
که موید حسن سابقه، توانایی و تجارب ارزشمند شما در این حوزه می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای یحیی یعقوب نژاد امید است با درایت شما 
شاهد رونق تولید و اشتغال بیش از پیش در استان باشیم. توفیق تان را از خداوند متعال خواستاریم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق 

سرهنگ غالمرضا سید آبادی 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/1/15 از ساعت 16 الی 17 
در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند 
موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده 

تشکر و اعتذار 
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از کلیه اقوام، 
دوستان، آشنایان، روحانیت معظم، سازمان ها، بازاریان، ادارات، 
ارگان ها و تمامی سروران معظم که در مراسم تشییع و تدفین

 و ترحیم بزرگ خاندان شادروان

 حاج سید غالمرضا موسوی نسب 
شرکت نموده و یا با ارسال پیام و حضور سبزشان تسلی بخش 

خاطر بازماندگان بودند، اعالم می نماییم.
خانواده های: موسوی نسب ، وحدتی ، موسوی نژاد 

 یوسفی ، شهپر ، شوشتری ، غالمی ، علوی ، عباسی مقدم  
نصیرائی ، ابریشمی مقدم و سایر فامیل وابسته

1- ویزیتور با سابقه حداقل 2 سال  
 شرایط : حقوق ثابت ، پورسانت و بیمه 

آدرس: حسین آباد سادات نبش ولی عصر )عج( 1    تلفن: ۰9155611۰64-322533۰9

شرکت پخش بهنوش استخدام می نماید

به یک طراح صنعتی یا یک نفر مسلط به نرم افزارهای کتیا و 
سالیدورکز نیازمندیم.  ۰۹۱۵۹۶۲۳۸۹۵ - ۰۵۶۳۲۴۳۶۳۹۶

آگهــی مناقصــه 
بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در  نظر دارد: جهت واگذاری امور خدماتی 
خود از طریق مناقصه اقدام نماید، لذا خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 
 2 روز نسبت به دریافت فرم های مناقصه به آدرس این نمایندگی بیرجند 
غفاری 5/2 - فرعی اول مراجعه نموده و همچنین برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره های 322372۸6 و 09151642553 تماس حاصل فرمایید.
 ضمناً هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی 

جنـاب آقـای پاک گهـر
سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی

سال ها تجربه ارزشمند، لیاقت و توانمندی اجرایی حاصل انتصاب شایسته جناب عالی است
این افتخار ارزنده را صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیق و سربلندی روز افزون شما را 

در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزومندم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای مهندس محمود عباسی
فقدان پدر عزیزتان مصیبتی است بسیار عمیق و غیرقابل وصف

 که با هیچ حرف و حدیثی پایان نخواهد پذیرفت
با نهایت تاسف و تاثر چهلمین روز درگذشت پدر بزرگوارتان

 شادروان حاج عباس عباسی
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده از درگاه ایزد منان مغفرت 

و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

پرسنل کلینیک ساختمانی و پنجره Upvc نوفرستی
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نرخ تورم تولید کننده در پایان سال 95 اعالم شد

نرخ تورم تولیدکننده در پایان سال 95 با 0.5 درصد افزایش نسبت به بهمن ماه به 5 درصد و تورم نقطه به نقطه این 
شاخص با 0.2 درصد رشد 9.1 درصد، از سوی بانک مرکزی اعالم شد. شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه 
منتهی به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 به میزان 5 درصد افزایش یافته است.

اعالم افزایش حداقل حقوق بازنشستگان

تامین  سازمان  مدیرعامل  نوربخش  سیدتقی 
و  بازنشستگان  حقوق  کرد:  اعالم  اجتماعی 
حداقل  برای  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری 
بگیران به میزان ١٤ و نیم درصد افزایش می یابد.

به گفته نوربخش، بر اساس قانون تامین اجتماعی 
بگیران  مستمری  و  بازنشستگان  حقوق  حداقل 
مصوب  حقوق  حداقل  با  برابر  اجتماعی  تامین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و با توجه 
افزایش  پایانی سال گذشته  اینکه در روزهای  به 
١٤ و نیم درصدی در این وزارت خانه به تصویب 
تامین  بازنشستگان  حقوق  حداقل  است،  رسیده 
یابد. می  افزایش  میزان  همین  به  نیز  اجتماعی 
نوربخش تصریح کرد، میزان افزایش حقوق سایر 
سطوح نیز پس از بررسی های الزم و طی مسیر 

قانونی و تصویب هیات وزیران اعالم خواهد شد.

سفر پروفسور مهدیان به ایران
 برای درمان جانبازان 

امور  و  شهید  بنیاد  درمان  مدیرکل   - ایرنا 
فوق  مهدیان  حسن  پروفسور  گفت:  ایثارگران 
انگلستان  از  فقرات  ستون  جراحی  تخصص 
و  جانبازان  درمانی  اقدامات  و  ویزیت  برای 
خانواده شهدا به ایران سفر می کند. ایرج عربی 
به  مهدیان  پروفسور  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
شهدایی  خانواده  و  جانبازان  هفته  یک  مدت 
می برند  رنج  فقرات  ستون  مشکالت  از  که  را 
و  جانبازان  داد:  ادامه  کرد.وی  خواهد  ویزیت 
خانواده شهدا می توانند جهت هماهنگی درمان 
پذیرش  داخلی   8888٤0٤0 تلفن  شماره  با 

کلینیک درد تماس حاصل کنند.

نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع 
مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: درحال حاضر 
فروشی  خرده  مراکز  در  مرغ  هرکیلوگرم  قیمت 
یوسف خانی  است.مهدی  رسیده  تومان  به ۷۳00 
اظهارداشت: نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر۶۵00 
تومان، ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و 
۷۳00 تومان، سینه بدون کتف ١۳000 تومان و 

سینه با کتف ١۲000تومان است.

سرمقاله

تبریک برای اعالم حضور

* امین جم

و  شهری  شوراهای  اول(  صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 
روستایی را تبلور حضور مردم،دیدگاه ها،افکار،خواسته 
ها ،نیازها و تمایل مردم در صحنه برنامه ریزی می 
دانند و شورای شهر به عنوان یک عنصر از مدیریت 
شهری در اداره شهرها در سطح محلی نقش مهمی 
را برعهده گرفته است و تشکیل شوراهای اسالمی 
شهرها می تواند نقطه عطفی برای مدیریت مشارکتی 
در ایران باشد. در این مقاله قصد نداریم در رابطه با 
شوراهای شهر و روستا در استان نقد و بررسی داشته 
و یا عملکردشان را در دوره های قبل بیان کنیم که 
در این راستا در آینده بیشتر با مردم صحبت خواهیم 
کرد و دیدگاه های آنان را به اطالع خواهیم رساند.

آنچه مورد نظر است اینکه تعداد پنج هزار و ۶۳۵ 
نفر در استان براساس احساس مسئولیتی که در خود 
احساس نمودند از تاریخ ۳0 اسفند لغایت ۶ فروردین 
ثبت نام نمودند که از این تعداد 9۶8 تن برای انتخابات 
شوراهای روستایی و ۶۶۷ تن نیز داوطلب شرکت در 
انتخابات شوراهای شهر شدند. الزم می دانیم به همه 
آمدند  میدان  به  توانشان  براساس  کاندیداهایی که 
خداقوت گفته و از اینکه احساس مسئولیت نمودند تا 
برای توسعه شهر و یا روستایشان تالش کنند به آنان 
تبریک بگوییم. امیدوارم هیئت های اجرایی بنابر ماده 
٤۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در مهلت 
تعیین شده به منظور احراز شرایط کاندیداهای محترم 
در ماده ۲۶ و ۲9 قانون مذکور  استعالم های خود را 
از مراجع ذیربط انجام دهند و پس از تایید صالحیت و 
اعالم اسامی همه ما در روز بیست و نهم اردیبهشت 
ماه پای صندوق های رای رفته و نمایندگان شایسته 

ای برای شهر و روستایمان انتخاب کنیم.

کلیات برنامه زمان بندی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 

سهام عدالت فعال ثبت نام جدیدی ندارد

باشگاه خبرنگاران- جعفر سبحانی مشاور رئیس کل سازمان خصوصی 
سازی تصریح کرد: ثبت نام از مشموالن جدید یا جامانده تا نیمه دوم 
از  بیش  وضعیت  شدن  مشخص  و   9۶ سال 
٤9.۲ میلیون نفر سهامدار فعلی انجام نمی شود 
و باید ببینیم در قانون چه چیزی در این زمینه 
پیش بینی می شود. مشاور رئیس کل سازمان 
یازدهم  افزود: سال 9۵ سال  سازی  خصوصی 
سهام عدالت است و چون سهام عدالت طرحی ١0 ساله می باشد، بر این 
اساس نباید سودی به خزانه واریز شود، بلکه این سود مختص مشموالن 
خواهد بود. وی تأکید کرد: بدیهی است این سود پس از برگزاری مجامع 

عمومی شرکتهای سرمایه پذیر مشخص خواهد شد.

به  سال   ١۵ آموزان  دانش  گفت:  زرافشان  علی  مهر- 
جامع،  آزمون  یک  گذراندن  با  می توانند  امسال  از  باال 
دریافت  را  متوسطه  اول  دوره  پایان تحصیالت  مدرک 
براساس  گفت:  پرورش   و  آموزش  وزیر  کنند.معاون 
این آزمون دانش آموزان جامانده از امتحانات دوره اول 
مدرک  فاقد  و  دارند  را  شرایط سنی الزم  که  متوسطه 
هر  در  آزمون  سه  گذراندن  جای  به  هستند  تحصیلی 
سال، با قبولی در یک آزمون جامع می توانند گواهینامه 
پایان دوره اول متوسطه را دریافت کنند. وی به تغییر 
روش انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم تحصیلی از 

امسال اشاره کرده و افزود: این دسته از دانش آموزان 
تیر امسال رشته تحصیلی خود  تا ١۵  از اول  می توانند 
را انتخاب کنند.معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید 
بر اینکه ١۲ رشته تحصیلی برای دانش آموزان در نظر 
گرفته شده است گفت: دانش آموزان از امسال باید برای 
ورود به هر رشته تحصیلی یک حداقل نمره را در هر 

درسی دریافت کنند.
بر  آموزان  دانش  رشته  انتخاب  کرد:  تصریح  زرافشان 
خالف سال تحصیلی گذشته که جنبه تجویزی داشت 
امسال فقط جنبه توصیه ای دارد و دانش آموزان با توجه 

به عالقه خود می توانند در یکی از رشته ها ادامه تحصیل 
دهند.معاون وزیرآموزش و پرورش گفت: حداقل نمره در 
هر درس برای ورود به هر رشته مشخص شده است و 
مثاًل برای ورود به رشته ریاضی، دانش آموز باید حداقل 
نمره ١٤ را در درس ریاضی کسب کند.وی یادآور شد: 
و  پرورش  و  آموزش  وزارت  جدید  نامه  تفاهم  مطابق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهرک های صنعتی و 
در کنار کارخانه ها هنرستان های کار و دانش راه اندازی 
دانش آموختگی جذب  از  آموزان پس  دانش  تا  می شود 

مراکز صنعتی شوند.

برگزاری آزمون جامع برای دانش آموزان جامانده

جهان نیوز- سازمان حج و زیارت 
انتقال  شرایط  اطالعیه ای  طی 
قبوض حج و عمره را اعالم کرد.در 
اطالعیه این سازمان آمده است: به 
اطالع آن دسته از دارندگان اسناد 
حج تمتع و عمره مفرده که قصد 
را  غیر  به  مذکور  اسناد  انتقال 
حاضر  حال  در  می رساند:  دارند، 
تمتع  حج  قبوض  انتقال  و  نقل 

صرفاً به پدر، مادر، همسر، فرزند، 
برادر و خواهر و آن هم در دفاتر 
زیارتی دارای مجوز سازمان حج و 
انتقال  اشخاص  حضور  با  زیارت 
میسر  دهنده  انتقال  و  گیرنده 
است و انتقال اسناد عمره به غیر 
در  انتقال  با حضور طرفین  فقط 
تأیید  مورد  که  شده  یاد  دفاتر 
هستند،  زیارت  و  حج  سازمان 

اساس  این  می گیرد.بر  صورت 
لحاظ  با  مذکور  افراد  است  الزم 
به دفاتر زیارتی  مراتب فوق صرفاً 
به  مراجعه  از  و  مراجعه  مجاز 
با  واسطه ها و مراکز غیرمجاز که 
قراردادها  الحیل و تنظیم  لطایف 
که  یکطرفه  نامه های  وکالت  و 
مضیع حقوق دارندگان اسناد حج 
غیر  صورت  به  و  است  عمره  و 

موجه نیز برای آن ها منافع زیادی 
خودداری  جداً  دارد،  دنبال  به  را 
کنند. به هر حال این سازمان در 
شده  یاد  غیرموجه  اقدامات  قبال 
نخواهد  مسئولیتی  هیچ گونه 
مشخصات  و  اسامی  داشت.ضمناً 
سایت  در  زیارتی  مجاز  دفاتر 
www.hajnews. سازمان به نشانی

ir قابل دسترسی است.

امکان نقل و انتقال فیش های حج و عمره وجود دارد

مودیان مالیاتی تا پایان فروردین فرصت دارند

ایسنا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای، مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ١۳9۵ را تا ۳١ فروردین 
امور  رئیس کل سازمان  نژاد،  تقوی  تمدید کرد.سیدکامل  ماه ١۳9۶ 
مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعالم کرد: مودیان مالیاتی که اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ١۳9۵ را تا ۳١ فروردین 
١۳9۶ را ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی 
جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق 
این اساس، مودیان  در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.بر 
به  اینترنتی  سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و 

عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاریخ ۳١ فروردین اقدام کنند. 

 خرید تضمینی گندم کلید خورد

خرید  آغاز  از  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا   
اظهارداشت:  قنبری  علی  خبرداد.  جاری  سال  در  گندم  تضمینی 
و  مصوب  باقیمت  معمولی  گندم  امسال 
با  دروم  گندم  و  هزارریال   ١۳ تضمینی 
کشاورزان  از  ریال   ۳00 هزارو   ١۳ قیمت 
سال  یادآورشد:  می شود.وی  خریداری 
تن  میلیون   ١١/۵ تضمینی  خرید  با  گذشته 
آن  صادرات  امکان  و  محصول  این  تامین  در  خودکفایی  گندم، 
برای کشور رقم خورد.به گفته وی، با توجه به شرایط مناسب آب 
١١ میلیون تن گندم  بینی می شود امسال حدود  و هوایی پیش 

خریداری شود وخود کفایی و صادرات گندم تدوام داشته باشد.

 افزایش قیمت لبنیات بدون مجوز 
سازمان حمایت تخلف است

معاون امور دام وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه 
سازمان  مجوز  بدون  قیمت  افزایش  هرگونه 
حمایت، تخلف است، گفت: قیمت شیر خام تغییر 
نکرده است. وی گفت: متأسفانه حلقه های واسط 
افزایش  اصلی  عامل  عرضه،  تا  تولید  مسیر  در 
قیمت فرآورده های لبنی است.معاون امور دام وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: هم اکنون قیمت خرید هر 
کیلوگرم شیرخام از دامدار حداکثر ١۲00 تا ١۲۵0 
قیمت  افزایش  برای   : گفت  رکنی  است.  تومان 
مصرف  حمایت  سازمان  باید  لبنی  های  فرآورده 

کننده و تولید کننده مجوز صادر کند.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 952655 
خدادوست  ابوالفضل  آقای  اجرایی 

در  ریال   43.289.000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم 
حق شرکت سیب سرخ و مبلغ 2.130.000 ریال 
قبال  االجرا در حق دولت گردیده است و در  حق 
فن  و  بوگاژ  برند  از  چرب  فن  علیه  محکوم  بدهی 
خشک از برند بوگاژ و رژ گونه از برند بوگاژ توقیف 
ریال   215.000 قیمت  دارای  مورد  سه  هر  که 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز 
 10 الی   9 ساعت  از   1396/01/27 تاریخ  یکشنبه 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
از  پایه  قیمت  برسد که  فروش  به  بیرجند  اختالف 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
. شد  خواهد  فروخته  نماید  پیشنهاد  را   قیمت 

از  المجلس  فی  پیشنهادی  مبلغ  درصد   10  
است  مکلف  نامبرده  و  دریافت  مزایده  برنده 
باقیمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  یک  تا  حداکثر 
 10 صورت  این  غیر  در  نماید.  اقدام  معامله  ثمن 
تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  اولیه  درصد 
می  تمایل  صورت  در  متقاضیان  لذا  شد.  خواهد 
اجرا  این  به  مزایده  موعد  از  قبل  روز  پنج  توانند 
و 14  بین طالقانی 16   - واقع در خیابان طالقانی 
مراجعه  بیرجند  اختالف  حل  شوراهای  مجتمع 
هزینه  آورند.  عمل  به  بازدید  مزایده  مورد  از  و 
ضمناً  بود.  خواهد  خریدار  عهده  به  انتقال  و  نقل 
آدرس به  دادگستری  سایت  وب  از  مزایده   آگهی 

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند 

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950113 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف آقای سید علی الرضا )سید 
علیرضا( حسینی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و هشتصد و چهل 

هزار و نهصد و بیست و هشت ریال بابت حق الشراکه و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1394/10/02 تا دی ماه 1395 و پرداخت مبلغ 
سی و هفت میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در 
مرحله اجرا در حق محکوم له آقای علی میری فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت و با عنایت به اینکه محکوم له جهت تادیه مطالبات خود اقدام به معرفی یک قطعه باغ ویال به مساحت 1884 
مترمربع به همراه نیم ساعت آب از چاه موتور معروف به چاه اصغری واقع در روستای معصوم آباد ) که حسب نظر کارشناس منتخب 
دادگستری باغ منزل مذکور فاقد سند مالکیت می باشد. در آن حدود 70 متر مربع بنا با مصالح ایرانیت و قوطی و نبشی بدون شناژ انجام 
شده است. دارای دو اتاق و یک هال و یک سرویس بهداشتی و حمام می باشد. بافت زمین سبک و شنی با سنگریزه زیاد می باشد. در 
قسمتی از زمین اقدام به کاشت نهال توت، انار، زیتون و گل خر زهره شده است. دور زمین با بلوکه سیمانی حصار شده است . یک باب 
استخر ذخیره آب به مساحت 20 متر مربع با عمق 1/5 متر در باغ مذکور ایجاد شده است و حسب نظر کارشناس منتخب آب و اراضی 
مذکور مجموعاً ششصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است ( و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این 
اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد در مورخ 1396/01/26 از ساعت 9 الی 09/30 
صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی مبلغ 
ششصد میلیون )600/000/000( ریال به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال 
مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین 
مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و 
در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه 
مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد 
 شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد . 

هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

خدیجه  خانم  به  متعلق  عکس  این 
علت  به  هست  روزی  چند  بیدستانی 
اختالل حواس از خانه خارج شده و 
هنوز به منزل بازنگشته است. اگر کسی 
خبری از ایشان دارد ما را مطلع نماید.
05632308175  - 09011251099

کارگر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند   )اصالحیه 95/11/21(

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز چهارشنبه 96/01/16 ساعت 10 صبح در محل سالن اعالن 
بار پایانه باربری بیرجند - کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در 

جلسه مذکور شرکت نمایند. 
 ضمناً هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر را با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد.

دستور جلسه:
1-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان 2- تفویض اختیار به هیئت مدیره

3- تصویب صورت مالی سال آینده 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
هیئت مدیره

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

وزی
ه ر

شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی
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که  است  جدیدی  آیتم  محتوا  بر  مبتنی  خدمات 
که  کرد  شکر  باید  را  خدا   ، کرده  باب  مخابرات 
خدمات مبتنی برحمل صوت توسط امواج از ملت 
ای  آینده  در  شاءا...  ان  آنهم  که  شود  نمی  اخذ 

نزدیک.واقعا دست مریزاد.
915...212
یه  خواستم  مبارک.می  عیدت  عزیز  آوای  سالم 
تشکر بکنم از کلیه پرسنل عزیز و گرامی اورژانس 
که در کلیه ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی 
کم  چیزی  مردم  به  خدمت  برای  از  و  مردم  به 

نمیزارن .خدا خیرشون بده
915...128
فرماندار  آقایان  آوا  به  نو  سال  وتبریک  سالم  با 
تمام  به  شمارو  دهیار  و  شهردار  و  استاندار  و 
به  بیرجند  آباد  حاجی  میدیم  قسم  مقدسات 
این بوی  بود وکسری داره فقط  اندازه کافی کم 
ازار  و  مریضی  باعث  باید  تاکی  فاضالب  بد 
که  انگار  نه  انگار  بگیم  کی  به  باشه  ما  اذیت  و 
وشمس  آباد  وحاجی  امیرآباد  از  چندهزارخانوار 
آباد دارند عذاب می کشند  از کی شده مسئوالن 
همش وعده توخالی میدن ومردم رو سرکار دارن. 
915...003

مدیریت  با  بار  چندین  متاسفانه  محترم  شهردار 
فضای سبز مبنی بر اصالح درختان کاج مدرس28 
که با سیم های برق اتصالی ایجاد میکنند تماس 
گرفتم هیچ ترتیب اثری داده نشد و در پاسخ گفتند 
حتما باید کتبی بیاین دفترمون در مهرشهر نامه 
تا  بده  رخ  ای  حادثه  باید  حتما  دونم  بدین..نمی 

اقدام کنید؟؟؟!!
915...704

آسفالت  محترم  شهرداری  توجه  قابل  سالم   با 
و  خراب  خیلی  شهر  سجاد  در  اندیشه  خیابان 
باتشکر. فرمایید  بررسی  لطفا  است  چاله  از  پر 
915...947

بگم  خواستم  نو  سال  وتبریک  سالم  عرض  با 
غفاری  خیابان  سمت  از  محالتی  خیابان  ورودی 
هیچ نشانه ای نداره خصوصا شبها .ما که مسیرمونه 
ردش  وقتا  بعضی  کنیم  می  وآمد  رفت  وهمیشه 
بردارین.ممنون براش  فکری  یه  لطفا  میکنیم 
915...248

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیست،دلتان به 
نور لطف خدا منور،مشام جانتان به شمیم بهار معطر
وصفا، شادی  با  مقدم،نوروز  برایتان  روزگار  لطف 
بیرجند  مرکزی  زندان  عمومی  امور  اداره 
را  زیبا  متن  این  که  متشکریم  شما  از 
کردید. ارسال  زندانی  هزار   2000 برای 
930...514

سالم آقای شهردار یا آقایانی که مسئول آسفالت 
سال  چند  بگم  یادآوری  محض  هستید.  خیابانها 
کوچه  آسفالت  پول  سازی  وشهر  راه  اداره  پیش 
ساکنینش  همه  رواز  شهر  مهر  9دی  بلوار  های 
گرفته یعنی تا این پولو ندادیم واحدا رو تحویلمون 
نیست  آسفالتش  از  خبری  هیچ  ولی  ندادن. 
بوده؟ کی  جیب  تو  االن  تا  رفته  کجا  پوال  این 
910...793

سالم آوا بابا ما با چه زبون حالی مسئوالن کنیم 
آقای دهیارحاجی آباد اون تیکه آسفالت از خیابان 
علی  امام  خیابان  به سمت  آبادی   حاجی  شهید 
کم  و  وچوله  چاله  از  پر  و  غیراستاندارد  امیراباد 
عرض که فاقد هرگونه تابلو و روشنایی و حتی یک 
کنار گذرخاکی برای تردد فرزندامان ندارد باید چند 
نفرکشته بدهد تا آقایان مسئول دست به کارشوند به 
آقایان باید مدال کارشکنی و بی مسئولیتی بدهند.
935...167

باسالم سال نو. تولید و اشتغال مبارک اما ناامیدانه 
باید بگویم برای ایجاد اشتغال نیاز به کار زیادی 
شود  گرفته  اختالسها  جلوی  اگر  فقط  نیست 
باالبرد  را  تولید  تسهیالت  از  بأاستفاده  میتوان 
ایجاد  شود  می  نجومی  های  حقوق  حذف  با  و 
امیدیم نا  انقالب  های  بچه  ما  اما  نمود  شغل 
915...594

که  عزیزی  همشهریان  ازهمه  جادارد  باسالم 
مادر روستای زنوک  به دیدگان  13فروردین قدم 
گذاشتند تشکروقدردانی ودست تک تک عزیزان 
رامی بوسم هرجایی که ازروستارفتم همه پالستیک 
بود0فقط  ستودنی  بودندوکارشان  اورده  زباله 
برای  فکری  که  راه  اداره  ازمسولین  خواهشمندم 
5کیلومترخاکی که ازوسط رودخانه میگذرد کنند 
تا مردم عزیزمان دچارمشکل نشونداگرهم اسفالت 
فعال نمیشه الاقل جاده را ازرودخانه به سمتی که 
جاده  رود  یک  با  نمایندچون  هدایت  شده  نقشه 
بسته میشودخود ما مردم اماده هرگونه همکاری 
هستیم باتشکرازهمه مسوولین زحمتکش ودلسوز
915...599

تلفن  اینترنت  و  دهی  آنتن  آوا  سالم 
خوب  اصال  بیرجند  چهکند  در  همراه 
چهکند، میدان  حوالی  مخصوصا  نیست، 
ضعیفه هردو  اول  همراه  و  ایرانسل 
جان آوا  کن  پیگیری  لطفا 
915....305

ازادگان را تجهیز  سالم تاب وسر سرهای پارک 
کردید تشکر لطفا یک سری به وسایل بازی در 
اکبریه هم بزنید  اختالف مشخص است خاهشن 
درست کنید تشکر اهالی روستای اکبریه بیرجند
915...259

کارخانه  مدتها صبر  از  بعد  که  سالم  خوشحالم 
که  سهامدارانی  ًو  شد  اندازی  راه  باقران  سیمان 
امیدوارم  کرد  بودن کمی خوشحال  منتطر  سالها 
سهام ارزش واقعی خودش را پیدا کنه و همگام 
انشاال بشه.  باالتر  حتی  و  قاین  سیمان  سهام  با 
915...704

۳۱ هزار و ۵۴۸ بازدید از موزه های استان انجام شد.
مهر- مدیرموزه های استان از بازدید 31 هزار و 548 نفر از موزهای استان ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون خبر داد.شعیبی اظهارکرد: در ایام نوروز 15 موزه 
در استان فعال بوده داست. وی عنوان کرد: از ابتدای تعطیالت نوروزی تا پایان روز 13 فروردین ماه این تعداد بازدید صورت گرفته است.مدیرموزه های استان 
با بیان اینکه بیشترین آمار بازدید مربوط به بیرجند است، گفت: مجموع موزه های باغ و عمارت جهانی اکبریه بیشترین بازدید را به خود اختصاص داده اند.

از  نوروز  عید  کاری-  نسرین 
برخوردار  استثنایی  هوایی  و  حال 
است  اکثرا به دید  و بازدید و تفریح 
به  برخی هم  و  گذرد  و شادی می 
سفر می روند. حال و هوای شهرها 
خراسان  کند.  می  فرق  هم  با  هم 
متفاوتی  نوروز  امسال  هم  جنوبی 
نوروز  روزهای  در  و  کرد  تحربه  را 
میراث فرهنگی ، شهرداری و سایر 
کردنو  برگزار  بهتر  در  ارگانها سعی 
 . داشتند  آن  مراسم  بودن  متفاوت 
حال تا چه حد این تالشها موفقیت 
باره  این  در  مردم  است  بوده  آمیز 

نظر می دهند.
 

شنيدن کي بود مانند دیدن؟!

هر سال جاي المان ها و نمادهایي 
به  را  شهر  هاي  قابلیت  بتواند  که 
معرفي  گردشگران  و  مسافران 
این  هم  امسال  و  است  خالي  کند 
نقص وجود داشت به جز یک مورد 
هاي  خانه  نوع  به  اي  اشاره  که 
نظر  داشت.این  شهر  این  قدیمي 
که  است  بیرجندي  شهروند  یک 
قابلیت  از  بسیاري  ماندن  ناشناخته 
بیرجند  فرهنگي  و  اقتصادي  هاي 
که  داند  مي  ضعفي  را  کشور  در 
ویژه  به  تبلیغات،  آن  راهکار  تنها 
در نوروز است.با این وجود محمدی  
المان هاي امسال را نسبت به سال 
و  کند  می  ارزیابی  بهتر  قبل  هاي 
مي گوید: هرچند تبلیغات رسانه اي 
اما  است  تاثیرگذار  شهر  معرفي  در 
مثل  روزهایی  در  شهر  سیماي  اگر 
گردشگران  و  مسافران  براي  نوروز 
مردم  که  شود  طراحي  طوري 
قابلیت هاي منطقه را به چشم خود 
و  مبلغ  توانند  مي  کار  این  ببینند  
باشند  افرادي  براي  خوبي  مشوق 
که به رسانه هاي محلي این منطقه 
دسترسي ندارند.این شهروند به این 
اشاره مي کند  تامل هم  قابل  نکته 
از سوغاتي  از مسافران  بسیاري  که 
و  هستند  اطالع  بي  بیرجند  هاي 
پرس  دیدني  اماکن  از  بازدید  براي 
و جو و از وجود برخي اماکن دیدني 
کنند.او  مي  تعجب  ابراز  بیرجند  در 
مي  را  هایي  المان  نصب  پیشنهاد 
محصوالت  و  ها  قابلیت  که  دهد 
مسافران  به  را  منطقه  اقتصادي 
معرفي کند و مي گوید: امسال هم 
قبل  هاي  سال  مثل  مورد  این  در 

کاری  انجام نشد.

المان ها معرف 
جاذبه های استان نيست

»فریدونی« یکی دیگر از شهروندان، 
درباره  المان ها، اظهار می کند: نماد 
مناطق  از  برخی  در  جدیدی  های 
وجود دارد اما هیچ کدام از این نماد 
محصوالت  و  جاذبه ها  معرف  ها 
زمانی  افزود:  وی  نیستند.  بیرجند 
که به شهری سفر می کنیم از طریق 
المان ها و نمادهای شهر متوجه آن 
می  دارد  وجود  شهر  آن  در  که  چه 
به  بیرجند  شهرستان  در  اما  شویم 
این موضوع کمتر توجه شده است. 
این شهروند ادامه داد: مسووالن به 
المان ها  طریق  از  می توانند  خوبی 
استان   و  بیرجند  مهم   محصوالت 
عناب  و  زعفران  زرشک،  مانند 
یا  و  کنند  معرفی  مسافران  به  را 
نشان  که  کنند  نصب  را  المان هایی 
فرهنگی  شهر  یک  شهر  این  دهد 
کند:  می  بیان   است.فریدونی 
المان های  تنها  نقاط  از  برخی  در 
سال های گذشته را جابجا کرده اند و 
اثری را که سال گذشته و یا سالهای 
را  بوده  نصب  میدان  یک  در  قبل 
اند. امسال در میدانی دیگر گذاشته 
معتقد  باره  این  در  خانم مومنی هم 
در   عید  هوای  و  حال  امسال  است: 
با  شهر به خوبی مشاهده نشد. وی 
اصلی  میادین  برخی  در  اینکه  بیان 
شده  کاشته  الله  گل  تنها  شهر 
است، گفت: المان خاص دیگری در 
میادین اصلی وجود ندارد و در برخی 

دیده  هرز!  علف های  تنها  ورودی ها 
می شود. این شهروند با بیان اینکه 
المان  منتظر  نو  سال  در  شهروندان 

هستند،  شهر  در  جدید  و  تازه  های 
در  شهر  فضای  زیباسازی  افزود: 

سال جاری زیاد دیده نشد.

گردشگری یا رفع مسئوليت؟!

متاسفانه آنچه به عنوان گردشگری 
دستی  صنایع  بازارچه  و  ونمایشگاه 
رفع  جنبه  بیشتر  دیدم   اکبریه  در 
است  مسئوالن  طرف  از  مسئولیت 
تا جاذبه گردشگری. این همشهری 
چادر  افزود:  می  مطلب  این  بیان  با 
بازارچه،وطراحی  داخل  عشایری 
است  لوازمی  فروش  محل  داخلی 
عشایری  چادر  با  سنخیتی  که 
ندارد. غرفه محل ارائه غذای محلی 
فضا  متر   3 از  کمتر  که  ای  دخمه 
شهرستانها  همه  که  درحالی  دارد. 
بهره  بیشترین  عید  تعطیالت  از 
می  عنوان  برند.وی  می  را  تبلیغاتی 
کند: ساعت حدود 5 بعد ازظهر یک 
ماشین اتوبوس گردشگر از شهرهای 
مدرسه  وارد  بازدید  برای  مختلف 
گردشگری  لیدر  که  شدند  شوکتیه 
گردشگران  برای  کرد  می  تالش 
دهد  توضیح  را  مدرسه  تاریخچه 
مدرسه  داخل  اوقاف  موزه  از  بعد  و 
مدرسه  در  افرادی  که  کنند  بازدید 
اقامت داشتند و داخل حیاط فوتبال 
و  سروصدا  وکلی  کردند  می  بازی 
همهمه که مانع شنیدن صدای لیدر 
اعتراض  حاضران  می شد، هرچقدر 
نهایت  در  نداشت  ای  فایده  کردند 
را  فوتبال  دقیقه   5 شدند  حاضر 
دوباره  متاسفانه  که  کنند  تعطیل 
و  کردند  همهمه  و  بازی  به  شروع 
گردشگران به عنوان اعتراض بازدید 
را نیمه کاره گذاشتند و بدون بازدید 
از موزه مدرسه را ترک کردند. ارگ 
کاله فرنگی با در ورودی اصلی که 
در  گفتند  که  روبروشدیم  بود  بسته 

حال تعمیر است .

امسال سه موزه به موزه های 
استان افزوده شد

فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
وگردشگری و صنایع دستی در این 
فرنگی  کاله  ارگ  گوید:  می  باره 
به  درست  و  است  تعمیر  دست  در 
است  بوده  بسته  در  دلیل  همین 
معنی  به  فعال  کارگاه  وی  گفته  به 
می  کار  کارگران  که  نیست  جایی 
مرمت  فعالیت  محل  کارگاه  کنند 
داخل  شود  نمی  وطبیعتا  بناست 
از  مردم  افزود:  رمضانی  رفت. 
فراوان  استقبال  ها  عروسک  موزه 
فرهنگی  میراث  و   اند  کرده 
به  موزه  سه  اعتباری  تنگنای  در  
افزوده  استان   های  موزه  مجموع 
است وی می افزاید ما مفتخریم که 
مقام  مثل  عناوینی  جاری  سال  در 

بین  در  دستی  صنایع  معاونت  اول 
ثبت  اول  مقام  کشور  استان  سی 
پژوهش  اول  مقام  طبیعی  میراث 

اول  مقام  و  شناسی  باستان  های 
اختصاصی  و  عمومی  های  شاخص 
ایم. کرده  خود  ان  از  را  عملکرد 

نوروزی متفاوت در قدیمی ترین 
قلعه تاریخی بيرجند 

و  زیباترین  از  یکی  بیرجند  قلعه 
است  ایران  های  قلعه  قدیمی ترین 
که با نام های قلعه ته ده و یا قلعه 
پایین شهر شناخته می شود.این قلعه 
مترمربع   3000 بر  بالغ  وسعتی  با 
شده  ساخته  صفویه  دوره ی  در 
فرهنگی،  میراث  اداره  است.رئیس 
بیرجند  گردشگری  و  دستی  صنایع 
گفت: قلعه تاریخی بیرجند روزهای 
به  است.  کرده  تجربه  را  متفاوتی 
گفته فوالدی: همشهریان بیرجندی 
دیگر  شهرهای  از  که  مسافران  و 
همراه  به  متفاوت  نوروز  این  شاهد 
سوغات  و  دستی  صنایع  نمایشگاه 
نمایشگاه  هستند.این  بیرجند  شهر 
تولیدات  شامل  غرفه  چهار  تعداد  با 
داری  بافته های  دوز،  چرمی دست 
الحاقی  رودوزی های  داری،  و غیر 
و نساجی سنتی فعالیت  می کند.به 
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  گفته 
بیرجند  گردشگری  و  دستی  صنایع 
از  نوروزی  کرد:مسافران  عنوان 
های  کارگاه  بصری  های  جذابیت 
پارچه بافی سنتی در مرکز تخصصی 
بیرجند  شهرستان  سنتی  نساجی 
کرد:  بیان  کردند.وی  استقبال 
ویژگیها  به  باتوجه  دستی  صنایع 

پیام  تواند  می  آن  های  شاخصه  و 
تمدن  و  فرهنگ  از  جدیدی  رسان 
مرکز  دهد:  می  ادامه  باشد.فوالدی 
در  واقع  سنتی  نساجی  تخصصی 
میزبان  بیرجند  پردلی  تاریخی  خانه 
نوروزی  مسافران  و  گردشگران 
است که  در این مرکز کارگاه های 
پارچه بافی سنتی و فروشگاه عرضه 
وی  است.  دایر  تولیدی  محصوالت 
پردلی  تاریخی  خانه  کند:  می  بیان 
نمونه  که  قدیمی  بناهای  از  یکی 
در  سنتی  خانه  چشمگیر  و  بارز 

مناطق نیمه کویری است. 

های  جاذبه  از  نفر  هزار   22
گردشگری شهرستان خوسف 

بازدید کردند

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
می  عنوان   هم  خوسف  شهرستان 
نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  کند: 
از  نفر  هزار   22 از  بیش  تاکنون 
این  گردشگری  های  جادذبه 
به گفته  اند.  بازدید کرده  شهرستان 
علی صالحی بیشترین میزان بازدید 
کننده با تعداد بیش از پنج هزار نفر 
شهرستان  تاریخی  بافت  به  مربوط 
خوسف بوده است.صالحی ادامه داد: 
نوروزی،  روزهای   طی  همچنین 
این  در  مسافر  هزار  شش  از  بیش 
اند.مسئول  یافته  اسکان  شهرستان 
صنایع  فرهنگی،  میراث  نمایندگی 
شهرستان  گردشگری  و  دستی 
تور  برگزاری  بیان می کند:  خوسف 
خوسف گردی و فروش محصوالت 
بومی از جمله برنامه های این ایان 
مانند  هنرهایی  است.همچنین  بوده 
سفال  و  بافی  جاجیم  بافی،  حوله 
گری به طور زنده برای گردشگران 

و مسافران اجرایی می شود.

شناسی   باستان  بررسی  آغاز 
و  گلشن  های  دهستان 

نخلستان شهرستان طبس

مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
هم  بیان می کند: شهرستان طبس 
جایگاه  از  برخورداری  دلیل  به 
شواهد  و  آثار  دارای  تاریخی  خاص 

است  بسیاری  فرهنگی   ، تاریخی 
نشان  خاطر  برآبادی  احمد  سید 
باستان  پژوهشکده  موافقت  با  کرد: 
فرهنگی،  میراث  سازمان  شناسی 
کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع 
آثار  شناسایی  و  بررسی  ی  برنامه 
)دهستان  طبس  شهرستان  باستانی 
بخش  نخلستان  و  گلشن  های 
عنانی  بهرام  سرپرستی  به  مرکزی( 
دانشجوی دکتری باستان شناس از 
ابتدای فروردین 96 آغاز شده است. 
مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره 

باستان  های  بررسی  اینکه  بیان  با 
شناسی شهرستان طبس از سال 94 
آغاز شده است، عنوان کرد: تاکنون 

این بررسی ها در بخش دستگردان 
شهرستان  این  منتظریه  دهستان  و 
بیان  با  است.برآبادی  شده  انجام 
بررسی  این  به منظور تکمیل  اینکه 
بیشتری  اعتبارات  اختصاص  به  ها 
نیاز داریم ، افزود: شهرستان طبس 
بیش از 65 اثر تاریخی، فرهنگی و 
آثار  فهرست  در  شده  ثبت  طبیعی 
ملی کشور دارد که با انجام بررسی 
افزایش  دهستان  این  شناسایی  و 
آثار شناسایی  تعداد  در  گیری  چشم 

شده صورت خواهد گرفت.

عرضه  غرفه   175 برپایی 
محصوالت  و  دستی  صنایع 

عشایری در خراسان جنوبی

معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی عنوان می کند: در نوروز 
96 تعداد 175 غرفه عرضه محصوالت 
صنایع دستی و سیاه چادر عشایر در 
به  است.  بوده  فعال  جنوبی  خراسان 
با  همزمان  زاده  عباس  حسین  گفته 
تعطیالت نوروزی محصوالت صنایع 
در 26  جنوبی  خراسان  استان  دستی 
شهرستان های  در  نوروزی  بازارچه 
غرفه  و  175  شد   ارائه  استان  این 
های  بازارچه  قالب  در  دستی  صنایع 
موقت فروش به مناسبت فرا رسیدن  
شد.  برپا  استان  در  نوروز  روزهای 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
دهد: می  ادامه  جنوبی   خراسان 

و  عرضه  منظور  به  بازارچه ها  این    
به  دستی  صنایع  محصوالت  فروش 
مسافران و گردشگران استان خراسان 
جنوبی فعالیت دارند. عباس زاده با اشاره 
به اینکه بازارچه های صنایع دستی و 
شهرستان های  برای  سنتی  هنرهای 
بیرجند،  سرایان،  قاینات،  جمله  از 
است،  شده   فعال  طبس  نهبندان، 
افزود: این بازارچه ها با رویکرد معرفی 
به  مربوط  هنرهای  و  دستی  صنایع 
هر منطقه در شهرستا ن های مختلف 
استان راه اندازی شده است. وی  گفت: 
خراسان  دستی  صنایع  بازارچه های 

صنعتگران،  از  حمایت  برای  جنوبی 
استان  دستی  صنایع  توزیع  و  ترویج 
پرتردد  بین مسافران در مکانهای  در 
است.معاون  شده  ایجاد  گردشگران 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
جنوبی گفت: محصوالتی چون سفره 
آردی، نساجی سنتی، سفال و سرامیک، 
چرم، سازهای سنتی، حصیربافی، سبد 
بافی، جاجیم بافی، ماشته بافی  و ... 
که تولیدات صنتعتگران استانی است 
می رسد. فروش  به  مکانها  این  در 

استقبال گردشگران 
از سياه چادر محلی سرایان

فرهنگی،  میراث  نمایندگی  مسئول 
گردشگری  و  دستی  صنایع 
و  گردشگران  استقبال  از  سرایان 
و  دهد  می  خبر  نوروزی  مسافران 
محلی  نان  انواع   پخت  افزود:  می 
 ) و...  تافتون   ، گی  تاوه   ، )تنوری 
دستی  صنایع  نمایشگاه  محل  در 
و  مردم  نظیر  بی  استقبال  مورد 
گرفت.محمد عرب  قرار  گردشگران 
عنوان می کند:  استقبال خوب مردم 
از  نوورزی  مسافران  و  سرایان  شهر 
نمایشگاه صنایع دستی ورودی شهر 
خستگی  عشایری  چادرهای  سیاه  و 
دور  عشایر  و  داران  غرفه  تن  از  را 
شده  آنها  دلگرمی  باعث  و  کرده 
نمایندگی  مسئول  گفته  به  است. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
غذاهای  طبخ  سرایان  گردشگری 
به  لبنیات  تهیه  همچنین  و  محلی 
سیاه  محل  در  سنتی   کاماًل  شیوه 
چادر عشایری سرایان نیز با استقبال 
است  شده  مواجه  مردم  رضایت  و 
مردم  از  زیادی  عده  روزه  همه  و  
و  غذاها  از  استفاده  و  بازدید  جهت 
سیاه  محل  به  شده   تهیه  لبنیات 
وی  گفته  به  می کنند.  مراجعه  چادر 
گروه عشایری مستقر در سیاه چادر 
عشایری فرصت لحظه ای استراحت 
کار و تالش  در حال  مدام  و  ندارند 
میهمانان  و  تا رضایت مردم  هستند 
کنند.  فراهم  را  نوروزی  مسافران  و 
از  سنتی  غذاهای  افزود: طبخ  عرب 
جمله آش و کشک بسیار مورد توجه 
مردم قرار گرفته است. به گفته وی 
عالوه بر این لبنیات محلی از جمله 
تهیه  کلیه مراحل  و ماست که  دوغ 
آن در محل سیاه چادر انجام می شود 
و مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان 
با شیوه و روش تهیه آن  از نزدیک 
آشنا می شوند در اختیار مسافران قرار 

می گیرد.

مسافر  ميليون  یک  اقامت 
نوروزی در خراسان جنوبی

گردشگری  معاون  عربی  مرتضی 
صنایع  فرهنگی  میراث  کل  اداره 
خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی 
تعطیالت  ابتدای  از  کرد:  عنوان 
هزار   990 فروردین،   13 تا  نوروزی 
اقامتگاه های  در  گردشگر  و  مسافر 
وی  شده اند.  داده  اسکان  استان 
در  مسافران  اسکان  اینکه  بیان  با  
کمپ های  پذیرها،  مهمان  هتل ها، 
پرورش،  و  آموزش  مدارس  موقت، 
افزاید:    می  است  بوده  سراها   زائر 
تعداد  با  هتل  شش  نوروز  ایام  در 
 722 و  هزار  شش  و  اتاق   247
از  پذیرایی  و  اسکان  آماده  تخت 
 16 همچنین  است.  شده  مسافران 
و  اتاق   262 تعداد  با  مهمان پذیر 
657 تخت و 10 واحد بوم گردی در 
آماده سازی  مسافران  اسکان  زمینه 
می  خاطرنشان  است.عربی  شده 
کند:  دو میلیون بازدید از جاذبه های 
خراسان جنوبی   استان  گردشگری 
بیشترین  و  است  گرفته  صورت 
شهرستان  به  مربوط  بازدید  آمار 
است. بوده  فردوس  و  طبس  های 
اندازی تورهای  با اشاره به راه  وی 
گردی  استان  و  گردی  بیرجند 
گوید:  می   96 نوروز  ایام  در  نیز 
از  گردشگران  و  مسافران  استقبال 
است. بوده  خوب  بسیار  تورها  این 

)Ava.news12@gmail.com(

ظرفیت سوزی با المانهای نوروزی
فرصت معرفی استان در قالب نمادهای شهری از بین رفت:

استقبال گردشگران از سیاه چادر محلی سرایان

سالم آوا درورد به همه هم استانی های خودم،چند 
نکته رو به چشمم خورد گفتم برای مدیران بفرستم 
شاید به چشمشون بخوره استفاده کنند.مسئوالن 
نقش  نشناسند*  روز  و  شب  اشتغال  ایجاد  برای 
دستگاه های دولتی- 1.ایجاد نظام جامع اطالعات 
دستگاه  توسط  داخلی  کاالهای  کار2.خرید  بازار 
های دولتی3.نشان دادن راه های جستجوی کار 
به مردم* نقش نظام آموزشی- 1.آموزش نیروی 
انسانی متناسب با نیازهای فعلی و آینده بازار کار2.
ارتقاءتوان کار آفرینی در آموزش و پرورش و فنی 
حرفه ای به خصوص آموزش عالی*نقش دانشگاه 
- 1. برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه 
2.استفاده از پارکهای علم و فناوری* نقش مردم 
تولیدی توسط صاحبان سرمایه  فعالیت  1.ترجیح 
2.پرهیز از خرید کاالی خارجی دارای مشابه داخلی
910...277
به    اینقدر  عزیزان  همه  از  خواهشمندم  باسالم 
گرفتار  مردم  که  درحالی  نزنید  دامن  ها  حاشیه 
بنده  .یک  هستند  خود  زندگی  مخارج  تامین 
مشهد  مقدس  درشهر  درگذشته  گفت   می  خدا 
رو  ها  زباله  که  دید  را  نفر  یک  وقتی  عالم  یک 
کند  معاش  امرار  راه  این  از  و  کند  می  جستجو 
بسیار گریه کرد. اگه درگذشته با دیدن یک زباله 
با دیدن ده ها  امروزه  گرد مردم متاثر می شدند 
زباله گرد کسی خم به ابرو نمی آورد و انگار به 
یک امرعادی تبدیل شده است . مسؤلین راحت 
از این جور حرف ها  هستند و در ناز نعمت  که 
می زنند .حکایت ضرب المثلی است که می گه 
شکم گرسنه وآتش بازی جور در نمی آید ! فعال 
مهمترین دغدغه مردم تامین نیازهای اولیه زندگی 
است که امیدوایم مسؤلین درجهت بهبود بخشیدن 
تالش  اشتغال   ایجاد  و  وکار  کسب  فضای 
مضاعف کنند که زندگی به مردم سخت نگذرد .     
915...693

94و95  سالهای  سهمیه  برنج  تن  هزار  چند 
استان  مرزنشینان  تعاونی  های  شرکت 
از گمرک بیرجند به خارج استان برده شده  است
915...926
سالم جای تاسف دارد که محور تردد مردم محترم 

رحیم آباد )جنب استانداری( به این فضاحت است
مسیر خاکی پر از چاله چوله...

937...462
آیا سالم ضمن تشکر از  شهرداری جهت شروع 
آسفالت بهشتی 24 امیدواریم آسفالت کوچه تا 
خیابان مفتح انجام شود  نه نیمه کاره رها شود.
0915....445
پیگیری  در  محترم  استاندار  زحمات  از 
میگردد. تشکر  قاین  بیرجند  جاده  احداث 
915...315
باسالم آخرین شاهکارسال 95 توسط شهرداری 
سازه  گذاشتن  خورد  رقم  جمهوری  درخیابان 
ارتفاع حدود یک متروعرض 40  به  فلزی  های 
جداسازی  منظور  به  خیابان  دروسط  سانتیمتر 
جدی  تهدید  کار  این   . وبرگشت  رفت  مسیر 
برای موتورسواران است که با سرعت زیاد تردد 
و درصورت برخورد آسیب جدی خواهند دید جدا 
از این مورد هم این که از نظر ظاهری هم اصال 
مناسب نیست .یعنی اینقدرفرهنگ رانندگی افت 
کرده که باید به وسیله سازه های فلزهای غول 
سازی  جدا  نقلیه  وسایل  ومرور  عبور  پیکرمسیر 
زمینه  در  فرهنگی  کار  هیچ  وقتی  البته  ؟  بشود 
بهبود رانندگی انجام نمی شود  نباید انتظار نمره 

20 ازشاگرد بدون استاد داشت ! 
915...693
اباد  وحاجی  امیراباد  کن  قضاوت  شما  آوا  سالم 
امیراباد   دهیار  به  احسنت  ولی  اند  چسبیده  بهم 
آسفالتها  کشی  وخط  زیباسازی  به  چقدرنسبت 
کشی   وجدول  عابر  وپل  راهنما  تابلو  نصب 
ولی  کشیده   زحمت  المان  ونصب  وروشنایی 
اینطرف حاجی ابادچی فقط 100متر آسفالت اول 
خلیج فارس  وبس. قابل توجه دهیاری حاجی اباد 
وخط  آسفالت  ترمیم  تابلو.  نصب  نبودروشنایی. 
خلیج  ابتدای  درمسیر  عابرپیاده  وکنارگذر  کشی 

فارس به سمت انتهای امام علی امیراباد 
915...152
سالم قبال شهرداری جواب  سواالت  روزنامه رومی 
داد االن جوابی داده نمی شود)درموردمغازه های 
روباز کرده  که درعدل34ازدوطرف درمغازه شون 

اندوموردآزارواذیت منازل می گردند(
915...456
با سالم اقای مسئوالن شهری سنگ رنگ کردن 
که هنر نیست!300میلون تومان برای هزینه کرد 
المانهای به اصطالح بومی کجا استفاده شده است.
مسئوالن نظارتی مانند شورای شهر فرمانداری ایا 
هنوز در خواب زمستانه هستید؟هیات داورانی که 
این المانهارا انتخاب کردند برای روشن شدن افکار 

عمومی آنهارا معرفی کنید.
937...972
با سالم و تبریک سال نو خدمت آوای عزیز از 
انتهای  در  که  جارو  پاروی  با  قایق  المان  بابت 
حداقل  کنم  می  تشکر  اند  گذاشته  مدرس 
میدان  کنار یک  در  کرند  می  رعایت  را  تناسب 
میگذاشتند که یک حوض آبی وجود میداشت در 
شهری که با کمبود آب رو به رو است و سالها در 
آن شهر و استان خشک سالی است وجود المان 

قایق دور از تدبیر است. 
ارسالی به تلگرام آوا
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زمان ثبت نام و برگزاری آزمون های 96 اعالم شد
 
ایسنا- سازمان سنجش آموزش کشور تقویم ثبت نام و برگزاری چهار آزمون مهم سال 96 را منتشر کرد. طبق این اعالمیه آزمون دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 96 
در هفتم و هشتم اردیبهشت، آزمون سراسری در روزهای پانزدهم و شانزدهم تیر، آزمون فنی وحرفه ای کاردانی نظام جدید که از 24 اردیبهشت شروع می شود و تا 31 
خرداد ادامه دارد،  در روز جمعه 13 مرداد و آزمون کارشناسی ناپیوسته که از 7 خرداد 96 آغاز و تا 13 خرداد ادامه دارد، در روز جمعه 13 مرداد 96 برگزار خواهد شد. سه شنبه *15 فروردین 1396 * شماره 3750

خواندنی ها

چه کار کنیم تا باتری گوشی

 دوام بیشتری داشته باشد؟

مریم فانی- بسیاری از افراد از چگونگی شارژ 
ندارند  اطالعی  خود  هوشمند  گوشی  صحیح 
می شوند،  باعث  شارژ  اشتباه  روش های  با  و 
دستگاهشان  باتری  دوام  از  زمان،  گذشت  با 
کاسته شود. ما به خوبی می دانیم که دوام باتری 
باتری هایی  است؛  کم  هوشمندمان  گوشی های 
باید  اما  که گاهی یک روز هم دوام نمی آورند. 
باتری  کم  دوام  دالیل  از  بخشی  که  بپذیریم 
گوشی های هوشمند به اشتباه خودمان در روش 

شارژ کردن آنها مربوط است.
بسیاری از ما شارژ کردن گوشی را کم اهمیت 
در  گوشی  نادرست  شارژ  آنکه  حال  می دانیم، 

درازمدت به باتری گوشی آسیب می زند.
در  به کاررفته  لیتیوم-یونی  باتری های 
قابل  فشار  براساس  هوشمند،  گوشی های 
همین  به  حساس اند.  بسیار  دارند،  که  تحملی 
درازمدت  در  باتری ها  این  بر  اضافه  فشار  دلیل 

به آنها آسیب می زند.
باتری  درست  شارژ  به  تاکنون  اگر 
است  بهتر  نداده اید،  زیادی  اهمیت  گوشی تان 
دوام  موبایلتان  باتری  تا  کنید  نظر  تجدید 
سراغ  نوشته  این  در  باشد.  داشته  بیشتری 
گوشی های  درست  شارژ  برای  راهکار هایی 

باشید. همراه  ما  با  رفته ایم.  هوشمند 
وقتی شارژ گوشی کامل شد، آن را از برق 
 Battery سایت  یافته های  طبق  کنید:  جدا 
University، متصل ماندن گوشی به برق وقتی 

موقع  )مثل شب ها  کامل شده  که شارژ گوشی 
خواب( در درازمدت به گوشی آسیب می زند.

رسید،  درصد   100 به  گوشی  شارژ  که  وقتی 
گوشی شارژ بسیار کمی دریافت می کند تا شارژ 
این  بماند.  باقی  درصد   100 حالت  در  باتری 
حالت باعث می شود باتری در وضعیت ماکزیمم 
یادداشت  این  در  بماند.  باقی  بحران  و  فشار 
تخصصی  بسیار  بحث های  وارد  نمی خواهیم 
وقتی  بگوییم  باید  خالصه  به طور  پس  شویم، 
شارژ باتری کامل شد، آن را از برق جدا کنید؛ 
ماهیچه ها  کردن  ریلکس  مثل  درست  کار  این 

پس از تمرین ورزشی سخت است. 
شاید تغییر و ضعیف شدن باتری موبایلتان را 
با  اما در درازمدت قطعا  خیلی زود حس نکنید، 

مشکل مواجه می شوید.
درصد   100 به  باتری  شارژ  است  بهتر 
 100 لیتیوم-یونی  باتری  نیست  الزم  نرسد: 
درصد شارژ شود، هرچند شارژ کامل هم به آن 
از  قبل  است  بهتر  حال  این  با  نمی زند.  آسیبی 
از  را  آن  برسد  درصد   100 به  شارژش  اینکه 
باقی ماندن طوالنی مدت  از  تا  شارژر جدا کنیم 
گوشی در شارژ پس از شارژ کاملش پیشگیری 
باعث  کار  این  کنید  فکر  است  ممکن  کنیم. 
کردن  شارژ  مشغول  روز  تمام  در  می شود 
نیست.  کار  این  به  نیازی  اما  باشید!  گوشی تان 
هروقت الزم بود و شما هم می توانستید، کافی 

است گوشی را به شارژر وصل کنید.

کنید:  را شارژ  گوشی  توانستید،  موقع  هر 
را هر  باتری گوشی  است  بهتر  نظر می رسد  به 
موقع که امکانش برایمان فراهم بود شارژ کنیم، 
نه اینکه بگذاریم شارژ باتری رو به پایان برسد 
و سپس مدت زیادی آن را در شارژ نگه داریم.

 ،Battery University یافته های  طبق 
وقتی  گوشی  مجدد  شارژ  برای  زمان  بهترین 
شده  مصرف  آن  شارژ  از  درصد   10 که  است 
باشد. حتما شما هم تعجب می کنید! بسیاری از 
مردم هم این طور فکر نمی کنند و امکان چنین 
کاری هم برایشان فراهم نیست. پس بهتر است 
این طور عمل کنیم: هر وقت امکان شارژ کردن 
شارژر  به  را  گوشی مان  داشت،  وجود  برایمان 
وصل کنیم. درواقع بهتر است در طول روز چند 

بار گوشی مان را به شارژ بزنیم و جدا کنیم.
دیدیم،  هم  با  که  همان طور  جمع بندی: 
عمل  ذکرشده  موارد  به  نه تنها  ما  از  بسیاری 
نیز تصوری داریم خالف  اغلب  بلکه  نمی کنیم، 
رعایت  می دانید  حتما  البته  است!  درست  آنچه 
گوشی  باتری  دوام  نمی شود  باعث  موارد  این 
نکات  این  رعایت  با  بلکه  شود،  بیش ازپیش 
می توانید از باتری گوشی تان بهتر مراقبت کنید 

تا در طوالنی مدت از دوام آن کاسته نشود.

یادداشت

بهار جان ها را دریابیم!

* فاطمه سیفی 

به همین منوال اسفندها رفتند و باز می روند 
و نوروزها و فروردین و اردیبهشت ها نیز آمدند 
و گذران  است  ایام  این گردش  آیند.  باز می  و 
عمر و خوب می دانیم هر نوروزی که پشت سر 
افزوده  می گذرانیم یک سال بر عمرهای رفته 
زایش  فصل  که  بهار  هر  در  آدمی  و  شود  می 
هر  است  عمومی  شادکامی  و  طبیعت  رویش  و 
چهره  به  هم  نگاهی  نیم  است  شاد  که  جا  آن 
کند  می  درک  و  دارد  عمرش  گذشته  سنین  و 
تا  تغییرش  چرخه  به  او  بدون  یا  با  جهان  که 
داد.  خواهد  ادامه  است  مقدر  برایش  که  روزی 
از این رو باید نه فقط به دنبال بهار طبیعت که 
گماریم.  همت  مان  جان  و  دل  بهار  تثبیت  به 
و  انسانی  مصادیق  به  که  روز  هر  منظر  این  از 
نوروز  دهیم  اهمیت  اخالقی  فضائل  و  کرامات 
بود  نخواهد  زمستانی   را  ها  دل  بهار  است. 
نوعدوستی  و  خلق  به  خدمت  خوش  عطر  اگر 
بداریم. دوست  را  مردم  کنیم.  تجربه  را  ایثار  و 
کنار  به  را  طبقاتی  اختالفات  و  ها  مرزبندی 
سواد  از  فارغ  را  شریفی  انسان  هر  و  بگذاریم 
برای  و  بداریم  دوست  خاستگاهش  و  ثروت  و 
به  زبان  که  روزی  باشیم.  کوشا  کرامتش  حفظ 
غیبت این و آن نگشاییم و به حقوق و شرافت 
بدخواه  و  نگوییم  دروغ  نکنیم،  تعدی  دیگران 
دیگران نباشیم. نوروز است حتی اگر در سرمای 
فرسای  طاقت  گرمای  یا  زمستان  چله  پرسوز 
مرداد تابستان باشیم. عید ها زمانی عید واقعی اند 
مان  در دل های  مهرورزی  و  افروزی  مهر  که 
نهادینه باشد. اگر نه دیدار مقطعی و کلیشه ای 
فامیل و دوستان در روزهای عید را هیچ محتوا 
و  امیدی  نا  بدون  بود.باید  نخواهد  صداقتی  و 
ها  کلیشه  و  فراموشی  نبرد  به  راسخ  عزمی  با 
روز  چند  همدلی  و  ها  بازدید  و  دید  و  برویم 
و  سال  طول  به  دهیم  تعمیم  را  بهار  نخست 
دوستی  تثبیت  و  اعتبار  تمدید  دنبال  به  همواره 
یادی  دیگر  بار  سال  شروع  این  در  باشیم.  ها 
ایثار  که  پالسکو  جانفشان  شهدای  از  کنیم 
را  مرزها  که  ایثاری  کردند.  نهادینه  و  معنا  را 
درنوردید و جهان را به احترامش به سکوت وا 
داشت. از همین جا برای خانواده های مصیبت 
دیده صبر و بهاری سرشار از بهروزی آرزو می 
کنیم. چه خوب است اگر در این روزها با حضور 
مراکز  و  ها  بیمارستان  و  سالمندان  سرای  در 
کودکان بی سرپرست و اقشار آسیب پذیر، جان 
را  لبخند  و  گل  و  امید  و  دهیم  صیقل  را  خود 
یادمان به  این روزها  به آن ها هدیه دهیم. در 
شهدای هشت سال دفاع مقدس باشد که امنیت 
امروزمان را مرهون خون های آنان هستیم. در 
و  جان  دهیم  قول  خود  به  و  بیاییم  روزها  این 
روح خود را پاالیش نموده و ضمن کنار گذاشتن 
کدورت ها به آشتی ها و صمیمیت ها رنگ و 
بوی تازه ببخشیم و اگر کسی را به سهو یا به 
عمد آزردیم حتمًا جویای حالش شویم که نوروز 
واقعی در این هاست و بهار طبیعت تنها به جبر 

تاریخ رخ می دهد اما بهار دلها را باید آفرید. 
دل های تان بهاری ... .

شمیم مهربانی

آقا؛ عیدتان مبارک ! 

 * شمیم  صفائی 

دیدی رفیق!
گفته بودم جمعه ها مرا می ترسانند!

باور نکردی!
آخرین جمعه سال هم گذشت !

باز هم او نیامد !
السالم علیک یا صاحب الزمان )عج( !

و اما ... جمعه ها عشق تعطیل نیست ...
تازه سر آغاز عاشق شدن است ...

جمعه یعنی انتظار!
دوازدهم  امام  بر  فرستیم  می  صلوات  و  درود 

شیعیان حضرت مهدی )عج( !
و من همیشه فکر می کردم 

سال ها باید یکی یکی سپری شوند تا هر بار آدم 
یک سال بزرگ تر شود ...

اما این طور نیست.
زمانی که به دانایی شما حتی یک کلمه اضافه 

شود نیز این اتفاق خواهد افتاد ... .

مهر- تا مرکز شهر فاصله چندانی ندارد. »خوان« 
شهرستان  از  کیلومتری   ۸۵ مسیر  در  و  دارد  نام 

بیرجند واقع شده است. 
مسیرش جایی شیبه به جاده بهاری شمال است... 
به  سر  را  چنارهایی  کویر،  دل  در  خداوند  عظمت 
سرزمین  این  در  را  گمشده  بهشتی  و  کشانده  فلک 
این  خم  و  پیچ  پر  جاده  است.  کرده  خلق  کویری 
منطقه از بین باغ ها عبور کرده و این باعث شده که 
فاصله  دنیا  این  از  که  کنی  احساس  رانندگی  هنگام 

می گیری و وارد دنیای قصه ها می شوی.
شده  واقع  کوهستانی  ای  منطقه  در  روستا  این 
زیبایی های  آبی شیرین است.  و  دارای هوایی سرد  که 
چیده  یکدیگر  کنار  در  درستی  به  روستا  این 
و  کرده  طراحی  را  آن  ماهر  نقاشی  گویی  شده اند، 
رود،  کنار  در  کوه  است.  بخشیده  جان  عناصرش  به 
دل  در  نیز  قدیمی  های  خانه  و  کوه  کنار  در  باغ 
کوه، این ها را جز دستی توانمند نمی تواند در شرقی 
های  زیبایی  کند.  خلق  ایران  استان  خشک ترین  و 
را  روستای خوان  و  داده  به دست هم  زیادی دست 

به منطقه ای رویایی تبدیل کرده است.

گذر از رود برای ورود به جنگل سپیدارها

اندکی که دراین منطقه زیبا گشت و گذار کنی به 
میوه  درختان  را  آن  اطراف  که  رسید  خواهی  رودی 
و سپیدار محاصره کرده و هزاران زیبایی چشم ها را 

می کند.  خیره 

این روستا دارای چهار قنات بوده که در واقع آب 
گوجه  زردآلو،  سیب،  است.  معدنی  قنوات  از  تا  سه 
سبز، آلبالو، به و گالبی از جمله میوه ها و محصوالت 

هستند.  بهشتی  منطقه  این 
گردو،  بادام،  انگور،  توت،  آلو،  زالزالک،  همچنین 
شاه توت، زرشک، طنازگل و محصوالت زراعی آن 
شامل سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، سیر، عدس، 
و  یونجه   جو،  گندم،  شلغم،  چغندر،  لنگاش،  لوبیا، 
ریحان،  نعنا،  تربچه،  جمله  از  سبزیجات  انواع 

، گشنیز،  تلخون   ، تره  بادام   ، پیازچه   ، تره  جعفری، 
این  محصوالت  دیگر  از  نمکی  سلطان  و  شنبیلیله 

منطقه محسوب می شوند.

وجود بیش از دو میلیون سپیدار 
در روستای خوان

یکی  بیان کرد: خوان،  درمیان  فرماندار شهرستان 
از روستاهای زیبا و هدف گردشگری این شهرستان 

روستا  این  کرد:  اظهار  زاده  بشیری  محمد  است. 
گوارایی  و  شیرین  آب  دارای  که  داشته  قنات  چهار 
است. وی با بیان اینکه نوع گونه این روستا، سپیدار 
است، افزود: بیش از دو میلیون چنار در اطراف جاده 
با  زاده  بشیری  دارد.  قرار  زیبا  روستای  این  داخل  و 
اشاره به بافت قدیمی روستای خوان بیان کرد: طی 
و  سنتی  فرش  روستا سنگ  این  در  اخیر  های  سال 
داد:  ادامه  درمیان  فرماندار  داده ایم.  انجام  را  زیبایی 
این روستا در ۲۵ کیلومتری شهرستان درمیان و ۸۵ 

است. واقع شده  بیرجند  کیلومتری 

زمینه اسکان 100 مسافر 
در روستا فراهم است

دارای  خوان  روستای  کرد:  اظهار  زاده  بشیری 
مردمانی  که  بوده  جمعیت  نفر   ۴۲۹ و  خانوار   1۴0
مهمان نواز و خونگرم هستند. وی با اشاره به بازدید 
زمینه  کرد:  بیان  روستا  این  از  نوروزی  مسافران 
این  روزی  شبانه  مدرسه  در  مسافر   100 اسکان 
روستا فراهم بوده است. فرماندار درمیان  ادامه داد: 
برگزاری موسیقی محلی در روستا و ایجاد نمایشگاه 
اجرایی  اقدامات  جمله  از  روستا  بومی  محصوالت 

برای مسافران نوروزی بود. 
زیادی  های  زیبایی  دارای  جنوبی  خراسان  استان 
روستاهای  و  شهرستان ها  بخش ها،  جای  جای  در 
خود بوده که برخی از وصف عاجزند و تنها حضور را 

نمایش جذابیت خود می طلبند. برای 

جاذبه های خراسان جنوبی را بشناسید؛ 

سفر به بهشت گمشده در کویر 

کاریکاتور شکوفه دادن درخت ها و نوید بهار - عکس از: نامدار بابائیشاهین کالنتری قاب عکس آب روی ماست را دور نریزید ...

داده نما، آوای خراسان جنوبی

و   B1۲ ویتامین  از  سرشار  شود  می  جمع  ماست  روی  که  آبی 
پروتئین، پتاسیم و کلسیم است. میکس کردن آب ماست خاصیت 

مواد مغذی ماست را باال میبرد آن را دور نریزید.

یک کشتي کروز اقیانوس پیما نخستین بار پس از انقالب وارد آب هاي کیش شد. 
قابلیت  و  کتابخانه  سینما،  اقامتي،۲  تخت   ۴1٧ داراي  طبقه،  هفت  کشتي  این 

جابجایي۲00 خودرو با سرنشین است.

نسرین کاری- سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از 
است  ایرانی  اقوام  میان  در  مشترک  رسوم  مهمترین 
تلقی  نیز  با طبیعت  اخیر روز آشتی  که  در  سالهای 
دور  و  خود  شادیهای  تکمیل  برای  مردم  و  می شود 
مراسم   زیبا  طبیعت  در  حضور  با  غصه  و  غم  کردن 
این روز را با نشاط و شادمانی اجرا می کنند و در این 
میان مردم  خراسان جنوبی  هم این روز را در دامن 
سپری   دلپذیر  هوایی  در  سنتی  های  باغ  و  طبیعت 
کردند. به دامن صحرا و طبیعت رفتن، شوخی و بازی 
کردن، دویدن، تاب خوردن و در هر حال شاد بودن، 
از ویژگی های روز سیزده بدر و گره زدن سبزه به نیت 
از  آرزوها،  شدن  برآورده  و  دشواری ها  گره  شدن  باز 

دیگر رسوم این روز است.
از اولین ساعات روز سیزدهم فروردین مردم  خراسان 
در  با حضور  دیرین  و  آئینی سنتی  جنوبی  هم طبق 
در  شهر  حاشیه  سبز  های  فضا  ها،  بوستان  ها،  باغ 
کنار خانواده های خود مراسم سیزده بدر را در هوایی 
آن  از  بیشتر  و  شهر  های  بوستان  گذراندند.  بهاری 
فضای  داشتن  دلیل  به   ییالقی  و  روستای  مناطق 
اولیه  ساعات  از  توجه  قابل  وسعتی  و  مناسب  سبزی 
بامداد روز سیزده فروردین شاهد حضور خیل مردمی  
بود که به همراه خانواده خود با برپا داشتن چادر، آتش  
را در هوایی  این روز  ایام عید  و تهیه غذا و تنقالت 

مطبوع و بهاری سپری کردند. 
پلیس  و  انتظامی  نیروی  پلیس  ماموران  موثر  حضور 
و هوا  مناطق خوش آب  به  منتهی  در مسیرهای  راه 
انضباط  و  نظم  بیرجند  شهر   اطراف  های  بوستان  و 
این  و  کرده  ایجاد  شهروندان  آمد  و  رفت  در  خوبی 

حضور موجب رضایت عموم مردم بود.

روز طبیعت روز انس با طبیعت

در این میان حرکت انبوه خودروهای سبک و سنگین 
که بر سقف آن سبزه ها مزین به روبان های رنگارنگ 

دیده می شد، استقرار میهمانان نوروزی و مردم بومی 
در اطراف مزارع سرسبز و مناطق گردشگری حال و 
هوای خاصی به استان بخشید. در این میان برخی از 
خانواده ها نیز در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه حضور 
یافته و از برنامه های فرهنگی آن بهره مند شدند.  اما 
در بیرجند بنده دره، بند امیرشاه، چهارده، شوکت آباد، 
های  باغ  مجموعه  باقران،  کوه  رشته  دامنه  بیدخت، 
مزارهای  و  زیارتگاه ها  آباد،  و رحیم  امیرآباد  اکبریه، 
بود  زیارتی   از جمله مناطق دیدنی و  کاهی و حنبل 
که مردم این شهر برای گذراندن سیزدهمین روز سال 

نو به این اماکن رفتند. 
نقلیه  وسیله  و  امکانات  که  مردم  از  برخی  همچنین 
بوستان  در  را  بدر  سیزده  نداشتند  اختیار  در  را  الزم 
شهروندان  از  جمعی  کردند.  سپری  شهری  های 
با  انس  روز  عنوان  به  فروردین   13 روز  از  بیرجند، 
روزهای  از  یکی  و  گردشگری  های  جاذبه  و  طبیعت 

شهروند ضمن  یک  کردند.  یاد  نو  سال  انگیز  خاطره 
گرامی داشت روز طبیعت گفت : در روز طبیعت مردم 
از  سرسبز  مناطق  و  طبیعت  آغوش  به  بردن  پناه  با 
خداوند به خاطر نعمت هایش سپاسگزاری می کنند. 
با  مردم  بدر،  سیزده  مراسم  در  افزود:  رضایی  علی 
رفتن به دشت ها و مزارع، خیر و برکت را برای خانه 

هایشان طلب می کنند.
و  فروردین  سیزدهم  مراسم  برپایی  همچنین  وی 
شادی و نشاط خانواده ها در کنار یکدیگر را موجب 
تقویت روابط اجتماعی و عاطفی اقوام و خویشاوندان 
ذکر کرد. شهروند دیگری بیان کرد: حضور مردم در 
خداوندی  نعمات  با  آنان  آشنایی  برای  طبیعت  دامن 
او  تفکر درباره خالق  نظاره حیات دوباره طبیعت و  و 
است. احمد محمدی افزود: رفتن به آغوش طبیعت و 
تماشای زنده شدن گیاهان نشانه ای از قیامت است. 
وی اظهار کرد: برگزاری آیین سیزده بدر و گذراندن 

آن در دامن طبیعت موجب نشاط روح و روان انسان 
می شود.

یک روستایی هم جمع شدن اعضای خانواده و اقوام 
کنار طبیعت را در روز سیزده بدر موجب رفع کدورت ها 
مردم  داد: حضور  ادامه  و  دانست  ها  دوستی  ایجاد  و 
در مناطق کوهستانی و کشتزارهای گندم و گره زدن 

علف ها از جمله آیین های 13 فروردین است.

فرهنگسازی برای پاکسازی روز طبیعت

نگران  طبیعت  روز  در  معمواًل  که  مسائلی  از  یکی 
کننده است بی توجهی برخی افراد به رعایت پاکیزگی 
محیط زیست است که گاهی وجود زباله و مواد زائدی 
که پس از حضور شهروندان در طبیعت و برجای می 
ماند چهره ناپسندی را بوجود می آورد که الزم است 
با فرهنگ سازی در صیانت از طبیعت هم تالش کرد.

رفتگران  مسئول  علیزاده  ابوالفضل  راستا   این  در 
طبیعت خراسان جنوبی می گوید: برای جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست، حفظ پاکیزگی شهر و زیبایی 
فروردین  یازدهم  جمعه  روز  در  شهری  سیمای 
دره  بند  پاکسازی  به  نمادین  صورت  به  گروه  این 
و  پاکسازی  اهمیت  برای  یادآوری  هم  تا  پرداختند. 
روز  برای  آموزش  هم  باشد  طبیعت  به  نهادن  ارج 
قابل  زباله های  از کیسه  استفاده  و  فروردین  سیزده 

باشد.  برای همشهریان  بازیافت 
وی  افزود: از اولین روز سال جدید در تمامی مکان 
و  شهر  باستانی  آثار  تاریخی،  گردشگری،  های 
دایمی  صورت  به  و  ویژه  طور  به  پرتردد  مسیرهای 

و هر روزه  به فرهنگسازی پرداخته ایم.
وی با تاکید بر اینکه مسافران نوروزی و شهروندان باید 
از طبیعت استفاده کنند،  در این روز به بهترین شکل 
توصیه  می کند: اگر بنا به ضرورت در این عرصه ها 
از خاموش  از استفاده،  آتشی را روشن می کنند، پس 

بودن آتش مطمئن شده و سپس محل را ترک کنند.

سیزده بدر روز آشتی با طبیعت در استان 
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آیه روز  

اما كسانى كه كفر ورزيدند در دنيا و آخرت به سختى عذابشان كنم و ياورانى نخواهند داشت.
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حدیث روز  

اي علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .
پيامبر )ص(

جز روی تو من با صنمى غير نسازم
زين اتش دل يکسره در سوز و گدازم

زان قوت عشق تو مگر بار خدايا
پاكيزه شود طينت هر روز نمازم.

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

به استقبال کدام استرس برویم؟

شايد شما هم در برخى از اوقات زندگى خود با 
استرس هايى مواجه شده باشيد كه كل زندگى 
نگرانى  مثال  باشد  داده  قرار  شعاع  تحت  را  تان 
شما  از  را  خواب  كه  امتحان  يک  نتيجه  برای 
به  كه  كاری  از  شدن  طرد  استرس  يا  و  بگيرد 

آن وابستگى داريد.
درباره  بالينى  روانشناسى  متخصص  شيبانى 
، مى  راهکارهای مديريت آن  استرس و  معنای 
مى  كه  روانشناختى  فشار  يعنى  استرس  گويد: 
تواند مثبت يا منفى باشد. رويدادهای مثبت مثل 
دسته  در  كه  ازدواج  يا  مسافرت  شغلى،  ارتقای 
استرس های مفيد هستند و اتفاقات ناگوار زندگى 
مانند مريضى ، تصادف، مشکالت اقتصادی جزء 

طبقه منفى استرس قرار مى گيرند.
بر  تاكيد  با  بالينى  روانشناسى  متخصص  اين 
و  هستند  ما  زندگى  از  جزئى  ها  استرس  اينکه 
دهد:  مى  ادامه  كنيم،  حذف  را  آنها  توانيم  نمى 
بايد استرس ها را مديريت كنيم. برای مديريت 
را  آن  خودمان  بايد  اول  گام  در  منفى،  استرس 
مديريت كنيم و از راهکارهايى كه به ما آرامش 
مى دهند استفاده كنيم. يکى از قديمى ترين راه 
است.كسانى  وتوكل  توسل  نيايش،  دعا،  كارها 
كه اعتقاد به يک نيروی برتر، به خداوند متعال 
دارند با اين اعتقاد، بهتر مى توانند آرامش خود را 
حفظ كنند. راهکار بعدی درد و دل كردن است. 
اشتراک  به  داريم؛ حتى  اعتماد  قابل  اگر دوست 
آرامش  شود  مى  باعث  احساسات،  گذاشتن 

بيشتری داشته باشيم.

اين  بين  فرق  نيستند  قادر  هنوز  آدمها  از  خيلى 
حتى  و  كنند  درک  را  داشتن  دوست   ميزان 
سطوح  تواند  مى  داشتن  دوست  دانند  نمى 
دچار  مرتبا  دليل  همين  به  باشد  داشته  بسياری 
مفهومى  آنها  هستند  هايشان  درارتباط  سوتفاهم 
ی  تجربه  درحال  مرتبا  و  ندارند  دوستى  برای 
يا  احساسى  روابط  قطع  يا  عشقى  های  شکست 
قول  به  مدام  و  هستند  هايشان  حدومرز  تعيين 
خودشان به تور آدمهای بى معرفت يا قدرنشناس 
عشق، و  عميق  داشتن  دوست  خورند.   مى 

نشانه های خودش را دارد حتى بر خالف باورهای 
عموم، نه ناگهانى اتفاق مى افتد نه در يک نگاه بلکه 
دراثر شناخت، حسى در وجود آدمى تقويت ميشود و 
كم كم ريشه مى گيرد كه نامش عشق مى شود. 
چه بسا در بسياری از موارد اين شناخت نتيجه ی 
خالفى از احساس اوليه را دارد و مرور زمان و ارتباط 
بيشتر ماهيت آنرا مشخص مى كند.عشق رفتاری 
باوقار دارد.اصال عشق خودش مى تواند حرف بزند 
و معرف خودش باشد و مى توان بى ترديد و ابهام 

وجودش را درخود يا ديگری، حس و درک كرد.
كتاب سقوط ، نويسنده  البر كامو

كامال  سوال  اين  جواب  چيست؟  موفقيت 
معيارهای  دارد.  بستگى  فرد  هر  ديدگاه  به 
سنجش ميزان موفقيت با توجه به شرايط و 
ذهنيت افراد نسبت به زندگى شان مشخص 
مى شوند. خالصه اين كه ممکن است همه ی 
مردم شما را انسان موفقى بدانند اما خودتان 
چنين حسى نداشته باشيد و يا برعکس. ما 
ويژگى های  از  برای تان  نداريم  قصد  هم 
ويژگى!  يک  جز  به  بگوييم  موفق  افراد 
ممکن است دو فرد موفق را با هم مقايسه 
ببنيند كه آن ها هيچ وجه مشتركى  كنيد و 
ندارند. اما در واقع اين دو نفر و همه ی افراد 
موفق جهان در گذشته يک مسير مشترک 
كه  آن جا  از  موفقيت.  مسير  پيموده اند.  را 
مسير  ندارد  وجود  مانعى  بدون  مسير  هيچ 
موانع  نيست.  هموار  و  صاف  هم  موفقيت 
هر  كه  هستند  چالش هايى  همان  واقع  در 
فردی جدای از شرايط درونى و بيرونى اش 
با آن ها رو  به رو مى شود. در ادامه بعضى از 

اين موانع را بررسى مى كنيم:

1. دانش محدود
در چه قرنى زندگى مى كنيد؟ نمى شود كسى 
و  كند  زندگى  تکنولوژی  و  دانش  عصر  در 
بخواهد با همان اطالعات محدود و ناقصى 
دانشگاه كسب كرده است  يا  از مدرسه  كه 
يا  باشيد  محقق  نيست  مهم  كند.  پيشرفت 
اندازه ی  به  وقتى  فوتباليست.  يا  و  خلبان 
نداشته  اطالعات  حرفه تان  درباره ی  كافى 
باشيد حتما از رقيب های تان عقب مى مانيد. 
هزار  حال  به  تا  را  موضوع  اين  حل  راه 
گوش  آن  به  هم  بار  يک  و  شنيده ايد  بار 

نکرده ايد: مطالعه كنيد. 
سايت، مقاله، مجله، كتاب و يا هر راه ديگری 
كه دانش تان را باال ببرد. اگر ميل و رغبتى 
به مطالعه و افزايش دانش نداريد يک راهکار 
عملى به شما ارائه مى دهيم . به سراغ چند نفر 
از متخصصان رشته تان برويد و با آن ها يک 
ساعت بحث كنيد. مسلما در اين يک ساعت 
زيرا  بارها احساس بدی خواهيد داشت  شما 

آن ها خيلى بيش  تر از شما مى دانند.

2. تنبلی
كننده ای  وسوسه  لغات  استعداد  و  هوش 
با  و  باهوش  افراد  باشد  يادتان  اما  هستند. 
حتى  حال  به  تا  كه  بوده اند  زيادی  استعداد 
نام شان را هم نشنيده ايد. چرا؟ چون هوش 
كند.  كمکى  شما  به  نمى تواند  تنهايى  به 
تنبلى بزرگترين دشمن موفقيت است. تنبلى 
ذهن تان  كه  زمانى  نيست.  فيزيکى  فقط 
ضعيف  و  سست  تان  اراده  شود  تنبل 
مى شود و بعد شما كار را هر روز و هر هفته 
به تعويق مى اندازيد و بعد... ديگر فکر كنم 
بدانيد بعدش چه اتفاقى مى افتد؟شما هرگز 
روياهاتان  به  هرگز  و  نمى شويد  موفق 
بر  غلبه  برای  پس  نمى كنيد.  پيدا  دست 

تنبلى از همان اول، انتهای راه را ببينيد.
نگاه  امروز  به  تا  خود  زندگى  طول  به  اگر 
كنيد، متوجه مى شويد خيلى وقت ها بوده 
باشيد،  تر  شجاع  ايد  داشته  آرزو  كه  است 
دو  و  احتياط  كمتر  و  اعتماد  خود  به  بيشتر 
دو تا چهار كنيد تا بتوانيد تغييرات مورد نظر 

را در زندگى خود به وجود بياوريد. خيلى از 
مردم اين حسرت ها، ترس و آرزوها را دارند.

 3. منفی نگرها
اشتباه  احتماال  نداريد؟  ناباب  دوستان 
نيست  كسى  تنها  ناباب  دوست  مى كنيد. 
تشويق  جنايت  و  انجام جرم  به  را  كه شما 
نيستند،  هم  كم  كه  منفى نگر،  افراد  كند. 
مهم ترين  دارند.  همه مان حضور  اطراف  در 
چيزی كه آن ها از شما مى گيرند اميد است. 
اگر بخواهيد كسب و كار تازه ای راه بيندازيد 
احتماال توصيه مى كنند كه عاقل باشيد و به 

همين كار كارمندی تان بچسبيد. 
هنگامى كه بخواهيد هنرمند شويد مى گويند 
فکر  هزاران  و  نمى آورد  در  پول  كه  هنرمند 
مخرب ديگر. توصيه ما اين است كه اگر فرد 
منفى نگری در اطراف تان هست اول سعى كنيد 
كه نگرش او را تغيير دهيد. اما اگر به رفتارش 
ادامه داد بهتر است ارتباطتان را با او محدود 
كنيد. شما چه گناهى كرديد كه موفقيت تان را 

فدای افکار منفى ديگران كنيد

4. شرایط نامساعد
اگر  بهانه گيرهاست.  محبوب  لغت  “اگر” 
پول دار بودم اگر باهوش بودم اگر جای فالن 
شخص بودم،اگر اين طور بود... واقعيت اين 
زندگى  در  كه هركس شرايط خاصى  است 
برای  محدوديت هايى  شرايط  اين  كه  دارد 
اگر شما در كشوری  ايجاد مى كند. مثال  او 
تکنولوژی های  به  كنيد  زندگى  پيشرفته 
كه  زمانى  و  داريد  دسترسى  راحت تر  روز 
امکان  اين  باشيد  توسعه  حال  در  كشور  در 
از  بايد  شما  حال  اين  با  مى شود.  محدود 
بدترين شرايط به بهترين نحو استفاده كنيد. 
يادتان باشد كه قرار است فرد موفقى شويد 
و تغييری در زندگى تان ايجاد كنيد. اين كار 
ولى هيچ چيزی  بود.  نخواهد  راحت  مسلما 
راهى  شدن  موفق  نيست.برای  ممکن  غير 
جز غلبه بر چالش ها نيست. يادتان باشد كه 
موفقيت ايد.  خواهان  كه  نيستيد  شما  فقط 
پس شما تنها نيستيد در عين حال كه بايد 

اين مسير را به تنهايى بپيماييد.

عارفانه روز

خدايا ! به بزرگيت قسم، تو
عکس های دست جمعى، جای هيچ

 پدر و مادری را خالى نگذار...

بيشتر مردم منتظر فرا رسيدن 
سال نو هستند، تا دوباره به عادت های
 كهنه مشغول شوند . )پائولو كوئليو(

انسان تا وقتى فکر مى كند نارس است، به رشد 
و كمال خود ادامه مى دهد، و به محض آنکه 
گمان كرد رسيده شده است دچار آفت مى شود .

ما هميشه يا جای درست بوديم در زمان غلط، 
يا جای غلط بوديم در زمان درست و هميشه، 

همينگونه همديگر را از دست داده ايم

                        

حيدري  روزبه  فيلم   -1 افقي: 
سحر  و  نژاد  فرخ  حميد  بازي  با 
قريشي - جريان ضعيف هوا كه 
جهت وزش آن در مواقع مختلف 
تغيير مي كند 2- دليل و مدرک 
- اميرالبحر 3-تذكره- تله ماهي- 
پنهان   - آخرت  پوش  تن  پارچه 
حرف   - غذا  هضم   -4 كردن 
پيروزي- برابر- يکي از صورتهاي 
فلکي 5- ظاهر عمارت - دوري از 
آلودگي- شالوده 6- صورت مهيب 
- با پريدن آن برق مي رود - اهلي 
نيست 7- زمين سخت - قسمتي 
حقي   - گانداز  سن   - اوستا  از 
بر  مبني  شود  داده  دولتي  به  كه 
 -8 پيمان  هم  دول  پيشنهاد  رد 
گمشدگان  ديدني  سريال  بازيگر 
سرسراي   - بيهوده  ضايع،   -9
هتل- گوژپشت گرديدن- لحظه 
10- سرفصل روزنامه - پايتخت 
جمهوري آذربايجان - آرام گرفته 
يونان-  قدرتمند  پهلوان   -11
به  امر   -12 جود  پرسش- 
عدد   - خفيف  جنبش   - آوردن 
ساخته  طنز  سريالي  رقمى-  يک 
محمدحسين لطيفي 13- هر چه 
نرم و سست باشد - نيش زدن- 
ترس شديد- زاج يمني -14 نام 

آخرت  و  دنيا  بلندمرتبه-  فرشته 
از  يکي  داده-  از دست  پدر   15-

مهمترين جوايز ادبي روسيه
هر  ششم  يک   -1 عمودي: 
چيز - بازيگر مجموعه تلويزيوني 
يک  پايه  نت   -2 سه  پايتخت 
سنگ  شهاب  موسيقي-  قطعه 
كرمان-  استان  در  شهری   -3
كردن  داغ  نوآور-  جيحون- 
جهاني  جام  در  آسيا  نماينده   -4
قدم 5-  يوناني-  - حرف   2014
رويين  عکس-  روي  دستکاري 
 -6 هندسي  شکل   - يونان  تن 
شهرستانهاي  از   - نمايان  كار 
سردسته،  غربي-  آذربايجان 
پيشوا 7-  چاره - توصيف - تن 

راننده   -8 آبکشي  سطل  پوش- 
فنالندي مسابقات فرمول يک و 
رالي 9- بي ثمر- دوقلو- واژ ه اي 
براي بيزاري- قلعه 10- پرورش 
دهنده- اين سنگ كه از سيليکات 
آلومينيوم و بريليوم تشکيل شده در 
سنگهاي پگماتيت يافت مي شود 
- واژه آگاهي 11- پروردگارا - از 
بخشهاي اوستا- فراق 12-آخرين 
سوره - تازه - به گروه وسيعي از 
خوني  رگهاي  التهابي  بيماريهاي 
بند-  آب   -13 شود  مي  اطالق 
دهان  اطراف  گلسرخ-  دريا-  آمو 
كارگرداني  به  فيلمي  نت-   -14
 رضا كريمي -15  تئاتري كمدي 

از سعيد خاكسار - چوپان
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نیلپیسیدناگتخب1

بابرااونشلدرا2

رونتزستاگربنز3

اراماراتشراز4

سنیمکربکتمسا5

کنتفارداینبی6

اورینارحبفسوی7

باحسزاسنیال8

بتکمزیلانامرا9

ادیمونبیرجمب10

جلتراهماولحپ11

رافهرامیسسای12

بتاکمرهوشجاما13

زینوشزرلبادرز14

هنیچورودنامتاک15 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

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نیمی از امتیاز سالن زیبایی با 
تمام امکانات واقع در خیابان معلم 

واگذار می شود.
شرایط واگذاری: 

1- خانم با سابقه کاری
 و مهارت در امور زیبایی

2- مبلغ واگذاری توافقی می باشد.
09303618900

32450873

کارت دانشجویی حسین سمائی فرزند کرم علی 
به شماره دانشجویی 951371351900 مرکز 

آموزش علمی - کاربردی بیرجند1 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک فروشنده مرد برای مغازه 
پوشاک با تسلط بر کامپیوتر نیازمندیم.

09155622318

نیازمند فضای کامالً مسقف )انبار( با  کنتور 
برق، به متراژ 100 الی 150 متر جهت اجاره  

09154473005- خسروی نیا  

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

نیازمندیم
یک مجموعه فرهنگی جهت تکمیل کادر اداری خود در سال جدید 

به افراد ذیل نیازمند است

افرادی که جهت تست طراحی مراجعه می نمایند نمونه کار طراحی به همراه داشته باشند
در صورت داشتن رزومه کاری یک نسخه به همراه داشته باشید
زمان: 15 الی 16 فروردین 96 از ساعت 12-10و 16-20 

مکان: طالقانی 5 ، پالک 15، روبروی مهد کودک آیدین
 تلفن هماهنگی: 09156669482

توضیحات شرحردیف
آشنا به نرم افزارهای طراحی )فتوشاپ، ایندیزاین و ...(طراح1
داشتن سابقه کاربازاریاب2
داشتن سابقه کار و مدرک تحصیلی مرتبطروابط عمومی3
داشتن سابقه کار، مدرک تحصیلی مرتبط ، آشنا به نرم افزار حسابدار4

حسابداری هلو زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

تجربه کنید.   09158668002

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان ، همراه با کارگر ماهر 
09105451077 - اقدامی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

استخدام راننده پایه یک 
خیابان نسرین ، نبش نسرین 3 

پالک 1، طبقه 1
از ساعت 8 الی 14 

 yahoo.com @yahoo.com مشخصات را به آدرس
ارسال فرمایید.

barbari612

نیازمندیم
شرکت پخش مویرگی پارسیان با 14 سال سابقه فعالیت با برندهای معروف و خوش فروش 

جهت توسعه کادر فروش خود به شرح ذیل استخدام می نماید

حقوق ثابت اداره کار - بیمه - عیدی - حق سنوات - حق اوالد و ...
تلفن تماس: 32437650-056     09158345525  ساعات تماس: 7/30 صبح الی 14

محل کارشرایطعنوان شغل

روابط عمومی باال بازاریاب خانم
دیپلم به باال

ویزیت داروخانه ، سیسمونی ها 
و گالری ها در سطح شهر بیرجند

روابط عمومی باال بازاریاب آقا
 پایان خدمت 
 دیپلم به باال

ویزیت کلیه کارخانه ها ، ارگان های دولتی 
) ادارات ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مراکز نظامی 

و انتظامی (

روابط عمومی باال بازاریاب آقا
 پایان خدمت 
 دیپلم به باال

ویزیت داخل شهر و شهرستان 
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اعالم اسامی تیم ملی فوتبال ساحلی

فوتبال  ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت  بازیکنان  اسامی  مهر- 
ساحلی پیش از اعزام به رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ باهاما از 
سوی سرمربی تیم ملی اعالم شد.نهمین دوره رقابتهای جام جهانی 
فوتبال ساحلی از ۷ الی ۱۷ اردیبهشت ۹۶ در کشور باهاما برگزار 
می شود.اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی سرمربی تیم ملی به 
شرح زیر است:محمد احمدزاده، امیرحسین اکبری، مصطفی کیانی، 
مسلم مسیگر، محمدعلی مختاری، حمید بهزادپور، سیدعلی ناظم، 
حسن عبدالهی، فرید بلوکباشی، پیمان حسینی، محمد مرادی و 
علی میرشکاری.ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی باید 
صبح امروز با حضور در هتل المپیک خود را به کادرفنی تیم ملی 
معرفی کنند.بازیکنان تیم ملی عصر امروز یک نوبت تمرینی و در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه دو نوبت تمرینی )صبح و عصر( 
خواهند داشت و نهایتا صبح روز جمعه )۱۸ فروردین( با یک نوبت 

تمرین اردوی خود را به پایان خواهند برد.

مرد طالیی وزنه برداری المپیک به تایلند رفت

مهر- بهترین وزنه بردار سال ۲۰۱۶ جهان و مرد طالیی المپیک 
ریو برای دریافت جایزه اش به تایلند سفر کرد.کیانوش رستمی 
عنوان  به  فدراسیون جهانی  نظر سنجی  در  توانست  اینکه  پس 
بانکوک  شهر  عازم  شود،  انتخاب  سال ۲۰۱۶  وزنه بردار  بهترین 
تایلند، میزبان رقابتهای جهانی نوجوانان شد.قرار است رستمی 
در مراسمی که فدراسیون جهانی برای اهدای جوایز برترین وزنه 
برداران مرد و زن جهان درسال ۲۰۱۶ تدارک دیده حضور یابد و 

جایزه خود را دریافت کند

یران با شکست تایلند جهانی شد

مسابقات  دوره  یازدهمین  نهایی  چهارم  یک  مرحله   - ایرنا 
انتخابی جهان  و  آسیا  زیر ۱۹  پسر  نوجوانان  قهرمانی  والیبال 
ملی  شد.تیم  پیگیری  میانمار  نایپیداو  شهر  در  دوشنبه  روز 
والیبال نوجوانان ایران در سومین مسابقه این مرحله به مصاف 
بر  عالوه  تیم،  این  صفر  بر  سه  شکست  با  و  رفت  تایلند  تیم 
برتر، سهیمه حضور  تیم  و چهار  نهایی  نیمه  مرحله  به  صعود 
برگزار می  ماه  مرداد  اواخر  که  بحرین  های جهانی  رقابت  در 
شود، به دست آورد.شاگردان محمد وکیلی سرمربی تیم ایران 
در سه ست متوالی و با امتیازهای ۲5 بر ۱۶، ۲5 بر ۱۹ و ۲5 
بر ۱۹ تایلند را شکست دادند تا به عنوان سومین تیم بعد از 
ژاپن و کره جنوبی سهمیه جهانی کسب کنند.تیم ایران در دور 
مقدماتی این رقابت ها بنگالدش را سه بر صفر شکست داد و 
برابر کره جنوبی سه بر صفر مغلوب شد. در دور دوم نیز برابر 
چین سه بر دو مغلوب شد و در آخرین مسابقه این مرحله موفق 

به شکست چین تایپه با نتیجه سه بر صفر شده بود.

پرهیز از مصرف شیرینی بعد از ورزش

ایسنا- ورزش از جمله توصیه های پزشکی 
است.پیاده روی  سالمتی  برای  مهم  بسیار 
به مدت بیش از 3۰ دقیقه در روز از جمله 
ورزش های هوازی موثر در کاهش وزن است. 
خوردن شیرینی بعد از ورزش باعث افزایش 
سریع قند خون می شود، اما به دنبال ترشح 
انسولین زیاد در بدن خون، بدن مجدداً با 

می شود  مواجه  خون  قند  در  شدید  افت 
این افت در هنگام ورزش کردن  البته  که 
همین  به  باشد.  نیز  شدیدتر  می تواند 
دلیل مصرف شیرینی بعد از ورزش توصیه 
نمی شود، زیرا این افزایش افت و خیز قند 
و  خون  قند  بیماری  به  ابتال  امکان  خون 

دیابت را افزایش می دهد.

ریسک سرطان سینه با رنگ کردن مو

جام جم- استفاده از قرص های ضدبارداری 
است ریسک  مو ممکن  رنگ  و  هورمونی 
ابتال به سرطان سینه را به همراه داشته 
باشد.بزرگ ترین فاکتور پرخطر در سرطان 
سینه، سن باال و عوامل مرتبط با سبک 
باال،  سن  در  زایمان  اولین  نظیر  زندگی 
تعداد کم فرزند، مصرف الکل و بی تحرکی 

با  های ضدبارداری  قرص  از  است.استفاده 
افزایش 3۲ درصدی ریسک ابتال به سرطان 
سینه در بین زنان زیر 5۰ سال همراه بود.

ریسک  بردند  پی  محققان  همچنین 
سرطان سینه در بین زنانی که موهایشان 
را رنگ کرده بودند در مقایسه با سایر زنان 

۲3 درصد بیشتر بود.

پاکسازی بدن در فصل بهار

فارس-مزاج فصل بهار معتدل در سردی و 
گرمی و رطوبت و خشکی است و با همه 
سنین موافق است. در این فصل، موادی که 
منجمد  هوا  سردی  دلیل  به  زمستان  در 
بودند به هیجان درآمده و باید دفع شوند. 
زاید  مواد  این  دفع  به  باید  همین  برای 
کمک کنیم. راه های دفع مواد زاید شامل 

اسهال، استفراغ و فصدو حجامت است. باید 
غذاهایی مانند سوپ و آش های سبک بدون 
گوشت و سبزیجاتی مانند کاهو و هویج را 
غذاهای  از خوردن  کرد.همچنین  استفاده 
حد  تا  گوشت  مانند  خون،  کننده  تولید 
ممکن پرهیز و از مواد شیرینی و طعم های 
تلخ و شور تا حد ممکن کم تر استفاده کرد.

جهت بهبود سرفه
از مصرف این مواد غذایی پرهیز کنید

سرماخوردگی  و  فصلی  تغییرات  ایسنا- 
منجر به بروز سرفه می شود و سرفه کردن 
گاهی آزاردهنده است.اگرچه مصرف بعضی 
مفید  سرفه  درمان  برای  غذایی  مواد  از 
است، اما بعضی از مواد غذایی هم باعث 
از  بعضی  می شوند.مصرف  سرفه  تشدید 

نوشیدنی ها مثل چای و قهوه برای سرفه 
غذاهای سرخ شده  از مصرف  است.  مضر 
در زمان سرفه کردن اجتناب کنید.مصرف 
تضعیف  به  منجر  شده  فرآوری  غذاهای 
مواد  از  می شود.  بدن  ایمنی  سیستم 
غذایی مثل ماکارونی، نان سفید، چیپس 

و تنقالت بسته بندی شده اجتناب کنید.

بسیار  اول  شب های  در  کودک  اتاق  جداکردن 
سخت خواهد بود و می توان از سیستم محرومیت 
استفاده کرد. شکی نیست در شب های اول کودک 
تا خودش  انجام می دهد  باشد  که الزم  کاری  هر 
شما  تخت  در  هم  باز  و  برساند  شما  کنار  به  را 
بخوابد  والدین  اتاق  در  بخوابد.شاید کودک پشت 
تا نشان دهد نمی خواهد از آنها جدا شود که در 

این حالت می توان از سیستم محرومیت استفاده 
کرد.در این مواقع باید او گفته شود اجازه ندارد بازی 
مورد عالقه اش را انجام دهد که به این ترتیب او 
می فهمد که شما در این کار جدی هستید و باید 
در  و  تختش خوابانده  روی  را  تسلیم شود.کودک 
آغوش بگیرید، ببوسید، به او بگویید وقت خواب 
است و بعد نزدیک تخت روی زمین قرار بگیرید 

ولی به هیچ وجه با او به تختخواب نروید یا لب آن 
ننشینید. صورت خود را به سمت کودک نگیرید 
زیرا اگر به چشم های شما نگاه کند، صحبت  را آغاز 
خواهد کرد، به او یادآور شوید که زمان خواب است 
بنابراین باید چشم هایش را ببندد.از خاموش بودن 
چراغ ها و باز بودن در اتاق خواب کودک مطمئن 
شوید، و در سکوت بنشینید، طوری که صورت تان 

به طرف او نباشد و منتظر بمانید تا خوابش ببرد، 
اگر بچه خواست با شما صحبت کند فقط بگویید 
»بخواب«.هر شب همین کار را تکرار کنید ولی 
کمی دورتر از تخت بنشینید تا آن که به بیرون اتاق 
از تکرار  باز، برسید.کودک مدتی پس  و پشت در 
یاد  اتاق خواب،  باز  عمل نشستن شما پشت در 

می گیرد که به تنهایی بخوابد. 

چگونه جدا خواباندن کودکان را آغاز کنیم؟

خوردن باقال برای افراد مبتال به 
اختالل ژنتیکی G6PD ُکشنده است

که  است  مغذی  مواد  از  سرشار  باقال   
ها  ناخوشی  انواع  درمان  به  است  ممکن 
و بیماری ها کمک کند. اما خوردن مقدار 
موجب  تواند  می  حبوبات  این  از  زیادی 
موارد  در  حتی  و  شده  شکم  نفخ  بروز 
شود.به  منجر  مرگ  به  تواند  می  شدید، 

افراد  برای  باقال  مصرف  محققان  گفته 
تواند خطرناک  می   G6PD اختالل  دارای 
منجر  افراد  این  در  باقال  مصرف  باشد. 
سنگ  نفس،  تنگی  خستگی،  تجربه  به 
برخی  همچنین،  و  یرقان،  صفرا،  کیسه 
اوقات، مرگ می شود.درحال حاضر هیچ 

درمانی برای کمبود G6PD وجود ندارد.

کشف یک کیلو طال دفن شده زیر ۸۵ تن زباله

این  پاکبانان خدمات شهری  تالش  با  گفت:  بوکان  واحد خدمات شهری شهرداری  مسئول  باشگاه خبرنگاران- 
شهرداری حدود یک کیلو طال به ارزش یک میلیارد ریال که زیر ۸5 تن زباله دفن شده بود از سوی پاکبانان 
شهرداری کشف و تحویل صاحبان آن شد.وی افزود: یکی از شهروندان بوکانی جمعه با پیمانکار خدمات شهری 
شهرداری تماس می گیرد که مقداری طال و جواهرات داخل کیسه پالستیکی با زباله های منزل قاطی و توسط 
بوکان  واحد خدمات شهری شهرداری  است.مسئول  منتقل شده  زباله شهری  دفن  محل  به  پاکبانان شهرداری 
تصریح داد: در پی این تماس تعداد ۶ نفر از پاکبانان و کارکنان واحد خدمات شهرداری به محل دفن زباله اعزام 
و جستجوی میدانی به مدت بیش از پنج ساعت ادامه می یابد که عاقبت طالها پیدا شده و تحویل صاحبش می 
شود.شریف سوری گفت: تمام ۶ نفر عوامل خدمات شهری با یک ماشین سنگین با همراهی خانواده صاحب طال 
مشغول جستجو بودند که در نهایت توانستند با جابجا کردن ۸5 تن زباله کیسه طال را پیدا کنند.وی ادامه داد: 

ارزش کیسه طال بیش از یک میلیارد ریال بوده که تحویل صاحب آنها داده شد.

مصدومیت ۸ نفر بر اثر تصافات 13 فروردین ماه در خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: تصادفات روز ۱3 فردین ماه در 
خراسان جنوبی منجر به مصدومیت ۸ نفر شد.حسین رضایی اظهارکرد: 
۱3 فروردین ماه ۶ فقره تصادف منجر به جرح در استان داشتیم که بر 
صورت  به  مصدومین  افزود:  وی  شدند.  مصدوم  نفر   ۸ حوادث  این  اثر 
سرپایی درمان و حال عمومی مجروحان رضایت بخش است.رئیس پلیس 
یادآور شد: ۱3 فروردین ماه امسال نسبت به سال  راه خراسان جنوبی، 
گذشته آمار تصادفات کاهش داشته است.رضایی با اشاره به اینکه بازه 
طرح نوروزی از ۲5 اسفند ماه تا ۱5 فروردین ماه است، خاطر نشان کرد: 

امروز و فردا نیز موج بازگشت از سفرهای نورزی را داریم.

دستبرد به صدقات مردم

شهرستان  در  صدقات  صندوق  سارق 
خبرگزاری  گزارش  دستگیرشد.به  طبس 
جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا 
فرمانده انتظامی طبس گفت: فردی که از 
امام حسین )ع(  صندوق صدقات مسجد 
در خیابان واعظ شهرستان طبس سرقت 
محسن  .سرهنگ  شد  دستگیر  بود  کرده 
جاللیان افزود : سارق ۲۱ ساله سابقه دار 
، پس از اعتراف به سرقت، با دستور مقام 

قضائی روانه زندان شد.

099031۸91۸1 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 ۵  0 0  1 4   

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

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

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

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

خرید و  فروش

 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
 09151615069

جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل



7
سه شنبه * 15 فروردین 1396 * شماره 3750

7
خرید کاالهای تولید  ی استان در اولویت 

دستگاه های اجرایی قرار گیرد 

دادرس مقدم -نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
در نامه ای خطاب به دستگاه های دولتی و عمومی 
استان  تولیدی  خریدکاالهای  خواست،  مدیران  از 
االسالم  حجت  نامه  در  دهند.  قرار  اولویت  در  را 
عبادی آمده است: با توجه به نامگذاری امسال به نام             

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم 
انقالب  و همچنین حکم معظم له مبنی بر » واردات 
کاالهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، 
بایستی بصورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته 
بشود، آنچه که در داخل تولید می شود، از خارج وارد 
نشود.« می طلبد  در جهت تحقق این فرمان مهم 
که به منزله حکم شرعی و دینی محسوب می شود، 
حمایت از تولید داخلی و برای حرکت در مسیر اقتصاد 
مقاومتی، رونق تولید و افزایش اشتغال با نخریدن 
کاالی خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، بعنوان 
امری واجب، در سطح ادارات و سازمانها و همچنین 
جامعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.در این راستا توصیه 
استان  تولیدی در سطح  می گردد خرید کاالهای 
خراسان جنوبی در اولویت دستگاهها و سازمانها باشد .

21 تا 27 اردیبهشت زمان تبلیغات 
انتخاباتی نامزدهای شوراهای شهر و روستا

دوره  پنجمین  بندی  زمان  جدول  حسینی- 
شد.  اعالم  روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات 
ثبت  زمان  اتمام  به  توجه  با  برنامه  این  طبق 
نام داوطلبان انتخابات، از 7 تا 16 فروردین 96 
گفتنی  بود.  خواهد  چهارگانه  مراجع  نظر  اعالم 
است از 17 تا 23 ماه جاری، صالحیت کاندیداها 
و  می شود  بررسی  هر شهرستان  فرمانداری  در 

هیئت نظارت از 25 تا 31 فروردین نظر خود را 
اعالم خواهد کرد. الزم به ذکر است داوطلبان رد 
اردیبهشت   6 تا   3 از  توانند  می  شده  صالحیت 
شکایت خود را مطرح کرده و در 17 اردیبهشت 
صالحیت  رد  قطعی  نظر  دوباره  بررسی  از  پس 
اعالم می شود. نامزدهای حائز صالحیت از 21 تا 
27 اردیبهشت می توانند تبلیغات انتخاباتی داشته 
انجام  از  قبل  روز  یک  است  ذکر  شایان  باشند. 
گونه  هر  اردیبهشت   28 تاریخ  در  و  انتخابات 
تبلیغات ممنوع خواهد بود. در پایان مردم استان 
دادن  و  انتخاب  برای  اردیبهشت   29 تونند  می 

رای به نامزد مد نظر خود اقدام نمایند.
)Ava.news13@gmail.com(

آئین و مراسم بی بی گردی قاین 
مستندسازی شد

تسینم-مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
از مستندسازی آئین و مراسم بی بی گردی روستای 
کارشک قاین خبر داد.برآبادی اظهار کرد: این مراسم 
از جمله آئین ها و مراسم ابتدای سال است که هنوز 

هم در برخی مناطق شهرستان برگزار می شود.

صادرات استان23درصد افزایش یافت

صدا وسیما-سال 95 از خراسان جنوبی 3 میلیون و 
661 هزار و 541 تن کاال به خارج از کشور صادر 
شد که در مقایسه با سال 94 ، به لحاظ ارزش 23 
درصد افزایش داشته است.مدیر کل گمرکات استان، 
ارزش کاالهای صادر شده را 844 میلیون و 757 
این کاالها   : اعالم کرد و گفت  هزار و230 دالر 
به لحاظ وزنی هم 89 درصد افزایش داشته است. 
خوراک  سیمان،  سرامیک،  و  کاشی  هیدروکربن، 

طیور، میلگرد، رب گوجه فرنگی و جوجه یخ زده 
از مهمترین اقالم صادراتی استان در سال گذشته 
بود که به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان و 
ترکمنستان صادر شد.سال 94 یک میلیون و 941 
هزار تن کاال به ارزش 686 میلیون و 637 هزار 
دالر از استان به خارج صادر شده بود. خاشی افزود: 
کاالهای   ،  116 ماده  صادرات  پارسال،  همچنین 
اظهار شده در سایر گمرکات کشور و خارج شده 
از مرزماهیرود ، با افزایش 32 درصدی به لحاظی 
ارزش به 665 میلیون و 119 هزار و 52 دالر رسید.

افزایش 20 درصدی اهدای خون 
در استان

صدا و سیما- اهدای خون مردم خراسان جنوبی 
به بیماران نیازمند در تعطیالت نوروز امسال، 20 
افزایش  گذشته  سال  نوروز  با  مقایسه  در  درصد 
نوروز  انتقال خون استان:  یافت.به گفته مدیرکل 
امسال 604 نفر به پایگاههای انتقال خون خراسان 
نفر   518 تعداد  این  از  که  کردند  مراجعه  جنوبی 
موفق به اهدای خون شدند.در مدت مشابه پارسال 
429 نفر در خراسان جنوبی، بخشی از خون خود را 

به بیماران نیازمند اهدا کردند.

سومین کتاب ضرب المثل های بیرجندی
 به چاپ رسید

حوزه  مسئول   - کاری 
پژوهش و مطالعات اداره 
فرهنگی  میراث  کل 
و  دستی  صنایع   ،
خراسان  گردشگری 
سومین  چاپ  از  جنوبی 
کتاب ضرب المثل های 

بیرجندی با عنوان  »سخن پیر قدیم 3« خبر داد. سید 
احمد برآبادی اظهار کرد: برای افزایش آگاهی عمومی 
و حفظ و صیانت از میراث شفاهی و ادبیات عامیانه، 
تدوین مجموعه هایی از گنجینه های معنوی و میراث 
فرهنگی و بومی در حوزه مردم شناسی در دستور کار 
است.وی  اداره کل  این  مطالعات  و  پژوهش  حوزه 
تدوین مجموعه ضرب  راستا  این  در  کرد:  عنوان 
با عنوان »سخن پیرقدیم«  المثل های بیرجندی 
تحت حمایت و نظارت این اداره کل، با همت و 
زیور  به  سرمد  مولف غالمعلی  و  نویسنده  تالش 
طبع آراسته شده است.وی گفت: سومین جلد از این 
مجموعه نفیس در اسفند 95 با 296 صفحه در قطع 
وزیری چاپ ومنتشر شد.به گفته وی جلدهای اول 
و دوم این کتاب نیز با همکاری ها و مساعدت های 
کارشناسی و مالی این اداره کل در سال های 1376 
و 1392 به چاپ رسیده بود که مورد استقبال عموم 
همشهریان و هم استانی های گرانقدر و عالقمند به 
مواریث فرهنگی اصیل و بومی منطقه قرار گرفت.   

عشایر  بشرویه میزبان مسافران
 و گردشگران نوروزی شدند

گفت:  بشرویه  عشایر  امور  اداره  مهر-رئیس 
برای اولین سال عشایر بشرویه میزبان مسافران 
بیان  بودند.مرادی  نوروز  ایام  در  گردشگران  و 
اولین  برای  بشرویه  عشایری  استراحتگاه  کرد: 
بار از تاریخ 28 اسفندماه تا 13 فروردین ماه در 
شد.وی  برپا  طبس  سمت  از  شهرستان  ورودی 
طریق  از  شهرستان  عشایر  اکثر  کرد:  بیان 
امرار معاش می کنند که متاسفانه در  دامپروری 
مراتع  نبود  و  خشکسالی  دلیل  به  اخیر  سالهای 
این زمینه  با مشکالتی در  برای چرای دام و... 
مواجه شده اند به همین دلیل فروش محصوالت 
تولیدی عشایر سختکوش بشرویه در ایام نوروز 

در دستور کار قرار گرفت.

۵۸ هزار بازدید از جاذبه های گردشگری 
و تاریخی درمیان

فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  گفته  مهر-به 
صنایع دستی و گردشگری درمیان تا کنون 58 
هزار و 835 بازدید از مراکز تاریخی، فرهنگی و 
شهسواری  است.  شده  انجام  شهرستان  طبیعی 
با اشاره به بازدید قابل توجه مردم از جاذبه های 
تاریخی، فرهنگی و طبیعی درمیان، اظهار کرد: 
تا کنون 58 هزار و 835 نفر از مراکز تاریخی، 

فرهنگی و طبیعی شهرستان بازدید کرده اند.

اسکان 126 هزار زایر در بقاع متبرکه
 

خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  ایرنا-مدیرکل 
نوروزی  آغاز سفرهای  با  جنوبی گفت: همزمان 
از 26 اسفند 95 تاکنون، 126 هزار زایر در بقعه 
های متبرکه استان اسکان یافتند.حجت االسالم 
منصور هاشمی افزود: در استان، 98 بقعه متبرکه 
طرح  و  فعال  بقعه   40 تعداد  این  از  دارد،  وجود 
آرامش بهاری در آنها تا فردا) 15فروردین( ادامه 
اسکان  برای  بقعه   34 در  کرد:  اظهار  دارد.وی 
موقت زایران امکانات الزم تدارک دیده شده در 

28بقعه ایستگاه صلواتی نیز برپا شده است.

مصرف17 میلیون لیتر بنزین
 در استان

استان  نفتی  های  فراورده  پخش  شرکت  مدیر 
تعطیالت  در  بنزین  لیتر  میلیون   17 مصرف  از 
از  اظهارکرد:  داد.اصغری  استان خبر  در  نوروزی 
ماه  فروردین   14 تا  گذشته  سال  ماه  اسفند   27
بنزین  لیتر  هزار  و 600  میلیون  سال جاری 17 
داشت:  بیان  وی  است.  شده  مصرف  استان  در 
. جی  ان  بنزین و سی.  بیشترین میزان مصرف 
مربوط به روز 29 اسفند ماه سال 95 بوده است.

و  بنزین  نقطه عرضه  اینکه 77  بیان  با  اصغری 
استان فعال است، گفت: 25 جایگاه  نفت گازدر 
مسافران  به  استان  در  نیز  جی  ان  سی  عرضه 

نوروزی خدمات ارائه کرده اند.

پرداخت بیش از 4 میلیارد تومان صدقه

صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی 4 میلیارد و 193 
میلیون تومان صدقه پرداخت کردند. معاون توسعه 
مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان گفت: مردم این استان در سال 95 ماهانه 
محرومان،  به  کمک  برای  تومان  میلیون   349
افزود:  حسینی  کردند.سیدرضا  پرداخت  صدقه 
صدقات جمع آوری شده بر اساس موازین شرعی 
در سرفصل های خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، 
اشتغال، مسکن و معیشت مددجویان زیرپوشش و 

اقشار نیازمند هزینه می شود.

 پیش بینی هواشناسی از کاهش محسوس دمای هوا دراستان

ایرنا-رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با توجه به نفوذ جریان توده هوای سرد جبهه شمالی، امروز برای استان بارش های رگباری 
همراه با رعد و برق و کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی می شود.و دمای هوا 10 تا 15 درجه سلسیوس کاهش می یابد و تا روز چهارشنبه ادامه دارد. برهانی ادامه 

داد: همچنین وقوع پدیده یخبندان در نیمه شرقی استان بویژه در شهرستان های قاینات، زیرکوه، درمیان، سربیشه و بیرجند برای این هفته قابل پیش بینی است.

مراسم نکوداشتی برای قدردانی از خیران مرکز رادیوتراپی ایران مهر برگزار خواهد شد

ثبت نام اعتکاف در خراسان جنوبی  آغاز شد

آیین تکریم و معارفه قائم مقام بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( در استان برگزار شد

 شکاف 4 کیلومتری زمین در» سرند سرایان «  

 مدیر عامل مجمع خیران سالمت در گفتگو با آوا:

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبرداد: 

منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل  مالیی- 
برداشت  از  جنوبی  خراسان  استان  ای 
پایین  از منابع آب زیرزمینی و  غیر اصولی 
رفتن سطح آب و خطر نشست زمین  خبر 
سرایان((  ))سرند  :درمنطقه  وافزود   داد 
شکافهایی با عرض 1متر وطول 4 کیلومتر 
فرونشست  باید  که  است  شده  مشاهده 
های  شهرستان  دشتهای  در  زمین 
.امامی  بگیریم  جدی  را  وبشرویه  سرایان 
برنامه  در  تدوینی  های  سیاست  داد  ادامه 
نامه  آئین  و  قوانین  سایر  و  ششم  و  پنجم 
مصوبات  ویژه  به  ابالغی  مصوب  های 
کشور  آب  عالی  شورای  جلسه  پانزدهمین 
آب  منابع  بخشی  تعادل  و  احیا  »طرح 
پروژه   15 قالب  در  و  تدوین  زیرزمینی« 
های  شرکت  به  مختلف  های  موضوع  در 
است. شده  ابالغ  کشور  ای  منطقه  آب 

185میلیون مترمکعب؛ اضافه برداشت 
ساالنه آب در استان

و    ها  بارندگی  کاهش  به  اشاره  با  وی 
: بیان کرد   ، آب  منابع  از  رویه  بی   برداشت 

نقاط  از  بسیاری  در  زمینی  زیر  آب  سطح   
کشور و به ویژه استان ما افت چشم گیری 
داشته است که این موضوع ما را با تنش آبی 

کرده  مواجه  استان  های  دشت  از  برخی  در 
از  برداشت  اضافه  میانگین ساالنه  است.وی 
دشت های استان را 185 میلیون متر مکعب 
عنوان کرد و ادامه داد: علی رغم اجرای طرح 

آب سفره های  باز هم سطح  بخشی  تعادل 
زیر زمینی سالیانه بین  20 تا 50 سانتی متر 
بسته به موقعیت دشت ها ،افت داشته است.

  سال گذشته  700 هزار متر مکعب 
آب صرفه جویی شد

جنوبی  خراسان  استان  در  امامی  گفته  به   
 21 تعداد  این  از  که  دارد  وجود  دشت   40
بحرانی  ممنوعه  دشت   2 و  ممنوعه  دشت 
مصارف  بجز  چاه  هرگونه  حفر  و  است 
سوی  از  ابالغی  تخصیص  قالب  در  شرب 
است.مدیرعامل  ،ممنوع  نیرو  وزارت 
خراسان  استان  ای  منطقه  آب  شرکت 
مجاز  غیر  های  چاه  انسداد  به  جنوبی 
75 حلقه چاه غیر  بیان کرد:   و  اشاره  هم 
مجاز در استان پلمپ شد که بیشترین این 
است.وی  بوده  قاین  شهرستان  در  ها  چاه 
افزود : با انسداد این چاه ها که در راستای 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب 
 700 گذشته   سال  ،در  است  شده  انجام 
شد. جویی  صرفه  آب  مکعب  متر  هزار 

در سه ساله اخیر 50 میلیون متر مکعب 
از کسری مخازن آب  جبران شد

»امامی«عنوان کرد با اجرای طرح احیا و تعادل 
بخشی منابع آب در استان  در سه ساله اخیر 
50 میلیون متر مکعب از کسری مخازن آب  
طرح  اجرای  از  اصلی  هدف  وی  شد.  جبران 
مدیریت  آموزش  را  آب  منابع  بخشی  تعادل 
وافزود:تمام  دانست  کشاورزان  به  مصرف 
تالشمان را برای بهترکردن معیشت کشاورزان 
به  توجه  با  تا  گیریم  می  کار  به  دیده  ضرر 
کاهش منابع آب ،کمترین آسیب متوجه آن ها 
شود.وی با بیان اینکه وضعی منابع آبی استان 
از  جدی  حفاظت  باید  و  نبوده  رضایت بخش 
منابع موجود صورت گیرد، گفت: باید تمام مردم 
برای حفظ منابع آبی موجود احساس تکلیف 
کنند تا بتوان همین منابع را تا زمان اجرای 

شدن طرح های انتقال آب، مدیریت کرد.

مراسم  در  شرکت  به  عالقمندان   - کاری 
 15( امروز  از  توانند  می  اعتکاف  معنوی 
مراجعه  با  فروردین   19 تا  فروردین(  
سایت طریق  از  یا  و  مساجد  به  حضوری 
مراسم  این  در   www.etekaf-sk.ir
نام نویسی کنند.طبق اعالم معاون فرهنگی 
از  نام  تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی ثبت 
معنوی  مراسم  در  شرکت  به  عالقمند  افراد 
اعتکاف از امروز در خراسان جنوبی آغاز و تا 

19 فروردین ادامه می یابد.
اعتکاف  18 مسجد در مرکز استان خراسان جنوبی  برگزاری مراسم  به منظور  سه )بیرجند(  تعداد  این  از  که  است  شده  بینی  پیش 

اعتکاف  به  مابقی  و  برادران  ویژه  مسجد 
خواهران اختصاص می یابد. پیش بینی می 
استان  سطح  در  مسجد   250 از  بیش  شود 
مراسم  برگزاری  برای  جنوبی  خراسان 
تبلیغات  اداره  یابد.مدیر  اختصاص  اعتکاف 
اسالمی بیرجند  بیان کرد: مراسم اعتکاف در 
64 محل دانش آموزی، عمومی و دانشجویی 
در شهر و روستاهای بیرجند برگزار می شود.

لطفی خاطر نشان کرد: مسجد باقرالعلوم)ع(، 
چهاردرخت،  جامع  مسجد  مرتضوی،  مسجد 
مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص(، مسجد 

صدیقه  حضرت  مسجد  حسین)ع(،  امام 
طاهره)س(، مسجد امام حسن عسکری)ع(، 
مسجد امام جعفر صادق)ع(، مسجد حضرت 
جمله  از  الغدیر  مسجد  و  سیدالشهداء)ع( 
مساجدی هستند که مراسم معنوی اعتکاف 
در آن برگزار می شود.وی ادامه داد: در سال 
گذشته 6 هزار و 477 نفر در مراسم معنوی 
بیرجند شرکت کردند  اعتکاف در شهرستان 
که از این تعداد یک هزار و 400 نفر مرد و 5 

هزار و 77 نفر زن بوده اند.
)Ava.news12@gmail.com(

حسینی- مدیر عامل مجمع خیرین سالمت 
با اشاره به افتتاح مرکز رادیوتراپی و انکولوژی 
ایران مهر با همت خیران استان در سال گذشته 
عنوان کرد: قصد داشتیم حین افتتاح این مرکز، 
از خیران نیز دعوت و به نحوی شایسته از آنان 
قدردانی کنیم، ولی با توجه به تاخیر ها در سفر 
رئیس جمهور و وزیر بهداشت نتوانستیم از قبل 
آنان  از  تجلیل  برای  شده  حساب  ای  برنامه 
داشته باشیم. حسینی در گفتگوی با خبرنگار 
آوا با بیان این که برنامه ریزی کرده ایم امسال 
در اولین فرصت در نکوداشتی از خیران دعوت 

کنیم اضافه کرد: این کار برای قدردانی از این 
انجام خواهد  از مرکز  آنان  بازدید  افراد و هم 
شد. به گفته مدیر عامل مجمع خیرین سالمت 
هزینه ساختمان این مرکز با 6 هزار متر مربع 
زیربنا، 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده 
که 11 میلیارد تومان آن کمک خیران است. 
تومان  میلیارد  این که 7  به  اشاره  با  حسینی 
افزود: خیران  بوده است  نیز هزینه تجهیزات 
توسط  آن  مابقی  و  کرده  میلیارد کمک  یک 
دانشگاه و وزارت بهداشت و درمان تامین شده 
بیان این که تعداد خیران در این  با  بود. وی 

پروژه به قدری زیاد است که نمی توان دقیق 
عنوان کرد، ادامه داد: تعداد زیادی از فرهنگیان 
حقوق  از  کسر  صورت  به  پرورش  و  آموزش 
کمک کرده و به مدت 3 سال پیاپی نیز حجاج 
اختصاص  مرکز  این  به  را  خود  ولیمه  هزینه 
با  سالمت  خیرین  مجمع  عامل  مدیر  دادند. 
تشکر از پرسنل ادارات و کسبه که کمک های 
فراوانی داشته اند اضافه کرد: دکتر قائمی رئیس 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درمانی بیرجند نیز در تامین پرسنل این مرکز 
داشتند. مهمی  بسیار  نقش  آن  اندازی  راه  و 

احداث 24 پروژه سالمت
در سال 96 با کمک خیران

حسینی از امضای تفاهم نامه ای با دانشگاه علوم 
پزشکی برای احداث 24 مرکز جامع سالمت، 
پایگاه بهداشت درمانی، ستاد شبکه درمانی و 
مرکز بهورزی خبر داد و بیان کرد: زیربنای این 
پروژه ها 14 هزار متر مربع است که اسفند سال 
95 آغاز شده و امیدواریم با کمک خیران امسال 
به پایان رسد. وی با دعوت از خیران استان برای 
همکاری در این پروژه ها عنوان کرد: درصورت 
همکاری، بنای ساخته شده به نام خود خیر نام 

گذاری خواهد شد. به گفته وی عالوه بر این 
24 پروژه ها، فضاهای دیگری هم مانند خانه 
های بهداشت در زیرکوه در دست احداث است.

)Ava.news13@gmail.com(

سنگ  زغال  معادن  مجتمع  مدیر  مالیی- 
کرد:طرح  عنوان  آوا  با  گفتگو  در  طبس 
بلوک 3 زغال سنگ  آماده سازی  تجهیز و 

از   91 سال  در  طبس  شهرستان   4 پروده 
سایناشور(  )بیمه  به  مرکزی  بانک  سوی 
منابع  اتمام  اعالم  دلیل  به  اما  شد،  معرفی 

اقدامی  فاز یک، هیچ گونه  یافته  تخصیص 
صورت  طرح  این  گذاری  سرمایه  درباره 
با  امسال  طرح  این  وی:  گفته  نگرفت.به 
پیگیری های مسئوالن مربوطه، توانست از 
سهمیه باقی مانده در فاز یک خط اعتباری، 
 استفاده و به سایناشور )بیمه صادراتی چین (

 معرفی شود .

چین/  صادراتی  بیمه  به  طرح  ارائه 
نیاز 82میلیون یورویی طرح توسعه 

زغال سنگ طبس
»فالح« از ارائه طرح تجهیز و آماده سازی 
شهرستان   4 پروده  سنگ  زغال   3 بلوک 
چین  کشور  از  مالی  تأمین  برای  طبس 
توسط  طرح  این  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 

به  گذشته  سال  اواخر  در  مرکزی  بانک 
) سایناشور   ( چین  صادراتی  بیمه   مؤسسه 

برای  ما  قرارداد  افزود:  شد.وی  معرفی   
سازی  آماده  و  تجهیز  طرح  مالی  تامین 
نیاز  مورد  مبلغ  و  طبس   4 پروده   3 بلوک 
معادل  که  است  یورو  فاینانس82میلیون 
خارجی  گذاری  سرمایه  از  آن  درصد   85
و  شود  می  یورو  70میلیون  معادل  که 
داخلی  منابع  از  مانده  باقی  درصد   15
معادن  نوسازی  و  توسعه  ایمیدور)سازمان 

ایران( تامین خواهد شد. و صنایع معدنی 
وی با اشاره به اینکه قرارداد تجهیز و آماده 
که  طبس   4 پروده  کارخانه   3 بلوک  سازی 
تن  هزار   450 ساالنه  استخراج  هدف  با 
زغالسنگ خام تعریف شده است افزود: اکنون 

یک میلیون 200هزار تن تولید داریم که با راه 
اندازی این طرح 30درصدبه تولیدات داخلی 
افزود:  شد.وی  خواهد  اضافه  سنگ  زغال 
با آماده سازی این طرح بالغ بر 2 هزار شغل 
مستقیم و غیر مستقیم در این شهرستان ایجاد 
سنگ  زغال  معادن  مجتمع  شد.مدیر  خواهد 
طبس در سال 2007 بین ایمیدرو و) کنسرسیوم 
سی ام سی)CMC( (و شرکت کانی کاوان 
مجوزهای  تمامی  که  بود  منعقدشده  شرق 
داد:ما  ادامه  کردیم.»فالح«  اخذ  را  الزم 
، اقتصادکشور  شورای  زیست،  محیط   از 

و  ارزی  مسدودی  گواهی  دولت،  ضمانت   
عقد قرارداد سه جانبه و موافقت بانک عامل 

مجوزها را اخذ کردیم .
)Ava.news14@gmail.com(

و  مقام  قائم  معارفه  و  تکریم  زنگویی-مراسم 
)عج(  موعود  مهدی  فرهنگی  بنیاد  معاونین 
چهارشنبه نهم فروردین در سالن جلسات شرکت 
آب منطقه ای استان برگزار شد. حجت االسالم 
خوشخو مدیر بنیاد در این مراسم ضمن اشاره 
به تاریچه شکل گیری بنیاد مذکور به همت 
حجت االسالم و قرائتی عنوان کرد: بهترین کار 
برای فرهنگ مهدوی، مردمی کردن جلسات و 
جشن های نیمه شعبان المعّظم است. وی تولید 

محتوای علمی، هنری و اثر گذار را از راهکار 
های احیاء اندیشه مهدوی دانست.  گفتنی است 
در این مراسم از تالش های مهندس علوی 
قدردانی و حجت االسالم حسینی امام جمعه 
شهرستان درمیان به عنوان قائم مقام مدیر بنیاد 
فرهنگی مهدی موعود عج معارفه شدند. الزم 
به ذکر است در این آیین علوی به عنوان مشاور 
ارشد معرفی شد. همچنین آقایان زینلی؛   معاون 
اداری و مالی، حسنی؛ معاون آموزش، تقی زاده 

؛  معاون پژوهشی، مطهری فر ؛  معاون اجرایی،  
کریمیان ؛  معاون فرهنگی ،  نخعی پور ؛  معاون 
امور بانوان ، سروری ؛  روابط عمومی و عابدینی 
مقدم  حسینی  احمد  و  جوانان  امور  مشاور  ؛  

مسئول رسانه و ارتباطات نیز معرفی شدند.
شایان ذکر است دفتر مرکزی بنیاد فرهنگی 
خانه  دبیر  ساختمان  به  عج  موعود  مهدی 
فرهنگی وزارت نیرو واقع در خیابان پاسداران 

کوچه 30 منتقل گردیده است.

افزایش 30 درصدی تولید زغال سنگ کشور در طبس

مدیر مجتمع معادن زغال سنگ طبس در گفتگو اختصاصی با آوا خبر داد:
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امام علی علیه السالم فرمودند:
 اَلِعلُم َکنٌز َعظیٌم الَیفنی

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
)غرر الحکم و درر الکلم(

زاکانی: نامزد نهایی »جبهه مردمی« باید 
دارای تخصص و تجربه الزم باشد

اشاره  با  در مجلس  تهران  مردم  نماینده سابق   
نیروهای  مردمی  جبهه  نهایی  نامزد  ویژگی  به 
انقالب، گفت: نامزد نهایی و تیم همراهش باید 
تخصص،  دارای  رفتار صحیح،  و  اعتقاد  صاحب 
کردن  کار  توانایی  کلی  طور  به  و  الزم  تجربه 
لزوم  و  روند  به  اشاره  با  زاکانی  باشند.  داشته  را 
و  انقالب  نیروهای  مردمی  جبهه  شکل گیری 
نیروهای  انسجام  و  اتحاد  در  جبهه  این  نقش 
مردمی  جبهه  تشکیل  داشت:  اظهار  انقالبی، 
لذا  است  خوبی  کار  اسالمی  انقالب  نیروهای 
متعالی  نکات  راه  در  انقالبی  نیروهای  امیدوارم 
که بیان کردند، حرکت کنند و در این راه موفق 
شوند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  آیا 
نامزد  برای  پیروزی  شانس  آینده  انتخابات  در 
گفت:  خیر،  با  هستید  قائل  جبهه  این   نهایی 

ان شاءا... ، شانس پیروزی متصور هستم.

کمالی:  ایجاد اختالف
 بین اصالح طلبان راهبرد رقباست

برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  کارگروه  رئیس 
تخریب  ابزار  از  که  کسانی  گفت:  عالی  شورای 
در  حتی  می برند،  بهره  انتخاباتی  رقابت های  در 
صورت پیروزی منشا خیر در جامعه نخواهند بود، 
کمالی  کرد.  اجتناب  آنان  با  همراهی  از  باید  لذا 
و  اصالح طلبان  بین  اختالف  ایجاد  کرد:  عنوان 
کم هزینه  راهبردی  آنان  یکپارچگی  از  ممانعت 
برای محافظه کاران و رقبا در رقابت های انتخاباتی 
تالش  هوشیارانه  باید  افزود:  وی  است.  آتی 
و  رقبا  اقدامات  کرد.  اثر  بال  را  وحدت شکنان 
عوامل شناخته شده آنان در فضای مجازی از دید 

رصدکنندگان انتخابات پیش رو پنهان نیست.

زاهدی:  گزینه نهایی جبهه مردمی نباشم، 
کاندیدا نخواهم شد

محمد مهدی زاهدی عضو کابینه دولت نهم که 
از وی به عنوان کاندیدای احتمالی مورد حمایت 
جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی یاد می شود، 
طی گفت وگویی تاکید کرد در صورتی  که گزینه 
نهایی جبهه مردمی نباشد، کاندیدا نخواهد شد. وی 
همچنین گفت: منتظر نتایج نهایی خواهد ماند و در 

نهایت تابع جبهه مردمی خواهد بود.

احمدی نژاد نشست خبری برگزار می کند

مجازی  های  شبکه  در  فکسی  تصویر  دیروز 
دفتر  از  نقل  به  آن  در  که  شد  منتشر  خبری 
شده  خواسته  ها  رسانه  از  نژاد  احمدی  محمود 
برای شرکت در نشست خبری رئیس دولت نهم 

و دهم خبرنگار و عکاس معرفی کنند.
    شکوفه های بهاری                                                       عکس : احسان توالعکس روز 

نتانیاهو با » تیرکمان داوود«
ایران را تهدید کرد 

وب سایت انگلیسی نیو عرب در گزارشی نوشت: 
دفاع  سیستم  اندازی  راه  مراسم  در  نتانیاهو 
را  ایران  داوود«  »تیرکمان  برد  میان  موشکی 
تهدید کرد. وی همچنین تاکید کرد که اسرائیل 
را تالفی خواهد کرد. وی مدعی  هرگونه حمله 
شد: من بار دیگر تکرار خواهم کرد هر کسی که 
قصد حمله به ما را داشته باشد ضربه می خورد و 
آنهایی که موجودیت ما را تهدید می کنند زندگی 

خود را در معرض خطر قرار داده اند.

مقام روسی: دولت ایران اقتصاد تحریم 
زده را به قدرت منطقه ای تبدیل کرد

موسسه  مدیرعامل  و  اجتماعی  مجلس  نماینده 
روسیه،  خارجی  سیاست  تحقیقات  و  ابتکارها 
تعامل  رویکرد  با  ایران  کنونی  دولت  گفت: 
که  المللی  بین  و  ملی  های  گذاری  هدف  و 
و  منزوی  اقتصاد  بود،  برجام  آن  ترین  مهم 
منطقه  قدرتمند  بازیگر  یک  به  را  زده  تحریم 
ای و فرامنطقه ای تبدیل کرد.کراشنینیکووا با 
پیشرفت  پسابرجام  دوره  در  ایران  اینکه  بیان 
اقتصادی،  های  عرصه  در  را  چشمگیری  های 
بازرگانی و سیاست خارجی تجربه کرده، اظهار 
کرد: وضعیت کنونی جمهوری اسالمی با دوره 
پیش از روی کار آمدن دولت کنونی و اجرای 

نیست. مقایسه  قابل  ها  تحریم 

قاسمی: کشور برای چرخش اقتصاد 
مردم نیازمند یک قاسم سلیمانی است

مردمی  جبهه  عضو 
اسالمی  انقالب  نیرو های 
درگیر  امروز  اینکه  بیان  با 
هستیم،  اقتصادی  جنگ 
برای  امروز  ایران  گفت: 
چرخ  درآوردن  حرکت  به 

قاسم  حاج  یک  به  مردم  معیشت  و  اقتصاد 
سلیمانی نیاز دارد. رستم قاسمی ضمن اشاره به 
مبحث »ما می توانیم« تصریح کرد:  ایران کشور 
درست  مدیریت  با  که  است  ثروتمندی  و  مقتدر 
منابع و نیروی انسانی می تواند مشکالت معیشتی 
مردم را برطرف کند. وی ادامه داد: همان طور که 
نظامی  عرصه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  امروز 
و  اقدام  برنامه  با  می زند  منطقه  در  را  اول  حرف 
کارشناسی دقیق نیز می تواند بسیاری از پل های 
سوء  جمله  از  مختلف  دالیل  به  که  اقتصادی 
بازسازی  و  ترمیم  را  است  مدیریت شکسته شده 
کند. وی تصریح کرد:  در حال حاضر مردم درگیر 
این  در  پیروزی  برای  و  هستند  اقتصادی  جنگ 
از  بیشتر  مردم  بر  را  عرصه  روز  هر  که  جنگی 
قبل تنگ می کند باید به سمت مدیریت جهادی 
برویم. وزیر سابق نفت اظهار داشت: مردم امروز 
دیگر تحمل شعار وعده سیاسی ندارند و به دنبال 
کسی هستند تا فارغ از دعواهای سیاسی گامی در 

جهت بهبود اوضاع اقتصادی آن ها بردارد.

زیباکالم: روحانی نتوانست بیکاری را کم کند

از  یکی  و  اصالح طلب  سیاسی  فعال  زیباکالم،  صادق 
روزنامه  در  یادداشتی  طی  اصالحات  تئوریسین های 
آتش  خط  هم  روحانی  دکتر  مخالفان  نوشت:  آرمان 
با  و  کرد  خواهند  متمرکز  اقتصاد  زمینه  در  را  خود 
را  آتش سنگین حمالت خود  انتخاباتی،  مبارزات  آغاز 
به سوی روحانی هدف خواهند گرفت. در راس توپخانه اصولگریان رکود و 
بیکاری قرار دارد و تیم اقتصادی روحانی نتوانسته از میزان آمار بیکاری بکاهد.

امید و آرزوی آقای وزیر برای رئیس جمهور              
در  یادداشتی  انتشار  با  هاشمی  زاده  قاضی  سیدحسن 
کانال شخصی خود با عنوان »آغاز یک پایان خوش« 
یازدهم  دولت  خدمت  فرصت  از  زیادی  مدت  گفت: 
مجموعه  این  دیگر  ماه  چند  تا  و  است  نمانده  باقی 
جای خود را به دولت دوازدهم می سپارد. امیدوارم در 
بیست و نهمین روز اردیبهشت ماه امسال، اراده خداوند و رای مردم بر این 
قرار گیرد که دکتر روحانی راهش را به  عنوان رئیس قوه مجریه ادامه دهد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: بر خالف 
انتخابات مجلس و شوراها، مشاغلی که 
نامزدی  آنها می بایست برای  متصدیان 
در انتخابات از سمت خود استعفا دهند 

بسیار محدود هستند.
محدود  به  اشاره  با  سامانی  سیدسلمان 
برای  که  مقاماتی  و  مشاغل  بودن 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نامزدی 
نیاز به استعفا دارند، گفت: در انتخابات 
انتخابات  خالف  بر  جمهوری،  ریاست 
شوراهای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
که  مشاغلی  روستا،  و  شهر  اسالمی 
نامزدی  آنها می بایست برای  متصدیان 
در انتخابات از سمت خود استعفا دهند 
افزود:  سامانی  است.  محدود  بسیار 
انتخابات  قانون   ۳۷ ماده  مطابق 

که  افرادی  کلیه  جمهوری  ریاست 
انتخابات،  امر  در  مستقیم  مسئولیت 
در  دارند،  نظارت  یا  و  اجرا  صورت  به 
که  شوند  داوطلب  می توانند  صورتی 

استعفا  خود  سمت  از  نام  ثبت  از  قبل 
نموده و در آن سمت مشغول نباشند.

کرد:  تصریح  کشور  وزارت  سخنگوی 
مطابق این ماده افرادی از قبیل اعضای 

از  انتخابات اعم  هیئت اجرایی مرکزی 
دادستان  اطالعات،  وزیر  کشور،  وزیر 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  کشور،  کل 
انتخاب مجلس  به  شورای اسالمی که 

خواهند  حضور  مرکزی  هیئت  در 
در  که  معتمدان  از  نفر  هفت  و  داشت 
و  شد  خواهند  مشخص  جاری  هفته 
انتخابات کشور  ستاد  اعضای  همچنین 

انتخابات  نامزد  نمی توانند  استانداران  و 
باشند. ریاست جمهوری 

وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان، 
و  انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت 
در  نامزدی  برای  نیز  ناظرین  سایر 
خود  سمت  از  بایست  می  انتخابات 
کشور  وزیر  مقام  قائم  نمایند.  استعفا 
ها  استان  و هماهنگی  امور مجلس  در 
برخی  برای  نیز  قوانین  سایر  در  افزود: 
حیث  این  از  هایی  محدودیت  مشاغل 
مسلح  نیروهای  مثال  است،  شده  دیده 
اطالعاتی  و  انتظامی  نظامی،  از  اعم 
مطابق قوانین خاص خود از نامزدی در 
قبل  آنکه  مگر  اند،  شده  منع  انتخابات 
از ثبت نام استعفای آنان مورد پذیرش 

مقامات ذیصالح قرار گرفته باشد.

چه کسانی باید برای انتخابات از ِسمت خود استعفا دهند؟

  کاظمی : احمدی نژاد دنبال نزدیک شدن به اصالح طلبان است
نخستین وزیر مستعفی دولت احمدی نژاد می گوید: احمدی نژاد به دنبال این است که با نزدیک شدن به اصالح طلبان ضعف خود را در کاهش پایگاه اجتماعی 
پوشش دهد تا همچنان بتواند در فضای سیاسی کشور مطرح باشد. کاظمی گفت: هدف نوشتن نامه به رئیس دولت اصالحات برای گرفتن پاسخ بوده است 

تا در راستای این نامه نگاری ها ارتباط طیف منتسب به احمدی نژاد و اصالح طلبان برقرار شود و اصطکاک بین این دو جریان فکری کاهش پیدا کند.

روحانی : نا امید کردن مردم ضربه به نظام است نه دولت
حسن روحانی در دیدار نوروزی با جمعی از کارگزاران نظام و مدیران دستگاه های مختلف اجرایی کشور گفت: عده ای تالش دارند حقایق را معکوس 
جلوه دهند و فکر می کنند با وارونه کردن حقایق به دولت ضربه می زنند، اما این اقدام مردم را مایوس و ناامید می کند که ضربه به نظام ، کشور و ملت 
است. رئیس جمهور تصریح کرد: باید واقعیات را به مردم گفت و شرایطی سالم، شفاف و رقابتی را ایجاد کنیم تا مردم بتوانند انتخاب درستی انجام دهند.

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

09155618059- 09155619149 - مظلومی

طراح و مجری: سرویس خواب 
سیسمونی، خانگی و اداری 

اقساط 6 ماهـهمعمـار   رویـاهـایتـان

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان 
 واقعی تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های
لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری   محبت و شکوفه های مهربانی 
از  و سپاس  تشکر  بیرجند ضمن  السالم(  )علیه  االئمه  جواد 
همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های گذشته در انتظار 
 کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
نیازمند  خانواده  مرکز: 500  حمایت  تحت  های  خانواده  تعداد 

شهری 1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
واریز از طریق تلفن همراه # 4518 *8877*

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر 9    تاریخ انتشار: 96/1/15

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند با شماره 
در  واقع  )س(  معصومه  فاطمه  مسجد  محل  در  ساعت15:00  دوشنبه 1396/1/28  ثبت 2924 
مهرشهر بین جنت 12و14 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت 
نتواند  به دالیلی  بنا  چنانچه عضوی  رسانند. ضمناً  به هم  این مجمع حضور  در  ذیل  به موضوع 
 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 

3رأی و هر نفر غیر عضو یک رأی می باشد. 
دستور جلسه:

هیئت مدیرهاخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه 


