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آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان 

احمدی نژاد : 
حاضرم تمام ثروت دولت مردانم را با یک دهم 

ثروت یکی از وزاری دولت فعلی عوض کنم

اژه ای: 
برخی می گویند قوه قضاضیه قاضی
 و فضای بیشتر برای چه می خواهد؟

انصاری راد:
 نامزد پوششی برای روحانی

 ایجاد مشکل می کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
بسیاری از تصمیم ها برای ایجاد

 رضایت لحظه ای در دولت قبل گرفته شد.

اصولگرایان  اختالف را کنار بگذارند / دعوت »جبهه مردمی« از نمایندگان مجلس /  حجت االسالم رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات استعفاء داد /  پاسخ شورای نگهبان درمورد امنیت انتخابات و زمان بررسی صالحیت ها / روسیه مذاکره پنهانی با دولت ترامپ درباره ایران را رد کرد /  اشرفی  اصفهانی: روحانی با من کنار می آید    / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

صفحه 4

نیروی ماهر 
بدون تسهیالت

دیگر  که  شدیم  باخبر  گذشته  سال  دوم  نیمۀ  از 
تسهیالتی  هیچ گونه  فنی وحرفه ای  سازمان های 
به کارآموزان خود پرداخت نمی کنند و این مسئله 
باعث ناراحتی و سرگردانی کارآموزان شده بود، به 
همین دلیل در ابتدای امسال برآن شدیم تا از چند و 
چون این موضوع باخبر شویم. ... ) مشروح در صفحه ۷ (

بیش از 4۰۰۰ نفر 
از تاالب کجی نمکزار 
نهبندان بازدید کردند

 صفحه ۷ 

فروش 574 میلیون تومانی 
صنایع دستی استان

در تعطیالت نوروز
 صفحه ۷ 

ابالغ 25میلیارد ریال اعتبار 
تسهیالت قرض الحسنه، 
ویژه طرح های پشتیبان 
مشاغل خانگی به استان

 صفحه ۷ 

بالغ بر 32 میلیون تومان 
اعتبار برای زنان باردار 
نهبندان در سال گذشته

 صفحه ۷ 

سرمقاله

 مسئوالن غیر مسئول!

* مهرآیین

مسافران امسال و اهالی بیرجند یکی از بدترین  
مناظری را که می توان در اولین روزهای سال 
گرفتند! عیدی  شهر  مسئوالن  از  را  دید  نو 

اصلی  معابر  ناصری،از  و  غفاری  بلوار  ابتدای 
وبزرگ  کوچک  قطعات  با  خاکی،نامرتب،  شهر، 
داشت.  آوری  چندش  زباله،وضع  حتی  و  سنگ 
شرم  این آبروریزی بیشتر برای شهروندانی ماند  
نوروزی برخوردچهره  با مهمانان و مسافران  که 
گاه  هیچ  که  مسئوالنی  نه  داشتند  چهره    به 
متر... چند  از  بیشتر  و  کنند  نمی  ناپرهیزی 

 ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

عیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مردم استان :

افتتاح فاز یک بخش ناباروری مرکز بیماران خاص تا ماه آینده
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شکل گیری ۱4 گروه تئاتر در استان در راه انجام وظیفه از تهدید نهراسید

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
 صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون و سربلندی 
شما را در کلیه امور کاری و زندگی از خداوند متعال خواستاریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند  

جناب آقای دکتر بهشتی نژاد
با نهایت تاسف و تالم ضایعه دردناک درگذشت

 پدر بزرگوارتان
 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای سایر بازماندگان صبر جزیل خواستاریم.

مدیر عامل و کارکنان شرکت ایکاپ

جناب حاج آقای نوفرستی 
مدیریت محترم حج و زیارت استان خراسان جنوبی 

الزم می دانیم از تالش های ارزنده و پیگیری های مستمر جناب عالی و همکاران ارجمندتان 
در پرداخت بخشی از دیه مصدومین حادثه تصادف زائرین این دفتر در شهر کاظمین در سال 94 
تقدیر و تشکر نماییم، از درگاه ایزد متعال طول عمر با عزت و توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

دفتر خدمات زیارتی یاس نبی )س( شهرستان سرایان و مصدومین 

تصادف در شهر کاظمین عراق 

جناب آقای مهندس اسفندیاری
 مدیر کل محترم سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی  

درگذشت جانکاه پدر همسر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده 
 از خداوند منان برای آن مرحوم  علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

هیئت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان
اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران ماکیان شرق 

جناب آقای مهندس محسن اسفندیاری 
مدیر کل محترم سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان شادروان علی اصغر قادری
 را صمیمانه خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده 

علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

مرکز توزیع تخم مرغ و شرکت طیور پرور  

جناب آقای مهندس محسن اسفندیاری 
مدیر کل محترم سازمان تعاون روستایی استان خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت پدر خانم گرامی تان را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان صمیمانه 
تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت سبحان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای سایر بازماندگان

 صبر الهی خواستاریم.

شرکت تعاونی تولید روستایی مالک اشتر 

جناب آقای دکتر حسین بهشتی نژاد
 و سرکار خانم مهندس نرگس بهشتی نژاد

ضایعه درگذشت پدر گرامی تان شادروان ابراهیم بهشتی نژاد
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز علو درجات و برای بازماندگان 

صبری جزیل مسئلت داریم.

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت جوان ناکام شادروان 

امید رئوفی فرد )فرزند محمد رئوفی فرد(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱/۱7 از ساعت 2:45 الی 3:45 
بعدازظهر در محل سالن هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده رئوفی فرد 

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه فاطمه سلطان شایگان
همسرحاج غالمحسین غالمیان مقدم)بازنشسته بهداری(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/۱/۱7 از ساعت4 الی5 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است. 
      خانواده های: غالمیان مقدم ، شایگان و سایرفامیل وابسته

پنجمین سالگرد در گذشت پدرمان 

مرحوم حاج سید تقی عسکری 
را به یاد همه نیکی ها و فداکاری هایش گرامی می داریم 

و آرزوی مغفرت و آمرزش از درگاه الهی
 برای همه درگذشتگان داریم.

خانواده عسکری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

www.nezam-kj.ir

به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان خراسان جنوبی می رساند:

 اولین جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان، روز چهارشنبه مورخ 1396/02/06 راس 
ساعت 17:00 در محل سالن کنفرانس سازمان واقع در مدرس 6 پالک 47 برگزار می گردد. 
لذا از تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه مذکور 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

بررسی و تصویب بودجه سال 96- سایر موارد  

اطالعیــه
ملی  شناسایی  کارت  رساند:  می  استحضار  به  قبلی  آگهی  پیرو 
اینجانب غالمحسین فرزین به شماره 0650231181 مدتی است 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از جوینده تقاضا 

می شود با شماره 32222330 تماس و پاداش دریافت نماید.

پکیـج و رادیاتـور فرولـی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 
  3242484۱ - ۰9۱5۱639262 - فرجامی

شرکت پخش سراسری کیال جنوب دفتر بیرجند برای تکمیل
 کادر فروش خود بازاریاب آقا با شرایط ذیل استخدام می نماید

* دارای کارت پایان خدمت 
* مدرک تحصیلی دیپلم به باال 

ساعت مراجعه: 12تا 2 عصر
شهرک صنعتی بیرجند،بلوار تولید نبش تولید 6     32255096 

لباقی
هوا
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آغاز ثبت سفارش اینترنتی کتب  درسی از ۱۹ فروردین ماه

فارس-ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان دوره تحصیلی ابتدایی و پیش دانشگاهی از ۱۹ فروردین ماه و فنی و حرفه ای ها از تیرماه آغاز 
می شود. بر اساس اعالم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دانش آموزان مقطع ابتدایی و پیش دانشگاهی برای ثبت، مشاهده و پیگیری 
سفارش کتاب های درسی می توانند از ۱۹ فروردین ماه به سایت اینترنتی ثبت نام کتب درسی به نشانی www.irtextbook.ir مراجعه کنند.

ثبات نرخ گوشت قرمز در یک ماه اخیر

بیان  با  گوسفندی  گوشت  اتحادیه  مهر-رئیس 
اینکه قیمت گوشت قرمز، در یک ماه اخیر ثابت 
اواسط  از  می شود  بینی  پیش  گفت:  است،  مانده 
کاال  این  قیمت  کاهش  شاهد  ماه،  اردیبهشت 
باشیم.وی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی 
از ۱۵ اسفندتاکنون تغییری نداشته است، افزود: در 
دنبه  بدون  کیلوگرم شقه  قیمت هر  حال حاضر، 
برای مصرف  و  تومان  هزار  دار، ۳۵  مغازه  برای 

کنندگان بین ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان است. 

سکه از یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان گذشت

ایسنا-سکه تمام طرح جدید با ادامه روند صعودی 
قیمت، ۴۰۰۰ تومان با افزایش پیدا کرده و یک 
میلیون و ۲۰۹ هزار تومان عرضه می شود.هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز  نزدیک به ۱۱۷ هزار تومان 
به  سکه  ربع  و  سکه  نیم  همچنین  دارد.  قیمت 

ترتیب ۶۸۳ و ۳۷۶ هزار تومان فروخته می شود.

اعالم نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش در هفته آینده

و  انسانی  نیروی  برنامه ریزی  مرکز  ایسنا-رییس 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه در آزمون استخدامی ۱۰ هزار نفری آموزش 
گفت:  بود  مانده  خالی  ظرفیت   ۲۲۰۰ پرورش  و 
یک  لیست  سنجش  سازمان  آینده  هفته  احتماال 
برابر ظرفیت را برای گزینش اعالم کند بعد از انجام 
مراحل گزینش، نتایج قطعی اعالم می شود.آزمون 
استخدامی برای جذب ۱۰ هزار نیروی انسانی در 
آبان سال گذشته در ۵۳ شهرستان برگزار شد و ۲۳۳ 
هزار و ۴۲۱ داوطلب نیز برای شرکت در این آزمون 

استخدامی با یکدیگر رقابت کردند.

پرداخت بخشی از پاداش فرهنگیان 
بازنشسته  از ماه جاری

ایسنا-وزیر آموزش و پرورش گفت: از فروردین 
که  فرهنگیان  بازنشستگی  پاداش  پرداخت  ماه 
شود. می  آغاز  اند،  شده  بازنشست   ۹۵ سال  در 
وی اظهار کرد: ما باید ببینیم چقدر از این مبلغ 
پرداخت  فروردین  از  کنیم.  تامین  می توانیم  را 
بعید  ولی  می شود  آغاز  پاداش ها  این  از  بخشی 

می دانم بتوانیم همه پاداش را پرداخت کنیم.

سرمقاله

مسئوالن غیر مسئوالن!

* مهرآیین

)ادامه سرمقاله از صفحه اول(
بیشتر از چند متر از میزهایشان فاصله نمی گیرند 
 تا واقعیت های شهر را ببینند!مگر می خواستند 
یا  و  کاشتند  درخت می  باید  یا  کنند  القمر  شق 

بلوار را گل کاری می کردند.
مردمی  پیامهای  در ستون  که گذشت  سالی  در 
وضع  درباره  مشابهی  پیامهای  بارها  روزنامه 
نابسامان این خیابان درج شد.اما پاسخی در خور 

و قانع کننده و کاری شایسته انجام نشد. 
به روایت بیرجندی ها مسئوالن مربوطه خود را 
 به ))خف گوشی(( زدند! بی توجهی به پیام های 
خاص  سازمان  این  به  منحصر  البته  مردمی 
نیست و تقریبا ویژگی بیشتر ادارات و نهادهای 
ضعف  نقطه  همین  درک  با  است.شاید  منطقه 
پرویزی  که  بود  مسئوالن  و  مردم  ارتباطات  در 
استاندار در چهارمین جلسه شورای اداری استان 
شدن  فعال  خواستار   ۹۵ تیر  چهارده  تاریخ  به 
به  پاسخگویی  برای  سازمانها  عمومی  روابط 
و  شده  انجام  کرد:مکاتباتی  عنوان  و  شد  مردم 
روابط عمومی ها مکلف به پیگیری  ستون حرف 
شدند. مشکالت  حل  ها(برای  )روزنامه  مردم 

استاندار آن روز اما روشن نکرد که با مدیرانی که 
 پاسخگوی مردم نباشند چه برخوردی خواهد کرد.

واقع »در«  به  و  تاریخ گذشته  آن  از  ۹ماه  حاال 
بر همان  پاشنه سابق می چرخد و »مسئوالن« 
دار  پاسخگو،جواب  باید  که  نشان  عنوا  برخالف 
و متعهد به پاسخ باشند ،گویا کمتر))مسئولند!((.

 اگر چه معتقدیم برخورد جدی با مدیران غیرپاسخگو 
باید در دستور کار استاندار و مقامات استانی قرار 
 گیرد توامان براین باورنیز هستیم که فرهنگ سازی 
و آموزش مدیران نیز امری الزم است. شاید که 
باشد!  ناآگاهی  روی  از  ها  غفلت  این  از  بخشی 
 شگفت آن که نبود یا ضعف فرهنگ مطالبه گری

در مردم ،این سالها به دفعات در کالم نمایندگان و 
 مسئوالن از دالیل توسعه نایافتگی منطقه قلمداد

شده است و شگفت تر آن که این عزیزان خود به 
معدود مطالبات عمومی در رسانه ها کمتر پاسخ 
می دهند. بی اعتنایی به نظر مردم اولین دلیل عدم 
رواج فرهنگ مطالبه گری در استان است.شاید 
 درکی از این مفهوم وجود ندارد که مطالبه گری 
سویه دو  ارتباط  مسئوالن  گویی  پاسخ  با   مردم 
 دارد و شرط تقویت روحیه مطالبه  گری  مردم،
افسوس با   . است  مدیران  مسئولیت   رشد حس 
مردم های  خواسته  به  توجهی  بی  گوییم   می 
پیام ،  حتی در حد یک پاسخ محترمانه به یک 

مفهومی جز بی احترامی به مردم ندارد.
مدیران  البته  هم  را  مردم  به  احترام  اهمیت 
هوشمند و شایسته درک می کنند آنها می دانند 
که به سخن امام راحل )ره( دولت ،به پشتیبانی 
ملت احتیاج دارد.و به فرمایش  موالی متقیان)ع( 
و  هستند   نقره  و  طال  از  معادنی  چون  مردم 
سرمایه های اصلی کشور ها در جهان امروز را 
وهوشمند  ،خالق  کارآمد  انسانی  نیروی  ذخیره 
هر مملکت و هرمنطقه تشکیل می دهند و اگر 
چیزی  به  امور  در  مردم  نقش  ناکرده  ی  خدا 
و  ها  توانمندی  عظیم  ذخیره  از  و  نشود  گرفته 
استعداد های آنان استفاده نشود و از آن بدتر  بی 
احترامی به مردم به حدی برسد که حالت شکاف 
و فاصله با مسئوالن ایجاد شوداز این لحظه به 
بعد متاسفانه مردم به جای پشتیبانی و احساس 
همنوایی با مدیران، پنهان و پیدا در مقابل آنها 
پیش پرهزینه  و  سخت  وکارها  گیرند  می   قرار 

می رود یا اصال به فرجام نمی رسد.
و  آنان  نظر  به  ،احترام  مردم  به  پاسخگویی 
و  نبوی  حکومت  اصول  از  ایشان  با  مشورت 
علوی بوده است. رسول مکرم اسالم )ص(مکرر 
با مردم رایزنی می نمودند.و نظرات  آنان را جویا 
 می شدند و چه بسیار جاها که نظر مردم را برخود

مقدم می داشتند به استناد این آیه از کالم الهی 
که در کارهایشان با ایشان مشورت کن و موال 
گیری  رای  و  برمشورت  عالوه  نیز  )ع(   علی 
 از مردم خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می دانست

بسا که  آنان می شمرد و چه  را حق  دانستن  و 
به  قاصدانی  مردم  اذهان  شدن  روشن  برای 
فرستاد  می  خویش  حکومت  تحت  شهرهای 
هر  مساجد  یا  میدانگاه  در  را  او  های  نامه  تا 

شهرستان بر مردم بخوانند.
 او صراحتا در مجالس و محافل از مردم می خواست 
 که پرسشگر  باشند.هیچ گاه سئوالی را بی پاسخ 
کوچک  را  گوینده  زمانی  هیچ  و  نگذاشت 
گردنکش  خوارج  و  منافقان  به  حتی  و  نشمارد  
در مقام پاسخ بی حرمتی نکرد.۱۴۰۰سال پیش 
پاسخگویی مسئوالن به مردم قاعده ی حکومت 
کشورهای  در  امروزه  که  کاری  بود  اسالمی 
مترقی و توسعه یافته رواج دارد و اتفاقا یکی از 
مبانی توسعه آنها  نیز احترام به نظر شهروندان 
از هر منظر که آنهاست. پس   و جلب مشارکت 

پاسخگو  باید  مسئوالن  بنگریم  موضوع  به 
باشند و پاسخگو نبودن مدیران می تواند نشانه 
، دانش  ،کاستی  مدیریت  ،ضعف  عملکرد   نقص 

تخصص و آگاهی تلقی شود.
 حق این است که استاندارمحترم در این روزهای
عملکرد بینی  باز  به  یازدهم  دولت  عمر   پایانی 
مردم به  پاسخگویی  حوزه  در  استان   مدیران 
 بپردازد و حتی حسب ضرورت مدیران  غیر پاسخگو
از چرخه مدیریت منطقه خارج سازد چرا که  را 

این افراد از جمله موانع مهم توسعه اند.

تصمیم جدید دولت برای توزیع سبد کاال 
و افزایش حقوق بازنشستگان

ایرنا -علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید دولت 
برای تامین اعتبار توزیع سبد کاال در اردیبهشت 
و نیز افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد.وی با 
اظهار  اردیبهشت  در  کاال  توزیع سبد  به  اشاره 
سوءتغذیه  با  مقابله  در  غذایی  امنیت  داشت: 
کماکان از برنامه های دولت در سال جاری است 
و بر اساس تصمیم در دولت اعتبار مورد نیاز سبد کاال تامین شد.وی در 
خصوص افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان کشوری و نیروهای مسلح 
افزود: برای این کار بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از سوی دولت تامین 

اعتبار شد و سعی می کنیم ۲۰ درصد به حداقل ها افزوده شود.

به  اشاره  با  ایران  داروسازان  انجمن  تسنیم-دبیر 
هنوز  داروخانه ها  عرصه  در  خصوصی  بخش  اینکه 
نباید  گفت:  ندارد،  را  بیمه  دفترچه  حذف  زیرساخت 
شرایط  باید  و  شود  اجرا  محدودیت  با  طرحی  چنین 
بیمار در اولویت برای دسترسی به خدمات و دارو قرار 
گیرد وگرنه بیمار سرگردان می شود.حذف دفترچه های 
جمله  از  بیمه گر  سازمانهای  برخی  توسط  بیمه 
بیماران  به  روند چگونگی خدمت  و  اجتماعی   تامین 
حذف  اصل  داشت:  اظهار  داروخانه ها  در  نسخه  بدون 
اکنون  هم  ولی  است،  مناسبی  کار  بیمه   دفترچه های 

ندارد،  را  زیرساختی  چنین  هنوز  خصوصی  بخش 
بنابراین باید به صورت آزمایشی در چند استان حذف 
بخش  در  داروخانه ها  عرصه  در  ای  بیمه  دفترچه های 

خصوصی اجرا شود تا نتیجه آن گرفته شود.
زیرساخت های  عدم  جزئیات  به  پرداختن  با  سجادی 
بخش  داروخانه های  در  دفترچه  حذف  برای  الزم 
ارائه  روند  در  نباید  اینکه  اول  کرد:  عنوان  خصوصی 
اینکه  و  شویم  اینترنت  قعطی  دچار  دارویی  خدمات 
دارو  تهیه  برای  الکترونیکی  کارت  با  بیمار  به  اگر 
بیماری  جزئیات  ثبت  در  همچنین  و  کند  مراجعه 

بستر  یاین  داروخانه ها  تمام  در  باید  پزشک؛  توسط 
صورت  به  و  فقط  که  نباشد  طور  این  و  شود  اجرا 
یا  با  و  داروخانه  چند  در  ای  پروسه  چنین  انتخابی 
بیمار  شود  اینطور  اگر  زیرا  شود  اجرا  پزشک  چند  با 
سرگردان می شود.دبیر انجمن داروسازان ایران با اشاره 
اینکه حذف دفترچه های بیمه ای فوایدی از جمله  بر 
این  به  داشت  خواهد  بر  در  را  کاغذ  مصرف  کاهش 
طرحی  چنین  نباید  البته  که  کرد  تاکید  نیز  مسئله 
با محدودیت اجرا شود و باید شرایط بیمار در اولویت 

برای دسترسی به خدمات و دارو قرار گیرد.

حذف دفترچه های بیمه و شرایط

رئیسه  هیئت  برنامه  فارس-براساس 
در  است  قرار  اسالمی  شورای  مجلس 
اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ 
صحن  در  سوخت  کارت  حذف  یا  و 
صورت  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
گیرد.در طول یک سال گذشته دولت 
مسئوالن  از  اعم  دولتی  مسئوالن  و 
و  نفتی  فراورده های  پخش  و  پاالیش 
خصوص  در  صحبت هایی  نفت  وزارت 

از  بالاستفاده بودن کارت سوخت پس 
کردند  مطرح  بنزین  کردن  نرخی  تک 
به طوری که اواخر سال گذشته عباس 
کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی در پس از تک نرخی 
سوخت  کارت  کشور  در  بنزین  شدن 
عملیات  برای  سوئیچ  عنوان  به  فقط 
سوخت گیری استفاده می شود، کمتر 
به  اقدام  کنندگان  مصرف  از  کسی 

شخصی  سوخت  کارت  از  استفاده 
برای سوخت گیری می کنند و بیشتر 
مصرف کنندگان سعی می کنند تا از 
کارت سوخت جایگاه برای این منظور 
ملی  شرکت  ببرند.مدیرعامل  بهره 
پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی 
دیگر اعالم کرده بود پس از تک نرخی 
کارت  از  استفاده  عدم  و  بنزین  شدن 
گذشته  سال  یک  طول  در  سوخت 

فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در 
کشور افزوده شده است که این میزان 
افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در 
کشور کامال طبیعی است.با این میزان 
به  هنوز  نفت  وزارت  بنزین،  مصرف 
که  است  سوخت  کارت  حذف  دنبال 
روند  تا  شود  می  موجب  موضوع  این 
کارت  حذف  صورت  در  بنزین  مصرف 

سوخت افزایش یابد.

حذف کارت سوخت روند مصرف را فزاینده می کند

فراخوان مشموالن سربازی کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم در ماه جاری

مشموالن  کلیه  اطالعیه ای  در  ناجا  عمومی  وظیفه  ایسنا-سازمان 
تاریخ  به  خدمت  به  آماده  برگ  دارای  دیپلم  زیر  و  دیپلم  کاردانی، 
فراخواند. سازمان وظیفه  به خدمت سربازی  را  ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 
عمومی ناجا، ضمن فراخوان کلیه مشموالن غایب و غیرغایب متولد 
۱۳۵۵ تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۸برای انجام خدمت دوره ضرورت، 
طی اطالعیه ای اعالم کرد: کلیه مشموالن کاردانی، دیپلم و زیردیپلم 
سال های مذکور که برگه آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین 
توسط  که  محلی  و  ساعت  در  کرده اند،باید  ۱۳۹۶دریافت  سال  ماه 
سازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه معرفی نامه مشموالن به مراکز 

آموزش نیروهای مسلح اعالم شده، حضور یابند.

انجام هدایت تحصیلی پس از اعالم 
نتایج امتحانات خرداد

فارس-علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در 
خصوص هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم 
در سال جاری اعمال می شود، پرداخت و زمان 
نتایج  اعالم  از  را پس  انجام هدایت تحصیلی 
امتحانات خردادعنوان کرد.وی افزود: دانش آموزان 
پایه نهم پس از اتمام امتحانات و اعالم نتایج 
می توانند نسبت به هدایت تحصیلی خود اقدام کنند که عملکرد تحصیلی و 
نمرات پایه های هفتم، هشتم و نهم در این امر مهم است.  سال گذشته ۱۲ 
اولویت را برای بچه ها تعیین کردیم و بر اساس آن دانش آموزان ۱۰۰ امتیاز 

کسب می کردند. این فرم ها امسال هم با همان ۱۰۰ امتیاز است.

دعوت نامه مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند 

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند راس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 96/01/28 در محل 
تاالر پذیرایی میالد پادگان 04 بیرجند واقع در بیرجند، خیابان ارتش برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم پروژه 798 واحدی فاز 2 مجتمع 1500 
واحدی شهید صیاد شیرازی دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع جلسه در مجمع مذکور شرکت نمایند. ضمناً چنانچه عضوی بنا 
به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 96/01/26 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 

نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور کار جلسه: 
تصمیم گیری در خصوص افزایش وام مسکن از مبلغ 300.000.000 )سیصد میلیون( ریال به 400.000.000 )چهارصد میلیون( ریال.

هیئت مدیره تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 پادگان بیرجند  

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

وزی
ه ر

بان
ش

09158626228- 09158346779 اسحاقی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹۱5۹63۹065 - علـی آبادی 

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

0۹0۱3772626 ن
گا

رای
ل 

نز
ب م
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ل 

وی
ح

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

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

09157213571 - صالحی منش

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 ۱3۹0 خانواده نیازمند روستایی و ۱63 یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0۱0۹83۱82300۹

شماره کارت مجازی: 6037۹۹۱8۹۹54۹۱60
واریز از طریق تلفن همراه # 45۱8 *8877*

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(
تلفن: 0۹۱5۱63۱855 - 323۱3472-056 طاهری



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه *17 فروردین 1396*شماره 3752

موبایل  قبض  به  استان  بازرسی  سازمان  چرا 
تومان  25هزار  که  کند  نمی  نظارت  مخابرات 
پولها  این  کرده  صادر  برمحتوی  مبتنی  خدمات 

از جیب مردم به کجا می رود؟!
915...866

سالم درایام عید از یک رستوران به 124شکایت 
کردم ولی متاسفانه تا کنون هیچ پاسخی داده نشده 
است که ایا حداقل شکایت من بررسی شده یا نه؟ 
احتماال خود دوستان از همان رستوران غذا برای 
مجموعه خود میگیرن که حتی حاضر به  پیگیری 
موضوع نشدن وبگن شما اشتباه کرده اید وشکایت 
شما الکی بوده!امیدوارم بقیه شکایت های مردم به 

124 اینجوری پیگیری نشده باشد
915...294
باسالم از کلیه عزیزانی که با نرده کشی به خیابان 
جمهوری اسالمی نظم بخشیدند تشکر می کنم .
915...220

اسالمی  شورای  مثبت  اقدام  از  وتشکر  باسالم 
وشهرداری بیرجند در جداسازی خیابان جمهوری 
اسالمی ، که از پر تردد ترین و حادثه خیز ترین معبر 
میباشد وتا بحال نه بعضی از رانندگان اتومبیل صبر 
وحوصله ترافیکی رارعایت و نه موتور سواران متخلف 
که بارها به قوانین راهنمائی و رانندگی بی احترامی 
وباعث حادثه های گوناگون وبه خطر انداختن جان 
خود وعابرین شده اند ، ضمنا رعایت سرعت مطمئنه 
برای کلیه وسائط نقلیه نشان فرهنگ باال در حفظ 
است  الزم  ...همچنین  است  دیگران  و  خود  جان 
از پل  مسئولین نسبت به فرهنگ سازی استفاده 
هوائی ، سرعت مطمئنه ، صبر ترافیکی ، و بر خورد 
جدی تر با موتور سواران متخلف ، و پوشش راه اب 
سمت دیگر جمهوری اسالمی اقدام نمایند باتشکر از 

اوای عزیز و مسئولین دلسوز .
915..871

شهرچون  محترم  شورای  خدمت   باسالم 
بفکر  نمونده  زیادی  زمان  بعدی  تاانتخابات 
شعارهای  اینکه  واسه  باشید  جدیدی   شعارهای 
طالقانی  مدرس  خیابانهای  تعریض  ازقبیل  قبلی 
ارتش، پل هوایی،صیاد ،پارک جنگلی   بازگشایی  
وبرای  شده  عملیاتی  و.........همه  مصلی  سراه 

توسعه شهرنیاز به طرحهای جدید میباشد؟
915...096

شده  رها  ساختمانی  های  نخاله  مسئول  باسالم 
مربوط به شرکت های ساختمانی مهر شهر خیابان 
9دی ویا فنس کشی های  که پر از نخاله هستند چه 
اداره ای هست نباید نظارت برکار شرکت ها باشد 
همه رها شدن به حال خودشون  وکوچه هایی پر از 

نخاله ما مردم این منطقه آدم نیستیم
915...211

باسالم تلفن ثابت مهر شهر خیابان 9 دی به کجا 
رسید؟چرا مخابرات هیچ اقدامی نمی کند ؟ما مردم 

محروم از همه چیز تا کی باید منتظر باشیم
915...722

خراسان  اوای  نما  داده  به  داشتم  پیامی  سالم 
اب  بود  گفته   6 تو صفحه  شنبه  که سه  جنوبی 
ماست  اب  که  نریزیدبگم  دور  را  ماست  روی 
بهترین پاک کننده لکه جوهر روی لباس و...می 

باشد وخاصیت اسیدی باالیی دارد
915...406
جهت  خوزستان  مثل  جنوبی  خراسان  سپاه  کاش 
آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک اطراف بیرجند 

در مسیر فاضالب و روان آبها درختکاری می کردند
933...787

به  دادن  رای  بجای  لطفا  بیرجندی  همشهریهای 
اقوام و کاندیداهایی که  تبلیغات زیاد و یا دروغین 
کنید.شاید  دقت  دادن  رای  هنگام  .در  کنند  می 

شهرمان جان بگیرد.
910...724

سالم .تشکر از روزنامه آوا که الحق مرد صداقت 
است سیمان درمیان که تولید ندارد از خود .شروع 
بکارش یعنی چه ؟مجموعه ای که حقوق بیست 
میلیونی و پانزده ده میلیونی و برای کارگران یک 
میلیون را یک سال ندادند افتتاح بدرد کی می خورد 

؟ جان مردانگی چاپ کنید
935...032

کوچه ای که به جایگاه پمپ گاز شعله راه عبوری 
دارد مدت زیادی شده که خاکی می باشد شهرداری 
و فرمانداری هم تاکنون پاسخ گو نبودند.حتی دو 
تن از اعضای شورای شهر هم امدن و از این وضع 
بازدید کرده اند ولی تا کنون هیچ کاری انجام نشده 
است لطفا مسئوالن تشریف بیارند حداقل یک بار 

هم شده به خصوص مسئوالن شورای شهر
915...195

سالم آوا جان مسئوالن شهری فکری به حال سگ 
های ولگرد بکنن سایت کویرتایر خیابان وحدت شده 
محل زندگی سگ های ولگرد ، به نوعی که فرزندان 
ما اوایل صبح جرات نمی کنند در خیابان حرکت کنند.
0915...4651

خصوصی  دارم  اجتماعی  تامین  سازمان  از  گالیه 
حال  به  فکری  اما  است  کارخوبی  بسیار  سازی 
شلوغی دفاتر بیمه بکنید برای تمدید و تعویض یک 
دفترچه سه روز عالفیم.یک بار میگن برو شعبه یک 

االن می گن برو شعبه دو لطفا نظارت کنید
0937...2590

ایجاد  تولید داخلی و اشتغال وقتی  اوا جان  سالم 
میشه که هر قوه جمهوری اسالمی باهم همکاری 
داشته باشند من یک سرمایه گذار غیربومی هستم 
االن 45روز است.عالف تمدید کارت بازرگانی خودم 
هستم از سرمایه گزاری در استان پشیمون شدم.

فقط  اجرایی  دستگاهای  داخلی  های  نامه  بخش 
زمان گیر است و سرمایه گزاران رو منصرف میکنه
0915...0451

مناطق عملیاتی جنوب، میزبان 4465 نفر از خراسان جنوبی
صدا و سیما-نوروز امسال، 4 هزار و 465 نفر از خراسان جنوبی، تعطیالت خود را در مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس گذراندند. مسئول سازمان اردویی و گردشگری سپاه انصارالرضا استان 
گفت: از این تعداد 953 نفر با خودروهای شخصی به این مناطق اعزام شدند که در مقایسه با نوروز 95 ،  حدود 300  نفر بیشتر بودند.جاللی افزود: زائران در مدت 3 روز از 10 یادمان 

این مناطق بازدید کردند .وی گفت : افرادی که با خودروی شخصی به مناطق عملیاتی جنوب عزیمت کردند از سه روز تغذیه و اسکان رایگان در این اردوگاه بهره مند شدند.

و  ریزی  برنامه  با  نوروز 96  در  جنوبی  خراسان 
در  رسان  خدمات  های  دستگاه  گسترده  تالش 
تبلیغات  از  استفاده  و  دولتی  و  بخش خصوصی 
رسانه ای و فضای مجازی برای توسعه گردشگری 
از  کنندگان  بازدید  درصدی   22 افزایش  شاهد 
نوروز  به  نسبت  استان  گردشگری  های  جاذبه 

سال 95 بود.قبل از سال جدید با تشکیل ستاد 
تسهیالت سفر نوروزی در استان تمام نیروهای 
خدمات رسان اعم از اداره کل راهدای و حمل و 
نقل، اورژانس 115، جمعیت هالل احمر، اداره کل 
اوقاف و امور خیریه و میراث فرهنگی و ... برای 
مسافران  ذهن  در  را  خوشی  سفر  بتوانند  اینکه 
ورودی به استان به یادگار بگذارند همه توان و 
ارایه خدمات شبانه روزی  برای  را  ظرفیت خود 
به مسافران به کار بستند.گزارش ایرنا،عالوه بر 
بازدید بیش از سه میلیون نفر از جاذبه گردشگری 
استان در نوروز امسال، باید ورود رئیس جمهوری 
و کاروان تدبیر و امید را در آغازین روزهای بهار 
96 ) دوم فروردین ماه( به خراسان جنوبی و افتتاح 
16 طرح عمرانی در این سفر را از رخدادهای مهم 
دولتمردان  تالش  از  نشان  که  کرد  ذکر  دیگر 
این استان دارد.همچنین  اقتصادی  برای توسعه 
بر اساس اعالم اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی از 25اسفند 

تا  نوروزی  تعطیالت  آغاز  با  1395همزمان  ماه 
پایان روز 13 فروردین ماه 96، سه میلیون و 375 
هزار و 933 مورد بازدید از جاذبه های استان انجام 
شد که این عدد نسبت به نوروز پارسال 22 درصد 
فرهنگی،  میراث  است.مدیرکل  یافته  افزایش 
در  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 

این باره با اشاره به شعار نوروز امسال با عنوان 
» نوروز 96، خدمات متفاوت« با رویکرد حقوق 
شهروندی، گفت: تالش کردیم امسال در راستای 
با  و  متفاوت، شاد  برنامه های  این شعار  تحقق 
نشاط را در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری در استان اجرا کنیم.حسن رمضانی 
با بیان اینکه استان برای توسعه گردشگری در 
از تمام ظرفیت  های خود  عرصه  های مختلف 
برای  جاری  سال  در  افزود:  می  کند،  استفاده 
است. فراوانی شده  تبلیغات  افزایش گردشگری 
وی با تاکید بر اینکه گردشگری به یکی از اصلی 
 ترین محورهای توسعه استان باید تبدیل شود، 
بیان کرد: در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و 
با تالش های گسترده بخش دولتی و خصوصی 
هم اکنون گردشگری در استان از رشد شتابنده 
ای برخوردار است.وی با تاکید به اینکه خراسان 
گفت:  است،  تاریخی  آثار  از  کلکسیونی  جنوبی 
اثر تاریخی در استان شناسایی  بیش از 2 هزار 

آثار  از 800 مورد آن در فهرست  شد که بیش 
اینکه  بیان  با  است.وی  رسیده  ثبت  به  ملی 
تعدادی از آثار تاریخی استان شهره جهانی پیدا 
کرده است، افزود: سه اثر شامل مجموعه باغ و 
عمارت اکبریه، قنات بلده فردوس و بیابان لوت 
در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید که نقش 

استان  به  گردشگر  جذب  افزایش  در  بسزایی 
استان  فرهنگی  میراث  است.مدیرکل  داشته 
جشنواره  از  مردم  گسترده  استقبال  به  اشاره  با 
فرهنگی نوروزگاه در استان اظهار کرد: در قالب 
این برنامه که از 28 اسفند ماه 95 تا 12 فروردین 
شد  برگزار  استان  شهرستان   11 در   96 سال 
تمام صنایع دستی، آداب و رسوم هر شهرستان 
معرفی شد.رمضانی به طراحی نرم افزار راهنمای 
این  گفت:  و  کرد  اشاره  هم  استان  گردشگری 
اپلیکیشن در دو نسخه اندروید و ios طراحی و 
در اختیار مسافران و گردشگران قرار گرفت.وی 
آداب  تاریخچه،  اپلیکیشن شامل  این  ادامه داد: 
و رسوم، آثار تاریخی و گردشگری، جاذبه های 
طبیعی، موزه ها، خدمات رفاهی، صنایع دستی، 
حمل و نقل، مراکز زیارتی، سالمت و درمانی، 
بازی های محلی و مشاهیر هر شهرستان بوده 
شهر  هر  برای  امسال  کرد:  عنوان  است.وی 
یک کتابچه طراحی شد که خاص جاذبه های 

گردشگری، آثار تاریخی و صنایع دستی هر شهر 
بود و به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ و در 

اختیار گردشگران قرار گرفته است.

اقامت یک میلیون و 450 هزار مسافر
 و گردشگر در استان

اجرایی خدمات سفر خراسان جنوبی  دبیر ستاد 
الزمه رشد و توسعه گردشگری و جذب بیشتر 
در  ها  زیرساخت   فراهم  سازی  را  گردشگران 
استان دانست و افزود: با کمک بخش خصوصی 
به  اسکان  و سازمان های دولتی ظرفیت های 
بهترین نحو برای مسافران مهیا شد تا با آرامش 
خاطر تعطیالت نوروزی را در این استان سپری 
کنند.رمضانی با اشاره به ایجاد 10 اقامتگاه بوم 
گردی در استان گفت: کمپ های کویر نوردی 
نیز در شهرستان ها ایجاد و تجهیز شد.وی عنوان 
کرد: با ظرفیت های فراهم شده امسال افزایش 
20 درصد اقامت مسافران و گردشگران در استان 
ثبت شد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان بیان کرد: نوروز امسال یک 
گردشگر  و  مسافر  و 164  هزار  و 450  میلیون 
مدارس،  سراها،  زایر  مهمانپذیرها،  ها،  هتل  در 
کمپ های موقت و ... اقامت داشته اند.وی اظهار 
کرد: نوروز امسال 175 غرفه صنایع دستی و 15 

سیاه چادر عشایری در استان برپا شد، همچنین 
بیشترین تعداد غرفه ها مربوط به شهرستان بیرجند 
با 42 غرفه شامل سه بازارچه صنایع دستی و 2 
سیاه چادر عشایر و شهرستان طبس با 28 غرفه و 
یک سیاه چادر بود.وی وجود 120 اثر طبیعی، 10 
منطقه گردشگری، 13 روستای هدف گردشگری، 

دیگر  از  را  فعال  موزه   15 و  معدنی  آبگرم  سه 
ظرفیت های گردشگری استان دانست و عنوان 
کرد: از مجموع هفت روستای شگفت انگیر کشور 
دو روستای چنشت و ماخونیک در خراسان جنوبی 

واقع شده است.

نوروزی  میهمانان  رشد10درصدی 
آموزش و پرورش استان

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: 
در ایام تعطیالت نوروزی سال جاری بیش از 147 
هزار نفر روز توسط پایگاه های اسکان نوروزی در 
مراکز آموزشی و رفاهی استان اسکان یافتند که 
این میزان نسبت به سال گذشته بیش از 10درصد 
رشد دارد.به گفته عباس المعی، در ایام تعطیالت 
نوروز بیش از 20 هزار و 400 خانوار معادل 73 
فرهنگی  غیر  و  فرهنگی  میهمان   534 و  هزار 
و 164مرکز  درس  و 148 کالس  هزار  یک  در 
آموزشی و رفاهی استان ساماندهی شدند.وی، با 

اشاره به رضایتمندی 95درصد از میهمانان نوروزی 
از خدمات ارائه شده توسط مسئوالن پایگاه های 
اسکان، تصریح کرد: موفقیت های بدست آمده 
مرهون تالش شبانه روزی 325 نفر از همکاران 
اداری و آموزشی 14 پایگاه اسکان نوروزی در 12 
شهرستان و منطقه آموزشی خراسان جنوبی است.

جابه جایی بیش از 170 هزار
 مسافر نوروزی در خراسان جنوبی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی گفت: از ابتدای طرح نوروزی ) 25 اسفند 
پارسال تا پایان 14 فروردین سال جاری( 170 
هزار و 738 مسافر از این استان با ناوگان حمل 
و نقل عمومی جابه جا شدند.جعفر شهامت اظهار 
این مسافران در قالب 9 هزار  کرد: جابه جایی 
ناوگان  انواع  دستگاه   620 توسط  سفر   757 و 
حمل و نقل عمومی جاده ای استان انجام شده 
است.وی با اشاره به آخرین وضعیت حمل  و نقل 
مسافر از طریق جاده های استان از ابتدای شروع 
طرح سفرهای نوروزی تا پایان 14فروردین 96 
دستگاه   247 حدود  طرح  این  در  کرد:  اظهار 
اتوبوس، 132 دستگاه مینی  بوس و 241 دستگاه 
سواری کرایه برای خدمت  رسانی به مسافران در 
نظر گرفته  شده که یکهزار و 695 راننده در این 

طرح فعالیت می کنند.

اسکان 126 هزار زایر در بقاع متبرکه 
خراسان جنوبی

گفت:  استان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
اسفند  از 26  نوروزی  آغاز سفرهای  با  همزمان 
95 تا 14 فروردین جاری، 126 هزار زایر در بقعه 
های متبرکه استان اسکان یافتند.حجت االسالم 
هاشمی افزود: در استان، 98 بقعه متبرکه وجود 
دارد، از این تعداد 40 بقعه فعال و طرح آرامش 
است. شده  اجرا  15فروردین  تا  آنها  در  بهاری 

وی اظهار کرد: در 34 بقعه برای اسکان موقت 
زایران امکانات الزم تدارک دیده شده در 28بقعه 
است.مدیرکل  شده  برپا  نیز  صلواتی  ایستگاه 
اوقاف و امور خیریه استان بیان کرد: پارسال 800 
بازدید و  استان  از مکان های متبرکه  نفر  هزار 
400 هزار نفر نیز در زایر سراهای استان اسکان 
یافتند.به گفته هاشمی از آغاز سفرهای نوروزی 
تا 14 فروردین ماه جاری، 783 هزار و 449 زایر 
در بقاع متبرکه خراسان جنوبی حضور پیدا کردند.

وی یادآور شد: برپایی خیمه معرفت، غرفه نقاشی 
کودکان، غرفه مشاوره وقف، غرفه پاسخ گویی 
از  مختلف  های  نمایشگاه  و  شرعی  مسایل  به 
اقدامات مهم انجام شده در طرح آرامش بهاری 

در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه استان بود.

  افزایش 22 درصدی بازدید از جاذبه های گردشگری استان

  20 از  بیش  گذشته  روز  طی  جنوبی  خراسان   
را  خطر  زنگ  این  و  کرد  تجربه  را  لرزه  زمین 
برای 29 هزار واحد مسکونی نامقاوم روستایی و 

425 هکتار بافت فرسوده به صدا درآورده است.
خبرگزاری مهر- هر از گاهی می آید و لرزه بر 
اندام شهر می اندازد، گاهی خاموش می آید و 
گاهی تنها زهر چشمی می گیرد و می رود. بنا 
به گفته شاهدان عینی قدرتش آنچنان است که 
را  استخوان های شهر  ای  لحظه  در  تواند  می 
در هم کوبد و از آن همه شکوه و عظمت یک 
شهر تنها تلی از خاک را باقی گذارد. صحبت از 
زلزله است که هر چند مدتی خواب را از چشم 
ساکنان کویر می گیرد و  لرزه بر اندامشان می 
اندازد.مردم خراسان جنوبی تنها در روز گذشته 
باالی 20 زمین لرزه را تجربه کردند و  وقوع 19 
زمین لرزه فقط در شهر شوسف طی روز گذشته 
بار دیگر موج نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده 
و خاطرات تلخ سالیان گذشته را برای بسیاری از 

آن ها زنده کرده است.
خراسان جنوبی یکی از استان های حادثه خیز 
گسل  روی  بر  آن  گرفتن  قرار  که  بوده  کشور 
حدود 100 درصد آن را در خطر زلزله قرار داده 
به گونه ای که مردم این استان در سال باالی 
این  بیشتر  کنند  می  تجربه  را  لرزه  زمین   500

زلزله ها قدرت چندانی ندارند به گونه ای مردم 
بنا  اما  کنند  نمی  احساس  را  ها  آن  از  بسیاری 
به گفته کارشناسان سناریوی زلزله های مخرب 

هر 12 سال در استان تکرار می شود و خاطرات 
تلخی را در ذهن بسیاری از مردمان این سرزمین 

برجای گذاشته است.

تکرار سناریوی 12 ساله در استان
از اولین زلزله مخرب ثبت شده در استان حدود 
50 سال می گذرد. این زلزله که در سال 47 در 
دشت بیاض و فردوس رخ داد باالی هفت ریشتر 
قدرت داشت به گونه ای که با زلزله های پیاپی 
در مدت دو روز، دو منطقه دشت بیاض، کاخک 
و فردوس ویران شد و 12 هزار خانه مسکونی 
نیز  نفر  هزار   70 به  قریب  و  شکست  هم  در 
بی خانمان شدند.دومین زلزله مخرب استان که 
در سال 57 در  طبس رخ داد ماندگارترین زلزله 
عصر معاصر ایران نام گرفت. این زلزله با شدت 
7.8 ریشتر سبب شد که 70 درصد مردم شهر 
جان خود را از دست بدهند و در ثانیه ای شهر 
تاریخی طبس به تلی از خاک تبدیل شود و اثری 
از آن شهر زیبای تاریخی حاشیه کویری مرکزی 
در  زلزله  دار  ادامه  سناریو  نماند.اما  باقی  ایران 
خراسان جنوبی به همین جا ختم نشد و زلزله 7.3 

ریشتری اردکول در سال 76، زلزله پنج ریشتری 
زیرکوه در 15 آذرماه 91 و زمین لرزه قاین از دیگر 
حوادث ناگواری هستند که خاطراتی ناخوش را 
یادآور  هم  هنوز  و  گذاشته  ماندگار  به  یادها  در 

روزهای ناله و شیون است.

ثبت بیش از 500 زمین لرزه 
در استان طی سال گذشته

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 
خراسان جنوبی جزء سه استان نخست زلزله خیز 
کشور محسوب می شود، اظهار داشت: این استان 
ساالنه با  زلزله های آشکار و پنهان زیادی روبه 
تاثیر قرار  رو بوده که زلزله خیزی آن را تحت 
داده است.ابوالحسن میرجلیلی با بیان اینکه طبق 
آمار هر 12 سال یک زلزله باالی شش ریشتر 
در استان رخ داده است، بیان کرد: زلزله طبس، 
از جمله  زهان  و  زیرکوه  بیاض،  خضری دشت 
معاصر  بوده که در عصر  زلزله هایی  مهمترین 
در این استان به وقوع پیوسته و قربانیان زیادی 
برجای گذاشته است.وی همچنین از ثبت بیش از 
500 مورد زمین لرزه در استان طی سال گذشته 
خبر داد و گفت: بسیاری از این زمین لرزه ها با 
شدت کم بودند که مردم آن را احساس نکردند.

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در  گذشته  روز  های  زلزله  به  همچنین  جنوبی 
استان اشاره کرد و گفت: در این مدت تنها در 
شهر شوسف حدود 19 زمین لرزه به ثبت رسیده 
که خوشبختانه هنوز خسارت جانی و مالی از آن 

گزارش نشده است.

زنگ خطر زلزله دوباره به صدا درآمد
ها  زلزله  این  امروز  از  اینکه  بیان  با  میرجلیلی 
نزولی به خود گرفته است، عنوان داشت:  روند 
اما این واقعه زنگ خطری برای استان است که 
این  با  مقابله  برای  باید همواره  نشان می دهد 
بر  تأکید  با  داشت.وی  آمادگی  طبیعی  بالی 
می  اما  گرفت  را  زلزله  جلوی  توان  نمی  اینکه 

توان از بسیاری از اثار مخرب آن جلوگیری کرد، 
عنوان داشت: پیشگیری از این خسارات یکی از 
مهمترین نکاتی است که باید در ساخت و سازها 
بحران  مدیریت  گیرد.مدیرکل  قرار  توجه  مورد 
استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: بنابراین می 
طلبد عالوه بر اقدامات مورد نیاز در حین و بعد 
از زلزله، دستگاه های متولی در امر ساخت و ساز 
اقدامات مناسب را انجام دهند تا بتوان از بسیاری 
کرد. جلوگیری  زلزله  مالی  و  جانی  خسارات  از 

میرجلیلی بیان داشت: عالوه بر این آمادگی برای 
رویارویی با این پدیده و فرهنگ سازی و اطالع 
رسانی در این زمینه می تواند سهم بسزایی در 

کاهش خسارات آن داشته باشد.

مسکن  واحد  هزار   2۹ لرزان  سقف 
روستایی در استان

و  ساخت  سازی  استحکام  اگر  کرد:  تأکید  وی 
سازها و اطالع رسانی و آموزش برای مقابله با 
نگران کننده  زلزله دیگر  انجام شود  پدیده  این 
از کشورهای  بود همانطور که بسیاری  نخواهد 
اطمینان  با  و  داده  انجام  را  کار  این  خیز  زلزله 
خاطر به زندگی خود ادامه می دهند.30 درصد 
مساکن روستایی خراسان جنوبی در مقابل زلزله 
ناایمن هستند و با هر زمین لرزه ای می توانند 
خسارت جانی و مالی زیادی به بار آوردندمعاون 
مسکن روستایی بنیاد مسکن خراسان جنوبی نیز 
در گفت و گو با خبرنگار مهر از وجود  29 هزار 
واحد مسکونی نامقاوم روستایی در استان خبر داد 
و گفت: طبق سرشماری سال 90 حدود 88 هزار 
وجود  استان  در  نامقاوم  روستایی  مسکن  واحد 
داشته است.یزدانی با بیان اینکه تاکنون 59 هزار 
از این واحدها مقاوم سازی شده اند، بیان کرد: 
با این وجود هنوز هم حدود 30 درصد مساکن 
روستایی استان در مقابل زلزله ناایمن هستند و با 
هر زمین لرزه ای می توانند خسارت جانی و مالی 
زیادی به بار آوردند.وی با بیان اینکه بیشتر این 
واحدهای نامقاوم در بافت های فرسوده روستایی 
از  بسیاری  ساخت  در  داشت:  عنوان  دارد،  قرار 

واحدها از مصالح بومی منطقه از جمله خشت، 
گل و آجر استفاده شده که بسیار کم دوام و بی 

دوام هستند.

اختصاص 460 میلیارد تومان
 به مقاوم سازی مسکن روستایی

خراسان  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  معاون 
زلزله  در  مثال  عنوان  به  کرد:  اضافه  جنوبی 
سال 91 در روستای شاچ به دلیل اینکه خانه 
روستا  درصد   100 بودند  گلی  و  خشت  ها 
منازل  سازی  مقاوم  رو  این  از  شد  تخریب 
روستایی یکی از نیازهای جدی است.یزدانی با 
اعتبار  تومان  میلیارد   460 اختصاص  به  اشاره 
استان در  برای مقاوم سازی مسکن روستایی 
این  محل  این  از  داشت:  بیان  جاری،  سال 
مقاوم  تسهیالت  فقره   400 و  هزار  دو  اعتبار 
شود. می  پرداخت  روستایی  مسکن  سازی 

وی با بیان اینکه از این میزان یک هزار فقره 
و  هزار  یک  و  تومانی  میلیون   18 تسهیالت 
تومانی  میلیون   20 تسهیالت  نیز  فقره   400
خواهد بود، بیان داشت: تسهیالت 18 میلیون 
شهرهای  و  روستاها  در  متقاضیان  تمامی  به 
زیر 25 هزار نفر جمعیت پرداخت و تسهیالت 
مناطق  و  روستاها  به  نیز  تومانی  میلیون   20

مرزی استان اختصاص می یابد.

سنگ اندازی بانک ها در مقاوم سازی 
منازل روستایی

با  استان  مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  معاون 
جذب  به  موفق  نفر   270 تاکنون  اینکه  بیان 
یکی  داشت:  عنوان  اند،  شده  تسهیالت  این 
این  جذب  برای  روستایی  مشکل  مهمترین  از 
تسهیالت شرایط سخت بانک ها برای دریافت 
وام است که بسیاری از متقاضیان را با مشکل 
اینکه بانک  بیان  با  روبه رو کرده است.یزدانی 
های عامل استان برای پرداخت این تسهیالت 
کنند،  می  درخواست  کارمند  معتبر  ضامن  دو 
بیان کرد: تهیه این ضمانت ها برای روستاییان 
از  بسیاری  دلیل  همین  به  بوده  مشکل  بسیار 
آن ها از دریافت تسهیالت انصراف می دهند.

عالوه بر وجود 29 هزار واحد نامقاوم روستایی 
راه و شهرسازی خراسان  به گفته مدیرکل  بنا 
ساختمان  پالک   100 و  هزار  پنج  جنوبی 

فرسوده در خراسان جنوبی وجود دارد که 3700 
تاریخ  است.هرچند  مسکونی  آن ها  از  واحد 
زنان  شیون  و  ناله  از  است  پر  جنوبی  خراسان 
های  عزیزتر  زمین  خشم  اثر  بر  که  مردانی  و 
خود را از دست داده اند اما هنوز هم بسیاری از 
این مردم در زیر سقف های لرزانی زندگی می 
کنند که هر لحظه جان خود و خانواده شان را 

تهدید می کند.

بازگشت زلزله ؛ مهمان ناخوانده شرق کشور
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شمیم مهربانی

نکند باز هفته را 
در انتظار جمعه ای دیگر سپری کنم ؟!

 * شمیم  صفائی 
باور کن تمام هفته را منتظر همین پنجشنبه 

بودم! دلتنگی مگر چگونه است؟
که  هم  مکان  و  زمان  ندارد،  که  دم  و  شاخ 

نمی شناسد! من تمام روزها را دلتنگ بودم!
باور کن انتظار زیادی نیست که پیدایت شود!
این هفته اگر نیایی در غم و انتظار غرق می شوم!

یا مهدی!
و اما جمعه یعنی تلخ بنوشی استکان چایی را و از 

روی تخت بچینی خاطرات شیرین را ...
از  ... جمعه یعنی ترس  او  انتظار  بنشینی در  و 
شنبه ای که در راه است! نکند این هفته هم نیایی!
نکند باز هفته را در انتظار جمعه ای دیگر سپری کنم؟ !

در  دلیل  دو  به  ازمیغان  روستای  نژاد-  صالح  زهرا 
در  و  برنج  شالیزارهای  است:  شهره  گردشگران  بین 
نمی  منطقه ای  در هیچ  نخل های خرما که  آن  کنار 

توان این دو نوع را در کنار هم دید.
روستای ازمیغان یکی از زیباترین مناطق گردشگری 
طبس است. این روستا در ۴۰ کیلومتری شرق بخش 
قرار گرفته است و ساکنان  مرکزی شهرستان طبس 

آن به کشاورزی و دام پروری اشتغال دارند. 
ازمیغان از معدود روستاهایی است که رودخانه های 
و  کشاورزی  مصرف  به  بیشتر  آن  آب  و  دارد  دائمی 
باغداری می رسد. این روستا از لحاظ تنوع گیاهی نیز 
این  به نحوی که در  نمونه است،  استان و کشور  در 
روستا عالوه بر محصوالت جالیزی، نخل و مرکبات 
می شود،  تولید  نیز  برنج  فصل،  هر  میوه های  سایر  و 
در واقع شرایط آب و هوایی و بهره مندی این روستا 
از رودخانه های دائمی است که شرایط کشت برنج و 
آورده  فراهم  یکدیگر  کنار  در  آن  اراضی  در  را  خرما 
است. شما می توانید در روستای ازمیغان طبس کشت 
برنج و درختان خرما را در کنار یکدیگر مشاهده کنید 
که تقریبًا موضوعی منحصربه فرد در کشاورزی است 

و در کمتر منطقه ای اتفاق می افتد. 
پرآبش  همیشه  رودخانه  وجود  یمن  به  روستا  این 
دارد.  کویری  روستاهای  دیگر  از  دگرگون  چهره ای 
اینجا باران و ابر و آب دست دوستی با خاک داده اند 
را  زمین هایش  و  میوه   پر  این گونه  را  باغ هایش  و 
این گونه پر محصول کرده اند. بافت گیاهی این روستا 
به طور  را  و خشک  گرم  و  مرطوب  و  گرم  منطقه  دو 

همزمان شامل می شود. 
از  و  گرفته  قرار  عمق  کم  دره  یک  در  روستا  این 
ابتدا تا انتهای این دره آب جاری و وفور آب در این 
قسمت از جغرافیای گرم و خشک ایران به حدی بوده 

که امکان کشت برنج در آن فراهم شده است. 
و  هست  خودرو  روستا  این  نخل  درختان  اکثر 
به صورت گروهی رشد کرده اند. به واقع بافت درختان 
منظم  باغ های  و  ردیفی  به صورت  روستا  این  خرمای 
هم  با  تایی   ۴-۵ گروه های  به صورت  بلکه  نیست، 
رشد کرده اند. در حد فاصل این درختان نخل اراضی 
شود  گرفته  منطقه  شیب  تا  درآمده  پلکانی  به صورت 

و در درون این پلیت ها شالیکاری صورت می گیرد.
معماری های  دیگر  شبیه  روستا  زیبای  خانه های 
کویری است. خشت و گل و خاک با چوب به هم گره 
خورده اند و ازمیغان را روستایی پر نعمت، سرزنده  و 
مهمان  به  رو  باز  درهایی  خانه ها،  تمام  کرده اند.  شاد 
گوش  در  را  کویری  میهمان نوازی  حکایت  و  دارند 

مسافران خسته نجوا می کنند.

گردشگری روستای ازمیغان

از جمله جاذبه های گردشگری ازمیغان اعم از طبیعی 
جعفر  بن  محمد  سید  مزار  روستا،  مفاخر  و  تاریخی  و 
نوشته  دو خط  و  قدمگاه  آبشار  و  عروس  تخت  طیار، 
و  طیار  جعفر  بن  محمد  دوره  از  احتمااًل  عربی  شبیه 
با  انجیر کوهی  گونه های گیاهی وحشی چون درخت 

ارتفاع ۲۰ متر و قدمت ۳۰۰ ساله است.  
همچنین جاری بودن آب در میان این مزارع و باغات 
بافت طبیعی و سرسبز و مرطوبی را ایجاد کرده است.  
بافت تاریخی ازمیغان با آمیزه ای از شکوه معماری بومی 
در قسمت جنوبی روستا، در دامنه کوهستان و در جوار 
مزارع، کشتزارها و باغات شکل گرفته است. در فاصله 
۵ - ۶ کیلومتر باال دست و پایین دست روستا دو قلعه 
قدیمی وجود دارد که اهالی آن ها را قلعه دختر می نامند.

شالیزارهای ازمیغان

از جاذبه های روستایی و باغات تا شالیزارها، نخل های 
به بار نشسته از دامنه های ییالقی تا چشمه های گوارا 
و زالل، از بافت قدیمی با معماری بومی با یادمان های 
تاریخی و فرهنگی و غیره همه و همه از مجموعه های 

جذاب برای گردشگران محسوب می شود.
دارای  مجموع  در  طبس  شهرستان  اینکه  علی رغم 
در  تفحصی  اگر  ولی  است،  خشک  و  گرم  آب وهوای 
مختلف  انواع  از  می توان  گیرد  شهرستان صورت  این 
به دلیل وسعت و  یافت. طبس  اثری در آن  محصول 

پراکندگی، دارای تنوع اقلیم است که در اثر آن، ۵7 نوع 
محصول زراعی و باغی گرمسیری، نیمه گرمسیری و 
سردسیری، از جمله محصوالت پرآب خواه مانند برنج 
در  می آید.  عمل  به  کویری  شهرستان  این  در  هم 
اردیبهشت  از  خزانه  در  برنج  کشت  طبس  شهرستان 
کشاورزی  اصلی  زمین  به  نشاء  خرداد  اواخر  از  آغاز، 
منتقل و نشاء شده و محصول برنج هم از مهر برداشت 
در  پی درپی  خشک سالی های  علت  به  که  می شود 
ازمیغان  روستای  در  تنها  برنج  اکنون  اخیر،  سال های 
به  ازمیغان حدود ۳۰ خانوار  طبس کشت می شود. در 

کشت برنج اشتغال دارند. 
ماودر،  سرند،  روستاهای  در  برنج  این  از  پیش  البته 
ملوند، امیرآباد و ده محمد طبس نیز کشت می شد که 
این  کشت  از  خبری  دیگر  آب  کمی  و  افت  علت  به 
ازمیغان  روستای  در  نیست.  مناطق  این  در  محصول 
طبس هم در مجموع تنها ۱۵ هکتار زیر کشت برنج 
می رود که پیش بینی می شود از این سطح حدود ۹۰ تن 
برداشت شود. محصول  برنج  شلتوک و حدود ۶۰ تن 
و  دارد  داخلی  مصرف  بیشتر  ازمیغان  روستای  برنج 

مقداری هم به شهر طبس ارسال می شود.
تأمین آب کافی در پی احداث بند سنگی - مالتی در 
انتقال  کانال های  احداث  و  ازمیغان  روستای  باالدست 
آب کشاورزی در پایین دست این بند از مهم ترین دالیل 
تداوم کشت محصول برنج در روستای ازمیغان طبس 
است. عالوه بر این ازمیغان روستایی خاص است که 
محدودیت زمین کشاورزی دارد و در واقع آب موجود 
در این روستا بیش از زمین کشاورزی است و به همین 

برنج  کشت  به  روستا  این  کشاورزان  که  است  دلیل 
روی می آورند. برنج چمپا نام برنج خوش طعم و خوش 
و هوایی  است. شرایط آب  این روستای کویری  عطر 
و بهره مندی این روستا از رودخانه های دائمی، شرایط 
کشت برنج و خرما در اراضی در کنار یکدیگر را فراهم 
آورده است. درو کردن و شالی کوبی نیز به شکل کاماًل 

سنتی انجام می گیرد.

مزار سید محمد بن جعفر طیار

در سمت چپ جاده اصلی به ازمیغان راه خاکی وجود 
این  برمی خورید،  مزار  تابلوی  به  آن  ابتدای  در  دارد، 
طیار  جعفر  ابن  محمد  سید  متبرک  بقعه  به  را  ما  راه 
می رساند. این مکان یکی از محل های زیارتی طبس 
و روستای ازمیغان است کسانی که به ازمیغان می آیند 
بلندای  در  امامزاده  این مکان می زنند.  به  حتمًا سری 
کوهستانی است که از آنجا روستای ازمیغان در دامنه 
آن سوی دره دیده می شود. بنای مزار بسیار نزدیک به 
کوه ساخته شده است. قدمت مزار اصلی و اولیه در اول 
ورود اسالم به ایران بوده است. سال ۳۰ هجری قمری 
اما این بنا در طول تاریخ بارها از بین رفته و بازسازی 
شده است. از جمله زلزله سال ۱۳۵7 طبس که آن را 
به کلی خراب کرد و اکنون  بنای تازه ای بر روی مزار 
ساخته شده است. طبق تحقیق آقای دکتر دانش دوست 
در جلد دوم کتاب طبس شهری که بود در یک نسخه 
خطی به نام مزارات قهستان که مؤلف آن یکی از اوالد 
و یا پیروان ابن حسام خوسفی است )ابن حسام خود در 
سال ۸7۵ ه.ق در گذشته است( شرحی بر مزار ازمیغان 
نوشته و آورده است که در اینجا محمدجعفر طیار آرام 
تاریخ درگذشت وی را سال فتح خراسان به  گرفته و 
نمود  استنتاج  می توان  می داند.  پس  مسلمانان  دست 
که محمدجعفر طیار در سال های ۲۹-۳۰ ه.ق درگذشته 
است. این بنا در چند مقطع تاریخی بازسازی کلی شده 
است و در مواقعی مورد بازپیرایی قرار می گرفته است. 
ظاهراً آخرین آن ها قبل از زلزله در سال ۱۳۴۲ ه.ق 
بوده و این بنا در زلزله سال ۵7 به کلی ویران شده و 

پس از زلزله مجدداً بنایی بر روی مزار ساخته شد. 
این مزار دارند و برای  به  اعتقاد قلبی خاصی  مردم 
زیارت و ادای نذر به این مکان می آیند. از صحن این 
مزار چشم انداز زیبایی از روستای ازمیغان را شاهدیم. در 
مجموعه این مزار شهدای ازمیغان که ۴ شهید هستند 

دفن شده اند. 
رودخانه  کنار  از  و  شالیزارها  در  گردشگران  مسیر 
سنگ های  به  که  است  زاللی  آب  با  و  زیبا  دائمی 

سفیدی به تخت عروس ختم می شود.

جاذبه های خراسان جنوبی را بشناسید؛ 

روستای ازمیغان؛ بهشت گردشگری طبس 

یادداشت

ارتباط انتظار با 
اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال

* حجت االسالم والمسلمین سعید امیدیان

یکی از دعاهای مشهوِر مهدوی که بنابر اقوال 
االعظم)عج(  ا...  بقیه  به حضرت  آن  بزرگان سند 
می رسد، دعای نغز و پرمعنای »اللَُّهَمّ اْرُزْقَنا تَْوِفیَق 
اَعِة َو بُْعَد الَْمْعِصَیِة ...« است که به نوعی انتظارات  الَطّ
حضرت حجت)عج( را از منتظران در عصر غیبت 
تشریح می کند. امام زمان)عج( در بخشی از این 
دعا با رویکرد اجتماعی، برای هر یک از گروه های 
جامعه دعا فرموده اند که نوعی تعلیم و آموزش به 
منتظران است تا تنها به خود توجه نداشته باشند بلکه 
باید نسبت به همنوع و بشریت دغدغه مند باشند. در 
سبک زندگی غربی یا سبک زندگی آمریکایی، نگاه 
فردگرا حاکم و معیار و مالک، خود فرد است و آنها 
توجهی به مشکالت دیگران ندارند، آنان با این نگاه، 
جهت فروش تسلیحات نظامی خود، جنگ تمدن ها 
را به وجود می آورند تا بتوانند بهره بیشتری ببرند و 
صدها کار غیراخالقی و غیرانسانی انجام می دهند 
اما در سبک زندگی دینی و اسالمی ضمن رعایت 
شده  توجه  هم  اجتماعی  حقوق  به  فردی  حقوق 
است. و اما امام زمان)عج( در فرازی از این دعا می 
ْل َعلَی ُعلََمائَِنا بِالزُّْهِد َو النَِّصیَحِة؛  فرمایند: »َو تََفضَّ
و بر دانشمندان مان زهد و خیرخواهی عطا کن«. 
پس یکی از شاخصه های سبک زندگی اسالمی، 
ساده زیستی و اصالح الگوی مصرف است و ایشان 
از خداوند، زهد و خیرخواهی برای علما را مسئلت 
کرده اند که زهد در لغت به معنای بی رغبتی به 
دنیاست یعنی ایشان در عین توانمندی نسبت به 
دنیا و خوشی های آن بی رغبت است، این چنین 
شخصی قانع و کم مصرف هم است، بنابراین، این 
صفت تنها مختص فقرا و تهیدستان نیست بلکه 
اغنیا و توانمندان نیز می توانند به این جایگاه برسند.

را  نیاز، کاالها  براساس  افراد جامعه  در گذشته 
خریداری می کردند اما در این نوع سبک زندگی، 
به  بلکه  شود  نمی  خرید  احتیاج  و  نیاز  براساس 
جهت روحیه مصرف گرایی به خرید می روند و 
مهمترین دغدغه مردم در چنین جامعه و سبک 
این  با  راستا  باالست و هم  زندگی، کسب درآمد 

کسب درآمد نیز هزینه های گوناگون می کنند.
زندگی  سبک  دعا  این  در  زمان)عج(  امام 
منتظران را تشریح و بر کاهش تجمالت تاکید می 
کنند، همچنین، برای دانشمندان و نخبگانی که 

توانایی باال دارند، زهد مسئلت می کنند.
و اما چرا امام زمان)عج( در این دعا تنها برای 
قشر تحصیلکرده و عالمان دعا فرموده اند؟! زیرا 
مردم از این قشر الگو می گیرند و اگر این قشر 
باشند،  خیرخواه  و  زاهد  خود،  زندگی  سبک  در 
نوع  این  و  در جامعه خواهد داشت  بسزایی  تاثیر 
از زندگی می تواند در زندگی مردم جاری و ساری 
شود. اگر قشر نخبه جامعه، سبک زندگی زاهدانه 
را در دستور کار قرار دهد، به جهت عمق و دامنه 

تاثیرگذاری آنها، با هجمه دشمن مقابله می شود.
در فراز دیگری از این دعا امام زمان)عج( می 
ْغَبِة؛  الرَّ َو  بِالُْجْهِد  الُْمَتَعلِِّمیَن  َعلَی  »َو  فرمایند: 
آموختگان  دانش  و  آموزان  دانش  بر  تفضل کن 
تالش و شوق«. امام زمان)عج( بعد از دانشمندان 
و علما، سراغ دانشجویان، طالب و دانش آموزان 
رفتنه اند و به عنوان قشری که تاثیر بسیاری بر 
جامعه منتظر دارند، برای آنان تالش و شوق آرزو 
می کنند زیرا آنان با تالش و کوشش خود، باید 

جامعه منتظر را زمینه ساز ظهور کنند. 
امام علی)ع( می فرمایند: »آفت  امیرالمومنین 
و  است«  تنبلی  و  کسالت  موفقیت،  و  پیروزی 
حریص  را  متقین  های  ویژگی  از  یکی  ایشان 
بودن در علم می دانند، بنابراین، مسلمان و شیعه، 

باید از تنبلی و بی حالی فاصله بگیرد.
امیرالمومنین امام علی)ع( می فرمایند: »آنگاه که 
اشیاء با یکدیگر جفت شدند؛ کسالت و عجز هم با 
یکدیگر ازدواج کردند و فرزندی به نام فقر به وجود 
آوردند«. بنابراین جامعه ای که بنا دارد، پیشرفت و 
ترقی کند و شعار سال ۹۶ یعنی »اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اشتغال« را محقق کند، باید کوشش و تالش 
و رغبت به کار داشته باشد که امام زمان)عج( در 
این راستا برای دانشجویان، طالب و دانش آموزان 

جامعه اسالمی، شوق و تالش آرزو می کنند.

آبشار کنده گاو )گنده آب(

دراستان  گاو  گنده  آبشار  ایران-  در  سیری 
استان  در  آبشار  این  است.  واقع  خراسان جنوبی 
بخش  نهبندان،  شهرستان  جنوبی،  خراسان 
دارای  و  گرفته  قرار  چاهدراز  منطقه  شوسف، 
نامگذاری آن  زیبا و دیدنی است.  طبیعت بسیار 
به گنده گاو به این دلیل است که در زمان های 
قدیم مردم این منطقه گله های گاو خود را برای 
چرا به این منطقه می فرستادند و این گاو ها به 
علت بیماری ناشی از مصرف آب آبشار تلف می 
شدند. در اثر فساد الشه ها بوی متعفنی منطقه 
نام گنده گاو به آن  این روی  از  را فرا میگرفته 
داده شده است. همچنین دلیل نامگذاری به گنده 
آب وجود گوگرد فراوان در آب است که عالوه 
بر بوی بد دارای مزه بسیار تلخی نیز هست و در 

صورت شرب باعث ایجاد مسمویت خواهد شد.
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خواندنی ها

کوچکترین روزنامه جالب جهان

اندازه  در  جهان  روزنامه  کوچکترین  تکناز- 
۲۲*۳۲ میلیمتر در روز جشن رکورد های جهانی 
 first news روزنامه  توسط  بریتانیا  در  گینس 
منتشر شد. همچنین روزنامه دیلی بنر چاپ شهر 
رزبرگ در ایالت اورگون در آمریکا که دو نسخه 
اندازه  موجود آن در یکم و دوم فوریه ۱۸7۶ در 
ی 7/۶ سانتی متر در ۹/۵ سانتی متر بود، نیز جز 
کوچک ترین روزنامه ها در جهان بود. همچنین 
نشریه ای با نام پاسخ به نامه ها که در ۱۸۸۸ در لندن 
به چاپ می رسید در اندازه ۹ در ۱۱ سانتی متر بود.

کاریکاتور 6:72 ؟؟ رکورد ساعت شکسته شد - سیاحمهدی تمیزی قاب عکس پنج اشتباهی که در هنگام استحمام انجام می دهید:
۱. شستن صورت در حمام = چین و چروک های 

شدید
۲. استفاده از لیف = انتشار سلول های مرده در 

سطح پوست
شدن  مسدود   = سخت  آب  با  استحمام   .۳

روزنه ها و خارش و سوزش پوست
۴. ماندن در کف آب و صابون = ایجاد قارچ
۵. استفاده از تیغ مرطوب = آلودگی پوست 

)به گفته کارشناسان تیغ ها و ژیلت های مصرفی 
آب  و  در محلول سرکه  بار  باید هفته ای یک  را 
قرار داد و با مسواک آن ها را تمیز کرد تا پوست 

دچار آلودگی نشود.(
۶. تمیز و خشک نکردن الی انگشتان پا. 

5 اشتباه 

داده نما 
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آیه روز  

از  او جدا  ]شوهر[  كه  كند  ياد  به خدا سوگند  بار  كه چهار  در صورتى  كيفر ساقط مى  شود  ]زن[  از  و 
دروغگويان است. سوره النور، آيه 8

حدیث روز  

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطا كند، از كساني است كه ايمانش 
كامل است . امام جعفر صادق )عليه السالم(

از زحمت پا اگر بنالم چه عجب
از جور و جفا اگر بنالم چه عجب
در حضرت پادشاه عالم به تمام
از دست شما اگر بنالم چه عجب

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

چگونه برای مبارزه با وسواس 
اعتماد به نفس خود را تقویت كنیم؟

آيا تا به حال انديشيده ايد كه چگونه درمان وسواس 
اعتماد به نفس را افزايش خواهد داد و چگونه افزايش 
اعتماد به نفس موجب بهبود وسواس خواهد شد. 
وسواس هيچگاه تمامى ندارد؟ به هر نقطه ای كه 
مى رسى در آن نقطه آرام  و قرار نخواهى يافت فردا 

بدتر از امروز خواهى بود. وسواس نقطه پايان ندارد.
وقتى در يك شست  و شوی خيلى معمولى مى مانى 
و از اينكه نمى توانى كارهايى را انجام دهى كه همه 
آدم ها خيلى راحت و معمولى انجام مى دهند، چه حسى 
به تو دست مى دهد تا زمانى كه به چنين زمزمه های 
درونى اطمينان مى كنى تا برای خودی كه او از تو  
مى خواهد كاری بكنى، ديگر خودت نيستى. خود تو 
وسواس است.شايد هم بتوان گفت وسواس، »خود« 
بشوی يك  اينكه خودت  برای  است.  بلعيده  را  تو 
ارزيابى كلى از خود و توانايى های خود بكن. اين برای 
ببين چقدر مى توانى روی  الزامى است.  شروع كار 
خودت حساب كنى. يا چقدر در برابر وسواس خسته  
شده ای اگر به واسطه حقارت های وسواسى تحقير 

شده باشى، خيلى زود مى جنبى.
فقط كافى است كه سرپا باشى. حتى اگر پاهايت 
بلرزند و دندان هايت به هم بخورند. همين كه باشى، 
تمام نشده ای و كفايت مى كند. اعتماد  هنوز تماماً 
به خود را ارزيابى كن. اگر احساس مى كنى افسرده 

هستى، بايد فعاليت كنى.
درمان افسردگى بر درمان وسواس مقدم است. تو 
مى توانى با فعاليت های بيش از پيش بر افسردگى 

غلبه كنى و از احساس درماندگى بكاهى.

ترس خيلى چيز بديه. دردی كه توی فكرمه خيلى 
بدتر از درد واقعيه. چيزی كه همه بتونن ببيننش، 
نمى تونه چيز خيلى مهمى بشه مواقعى هم پيش 
مى آمد كه در محيط كارش اتفاقت ناخوشايندی 
مى افتاد كه نتيجه گريزناپذير كار كردن نزديك و 
مداوم با آدم های هميشگى بود. زندگى كردن با 
حسادت خيلى سخته. مثل اين مى مونه كه جهنم 
كوچيكت رو هى با خودت اين طرف و اون طرف 
شوری،  شيشه  تا  سهام  گری  تحليل  از  ببری.” 

فاصله خيلى زيادی هست. 
كمتر  برام  ها  شيشه  شستن  بخواين  راستشو 
باشه چيزی سقوط كنه  اگه قرار  استرس داشت. 
خودم هستم نه قيمت سهام . “مهم آن است كه 
در قلبت تصميم بگيری شخص ديگری را با تمام 
وجود بپذيری و وقتى اين كار را بكنى ، اولين و 
آخرين بار خواهد بود. چه قدر عجيب است كه فرد 
مورد عالقه ات را پيدا كنى و فرد مورد عالقه ات 
پيدايت كند. معجزه است. يك معجزه ی آسمانى .

 ديدن دختر صددرصد دلخواه
 در صبح زيبای آوريل - هاروكى موراكامى

»تدبير و آينده نگری« از ويژگى های انسان 
های موفق است. اين ويژگى، ضامن شفاف 
شدن ابهام های آينده است و تصميمات آتى 
را رقم مى زند.يادمان باشد، هيچ كس تمايل 
فرامى رسد،  زمستان  كه  هنگامى  در  ندارد 
داستان  شما  اكثر  احتمااًل  باشد.  ملخ  يك 
دورانديش  افراد  شنيده اند.  را  ملخ  و  مورچه 
در مقايسه با ديگران، تصويری شفاف تر از 
مسائل، رفتارها، واكنش ها و رويدادها دارند.
در  “تدبير”  لفظ  معادل  تقريبًا  نگری  آينده 
نگری  آينده  اصطالح  در  است.  عربى  زبان 
يعنى گسترش افق ديد خود و ديدن پشت 
پرده مسائل و هم چنين زمانى كه شخص 
را  آينده  حال،  زمان  در  يعنى  است؛  آن  در 
برای  انديشى  چاره  آن،  نتيجه  كه  ديدن 

رخدادهای احتمالى است. 

به اهداف دست یابید
توجه به اين نكته ضروری است كه ِصرف 
به  عمل  بلكه  ندارد،  ارزشى  نگری  آينده 

رفع  و  مناسب  های  حل  راه  يافتن  و  آن 
را  نگری  آينده  كه  است  و مشكالت  موانع 
تضمين  را  آن  نتيجه  و  بخشد  مى  عينيت 
معيارهای  طبق  نگری  آينده  اگر  كند.  مى 
اسالمى نباشد، پيامدهای نامناسبى را خواهد 
داشت، تا جايى كه مى تواند سبب هالكت 
فرد باشد. انسان با استفاده از دورانديشى از 
كارهايى پرهيز و كارهايى را انجام مى دهد 

تا آينده بهتری برای خود فراهم سازد.

تدبیر یک مهارت قابل یادگیری
نگری  آينده  و  تدبير  زندگى  در  كه  انسانى 
زندگى  پرثمر در  باشد فردی مفيد و  داشته 
بدانيم  بايد  خود و همنوعان خود مى شود. 
كه انسانى كه تدبير و درايت و دورانديشى را 
سرلوحه كار خود قرار دهد به جايى مى رسد 
كه جامعه و افراد درون آن نياز مبرمى به او 
جلوگيری  برای  تدبر  و  كنند.تدبير  مى  پيدا 
از بحران های غيرقابل پيش بينى يا پيش 
يك  تدبير،  است.  موثر  بسيار  نشده  بينى 

سودمندی   و  است  يادگيری  قابل  مهارت 
آن تقريبًا از هر مهارت ديگری بيشتر است.

تبدیل تهدید به فرصت
و  خطرات  كه  مى سازد  قادر  را  ما  تدبير 
مواجه  آنها  با  آينده  در  كه  را  فرصت هائى 
ترتيب  بدين  و  كرده  بينى  پيش  مى شويم، 
زمان الزم برای تفكر و تصميم گيری پيش 
دانستن  باشيم.  داشته  را  آنها  با  برخورد  از 
توجه  با  كنيم،  فكر  آينده  به  چگونه  اينكه 
شكل به  جهان،  در  تغييرات  سرعت   به 
فزاينده ای ضرورت يافته است. شكى نيست 
درباره  عاقالنه  های  تصميم  گرفتن  برای 
كه  بدانيم  بايد  خود  كار  و  كسب  و  زندگى 

دنيای ما چگونه در حال تغيير است.

اهمیت آینده نگری در زندگی
يك  نيست.  ضعيف  افراد  برای  دورانديشى 
است  اين  دورانديشى  كم  اعتبار  مهم  دليل 
كه اين توانمندی با ركود تداعى شده است. 

فردی  عنوان  به  را  دورانديش  شخص  ما 
مى شناسيم از خطر كردن مى ترسد  و زندگى 
را به طور روزمره مى گذراند. اينكه سعى كنيم 
انتخاب های آسانى در زندگى داشته باشيم يا 
اينكه خود را وقف هدفى كنيم كه به ما آسيب 
مى رساند.دقيقاً به همان اندازه بى احتياطى ما 
افراد  مى دهد.  قرار  آنى  تكانه های  دام  در  را 
دورانديش به اهداف و آرزوهای بلندمدتشان 
احترام بگذارند و هر وقت كه الزم باشد برای 

دستيابى به اين اهداف خطر كنند.«

دور اندیشی در تمام ابعاد زندگی
به  دارد.  نياز  متعادل  زندگى  به  دورانديشى 
را  دورانديشى  تا  دارند  تمايل  افراد  داليلى، 
و  كار  همچون  زندگى  محدود  بعد  چند  با 
مسائل مالى ارتباط دهند. اما بايد دانست كه 
افراد  ارتباط دارد و  با كل زندگى  دورانديشى 
دورانديش برای برقراری تعادل بين اهدافشان 
در حوزه های مختلف زندگى تالش مى كنند. 
برای مثال، به طور منظم صبح زود بيدار شدن 

و رفتن به محل كار حتى در روزهای تعطيل 
اگر به معنای غفلت كردن از خانواده و ارزش ها 

و اهداف معنوی باشد، دورانديشى نيست.

آگاهانه زندگی كنید
افراد دورانديش مسير خودشان را در زندگى 
دورانديش  شخص  يك  مى كنند.  ترسيم 
او صرفًا  زندگى مى كند.  با هدف  و  آگاهانه 
زندگى پيش مى آيد  در جريان  آنچه كه  به 
واكنش نشان نمى دهد؛ بلكه بر طبق درک 
اهداف و آرزوهايش تصميم مى گيرد و عمل 
و  سالم  بدن هايى  دورانديش  مى كند.افراد 
به  اينجا  در  دارند.  سالمى  زندگى  و  قوی 
دورانديشى  با  كه  متغير  چند  به  طور سريع 
تحقيقات  مى پردازيم.  دارند،  همبستگى 
لحاظ  از  دورانديش  افراد  كه  داده اند  نشان 
موقعى  بخصوص  هستند،  قوی تر  فيزيكى 
به  نياز  كه  مى دهند  انجام  را  تكاليفى  كه 
مناسبى  اهداف  كه  افرادی  دارد.  استقامت 
در زندگى شان دارند سالم تر و شادتر هستند.

عارفانه روز

نگذاريد گوشهايتان گواه چيزی باشد،
 كه چشمهايتان نديده نگذاريد زبانتان 
چيزی را بگويد، كه قلبتان باور نكرده

 صادقانه زندگى كنيد

به دست آوردن آنچه كه ما آرزويش را داريم 
موفقيت است، اما چيزی را كه برای به دست 
آوردن آن تالش نمى كنيم خوشبختى است.

نمى توانيم بگوييم كه در تركيب پيچيده زندگى 
چه چيزی برايمان روی مى دهد. اما مى توانيم 
تصميم بگيريم چه چيزی در درون مان روی 

مى دهد، چگونه از آن استفاده كنيم.

زندگى شما حاصل انتخابهای شماست!
 اگر زندگيتان را دوست نداريد، زمان آن

 است كه شروع به انتخابهای بهتری نمائيد

693827541
572641938
814953267
359276814
286415379
741398652
468139725
927564183
135782496

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی

 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

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

تجربه کنید.   09۱۵866800۲

شرکت یکتا پخش شرق نماینده انحصاری معتبرترین برندهای 
غذایی،بهداشتی و شوینده برای تکمیل پرسنل فروش خود 

بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.
شرایط:واجد کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی دیپلم به باال

متقاضیان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس به دفتر 
شرکت به آدرس بیرجند،نبش امامت ۷،پالک۲ مراجعه نمایند. 

0۵6-۳۲۳۲۷۱۴۴-6

شرکت پخش مواد غذایی و شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود
 به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی از بین جوانان فعال برای کار در محیطی پویا 

با حقوق و پورسانت عالی با شرایط ذیل در استان و سایر شهرهای مختلف
 دعوت به همکاری می نماید. 

۲ نفر فروشنده بازاریاب آقا با روابط عمومی باال - ۲ نفر فروشنده بازاریاب خانم 
با روابط عمومی باال  / مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

 ضمناً افرادی که دارای سابقه بازاریابی و رزومه کاری می باشند در اولویت قرار دارند.
محل ثبت نام: جاده هتل کوهستان، شهرک رقویی، نبش قیطریه ۴ مراجعه نمایند.  

همراه داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ الزامیست

به یک نفر اسنک زن آقا 
برای فست فود نیازمندیم.

 09۳۵8608۴۲۴

کارت دانشجویی اینجانب مجید حیدری
 به شماره 9۱۱۳۷۱۳۵۱۲00۵۷ 

رشته حسابداری مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

تعمیـرات مبـل پرشیـن 
تعمیر انواع مبل خانگی و اداری 
رنگ کاری ، تعویض رویه و ابر 

با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت 
مشاوره و بازدید رایگان در محل 

09۳0۵۱090۱۴ - 09۳6۳۳۲900۷
آدرس کارگاه ۱: آزادگان ۴ - پالک ۲9 

کارگاه ۲: منتظری ۱۱- روبروی آژانس ایمان 

به یک کارمند بازنشسته خانم 
برای همکاری در مطب 

دندانپزشکی نیازمندیم. 
09۳0۱۵0۱۵۴۴

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

۳۲۴۳۵686-09۳6۵۲۳۷0۱۴ 09۱۵۷06۳۲۲0 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲
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سوپر مارکت در موقعیت بسیار عالي 
در بیرجند به صورت یکجا واگذار 

مي گردد.    090۳0669۵8۵

باغ فروشی واقع در اسفهرود با 
متراژ ۵00 متر همراه با 

۲ ساعت آب و ۵0 اصله درخت 
۲0 تا ۳0 سال

09۱۵۵6۱6۵۲۵

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09۱۵86۱9۳96

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09۱۵66۳۳۲۳0- برگی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09۱۵۳6۳۷۵0۷- حسینی

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان ، همراه با کارگر ماهر 
09۱0۵۴۵۱0۷۷ - اقدامی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09۳80۱60۷۷9 - علی آبادی

لوله بازکنـی قیمت شکـن
تشخیص رفع نم، بو، ترمیم کف 

و سرویس، بنایی  و غیره
09۱۵90۴۱6۴۷
09۱۵9۳۷۲۳۱۳
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لغو مسابقات قهرمانی کبدی آسیا در مشهد

قهرمانی  مسابقات  گفت:  رضوی  خراسان  کبدی  هیات  رئیس 
کبدی آسیا که قرار بود اواخر فروردین در مشهد برگزار شود، بنا 
به دستور فدراسیون این رشته ورزشی لغو شده است.وی افزود: با 
توجه به رویداد مشهد 2017 و تالش های هیات کبدی، قرار بود 
برای اولین بار در کشور، مشهد میزبان مسابقات قهرمانی آسیا 
باشد.وی افزود: در آن جلسه رئیس فدراسیون، مشهد را میزبانی 
شایسته برای این رقابت ها دانست و حتی قراردادهایی هم برای 
اسکان اعضای تیم ها بسته شد.اما طبق نظر کنفدراسیون کبدی 
آسیا مبنی بر تغییر تاریخ این رقابت ها، این مسابقات در تاریخ 

مقرر لغو و به زمان دیگری موکول شد.

تساوی تیم ملی فوتسال ایران مقابل کرواسی 

تیم ملی فوتسال ایران در جریان دیداری تدارکاتی مقابل کرواسی 
به تساوی یک بر یک دست یافت. این دیدار در شهر »دوبرونیک« 
کرواسی برگزار و در نهایت با تساوی یک بر یک به اتمام رسید 
که »قدرت بهادری« زننده تنها گل تیم تحت هدایت »محمد 
ناظم الشریعه« بود.تیم ملی فوتسال ایران که در راستای برنامه 
های آماده سازی خود و به منظور برگزاری دو دیدار تدارکاتی 
راهی کرواسی شده است، دوشنبه شب در نخستین بازی دوستانه 

مقابل کرواسی با حساب چهار بر دو شکست خورده بود.

والیبال نوجوانان آسیا؛ تیم های پنجم تا هشتم مشخص شدند

والیبال  مسابقات  دوره  یازدهمین  هشتم  تا  پنجم  های  تیم 
آخرین  در  دیدار  انجام چهار  با  آسیا  نوجوان  پسران  قهرمانی 
روز این رقابت ها مشخص شدند. براساس دیدارهای انجام شده 
 کشورهای چین تایپه، تایلند، استرالیا و میانمار به ترتیب رتبه 
های پنجم تا هشتم یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 

نوجوانان آسیا را به دست آوردند.

اردوی مشترک تیم ملی تنیس روی میز ایران و چین در بابل

از 18  چین  و  ایران  میز  روی  تنیس  ملی  تیم  مشترک  اردوی 
فروردین به مدت 12 روزدر بابل برگزار می شود.رئیس اداره ورزش 
و جوانان بابل گفت که 8 نفر از تیم ملی تنیس روی میز ایران به 
همراه 2 عضو تیم ملی چین در این اردو شرکت دارند.وی افزود : 
این اردو با توجه به اینکه بابل به عنوان پایتخت تنیس روی میز 
ایران شناخته شده است و ورزشکاران بزرگی همچون نیما و نوشاد 
عالمیان را دارد ، با هدف ایجاد انگیزه در نوجوانان و جوانان در بابل 
برگزار می شود. بازی های این اردو در خانه تنیس روی میز بابل 
برگزار می شود و 4 نفر از برترین های تیم ملی ایران پس از این 
اردوبه مسابقات کشورهای اسالمی و غرب آسیا اعزام خواهند شد.

میوه ای که نفخ را برطرف میکند! 

کم  دچار  شما  که  هندوانه:هنگامی 
که  شود  می  باعث  سدیم  هستید،  آبی 
نتیجه شما  در  و  دارد  نگه  را  آب  بدنتان 
باد می کنید. خوردن چند قاچ هندوانه، 
می  افزایش  را  شما  کلی  هیدراتاسیون 
دهد و به خارج شدن سدیم و آب اضافی 
گوجه  کند.  می  کمک  شما  سیستم  از 

فرنگی غنی از پتاسیم هستند، یک ماده 
معدنی که به کاهش سطوح سدیم در بدن 
کمک می کند و در نتیجه نفخ را کاهش 
می دهد. یکی دیگر از میوه های فصلی 
حاوی پتاسیم، طالبی است. ما توصیه می 
کنیم که آنها را برش دهید و کمی روغن 

زیتون، نمک دریا و فلفل رویشان بریزید.

قند باعث جوش صورت می شود

آکنه یک التهاب است و یکی از بزرگترین 
عوامل ایجاد  التهاب، قند است. هنگامی  که 
قند وارد بدن ما می شود، میزان انسولین 
افزایش می یابد و در نتیجه بدن ما دچار 
التهاب می شود. برای افراد مستعد به آکنه 
چرکی  جوش های  که  است  معنی  بدین 
تازه ای ایجاد می شود. بدتر از آن زمانی است 

کنید  مخلوط  با شیرهورمونی  را  قند  که 
بگوید  بیماری  اگر  آورید.  بوجود  دردسر  و 
شکالت باعث شروع آکنه در او شده،بدانید 
که قطعا شکالت شیری بوده که مواد اصلی 
تشکیل دهنده ی آن شیر و قند است. اگر 
نمی توانید خوردن شکالت را کنار بگذارید، 

حداقل شکالت تلخ را انتخاب کنید.

این خوشمزه  ضداسترس را بخورید

برای  مفید  میوه های  از  یکی  زردآلو 
شرط  به  است،  ورزش  از  بعد  ورزشکاران 
آب  میوه،  این  خوردن  از  بعد  آنکه 
برگه  از  می توانند  زمستان  در  ننوشند. 
اگر  تابستان  در  و  کنند  استفاده  زردآلو 
می خواهند همراه آب باشد از برگه زردآلو 
شود.خیس  استفاده  آب  در  خیسانده 

مبتالبه  که  شخصی  اگر  را  آن  شده 
تب است میل کند و پشت سر آن آب 
تب  قطع  باعث  کند  میل  عسل  و  گرم 
می شود. در برگه زردآلو مقادیری ویتامین 
D وجود دارد که در رشد استخوان موثر 
است.مصرف برگه زردآلو سبب هضم غذا 

می شود و از یبوست جلوگیری می کند.

برای پاکسازی فوری کبد چه کنیم؟

قوی  زدایی  سم  خاصیت  دارای  کلم ها 
هستند  موادی  دارای  و  بوده  کبد  برای 
نیتروزامین های  مثل  سموم  بعضی  که 
آفالتوکسین  و  سیگار  دود  در  موجود 
موجود در بادام زمینی را در بدن خنثی 
بنام  موادی  حاوی  همچنین  می کنند، 
گلوکوزینوالت هستند که باعث می شوند 

برای  که  کند  تولید  را  هایی  آنزیم  کبد 
انجام فرآیند سم زدایی الزم هستند. چای 
زردچوبه، یکی از مهمترین روش های سم 
زدایی از کبد است. این ماده، کیسه صفرا 
صفرا  تولید  سبب  و  می کند  تحریک  را 
سم  برای  صفرا  مایع  از  کبد  می شود. 

زدایی استفاده می کند.

با 11۵ کالری و ۵  بزرگ   یک عدد سیب 
بسیار  شده  کنترل  وعده  یک  فیبر  گرم 
 C عالی می باشد. این میوه منبع ویتامین
است و هیچ گونه چربی، سدیم و کلسترول 
ندارد. بنابراین سیب ها نه تنها ارزش غذایی 
دارند بلکه منبع طبیعی فیتونوترینت، آنتی 
اکسیدان گیاهی هستند. دو سوم فیبر و 

پوست  در  میوه  این  مفید  اکسیدان  آنتی 
آن موجود است. سیب را می توان هم به 
یا  عنوان میان وعده و هم به عنوان دسر 
غذای اصلی میل کرد.سیب خطر ابتال به 
سرطان را کاهش می دهد تحقیقات نشان 
داده است که سیب قادر است به تنهایی 
از بدن در مقابل انواع سرطان ها محافظت 

دهان،  سرطان  به  ابتال  خطر  سیب  کند. 
و  تخمدان  سینه،  روده،  ریه،  حلق،  مری، 
می  دهد.سیب  می  کاهش  را  پروستات 
تواند به آب کردن شکم کمک کند.روزانه 
تیپ  از  تا  بخورید  سیب  عدد  دو  یا  یک 
حاوی  سیب  شوید.  خالص  سیب  بدنی 
ای  ماده  اورسولیک  اسید  و  محلول  فیبر 

کمک  سوزی  چربی  به  که  است  طبیعی 
دژانیرو  ریو  دانشگاه  محققان  کند.  می 
دریافتند خانم هایی که روزانه ۳ عدد سیب 
برنامه غذایی خود اضافه می کنند در  به 
می  کم  وزن  گرم   ۹00 هفته   10 عرض 
کنند.سیب مغز را تقویت می کند سیب 
ها تقویت کننده های طبیعی مغز هستند. 

اندر فواید سیب درمانی

آنتی هیستامین طبیعی را بشناسید! 

مقدار  که  است  دارویی  گیاه  یک  آویشن 
تثبیت   به  و  دارد   c ویتامین  زیادی 
ماستوسل ها نیز کمک می کند.ترخون :این 
گیاه مانند آویشن و ریحان عمل می کند، 
یعنی به تثبیت  ماستوسل ها و جلوگیری از 
ترشح هیستامین کمک می کند.بابونه نیز 
مانع از ترشح هیستامین می شود.سیاهدانه 

هم به شکل دانه و هم به شکل روغن یافت 
می شود و با نام گل رازیانه، گشنیز رومی و 
زیره  سیاه نیز شناخته می شود. این گیاه 
عمل  هیستامین  آنتی  عنوان  به  دارویی 
محافظت  روده  پوششی  بافت  از  کرده، 
ترشح  از  مانع  طریق  این  به  و  کند  می 

هیستامین در روده ها می شود.

کامیون حامل بنزین در محور
 دیهوک-راهور واژگون شد

سرهنگ رضایی،رییس پلیس راه استان  گفت: کامیون 
ده چرخ با محموله ی بنزین در کیلومتر 20۵ دیهوک 
واژگونی  علت  افزود:  است.وی  شده  واژگون  راهور  به 
کامیون، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب آلودگی 
با  استان  راه  پلیس  است.رییس  شده  گزارش  راننده 
است،  نداشته  جرحی  خسارت  حادثه،  این  اینکه  بیان 
شرکت  امدادی  عوامل  و  نشانی  آتش  نیروهای  گفت: 
نفت استان کرمان سریعا به محل اعزام شده و از آتش 

سوزی احتمالی جلوگیری کرده اند.

تجاوز به چپ راننده پراید به مرگ ۵ نفر انجامید

تجاوز  گفت:  ناجا  راهور  پلیس  ترافیک  کنترل  و  اطالعات  مرکز  رئیس 
نقلیه  وسیله  دو  با  برخورد  و  پراید  سواری  دستگاه  یک  راننده  چپ  به 
دیگر، ۵ کشته برجای گذاشت.سرهنگ نادر رحمانی درباره جزییات  این 
راننده  به چپ  تجاوز  افتاده، گفت:  اتفاق  گلستان  استان  در  که  تصادف 
گالیکش  به  میش  آق  محور  کیلومتر1۹  در  پراید  سواری  دستگاه  یک 
پراید  دستگاه  یک  40۵و  پژو  دستگاه  یک  با  وسیله  این  تصادف  باعث 
دیگر و کشته شدن ۵  نفر شد. وی  همچنین درباره تصادفی  در استان 
آذربایجان غربی اتفاق افتاده، توضیح داد: تصادف بین اتوبوس بنز و پراید 
در کیلومتر 10 محور بناب روی داده که یک نفر مجروح به جای گذاشته 

است. علت این حادثه تغییر مسیر ناگهانی راننده اتوبوس بوده است.

زلزله 6 ریشتری مشهد را لرزاند

صبح چهارشنبه زلزله ای به قدرت 6.1 ریشتر مشهد را لرزاند که در 10 کیلومتری عمق زمین بود. 
مرکز این زلزله در منطقه سفیدسنگ بود.رییس کل اورژانس کشور در رابطه با آخرین آمار دقیق این 
زلزله اظهار داشت: بالگرد در حال رصد مناطق زلزله زده است. روستای کارغش به طور کامل تخریب 
شده است و برخی از روستاهای دیگر نیز تخریبی هایی دارند.وی افزود: میزان خرابی حاصل از زلزله 
در دوقلعه براشک بیش از 70 درصد پیش بینی شده است. این روستا ۵2 خانوار دارد. البته با توجه 
به ساعت وقع زلزله پیش بینی می شود بخش زیادی از جمعیت روستا در زمین ها مشغول کشاورزی 
باشند. آمار دقیقی از مصدومان در دست نیست.وی افزود:آمبوالنس ها در حال اعزام به محل های زلزله 
هستند. همه بیمارستان های مشهد نیز در آماده باش کامل به سر می برند و فوریت های پزشکی نیز 
در حال انجام شدن است.4 روستای چالته منار،چالته حاجی کار، خارزار و چارمزار بین 40 تا ۵0 درصد 
تخریب شده اند.از سوی دیگر برخی منابع از تخریب 100درصدی چند روستا بر اثر زلزله خبر داده اند.

خرید و  فروش انواع قالب بتن
آدرس: بلوار فرودگاه    سه راه صیاد شیرازی

32313600    09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

خوب، بد، جلف گشـــت ارشـــاد

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
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7
 ابالغ 25میلیارد ریال اعتبار تسهیالت 
قرض الحسنه، ویژه طرح های پشتیبان 

مشاغل خانگی به استان

کل  اداره  اشتغال  و  کارآفرینی  مدیر  حسینی- 
ابالغ  25میلیارد  از  اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار، 
ریال اعتبار تسهیالت قرض الحسنه، ویژه طرح 
به استان خبر داد  های پشتیبان مشاغل خانگی 
از  پس  شرایط  واجد  متقاضیان  کرد:  عنوان  و 

اخذ مجوز و دارا بودن شرایط الزم برای دریافت 
معرفی  استان  در  ملی  بانک  به شعب  تسهیالت 
می شوند. دکتر فاطمی با اشاره به این که سقف 
تسهیالت در نظر گرفته 750 میلیون ریال است 
بیان کرد:این تسهیالت به صورت قرض الحسنه 
4درصد در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. به گفته 
وی منظور از پشتیبان، اشخاص حقیقی یا حقوقی 
هستند که مسئولیت حمایت از تعدادی از شاغالن 
خدمات،  ارائه  و  تولید  روند  تمام  در  را  خانگی 
ابزار  و  اولیه  مواد  توزیع  و  تهیه  آموزش،  از  اعم 
کار ، مشاوره ، طراحی ، نوآوری ، بسته بندی ، 
بازاریابی و فروش به عهده بگیرند. فاطمی شرایط 
استفاده از طرح را عالوه بر داشتن شرایط عمومی، 
حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص 
پشتیبان اعالم کرد و افزود: ارائه گواهی آموزش 
تامین سهم  نظر،  مورد  های  رشته  در  مهارت  و 
آورده برای ایجاد رشته های شغلی، داشتن ایده 
برای شروع فعالیت  و توانایی مدیریت برای اداره 
کسب و کار از دیگر شرایطی است که متقاضی 
باید دارا باشد. وی با اشاره به این که لینک سامانه 
مشاغل خانگی در سایت اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بارگزاری شده ادامه 
از آن طریق اطالعات  توانند  داد: متقاضیان می 

الزم را دریافت و ثبت نام را انجام دهند.
)Ava.news13@gmail.com(

دعوت مدیر کل نوسازی مدارس از خیرین 
و نیک اندیشان در نوزدهمین جشنواره 

خیرین مدرسه ساز

های  کمیته  اعضای  جلسه  در  مقدم-  دادرس 
مدرسه  خیرین  جشنواره  نوزدهمین  کننده  برگزار 
ساز در محل اداره کل نوسازی مدارس استان و با 
حضور مدیر کل نوسازی مدارس، مدیر آموزش و 
پرورش بیرجند و سایر مسئولین کمیته ها در اداره 
کل نوسازی مدارس برگزار گردید بیکی مدیر کل 
نوسازی مدارس از خیرین و نیک اندیشان مدرسه 
به  استانی و همچنین سایر عزیزانی که  ساز هم 
انحاء مختلف یاری گر آموزش و پرورش این استان 
مرزی و پهناور بوده اند دعوت نمود تا در نوزدهمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان که مقرر است در 
روز شنبه مورخ 96/01/26 در محل سالن همایش 
های قلمچی در بیرجند برگزار گردد شرکت نمایند.
وی رویکرد نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
را ایمن سازی مدارس ذکر و ابراز امیدواری نمود 
با حضور خیرین محترم مدرسه ساز شاهد ساخت 
فضاهای آموزشی استاندارد و دارای کیفیت و ایمن 
برای رشد و بالندگی استعدادهای بالقوه فرزندان این 

استان مستعد و فرهنگی باشیم.

بالغ بر 32 میلیون تومان اعتبار برای
 زنان باردار نهبندان در سال گذشته

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان با بیان اینکه 
اعتباری بالغ بر 31 میلیون و 500 هزار تومان برای 
سال  در  نیازمند  باردار  مادران  تغذیه  بهبود  طرح 
گذشته در نظر گرفته شده بود، گفت: طرح بهبود 
تغذیه مادران دارای فرزندان دوقلو و باردار نیازمند، 
اسفند95  تا  آذر  ابتدای  از  مستمر،  5ماه  مدت  به 
توسط این اداره اجرا گردید.محمد بارانی در گفت وگو 
با خبرنگار آوا تصریح کرد: ارزش ریالی هر سبد، 
150 هزار تومان بود که شامل اقالم اولیه و مایحتاج 
و  جبوبات  گوشت،  روغن،  برنج،  همچون  زندگی 
کنسرو بوده است.وی عنوان کرد که هدف از اجرای 
این طرح بهبود تغذیۀ زنان باردار نیازمند، پیشگیری 
از تولد نوزادان با وزن کم و تقویت زنان برای دوران 
و  زنان شناسایی  این  از  نفر  بود که 42  شیردهی 
جهت بهره مندی از این طرح، ملزم به شرکت در 
کارگاه آموزشی اصول تغذیه و تن سنجی توسط 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان گردیدند. 
)Ava.news18@gmail.com(

آیین نکوداشت آیت ا... حائری  و رونمایی 
از کتاب سالله کوثر  برگزار می شود

اینکه  بیان  با  استان  هنری  حوزه  تسنیم-رئیس 
برگزار  برنامه   50 اسالمی  انقالب  هنر  هفته  در 
می شود گفت: آیین نکوداشت آ... حائری و رونمایی 
از کتاب سالله کوثر 30 فروردین ماه در مسجد 
حائری مرکز استان برگزار می شود. کریمیان اظهار 
کرد: 50 برنامه در هفته هنر انقالب اسالمی در 
استان برگزار می شود.وی گفت: امسال هفته هنر 
و  هنرمندان  پاسداشت  هدف  با  اسالمی  انقالب 
انقالب  موضوع  با  هنری  فرهنگی  فعالیت های 
می شود  برگزار   فروردین   25 تا   19 از  اسالمی 
 20 در  آوینی  شهید  مقام  پاسداشت  مراسم  که 
یکی  دارایی«  »مصطفی  حضور  با  ماه  فروردین 
برگزارمی شود. فتح  روایت  گروه  سازان  فیلم  از 

فروش 574 میلیون تومانی صنایع دستی 
استان در تعطیالت نوروز

میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون  حسینی- 
فرهنگی از فروش 574 میلیون تومانی صنایع دستی 
استان در ایام تعطیالت نوروز خبر داد و عنوان کرد: 

با  این میزان به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
افزایش 30 درصدی همراه بوده است.عباس زاده با 
بیان این که امسال 175 غرفه فروش صنایع دستی 
فعال بوده است ادامه داد: 10 غرفه سیاه چادر بوده 
است. به گفته وی نوروز سال 95، صنایع دستی 
با 135 غرفه، 440 میلیون تومان فروش داشت.
معاون صنایع دستی با اشاره به این که طبس با 
342 میلیون تومان بیشترین میزان فروش را داشته 
است، افزود: پس از آن بیرجند با 61 میلیون، قائن 
50 میلیون و نهبندان با 43 میلیون تومان فروش 
قرار دارند. عباس زاده محصوالت با بیشترین میزان 
فروش را صنایع دستی بافته های داری، سفال و 
سرامیک و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
اعالم و اضافه کرد: تالش بیشتر صنعتگران استان 
در استفاده از بسته بندی های مناسب تر و افزایش 
تعداد مسافران نوروزی استان از مهم ترین علل 

افزایش فروش محصوالت صنایع دستی است.
)Ava.news13@gmail.com(

افتتاح نمایشگاه
 دستاوردهای تئاتر 

کاری- نمایشگاه دستاوردهای تئاتر استان خراسان 
جنوبی به مناسبت روز جهانی تئاتر، با حضور احمد 
محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان و هنرمندان 
تئاتر در محل نگارخانه شهر بیرجند افتتاح شد.در این 

نمایشگاه دستاوردهای تئاتر استان در زمینه های 
جشنواره های استانی، تعزیه، فعالیت های عروسکی 
و  المللی  بین  و  معلولین  های  جشنواره  )یونیما(، 
همچنین تصاویر و پوسترهای اجراهای عموم به 
نمایش در آمده است.افتتاح رسمی وبسایت انجمن 
گیشه  و  جنوبی  استان خراسان  نمایشی  هنرهای 
افتتاحیه  برنامه های  از دیگر  نیز  آنالین کلیژدک 
این نمایشگاه است.گفتنی است این نمایشگاه از 15 
لغایت 19 فروردین همه روزه از ساعت 17 الی 21 
در محل نگارخانه شهر بیرجند واقع در میدان ابوذر، 

پذیرای عالقه مندان و هنردوستان می باشد
)Ava.news12@gmail.com(

بیش از 4000 نفر از تاالب کجی نمکزار 
نهبندان بازدید کردند

کاری - در تعطیالت نوروزی سال جاری بیش از  
4 هزار نفر از مسافران نوروزی و عالقه مندان به 
طبیعت از پناهگاه حیات وحش تاالب کجی نمکزار 
نهبندان بازدید کردند. محمدکاظم شکرگزار رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نهبندان گفت: 
تاالب کجی نمکزار در حاشیه یکی از مسیرهای 
اصلی ارتباطی کشور قرار گرفته است و یک تاالب 
زمانی  بازه  در  معموال  که   است  فصلی  و  نمکی 
اواسط پاییز تا اواسط بهار آبگیری شده و  طراوت 
و زیبایی خاصی به آب و هوا و چشم انداز منطقه 
می دهد. وی افزود: در فصول مختلف  سال به ویژه 
در بهار و زمستان  که زمان آبگیری تاالب است  
بازدید های علمی و تفریحی توسط عالقه مندان و 
عمدتا اساتید و معلمین ،   دانش آموزان، دانشجویان 
، کارمندان ادارات و ... از این تاالب انجام می گیرد 
و  همه ساله در ایام نوروز بر تعداد بازدید کنندگان از 
این تاالب زیبا افزوده می شود. شکرگزار  برگزاری 
جشنواره مجسمه های نمکی که اول اردیبهشت و 
با مشارکت ادارات کل حفاظت محیط زیست  استان 
واداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار 
می شود را فرصت خوبی برای بازدید عالقمندان از 

تاالب کجی نمکزارعنوان کرد 
)Ava.news12@gmail.com(

نخستین واحد فرآوری برنج در منطقه 
ویژه اقتصادی استان راه اندازی می شود

بیان  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  تسنیم-مدیرعامل 
اینکه در حوزه مواد غذایی نخستین واحد فرآوری 
افتتاح  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  برنج 
می شود، گفت: تولید ماشین آالت خط تولید کاشی 
و سرامیک برای نخستین بار در ایران در بیرجند 
در حال انجام است. وی با بیان اینکه نماینده ولی 
از  جلوگیری  به  نسبت  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
که  داشتند  زیادی  تأکید  محصوالت  خام فروشی 
فرآوری  برای  زمینه خوبی  پایانه سنگ  افتتاح  با 
در  گفت:  است،  شده  فراهم  معدنی  محصوالت 
حوزه مواد غذایی هم نخستین واحد فرآوری برنج 
در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند راه اندازی می شود.

کمک 175 میلیون تومانی مردم به بازسازی عتبات عالیات

صدا وسیما-مردم خراسان جنوبی در 15 روز گذشته 175 میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
در استان گفت: 25 میلیون تومان از این کمکها نقدی و 150 میلیون تومان غیر نقدی شامل ارسال 6 تریلی سنگ به کشور عراق است.جوینده افزود: 
این کمکها 20 درصد در مقایسه با سال 94 افزایش داشت. پارسال همچنین 650 نیروی کار از استان در رشته های مختلف به کشور عراق اعزام شدند.
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افتتاح فاز یک بخش ناباروری و نازایی مرکز بیماران خاص تا پایان ماه آینده
عیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مردم استان :

 دیدار اصحاب رسانه خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در استان بیان شد:

پرداخت 85درصد از هزینه های بیماران ناباروری توسط وزارت بهداشت

مالیی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
بهداشت  وزیر  مساعدت  با  براینکه  باتاکید 
بخش  بیماران  های  هزینه  از  85درصد 
ناباروری استان توسط وزارت بهداشت پرداخت 
خواهد شد بیان کرد:راه اندازی این بخش یکی 
از نیازهای اساسی مردم هم هست و تجهیز 
آن بالغ بر 2میلیارد 500 میلیون تومان هزینه 
تا اردیبهشت امسال راه  دارد که فاز اول آن 
اندازی می شود و بیماران می توانند ثبت نام 
کنند.مالیی- صبح دیروز  اولین نشست خبری 
سال 96 قائمی رئیس و معاون دانشگاه علوم 
عملکرد  پیرامون  تشریح  در  بیرجند  پزشکی 
بسیج سالمت نوروزی در سالن جلسات این 

دانشگاه برگزارشد.

ششمین سفر وزیر به استان
 برای افتتاح سه پروژه در فردوس

بیرجند  قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
وزیر  هاشمی  زاده  قاضی  سفر  ششمین  از 
کشور  پزشکی  آموزش  و  درمان   ، بهداشت 
عنوان  و  داد  خبر  آینده  درهفته  استان  به 
افتتاح  هدف  با  روزه  یک  سفر  این  کرد: 
بیمارستان 148 تختخوابی رسول شهرستان 

بهداشتی  جامع  مرکز  و  اورژانس   ، فردوس 
انجام  فردوس  شهرستان  در  اسالمیه  شهر 
خواهد شد و بعد آن وزیر به گناباد می روند

علوم  دانشگاه  های  پروژه  از  بخشی 
پزشکی در امسال/بخش نازایی استان 

نیازمند2میلیارد و 500میلیون تومان
بسیار  سالی  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
سخت برای دانشگاه علوم پزشکی بود اما این 
سختی منجر به راحتی مردم در ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی شده است ،افزود: امسال هم 
برنامه های توسعه بهداشتی و درمانی در استان 
مانند: تجهیز فاز دوم بیمارستان رازی و تجهیز 
بخش سوختگی در بیمارستان امام رضا)ع( تا 
پایان سال و راه اندازی فاز اول بخش ناباروری 
تا ماه  نازایی در مرکز بیماری های خاص  و 
آینده برخی از برنامه های دانشگاه است که 
امیدواریم بتوانیم آنها را به سرانجام برسانیم.
باتاکید  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
85درصد  بهداشت  وزیر  مساعدت  با  براینکه 
از هزینه های بیماران بخش ناباروری استان 
شد  خواهد  پرداخت  بهداشت  وزارت  توسط 
بر  بالغ  بخش  این  کرد:تجهیز  خاطرنشان 

2میلیارد 500میلیون تومان هزینه دارد که فاز 
اول این بخش که یکی از نیاز های مردم استان 

هم هست تا اردیبهشت امسال راه اندازی می 
کنند. نام  ثبت  توانند  می  بیماران  و  شود 

های  آمبوالنس  عملیاتی  13پرواز 
هوایی استان

دهقانی معاون درمان دانشگاه علومک پزشکی 
15اسفندسال  از  جلسه  این  در  نیز  بیرجند 
تا  نوروزی  سالمت  طرح  شروع  گذشته 

300مراجعه  و  هزار   41 امسال،  15فروردین 
کننده به اورژانس های استان خبر داد و عنوان 

کرد: دو آمبوالنس هوایی در شهرستان های 
بیرجند و طبس 13پروازعملیاتی انجام داده اند 
که به 27 مصدوم خدمت ارائه دادند.وی با بیان 
به صورت  دندانپزشک  بار  اولین  برای  اینکه 
شبانه روزی در بیمارستان امام رضا مستقر بود 
افزود:  5هزار و 11مورد خدمات مامایی ارائه 
شد که امیدواریم این دو طرح در سال آینده با 
قدرت و کیفیت باالتری در سال آینده اجرایی 

خواهد شد.دهقانی بیان کرد: در 19 روز از طرح 
سالمت نوروزی به 837مصدوم تصادفی و در 
جاده ها خدمت ارائه شد که محورهای طبس 
، قاین ، بیرجند به ترتیب بیشترین تصادفات را 

به خود اختصاص داده اند.

غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه  3مکان 
پلمپ موقت شد

علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  زاده  مهدی 
ارائه  به  اشاره  با  نیز  هم  بیرجند  پزشکی 
بیان  نوروزی  سالمت  طرح  در  خدمات 
اماکن  از  بازدید   141 از  مدت  این  کرد:در 
بازدید  استان  در  موادغذایی  تولید  و  تهیه 
ایم که 29اخطار بحرانی ، 115اخطار  کرده 
اند.وی  پلمپ موقت شده  عادی و 3 مکان 
6تن  از  بیش  افزود:  ها  بازرسی  به  اشاره  با 
معدم  و  کشف  مرف  غیرقابل  غذایی  مواد 
شد.کبری ناصری معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند نیز در این جلسه بیان 
کرد: 60بازرسی در استان و 5گشت مشترک 
با همکاری دیگر سازمان ها درطرح سالمت 

نوروزی انجام شده است.
)Ava.news14@gmail.com( 

پیگیری آوا از تسهیالت فنی وحرفه ای به کارآموزان

نیروی ماهر بدون تسهیالت
قاسمی- از نیمۀ دوم سال گذشته باخبر شدیم 
که دیگر سازمان های فنی وحرفه ای هیچ گونه 
تسهیالتی به کارآموزان خود پرداخت نمی کنند 
سرگردانی  و  ناراحتی  باعث  مسئله  این  و 
کارآموزان شده بود، به همین دلیل در ابتدای 
امسال برآن شدیم تا از چند و چون این موضوع 
کل  ادارۀ  سراغ  به  راستا  این  شویم.در  باخبر 
فنی وحرفه ای استان رفتیم که دلیل عدم دادن 
تسهیالت را جویا شویم و مشخص شود که آیا 
دیگر هیچگونه وام و تسهیالتی به هیچکدام از 
کارورزان داده نخواهد شد، که این ادارۀ کل ما را 
به هادی مساح، کارشناس اشتغال کل سازمان 

فنی وحرفه ای استان ارجاع داد.

انتقال تسهیالت مشاغل خانگی 
به سازمان صنعت، معدن و تجارت

کرد  عنوان  آوا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  وی 
داده  خانگی  مشاغل  به  که  تسهیالتی  که 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  به  می شد 
که  هستند  آنان  اکنون  و  است  شده  منتقل 
فنی وحرفه ای  مدرک  ارائۀ  با  کارآموزان  به 
تومان  میلیون   5 کف  با  خانگی  مشاغل  به 
وام پرداخت می کنند.مساح افزود: انتقال این 
اشتغال زایی  در  خللی  راهبردی  تسهیالت 
فنی وحرفه ای  رسالت  و  است  نکرده  ایجاد 
دلیل  همین  به  و  است  آموزش  تنها  هم 
پرداخت تسهیالت به سازمان دیگری منتقل 

و  اصناف  تمام  که  کرد  بیان  است.وی  شده 
سازمان  از  را  خود  کسب  پروانۀ  اتحادیه ها 
صنعت و معدن دریافت می کنند و به همین 
آنان  به  دلیل تسهیالت مشاغل خانگی هم 
منتقل شد تا مجوز اشتغال خود را مانند دیگر 
حوزه ها از این سازمان دریافت کنند و باعث 
انسجام و نظارت بیشتر شود.وی تأکید کرد: 
تسهیالتی که به مشاغل خانگی داده می شود 
خود  تا  بود  خانگی  کارهای  ترویج  دلیل  به 
مردم در منازل خود مولد و اشتغال زا باشند.

به گفتۀ وی در سال گذشته از 200 نفر تعهد 
به اشتغالی که این اداره برعهده داشته است، 
تنها به حدود 40 نفر تسهیالت اشتغال داده 

از  اینکه  به دلیل  تعداد  این  باقی  به  است و 
نیمۀ دوم سال ارائه وام ها منتقل شده خدماتی 
ندادند و تمام این تسهیالت هم برای رشتۀ 

خیاطی و زیرمجموعه های آن بوده است.

راه اندازی کارخانه 
به جای مشاغل خانگی پراکنده

این کارشناس مسئول همچنین توصیه کرد که 
به جای تسهیالتی که به هر فرد برای مشاغل 
خانگی به صورت مجزا داده می شود و بعد از 
مدتی هم بنا به شرایط جامعه و عدم حمایت 
تا  شود  ساخته  کارخانه هایی  می شود،  راکد 
محصوالت  و  بیایند  آنجا  به  افراد  آن  تمام 

دیده شود و بازار فروش بهتری هم پیدا کنند.

عدم پرداخت تسهیالت 
به مشاغل غیر خانگی

مشاغل  که  کرد  اظهار  همچنین  مساح 
غیرخانگی هنوز زیر نظر خود فنی وحرفه  ای 
کشور  در  اعتباری  هیچ گونه  ولی  می باشد 
برای این مشاغل به سازمان داده نمی شود.

همان  از  باید  افراد  این  کرد:  اضافه  وی 
مهارت  حرفۀ  با  مناسب  مذکور  اتحادیه 
به صندوق  یا  و  کنند  دریافت  وام  فنی خود 

کارآفرینی امید مراجعه نمایند.
)Ava.news18@gmail.com(
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در جشن روز جهانی تئاتر بیان کرد:

 شکل گیری 1۴ گروه تئاتر در استان
کاری-  به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد 
انجمن هنرهای  و  اسالمی خراسان جنوبی 
روز  جشن  فروردین   15 استان  نمایشی 
فرزان  تئاتر  آمفی  محل  در  تئاتر  جهانی 
برنامه  این  ابتدا  در  شد.   برگزار  بیرجند 
سپس  شد.  خوانش  “کسوف”  نمایشنامه 
جشن تئاتر با حضور هنرمندان استانی آغاز 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  گردید. 
کمبود  کرد:  بیان  مراسم  این  در  استان 
مشکالت  مهمترین  از  را  نویسنده  و  متن 
احمد  است.  استان  و  کشور  در  تئاتر  حوزه 
که  است  هنری  تئاتر  اینکه  بیان  با  محبی 
در کنار همه زشتی ها و خوبی ها، غم ها 
و شادی ها زندگی همراه بوده است، افزود: 
برخوردار  ای  بالقوه  ظرفیت  از  تئاتر  هنر 
بالقوه  های  ظرفیت  این  اگر  که  بوده 

جامعه  مشکالت  از  بسیاری  شود  بالفعل 
یکی  را  بودن  مردمی  کند.وی  می  حل  را 
عنوان کرد  تئاتر  از ظرفیت های مهم هنر 
در  تئاتر  حیات  ادامه  الزم  شرط  گفت:  و 
دوامی  آن  بدون  و  است  بودن  مردم  کنار 
می  امروز  داد:  ادامه  داشت.محبی  نخواهد 
تئاتر  هنر  های  ظرفیت  از  استفاده  با  توان 
جمله  از  اجتماعی  معضالت  از  بسیاری 
تهاجم  فقر،  اجتماعی،  های  آسیب  طالق، 
فرهنگی و مشکالت زیست محیطی را حل 
انجام شده  کارهای  به  اشاره  با  کرد.محبی 
در حوزه تئاتر استان طی سال گذشته، بیان 
کرد: یکی از مهمترین کارهایی که در این 
انجام شد شکل گیری  تئاتر  سال در حوزه 
انجمن نمایشی استان و برگزاری انتخابات 
های  گروه  گیری  شکل  بود.وی،  آن 

نمایشی را یکی دیگر از این کارها برشمرد 
قالب  در  نفر   80 مدت  این  در  گفت:  و 
اند. شده  دهی  سامان  نمایشی  گروه   14
بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اینکه برگزاری دومین جشنواره تئاتر استان 
سال  اتفاقات  مهمترین  از  یکی  بیرجند  در 
عنوان  بود،  استان  تئاتر  حوزه  در  گذشته 
اجرای   176 مدت  این  در  همچنین  کرد: 
تئاتر داشته ایم.فرماندار بیرجند هم در این 
استان  در  تئاتر  اینکه   به  اشاره  با  مراسم 
نسبت به سال های گذشته از پیشرفت خوبی 
اظهار  ناصری  است.علی  بوده  برخوردار 
پویا  و  زنده  جنوبی  خراسان  در  تئاتر  کرد: 
مانده است و در استان نسبت به سال های 
بوده  برخوردار  خوبی  پیشرفت  از  گذشته 
تئاتر در  نیاز  است، گفت: متن و نمایشنامه 

کشور و استان است.فرماندار بیرجند با بیان 
زنده  و  پویا  تئاتری  می خواهیم  اگر  اینکه  
خوبی  فعالیت  آینده  نسل  و  باشیم  داشته 
باید به متن و  باشند  تئاتر داشته  در عرصه 
نویسندگی اهمیت داده شود افزود: بزرگانی 
ستون های  نوعی  به  که  هنر  عرصه  در 

باید  و  داده ایم  دست  از  بودند  کشور  خیمه 
جای این بزرگان پر شود.وی ادامه داد: باید 
نسل جوان کشور مسیر بزرگان عرصه تئاتر 
افتخارآفرینان  آینده  در  تا  بدهند  ادامه  را 

زیادی در عرصه تئاتر داشته باشیم.
)Ava.news12@gmail.com(

خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  جم-  امین 
خبرنگاران  در جمع  چهارشنبه  جنوبی صبح 
اینکه  بیان  با  استان  ای  رسانه  فعاالن  و 
دارد،  زیادی  ثواب  فرهنگی  کار  اجرای 
راه  در  کرد:  عنوان  خبرنگاران  به  خطاب 
با  تنها  و  نهراسید  تهدید  از  وظیفه  انجام 
جز  کس  هیچ  که  چرا  کنید  معامله  خداوند 
خداوند نمی تواند اجر و ثواب کار فرهنگی 
انسان  کرد:  اظهار  عبادی  ا...  بدهد.آیت  را 
ممیز با تشخیص خود، هم مسئول کار خود 
خواستار  داد:اگر  ادامه  وی  است.  دیگران  و 
جامعه ای سالم هستیم باید نسبت به سالم 
فقیه  ولی  کنیم.نماینده  اقدام  نیز  آن  سازی 
به  نسبت  مردم  همه  کرد:  بیان  استان  در 

بودن  سالم  بر  نیز  خود  روزانه  مواد  مصرف 
آن ها جدیت دارند.آیت ا... عبادی گفت: هر 

آن  انسان  و  می شود  وارد  گوش  از  که  چه 
وارد می شود  انسان  به قلب  نیز  را می شوند 

تعجب  جای  روایت  طبق  راستا  این  در  که 
خوردنی  مواد  خرید  برای  انسان  که  است 

حساسیت زیادی دارد اما نسبت به دیدنی ها 
و  عقیده  فکر،  ساختار  که  شنیدنی ها  و 

بیان  با  است.وی  بی تفاوت  است  فرهنگ 
اینکه انسان مسئول کار خودش است افزود: 
که  می کنیم  زندگی  که  شرایطی  در  امروزه 
خودی  رسانه ای  و  خبری  کانال های  انواع 
فضای  پس  هستند  دسترس  در  بیگانه  و 
مسئولیت  رسانه ها  و  سیما  و  صدا  مجازی، 
زیادی دارند و باید اخبار درست و سالم را به 
خراسان  در  فقیه  ولی  برسانند.نماینده  مردم 
جنوبی بیان کرد: سخن اصلی من برای این 
بخواهیم  اگر  و  است  صداقت  و  حق  قشر 
در محیط  باید  باشیم  داشته  سالم  جامعه ای 
سالم  و  صحیح  آموزش های  جامعه  و  خانه 
باالتر  جامعه  در  خدمتی  هیچ  و  کنیم  ارائه 
نیست.آیت  و حق  گویی  راست  از صداقت، 

ا... عبادی عنوان کرد: مسئولیت هایی که بر 
عهده عناصر فرهنگی و فرهنگ ساز است بر 
مابقی  نوع  از  و  کاسبی  برخی  تصور  خالف 
باشد  صحیح  و  سالم  اگر  و  نیست  شغل ها 
باقیات و صالحاتی  و  است  ارشاد  معنای  به 
ماند.وی  خواهد  باقی  آنها  برای  که  است 
باید حواسمان  امروزی  بیان کرد: در جامعه 
را جمع کنیم اگر کسی توسط رسانه گمراه 
شود مسئولیت گمراهی او بر عهده افراد آن 
و  قلم  طریق  از  که  هنگامی  و  است  رسانه 
سخن ما فردی گمراه شود بیرون آوردن او 
این  گناه  و  بسیارسخت می شود  از گمراهی 

امر بر گردن عوامل آن رسانه است.
)Ava.news19@gmail.com(

در راه انجام وظیفه از تهدید نهراسید
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بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.
)تحف العقول ص 403(

انصاری راد: نامزد پوششی
 برای روحانی ایجاد مشکل می کند

حسین انصاری راد فعال سیاسی اصالح طلب نه تنها 
ایده نامزد پوششی را مفید نمی داند بلکه آن را برای 
روحانی مشکل ساز می خواند و می گوید: رئیس دولت 
اصالحات و اطرافیانش هم با چنین ایده ای مخالفند. 

 اصولگرایان  اختالف را کنار بگذارند

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  حضرتی  الیاس 
شورای اسالمی با تاکید بر این که اصالح طلبان 
با وحدت و اتفاق نظر از آقای روحانی حمایت می 
کنند، گفت: اختالف و تفرقه در میان اصولگرایان از 
بین نرفته است و ما به آنان توصیه می کنیم اختالف 

را کنار بگذارند و از یک نامزد واحد حمایت کنند.

دعوت »جبهه مردمی« از نمایندگان مجلس

دبیر  میرتاج الدینی  حجت االسالم سید محمدرضا 
انقالب  نیروهای  نمایندگان جبهه مردمی  کمیته 
اسالمی گفت: این کمیته از تمام نمایندگان حامی 
جبهه مردمی برای حضور در دومین مجمع ملی 

این جبهه دعوت کرده است.

حجت االسالم رئیسی از هیئت 
نظارت بر انتخابات استعفا داد

حجت االسالم  دانشجو،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیسی از هیئت نظارت بر انتخابات استعفا داد. امروز 
قرار است نشست این هیئت در تهران برگزار شود. 
در همین حال کدخدایی سخنگوی هیئت نظارت 
به یک خبرگزاری داخلی گفته که موضوع استعفای 

رئیسی از این هیئت امروز مشخص می شود.

روحانی با من کنار می آید

حجت االسالم محمد اشرفی اصفهانی درباره خبر 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  در  خود  کاندیداتوری 
ریاست جمهوری عنوان کرد: من هنوز تصمیم جدی 
و نهایی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
نگرفته ام. وی در پاسخ به این پرسش که اگر به 
تصمیم قطعی برای کاندیداتوری در ماراتن سال 96 
رسیدید، با آقای روحانی چه خواهید کرد، اظهار کرد: 

یا آقای روحانی با بنده کنار می آید یا من با ایشان.

پرداخت »یارانه ۲۵۰ هزار تومانی« 
غیرممکن است

عده ای  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
موضوع یارانه 250 هزار تومانی را مطرح کرده اند 
نیازهای مردم و ایجاد رضایت  با  امر بازی  و این 
آنی و غیر ممکن است؛ . ربیعی گفت: بسیاری از 
ایجاد  برای  تنها  و  عقالنیت  بدون  تصمیم های 
شد. گرفته  قبل  دولت  در  لحظه ای    زیر سازی جاده ای که شش ماه کار نکرد )دوکیلو متری روستای میناخان(   عکس : بیابانیعکس روز رضایت 

وزیر خارجه بحرین خود را
 برای ترامپ لوس کرد!

شیخ خالد بن احمد بن محمد آل خلیفه وزیر خارجه 
رئیس جمهور  ترامپ  دونالد  از  تمجید  با  بحرین 
آمریکا، گفت: وی در مقایسه با رئیس جمهور سابق 
آمریکا درک بهتری از تهدیدات پیش روی منطقه 
دارد. وی که با خبرگزاری رویترز گفت وگو می کرد، 
ضمن ابراز اطمینان از اینکه دولت ترامپ به زودی 
موضعش در مورد منطقه را اعالم می کند، گفت: ما 
شاهد درک بسیار روشن تر کاخ سفید از تهدیداتی 
جانب  از  خصوص  به  و  منطقه  در  که  هستیم 

جمهوری اسالمی، با آن روبرو  هستیم.

رویترز: اعمال تحریم های جدید
 علیه ایران به تعویق افتاد

سناتورهای  از  شماری  پیشنهادی  طرح  بررسی 
آمریکا با هدف تصویب تحریم های تازه علیه ایران، 
از بیم اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
ایران، به تعویق افتاده است. گروهی از سناتورها 
از هر دو حزب آمریکا ماه گذشته میالدی طرحی 
غیرهسته ای  بهانه های  به  که  کردند  ارائه  را 
تحریم های تازه ای علیه ایران وضع می کند. با این 
حال، به نوشته خبرگزاری رویترز، »باب کورکر« 
رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس 
اتحادیه  نگرانی  دلیل  به  گفته  آمریکا  نمایندگان 
اروپا از اثرگذاری این طرح بر انتخابات، بررسی این 

تحریم ها فعال متوقف شده است.

پاسخ شورای نگهبان درمورد امنیت 
انتخابات و زمان بررسی صالحیت ها 

از  ها  رسانه  از  برخی 
داوطلبان  پرتعداد  حضور 
در  جمهوری  ریاست 
داده  خبر  آتی  انتخابات 
میزان  خبرنگار  اند. 
شورای  سخنگوی  از 

شدن  محقق  صورت  در  پرسید:  نگهبان 
صالحیت  بررسی  زمان  آیا  بینی  پیش  این 
تر  طوالنی  نگهبان  شورای  توسط  داوطلبان 
این  به  پاسخ  در  می شود؟ عباسعلی کدخدایی 
وظیفه  براساس  نگهبان  شورای  گفت:  سوال 
افزایش  صورت  در  است  موظف  اش  قانونی 
فوق  »جلسات  در  را  آنها  صالحیت  داوطلبان، 
کند.  بررسی  العاده«  فوق  »وقت  و  العاده« 
بیشتر  کاندیداهای  افزود: در صورت حضور  وی 
مقرر  زمان  مدت  ظرف  تا  هستیم  مصمم  هم، 
شده، نتایج بررسی صالحیت ها را اعالم کنیم. 
مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  کدخدایی 
انتخابات  الکترونیکی  سیستم  آیا  اینکه  بر 
کرد: صحبت  اظهار  خیر  یا  دارد  را  امنیت الزم 
الکترونیکی  سیستم  امنیت  درباره  الزم  های 
شده  انجام  کشور  وزارت  سوی  از  انتخابات 
را  موضوع  این  هم  کشور  وزیر  خود  و  است 
انتخابات  تائید کرده است. وی تاکید کرد: تنها 
برگزار می شود. الکترونیکی  به صورت  شوراها 

کش  از  پس  سرانجام  نژاد  احمدی 
ها  زنی  گمانه  و  اوان  فر  قوسهای  و 
برنامه  کرد  اعالم  خبری  نشست  در 
ریاست  انتخابات  در  حضور  برای  ای 
بقایی  اقای  از  صرفا  و  ندارد  جمهوری 
اینکه  بیان  با  کرد.وی  خواهد  حمایت 
کاری  اطالعات  ارائه  و  آمار  با  بازی 
نادرست است، افزود: این کار بر اعصاب 
و روان جامعه تاثیر منفی گذاشته است.

تصریح  دهم  و  نهم  های  دولت  رئیس 
کرد: شواهد نشان می دهد دهها سال 
اینکه  بیان  با  ایم.وی  برگشته  به عقب 
ادامه  نیست،  ملت  از  باالتر  کس  هیچ 
داد: ثروت باید از انحصار خارج شود و 
بگیرد.اگر شرایطی  قرار  ملت  اختیار  در 
تمام  در  عمومی  اراده  که  شود  فراهم 
شاهد  وقت  آن  شود  جاری  ها  عرصه 
احمدی  بود.محمود  خواهیم  تحول 
تایید  سند  یک  برجام  گفت:  نژاد 
است. مختلف  نهادهای  توسط  شده 

اطالعاتی  کجاست؟مشکل  مشکل  اما 
است که درباره این سند به مردم داده 
شده است، هر دو طرف، اطالع رسانی 
تعریف  هایی  ظرفیت  نداشتند.  درستی 
این  نتایج  برای  را  ادعاهایی  و  کردند 
نداشت.  واقعیت  که  کردند  عنوان  سند 
رئیس دولت های نهم و دهم ادامه داد: 
اعمال  عدم  ادعاها  مهمترین  از  یکی 
تحریم  دوباره  وقتی  بود،  جدید  تحریم 

شدیم  مسئوالن شکایت نکردند.

اصلح  نامزد  عنوان  به  بقایی  از 
حمایت می کنم

 احمدی نژاد در پاسخ به این پرسش که 
و جریانی  فرد  از هیچ  بودید  گفته  شما 
اخیر  روزهای  در  اما  کنید  نمی  حمایت 
ای  برنامه  گفت:   شده  ثابت  آن  خالف 
برای ریاست جمهوری ندارم و از بقایی 
 به عنوان نامزد اصلح حمایت می کنم.

با  ارتباط  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
به  مردم  دادن  نشان  اقبال  چگونگی 

که  حالی  در  ها  نژادی  احمدی  جریان 
هزار  دوازده  محاسبات  دیوان  سوی  از 
ثبت  وی  برای  تخلف  تومان  میلیارد 
در  وی  زمان  در  تورم  و  است  شده 

تصریح  است  بوده  درصد   34/7 حدود 
کرد: اطالعاتی که دادید را باید اصالح 
کنم. باالترین تورم سال 9۱ بوده است 
که سه جهش خارج از اراده دولت  در 
قیمت ارز اتفاق افتاد. کمک خارجی ها 
بودند. هم  با  آن ها   . بود  ها  داخلی  و 

ثابت کنید 12 میلیارد برده ایم
موضوع  درباره  جمهورسابق  رئیس 
شخص  میلیاردی  هزار  دوازده  تخلف 
وی که از سوی دیوان محاسبات اعالم 
برخی  هم  االن  کرد:  اظهار  بود  شده 
برده  را  میلیارد  هزار  دوازده  گویند  می 
، حال می  زنند  تهمت می  بیهوده  اند، 
گوییم آقا بیایید و ثابت کنید. چه کسی 
برده است؟ کی برده است؟  کجا برده 
است؟ متاسفانه برخی رسانه ها توجهی 
به این موضوعات نمی کنند و چون می 
است هر  متهم شده  رقیبشان  بینند که 
چه که می خواهند منتشر می کنند. وی 
کوچولو  یک  جایی  شما  آیا  داد:  ادامه 
کرده  اثبات  زنید  می  که  هایی  تهمت 
با خودتان فکر می کنید که  نکند  اید؟ 
اگر این شکایات را به قوه قضاییه ببرید 
که  است  معلوم  گیرد؟  می  را  ما  طرف 

شکایتی علیه ما بشود قوه قضاییه حتما 
طرف ما را نمی گیرد.

بقایی 5 ماه نور و آفتاب را ندید

بقایی  حمید  به  اشاره  با  نژاد  احمدی 
اظهار کرد: این آقا پنج ماه در یک اتاق 
اطالعات  وزارت  انفرادی  در  کوچک 
نور  و  شد  نگهداری  یازدهم  دولت  در 
و آفتاب را ندید اما چه چیزی به دست 
را  تاریخ  های  تهمت  بزرگترین  آورد؟ 
به ما زدند و کسانی را مامور کردند که 
تمام اسناد هشت ساله دولت ما را زیر 
که  رسیدند  این  به  نهایتا  و  کردند  رو 
هیچ چیز پیدا نمی کنند و خودشان هم 

عصبانی شده بودند.

دولت  ثروت  تمام  حاضرم 
مردانم را با یک دهم ثروت یکی 
از وزاری دولت فعلی عوض کنم

وی تاکید کرد:  من حاضرم تمام ثروت 
دولت مردانم را با یک دهم ثروت یکی 
تا  بکنم  عوض  فعلی  دولت  وزاری  از 
بیان  با  است.وی  چگونه  شرایط  ببینید 
صهیونیستی  رژیم   ۸۸ سال  در  اینکه 
در  را  بحرانی  وضع  ایجاد  فرمان 
خواهم  نمی  کرد:  اظهار  داد  ایران 
ایجاد  و  حمله  فرمان  چه کسی  بگویم 
 ! مرد  که  . همان کسی  داد  را  بحران 
گویم.  می  را  صهیونیستی  رژیم  البته 

داد  را  حمله  فرمان  صهیونیستی  رژیم 
سال  در  را  آن  کسی  هم  ایران  در  و 
به  پاسخ  در  .وی  کرد   فرماندهی   ۸۸
اینکه واکنش  بر  پرسش دیگری مبنی 
بقایی  برابر رد صالحیت حمید  اش در 
دلیلی  چه  کرد:  اظهار  بود  خواهد  چه 
صالحیت  تائید  ایشان  که  دارد  وجود 
نشود همانطور که بقیه تائید صالحیت 
شدند ایشان هم باید تائید شوند و من 
را  ام  تالش  تمام  مختلف  های  راه  از 
می کنم و ان شاء ا... مشکلی هم پیش 
به  پاسخ  در  همچنین  آید.وی  نمی 
احتمال  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال 
ائتالف وی با اصولگرایان در انتخابات 
اظهار  بود  خواهد  صورت  چه  به  آتی 
آقای  هدف  کنم  نمی  فکر  من  کرد: 
به  رسیدن  صرفا  عزیزم  برادر  بقایی 
این  ما  باشد  جمهوری  ریاست  کرسی 
را قبول نداریم و درست نمی دانیم اما 
برای  را  خود  وظیفه  کنیم  تالش  باید 

انجام دهیم. اعتالی جامعه 

هستند  حصر  در  ای  عده  اینکه 
مخالف نظر ما است

و  حصر  در  ای  عده  اینکه  افزود:  وی 
ما  نظر  مخالف  هستند  التصویر  ممنوع 
است. من قبال هم گفتم راضی به ممنوع 
التصویری و حصر هیچ کس نیستم. این 
اعتقاد من است . برای همین اعتقاد در 
هشت ساله دولت در مواجهه با پاسداری 
از حقیقت و آزادی انتقادات سنگینی به 
ما وارد شد. من در آن مناظره انتخاباتی 
به آن آقا گفتم من به شما عالقه دارم 
را  ایرانی  نفر  میلیون  هفتاد  همه  من  و 
ضرورت  با  ارتباط  در  وی  دارم.  دوست 
کرد:  اظهار  نظام  سیستم  در  اصالحات 
در سیستم  دائمی  ما خواهان اصالحات 
ادعا  کس  هیچ  هستیم.  خودمان  اداری 
نقاط  است.  درست  چیز  که همه  نکرده 
ضعفی داریم . سال ۸4 گفتم دارم وارد 

محدوده ممنوعه قدرت می شوم.

اظهارات احمدی نژاد در نشست خبری

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   ۲- ۲۰ 43 4۲ 3۲  / 66 66 44 3۲     

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

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است

خرید، فروش و مشاوره 
انواع اتومبیل های لوکس

 خارجی، صفر و کارکرده 

اتومبیل دلخواه خود را
 10 روزه از ما تحویل بگیرید

09151612048 - بنیابادی    09155615370 - زینلی    32436565
آدرس: بین پاسداران 27 و تقاطع محالتی

همکار محترم سرکار خانم عالیه پیشه ور 
ضایعه دردناک درگذشت دایی گرامی تان

را خدمت شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض نموده، از خداوند منان
 برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

همکاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی  

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  زمینی - تعداد محدود 
تاریخ اعزام: 96/1/۲9

مصادف با مبعث حضرت رسول اکرم )ص(
 دفتر خدمات مسافرتی، جهانگردی و زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    
تلفن:  3۲۲۲4113

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

ضمن تقدیر و تشکر از یاد شدگان ذیل به اطالع می رساند مراسم چهلم

 شادروان کربالیی سید ابوتراب موسوی
 )رزمنده بسیجی،جهادگر و فرهنگی بازنشسته(

 امروز پنجشنبه 96/01/17 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل مسجد حضرت ابوالفضل )ع( واقع در پاسداران 23 
منعقد  می گردد  

حضرت آیت ا... حاج سید علیرضا عبادی نماینده محترم ولی فقیه در استان و سردار بزرگوار حاج غالمرضا احمدی فرماندهی محترم 
سپاه علی بن ابیطالب )ع( استان قم که شخصا ابراز همدردی و تسلیت فرمودند 

سادات معظم و اهالی محترم روستای سیوجان  - اهالی روستاهای نوکند باقران ، رکات ، زینی ، دهنو ، مساوری و ... ، سردار پالرک 
ریاست محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات کل کشور و همکاران گرامی شان- سردار شوشتری جانشین  محترم ستاد بازسازی 
عتبات عالیات کل کشور  و همکاران گرامی شان- حجت االسالم و المسلمین حاج آقای فصیحی نماینده اسبق محترم ولی فقیه در 
ستاد بازسازی عتبات عالیات کل کشور - جناب آقای دکتر خوشرو معاونت محترم مهندسی ستاد بازسازی عتبات عالیات کل کشور 

و همکاران گرامی شان- جناب حاج آقای جعفری مسئول محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات سامرا و همکاران گرامی شان- جناب سرهنگ جوینده ریاست محترم ستاد بازسازی 
عتبات عالیات خراسان جنوبی و همکاران گرامی شان- جناب حاج آقای اسماعیلی مسئول محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات امامزاده سید محمد شهر بلد عراق و همکاران گرامی 
شان- حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای ابوطالبی نماینده محترم ولی فقیه در ستاد بازسازی عتبات عالیات سامرا - حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای خیرآبادی 
نماینده محترم ولی فقیه در قرارگاه مرکزی انصار- حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقای حمزه خانی نماینده محترم ولی فقیه در قرارگاه انصار استان - سردار باغبانی هیئت 
رزمندگان سیستان و بلوچستان - سردار دهقان شورای اسالمی شهر مقدس مشهد- جناب سرهنگ اوحدی فرماندهی محترم قرارگاه انصار استان و همکاران محترم شان جناب 
سرهنگ غالمی رئیس کانون بازنشستگان سپاه انصار الرضا )ع( استان و همکاران گرامی شان- جناب سرهنگ قاسمی فرماندهی محترم سپاه انصار الرضا )ع( خراسان جنوبی و 
همکاران گرامی شان- حجت االسالم و المسلمین حاج آقای نوفرستی نماینده ولی فقیه در سپاه انصار الرضا )ع( و همکاران محترم شان- ریاست محترم دانشگاه صنعتی بیرجند و 
اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و همکاران گرامی شان و دانشجویان دانشگاه صنعتی - ریاست، کارکنان و مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی  - کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش استان- جناب حاج آقای سجادی ریاست محترم آموزش و پرورش بیرجند و همکاران گرامی شان- هیئت محترم سادات خراسان جنوبی- کسبه 
محترم خیابان منتظری )خاکی(  نمازگزاران و هیئت امنای محترم مسجد حضرت ابوالفضل )ع( ، مسجد چهارده معصوم )ع(  و حسینیه علی اکبری های مقیم بیرجند- آقایان دکتر 

پرهیز ، خداشناس، ریاسی - ریاست و پزشکان و کارکنان بیمارستان حضرت ولی عصر )عج( خصوصا بخش اورژانس،آی سی یو و دیالیز  - کارکنان مرکز دیالیز خیابان بهشتی


