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احمدی نژاد:
حضور و ثبت نام در انتخابات صرفاً برای 
حمایت از برادر عزیزم آقای بقایی است.

 اکبر ترکان: 
اصولگرایان که در این اجالس بسیار مهم

جمع شدند توقع ما خیلی باالتر از این بود

آیت ا.. جنتی:
رسانه ها در خصوص شرایط داوطلبان

ریاست جمهوری روشنگری کنند.

واکنش نادران به ثبت نام احمدی نژاد
پایان احمدی نژاد!

علی برکت ا... !

اژه ای جایگزین رئیسی  در هیئت نظارت بر انتخابات شد/ترامپ: توافق با ایران مایه ننگ است/ روسیه: سیاست های آمریکا  در قبال ایران قابل درک نیست/ گروه 7 : آزمایش های موشکی  ایران نگران کننده است/ثبت نام رئیس جمهور پیشین یک عمل انتحاری بود/ استاد بیرجندی جغرافیای سیاسی نامزد انتخابات شد  / صفحه۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

ضرورت رصد انتخابات 
شورای شهر با چشم مسلح !

* مهرآئین

 طی دوره های اخیر همزمانی انتخابات ریاست جمهوری
با انتخابات شورای شهر و روستا با رویکرد کاهش 
هزینه ها در دستور کار مجریان قرار گرفت.کاری 
که باعث شد انتخابات شوراها تحت الشعاع رویداد 
عظیم و بسیار مهم انتخاب رئیس جمهور قرار گیرد 
و باتوجه و تمرکز جامعه بر انتخاب رئیس قوه مجریه 
از نشاط انتخابات شوراها کاسته شود. بررسی تعداد 
آرا شورای شهر در دور پیشین در شهر ما حاکی از 
آن است که فقط کسر کوچکی از شرکت کنندگان  
در انتخابات پس از انداختن رأی خود به کاندیدهای 
ریاست جمهوری سراغ صندوق شورا رفتند . تفاوت 
معنی دار آمار شرکت کنندگان در انتخابات ریاست 
تفاوتی  بی  شاهد  بیرجند  در  شوراها  و  جمهوری 
خراسان  استان  مرکز  جمعیت  از  بزرگی  بخش 
به  این  به سرنوشت شهر خویش است و  جنوبی 
باشد پذیرفتنی نیست. بدیهی است  هر دلیل که 
مهندسی  باشد  اندک  مشارکت  که  فضایی  در 
انتخابات توسط افراد، باندها جریانهای سیاسی و 
نظام قومی وقبیله ای ممکن است و اشخاصی با 
کمترین آرا و شایستگی ها به فرصتها و موقعیتهایی 
ریزی  برنامه  آن  برای  که  کنند  می  پیدا   دست 
کرده اند و این برنامه ریزی ها البته الزاما به معنای 
دلسوزی برای شهر و مردم آن نیست! پس پایین 
به سرنوشت  تفاوتی  بی  و  مشارکت  میزان  بودن 
که  است  آسیبی  و  ضربه  اولین  منطقه  و  شهر 
توسط خود شهروندان به آینده و روند توسعه آن 
پدیده  این  بروز  از  جلوگیری  راه  و  شود  می  وارد 
نامبارک،حضور حداکثری و مسئوالنه در انتخابات 

شوراهاست . ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

خرده فروشی کاالهای 
وارداتی در مرز مجاز شد

فقط 5 درصد از تولیدات معدنی استان خام به فروش می رسد / افتتاح فاز اول کارخانه  فرآوری طال تا پایان سال 
75درصد از صنایع استان زیر70درصد ظرفیت خود تولید دارند / 25درصد صنایع استان تعطیل است /  صفحه ۷
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پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
 مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گل محمدی
مدیریت  محترم  بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

با عرض تبریک سالگرد تاسیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی تالشهای ارزنده شما را در آغاز پروژه طرح 
هادی روستای ماسن ارج نهاده ، توفیق شما و همه همکاران محترم را از خداوند مسئلت داریم.

شورای اسالمی، دهیاری و اهالی روستای ماسن

آگهی استفاده از حق تقدم خرید سهام جدید 
شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( 

شماره ثبت: 932      شناسه ملی: 10360026690

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: در راستای 
ماده 169 اصالح قسمتی از قانون تجارت و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت 
دوم( مورخ 95/11/24 مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 1۸00000000 ریال به مبلغ 
3600000000 ریال افزایش یابد. لذا هر یک از سهامداران محترم که تمایل به افزایش سرمایه 
دارند، می توانند حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهی برای خرید سهام ناشی از افزایش 
سرمایه نسبت به سهامی که مالکند به ازای هر سهم مبلغ 375000 ریال به صورت نقدی به 
حساب شماره 01056272۸2003 بانک ملی واریز و فیش واریزی را به دفتر شرکت واقع در 

بیرجند، خیابان آزادی، کوچه بانک ملی، پالک ۸ تحویل و رسید دریافت نمایند.
الزم به ذکر است چنانچه در پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به استفاده از حق 
تقدم خود اقدام ننمایند، هیئت مدیره مجاز خواهد بود حق تقدم های استفاده نشده بابت افزایش 
سرمایه و پاره سهم های ایجاد شده را به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر سهامدار واگذار نماید و 

این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد.

به یک فروشنده جهت کار در شیرینی فروشی نیازمندیم.هیئت مدیره شرکت خاورپیشه
 09032158953 - 32430383

جناب آقای محمدرضا پاک گهر
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

 سرپرست اداره کل امورمالیاتی خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را از درگاه باری تعالی مسئلت می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی مرغداران بیرجند 

و شرکت خاور پیشه

پدرم نیست ولی خاطره هایش باقیست   
 یاد آن قلب پر از مهر و صفایش باقیست  

 ... وحاال در غیاب آن مهربان پدر؛ دل هایمان به سایه پر فیض مادری خوش 
 است که نعمت بی حد خداوند ویادگار روزهای طالیی حضور پدر است

دومین سالگرد در گذشت پدر عزیزمان

حاج علی اکبر شمشیرگران
 را گرامی می داریم. یادش سبز ، روحش شاد، نامش ماندگار 

فرزندان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت  مرحوم مغفور 

شادروان محمود اکبرپور 
جلسه یادبودی  امروز پنجشنبه 1396/1/24 از ساعت 
3 الی 4 بعدازظهر درمحل هیئت محترم ابوالفضلی 
گرامی  سروران  شما  شود، حضور  می  برگزار  )مصلی( 

موجب تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: اکبرپور، قندریزان

به مناسبت درگذشت  بزرگ خاندان
 مرحوم مغفور 

حاج علی اصغرباللی مود 
 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 1396/1/24

از ساعت5:15ا لی6:15 بعدازظهر
درمحل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب(

 و همچنین مراسم پرفیض دعای کمیل
  امشب از ساعت 8  الی 9  در محل مسجد امام رضا)ع( )واقع در انتهای غفاری10

نبش ظفر( برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

 خانواده مرحوم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان حاج حیدرعلی بهروان
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/1/24 از ساعت 14:45 الی 
15:45 در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب(برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن فقید سعید  
و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بهروان ، بهدانی ، گرامیان
مهدوی کیا و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه خانم کنیز رضا برنجی )همسر حاج محمد علی آبادی(
 مراسم یادبودی امروز پنجشنبه 96/1/24 از ساعت 4:15 الی 5:15 بعدازظهر در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: برنجی، علی آبادی، اناری، مسعودی، شکوهی نسب، توتونی
عاملی، جعفری گیو، شبانی گیو و سایر بستگان 

پنجمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

کربالیی اکبر عباسی
 را به یاد همه خوبی ها و فداکاری هایش  با ذکر صلواتی 

گرامی می داریم.

خانواده عباسی 
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یارانه ها شنبه واریز می شود 
جام جم-سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: هفتاد و چهارمین دوره یارانه نقدی شنبه ۲۶ فروردین  ۹۶ سال جاری واریز 
می شود.براساس این گزارش؛ یارانه نقدی برای هر نفر 45500 تومان بوده که به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
همچنین یارانه فروردین از بامداد روز یکشنبه برای سرپرستان خانوار قابل برداشت است.

انتشار کارنامه دکتری، 2۸ فروردین 

جام جم-مشاور عالی سازمان سنجش گفت: 
کارنامه آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز 
سال ۹۶ در ۲۸ فروردین ۹۶ بر تمامی داوطلبان 
قرار  سنجش  سازمان  سایت  روی  آزمون  این 
می گیرد. وی افزود: دفترچه راهنمای انتخاب 
رشته های تحصیلی ۳۰ فروردین ۹۶ بر روی 

سایت سنجش قرار می گیرد.

قیمت سیمان 15 درصد افزایش یافت

سیمان،  انجمن  جدید  مصوبه  فارس-طبق 
قیمت سیمان در کشور افزایش یافت به طوری 
که نسبت به نرخ های مصوب قبلی که مربوط 
به سال ۹۳ است،  15 درصد رشد داشته است. 
مربوط  سیمان  قیمت  تعیین  قبلی  مصوبه 
به  از آن،  بعد  البته  بود که  به ۳1 خرداد ۹۳ 
دلیل رکود در ساخت و ساز این افزایش قیمت 
چندان لحاظ نشد و کارخانه ها محصول خود را 

با تخفیف به مشتریان عرضه می کردند.

به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد

پرداخت  و  رکود  از  بسته خروج  اجرای  از  پس 
به  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   ۴ از  بیش 
متقاضیان انبارهای خودروسازان خالی شد. اما 
این کمک مالی دولت به خودروسازان منجر به 
کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت هیچ یک از 
خودروهای تولید داخل نشد.سال گذشته شورای 
های  مدل  برخی  قیمت  افزایش  مجوز  رقابت 
خودرو را به خودروسازان داخلی داد اما این مجوز 
اثر روانی بیشتری بر بازار آزاد خودرو گذاشت. به 
نحوی که برخی خودروهای داخلی بین ۸۰۰ هزار 

تا ۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند.

نرخ جدید مرغ و مشتقات آن اعالم شد

نرخ  ماهی  و  پرنده  اتحادیه  جم-رئیس  جام 
جدید مرغ و انواع مشتقات آن را در بازار اعالم 
کرد.وی گفت: هم اکنون نرخ مرغ زنده ۴۸۰۰ 
طبخ  آماده  مرغ  کیلوگرم  هر  قیمت  تومان، 
تحویل  تومان،   ۶۳5۰ کشتارگاه  درب  فروش 
درب واحدهای صنفی ۶5۰۰ تومان و نرخ آن 

در مراکز خرده فروشی ۷15۰ تومان است.

سرمقاله

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( عامل قابل توجه  دیگر 
به عنوان آسیبهای انتخابات شورا که برآیند خالهای 
قانونی است و باید توسط قانونگذاران برای رفع آنها 
کوشش شود رها بودن نظام پذیرش کاندیداهاست 
به این معنی که هر فردی با هرتخصصی و تجربه 
ای این شانس و امکان را دارد که در فهرست انتخاب 
شوندگان قرار گیرد. حال آنکه حوزه فعالیتهای شوراها 
با وجود گستردگی و تنوع آنچنان نیست که هر تجربه 
زد.به خصوص  پیوند  آن  به  بتوان  را  تخصصی  و 
این سالها که در تمام زمینه ها تخصص ها ویژه و 
اختصاصی شده است.ورود  به این عرصه نیز نباید 
سئوالی  باشد.این  کتاب  و  بی حساب  و  قاعده  بی 
است که این روزها برای بسیاری ایجاد شده است  
آیا هرکس با هر مدرک تحصیلی و هر میزان تجربه 
به خود اجازه می دهد عمل قلب انجام دهد؟آیا با 
هرکس با هرمدرک و هر اندازه سابقه کار حاضر می 
شود در جایگاه یک مهندس عمران و آرشیتکت نظر 
بدهد؟ .آیا هرکس با هر عنوان ،تجربه و مدرک می 
تواند در موقعییت یک روان شناس بنشیند و مشاوره 
بدهد؟واقعییت این است که تا کنون جز درباره افراد 
متقلب وشارالتان  چنین چیزی گزارش نشده است 
گیری  تصمیم  و  شهر  شورای  به  ورود  اما  !امروزه 
درباره  آن با وجود همه پیچیدگی های تخصصی 
و ریز بینی های فرهنگی و اجتماعی گویا کاری از 
جنس هرکی هرکی! تلقی می شود . بررسی ترکیب 
، سوابق ، تخصص و تجربه حدود140عالقه مند 
به عضویت در شورای شهر آینده بیرجند شاهد آن 
است که بسیاری از این عزیزان گویا چنین باوری به 
میدان آمده اند. البته با توجه به عملکرد بسیار ضعیف 
و حضور راحت و بی دغدغه اکثریت افراد در شوراهای 
این سالها شاید این افراد در مقام مقایسه به خود حق 
بدهند خود را چند سر و گردن از حاضران باالتر هم 
بپندارند اما بی تعارف باید بگوییم که شورا تخصصهای 
مشخصی می خواهد و تجربه و تعهد نیز البته الزم 
و ملزوم هم اند. این اما برای کسانی معنا دارد که 
دغدغه خدمت دارند و صدالبته برای آنانی که ورود 
به این عرصه را چونان )رانتی(برای ترقی در عالم 
سیاست، شهرت و تامین منافع اقتصادی تلقی می 
کند.این عبارات کامال بی معناست. در میان تخصص 
های الزم در شوراها به طور حتم وجود افرادی از 
میان مهندسان معماری ،برنامه ریزان شهری ،جامعه 
شناسان، روانشناسان ، وکال، متخصصان بهداشت 
محیط ، هنرمندان ) هنرهای تجسمی ( و کارشناسان 
فضای سبز پذیرفتنی و بلکه واجب است اما نگاهی 
گذرا به فهرست افراد در نوبت برای انتخابات شورای 
شهر بیرجند نشان می دهد که متخصصان مرتبط با 
حوزه فعالیت های شهری نسبت به کل اندک است در 
بین این افراد کارمند و فرهنگی بازنشسته ، بازنشسته 
ارتش و نیروی انتظامی، پزشک ، روحانی ، ذاکر و 
مداح ، انبوه ساز، کاسب و اعضای شورای سابق )با 
شعار خدمت بیش از پیش ( حضور دارند.در وضعی که 
شهر بیرجند در زیر ساختهای شهری ،آسفالت خیابانها 
،احیای بافت فرسوده، بازگشایی معابر، ایجاد پارکینگ 
،تقاطع غیر هم سطح ،المان های )ثابت( شهری ،حفظ 
و توسعه ی فضای سبز دفع بهداشتی زباله ها) ایجاد 
کارخانه کمپسوت( ویا برنامه های فرهنگی وهنری با 
رویکرد ایجاد نشاط عمومی و... گرفتار دهها مسئله 
اساسی است ، رویکرد شورا در سالهای اخیر، دعوا، 
قانون و عدم  ،رویه خالف  درگیری، مخفی کاری 
شفافیت در برابر رسانه ها و در دوره ای برگزاری 
جلسات پشت در های بسته و بزرگنمایی کارهای 
و  روزمره  کارهای  دیگر  روایت  .به  است  کوچک 
معمول در این شهر همه حکم شکستن شاخ غول 
داشته است!و افسوس که گاه به شکل مضحکی 
شهروندان  شعور  به  توهین  و  مردم  درک  با  بازی 
بوده است. ظریفی می پرسید آیا کسانی که یک پل 
 معمولی را پل بزرگ می خوانند اگر قرار بود سازه ای

به عظمت پل اهواز را در این شهر بر پا کنند چه اسمی 
روی آن می گذاشتند!؟

سنگ چینی وسط بلوار، رنگ آمیزی  دیوار باز کردن 
پردازی چند درخت  نور  راست گرد و چپ گرد و 
از  چند خیابان البته همه کاراست و پروژه!مخصوصا 
که در آستانه  انتخابات شوراها باشد  اما نمی دانیم 
چگونه است این کار ها و پروژه ها و ادعا ها در باره 
آن ها ناخواسته مارا به یاد سریال های طنز )مهران 
زیاد  آنقدر  کارها  قلم  این  اندازد.البته   مدیری(می 
است که به گفته یکی از اعضای شورا 3 ماه طول 
خواهد کشید که به رشته تحریر در آید! شاید همان 
مدت طول بکشد که شهروندان آن را مطالعه کنند و 
اگر 3 ماه هم طول بکشد که عظمت کار درک شود 
احتماال 3 ماه طول بکشد که مردم بخواهند برای  
پاداش به این همه زحمت قدم پیش گذارند.آن زمان 
حتما وقت انتخابات گذشته است!  چه خوب بود 
بزرگواران فقط در حدی خدمت می کردند که تهیه 
گزارش آن هفته ای بیش زمان نمی برد  و فرآیند 
ها طویل المدت بعدی ما همه پیش از این به آخر 
می رسید وتکلیف  شهروندان از پیش معین می شد. 
از شوخی که بگذریم  عوارض انتخاباتی از جنس 
است  سودی  شهر  شورای  گذشته  های  انتخاب 
که منفعت طلبان می برند و ضرر ولطمه ای است 
که شهر وشهروندان می بینند. با درک این مفهوم 
که حیات و پویایی و رونق اقتصاد شهری ،آرامش 
شهروندان و افزایش شادی و نشاط مردم وابسته 
به عملکرد مثبت شورای شهر است خوب است با 
چشم بازومسلح ببینیم بشنویم تصمیم بگیریم و ان 

گاه پای صندوق های رای برویم.

مهر-مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید 
دیرکرد  درصدی   ۶ جریمه  بخشش  از 
در  صندوق  این  تسهیالت  پرداخت 
صورت پرداخت اصل تسهیالت تا پایان 
توجه  با  گفت:  خبرداد.وی  اردیبهشت 
اقتصاد  عنوان  با  امسال  گذاری  نام  به 
اشتغال  و  تولید  محوریت  با  مقاومتی 
صندوق  علی)ع(  حضرت  والدت  و 
بخشش  به  تصمیم  امید  کارآفرینی 
تسیهالت  بازپرداخت  دیرکرد  جریمه 
ادامه داد: طبق  وام گیرندگان گرفت.وی 

قانون افرادی که بنا به هر دلیلی پس از 
دریافت تسهیالت از صندوق کارآفرینی 
امید در کسب و کار خود موفق نشدند 
و نتوانستند نسبت به پرداخت اقساط 
درصد   ۶ مشمول  کنند  اقدام  خود 
جریمه تاخیر تادیه دین می شوند که 
جریمه  افراد  این  از  حمایت  منظور  به 
تسیهالت  پرداخت  دیرکرد  درصد   ۶
صندوق  می شود.مدیرعامل  بخشیده 
کارآفرینی امید افزود: بر اساس تصمیم 
گرفته شده، کسانیکه تا پایان اردیبهشت 

نسبت به پرداخت اصل تسهیالت خود 
اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه 
۶ درصدی خواهند شد.نوراهلل زاده افزود: 
که  گیرندگانی  تسیهالت  برای  حتی 
به  نسبت  نمی توانند  مقرر  مهلت  در 
پرداخت اصل تسهیالت خود به منظور 
بهره مندی از بخشش جریمه ۶ درصدی 
اقدام کنند، شرایطی را فراهم کردیم تا 
بین ۲۴  آنها  و جریمه  تسهیالت  اصل 
داد:  ادامه  شود.وی  تقسیط  ماه   ۳۶ تا 
بنابراین تمام تسهیالت گیرندگانی که 

پایان  تا  هستند  معوق  جریمه  دارای 
صندوق  مربوطه  شعب  به  اردیبهشت 
تا امکان  کارآفرینی امید مراجعه کنند 
شناسایی این افراد فراهم شود.مدیرعامل 
اینکه  بیان  با  امید  کارآفرینی  صندوق 
دیرکرد  تادیه  جریم  بخشش  بخشنامه 
صندوق  شعب  تمام  به  تسهیالت 
گفت:  است  ابالغ شده  امید  کارآفرینی 
تسهیالت  تمام  شامل  بخشش  این 
مشکوک  بدهی  دارای  که  گیرندگانی 

الوصول هستند می شود.

بخشش جرائم دیرکرد تسهیالت صندوق کارآفرینی/شرایط بخشودگی جرائم

مهر-وزیر بهداشت، گفت: برای نوجوانان زیر 
15 سال همه خدمات دندانپزشکی در مراکز 
دولتی به صورت رایگان انجام می گیرد.وی 
افزود: امروز شاهد آغاز دومین مرحله طرح 
»پیشگیری از پوسیدگی دندان« برای هفت 
میلیون دانش آموز هستیم.وی ادامه داد: در 
حال حاضر ۳۶ هزار خدمت دندانپزشکی 
در ۶۰ هزار دبستان در روستاها و شهرها 
طرح  افزود:  بهداشت  است.وزیر  انجام شده 

»پیشگیری از پوسیدگی دندان« در مقطع 
و  می شود  آغاز  امسال  از  نیز  دبیرستان 
امیدواریم تعداد دندان های پوسیده ایرانیان 
در  کرد:  تصریح  برسد.هاشمی  حداقل  به 
خدمات  توانسته ایم  امید  و  تدبیر  دولت 
دندانپزشکی را در بخش دولتی گسترش 
دهیم و سهم خدمات را از 5 درصد به 1۳ 
درصد افزایش داده ایم.وی با بیان اینکه سن ۶ 
تا 1۲ سال برای دندان ها حساس است، گفت: 

باید تدبیری اندیشیده شود تا پیشگیری از 
پوسیدگی دندان ها انجام گیرد.وزیر بهداشت 
اظهار کرد: برای نوجوانان زیر 15 سال همه 
خدمات اعم از پر کردن، کشیدن و کارهای 
تخصصی در مراکز دولتی به صورت رایگان 
انجام می گیرد.وی افزود: دندان های خراب در 
دهان ایرانیان بسیار بیشتر از افرادی که در 
کشورهای پیشرفته زندگی می کنند، است؛ 
تقریباً آنان در سن ۳5 سالگی زیر 5 عدد 

دندان کشیده یا پر شده دارند اما برای ما 
بیش از 1۳ دندان است.وی تأکید کرد: در 
بسیاری از کشورها مردم دندان خراب ندارند 
است؛  شده  داده  صحیح  آموزش  که  چرا 
یعنی از سن ۶ سالگی که دندان های شیری 
از دندان  مراقبت  آموزش صحیح  می افتد، 
باعث  زدن  مسواک  گفت:  می دانند.وی  را 
می شود که حداقل از ۴5 درصد از پوسیدگی 

دندان پیشگیری شود.

ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان به دانش آموزان زیر ۱۵ سال

طرح مسکن مهر باعث افزایش تورم در کشور شد

ایرنا - مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طرح 
مسکن مهر باعث افزایش تورم در کشور شد ،همین تورم باعث شد 
که قرارداد ساخت مسکن مهر در هر متر مربع از ۳ به ۷ میلیون 
ریال افزایش پیدا کند.وی افزود: تامین منابع مالی برای اجرای طرح 
مسکن مهر در کشورمان تورم ایجاد کرد البته من نمی گویم تمام 
تورم ایجاد شده به طرح مسکن مهر برمی گردد، اما باید قبول 
کنیم که این طرح باعث افزایش تورم در کشورمان شد. وی افزود: 
در طرح ابتدایی مسکن مهر قرار بر این بود که 5۰ الی 1۰۰ هزار 
واحد مسکونی با ارائه تسهیالت از جمله واگذاری زمین و تامین 
مالی و زیرساخت های مورد نیاز طراحی و تولید شود،اما بعدها 
حجم این طرح تغییر کرد و در حجم بسیار بزرگتری به اجرا درآمد.

واریز متمرکز حقوق سرباز معلمان، حق التدریسی ها و نیروهای قراردادی

ایسنا-مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از الحاق حقوق نیروهای قراردادی، حق التدریسی ها و سرباز معلمان به بند »و« بودجه خبر داد 
و گفت: بدین ترتیب پرداخت متمرکز حقوق این افراد از فروردین یا اردیبهشت انجام می شود.وی  با بیان اینکه خوشبختانه در راستای اجرای بند »و« 
تبصره ۹ قانون بودجه حرکت می کنیم اظهار کرد: بر این اساس پرداخت حقوق کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و غیررسمی اعم از حق التدریس ها، 
سرباز معلمان و نیروهای قراردادی در یک ساختار کلی و به صورت هماهنگ انجام خواهد  شد.وی افزود: جلساتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 
حال برگزاری است تا بتوانیم از این ماه و یا از ماه آینده پرداخت حقوق معلمان رسمی و غیررسمی را به صورت متمرکز داشته باشیم.مدیرکل برنامه 
و بودجه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این امر بار مالی به دولت تحمیل نمی کند گفت: تنها بحث هماهنگی و همزمانی در سیستم 
پرداخت است و اگر کلید بخورد دیگر شاهد تاخیر در پرداخت حقوق بویژه برای حق التدریسی ها، سرباز معلمان و نیروهای قراردادی نخواهیم بود 
این در حالی است که در سال های گذشته به علت قرار گرفتن  بودجه حقوق و مزایای این افراد در بند »سایر هزینه ها« آموزش و پرورش با کمبود 
بودجه و تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق پرسنل غیررسمی مواجه بود.مجاوری ادامه داد: بزرگترین حسن پرداخت متمرکز عدم تاخیر در دریافت 
حقوق است و قطعا یکی از دستاوردهای خوب دولت است. هدف ما این بود همانطور که معلم رسمی ما در موعد مشخص حقوق می گیرد حق 

التدریسی های ما هم حقوق بگیرند. بر این اساس تقریبا می توان گفت پرداخت حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ هزار مشمول این تبصره، سامان می یابد.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

خریدار 206 
مدل 93 یا 94 - فول 
رنگ سفید - بدون رنگ

 یا با رنگ - بدون واسطه 
 ماشین خانگی باشد.
09031614320

آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند

کالس های تقویتی و کنکور در تمام پایه های تحصیلی 
با حضور اساتید برجسته استانی 

کالس های جمع بندی 

آدرس: میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3 
تلفن: 32232943 - 09304751599

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
به موجب پرونده های اجرایی کالسه ۹5۰۹۹۸5۶5۶۲۰۰۲۳۶ و ۹5۰۹۹۸5۶5۶۲۰۰۳۷۴ صادره از شعبه اول 

شورای حل اختالف سربیشه، آقای احمد امیرآبادی فرزند حسن به پرداخت مبلغ 1۲1.1۳۲.۷۴۴ ریال در حق آقای نادر 
دستجردی و مبلغ 1۴.5۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده که بابت محکومیت خویش، نامبرده 
تعداد ۴ راس گاو نر واقع در روستای کالته بشگز مود معرفی نموده که طبق نظریه کارشناس محلی در حال حاضر جمع تقریبی 
وزن آنها 1۶۰۰ کیلوگرم به ارزش هر کیلوگرم 1۲5.۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردیده اموال مذکور در مورخ ۹۶/۰۲/۰۶ 
ساعت 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان 
اعالم شده شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد  نماید برنده مزایده خواهد بود. 1۰ درصد ثمن معامله فی المجلس از 
برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم 
اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 1۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت 
پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به خریدار تحویل 
خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از اموال می باشند، می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام مراجعه 

تا امکان بازدید آنها فراهم گردد. ضمناً هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مظفری - قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف سربیشه 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مرزنشینان آریا سازان مهراب مود   تاریخ انتشار: 96/1/24

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان آریاسازان مهراب مود ساعت 1۷:۰۰ روز 
 پنجشنبه 1۳۹۶/۲/۷ در محل حسینیه صاحب الزمانی )عج( مود برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت ۸:۰۰ 
تا 1۲:۰۰ تا تاریخ 1۳۹۶/۲/۶ به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹5- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال ۹۶- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی- انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - طرح و تصویب عضویت در اتحادیه تعاونی های 
مرزنشینان استان - طرح و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی - طرح و تصویب آیین نامه مالی و 
معامالتی - طرح و تصویب آیین نامه حدود و اختیارات مدیر عامل- طرح و تصویب آیین نامه حقوق و مزایا 

و پاداش هیئت مدیره - طرح و تصویب آیین نامه تنخواه گردان 
هیئت مدیره تعاونی
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آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

به دو نفر خانم با ساعت کاری و شرایط ذیل نیازمندیم
صبح از 7/30 تا 2* ** عصر از 2 تا 8/30

آشنا به حسابداری و کامپیوتر / ساکن منطقه معلم، پاسداران یا مدرس
ضامن معتبر / بیمه + حقوق  

لطفاً رزومه خود را به 09031614320 -  32438915 ارسال کنید. ـم
دی

نـ
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نی

کار خوب اتفاقی نیست



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
پنجشنبه * 24 فرودین  1396*شماره 3757

گزارش آقای مسعودیان عالی بود اما باور کنیم 
مشکل از مسئوالن نیست ما بیرجندی ها غریبه 
داشته  خود  پیش  را  ها  بهترین  اگر  و  پرستیم 
باشیم باز هم چشم و نگاهمان به سایر جاها و 

مناطق کشور و دنیا است 
936 ... ۸۲۰

تا  که  دوستانی  برای  داره  تاسف  جای  واقعا 
ازدولت  میگن  سریع  میشه  افتتاح  ای  پروژه 

تدبیرو امید تشکر می کنیم
915...964

ورودی بلوار شعبانیه از سمت مهر شهر با توجه 
پارکینگ  شده   ، خالی  فضایی  یه  داشتن  به 
با توجه به گرم شدن هوا  خودروهایی بزرگ و 
برای  این خودروها  دود  ها  پنجره  نمودن  باز  و 
اهالی این محل آزار دهنده است لطفا یه اقدامی 

در جهت رفع این مشکل انجام دهید
933...436

این  برای  کارگران  آیا  بدید  جواب  شما  باسالم 
این قشر  آیا  وطن و سرزمین تالش نمی کنند 
دیگر  نصف  از  کارگر  حقوق  چرا  هستند  اجنبی 
اقشار پایین تر باشد از حق سنوات 1۰۰میلیونی 
باشند  محروم  پرستاران  و  کارمندان  و  معلمان 
و  کنند  پرداخت  پول  باید  مدارس  نفت  برای  و 
وکارمند  پرستار  و  معلم  به  که  ای  یارانه  همان 
است  عدالت  این  آیا  بگیرند  شود  می  پرداخت 
چرا باید اینقدر اختالف طبقاتی باشدکارگر خانه 
ندارد بقیه در فکرخانه دوم یا باغ تفریحی خود 

است خواهش میکنم عدالت را اجرا کنید.
915...674

از  باید  کردن  رانندگی  درست  فرهنگ  ساختن 
این  آغاز گردد و  رانندگی  درون آموزشگاههای 
وظیفه راهنمایی و رانندگی هست که این روش 

را تبیین کند .
915...315

در خصوص نرده های خیابان جمهوری اسالمی 
فرموده  شهر  شورای  اعضای  از  صباغ  آقای 
است  بوده  شده  کارشناسی  این طرح  که  بودند 
برای تردد  بوده چرا  این طرح کارشناسی  اگر   .
امدادی  ماشین   ، دستی  گاری   ، ویلچر   ، مردم 
هیچ کار کارشناسی شده نبوده و در نظر نگرفته 
اند .چرا هیچ کدام از مسئوالن ما حاضر نیستند 
اگر اشتباه کرده اند آن را قبول کنند و همیشه 
و  باشند  می  خود  گذشته  اعمال  توجیه  دنبال 
را  معضل  کردیم  اشتباه  اگر  بگیریم  یاد  بیایید 
حل کنیم.حداقل برای یک بار شهامت به خرج 

دهید و بگویید که اشتباه شده است.
ارسالی به تلگرام آوا
افتتاح رو که هرکسی بلده افتتاح کنه وهمچین 
ولی  کنه  تموم  خودش  بنام  رو  هایی  لقمه 
ها پروژه  این  تموم  بینیم  می  کنیم  توجه   اگه 
به  شروع  و  شده  اعتبار  تامین  قبلی  دولت  در 

ساخت شده و حاال به اتمام رسیده است
915...964

سالم    آوا . به سمع مسئوالن   هنر برسانید . جایی 
. که   آقای   مسعود   مسعودیان     بسی   تاسف   است 
تاریخی     و   شهر    گالیه   کرده    هنر      از  مسئوالن   
آقای    مسعودیان هنرمند   معرف  بیرجند   به   گفته 
بخواند. خرابه     را    ما   نصرا... رادش    استان   آقای     

این   حرفها   جای    جواب   دارد. باتشکر
915...915

خاموش   نصفشون  آزادی  پارک  المپهای 
هستند آنهایی که هم روشن می شن یا کثیفند 
هم  سبز  ِفضای  شن  می  روشن  وقت   دیر  و 

تبدیل شده به کویر
93۰...۲4۸
 مدیریت   بانک    مرکزی   لطفا    بیمه    هایی که  تحت 
  نظارت صندوق   آرمان    هستند تکلیفشان را   مشخص

  نمایید که    شهروندان     گول    حرفهای       مسئوالن   این 
دفاتر   را   نخورند.

915...915
با سالم روی دیوارهای تازه ساز در بلوار مجیدیه 
شده جای تبلیغات گروهی از مردم که با رنگ و 
اسپری به جان زیبایی شهر افتاده اند مسئوالن 

رسیدگی فرمایید
939...919
نمیدانم رانندگان محترم کی می خواهند راهنما 
زدن را یاد بگیرند یا راهنما نمی زنند یا وقتی که 
افتند. می  راهنما  بیاد  تازه  دارند  یا چرخش  دور 
اعمال  و  رصد  را  موارد  این  رانندگی  راهنمایی 

قانون کنه
915...9۰5
آب  بار  چندین  وفاضالب  آب  اداره  متأسفانه 
 خیابان انقالب رو قطع میکنه و هیچ اطالع رسانی
مشترکین  به  گذاشتن  احترام  فرهنگ  کنه  نمی 

اصال درسازمانهای ما جا نیفتاده.
937...99۰
ناسپاسی  همه  این  از  دلم  آواجان  سالم 
که  هنرمندی  دوستان  یا  دوست  آمد  بدرد 
چهارراه  حاشیه  سنگهای  خشن  چهره  روی 
تابلوهای  امکانات  کمترین  با  میدانها  و  ها 
شناسم نمی  را  کردند  راخلق   زیبایی 
اینها  است  حقشان  که  میگویم  مریزاد  اما،دست 
را  زیبایی  اما  نیستند  میلیونی  المانهای  شاید 
برایمان به ارمغان آوردند دلمان رابه تکریمشان 

آذین بستیم گل کاشتید دوستان خداقوت
ارسالی به تلگرام آوا
خندان  ولی  دردمند  هنرمند  گزارش  آواجان 
درصحنه  بود  عالی  مسعودیان  آقای  بیرجندی 
آبروداری کرد دست  کشوری خوش درخشید و 

مریزادبیاییم قدرشان را بیشتر بدانیم
ارسالی به تلگرام آوا

تولید 183 میلیارد تومان محصوالت دامی با تالش عشایر
صدا وسیما-مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل امور عشایر استان تولیدات عشایر را در این مدت 15 هزار و ۲۲۰  تن اعالم کرد و گفت: از این مقدار 9 هزار تن شیر و فرآورده های 
لبنی، 5 هزار و 9۰۰ تن گوشت قرمز و 3۲۰ تن کرک، مو و پشم است.قوسی افزود: تولیدات عشایر استان علیرغم خشکسالی ها و شرایط بحرانی در زمینه تأمین آب و گرانی 
علوفه در سال گذشته، دو درصد از لحاظ تناژ و 5 درصد از نظر ارزش، در مقایسه با سال 94 افزایش داشت.وی گفت: تولیدات عشایر به استانهای همجوار نیز ارسال می شود.

جوابیه شرکت مخابرات استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/1/19 در خصوص واگذاری تلفن در مهر 
شهر به اطالع می رساند تجهیزات مربوطه نصب 
مناطق  برای  تلفن  نام  ثبت   96/1/14 تایخ  از  و 
مذکور آغاز شده که مستدعی است متقاضیان تلفن 
برای ثبت نام به فروشگاه های برند مراجعه و اقدام 
نمایند.بدیهی است پس از ثبت نام عملیات سیم 

کشی و واگذاری و دایری انجام خواهد شد.

جوابیه اداره کل راهداری

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
شما مورخ 96/1/19 به اطالع می رساند ،تابلوی 
محدودیت سرعت در تمام نقاط و مسیر ها نصب 
گردیده است و سرعت مجاز بین دو دوربین نیز 
راه  مسیر  در  که  باشد  می  مجاز  سرعت  همان 
سرعت  ممیزی  طرح  است.ضمنا  گردیده  قید 
تابلوهای  وضع  تنظیم  جهت  استان  راههای  در 
که  است  اقدام  دست  در  سرعت  محدودیت 

خالهای موجود با اجرای طرح رفع خواهد شد.

شهر انسان های بزرگ می خواهد

حرف  همیشه  که  آوا  مردمی  روزنامه  به  سالم 
روز   . است  زده  فریاد  را  خطه  این  مردم  دل 
کیلویی   ۲۰۰ کاندیدای  از  جذابی  اخبار  گذشته 
که  پیرمردی  و  جوان  تا  جمهوری  ریاست  
اجرایی  مقام  عالیترین  صندلی  بر  تکیه  سودای 
بدون   . خواندم  روزنامه  در  داشت  را  کشور 
از  بعضی  شکل  و  تیپ  و  نوع  به  ما  همه  شک 
حال  خندیدیم  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
اینکه در شهر خودمان بیرجند نیز گاها احساس 
شباهت بی  نیز  افراد  برخی  حضور  شود   می 

به تنوع کاندیداهای ریاست جمهوری نیست .
به همین منظور خواستم چند خطی را از روزنامه 
شما با مردم و کاندیداهای محترم سخن بگویم : 
عزیزان من به قول معروف به جز دور اول و دوم 
شانسی  مدیریت شهری  و  از شورا  بیرجند  شهر 
نداشته است و این را نمی توان همه اش را به 
پای اقبال بد گذاشت چرا که در یک کفه ترازو 
این متغییرها ، نخبگانی هستند که باید احساس 
تکلیف کنند و بیایند که بعضی می آیند و بعضی 
هم نمی آیند ) و جای آنها هر کسی به خودش 
اجازه می دهد با هر سطح از اطالع و اشراف به 
از سوی دیگر من و شمای  ( و  بیاید  امور شهر 
هم  گاهی  و  دقت  با  گاهی  که  شهروند هستیم 
بدون توجه انتخاب می کنیم و آینده شهر خود را 

به این ترتیب رقم می زنیم 
که  است  این  موقعیت  این  در  من  خواهش  اما 
خوب انتخاب کنیم چرا که  شهر ما انسان های 
بزرگ می خواهد و انسان های بزرگ هستند که 
و  دارند  باالیی  دید  افق  و  نو  و  بزگ  های  ایده 
بدون شک بیرجند ما همیشه ضربه خورده همین 
نگاه های دم دستی بوده که امروزه و در حالی 
که به عنوان مثال در سایر نقاط کشور المان های 
فاخر  مفاهیم  و  گسترده  های  حجم  با  نوروزی 
اجرا می شود و در شهر ما چند سنگ که از قضا 
روی آن نقاشی شده و فقدان یک هدف و ارزش 
فرهنگی است به نمایش در می آید و به راحتی 
به شعور شهروندان توهین می شود از سوی دیگر 
وقتی مصوبات شورا را بررسی می کنیم می بینیم 
به طور کلی شهر فاقد یک هدف و یا افق ترسیم 
شده و به روز است و تمامی تصمیمات لحظه ای 
اینها  و  شود  می  اتخاذ  کارشناسی  نگاه  بدون  و 
همه در حالی است که آن روز دعوا نباشد و اعضا 
جنگ  اال  و  بگیرند  تصمیم  بخواهند  آرامش  در 
قدرت بر سر ریاست و اکثریت و اقلیت و ... مجال 

خدمت را می گیرد 
نمی دانم آیا اعضای فعلی شورا هم در انتخابات 
باید  نظر می رسد  به  اما  نه  یا  اند  شرکت کرده 
نیز  بار  این  اگر  به مردم بگویند  تبلیغات  ایام  در 
باز هم سهم  بود  گذشته  به شکل  ترکیب شورا 
یا هدف عالی  و  بود  و دعوا خواهد  مردم جنگ 
توسعه شهر می تواند افکارشان را به هم نزدیک 

کند و دست از جدال بردارند
از آوا نیز به عنوان رسانه مردم استان می خواهم 
در تبیین معیارهای یک نماینده خوب در شورای 
اگاهی  با  نیز  مردم  تا  بزند  مطلب  بیشتر  شهر 
بیشتر انتخاب نمایند . بررسی عملکرد دوره های 
مختلف شورا و همچنین آسیب شناسی آن می 
تواند کمک شایانی به افکار عمومی در راستای 
آنها  عملکرد  بررسی  و  شورا  وظایف  شناخت 
داشته باشد تا بتوانیم انسان های بزرگ را برای 

شهری که در حال توسعه است انتخاب نمائیم 
نیز  کننده  تائید  و  ناظر  های  دستگاه  امیدوارم 
افرادی  ورود  از  و  نموده  حفظ  را  شوراها  شان 
ندارند  مردم  نمایندگی  برای  الزم  وجاهت  که 
انتخابات  یک  برگزاری  با  و  نموده  جلوگیری 
یاری  سرنوشتشان  انتخاب  در  را  مردم  پرشور 
داشته های  از  بیش  ما  لیاقت  باور کنیم   . دهند 
خراسان  استان  مرکز  شود  می  و  ماست  اکنون 

جنوبی بیرجند بهتر و توسعه یافته تری باشد
جعفری

 اعتکاف فرصتی دوباره برای بندگی

بیرجند- ۲54 مسجد خراسان جنوبی با بیش 
از ۲1 هزار معتکف، مهمان سه روزه خداوند 
رشد  از  گذشته  سال  به  نسبت  که  اند  شده 
است.خبرگزاری  بوده  برخوردار  چشمگیری 

بهاری  شیرین  و  گرم  های  روز  اولین  مهر، 
تار و پود های زمان در گذر  از  ال به الی 
سوی  از  ای  نامه  دعوت  روزها  این  است. 
زمین  ایران  مردم  از  برخی  برای  خداوند 
خلوتگه  مهمان   روز  سه  مدت  به  تا  آمده 
دعوت  که  کسانی  حال  خوشابه  باشند.  یار 
این  و  خورده  مهر  نامشان  به  اعتکاف  نامه 
مشغولند. توسل  به  زیبا  محافلی  در  ها  روز 

از دور بوی مهربانی و معنویت به مشام می 
رسد. هر زاویه اش، عطر خاص ترین دقایق 
هستی جاری است. دست قنوت صدها عاشق 
قرب  فضای  در  بال  سبک  ای  پروانه  مانند 
بال گشوده اند... بی اختیار همراه می شوی. 
حلقه شوق بر چشمانت سایه می افکند و ذکر 
سبزی را که جز تقاضای قرب الی ا... نیست، 

بر لب ها جاری می کنی. اینجا محفل انس با 
خداوند است. محفلی که از کوچک و بزرگ 
هیچکس  و  اند  نشسته  اش  سفره  سر  بر 

احساس غریبگی نمی کند.

به تکیه گاه خداوندی ات محتاجم

»خدایا، سه روز را برای سخن با تو کوله بار 
صدها  میان  از  صداهایم  که  نکند  ام.  بسته 
زمزمه به تو نرسد و دعایم مستجاب نشود... 
زنم  فریاد می  ام  روزه  در سکوت سه  آنقدر 
از وجودم جامه  تا گرد غبارآلود غم  و گناه 
افکند. صدایم کن و رهایی ام بخش که به 

تکیه گاه خداوندی ات سخت محتاجم.«این 
نجوا  دلش  هویدای  از  ساله   ۲3 دختر  را  ها 
می می کند. گویی داغی دیرینه بر دل دارد 
تواند  می  خداوند  دلداری  و  سکوت  تنها  و 

های  کند.قطره  عطا  به وی  بهاری  آرامشی 
و  ریزید  می  دیگری  از  پس  یکی  اشکش 
جلو  به  دانه  به  دانه  نیز  رنگش  سبز  تسبیح 
می رود. از دنیای سراسر معنوی اش بیرون 
می  مهر  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  و  آمده 
مراسم  در  که  است  بار  سومین  برای  گوید: 
اعتکاف شرکت می کنم.زهرا حاجی آبادی با 
بیان اینکه بعد از هر مراسم اعتکاف، احساس 
خاصی دارم، می افزاید: کاش هر ماه رجبیه و 
همه ایام نیز اعتکاف باشد.وی ادامه می دهد: 
در این مراسم بسیاری از دعاهایم مستجاب 
به  را  فرسا  جان  مشکالت  از  خیلی  و  شده 

واسطه این ایام پشت سر گذاشته ام.

احساسی که توصیف نمی شود

برای  که  است  بار  اولین  برای  که  فاطمه 
شرکت در مراسم پر فیض اعتکاف به یکی 
از مساجد حاجی آباد رفته است در گفت وگو 
با خبرنگار مهر می گوید: بسیار خوشحالم که 
شرکت  اعتکاف  در  بار  اولین  برای  توانستم 
اعتکاف  افزاید:  می  ساله   11 دختر  کنم.این 
یکی از مراسم پر فیض و برکت بوده که در 
شده  زیادی  سفارش  آن  به  روایات  و  آیات 
است.وی در بیان احساسش به خبرنگار مهر 
می گوید: وقتی مادرم در این مراسم شرکت 
می کرد، دوست داشتم با او همراه شوم و سه 
روز را به دلیل نیامدن، در خانه گریه و زاری 
می کردم.بغضی می کند و می افزاید: امسال 

شرکت  اعتکاف  مراسم  برای  توانم  می  که 
نمی  بیماری  عارضه  دلیل  به  مادرم  کنم، 
تواند با من بیاید.حال دیگر بغضش شکسته و 
اشک هایش جاری می شود و می افزاید: از 

خدا می خواهم که مادر و همه بیماران را شفا 
دهد تا هیچ دختری آرزو بر دل نماند و هیچ 

مادری شرمنده فرزندانش نشوند.

اعتکاف بهترین فرصت برای
 درد دل با خداوند است

با  گو  و  گفت  در  هم  ساله   4۰ بانوی  یک 
بهترین  اعتکاف  گوید:  می  مهر  خبرنگار 
است. خداوند  با  دل  درد  برای  فرصت 

از  اعتکاف یکی  اینکه  بیان  با  بیدختی  زهرا 
برجای  پا  باید  که  است  دیرینه  های  سنت 
افزاید: خوشبختانه مردم خراسان  بماند، می 
جنوبی نسبت به این امر مهم ثابت قدم بوده 
را  اعتکاف  دهند.وی   می  انجام  همواره  و 

خودشناسی  و  گناهان  بخشش  برا  فرصتی 
می داند و می گوید: همچنین در این سه روز 
می توان روح را از همه تعلقات دنیوی تخلیه 
کرد.بیدختی ادامه می دهد: حضور جوانان و 
چیزی  هر  از  بیش  مراسم  این  در  نوجوانان 

حائز اهمیت است که نباید کم رنگ شود.

برگزاری مراسم اعتکاف
 در ۲۵۴ مسجد استان

جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  سرپرست 
از برگزاری مراسم اعتکاف در ۲54 مسجد 
در  گفت:  و  داد  خبر  جاری  در سال  استان 

 ۲35 در  اعتکاف  مراسم  نیز  گذشته  سال 
سال  در  میزان  این  که  شد  برگزار  مسجد 
احمد  االسالم  دارد.حجت  افزایش  جاری 
بینی  پیش  برنامه های  به  اشاره  با  رضایی 

کرد:تالش  اظهار  اعتکاف،  مراسم  در  شده 
غنابخشی  و  بخشی  محتوا  امسال  شده 
داده  اعتکاف  معنوی  مراسم  به  بیشتری 
در  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  شود.وی 
مسئول  و  گروه  چندین  اعتکاف  فضاهای 
مداح  و  قاری  روحانی،  از  اعم  فرهنگی 
این،  بر  عالوه  کرد:  بیان  دارند،  حضور 
امسال بیش تر تالش  شده است که حلقه 
برگزار  اعتکاف  فضاهای  در  معرفتی  های 
باشد.سرپرست  کمتر  ها  سخنرانی  و  شود 
توزیع  جنوبی،  خراسان  اسالمی  تبلیغات 
اقالم فرهنگی را یکی دیگر از برنامه های 
در  همچنین  گفت:  و  کرد  عنوان  اعتکاف 
»با  طرح  امسال  اعتکاف  معنوی  مراسم 

قرآن در زالل اعتکاف« برگزار می شود.

زالل  در  قرآن  »با  طرح  امسال 
اعتکاف« برگزار می شود

اینکه  بیان  با  رضایی  االسالم  حجت 
انبیاء  که  است  ای  دیرینه  سنت  اعتکاف 
و اولیا الهی در طول تاریخ انجام داده اند، 
فرد  برای  بیمه  یک  اعتکاف  کرد:  اظهار 
بر  تأکید  با  بود.وی  خواهد  کشور  حتی  و 
را  دشمنان  توطئه  تواند  می  اعتکاف  اینکه 
این  در  که  کسی  کرد:  بیان  کند،  خنثی 
دشمن  کنند  شرکت  معنوی  بزرگ  مراسم 
باید ماه ها تالش کند تا بتواند در او نفوذ 
خراسان  اسالمی  تبلیغات  کند.سرپرست 

عاقبت  معاصی،  و  گناهان  آمرزش  جنوبی، 
بخیری و ثواب حج عمره را از دیگر آثار و 

اعتکاف عنوان کرد. برکات 

ثبت نام ۲۱ هزار نفر
 برای شرکت در مراسم اعتکاف

اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
خراسان جنوبی هم مهر از ثبت نام ۲1 هزار 
امسال  اعتکاف  مراسم  در  شرکت  برای  نفر 
خبر داد و افزود: همچنین امسال ۲54 مسجد 
در سطح استان برای برگزاری مراسم معنوی 
اعتکاف رجبیه در نظر گرفته شده است.برای 
برگزاری مراسم معنوی اعتکاف بیش از  ۲3۰ 
روحانی به مساجد استان اعزام شدندوی گفت: 
برای شرکت کنندگان این مراسم برنامه های 
فرهنگی و معنوی زیادی در نظر گرفته شده 
که در حال برگزاری است.حجت االسالم سلم 
استان  در  اعتکاف  نذر  امسال  بیان  با  آبادی 

این  قالب  در  داشت:  عنوان  شود،  می  اجرا 
و  نقدی  توانند کمک های  خیران می  طرح 
غیرنقدی خود برای برگزاری مراسم را تحویل 
مساجد دهند.معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات 
اقدامات  به  اشاره  با  اسالمی خراسان جنوبی 
مراسم  برگزاری  برای  شده  انجام  فرهنگی 
معنوی اعتکاف رجبیه در سطح استان، گفت: 
مراسم  برگزاری  برای  امسال  راستا  این  در 
معنوی اعتکاف بالغ بر ۲3۰ روحانی به مساجد 
هر  جنوبی  خراسان  شدند.آری  اعزام  استان 
ساله بیش از پیش نسبت به شرکت در مراسم 
اعتکاف مشتاق تر شده و در این سنت دیرینه 

نیز مانند دیگر فریضه ها پیش قدم هستند.

 حکایت روزهای وصال عشق
سنا
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شمیم مهربانی

هنوز کسانی هستند که ...

 * شمیم  صفائی 
در این شهر هنوز کسانی هستند که وقتی از روبرو 
می آیند چهرشان در هم نیست و چشمانشان را 
پشت سیاهی شیشه عینک مخفی نکرده اند. چشم 
در چشم که میشوی لبخندی هدیه می کنند و چقدر 
خوب است وقتی آرامش را در صورتشان میبینی. 
ولی  باشد  آشوب  دلشان  در  است  ممکن  هرچند 

لبخندشان را از دیگران دریغ نمی کنند ... 
انگار  و  گرفته  فرا  را  شهر  این  تمام  افسردگی 
ارواحی سرگردان صبح به صبح از خانه ها بیرون می 
آیند و شب نشده دوباره میخزند داخل النه هایشان و 
چقدر زیباست که هنوز کسی هست که لبخند بزند !

یادداشت

چگونه از مهمان ناخوانده 
خانواده های ایرانی 
پذیرایی کنیم؟!

* فاطمه رحمت آبادی

رسانه های نوین به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار 
بین  روابط  در  پررنگی  نقش  خانواده،  تحوالت  بر 
اندروید،  اپلیکیشن های  داشته اند.  خانواده  اعضای 
نرم افزارها و ابزارهایی هستند که به طور گسترده 
در گوشی های هوشمند یا سایر ابزارها )مثل تبلت ها( 
برای دسترسی به اخبار، بازی ها، تفریح، آب و هوا 
کلی،  به طور  استفاده می شوند.  اطالعات  و سایر 
مشهورترین نرم افزارها، آپ هایی هستند که درباره 
یا  ورزش ها  هوا،  و  آب  )اخبار،  روزمره  اطالعات 
بورس( به روزرسانی منظم دارند و یا عامل ارتباط 
افراد هستند )اسکایپ، تلگرام، اینستاگرام و...(. این 
نرم افزارها، قابلیت ارتباط تصویری، صوتی و متنی 
افراد آشنا و ناشناس به شکل  با  دارند و می توان 
تعاملی، گروهی و عمومی بحث و ارتباط برقرار کرد 
و انواع فایل ها را انتقال داد. این نرم افزارها برای 
بلک بری،  تلفن های  اندرویدی،  تلفن های  آیفون، 
ویندوزی و تبلت ها و غیره طراحی می شوند و هر 
روز نیز  بر تعداد و تنوع آنها افزوده می شود. تصور 
می شود که نسل های بعدی نرم افزارهای کاربردی، 
توانایی  مسیر،  و  محل  اطالعات،  ادغام  توانایی 
از اطالعات صوتی و تصویری و پوشش  استفاده 
اطالعات را از طریق دوربین خواهند داشت. با این 
ابزارها، اطالعات در همه جا و هر زمان به شکل 
سیار و تعاملی قابل دسترس شده است. اگر نگاهی 
دقیق به جامعه ایرانی بیندازیم تغییر و تحوالتی در 
ابعاد زندگی اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در خانواده 
متعدد  عوامل  تاثیر  تحت  خانواده،  نهاد  شاهدیم 
درونی و بیرونی این تغییرات را تجربه کرده است. 
رسانه ها و به ویژه رسانه های نوین به عنوان یکی از 
عوامل تاثیرگذار بر تحوالت خانواده، نقش پررنگی 
در روابط بین اعضای خانواده داشته اند. در سال های 
اخیر نیز روند ورود موبایل های هوشمند به همراه 
برنامه های کاربردی آن به ابعاد زندگی اجتماعی و 
فرهنگی خانواده ها، تغییراتی را در تمام سطح فردی 
و  خانواده  تغییر  شاید  است.  شده  باعث  جمعی  و 
مناسبات آن موجب ظهور عضو جدید در خانواده 
ایرانی شده است. در حقیقت، نرم افزارهای موبایلی 
)آپ( با ورود به زندگی خانواده ایرانی، عضو جدیدی 
از خانواده ها شده اند و شاید استفاده بیش از اندازه از 
این ابزارها به تدریج این عضو جدید را جایگزین 
که  جدید  نسل های  کند.  خانواده  حقیقی  اعضای 
از گوشی های  استفاده  کنار  در  در چنین شرایطی 
تلفن همراه تربیت می شوند، احساسات، خواست ها، 
باورها و ارزش های جدیدی خواهند داشت که برای 
نسل های قبلی شاید ناشناخته و نامانوس باشد. این 
واقعیت را همه احساس و درک می کنند و دیگر 
امری عمومی شده است. در چنین شرایطی است که 
مسأله »شکاف نسل ها« شکل می گیرد. در حقیقت، 
نسل جدید خانواده به بازتولید ارزش های خانوادگی 
نرم افزارهای  فضای  و  رسانه  بلکه  نمی پردازد 
اجتماعی موبایلی است که ارزش های او را تشکیل 
و  جهانی  جدید،  رسانه ای  محیط  و  فضا  می دهد. 
چندگانه است، طبیعتاً فرزندان با چنین ارزش هایی 
قرار  آن ها  تاثیر  تحت  اگر  حتی  می شوند  مواجه 
نگیرند. رسانه های جدید مانع نهادینه شدن ارزش ها 
و باورهای خانوادگی می شوند. در نتیجه این اتفاقات، 
خانواده نقش خود را در تربیت اجتماعی فرزندان به 
رسانه و به ویژه رسانه های جدید و موبایلی می دهند 
و خانواده با کارکردهای گذشته اش به حاشیه رانده 
می شود. آن چه در این زمینه مهم و قابل توجه است 
اینکه استفاده از نرم افزارهای موبایلی نیازمند سواد 
و مهارت خاصی است و از سوی دیگر، الگوهای 
فرهنگی و رفتاری خاصی به دنبال می آورد. فناوری 
در هر جامعه و بافتی استفاده شود الگوهای کاربری 
خاصی شکل می گیرد و مهم ترین مسئله، عدم تطبیق 
الگوهای رفتاری و فرهنگی با هنجارهای رفتاری 
جامعه کاربر و مخاطب است. اپلکیشین های موبایلی 
بعد جهانی  در  و  باال و کمترین کنترل  با سرعت 
عمل می کنند لذا نمی توان کنترل اخالقی کامل با 

شیوه های سنتی را اعمال و آن را مدیریت کرد.

درگذشت عالمه سیدمحمد فرزان

سیدمحمد  عالمه  گرانمایه،  ادیب  تبیان- 
فرزان بیرجندی در چنین روزی از سال ۱۳۴۹ 

درگذشت. هجری شمسی 
سال  بیرجندی،  فرزان  سیدمحمد  استاد 
۱۲۷۳ش در شهرستان بیرجند در استان خراسان 
جنوبی به دنیا آمد. وی در خالل فراگرفتن کتب 
تدریس  مدارس طالب  در  نحوی که  و  صرفی 
وجود  این  باره  در  که  کتبی  مطالعه  از  می  شد، 
ادبیات  آن،  موازات  به  و  نورزید  غفلت  داشت، 

عرب دوره جاهلیت را به خوبی آموخت.
در  تدریس  به  طوالنی  سال های  سپس  او 
و  الهیات  دانشکده  و  کشور  استان های  مدارس 

ادبیات دانشگاه تهران پرداخت. 
اطالعات  بر  عالوه  بیرجندی  فرزان  استاد 
نیز  را  فرانسه  زبان  عرب،  ادبیات  در  وسیع 
و  کلیله  درباره  وی  می  دانست.  به شایستگی 
به  کتبی  کریم  قرآن  نیز  و  مرزبان نامه  دمنه، 

نگارش درآورده است.
فرزان  سیدمحمد  استاد  درباره  یغمایی  حبیب 
تدریس  در  »فرزان  می دارد:  اظهار  بیرجندی، 
را  معلمی  هیچ  فرهنگ  در  من  و  بود  بی مانند 
باشد و هر لغت و  ندیده ام که چنان موی شکاف 
و  عمیق تر  که  دهد  توضیح  چندان  را  جمله  هر 

دلچسب تر از آن امکان نداشته باشد. 
این نکته دقیق را باید دکتر امیرحسین یزدگردی 
و دکتر اسمعیل رضوانی و اقبال یغمایی شرح دهند 

که مدت ها در خدمتش تلمذ کرده اند. 
فرزان در دیانت و امانت به درجه اعلی بود. 
نرم خویی و لطف سخن و استدالل و مهربانی 
روش  و  مذهبی  معلومات  نبود.  حدی  را  او 

انتقادی او به حد کمال بود.«
با  همکاری  سال های  درخصوص  یغمایی 
می دهد:  ادامه  یغما،  مجله  در  فرزان  عالمه 
»مقاالت فرزان که در مجله چاپ شده بیش تر 
پذیرفتنی،  و  درست  انتقادهای  است،  انتقادی 
به  مرزبان نامه  بر  انتقادی  است  جمله  آن  از 
و  کلیله  بر  انتقاد  قزوینی،  عالمه  تصحیح 
استاد  قریب  عبدالعظیم  تصحیح  به  دمنه 
از  قرآن  مجید  ترجمه  بر  انتقاد  فارسی،  زبان 
علی اصغر  تألیف  بر  انتقاد  پاینده،  ابوالقاسم 
بر  انتقاد  برده ام(  یاد  از  را  کتاب  )نام  حکمت 
همه  که  رهنما  زین العابدین  از  قرآن  ترجمه 
یغما می توان  را )جز آخری( در مجله  آثار  این 

اما به طور ناقص.  خواند 
سه  دو  در  وقتی  پاینده  ترجمه  از  انتقاد  مثاًل 
بنده  من  و  فرزان  به  پاینده  شد  چاپ  شماره 
دامغانی  مهدوی  احمدی  دکتر  استاد  به وسیله 
و چاپ کردن خودداری  نوشتن  از  داد که  پیغام 
کنیم و تهدیدم کرد که تو را و مجله ات را توقیف 
می کنم. من جواب دادم: در آن اداره که تو عضو 
هستی من رئیس هستم. اما فرزان جای تهی کرد 
و هرچه التماس کردم که ادامه دهد، نپذیرفت!«

استاد سیدمحمد فرزان بیرجندی، سرانجام در 
 ۱۳۴۹ سال  فروردین ماه  چهارم  و  بیست  تاریخ 
سالگی  شش  و  هفتاد  سن  در  شمسی  هجری 
رازی  ابوالفتوح  بقعه  در  و  درگذشت  تهران  در 
درمورد  یغمایی  شد.  سپرده  خاک  به  ری  در 
استادان  از  ادیب برجسته، می گوید: »دیگر  این 
بادیانت  و  بادانش  و  ارجمند  بسیار  همکاران  و 
مجله سیدمحمد فرزان بیرجندی بود، در وصف 
و  دیانت  مراتب  و  انسانی  خوی  و  بزرگواری 

فضیلت او هرچه بگویم و بگویند کم است.«

مناسبت ها

لحاظ  از  جنوبی  خراسان  استان  کاری-  نسرین 
نقاط  ترین  درخشان  از  یکی  معرفت  و  علم  فرهنگ، 
علمای  وجود  که  بطوری  رود،  می  شمار  به  ایران 
فاضل و عرفای کامل در جای جای این خطه نشانگر 
یادگار  به  عظیم  و  باشکوه  بناهای  است.  موضوع  این 
از  بعد  و  صفویه  دوره  بخصوص  پیش  ادوار  از  مانده 
آن، هر یک به تنهایی دارای غنای فرهنگی و مذهبی 
خود  مخصوص  فرد  به  منحصر  نظامی  و  سیاسی  یا 
از  ایران  استان خراسان جنوبی واقع در شرق  هستند. 
با سیستان  از جنوب  استان خراسان رضوی،  با  شمال 
و بلوچستان و کرمان و از شرق به طول ۴60 کیلومتر 
با کشور افغانستان هم مرز است. این هفته در معرفی 
روستای  به  استان  گردشگری  های  جاذبه  از  یکی 

حصار سنگی می رویم:

بافت سنگی حصار سنگی 
جلوه خاصی به آن بخشیده است

مرکزي  بخش  توابع  از  سنگي  حصار  روستاي 
سنگی  های  خانه  است   جالبی  بافت  بیرجند،دارای 
حصار  است.   بخشیده  آن  به  خاصی  جلوه  روستا  این 
سنگی تا بیرجند 60 کیلومتر دارد. روستاي حصارسنگي 
بزرگ ترین روستاي منطقه واقع در  مرکز روستاهاي 
افکشت، فریز، دهنه، چازرد، تاجکوه، چلونک و هج ونج 
مي باشد. این روستا بر دامنه قله هاي سنگي بنا شده و 
وجه تسمیه آن نیز احتمااًل به خاطر کوه ها و قله هاي 
یا به  و  احاطه  است  را  تا دورآن  سنگي است که دور 
خاطر وجود قلعه سنگي که در  روستا  دیده می شود. حصار 

سنگی از چند محله بنام بلند ده، پایین ده و محله سر 
استخر تشکیل شده و طول روستا از باال تا پایین روستا 
حدود ۱.5 کیلومتر مي باشد  در بناي خانه ها معمواًل از 

سنگ و آجر استفاده شده است. 

شغل اغلب مردم این روستا نیز 
کشاورزي و دامداري است

بیرجند  جاده  مسیر  از  باید  روستا  این  به  سفر  براي 
ها  پیچ  کردن  طي  از  پس  و  برویم  شوشود   به 
کنار  از  رسید،  می  شوشود  روستاي  به  هایی  وگردنه 
دشتي  وارد  تا   دهید  ادامه   خود  مسیر  به  روستا  این 
هموار شوید. سپس مسیر را ادامه دهید تا به روستاي 
به سمت روستاي چلونک  را  راه خود  قطارگز برسید. 

روستاي  به  چلونک  روستاي  از  بعد  دهیم  مي  تغییر 
هاي  خانه  دور  فاصله  از  که  رسید  مي  حصارسنگي 

روستا بردامنه قله هاي سنگي دیده می شود. 

بیرجند حصارسنگی  روستای  قلعه 

خودنمایی  روستا  قلعه  شوید  می  که  روستا  وارد 
کند  می  همراهی  مرا   که  اهالی  از  یکی  کند  می 
روستای  دیدنی  و  قدیمی  های  مکان  از  گوید:   می 
دارای  قلعه  این  باشد  می  روستا  قلعه  حصارسنگی، 
چندین برج می باشد که جهت دیده بانی و محافظت 
گوید:  می  خنجری  است.   شده  می  استفاده  قلعه  از 
است.  شده  ساخته  ساروج  و  سنگ  از  قلعه  دیوارهای 
 ۴00 حدود  به  قلعه  این  قدمت  قدیمی  افراد  گفته  به 

زمین  و  قنات  قلعه،  اطراف  در  گردد.  برمی  قبل  سال 
نشان  که  دارد  وجود  قبرستانی  همچنین  و  کشاورزی 
دارد.  حصارسنگی  روستای  بودن  تاریخی  و  قدمت  از 
او یاد آور می شود که جمعیت روستا بین  60 تا ۹0 
دیگر  روستاهاي  در شهرویا  بعضي  اینکه  بعلت  خانوار 
تغییر  در  نیستند  روستا  در  همیشه  و  کنند  مي  زندگي 
و  ودامداري  کشاورزي  روستا  مردم  شغل  و  است 
براي  هم  وعدهاي  کنند  مي  بافي  قالي  هم  ها  خانم 

کار به شهر هاي دیگر می روند.
 

روستای حصارسنگی  سد 

از جاذبه های دیگر سد حصار سنگی است که دیدنش 
خالی از لطف نیست. سد تغذیه ای ذخیره ای روستای 
روستای  باالدست  کیلومتری  پنج  در  که  حصارسنگی 
 88 سال  در  آن  ساخت  عملیات  دارد  قرار  حصارسنگی 
شود  می  آب  هرسال  سال  همان  از  و  رسیده  پایان  به 
است.این  آبگیری شده  آن  بطور کامل ظرفیت  وامسال 
سد دارای ارتفاع ۲0متر از بستر رودخانه وطول تاج ۲۷0 
سه  جزء  سد حصارسنگی  است.  متر  وعرض شش  متر 
از ۲ میلیون متر مکعب ذخیره  سد بزرگ استان وبیش 
آب آن می باشداین سد در روزها سال و بیشتر در ایام 
عید وسیزده مورد بازدید هموطنان از شهرها وروستاهای 
استان قرار می گیرد. دیوارهای قلعه از سنگ و ساروج 
ساخته شده است. به گفته  قدیمی ها  قدمت این قلعه به 
حدود ۴00 سال قبل برمی گردد. در اطراف قلعه، قنات 
و زمین کشاورزی و همچنین قبرستانی وجود دارد که از 
قدمت و تاریخی بودن روستای حصارسنگی خبر می دهد. 

معرفی جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی: 

حصار سنگی؛ روستای کوچک اما جذاب

خبرها از گوشه و کنار

سینما ها امروز تعطیل است 

پارس- سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: 
امروز ۲۴ فروردین همزمان با وفات حضرت زینب 
)س( سینماهای کشور تا ساعت ۱۷ تعطیل است. 
غالمرضا فرجی درباره تعطیلی سینماها در روز پنج 
شنبه گفت: با تصمیم شورای صنفی نمایش تمام 
یا  کمدی  فیلم  که  هایی  سالن  از  اعم  ها  سالن 
اجتماعی به نمایش در می آیند شامل این تعطیلی 
خواهند بود و سالن داران دقت الزم را در نوع ارائه 
بلیت در سامانه بلیت فروشی اینترنتی انجام دهند 

تا مخاطبان دچار سردرگمی نشوند.

کاریکاتور روستای پیرحاجات طبس- سعید قلی زادهمحمد کارگر قاب عکس شیر و ترک سیگار !

نوشیدن شیر قبل از کشیدن سیگار، طعم سیگار را بد می کند. 
بنابراین افرادی که قصد ترک سیگار دارند، با خوردن شیر می توانند 

موفق تر عمل کنند.

داده نما، آوای خراسان جنوبی

است  قادر  شخص  که  است  این  پاتی  تله  معنای   
را  خودش  هیجانات  و  عواطف  یا  احساسات،  افکار، 
ارسال  به شخص دیگری  از ذهن خود  استفاده  بدون 
کند. هر کدام از ما توانایی تله پاتی را داریم. پس چرا 
از آن استفاده نمی کنیم؟ اکثر مردم به اندازه الزم با 
توانایی  از  استفاده  در  شان  ذهن  پرورش  برای  قصد 
مثل  کنند.  نمی  صرف  وقت  شان،  پاتیکي  تله  های 
هر نوع مهارت دیگری، آن نیز نیاز به تمرین دارد تا 
گاهی  به هر حال  داد.  انجام  را خوب  پاتی  تله  بتوان 
های  توانایی  باشیم  آگاه  آن  از  اینکه  بدون  اوقات، 
این  توانید  می  شما  اما  شوند،  می  ظاهر  پاتیکی  تله 
توانایی را تا آن نقطه رشد دهید که با ذهن آگاه تان 

آن را به کار ببرید. 
می  استفاده  ذهن  قدرت  از  که  موضوعاتی  درباره 
این  در  حال  هر  به  دارد.  وجود  تردید  و  شک  شود 
و  شادمانه  خوی  و  خلق  حتی  کنید.  فکر  کمی  مورد 
خوب شما، می تواند فقط با قرار گرفتن در کنار کسی 
از  دارد  ناراحت  و  افسرده  غمگین،  خوی  و  خلق  که 
تان  برود. در آن لحظاتی که شما حالت شادمانه  بین 
به  نسبت  را  افسردگی  و  غم  حالت  رود،  می  بین  از 
افراد دیگر  نیست که  نمایید. مهم  ابراز می  فرد دیگر 
واقع  در  کنند،  می  صحبت  ای  مساله  چه  به  راجع 
به  را  خود  واقعي  هیجانات  یا  منفي  احساسات  آنها 
تله  از  نوعي  این  کنند.  می  منتقل  شما  ناهشیار  ذهن 

است. پاتی 
اند که شما از طریق  مطالعات علمی گزارش نموده 
به  افکارتان  و  احساسات  ارسال  چگونگی  یادگیری 
ناخوداگاه  ذهن  وارد  همچنین  و  معین  سوی شخصی 
تله  های  توانایی  از  نوعی  هر  شوید  می  قادر  شدن، 
بوده  پنهان  و  مکنون  شما  در  ولي  دارید  که  پاتیکي 

است را دوباره فعال کنید.
تان  والدین  تان،  بومی  زبان  برخالف  حال  هر  به 
چگونه  که  اند  نداده  آموزش  شما  به  زیاد  احتمال  به 

نمایید.  استفاده  خود  پاتیکي  تله  های  توانایی  از 
توانایی  شما  که  نیست  معنی  آن  به  این  خوشبختانه، 
این معنی  به  ندارید. فقط  را  پاتی  تله  ارتباط  برقراري 
آن  از  چگونه  اید  نگرفته  یاد  تاکنون  شما  که  است 
هرگز  ما  که  هستند  ابزارهایی  اینها  نمایید.  استفاده 

استفاده از آن را نیاموخته ایم.

پرورش نیروی عضالنی فکری

دانستید  آیا می  بودید،  ندیده  زبان  آموزش  اگر شما 
دهان  بودید  مجبور  شما  کنید؟  صحبت  باید  چگونه 
تان و تارهای صوتی تان را برای شکل گیری کلمات، 
دارید  نیاز  شما  آن،  مشابه  دهید.  آموزش  و  تمرین 
را  پاتی  تله  برای  ضروری  ذهنی  عضالنی  نیروی 
عملکردهای  مغز،  مختلف  های  بخش  کنید.  درست 

ذهن،  هشیار  سطح  کنند.  می  کنترل  را  مختلفی 
پاتیکي  تله  های  فعالیت  که  است  ذهن  از  بخشی 
شما را کنترل می کند. یا خلسه هیپنوتیزمی، همچون 
همه  که  ماند  می  عمیقی  ریلکسیشن  وضعیت  حالت 
راحتی  به  را  وضعیت  این  به  رسیدن  توانایی  افراد 
تان  ذهن  چگونه  بگیرید  یاد  دارید  نیاز  شما  دارند. 
سادگی  به  شوید  قادر  که  کنید  ریلکس  حدی  تا  را 
شما  وقتی  برسید.  خلسه  در  خوبی  نسبتًا  وضعیت  به 
کنترل  آموزش  مسیر  در  شوید،  موفق  آن  در  بتوانید 

ذهن تان توسط خودتان هستید.

تمرکز!

ممکن است فرا گرفتن مهارت حفظ تمرکز بر روی 
حال،  هر  به  باشد.  مشکل  خلسه،  حالت  در  تان  ذهن 

یک  روی  بعدی،  خلسه  در  تمرکز  حالت  حین  در 
وی  با  خواستید  می  شما  که  کسی  کنید،  تمرکز  فرد 
می  خلسه  به  که  طور  همان  کنید.  برقرار  تماس 
ارسال  منظور  دهید.  ادامه  را  فرد  این  تجسم  روید، 
به سوی  ها  این عالمت  و تصور حرکت  مثبت  افکار 
او است. با تجسم این فرد افکارتان به وی می رسد، 
مطمئن  و  دهید  ادامه  دقیقه  چند  برای  آن  انجام  به 

کرد. خواهند  دریافت  را  آنها  که  باشید 
همچنین  کنید.  متوقف  کامال  را  خود  تمرکز  سپس 
احساس  تواند  فرد می  این  است که  این مساله مهم 
به  که  کند،  احساس  را  شما  با  ارتباط  قطع  و  نبود 
سعی  تا  انگیزد  برمی  را  آنان  امیدواري  زیاد  احتمال 
شما  با  دوباره  و  بگیرند  تماس  شما  با  دوباره  کنند 
روی  ابتدا  که  جاست  این  نکته  کنند.  برقرار  ارتباط 
امتحان  به  شروع  وقتی  سپس  کنید.  تمرکز  خودتان 
پذیرا  و  آماده  شما  ذهن  کنید،  مي  دیگران  روی 
را  آنان  احساسات  و  تصورات  افکار،  که  شد  خواهد 

کند. دریافت  تر  راحت  و  بهتر 

تمرین دو نفره

کنید،  می  پاتی  تله  تمرین  خود  دوست  با  وقتی 
و  فرستاد  خواهد  فکري  و  ذهنی  تصورات  نفر  یک 
بوسیله فرد دیگر افکار دریافت می گردد. با فرستادن 
رنگهای  مثل  کنید،  آغاز  ساده  تصورات  و  تصویرها 
تصویرهای  و  افکار  از  توانید  آن می  از  و پس  روشن 
را  افکار  که  وقتی  سپس  کنید.  استفاده  تر  پیچیده 
به  که  تصویرهایی  و  افکار  آن  همه  کردید  دریافت 
ذهن تان می آید را بنویسید. پس از هر جلسه تمرین 
خود  دوست  های  نوشته  با  را  خودتان  های  نوشته 
را  درست  تصورات  و  احساسات  میزان  کنید.  مقایسه 
مورد توجه قرار دهید. هر چه بیشتر تمرین کنید، دریافت 
های شما درست تر و دقیق تر خواهد شد. / سه نشانه

تله پاتی و اسرار واقعی آن چیست؟

Ava.news12@gmail.com . عکس از : کاری
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آیه روز  

كه حالى  در  پس  آورد  نخواهيم  ايمان  تو  به  هرگز  نبينيم  آشكارا  را  خدا  تا  موسى  اى  گفتيد  چون   و 
مى  نگريستيد صاعقه شما را فرو گرفت. سوره البقره، آيه 55

حدیث روز  

ما وسيله  ارتباط خدا بامخلوق هاى او هستيم. ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاكى ها، ما راهنماهاى روشن 
خداييم و وارث پيامبران اوهستيم. حضرت زينب )س( به نقل از امام حسين )ع(

نه تنها زينب از دين ياورى كرد
به همت كاروان را رهبرى كرد

به دوران اسارت با يتيمان
نوازشها به مهر مادرى كرد

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

درد مفاصل ناشی از اضطراب 
 

شيوه  بر  توانند  مى  اضطراب  يا  هراس  حمالت 
نشستن، حركت، و فعاليت شما تاثيرگذار باشند و 
آن را تغيير دهند. با گذشت زمان، اين شرايط مى 
تواند به ناتوانى عملكردى در قسمت هاى خاصى 
از بدن منجر شود. ورزش كردن ممكن است براى 
شما دشوار شود. ممكن است زمان بيشترى را براى 
تواند  مى  خود  نوبه  به  كه  كنيد  استراحت صرف 

موجب تشديد اضطراب درد مفاصل شود.
بدن  در  التهاب  با  كه  هنگامى  استرس:  التهاب   
مواجه هستيد احتمال بيشترى دارد درد مفاصل را در 
كنار بسيارى موضوعات ديگر تجربه كنيد. استرس 
واكنشى التهابى در بدن ايجاد مى كند كه مى تواند 
موجب تورم مفاصل و كاهش توانايى حركت آنها 
انجام  و  حركت  تواند  مى  سفتى  و  شود. خشكى 

وظايف روزانه را دشوار سازد.
اختالل در عملكرد سيستم ايمنى: استرس و درد 
مفاصل به يكديگر پيوند خورده اند زيرا استرس اثر 
مستقيم بر سيستم ايمنى بدن انسان دارد و يک 
سيستم ايمنى تضعيف شده مى تواند احساس فشار 

و پريشانى بيشتر در مفاصل را ايجاد كند.
تنش عضالنى :اگر در بلند مدت با استرس مواجه 
اين  شد.  خواهيد  مبتال  عضالنى  تنش  به  باشيد 
شرايط موجب سفتى عضالت مى شود و مفاصل 
مجبور مى شوند سخت تر كار كنند. افزايش فشار 
بر مفاصل مى تواند موجب شكل گيرى التهاب و 

ناراحتى هر چه بيشتر شود.
ذكر اين نكته مهم است درد مفاصل كميت خواب 
شبانه، يا مدت زمانى كه در حالت نشسته و كار در 

برابر رايانه سپرى مى كنيد، شكل بگيرد.

دوردست  به  چشم  زد.  زانو  شن ها  روى  زينب 
نور سوزان خورشيد،  زير  به دشتى كه  و  دوخت 
هرم گرمايش را به آسمان پس مى داد، خيره شد. 
چادرش خاكى و غبار گرفته بود و عرق از روى 
پيشانى اش شره مى كرد. اشک در چشمانش حلقه 
زد. مانند حسين)ع( خم شد و مشتى از خاک را در 
بوييد.  و  آورد  نزديک صورتش  دستانش گرفت، 
روى  انگشتانش  الى  از  آرام  آرام  تفتيده  خاک 
موعود  روزهاى  به  كه  مى دانست  ريخت.  زمين 
با گوشه چادرش  را  اشک  نزديكند. قطره  بسيار 
بايد  على)ع(  دختر  برخاست.  جا  از  و  كرد  پاک 

صبور و مقاوم باشد. راه سختى در پيش است
تورگوت،  احمد  نوشته  عشق«،  »شهيد  رمان 
انتشارات  توسط  كه  باشد  مى  تركيه  نويسنده 
كتاب  است.اين  شده  منتشر  معرفت  كتابستان 
حسين)ع(  امام  حركت  از  رمان گونه  روايتى 
باشد. مى  كربال  به  سپس  و  مكه  به  مدينه  از 

نويسنده اين اثر ارزشمند با نگاهى كه تلفيقى از 
عرفان اسالمى، تاريخ اسالم و شرايط اجتماعى 
دوران امامت امام حسين)ع( است، تالش كرده تا 
از ديدگاه شاهدى زنده و از بعد انسانى و احساسى 
به  و  پرداخته  كربال  واقعه  انعكاس  و  بررسى  به 

خوانندگان خود منعكس كند. 
كبرى)س(  زينب  حضرت  وفات  تاريخ 
على)ع(  حضرت  اميرمومنان  فرزند  سومين 
اين  مشهور  اما  دارد،  وجود  نظر  اختالف 
است كه آن حضرت در 15 رجب سال 62 
هجرى روز يكشنبه وفات كرده است. يكى 
از سواالتى كه در ارتباط با آن بانوى بزرگوار 
و بى مثال مطرح مى شود كه البته محققان 
داده اند  پاسخ  آن  به  تاريخى  پژوهشگران  و 
درباره چگونگى وفات ايشان است.بايد گفت: 
براساس برخى از نوشته ها آن حضرت مريض 
شد و به طور طبيعى وفات كرد” و اين احتمال 
طبيعى تر به نظر مى رسد چون آن حضرت آن 
همه سختى و مصيبت ديد و در سايه آن ها 
بيمار شد.در ادامه گوشه هايى از تاريخ پر فراز 
و نشيب زندگانى آن حضرت از بدو والدت تا 

وفات را به اين بهانه مرور مى كنيم:
والدت، همسر و فرزندان

پنجم  روز  در  )س(  كبرى  زينب  حضرت 
يا ششم هجرى  پنجم  االولى سال  جمادى 
قمرى در شهر مدينه منّوره متولّد شدند. پدر 

شيعيان  پيشواى  اّولين  حضرت،  آن  بزرگوار 
حضرت اميرالمؤمنين على بن ابيطالب)ع( و 
مادر گرامى آن بزرگوار، حضرت فاطمه زهرا 
حضرت،  آن  گرامى  همسر  مى باشد.  )س( 
عبدا... فرزند جعفر بن ابيطالب، بود. در كتاب 
اعالم الورى براى آن بانوى بزرگوار سه پسر 
به نام هاى على، عون، و جعفر و يک دختر به 

نام ام كلثوم ذكر شده است.
هوش و ذکاوت بی نظیر

اساور من ذهب درباره حافظه  صاحب كتاب 
و ذكاوت آن بانوى بزرگوار چنين مى نويسد: 
در اهميت هوش و ذكاوت آن بانوى بزرگوار 
همين بس كه خطبه طوالنى و بلندى را كه 
در  زهرا )س(  فاطمه  كبرى  حضرت صديقه 
دفاع از حق اميرالمؤمنين )ع( و غصب فدک در 
حضور اصحاب پيغمبر اكرم )ص( ايراد فرمودند، 

حضرت زينب)س( روايت فرموده است.
و ابن عباس با آن جاللت قدر و علو مرتبه در 
حديث و علم، از آن حضرت روايت نموده و از 

آن حضرت به عقيله تعبير مى كند. 

عالقه ویژه زینب به امام حسین )ع(
عالمه جزايرى در كتاب ) الخصائص الزينبيه(
)س(  زينب  حضرت  كه  وقتى  مى نويسد: 
برادرش  هرگاه  بود،  گهواره  در  و  شيرخوار 
حسين )ع( از نظر او غايب مى شد، گريه مى كرد 
و بى قرارى مى نمود. هنگامى كه ديده اش به 
جمال دل آراى حسين )ع( مى افتاد، خوشحال و 
خندان مى شد. وقتى كه بزرگ شد، هنگام نماز 
قبل از اقامه، نخست به چهره حسين )ع( نگاه 

مى كرد و بعد نماز مى خواند.
شجاعتی نظیر حسین )ع(

درباره آن بانوى بى نظير بيشتر راجع به حضور 
ايشان در كربال و همراهى برادر بزرگوارشان 
ابالغ  و همچنين سرپرستى اسراى كربال و 
پيام عاشورا سخن گفته شده است. شجاعت 
حسين )ع( در خواهرش زينب )س( هم بود؛ 
يا زينب )س( هم در مقام شجاعت قطع نظر 
از جهت امامت، چيزى كم از حسين )ع( ندارد 
قوت قلبش به بركت اتصالش به مبداء تعالى 
شوشترى  شيخ  است.  محيرالعقول  راستى 

كربال  در صحنه   ) )ع  حسين  اگر  مى گويد: 
دو  )س(  زينب  مجلله  داشت،  ميدان  يک 
ميدان نبرد داشت: ميدان نبرد اولش مجلس 

ابن زياد، و دومى مجلس يزيد.
اسارت افتخار زینب 

و رمز ماندگاری قیام عاشورا
“پس از حادثه كربال حضرت زينب )س(، حدود 
يک سال و شش ماه زندگى كرد. حضرت در 
كاروان اسيران، همراه ديگر بازماندگان قافله 
كربال به كوفه و سپس به شام برده شد. اگر 
چه رهبرى بازماندگان بر عهده امام سجاد بود، 
برعهده  را  سرپرستى  نيز  )س(  كبرى  زينب 
داشت.سخنرانى قهرمانانه زينب )س( در كوفه، 
موجب دگرگونى افكار عمومى شد. وى در برابر 
نعره مستانه ابن زياد، آن گاه كه به پيروزيش 
خاندانت  با  را  خدا  “كار  مى  گفت:  و  مى  نازيد 
چگونه ديدى؟!” با شهامت و شجاعت وصف 
نديده  ام.  چيزى  زيبايى  جز  گفت:  ناپذيرى 
شهادت براى آنان مقدر شده بود. آنان به سوى 
قربانگاه خويش رفتند به زودى خداوند آنان و 

تو را مى  آورد تا در پيشگاه خويش داورى كند«.
آن گاه كه ابن زياد دستور قتل امام سجاد را 
صادر كرد، زينب )س( با شهامت تمام، برادر 
اگر  گفت:  و  گرفت  آغوش  در  را  زاده  اش 
خواستى او را بكشى مرا هم بكش. به دنبال 
امام  از كشتن  ابن زياد  اعتراض زينب )س(، 
رفت.  به دمشق  آزادگان  پشيمان شد.كاروان 
در شام نيز زينب )س( توانست افكار عمومى 
عنوان  به  يزيد  جلسه  اى  نمايد.  دگرگون  را 
پيروزى ترتيب داده بود و در حضور بازماندگان 
واقعه كربال، سربريده حسين )ع( را در تشت 
نهاد و با چوب د ستى به صورتش مى  زد، زينب 
كبرى )س( با سخنرانى خويش غرور يزيد را 
در هم كوفت و او را از كرده خويش پشيمان 
با  را  كاروان  شد  مجبور  يزيد  سرانجام  كرد. 
احترام به مدينه برگرداند. در مدينه نيز زينب 
)س(، پيام آور شهيدان، ساكت ننشست. او با 
فريادش مردم مدينه را بر ضد حكومت يزيد 
شوراند. زينب )س( تاريخ پانزدهم رجب سال 

62 هجرى درگذشت.

عارفانه روز

خدايا تو مى دانى انچه را كه من نمى دانم 
در دانستن تو آرامشيست و در ندانستن 

من تالطمهاست تو خود با آرامشت
تالطمم را ارام سا

كسى كه شهامت قبول خطر
 را نداشته باشد، در زندگى به مقصود
 نخواهد رسيد. )محمد على كلى(

مشكالت مانند دست اندازهاى جاده كمى
 از سرعتتان كم مى كند، اما از جاده صاف بعد

 از آن لذت خواهيد برد .زياد روى دست اندازها 
توقف نكنيد. به حركتتان ادامه دهيد.

كمكم كن تا تو را الگوى زيستنم بدارم و بدانم 
يارى ام كن تا چنان باشم كه با امام خويش 

بودى وفات حضرت زينب)س( تسليت باد

417982653
982356714
563417298
875261439
639845127
241793586
754138962
396524871
128679345

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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حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج استان  همراه با کارگر ماهر 

09105451077  - اقدامی 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09158619396

فروش آپارتمان در حال ساخت 
زیربنا حدود 100 متر ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه دو واحد 

کلیه واحدها 2 کله )شمالی و جنوبی( ، کلیه واحدها هال و پذیرایی دارای نور جنوب، زمین ملکی
شرایط پرداخت: 25 میلیون تومان نقدی ، 25 میلیون تومان دیگر طی چند فقره چک

 به صورت توافقی ، دارای 35 میلیون تومان وام مسکن
زیر بنا و قیمت قطعی نمی باشد و قابل تغییر است.

بیرجند حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(، بعد از بقیه ا... 40 جنب تعاونی مسکن طلوع عدالت   
ساعت تماس: 17 الی 19      09195939128

به یک همکار برای توزیع و پخش
 لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.   

09158254172

یک شرکت پخش مواد غذایی برای 
تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی آقا 

نیازمند است:
2 نفر بازاریاب ، یک نفر موزع و یک نفر 
راننده )راننده ترجیحا باالی 35 سال( 

09151637232

156 متر زمین مسکونی در شهرک 
بجد به فروش می رسد. فی مقطوع 
21.800 تومان  09159631584

فروش یک قطعه زمین مسکونی 
واقع در بند دره به متراژ تقریبی 

200 مترمربع    09155616525 

فروش باغی به مساحت
 500 مترمربع با 50 اصله درخت 

 09155616525

فروش یک قطعه زمین مسکونی 
واقع در حسین آباد باقران به متراژ 
250 مترمربع      09155616525 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش منزل ویالیی مدرس 10  
تیمورپور 6، پالک 3

125 متر زمین ، 140 متر زیربنا در 
دو طبقه ، کوچه بسیار آرام و مسکونی 
فی: 250 میلیون   09153622715

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مرتضی 
شماره  به  محسن  فرزند  خامسان 
شناسنامه 356 صادره از بیرجند مقطع 
نباتات  اصالح  و  زراعت  رشته  لیسانس 

صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 
با شماره 4175 - 76/5/22 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
بیرجند  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به 
به نشانی  انتهای خیابان آیت ا... غفاری 

ارسال نمایید.

برداری  بهره  بهداشتی  پروانه  اصل 
دامداری به شماره 11071/12/26 
مورخ 87/08/20 به نام عبدالعزیز 
و  گردیده  مفقود  درمیان  خالقی 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه   از 

اصل پروانه بهداشتی بهره برداری 
دامداری به شماره 93/01/11737 
مورخ 93/11/21 به نام غالم احمد 
احمدیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

شرکت پخش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از بین جوانان مجرب با سابقه کاری 

حداقل 2 سال بازاریاب استخدام می نماید.
حقوق ثابت + بیمه + پورسانت    32235387- 32235406

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 دعـوت بـه همکـاری می نماید. 

2 نفر فروشنده بازاریاب آقا با روابط عمومی باال - 2 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 4

همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 الزامیست
32220138 - 32220146 - 09155619386

ساخت و نصب

 کاالبر و باالبر هیدرولیک
برای رستوران ها، مغازه ها، افراد معلول و ...

09157234330- عرب زاده

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی
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رقابت دو تیم بسکتبال بانوان ایران در حضور
 نماینده فدراسیون جهانی

حضور  با  ایران  زنان  بسکتبال  لیگ  سوپر  برتر  تیم  دو  دیدار   
نماینده فدراسیون بین المللی بسکتبال - فیبا - در تهران برگزار 
می شود.این دیدار بین تیم های کوشا سپهر سبالن قهرمان و 
نایب قهرمان سوپر لیگ برتر بستکبال زنان  شرکت گاز تهران 
شود.این  می  برگزار  تهران  آزادی  ورزشگاه  بسکتبال  سالن  در 
دیدار با هدف معرفی پوشش بسکتبالیست زن ایران به نماینده 

فدراسیون بین المللی بسکتبال - فیبا - انجام می شود.

مازندران میزبان رقابت های تیراندازی با کمان 
ساحلی قهرمانی کشور

با کمان ساحلی قهرمانی  تیراندازی  نخستین دوره رقابت های 
کشور به عنوان مرحله اول رده بندی کشوری به میزبانی استان 
مازندران برگزار می شود. مسابقات مرحله اول رنکینگ کشوری 
تیراندازی با کمان و نخستین دوره مسابقات ساحلی به میزبانی 
استان مازندران و در شهر ساری در رشته های ریکرو و کامپوند و 
در دو بخش مردان و زنان از 5 تا 7 اردیبهشت ماه برگزار می  شود.

پیروزی تیم والیبال زیر 23 سال بانوان ایران 

تیم والیبال زیر 23 سال بانوان ایران در نخستین دیدار تدارکاتی 
خود به پیروزی رسید.دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان 
زیر 23 سال آسیا در روزهای 23 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری 
در شهر »ناخون راتچاسیما« کشور تایلند برگزار می شود.سومین 
اردوی آماده سازی تیم زیر 23 سال بانوان ایران از روز دوشنبه 
در اسلوونی آغاز و به مدت 10 روز پیگیری خواهد شد. شاگردان 
سیما صدیقی در ست سوم این مسابقه 25 بر 23 مغلوب حریف 
شدند اما در ست های اول، دوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای 

25 بر 20، 25 بر 23 و 25 بر 13 به پیروزی رسیدند.

اعزام نوجوانان دومیدانی استان به مسابقات کشوری

قاسمی- دبیر هیئت دومیدانی استان در گفت وگو با خبرنگار 
به مسابقات کشوری خبرداد  استان  نوجوانان  تیم  اعزام  از  آوا 
و گفت: این تیم شامل 10 نفر می شود که 6 نفر آنان بانوان 
تیم  اسامی  که  کرد  اضافه  می باشند.صادقی  آقایان  نفر   4 و 
هاشمی،  حسنیه  مالیی،  مهال  یوسفی،  فاطمه  شامل  بانوان 
و  است  قاسمی  فرزانه  و  سنجری  فرزانه  پسندیده،  فاطمه 
چهاردهی،  رضا  جعفری،  احمد  آقایان  تیم  اسامی  همچنین 
محمد محمودی و علی پردلی می باشد.وی عنوان کرد که این 
مسابقات در رده سنی نوجونان است و باید متولد سال 78 تا 

80 باشند تا بتوانند، شرکت کنند.

دانستنی هایی درباره »به«

جوشانده »به« دانه روی پوست برای ترک 
بسیار  بواسیر  ناراحتی های  و  پوست  لب، 
مناسب بوده و جوشانده برگ درخت به برای 
پانسمان سطح بدن و شست و شوی چشم 
به کار می رود. به برای کسانی که عرق بدن 
آن ها بدبو است نیز مفید است و مشکلشان 
را رفع می کند. یک لیوان آب به، به همراه 

نصف لیوان روغن زیتون زمانی که جوشانده 
شوند روغن به تهیه می شود؛ مالش روغن 
به، به بدن برای شوره سر و سوزش دهان 
دانه  به  کرده  خیس  لعاب  است.  مفید 
گلودرد را تسکین و سرفه را درمان می کند. 
برای رفع عطش، سوزش دهان و گرفتگی 

صدا خوردن به دانه بسیار موثر است.

درمان سرماخوردگی فوری

وقتی بدن شما با سرماخوردگی مبارزه می 
کند برای اینکه قوی باقی بماند و بتواند 
درمقابل این بیماری از خود دفاع کند ، به 
انرژی و غذای مقوی احتیاج دارد.از خوردن 
غذاهای سرخ شده ، شور ، چرب و شیرین 
غذاهایی  از  عوض  در  کنید  خودداری 
باشند  استفاده کنید که سبک و مغذی 

باشد.  آسانتر  بدن  برای  ها  آن  هضم  و 
غالت   ، سبزیجات   ، ها  میوه  مثال  برای 
از  سرشار  که  چربی  بدون  پروتئینهای  و 
مواد مغذی ، ویتامین ها ، مواد معدنی و 
فیبر هستند برای بدن بیمار بسیار مفید 
درمان سرماخوردگی  به  آبدار  غذاهای  ند. 

خیلی کمک می کنند. 

جلوگیری از دیابت با مصرف میوه 

احتمال ابتال به دیابت در بین افرادی نیز 
که انواع مختلفی از میوه ها و سبزی ها را 
صرف  نظر از مقدار آن مصرف می کنند، 
معناست  بدان  این  و  می یابد  کاهش 
و  میوه  مقدار  به  فقط  نباید  مردم  که 
کنند  توجه  می خورند؛  که  سبزیجاتی 
بلکه تنوع آنها نیز باید مدنظر قرار گیرد. 

مصرف  بهداشتی  فواید  اینکه  وجود  با 
اما  است،  شده  ثابت  خوبی  به  میوه ها 
دیابتی  افراد  برای  آنها  در  موجود  قند 
نگران کننده و مسئله ساز است؛ این یکی 
از دالیلی  است که مردم از مصرف میوه ها 
می کنند  سعی  و  می کنند  خودداری 

کمتر سراغ آنها بروند.

الغری با رژیم هندوانه

پرخاصیت  میوه های  از  یکی  هندوانه 
جالیزی است که طعمی شیرین و کالری 
فاقد  میوه  این  حال  عین  در  دارد.  کمی 
افراد مبتال به  چربی و کلسترول است و 
بیماری هایی چون فشار خون باال یا چاقی 
و چربی خون می توانند از آن به عنوان یک 
بابت  از  نگرانی  بدون  مغذی  وعده  میان 

کنند. استفاده  وزن  رفتن  باال  یا  چربی 
ماده  یک  عنوان  به  می توانید  هندوانه  از 
کمکی در رژیم غذایی الغری خود استفاده 
از  آسانی وزن کم کنید.بیش  به  و  کنید 
۹0 درصد از حجم هندوانه را آب تشکیل 
می دهد. این میوه خوشمزه حس سیری را 

در بدن دوچندان می کند.

برای  که  باشد  درمانی  آخرین  باید  زانو  جراحی 
مفصل  آرتروز  مانند  زانو  مشکل  دارای  بیماران 
زانو یا انحراف زانوی شدید )پرانتزی یا ضربدری( 
اولیه درمان فیزیکی  انجام شود؛ درمان اصلی و 
مانند کاهش وزن، فیزیوتراپی، انجام ورزش های 
مخصوص عارضه و تغییر نوع فعالیت است.باید 
از روش های دارودرمانی یا فیزیوتراپی برای رفع 

عارضه خود استفاده کنند؛ اما افرادی هستند که 
این روش ها روی آنها جواب نمی دهد یا گاهی 
پرانتزی الزم  یا  پاهای ضربدری  به دلیل داشتن 
است زاویه انحرافی زانوی آنها اصالح شود که با 
جراحی و با توجه به سن بیمار و شدت بیماری 
جراحی می شوند.از آنجایی که جراحی تعویض 
مفصل زانو از سن 65 سال به باال انجام می شود 

و افراد در این سن تحرک کمتری دارند و خیلی 
از فعالیت ها را انجام نمی دهند، باید به کنترل 
های  فعالیت  تغییر  با  و  کنند  توجه  خود  وزن 
نظر  با  را  زانو  مناسب  های  ورزش  قبلی،  بدنی 
پزشک معالج انجام دهند.آرتروز زانو در اثر آسیب 
یا کمبود ویتامین D، کمبود امالح استخوانی و 
عدم بهره وری کافی از نور آفتاب بروز می کند. 

آرتروز زانو معموال از دوران نوجوانی آغاز می شود 
و در سنین باالتر بروز می یابد؛ در سنین پائین 
بدن سائیدگی مفاصل را ترمیم می کند اما اگر 
مناسب  های  ورزش  انجام  مانند  مسائل  برخی 
و کنترل وزن رعایت نشود، در سنین باالتر این 
عارضه شدت می یابد و حتی می تواند به تعویض 

مفصل زانو منجر شود.

ورزش مخصوص زانو دردی ها! 

تخم مرغ، سمبل باروری

تحقیقات نشان داده اند که دریافت مقادیر 
کافی سلنیوم برای حفظ کیفیت و تعداد 
عدد  یک  که  آنجا  است.از  ضروری  اسپرم 
تخم مرغ تامین کننده 10 درصد از نیاز 
روزانه سلنیوم مردان است؛ مصرف منظم 
آن نقش مهمی در  رژیم غذایی سالم و 
ذکر  به  داشت.الزم  خواهد  مردان  متعادل 

خاک  که  مناطقی  در  موضوع  این  است 
غنی از سلنیوم ندارند از اهمیت بیشتری 
خاک  در  که  غالتی  زیرا   است  برخوردار 
این مناطق می رویند از نظر سلنیوم غنی 
در  زیادی  سهم  نمی توانند  و  نیستند 

تامین سلنیوم دریافتی داشته باشند.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر از یک نفتکش

شهرستان  در  تریاک  کیلوگرم   85 و  تن  یک  کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 
بر  مبنی  اطالعاتی  دریافت  با  گفت:  شجاع«  »مجید  .سردار  داد  خبر  نهبندان 
مرگ  سوداگران  و  مخدر  مواد  قاچاقچیان  توسط  مخدر  مواد  جابجایی  و  حمل 
با خودروهای سنگین ، مأموران پاسگاه عملیاتی »دهسلم« شهرستان نهبندان 
دستگاه  یک  به  کرمان  به  نهبندان  محور  در  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام 
برای بررسی بیشتر متوقف  را  با دو سرنشین مشکوک و خودرو  تریلی نفتکش 
کردند .وی اظهار داشت: ماموران در بازرسی از خودرو یک تن و 85 کیلوگرم تریاک 
در قالب 100 بسته که به طرز ماهرانه ای در تانکر خودرو جاساز شده بود کشف 
کردند.سردار شجاع تصریح کرد : در این عملیات دو متهم 31 و 54 ساله دستگیر 

و با دستور مقام قضائی روانه زندان شدند. 

واژگونی یک دستگاه پراید در محور 
طبس-دیهوک

محور   در  پراید  سواری  دستگاه  یک 
شد.سرهنگ  واژگون  دیهوک   - طبس 
رضایی،رییس پلیس راه استان  گفت: یک 
طبس-  محور  در  پراید  سواری  دستگاه 
سرنشین  چهار  که  شد  واژگون  دیهوک 
رضایی،رییس  شدند.سرهنگ  مصدوم  آن 
عدم  حادثه  علت  افزود:  استان  راه  پلیس 
خواب  و  احتیاطی  جلو،بی  به  توجه 

آلودگی راننده گزارش شده است.

دزد خودرو در دام تیزبینی پلیس

تیزبینی ماموران کالنتری هفت تیر مشهد برای دستگیری سارق حرفه ای خودرو کافی بود. فرمانده انتظامی 
مشهد گفت: در ساعت 4:40 بامداد روز گذشته یکی از تیم های نامحسوس کالنتری 28 مشهد هنگامی گشت 
زنی در محدوده بلوار دانشجو به یک دستگاه سواری پراید با دو نفر سرنشین مضمون شد.وی افزود: در این 
عملیات که دو تن از پلیس افتخاری مأموران کالنتری 28 مشهد را همراهی می کردند پس از استعالم از مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مشخص شده خودرو سرقتی است که بالفاصله عوامل انتظامی وارد عمل شدند.وی 
تصریح کرد :پس از طی مسافتی تعقیب و گریز، سارقان با رها کردن خودرو در محدوده خیابان قائم به صورت 
پیاده متواری می شوند .وی اظهار داشت: ماموران نامحسوس کالنتری هفت تیر سرانجام یکی از سارقان را دستگیر 
و در بازرسی از داخل خودرو سه عدد پخش خودرو ، یک عدد پنل پخش، یک عدد گوشی تلفن همراه ، یک 
تیغه چاقو و تعدادی کلید منزل کشف کردند،فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد : تحقیقات برای دستگیری 

همدست متواری متهم و سرقت های احتمالی از متهمان با هماهنگی قضایی ادامه دارد.

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     ۳۲۳۷۱۳۵۴ - ۳۲۳۷۱۳۵۵

قالیشویــی ملکــه

سالمت افراد خانواده شما در گرو فراگیری و رعایت نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله است.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

تمام زمین و زمان بر کربال می گریند و تمام کربال بر زینب!
مکتب نرجس)س( ضمن تسلیت
 وفات جانگداز حضرت زینب )س( برگزار می کند:

عمـل اّم داوود
زمان: پنجشنبه )24فروردین 96(
شروع مراسم: ساعت 14:30   مکان: طالقانی 1، مکتب نرجس)س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(، کانون تخصصی مهدویت  مکتب نرجس)س(، پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

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 
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انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 
1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری
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  نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 
 اجرای قانون مهم ترین اصل
 در اجرای انتخابات است 

از  بعد  اینکه  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده  تسنیم- 
یابند  احساس حیات جدیدی می  انتخابات مردم 
گفت: اجرای قانون مهم ترین اصل در برگزاری 

هیئت  با  دیدار  در  عبادی  است.آیت ا...  انتخابات 
انتخابات شهر و روستا اظهار کرد:رمز  بر  نظارت 
موفقیت در اجرای قانون است و کار شما نظارت 
بر اجرای امور است تا کارها قانونی باشد.عبادی 
افزود: شما امانت بزرگی بر دوش دارید هنگامی 
که انتخابات تصور می شود تنها انداختن یک برگ 
داخل صندوق است، اما این تنها به همین برگ 
ختم نمی شود زیرا با انداختن برگ رای سرنوشت 
یک کشور رقم می خورد.نماینده ولی فقیه گفت: 
در  مردم  آرای  و  نکند  نفوذ  کسی  شود  سعی 
است  آن طور که الزم  و  باشد  قانون  چهارچوب 
بر  نظارت  عالی  هیئت  دبیر  باشد.  بی خدشه  باید 
انتخابات شوراهای شهر و روستای خراسان جنوبی 
هم در این دیدار گفت: دبیرخانه هیئت های نظارت 
بر انتخابات در ۱۱ شهرستان و ۲۵ بخش خراسان 
جنوبی تشکیل شده است.غیرتی اظهار کرد: نظارت 
بر انتخابات شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس   
عالی  هیئت های  مجلس  راستا  این  در  که  است 
نظارت در استانها را تشکیل داده است.وی افزود: 
اعضای  استانی  نماینده  با حضور 3  استان  در هر 
انتخابات استان ها تشکیل  بر  هیئت  عالی نظارت 
به  فالحتی  فرهاد  جنوبی  خراسان  در   که  شده 
عنوان رئیس هیئت ، نظر افضلی و محمدرضا امیر 
اعضای  و  هستند  هیئت   این  اعضای  حسنخانی 
مراکز  شهرستان ها،  نظارت  هیئت  های  دبیرخانه  

استانی تشکیل شده است.

نیازهای  شهرستان خوسف 
در زمینه مراکز آموزشی تشریح شد

امیرآبادیزاده-نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
نیکوکاران  تکریم  و  داشت  نیکو  با هدف  خوسف 
بخشداری  اجتماعات  سالن  در  دیروز  ساز  مدرسه 
این  از  شد.پیش  برگزار  شهرستان  این  مرکزی 
دبیرخانه مجمع خیرین خوسف نحوه مشارکت در 
فعالیت های مربوط را در قالب احداث مدرسه ،اهدا 

مصالح،کمک مالی کمک برای برپایی کالس های 
گزارش  همین  اساس  بود.بر  کرده  عنوان  تقویتی 
احداث دبستان در بافت جدید شهر، ساخت هنرستان 
،تکمیل ساختمان اداری و کف سازی ۱۲ مدرسه 
نیازمندی های ساختمانی  از  و توسعه دو دبستان 
است.به  شده  ذکر  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
از  خوسف  ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  دبیر  گفته 
نیک اندیشان می توانند با ارائه خدمات فنی ،هنری 
،مشاوره به مجمع ،پرداخت وجوه نقدی یا واگذاری 
امالک و مستغالت با هدف تبدیل به مراکز آموزشی 
و تعمیر و بازسازی مدارس قدیمی و خرید تجهیزات، 

این نهاد مردمی را یاری نمایند.

7۰درصد نیاز کشور به کلزا
 در داخل تولید و تأمین می شود

تسنیم-معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از 
تدوین طرح ۱۰ساله کشت کلزار در کشور خبرداد و 
گفت که با اجرای آن نزدیک به ۷۰درصد نیاز کشور 
کشاورز  شد.عباس  خواهد  تولید  داخل  در  کلزا  به 
همچنین در  بازدید از مزارع کلزای طبس گفت: 
اولین  امسال  و  ابالغ شده  دستورالعمل خرید کلزا 
خرید آن، دو هفته قبل، از چابهار آغاز شده است.

کشاورز افزود:کشاورز در خصوص رفع مشکالت اخذ 
مجوز تولید بذر جو در بشرویه نیز قول مساعد داد.

مشارکت 117 میلیون تومانی
 مردم خیر نهبندان

قاسمی- رئیس اداره بهزیستی نهبندان از جمع آوری 
مشارکت  تومان  هزار  و ۱63  میلیون  حدود ۱۱۷ 
مردمی، خبر داد و گفت:این مقدار  در سال 9۵ و  به 
صورت نقدی و غیر نقدی، جذب شده است.محمد 
بارانی عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی بهزیستی، 
خیر  افراد  و  مردمی  مشارکت های  جذب  و  جلب 
مؤسسات  ظرفیت های  از  استفاده  و  نیکوکار  و 
غیردولتی می باشد، که در این راستا این اداره خود 
را موظف کرده تا شرایط ساختاری مناسب را برای 
گسترش مشارکت هاي مردم فراهم کند.به گفتۀ وی 
هدف سازمان از جذب مشارکت های مردمی،توسعه 
و گسترش رفاه اجتماعي در بین معلولین،مددجویان، 
کاهش  و  جامعه هدف  نیازهاي  رفع  منظور  به  و 

هزینه هاي سازمان بهزیستي می باشد.

 نخستین جشنواره منطقه ای موسیقی 
نواحی استان در بیرجند برگزار می شود 

کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  تسینم-معاون 
ارشاد گفت: مرحله حضوری و اختتامیه نخستین 
 ۱۵ و  نواحی۱۴  موسیقی  منطقه ای  جشنواره 
اظهار  برگزار می شود.زمزم  بیرجند  در  اردیبهشت 
نخستین  دبیرخانه  در  استان  از۴  گروه  کرد:۴۲ 
جشنواره منطقه ای موسیقی نواحی ثبت نام کردند.

استاندار با جمعی از اعضای موسسه همراه 
مدارس اسالمي کشور دیدار کرد

اعضاي  از  جمعی  با  دیدار  در  -استاندار  غالمی 
موسسه همراه مدارس اسالمي کشور، با تاکید بر 
اهمیت و جایگاه مدارس اسالمي، افزود: مدارس 

اسالمي با حفظ کرامت انساني، نقش مهمي در 
تربیت و پرورش نسل آینده دارد؛ از این رو الزم 
راه  نیز  اینگونه مدارس در خراسان جنوبي  است 
اساس  بر  کرد:  تصریح  پرویزي،  شوند.  اندازي 
مجوزهاي صادر شده از طریق آموزش و پرورش 
نیاز و طرح مدارس  مورد  به مساحت  توجه  با  و 
اسالمي ، متناسب با نیاز و استانداردهاي موجود 
این  اجراي  براي  آموزشي، مساعدت الزم  سرانه 
خواهد  صورت  ربط  ذي  مبادي  طریق  از  طرح 
گرفت.نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه 
بر اساس قوانین و ضوابط موجود مي توان تکمیل 
طرح ها و پروژه هاي نیمه تمام دولت را به بخش 
خصوصي واگذار کرد، افزود: مدارس نیمه تمامي 
که از سوي دولت در حال احداث است، از طریق 
به شرط  با مذاکره  این صورت  مزایده و در غیر 
قابل  خوب،  تخفیفات  اعمال  با  و  کاربري  حفظ 

واگذاري به بخش خصوصي خواهد بود.

 تسهیالت بالعوض خرید ماشین آالت 
کشاورزی در استان اعطا می شود

از  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  مهر-رئیس 
از  بعضی  به  بالعوض  خرید  تسهیالت  اعطای 

مطلق  پور  ولی  خبرداد.  کشاورزی  آالت  ماشین 
جهاد  وزیر  معاون  قول  براساس  کرد:  بیان 
کشاورزی به کارنده ها، هدهای برداشت و بعضی 
از ماشین آالت نوین بخش کشاورزی 3۰ تا ۵۰ 
درصد تسهیالت  بالعوض در قالب کمک های 

فنی اعتباری پرداخت خواهد شد.

فعالیت 38 گروه همیار
توانمندسازی خانواده 

   
عنوان  بهزیستی   اجتماعی  امور  معاون  کاری- 
کرد: گروه های همیار دفتر توانمند سازی خانواده 
و زنان معاونت امور اجتماعی بهزیستی گروهی از 
زنان سرپرست خانوار نیازمند   هستند که با حمایت 
و  اقتصادی  استقالل  به  دستیابی  برای  سازمان 
در  گروهی  های  قابلیت  از  استفاده  و  اجتماعی 
کنند  می  فعالیت  خود  توانمندسازی  راستای 
افراد  اندازی و حضور  علیرضا موهبتی افزود:  راه 
در این گروه ها موجب کاهش مدت حمایت های 
مستمر سازمان ،کم شدن سطح وابستگی جامعه 
هدف و افزایش خوداتکایی اقتصادی،روانی،اجتماعی 
این قشر و ارتقاء سطح آموزش و مهارت ها در آنان 
خواهد شد.  وی عنوان کرد استان  38 گروه همیار 
تابلو  بافی،  قالی  خیاطی،  های  زمینه  در  فعال  
پوشاک  و  نان سنتی  فرش، صنایع دستی، پخت 
دارد  که   برای ارتقاء کیفیت و کمیت گروه های 
همیارو حفظ انسجام و تحکیم روابط بین فردی و 
ایجاد تقویت حس مشارکت و همدلی بین اعضاء، 
گروهی  اردوی  برگزاری  به  مبادرت  معاونت  این 
های  گروه  از  بازدید  و  رضوی  خراسان  استان  به 
اعضاء  از  تعداد۷۵نفر  با  استان  آن  موفق  همیار 
است. نموده  مربوطه  های  گروه  مددکاران  و 

دلسردی نانوایان از فشارهای اقتصادی
 

کاری-  زنگویی نایب رئیس اتحادیه نانوایان بیرجند 
در گفتگو با آوا  گفت: متاسفانه حدود 3 سال است 
مشکل  عمده ترین  این  که  مانده  ثابت  نان  نرخ 
نانوایان است این در حالی است که تمام هزینه های 
و  شده  برابر  چندین  اولیه  مواد  قیمت  و  جانبی 
فشارهای اقتصادی و نبود درآمد مناسب و ناکافی 
است. کرده  دلسرد  حرفه  این  ادامه  از  را  نانوایان 

وی با بیان اینکه نرخ آب ۴۷ درصد افزایش داشته 
است  عنوان کرد: این در حالی است که در این 
مدت نرخ نان فقط 3۰ درصد افزایش یافته است.

زنگویی با اشاره به اینکه کیفیت آرد بیرجند متغیر 
بوده و در تمام فصول سال ثابت نیست عنوان کرد: 
که متاسفانه کیفیت هیچ کدام در حد مطلوب نیست 
و به دلیل سستی آرد، نانوایان مجبور به استفاده از 
نمک بسیار زیادی می شوند که در نهایت این مساله 
منجر به بی کیفیتی نان شده و جریمه های سنگینی 
نانوا می گذارد. اداره بهداشت بر دوش  از سوی  را 

نانوایان  به  وی خاطر نشان کرد: هزینه های که 
تحمیل نمی شود عبارت از گرانی آب، گاز، هزینه 
و حقوق کارکنان می باشد.زنگویی با بیان اینکه در 
روز عید و۱3 فروردین به نانوایان اخطار داده شد 
که نباید تعطیلی داشته باشند افزود: زمانی که یک 
کارگر باحقوق کم و مشکالت بیمه روبر است با 
چه دلگرمی می تواند روزهای تعطیل سرکار باشد.

پرونده های قاچاق کاال ۱۲۳ درصد در استان افزایش یافت

مهر- رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۲3 درصدی پرونده های قاچاق کاال در سطح عرضه طی سال گذشته خبر داد.تهوری اظهار کرد: 
در سال 9۵ بالغ بر ۴۱ هزار و ۷83  بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی  انجام شده است.وی بیان کرد: از این تعداد یک هزار و 99 پرونده تخلف به ارزش ریالی 9 میلیارد و 

3۰۰ میلون ریال شناسایی شده است.وی بیان کرد: مبارزه با عرضه کاالهای پزشکی، آرایشی و بهداشتی و خوراکی های قاچاق یکی از اولویت های امسال خواهد بود.

صدور  از  »صمت«  سازمان  مالیی-رئیس 
استان  مرزهای  در  فروشی  خرده  مجوز 
پیگیری هایی که  با  و عنوان کرد:  خبرداد 
توانستیم مجوز فروش کاالهای  انجام شد 
به  هستند  کاال  ۴۱قلم  که  وارداتی  مجاز 
صورت خرده فروشی در مرز را کسب کنیم 
مجوز  صدور  بعدی  فاز  در  داد:  ادامه  وی 
انجام  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
اقتصاد  به  شایانی  این کمک  و  خواهد شد 

کند. می  مرزنشیان 

نقدینگی  کمبود  و  شرکاء  اختالفات 
عامل تعویق افتادن راه اندازی برخی 

کارخانجات
خبری  نشست  اولین  دیروز  صبح 
معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس  شهرکی 
سالن  در  وی  معاونان  و  تجارت)صمت(  و 
شد.شهرکی  برگزار  سازمان  این  جلسات 
در  بزرگ  صنعتی  طرح  سه  به  اشاره  با 
استان سیمان باقران ، کک طبس و فوالد 
مشکالت  بیشترین  کرد:  عنوان  قاین  
بین  اختالفات  تولیدی  های  واحد  این 
درگردش  سرمایه  نقدینگی  کمبود   ، شرکا 
موانع  رفع  ستاد  گری  واسطه  با  که  بود 
موضوعات  این  کشور  و  استان  تولید 
بالغ  براینکه  تاکید  با  شد.شهرکی  حل 
باقران  سیمان  در  تومان  بر۵۰۰میلیارد 
اکنون  افزود:  است  شده  گذاری  سرمایه 
»کلینکر«  تولید  حال  در  کارخانه  این 

است و بعد از آن سیمان تولید خواهد کرد.

افتتاح فاز اول کارخانه
 فرآوری طال تا پایان سال

از  برخی  اشاره  با  صمت  سازمان  رئیس 

صنعت  بودن  بر  آب  پر  بر  مبنی  شایعاتی 
کارخانه  این  کرد:  عنوان  قاین  در  فوالد 
راتامین می کند و وقتی  آب موردنیاز خود 
زیرساخت  تمام  که  یابد  می  توسعه  استان 
آن  گاز  و  راه  ،برق  آب  مانند:  آن  های 
ریسک  با  گذار  سرمایه  تا  کنیم  تامین  را 
ازسرمایه  بیاید.وی  اینجا  به  بتواند  کمتری 
محدوده  در  ایمیدرو  سازمان  گذاری 

زمین  سازمان  اختیار  در  که  طال  اکتشافی 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  است  کشور  شناسی 
نمونه  عنوان  به  ما  استان  در  طرح  این 
هدف  و  است  شده  شناخته  هم  کشوری 
کارخانه  عملیاتی  فاز  اجرای  امسال  در  ما 

فراوری طال در استان است.

75درصد از صنایع استان زیر70درصد 
25درصد   / دارند  تولید  خود  ظرفیت 

صنایع استان تعطیل است
شهرکی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
موانع  رفع  ستاد  پایش  نتیجه  براینکه  مبنی 
عنوان  است  بوده  چه  استان  صنایع  از  تولید 

کرد: از ۴۰۰کارخانه در استان که داخل و خارج 
شهرک های صنعتی هستند در سال گذشته 
این  از  که ۲۵درصد  گرفت  قرار  پایش  مورد 
به نوعی که ۷۰پروانه  صنایع تعطیل هستند 
صنعتی دیگر وجود ندارند مانند: صنایع کاذبی 
و  بود  شده  ایجاد  مهر  مسکن  زمان  در  که 
اکنون از آن در صنعت ساختمان استفاده نمی 
شود.وی ادامه داد:۷۵درصد باقی مانده هم از 
تمام ظرفیت تولیدشان استفاده نمی کنند بلکه 
از ۲۰تا ۷۰درصد از ظرفیت تولیدشان استفاده 
این  نوسازی  برای تجهیز و  ما  می کنند که 

گونه کارخانجات تسهیالت می دهیم. 

تولیدات  و  کاالها  خروجی  افرایش   
داخلی استان از مرز ماهیرود در کمبود 

زیرساخت ها 
صادرات  افزایش  از  صمت  سازمان  رئیس 
از مرزماهیرود  تولیدات استان و خروجی کاال 
خبرداد و عنوان کرد: به طور کلی 8۴۵میلیون 
دالر خروجی کاال از مرز داشتیم و این نشان 
دهنده افزایش صادرات و اهمیت مرز ما است 
که تجار این استان را برای خروج کاالهایشان 
انتخاب کرده اند.وی خاطرنشان کرد: هر چند 
داریم  مرز  در  را  ها  کامیون  ترافیک  و  تردد 
اما دستگاه های خدمات رسان باید همکاری 
مرز  های  زیرساخت  تا  باشند  داشته  بیشتری 
هرچه سریعتر رفع شود تا همین ترافیک هم 
نباشد.شهرکی از واردات دام از بازارچه دوکوهانه 
کاالهای  سوم  یک  بر  بالغ  افزود:  و  داد  خبر 

کشور افغانستان در سال 9۴ از مرزهای استان 
خارج شده است.

5درصد از تولیدات معدنی استان خام 
به فروش می رسد؛برگزاری نمایشگاه 

های تخصصی توسط اصناف
رئیس سازمان صمت از دغدغه هم استانی ها 
مبنی بر خام فروشی مواد معدنی گفت:حدود 
ظرفیت تولیدی معادن استان بالغ بر۱۱میلیون 
تن در سال است اما فقط ۵درصد از تولیدات 
به  رسد  می  فروش  به  خام  جنوبی  خراسان 
نوعی که کارایی هر مواد معدنی متفاوت است 
و به عنوان مثال ۱۷ سنگبری داریم و تولید 
باید  و  ندارد  اقتصادی  نوع سنگ صرفه  یک 
استان خارج و مواد معدنی دیگر وارد شود  از 
تا تنوع تولید سنگ افزایش یابد.وی با تاکید 
المللی  بین  های  نمایشگاه  برگزاری  براینکه 
فرصتی برای توسعه استان است افزود:تاپایان 
شود  افتتاح  ها  نمایشگاه  جدید  سایت  سال 
نمایشگاه های  برگزاری  ما  اهداف  از  یکی  و 
تخصصی توسط اصناف است.شهرکی با اشاره 
به اینکه این سازمان ما از هرگونه سرمایه گذار 
داخلی و خارجی استقبال می کند یادآورشد:باید 
از سرمایه گذارنی مانند کاشی سرامیک فرزاد که 
طرح های توسعه ای دارند که موجب اشتغال 
می شوند حمایت کرد.  رئیس سازمان صمت  
در  گذار  سرمایه  از  حمایت  :برای  کرد  عنوان 
اعطای زمین در شهرک های صنعتی با مجوز 

استاندار 8۰ درصد تخفیف داده خواهد شد.

خرده فروشی کاالهای وارداتی در مرز مجاز شد
رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت 

دادرس مقدم- معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي 
شوراي  جلسه  در   ، جنوبي  خراسان  استاندار 
بیان  با  اطالع رساني استان سخن مي گفت 
این مطلب، افزود: در شرایط فعلي که دشمنان 
نظام براي ضربه زدن به انقالب اسالمي از هیچ 
تالشي فروگذار نمي کنند همه باید براي حضور 
گسترده و حداکثري مردم در پاي صندوق هاي 
راي از همه توان و ظرفیت خود استفاده کنند.

خراسان  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوبی، محمد حسیني، با بیان اینکه باید همه 
تالش کنیم تا فضایي آرام ، بانشاط و توام با 
اخالقیات در جامعه حاکم شود ، افزود: حضور 
آگاهانه در انتخابات پیش رو نوعي اعالم تعلق 
انقالب اسالمي است. خاطر مردم به نظام و 

هاي  فعالیت  تمامی  مالک  و  محور  وی 
انتخاباتي را قانون و مقررات دانست و تصریح 
کرد: دستگاه هاي متولي در این زمینه همچون 
صدا و سیما قوانین و مقررات انتخاباتي از جمله 
مناسب  و  نحو مطلوب  به  را  تبلیغاتي  قوانین 
براي مردم و افکار عمومي اطالع رساني نمایند.

رئیس ستاد انتخابات استان، به شرایط حساس 
و خطیر فعلي کشور در بعد بین المللي اشاره 
کرد و افزود: باید با دوري از رفتارهاي سطحي 
تفریط در  افراط و  از  نیز پرهیز  و احساسي و 
تمامي فعالیت ها از جمله غلوگویي هاي بیهوده 
و نیز نقدهایي که جز تخریب و تضعیف دولت 
نمود. پرهیز  شدت  به  ندارد  دیگري  نتیجه 

را  جامعه  در  ناامیدي  و  یاس  ایجاد  حسینی، 
هدف اصلي دشمنان دانست و تصریح کرد: هر 

کس دانسته و یا نادانسته در این زمینه حرکت 
کند غیر مستقیم در جهت اجرایي شدن اهداف 

است. کرده  حرکت  انقالب  و  نظام  دشمنان 
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف در 
انتخابات نباید به هر وسیله اي متوسل شد، افزود: 
بزرگترین خدمت به مخالف آن است که فضا و 
بستر تخریب براي او فراهم کنیم و متاسفانه 
برخي افراد بقا و زندگي خود را در مه آلود کردن 
فضا و ایجاد فضایي توام با تخریب و تضعیف 
تواند خسارات  مي  این  که  دانند  مي  دیگران 
مادي و معنوي فراواني را به نظام تحمیل کند 
که جبران آنها گاهاً سال ها زمان خواهد برد.

استاندار  اجتماعي  و  امنیتي  سیاسی،  معاون 

خراسان جنوبي، با اشاره به اینکه دستگاه هایي 
که آرام و منفعالنه حرکت مي کنند در حوزه 

هاي  دستگاه  گفت:  نیستند  موثر  خود  کاري 
اجرایي از انفعال خارج شده و فعال تر از قبل 
موضوعات کاري خود را پیگیري و عملیاتي کنند.

حسینی، انعکاس خدمات و اقدامات دولت تدبیر 
وامید را وظیفه همه مسئوالن در شرایط فعلي 
شوراي  وظایف  مهمترین  از  یکی  برشمروی 
اطالع رساني استان را سیاست گذاري در امر 
کمیته  کرد:  تصریح  و  دانست  رساني  اطالع 
تر  فعال  باید  نیز  این شورا  زیرمجموعه  هاي 
صورت  به  را  موضوعات  و  شده  گذشته  از 
دهد. قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  تخصصي 

در  قطبي  دو  فضاي  نباید  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: مدیران و مسئوالن  ایجاد شود،  جامعه 

مطالعه  با  باید  انتخابات  موضوع  در  ربط  ذي 
قوانین نسبت به آنها احاطه کامل داشته باشند.

است تبلیغ  بهترین  دولت  عملکرد 
خراسان  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
رساني  اطالع  شوراي  جلسه  در  هم  جنوبي، 
مطلب،  این  بیان  با  گفت  مي  سخن  استان 
موضوع  در  موجود  ضعف  به  اشاره  ضمن 
اطالع رساني گفت: با توجه به حجم خدمات 
و اقداماتي که در دولت به انجام رسیده است 
. عباسعلي بهاري ، عملکرد دولت را بهترین 

تبلیغ دانست و تصریح کرد: بخشي از ضعف 
هاي موجود در زمینه اطالع رساني مربوط به 
روابط عمومي ها و بخشي دیگر نیز مربوط به 
مدیران و تفکر رسانه اي آنان است که مي باید 
در این زمینه کارهای جدي تري صورت گیرد.

دبیر شورای اطالع رسانی استان، به غیر فعال 
بودن کمیته هاي تخصصي زیرمجموعه شوراي 
اطالع رساني استان اشاره کرد و افزود: با توجه 
به نزدیک شدن به زمان برگزاري انتخابات ، 
قطعاً شاهد موج هاي رسانه اي خواهیم بود؛ از 
این رو الزم است که کمیته هاي زیرمجموعه 
جدي  فعلي  حساس  شرایط  درک  با  شورا 
بپردازند. رساني  اطالع  مقوله  به  قبل  از  تر 

بهانه  به  نباید  ساخت:  نشان  خاطر  بهاری، 
برگزاری انتخابات و یا نزدیک شدن به زمان 
برگزاري انتخابات خدمات دولت کم رنگ شده 
و یا روند خدمت رساني به مردم دچار وقفه و 
یا چالش شود بلکه باید این خدمات پررنگ تر 
از گذشته و با قوت و قدرت بیشتري به مردم 
بازگو شود تا میزان مشارکت مردم افزایش یابد.

وی اطالع رسانی درست، شفاف ، به موقع و 
استان در  از رسالت های رسانه هاي  را  موثر 
راستاي تقویت روحیه امید در جامعه دانست و 
تصریح کرد: یکي از مهمترین وظایف و ماموریت 
هاي شوراي اطالع رساني استان جلوگیري از 
است  ممکن  که  است  مخربي  هاي  موج 
منجربه ناامیدي مردم و کم رنگ شدن حضور 
آنان در پاي صندوق هاي راي گردد که این 
کمک به دشمنان و بازي در میدان آنان است.

جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تدبیر  دولت  در  بزرگراه  کیلومتر   ۲۰9 گفت: 
و امید در این استان به بهره برداری رسید و 
ایجاد بزرگراه از 8۱ درصد رشد برخوردار است.

مهدی جعفری در گفت و گو با ایرنا افزود: ۴۵ 
دولت  زمان  در  استان  های  بزرگراه  درصد 
تدبیر و امید احداث و به بهره برداری رسید.

وی افزود: در سال ۱396، ۱۵6 کیلومتر باند دوم 
بزرگراه توسط این اداره کل آسفالت خواهد شد.

برداری  بهره  و  احداث  کرد:  اظهار  وی 
سفر  های  مصوبه  از  بزرگراه  کیلومتر   ۱۰۰
بود  جنوبی  خراسان  به  جمهوری  رئیس 
برداری  بهره  به  آن  کیلومتر  تاکنون 8۱  که 
از  و  آسفالت  آماده  دیگر  کیلومتر   ۱9 رسید، 
پیشرفت متوسط ۷6 درصدی برخوردار است.

وی ادامه داد: اولویت اختصاص اعتبار به پروژه 
های اقتصاد مقاومتی و سفر رئیس جمهوری 
هاست. راه  حوزه  در  جنوبی  خراسان  به 

سال ۱393،طول  از  قبل  تا  کرد:  اظهار  وی 

و  هزار  چهار  استان  روستایی  های  راه 
به  گذشته  سال  سه  که  بود  کیلومتر   ۷68
یافت. افزایش  کیلومتر   ۴۷۰ و  هزار  پنج 

روستایی  های  راه  شد:  یادآور  جعفری 
های  شهرستان  در  خانوار   ۲۰ باالی 
شمال  در  فردوس  و  سرایان   ، بشرویه 
شد. تکمیل  دولت  این  در  جنوبی  خراسان 

پروژه مصوب  کیلومتر  اظهار کرد: ۱99  وی 
در  مقاومتی  اقتصاد  چارچوب  در  راه  حوزه 
استان تعریف شد که تاکنون ۱۴۵ کیلومتر آن 
زیربار ترافیک قرار گرفت، پیش بینی می شود 
تا پایان تیر امسال بقیه این راه ها تکمیل شود.

راه  یازدهم  دولت  از  قبل  داد:  ادامه  وی 
که  بود  آسفالت  استان  روستای   ۷۴9
امید  و  تدبیر  دولت  سال  چهار  مدت  در 
است. کرده  پیدا  افزایش  روستا   8۰۰ به 

شهرستان  روستایی  مناطق  افزود:  وی 
راه  لحاظ  از  سربیشه  و  نهبندان  های 
روستایی با محرومیت بیشتری مواجه است، 

های  راه   ۱396 سال  پایان  تا  امیدواریم 
شود. تکمیل  ها  شهرستان  این  روستایی 

مدیرکل راه وشهرسازی در ادامه بیان کرد: در 
حال حاضر ۴68 کیلومتر بزرگراه یک طرفه، 
هزار و سه کیلومتر راه اصلی در استان وجود دارد.

جعفری یادآور شد: جایگاه خراسان جنوبی در 
 ،3۱ راه  آزاد  پنجم،  شریانی  های  راه  بخش 
راه های  اصلی هفتم،  راه های  بزرگراه ۱3، 
فرعی و راه های روستایی در کشور پنجم است.

 ۱۰۰ به  استان  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بزرگراه  کیلومتر   ۴۰۰  ، راه  آزاد  کیلومتر 
به  تا  دارد  نیاز  اصلی  راه  کیلومتر   3۰۰ و 
به  توجه  با  افزود:  برسد،  کشوری  متوسط 
پایین بودن شاخص توسعه استان در بخش 
است. حوزه ضروری  این  به  ویژه  توجه  راه، 

در  استان  تعهد  شد:  یادآور  ادامه  در  وی 
واحد   ۲۴6 و  هزار   3۱ مهر  مسکن  بحث 
 ۲9 امید  و  تدبیر  دولت  ابتدای  از  بود 
و  تکمیل  مهر  مسکن  واحد   ۴۲۴ و  هزار 

داشت. درصدی   ۱99 رشد  و  شد  تحویل 
دولت  از  قبل  کرد:  اظهار  مسئول  این 
واحد   8۲8 و  هزار   9 تنها  امید  و  تدبیر 
بود. شده  تحویل  و  احداث  مهر  مسکن 

و  شهرسازی  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
طرح   ۱9،  ۱39۲ سال  ابتدای  تا  معماری 
بود  شده  تهیه  استان  شهرهای  در  جامع 
دولت  فعالیت  نیم  و  سال  سه  مدت  در  که 
یازدهم برای هر ۲8 شهر استان طرح جامع 
ابالغ شد که در  به شهرداری ها  تصویب و 
. این حوزه شاهد رشد ۴۷ درصدی هستیم 
ابتدای  در  همچنین  کرد:  تصریح  جعفری 
تفصیلی  طرح  شهر  هشت  تنها   ۱39۲ سال 
دارای  استان  شهر   ۱۵ اکنون  هم  داشت، 
هم  حوزه  این  در  و  است  تفصیلی  طرح 
باشیم. می  درصدی   88 رشد  شاهد 
وی اضافه کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید 
تاکنون این اداره کل متولی 3۰ پروژه ساختمانی 
دولتی و عمومی با زیربنای 9۰ هزار متر مربع 

با اعتبار هزار میلیارد و 36۰ میلیون ریال بود.
کل  اداره  این  تاکنون  کرد:  تاکید  وی 
با  مربع  متر  هزار   ۴8 است  توانسته 
تکمیل  را  ریال  میلیارد   ۵6۰ اعتبار 
دهد. مربوط  های  دستگاه  تحویل  و 

به گفته وی همچنین در سال ۱39۵، ۱۵ هزار 
متر مربع ساختمان با اعتبار ۴۷۰ میلیارد ریال 
تکمیل و تحویل دستگاه های بهره بردار شد.

وی افزود: پروژه های یادشده شامل بیمارستان، 
احداث ساختمان اداره های کل ، فرمانداری 
سالن  و  فرهنگی  های  مجتمع  بخشداری،   ،
است. سازمانی  های  خانه  و  ورزشی  های 

حضور آگاهانه مردم در انتخابات اعالم تعلق خاطر آنان به نظام است

بهره برداری از ۲09 کیلومتر بزرگراه در استان در 4 سال اخیر

معاون سیاسی، امنیتي و اجتماعي استاندار در جلسه شوراي اطالع رساني
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رسول خدا )ص(فرمودند :
طُوبَی لَِمْن أْدَرَك قائَِم أْهِل بَْيتي َوُهَو ُمْقَتٍد بِِه َقْبَل ِقياِمِه

خوشا آن كه قائم اهل بيت را درك كند
 و پيش از قيامش به او اقتدا كند. 

)بحار األنوار، ج 2، ص 151(

بیادی: احمدی نژاد نباید رد صالحیت شود

گفت:  آبادگران  جمعيت  دبيركل  بيادی  حسن 
اعضای  به  نژاد  احمدی  آقای  صالحيت  تائيد 
به  ولی  دارد  بستگی  نگهبان  شورای  محترم 
نيست.  ایشان  صالحيت  رد  برای  لزومی  نظرم 
وی گفت: به نظر من آمدن ایشان به شور حال 

انتخابات كمک بسياری خواهد كرد. 

ثبت نام 287 داوطلب ریاست جمهوری

2۸۷ داوطلب نامزدی ریاست جمهوری تا ساعت 
1۸ دیروز نام نویسی كردند.از 1۶1 داوطلب انتخابات 
ریاست جمهوری ثبت نام شده دیروز، ۷ نفر زن و 
15۴ نفر مرد هستند.مجموعا در دو روز گذشته از 
2۸۷ داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام به 
عمل آمده، 1۳ نفر زن و 2۷۴ نفر  مرد هستند.ثبت نام 
تا پایان روز شنبه 2۶ فروردین ادامه خواهد داشت.

عضو جبهه پایداری: احمدی نژاد
 مخالف پیروزی اصولگرایان است

خمينی  مردم  نماینده  ابطحی  جواد  محمد  سيد 
شهر در مجلس شورای اسالمی، گفت: احمدی 
نژاد بيشتر نظرش بر این است كه اصولگرایان 
اصالح  با  زیرا  نگيرند  دست  به  را  مجریه  قوه 

دارد. بهتری  تعامل  طلبان 

اختالف  نظر در خانواده بزرگ
 اصولگرایی اجتناب ناپذیر است

خانواده  در  گفت:  اصولگرا  سياسی  فعال  یک 
اختالف نظر  اصولگرایی  مانند  بزرگی 
اجتناب ناپذیر است.امير رضا واعظ آشتيانی گفت: 
من فکر می كنم تعدادی از افرادی كه قصد دارند 
در  شوند  جمهوری  ریاست  انتخابات  كاندیدای 
و  كشيد  خواهند  كنار  نامزد  یک  نفع  به  پایان 
حضور متعدد آن افراد در انتخابات یک استراتژی 

از سوی اصولگرایان برای گمراهی باشد.

واکنش نادران به ثبت نام احمدی نژاد 
پایان احمدی نژاد! علی برکت ا... !

پيشين  اصولگرای  نماینده  نادران  الياس 
واكنش  در  خود  تویيتری  حساب  در  مجلس 
پایان  نوشت:  نژاد  احمدی  محمود  نام  ثبت  به 

احمدی نژاد ! علی بركت ا... .

جعفرزاده: احمدی نژاد به دنبال
 ایجاد فتنه در کشور است

گفت: مجلس  نماینده   ، جعفرزاده   غالمعلی 
بود  هم  كار  سر  بر  كه  موقع  همان  نژاد  احمدی 
سرپيچ ترین رئيس جمهور در قبال فرامين رهبری 
بود و به دنبال ایجاد یک فتنه دیگر است. این طغيان 
یک خودسری بزرگ در كشور است و اگر برخورد 
پارك توحيد- افتادن تير چراغ برق به علت زنگ زدگی پایه آن در فضای سبز عکس :هوشمندیعکس روز نشود بدعت خطرناكی در كشور گذاشته می شود.

ترامپ: توافق با ایران مایه ننگ است

ترامپ گفت : توافق هسته ای با ایران بدترین 
از  را  ایران  توافق،  این  است.  ممکن  توافق 
به  بود  شدن  پاشيده  هم  از  آماده  كه  كشوری 
توافق  به  ایران  كرد.  تبدیل  قدرتمند  كشوری 
جای  به  ها  ایرانی  گذارد.  نمی  احترام  خودش 
به علت نجات كشورمان  از شما  بگویند:  اینکه 

بسيار متشکریم، جسور شده اند.

روسیه: سیاست های آمریکا 
در قبال ایران قابل درک نیست

روسيه  خارجه  وزارت  سخنگوی  زاخارووا  ماریا 
از  آمریکا  ای  خاورميانه  های  سياست  گفت: 
سوریه  مسئله  همچنين  و  ایران  قبال  در  جمله 
غيرقابل درك است. وی گفت: خاورميانه منطقه 
سياست  و  رود  می  شمار  به  پيچيده  بسيار  ای 
ها و اقدامات آمریکا در منطقه غيرمنطقی است.

گروه 7 : آزمایش های موشکی
 ایران نگران کننده است

روزه  دو  نشست  پایان  در   ۷ گروه  خارجه  وزرای 
توافق  از  حمایت  ضمن  ای  بيانيه  در  خود 
هسته ای اعالم كردند: در این بيانيه ضمن بيان 
برخالف  ایران  موشکی  اقدامات  كه  ادعا  این 
موشکی  آزمایش  درباره  است   22۳1 قطعنامه 
آزمایش های  از  كه  است  شده  نوشته  ایران 
می كنيم. عميق  تأسف  ابراز  ایران  موشکی 

اژه ای جایگزین رئیسی 
در هیئت نظارت بر انتخابات شد

نگهبان  شورای  سخنگوی  كدخدایی  عباسعلی 
گفت: حجت االسالم محسنی اژه ای معاون اول قوه  
قضائيه با اكثریت آرا جایگزین آیت ا... سيد ابراهيم 
انتخابات  بر  نظارت  مركزی  هيئت  در  رئيسی 

دوازدهمين دوره ریاست جمهوری شد.

آیت ا.. جنتی: رسانه ها درباره
 شرایط داوطلبان روشنگری کنند

دبير شورای  نگهبان گفت: در روز اول ثبت نام 12۶ 
ثبت نام  جمهوری  ریاست  داوطلب  عنوان  به  نفر 
كرده اند در حالی كه اغلب این افراد شرایط الزم را 
ندارند و  ثبت نام آنها تنها موجب زحمت نهادهای 
به ویژه  از رسانه ها  اجرایی می شود. آیت ا.. جنتی 
رسانه ملی خواست در خصوص شرایط داوطلبان 
بررسی  كار  رویه  روشنگری،  جمهوری  ریاست 
شبهه های  و  تبيين  جامعه  برای  را  صالحيت ها 

احتمالی را برای مردم رفع كنند.

استاد بیرجندی جغرافیای سیاسی 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری

در  حضور  با  دیروز   نيا  حافظ  محمدرضا  دكتر 
انتخابات  دوره  دوازدهمين  براي  كشور  وزارت 
كرد.دكترحافظ  نام  ثبت  جمهوري  ریاست 
رشته  در  دانشگاه  استاد  و  بيرجند  متولد  نيا 

باشد. مي  جغرافياي سياسي 

اکبر ترکان : انتظار ما از جمنا بیشتر از اینها بود

 اكبر تركان گفت: اصولگرایان كه در این اجالس بسيار 
مهم جمع شدند توقع ما خيلی باالتر از این بود. اینها 
افراد معمم با سابقه و اسم و رسم داری هستند ولی این 
همه آدم درشت با سابقه دور هم جمع شدند 5 تا آدم 
محترم معمولی را معرفی كردند. ما انتظارمان این بود 
كه اینها وارد شوند، شوری به انتخابات بدهند آن را پر فروغ كنند تا فضا به 
شکلی شود كه ۴0 ميليون بياید پای صندوق رای؛ ولی كم رونق ظاهر شدند.

محمود احمدی نژاد كه برای همراهی 
مراجعه  كشور  وزارت  به  بقایی  حميد 
در  حضور  برای  نيز  خود  بود  كرده 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این  در  حالی  در  نژاد  احمدی  كرد. 
كه  است  كرده  نام  ثبت  انتخابات 
معظم  مقام  سوی  از  پيش  چندی 
به  انتخابات  در  حضور  از  رهبری 
وی  و  بود  شده  نهی  نامزد  عنوان 
بيانيه ای اعالم كرده  چندی قبل طی 
كاندیداتوری  برای  قصدی  كه  بود 

ندارد و از كسی نيز حمایت نمی كند.
احمدی نژاد در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا با مقام معظم رهبری مشورت 
تغيير كرده كه در  یا شرایط  و  كرده اید 
كرد  كرده اید، سکوت  ثبت نام  انتخابات 
و خندید. رئيس دولت نهم و دهم تاكيد 
برای  دارد  توان  در  آنچه  هر  كه  كرد 
انجام  بقایی  حميد  صالحيت  تایيد 
می دهد. محمود احمدی نژاد در پاسخ به 
این سوال كه شما در نشست خبری تان 
صالحيت  تایيد  برای  كه  كردید  اعالم 
ریاست  انتخابات  در  بقایی  حميد 
خواهيد  انجام  را  تالش هایی  جمهوری 
انجام  باره  این  رایزنی  هایی در  داد، چه 
شده است، گفت: من هر آنچه را كه در 

این باره در توان دارم، انجام می دهم.
وی گفت: من به قول اخالقی ام پایبندم 

صرفًا  انتخابات  در  ثبت نام  و  حضور  و 
آقای  عزیزم  برادر  از  حمایت  برای 
آقای  افزود:  نژاد  احمدی  است.  بقایی 

انقالب  در  شده  تربيت  فردی  بقایی 
روحيه  با  و  ناپذیر  سازش  اسالمی، 
این عرصه  خدمت به مردم است و در 

پيشگامان می باشد. جزو 

بقایی: می توانیم ایران را بسازیم

بقایی پس از ثبت نام در دوازدهمين دوره 
كرد  تاكيد  جمهوری  ریاست   انتخابات 
اجتماعی  اقتصادی،  مشکالت  حل  كه 
خواهد  وی  كار  دستور  در  سياسی  و 
خبرنگاران  جمع  در  بقایی  حميد  بود. 
ستاد انتخابات كشور با بيان اینکه خدا 
حضور  اینجا  در  امروز  كه  شاكرم  را 

را برای پذیرش مسئوليت  دارم و خود 
بزرگ آماده كرده ام، اظهار كرد: ایران 
مردمان  سرزمين  و  بزرگ  سرزمينی 

بزرگ و تاریخی كهن است.
می كنم  افتخار  اینکه  بيان  با  وی 
ایران  ملت  داد:  ادامه  هستم،  ایرانی 
را  زندگی  بهترین  تا  هستند  شایسته 
و  صلح  در  همواره  آنها  باشند.  داشته 
ثبات و آرامش با دیگر ملت ها زندگی 
كرده اند. ملت ایران ملت جنگ طلبی 
نبوده و نيست. طرفداری آنها از زمانی 
با  بود،  امپراطوری جهان  بزرگترین  كه 

همه ملت ها روشن و واضح است.
باورم  این  بر  كرد:  نشان  خاطر  بقایی 
می توانيم ایران را بسازیم و می توانيم 
بلند  های  قله  و  جایگاه  به  را  كشور 

برسانيم و ملت ایران می تواند با تالش، 
صلح و دوستی بر مشکالت فائق آید.

گزارش آسوشیتدپرس
 از کاندیداتوری احمدی نژاد

واكنش  در  گزارشی  در  آسوشيتدپرس 
نژاد برای حضور  نام نویسی احمدی  به 
 29 جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
رئيس  نژاد،  احمدی  نوشت:  اردیبهشت 
جمهور سابق ایران به طور غير منتظره 
ریاست  انتخابات  در  شركت  برای  ای 
جمهوری ایران ثبت نام كرد، اقدامی كه 
در تناقض با توصيه رهبر ایران برای دور 
انتخابات  عرصه  از  نژاد  احمدی  ماندن 
برهم  موجب  نژاد  احمدی  تصميم  بود. 
خوردن روند انتخاباتی خواهد شد كه به 
روحانی،  حسن  پيروزی  با  بسياری  باور 
رئيس جمهور كنونی ایران همراه خواهد 
بر  غربی  های  قدرت  با  كه  كسی  شد. 
سر برنامه هسته ای ایران به گفت وگو 
نشست و برجام رقم خورد. كاندیداتوری 
احمدی نژاد از سوی دیگر همچنين می 
قطبی  دو  و  دستگی  چند  موجب  تواند 
شدن فضای سياسی ایران شود. احمدی 
نژاد در عرصه بين المللی بيشتر به دليل 
پيش  هلوكاست،  واقعه  بردن  زیرسوال 
برنامه  اسرائيل و گسترش  نابودی  بينی 

هسته ای ایران شناخته می شود.

اعالم کاندیداتوری احمدی نژاد
احمدی نژاد : در حمایت از بقایی ثبت نام کردم/ بقایی: می توانیم ایران را بسازیم

ثبت نام رئیس جمهور پیشین یک عمل انتحاری بود

اشاره  با  ایستادگی  جبهه  عضو  مقدم  كنعانی  حسين 
ریاست  انتخابات  در  نژاد  احمدی  محمود  نام  ثبت  به 
جمهوری گفت: این یک عمل انتحاری است و ایشان 
یک كمربند انفجاری به دور خودش بسته و وارد ميدان 
شده است. وی مدعی شد: پيام این اقدام احمدی نژاد به 
ضد انقالب این است كه شما بخوابيد ما بيداریم. وی تاكيد كرد: با توجه به 

صراحت توصيه رهبری نباید ثبت نام می كردند و این نوعی نافرمانی است.

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

حمل بار با نیسـان
جابجـایی اثاثیـه منــزل

 مبلمان اداری،شرکت ها و ...

   09159626514 در اســرع وقــت 
و قیمــت منــاسب

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  - زمینی 
تاریخ اعزام: 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

*  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

کیف پولی محدوده خیابان حکیم  نزاری 
مفقود شده از یابنده تقاضا می شود

 با شماره 09389282099 
تماس حاصل نماید.

تماس با:32236080 -32236081

برنامه کسب و کارتان چیست؟
ما برای شما پیشنهاد ویژه ای داریم
با آموزش های مهارتی ما بهترین 

انتخاب را رقم بزنید.


