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اسحاق جهانگیری :
بنده تا به حال در عمرم از هیچ چیزی انصراف ندادم 

من فکر می کنم خودم رئیس جمهور شوم

هاشمی طبا :
در صنعت گردشگری و توریسم سریعتر از 

هر اقدام دیگری جواب می گیریم

حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم :
گذاشتن کاندیدای پوششی درکنار رئیس جمهور 

خودش نوعی اعتراف به ناتوانی است.

شریعتمداری:
اقدام آقای آشنا نشان می دهد ایشان عالوه بر 

مشاورت فرهنگی، استاد لقمان حکیم نیز هست

هاشمی طبا تا پایان در عرصه انتخابات می ماند / بادامچیان: در نهایت باید یکی از کاندیداهای اصولگرا باقی بماند /  پروژه مناظره ضبطی شکست خورد حاال می خواهند کل مناظره را هواکنند / محمدیان : تا کجا باید عقب برویم که کدخدا راضی شود/ وزیر احمدی نژاد :  دولت 4 سال کاری نکرد  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

 رسانه های نارسای 
خراسان جنوبی 
*مهر آیین

رسانه ها ابزار انتقال پیام اند . رسانه های دیداری   و 
شنیداری و مکتوب . تلویزیون  رادیو ، شبکه  های 
مجازی ،  اینترنت ونشریات همگی چنین  کاربردی 
دارند. البته  پیامها نیز گوناگون  اند ومتنوع.گاه آگاهی 
 بخشند ،وقتهایی هشدار دهنده وزمانی سرگرم کننده .

در کنار رسانه های مذکور که کار ذاتی شان انتقال 
پیام است . باور دیگری نیز وجود  دارد که  می گوید 
همه افزارها ، افراد وحتی اشیا  اطراف ما رسانه اند ! 
چنین باوری البته در فرهنگ ایرانی از دیر باز وجود 

داشته  است: ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

المان های نورزی بیرجند در ترازوی قضاوت مردم و مسئوالن ؛

محدودیت ریالی  ؛ چالش 
اجرای نمادهای نوروزی

صفحه ۳

حقوق بازنشستگان استان ؛ حداکثر 
تا  ۸ / ۲۷ درصد افزایش یافت

صفحه 7

انتخابات شورای شهر بیرجند  
الکترونیکي برگزار مي شود

رئیس هیئت اجرایي انتخابات داوزدهمین دوره ریاست جمهوري 
بیرجند از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراي اسالمي در حوزه 
بیرجند به صورت کامال الکترونیك خبر داد ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیرکل راهداری و حمل  و نقل جاده ای  با تاکید
بر اولویت ایمن سازی راه های  5 شهرستان استان :

60 درصد پرداختی جریمه ها 
صرف ایمن سازی راه ها می شود

                                                                                       صفحه 7
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صفحه 7

  اولین جشنواره موسیقی نواحی شرق کشور در بیرجند برگزار می شود

سازهای شرقی در بیرجند به صدا درمی آید

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان 
مجهز به موتور هوشمند دو خازنه 

بین مدرس 27 و 29  /  32437700

قابل توجه متقاضیان محترم شرکت در مزایده اجاره امالک
 اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 خراسان جنوبی 

پیرو آگهی مزایده اجاره مورخ 96/1/27 به اطالع می رساند: تاریخ برگزاری مزایده 
اجاره از روز یکشنبه 96/02/10 به روز شنبه 96/02/09 تغییر یافته است. 
 متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 19 روز جمعه 96/02/08

 به دبیرخانه اداره کل اموال و امالک خراسان جنوبی واقع در بیرجند، بلوار مدرس، 
چهار راه سیلو خیابان امام موسی صدر شرقی تحویل نمایند.

یک شرکت معتبر راهسازی
 جهت اجرای پروژه در سطح استان نیاز به راننده به شرح ذیل دارد: 

راننده کامیون و تریلی        راننده لودر
 05632442886 -09155624889 

تشکر و قدردانی 
مشیت الهی  بر این شد که پدری مهربان، همسری وفادار، 

برادری بی نظیر، معلمی توانا 
و خیری نیک اندیش و فرهنگ دوست شادروان 

حاج علی اصغر باللی مود 
به دیار باقی بشتابد و همه ماتم زده در سوگ او بنشینیم.

 از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع وخاکسپاری و مجالس 
سوگواری شرکت نموده اند و همچنین بزرگوارانی که با اهدای 
گل، پرده نویسی، درج در جراید، ارسال پیامک و سوگ نامه 

اظهار همدردی نموده اند، تشکر و قدردانی می نماییم.

خاندان باللی مود و فامیل وابسته 

آن دل که با والی ابوالفضل )ع( خو کند 
کم باشدش اگر که بهشت آرزو کند

مویی که در غالمی عباس )ع( شد سفید
در قبر تیره منزلت خویش رو کند

سومین سالگرد درگذشت خادم با صفای حضرت قمر بنی هاشم )ع(

 زنده یاد ابوالفضل بابانژاد )بابائی( 
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

همسر و فرزندان  

حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی رویای مهربانی هایت     مهمان همیشگی قلب ماست

نهمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان

 زنده یاد محمد خونیکی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم

 روحش شاد و یادش ماندگار 

همسر و فرزندان 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مداح اهل بیت )ع( شادروان

 حاج محمد علی عدل )بازنشسته بانک صادرات( 
جلسه یادبودی جمعه 96/2/8 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 

 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم 
منعقد می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: عدل ، حقیقی پور 

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت

مرحومه کبری راهبری )همسر مرحوم غالمحسین ارغوانی(
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 

مراسم تشییع آن عزیز از دست رفته امروز پنجشنبه 96/2/07 ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر از محل  سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه ( برگزار می گردد

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.
از طرف خانواده مرحومه

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان محمد علی خامه
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/02/7  از ساعت 16 الی 17
 در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران

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

از طرف خانواده

سالی به سر آمد، دل ما سوخته تر شد
وین چشم به راه تو، به در، دوخته تر شد

گفتند که ایام برد سوز غمت را 
هر روز که آمد، دلم افروخته تر شد

سالی پر اندوه در فقدان عزیز از دست رفته مان 

شادروان حجی محمد مهران فر 
گذشت.به مناسبت اولین سالگرد آن مرحوم جلسه بزرگداشتی 

امروز پنجشنبه 96/2/7 از ساعت 16:10 الی 17:10 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

حضور یکایک شما عزیزان موجب امتنان است.
خانواد ه های: مهران فر، بیدختی، وردی، محمودی راد ، اصغری و سایر بستگان 

جناب آقای فهیم بخشی 
شاعـرفرهیختـه وفعـال استـان

درگذشت عموی گران مهرتان

 شادروان جناب سرهنگ نصرا... مالکی 
را حضور جناب عالی و بازماندگان محترم تسلیت عرض می نماییم.  

 کانون هنرمندان استان

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مرحوم

حاج علیرضا یعقوبی
 )بازنشسته دانشگاه بیرجند(

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: 
مراسم تشییع آن عزیز از دست رفته

 فردا جمعه 96/2/08 ساعت 10 صبح
 از محل  سالن اجتماعات بهشت متقین 
)غسالخانه( برگزار می گردد، حضور شما 

سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده یعقوبی

اوست پایدار 

ضمن تشکر و سپاس از لطف بی دریغ و ابراز همدردی صمیمانه همه بزرگوارانی که به انحای مختلف 
تسلی بخش دل غمدیده ما بودند، به اطالع می رساند: مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت 

مرحومه بی بی حجی محقق 
مادر شهید بزرگوار سید امین هاشمی
 خواهر شهید سرفراز سید جواد محقق

 و عمه شهید واالمقام سید مصطفی محقق
امروز پنجشنبه 1396/2/7 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر بر سر مزار آن شادروان 
)امتداد ورودی اصلی بهشت متقین، جنب آب سردکن شماره 9( برگزار می شود.

خانواده های: محقق، هاشمی و سایر بستگان  
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 بانک مرکزی اعالم کرد: نرخ تورم  فروردین ماه ۹.۵ درصد شده است

به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۹۵ 
معادل ۹.۵ درصد شده است.در این گزارش آمده است: شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 
فروردین ماه نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.۶ درصد افزایش داشته است.

قیمت های افزایش یافته لبنیات برگشت

ایسنا- دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی گفت:  
برخی صنایع لبنی در اولین روزهای امسال پس 
از تعطیالت نوروزی اقدام به افزایش قیمت برخی 
محصوالت خود کرده بودند که از نظر سازمان 
به  تولیدکنندگان  و  حمایت مصرف کنندگان 
شده  مقرر  شده  شناخته  تخلف  یک  عنوان 
بود تا آنها قیمت های خود را به حالت سابق 
برگردانند. رضا باکری گفت: چند برند که اقدام 
به افزایش قیمت محصوالت خود کرده بودند، 
نرخ های خود را به حالت گذشته برگرداندند 
و منتظر تصمیم سازمان حمایت برای اصالح 
معتقدند  که  چرا  هستند  هایشان  قیمت 
جدید  سال  در  تولید  های  هزینه  افزایش  با 
مواجه شده و اگر قیمت هایشان اصالح نشود، 
ترازشان منفی خواهد شد و زیان ده می شوند

وزیر مسکن : سیاست ما حمایت از 
خانه دار شدن خانه اولی ها است

آخوندی وزیر مسکن گفت: مسکن مهرهایی 
که در بیابان ها ساخته شده طرفدار چندانی 
ندارد و بسیاری از آنها خالی مانده است اما 
سیاستی که ما انتخاب کرده ایم این است که 
از خانه دار شدن خانه اولی ها حمایت کنیم.

ثبت شماره شبا بانکی مشموالن سهام 
عدالت به مرز ۹ میلیون رسید

ایرنا-سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: ثبت 
شماره شبا بانکی مشموالن سهام عدالت در 
سامانه این سهام به مرز ۹ میلیون مورد نزدیک 
شد. به نظر می رسد از نیمه دوم امسال و با 
اعالم سود ۶0 شرکت سرمایه پذیر، سود سهام 

عدالت به حساب افراد واریز شود.

 اصالحیه پیرو درج گزارش با عنوان »فرود 
 ۹۶ اردیبهشت   ۶ تاریخ  در  پرواز«  قیمت 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه   2 صفحه 
قسمتی از گفته های لطفی مدیرعامل دفتر 
آژانس مسافرتی »روژان گشت« اصالح می 
هواپیمایی  شرکت  کرد:  عنوان  وی  گردد. 
خود  های  نرخ  در  تغییر  گاهی  ایر  ایران 
دارد ولی این تغییر ناگهانی موج غافلگیری 
مردم شده است. به گفته وی هنوز مردم با 

موضوع کنار نیامده اند.

سرمقاله

واردات پوشاک بدون ثبت برند قاچاق است

معاون فنی و امور گمرکی گمرک، در نامه ای به رییس سازمان 
توسعه تجارت تصریح کرد: هرگونه واردات پوشاک به کشور به 
صورت تجاری صرفا از طریق دریافت گواهی فعالیت، مطابق شرایط 
دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت 
های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران مجاز است در غیر این 
صورت قاچاق تلقی و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.عسگری 
تاکید کرده است که وزرات صنعت، معدن و تجارت فهرست برند 
ها و گواهی های صادره برای نمایندگی بانضمام فهرست ثبت 
اعالم  ایران  گمرک  به  بعدی  اقدامات  جهت  را  صادره  سفارش 
کند. گمرک به این نتیجه رسید که واردات منسوجات به ویژه 
پوشاک تن ها از طریق نمایندگی های ثبت شده صورت گیرد.

فارس - علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
مجلس  در  بنده  داشت:  اظهار  اجتماعی 
هم که گزارشی در این رابطه ارائه کردم، 
تأکید کردم که ما اکنون ۳ میلیون و 200 
بیکار داریم، حتی درباره شاخص ها  هزار 
با هر شاخص  و مبناها هم بحث شد و 
طبق  حتی  کنیم،  اتخاذ  که  مبنایی  و 
در  که  بین المللی  سازمان های  مبناهای 
این  بوده،  جاری  هم  گذشته  سال های 
این  فهم  اما  نمی کند  تغییر  آمار خیلی 
مسئله برای ما بسیار مهم است و اکنون 

ایجاد  تعداد  که  می کنیم  تالش  داریم 
اشتغال را به یک میلیون افزایش دهیم.

ایجاد  افزایش  علت  افزود:  ادامه  در  وی 
در  که  است  این  میلیون  یک  به  شغل 
چند سال نیروهایی که وارد بازار کار ما 
تأخیر زمانی در ورود  به علت  می شوند، 
زمانی  فاصله  نیروها در  لذا  کار،  بازار  به 
بازار  وارد  دارند  تأخیر  با  سال   ۸ تا   ۴
نشان  که  داریم  جدولی  می شوند،  کار 
وارد  ساالنه  که  افرادی  تعداد  می دهد 
بازار کار می شوند، مشخص است که به 

اصطالح این تعداد افراد را که قصد ورود 
پنجره  این  می گوییم  دارند  کار  بازار  به 
بازار کار در این  جمعیتی برای ورود به 
این هم  و  یافته  افزایش  یکباره  به  دوره 
به دلیل تأخیر در دوران تحصیل است.

ادامه  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
داد: یکی دیگر از دالیل تلنباری بیکاری 
طول  در  که  بوده  قبل  دوره های  در 
وارد  که  افرادی  تعداد  نسبت  به  سال ها 
نشده  ایجاد  شغل  می شدند،  کار  بازار 
است و این جمعیت نیز امروز به تعداد 

اساس  این  بر  که  شده  اضافه  بیکارها 
یک میلیون و 200 هزار نفر ساالنه وارد 
بازار کار می شوند و ما برای اینکه به این 
بیاییم سال گذشته حدود  فائق  مسئله 
فرماندهی  ستاد  اصلی  جلسه  شش 
اقتصاد مقاومتی و 20 جلسه کمیسیون 
به  اشتغال  عالی  شورای  تخصصی 
یکسری  و  دادیم  اختصاص  امر  این 
گانه   ۹ برنامه  عنوان  تحت  برنامه هایی 
اشتغال داریم که از دو مسیر برای ایجاد 

شغل می خواهیم اقدام کنیم.

 وزیر کار:۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار درکشور وجود دارد

بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
بازار  رونق  از  مردم  ذهنی  »تصور  اینکه 
 ۹1 تا   ۸۹ های  سال  حدفاصل  مسکن، 
پروانه  یعنی  رونق  کرد:  تصریح  است« 
سیمان  مصرف  و  مسکن  ساخت  های 
زمان  آن  مانند  به  باید  مصالح  سایر  و 
اتفاقات  آن  تکرار  واقعیت  در  اما  باشد 
بلکه  نیست  مطلوب  تنها  نه  جامعه  در 
ایلنا  گزارش  نیست.به  هم  پذیر  امکان 

و  راه  وزارت  خبری  پایگاه  از  نقل  به  و 
اولین  در  مظاهریان  حامد  شهرسازی 
جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره 
 ۹۵ سال  در  ایران  آمار  مرکز  گزارش  به 
آمار  مرکز  گزارش  انتشار  داشت:  اظهار 
گستره  به   ۹۵ سال  اسفندماه  در  ایران 
این  از  از دغدغه ها دامن زده است.  ای 
رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار 
و  ها  داده  تفسیر  سپس  و  شده  ارایه 

به  مربوط  فرایندهای  در  آن  از  استفاده 
برنامه ریزی حوزه مسکن است.وی افزود: 
اطالعات اولیه منتشر شده از سرشماری 
سال 1۳۹۵ نشان می دهد که سیاست 
تبعات  گذشته  اقتصادی  مخرب  های 
در  گذاری  سرمایه  حوزه  در  ویرانگری 
است.  داشته  دنبال  به  را  بخش مسکن 
درحالی که در گذشته با احتیاط درباره 
می  صحبت  خالی  های  خانه  آمار 

نشان  اخیر  داده های سرشماری  اما  شد 
میزان  از  ای  کننده  نگران  ابعاد  دهنده 
خانه  در  که  است  کالنی  گذاری  سرمایه 
های خالی حبس شده است. معاون وزیر 
راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید با 
مطالعات  و  جهانی  تجارب  از  استفاده 
قبال  در  داخلی سیاست گذاری درستی 
خانه های خالی انجام دهیم افزود: رونق 
بازار مسکن نیازمند بازتعریف مجدد است.

رونق سال های ۸۹ تا ۹۱ بازار مسکن امکان پذیر نیست

اخبار جدید از فساد صندوق ذخیره فرهنگیان

در  که  کسانی  گفت:  مجلس  آموزش  کمسیون  عضو  فارس- 
بیشتر  شده اند،  دستگیر  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  با  رابطه 
و  هستند  فعلی  دولت  از  و  آقایان  حزبی  خویشان  و  اقوام 
فرار  شفاف  پاسخگویی  از  نباید  انتخابات  آستانه  در  دولتی ها 
به  پاسخ  در  سلیمی  علیرضا  والمسلمین  کنند.حجت االسالم 
که  روحانی  فرهنگیان  ستاد  رئیس  توسط  شده  مطرح  ادعای 
عنوان کرده است »من اطالع دارم میزان زیادی از این تخلفات 
است«،  قبلی  دولت  به  مربوط  فرهنگیان(  )در صندوق ذخیره 
یا  شده اند  موضوع  این  متوجه  تازه  ایشان  آیا  داشت:  اظهار 
می دانسته اند و تا زمانی که مجلس ورود کرد، ساکت بودند؟ 

چرا اجازه دادند تا دامنه تخلفات وسعت بگیرد؟

پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا ۳ روز آینده 

فرهنگیان  معوقات  با  ارتباط  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  ایسنا- 
عمده  قسمت  یک  خوشبختانه  مطالبات  بخش  در  گفت:  نیز 
بازنشستگی  پاداش  با  ارتباط  در  فرهنگیان  مطالبات  از  دیگر 
روز  سه  دو  را ظرف  آن  درصد  سال ۹۵ حدود ۵0  در  فرهنگیان 
به حق  آینده پرداخت می شود و همچنین یک قسمت مربوط 
التدریس شاغلین نیز در روزهای آتی پرداخت می شود.فخرالدین 
داریم  طرحی  معلمان  برای  کرد:  اظهار  آشتیانی  دانش  احمدی 
تعیین  را  بندی  رتبه  و  حقوقی  نظام  قانون  حکم  براساس  که 
اجرا  بندی  رتبه  اول  قسمت  موضوع  این  برای  گفت:  کنیم.وی 
شده است و برای اجرای مرحله بعد رتبه بندی به دنبال تامین 
کنیم. می  دنبال  را  مسئله  این   ۹۶ سال  در  و  هستیم  اعتبار 

 رسانه های نارسای 
خراسان جنوبی 
*مهر آیین

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 
هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

 آری  آن چه در هستی هست  اعم  از مخلوقات 
طبیعی ودستاوردهای بشری  به نوعی رسانه است  
.یک قالی   ، یک کوزه سفالی،یک    تابلو نقاشی  . این 
روز ها کاالهای تجاری ،سوغات وحتی مواد خوراکی   
نیز به ابزارهایی برای معرفی کشورها وشهرها تبدیل 
شده است .در این فرایند البته راهبرد اصلی شناخته 
شدن است واز مزایای مشهور شدن نیز دیده شدن 
، به حساب آمدن   . منطقه ای که ما در آن زندگی 
می کنیم سالهای متمادی به دلیل ناکار آمدی مدیران 
وضعف عملکرد مسوالن در پهنه ی استانی بزرگ 
،ناشناخته ومحروم بود پس از ارتقا   به  استانی  مستقل 
اما اگر چه فرصتهای تازه ای برای  معرفی  آن فراهم 
شد اما در عمل از این امکان استفاده بایسته ای نشد . 
این ناشناختگی   هنوز یکی از عوامل توسعه نایافتگی 
دیار ما تلقی می شود .متاسفانه مردم ومسوالن نیز  
برای  گوناگون  ای  رسانه  ابزارهای  از  اند  نتوانسته 
معرفی این سامان استفاده کنند .یکی ازمهمترین این 
ابزارها برنامه های متنوع شبکه های متفاوت رسانه 
ملی است . که سهم خراسان جنوبی از آن بسیار ناچیز 
است .در ایجاد این وضع البته هم گردانندگان رسانه 
ملی در پایتخت وهم در استان مسوولند.اگر جایگاه 
استان در برنامه های رسانه ملی   رصد شود کامال 
معلوم می شود که سهم منطقه تناسبی با وسعت، 
تنوع اقلیمی ،گوناگونی فرهنگ،  جاذبه های طبیعی 
،تاریخی وگردشگری ، نیازها ،مسائل  ومشکالت 
ونقش راهبردی این ناحیه از کشور ندارد. این جایگاه 
را اگر با استانهای هم قد وقواره یا حتی کوچکتر از 
خراسان جنوبی مقایسه کنیم در می یابیم که فاصله 
ما تا رسیدن به موقعیتی که حق ماست بسیار  است 
.اینجا سئوالی که پیش می آید این است که  دالیل 
کم بودن سهم منطقه از برنامه های شبکه های ملی 
چیست وعلت  قصور کدام است ؟چرا فرهنگ ،هنر ، 
موسیقی ،طبیعت و قابلیتهای پر شمار منطقه در شبکه 
های ملی ان چنان که باید نمودار نمی شود ؟ آیا 
وضع استان چنان گل وبلبل است که سوژه ای برای 
برنامه های خبری وتحلیلی نیز نمی توان به تحفه 
به پایتخت فرستاد ؟آِیا این همه آثار تاریخی ، صنایع 
دستی ،ورسوم آیینی بکر که به  اذعان گردشگران 
داخلی وخارجی گنج  هایی گرانمایه است  ارزش 
برنامه سازی ندارد ؟ چگونه است حتی در نمادهای 
تصویری  یا در نماهنگ ها وسرودهای میهنی پخش 
شده عناصر والمانهای معماری وفرهنگی همه جای 
کشور به چشم می اید اال خراسان جنوبی ؟ با افسوس 
می گوییم چرا  شهدای منطقه ما در برنامه های شبکه 
ملی معرفی نمی شوند  چراز سرداران شهید ما که  
آوازه شان تا لبنان ومزار شریف  وانار دره افغانستان  
رفته است  ذکری در میان نیست همان ها که رهبر 
.راستی  اند  کرده  یاد  انان  از  نیکی  به  بارها  معظم 
 مسول این همه غفلت والقیدی چه کسانی هستند ؟ 
البته منکر کارهای انجام شده  نیستیم  اما  براین 
باوریم که این همه   نه در شان مردم استان ونه 
در  پس  است   منطقه   فراوان  ظرفیتهای  حد  در 
این عرصه کاری جهادی وانقالبی  الزم است توام 
با عزمی راسخ از سر سوز وتعهد که با  روزمرگی  
معمول اداری  نسبتی ندارد.کار یک یا دو دستگاه هم 
نیست اگر چه تخصص یک نهاد باشد. اما این وسط 
نقش مسئوالن استانی رسانه ملی از همه پر رنگ تر 
است انتظار از انان این است که ضمن در ک اهمیت 
موضوع  شناخته شدن این دیاردر کشور وحتی جهان 
به عنوان گامهای اول در راه توسعه منطقه  برای این 
هدف خود را  به اصطالح به آب وآتش بزنند ) چون 
بسیاری دیگر از استانها ( . از زاویه ای دیگر گذشته 
از نقش رسانه های رسمی در این فرایند ،مشارکت 
متعهدانه هم استانی ها در برنامه های پر مخاطب صدا 
وسیما از جمله مسابقات زنده  رادیویی وتلویزیونی با  
انگیزه معرفی استان وارسال فیلمهای ویدئویی گرفته 
شده از منطقه  از طریق کانالهای تلگرامی به سیما 
وحتی فرستادن پیامکهای معمولی می تواند  کمک 
بزرگی به شناسایی ما در کشور باشد .حضور مسعود 
مسعودیان هنرمند جوان بیرجندی  در یک برنامه پر 
مخاطب تلویزیونی باعث شد که بارها نام این شهر 
توسط مجری و دیگران تکرار شود  .حق ان است که 
شاعران خوش قریحه ودیگر هنرمندان دیار ما برای 
ورود به  برنامه های مشابه  هدف گذاری کنند. در این 
وضع هر فرد  البته به شرط اگاهی از توانمندی های 
منطقه   چون یک رسانه عمل خواهد کرد .  ظرف 
بعدی رسانه ای  استان کاالهای  تولیدی  ان  است 
که اقالمی از ان با وجود فراگیری مصرف در سرتاسر 
کشور وحتی جهان به شکل فله ،بدون بسته بندی و 

بی شناسنامه صادر می شود.
   در حالی که در همین زمان مردمانی هستند که با 
تعصب وتعهد اجازه  نمی دهند حتی یک کیلو اب نبات 
 بدون شناسنامه وبسته  بندی از استانشان خارج شود !

آنها ان قدر هوشمند هستند که ازکاالهای خود  رسانه 
می سازند وما ان قدر مدهوش !که رسانه های  رسمی 
و.تخصصی مان نیز کارکرد نارسانایی پیدا کرده است  

.خدا به خیر کند !

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه 
بازکنـی  

شبانه روزی

های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش 
نانو ، 100%   تضمینی
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 اسحاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۶00۹۶ محکوم علیه علی خراشادی زاده فرزند محمد رضا محکوم است به 

پرداخت مبلغ 1۸۸.۴7۴.۴۳0 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له عادل آریا فرزند محمد حسین و پرداخت مبلغ 
۶.70۵.۵00 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی به شماره 21۴۳ 
فرعی از 2۵0 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه 
کارشناسی مساحت پالک مذکور ۳00 مترمربع و دارای زیربنا )زیرزمین، همکف و طبقه اول( جمعاً حدود ۳۹0 مترمربع و دارای 
نمای آجر سفال و ارزش ششدانگ پالک فوق با توجه به موقعیت، مساحت، نوع ساخت، مصالح مصرفی، قدمت بنا، اشتراکات 
منصوبه در محل کل پالک فوق به مبلغ ۶.200.000.000 ریال و ارزش سه دانگ از پالک فوق به مبلغ ۳.100.000.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1۳۹۶/02/2۳ از ساعت ۹ الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت 
باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال 

به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول 

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵271۳ اجرایی آقای محمد اطمینانی محکوم به پرداخت مبلغ ۹۶.70۵.1۶1 ریال 
در حق آقای مهدی اصغری و مبلغ ۴.۵00.000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
یک دستگاه سواری پژو 20۶ اس دی تیپ آریان وی 20 مدل 1۳۸۹ سفید رنگ به شماره شاسی 2۴۳2۸0 و شماره موتور 
1۴1۸۹07۳۹2۵ و به شماره انتظامی ۳۶1 ق ۳۹ ایران ۶۴ توقیف و به مبلغ 1۳0.000.000 ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ ۹۶/2/27 از ساعت ۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 1۶ و 1۴ 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

به تاریخ 1۳۹۶/02/02 در وقت فوق العاده جلسه اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل شده است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. نظر به اینکه در صورت مجلس مزایده نوبت اول 
اموال غیر منقول به شماره ۹۶0۹۹۸۵۶۵0002۳ ، 0/۸2 یک دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 11۸ اصلی بخش یک 

بیرجند قید گردیده ضمن اصالح آن طی نامه ای به اداره ارشاد اعالم موضوع مزایده 1/۳0 دانگ از ششدانگ ملک به پالک 
ثبتی به شماره صفر فرعی از 11۸ اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری ۸ پالک ۳1 می باشد که در قبال 
بدهی آقای میر علی عرب درخش به مبلغ ۶۸۵.000.000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است در تاریخ 1۳۹۶/2/20 ساعت 

۸ الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند به مزایده برسد.

منفرد -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

تاسیس شرکت نوین فناوری رباتیک آموت )سهامی خاص( در تاریخ 1۳۹۶/02/0۶ به شماره ثبت ۵۵۴1 و شناسه ملی 
1۴00۶7۳0۴1۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 
موضوع شرکت: تولید قطعات الکترونیک و رباتیک )پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی. 
ضمناً ثبت موضوعات فعالیت های مذکور به منزله صدور و اخذ پروانه فعالیت نمی باشد( مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت: خراسان جنوبی، شهر بیرجند، سجادشهر، کوچه کانال، کوچه فرشته ۹، پالک 2۶، کدپستی 
۹71۹۹۴۳۵۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریالی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی با نام که کال نقدی طی گواهی شماره 
۳۶11/۵72 مورخ 1۳۹۵/12/11 بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه محالتی واریز گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای آرش 
روشنی به شماره ملی 001۳۳0۹۶۹2 به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای وحید قربانی به شماره ملی 0۶۴02۴۴۴2۴ به عنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد روشنی به شماره ملی 001۴۳70۹1۳ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
دارندگان حق امضای شرکت: آقای آرش روشنی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه اوراق عادی 
و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای آرش روشنی به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیر عامل: طبق اساسنامه  بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن نصیری زاده به شماره ملی 00122۸۴۹۹۸ به سمت بازرس 
اصلی و خانم عاطفه قربانی به شماره ملی 0۶۴0۳۳۶۵07 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اداره کل  ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند 
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پنجشنبه*7 اردیبهشت  1396* شماره 3768

ممنونم  مطالب  صادقانه  انکاس  خاطر  به  آوا  از 
در خصوص میدانی که در انتهای مدرس تقاطع 
به هیچ وجه  اند خواستم بگویم  محالتی ساخته 
 مهندسی نیست و نمی دانم روی چه حسابی اینکار 
 انجام شده است گویا قرار بوده شهرداری مثل همیشه 
بزرگترین را بسازد که همچین میدانی برای تقاطع 
مدرس  محالتی ساخته است  عزیزان شهرداری 
و احیانا این آخر کاری دوستان محترم شورا پاسخ 

این مطالبه مردمی را بدهند ممنونم می شویم
930 ... ۸33
 سالم این شعارهایی که کاندیداهای محترم می زنند

 می شود عملکرد و رزومه خیلی کوچک بدهندکه 
در این باره چه موفقیتهایی داشته اند.شعار از روی 

تجربه کاری باید باشد نه حرف الکی
915...396

با توجه به نزدک بودن انتخابات شوراها امید است 
مردم فهیم بیرجند این بار افرادی» الیق ، دلسوز 
 ، با مسئولیت ، کارآمد ، دارای سواد و تحصیالت

مرتبط با مدیریت شهری و شهرسازی ، همدل و از 
همه مهم تر دارای »دید وسیع « را برای شورای 
شهر انتخاب کنند و وابستگیهای حزبی، جناحی 
،خویشاوندی و... را مالک قرار ندهند تا شاید بعد 
از گذشت بیش از یک دهه ، چهره شهر متحول و 

کمی شبیه یک مرکز استان شود
990...213

احسنت به آوا و خبرنگار عزیزی که موضوع قیمت 
نتیجه و کاهش  تا حصول  را  بلیط های هواپیما 
قیمت ها پیگیری کرد . دعای همشهریان و هم 
که  است  دلسورزانی  همه  پناه  پشت  ها  استانی 
برای مردم خدمت می کنند و از استاندار و مدیر 
کل فرودگاه ها و نماینده هواپیمایی ها هم بخاطر 
پیگیریشان ممنونم باور کنید مریضی دارم و قبل 
از این هر بار 1 میلیون تومان هزینه بلیط رفت و 
برگشت مان می شد که با قیمت های جدید به 2 

میلیون می رسید که جدا از توان مالیم خارج بود 
915 ... 203

سالم در روزهای تعطیل اتوبوسهای امیرآباد خیلی 
نا منظم کار می کنند اگر تعداد اتوبوسها کمتر است 
الاقل ساعت حرکت مشخصی داشته باشند تا در 
این هوای گرم مسافرین اذیت نشوند روز جمعه 
حدود یک ساعت در ایستگاه طالقانی منتظر بودیم 
915...۸7۸

بیرجند   ... دانشگاه  برای  متاسفم  .واقعا  با سالم 
میکنه  برگزار  ساختمانی  داخل  کالسهاشو  که 
خواسته  و  باشه  شکسته  پاش  کسی  اگه  که 
هیچ  چون  نتونه  کنه  شرکت  کالس  در  باشه 
کدام از استانداردهای حرکت معلولین که باید در 
ساختمانهای عمومی اجرا بشه رو نداره. متاسفانه 

فقط یاد دارند پول بگیرن.
915...265

باید حادثه ای مثل پالسکو اتفاق بیفتد تا مسوالن 
مهر  مسکن  ۸واحدی  مجتمع   در  کنند  اقدام 
11بیرجند فاقد سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق 
نقص  ها  واحد  هم  کشی  برق  لحاظ  ,از  هستیم 
دارد,پایان کار هم گرفته نشده ,لطفا پیگیری نمایید
915...494

 بارها در مورد آسفالت ولیعصر 23/ 25 درخواست 
ریزی  نبود. الاقل شن  جوابگو  ولی کسی  دادیم 

کنین تا چاله ها پر بشن
915...205

از مردم خواهشی دارم و  به عنوان یک شهروند 
آن اینکه برای انتخاب های خود به هیچ وجه به 
و  شایستگی  به  و  نکنند  توجه  سیاسی  گرایشات 
عملکرد  مثال  باشند  داشته  توجه  افراد  توانمندی 
خیلی  است  طلب  اصالح  یک  که  فعلی  استاندار 
دیگری  طلب  اصالح  استانداران  اما  است  خوب 
هم بود که اصال نمره قابل قبولی در عملکردش 
نداشت یا مثال نمایندگان مجلس که اصولگرایند 
و یک نماینده می بینیم چقدر تالش می کند و 
علیرغم تفاوت دیدگاه سیاسی دولت مستقر با او 
چقدر خوب برای مردم حوزه انتخابیه اش خدمات 
می گیرد اما در عوض یک نماینده دیگر فقط برای 
مردم شعار می دهد و هیچ اتفاقی را در کارنامه خود 
جز استیضاح و تذکر سیاسی و ... ندارد . به نظر 
توجه به معیارهای مد نظر والیت و عملکردشان 

بهترین مولفه برای انتخاب است 
915 ... ۸9۸

آغاز بهسازی بلوار غفاری در سال جدید 

برزجی- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند از  بهسازی بلواری غفاری در سال جدید خبر داد و گفت: بلوار غفاری امسال از فروشگاه اتکا تا 
میدان ولی عصر بهسازی خواهد شد. انصاری در گفتگوی اختصاصی با آوا با بیان اینکه مبلغ 1۸0 میلیون تومان اعتبار برای این امر در نظر گر فته شده افزود: با 

100 میلیون تومان اعتبار موافق شده و کار به زودی آغاز می شود.وی خاطر نشان کرد: علت انجام نشدن این کار در سال گذشته مشکل بودجه ای بوده است.

برزجی- طبق روال هر ساله نوروز 96 
هم بیرجند با المان های متفاوت میزبان 
مهمانان نوروزی بود نماد هایی که گرچه 
برخی  اما  برای عده ای جذابیت داشت 
داشتند.  آن  به  نقدهایی  مردم  از  دیگر 
اولین  همان  از  ها  دیدگاه  تفاوت  این 
نوروزی  تعطیالت  از  بعد  روزنامه  چاپ 
قابل  پیام های  شهروندان  در  تا کنون 
لمس است به همین دلیل روزنامه آوای 
خراسان جنوبی نشستی با موضوع المان 
نشست  این  داد.  ترتیب  نوروزی  های 
برگزار  ماه  فروردین   31 پنجشنبه  روز 
خدمات  معاون  خانزاد  حسن  و  شد 
بیرجند،مجتبی  شهرداری  شهری 
و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  انصاری 
همایون  بیرجند،  شهرداری  سبز  فضای 
رفاهی  امور  سازمان  مدیرعامل  شاکری 
و تفریحی ، علی اکبر درانی پور معاون 
فرهنگی حوزه هنری، غالمحسین کریم 
معتمد  عنوان  به  اکبرپور  سامان  و  پور 
به  نیز  هوشمند  حسین  و  مردمی 
شهری  عمران  حوزه  متخصص  عنوان 
و  ساعت  یک  مدت  به  را  نشست  این 
دبیر  قاسمی  رضا  محمد  اجرای  با  نیم 
جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه  تحریریه 
در  مردمی  نظر  همراهی کردند. جایگاه 
سوال  اولین  نوروزی  های  المان  اجرای 
مجری این نشست بود که خانزاد معاون 
به  بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات 
ای  کمیته  وی  گفته  به  داد:  پاسخ  آن 
متشکل از مسئوالن شهرداری ، اساتید 
گرافیک  فعاالن  هنرمندان،  دانشگاه، 
طرح  بررسی  به  شهر  شورای  اعضای  و 
نیز  نهایت  و در  پردازند  وارده می  های 
طرح مورد نظر با برآورد هزینه و تحلیل 
بیان  با  قیمتی اجرا می شود. »خانزاد« 
ها  طرح  این  بودجه  شهر  شورای  اینکه 
همه  کرد:  اظهار  کند  می  بررسی  را 
ساله فراخوان داده می شود تا طراحان  
داخل و خارج استان  ایده های خود را 
اولیه  مرحله  در  ها  طرح   ، دهند  ارایه 
هیئت  از  دعوت  با  و  شده  کدگذاری 
داوران که متشکل از اساتید کشوری و 
بررسی  مختلف  ابعاد  از  هستند  استانی 
می شود ؛ در نهایت نیز این طرح ها برای 
 تایید به کمیته مذکور ارسال می گردد.

 وی بکر بودن و همخوانی داشتن مفهوم 
ویژگی  مهمترین  از  را  فراخوان  با  طرح 
و  کرد  عنوان  انتخابی  های  طرح  های 
دیِد  زوایای  حسب  بر  جانمایی  گفت: 
از جمله  امکانات خاص  به  نیاز  و  المان 

آب و برق  انجام می گیرد. 

رنگین کردن شهر و ایجاد
فضاهای بصری مهمترین هدف 

ساخت المان های نورزی

فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 

این  تکمیل  در  نیز  شهرداری  سبز 
هفتمین  امسال  کرد:  اظهار  سخنان 
داشتیم  المان  فراخوان  که  بود  نوروزی 

به  نوروز  هفت  این  در  نیز  تجاربی  و 
دست آمد که واکنش های مردم را در 
مردم  بیشتر  رغبت  انصاری  داشت.  پی 
به المان های سنتی از جمله خانه های 
آب  و  مینیاتوری  های  باغ  کاهگلی، 
دانست  تجارب  این  نتایج  از  را  انبارها 
به  که  شده  باعث  توجه  این  افزود:  و 
با  که  برسیم  ثابتی  های  المان  ساخت 
فرهنگ شهر و مردم همخوانی بیشتری 
و  شهر  کردن  رنگین  وی  باشد.  داشته 
مهمترین  از  را  بصری  فضاهای  ایجاد 
نوروزی  های  المان  ساخت  اهداف 

عنوان کرد و گفت: در شهرهای بزرگی 
همین  با  نیز  تهران  و  مشهد  همچون 

شکل کار انجام می شود. 

محدودیت ریالی،  چالش مهم 
انتخاب و اجرای طرح های نورزی

فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
سبز شهرداری همچنین در نظر گرفتن 
نکاتی  از  را  بیرجند  فرهنگ  و  اقلیم 
یک  ها  المان  طرحان  برای  که  دانست 
فرصت حضور بود و افزود: از بین 500 
انتخاب و اجرا شده است. اثر 13 طرح 

از  ریالی   محدودیت  اینکه  بیان  با  وی 
چالش های پیش روی  انتخاب و اجرای 
طرح های نورزی است خاطر نشان کرد: 
روش  بهترین  عمومی  فراخوان  اجرای 
با  ایده هاست.انصاری  آوری  برای جمع 
این توضیح که قرار نیست از طرح های 
باشیم  داشته  صرف  تقلید  شهرها  سایر 
های  طرح  طراحان  که  کرد   تاکید 
مردم  همین  فرزندان  بیرجند  نوروزی 
هستند و باید به ایده های آنان احترام 
توان  تفاوت  به  اشاره  با  وی  گذاشت. 

عنوان  و تخصصی هر شهر  مالی هنری 
کرد: کار شهرداری  فقط نصب المان در 
نوروز نبوده بلکه فعالیت های زیادی در 

تزینات  قالب کاشت گل و گیاه و سایر 
شهری انجام شده است. وی انتظار مردم 
یک  را  نورزوی  های  المان  نصب  برای 
اینکه  برای  افزود:  و  وجه مثبت دانست 
رود  می  انتظار  برسیم  بهتری  نتایج  به 
که همین رسانه یک کار نظر سنجی از 
مردم انجام دهد تا بدانیم کدام المان ها 
بیشتر برای مردم جذاب بوده اندو چرا؟

غفلت روابط عمومی شهرداری
 از نظر سنجی مردم

روزنامه  تحریریه  دبیر  رابطه  همین  در 
آور  یاد  نیز  جنوبی  خراسان  آوای 
موضوع  یک  سنجی  نظر  کار  که  شد 
هر  عمومی  روابط  به  مربوط  تخصصی 
و  قبل  باید  که  است  اجرایی  دستگاه  
انجام  هایی  برنامه  اجرای چنین  از  بعد 
یک  مالی  توان  و  و  حوصله  از  و  گیرد 
قاسمی  رضا  محمد  است.  خارج  رسانه 
همچنین در پاسخ به این سخن انصاری 
و  بکر  باید  نورزی  های  المان  طرح  که 
شهرها  سایر  از  تقلیدی  نه  باشد  جدید 
مشهد  در  ابوذر  میدان  چترهای  گفت: 
همدان  در  آن   نمونه  نیز   سنگها  و 
در  تکرار  و  تقلید  این  و  داشته  وجود 
ندارد.وی  چندانی  جذابیت  مردم  نظر 
که  ها  طرح  برخی  اینکه  از  انتقاد  با 
توسط شهروندان ارایه می شود از سوی 
گیرد نمی  قرار  توجه  مورد   شهرداری 

 گفت: برخی طراحان همشهری هستند 
حتی  و  کشور  دیگر  شهرهای  برای  که 
نجف اشرف المان  ثابت میدان طراحی 
از تخصصشان در بیرجند  می کند ولی 
این  با  قاسمی  شود.  نمی  استفاده 
به  شهری  های  طرح  باید  که  پیشنهاد 

سمت خالقانه تری پیش برود خواستار 
گنجاندن عناصر فرهنگی و اقلیمی شهر 
بیرجند در ساخت المان های شهری به 

عنوان یک خواسته مردمی شد. 

امسال المانی در خور 
جایگاه میدان ابوذر نداشتیم

تفریحی  و  رفاهی  سازمان  مدیرعامل 
توضیح  این  با  نیز  بیرجند  شهرداری 
جایگاه  خور  در  المانی  امسال  که 
اجرا  طرح  گفت:  نداشتیم  ابوذر  میدان 
به  از  شاکری  است.  بوده  تلفیقی  شده 
نیز  میادین  برخی  در  سنگ  کاربردن 
به  توجه  جهت  در  راهکاری  عنوان  به 

اقتصاد مقاومتی یاد کرد و افزود:انتخاب 
سنگ  معادن  معرفی  منظور  به  سنگ 
شد:  آور  یاد  وی  است.  بوده  استان 
شهری  های  المان  برای  امسال  بودجه 
با  و  بوده  تومان  میلیون   200 فقط 
تواستیم نمی  این  از  بهتر  اعتبار   این 
خاطر  همچنین  شاکری  کنیم.  کار 
بحث  ها  المان  جانمایی  در  کرد:  نشان 
شمال و جنوب شهر نیز مد نظر بوده که 

حساسیتی ایجاد نکند. 

نگهداری  الزمه  مردم،  همکاری 
اجرای زیباسازی شهری

کریم پور معتمد محلی نیز با بیان اینکه 
نشستی  ها  طرح  اجرای  از  قبل  باید 
شود  سنجیده  ها  جنبه  همه  و  برگزار 
های  طرح  برای  ریزی  برنامه  گفت: 
شهری باید بر اساس اقلیم خشک و گرم 
شهر بیرجند انجام شد. وی با تاکید بر 
افزود:  شهروندان  روان  و  روح  به  توجه 
سبز  فضای  ایجاد  و  گلکاری  در  باید 
و  گرفت  همکاری  نیز  مردم  از  شهری 
فضاها  این  از  نگهداشتن  برای  را  مردم 
نحوه  از  انتقاد  با  وی  نمود.  حساس 
نیز  زیباسازی شهر  بحث  در  شهرسازی 
ساختمانها  معماری  در  تفاوت  گفت: 
هم جذابیت شهر را زیر سوال می برد. 
فرهنگ  بر  دوباره  تاکید  با  کریمپور 
مشارکت  و  همکاری  در  مردم  سازی 
از  بعد  و  قبل  باید  نیز  مسئوالن  افزود: 
در  مردم  با  شهری  های  طرح  اجرای 

ارتباط باشند. 

سنگ تمام شهرداری
 با جانمایی سنگها!

با  نیز  محلی  معتمد  دیگر  پور،  اکبر 
گلکاری  با  امسال  اینکه شهرداری  بیان 
و جانمایی سنگ ها، برای شهر  سنگ 
کاهگلی  های  خانه  گذاشت گفت:  تمام 
فرهنگ  با  که  بوده  مناسبی  ایده  نیز 
در  وی  است.  شده  عجین  نیز  مردم 
های  المان  انتخاب  نحوه  از  انتقادی 
طرح  انتخاب  کرد:  اظهار  نیز  نوروزی 
فکر  مردم  که  شده  باعث  خاص  های 
کنند داوری طرح ها فامیلی شده است. 
برخی  بودن  مفهوم  بی  اکبرپور،  سامان 
فلزی  های  سازه  استفاده  و  ها  المان 

های  طرح  برخی  اجرای  معایب  از  را 
نوروزی برشمرد و گفت: توجه به المان  
زرشک ، عناب و زعفران که محصوالت 
راهبردی شهر هستند از دید طراحان و 
مسئوالن شهری مغفول مانده است. وی 
شود می  که  پیشنهاد  این  با   همچنین 
به  را  شهر  متروکه  دیوارهای  برخی   
در  گفت:  کرد  آمیز  رنگ  سنتی  حالت 
نیز جای معرفی  بنزین های شهر  پمپ 
بود.  خالی  مسافران  به  مردم  فرهنگ 
سنگ  از  استفاده  خواستار  اکبرپور 
معادن استان در تزیین پارک ها شد و 

افزود: همچنین ایده های جالب در بین 
دارد  وجود  دانشجویان  و  آموزان  دانش 

که باید استعداد یابی شوند.

بودجه های ناچیز ، مقصر اصلی کم 
کاری ها در بحث  زیباسازی شهری

نیز  شهری  عمران  کارشناس  هوشمند 
کم  اصلی  مقصر  را  ناچیز  های  بودجه 
زیباسازی شهری  زمینه   در   ها  کاری 
ای  بودجه  این وضع  با  و گفت:  دانست 
داشت.  شهر  در  بزرگ  کار  انتظار  نیابد 
برای  باید  شهر  شورای  داد:  ادامه  وی 
بودجه  شهرداری  خاص  های  موقعیت 
باشد.وی  داشته  نظر  در  نیز  ویژه  های 
که  هایی  المان  برای  اینکه  بر  تاکید  با 
شود  هزینه  باید  دارند  ماندگاری  ارزش 
شهر  جهانی  های  میراث  معرفی  گفت: 
نیز به عنوان المان در نظر  گرفته شود. 
هوشمند یاد آور شد: مردم نیز باید آگاه 
آنهاست و  باشند که شهر خانه  واقف  و 
شهرداری  با  آن  نگهداری  و  حفظ  در 

همکاری داشته باشند. 

استفاده از جشنواره
به جای فراخوان 

معاون فرهنگی حوزه هنری نیز پیشنهاد 
در  جشنواره  از  فراخوان  جای  به  داد 
کنند  استفاده  نورزی  های  المان  طرح 
تا برخی شبهه ها نیز پیش نیاید. درانی 
پور با بیان اینکه نارضایتی مردم از المان 
این طرح ها  این است که  از  ناشی  ها  
المان  گفت:  نبوده  لمس  قابل  برایشان 
و  باشند  پیام  حاوی  باید  شهری  های 
صرف  تخصص  عنوان  به  هنر  به  نباید 
مردم  عامه  که  چرا  شود  نگریسته 
نماد  از  استفاده  بر  ندارند.وی  تخصص 
استانی  مفاخر  و  جنگ  فرماندهان 
و  کرد  تاکید  شهری  های  المان  در  را 
افزود:جانمایی هر المان نیز برای نتیجه 

بهتر مهم است. 

سال  چند  برای  شخصی  طرح  اگر 
متوالی انتخاب می شود ؛

فقط یک اتفاق است نه چیز دیگری

در  نیز  شهری  خدمات  معاون  خانزاد 
پاسخ به این پیشنهاد با تاکید بر اینکه 

فراخون هر ساله به شکل عمومی برگزار 
با  ها  طرح  کرد:  نشان  خاطر  شود  می 
و هیچ  تایید می شوند  وارد کمیته  کد 
کس از نام فرد طراح آن باخبر نیستند 
سال  چند  برای  شخصی  طرح  اگر  لذا 
متوالی انتخاب می شود فقط یک اتفاق 
است نه چیز دیگری!وی همچنین گفت: 
انتخاب سنگ های بازار استان در پارک 
های شهر نیز یک الزام در اجرای پروژه 
ها  پروژه  برخی  در  اینکه   ها ست مگر 
محدودیت زمانی وجود داشته باشد که 
به ناچار نتوان از این ایده استفاده کرد. 

دست رد به سینه
 هیچ طرحی نمی زنیم

و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  انصاری 
فضای سبز شهرداری نیز با تاکید بر اینکه 
 دست رد به سینه هیچ طرحی نمی زنیم 
محدودیت  گاهی  کرد:  نشان  خاطر 
از طرح  برخی  که  باعث می شود  مالی 
نتوانیم  را  شهروندان  پیشنهادی  های 
به  اشاره  با  اجرا کنیم.انصاری همچنین 
معادن  بازالت  سنگ  بودن  قیمت  گران 
و  سنگ  از  استفاده  اتفاقا  گفت:  استان 
خشت در پارک های بیرجند برای تیم 
قابل  شهرها  سایر  بازدیدکننده  هایی 
سرقت  اینکه  بیان  با  وی  است.  توجه 
از این  ، نگهداری  گلها بسیار زیاد شده 
سرمایه های زیبای شهرداری را نیازمند 
گفت:  و  دانست  مردم  سازی  فرهنگ  
سازی  زیبا  برای  فنی  بستر  و  مسیر 
هم  طرح  دارد  وجود  شهری  فضاهای 
پایان  در  وی  نداریم.  بودجه  اما  داریم 
خواستار همکاری بیشتر مردم در حفظ 
 . شد  شهری  های  المان  نگهداری  و 

المان سوغات در ورودی
 بیرجند نصب می شود 

علت شرکت  به   که   بیرجند   شهردار 
این  در  نتوانست  دیگر  ای  جلسه  در 
مصاحبه  در  اما  یابد  حضور  نشست 
المان  نصب  از  دیگری  اختصاصی 
خبر  شهربیرجند  ورودی  در  سوغات 
های  طرح  جزو  طرح  این  گفت:  و  داد 
ویژه نوروز بوده که به زودی در ورودی 
نصب  کار  فرودگاه  میدان  بیرجند  شهر 
آن به اتمام خواهد رسید. مدیح با بیان 
موضوعی  شهری  های  المان  کار  اینکه 
تازه و جدید بوده که از 4 سال گذشته 
خاطر  است  شده  شروع  بیرجند  در 
نشان کرد:ستاد استقبال از بهار از چند 
 سال پیش در بیرجند تشکیل می شده

 و در این ستاد هم اساتید دانشکده هنر 
حضور دارند و هم اعضای شورای شهر 
وی   . شهرداری  مختلف  های  بخش  و 
ادامه داد: در کنار این ستاد کمیته زیبا 
فعال شده  از سه سال پیش  نیز  سازی 
موضوع  فراخوان  قالب  در  ساله  هر  و 
های مختلفی مطرح که در همین راستا 
با  مدیح  شوند.  می  معرفی  هایی  طرح 
عهده  به  ها  طرح  انتخاب  اینکه  بیان 
داوران و کارشناسان بومی و غیر بومی 
طرح  انتخاب  از  پس  کرد:  عنوان  است 
شهر  شورای  به  و  انتخاب  طرح   30 ها 
انتخاب  طرح   15 آن  بین  از  که  رفته 
بین  از   : شد  آور  یاد  مدیج   شود.  می 
سوغات  طرح  انتخابی،  های  طرح 
زودی  به  که  بوده  نظر  مد  نیز  بیرجند 
با بیشترین رای در میدان فرودگاه کار 
تاکید  با  وی  شود.  می  انجام  آن  نصب 
نوروزی  المان های  اینکه 90 درصد  بر 
سنگ  طرح  از  گفت:  است  بوده  بومی 
شده  کار  شهر  در  امسال  که  هایی 
رضایت  ابراز  نیز  شهروندان  از  بسیاری 
روزنامه  از  همچنین   وی   اند.  داشته 
انعکاس  آوای خراسان جنوبی به خاطر 
مردمی  نظرات  و  نقدها  هوشمندانه 
رود می  انتظار  گفت:  و  کرد   قدردانی 

خدمات  به  تری  متفاوت  دید  با  مردم   
شهرداری توجه کنند.

)Ava.news11@gmail.com(

 همه راه ها به شورا ختم می شود  
المان های نورزی بیرجند در ترازوی قضاوت مردم و مسئوالن 

محدودیت ریالی چالش مهم انتخاب و اجرای نمادهای نوروزی

جوابیه فرماندهی انتظامی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 96/2/4 ضمن تقدیر و تشکر از حسن نیت 
و نگاه دلسوزانه و مسئولیت پذیر شهروند محترم 
برابر بررسی های به عمل آمده در بهشت متقین به 
منظور آرام سازی ترافیک و کاهش سرعت وسایل 
نقلیه در مقابل غسالخانه نسبت به احداث سرعتکاه 
توسط مسئوالن مربوطه اقدام شده و در دیگر محل 
ها و معابر بهشت متقین نیازی به احداث و نصب 
سرعتگاه احصاء نگردیده است از طرفی معابر بهشت 
متقین بجز در مواقع خاص )روز های پنجشنبه( از 
تردد  که  باشد  می  برخوردار  روانی  بسیار  ترافیک 
عابران پیاده به سهولت قابل انجام می باشد و نصب 

سرعتکاه ضرورتی ندارد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
اجرای  پلیس  وظیفه  قانون  برابر   96/2/4 مورخ 
قوانین و مقررات وضع شده توسط مراجع ذیصالح 
می باشد و برابر آمارهای موجود )سرعت( اصلی ترین 
عامل مرگ و میر در تصادفات می باشد و جریمه 
 سرعت فقط برای جلوگیری اط تصادفات می باشد 

و پلیس هیچگاه جریمه محور نیست
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کارهایی که 

روح اموات را خوشحال می کند 

ایران ناز- یکی از کارهایی که در اسالم به آن 
اموات  برای  فاتحه  و  خیرات  است  شده  توصیه 
است  ارواح مؤمنان هر جمعه، به آسمان دنیا در 
اموات  می آیند.  خود  های  منزل  و  ها  خانه  برابر 
به احسان و  اعمال خیر کوتاه است؛  از  دستشان 
دعای فرزندان و خویشان و دوستان مؤمن خود، 
از  دستشان  اموات  اینکه  به  توجه  با  نیازمندند. 
اعمال خیر کوتاه است؛ به احسان و دعای فرزندان 
و خویشان و دوستان مؤمن خود، نیازمندند. مرحوم 
برای  کردن  دعا  فرماید:  می  مجلسی«  »عاّلمه 
و  فریضه  نمازهای  از  بعد  و  نماز شب  در  اموات 
همچنین یاد آنها در مکان های زیارتی خوب است 
اعمال  و  بیشتر دعا کرد  باید  مادر  و  پدر  برای  و 
خیر برای آنان بجا آورد. عمده خیرات برای پدر و 
مادر، ادای قرض آنان و ادای حقوق خدا و خلق 
از جانب آنان است.در روایتی آمده است که رسول 
هدیه  خود  مردگان  برای  فرمایند:  می  خدا)ص( 
بفرستید! گفتند: هدیه برای آنان چیست؟ فرمود: 
صدقه و دعا. همچنین فرمودند: ارواح مؤمنان هر 
جمعه، به آسمان دنیا در برابر خانه ها و منزل های 
خود می آیند و با صدای غمناکی ندا می دهند که 
ای خانواده ما، ای فرزندان ما و ای پدر و مادر و 
خویشان ما! به ما مهربانی کنید؛ از اموالی که در 
دست ما بود )و اکنون در اختیار شماست( با دادن 
درهمی و قرص نانی و جامه ای نسبت به ما ترّحم 

آورید، که خداوند شما را از جامه بهشت بپوشاند!
رسول خدا)ص( که این جمالت را فرمود گریه 
کرد و صحابه نیز همراه او گریستند.همچنین آن 
حضرت )ص( بیان کردند: هر صدقه ای که برای 
مّیت داده می شود، فرشته ای آن را به مانند طبقی 
از نور می گیرد و به کنار قبر می آورد و می گوید: 
الُم َعلَْیُکْم یا اَْهَل الُْقُبوِر« این هدیه را خانواده  »اَلسَّ
این  مّیت  آن  آنگاه  اند.  فرستاده  شما  برای  شما 
هدیه را تحویل می گیرد و وارد قبرش می کند که 
همین سبب فراخی قبرش )و آسایش و آسودگی 
»عاّلمه  مرحوم  نیز  رابطه  این  در  گردد.  می  او( 
مجلسی« می فرماید: »در حدیث صحیحی آمده 
فرزند  برای  در هر شب  امام صادق)ع(  است که 
خود و در هر روز، برای پدر و مادر خود، دو رکعت 
نماز می خواندند )و به روح آنان هدیه می کردند( 
در رکعت اّول سوره »انّا انزلناه« و در رکعت دوم 
سوره »کوثر« را می خواندند«. نکته قابل توّجه آن 
برای  اموات  کارهای خیر، جهت  انجام  که  است 
کسانی که آن را انجام می دهند نیز ثواب و پاداش 
فراوان دارد. امام صادق)ع( فرمودند: ثواب اعمال 
خیر، برای کسی که برای مردگان انجام می دهد، 

برای او و برای آن مرده، هر دو نوشته می شود.

خواندنی ها

یادداشت

جوان و چالش های 
عصر غیبت

* حجت االسالم محمدتقی ربانی

مبانی  روی  باید  ابتدا  واقعی  منتظر  یک 
وجودی  ظرفیت  سپس  کند،  کار  خود  اعتقادی 
خود را توسعه دهد یعنی باور کند که مشکالت 
موانع  زندگی  در  ما  است.  زندگی  الینفک  جزء 
ایستاد.  آنها  مقابل  در  باید  که  داریم  گوناگونی 
روبرو  چالشی  با  نمی خواهد  که  منتظری  لذا 
شود یا با مشکلی دست و پنجه نرم کند اصوال 
ما  چیست.  او  مأموریت  و  رسالت  که  نفهمیده 
امروز با اضطراب ها، دل مشغولی ها و شکننده گی هایی 
مواجه  جوانان  برای  خصوص  به  زندگی  در 
هستیم و رفتارهایی را در حال شیوع در جامعه 

می بینیم که قابل قبول نیست. 
در  چندان  ها  خانواده  امروز  مثال  عنوان  به 
مواجهه با مشکالت استقامت ندارند، سختی های 
زندگی و حتیی یکدیگر را چندان تحمل نمی کنند. 
و اولین واکنش آنها دراین مواقع، شانه خالی کردن 
از بار مسئولیت است. برآیندی که از جمع بندی 
و بررسی این مسایل حاصل می شود این است 
آینده  به  تاریک نسبت  نگاه  و  که یک اضطراب 
به وجود آمده است به گونه ای که جوان چندان 
نسبت به آینده خوش بین نیست. در حال حاضر 
جوانان در رابطه با پذیرش مسایل و مسئولیت های 
وارد  جدی  چندان  خانواده  یا  اجتماع  در  مختلف 
عرصه نمی شوند و شاید علت این مسئله وجود 
که  است  هایی  آسیب  یا  و  ها  اضطراب  همین 
گریبانگیر آنها شده است. یکی از شایع ترین موارد 
در رابطه با طفره رفتن از قبول مسئولیت را مسئله 
ازدواج است. امروز جوانان ما از ازدواج سر باز می 
این  تئوریک  عقبه  روند.  نمی  آن  بار  زیر  و  زنند 
موارد، اضطراب است که دالیل متعددی نیز می 
واقعیتی  اضطراب  وجود  برشمرد.  آن  برای  توان 
از  و  است  مشاهده  قابل  جامعه  در  که  است 
از  امنیت«، »فرار کردن  آثار آن »احساس عدم 
مسئولیت ها« و»ریسک نا پذیری« برای کارها 
بزرگ است. »بی رغبتی نسبت  و تصمیم های 
دادن  »از دست  یا  و  بزرگ«  به مسئولیت های 
نشاط و شادی« نیزاز آثار و نتایج اضطراب است. 
که  است  این  موثر  و  مهم  راهکارهای  از  یکی 
با  یعنی  شود.  امنیت سازی  مضطرب،  فرد  برای 
استفاده ابزارها و اهرم های ویژه، برای او امنیت 
سازی کرد و یکی از این ابزارها می تواند مباحث 
مهدوی باشد. امنیت تنها در مهدویت نیست اما 
می  و  است  آن  های  ریشه  از  یکی  مهدویت 
به  را  امنیت  درباره  ها  آموزه  ترین  ناب  تواند 
بینیم  می  نیز  درعمل  چنانکه  دهد.  ارایه  جوان 
این عرصه  به  متعهدی که  نیروی  یا  هر جوان 
این  زیادی  حد  تا  است  توانسته  شود  می  وارد 

اضطراب ها را مدیریت کرده و کاهش دهد.
ما اگر بتوانیم آموزش ها، باورها و اعتقادات الزم 
را در رابطه با وعده های بزرگ الهی و تحقق پذیری 
آنها و برنامه هایی که این وعده ها  را به انجام می 
رساند، ایجاد کنیم بسیاری از این اضطراب ها از 
بین می رود و آرامش جایگزین آن می شود. اگر 
به شکل شایسته در این رابطه فرهنگسازی کنیم 
جوان نسبت به آینده خود نگاهی روشن پیدا می 
کند. چه بسا اگر این فرهنگ برای جوان به شکل 
صحیح بیان شود که سختی ها و اضطراب ها در 
همه دوران وجود داشته و افرادی که توانسته اند 
خود را به عنوان یاران خاص ائمه به خصوص امام 
زمان )ع( مطرح کنند نیز، در جامعه ای با همین 
در  نه  کردند  می  زندگی  ها  و سختی  مشکالت 
ویترین های شیشه ای، جوان می پذیرد که باید 
با سختی ها و اضطراب ها مواجهه و مقابله داشته 

باشد و از مسئولیت ها شانه خالی نکند. 
توانیم هم معضل اضطراب  این روش می  با 
یعنی  کنیم  ایجاد  حرکت  هم  و  کنیم  مداوا  را 
آسیب  از  فراتر  بلکه  نیست  زدایی  آسیب  فقط 
زدایی  می توان به جوان فعال بودن، پویایی و 

مسئولیت پذیری را آموزش داد.
داشته  منتظرانه  ای  زندگی  بخواهد  که  جوانی 
باشد باید از بینشی برخوردار باشد که این بینش، 
او  به  را  موانع  از  عبور  راه  و  موانع  مسیر،  هدف، 
بلند«  »همت  عنوان  به  زمینه ای  و  دهد  نشان 
فراهم کند که بتواند مقابل بحران ها بایستد، جوانی 
ورزیدگی  از  باید  می گوییم  سخن  آن  از  ما  که 
فکری، ورزیدگی روحی و روانی و ورزیدگی درک 

مهارت های اجتماعی برخوردار باشد.
ما در هر وضعیتی که هستیم؛ چه رفاهی، چه 
بحرانی، چه جنگ وچه صلح، به یاد داشته باشیم 
فکر  جوان  انسانی  نیروی  تربیت  برای  باید  که 
ظرفیت  نظر  از  فکری،  نظر  از  اگر  جوان  کنند. 
روحی و برنامه ریزی و طراحی در زندگی، فربه 
شود، می تواند کمبودها را جبران کند. نابسامانی ها 
ناامن را به امنیت  را به سامان برساند و شرایط 
تبدیل کرده و بسترهای الزم را هم برای خود و 
هم برای جامعه فراهم کند تا ظهور اتفاق بیفتد.

عصمت برزجی - در خراسان جنوبی که جزو استانهای 
کویری کشور محسوب می شود دیدن روستاهایی با درختان 
بلند و تنومند چشم هر بیننده ای را خیره می کند. روستای 
وجود  با  که  است  روستاهایی  جمله  از  درمیان  سرخنگ 
چندین قنات در این سالهای خشکسالی هنوز هم طراوت 

و شادابی خود را در کویر تفتیده حفظ کرده است.
رویم  می  باالتر  که  کیلومتری  چند  قهستان  شهر  از 
روستایي زیبا با باغستان های انبوه در حصار کوه ها، قرار 
دارد. نام این روستا، سرخنگ است و به قول خود اهالي 
این جا دیگر آخر راه است. سرخنگ روستایی است ییالقی 
با فضایی کامال سرسبز در دل کویر تفتیده خراسان جنوبی. 
روستایی در دل کوههای جنوب شرقی بیرجند و در منطقه 
ای کامال کوهستانی. خانه هایی با نمای ماسوله ایران و 
قناتهای سرشار از آب و آبادی های فراوان که به لطف خدا 
خشکسالی های چند سال اخیر هم خللی در جوشش آنها 
نداشته است. روستایی با کوههای سر به فلک کشیده که 
تمام خانه ها ومردم روستا را در حفاظ خویش نگه می دارند.
زیبایی این روستا بیشتر بدلیل کویری بودن دیگر مناطق 

استان می باشد که باعث تعجب همگان گردیده است.
از  کاهگلي  و  قدیمي  هاي  خانه  کوتاه،  هاي  کوچه 
مشخصات این روستاست. البته در میان خانه هاي فرسوده 
روستایي که دیگر ثانیه شمار زمان گرد کهنگي بر چهره آن 
ها نشانده، خانه هایي جدید و به سبک و نماي امروزي هم 

دیده مي شود.سرخنگ مردمي صمیمي و با صفا دارد.

آبشار و چنار400 ساله
جاذبه های شاخص سرخنگ

سرخنگ در 3 کیلومتري شهر قهستان واقع شده و از 
مرکز استان نیز حدود 70 کیلومتری دورتر است.

به گفته ی یکی از اهالی روستا جمعیت اینجا در فصول 
مختلف سال متغییر است اما به طور میانگین 50 خانواری 
در این روستا ساکن هستند. عمده محصوالت کشاورزي  
سرخنگ گردو، زردآلو، زرشک، بادام و سیب زمیني می باشد. 
مردم آب کشاورزي خود را از قنات “تگ آبشر” تامین مي 
کنند آنطور که اهالی روستا می گویند آب قنات ها چندان 

تفاوتی نمی کند و همیشه به صورت خودجوش در مسیر 
رودخانه این روستا آبی از پای سپیدارها جاری است.

درخت چنار ۴00 ساله آن نیز اضافه بر همه زیبائیهاست 
که در یکی از باغهای این منطقه وجود دارد. آبشارکوچکی 
در مرکز روستا جریان دارد واز آب این آبشار تمام باغستان 

های   اطراف روستا به فاصله ۱۲ کیلومترآبیاری می شود.
آنطور که یکی از اهالی می گوید: از دل کوههای این 
روستا بیش از 5 قنات مستقل می جوشد که هر قبضه قنات 

یک منطقه کشاورزی را آبیاری می کند.
با توجه به فاصله ای که این روستا از مرکز استان دارد به 
اذعان مردم محلی  تفاوت دمای آن بیش از ۱0 درجه در 
فصل گرما سردتر می باشد. شبهای آرام وسرد تابستانی و 
سوز سرمای زمستانی آن در محیطی کاماًل کویری اعجاب 
انگیز است. تفاوت دما و وجود قناتهای آبی بسیار دراین 
منطقه باعث وجود باغهای سرسبز در منطقه قهستان شده 
شهرستان  قهستان  دربخش  سبز  سر  نگینی  وهمچون 

درمیان می درخشد.
اشرفی یکی از ساکنان این روستا وجه تسمیه نام سرخنگ 

رو دلیل بر سرد بودن زیاد این منطقه عنوان می کند .

به گفته ی وی در قدیم االیام شغل اصلی اهالی سرخنگ 
قالی بافی بوده اما به دلیل کسادی بازار اکنون این شغل نیز 
منسوخ شده است. گرچه این روستا به حیث کشاورزی از 
باغات سرسبزی برخوردار است اما اهالی محل می گویند 
گردو که مهمترین محصول کشاورزی این روستا محسوب 

می شود هر ساله دچار سرمازدگی و آفت می شود.

نخلگردانی ، جاذبه مذهبی سرخنگ
برای عزاداران حسینی

مراسم  خاص روستای سرخنگ موجب شده که جمعیت 
زیادی در مناسبات مختلف از جمله محرم به این روستا جذب 
شوند. علم بندان  یکی از  آیین های دیدنی ایام محرم است 
که روز چهارم محرم الحرام درسرخنگ انجام شده وسپس 
علم بندها علم ها را تا عصر عاشورا همراه عزاداران در مراسم 
به همراه دارند. هر کدام از علم ها به نام یکی از ائمه اطهار 
)ع( نامگذاری و برپا می شود. دوازده علم به نام دوازده امام 
و دو علم به نام حضرت فاطمه زهرا )س( و قمر بنی هاشم 
آقا ابالفضل العباس )ع( طی مراسم خاص با پارچه هایی به 

رنگهای مختلف و زیبا پوشانده می شود. این مراسم نسل به 
نسل از پدر به پسر بزرگتر خانواده انتقال می یابد. هر کدام 
از علم ها عالوه بر اینکه دارای صاحبی موروثی است دارای 
علم گردانی موروثی نیز می باشد. نگهداری طوق باالی علم 
در طول سال بر عهده علم گردان است.  از روز چهارم محرم 
تا پایان مراسم عزاداری در عصر عاشورا علم گردانان علم 
ها را دور روستا می چرخانند و برای صحت و سالمتی اهالی 
منزل و آرامش مردگان آنان  فاتحه می خوانند. آمدن علم ها 

به منزل اهالی روستا بسیار خوش یمن می باشد.
محرم  ایام  در  روستا  این  رسوم  دیگر  از  نخلگردانی 
است. از صبح روز هشتم محرم کار پوشش و تزئین این 
نخل بزرگ و زیبا آغاز می شود. بسیاری از جوانان روستا 
در کنار بزرگان برای آماده کردن نخل همراه و هم قدم 
می شوند. در حین آماده کردن نخل گروه هیئت های 
عزاداری گرد روستا می گردند و تمامی اهالی ده همراه 
آنان به عزاداری می پردازند.نخل از حیث ظاهر منحصر 
بدین  کشور  جای  هیچ  در  بطوریکه  باشد  می  فرد  به 
مختص  و  شود  نمی  برگزار  نخل  مراسم  وظاهر  هیئت 
زمان  سه  در  را  نخل  باشد.  می  منطقه  این  روستاهای 
به حرکت  , شب عاشورا و ظهر عاشورا(  تاسوعا  )عصر 
در می آورند. وظیفه هدایت و حرکت نخل هم نسل در 
نسل از پدران به فرزندان بزرگتر منتقل می شود. نخل 
دارای چهار پایه و دارای ارتفاعی نزدیک به 5متر است 
که نخل گردانها آنرا بر روی دوش گذاشته و با حرکت 
به انتها و ابتدای حسینیه  می برند. در حین حرکت نخل 
, علم ها نیز در اطراف نخل به حرکت در می آیند و سایر 
عزاداران نیز به عزادارای می پردازند. روستای سرخنگ 
همچنین مزین به نام شهید محمود رضا ایزدخواه است 
این شهید سال ۱3۴۱ در روستای سرخنگ به دنیا آمد و 
در۱363 در۲۲ سالگی در جاده آبادان  به شهادت رسید. 
 روستای سرخنگ از عجایب طبیعی در کویر خراسان 
جنوبی است و فرصتی را برای مسافران فراهم می آورد تا 
ساعاتی را در دامان طبیعت از نعمات خدادادی استفاده کنند 
اما ان چه انتظار می رود   این است که مسافران نیز از این 
نعمت های طبیعی به درستی استفاده نموده و با حضور خود 

آسیب به طبعیت زیبای این روستا نرسانند.

سرخنگ ؛ روستای همیشه سیراب خراسان جنوبی
Ava.news10@gmail.com .عکس از : برزجی

خبرها از گوشه و کنار

نقی سیف جمالی 

بازیگر معمای شاه درگذشت

پیشکسوت  بازیگر  جمالی  سیف  نقی  مشرق- 
تئاتر، سینما و تلویزیون در سن 5۹ سالگی بر اثر 
تهران  رجایی  شهید  بیمارستان  در  قلبی  سکته 
دارفانی را وداع گفت. این بازیگر که طی سال های 
اخیر در عرصه تئاتر و سینما حضور فعالی داشت 
بازی در نمایش های سقراط به کارگردانی حمیدرضا 
نعیمی، ترور به کارگردانی حمیدرضا نعیمی، چمدان 
به کارگردانی فرهاد آئیش، گل و قداره به کارگردانی 
به  دیوانه  دیوانه  دیوانه  دنیای  فراهانی،  بهزاد 
کارکردانی بهزاد فراهانی را در کارنامه داشت. این 
نمایش  تمرین  مشغول  اخیر  روزهای  بازیگر طی 
»مطرب عاشق« به نویسندگی و کارگردانی بهزاد 
فراهانی بوده است. شکار، سهند دریا، مثلث آبی، من 
ترانه پانزده سال دارم، مارمولک، شوریده، تردست، 
روایت های ناتمام، ایستگاه بهشت، کنعان، پذیرایی 
روزنامه،  برای  تسلیت  آگهی  ارسال  خانوم،  ساده، 
شاه،  معمای  دران،  جامه  طوالنی،  خداحافظی 
مختارنامه و آدت نمی کنیم از جمله آثار سینمایی 
مرحوم سیف جمالی در عرصه سینما و تلویزیون 
بوده است. مراسم تشییع پیکر زنده یاد نقی سیف 
ماه  اردیبهشت  هفتم  پنجشنبه  امروز  جمالی 
ساعت ۹ صبح در تاالر وحدت تهران به سمت 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار می شود.

کاریکاتور روستای بیدسک درمیان -  ابوالفضل هوشمندیجواد طریقی اکبرپور قاب  شش روش درمان ترک پا:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

ساعت   ۴ در  که  دیالیز  کیلویی   77 دستگاه  اول،  عکس 
۲50 لیتر خون را تا %68 تمیز می کند!

عکس دوم، کلیه ای 300 گرمی که خداوند به ما هدیه 
داده و در طول روز ۲500 لیتر خون را تا %۱00 تمیز می کند!

پیتــزا

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـی آبادی 

مبلغ )ریال(نوع غذا 
100.000چلو کباب کوبیده مخصوص1
100.000چلو مرغ سرخ شده مخصوص2
120.000چلو جوجه کباب مخصوص3
150.000چلو جوجه میکس مخصوص4
230.000چلو گوشت سرخ شده مخصوص 5
300.000چلو ماهیچه سرخ شده مخصوص6
120.000چلو جوجه کباب با استخوان )پاچین(7
150.000چلو ماهی قزل آال مخصوص8

قابل توجه مشتریان محترم 

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

 را با تخفیف ویژه عرضه می دارد.

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

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

 )دو کشت علیزاده بابل(

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف
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موفقیت مدیران در صنعت ساختمان

شما برای هر برنامه بازاریابی خود با افراد متفاوتی از 
جمله مدیران کسب وکار، مشتریان، نمایندگان فروش، 
تولید  مدیران  فناوری،  متخصصان  خالق،  کارکنان 
شخصیت های  افراد  این  بود.  خواهید  ارتباط  در  و... 
می کنند.  پیروی  متفاوتی  اصول  از  و  دارند  مختلفی 
بنابراین شما باید بتوانید ارتباط و همکاری خود با آنها 

را به بهترین شکل حفظ کنید.
1. اجازه دهید تا شور و شوق شما بدرخشد: سعی کنید 
شور و شوق تان در کار را بروز دهید. شما ممکن است 
انگیزه داشته  اینکه در کارتان  باشید،  بازاریابی  مدیر 
باشید مثل یک بیماری مسری فراگیر می شود. این 
باعث می شود که همکاران شما نیز به وجد آمده و 

پرانرژی تر کار کنند.
نهاد کار  برای دو  باشید: شما   2. در کارتان متعادل 
می کنید، از یک سو تیم اجرایی خود که از شما انتظار 
کمک برای رسیدن به اهداف مالی را دارند و از سوی 
قرار  شما  تحت تاثیر  دارند  انتظار  که  مشتریان  دیگر 
بگیرند و از محصوالت و خدمات شما راضی باشند. 
این دو نهاد در تالش برای هم زیستی با هم  هستند 
چالش  به  را  شما  مخالف  نیروهای  میان  این  در  و 
می کشند اما اگر شما بتوانید تعادل را برقرار کنید یک 

مدیر بازاریابی برجسته خواهید بود.
هر  برای  شما  کنید:  برقرار  خوب  ارتباط  افراد  با   .3
برنامه بازاریابی خود با افراد متفاوتی از جمله مدیران 
کارکنان  فروش،  نمایندگان  مشتریان،  کسب وکار، 
خالق، متخصصان فناوری، مدیران تولید  در ارتباط 
خواهید بود. این افراد شخصیت های مختلفی دارند و 
از اصول متفاوتی پیروی می کنند. بنابراین شما باید 
بهترین  به  را  آنها  با  خود  همکاری  و  ارتباط  بتوانید 

شکل حفظ کنید.

من هرگز عشق واقعی  را نشناختم. آیا با ما همدردی  
مي کرد؟ آیا مي دانست این چه حسی  است؟

این  توی  می کند  حس  دائم  آدم  میدانند.  مردم  اکثر 
دنیا تنهاست و بقیه با هم لیلی و مجنون اند، اما واقعا 
این طور نیست. عموما آدم ها خیلی همدیگر را دوست 
گاهی  است.  همین طور  هم  دوستان  مورد  در  ندارند. 
وقت ها توی رختخواب دراز می کشم و سعی می کنم 
بفهمم واقعا کدام دوستانم برایم اهمیت دارند و همیشه 
فکر  همیشه  هیچ کدام.  می رسم:  نتیجه  یک  به  هم 
و  دست گرمی اند  یک جور  فعلی ام  دوستان  می کردم 
سر و کله  دوست های واقعی بعدا پیدا می شود. اما نـه. 

همین ها دوستان واقعی ام هستند!
 اکثر مردم دوست دارند با آدم هایی که هم قد و اندازه 
خودشان باشند دوست شوند، چون این طوری گرد نشان 
اذیت نمی شود. البته اگر بحث عشق و عاشقی در میان 
باشد موضوع فرق می کند چون در آن حالت، تفاوت 
سایز خیلی هم به نظر طرفین جذاب می رسد. معنی اش 

این است: “من همه جوره با تو کنار می آیم”!
رمانتیک  عشق  دنبال  فقط  می کنیم  فکر  ما  همه  
را  زندگیمان  می شود  باعث  که  چیزی  اما  هستیم 
باالخره یک جوری ادامه بدهیم این است که هر جور 

عشقی را می پذیریم و از آن انرژی می گیریم!
هیچ کس مثل تو مال اینجا نیست/ میراندا جوالی / 

مترجم: فرزانه سالمی

بزرگی زمانی حاصل می شود که کارهای کوچک 
را به خوبی انجام دهیم، وقتی به تنهایی به آنها
 می نگریم. کارهای مهمی به نظر نمی آیند، 

موفقیت مانند کشتی گرفتن با  گوریل است. وقتی که 
خسته شدید، دست از مبارزه نمی کشید، بلکه هنگامی 
استراحت می کنید که گوریل را از پای درآورده باشید.

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح
گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است
گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟
گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است

غنچه خوشبختی. در جای تاریک، بی صدا
 و گودی پنهان است که بسیار نزدیک به ماست. 
ولی کمتر از آنجا می گذریم و آن دل خود ماست.

دریافتم جایگاه اسرارآمیز وجود خدا در درون خودم 
است. به ندایت گوش کن. جهان گرد است 

و در جایی که  احساس می کنی پایان راه است، 
ممکن است آغاز راه دیگری باشد.

این روزها همه در مورد موفقیت صحبت می کنند. ذهنیت 
فراگیری شکل گرفته که انگار هر کسی که واقعا بخواهد 
نیست!  اینطور  اما  رسید.  موفقیت خواهد  به  موفق شود، 
دالیل زیادی برای این موضوع وجود دارد. افراد موفق به 
این دلیل موفق شده اند که به سختی تالش کرده اند و 
بارها و بارها با شکست هایی روبرو شده اند که از تصور 
دیگران به دور است.همچنین کارهایی وجود دارند که باعث 
دور ماندن ما از کسب موفقیت می شوند. اگر فکر می کنید 
که معموال یکی از کارهای این فهرست را انجام می دهید، 
باید هر چه سریع تر آن را متوقف کنید تا شانس کسب 

موفقیت تان افزایش پیدا کند.
1. نتایج متفاوتی می خواهید، اما تغییری

 در فعالیت های تان ایجاد نکرده اید
بارها اتفاق افتاده که تالش کرده اید به چیزی برسید اما 
فقط بارها نو بارها شکست خورده اید؟ آلبرت اینشتین می 
گوید: »دیوانگی یعنی کار یکسانی را بارها و بارها انجام 
دهید و هر بار انتظار نتیجه ای متفاوت داشته باشید.« کمی 
تند و تیز است! اما واقعیت دارد. خطرناک ترین مشکل این 
است که ممکن است شما در گذشته گیر کرده باشید. اگر 
دارید کاری را بارها و بارها تکرار می کنید اما هنوز هم 
نتیجه دلخواه تان را کسب نکرده اید، باید بدانید مشکلی 
دارید که باید به سرعت حل و فصل شود. اینگونه به این 

مسئله رسیدگی کنید:

2. به دنبال میانبرهای موفقیت می گردید
اگر باور دارید که موفقیت بدون پرداخت هزینه به دست 
می آید، کامال در اشتباهید؛ اگر فکر می کنید که کسب 
موفقیت کار ساده یا سریعی است، باز هم در اشتباهید. 
این  و  بکنید  خودتان  حق  در  لطفی  کنم  می  خواهش 
باورهای اشتباه را دور بریزید و به سرعت معنای واقعی 
موفقیت را درک کنید: سختکوشی، تعهد، تدوام، شکست، 

زمان، ناامیدی و ده ها مورد دیگر...
3. منتظر زمانی مناسب برای شروع هستید

بزنید  را گول  بگویید و خود  به خودتان دروغ  توانید  می 
که پروژه مورد نظر را از فردا، هفته دیگر یا ماه بعد شروع 
خواهید کرد. حتی ممکن است سال ها در انتظار آن »زمان 
مناسب« باقی بمانید. باشد، این کار را انجام دهید تا کل 
عدم  حاصل،  بی  های  ریزی  برنامه  صرف  را  عمرتان 
موفقیت و انتظار آن زمان مناسب کنید یا منتظر باشید که 
اتفاق خارق العاده ای بیفتد و شما را یک شبه به موفقیت 

برساند. هیچ زمان مناسبی وجود ندارد.
 شما فقط دارید برای شانه خالی کردن از وظایف خود بهانه 
می آورید. واقعیت این است که افراد موفق به جایگاه دلخواه 
شان دست یافتند فقط و فقط به خاطر این که درک عمیقی 
از این جمله داشتند: »شما همین االن موفقیت خود را رقم 
می زنید« و تصمیم گرفتند از تک تک لحظات شان برای 
رسیدن به موفقیت استفاده کنند. همه چیز با این موضوع 

شروع می شود. باید بدانید که موفقیت کم کم به دست می 
آید و نباید منتظر زمان مناسبی برای شروع کارتان باشید.

 4. مسئولیت کارهای خود را نمی پذیرید
 و دیگران را سرزنش می کنید

آنها  افراد موفق این است که  از ویژگی های رایج  یکی 
مسئولیت تمام و کمال اتفاقات زندگی خود را به عهده می 
گیرند. اگر به مشکل بربخورند، دیگران را سرزنش نمی 
کنند. آنها می دانند تنها با به دوش کشیدن بار مسئولیت 
آمیزی  موفقیت  زندگی  به  توانند  می  شان  زندگی  های 
برسند. پس به جای این که گریه کنند و دیگران را سرزنش 
و قضاوت کنند، کارهایشان را ارزیابی کرده و به دنبال روش 

هایی می گردند تا خطاهای شان را جبران کنند.
 همچنین سعی می کنند که دیگر آن اشتباه را تکرار نکنند. 
همه مشکالتی در زندگی شان دارند. هر کسی، چه موفق 
و ناموفق، هر روز با چالش های متفاوتی روبرو می شود. 
به خودتان فکر کنید، به چیزهایی در زندگی تان که از آنها 
رضایت ندارید. حاال واقعا از خودتان بپرسید که مقصر این 

نارضایتی ها کیست؟ آیا تقصیر همکاران تان است؟ 
5. اجازه می دهید که ترس از شکست 

شما را عقب نگه دارد.
اگرچه ترس از شکست اغلب به شکلی خودآگاه احساس 
می شود اما اکثر اوقات این ترس در ضمیر ناخودآگاه ما 
وجود دارد. شکست برای بیشتر مردم موضوع ترسناکی 

شوند.  روبرو  آن  با  خواهند  نمی  اصال  که  چیزی  است؛ 
زمانی که ترس از شکست به وجود می آید، مردم از انجام 
کارهایی که باید انجام شوند سر باز می زنند و نمی توانند 
برنامه کاری شان را به درستی انجام دهند. اگر در گوگل 
عبارت »افراد موفقی که شکست خورده اند« را جستجو 
کنید با صدها نفر از این افراد روبرو خواهید شد. آنها بارها 
شکست خورده اند اما دست از اهداف شان برنداشته اند 
و در نهایت موفقیت بزرگی کسب کرده اند. چه چیزی 
باعث شده که آنها کارشان را ادامه دهند؟ ممکن است 
اما  باشد  این پرسش وجود داشته  به  زیادی  پاسخ های 
قطعا یکی از این پاسخ ها این است که آنها از شکست 

خوردن نترسیده اند.
 6. دوست ندارید از کسی کمک بگیرید

اگر بر این باورید که کمک گرفتن از دیگران نشانه ضعف 
را  احساس  این  که  نیستید  کسی  تنها  بدانید  شماست، 
دارید. بسیاری از مردم موقعیت های زیادی را از دست 
درخواست کمک  از کسی  ندارند  دوست  زیرا  دهند  می 
کنند؛ آنها نمی توانند در مورد چیزهایی که ازشان اطمینان 
ندارند از کسی سوال کنند. رهبران و افراد موفق می دانند 
که هر از گاهی کمک خواستن از دیگران اصال موضوع 
پنج  پرسد،  می  سوال  که  نیست.»کسی  آوری  خجالت 
دقیقه ناآگاه به نظر می رسد؛ کسی که سوال نمی پرسد، 

یک عمر.« )ضرب المثل چینی(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و قطعا بر شهری که باران بال بر آن بارانده شد گذشته  اند مگر آن را ندیده  اند ]چرا[ ولی 
امید به زنده  شدن ندارند. سوره الفرقان، آیه 40

حدیث روز  

همه خیر در خانه اي نهاده شده و کلیدش را زهد و بي رغبتي به دنیا قرار داده اند.
امام جعفر صادق )ع(

سبک زندگی

این کارها، شما را از موفقیت دور می کند

713824965
496573821
258169743
921437658
534698217
867215394
182756439
649381572
375942186

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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نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش 
باغی به متراژ 6000 متر واقع 
در 25 کیلومتری جاده زاهدان 

همراه با قنات مجزا و 300 اصله 
درخت     09397085866 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
حوی

انصاف پیشه کار ماستت
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

فروش فوری
تردمیل بسیار سالم در حد آک ، 8 کاره 

موتور تایوان    092162985۴2 

به یک نفر جهت کار در گلخانه )با سابقه کار(  
نیازمندیم. آدرس: خیابان جمهوری، روبروی 

هتل مقدم، نبش خیابان قائم، حسینی

به یک نفر جهت همراهی یک خانم بازنشسته 
در شیفت شب نیازمندیم. دستمزد توافقی 
 09157915662 -  32226565

جهت نگهداری دختر بچه 
سه ساله به یک خانم 
نیازمندیم. )در منزل(

09101613312
32۴۴۴۴67

به چند نفر فروشنده خانم 
جهت کار در بوفه بیمارستان 
حضرت ابوالفضل )ع( )میالد( 

نیازمندیم.
  09185652610- محمدی

فروش باغ ویال ، روستای کالته ملک
 با سند ششدانگ  فی کارشناسی 

زیر قیمت   091516۴1289 

فروش
دستگاه خط زن 2 متر 60 سانت 

فی: توافقی     0930368۴205 

خرید خدمات موسسه خیریه مودت و مهرورزی سربیشه
این موسسه در نظر دارد: نسبت به ارائه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی

 از افراد واجد شرایط با مدرک مرتبط تحصیلی اقدام نماید. شایان ذکر است 
متقاضیان می بایست مدارک مربوطه را از تاریخ درج آگهی لغایت 96/2/7 

به آدرس : بیرجند - خیابان مطهری - حدفاصل مطهری 8 و 10 
مقابل مسجد آیت ا...آیتی دفتر خدمات زیارتی کویران تحویل نمایند.

تلفن های تماس: 09153403173 - 09153639435
ضمنا به درخواست های بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق تلگرام به شماره 09391636681 مراجعه نمایید

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

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

09157213571 - صالحی منش

دعوت به کار به صورت پاره وقت
دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دانشجوی دکتری 

دانشگاه های دولتی در رشته های:
1- مهندسی شیمی 2- علوم و صنایع غذایی 3- مهندسی مکانیک

 ۴- مهندسی مواد و متالورژی 5- شیمی 
 09028270922 

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین 
قیمت  09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

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

  09105۴51077
 اقدامی



کارشناسان بهداشتی توصیه هایی را برای آسیب ندیدن 
از گرمای هوا بیان کرده اند. مهم ترین این توصیه ها و 
نکات برای عبور سالم از این فصل داغ، به قرار زیر است:  
1. منتظر تشنگی نباشید. به یاد داشته باشید انسان زمانی 
احساس تشنگی می کند که آب بدنش کم شده باشد 2. 
از پوشیدن لباس زیاد به خصوص لباس تنگ، و از انجام 

پر رطوبت خودداری  و  ورزش شدید در هوای گرم 
کنید )تا حد امکان سعی کنید بین ساعات 10 صبح تا 
5 بعد از ظهر بیرون نروید( 3. در هوای گرم تابستان از 
مایعات و آب میوه زیاد استفاده کنید و از مصرف قهوه، 
چای و انواع نوشابه خودداری کنید، زیرا این مواد باعث 
دفع بیشتر آب بدن می شوند 4. استفاده از سبزی ها و 

میوه ها را در تابستان به جای غذاهای پرچرب و دیر 
هضم یا دارای پروتئین باال در برنامه غذایی خود قرار 
دهید 5. حتی االمکان از کاله در زیر نور آفتاب استفاده 
کنید 6. با نوشیدن خاکشیر خنک با شربت آب لیمو 
خود را در قبال گرمازدگی محافظت کنید 7. بهتر است 
هر دو روز یک بار یک عدد لیمو با آب مصرف کنید.

توصیه های کارشناسان در هوای گرم را جدی بگیرید ...
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رونالدووکروسبهریازورنمیروند

ایسنا- مهاجم و هافبک رئال مادرید در فهرست 1۸ نفره تیم شان برای 
دیدار با دپورتیوو الکرونیا حضور ندارند. رئال مادرید بامداد پنجشنبه در 
هفته  سی و چهارم اللیگا به مصاف دپورتیوو الکرونیا می رود.در این دیدار 
کریستیانو رونالدو و تونی کروس حضور نخواهند داشت. زین الدین زیدان، 
سرمربی رئال مادرید به دو بازیکن خود استراحت داده است.  این  در حالی 
است که این دیدار از اهمیت زیادی برای سفیدپوشان پوشان برخوردار 
است. مادرید اگر امتیاز از دست بدهد، شا نس قهرمانی اش کم خواهد شد.

خیالراحتاستقاللبرایصعود

استقاللی ها بعد از تساوی یک بر یک برابر االهلی و با توجه به نتیجه  
تساوی در دیگر بازی گروه، یعنی بازی لوکوموتیو و التعاون، اکنون 
شانس صعود باالیی به مرحله بعد دارند. استقالل در بازی آخر خود 
در مرحله گروهی باید برابر التعاون عربستان قرار گیرد. استقالل در 
هفته پایانی تنها در صورتی صعود نخواهد کرد که چهار بر صفر از 
حریف خود شکست بخورد. هر نتیجه ای غیر از این شکست سنگین 
استقالل را به مرحله بعد خواهد رساند. تیم منصوریان شانس کمی 
برای صدرنشینی دارد. آنها باید منتظر شکست االهلی در بازی آخر 
خود باشند تا با یک برد یا یک تساوی بتوانند صدر جدول رده بندی 
را تصاحب کنند که بعید است تیم اماراتی از این فرصت بهره نبرد.

توافقفدراسیونفوتبالایرانوآدیداس
بهآیندهموکولشد

در حالی که پیش از این عنوان شده بود روز گذشته فدراسیون فوتبال 
این  می کنند  امضا  دوبی  در  را  همکاری  توافقنامه  آدیداس  و  ایران 
موضوع به زمان دیگری موکول شده و نمایندگان دو شرکت درباره 
فصول  در  ایران  توسط  استفاده  مورد  پوشاک  تعداد  و  پوشاک  طرح 
ماه  از چند  ایران که  فوتبال  فدراسیون  مختلف مذاکره خواهند کرد. 
قبل مذاکرات خود را با شرکت پوشاک ورزشی آدیداس آغاز کرده در 
مراحل پایانی مذاکرات خود برای عقد قرارداد با این شرکت قرار دارد و 
از هفته های قبل اعالم شده بود که روز ششم اردیبهشت ماه گروه های 
مذاکره کننده دو طرف در دوبی، توافقنامه را امضا خواهند کرد تا پس از 
آن با حضور روسای شرکت آدیداس در ایران قرارداد نهایی امضا شود.

ستارهژاپنیدرتعقیبرکوردجوادنکونام

تاکاشی اینو به رکورد 50 بازی در اللیگا رسیده است تا دومین بازیکن 
آسیایی با رکورد بازی در لیگ فوتبال اسپانیا باشد. وی که در تیم فوتبال 
ایبار بازی می کند، در بازی پنجشنبه شب تیمش در لیگ فوتبال اسپانیا به 
رکورد 50 بازی در این رقابت ها دست پیدا خواهد کرد. این بازیکن اکنون 
دومین بازیکن آسیایی است که بیشترین بازی را در اللیگا انجام داده است.

8نکتهمهمدربارهکاهشوزن
کههنوزنمیدانید!

بر  عالوه  وزن  کاهش  فواید  نیوز-  سالمت 
پیشگیری از بیماری هایی مانند بیماری های 
قلبی، دیابت و سکته مغزی، شامل اثرات مفید 
ناشناخته تری نیز هست. با از دست دادن 5 تا 
10 درصد وزن بدنتان، می  توانید سالمت کلی 

خود را افزایش و خطر شرایط بهداشتی مزمن را 
کاهش دهید اما در اینجا به برخی نکات خوب 
و بدی پرداخته می شود که شما معموال درباره 
انرژی 2.  افزایش  دانید: 1.  نمی  کاهش وزن 
تقویت حافظه 3. کاهش خطر ابتال به سرطان 
کنار  فعالیت های جسمی 5.  از  بردن  لذت   .4
گذاشتن داروها 6. افزایش میزان خواب 7. افزایش 
شانس داشتن فرزند ۸. افزایش سالمت چشم. 

خوابکافی
زیباییخفتهشمارابیدارمیکند

یک متخصص پوست و مو با اشاره به این که 
هیچ چیز مانند یک خواب خوب نمی تواند بر 
سالمت پوست اثر بگذارد، گفت: خواب کافی 
به تنهایی بار زیادی از زیبایی پوست را به دوش 
می کشد. همایون مژدهی آذر با اشاره به این 

بیشتر  اضطراب تان  نخوابید،  خوب  وقتی  که 
دو  بیخوابی  با  استرس همراه  می شود؛ گفت: 
عامل تشدید کننده برای تهدید پوست سالم 
کم  را  فرد  انرژی  میزان  خوابی  کم  هستند. 
کرده و شادابی پوست او را هم تحت تاثیر قرار 
می دهد. تاثیر استرس بر پوست بیش از حد تصور 
است زیرا پوست حساس شده و همین حساسیت 
واکنش های پوستی را به دنبال خواهد داشت.

مغزتانرابااین12راهشارژکنید!

اختیارتان  در  که  راهکارهایی  با  داریم  قصد 
مغز  کننده های  تقویت  با  را  شما  می گذاریم 
متعادل   .2 دهید  انجام  کاری   .1 کنیم:  آشنا 
کم  بسیار  انرژی  یا  زیاد  بسیار  بخورید)انرژی 
برابر با خللی بزرگ در کارایی مغز( 3. مراقب 
مغز  فعالیت  )پرخوری  باشید  غذاییتان  رژیم 

باشید)  خود  بدن  مراقب   .4 می کند(  کند  را 
بیماری هایی مانند دیابت نوع دوم، چاقی و ... 
می توانند تاثیر بسزایی در پیر شدن مغز داشته 
باشند( 5. از استراحت و آرامش لذت ببرید 6. از 
قهوه تان لذت ببرید )استفاده منظم از کافئین از 
مغز محافظت می کند( 7. ماهی بخورید ۸. خونسرد 
باشید 9. از مکمل ها استفاده نکنید 10. زغال اخته 
بخورید 11. سودوکو حل کنید 12. بادام بخورید.

کشمشو۹فایدهاساسیآن

کشمش در انواع سبز و سیاه مورد عالقه همه به 
ویژه کودکان است و کاربرد ویژه خود را در تهیه 
مواد غذایی یا دسرهای مختلف دارد. با فواید آن 
آشنا شوید: 1. درمان بی نظمی معده و یبوست 
2. به دست آورن وزن از راه سالم 3. سرشار از 
آنتی اکسیدان 4. کاهش تنش رگ های خونی و 

کاهش فشار خون 5. دشمن پرخوری و دیابت 
6. حاوی 90 درصد آهن مورد نیاز روزانه بدن 
7. با وجود  شیرینی و چسبناکی، بر دندان اثر 
مخربی ندارد و باعث خرابی دندان نمی شود ۸. 
سرشار از فیبر که باعث جلوگیری از سرطان 
کولون و رشد غیر معمول سلول های سرطانی 
می شود 9. مفید برای سالمت استخوان ها و 
دشمن پوکی استخوان )مفید قبل از یائسگی(.

دیکلوفناکبهترازاستامینوفن؟

استامینوفن برای آرام کردن درد زانو یا مفصل 
ران در بیماران آرتروزی چندان مؤثر نیست. در 
این موارد داروهایی مثل ایبوپروفن یا دیکلوفناک 
در کوتاه مدت بیش تر به درد می خورد. دکتر سون 
ترل از دانشگاه برن سوییس در این باره گفت: 
»فارغ از دوز دارو، دیکلوفناک که با نسخه داده 

مسکن هایی  بین  در  دارو  موثرترین  می شود، 
کار  به  آرتروز  در  درد  کاهش  برای  که  است 
می رود.« البته بیماران باید به یاد داشته باشند 
که دیکلوفناک اثرات جانبی دارد و خطر بیماری 
قلبی و مرگ را افزایش می دهد. استامینوفن نیز 
آرام بخش مهمی است، به ویژه برای آن هایی که 
داروهایی مثل دیکلوفناک ممکن است برایشان 
مناسب نباشد مانند بیماران قلبی و عروقی.

۳۵۰میلیونکاالیقاچاق
درشهرستانفردوسکشفشد

تسنیم- فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف 350 میلیون ریال کاالی 
قاچاق در این شهرستان از یک دستگاه کامیون خبر داد.  سرهنگ محمد 
هوشنگی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته مأموران 
انتظامی شهرستان فردوس در راستای اجرای طرح ممنوعیت ورود کاالی 
قاچاق به یک دستگاه کامیون که از چابهار عازم خراسان رضوی بود مشکوک 
و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وی افزود: مأموران در بازرسی از 
خودرو 350 میلون ریال لوازم و قطعات مستعمل خودروهای خارجی که فاقد 
هرگونه اسناد گمرکی  بود و به صورت قاچاق حمل می شد کشف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان فردوس بیان کرد: در این رابطه متهم دستگیر و با 
به مراجع قضائی معرفی شد. قانونی  تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

تصادفاتفوتیدرمعابردرونشهریاستانخراسانجنوبی۵۰درصدکاهشیافت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از کاهش 50 درصدی تصادفات فوتی و افزایش 22 درصدی تصادفات جرحی فروردین 
ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در معابر درون شهری استان خبر داد. سرهنگ علیرضا رضایی روز گذشته در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در ماه گذشته 145 فقره تصادف منجر به جرح در سطح معابر درون شهری استان خراسان جنوبی به 
وقوع پیوسته که در آن 1۸9 نفر مجروح شدند. وی افزود: شهرستان زیرکوه و خوسف هر کدام با 100 درصد بیشترین افزایش 
و شهرستان درمیان و سربیشه هر کدام با 100 درصد بیشترین کاهش تصادفات جرجی را داشته اند و شهرستان های نهبندان 
و فردوس تغییری نسبت به مدت مشابه نداشته اند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از کاهش 50 درصدی تصادفات 
فوتی و افزایش 22 درصدی تصادفات جرحی فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در معابر درون شهری استان خبر 
داد و گفت: 49 درصد مجروحین را رانندگان و ترک نشین های موتورسیکلت و 23 درصد را عابرین پیاده، 26 درصد راننده 
و سرنشین های خودرو و 2 درصد را دوچرخه سواران تشکیل می دهند. رضایی علت 32 درصد از مجموع تصادفات را عدم 
رعایت حق تقدم، 33درصد عدم توجه به جلو، 6 درصد تجاوز از سرعت مطمئنه و 29 درصد را نیز سایر علل دانست و افزود: 
بیشترین تصادفات در روزهای چهارشنبه با 21 درصد، بیشترین ساعات وقوع تصادفات از ۸ الی 10 شب با 23 درصد بوده است.

فیشینگبااپلیکیشنهمدمیاب؛
مراقبباشید...

تسنیم- اخیراً اپلیکیشن 
همدم  نام  با  اندرویدی 
یاب در برخی کانال ها 
اجتماعی  و شبکه های 
کردن  پیدا  موضوع  با 

شده  منتشر  اخالقی  موارد خالف  یا  مخالف  جنس 
از  کاربران  فریب  جهت  اینترنتی  سارقان  که  است 
استفاده  افزارهای موبایلی جهت فیشینگ  این نرم 
از  استفاده  در  شود  می  توصیه  بنابراین  کنند.  می 
کانال ها و شبکه های اجتماعی بیشتر مراقب باشید.
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7
اعتبارات آب رسانی به روستاها 

72میلیارد تومان شد

مالیی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان)آبفار( در گفتگو با آوا بیان کرد: در صورت 
تحقق 100 درصدی 300 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی و 70 درصد اعتبارات از ردیف اعتباری 
مجتمع های آبرسانی شرکت آبفار مشکل آب شرب 
و بهداشتی بیش از 93 روستا رفع  می شود.علی اکبر 
بسکابادی با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات 
آب و فاضالب روستایی در قانون بودجه فوق العاده 
خوب بوده است افزود: ردیف اعتباری مجتمع های 
آبرسانی نیز امسال رشد تقریبی چهار برابری داشته 
شود. می  تومان  میلیارد   200 و  هزار  که  است 
مدیرعامل شرکت آبفار بیان کرد: اگر مشکل آب 
شرب این تعداد از روستاهای استان رفع شود تعداد 
روستاهای باالی 20 خانواری که مشکل آب دارند 
به کمتر از 100 روستا می رسد.بسکابادی با بیان 
استان  در  روستایی  آبرسانی  مجتمع   64 اینکه 
وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد تأمین اعتبار 
38 مجتمع که باالی 30 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته اند در لیست شرکت مهندسی آب و فاضالب 
قرار گرفت که در سال گذشته از طریق صندوق 
توسعه ملی برای 25 مجتمع اعتبار داده شد و 13 
مجتمع دیگر هم نیز از ردیف اعتباری مجتمع ها 
تأمین اعتبار خواهد شد.وی عنوان کرد: امیدواریم 
16 مجتمع آبرسانی باقی مانده استان نیز در ردیف 
اعتبارات مجتمع های ملی گنجانده و تأمین اعتبارآن 
به  اشاره  با  آبفار  صورت گیرد.مدیر عامل شرکت 
اعتبارات ابالغی امسال در حوزه آب روستایی 98 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 300 میلیون دالر 
صندوق ذخیره ارزی ، هزار و 200 میلیارد تومان 
به  کشور  آبرسانی  های  مجتمع   409 ردیف  از 
خراسان جنوبی ابالغ شده که تاکنون  72 میلیارد 
افزود:  است.بسکابادی  یافته  تخصیص  تومان 
درسفر معاون وزیر نیرو و مدیرکل عامل شرکت 
آب و فاضالب کشور به استان 16 میلیارد تومان  
اختصاص یافت که در مجموع 98 میلیارد تومان 
تاکید  وی  داشت.  خواهیم  جاری  سال  در  اعتبار 
با این اعتبارات تالش می کنیم که مشکل  کرد 
آب 96 روستای استان حل شود که از این تعداد 
حدود 28 روستا در شهرستان درمیان خواهد بود.

درخت پائولونیا 
در اراضی استان کاشته می شود

با  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  تسنیم-رئیس 
بیان اینکه درخت پائولونیا در عرصه اقتصادی و 

تولید چوب در استان کاربرد دارد گفت: 27 هکتار از 
اراضی خراسان جنوبی در قالب سه مزرعه الگویی 
درخت پائولونیا کشت می شود. ولی پورمطلق اظهار 
کاشت  استان  اقتصادی  امور  کارگروه  در  کرد: 
با  وی  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پائولونیا  درخت 
بیان اینکه درخت پائولونیا یک درخت چینی است 
که بعد از ده سال از یک تا 3 میلیارد تومان در هر 
افزود:  دارد  بهره برداریش درآمدزایی  برای  هکتار 
این درخت سازگاری بسیار مناسبی با شرایط آب 
در  مقاوم  درخت  این  دارد چون  استان  هوایی  و 

برابر شوری و تنش هوایی است.

رقابت 450 دانش آموز استان 
در مسابقات فرهنگی و هنری آغاز شد

ایرنا - رقابت 2 روزه 450 دانش آموز دختر و پسر 
در سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری 
خراسان جنوبی، روز چهارشنبه در مقطع متوسطه 
بیرجند  نمایشی « در  با عنوان » هنر های  دوم 
آغاز شد. رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و 
فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش، در 
حاشیه این رقابت ها گفت: این مسابقات با رقابت 
این  منتخبان  و  آغاز شد  آموزی  دانش  40 گروه 

گروه ها به مسابقات کشوری راه خواهند یافت.

94حلقه چاه غیرمجاز
 در  قاین و زیرکوه مسدود شد

ایرنا - مدیر امور منابع آب قاینات و زیرکوه از توابع 
چاه  سال 95، 94حلقه  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
است.  این 2 شهرستان مسدود شده  در  غیرمجاز 
نعیمی افزود:باتوجه به 18سال خشکسالی در منطقه، 
برای مدیریت منابع آبی چاه های غیرمجاز مسدود 
می شوند و بهره برداری از چاه های کشاورزی توسط 
کنتورهای هوشمند کنترل خواهد شد. به گفته وی 
با وجود اینکه اقدامات خوبی در حفاطت از منابع آبی 
انجام شده است، ساالنه در اثر اضافه برداشت آب 
 منابع آبی دو شهرستان 50 سانتی متر کاهش می یابد.

پیش بینی برداشت حدود سه هزار تن 
محصول گندم و جو در درمیان

بینی  پیش  درمیان  کشاورزی  جهاد  مدیر   - ایرنا 
و 980  هزار  یک  جاری  زراعی  سال  در  که  کرد 
جو  محصول  نیز  تن   800 و  گندم  محصول  تن 
ضیائیان  شود.  برداشت  شهرستان  این  مزارع  از 
افزود:  شهرستان  گندم  برداشت  ستاد  در  احمدی 
امسال گندم در 900 هکتار و جو در 400 هکتار 
کشت شد، همچنین در 200 هکتار نیز گندم دیم 
کشت شده است.وی ادامه داد: به صورت میانگین 
از هر هکتار 2 هزار و 200 کیلوگرم محصول گندم 
و 2تن محصول جو برداشت می شود. وی اظهار 
برای  گندم  محصول  تضمینی  خرید  قیمت  کرد: 
سال جاری برای هر کیلوگرم 13هزار ریال تعیین 
شد که حدود 300 ریال بیش از سال گذشته است.

 هشدار هواشناسی نسبت به خسارت ناشی از وزش باد شدید و کاهش ۱۰ درجه ای دمای استان
کاری-مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش هفت تا 10 درجه ای دمای استان و وزش بادهای شدید  که می تواند سبب ایجاد خسارت در برخی نقاط شود خبر داد.خندان رو بیان کرد: طی روزهای 
پایانی هفته جاری، دمای هوای بین هفت تا 10 درجه کاهش می یابد.وی ادامه داد: همچنین احتمال وقوع بارش خفیف برای برخی نقاط استان پیش بینی می شود.مدیر کل هواشناسی گفت: به بهره 
برداران بخش کشاورزی توصیه می شود از محلول پاشی و سم پاشی مزاره و باغ های خود خودداری کنند.خندان رو ادامه داد: همچنین این بهره برداران باید برای استحکام بخش گلخانه ها اقدام کنند.
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حقوق بازنشستگان 

 حداکثر تا 27.8 درصد افزایش یافت

با  استان  کشوری  بازنشستگی  مدیر  حسینی- 
استناد به ابالغیه هیئت وزیران در 28 فروردین از 
درصد   10 تا  حداقل  بازنشستگان  حقوق  افزایش 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  درصد   27.8 تا  حداکثر  و 

تاریخ، 30  در همان  بازنشستگان  احکام  با صدور 
شدند.  واریز  اساس  همین  بر  ها  حقوق  فروردین 
و  هزار  استان 13  در  اینکه  بیان  با  آبادی  حاجی 
317 حقوق بگیر صندوق بازنشستگان داریم ادامه 
داد: مطابق این مصوبه، حداقل حقوق فقط برای 
افرادی که 30 سال سابقه کار دارند، 1 میلیون و 
150 هزار تومان و حداکثر حقوق 12 میلیون و 339 
هزار تومان می باشد. به گفته وی افراد پایین تر از 
30 سال، به ازای هرسال 2.5 درصد کسر حقوق 
داشته ولی در هر صورت از 1 میلیون و 35 هزار 
تومان کمتر نخواهد بود. مدیر بازنشستگی کشوری 
استان میانگین حقوق پرداختی را 1 میلیون و 842 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: نسبت به سال قبل 
325 هزار و 442 تومان افزایش داشته ایم.حاجی 
سازی  همسان  طرح  اجرای  به  همچنین  ابادی 
حقوق بازنشستگان اشاره و عنوان کرد: این طرح 
بر اساس امتیاز گروه های 20 گانه در جدول قانون 
خدمات کشوری و مطابق با طبقه شغلی، سنوات 
خدمات و رشته تحصیلی افراد بدون در نظر گرفتن 
ارگانی که در آن مشغول بوده اند اجرا شده است. 

کنترل ترافیک ماشین های سوخت 
در مرز با احداث »هاب« نفتی

منطقه  اقتصادی سرمایه گذاری  معاون  حسینی- 
ویژه اقتصادی از ابالغیه وزارت کشور برای ایجاد 
مختلف  مقصد  چندین  به  که  نفتی)مخزنی  هاب 
متصل است( در قطعه منفصله مرز ماهیرود خبر داد 
و عنوان کرد: هفته گذشته این ابالغیه به استانداری 
و از آن جا به ما اعالم شد. زارعی با بیان این که 
ترین  اصلی  و  فعلی  ترافیک  هاب،  این  نصب  با 
می  برطرف  مرز  در  ماشین های سوخت  مشکل 
شود اضافه کرد: لوله گذاری ها تا خاک افغانستان 
خواهد بود و هر زمان تاجر افغانستانی اعالم آمادگی 
کند ماشین ها سوخت را بارگیری خواهند کرد. به 
گفته وی کار نقشه برداری این طرح آغاز شده است 
و ظرف 15 روز کامل می شود. زارعی همچنین 
درباره کد گمرکی قطعه منفصله مرز ماهیرود بیان 
خروج  درب  مشکل  دلیل  به  هنوز  متاسفانه  کرد: 
اند. نداده  تخصیص  را  گمرکی  کد   ، منطقه  این 

کنسرت محمد معتمدی لغو شد

تور  برگزاری  کاری- محمد معتمدی که در حال 
در  اجرایش  لغو  از  است،  خود  کویر  کنسرت های 
بیرجند که قرار بود 17 اردیبهشت برگزار شود، خبر 
داد.وی با بیان این مطلب افزود: برگزاری کنسرت 
اتفاقی است که باید با هماهنگی چند نهاد صورت 
به  مربوط  کارهای  بگذرد.  فیلتر  چند  از  و  بگیرد 
کنسرتی که قرار بود در بیرجند داشته باشیم توسط 
برگزارکننده ای پیگیری می شد که  چهارشنبه، ششم 
اردیبهشت خبر لغو آن را به ما داد. ما موفق به گرفتن 
مجوز از پلیس اماکن نشدیم و گفته اند فعال صالح 

نیست که این اجرای صحنه ای برگزار شود.

افزایش 62 درصدی
 صادرات کاال از خراسان جنوبی

صدا و سیما- مدیر کل گمرکات استان گفت: در 
کاالی  کیلوگرم   387 و  107تن  امسال،  فروردین 
خراسان جنوبی  به ارزش 13 میلیون و 778 هزار 
و 872 دالر از گمرکهای بیرجند و ماهیرود به خارج 
کشور صادر شد.خاشی مقصد این کاالها را  افغانستان، 

عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان اعالم کرد.

تأکید معاون سپاه استان بر گسترش 
فعالیت های مشترک فرهنگی با اوقاف

 
سپاه  کننده  هماهنگ  مقدم-معاون  دادرس 
کار  را  اوقاف  سازمان  بزرگ  انصارالرضا)ع(رسالت 
فرهنگی دانست و گفت:سپاه و اوقاف باید فعالیت های 
فرهنگی مشترکی را دنبال کنند اسماعیلی اظهار 
کرد:بخش قابل توجهی از مردم با سازمان اوقاف 
همکاری دارند که از آن جمله می توان به کشاورزان 
اشاره کرد بنابراین انتظار می رود سازمان اوقاف تا 

جایی که امکان دارد به روستاییان کمک کند.

راه اندازی سامانه اینترنتی خدمات دهی 
به مددجویان کمیته امداد

صدا و سیما-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(   
گفت: این سامانه اولین بار در استان اردیبل و هم 
اکنون در چهار شهرستان خراسان جنوبی آغاز به 
کار کرد.سلم آبادی افزود:  در این طرح مددجویان 
در مناطق مختلف و دور افتاده می توانند با حضور 
در دفاتر پیشخوان دولت در روستاها و شهرها و 
مراجعه به آدرسRequest.emdad.ir و 
، درخواست  امداد  ادارات کمیته  در  بدون حضور 

های خود را ثبت و پاسخ را دریافت کنند.

 دراولین جشنواره موسیقی شرق کشور

ایمن سازی راه های استان نیازمند52 میلیارد تومان

قوسی-مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با اعالم این که اولین جشنواره موسیقی نواحی 
بیرجند  میزبانی  به  ماه جاری  در  شرق کشور 
برگزار می شود، بیان کرد: موسیقی نواحی به 
به  که  شود  می  اطالق  موسیقی  از  ای  گونه 
مختلف  مناطق  موسیقی  و  سازها  و  ها  نغمه 
ایران اختصاص دارد و بعد از شنیدن هر نغمه 
مشخص می شود که این موسیقی مربوط به 
ادامه  محبی  است.  ایران  منطقه  و  قوم  کدام 
داد: به دلیل اهمیت این نوع موسیقی و ورود 
گروه های مختلف به این حوزه تصمیم گرفتیم 
به میزبانی  را  تا جشنواره منطقه شرق کشور 
بیرجند برگزار کنیم. وی اضافه کرد: کار این 
جشنواره از حدود 4 ماه قبل آغاز شده و بعد 
از فراخوان، گروه هایی از استان های سیستان 

شمالی  خراسان  رضوی،  خراسان  بلوچستان، 
جشنواره  در  حضور  برای  جنوبی  خراسان  و 
اعالم آمادگی کردند. محبی با اشاره به مرزی 
موسیقی  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  بودن 
مرزداری  از  برگرفته  استان  های  گروه  اغلب 
از مرزها است و برخالف موسیقی  و صیانت 
سایر مناطق که معموال بزمی است، موسیقی 
های تولید شده در این منطقه رزمی می باشد. 
از  هم  منطقه  این  موسیقی  موزون  حرکات 
موسیقی  مانند  مردم  همکاری  و  گروهی  کار 
شده  گرفته  چوب«  »رقص  و  درو«  »گندم 
این  بیان  با  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  است. 
موسیقی  در  کار  به  مشغول  افراد  اغلب  که 
نواحی با سنین باال هستند، افزود: اگر از این 
نوع موسیقی حمایت و صیانت نشود قطعا به 

ادامه  در  شد.  خواهد  سپرده  فراموشی  مرحله 
زمزم مدیر اجرایی جشنواره توضیح داد: بعد از 
فراخوان، 41 گروه اعالم آمادگی کردند و بعد 

از مرحله اول داوری نمونه کارها، 16 گروه به 
مرحله اصلی راه پیدا کردند. 8 گروه از خراسان 
رضوی، 3 گروه از خراسان شمالی، یک گروه 

از سیستان و بلوچستان و 4 گروه از خراسان 
داد:  ادامه  وی  داشت.  خواهند  حضور  جنوبی 
این گروه ها در روزهای 13 و 14 اردیبهشت 
در سالن عالمه فرزان اجرای برنامه می کنند. 
همچنین در این جشنواره در راستای قدردانی از 
هنرمندان پیشکسوت از یک هنرمند موسیقی 
به  مقامی تجلیل می شود. زمزم اضافه کرد: 
گروه برگزیده مبلغ 2میلیون 500 هزار و گروه 
دوم 2میلیون و گروه سوم یک میلیون و500 
هزار تومان و به دو گروه شایسته ی تقدیر مبلغ 
یک میلیون تومان اهدا خواهد شد. مدیر اجرایی 
به  مندان  عالقه  حضور  شد:  متذکر  جشنواره 
موسیقی به صورت رایگان خواهد بود و تعدادی 
از گروه های حاضر در جشنواره آالله، آساک، 
صحرا، سرو خراسان، نغمه های کویر می باشند.

سازهای شرقی در بیرجند به صدا درمی آید  

شفیعی مشاور استاندار در جشن »آتشونی« دانشگاه صنعتی شریف :

کاری- دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه 4 
اردیبهشت 1396 میزبان جشن اَتِشونی، جشن 
این  بود.  جنوبی،  خراسان  فرهنگ  و  سنت 
مراسم به همت انجمن سفیران دانش، انجمن 
تهران،  های  دانشگاه  بیرجندی  دانشجویان 
برگزار شد.شفیعی، مشاور استاندار در این مراسم 
سخنان خود را با شعری از سعدی که در مدح 
پیامبر اعظم بود آغاز نمود  و عنوان کرد: خراسان 
جنوبی مستعد تبدیل شدن به قطب فرهنگی و 
گردشگری است و باید استان به هم میهنان 
معرفی شود.وی با اشاره به اینکه  قبل از اینکه 
من به خراسان جنوبی منتقل شوم، تصور من 

از این استان، جایی کویری و بدون آبادی بود 
که اغلب پادگان ها و مراکز نظامی در آن وجود 
دارند، افزود: اما در رمضان سال 1395 که به 
استان منتقل شدم و سفرهایی را به داخل استان 
وی  کرد.  تغییر  کلی  طور  به  من  دید  داشتم، 
خاطرنشان کرد: با کمی تحقیق می توان دریافت 
که خراسان جنوبی آن چیزی که من از آن تصور 
می کردم نیست و توانایی این را دارد که به یکی 
از قطب های گردشگری و جاذبه ای تفریحی و 
فرهنگی تبدیل شود. شفیعی کشاورزی استان را 
دارای خصوصیات منحصر بفردی دانست و بیان 
کرد: ویژگی های اقلیمی و آب و هوایی خاص در 

این استان باعث شده تا برخی گونه های گیاهی 
و محصوالت، خاص همین منطقه باشند.وی  
همچنین خراسان جنوبی را یکی از دروازه های 
بهشت معادن کشور برشمرد و افزود: همسایگی 

با افغانستان برخالف تصور عموم، یک فرصت 
بوده و بازارچه های مرزی فرصتی برای رونق 
تجارت است.وی یادآور شد: مهمترین شاخصه 
استان مردم شریف، مهربان، متدین، انقالبی و 

شاد بوده و امتیاز اصلی و رقابت مردم در حوزه 
علمی است.در پایان  شفیعی از حضار، که اغلب 
اقشار علمی و دانشگاهی بودند، درخواست کرد 
به  را  استان  توانند  می  که  نحوی  هر  به  که 
همکالسی ها، دوستان، اساتید و آشنایان خود 
با  برنامه  از سخنرانی وی،  نمایند.پس  معرفی 
کویر  نوای  گروه  توسط  که  محلی  موسیقی 
خاوران اجرا شد و همچنین معرفی باغ اکبریه، 
قنات بلده و کویر لوت )دهسلم( ادامه یافت و 
در پایان نیز گروه نوای کویر خاوران به اجرای 
پرداختند. آیینی  نمایش های  و  رقص محلی 

)Ava.news12@gmail.com(

خراسان جنوبی مستعد تبدیل شدن به قطب فرهنگی و گردشگری است

انتخابات  اجرایي  هیئت  رئیس  حسینی- 
داوزدهمین دوره ریاست جمهوري شهرستان 
دوره  پنجمین  انتخابات  برگزاری  از  بیرجند 
به  بیرجند  شهر  حوزه  در  اسالمي  شوراي 
عنوان  و  داد  خبر  الکترونیک  کامال  صورت 
و  قانونمند  اجراي  بر  عالوه  کار  این  کرد: 
سرعت  آرا  شمارش  به  انتخابات  شفاف 
اطالع  کمیته  در  مي دهد.ناصري  بیشتري 
رسانی ستاد انتخابات شهرستان بیرجند با بیان 
این که تمهیدات الزم براي تامین زیرساخت 
هاي مورد نیاز برگزاری انتخابات الکترونیک 
آموزش  فرایند   : افزود  است  شده  اندیشیده 

کاربران رایانه انتخابات در حال برگزاري است 
و به منظور آموزش مردم شهرستان با نحوه 
کار کردن با سیستم هاي اخذ رأي الکترونیک 
، بزودي این دستگاه در میادین اصلي ، خیابان 
ها ، مساجد و مناطق مختلف شهر مستقر شده 
نحوه  با  به صورت عملي  توانند  و مردم مي 
همچنین  کمیته  شوند.این  آشنا  آن  با  کار 
نکات مهمی را به اطالع کاندیداهاي انتخابات 
شوراي شهر و هواداران و ستادهاي انتخاباتي 
به  که  رسانده  جمهوري  ریاست  کاندیداهاي 

صورت زیر می باشد:
1. مطابق قانون؛ نصب بنر، پالکارد و هر ابزار 

محلهاي  جلوي  بجز  غیرکاغذي،  تبلیغاتی 
که  تبلیغاتي  رسمي  ستادهاي  یا  سخنراني 
کاندیداها  مرکزي  ستاد  توسط  رسما  قبال 
و  جمهوري(  ریاست  مورد  )در  استانداري  به 
فرمانداري )شوراي شهر( معرفي شده، ممنوع 

و موارد تخلف جمع آوري خواهد شد.
کاندیداهاي  تبلیغاتی  پوستر  ابعاد  حداکثر   -2
شوراي شهر 70×100 سانتیمتر است و هرگونه 
تبلیغ )در شهر یا فضاي مجازي( قبل از روز 21 

اردیبهشت ممنوع است.
3- طبق مصوبه کمیته حقوقی ستاد انتخابات 
بیرجند،  تامین شهرستان  و همچنین شوراي 

گشایش هرگونه ستاد تبلیغات انتخابات براي 
همه کاندیداهاي ریاست جمهوري و شوراي 
اول  میدان  تا  ابوذر  میدان  در حدفاصل  شهر 
تا  معلم(  )خیابان  مادر  میدان  نیز  و  مدرس 
چهارراه تقاطع قنادي طوس امکان پذیر نیست.
کاندیداهاي  تامین،  شورای  مصوبه  طبق   -4
ستاد  یک  فقط  توانند  مي  جمهوري  ریاست 
تبلیغاتي در خیابان مدرس )میدان اول به سمت 

جنوب شهر( دایر نمایند.
شهر،  شوراهای  انتخابات  قانون  مطابق   -5
کاندیداهاي شوراها مي توانند فقط یک ستاد 

تبلیغاتي در هر منطقه شهرداري دایر نمایند.

        انتخابات شورای شهر در بیرجند الکترونیکي برگزار مي شود

حمل و نقل  و  راهداری  مالیی-مدیرکل 
جاده ای با تاکید براینکه راه های  5شهرستان 
در اولویت ایمن سازی است عنوان کرد: طبق 
راه  تمام  سازی  ایمن  فعلی  های  نامه  آیین 
است  تومان  میلیارد  نیازمند 52  استان  های 
و  تامین  استانی  و  ملی  اعتبارات  از  باید  که 
در مدت 3تا4سال عملیات آن به پایان برسد.

خودروسازان  از  را  ایمنی  مردم   
مطالبه کنند نه امکانات

حمل و نقل  و  ها  راه  ایمنی  روز  مناسبت  به 
شهامت  جعفر  خبری  نشست  دیروز  صبح 
ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
استان  راه  پلیس  رئیس  رضایی  حضور  با 
ها  راه  مدیریت  مرکز  مانیتورینگ  سالن  در 
استان برگزار شدشهامت عنوان کرد: براساس 
جهانی  سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  برنامه 
بهداشت، از 2011 تا 2020 روز 7 اردیبهشت 
را به عنوان روز ایمنی راه ها و حمل و نقل نام 
گذاری کردند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای یادآورشد: ایمنی باید اولویت مطالبه 
ی مردم از خودرو سازان باشد به نوعی که در 
استاندارد های بین المللی اکنون هر خودروی 
دارای ستاره است و هر چه ستاره آن بیشتر 
باشد ایمنی سرنشینان بیشتر خواهد شد چرا 
که این موضوع را همه می دانیم اما عمل نمی 
کنیم وی با بیان اینکه ایمنی یک مفهوم است 
که نیاز به توسعه دارد افزود: با وجود خطرات 
زیادی که مردم در جاده ها شاهد هستند توجه 

چندانی به ایمنی خودرو نمی کنند.

185فوتی در استان39 فوتی
 در محور بیرجند- قاین

شهامت  با اشاره به اینکه محور بیرجند - 
قاین به کارگاه راهسازی تبدیل شده است 
ادامه داد:این محور همچنان جزء محورهای 
شود. می  محسوب  استان   پرحادثه 
جاده ای  حمل  و  نقل  و  راهداری  مدیرکل 
 ،94 سال  در  محور  این  کرد:  تصریح 
خود  به  را  جاده ای  حوادث  از  درصد   23
اختصاص داد و از 194 فوتی در جاده های 
است.  بوده   محور  این  در  نفر   42 استان 
از  گذشته،  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
185 فوتی در جاده های استان 39 نفر در  
تاکید  اند  شده  فوت  قائن  بیرجند-  محور 
کرد: شدت باالی تصادفات و اتکای بسیار 
ترین  عمده  جاده ای،  حمل و نقل  به  زیاد 

مشکالت حمل و نقل در کشور است. 

از ابتدای سال تا دیروز ساعت10صبح  
7هزار و 143 تخلف سرعت غیرمجاز 

توسط دوربین ها ثبت شد !
و  پرتصادف   نقطه   27 کرد  بیان  شهامت  
49نقطه دارای تصادف در استان داریم که 
در27نقطه در سه مرحله از آشکارسازی آن 
با تابلوهای فسفری تا اقدامات کوتاه مدت 
کنیم.مدیرکل  می  جلوگیری  تصادفات  از 
کرد:  بیان  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری 

 ، بیرجند  طبس،  شهرستان های  های  راه 
به  نیاز  بیشترین  ،فردوس  قاین  نهبندان 
از  بیش  افزود:  وی   دارند.   را  ایمن سازی 
کنترل  تحت  شریانی  راه های  درصد   70
ابتدای  از  که  است  سرعت  دوربین های 
سال تا دیروز ساعت10صبح  7هزار و 143 
شد.شهامت  ثبت  دوربین ها  توسط  تخلف 

باید  استان  در  مدرسه   190 کرد:  بیان 
170مدرسه  تاکنون  که  می شد  ایمن سازی 
مانده  باقی  20مدرسه  و  شد  سازی  ایمن 
با  وی  است.  ما  امسال  های  برنامه  جزء 
استان  های  جاده  بیشتر  اینکه  به  اشاره 
مجتمع های  کمبود  با  و  است  کویری 
خدمات رفاهی مواجه هستیم افزود: در سه 
نقطه از راه های کویری به عنوان پارکینگ 
ایمن، ساخته خواهد شد که عملیات اجرایی 

توسط  رفاهی  مجتمع   5 و  آغاز  امسال  آن 
بخش خصوصی افتتاح خواهد شد.

افزایش 24 درصدی تصادفات
 در محورهای روستایی استان

در  نیز  هم  استان  راه  پلیس  رئیس  رضایی 
جاده  در  تصادفات  افزایش  از  جلسه  این 

سال  کرد:  عنوان  و  خبرداد  روستایی  های 
افزایش  شاهد  روستایی  راه های  در  گذشته 
این  که  بودیم  جاده ای  تلفات  درصدی   24
امنیت  احساس  مردم  که  است  این  نشانگر 
در  افزود:  دارندوی  را  راه ها  این  در  کاذب 
 15 و  شده  بهسازی  راهور  دیهوک-  محور 
امسال  در  که  مانده  باقی  آن  آخر  کیلومتر 
آلودگی  خواب  رضایی  شد.  خواهد  تکمیل 
های  جاده  در  تصادفات  عامل  بیشترین  را 

گذشته  کرد:سال  بیان  و  دانست  کویری 
محور  این  در  تصادفات  درصد   22 حدود 
سال  به  نسبت  امار  این  که  افتاده  اتفاق 
94، 5 درصد کاهش دارد. رئیس پلیس راه 
شده  بینی  پیش  که  اقداماتی  امسال  افزود: 
که تا حوادث رانندگی حداقل به میزان 10 
نیازمند  موضوع  این  و  یابد  کاهش  درصد 
همکاری مردم و دستگاه های اجرایی است.

در حاشیه: هر دوربین کنترل سرعت 
در ثانیه30عکس می گیرد!

رضایی رئیس پلیس راه بیان کرد: هر دوربین 
کنترل سرعت می تواند از خودرو به صورت 
مجزا در هر ثانیه30عکس بگیرد و قبض های 
چاپ  برای  تهران  در  بررسی  از  پس  جریمه 
راه  در  افزود:  شوند.وی  می  ارسال  استان  به 
های روستا سرعت مجاز 60کیلومتر ، فرعی 
در روز 85 و شب 75کیلومتر ، جاده های دو 
طرفه در روز 95 و در شب 85 ، بزرگراه 110 
و در آزادراه تا 120کیلومتر سرعت های مجاز 
بیان  سپهتن  سامانه  باره  در  هستند.رضایی 
کرد: راننده موظف است که به ازای هر سه 
و  کند  استارحت  20دقیقه  رانندگی  ساعت 
راه  پلیس  اولین  در  باشد  نداشته  توقف  اگر 
راهداری  جریمه خواهد شد.شهامت مدیرکل 
و حمل و نقل جاده ای هم بیان کرد: 60درصد 
از جریمه هایی که مردم پرداخت می کنند به 

ایمن سازی جاده ها اختصاص می یابد.
)Ava.news14@gmail.com( 

شهامت: 6۰درصد پرداختی جریمه ها صرف ایمن سازی راه ها می شود

عکس:قوسی

عکس:شبستان

عکس: جعفری
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امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:
من آنَس بِاهلل اِستوَحَش ِمَن الّناس

کسی که با خدا مانوس باشد، از مردم گریزان گردد.
)مسند االمام العسکری، ص287(

 نعمت زاده: ترجیح می دهم در کابینه 
بعدی افراد جوان تر بیایند

این سؤال که  به  پاسخ  در  نعمت زاده  محمدرضا 
در  شما  از  نیز  بعدی  دولت  در  می کنید  فکر  آیا 
اظهار کرد: ترجیح می دهم  استفاده شود،  کابینه 
افراد جوان تر بیایند و ما در کنارشان باشیم. وی 
همچنین در توصیه ای وزارتخانه ای به وزیر آینده 
به  جدی  توجه  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

»آشنا« استاد لقمان حکیم هم هست! 

حسام  بی ادبانه   جمله  به  اشاره  با  شریعتمداری 
الدین آشنا درباره نامزدها گفت: این اقدام آقای 
تصدی  بر  عالوه  ایشان  که  می دهد  نشان  آشنا 
پست مشاور فرهنگی رئیس جمهور، استاد لقمان 
حکیم نیز هست و حال آن که مطابق اصل ۱۴۱ 
قانون اساسی، معاونان و مشاوران رئیس جمهور 

نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند!

زیباکالم: منتقدین فعلی دولت یازدهم 
حامیان سابق احمدی نژاد هستند

که  برد  یاد  از  نباید  کرد:  اظهار  زیباکالم 
آنها  حامیان  و  اصولگرایان  اصلی  کاندیداهای 
محمود  سیاست های  طرفداران  جمله  از  نیز 
تنها  نه  سال  هشت  طی  بودند،  احمدی نژاد 
بلکه  نداشتند  وی  عملکرد  به  نسبت  انتقادی 
سیاست های  این  ستایشگر  و  حامی  همواره 
و  اصالح طلبان  منتقد  همچنین  و  نابخردانه 
چهره های اعتدالی هم بودند که با دلسوزی نسبت 

به خطر عملکرد احمدی نژاد هشدار می دادند.

ادعای زاکانی درباره پروژه مشترک 
رسانه ای یاران احمدی نژاد و روحانی

در  تهران  مردم  سابق  نماینده  زاکانی  علیرضا 
مجلس شورای اسالمی، با اشاره به برخی اتهامات 
زده شده به وی، اظهار کرد: اتهاماتی که اخیراً 
در یک پروژه مشترک رسانه ای توسط عناصری 
ضعیف النفس از دولت یازدهم و حلقه انحرافی 

دولت دهم به بنده وارد شده کاماًل کذب است.

حمیدرضا ترقی:  احتمال کناره گیری 
رئیسی و قالیباف به نفع میرسلیم

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسالمی در 
پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از 
پایان مناظرات دو کاندیدای اصولگرا به نفع آقای 
موضوع  کنند،گفت:این  کناره گیری  میرسلیم 
مناظرات  نتیجه  و  اجتماعی  پایش  به  بستگی 
آرای  که  باشد  گونه ای  به  موقعیت  اگر  دارد 
آقای میرسلیم بیشتر از دیگران باشد و از پایگاه 
اجتماعی خوبی برخوردار باشد قطعا این احتمال 

وجود خواهد داشت که این مسئله رخ بدهد.

محمد رضا عارف : هرکاری بتوانم
 در حمایت از روحانی انجام می دهم

تهران در مجلس  نماینده مردم  محمدرضا عارف 
شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه 
به آغاز زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، 
به نفع حسن روحانی سخنرانی خواهد کرد، اظهار 
داشت: من نیز همانند همه دوستان هر کاری که 
برای حمایت از دولت حسن روحانی بتوانم در حد 

توان و در زمان مشخص انجام خواهم داد.

محمدباقرقالیباف:  امروز مهم ترین 
مشکل کشورما بیکاری و شغل است

دوره  دوازدهمین  نامزد  قالیباف  محمدباقر 
انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که امروز 
مهم ترین مشکل کشور ما بیکاری و شغل است، 
پیدا کنم  توفیق خدمت  اگر  گفت: قول می دهم 
تا  ایجاد  کنم  مردم  کمک  با  شغل  میلیون   5
بتوانیم بخشی از مشکالت را حل و فصل کنیم.
وی تاکید کرد: باید سیاست های پولی و مالی ما 
تغییر کند و حتمًا باید سیستم های هوشمند برای 

اطالعات جدید مورد توجه قرار گیرد.

یاسر هاشمی : آقای روحانی گفتند 
عالقه ای به تخریب افراد ندارم

فرزند آیت ا... هاشمی رفسنجانی گفت: در سال 92 
عده ای به روحانی توصیه کردند که می توانید با 
طرح موضوعاتی به سایر کاندیداها حمله کنید آقای 
روحانی گفتند که عالقه ای به تخریب افراد ندارم 
اما پاسخ تهمت ها را خواهم داد. وی به موضوع 
قاچاق و مبارزه با آن اشاره کرد و گفت: برای مبارزه 

با قاچاق باید یک کار جدی صورت گیرد.

سزاوار است برای رسیدن به 4 روز 
حکومت ،  تهمت بزنید؟

گفت:  انتخابات  مورد  در  شیرازی  مکارم  آیت ا... 
شایعه پراکنی و پخش اراجیف سبب تزلزل جامعه 
شده و از نظر اسالم گناه بزرگی است؛ آیا سزاوار 
است برای رسیدن به ۴ روز حکومت، دست به 
اسالمی  انتخابات  بیایید  بزنید؟  تهمت  و  دروغ 
برگزار کرده و نامزدها فقط خدمات خود را اعالم 
دیگری  نابودی  در  را  خود  پیشرفت  چرا  نمایند؛ 
می دانید؛ البته برخی نیز نظام را برای پیشرفت 
خود تخریب می کنند که حرکتی نادرست است.

کاندیدای پوششی  اعتراف به ناتوانی است

گذاشتن  گفت:  دهم  دولت  ارشاد  وزیر  حسینی، 
خودش  رئیس جمهور  کنار  در  پوششی  کاندیدای 
نوعی اعتراف به ناتوانی و نداشتن عملکرد است. 
ادامه داد: در این که می شود وضع کشور را  وی 
می شود  و  ندارد  وجود  تردیدی  هیچ  کرد،  بهتر 
کارهای خوبی را شروع کرد، همین که افراد پرتوان و پرتالشی را سر کار 
بگذارید و جلوی مفاسد را بگیرید خودش خیلی مسایل را حل خواهد کرد.

وعده یک میلیون دالری هاشمی طبا

هاشمی طبا گفت: پیشنهادی قباًل داده بودم که 
البته قبول نشد، گفتم هر توریستی که با ویزای 
فرودگاهی وارد کشور شود، یک میلیون دالر در 
برابر حوادث بیمه شود. هاشمی طبا با بیان این که 
در صنعت گردشگری و توریسم سریعتر از هر اقدام 
دیگری جواب می گیریم، گفت: این کار باید مستمر باشد و توجیه باشند 

که بدون توریسم نمی توان با مسئله بیکاری مقابله کرد.

من فکر می کنم خودم رئیس جمهور شوم

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این سوال 
که گفته می شود شما قصد انصراف از انتخابات 
از  عمرم  در  حال  به  تا  بنده  داد:  ادامه  دارید،  را 
هیچ چیزی انصراف ندادم. جهانگیری در پاسخ به 
پرسشی درباره احتمال حضورش در دولت بعدی، اظهار کرد: )با خنده( 

من فکر می کنم خودم رئیس جمهور شوم.
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ریاست  انتخابات  کاندیدای 
جمهوری با بیان این که من رقیب 
فقر  رقیب  بنده  نیستم،  آن  و  این 
بیکاری در کشور هستم، گفت:  و 
به لحاظ  وضعیت و شرایط کشور 
کننده  نگران  بانکی  نظام  و  پولی 
بی شغلی،  بیکاری،  فقر،  است. 
زیبنده  خانواده  سرپرست  خجلت 
عزمی  با  و  نیست  کشور  این 
می  انقالبی،  مدیریت  و  راسخ 
کننده  ایجاد  ساختارهای  توان 
کرد.  برخورد  و  شناسایی  را   فساد 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری با حضور در استان یزد در 
جمع مردم این استان طی سخنانی 
بیکاری،  فقر،  داشت:  اظهار 
سرپرست  خجلت  بی شغلی، 

نیست.  کشور  این  زیبنده  خانواده 
فساد اداری زیبنده این نظام مقتدر 
نیست. حجت االسالم رئیسی ادامه 
داد: بدون شک کشوری که هشت 
سال مقاومت کرده و در حوزه های 
مختلف هوا و فضا و موشکی و در 
مسئله علم و فناوری و نانو حرف 
اول را می زند، می تواند یک نظام 
اداری را بدون هر گونه فساد رقم 
است  موظف  اسالمی  دولت  بزند. 
انسان  کرامت  و  رشد  های  زمینه 
انتخابات  کاندیدای  کند.  مهیا  را 
با  کرد:  تصریح  جمهوری  ریاست 
انقالبی،  مدیریت  و  راسخ  عزمی 
کننده  ایجاد  ساختارهای  میتوان 
برخورد  و  شناسایی  را  فساد 
دولت  کرد:  تصریح  وی  کرد. 
اسالمی موظف است برای جامعه 

کرامت  و  تعالی  رشد،  زمینه های 
را فراهم کرده و بر اساس قانون 
جامعه  از  فرد  هر  برای  اساسی 
در  معیشتی  و  زندگی  حقوق، 
نماید.  تأمین  کرامت شان  و  شأن 
شهدای  نام  به  باید  افزود:  وی 
جهاد  عرصه  در  که  ما  تالش  پر 
آموختند  ما  به  و  کردند  تالش 
کنیم  که »ما می توانیم«، حرکت 
را محقق کنیم. این شعار مهم  و 

به روحانی چک سفید امضا می دهیم

رئیسه مجلس شورای  دبیر هیئت 
 ، طلبان  اصالح  گفت:  اسالمی 
اعتدالگرایان   ، معتدل  اصولگرایان 
به  نیز  دوره  این  مردم  اکثریت  و 
دوره  دهمین  در  روحانی  حسن 
چک  جمهوری  رئیس  انتخابات 
سفید امضا می دهند. محمد علی 
انتخابات  افزود: روحانی در  وکیلی 
جمهوری  رئیس  دوره  دوازدهمین 
نامزد اصلح اصالح طلبان است و 

از  نیز  دوره  این  در  طلبان  اصالح 
وی حمایت خواهند کرد. وی بیان 
کرد: اصالح طلبان معتقدند هیئت 
تدبیر  و  عقالنیت  و  درایت  دولت 
الزم برای آن که قطار کشور را به 
وکیلی  است.  داشته  نبرند،  دره  ته 
گفت: تعهد جدید اصالح طلبان با 
روحانی در این دوره این است که 
کابینه دولت دوازدهم باید با شرایط 
باشد.عضو  همسو  جامعه  کنونی 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت 
اسالمی گفت: از آن جا که مردم 
در سال 9۴ یک کار بزرگ انجام 
دادند و مجلس متفاوتی را شکل 
دولت  است  انتظار  پس  دادند 
جوان  دولت  یک  نیز  دوازدهم 
باشد. وی افزود: اگر مردم با خلق 
سال  همانند  دیگر  ای  حماسه 

دوباره   9۴ سال  انتخابات  و   92
دهند،  رای  عقالنیت  تفکر  به 
در  دوباره  را  عقالیی  گفتمان 
وکیلی  کرد.  خواهند  تثبت  کشور 
به انتخاب حسن روحانی در سال 
در  ایران  گفت:  و  کرد  اشاره   92
سال 92 دوباره به دوره عقالنیت 
ایران  برگشت و جهان، عقالنیت 
را پذیرفت.  به گفته وی، اگر در 
انتخابات اردیبهشت ماه سال 96 
پوپولیستی  دوباره دچار شعارهای 
احساسی  و  شویم  کشور  در 
کشور  دیگر  بار  یک  شویم 
خواهیم  نزدیک  پرتگاه  به  را 
به  نسبت  باید  گفت:  وی  کرد. 
داشت.  دغدغه  موجود  اشکاالت 
همانند  باید  ایران  جمهور  رئیس 
بداند. را  جهان  با  تعامل  روحانی 

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:
رقیب فقر و بیکاری در کشور هستم

حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی:

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18
 اعزام هوایی مورخ 1396/2/14

میالد حضرت ولی عصر)عج(
سرزمین  در  )ع(  اکبر  علی  حضرت  و   

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 

جنب بانک رسالت 32222265 - 32226749

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

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

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی
 عماد بیرجند

میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
 به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان علیرضا دعاگویان
 جلسه یادبودی امروزپنجشنبه 96/2/7 از ساعت 5/15 الی 
6/15 بعدازظهر درمحل هیئت محترم ابوالفضلی)مصلی( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های:دعاگویان، توانایی و سایر بستگان

*  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










