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سرمقاله

سهم خود را از انتخابات
 به دیگران واگذار نکنیم 
امین جم

مشارکت مردم در انتخابات از شاخص های مهم 
سرنوشت  در  وندان  شهر  گذاری  تاثیر  سنجش 

،تعیین سمت وسوی حرکت کشوراست ..
اخیرمعلمان  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر 
وفرهنگیان انتخابات را موضوعی حیاتی وبرامده از 
اندیشه مردم ساالری دینی در نظام ذکر وفرمودند:
در  سیاسی  مختلف  باسالیق  مردم  همه  حضور 
انتخابات ۲۹ اردیبهشت ضامن حفظ اقتدار،ابهت 
ومصونیت کشور است وبا چنین حضوری دشمن 
مقابل  در  غلطی  هیچ  توانست  نخواهد  هرگز 
دیگر  قسمتی  در  ایشان  دهد.  انجام  ایران  ملت 
خواهیم  می  اگر  نمودند:  ذکر  سخنانشان  از 
اسالمی حفظ شود  نظام جمهوری  واقتدار  ابهت 
انتخابات  در  ،باید همه  بماند  باقی  ان  ومصونیت 

شرکت کنند ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

صندلی های 
داغ مناظره

7 /صفحه  می شود      تأمین  مدت  بلند  در  استان   صنایع  نیاز  مورد  آب  بیرجند/  شهرداری  محله  خانه  در  چرمی  محصوالت  نمایشگاه  برگزاری   / استان  روستای   96 و  شهر   5 راه  در  گاز  خط   / می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  جوانان  آزادی  و  شادی  واژه های  با  دشمن   / سیل  های  خسارت  جبران  برای  اعتبار  اختصاص 

میرسلیم:

 من خودم برنامه دارم 
و پای کار می مانم

جهانگیری: 

شش بار لیست اموالم را
به قوه قضاییه ارائه داده ام

روحانی:

 هر مقدار نگران باشید 
بدانید مردم ما پاسخ شما را خواهند داد

رئیسی:

باید امضاهای طالیی از بین برود؛
تنها اراده جدی دولت نیاز است

محمد باقر قالیباف: 

امروز دغدغه 
دولت دغدغه مردم نیست

هاشمی طبا: 

موضوع اشتغال را نباید 
در غالب کاریکاتور به مردم ارائه کرد

آغاز ثبت نام در
 کاروان های حج تمتع 96

صفحه 7

افزایش 137 درصدی استقبال از 
سینما در نوروز امسال استان

صفحه 7

ساخت دستگاه پاستوریزاسیون شیر 
شتر در مرکز رشد بسیج 

صفحه 7

پیش بینی خروج مسکن
 از رکود 

صفحه 3

زعفران چینی برای ایران
 مشکل ساز می شود؟!

صفحه 3

نخستین کنگره ملی شعر
 » ترنم حماسه« دراستان برگزار می شود

صفحه 3

اولین مناظره نمایندگان سه کاندیدا از 6 نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با هدف بررسی رویکرد 
 فرهنگی و اجتماعی داوطلبان در دانشگاه بیرجند برگزار و با استقبال پر شور دانشجویان مواجه شد. محمدرضا آقا ابراهیمی 
نماینده ستاد انتخابات حجت االسالم روحانی در این جلسه به نمایندگی از ستاد روحانی برنامه های دولت مستقر 
برای ایجاد اشتغال جوانان را اینگونه عنوان کرد: صلح، آرامش، و دوری از فضای تنش، نیاز اولیه ایجاد اشتغال در 
کشور است و با شعار نمی توان اشتغال ایجاد کرد. وی با اشاره به اینکه فراهم کردن زمینه اشتغال بدون توجه به 
خارج از کشور و جذب سرمایه گذار خارجی افزود: نمی توان  با استفاده از توان داخلی به اهداف مورد نظر دست یافت 
و باید از کشورهای دیگر الگو گرفت. وی با بیان اینکه مسائل اقتصاد جهانی به هم تنیده هستند... ) ادامه خبر در صفحه ۷ (  گی

 گر
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روز پرشور دانشگاه بیرجند 

صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 7

همسر عزیزم سرکار خانم الهام خزائلی
انتخاب سرکارعالی را به عنوان 

مدرس برتر دانشگاه جامع علمی - کاربردی
 در سطح استان و کشور

 که نشان از لیاقت و توانمندی شماست به شما و جامعه علمی استان
 تبریک عرض نموده ، موفقیت روزافزون شما را  از درگاه ایزد منان خواهانیم.

از طرف  همسر و فرزندتان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه بی بی بگم گالبی
 )همسر مرحوم سید ابراهیم طایفی(

 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/2/19 از ساعت 5:15 الی 6:15 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.

خانواده طایفی

اصالحیه آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 96/3/3
مجمع عمومی عادی )نوبت اول( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی در تاریخ 96/3/3 از ساعت 17 الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت 
واقع در خیابان شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که دارای عضویت معتبر هستند، حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی حق عضویت داشته باشند، می توانند بدهی 
خود را در همان روز نقداً پرداخت کرده و برگ ورود به جلسه دریافت کنند. ضمناً عزیزانی که داوطلب در سمت بازرس سازمان می باشند مقتضی است حداکثر تا تاریخ 96/2/30 درخواست 
کتبی خود را به دفتر سازمان )خیابان طالقانی- طالقانی 10 نبش فرعی اول و دوم سازمان نظام مهندسی معدن( ارائه نمایند. الزم به توضیح است شرایط داوطلبین بازرس: تابعیت جمهوری 

اسالمی ایران، دارا بودن حداقل پروانه اشتغال معتبر رتبه 2، عضویت در سازمان استان و عدم بدهی حق عضویت می باشد.
دستور کار مجمع بدین شرح است:  شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه مالی سال 1395 - تصویب برنامه و بودجه سال 1396 - انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای 
هیئت مدیره برای تعیین حق عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های مصوب - تعیین روزنامه کثیراالنتشار - بررسی ضرورت تشکیل 
 مجمع عمومی فوق العاده - بررسی سایر امور. قابل توجه اینکه چنانچه تعداد حاضران به حد نصاب که نصف بعالوه یک نفر از اعضای دارای حق رای است، نرسد مجمع عمومی برای بار دوم 

روز پنجشنبه 96/4/14 از ساعت 17 تشکیل خواهد شد.

اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبیرستان نمونه حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی( 

سرکار خانم دکتر فرزانه سیف الدین )رئیس انجمن(
جناب آقای دکتر علیرضا محمودی راد - جناب آقای بهمن رفیعی 

سرکارخانم دکتر جمیله رضا زاده - جناب آقای علی اسداللهی 
قبول مسئولیت، تشریک مساعی دلسوزانه و پی گیری های مجدانه در امور جاری، همدلی و همراهی شما در زمینه پیشبرد اهداف آموزشگاه 

را صمیمانه ارج نهاده و توفیق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

مدیر، معاونین، دبیران و جمعی از اولیای دانش آموزان دبیرستان نمونه 
حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی( مجری برنامه تعالی مدیریت مدرسه

به مناسبت درگذشت برادر و عموی عزیزمان شادروان 

جناب سرهنگ نصرا... مالکی 
جلسه یادبودی  امروز سه شنبه 96/2/19  از  ساعت

 5  الی 6  بعدازظهر در محل مجتمع فرهنگی مذهبی
 ابن حسام  )حسینیه خوسفی ها(   واقع در طالقانی 13

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: بخشی ، مالکی

فروش پارس دوگانه سفید تحویل 
درب نمایندگی –  فی فقط 39.500.000 

تومان نقدی  09115113593

توجـه 
به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

فروشگاه نی نی سالن
 به نبش معلم 44 انتقال یافت.

تخفیف افتتاحیه 10 % تا 40 %

خانواده های محترم عسگری، شبانی و محمدی
 مصیبت درگذشت

 شادروان حاج محمد مهدی شبانی
  را خدمت شما بزرگواران صمیمانه تسلیت عرض نموده ، ضمناً به اطالع همشهریان عزیز می رساند:

 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 96/2/19 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل هیئت 
 حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما عزیزان مزید امتنان است.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی
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زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی  اعالم شد

مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی از روز سه شنبه 
 ٩٦/٢/١٩ لغایت چهارشنبه ٩٦/٢/٢٠ از طریق سایت های www.tamin.ir وwww.sanjesh.org قابل مشاهده است .

آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی صبح روز پنج شنبه ٩٦/٢/٢١ به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سرمقاله

روحانی  حسن  االسالم  تبلیغی- حجت  رسانی  اطالع 
پیش از ظهر دیروز در سالن ابن سینای همدان تاکید کرد: 
پیاده روهای ما  بدانید در  بنشینید  اگر شما جوانان در خانه 
را  آنها  من  نمی شناسید  را  آنها  شما  بود.  خواهد  دیوار  هم 
در  که  گرفتند  تصمیم  جلسه ای  در  روزی  آنها  می شناسم. 
پیاده  آنها می خواستند  پیاده رو دیوار بکشند.  تهران و در 
رو زنانه و مردانه ایجاد کنند همانطور که در محل کارشان 
داد:  ادامه  کردند.وی  ایجاد  را  جنسیتی  تفکیک  بخشنامه 
و  دهیم  پایان  بداخالقی ها  به  تا  آمده ایم  انتخابات  در  ما 
تمام شده  بگوییم دوره شما  افراطیون  و  به خشونت ورزان 
این کشور بودید و مردم دیدند  است. شما هشت سال در 

که در این کشور چه کردید.

منطق شما ممنوع کردن است

رییس دولت یازدهم با بیان اینکه ما دنبال آزادی هستیم 
و حتی در سالن مان بداخالق ها را راه می دهیم، اظهار کرد: 
تصمیم  آینده  روزهای  برای  باید  که  است  روزی  اینجا 
دیگری  چیز  و  است  کردن  ممنوع  شما  منطق  بگیریم. 
ندارید. منطق شما هوچی بازی است و چیز دیگری ندارید. 
روحانی با بیان اینکه جوانان غیور ما راه آزادی را انتخاب 
کرده اند، تصریح کرد: شما در طول این چهار سال در همه 
جلسات آمدید تا همه شبکه های اجتماعی را ببندید. شما در 

مسیر پیشرفت و آزادی جوانان ما نخواهید بود.

دولت یازدهم دولت اتصال
 ایران به جهانیان است

وی افزود: مردم ما امروز در همدان شاهد بودند که یک 
کردیم.  تالش  همدان  برای  قبل  سال  ده  برابر  نیم  و 
می آید  بدشان  افتتاح  از  که  دلواپسان  خواست  علیرغم 

راه  دیگر هم  ماه  افتتاح شد. یک  آهن همدان  راه  امروز 
ارومیه  آهن  راه  بعد  ماه  و  می شود  افتتاح  کرمانشاه  آهن 
بعدش  ماه  و  رشت  آهن  راه  بعدش  ماه  و  می شود  افتتاح 
یازدهم  دولت  کرد:  تاکید  رییس جمهور  تبریز.  آهن  راه 
که  می بینید  امروز  است.  جهانیان  به  ایران  اتصال  دولت 
در چند ماه ۵ استان به راه آهن سراسری متصل می شود. 

این دولت مصمم است که به زودی سازمان ملی جوانان 
را افتتاح کند. من از شما سوال می کنم چه شده است که 
برای عده ای از کاسبان تحریم غصه ایجاد شده است؟ هر 
چقدر ناراحت و غصه دار باشید بدانید که این مردم ١٢ روز 

دیگر پاسخ شما را خواهند داد.

اجازه نمی دهم خانه عدالت به
 خانه اتهام و دروغ تبدیل شود

رییس جمهور تاکید کرد: آن روزی که ۷۵٠ میلیارد پول نفت 
کردید؟ چه  ایران چه  مردم  برای  است،  بوده  در دست تان 
شده است که سخنگوی یک نهاد در این دو سه هفته سیاه 
نمایی دولت را یاد گرفته است؟ اجازه نمی دهم خانه ای که 
باید خانه عدالت باشد به خانه اتهام و دروغ تبدیل شود. البته 

شما نمی خواهید روحانی این مسیر را ادامه دهد.

با پول بیت المال به روستاها و شهرها
 می روند تا مردم را ناامید کنند

وی افزود: من به همه دوستان و همه آنهایی که این روزها 
از پول بیت المال و پولی که بخاطر امنیت به آنها داده شده 

است و به روستاها و شهرها می روند تا مردم را ناامید کنند 
می پرسم چه چیزی موحب هراس شما شده است؟ اگر این 
ملت هم پیروز شود شما هم پیروز خواهید بود. اگر این ملت 
را خواهید خورد که  نانی  پیروز شود، آن وقت در سفرتان 

حاصل دسترنج کشاورز ایرانی را خواهید خورد.

هر نفر به همراه ۱۱ نفر دیگر به صندوق بروید

او ادامه داد: در ٢٩ اردیبهشت که روز حماسه ماست و همه 
باید به صندوق برویم. پس تنها نروید و هر نفر به همراه ١١ 
نفر دیگر به صندوق بروید یعنی ١٢ نفره به صندوق آرا بروید. 
اگر همه آنهایی که می خواهند ناامنی را به کشور بازگرداند و 
می خواهند آرامش منطقه را برهم بزنند، بدانند ما برای آرامش و 
امنیت و پیشرفت ایران عزیز به پای صندوق رای خواهیم رفت. 

ما برای پیشرفت و اشتغال زنان به صندوق رای خواهیم رفت.

آیا می خواهیم چهره هایی که مرحوم هاشمی
 را مخدودش کردند به کارشان ادامه دهند؟

وی گفت: من از شما می پرسم آیا می خواهیم مظلومیت ها 
در این کشور ادامه یابد؟ آیا می خواهیم باز چهره هایی که 
مرحوم هاشمی را مخدودش کردند به کارشان ادامه دهند؟ 
آیا می خوایم جامعه ما از بیانات خاتمی عزیز استفاده نکند. 
آنهایی را که به ملت  چرا عزیزان و چهره های عزیز ما و 
خدمت کردند و گفت وگوی میان ملت ها را به ارمغان آوردند 
و آنها را چهره واقعی ایران را به دنیا نشان دادند، خانه نشین 
 ٢٩ ما  اینکه  به  اشاره  با  قانونی؟روحانی  چه  با  می کنید؟ 
اردیبهشت پای صندوق می رویم تا بزرگان مان را به جامعه 
می رویم  صندوق  به  اردیببهشت   ٢٩ ما  گفت:  برگردانیم، 
نمی خواهیم ١٦  ما  بازنگردد.  دانشگاه  به  امنیتی  تا شرایط 
آذر سخنرانی در دانشگاه ممنوع باشد. ما نمی خواهیم بازار 
صادراتی  نفت  بسپاریم.  دیگران  به  را  کشورمان  صادرات 
شما را چه کسانی گرفته بودند؟ یک میلیون بشکه صادراتی 
نفت شما را چه کسانی گرفتند؟ آیا در اختیار گذاشتن بازار 

صادراتی ملت ایران به دیگران افتخار دارد؟

باید دانشگاه ها را آزادتر کنیم و دروغ
 را در این کشور ریشه کن کنیم

رئیس جمهور با بیان اینکه ما عزت را در عمل و نه در شعار 
می خواهیم، گفت: مردم عزیز ٢٩ اردیبهشت بداخالق ها را 
و  بزنید  رقم  را  ایران  ملت  بیشتر  آزادی  و  کنید  مایوس 
ریشه  کشور  این  در  را  دروغ  و  کنیم  آزادتر  را  دانشگاه ها 
کن کنیم و اخالق را به این کشور برگردانیم. دوباره ایران 

دوباره اسالم  دوباره امید و دوباره اعتدال.

دکتر روحانی درجمع هواداران خود در همدان: 

اگر به پای صندوق ها نیایید پیاده روها را هم دیوار خواهند کشید 

سهم خود را از انتخابات
 به دیگران واگذار نکنیم 
*امین جم

ایشان بارها در فرمایشات خودیاد آور شدند :انچه 
عمومی  ،حضور  است  مهم  بسیار  انتخابات  در 
کنند؛  شرکت  انتخابات  در  باید  است؛همه  مردم 
نظر  صرف  است.حال  ملی  ی  وظیفه  یک  این 
از اینکه مشارکت حداکثری مردم در بعد جهانی 
افزایش  را  نظام  را واکسینه می کند،اقتدار  نظام 
می دهد،سیاست های جهانی را تغییر می دهدو 
مهمترین عامل در افزایش قدرت چانه زنی ایران 

است درابعاد دیگر نیز حائز اهمیت است.
یکی  در  زیبایی  انتخاباتی  شعار  قبل  روز  چند 
یک  به  مربوط  اجتماعی  شبکه  های  کانال  از 
کشوردیگر نظرم را جلب کرد .در تابلویی نوشته 
رای  بد توسط مردم خوبی که  بود:سیاستمداران 
نمی دهند انتخاب می شوند.ایا می توانیم از رییس 
جمهور انتظار داشته باشیم در تمام ابعاد اجتماعی 
،اقتصادی وسیاسی خواسته های مارا براورده کند 
ولی در پای صندوق های رای حضور پیدا نکنیم 
دارد  اهمیت  باشیم.انچه  تفاوت  بی  ودرانتخابات 
تاثیر  این است که خودمان تصمیم بگیریم وان 
حداکثری را داشته باشیم وبه کسی رای بدهیم 
وموجبات  دهد  وزن  جمهوری  ریاست  اوبه  که 
پیشرفت کشور ورفاه مردم را فراهم کند.بی شک 
اگر ما در انتخابات شرکت نکنیم دیگران برای ما 
انتخاب خواهند کردوانوقت جای گالیه ای برای 
ما نیست ونمی توانیم  از کسی انتقاد کنیم چرا 
در  مشارکت  داشتیم  اخبار  مقصریم.در  خود  که 
در  وحتی  هاست  شهر  از  بیشتر  روستاها  سطح 
احترام  است.ضمن  تهران  از  بیشتر  شهرستانها 
برای تمام اقشار جامعه ایا واقعا بینش واطالعات 
روستاییان وسطح اگاهی انان از معیارهای اانتخاب 
با ساکنان شهرها که همه امکانات اطالع رسانی 
است.   ،یکی  است  فراهم  برایشان  برتر  وگزینش 
باالطبع زمانی که  شهری باسواد حضوری پررنگ 
فرد  ان  بپذیرد که  باید  باشد  نداشته  انتخابات  در 
رو ستایی با امکانات کم اطالع رسانی که کمتر 
شناختی از کاندیداها دارد وبااندک تبلیغات تحت 
من  وبرای  من  جای  وبه  گیرد  می  قرار  تاثیر 
تعبیر   نرودبه  یادمان  کند.پس  می  انتخاب  هم 
اصلح  وانتخاب  وجه  یک  رهبرعزیزمان:مشارکت 
وجه دیگرنقش ما درانتخابات است.پس بیاییم با 
مشارکت ودقت در انتخاب ،مسیر ایرانی را که می 
کنیم. انتخاب  خود  کنیم  زندگی  ان  در  خواهیم 
وعده ما جمعه ٢٩ اردیبهشت پای صندوق های رای

دوباره ایران ؛ دوباره  اسالم ؛ دوباره امید و دوباره اعتدال

چک  الکترونیکی می آید

مهر- مدیرکل فناروی اطالعات بانک مرکزی از 
ورود چک های الکترونیکی ظرف دو تا سه ماه آینده 
امضای  پایلوت  داد و گفت:  بانکی خبر  به شبکه 
اجرا  اکنون در حال  الکترونیکی روی سیم کارت 
است. وی تصریح کرد: چک الکترونیکی از طریق 
گوشی تلفن همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته 
ویژگی های این چک این است که از طریق گوشی 
همراه به گوشی همراه دیگری منتقل می شود و 
همچنین همان لحظه می توان متوجه شد که آیا 

این چک کارسازی می شود یا خیر.

پدیده تقریبا دیگر هیچ مشکلی ندارد

رحمانی فضلی وزیر کشور گفت : بسیاری از مسائل 
بررسی شد و  پدیده  دارایی های شرکت  و  مالی 
ندارد.  تقریبا هیچ مشکلی وجود  ما دیگر  از نظر 
شهرسازی  عالی  شورای  همکاری  با  همچنین 
موافقت شد نماد پروژه در 34 طبقه ساخته شود 
که قبال ، این پروژه در ۵٢ طبقه طراحی شده بود.

صدور سند مالکیت برای
 زمین های وقفی روستایی

در  اوقاف  سازمان  رئیس  و  مسکن  بنیاد  رئیس 
ساکنان  امالک  وضعیت  تکلیف  تعیین  خصوص 
همکاری  تفاهمنامه  نفر،  هزار   ٢۵ زیر  شهرهای 
مشترک امضا کردند.عضو شورای عالی بنیاد مسکن 
به  مسکن  بنیاد  تفاهمنامه،  این  اساس  بر  گفت: 
اراضی وقفی روستایی که بخشی از آن نیز مورد 
تصرف واقع شده هم سند صادر خواهد شد.همچنین 
روستاییانی هم که زمین نداشته باشند، بخشی از 
زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن آنها از طریق 
اراضی در اختیار بنیاد مسکن یا سازمان منابع طبیعی 
اوقافی  اراضی  نیز  را  دیگر  بخشی  و  شده  تأمین 

متعلق به سازمان اوقاف به آنها واگذار خواهد شد.

گزارشی از صندوق ذخیره فرهنگیان

فرهنگیان گفت:  ذخیره  مهر-مدیرعامل صندوق 
می خواهند  و  بانفوذند  سرمایه  بانک  بدهکاران 
تهاتر  بدهیشان  جای  به  را  خود  بی ارزش  اموال 
کنند. مهدی نیکدل گفت: یک ریال از هشت هزار 
میلیارد تومان مستقیما مربوط به صندوق ذخیره 
بانک  به  مربوط  وجوه  تمام  و  نیست  فرهنگیان 

است. اگر بازگردد به بانک سرمایه واریز می شود.

بیمارستان تامین اجتماعی )شهید دکتر رحیمی بیرجند(

در نظر دارد: آماده سازی، طبخ و توزیع غذا را در این مرکز از طریق مناقصه واگذار 
نماید. واجدین شرایط جهت دریافت فرم مناقصه و شرایط قرارداد حداکثر تا پایان 
)آقای سید مهدی  بیمارستان  اداری  امور  به  اداری شنبه مورخ 96/2/23  وقت 

عبداللهی(  مراجعه فرمایند. 
آدرس: خیابان پاسداران، بیمارستان تامین اجتماعی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مجتمع دامپروری کشاورزی و مرغداری فالح )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 638 و شناسه ملی 10360021833 
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مجتمع دامپروری کشاورزی و مرغداری فالح 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 638 و شناسه ملی 10360021833 دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه که روز شنبه تاریخ 96/2/30 راس ساعت 9 صبح به نشانی مشهد، 
بلوار سجاد، بزرگمهر جنوبی 20، پالک 222 طبقه چهارم واحد جنوبی برگزار می گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت - تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به 
95/12/30- انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل - تعیین روزنامه 

کثیر االنتشار- تعیین و تکلیف در خصوص خروج 120 هکتار زمین از شرکت 
سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

مدیر عامل و هیئت مدیره

خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

اصالحیـــه 
آگهی دعوت سهامداران شرکت فرهنگی هدایت بیرجند که در تاریخ 96/2/18 صفحه داخل به چاپ رسیده 
است جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 17 تا 19 روز پنجشنبه مورخ 96/3/4 درست می باشد 

که بدین شرح اصالح می گردد.

تمدید فراخوان دعوت به همکاری
شرکت عمران و مسکن سازان خراسان جنوبی در نظر دارد: به منظور انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در 
 امر بازآفرینی پایدار شهری محدوده ها و محالت هدف استان، نسبت به تشکیل بانک اطالعاتی از اساتید ، 
دانشجویان و فارغ التحصیالن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته های شهرسازی ، روانشناسی ، 

علوم اجتماعی و علوم تربیتی که آمادگی همکاری در فعالیت های بازآفرینی پایدار شهری را به صورت پاره وقت و تمام وقت دارند 
 اقدام نماید. لذا از تمامی عالقه مندان دعوت می نماید جهت دریافت و تکمیل فرم های مربوطه از تاریخ 96/02/10 تا 96/02/31 

به سایت maskansazan.kj.com مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا( 09159658659

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

ورودی رایگان 
 پذیرایی رایگان 
آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان 

عزیز می باشیم. با  نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت 

تاالر سیمرغ   
آدرس: خیابان معلم 36/1 جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر 

32444048-09158609661

آگهی تغییرات شرکت مبتکر سازان مسکن بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4290
 و شناسه ملی 10360057393 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/01/26 
ابوالفضل خوشحال به شماره  تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان سید عبداله موسوی به شماره ملی 0653146175 و 

ملی 0652250637 و خانم سیده الهام موسوی گسک به شماره ملی 0651948517 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. 2- خانم سمیه دهقان به شماره ملی 0850088518 به عنوان بازرس اصلی و خانم عصمت طالبی به شماره ملی 
0932934323 بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، انتخاب مدیران، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  

آگهی تغییرات شرکت مبتکر سازان مسکن بیرجند )سهامی خاص( به شماره ثبت 4290 
و شناسه ملی 10360057393 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/01/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای سید عبداله موسوی به شماره ملی 0653146175 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای ابوالفضل خوشحال 
به شماره ملی 0652250637 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سیده الهام موسوی گسک به شماره ملی 0651948517 به سمت 
عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2-کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و اوراق عادی 
شرکت با امضای آقای سید عبداله موسوی )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق 
امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند  

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند 

پالک  مسکونی  منزل  باب  یک  ششدانگ  زیر:  های  شماره  حدود  تحدید  امالک  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به 
آبادی  در  آقای جعفر علی  تقاضای  بیرجند مورد  واقع در شمال شهر بخش دو  اصلی  از 1554 -  14241 فرعی 

امالک  ثبت  قانون  ماده 14  به موجب  لذا  آمد.  به عمل خواهد  و  مورخ 96/3/9 ساعت 9 صبح در محل شروع  روز سه شنبه 
در  که  گردد  می  اخطار  آگهی  این  وسیله  به  الذکر  فوق  های  شماره  مجاورین  و  ارتفاقی  حقوق  و  امالک  صاحبان  به 
آنها در موقع مقرر  قانونی  نماینده  یا  از صاحبان امالک  به هم رسانند چنانچه هر یک  باال در محل حضور  روز و ساعت مقرر 
و  شد  خواهد  تحدید  مجاورین  طرف  از  شده  اظهار  حدود  با  آگهی  مورد  ملک  مزبور  قانون   15 ماده  مطابق  نباشند  حاضر 
 اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 

یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

             تاریخ انتشار: 96/2/19                       علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

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

09105451077  اقدامی
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رسانی  روز  به  از   ، استانم  آوای  روزنامه  به  سالم 
اینجا من و  واقعا ممنونم  کانالتان  و  خوب سایت 
بسیاری دیگر از همکارانم هم استانی ام  هر روز 
آوای شهرمان را مطالعه می کنیم و لذت می بریم . 
خواستم در خصوص رسالت شما در انتخابات شورا 
نکته ای را  عرض کنم . هفته گذشته پس از یک 
به  بودم  نتوانسته  کاری  دلیل شرایط  به  که  سال 
بیایم توفیقی شد که به زیارت پدر و مادر  استان 
پیرم برسم . منزل پدری ما در منطقه شمال شهر ... 
 است . پدرم که از  اول انقالب در تمامی انتخابات ها
شرکت کرده بودند از من پرسیدند که با توجه به اینکه 
برای انتخابات می خواهند رای بدهند چه کسی بهتر 
گفت می  پیرم  مادر  که  است  این  جالب  و   است 
باید به همین افراد قبلی رای بدهیم چون چاله سر 
کوچه را که یک سال بوده مردم را اذیت می کرده 
باالخره پر و آسفالت کردند . خواستم بگویم اوال تا 
زمانی که رسانه در شهر است ترویج افکار پوپولیستی 
و اقدامات لحظه نودی برای جمع آوری آرا نباید انجام 
بگیرد مگر اینکه خود رسانه ها هم همسو باشند و 
ثانیا آوا باید با روشن کردن این ترفندها برای جامعه 
 و مخصوصا نخبگان ، ریش سفیدان و معتمدین 
هر منطقه نسبت به خطر عدم اطالع کافی جامعه 
هشدار دهد . به نظر نقش معتمدین محلی و بزرگان 
هر شهر نیز در این موضوع کمتر از روزنامه ها و 
رسانه ها نیست و باید در این خصوص همت کرده 
و پیش قدم شوند تا مردم با انتخابی صحیح بتوانند 
به توسعه شهر کمک نمایند . فراموش نکنیم مقام 
تاکید  انتخابات  خصوص  در  هم  رهبری  معظم 
داشتند چنانچه خودتان نمی شناسید از معتمدین 

خود مشورت بگیرید . انشاا... 
ارسالی به تلگرام آوا
با این حجاب داریم به کجا میرسیم موهاشون کم 
بود ،حاال گوشاشون رو هم نشون میدن چرا هیچ 
.بابا  میشه  فراگیر  کنه کم کم  نمی  برخورد  کس 
مسئوالن چشماتون رو باز کنید شهید ندادیم که 

این صحنه ها رو ببینیم
903...205
 از نیروی انتظامی درخواست دارم که برای مزاحمت های
 خیابانی به ویژه در خیابان شهید آوینی و خوابگاه های
دخترانه موجود در شهر، و میدان موزه و پارک آن 
گشت های بیشتری داشته باشد چرا که به صورت 
چند ماشینه فقط دور میزنند و مزاحم نوامیس مردم 
میشوند.در تهران طرحی شنیدم اجرا شده که مثال 
خیابان جردن اگر چند بار یک ماشین دور بزند و 
مشخص شود مزاحمت ایجاد میکند دفعه بعد جلوی 

آن را می گیرند و صورتجلسه می کنند
 903...085
ایستگاه  سالم.مسئوالن  وشهرداری محترم لطفا 
یا مکانی برای کارگران سرگذر تهیه کنید.تا اطراف 
چهارراه ها پراکنده نباشند.برنامه ای تنظیم کنیدتا 
با  متأسفانه  سرکار  بروند  خود  درمکان  نوبت  به 
وسط  به  سراسیمه  کارگر  جویای  خودروی  دیدن 
خیابان هجوم میاورند.که احتمال خطر تصادف با 
سایرخودروها زیاده لطفا جلوی هر حادثه رابگیرید 

باتشکر از شما )شهروند(  
915...929
مقصر دانستن یک نفر ، در مشکالت مملکت داری، 
بی انصافی است اگر االن یکنفر نتوانسته مشکالت 
کار  است،چراکه  نشدنی  هم  بعد  کند،من  حل  را 

گروهی را می طلبد.
915...537
سالم خدمت آموزش پرورش بیرجند لطفا نظارت 
بر مدارس داشته باشید به خصوص دبستان دخترانه 
گفتند  به مدرسه زوری هست که  ... مگر کمک 
50هزارتومان بیارین اگر نیارین کارنامه نمیدیم و 

بچه ها رو به اردو نمی بریم!  
903...394
شنیدم در دانشگاه بیرجند مناظره ای بین نمایندگان 
کاندیداها برگزار شده است کاش بجای اینکه بیایند 
و از مسائل سیاسی کشور و جهان با هم مناظره 
کنند  کمی هم در خصوص مسائل استان خودمان 
صحبت کنند و به مردم بگویند اگر دولت پیشنهادی 
آنها بر سر کار امد قرار است برای خراسان جنوبی 
چه اتفاقی بیفتد ؟ قرار است کی این استان محرم 

یک استان با شرایط مناسب باشد 
930 ... 898
یک  آوا  مردمی  و  محترم  روزنامه  باسالم خدمت 
مرغداری در حاشیه... آسایش و بهداشت همه مردم 
را به خطر انداخته بطوری که بوی تعفن در تمام 
منطقه به مشام می رسد، چرا مسئولین در منطقه 
مسکونی به چنین افرادی مجوز می دهند و پیگیر 

نیستند؟! مسئوالن بهداشت کجا هستند؟!
915...167
دیروز هرچه با شرکت آبفای شهری استان تماس 
جواب  خواهید  نمی  اگر  نداد  جواب  کسی  گرفتم 
بدهید الاقل خطوط تلفن که از بیت المال هست رو 
پس بدهید شاید اداره ای دیگر در جهت خدمت به 

مردم از آن استفاده کند
915...212

نخستین کنگره ملی شعر » ترنم حماسه« در خراسان جنوبی برگزار می شود

مهر -  معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان از برگزاری نخستین کنگره ملی شعر » ترنم حماسه« خبر داد.رحیم آبادی بیان کرد: 
نخستین کنگره ملی شعر » ترنم حماسه« ویژه سرود، ترانه و تصنیف دفاع مقدس در استان برگزار می شود.وی بیان کرد: فرهنگ مبارزه، شهادت، ایثار، دفاع مقدس 
و مجموعه های وابسته به آن از جمله موضوعات این کنگره است.وی افزود: عالقه مندان می توانند تا پایان 25 اردیبشهت آثار خود را به این اداره کل ارسال کنند.

زعفرانچینیبرایایرانمشکلسازمیشود؟!

پیشبینیخروجمسکنازرکود

دردسرهایوامازدواج20میلیونی

محصوالت  صادرات  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  ایسنا/ 
در  تجارت  توسعه  سازمان  غذایی  صنایع  و  کشاورزی 

این که  بر  تولیدکنندگان زعفران مبنی  به اظهارات  پاسخ 
اگر زعفران چین به بار بنشیند باید فاتحه زعفران ایرانی 

تهدیدی  موضوعی  چنین  می دانیم  بعید  گفت:  خواند،  را 
در  کرد:  اظهار  بازاری،  رود.محمود  به شمار  ایران  برای 

در  است  ممکن  که  دشواری هایی  و  زعفران  خصوص 
هند  مانند  کشورهایی  به  محصول  این  صادرات  مسیر 

هند  مانند  کشورهایی  که  گفت  باید  باشد  داشته  وجود 
و چین در بحث های تعرفه ای همانند ما شرایط و موارد 

خاص خود را در نظر می گیرند و همان طور که ما تالش 
داریم با سیاست گذاری مناسب از تولیدات داخل حمایت 

کنیم آنها نیز چنین برخوردی را انجام می دهند.وی اظهار 
البته زعفران یک موضوع خاص است که در حال  کرد: 
حاضر حدود 96 تا 97 درصد ظرفیت مطلق دنیا متعلق به 
ایران است؛ بدین ترتیب ایران در رتبه اول صادرکنندگان 
به  شرایط  این  که  نیست  گونه  این  و  دارد  قرار  زعفران 
صادرات  هماهنگی  دفتر  برود.مدیرکل  بین  از  راحتی 
توسعه  سازمان  غذایی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت 
برخی  که  آمده  پیش  فضایی  اکنون  داد:  ادامه  تجارت 
ایرانی مواجه شده اند و  با محدودیت حضور تجار  بازارها 
در این میان در برخی موارد افغانستان نقش حلقه واسط 
البته طبیعی است که تولید در حوزه های  ایفا می کند.  را 
مختلف برای تمام کشورهایی که شرایط و امکان آن را 
داشته باشند نوعی حق به حساب می رود اما به هر صورت 
بازار، رتبه  با سهم باالی 95 درصد  تولید زغفران  ما در 
اول صادرات را به خود اختصاص داده ایم.بازاری تصریح 
کرد: در خصوص مدیریت بازارهای جهانی نیز باید مطالب 
مختلفی مورد توجه قرار گیرد. ما در این حوزه به اهمیت 
بخش خصوصی نیز توجه کافی داریم و امیدواریم با رفع 
مانند عربستان  از کشورها  برخی  به  محدودیت صادرات 
خصوص  در  شود.وی  کم رنگ  واسط  حلقه های  نقش 

زعفران چین و صدمه ای که ممکن است به بازار زعفران 
ایران وارد کند، نیز عنوان کرد: شاید چین به این عرصه 
ورود کند اما با توجه به مجموع شرایط شاید ورود به این 
نداشته  چندانی  مزیت  چین  چون  کشوری  برای  عرصه 
باشد. ضمن اینکه بازار این کشور به حدی بزرگ است که 
حتی اگر محصولی که در حال حاضر از سوی این کشور 
برابر هم شود جای نگرانی وجود نخواهد  کشت شده دو 
محصوالت  صادرات  هماهنگی  دفتر  داشت.مدیرکل 
کشاورزی و صنایع غذایی سازمان توسعه تجارت افزود: 
ما  برخی محصوالت  به هر صورت در بخش کشاورزی 
 30 تا   20 تنها  که  دارند  زعفران شرایطی  و  پسته  مانند 
و  می کند  کفایت  داخلی  مصرف  برای  آنها  تولید  درصد 
در  می شود.  واردات  این محصوالت صرف  عمده   بخش 
اول و دوم دنیا  تولیدکننده  به ترتیب  نیز ما  این حوزه ها 
داریم.بازاری  خوبی  بسیار  بازارهای  و  ظرفیت  و  هستیم 
خرما،  پسته،  مانند  کشاورزی  اقالم  برخی  از  پایان  در 
آبزیان،  و  حیوانی  محصوالت  تره بار،  و  میوه  کشمش، 
صادراتی  اقالم  عمده  عنوان  به  چای  و  دارویی  گیاهان 
صادرات  بخش  در  گفت:  و  برد  نام  کشاورزی  بخش 

گیاهان دارویی نیز ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت:  
رشد اقتصادی در سال 96 پایین تر از 95 خواهد بود؛ اما 
و  مسکن  جمله  از  بخش ها  سایر  به  و  می شود  فراگیرتر 
با  گفتگو  در  رحمانی  می کند.تیمور  سرایت  مستغالت 
خبرنگار ایبِنا درباره نرخ تورم پایان سال 95 و انتظار مثبت 
شدن آن، افزود: انتظار مثبت شدن نرخ تورم در پایان سال 
95 دور از انتظار نیست؛ گرچه آمار نهایی آن هنوز اعالم 
نشده است. با وضعیتی که در حال حاضر در اقتصاد کشور 
شود  می  مشاهده  که  رشدی  های  نرخ  با  و  شده  ایجاد 
در حال بازگشت به قبل از سال 90 هستیم.عضو هیئت 
علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اقتصاد کشور 
به جهت ضربه ای که در نتیجه تحریم ها خورده نتوانسته 
از ظرفیت خود به درستی بهره برداری کند و با رشدهایی 
که دارد تازه به قبل از وضعیت تحریم ها برگشته است 
این  و  نیست  جدید  ظرفیت  ایجاد  معنای  به  این  البته  و 

ظرفیت ها وجود داشته ولی بال استفاده مانده است.

بازگشت اقتصاد به مسیر اصلی
وی عنوان کرد:  بر این اساس غیر طبیعی نیست اقتصادی 
که به سمت پایین حرکت کرده بود و هم اکنون در حال 
بازگشت مسیر است و به حالت خروج از رکود باز می گردد 
رشد های باال را تجربه کند. در عین حال اقتصاد ایران در 
سال 95 توانست از لحاظ صادرات نفت به وضعیت قبل از 
تحریم ها باز گردد، بنابراین بخش نفت رشد خیره کننده 

افتد و در سال  اتفاق می  این یکبار  ای را تجربه کرد و 
جاری این رشد بار دیگر تکرار نخواهد شد.این اقتصاددان 
تصریح کرد:  به عبارت دیگر با رفع تحریم ها، تولید نفت 
اقتصادی به مدد صادرات نفت  افزایش و رشد  به شدت 
رشد یافت و با توجه به این وضعیت شرایط خروج از رکود 
رکود  از  اقتصاد  خروج  درباره  نیست.رحمانی  ممکن  غیر 
مربوط  نفت  به  اقتصادی  رشد  عمده  بخش  کرد:   عنوان 
با  همچنان  ها  زمینه  از  بسیاری  در  بنابراین  و  شود  می 
ساختمان  مسکن،  بخش  در  طوریکه  به  مواجهیم  رکود 
ایم  گرفته  پیش  در  را  رکود  و مستغالت همچنان مسیر 
با رکود مواجه  البته در بخش پروژه های عمرانی هم  و 
افزایش  به  قادر  و  است  بسته  دولت  دست  زیرا  هستیم 
هزینه های عمرانی نیست.به گفته این کارشناس مسایل 
بخش  کامل  خروج  معنای  به  اقتصادی  رشد  اقتصادی؛ 
ها  بخش  از  برخی  بلکه  نیست؛  رکود  از  اقتصادی  های 
همچنان در وضعیت رکود به سر می برند.وی درباره نرخ 
نرخ  بینی  پیش  از  کرد: بخشی  عنوان  نیز   96 سال  تورم 
تورم در سال 96 به نتیجه انتخابات باز می گردد و این امر 
به طور طبیعی می تواند نتیجه را تغییر دهد، در صورتی که 
دولت فعلی بماند اقتصاد به رشد خود ادامه خواهد داد اما 
این رشد بسیار پایین تر از رشدی است که در سال 95 
اتفاق افتاده زیرا امکان جهش، تولید و فروش نفت را بیش 
از این نداریم.عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه 
تهران ادامه داد: البته با وجود اینکه رشد اقتصادی پایین 

تر خواهد بود اما فراگیر تر می شود و به سایر بخش ها 
سرایت خواهد کرد و باعث برقراری تعادل رشد اقتصادی 
در بخش های مختلف خواهد شد.وی گفت: شاید افزایش 
این  اما  نباشد؛  خوشایند  چندان   96 سال  در  تورم  نرخ 
تا حدودی  حقیقی  نرخ سود  که  کند  می  افزایش کمک 
افت کند و این کاهش برای تحریک تقاضا سودمند است 
افزایش نرخ تورمی که  و آنچنان مضر نیست؛ در ضمن 
برای سال جاری پیش بینی می شود کم کم به افزایش 
قیمت مستغالت منجر می شود و به این بخش سرایت 
توسط  شده  اخذ  تسهیالت  بازپرداخت  بنابراین  کند  می 
بنگاه ها آسان تر می شود و دشواری های آنها را آسان 
با  رساند.وی  می  مدد  اقتصاد  به  حدودی  تا  و  کرده  تر 
بیان اینکه تمامی این عوامل باعث می شوند که بخش 
مسکن تکان بخورد، افزود: بنابراین پیش بینی می شود 
که بخش مسکن و مستغالت از رکود عمیق خارج شود 
و البته این اتقاف بدی نخواهد بود.رحمانی ادامه داد: نرخ 
پایانی سال 95 دو رقمی  به نقطه در دو ماه  تورم نقطه 
شد و این نشان می دهد که این اتفاق آغاز شده است. در 
اما به دلیل  باال بوده  سالهای گذشته نرخ رشد نقدینگی 
نرخ سود باال اثرات تورمی خود را ظاهر نکرده است؛ اما 

این وضعیت برای همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد.

انتظار تورم تک رقمی در سال ۹۶ را نداریم
وی اضافه کرد: به دلیل رشد نقدینگی اتفاق افتاده، فشار 

تورمی در سال جاری تا حدودی نمایان می شود اما انتظار 
نداریم که برای سال 96 شاهد تورم تک رقمی باشیم.

این تحلیلگر مسایل اقتصادی در بیان دالیل پیش بینی 

افزایش نرخ تورم در سال جاری، عنوان کرد:  دلیل اصلی 
در  نرخ سود  تاکنون  زیرا  گردد  باز می  باال  نرخ سود  به 
بانک ها باال بوده است و توانسته تورم را کنترل کند ولی 
این موضوع بانک ها را زمین گیر می کند، اگر این وضعیت 
ادامه یابد بانک مرکزی مجبور به مداخله می شود.رحمانی 

یکی از دالیل اصلی پایه پولی در سال 95 را استقراض 
بانکها از بانک مرکزی یا بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
ذکر و تصریح کرد:  این امر نشان می دهد که تداوم نرخ 

سود باال می تواند منجر به بحران نظام بانکی شود و اگر 
کاهش اتفاق نیفتد بانک مرکزی مجبور است که مداخله 
کند و نرخ را کاهش دهد و در این صورت شاهد جهش 
ارزی از یک سو خواهیم بود و از سوی دیگر کاهش نرخ 
سود حقیقی که تقاضا را تحریک می کند، رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران/ تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت 
روندی  در   89 سال  در  عدد  هزار   900 حدود  از  احوال 
بشدت نزولی به حدود 680 هزار عدد در سال 94 کاهش 
تراکم  که  افتاده  اتفاق  درحالی  کاهش  است.این  یافته 
حال  در  و  است  رسیده  ازدواج  سن  به  کشور  جمعیتی 
در  ازدواج  سن  در  مجرد  جوان  میلیون   12 حدود  حاضر 
سال   28 باالی  آنها  میلیون  چهار  که  دارد  وجود  کشور 
دارند که این موضوع نشان از یک بحران بزرگ دارد.طبق 
بند یک اصل 43 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری 
اسالمی ایران وظیفه حمایت از تشکیل خانواده را دارد؛ با 
این حال در شرایط فعلی، اصلی ترین مانع برای تشکیل 
خانواده پیش روی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، اما 
قادر به ازدواج نیستند، مسائل اقتصادی است.پسر و دختر 
حداقل  به  هرکدام  ازدواج،  اولیه  هزینه های  تأمین  برای 
20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که رقم باالیی بوده 
و با وام 10 میلیون تومانی فعلی ازدواج سازگار نیست.تنها 
ازدواج  وام  جوانان،  ازدواج  از  حمایت  در  کشور  سیاست 
است که تا سال 94 برای هر یک از زوجین سه میلیون 
ده  به   ،95 بودجه  در  قانون  این  تغییر  با  اما  بود،  تومان 

میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت.
وام  هزار   150 ماهانه  که  بود  داده  قول  مرکزی  بانک 
از  کمتر  تقریبا  و  نشد  محقق  عدد  این  اما  بدهد،  ازدواج 
100 هزار تای آن محقق شد و االن حدود بیش از 500 

هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند.
طبق آمار بانک مرکزی، بانک ها در مجموع حدود 150 
کسر  از  )پس  قرض الحسنه  منابع  تومان  میلیارد  هزار 
سپرده قانونی( در دو قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز 
قرض الحسنه  سپرده  و  تومان  میلیارد  هزار   50 به حجم 
با نرخ  از مردم  جاری به حجم 100 هزار میلیارد تومان 
صفر درصد جذب کرده اند.از این مقدار، بانک ها تنها حدود 
45 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض الحسنه وام 
داده اند که سهم تسهیالت ازدواج از آن در سال 95 حدود 
که  است  درحالی  این  است؛  بوده  تومان  میلیارد   9800
بانک  نظارتی  معاونت  این  از  پیش  که  آمارهایی  طبق 

قرض الحسنه کالن  وام  بود، سهم  کرده  منتشر  مرکزی 
مدیران بانکی از این منابع بیش از 12 هزار میلیارد تومان 
تومان سپرده  میلیارد  از 97 هزار  بانک ها  است.همچنین 
قرض الحسنه جاری مردم، به دلیل خأل قانونی هیچ مقدار 
سبب  به  و  نداده  اختصاص  قرض الحسنه  مصارف  به  را 
می کنند. سود  کسب  منابع  این  از  دارند  که  انحصاری 

کارشناسان معتقدند می توان حتی رقم ده میلیون تومانی 

را به 20 میلیون تومان افزایش داد.

به راحتی می توان وام ازدواج
 را 20 میلیون تومان کرد

درباره  مجلس  سابق  نماینده  مصباحی مقدم،  غالمرضا 
تومان  میلیون   20 به  ازدواج  وام  افزایش  امکان سنجی 
گفت: به دلیل این که درآمدهای جاری و پس انداز به عنوان 

قرض الحسنه محسوب می شوند، بانک ها علی القاعده نباید 
بیان  با  کنند.مصباحی مقدم  سرمایه گذاری  را  پول ها  این 
این که بانک ها در سال 95 حدود 10 هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج دادند، گفت: درحالی که کل منابع قرض الحسنه 
رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان است و در صورت 
وام  مورد  در  را  رقم  این  می توان  براحتی  اجرایی،  عزم 
نظام  داد.عضو مجمع تشخیص مصلحت  افزایش  ازدواج 

ادامه داد: جالب اینجاست که سال گذشته وقتی صحبت از 
وام 10 میلیونی ازدواج به میان آمد و مجلس قبل مصوب 
میلیون  سه  از  را  ازدواج  وام  است  مکلف  دولت  که  کرد 
تومان به ده میلیون تومان افزایش دهد، بانک ها می گفتند 
اتفاقا پول  امروز مشخص شد که  اما  نداریم،  نمی شود و 
با  است.مصباحی مقدم  بهانه  اظهارات  این  تمام  و  دارند 
تاکید بر این که هم اکنون وام ازدواج براحتی به 20 میلیون 

تومان قابل افزایش است، تصریح کرد: منابع موجود است 
و این امکان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری در 

شرایط کنونی امکان پذیر است.

بهانه جویی بانک ها
این  تائید  با  نیز  مجلس  نماینده  موسوی الرگانی،  ناصر 
میلیون  به 20  ازدواج  وام  بزودی  باید  موضوع که حتما 

این مساله  آنها که می گویند  یابد، گفت:  افزایش  تومان 
بهانه جویی می کنند.وی تصریح کرد:  ندارد، فقط  امکان 
10 میلیون تومان کنونی نه برای پسر و نه برای دختر 
کافی است. با این 10 میلیون تومان حتی دختر نمی تواند 
نیز  به کارهای دیگر. پسر  برسد  یک یخچال بخرد چه 
بتواند  تا  کند  فراهم  تومان  میلیون   10 برابر  چند  باید 
ازدواج به  افزایش وام  بنابراین  پول رهن خانه را بدهد، 

20 میلیون تومان هم شدنی و هم امکان پذیر است.وی 
در  دولتی  مسئوالن  و  بانک ها  برخی  رفتار  از  انتقاد  با 
ماجرای افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان 
وام  بود  قرار  که  گذشته  سال  هست  یادم  کرد:  اظهار 
ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد، 
عنوان  به  دولتی  مسئوالن  کنار  در  بانک ها  از  بسیاری 
 10 به  ازدواج  وام  افزایش  به  نسبت  دولت  نمایندگان 
افزایش  امکان  می گفتند  و  بودند  مخالف  تومان  میلیون 
وام از سه به 10 میلیون تومان نیست. استدالل دولتی ها 
دلیل  همین  به  و  نداریم  منابع  که  بود  این  بانک ها  و 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  می کردند.عضو  بهانه جویی 
بانک ها  بگوییم  اگر  که  است  درحالی  این  داد:  توضیح 
بانک ها  نیست،  اراده  فقط  و  است  اشتباه  ندارند،  منابع 
منابع زیادی به عنوان قرض الحسنه دارند. االن بانک ها 
دارند،  قرض الحسنه  منابع  تومان  میلیارد  هزار   150
 9800 حدود  چیزی   ،95 سال  در  فقط  که  درحالی 
داده اند.موسوی الرگانی  ازدواج  وام  را  آن  تومان  میلیارد 
و  سختگیری  بگویم  باید  متاسفانه  االن  همین  افزود: 
به  و  دارد  وجود  میلیونی  ده  وام  دادن  برای  بهانه گیری 
ده  وام  گرفتن  از  نیز  جوانان  از  خیلی  نیز  دلیل  همین 

میلیونی ازدواج منصرف می شوند.

مجلس دست به کار شود
تائید  با  هم  اقتصاددان  عبدالملکی،  حجت اهلل  دکتر 
تومان  میلیون   20 به  ازدواج  وام  افزایش  امکان سنجی 
مسئوالن  باید  اما  دارد،  وجود  براحتی  امکان  این  گفت: 
دولتی بخواهند تا این اتفاق بیفتد. الزم است نمایندگان 
وام  افزایش  تا  کنند  تنظیم  طرحی  باره  دراین  مجلس 

ازدواج به 20 میلیون تومان به قانون تبدیل شود.
سوی  از  مقاومت هایی  باره  دراین  مطمئنا  افزود:  وی 
گرفت،  خواهد  صورت  دولتی ها  از  برخی  و  بانک ها 
همان طور که برای افزایش وام سه میلیونی از سه به 10 
مقامات  و هم  بودند  مخالف  بانک ها  هم  تومان،  میلیون 
پولی و مالی دولت یازدهم، اما این اتفاق باالخره رخ داد.

جوابیه شرکت مخابرات استان

پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احترما 
دهی   آنتن  خصوص  در   96/2/3 موره  شما 
می  اطالع  به  چهکند  روستای  اول  همراه 
فوق  محدوده  در  آمده  بعمل  بررسی  با  رساند: 
دقیق  پیگیری  برای  نشد  مشاهده  مشکلی 
از مشترک محترم در خواست می شود  مشکل 
منطقه  روابط عمومی مخابرات  با  تماس  ضمن 
خراسان جنوبی تلفن 2021 شماره تلفن خود را 

اعالم نموده تا بررسی الزم صورت پذیرد
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یادداشت

نگرشي بر نقش وجايگاه 
کار در اسالم و يك روز 
براي تعظيم کار وکارگر)2(

* حسن خوشه چين 

يك روز براي تعظيم كار وكارگر:
در  كه  خود  پيام  اولين  در  )ره(  خميني  امام 
11/02/85 ه .ش به مناسبت روز جهاني كارگر 
كه“  كردند  تاكيد  موضوع  براين  فرمودند  بيان 
لحاظ  به  شايد  كارگران  به  روز  اختصاص يك 
كار  روز  روز،  هر  واال  باشد  تعظيم  و  تشريفات 
و كارگري است و عالم از كار وكارگر تشكيل 
كارگر  به  را  روز  يك  ما  اينكه  است.  شده 
روز  يك  كه  است  اين  مثل  بدهيم  اختصاص 
را اختصاص بدهيم به نور، يك روز اختصاص 
بدهيم  به خورشيد، هر روز نور است و هر روز 
تمام  در  باشد  بيني  واقع  اگر  است.  خورشيد 
عوالم ماقبل طبيعت و عالم طبيعت و عوالم ما 
بعد الطبيعه كار وكارگر است و تمام موجودات 
چه  و  باشد  طبيعت  از  قبل  موجودات  چه  عالم 
از  بعد  موجودات  چه  و  باشد  طبيعي  موجودات 
طبيعت همه از كارگر پيدا شده است وكار نظير 
دخالت  عالم  شئون  همه  در  كه  است  “وجود” 
دارد. خداي تبارك وتعالي مبدا كار است . حق 
حق  جلوه  مثل  كار  است.  كارگري  مبدا  تعالي 
سرايت  موجودات  تمام  در  كه  ماند  مي  تعالي 
)صحيفه   ... كارگرند  وجود  ذرات  همه  كرده. 

امام /ج7/ص 171 تا 174(
و  كارگر  وحد  كارگر  وشان  كار  مساله 
منطق  در  هم  و  اسالم  در  هم  كارگر،  جايگاه 
در  است.  مهمي  بسيار  ي  مسئله  عقالئي، 
در  كند  مالحظه  انسان  اگر  عقاليي   منطق 
مربوط  ي  حلقه  خود،  حياتي  نيازهاي  سلسله 
كننده  تعيين  و  اساسي  ي  حلقه  يك  كار،  به 
جمع  را  عالم  هاي  پول  همه  اگر  يعني  است. 
كنند، عنصر كار وكارگر دركنار آن نباشد همه 
چيزي  آن   . ماند  مي  برزمين  انسان  نيازهاي 
كه از ثروت انسانها و نعمت هاي روي زمين، 
كار  عنصر  كند.   مي  تامين  را  انسان  نيازهاي 
بنابراين  است.  كارگر  به  متكي  هم  كار  است. 
نقش و بازوي توانا و سرپنجه ي ماهر و ذهن 
در  چه  انسان   درحيات  كارگر  وسليقه  ذوق  و 
حيات فردي اش ، چه حيات اجتماعي اش يك 
اين،  از  باالتر  ليكن  است.  عقالئي  واضح  امر 
كه  را  كاري  همين  اسالم  است.  اسالم  منطق 
ما مي كنيم، سرپنجه ي كارگر انجام مي دهد 
آورد،  مي  فراهم  ديگران  و  خود  براي  ناني  و 
مسئله  يعني  داند.  مي  صالح  عمل  و  عبادت 
و  ميدهد،  محدود  انجام  وكاري كه  كارگر  ي 
محصور نيست به زندگي اين دنيا ، بلكه خداي 
بشر  طوالني  زندگي  جامع  ي  نقشه  در  متعال 
اين  براي  حقيقت،  اين  براي  وآخرت  دنيا  در 
پديده  يعني پديده ي كار- يك جايگاه واالئي 
كار  كه  باشد  يادمان  پس  است.  كرده  درست 
در اسالم، هر نوع تالش و فعاليت مثبتي است 
و   گردد.  بازدهي  و  محصول  توليد  موجب  كه 
هر فعاليت مفيد و اثربخشي كه به نتيجه برسد 
ارج  با  بنابراين  كار محسوب مي شود.  دراسالم 
نهادن به مقام شامخ كارگران عزيز واينكه عرصه 
كار، عرصه پيكار مي باشد فرارسيدن اين هفته را 
تبريك عرض  توليد  و  كار  تمام تالشگران  به 
ديني  هاي  آموزه  براساس  است  اميد  نموده 

باشيم. وري  بهره  افزايش  شاهد 

اسرار آمیزترین مناطق جهان !
تعداد زيادی از كارشناسان مشهور اظهار می كنند كه 
در سرتاسر  اسرارآميز  مكانهای  احتمااًل  دور  گذشته  در 
ايجاد  پيشرفته  دانش  و  فناوری  كمك  به  كه  جهان 
شدند )شايد پيشرفته تر از زمان ما( تحت نفوذ و سيطره 
تمدنهای گمشده بودند. برخی هم عقيده دارند كه هيچ 
وجود  زمين  روی  حال  به  تا  پيشرفتهای  بسيار  تمدن 
زمان  فضايی  انسان های  از  عالی  علوم  تمام  و  نداشته 
باستان كه از آسمان به زمين آمده بودند به ارث رسيده 
نظرات  اين  از  با هيچ كدام  دانشمندان  اكثر  اما  است. 
باستانی  رازهای  تشريح  در  و سعی  نبوده  موافق  فوق 
در  دارند.  زمين  كره  روی  مذاهب  و  آيين  به  مربوط 
مناطق  مرموزترين  عنوان  به  را  مكان  سه  متن  اين 
مرموز  مكانهای  البته  می كنيم،  معرفی  شما  به  جهان 
را  ما  ذهن  كه  دارند  وجود  زمين  سراسر  در  بيشتری 
آمده  ديگری  جهان  از  انگار  چراكه  اند؛  كرده  تسخير 

اند!

استون هنج

آيا كسی وجود دارد كه تا بحال در مورد استون هنج 
معروف ترين  از  يكی  هنج  استون  باشد؟  نشنيده  چيزی 
اين  می آيد.  شمار  به  جهان  اسرارآميز  مكانهای 
دارند؟  ويژگی هايی  چه  سنگی  پيكر  غول  مجسمه های 
فراوان در  ايجاد بحث و جدلهای  باعث  اين مكان  چرا 
سنگی  تاريخی  بنای  هنج  استون  شده؟  علمی   جامعه 
عمدتا  شده  واقع  جنوبی  انگلستان  سالسبری  در  كه 
دربرگيرنده 30 سنگ قائم می شود )يا سارسن ها، كه هر 
كدام بيشتر از 10 فوت ارتفاع و 45 تن وزن دارند( اين 
سارسن ها با 30 نعل درگاه كه به صورت افقی و تخت 
رويشان قرار دارند تشكيل يك دايره متصل را داده اند. 
در داخل اين دايره نيز چرخه ا ی مشابه تشكيل شده است 
و آنها هم به سبك ديرك و نعل درگاه ساخته شده اند. 
روی  زيادی  خيلی  بزرگ  تاريخی  بناهای  بگوييد  شايد 
هنج  استون  از  آنها  از  بعضی  كه  دارد  وجود  زمين  كره 
اين غولهای  در  تر هستند! پس چه جيز خاصی  جذاب 
سنگی نهفته است؟ برای تمام اين سئوالهای پاسخهای 
دقيقی وجود ندارد. كاربردشان چه بوده؟ يك رصدخانه 
ماوراء  چيزی  يا  آيينی  و  مذهبی  مكان  شناسی،  ستاره 
افراد  طبيعی؟ چه كسی آن را ساخته و چگونه؟ بعضی 
اين  سلتی(  مذهب  )كاهنان  دروييدها  كه  اند  گفته 
بنا  اين  از  زيادی  چيز  ما  واقعا  اما  اند،  ساخته  را  بنا 
بين  را  آن  ساخت  تاريخ  شناسان  باستان  نمی دانيم. 
5000 تا 3000 سال پيش ذكر كرده اند، پس اين بنا 
حتی قبل از استفاده كردن نوع بشر از ابزارهای فلزی 
اينكه چه  نظر گرفتن  در  بدون  بود. حال  ساخته شده 
هزاران  كه  است  واضح  ساخته،  را  هنج  استون  كسی 
اند.  بوده  آن سهيم  آوردن  به وجود  و  در طراحی  نفر 
مارلبورگ  عظيمی  از  سنگهای  چنين  كشاندن  فقط 

)30 كيلومتری جنوب استون هنج(  كاری بس عظيم 
سنگهايی  چنين  دارد  امكان  چگونه  و  است.  بزرگ  و 
برپا شده باشند؟! اين كار يك شاهكار جالب مهندسی 
كه  هست  بسياری  افسانه های  و  می شود  محسوب 
دهد  توضيح  تا  می كند  منعكس  را  توانايی  و  قدرت 
حمل  را  سنگين  سنگهای  اين  اوليه  انسانهای  چگونه 
از  آرتور  افسانه های  در خالل  حتی  كرده اند!  جابجا  و 
نام مرلين  نام برده شده و اسم فردی به  استون هنج 
موضوع  جالبترين  است.  شده  ذكر  معمار  عنوان  به 
انقالب  نقاط  جهات  در  هنج  استون  كه  است  اين 
طلوع  زمان  و  گرفته  قرار  شناسی  ستاره  اعتدالی  و 
بين  كامل  طور  به  خورشيد  نور  افق  خط  در  خورشيد 
چنين  شك  بی  می شود.  ظاهر  خرسنگ ها  فواصل 
با داستانهای مربوط به  چيزی تصادفی نيست و شايد 
سرآغاز و مبدا اين مكانهای مرموز ارتباط داشته باشد.

نازكا خطوط 

جئوگليپس ها  گروه  فوق العاده ترين  نازكا  خطوط 
نازكا  بيابان  در  آنها  هستند.  جهان  در   )geoglyps(
جوناما  دی  پامپاس  روی  پامپا  و  نازكا  شهرهای  بين 

در پرو واقع شده اند.
شكل   300 حدود  در  پامپا  بيابان  شنهای  سطح  در 
شامل  كه  شده  مستقيم حك  خطهای  از  شده  ساخته 
و  پرندگان  و  حيوانات  تصاوير  و  هندسی  فرمهای 
شكلهای ديگر بوده و تنها از آسمان و باال به وضوح 
پالتيو  نازكا  در  مرموز  نكته   3 هستند.  رويت  قابل 

قابل بررسی است:
تمام  در  فاصله  كيلومترها  با  مستقيم  خطوط   .1
قطع  را  يكديگر  پامپاس  از  بخشهايی  در  مسيرها 

می كنند.

صورت  به  خطها  اين  فرم  از  زيادی  تعداد   .2
)كنج ها(،  زاويه ها  مثل  است:  هندسی  شكلهای 
مربع ها،  مارپيچ ها،  ای،  خوشه  شكل های  مثلث ها، 

خطوط مواج و غيره.
حيوانات  شكل  به  نيز  خطوط  از  زيادی  تعداد   .3

درآمده اند.
 با بررسی نقشه خطوط نازكا موضوعات زير مطرح 

می شود: 
افراد  از  گروهی  را  جئوگليپس ها  مردم  باور  طبق 
اين  آنها  چگونه  و  چرا  اما  اند،  ساخته  نازكا  اسم  به 
شگفتی های جهان را خلق كردند كه اصال قابل توضيح 
و تشريح كردن نيستند؟ از وقتيكه مشخص شد خطوط 
نيستند،  رويت  قابل  باالتر  جايگاه  يك  از  جز  به  نازكا 
فرض می شود كه مردم نازكا هرگز نتوانسته اند حاصل 
و  فرضيه ها  بنابراين  ببينند!  باالتر  جايگاه  از  را  كاشان 
تصورات خيلی زيادی در مورد توانايی های سازندگان و 
انگيزه های آنان وجود دارد. آيا امكان دارد جئوگليپس ها 
تمثال های خدايان حيوانی يا طرح های صورتهای فلكلی 
باشند؟ آنها راه و مسير بوده اند يا عقربه های نجومی  و يا 
حتی شايد يك نقشه خيلی عظيم؟ اگر مردمی كه 2000 
تكنولوژی  از  فقط  می كردند  زندگی  اينجا  پيش  سال 
چنين  ساختن  برای  چگونه  بودند،  مند  بهره  ای  ساده 
شكلهای دقيقی برنامه ريزی كرده اند؟ آيا از يك نقشه 
پيروی كرده اند؟ اگر اينگونه بود چه كسی آن را ترتيب 
ماورايی  دنيای  به  اينها  تمام  ظاهر  در  باالخر  و  داده؟ 
تعلق دارند. به منظور معرفی كردن خطوط نازكا، كه با 
جابجا كردن صخره های بيابان برای نشان دادن سطح 
بازديد  اند،  زيرين شنهای صورتی كمرنگ ساخته شده 
از  می دهند:  ارائه  تخيلی  توضيحاتی  اغلب  كننده ها 
باندهای پرواز برای سفينه های فضايی تا راه هايی برای 
قهرمانان المپيك، از اُپ آرت )هنر بصری( تا پاپ آرت، 

و در نهايت تا رصدخانه های ستاره شناسی ...

ايستر جزيره 

مستعمره  بومی(  زبان  در  )راپانويی  ايستر  جزيره 
قرار  آرام  اقيانوس  شرقی  جنوب  در  و  شيلی  كشور 
دارد. راپانويی جزيره ای كوچك، پر از پستی و بلندی 
و اكنون بدون درخت از منشا آتشفشانی می باشد. اين 

خوانده  جهان  دورافتاده  منطقه  غيرعادی ترين  جزيره 
مكان  اين  كه  هست  هم  ديگری  چيزهای  اما  شده، 

را از مكانهای ديگر روی كره زمين مجزا می سازد.
به شكل  خرسنگی  مجسمه  جزيره صدهای  اين  در 

انسان وجود دراد كه موآی نام دارند.
فشرده  و  آتشفشانی  خاكسترهای  از  آی ها  مو  اغلب 
بزرگترينشان  اند.  شده  تراشيده  خاص  و  متراكم  شده  
وزنی بالغ بر 165 تن را داراست و ارتفاعش به 220 متر 
می رسد. برخی از مو آی های عمودی )ايستاده( تا گردن 
در زير خاك پنهان شده اند. اين سازه بسيار عظيم كه در 
جزيره ای كامال باير و خشك )فقط با مقدار كمی  سبزه( 
وجود دارند به سرعت و در نگاه اول ذهن ها را تسخير 
چه  دارد؟  امكان  چيزی  چنين  چگونه  واقعا  می كند. 
كسانی اين تنديسها را ساخته و دليلشان از خلق آنها چه 
بوده؟ بعضی از داشنمندان می گويند ساكنان جزيره ايستر 
يعنی راپانويی از پلی نزی آمده بودند. اما شباهتهای اين 
مجسمه ها به مجسمه های سنگی هندی اطراف درياچه 
تيتيكاكا در جنوب آمريكا جالب و درخور توجه است آيا 
اين تشابه تصادفی بوده؟ متخصصين قادر نيستند به طور 
دقيقی كاربرد مجسمه های مو آی را توضيح دهند. بعضی 
از آنها اعتقاد دارند كه اين مجسمه ها هم  نماد  قدرت 
و هم مذهب و سياست بوده اند. يكی از بزرگترين اسرار 
جزيره ايستر در مورد اين بود كه اين سنگها چگونه از 
معدن سنگ تا صفه هايشان يا ahus )گاهی فاصله ای 

بيشتر از 20 يا 25 كيلومتر( منتقل می شدند؟ طبق افسانه 
راپانويی موآی خودش از معدن سنگ راه می افتاده! بعضی 
نيز اين مجسمه ها را به مراسم آيينی نسبت می دهند. آيا 
همين موضوع باعث شده تا سختيهای ذاتی را برای جابجا 
كردن اينها متقبل شوند؟ آيا كسانی با فرض اينكه نبايد 
بدهند در معدنها  به خود  را  زحمت جابجا كردن سنگها 
می ماندند؟ يا شايد افراد جزيره ايستر از قدرتهای ماورايی 
كمك می گرفتند و با توانايی فوق طبيعی آنها را تراشيده 
و سپس موآی ها را حركت می دادند؟ جزيره ايستر بيشتر 
»داستان  معنی  به  هنا  ته-  او-  پيتو-  ته-  نام های  به 
جهان« و ماتا-كی-ته- رانی به معنی »چشمانی نظاره 
و  باستانی  نامهای  است.اين  مشهور  بهشت«  به  گر 
جزئيات بسيار زياد اسطوره ای به احتماالتی اشاره دارند 
اينكه اين جزيره دورافتاده شايد قبال هم يك  مبنی بر 
شاخص جغرافيايی و هم رصد خانه ستاره شناسی تمدنی 
فراموش شده اما بسيار قديمی  بوده است./ سيمرغ

کاریکاتور كوه های مينياتوری نهبندان-  نرگس كاظمیمحمدعلی رجبی قاب عکس داده نما، آوای خراسان جنوبی

هنگام سفر با اتومبيل، صندلی وسط و صندلی پشت راننده از 
بقيه امن تر هستند. صندلی كنار راننده به اين دليل كه 

در صورت تصادف راننده ماشين را منحرف می كند 
خطرناك ترين صندلی است.

خواندنی ها

از کشتن هزارپای خانگی 
دست بردارید!

حميده شفايی- با وجود ظاهر چندش آور, بدن 
باريك و دراز و چندين پا می توانيم دليل خوبی برای 
شما بياوريم تا از كشتن آن صرف نظر كنيد. زمانيكه 
حال  در  را  هزارپايی  و  ايد  ايستاده  خود  حمام  در 
خزيدن ديديد فقط به ياد بياوريد كه اين جانور به 

تنهايی مانع وجود جانوران ديگر در منزل شماست.
هزارپای خانگی از دوستان خانواده ی خود كمی 
كوچكتر است و حدود 30 پا دارد. هرچند كه اين 
موجود ظاهر فريبنده ای ندارد اما می تواند از ورود 
مهمان های نا خوانده به منزل شما خودداری كند. 
رژيم غذايی هزارپا بسيار جالب است چرا كه تنها 
از مورچه، بيد كاغذی، عنكبوت، سوسك و ساس 
تغذيه می كند! بهتر است به جای كشتن، آنها را در 
شيشه ای قرار دهيد و در بيرون از خانه ی خود ميان 

سنگ ها و شاخ و برگ های قرار دهيد. 
هزارپا به زندگی خود ادامه می دهد در حاليكه 
مسير ورود ديگر جانوران به منزل شما را مسدود 
می كند. همچنين اگر با اين جانور مشكلی نداريد 
می توانيد اجازه دهيد كه به زندگی در منزل شما 
ادامه دهد. اين جانور هيچ آزاری به شما نمی رساند 
پس او را به حال خود بگذاريد و بدانيد كه در ازای 
خدماتش اصاًل مجبور به پرداخت هزينه نيستيد!

پخش سریال »لبخند رخساره« 

در ماه رمضان قطعی شد

مجموعه  رخساره«  »لبخند  سريال  دانشجو- 
رمضان  مبارك  ماه  در  سيما  يك  شبكه  ويژه 
اوايل  از  قسمت   30 در  سريال  اين  شد.  قطعی 
هر  به صورت  رمضان  ماه  آغاز  با  امسال  خرداد 
شبی روی آنتن شبكه يك خواهد رفت. »لبخند 
تهيه  توفيقی،  بهرنگ  كارگردانی  به  رخساره« 
كنندگی زينب تقوايی و نويسندگی سعيد نعمت اهلل 
در حال حاضر تنها سريال آماده پخش شبكه های 
سيما برای نمايش در مناسبت مذكور است.ضمن 
اينكه محتوا و مفاهيم مطرح شده در سريال نيز 
به نوعی با حال و هوای اين ايام همخوانی دارد.

ضمنا خواننده ترانه تيتراژ سريال نيز بزودی معرفی 
»لبخند  تلويزيونی  مجموعه  سازندگان  شود.  می 
رخساره« كار تصويربرداری سريال را اواخر سال 
در  متنوعی  و  مختلف  لوكيشنهايی  در  گذشته 
مشهد،نيشابور،قدمگاه،هشتگرد،تهران، شهرهای 

بندر انزلی و ... به پايان رساندند. 
فراهانی،  بهزاد  جعفری،  بهناز  ديرباز،  كامبيز 
آرا، مجيد  عليرضا  نوروزی،  بوبانی، مجيد  مريم 
واشقانی، حميدرضا هدايتی، داريوش سليمی، با 
معرفی درسا بختياری و با حضور پريوش نظريه، 
بازيگران  گروه  سلطانی  مهدی  و  پسيانی  آتيال 

اصلی اين سريال را تشكيل می دهند.
اجتماعی است و  ملودرامی  »لبخند رخساره« 
در خالصه قصه آن آمده: هيچگاه دوری،دوستی 
از  قبل  لبخند رخساره  خانواده قصه  و  نمی آورد 

          آنكه دير شود،به همدلی می رسند.

خبرها از گوشه و کنار

شهر  اين  از  دور  سالها  است،  بيرجند  زادگاهم 
به  سفری  زياد  های  سال  از  بعد  زيستم.  ديار  و 
به  را  شعر  خط  چند  و  داشتم  زيبا  سرزمين  اين 

همشهريان عزيزم تقديم می كنم:

سالم نامه بیرجند

سالم بر شهر بيرجند زادگاهم 
سالم بر مردم مهمان نوازش

سالم بر كاج های دلفريبش 
سالم بر باغ های زعفرانش 

سالم بر بند دره و امير شاه 
سالم بر رشته كوه باقرانش 

سالم بر مهد مردانی چو فرزان 
نزاری شاعر شيرين زبانش 

سالم بر شهر علم و شهر دانش 
سالم بر نخبگان بی شمارش

سالم بر آن سر آب ميان ده 
سالم بر خواجه ی خضر و جاللش 

سالم بر بهلگرد، بهدان، چنشتش 
اميرآباد و ماژان و تقابش

سالم بر آن غذاهای لذيذش 
قروت و قورمه و نوجوشو و آشش

سالم بر افضل آباد عزيزم 
كه جد و جده ام مدفون بخاكش 

سالم بر بيرجند و بيرجندی 
سالم بر مرد و زن، پير و جوانش 

خدايا شهر من را در پناهت 
نگهدار از گزند و از باليش 

* مريم شيبانی  

اشعار 

لکه های خورشیدی را رصد کنید

اتاق خبر- سرو جعفری زاده، كارشناس نجوم 
فيلتر  با  خورشيدی  های  لكه  رصد  امكان  از 
مخصوص خبر داد و گفت: در اين روزها، امكان 
رصد لكه های خورشيدی به علت فعاليت های 
بيان  با  وی  است.  پذير  امكان  خورشيدی  زياد 
اينكه هر 11 سال يكبار اين فعاليت ها زياد می شود 
و لكه های بيشتری بر روی خورشيد ظاهر می 
مكانهايی  خورشيدی  های  لكه  افزود:  شود، 
روی خورشيد هستند كه دمای كمتری از سطح 
فيلترهای  با  رصد  زمان  در  و  دارند  خورشيد 
مخصوص خورشيدی به رنگ تيره نمايان می شوند. 
های  لكه  چه  هر  افزود:  رابطه  اين  در  وی 
خورشيدی بيشتر باشد فعاليت خورشيد بيشتر است.

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

از نسل گل و بهار و آيينه تويی
منظومه انتظار ديرينه تويی
 ما منتظران وعده  ديداريم

 خورشيد زالل روز آدينه تويی

دعوتیــــد؛
جشـن قـرار دل

سخنران: حجت االسالم دهشت از مشهد مقدس
زمان: نیمه شعبان )جمعه22 اردیبهشت 96( ساعت 8:45 صبح

مکان: طالقانی -1 مکتب نرجس)س(
واحد فرهنگی مکتب نرجس)س( - كانون تخصصی مهدويت مکتب نرجس  

پايگاه مقاومت حکيمه خاتون مکتب نرجس )س(
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روشهایی رسیدن به آرامش در پنج دقیقه

تمرکز: نيازي نيست به سراغ دشت و کوه برويد! 5 
انجام  در  شما  به  تواند  مي  آرامش  و  دقيقه سکوت 
بقيه کارهاي تان کمک زيادي کند. شواهدي وجود 
زمان  يک  دادن  اختصاص  دهد  مي  نشان  که  دارد 
کوتاه براي آرامش و سکوت در طول روز مي تواند 
روي  دهد.  کاهش  افراد  در  را  استرس  و  افسردگي 
تنفس تان، تمرکز و احساس کنيد همه اضطراب ها 

از وجودتان خارج مي شود.
شمارش معکوس: وقتي نگراني هاي تان بيش از حد 
شد، سعي کنيد از يک تا 10 بشماريد و سپس شروع 
به شمارش معکوس کنيد. وقتي مشغول شمردن و 
تمرکز روي اعداد هستيد، فکر مصاحبه هاي کاري 

و مشغله هاي ديگر خانه تان کمرنگ تر مي شود.
هياهوي  و  شلوغي  در  است  کافي  ها:  چشم  بستن 
روزمره چند دقيقه پلک هاي تان را روي هم بگذاريد. 
اين کار يکي از روش هاي بسيار آسان براي به دست 

آوردن آرامش و تمرکز است.
نفس عميق کشيدن: نفس هاي آرام، شمرده و عميق 
به کاهش فشارخون و ضربان قلب کمک مي کند. 
سعي کنيد روش هاي مختلفي را براي عميق نفس 
کشيدن امتحان کنيد. همچنين شما مي توانيد سراغ 
آب خنک هم برويد. وقتي استرس و اضطراب سراغ 
تان آمد، مقداري آب خنک روي مچ دست تان بريزيد 
کار  اين  بزنيد.  گوش تان  الله  پشت  به  هم  کمي  و 

کمک مي کند در تمام بدنتان احساس آرامش کنيد.
تنهايي: بعضي افراد فقط به 5 دقيقه زمان براي تنها 
ماندن نياز دارند تا بتوانند افکارشان را مرتب و آرامش 
پيدا کنند. يک جاي خلوت پيدا کنيد و به يک برنامه 

ريزي مناسب براي انجام کارهاي تان فکر کنيد.

شخصيت اصلی مجموعه يعنی هری پاتر، اکنون کارمند 
با  هنوز  اما  دارد؛  فرزند  سه  و  جادوست  وزارت  پرکار 
سياهی های گذشته دست به گريبان است. در بخشی 
از اين کتاب می خوانيم: »پرده ی اول، صحنه ی نهم، 
ناگهان  اتاق خواب، هری  پاتر،  خانه ی هری و جينی 
عميقی  نفس های  شب  تاريکی  در  می پرد.  خواب  از 
می کشد. لحظه يی درنگ می کند. خود را آرام می کند. 
سپس پيشانی اش به شدت تير می کشد. جای زخمش 
حرکت اند.  در  سياهی  جادوگرهای  پيرامونش،  است. 
جينی: هری... هری: چيزی نيست. بگير بخواب. جينی: 
لوموس. نور نوک چوبدستی جينی اتاق را روشن می کند. 
هری به او نگاه می کند. کابوس ديدی؟ هری: آره. جينی: 
درباره ی چی بود؟ هری: خانواده ی دورسلی - يعنی با 
اونا شروع شد - بعد يه چيز ديگه شد. مکث. جينی به 
او نگاه می کند می کوشد بفهمد کجا سير می کند. جينی: 
تو  نه، حالم خوبه.  محلول خواب آور می خوای؟ هری: 
بگير بخواب. جينی: به قيافت نمياد خوب باشی. هری 
چيزی نمی گويد. )با مشاهده ی نگرانی و تشويش اش( 
ديدن آموس ديگوری کار آسونی نبوده. هری: به خشم ام 
اونه، کارو  با  واقعيت که حق  اين  می تونم غلبه کنم، 
توسط  نفرين شده،  فرزند  و  پاتر  هری  کرده.  سخت تر 
جی. کی. رولينگ تنظيم شده است. اين رمان در عرض 
تنها سه روز پس از عرضه، بيش از ۶۸0 هزار جلد در 

انگلستان فروش داشته است.

چنانچه در زندگی به برخی از آرزوهای خود نرسيده ايد، 
به اين دليل نيست که خداوند نخواسته دعاهای شما را 

برآورده کند، بلکه افکار ،کردار شما مخالف است

تصميمات حساب نشده گاهی اوقات شما را در 
موقعيتی قرار می دهد که فکرش را هم نمی توانيد 

بکنيد. مراقب تصميمتان باشيد.

تا کی به تمنای وصال تو يگانه
اشکم شود چو سيل روانه

خواهد به سرا آيد شب هجران تو يا نه
ای تير غمت را دل عشاق نشانه

انسانها اگر ارزش زمان را می دانستند، 
هيچگاه کفش بندی نمی خريدند. عمر کوتاه، 

ولی بسيار ارزشمند است، قدرش را بدانيم

امروز تولد دوباره من است، از افکار و انديشه های 
گذشته ام رها و آزادم و با شادی بسيار به روز جديد 

خود خوشامد می گويم. خداوندا سپاسگزارم.

شاید شنیده باشید مسایلی همانند غم، ناراحتی، استرس و 
افسردگی قدرت مغز را تحلیل می برند. حتی میزان تمرکز 
و حافظه کوتاه مدت را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهند. 
در کنار اینها، موارد دیگری نیز هستند که قدرت و کارکرد 
مغز را تحت تاثیر خود قرار می دهند که باید تا حد امکان 

از آنها دوری کنید.
ضربه فیزیکی به سر

کار  از  موقت  طور  به  را  مغز  که  مواردی  از  دیگر  یکی 
می اندازد، ضربه دیدن سر است. وقتی به سر فردی ضربه 
وارد می شود با توجه به شدت ضربه، ممکن است بخشی 
از حافظه خود را از دست بدهد. دلیل آن نیز این است که 
متابولیسم گلوکز مغز قطع می شود و نمی تواند اطالعات 

وارده را تحلیل و ثبت کند.
هیجان

هیجان و اشتیاق زیاد چه برای شادی بیش از حد باشد و 
چه برای غم، ما را از دنیای واقعی یک قدم عقب تر نگه 
به  که  نوجوان هایی  در  می توانید  را  مسئله  این  می دارند. 
تازگی عاشق شده اند به خوبی ببینید و حس کنید. آنها دایم 
در دنیای خیال هستند و خیلی زود عصبی و بی حوصله 
می شوند. قدرت تمرکز خود را نیز تا اندازه زیادی از دست 
می دهند.افرادی که عاشق می شوند، هورمون های اکسی 
توسین و اندروفین در مغز آنها بیشتر ترشح می شود که 

موجب افزایش حس سرخوشی است. 

 کم خوابی
کرد. یک  اشاره  بی خوابی  به  باید  مغز  دزدهای  دیگر  از 
فرد سالم باید در طول شبانه روز دست کم 7 ساعت خواب 
کامل داشته باشد. 7 تا 9 ساعت ایده آل ترین زمان خواب 

برای هر انسانی به شمار می رود. 
استرس و خشم

خشم و استرس نیز کارکرد مغز را تحت تاثیر خود قرار 
می دهند. افرادی که به طور دایم تحت استرس هستند، 
بخش هیپوکامپوس مغز آنها آسیب می بیند و نمی توانند 
اطالعات را در حافظه خود ذخیره کنند. این افراد به دلیل 
ترشح بیش از اندازه کورتیزول، دایم در حالت خستگی، 

ترس و حواس پرتی قرار دارند.
 کمبود اکسیژن

مغز به اکسیژن نیاز مبرم دارد و هرگونه کمبودی موجب 
کم کاری سلول های مغز می شود. وقتی مغز دچار کمبود 
اکسیژن می شود قلب سریع تر می تپد و تا خون بیشتری 
به آن برساند. تغییرات ناگهانی یا سیگار کشیدن موجب 
کاهش میزان اکسیژن مغز می شوند. اما به محض جبران 
اکسیژن فرد دوباره به حالت عادی باز خواهد گشت. اما 
از  نتیجه آن آسیب دیدن حافظه مغز است.اگر شما هم 
را  زیادی  اطالعات  روز  هر  که  هستید  افراد  دسته  این 
وارد مغزتان می کنید، باید بگوییم که تنها نیستید. ماریا 
کونیکووا، روانشناس روسی، پیام ساده ای برایتان دارد: 

نفس عمیق بکشید، تکیه بدهید و به هزینه هایی که این 
عادت ها برایتان دارند فکر کنید. کونیکووا چهار توصیه و 
پیشنهاد ساده برای افرادی دارد که می خواهد به مغزشان 

استراحت بدهند.
خواب خود را بیشتر کنید

بسیاری از ما کمتر از آنچه الزم است می خوابیم. ولی مهم 
است بدانید که جبران کردن آن در روزهای تعطیل هیچ 
فایده ای برای شما ندارد. اگر هر شب شما مشکل خواب 
دارید و هر شب به اندازه الزم نمی خوابید )طبق تحقیقات 
انجام شده هر بزرگسال باید چیزی حدود 7 تا 9 ساعت در 
شب بخوابد( باید کاری کنید که اتاق خواب شما به دور 
تلویزیون،  هیچ  باشد.  تکنولوژیک  های  پرتی  حواس  از 
تلفن هوشمند یا لپتاپی در اتاقتان نگذارید. زیرا وقتی به 
رختخواب می روید باید ذهنتان از این چیزها دور شود تا 
بتواند استراحت کند، نه اینکه هنگام خواب با این چیزها، 

مغزتان را پر از اطالعات جدید کنید.
دکمه خروج را فشار دهید

زمانی که اینترنت نبود را یادتان می آید؟ آن زمان نحوه 
جمع آوری اطالعات و پردازش آنها بسیار متفاوت بود. حتی 
همین چند سال پیش و قبل از ظهور تلفن های همراه 
هوشمند، ما زمان بیشتری برای استراحت دادن به مغزمان 
داشتیم. ولی امروز وضع فرق می کند، از فیسبوک به توئیتر 
و از توئیتر به برنامه های دیگر آنالین سوئیچ می کنیم تا 

از تازه ترین رخدادها باخبر باشیم.کونیکووا توضیح می دهد: 
»مشکل زمانی آغاز می شود که می خواهید همه آنها را با 
هم و بطور همزمان انجام دهید. وقتی شروع به انجام چند 
کار با هم می کنید و فوراً توجه خود را از یک مقاله در یک 
سایت، به یک توئیت در توئیتر یا یک پست در فیسبوک 
منعطف می کنید و می خواهید همزمان همه جا باشید، تازه 
آغاز مشکل است.«کونیکووا توصیه می کند که در استفاده 
از اینترنت برای خودتان حد و مرز بگذارید و در یک زمان 

فقط روی یک برنامه یا یک وبسایت تمرکز کنید.
کارها را یکی یکی انجام دهید

ما در میان فرهنگی غرق شده ایم که به انجام چند کار بطور 
همزمان بها می دهد. در این فرهنگ افرادی که از عهده 
انجام چندین وظیفه بطور همزمان برمی آیند، تحسین می 
شوند، حتی اگر نتیجه کار آنها ایده آل نباشد. بنابراین اگر 
می خواهید در چنین محیطی از دیگران عقب نمانید، هر 

کاری را بطور جداگانه ولی با نظم و دقت باال انجام دهید.
هیچ کاری نکنید

راه حلی که کونیکووا برای سرریز اطالعاتی ارائه می دهد، 
او استدالل می کند که این کارآگاه مشهور به مغز خود 
استراحت زیادی می دهد. کونیکووا می گوید: »شرلوک 
روی مبل راحتی اش می نشیند و هیچ کاری نمی کند.«هر 
روز در حدود 10 دقیقه به خودتان استراحت بدهید و این 

زمان را به »هیچ کاری نکردن« اختصاص دهید.
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و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزيديد و برای شما آشکار 
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حدیث روز  

داناترين مردم به خدا، پرخواهش ترين آنان از اوست.
اميرالمومنين علی )عليه السالم(

سبک زندگی

چهار روش برای استراحت دادن به مغز

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- فاتح - گالبی- نوعی 
موسیقی جاز - کیف مسافرتی2- 
سرخ  خاک   -3 کج  مرض- 
تازه رسیده  پرآوازه -  و  - مشهور 
بر  مارکی  سیگار4-  به  دم  هر   -
کامیون - نامی دخترانه- موثر5- 
پسوند آلودگی- ناشایست - رنج و 
زحمت6- پروردگار - ساز شاکی- 
کاشتنی7-  سالح   - دادن  تکیه 
واحد  جمع-  ضمیر   - خانه  اجاره 
از   -8 یازده   - هواپیما  شمارشی 
وسایل نقاشی ساختمان - پستی و 
فرومایگی 9- تصدیق آلمانی- زن 
رستگار - دشنام - بخشی از خانه 
10- بی پایه - همسر مرد  - رنگی 
از  خنک11-  و  سرد   - مو  برای 
رودهای ایران- از توابع کرمانشاه- 
جهات  از  مغولی12-  پادشاه 
دوستی-  در  اخالص   - اصلی 
رایحه-   -13 مالیدنی  پارچه 
مطهر  و  پاک  مخزن االسرار- 
و  خوشبخت  تازی14-  ضمیر   -
محل  متدین15-   - سعادتمند 
عبور- سقف دهان - »هرگز نه« 

تازی- یکباره.

فوتبال  تیم   -1 عمودی: 
ایتالیایی - محل عبادت مسیحیان 

بو   - قبیله  سرور  بطن2-   -
توفان   - غذا  چاشنی  کشیدن3- 
دریا - دوره درسی - تلخ عرب 4- 
پایتخت اتریشی- بیماری - حرف 
و  وقت   -5 کننده  کسر   - نفرت 
درخشان   - صبور  سنگ   - مدت 
روز   - اعتماد  مورد  تابان6-  و 
از  بدنامی7-  و  رسوایی   - جمعه 
توابع کردستان- بوی پشم سوخته 
یکپا -  - طریق و مسیر 8- قدم 
نجیب و اصیل- زن و شوهر نسبت 
به هم- قلب 9- کشتی جنگی - 

و  »شیطان«10-  جمع  رفوزه- 
کارگردان   - پرخرج  دروی 
»خسته  تلویزیونی  مجموعه 
 -11 نادان  مخفف  دالن«- 
راه  شایسته-  و  درخور   - بوستان 
زمستانی-  ماه  نقاش-  یافتن12- 
جنگی13-  گوسفند  ترکی-  سفید 
خودمان  شهر  دلسوزی-   - ساده 
کشوری  سفالگری14-  خاک   -
خوردنی   -15 دنباله  اروپایی- 
و  رساندن  دست   - ناخوشایند 

گرفتن - همنشین.
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مسیبوکقدصمدمحم1
یمانردامهلاسر2
سارهکیرابسبای3
ینادااهنهوبل4
سییمارندیزگن5
یبرومنبرکرمد6
پمرنیمارلایر7
یروشدییاتهبدن8
یمشیارسرسادگ9
اینلدنهباقنا10
تدردمهاتلدنر11
شلواسمیارماس12
کوانهدرملدارت13
دیهمتودراوکسا14
هدناوخانسیدوان15

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

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

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

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

فروش سوپر مارکت روبروی بیمارستان 
امام رضا)ع( با تمام امکانات فی: 12 میلیون  

32237053 -09151643571

آهن آالت ذوبی و دست دوم شما 
را با نازل ترین قیمت خریداریم.

09155616412 - امیری

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
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د 
ص

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش یا معاوضه 3 قطعه زمین 
حدود 100 متر به باال در

 معصومیه پایین  09155625297

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

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

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

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

پخـش و نصـب 

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و یک 
منشی خانم آشنا به کامپیوتر جهت 
کار در رستوران شاندیز نیازمندیم.
32446825 -09359280927 

به یک منشی خانم جهت کار در 
تاالر رستوران با روابط عمومی 

باال نیارمندیم 
09155616478 - 32222490

به یک شاگرد جهت کار در سوپر مارکت 
نیازمندیم.    09151606989 

پخش تراکت تبلیغاتی 
کاندیداها 

روزی 50000 عدد 
تضمینی و تخصصی 
 09389282099

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ 
و پاسداران، جنب پالک 8  تلفن :  31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیـک رایگـان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 18 تا 1 بامداد



اگر شما هم جزء بیماران دیابتی هستید، احتمااًل به 
شما نیز گفته شده که نمی توانید میوه مصرف کنید و 
از آنجا که موز و هندوانه خیلی شیرین هستند، نباید 
آنها را بخورید. همینطور آب میوه ها، به ویژه آنهایی 
که شیرین شده اند، دارای کربوهیدرات بیشتری از کل 
یک میوه هستند و به دلیل افزودن قند برای طعم 

باشند.  می  نیز  بیشتری  قند  حاوی  آنها،  کردن  دار 
کمتر  نیز  آنها  فیبر  بگیرید،  را  ها  میوه  پوست  اگر 
می شود. تنها ۲ قاشق غذاخوری کریزین، حاوی ۵ 
قاشق چایخوری شکر است. بهتر است افراد دیابتی 
از مصرف آب میوه ها خودداری کنند. آب میوه ها 
حتی اگر ۱۰۰ درصد طبیعی هم باشند، قند خون را به 

سرعت باال می برند چرا که قسمت گوشتی میوه که 
حاوی فیبر است از آن خارج شده است. به عالوه، با 
مصرف آب میوه ها بدون اینکه بدانید کالری زیادی 
مصرف می کنید. مثاًل ۱۰۰ گرم آب میوه، حاوی ۶۰ 
کالری، ۱۵ گرم کربوهیدرات و ۱۵ گرم شکر می باشد. 
بهتر است از میوه های تازه یا یخ زده آنها استفاده کنید.

بیماران دیابتی؛ از مصرف میوه های خشک شده و آب میوه ها بپرهیزید
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اعزام برترین های تیراندازی
 به مسابقات تفنگ و تپانچه بادی کشور 

قاسمی- »حسینی« مربی هیئت تیراندازی با تفنگ استان از اعزام تیم 
هیئت تیراندازی کانون بسیج استان به مسابقات کشوری خبر داد. به 
گفتۀ وی برترین تیراندازان کانون فرهنگی بسیج جوانان در اولین مرحله 
مسابقات تفنگ و تپانچه بادی سال 9۶ در سالن تخصصی تیراندازی 
استادیوم آزادی تهران برگزار می شود، اعزام خواهند شد. وی گفت: در 
بخش تپانچه ۶ نفر و در بخش تیراندازی ۱۱ نفر اعزام می شوند و 
مسابقات آقایان در ۲۱ اردیبهشت و بانوان ۲۲ اردیبهشت خواهد بود.

اعالم نتایج شتر سواری نهبندان 
در مسابقات ملی شتر سواری استان اصفهان

در  شترسواری  ملی  مسابقات  دوره  هفتمین  در  نهبندانی  شترسواران 
ورزنه استان اصفهان شرکت نمودند. پنج شتر سوار نهبندانی در هفتمین 
دوره مسابقات ملی شترسواری در ورزنه استان اصفهان جمعه مورخه 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  نمودند.  9۶/۰۲/۱۵ شرکت 
جوانان شهرستان نهبندان، هفتمین دوره مسابقات ملی شترسواری در 
منطقه تفریحی واحه در شهر ورزنه برگزار شد و نفرات برتر مشخص 
شد. این مسابقات در شهر تاریخی ورزنه برگزار و در پایان کامبیز آصور 
به عنوان نفر اول از استان هرمزگان، اسحاق باصری از استان سیستان 
و بلوچستان و میر محمد رشیدی از استان کرمان به عنوان نفر سوم 
مشخص شد. در این مسابقه تا لحظات آخر اسحاق باصری نفر اول بود 
اما چند متر پیش از خط پایان توقف کرد و نفر دوم از او سبقت گرفت و 
اول شد. در این مسابقه 3۵ نفر از ۶ استان در قالب ۱۲ تیم در مسافتی 
به طول 3 کیلومتر برگزار شد. همچنین به جوان ترین شتر سوار که 
از شهرستان نهبندان نیز بود از طرف فدراسیون هدیه ای اهدا شد.

خبر بد برای پرسپولیس
کاپیتان الهالل دیدار برابر الریان را از دست داد

از  قطر  الریان  برابر  حساس  دیدار  برای  را  خود  کاپیتان  الهالل 
گزارش  به   نیست.  پرسپولیس  برای  خوبی  خبر  این  که  داد  دست 
 ایسنا  و  به نقل از العاجل، در یکی از حساس ترین بازی های  هفته 
پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا الریان قطر در ورزشگاه 
دیدار  این  کرد.  خواهد  پذیرایی  عربستان  الهالل  از  خود  خانگی 
سرخ  که  جایی  تا  است  حساس  و  حیاتی  بسیار  پرسپولیس  برای 
الهالل  که  می کنند  پیدا  راه  بعد  دور  به  صورتی  در  تنها  پوشان 
البته  بتواند به پیروزی برسد و یا بازی با تساوی به پایان رسد و 
بد  خبر  دهند.  شکست  آزادی  در  را  الوحده  هم  برانکو  شاگردان 
درست  الهالل  کاپیتان  القحطانی  یاسر  که  این  پرسپولیس  برای 
داشت،  که  زیادی  درد  خاطر  به  متاسفانه  بازی  از  قبل  شب  در 
نتوانست تمرین کند و دیدار حساس برابر الریان را از دست داد تا 
الهالل یکی از کلیدی ترین بازیکنان خود را در اختیار نداشته باشد.

چیپس سبزیجات هم 
آنقدرها سالم نیست !

سبزیجات  چیپس  جوان-  خبرنگاران  باشگاه 
طرفداران بسیاری دارد و عده ای تصور می کنند 
این  غذایی  ارزش  آن  در  موجود  سبزیجات 
با  است.  کرده  دوچندان  را  خوشمزه  خوراکی 
تصور می کنند چیپس  افراد  از  بسیاری  اینکه 

سبزیجات کالری کمتری نسبت به چیپس های 
معمولی دارد، اما این عقیده اساساً اشتباه است. 
یک بسته چیپس سبزیجات معادل هشت قاشق 
غذا خوری شکر دارد و اگر چه این چیپس از 
سبزیجاتی مانند چغندر، هویج و سیب زمینی 
از قند طبیعی است  اما سرشار  تشکیل شده 
که وزن را به طور قابل توجهی باال برده و 
سوخت و ساز بدن را با مشکل مواجه می کند.

نشانه های هشداردهنده افت قند خون 

اگر ناگهان و بدون دلیلی مشخص با افراد دیگر 
تند برخورد می کنید و آستانه تحمل شما به 
شدت پایین آمده است، این امکان وجود دارد 
نیاز داشته  که به دریافت قند یا کربوهیدارت 
باشید. در ادامه با برخی نشانه های قند خون 
پایین )هیپوگلیسمی( بیشتر آشنا می شویم: ۱. 

 .۲ دلیل(  بدون  عصبانیت  پذیری)  تحریک 
از   .۵ سرگیجه   .4 لرزش  و  تکان   .3 تعریق 
دست دادن تمرکز ۶. پرش های عضالنی 7. 
از دست دادن هوشیاری. مصرف قرص گلوکز 
به عنوان یک راه حل کوتاه مدت برای بیماران 
دیابتی می تواند به تنظیم قند خون کمک کند. 
بنابراین حصول اطمینان از این که قند کافی 
در بدن شما وجود دارد نیز بسیار مهم است.

نخود فرنگی و کنترل وزن

نخود فرنگی منبع ارزشمندی از پروتئین است. 
شرایط  تأثیر  تحت  آن  پروتئین  میزان  البته 
قابلیت  است.  ژنتیکی  فاکتورهای  و  محیطی 
هضم پروتئین آن از سویا و برخی حبوبات دیگر 
 CVD بهتر است. توانایی نخود فرنگی در بهبود
و کاهش وزن ممکن است به محتوای باالی 

پروتئین آن مربوط باشد. عالوه بر وجود نشاسته 
و نشاسته مقاوم به هضم، نخود فرنگی فیتات هم 
دارد. نشاسته آن قابلیت هضم کمی دارد. به علت 
این که نمایه گالیسمیک آن پایین است، به نظر 
می رسد در درمان دیابت نوع ۲ مفید باشد. عالوه 
بر این، فیبر آن ممکن است کلسترول خون را 
اولیگوساکاریدهای آن نیز رشد  کاهش دهد. 
باکتری  های مفید در روده را تحریک می کند.

آب نارگیل؛ نوشیدنی با ارزش 

آب نارگیل مایعی است که در درون نارگیل به 
استخراج شود،  باید  و  دارد  طور طبیعی وجود 
اما شیر نارگیل از چرخ کردن خود نارگیل به 
دست می آید. در واقع می توان گفت شیر نارگیل 
عصاره گوشت نارگیل است. هر چند که تاکنون 
نارگیل  آب  با  رابطه  در  محدودی  تحقیقات 

از  برخی  به  اما محققان  صورت گرفته است، 
از  برده اند.  پی  ماده  این  محتویات  و  خواص 
نارگیل شامل 94 درصد آب  اینکه آب  جمله 
است و میزان کالری آن بسیار پایین است. آب 
نارگیل منبع خوبی از انواع ویتامین های B و 
پتاسیم است. این مایع حاوی الکترولیت ها، انواع 
اسیدها  آمینو  و  آنزیم ها  گیاهی،  هورمون های 
است. برخی مواد آن  خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. 

زغال اخته بخورید به هزار دلیل

زغال اخته به کاهش سطح کلسترول نیز کمک 
می کند. پلی فنول های موجود در آن باعث کاهش 
کلسترول خون می شوند و برای سالمتی قلب 
مفید هستند. این میوه حاوی مقادیر زیادی آهن، 
 ,B۲ ,E, B۱ کلسیم، اسید فولیک، ویتامین های
C و فالوونوئیدها است. زغال اخته حاوی بیش 

از ۱۰ درصد تانن، قند، پکتین، اسیدهای آلی و 
رنگدانه است. این میوه خوشمزه کم کالری است 
و باعث اضافه وزن نمی شود. همچنین این میوه 
منبع خوبی برای فیبر است. آنتوسیانین موجود 
فالوونوئیدها  گروه  از  رنگدانه ای  زغال اخته  در 
می  باشد که عامل رنگ قرمز در گوجه فرنگی 
است. میوه های خانواده گیالس و زغال اخته 
حاوی مقادیر خیلی زیاد  آنتوسیانین هستند.

هشدار  بانک  پاسارگاد در عملیات کارت به کارت

کارگر آنالین- بانک  پاسارگاد در خصوص کالهبرداری های احتمالی در عملیات انتقال 
وجه کارت به کارت به مشتریان خود هشدار داد. این بانک در اطالعیه ای اعالم کرد: 
دریافت هرگونه تماس تلفنی و یا پیامک مبنی بر »برنده شدن در قرعه کشی همراه اول، 
کمک هزینه عتبات عالیات، برنده  شدن در قرعه کشی مسابقه رادیو جوان، رادیو معارف 
و ... « کالهبرداری است. بانک پاسارگاد از مشتریانش خواسته از قبول درخواست تلفنی 
و یا حضوری افراد ناشناس در خصوص انجام هرگونه عملیات بانکی از جمله انتقال 
وجه کارت به کارت و ارایه رمز اول و دوم کارت عابر بانک و غیره خودداری کنند. 
در این اطالعیه تاکید شده  انتخاب زبان انگلیسی برای انتقال وجه، مخصوص افراد 
غیرایرانی است و اگر قرار است وجهی به حساب شما واریز شود و یا انتقال یابد، الزم 
نیست شما به باجه عابر بانک مراجعه کنید. این بانک از مشتریانش خواسته از دادن 
کارت عابربانک خود و رمز آن به افراد ناشناس جهت دریافت وجه، خودداری کنند.

کشف 80کیلوگرم حشیش و 68 هزار نخ سیگار در استان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 8۰ کیلوگرم حشیش در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن کاهنی گفت: تیم گشت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان هنگام کنترل محورهای فرعی بیرجند به یک دستگاه سواری پژو 4۰۵ مشکوک شدند و خودرو را متوقف 
کردند. که در بازرسی از خودرو 8۰ کیلوگرم حشیش در غالب ۱43 بسته که به طرز ماهرانه ای در صندوق عقب 
خودرو جاساز شده بود کشف شد. سرهنگ کاهنی تصریح کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و با دستور مقام 
قضایی روانه زندان شدند. فرمانده انتظامي شهرستان فردوس نیز از توقیف یک دستگاه خودروی اتوبوس و کشف 
کاالی قاچاق به ارزش ۱۱۱ میلیون ریال در فردوس خبر داد. سرهنگ محمد هوشنگي گفت: مأموران ایستگاه 
بازرسي گلشن فردوس هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه اتوبوس مسافري مشکوک و خودرو را 
به الین بازرسي هدایت کردند که در بازرسی از این خودرو تعدادي اقالم خارجي بدون مجوز شامل : ۶8 هزار و 
۶۰۰ نخ سیگار ، 48 عدد ادکلن ، ۲8 بسته انواع لوازم آرایشی و ۲8۱ ثوب انواع البسه زنانه و دخترانه کشف 
شد. این مقام انتظامي گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایي شد.

3 کشته در حادثه رانندگی 
محور مواصالتی فردوس و  بشرویه 

حادثه رانندگی محور فردوس- بشرویه 3 کشته و یک 
مصدوم بر جای گذاشت. جانشین رئیس پلیس راه استان 
خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: در این حادثه 
بامداد روز گذشته در کیلومتر 3۰ محور فردوس-  که 
بشرویه رخ داد یک دستگاه پراید با یک دستگاه کامیون 
برخورد کرد که بر آثر آن راننده ۲۶ ساله و دو سرنشین 
۲۵ و ۲7 ساله در دم جان باختند. سرهنگ نیک مرد 
افزود: سرنشین دیگر پراید مصدوم و به بیمارستان شهید 
چمران فردوس منتقل شد. وی علت این حادثه را بی 
احتیاطی راننده پراید به دلیل توجه نکردن به جلو عنوان کرد.
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

با جشن های شکرگزاری میالد مهدی موعود عجل ا... تعالی فرجه به استقبال طلوع بامداد بشریت می شتابیم
ستاد مردمی غدیر با همکاری هیئت ها و مساجد ذیل برگزار می کند:

سخنران ساعت و مکان تاریخ 
حضرت حجت االسالم دهشتبعد از نماز مغرب و عشا مسجد امام حسن مجتبی)ع( خیابان معلم چهارشنبه شب 96/02/20 
حضرت حجت االسالم دهشتبعد از نماز مغرب و عشا مسجد حضرت محمد رسول ا...)ص( خیابان غفاری پنجشنبه شب 1396/02/21

جناب آقای دکتر دیانی بعد از نماز مغرب و عشا مسجد جامع پایین شهر خیابان انقالب 
بعد از نماز مغرب و عشا حرکت کاروان شادی از هیئت ابوالفضلی به سمت هیئت صاحب الزمانی )عج(

حضرت حجت االسالم دهشتساعت 21 )9 شب( هیئت صاحب الزمانی)عج( خیابان حکیم نزاری 
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 24 )12 شب( مراسم احیا مسجد امام جعفر صادق)ع( فلکه اول سجادشهر

ساعت 8:30 صبح حرکت کاروان شادی از هیئت ابوالفضلی به سمت بازار مرکزیجمعه صبح میالد 96/02/22
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 9 صبح مکتب نرجس )ویژه خواهران(

حضرت حجت االسالم دهشتساعت 10 صبح بازار مرکزی 
حضرت حجت االسالم دهشتساعت 5 بعدازظهر بیت الزهرا)س( مسجد امام حسین)ع(شنبه 96/02/23

 ستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه
 همشهری والیتمدار و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت )ع( اعیاد شعبانیه و خاصه والدت با سعادت منجی عامل بشریت قائم آل محمد مهدی موعود )عج( مبارک

در آستانه نیمه شعبان به مناسبت یک سنت حسنه دیرین همه ما در روز 14 شعبان برای زیارت اهل قبور و درگذشتگان خود راهی آرامستان ها می شویم
 و برای شادی روح عزیزان از دست رفته خود با ذکر فاتحه، قرائت قرآن و توزیع هدایای مختلف دست به دعا بر می داریم.

چه پسندیده و زیباست که به جای خرید تنقالت برای توزیع در مراسم برات که گاهاً اصراف هم می شود، ما شما را به آخرتی پایدار و ماندگار جهت اموات تان دعوت می نماییم. 
لذا با هدیه مبلغی معادل همان خرید تنقالت برای ساخت و مرمت اعتاب مقدسه در شهرهای نجف ،کربال، کاظمین، سامرا و ساخت صحن بزرگ حضرت فاطمه زهرا )س( در نجف

 در نظر بگیریم. قطعاً با این یاری شما روح اموات شاد و این صدقه جاریه مادام العمر عنایت ائمه اطهار )ع( را در پی خواهد داشت.
 آیا می دانید با کمک های اندک شما می توان اثری ماندگار و اقدامی بسیار عظیم در ساخت اعتاب مقدسه برداشت و به رونق معادن و کارخانه های استان مان کمک کرد.

منتظر یاری و همراهی شما در این اقدام والیی هستیم.

شماره کارت: 6273811087460223 بانک انصار   شماره حساب:  13-2695957-043-4210 بانک انصار 
آدرس: بیرجند - خیابان مدرس 4 - پالک 28    شماره تماس: 32232333 
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میرسلیم: من خودم برنامه دارم 

و پای کار می مانم

سیدمصطفی میرسلیم کاندیدای انتخابات ریاست 
در  تهران  دانشگاه  دانشجویان  در جمع  جمهوری 
پاسخ به این سوال که آیا حاضر است به نفع یکی از 
کاندیداها کنار برود یا خیر، گفت: من همه نامزدها 
مثال در  برای  آنها کار کرده ام.  با  و  را می شناسم 
دوران معاونت سیاسی من در وزارت کشور، آقای 
جهانگیری فرماندار جیرفت بود با سایر آقایان نیز 
کار کرده ام اما خودم برنامه دارم و پای کار می مانم.

جهانگیری: شش بار لیست اموالم 
رابه قوه قضاییه ارائه داده ام

ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
در  نقطه خاکستری  اینکه یک  بیان  با  جمهوری 
زندگی من پیدا نمی کنید گفت: 6 بار ایست اموال 
خود و فرزندانم را به قوه قضاییه ارائه داده ام. اسحاق 
جهانگیری  تصریح کرد: آنهایی که فهرست اموال 
آقایی  ندهند، همین  اند شعار  نکرده  ارائه  را  خود 
که این موضوع را بیان کرد باید طبق قانونی که 
مصوب است شهرداران کالنشهرها از جمله تهران، 
معاونان شهردار و شهرداران مناطق از دی ماه ٩٥ 
فهرست اموالشان را به قوه قضاییه می دادند، چرا 

تا االن فهرست اموالشان را نداده اند؟

هاشمی طبا: موضوع اشتغال را نباید 
در غالب کاریکاتور به مردم ارائه کرد

هاشمی طبا با تأکید بر شفاف سازی در موضوع 
قالب  در  را  موضوع  این  نباید  گفت:  اشتغال، 
حقایق  با  باید  و  کرد  ارائه  مردم  به  کاریکاتور 
روبرو شد. وی با تأکید بر اینکه معضل بیکاری با 
کشاورزی خاتمه نمی یابد، اظهار کرد: ما سه میلیون 
به  میلیون  داریم که سالیانه یک  بیکار  در کشور 
آن اضافه می شود اما می توان با رونق دادن بحث 

گردشگری بخشی از مشکل اشتغال را حل کنیم.

محمد باقر قالیباف: امروز دغدغه 
دولت دغدغه مردم نیست

ریاست  انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای 
دغدغه  دولت،  دغدغه  امروز   : گفت  جمهوری  
در  دارند  تالش  همیشه  ها  دولت  نیست.  مردم 
شرایط سختی که برای مردم به وجود می آید، 
به حمایت و کمک مردم بیایند. ما معتقدیم امروز 
آنها  ترین  مهم  که  دارند  هایی  دغدغه  ما  مردم 
تصریح  قالیباف  است.  کشور  اقتصادی  بحران 
کرد: در سال های اخیر دیده شد که روند اداره 
کشور در مسیر خوبی قرار نگرفته است؛ البته هیچ 
گاه نمی خواهم منکر زحمات عزیزان شوم چرا 
که این خارج از انصاف است اما هر کاری یک 
معدل و نتیجه ای دارد. جمع بندی من از عملکرد 

امروز دولت نیز جمع بندی مناسبی نیست.

روحانی: هر مقدار نگران باشید بدانید 
مردم ما پاسخ شما را خواهند داد

دوره  دوازدهمین  کاندیدای  روحانی  حسن  دکتر 
»می خواهم  اظهار  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
برای  این روزها چه شده که  از شما سؤال کنم 
کاسبان تحریم این همه غصه ایجاد شده است؟« 
گفت: هر مقدار نگران و ناراحت باشید بدانید این 
مردم بزرگ ما 12 روز دیگر پاسخ شما را خواهند 
کرد  اعالم   ٩2 خرداد  انتخابات  در  ما  ملت  داد. 
 ٩2 خرداد  در  ما  ملت  ندارد،  قبول  را  خشونت 
اعالم کرد راه حصر و انزوای ایران را نمی پذیرد.

باید امضاهای طالیی از بین برود؛
 تنها اراده جدی دولت نیاز است

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: باید امضاهای 
طالیی از بین برود و این کاماًل قابل کنترل است، 
تنها اراده جدی دولت نیاز است.سید ابراهیم رئیسی 
یادآور شد:  از کشور  نخبگان  پدیده خروج  درباره 
نخبگان  خروج  از  کشور  در  کار  و  کسب  رونق 
جلوگیری می کند، امروز بسیاری از نخبگان امکان 
کار مناسب در کشور را ندارند و اگر فضای کسب 
و کار را مناسب ببینند حتما به کشور بازمی گردند.

علیرضا زاکانی: وعده های رئیسی
 و قالیباف شدنی است

نماینده سابق مردم تهران در مجلس گفت: مردم 
آگاه بدانید که وعده های آقایان رئیسی و قالیباف 
شدنی است و ایجاد ٥ میلیون شغل با استفاده و 
شناخت از ظرفیت های کشور شدنی خواهد بود. 
علیرضا زاکانی با عنوان اینکه شرکت های دولتی 
و  پولی  بنگاه های  که  هستند  خلوت هایی  حیاط 
کرده،  ایجاد  برخی  برای  را  نجومی  حقوق های 
افرادی هستند که 40 سال در  افزود: در کابینه 
سمت دولتی بوده و از حیاط خلوت ها هم استفاده 
کرده و قرار است 400 سال دیگر هم باشند و در 

آن شرکت ها پول روی هم بگذارند.

زنگنه: یک ویرانه تحویل گرفتیم

اطالع  پایگاه  که  تصویری  پیامی  در  نفت  وزیر 
رسانی دولت منتشر کرده، گفته است: زمانی که 
می خواستم وزیر شوم در مجلس گفتم می دانم 
اگر به من رأی بدهید مرا به هتل پنج ستاره نمی 
فرستید؛ ما یک ویرانه تحویل گرفتیم. از سویی 
دیگر فکر می کردم داریم وارد میدان مینی می 
شویم که خارجی ها آن را گذاشته اند ولی انتظار 
تیراندازهای  تک  از  که  تیرهایی  تعداد  نداشتم 
خودی به سمتم بیاید از تعداد مین هایی که در 

زمین کاشته شده است بیشتر باشد.

اختصاص اعتبار برای جبران خسارت های سیل
صدا وسیما- مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری گفت: با توجه به حجم خسارات و پیگیری های انجام شده، سهم خراسان جنوبی از این اعتبار قابل توجه است که رقم دقیق آن 
تا هفته آینده اعالم می شود. میرجلیلی افزود: این اعتبار برای جبران خسارت های سیل زمستان پارسال و بهار امسال به خراسان جنوبی اختصاص یافته است که با توجه به درصد 
خسارات به تمام شهرستان ها پرداخت می شود .وی افزود: این اعتبار برای زیرساخت ها، تأسیسات زیربنایی، برق، راه ها، شبکه های آبرسانی و آب و فاضالب هزینه خواهد شد.
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آغاز ثبت نام در کاروانهای حج تمتع 96 

دادرس مقدم- مدیر حج و زیارت استان از آغاز ثبت نام 
کاروانهای حج تمتع ٩6 از یکشنبه مورخ ٩6/02/24 
خبر داد و افزود اسامی کاروانها و جزئیات ثبت نام 

در روز پنجشنبه مورخ ٩6/2/21 در جراید استانی 
گفت:کلیه  نوفرستی  شد.ابوالفضل  خواهد  منتشر 
نام  ثبت  به  نسبت  تاریخ ٩6/2/21  تا  کسانی که 
 اولیه در شعب بانک ملی با واریز مبلغ 10 میلیون

 تومان اقدام نمایند می توانند از ساعت ٩ صبح روز 
یکشنبه مورخ ٩6/2/24 به مدت ٥ روز به کاروانها 
مراجعه نموده و ثبت نام نمایند و در غیر این صورت 
از دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان 8/30/8٥ 
دعوت به عمل خواهد آمد.وی افزود:دعوت از این 
دسته از متقاضیان صرفا منوط به وجود ظرفیت خالی 

در کاروان ها می باشد

 دشمن با واژه های شادی و آزادی 
جوانان را تحت تاثیر قرار می دهد

تسنیم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان 
اینکه اصل اسالم یک فرهنگ برای نجات انسان 

است گفت: دشمن با واژه هایی مانند آزادی و شادی 
جوانان را تحت تاثیر خود قرار می دهند و مهم ترین 
آسیبی که بعد از انقالب بر کشور وارد شد در زمینه 
علم بود. آیت ا... عبادی در دیدار با کارکنان و بسیجیان 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند اظهار کرد: عملی که 

همراه با طهارت نفس نباشد مانند علم ابلیس است.

خط گاز 
در راه 5 شهر و 96 روستای استان

کاری-  مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی  
عنوان کرد: عملیات اجرایي گازرسانی به ٥ شهر و٩6 
 روستا در  استان اجرا می شود.دشتی اظهار کرد :

استان  خانوار شهری  درصد  از ٩2  بیش  اکنون   
به  تحت پوشش گاز طبیعی هستند و گازرسانی 
شهرهای گزیک، طبس مسینا، زهان، نهبندان و 
دیهوک نیز با اعتباری بالغ بر 113٥ میلیارد ریال 
در دست اجرا است که با بهره برداری از این پروژه 
ها ، درصد خانوار شهري بهره مند از گاز طبیعی به 
حدود ٩8 درصد خواهد رسید.وی با اشاره به اینکه 
در حال حاضر بیش از 3٥ درصد خانوار روستایی 
طبیعی  گاز  نعمت  از  روستا    203 شامل  استان 
برخوردار هستند ، افزود : گازرسانی به ٩6 روستای 
در  ریال  میلیارد  بر730  بالغ  اعتباری  با  نیز  دیگر 
دست اجراست که با بهره برداری از این پروژه ها 
درصد خانوار روستایی بهره مند از گاز طبیعی به 
بیش از 48 درصد خواهد رسید .مدیر عامل شرکت 
گاز استان یادآور شد: تاکنون حدود 811 کیلومتر 
خطوط انتقال گاز و بیش از 4300 کیلومتر شبکه 

تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا گردیده است

برگزاری نمایشگاه محصوالت چرمی 
در خانه محله شهرداری بیرجند

شهرداری  فرسوده  بافت  دفتر  مسئول  آور-  جان 
آوا عنوان کرد: دوره  دوخت  با  بیرجند در گفتگو 
کیف چرم  به مدت چهار ماه به صورت رایگان در 
خانه محله شهرداری بیرجند برگزارشده که پس از 
طی آموزش الگو دوزی روی کاغذ و فوم ،با مهارت 
کامل دوخت کیف را با چرم انجام داده اند.تبریزی 
افزود:گواهینامه مهارت پس از آزمون در پایان دوره 
عرضه  گردد.وی  می  اعطا  کارآموزان  به  آموزشی 
محصوالت در نمایشگاه را حاصل تالش کارآموزان 
خانه محله دانست و ابراز امیدواری کرد تا دو ماه 
میراث  سازمان  همکاری  با  صنایع  بازارچه  آینده 

فرهنگی در شهر بیرجند راه اندازی خواهد شد.

آب مورد نیاز صنایع استان
 در بلند مدت تأمین می شود

تسنیم-مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی با 
بیان اینکه آب مورد نیاز صنایع استان تأمین می شود 
گفت: صنایع استان برای تأمین آب مورد نیاز خود در 
بلند مدت نگران نباشند. امامی در نشست تخصصی 
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با اشاره به اقدامات 
انجام شده برای رفع نیاز آب خراسان جنوبی اظهار 
کرد: به تازگی آگهی جذب سرمایه گذار برای تأمین 
آب استان های شرق کشور از دریای عمان منتشر 
شده است که نیاز این استان ها به آب را  تا سال  
1410 برطرف می کند. وی به نیاز آب شهرهای غرب 
استان و وجود معادن و نیاز آبی برای توسعه آن اشاره 
کرد و گفت: اختصاص آب از خط 2 یزد برای تأمین 
آب این  شهرها قطعی است و تالش می کنیم تا 

بخشی از این خط را بزودی اجرایی کنیم.

دعوت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالرضا)ع( استان از مخترعان و ایده پردازان

صندلی های داغ مناظره در دانشگاه بیرجند

افزایش 137 درصدی استقبال از سینما در نوروز امسال استان

دستگاه پاستوریزاسیون شیر شتر در مرکز رشد خالقیت و نوآوری بسیج ساخته شد

)Ava.news14@gmail.com( ) 1 ادامه خبر از صفحه ( 
وی با بیان اینکه مسائل اقتصاد جهانی به هم 
ایجاد  و  توسعه  برای  داد:  ادامه  هستند  تنیده 
تولید  باید  و  شد  کار  جهان  وارد  باید  اشتغال 
داخل با کیفیت و مرغوب باشد.وی بیان کرد: 
اقتصاد ایران در دولت گذشته با رکود رو به رشد 
و  مشکل اصلی نبود بازار فروش و سرمایه در 
در  اینکه  به  اشاره  با  ابراهیمی  بود.آقا  گردش 
چنین شرایطی ناچار به جذب سرمایه گذاری 
یازدهم  دولت  در  شد:  یادآور  هستیم  خارجی 
لغو  هراسی؛  ایران  رفع  برای  زیادی  کارهای 
تحریم ها انجام شد که به عنوان برگ زرینی 
در تاریخ ایران ثبت و ماندگار خواهد شد. این 
استاد دانشگاه تاکید کرد: اقتدارگرایان ، اقتصاد 
اجازه  خود  رای  با  شما  کردند،  نابود  را  کشور 
و  اسم، شکل  با  دیگر  بار  جریان  این  ندهید، 
قالب دیگر به قدرت برسند. در این مناظره ، 
صفدر الهی راد، نماینده ستاد انتخابات حجت 
کرد:  عنوان  نیز  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم 
برای ایجاد اشتغال باید از نیروهای متخصص 
داخلی، کارآمد و نیروی جوان استفاده کرد نه از 
افراد مسن و باید از کسانی که حوصله و توان 
کار کردن دارند، استفاده شود.وی تخصص و 
بهره مندی از علم برای ایجاد اشتغال را اولویت 
دولت کار وکرامت دانست و ادامه داد:دانشگاه 
بیرجند از 40 سال گذشته تاکنون افراد زیادی 
در رشته های مختلف تربیت کرده است آنها 
ظرفیت های واقعی این جامعه هستند که باید 
از وجودشان استفاده شود.الهی راد با بیان اینکه 
دولت فعلی هر مشکلی که دارد بر گردن دولت 
در  تنها   : اندازد تصریح کرد  و دهم می  نهم 
فضای صلح و آرامش می توان اشتغال ایجاد 
روی  به  را  خود  چشمان  توان،  نمی  و  کرد 
رئیسی  اسالم  حجت  ستاد  بست.نماینده  آن 
جمهور  رئیس  طلبان  کرد:اصالح  خاطرنشان 
آمریکا را به عنوان کدخدا معرفی می کنند و 

مذاکره با او را اجتناب ناپذیر می دانند.

یکی از اهداف انقالب اسالمی ایران
 توسعه مدل بومی 

در عرصه اقتصادی کشور است
 محمدعلی قاسم زاده نداف که به نمایندگی از 
طرف ستاد محمد باقر قالیباف سخن می گفت 
با انتقاد از سخنان دکتر آقا ابراهیمی نماینده 
ستاد روحانی گفت: این بزرگوار به رغم اینکه در 
حوزه سیاسی و علمی فعالیت دارد اظهاراتش، 
دور از شان یک عضو هیات علمی دانشگاه با 
از  یکی  یادآور شد:  است. وی  استادی  مرتبه 
اهداف انقالب اسالمی ایران توسعه مدل بومی 
در عرصه اقتصادی است، آنهایی که راه برون 
رفت از مشکل اقتصادی کشور را تنها از رهگذر 
ارتباط با غرب و بویژه آمریکا می دانند ،توسعه 
بر مبنای الگو های تجدید پذیر صندوق بین 
المللی پول و بانک جهانی مد نظرشان است 
در حالیکه ما انقالب کردیم که اقتصاد بومی 
مدل  ارائه  داعیه  ما  باشیم  داشته  را  خودمان 
بر  را  دیگر  برای کشورهای  اقتصادی  توسعه 
اساس اندیشه های دینی و ظرفیت های بومی 

داریم ،به گفته نداف  شماری از افراد منسوب 
به دولت یازدهم نقش زیادی در واردات کاالی 
داد:  ادامه  قالیباف  ستاد  نماینده  دارند،  قاچاق 
منابع عظیم نفت و گاز در ایران است و کشورما 
در چهار راه موقعیت و ظرفیت ژئوپلوتیک ژئو 
دنیا  در  کشورها  ژئواکومونیک  و  استراتژیک 
بی نظیر است و بسیاری از کشورها نسبت به 
موقعیت ایران افسوس می خورند. قاسم زاده 
در  که  توانی  ظرفیت  کرد:  خاطرنشان  نداف 
هسته های دانش بنیان کشور در مراکز رشد 

پارک علم و فناوری وجود دارد می تواند اقتصاد 
کشور را متحول کند. بنده متاسفم که فضای 
چهارچوب  از  خارج  اظهارات  با  مناظره  این 

نماینده روحانی به حاشیه رفت

در  و  در جامعه  زنان  اشتغال  و  نقش 
دولت نماینده شما چه جایگاهی دارد؟

نماینده ستاد حسن روحانی در پاسخ به پرسش 
نقش و اشتغال زنان در جامعه بیان کرد: دولت 
یازدهم موفق به کاهش تورم از 44 درصد به 
٩درصد شد و نرخ منفی اقتصاد کشور را بعد از 
٥0 سال مثبت کرد. آقا ابراهیمی با تاکید بر 
آواری که دولت های نهم و دهم بر سر کشور 
ایجاد کرده اند افزود:ما در  دولت تدبیر و امید 
با ظرفیت ها و امکانات موجود در حال جمع 
بعد  اینکه  به  اشاره  با  کردن آن هستیم. وی 
از 38سال نماینده، روسیه در مشهد با یکی از 
نامزدها مستقیما صحبت کرد تصریح کرد: واقعا 
این یک ننگ در تاریخ انقالب است که روسیه 
اکنون تبدیل به دشمن شده اما ما آوار شما را 
جمع می کنیم ولی مبارزه با کاالی قاچاق بر 
عهده نیروی انتظامی و رسیدگی به پرونده هم 
در صالحیت مراجع قضایی است. آقا ابراهیمی  
روسیه  و  چین  همان  شما  ارباب  کرد:  تاکید 
است. وی با بیان اینکه اجرای طرح تفکیک 
جنسیتی در شهرداری تهران نشان داد، شما 
به کار زنان و حضورشان در جامعه و فعالیتهای 
ادامه »الهی  ندارید.  در  اعتقادی  کشور هیچ 
راد« نماینده ستاد آقای رئیسی نیز با بیان اینکه 
انصاف این است که نماینده دولت های نهم و 
با ایشان مناظره می  دهم اینجا می بودند تا 

کردید بیان کرد: در زمان دولت احمدی نژاد 
به علت فساد هایی که در سیستم آن دولت 
هم بود در وزارتخانه ها علیه او صحبت کردم، 
نداریم،  تعصب  است،ما  موجود  هم  آن  اسناد 
شما می خواهید مشکل دکتر روحانی را توجیه 
کنید. »الهی راد« با صدای بلند بیان کرد: وای 
ایجاد اشتغال و رفع  برای  به حال دولتی که 
مشکل نگاهش به بیرون باشد، چرا این دولت 
چهار سال شعار داد و کاری نکرد و  ملت را 
قاسم  محمدعلی  منظره  این  در  کرد.  معطل 

زاده نداف ، نماینده ستاد قالیباف نیز در پاسخ 
داد به سوال نقش زنان در جامعه عنوان کرد: 
نگرش »دولت مردم« به بانوان که حدود نیمی 
از جمعیت جامعه ایران را تشکیل می دهند، و 
حتی در برخی عرصه ها در حال پیشی گرفتن 
از مردان هستند نگاهی کامال مثبت و رو به 
پنجم  یک  اینکه  به  اشاره  با  است.وی  جلو 
جمعیت ایران در تهران زندگی می کنند، مدعی 
تعهداتش  اجای  در  یازدهم  دولت  کارشکنی 
مبنی بر پرداخت 800 میلیارد تومان بابت حمل 
و نقل عمومی در شهرداری تهران شد و افزود: 
از سه هزار و 400 کارمند در شهرداری تهران 
حدود ٥44 نفر زن هستند و ان شاا... در صورت 
روی کار آمدن »دولت مردم« از ظرفیت زنان 
به خوبی استفاده خواهد شد.قاسم زاده نداف: 
ابراهیمی  آقا  اتهامات  از  بخشی  به  پاسخ  در 
نماینده دولت مستقر گفت: به اعتقاد من به 
کشور  به  انحرافی  جریان  که  میزان  همان 
دار  میدان  که  فتنه  کردجریان  وارد  خسارت 
به  بودند  اصالحات  های  چهره  از  برخی  آن 
نداف  زاده  قاسم  کردند.  وارد  صدمه  کشور 
فتنه و انحراف را دو جریان تهدید کننده نظام 
اسالمی دانست و تاکید کرد: دشمن از طریق 
تغییر  قصد  جریان  دو  این  کمک  با  و  نفوذ 
رفتارنظام اسالمی و مقابله با حاکمیت دینی 

مبتنی بر اصل والیت فقیه را دارد
 

مهم ترین مشکل ایران چیست و چه 
راهکاری در دولت دکتر روحانی ارایه 

خواهد شد؟
ستاد  نماینده  ابراهیمی  آقا  مناظره  این  در 

روحانی به سوالی مبنی بر  اینکه مهم ترین 
مشکل ایران چیست و چه راهکاری در دولت 
دکتر روحانی ارایه خواهد شد پاسخ داد: برجام 
سیاست کلی نظام بود و است که هیچ نامزدی 
علیه آن در مناظره صحبت نکرد.»الهی راد« 
با نقد سخنان نماینده ستاد دکتر روحانی بیان 
معتقد  اعتدال  و  اصالحات  های  دولت  کرد: 
به وابستگی به غرب هستند.قاسم زاده نداف 
اسبق  فرماندار  که  قالیباف  انتخابات  ستاد  از 
شهرستان بیرجند در پاسخ به اینکه مهمترین 

ترین  مهم  کرد:  عنوان  چیست  مردم  مطالبه 
قطعا  مطالبات سیاسی  امروز جامعه،  مطالبه 
نیست، بلکه مطالبات مردم به ترتیب اولویت 
اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سپس سیاسی 
است.وی با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل 
جامعه اشتغال جوانان است و گرانی و بیکاری 
کرد:  خاطرنشان  است  بریده  را  مردم  امان 
برای ازدواج جوانان وام 10میلیون تومانی در 
نظر گرفته شده بود که با این مبلغ نمی توان 
حتی مقدمات ازدواج را فراهم کرد؛ معذلک 
کرامت  هم  اندک  همین  پرداخت  برای 
جوانان را از بین می برید و از یارانه و سهام 

عدالت استفاده ابزاری می کنید. 

آیا در مدیریت کشور با سلیقه 
و محدودیت رو به به رو هستیم؟

ریاست  انتخابات  نامزد  سه  هر  نمایندگان  از 
در  آیا  که  شد  پرسیده  استان  در  جمهوری 
به  رو  محدودیت  و  سلیقه  با  کشور  مدیریت 
به رو هستیم؟ الهی راد پاسخ داد: مقام معظم 
رهبری چهار سال قبل فرمودند که نسبت به 
آمریکا بدبین هستند. قاسم زاده نداف هم شادی 
و نشاط اجتماعی را از اولویتهای برنامه و توجه 
داد:  ادامه  و  دانست،  خود  حمایت  مورد  نامزد 
»دولت مردم« به نشاط اجتماعی در چارچوب 
است.  معتقد  قوانین  و  اسالمی  های  ارزش 
نماینده ستاد قالیباف با تاکید براینکه جوانان و 
اقشار مختلف جامعه به شادی و نشاط نیاز دارند 
خاطرنشان کرد: یکی از چالش های جدی که 
قشر جوان جامعه با آن رو به رواست، افسردگی 
ناشی از مشکالت اقتصادی و معیشتی می باشد 

که نمایندگان شما آقایان برای جامعه به ارمغان 
آورده اید.آقا ابراهیمی از ستاد دکتر روحانی در 
مورد تورم بیان کرد: افزایش قیمت در جامعه 
هرگونه  وی  نیست  قبل  شدت  به  اما  داریم 

وابستگی به خارج را تکذیب کرد.

دو قطبی شدن به نفع دشمن است
آقا ابراهیمی از ستاد  روحانی در مورد تورم گفت: 
تورم یعنی افزایش قیمت ، افزایش قیمت کاال 
در جامعه داریم اما به شدت قبل نیست و ما 
هرگونه وابستگی به خارج را محکوم می کنیم.

از الهی راد در مورد نقش و جایگاه مخالف در 
دولت سئوال شد، گفت: آقای روحانی قطعا یک 
آدم دروغگوست، این رئیس جمهوری عزیز ما، 
منتقدان را بزدل و بی سواد  خطاب کرد.قاسم 
زاده نداف فرماندار اسبق بیرجند در دولت دهم 
هم در مورد دو قطبی شدن جامعه گفت: دو 
قطبی شدن به نفع دشمن است که می خواهد با 
سیاه و سفید، هیجان عمومی را تحریک و مردم 
را به خیابان ها بکشاند .به گفته وی صداقت و 
توجه به منافع ملی مانع دو قطبی شدن می 
برای  ایم،  نشسته  کشتی  یک  در  همه  شود 
نجات خود نباید کف کشتی را سوراخ و خود و 
دیگران را غرق کنیم.وی در ادامه گفت: نباید به 
دشمن کد بدهیم که تعدادی از درون حاکمیت 
از دیوار عربستان باال رفتند، و اگر در کنار روسیه 
و چین هستیم، برای تحصیل منافع ملی است. 
اظهار  باال  موضوع  با  ارتباط  در  ابراهیمی  آقا 
کرد: با رای دان به روحانی در سال ٩2 فضای 
دانشگاه نسبت به قبل بهبود یافته است.وی در 
ادامه با طرح این پرسش چرا با کسانی که از 
رفتند،  باال  تهران  در  عربستان  سفارت  دیوار 
قانون  به  همه  است  الزم  نشد،گفت:  برخورد 
احترام بگذاریم.نمایندگان ستاد هر سه داوطلب 
به  پایانی مناظره  ریاست جمهوری در بخش 
قاسم  پرداختند،  برخی دیدگاههای خود  طرح 
زاده نداف خطاب به آقا ابراهیمی گفت: آقایان 
در مورد جنگ بزرگ نمایی کردند، آنچه شما را 
از جنگ نجات داد، فرهنگ قرآنی و عاشورایی 
بود.وی بیان کرد: آمریکا به کشورهای مختلف 
ناتوان است  ایران  حمله کرد، اما در حمله به 
به پای میز  را  نبودند، شما  اگر سلیمانی ها   ،
مذاکره راه نمی دادند.وی در ادامه گفت: جریان 
اصالحات قصد دارد از نردبان روحانی باال برود 
کند. می  معرفی  مادر  از  بهتر  دایه  را  خود   و 

الهی راد، نماینده ستاد انتخابات رئیسی نیزجریان 
انقالب  در  دیکتاتوری  جریان  را  اصالحات 
شما  گفت:  ابراهیمی  آقا  به  و خطاب  دانست 
رئیس دانشگاه بیرجند بودید، چرا در زمان شما 
برخی نشریه های دانشجویی تعطیل شد.وی 
ادامه داد: شما هرگاه در انتخابات مختلف رای 
نیاوردند، اتوبوس و اموال مردم را آتش زدید، 
شما دیکتاتور هستید، ملی گرا نیستید و همانند 
کشور  برای  خارجی  جاسوسی  های  سرویس 
مشکل ایجاد کردید.الهی راد در ادامه یادآور شد: 
آقای روحانی، احتماال تا زمان تنفیذ حکم رئیس 
جمهوری بعدی ، رئیس جمهوری ایران است. 
مصطفی مالیی

اداره  سینمایی  و  هنری  امور  قاسمی-معاون 
کرد:  عنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
نوروز  روز   1٥ در  استان  سینمای  های  بلیط 
حدود 31 میلیون و ٥4٥ هزار تومان فروش 
پرفروش  افزود:  زمزم  است.سیدعلی  داشته 

ترین فیلم ها هم در این ایام، گشت ارشاد 2، 
خوب، بد، جلف و ماجراهای نیمروز بوده است.

به گفتۀ وی دلیل استقبال از سینما در نوروز 
امسال کیفیت خوب فیلم ها، تبلیغات و عالقه 

روزافزون مردم به سینما بود.

فروش بیش از 90 هزار بلیط سینما 
در سال گذشته

معاون امور هنری اداره کل ارشاد دربارۀ میزان 
فروش در سال ٩٥ هم اظهار کرد که در کل 
بوده  تومان  هزار   446 و  میلیون   332 حدود 

روز حدود 13  در هر 1٥  متوسط  به طور  که 
میلیون و 2٩8 هزار و 640 تومان است.»زمزم« 
همچنین از تعداد افرادی که به سینماها آمده اند 
هم گفت: حدود ٩0 هزار و 487 نفر در سال 
سینماهای  تعداد  رفتند.وی  سینما  به  گذشته 

این  از  داد:  ادامه  و  دانست  باب   7 را  استان 
تعداد 2 باب در بیرجند، و شهرستان های قائن، 
فردوس، سرایان، طبس و نهبندان هم هرکدام 
یک باب وجود دارد که در مجموع یک هزار و 

٩60 صندلی سینمایی در استان داریم. 

و  پژوهشی  علمی،  بسیج  سازمان  مالیی- 
فناوری سپاه انصارالرضا)ع( استان از مهمترین 
شیر  بهداشتی  بندی  بسته  راه  سر  مشکالت 
فقدان  را   ، مربوطه  مجوزهای  اخذ  و  شتر 
در  که  داند  می  شده  ثبت  علمی  اطالعات 
جهت  پاستوریزاسیون شیر شتر در ایران اقدام 
به ساخت این دستگاه نمود است. شیر شتر به 
دمای باالی 6٥ درجه حساس بوده و فرآیند 
پاستوریزاسیون  دهی  حرارت  معمول  های 
عقیلی  جواد  است.  داده  دست  از  آن  خواص 
پور مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و 
این  از  استفاده  با  کرد:  عنوان  استان  فناوری 
تاکنون  که  تحقیقاتی  با  داریم  بنا  محصول 
روش  یک  به  گرفته  صورت  جهان  در 
لبنی  صنایع  تا  برسیم  جامع  پاستوریزاسیون 
با توجه  بتوانند شیر شتر را  موجود در استان 

پاستوریزه  ثبت شده  علمی  پروتکل های  به 
کرده و در بازارهای خارج استان و حتی بین 
اشاره به حمایت  با  نماییم.وی  المللی عرضه 
های مالی و کارگاهی این سازمان در راستای 
حمایت از ایده های خالقانه در استان افزود: 
طرح هایی که در این سازمان مورد حمایت قرار 
می گیرند باید سه معیار نوآوری، کاربردی بودن 
باشند که اهمیت  اقتصادی بودن را داشته  و 
نوآوری بیش از دو معیار دیگر است.عقیلی پور 
در رابطه با این دستگاه بیان کرد: این طرح در 
از جنبه های مختلف  کارگروه های مربوطه 
نوآوری، کاربردی و اقتصادی بودن مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت و با توجه به نوآوری به 

کار رفته در آن، مورد حمایت قرار گرفت.
بیان  با  استان  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
اینکه حوزه کاری مرکز حمایت از مخترعان و 

مبتکران در این سازمان، ارائه خدمات مالی و 
کارگاهی است، یادآورشد: از تمامی اقشار جامعه، 
مبتکران و مخترعان عزیز و افراد صاحب ایده 
دعوت می شود تا برای تکمیل و اجرای طرح 

های خود از امکانات این سازمان استفاده نمایند.
سید احمد حسینی طراح و سازنده این دستگاه 
در رابطه با هدفش از ساخت این دستگاه گفت: 
است  دستگاهی  ساخت  طرح  این  از  هدف 

که در دمای کم و زمان طوالنی شیر شتر را 
پاستوریزه کند و محصول نهایی در آزمون های 
مربوطه به عنوان یک شیر پاستوریزه با مدت 
میکروارگانیسم  شدن  نابود  و  باال  نگهداری 
آزمایش  دانشگاهی  مراکز  در  خطرناک  های 
توجه  با  کرد:  خاطرنشان  شود.حسینی  می 
بومی  شترهای  شیر  متفاوت  ترکیبات  به 
دماهای  با  پاستوریزاسیون  روی  بر  تحقیقاتی 
مختلف صورت پذیرد و  نهایتاً میکروارگانیسم 
یرسینیا،  لیستریا،  سالمونال،  خطرناک)  های 
کوالی،  ای  و  اورئوس  کمپیلوباکتر، 
و  شده  نابود  شیر  توبرکلوسیز(  مایکوباکتریوم 
تست فسفاتاز بنا به استاندارد ملی پاسخ ایده آل 
رسیده و مدت ماندگاری پس از حرارت  دهی 
در دمای پایین مورد آزمایش قرار گرفته است. 

)Ava.news14@gmail.com(
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 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا؛

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید 
و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

 )بحاراالنوار،ج78،ص 347(

گام بلند »گرین« برای پیشرفت فناوری خراسان جنوبی
با همکاری مركز كامپيوتر ايليا

عصمت برزجی- شرکت پردیس صنعت سیاره سبز با برند تجاری" گرین" ، سال 
1375 در زمینه تولید و عرضه تجهیزات الکترونیکی ،کامپیوتری و زیست محیطی 
در ایران کار خود را آغاز نمود. تمرکز بر تجهیزات زیست محیطی این شرکت باعث 
شده که اکنون به عنوان برند  ایرانی در زمینه IT شناخته شود. کیس و پاور اولین 
تولیدات این شرکت بود که با باالترین سطح استانداردهای روز جهانی و سازگار با 
الزامات زیست محیطی و بهره وری انرژی وارد بازار شد و اکنون شرکت پردیس 
صنعت سیاره سبز با گسترش تولیدات خود این افتخار را دارد که تمامی تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتری را تحت نشان تجاری گرین به سراسر ایران و 
خاورمیانه ارسال کند. این شرکت در راستای حفظ و افزایش سطح کیفی عملکرد 
خود موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9002 شده است.   شرکت گرین با قدمت بیش 
از 20 سال اکنون به عنوان یکی از برترین شرکت های حوزه فناوری اطالعات در 
کشور شناخته شده است. در همین راستا سال 89 موفق به اخذ تندیس طالیی 
برترین نشان تجاری از جشنواره جوایز فناوری ایران گردید. همچنین کسب نشان 
مسین برترین تولید کننده از فستیوال ستاره های فناوری ایران و اخذ تندیس 
دیموند برترین سیستم توزیع از جشنواره مدیریت توزیع و پخش کشور از دیگر 

افتخارات شرکت پردیس صنعت سیاره سبز است. 
صداقت در ارايه اطالعات به مشتريان ، گرين را بر مدار موفقيت قرار داد

این شرکت همچنین 3 سال جایزه حمایت از مصرف کننده را دریافت نموده است. 
آنچه که شرکت پردیس صنعت سیاره سبز را بر مدار موفقیت قرار داده است صداقت 
در ارایه اطالعات به مشتریان است. تیم حرفه ای بازاریابی ،گروه سرمایه گذار در 
بخش تامین منابع شرکت با پشتوانه مالی قوی، واحد توانمند فروش با تیم مدیریت و 
کارشناسان زبده ، شبکه فروش متعهد و متخصص در سراسر کشور و گروه متخصص 
 امور مشتریان دست در دست هم زنجیره موفقیت این شرکت را تکمیل نموده اند.

IT اهداف گرين در عرصه 
حمایت پیوسته از حقوق مصرف کنندگان با محصوالت به روز و دارای کیفیت 
جهان و قیمت مناسب به همراه خدمات پس از فروش ویژه، یکی از اهداف اصلی 
شرکت پردیس صنعت سیاره سبز است. این شرکت همچنین در اهداف خود به 
دنبال فرهنگ سازی سخت افزاری و ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش سطح 

اطالعات فنی مشتریان با برگزاری دوره های آموزشی رایگان است. افزایش سطح 
بهره وری در روند تولید و ارایه محصوالت الکترونیکی با راندمان مناسب جهت 
کاهش مصرف انرژی در کشور ، افزایش سطح کنترل کیفیت و توسعه شبکه فروش 

نیز از دیگر اهداف این شرکت محسوب می شود. 
شركای تجاری خارجی، بازوی قوی" گرين" در عرضه محصوالت با كيفيت
"گرین" همچنین شرکای تجاری بزرگی نیز دارد که نتیجه همکاری این شرکت 

 HIGH,FSP GROUP, های شرکت  است.  بوده  جهان  نام  صاحب  های  کمپانی  با 
تجاری  شرکای  جمله  از    SEVENTEAM, HEC GROUP, POWER TECHNOLOGY

گرین در زمینه تولید و عرضه پاور کامپیوتر در دنیا محسوب می شوند.همچنین 
 این شرکت در زمینه  تولید و عرضه کیس کامپیوتر  با شرکت هایی از جمله 
,L A N C O O L , C H E N B R O , H E C G R O U P , L I A N L I , T U N I Q 

MIDE COM,FORTREX,CHIEFTEC,….  همکاری دارد. در زمینه تولید و عرصه 

 TUNIQ,EVERCOOL,THERMALRIGHT سیستم های خنک کننده نیز با کمپانی های
همکاری تجاری دارد. این همکاری ها باعث افزایش قدرت انتخاب برند ایرانی از 

میان صدها محصول با کیفیت می گردد.
ورود گرين  و آينده روشن فناوری خراسان جنوبی

شرکت گرین با برگزاری همایشی در خراسان جنوبی ورود خود را به خراسان 
جنوبی اعالم نمود. حضور این چنین برندهای معتبر می تواند در پیشرفت فناوری 
استان تاثیر گذار باشد. این همایش روز گذشته با حضور مسئولین واحدهای فناوری 

اطالعات دستگاه های دولتی و خصوصی در هتل کوهستان برگزار شد. 
خدمات شركت گرين در تمام استان ها يکسان 

است
مدیر بازاریابی شرکت گرین در این همایش با اشاره 
به پیشنیه بلند این شرکت اظهار کرد: برند گرین 
به عنوان برترین برندایرانی در زمینه IT فعالیت های 
خوبی درکارنامه 20  ساله خود به ثبت رسانده است. 
دکتر میرنقی با تاکید بر اینکه خدمات شرکت گرین 
در تمام استان ها یکسان است،افزود: در خراسان 

جنوبی شرکت ایلیا نماینده شرکت گرین در زمینه پخش و سرویس محصوالت 
شرکت است. وی از یکسان بودن قیمت محصوالت گرین در تمام استان ها خبر داد 

و گفت: حمل کاال نیز در سراسر کشور رایگان انجام می گیرد. 
برگزاری كالسهای استاندارد به صورت رايگان در سراسر كشور  

مدیر بازاریابی شرکت گرین با بیان اینکه محصوالت گرین با برند ایرانی توزیع می 
شود خواستار حمایت بیش از پیش مردم در استفاده از این تولیدات داخلی شد 
و گفت: برند گرین  فرصت را فراهم می آورد تا مشتری بتواند براحتی بر کیفیت 
محصوالت اعتماد کرده و از آن استفاده نماید. دکتر میرنقی همچنین از برگزاری 
کالسهای استاندارد به صورت رایگان در سراسر کشور  خبر داد. وی با بیان اینکه 
مشکالت تحریم مانع بزرگی برای توسعه محصوالت شرکت بود تصریح کرد: اما 
بعد از برجام قراردادهایی با شرکت های خارجی منعقد شد که به تهیه علم وتولید 

محصوالت در داخل کشور منجر گردید. 
نياز مشتريان عامل ارتقای كيفی محصوالت

مدیر بازاریابی شرکت گرین خاطر نشان کرد: این شرکت به تنهایی امکان پیاده سازی 
 تفکرات و ارایه محصوالت کیفی را ندارد مگر به کمک مشتریان و اعالم نیاز آنها .

دکتر میرنقی از آمادگی کامل واحد بازاریابی شرکت گرین به صورت شبانه روزی 
در راستای پاسخگویی به مشتریان خبر داد و گفت: تمام تالش ما بر این است که 
خدمات و سرویس محصوالت را به نحوه احسن انجام دهیم. وی عقد قرارداد تجاری 
با محصوالت msi  و برند جدیدtotolink  در زمینه تجهیزات شبکه و سرورهای چنبرو 

را از دیگر فعالیت های اخیر شرکت گرین عنوان کرد. 
ايرانی گرين  از محصوالت  مناقصه های خود  اجرايی در  دستگاه های 

استفاده كنند
مدیر بازاریابی شرکت گرین ابراز امیدواری کرد که خراسان جنوبی در بحث توزیع  
UPS ها جزو استان های برتر در سال 96 باشد چون این محصول از تولیدات جدید 

شرکت گرین با حجم انبوه  است. وی در پایان سخنانش خاطر نشان کرد:  انتظار 
می رود دستگاه های اجرایی در مناقصه های خود از محصوالت ایرانی گرین استفاده 
کنند و اگر تصمیم ندارد این برند را انتخاب کنند به ما اعالم نموده تا بتوانیم با ریشه 

یابی، نواقص تولیدات خود را برطرف کنیم. 

پخش  نماينده  تنها  ايليا  كاميپوتر  مركز 
محصوالت گرين در خراسان جنوبی

مدیرعامل مرکز کامپیوتر ایلیا نیز که تنها نماینده 
رسمی شرکت پردیس صنعت سیاره سبز در خراسان 
جنوبی است با اشاره به فعالیت این مرکز از سال 82 
تاکنون خاطر نشان کرد: پس از 14 سال فعالیت در 
زمینه ی IT ، در قالب  فروش سخت افزار  ، تجهیزات 
شبکه، سرور و پشتیبانی ادارات و سازمان ها، این 

مرکز توانسته با کادری مجرب و توانمند خدمات و پشتیبانی سیستم های اداری 
و دولتی را ارایه دهد. مهندس باقری هدف از برگزاری این همایش را پیوند هر چه 
بیشتر بخش خصوصی و دولتی،  ارایه و معرفی تجهیزات سخت افزاری جدید گرین 
دانست  و گفت: با معرفی محصوالت این شرکت انتظار می رود دستگاه های دولتی 
وخصوصی در انتخاب نیازهای فناوری خود از این تولیدات داخلی استفاده نمایند و 
به نوعی پشتیبان بخش خصوصی استان باشند.  وی خاطر نشان کرد: همه بسترها 
در استان برای ارایه محصوالت با کیفیت در زمینه IT فراهم شده است اما توسعه این 
 خدمات نیاز به همکاری متقابل دستگاه های اجرایی در بخش خصوصی و دولتی دارد.
در پایان آدرس و تلفن دفتر مرکزی گرین در استان خراسان جنوبی جهت هرگونه 

هماهنگی فروش و خدمات به شرح ذیل اعالم می گردد. 
بيرجند، خيابان معلم – نبش معلم ششم 056-32234334 

الزم به ذکر است:تقدیر شرکت گرین از تنهای نماینده خود در خراسان جنوبی، 
رونمایی محصوالت گرین، معرفی محصوالت مختلف توسط کارشناسان مربوطه، 
کارگاه آموزشی  و  قرعه کشی در بین شرکت کنندگان از دیگر بخش های   این 
همایش بود. همچنین در انتهای این مراسم مدیربازاریابی شرکت گرین اعالم کرد که 
این شرکت به تاثیر گذار ترین فردی که در انتخاب محصوالت گرین برای سازمان ها 
طی سال 96 موفق تر عمل کند سفر چهارروزه به همراه دو نفر از اعضای خانواده 
به کیش هدیه خواهد داد. در خاتمه مدیر مرکز کامپیوتر ایلیا اعالم کرد: دو نفر از 
زیرمجموعه های  بخش خصوصی نیز به پاس همکاری با ما در پخش محصوالت 
 گرین در خراسان جنوبی با هزینه این مرکز به جزیره زیبای کیش سفر خواهند کرد.

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزيع سيستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربين مداربسته / اعالم و اطفا ء حريق / دزدگير / راهبند 

سيستم هشدار نشت گـاز / شيرقطع گـاز / شيرحساس به زلزله
 ديتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غياب

دوربيـن پالک خوان ، تشخيص چهره ، كنتـرل سرعت
فروش دوربين مداربسته به قيمت چين

 انـرژی 
صنعـت 
ايرانيـان

با  تبریک اعیاد شعبانیه به استحضار عزیزان می رساند: ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات )در ایام برات( انجام می شود و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

و صعب العالج می گردد. 09155618482 - 32227177 
در ضمن در صورت داشتن تمایل به قرائت قرآن نیز می توانید 

با شماره های باال تماس حاصل نمایید.
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی  بیرجند

قهرمانان ورزشکار 
آقایان علی اشتری و حمید ا... اللهیاری

موفقیت درخشان شما عزیزان را درکسب

 رتبه های اول پرش طول و سوم  پرتاب وزنه
 مسابقات قهرمانی جانبازان و معلولین کشور

که در آن فعل تالش و توکل را به خوبی به همگان نشان دادید و ثابت کردید 
معلولیت، محدودیت نیست بلکه تجسم اراده است را صمیمانه حضور شما بزرگواران 

مجموعه بهزیستی، جامعه ورزش و تمامی اهالی استان خراسان جنوبی تبریک گفته 
و استمرار موفقیت هایتان را از درگاه  قادر هستی بخش آرزومندم.

علی عرب نژاد -  مدیر کل بهزیستی استان خراسان جنوبی

سرکـار خانـم الهـام پدیـد
كسب رتبه اول مسابقات سنگ نوردی جانبازان و معلولين كشور

 و همچنين رتبه سوم پرتاب وزنه را تبریک می گوییم.
حسن پدید ، حمید پدید ، وحید پدید

فروش و معاوضه ملک 
تجاری با موقعیت عالی 
 با پنج سند ششدانگ 
) سه طبقه ، همکف و 

زیرزمین( 
بلوار معلم 

 حاشیه خیابان فردوسی 
09151613680

فروش ویژه تا 96/2/25
تخمه از 4000 تومان به باال 

كانادايی - سناتور - بخارپز 
 ژاپنی - كالله - سفيد - كدو
کلــی          جزئـــی 

آدرس: انتهای خيابان مصطفی 
خمينی، جنب پالک 158 
ساعت مراجعه 16 تا 21 

09389282099

جناب آقای محمد حسین بابائی 
ضمن عرض تسلیت درگذشت مادرخانم گرامی تان

 مرحومه کوکب گرگی )همسر مرحوم غالمحسین اعتباری(
 حضور جناب عالی و خانواده محترم به اطالع می رساند: در جلسه سومین روز درگذشت آن مرحومه 
که امروز سه شنبه 96/2/19  از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلی )مصلی( 

برگزار می گردد، شرکت خواهیم کرد.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی -  داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(

اجاره واحدهای مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند در نظر دارد: تعداد 6 باب آپارتمان مسکونی، 
واقع در مدرس 23 را به مدت یک سال به متقاضیان به اجاره واگذار نماید. لذا 
متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند واقع 

در خیابان طهماسبی
 جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه یا با شماره32431110 - 09158610609 

تماس حاصل فرمایند.

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 


