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سرمقاله

حج و تبلیغات سوء 
در فضای مجازی

* مديرمسئول

چند روزی از آغاز ثبت نام كاروان هاي حج 96  
می گذرد با توجه به اين كه  بيش از يك ميليون 
با  و  تشرف هستند  انتظار  در  زائر   هزار  و 300 
عنايت به سهميه 86 هزار نفری سال جاری، با 
همزمان   است.  شده  مواجه  زائران  زياد  استقبال 
متاسفانه اخبار كذبي  در شبكه هاي مجازي در 
خصوص نا امن بودن عربستان يا انصراف زائران 
و نقل قول هاي دروغ منتشر شده كه موجبات 
واجدان شرايط  از  اندكي  تعداد  نگراني و هراس 
تشرف را فراهم كرده است .لذا بر آن شديم برای 
روشنگری  به بازبينی موضوع بپردازيم .  نماينده 
انتشار  دنبال  به  زيارت  و  امور حج  در  فقيه  ولي 
كليپ سخنراني يكي از خطبا در فضاي مجازي 
با موضوع هشدار به زائران حج امسال با رد اين 
كوچكترين  اگر  است:  كرده  تصريح  شايعات 
كسي  اولين  باشد  داشته  وجود  حج  در  مشكلي 
كه اين موضوع را به مردم اعالم مي كند بنده 
خواهم بود؛ چون به عنوان نماينده ولي فقيه در 
امور حج و زيارت نمي توانيم مسائل را از مردم 
مخفي نگهداريم . حجت االسالم  قاضي عسكر 
كه  مواردي  متاسفانه  كردند  اضافه  باره  اين  در 
منتشر  گسترده  صورت  به  مجازي  فضاي  در 
شده   اشكاالت ريشه اي و اساسي دارد و بنده 
از سال 59 در حج بوده ام و با اطمينان مي گويم 
حرمتي  هتك  چنين  سالها  اين  در  هرگز  كه 
و  است  نگرفته  صورت  ايراني  زائران  به  نسبت 
بانوان  و  ايران  ملت  به  اهانت  ها  اينگونه حرف 
 با فضيلت ايراني است ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

مدیر کل امالک و اموال بنیاد مستضعفان 

ُمهر پایان بر پرونده اراضی 

موسوی تا آخر رمضان

اعتراض برخی از کاندیداهای شورای 
شهر به تخلف در انتخابات

صفحه 7

برنامه های گرامی داشت سالروز 
فتح خرمشهر مشخص شد

صفحه 7

همه کسانی که اموال منقول در روستا 
دارند می توانند در آن مکان رای دهند

صفحه 7

توزیع ارزاق عمومی 
به مناسبت ماه رمضان

صفحه 7

افتتاح نمایشگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی همزمان با سالروز فتح خرمشهر

صفحه 7

حسينی- بعد از ظهر ديروزدر مراسمی 14 فقره قرارداد واگذاری زمين مربوط به اراضی پالک 246 اصلی مشهور به اراضی موسوی  توسط 
اداره كل امالک و اموال بنياد مستضعفان به مردم تقديم شد.خسروی مدير كل اين اداره با بيان اين كه آقای موسوی اول انقالب در 
قطعات مفروضی زمين هايی را به مردم فروخته بود عنوان كرد: متاسفانه به دليل اين كه نقشه تهيه شده رسمی نبود اين اراضی با مشكالت 
متعددی مواجه شد كه امروز بعد از 30 سال پيگيری ها به نتيجه رسيد. وی از تفكيك 863 قطعه خبر داد و افزود: زمانيكه به دنبال راهكاری 
برای واگذاری زمين های خام به مردم بوديم، پيشنهاد شد تا كار اين اراضی مشابه امالک علوی كه توسط بنياد مستضعفان واگذار می 
شود انجام شود. به گفته خسروی روش واگذاری نيز به گونه ای است كه ابتدا متقاضی تشكيل پرونده می دهد و پس از بررسی مجموعه 
مستندات ارائه شده و تاييد اعسار )نيازمندی( فرد، زمين رايگان و يا با تخفيف واگذار می شود. وی با بيان اين كه اكنون بالغ بر 500 قرار 

داد آماده تقديم است ادامه داد: ظرف 40 روز تا يك ماه آينده قرارداد قطعات باقی مانده نيز آماده خواهد شد. . ... ) ادامه خبر در صفحه 7 (  جم
ن 
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حسن روحانی:
مردم به پول و به درآمد

 2.5 برابری تخیلی »نه« گفتند

محمد هاشمی : 
جریان اصولگرا لیدری
 رئیسی را بر نمی تابد

آیت ا... مکارم شیرازی : 
پذیرش سند 2۰۳۰ 

پیروی از نظام سلطه است

حدادعادل:
 “رئیسی” سخنگوی مطالبات

 ۱۶ میلیون نفر است

رئیسی به پشتیبانی ۱۶ میلیون رأی »رقیب قدرتمند« دولت دوازدهم است / قیمت سکه کاهشی شد / تازه ترین شرایط قیمتی گوشت قرمز/ زیان ۳۰۰ میلیون دالری کشور از ایجاد محدویت زمانی در واردات برنج هندی  / ثبت درخواست فرهنگیان / مرکز آمار ایران : نرخ تورم کاهش یافت  / صفحه2
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وعده حل مشکالت مال باختگان کاسپین، فردا و پس فردا  / صفحه 7

جناب آقای مهندس مهدی میری
انتخاب ارزشمند جناب عالی را به عنوان 

نماینده مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند 
تبریک عرض نموده، از خداوند منان موفقیت و بهروزی تان 

را مسئلت داریم.

مجتمع چاپ و تبلیغات عابدینی

جناب آقای دکتر حسنی صفت
 انتخاب شایسته و مجدد جناب عالی را به عنوان

 عضو اصلی شورای اسالمی شهر بیرجند 

که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت، شایستگی و 
 سالمت کاری شما می باشد، تبریک عرض می نماییم.

شورای اسالمی ، دهیاری و اهالی روستای حسن آباد

حجت االسالم عبدالرزاق نژاد
انتخاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مردم درشورای اسالمی شهر بیرجند
 صمیمانه تبریک می گوییم، سالمتی و توفیق 
روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت داریم.

هیئت موسس موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

جناب آقای  مهندس مرتضی یزدان شناس
موفقیت شما را در کسب اعتماد مجدد مردمی و انتخاب به عنوان 

عضو شورای اسالمی شهر بیرجند 
که نشان از درایت و تعهد خالصانه تان است، صمیمانه تبریک می گوییم توفیق روزافزون همراه با 
سالمتی برای جناب عالی و دیگر منتخبین شورای اسالمی شهر بیرجند از درگاه ایزد منان خواستاریم.

اتحادیه صنف قنادان و شیرینی فروشان

جناب آقای دکتر ابراهیم تقی زاده ، جناب آقای 
دکتر محمدعلی طاهری ، جناب آقای دکتر رضا حسنی صفت

انتخاب ارزشمند شما بزرگواران را به عنوان 
نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر بیرجند

 تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و بهروزی تان را آرزومندیم.

محمد مخملباف و جمعی از بورنگی های مقیم بیرجند

نمایندگان محترم و منتخب 
شورای اسالمی شهر بیرجند

انتخاب شایسته شما عزیزان را از طرف مردم فهیم و والیت مدار بیرجند ، در انتخابات دوره 
پنجم شورای اسالمی شهر صمیمانه تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون
 از خداوند متعال مسئلت داریم. بی تردید خدمتگزاری به مردم ، فرصت مغتنمی است
 که امیدواریم با توکل به خداوند و نگاه مدبرانه ، رضایت خاطر و ایجاد شور و نشاط
  برای آحاد مردم شریف این مرز و بوم و رشد و شکوفایی شهر را فراهم سازید. 

مدیریت شرکت پل راه باستان- حسن خیاط

جناب آقای
 دکتر هاشمی
 درگذشت پدر گرامی تان

 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت 
عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان 
اجر جزیل خواستاریم. 

از طرف دکتر عبدالعظیم خروشی و خانواده

تخفیف ویژه جهت برگزاری جلسات شما  در 

تــاالر  صــدف
با گنجایش 1000 نفر          32316021- 32316031

به علت افتتاحیه به مدت یک ماه با تخفیف ویژه به فروش می رسد.
خیابان معلم، نبش معلم 4۱، جنب کافی نت ایران     ۰9۱5۶۶452۱۱

شعبه 2 خاوران
 افتتاح گردید

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی 
و برادران معزز و خانواده بزرگ هاشمی

درگذشت حجت االسالم والمسلمین حاج سید عبد الجواد هاشمی
 که عمری در راه ترویج دین و ذکر مناقب و فضایل اهل بیت )ع( گذراند را تسلیت عرض نموده، 
از درگاه خداوند رحمان برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم 

صبر و سالمتی مسئلت دارم.

محمد حسن بشیری زاده

)بازگشت همه به سوی اوست(

استاد  ارجمند جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
درگذشت پدر بزرگوارتان 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید عبدالجواد هاشمی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 

برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان اجر جزیل خواستاریم.

حائری ، اکبرپور

یاد بعضی آدم ها هیچ وقت تمومی نداره
با این که نیستن
با این که رفتن

ولی هیچ وقت خاطره شون تموم نمیشه
 چهارمین بهار در  نبودن همسر و پدر عزیزمان شادروان

کربالیی علی اکبر )حاجی( نورس فرد 
همچون پاییز بر ما گذشت

یادش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.
روحش شاد

همسر و فرزندان
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 مرکز آمار ایران : نرخ تورم کاهش یافت

به گزارش ایرنا از خالصه نتایج بدست آمده از قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه 
سال 1396 براساس سال پایه 100=1390 که روز دوشنبه از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، شاخص کل در اردیبهشت 

ماه سال 1396 عدد 244.4 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است.

قیمت سکه کاهشی شد

ایسنا- در بازار روز دوشنبه سکه تمام طرح 
جدید با کاهش 4000 تومانی قیمت نسبت 
و  تومان  هزار  و 212  میلیون  یک  دیروز،  به 
می شود.هر  عرضه  تومان   3۷36 آمریکا  دالر 
گرم طالی 1۸ عیار نیز در آستانه 11۵ هزار 
تومان قرار گرفته است. همچنین نیم سکه 
و ربع سکه به ترتیب 6۵۵ و 3۷1 هزار تومان 
طال  اونس  هر  می شوند.همچنین  فروخته 
از  بیش  نیز  جهانی  بازار  در  معامالت  برای 

12۵6 دالر داد و ستد می شود.

وجوه سپرده گذاران فرشتگان شامل
 سود نمی شود ؛ اصل سپرده مالک است

به دنبال اعتراض برخی از سپرده گذاران فرشتگان 
درباره حذف سود سپرده های آنها، بانک مرکزی 
اعالم کرد که اصل وجوه سپرده گذاران فرشتگان 
بدون هیچ کسری محاسبه خواهد شد و در 
می گیرد.  قرار  عمل  مالک  تکلیف  تعیین 
البته از شهریور سال 1394 به بعد سودی به 
این سپرده ها تعلق نخواهد گرفت.سپرده گذاران 
موسسه  نزد  را  دریافت  قابل  مبلغ  می توانند 
صورت  در  و  کرده  سپرده گذاری  کاسپین 
عدم تمایل نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

زیان ۳۰۰ میلیون دالری کشور از ایجاد 
محدویت زمانی در واردات برنج هندی 

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
ایجاد  از  هندی ها  استفاده  سوء  به  اشاره  با 
توسط  برنج  واردات  در  زمانی  محدودیت 
یک  کسری  به  توجه  با  گفت:  ایران  دولت 
میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید ساالنه 
قیمت  از  بیشتر  دالر  میلیون   300 حدود 

واقعی به هندی ها پرداخت کند.

ثبت درخواست فرهنگیان
 متقاضی نقل  و انتقال

ثبت  منظور  به  نقل وانتقال  سامانه  تسنیم- 
درخواست فرهنگیان متقاضی از تاریخ اول خرداد 
www.entegal.medu.ir 96 به نشانی 

 فعال شده است.در دستورالعمل ابالغی آمنده 
آزمایشی،  نیروهای رسمی،  نقل وانتقال  است: 
پیمانی و قراردادی به صورت موقت یک  ساله و 

دائم قابل انجام است.

سرمقاله

حج و تبلیغات سوء
 در فضای مجازی
* مدیرمسئول

هم  دیگری  جای  در  ادامه سرمقاله از صفحه اول (وی   (

در  منفي دشمنان  تبليغات  رغم  عنوان کر: علي 
از  مردم  گسترده  استقبال   ، مجازي  فضاهاي 
داد  نشان  امسال  حج  به  تشرف  اوليه  نام  ثبت 
که اینگونه جو سازي ها در مردم بي تاثير است 
باز شدن مسير حج رضایت  از  اکثریت جامعه  و 
دارند. همچنين آیت ا... شبيري زنجاني در دیدار 
با نماینده ولي فقيه در حج و زیارت اعالم نمودند: 
سم پاشي هایي که براي تعطيلي حج انجام مي 
آنها مقابله شود و خطبا مردم را در  با  باید  شود 
این زمينه روشنگري کنند. آیت ا... نوري همداني 
عسگربا  قاضی  االسالم   حجه  با  دیدار  در  نيز 
قدر دانی از تالشهای انجام شده فرمودند : همه 
منتظر بودند که م  ژده برگزار شدن حج را بشنوند 

و شما کار خيلي خوب و بزرگي کردید .
ارشاد اسالمي  و  رویدادی دیگروزیر فرهنگ  در 
نيز ضمن تاکيد بر اینكه حج امسال ، عزت مندانه 
مذاکرات  با  کرد:  بيان  بود   خواهد  کرامت  با  و 
انجام شده با طرف عربستاني امسال زائران ما ، 
 حجي عزت مندانه و با کرامت را تجربه مي کنند .
دکتر صالحي اميري با تاکيد بر اینكه نباید مردم 
را از رفتن به سفر پرفيض حج محروم کرد گفت : 
در زمينه حج دولت راه تدبير و مذاکره با عقالنيت 
را پي گرفت و زماني که وزیر حج عربستان از ما 
دعوت رسمي کرد رئيس سازمان حج را به آنجا 
اعزام و طرف عربستاني تمام شروط ما را پذیرفت 
و به صورت مكتوب امضا کردو بالفاصله  ثبت 

نام از هموطنان براي اعزام آغاز شد. 
با این همه، کار به نهادهای دولتی محدود نشد 
تا آن که گروهی از مومنين در رابطه با شرایط 
ازجمله  تقليد  مراجع  از  جمعي  از  حج  استطاعت 
سبحاني،   ، آملي  جوادي  عظام:   آیات  حضرات 
گرگاني،  علوي   ، گلپایگاني  صافي   ، سيستاني 
معظم  ومقام  همداني  نوري  و  شيرازي  مكارم 
رهبری در این باره به این شرح استفتاء نمودند : 
همانطوري که مستحضرید به حمدا... شرایط بار 
دیگر براي اعزام حجاج ایراني به حج فراهم شده 
است لكن برخي از طرق مختلف و از جمله شبكه 
هاي مجازي، اخبار دروغي را انتشار داده اند که 
در  فرارسيده  آنها  نوبت حج  افراد که  از  تعدادي 
تشرف به حج دچار تردید شده اند حال با توجه 
به حوادث حج سال 94 و تبليغات سوء  آیا داشتن 
چنين خوفي مانع از استطاعت مي شود یا خير؟ 
فرمودند:» رهبري  معظم  مقام  باره  همين    در 
استطاعت  از تحقق  مانع  مجرد آن چه ذکر شد 
نيز هراس کاذب  آملي  ا.. جوادي  آیت  نيست.« 
ا..  آیت  ندانستند،  امتثال حكم صادق  از  مانع  را 
توکل  با  کردند:  توصيه  زائران  به  هم  سبحاني 
به خدا فریضه حج را به جا آورید و به خود خوف 
گلپایگاني    صافي  ا...  آیت  همچنين   . ندهيد  راه 
استطاعت  تحقق  مانع  را  مذکور  سوء  تبليغات 
ندانستند .در همين زمينه آیت ا... علوي گرگاني 
تواند  نمي  مقدار خوف  این  دادند که:  پاسخ  هم 
مانع از استطاعت حج باشد.ایشان تاکيد کردند:باید 
بروند. حج  به  هستند  مستطيع  که   کساني 
فرمودند: پاسخ   در  نيز  شيرازي  مكارم  ا..   آیت 
کساني که نامشان به حج در آمده ترس به خود 
بروند. حج  به  و  کنند  برخدا  توکل  و  ندهند   راه 
استتفتاء  به  پاسخ  در  نيز  همداني  نوري  ا...  آیت 
حج  به  رفتن  مستطيع،  افراد  براي  فرمودند:  ذکر 
واجب است و شایعات بي اساس مانع از رفتن به 
 حج نمي شود. لذابا توجه به سخنان مراجع عظام ،
وسایر  وزیارت   حج  امور  در  فقيه  ولی  نماینده 
مسئوالن ذی ربط و با عنایت به اینكه محمدي 
رئيس سازمان حج و زیارت نيز اعالم نموده   همه 
زمينه ها و امكانات براي اعزام حجاج فراهم شده 
است اميد می رود حج امسال  حجي مقبول وسرشار 

از معنویت برای زایران ایرانی باشد . انشاا...

محمد هاشمی : جریان اصولگرا لیدری رئیسی را بر نمی تابد

در  از سقوط خود  آگاهی  از  قاليباف پس  معتقد است که محمدباقر  محمد هاشمی 
نظرسنجی ها، از انتخابات کنار کشيد و رئيسی را تنها گذاشت.وی گفت:درجریان 
اصولگرا، ليدر واحد وجود ندارد. اگر به ترکيب جریان اصولگرا نگاه کنيم، از جهات 
مختلف افراد مختلف و متعددی وجود دارد. بنابراین، ترکيب به گونه ای نيست که 
یک نفر بتواند به عنوان ليدر مطرح باشد و مورد قبول همه قرار گيرد. این ترکيب 
اینكه قضاوت زود است،خاطرنشان کرد: در مجموع  با بيان  ليدری رئيسی را برنمی تابد. محمد هاشمی 
باید بگویم نميتوان با یک شكست پيش بينی کرد رئيسی برای هميشه از صحنه خارج می شود یا نه یا 

اینكه در انتخابات بعدی ورود می کند یا نه.

آیت ا... مکارم شیرازی : پذیرش سند 2۰۳۰ پیروی از نظام سلطه است

آیت ا... العظمی ناصر مكارم شيرازی، در درس خارج خود با اشاره به سند ۲۰۳۰ و با 
بيان اینكه این متن توسط سه نفر ترجمه، ویراست و به بنده ارائه شده است گفت: 
هدف از بيان این مطالب جسارت به کسی نيست بلكه بيان توضيحاتی در مورد این 
سند است تا ملت و مسئوالن وظيفه خود را در مورد آن بدانند و اگر قبل از انتخابات 
سراغ آن نرفتيم نخواستيم انتخابات پرشور و امن و امان مخدوش شود. وی افزود: 
ما خودمان برنامه تحول آموزشی و اقتصادی و کوتاه و بلندمدت داریم و آیا این پيروی پذیرش نظام سلطه 
نيست؟ مسئله دیگر این که باید گزارش ساالنه این امور را هم به آن ها بدهيم؛ ۱۲۰ سؤال در مورد تمام 

شئون کشور آماده می کنند و باید جواب بدهيم و چه جاسوسی از این بهتر؟ جاسوسی آشكار.

رئیسی به پشتیبانی 16 میلیون رأی »رقیب قدرتمند« دولت دوازدهم است

اینكه »رئيسی«  بابيان  انقالب اسالمی  عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نيروهای 
به پشتيبانی ۱6 ميليون رأی رقيب بسيار قدرتمندی برای دولت است، گفت: با توجه 
به فرصت بسيار کمی که آقای رئيسی داشت این ۱6 ميليون رقم بسيار خوبی بود. 
تعداد  به همين  بزرگ تری  جریان  می کنيم یک  ما تالش  کرد:  تأکيد  طالب زاده  نادر 
بسيار کمی  به فرصت  توجه  با  و  بود  که  باوجود همين فرصت کمی  اما  جذب شود 
که آقای رئيسی داشت این ۱6 ميليون رقم بسيار خوبی بود. وی عدم عافيت طلبی و ساده زیستی را سرمایه 
حجت االسالم رئيسی برشمرد و گفت: ساده زیستی آقای رئيسی کاماًل مستند است و قدرت زبان و قلب ایشان 

از همين موضوع می آید که می توانست ميلياردر باشد اما یک زندگی کاماًل ساده ای دارد.

حدادعادل: “رئیسی” سخنگوی مطالبات 16 میلیون نفر است

توانست  ميليون   ۱6 عنوان سخنگوی  به  رئيسی  آقای  گفت:  عادل  حداد  غالمعلی 
انتخابات ریاست جمهوری آنها را همسو کند بنابراین دولت باید  با حضور خود در 
برای پاسخگویی به این مطالبات کار واقعی، عملی و جدی کند که اگر موفق شود 
ما نيز خوشحال خواهيم شد اما اگر دولت موفق نشود این مطالبات ادامه دارد.عضو 
شورای مرکزی جبهه مردمی نيروهای اسالمی با اشاره به تخلفات ستاد انتخابات 
و شكایت حجت االسالم رئيسی، اظهار داشت: اعتراضات باید از راه های قانونی به صورت جدی پيگيری 
و  ایشان  پيگيری  با  و  است  کرده  نگهبان  شورای  تسليم  را  خود  اعتراضات  رئيسی  آقای  ظاهراً  شود، 

دیگران این کار ان شاا... به نتيجه برسد.

ایرنا- حسن روحانی در نخستين نشست خبری خود پس 
انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: بسيار  از پيروزی در 
خوشحالم که امروز از طریق رسانه های جمعی می توانم با 
ملت بزرگ ایران صحبت کنم، ملت بزرگی که بزرگ ترین 
حضور خود را به نمایش گذاشت، 4۲ ميليون جمعيت که 
اگر می توانستند همه آنهایی که در صف بودند رای آنها 
را اخذ کنند، انتخابات ما به 45 ميليون رای می رسيد. وی 
 گفت: در این انتخابات مردم در تراز باالترین دموکراسی های

مشكالت  دارای  که  کردند،مردمی  پيدا  حضور  جهان 
مشكالت  با  روستاها  در  که  مردمی  و  هستند  اقتصادی 
زندگی می کنند اما به پول »نه« گفتند.روحانی اضافه کرد: 
آب شور  فهميم  ما می  که  کردند  اعالم  به خوبی  مردم 
عطش را کم نمی کند، مردمی که به فكر اقتصاد بزرگ تر 
هستند به درآمد ملی ۲.5برابری تخيلی »نه« گفتند ، نه 

مردم به فریبكاران مهم ترین بخش آن بود. 

سند 2030 را نه ما و نه هیچ
 کشور دیگری امضا نکرده است

وی ادامه داد: تالش کردند به مردم بگویند دین مردم در 
خطر است، تالش کردند بگویند سند ۲۰۳۰ که این سند 
به سال ۱99۰می شود، عليه دین مردم  ریشه آن مربوط 
است، سندی که »نه« ما هيچ کشوری آن را امضا نكرده 
است. رئيس جمهوری منتخب افزود: سندی که به عنوان 
اقدام عمل و یک توصيه است، سندی که دولت یازدهم 

به صراحت نوشته است آنهایی که با قانون، دین، اخالق و 
فرهنگ ما سازگار نيست، نمی پذیریم و کان لم یكن است. 

پیام انقالب ما همبستگی ملی
 و گفت و گوی بین المللی است

رئيس جمهوری همچنين با بيان این که مردم خواستند 
اعالم کنند که یک ملت هستيم و صدای ما باید شنيده 
شود، گفت: ترانه همه مردم و صدای موسيقی وحدتشان 
یكسان بود. همه اقوام و همه مذاهب، روستایی و شهری 
و همه، مثل هم رای دادند و همه گفتند ما یک مسير را 
انتخاب کرده ایم. چرا وحدت، چرا اعتدال، چرا عقالنيت،برای 
ما  اقتصاد  دانند  می  مردم  کشورمان،  اقتصاد  و  پيشرفت 
بدون وحدت و اتحاد پيشرفت نخواهد کرد.وی تصریح کرد: 
مردم می دانند اقتصاد ما بدون رقابت معقولی که رقابت 
بر مبنای کيفيت محصول باشد نه برمبنای قدرت سياسی 

یا امنيتی و آنگاه است که اقتصاد ما پيشرفت می کند.

مردم ما به برنامه رای دادند
وی با بيان این که مردم ما به برنامه رای دادند و می 
امكان  گذاری  سرمایه  با  اشتغال  و  اقتصاد  که  دانستند 
امنيت و  نيز در سایه  افزود: سرمایه گذاری  پذیر است، 
پذیر  امكان  جهان  با  سازمنده  تعامل  و  آزادی  آرامش، 
است.رئيس جمهوری مننتخب دوازدهم همچنين گفت: 
سليقه  ندارد  حق  کس  هيچ  بگویند  خواستند  ما  مردم 
قانون  تابع  باید  به دیگران تحميل کند و همه  را  خود 
قانون نمی شناسيم  نهادی، فرای  باشيم و هيچ فرد و 
و سليقه ها بجای خود محترم است اما تحميل سليقه 
معنا و مفهوم ندارد.روحانی همچنين اظهار داشت: مردم 
باشد  انقالبشان  و  فرهنگ  و  دین  طبق  خواهد  می  ما 
و مردم بهتر از همه معنای انقالب را می فهمند و این 
مردم بودند که در انقالب، همه در کنار هم در خيابان 
انقالب  و  اسالمی  جمهوری  و  آزادی  استقالل،  گفتند 

بجز این سه کلمه نيست. 

مردم به پول و به درآمد 2.5 برابری تخیلی »نه« گفتند
نخستین نشست خبری حجت االسالم روحانی :

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

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود در اسرع وقت 

)شهر و روستا(
09904712042

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 4۳ 42 ۳2  / 66 66 44 ۳2     

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

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت پانزده روز از 
تاریخ 96/3/2 جهت ثبت نام در سامانه اصناف ایرانیان مراجعه و اصل مدارک را به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری 
انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکلها( تحویل نمایند

شرایط داوطلبان:
تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به  نظام جمهوری اسالمی ایران - نداشتن سوءپیشینه کیفری 
موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس- عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه های 
اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد 
مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره 

اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال- داشتن پروانه کسب معتبر دائم - وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ( - فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(- عکس 4*3 رنگی )6 قطعه( 
فتوکپی کارت ملی )2 برگ(- فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد   

به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند خرید و  فروش
 انواع قالب بتن

آدرس: بلوار فرودگاه  
  سه راه صیاد شیرازی

    32313600
09151615069  جلیلی

بنگاه قالب بتن

 تـوکــل

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960129 محکوم  علیه جعفر حیدری فرزند محمدرضا محکوم است به پرداخت 
مبلغ 1۷6/۷92/9۸9 ریال بابت باقیمانده محکم به در حق محکوم له سید محمد وسیله و پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل پژو 40۵ به شماره انتظامی 12 ج ۵31 ایران ۷6 مدل ۸۵ به 
رنگ نقره  ای از لحاظ وضعیت داخلی به صورت روکش صندلی دار و شیشه دودی و چراغ های جلو و عقب و باطری سالم و بیشتر 
بدنه رنگ یا کلر دارد و سپر جلو احتیاج به تعویض  و تعمیر دارد و گلگیر جلو و درب جلو سمت چپ رنگ دارد و درب عقب سمت 
چپ و لبه گلگیر عقب احتیاج به صافکاری و رنگ دارد که به مبلغ 100/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز چهارشنبه تاریخ 1396/3/1۷ از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

هیئت محبین االئمه )ع( 
افتخار دارد میزبان مجالس مختلف شما 

)ترحیم، استقبال، عقیقه، افطاری و...( 
در طول سال بدون دریافت ورودی و با حداقل هزینه ها باشد.

آدرس: بلوار مدرس، مدرس 23، هیئت محبین االئمه )ع( 
09155620595

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

سه بیگانـــهگشـــت 2خوب، بد، جلف

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

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

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

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

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

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

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

و تایید قرار گرفته است

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت 
خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای 
خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها 
هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس 
خراسان جنوبی  
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جمهوری  خیابان  طرح  مجریان  لطفا  سالم  با 
اقدام  پیاده  عابر  خطوط  کشی  خط  به  نسبت 

نمایند تا حقوق شهروندی پایمال نشود.
915...784
سالم خدمت مسولین محترم چرا بیشتر تاکسی 
مسیر  کنند  نمی  استفاده  تاکسیمتر  از  تلفنیها 
معمولی یه نفر ۲5۰۰ میگیره یه نفر ۳۰۰۰ تومن 
االقل از تاکسیمتر استفاده کنن که طرف کرایه 

واقیشو بدونه
9۳5...779
دولت  کرده  اعالم  روحانی  آقای  که  حاال 
مطالبات  به  تری  شنوا  گوش  با  قراره  دوازدهم 
شخصا  استاندار  آقای  بده،جناب  گوش  مردم 
بررسی و پیگیری نمایید چرا ... که زیرمجموعه 
استانداری می باشد بنده به همراه۲نفر دیگر برای 
عنوان شغلی کارپرداز 4ساعت مصاحبه شدیم و 
بودیم  سخت  بسیار  پروژه  یه  درگیر  روزی  چند 
نداشت  حضور  درمصاحبه  که  نفرچهارمی  اما 
اومدسرکار!!!واقعا بی عدالتی و پارتی بازی تاچه 
حد؟!نزدیک یکسال شده سکوت کردم تا اگر یک 
وجود  سازمان  این  در  بنده  امیداستخدام  درصد 
از  و  دارم  سن  نشه!۳۰سال  ناامید  امیدم  داشته 
سال 87به شدت جویای کارهستم و تنها دلیلی 
یا خودکشی  بیکاری سکته  از غصه  اآلن  تا  که 

نکردم فقط امید به آینده بوده...
لطفا بدون سانسور چاپ کنید .

9۰1...۲74
حال  به  فکری  میکنیم  خواهش  شهرداری  از 
بنمایند   توحید  پارک  خصوصا  پارکها  روشنایی 
 نصب دو برج نوری در پارک کار سختی نیست 
شرایط  در  را  پارک  ساخت  کار  نخعی  همایون 
سخت تر انجام داد ولی امروز حتی روشنایی آن...
915...۳47
وعده  دست  از  شدیم  خسته  بخدا  آواجان  سالم 
های مسولین این مشکالت اراضی موسوی چرا 
حل نمیشه چرا هر وقت مراجعه میکنیم میگن در 
میدیم  سند  بیاد  فالنی  شده  رسیدگیه حل  حال 
از  اراضی  این  خانواده  هشتصد  استاندار  آقای 
شما توقع دارن دستور بفرمایید این مسئله هرچه 

سریعتر حل بشه
915...956
آبی  کم  مشقت  از  تاکی  نمیدونم  من  باسالم 
حاشیه  برد.مخصوصا  رنج  باید  چهکند  شهرک 
ضعیف  قشر  ما  صدای  روخدا  وحدت.تو  بلوارخ 

حاشیه شهر و بگوش مسؤالن برسونید...
915...۳46
خدمت  نباشید  خسته  عرض  و  سالم  با 
شهرستان  استانداری  عمران  محترم  مسئوالن 
و  آب  اداره  محترم  مسئولین  بیرجند،همچنین 
فاضالب روستایی به داد ما مردم زجر کشیده و 
دردمند چهکند،شهرک چهکند برسید البد شاید 
بپرسید چه دردی، آره درد بی آبی،بی آبی ، بی 
روز  چند  اینکه  به  باتوجه  آب  فشار  افت  و  آبی 

دیگه ماه  رمضون شروع میشه
9۳5...957
از مردم عزیز می خوام که یه مقدار روحیه مطالبه 
گری خودشان را باال ببرند و از مسئوالن مربوطه  
را  آنها  عملکرد  هستند  ارتباط  در  باهاشون  که 
قرار دهند  به طور جدی  مورد پرسش و سوال 
زیرا که روحیه مردم هم به جز رسانه ها بایستی 
مطالبه گر باشد و تنها به صحبت و نقد در محافل 
خانوادگی و در تاکسی اکتفا نشود ،طوری که بنده 
بسیار  مردم  آگاهی  و  بصیرت  کنم  می  انداز  بر 
باال ارزیابی می شود ولی مردم شهر و یا استان 
ما روحیه مطالبه گری به میزان سایر شهرهای 
بزرگ ندارند،االن که انتخابات با اقتدار شما مردم 
به پایان رسید حال از کاندیداهای منتخب را مورد 

ارزیابی قرار دهید
ارسالی به تلگرام آوا
کلیپی  در مورد حج  در فضای مجازی  متاسفانه 
کامال  که  بود  کرده  پیدا  نشر  شخصی  زبان  از 
زائرین  ته دل  خالی کردن  بود وهدف  مغرضانه 
ولی  نماینده  وزیارت  حج  راس  در  گفت  بودباید 
نظر  در  را  ومردم  نظام  اونا مسائل  و  است  فقیه 
دعوت  مردم  از  نباشن  مطمئن  واگر  گیرن  می 

وثبت نام نمی کنند
برای جلب  میدهند  اجازه  به خود  اشخاصی  چرا 
نماینده  از  وجلوتر  بگن  رو  هرسخنی  مردم  نظر 

ولی فقیه حرکت کنند
ارسالی به تلگرام آوا
آوا ممنونم که صدای مردم را در خصوص مساله 
قوت  خدا  رساندی  مسئوالن  گوش  به  کاسپین 
امیدوارم به زودی مشکل ما سهام دران موسسه 
بگیریم  کاسپین  از  را  پولمان  باید  که  فرشتگان 
حقوق  و  حق  باالخره  ماه   8 از  بعد  شود.و  حل 
ما سپرده گزاران این موسسه که با هزاران امید 

پولمان را در این موسسه گذاشتیم داده شود
9۳۳...۳51
موضوع  این  شاا...  ان  خدا  امید  به  امیدوارم 
و  پیگیری  زودتر  هرچه  اسالمی  بانکداری  مهم 
از  میکشیم  چه  هر  که  زیرا  بشه  رفع  مشکلش 
مردم  زندگی  ربا  این  هاست  بانک  بودن  ربوی 
رو دچار آفت کرده همه رو درگیر خودش کرده 
سود بانک ها متاسفانه این سیستم پولی که بر 
گرفته از غرب هستش و بومی نظام اسالمی ما 
دارد. اقتصادی  فروپاشی  چه  غرب  ببنید  نیست 
بدهی آمریکا را به دنیا در اینترنت جستجو کنید تا 
ببینید به چشم خودتان،که همه باور دارند برکت 
از زندگی ها رفته به خاطر سود بانک ها که هیچ 
های  سیاست  در  ما  دینی  علوم  از  ای  پشتوانه 

بانک ها دیده نمیشود
9۰۳...۰85

نخستین نمایشگاه سوزن دوزی در خراسان جنوبی افتتاح شد

کاری- به مناسبت هفته میراث فرهنگی نخستین نمایشگاه سوزن دوزی با همکاری معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی 
و دانشگاه فرهنگیان در محل نگارخانه سرو بیرجند افتتاح شد. مسئول برگزاری نمایشگاه سوزن دوزی اظهار کرد: این نمایشگاه از ۳1 اردیبهشت ماه 

تا 4 خرداد ماه صبح ها از ساعت 9 تا 1۲ و عصرها از 17 تا ۲۰ در محل نگارخانه سرو در محل عمارت جهانی اکبریه به روی عالقه مندان باز است.

نت
نتر

س: ای
عک

نیم
 تس

س:
عک

باید واسطه ها در فرش دستباف حذف شوند

تاکنون  پیش  سال  صدها  از  ایرانیان  کاری-  نسرین 
و  قیمت  گران  سنگهای  پشم،  ابریشمی،  محصوالت  در 
از طریق جاده  اروپایی  بازرگانان  و  اند  بوده  فرش شهره 
ابریشم به داد و ستد با آنها پرداخته اند. اقتصاد کشور ما 
به دلیل اتکا به نفت خام، اقتصادی تک محصولی است 
باید  جامعه  بنیادی  عوامل  تنگنا،  این  از  رهایی  برای  و 
آن  توسعه  و  نفتی  غیر  به صادرات  بخشیدن  تنوع  برای 
قدمهای موثری بردارند.از آنجا که نفت سرمایه ای تمام 
شدنی است، تولیدات صنایع دستی به عنوان فراورده های 

صادراتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
صنایع دستی یکی از مساعد ترین زمینه های اشتغال زایی 
است و در به کارگیری نیروهای خالق نقشی موثر دارد و 
باید به عنوان راه حلی برای مشکالت جوانان مورد بررسی 
محدودیت  و  اقلیمی  شرایط  راستا  این  در  که  گیرد  قرار 
این  ماندن  ناشناخته  های منطقه ای سهم عمده ای در 

هنرها در هر منطقه داشته است.

تاریخچه فرش دستباف استان

فرشهای بافت خراسان جنوبی مشهورترین فرشهای ایران 
در گذشته بوده که تاریخچه آن به دوران حکومت شاهرخ 
میرزا در هرات بر می گردد و حدود 6۰۰ سال پیش در این 
منطقه بافته می شد.از این میان ۲5۰ رشته شناسایی شده 
و کددار صنایع دستی و هنرهای سنتی در کشور بیش از 
4۰ رشته در استان خراسان جنوبی زمینه فعالیت دارند که 
قالی و قالیچه بافی از مهمترین آنهاست.از سال 1۳۳۰ هـ 
.ش دوران شکوفایی و تجدید حیات فرش منطقه آغاز شد 
و به تدریج با آغاز فعالیت تولید کنندگان و بافندگان زبده 
از جمله عزیزمحمد زهرایی، دکتر عبدالعلی احمدی،  ای 
هنر  این  کامیابی،  غالمحسین  و  جمشیدی  عبدالمجید 

شهرت گذشته خود را در این منطقه بازیافت.

  مراکز مهم بافت قالی و قالیچه

بافت قالی در اکثر روستاها و شهرستان های استان رواج 
داشته به طوری که   بیش از 8۰ درصد ساکنان روستاها 

قالی  بافت  مهم  مناطق  از  داشتند.  اشتغال  حرفه  این  به 
تقاب،  آسیابان،  چاج،  گسک،  درخش،  مود،  به  توان  می 
کوشکک،  باغستان،  خوسف،  القار،  سربیشه،  نوکند، 
عباس،  دره  فورخاص،  شاخنات،  نهارجان،  خسروآباد، 
در  قالیچه  کرد.بافت  اشاره  آباد  فضل  سرچاه،  رجنوک، 
عمده  که  است  معمول  جنوبی  خراسان  روستاهای  اکثر 
تولید آن مربوط به بخش زیرکوه قاین )روستاهای بمرود، 
اسفاد، آبیز، شاهرخت و ...( است.از دیگر مناطق مهم تولید 
به روستاهای خلف، فیض  توان  قالیچه های پشمی می 
آباد، سراب، تک خان، سیدآباد، خور، شیرگ آقا، درویش 
آباد، عربخانه، حاجی آباد، فندخت، شمس آباد، بهمن آباد، 
دراز،  چاه  درح،  گازار،  شاخنات،  اسفدن،  تیغاب،  گرماب، 

سرزه، گورید، کم چاه مزار ساقی و بیچند اشاره کرد.

گالیه بافندگان فرش دستباف 
 از حمایت نشدن و بیمه

بیمه  اندک و مشکالت  از حمایت  بافان  اما بیشتر فرش 
افراد در گفتگو  این  از  ای شان گالیه مند هستند. یکی 
با خبرنگار آوا می گوید: به مدت 5 سال بیمه قالی بافی 
ناگهان  و  کردم  می  پرداخت  بیمه  حق  ماهانه  و  داشتم 
وقتی  شده  قطع  ام  بیمه  که  متوجه شدم  پیش  ماه  یک 
برای پیگیری رفتم گفتند شما جواز کسب سوپر دارید و 
جزو مشاغل کم درآمد محسوب نمی شود. حال تکلیف 
5 سال پرداختی بیمه من چه می شود؟ آیا سیستم نباید 
پول  این همه سال  ما  و  اعالم می کرد  را  این  اول  روز 
پرداخت نمی کردیم؟برخی از بافندگان فرش دستباف در 
هم  سوادی  و  کنند  می  زندگی  روستایی  دوردست  نقاط 

برای کسب مدرک فنی و حرفه ای ندارند و بیمه نشده 
اند حاال این موضوع برای آنها به مشکل و دغدغه تبدیل 
شده است. رضایی یکی از قالیبافان روستای نهبندان هم 
می گوید: قالی بافی یکی از هنرهای اصیل و زیبا است و 
زحمت زیادی هم دارد.  وی می افزاید: اما متاسفانه کسی 
کم  مورد  قالیبافان  و  داند  نمی  را  هنر  این  واقعی  ارزش 
اند. قالی بافی علی رغم زحمت زیاد  توجهی قرار گرفته 
و پیری زودرس، درآمد بسیار پایینی دارد، و شاید همان 
پول پرداخت بیمه را هم به سختی کار کنم. وی تصریح  
می کند: ما در یک نقطه مرزی و روستایی دور زندگی می 
کنیم و اینکه برای ادامه بیمه ام مدرک فنی و حرفه ای 
بگیرم و به شهر رفت وآمد داشته باشم برایم سخت است.

قالیبافان تحت پوشش بیمه تقلیل یافتند

هم  استان  شدگان  بیمه  امور  ارشد  کارشناس  و  رئیس 
درباره تعداد بیمه شدگان قالیبافی در استان هم بیان می 
استان  قالیبافان  از  نفر  از 5 هزار و 8۰۰  کند: قبال بیش 
تحت پوشش بیمه قالی بافی بوده اند که هم اکنون این 
تعداد کاهش و به کمتر از 4 هزار و 4۰۰ نفر رسیده است.

قالی  بیمه  از  افراد  این  حذف  علت  افزاید:  می  مجاهد   
یا  و  بیمه  حق  پرداخت  در  آنها  نداشتن  توانایی  یا  بافی 
نداشتن همه شرایط برای ادامه بیمه بوده است که در این 
افراد  حذف  به  اقدام  اجتماعی  تامین  کارشناسان  صورت 
می  نشان  خاطر  اند.وی  کرده  بافی  قالی  بیمه  لیست  از 
کند: اعتبارات برای بیمه در استان فقط 9 درصد است و 
قشر قالی باف با مشکالت فراوانی روبرو هستند.وی ابراز 
به هر دلیل چه  بافندگان فرش دستباف که  تاسف کرد: 
از سامانه  بیمه، چه حذف شدن  پرداخت کردن حق  دیر 
دیگر نمی توانند به سامانه برگردند و حتی سنوات بیمه 

آنها هم حذف می شود.

فروغ طرح و نقش قالی اصیل خراسان جنوبی 
رو به خاموشی است

با  دانشگاه  فرش  حوزه  استاد  و  فرش  پژوهشگر  یک 

بیان اینکه خراسان جنوبی از قدیم مرکز فرش بوده می 
افزاید: قالی بافی برای مردان شغل اصلی بوده و زن و 
مرد با مشارکت همدیگر فرش می بافند.عبدا... احراری 
یاد آور می شود: این اصالت و جایگاه برای تولید فرش 
زیرا  است  شدن  کمرنگ  حال  در  استان  در  باف  دست 
اما  بود  فرش  کننده  تولید  عمده  طور  به  ایران  زمانی 
اکنون بسیاری از کشورها از جمله افغانستان، چین، هند، 
پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان که 
اند.وی  آورده  رو  فرش  تولید  به  دارند  اشتغال  مشکل 
تولید  شده  تمام  هزینه  کشورها  این  در  کند:  می  اظهار 
فرش بسیار کمتر از ایران است به این معنا که آنها می 
توانند یک سوم قیمت تولید فرش در ایران آن را تولید 
ایرانی به لحاظ  بازار جهانی عرضه کنند لذا فرش  و به 
قیمت تمام شده قدرت رقابت با فرش کشورهایی مانند 
افغانستان، پاکستان و هند را ندارد.وی خاطر نشان می 
را  بازارهای جهانی  از  ایران بسیاری  از برجام  کند: قبل 
از دست داد، به عنوان مثال به طور مشخص بازار فرش 
آمریکا دست ایران بود اما این بازار توسط پاکستانی ها 
و هندی ها گرفته شد.وی بیان می کند: نگاه ایران چه 
به عنوان  به فرش  بخش خصوصی و چه بخش دولتی 
درآمدهای  که  زمان  هر  نیست؛  فرهنگی  کاالی  یک 
ارزی و نفتی دولتها کم شده است، توجه دولت به فرش 
معطوف شده اما هر زمان که قیمت نفت افزایش یافته 
و ارز تامین شده، به فرش کم توجهی شده است.احراری 
جایگزین  شیمیایی  رنگهای  متاسفانه  اکنون  گوید:  می 
رنگهای طبیعی و پشم های خارجی بی کیفیت یا پشم 
دباغی شده داخلی جایگزین پشم خوب گوسفند که در 
خراسان جنوبی، کرمان و چهارمحال بختیاری تولید می 

در  است  بهتر  کند:  می  اظهار  است.احراری  شده  شد، 
با  و  شود  بیشتری  توجه  آن  هنری  بعد  به  فرش  تولید 
بکارگیری  با  و  ایرانی  های  نقش  و  ها  طرح  پذیرش 

در  را  خالقیت  این  است،  بوده  گذشته  در  که  خالقیتی 
اینکه  تا  کرد  تلفیق  هنری  و  فرهنگی  هویت  چارچوب 
فرش ایران دوباره مورد توجه قرار گیرد به شرط اینکه 
دولت کمک نماید و بخش خصوصی هم نگاه سنتی و 

کوتاه مدت خود را اصالح کند.

لزوم رفع مشکل بیمه قالی بافان
 در خراسان جنوبی

افراد برای استمرار  ادامه می دهد:  این پژوهشگر فرش 
بیمه خود ناچار به تولید هستند اما تولید آنها بیانگرهویت، 
فرهنگ و هنر نیست بلکه عمدتا تابلو فرش یا فرش فله 
ای یا گره کوری است که این مساله بیشتر بازار فرش 
کند:  می  بیان  کند.وی  می  تهدید  را  استان  دستباف 
روی  فرش  از  زیادی  تولید  که  می شود  باعث  کار  این 

اینکه  برای  اجبار  به  بافنده  و  بماند  باقی  بافنده  دست 
محصول  دائما  شود  می  مجبور  نشود،  قطع  اش  بیمه 
امکانات  و  منابع  باید  اینکه  بر  تاکید  با  دهد.وی  ارائه 

صرف زیرساخت های فرش شود می افزاید: کوچکترین 
در  جنوبی  خراسان  و طرح  نقش  و  فرش  درباره  مطلب 
هیچ جا ثبت نشده که قابل آموزش باشد، هیچ کتاب و 
این  باقدمت  درباره فرش  یا مستند 1۰ دقیقه ای  جزوه 
برای  مطالعاتی  منبع  هیچ  و  است  نشده  تولید  منطقه 
ندارد. وجود  جنوبی  خراسان  فرش  سیمای  دادن  نشان 

بسیار  بسیار  فرش  تبلیغ  بعد  در  اینکه  بیان  با  احراری 
های  از شبکه  کدام  هیچ  در  و  است  ضعیف عمل شده 
تلویزیونی پرمخاطب استان یا ایران یک دقیقه نیز برای 
فرش ایران تبلیغ نمی شود می افزاید: تقویت زیرساخت 
مواد  تولید  خالقیت،  با  طراحان  از  حمایت  فرش،  های 
اولیه مرغوب، احداث کارگاه های نمونه، بیمه بافندگان 
واقعی از راههای بازگشت فرش خراسان جنوبی و دیگر 

نقاط ایران به جایگاه اصلی خود است.

10 درصد افزایش تولید فرش دستباف 

عنوان  جنوبی  خراسان  دستباف  فرش  اتحادیه  رئیس 
هزارمتر   15۰ گذشته  سال  ماهه   1۲ مدت  در  کند:  می 
تومان  میلیارد  تقریبی 5۰  ارزش  به  مربع فرش دستباف 
این  در  اینکه  بیان  با  شد.کامیابی مسک  بافته  استان  در 
 9۰ حدود  جنوبی  خراسان  دستباف  فرش  صادرات  مدت 
ارزش  به  میزان  این  افزاید:  می  است  بوده  هزارمترمربع 
امارات،  به کشورهای  که  بوده  دالر  میلیون   1۰ از  بیش 
است.رئیس  اروپایی صادر شده  دیگر کشورهای  و  ایتالیا 
فرش  اینکه  به  اشاره  با  استان   دستباف  فرش  اتحادیه 
به مدت مشابه سال 94  دستباف خراسان جنوبی نسبت 
حدود 1۰ درصد در تولید افزایش داشت  ادامه می دهد: 
در بخش صادرات کمتر از 1۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تخفیف در یارانه برای تولید خواسته مدنظر 
استان  در  کند:  می  اظهار  است  دستباف  فرش  بافندگان 
از خشکسالی،  اعم  لحاظ وضع خاص  به  خراسان جنوبی 
کم آبی و بیکاری صنعت پا نگرفته و مردم کار ندارند که 
شاهد روند مهاجرتها از روستا به شهرها هستیم و انتظار ما 
از رئیس جمهور حفظ اشتغال موجود است.رئیس اتحادیه 
فرش دستباف خراسان جنوبی با بیان اینکه  باید به بافندگان 
فرش دستباف خراسان جنوبی کمک شود  خاطرنشان می 
کند: چون مواد اولیه و هزینه حمل و نقل افزایش یافته و 
در حال حاضر رکود حکم فرماست که برای تحول در فرش 

دستباف استان 4 طرح را در دولت گذشته اعالم کردیم و 
اگر برای این طرح ها بودجه ای تخصیص یابد سبب ارتقا 

کیفیت فرش دستباف خراسان جنوبی می شود.

حذف کردن واسطه ها از فرش دستباف

توسعه  برای  های  طرح  کند:  می  عنوان  کامیابی مسک 
می  جمله  آن  از  که  داریم  دست  در  دستباف  فرش 
پذیری  سفارش  برای  اینترنتی  فروشگاه  ایجاد  توان   
اولیه مرغوب  مواد  توزیع  فروشگاه  ایجاد  فرش دستباف، 
به قیمت تمام شده برای تولیدکنندگان، ایجاد آموزشگاه 
دائمی  نمایشگاه  راه اندازی  و  دستباف  فرش  جامع حرف 
فرش دستباف استان نام برد.وی با اشاره به اینکه  با اجرا 
شدن این طرح ها دست واسطه ها از فرش دستباف قطع 
می شود ادامه می دهد:  قطع دست واسطه ها قیمت واقعی 
به دست بافندگان فرش دستباف می رسد و ما می توانیم 
قدرت رقابت در بازار جهانی داشته باشیم و کیفیت فرش 
اتحادیه فرش  افزایش می یابد.رئیس  نیز  منطقه  دستباف 
جنوبی  خراسان  در  افزاید:  می  جنوبی  خراسان  دستباف 
5۰ هزار بافنده به صورت تمام وقت، فصلی و پاره وقت 
مشغول به کار هستند که تمام یا بخشی از هزینه زندگی 
خود را از این راه تأمین می کنند.وی خاطرنشان می کند 
بعد از برداشته شدن تحریم در سال گذشته توانسته ایم در 
زمینه صادرات به کشورهای اروپایی  و امریکای قدمهای 
مثبتی برداریم . به گفته »کامیابی مسک« متاسفانه هیچ 
حمایت مالی و تسهیالتی از این بافندگان نمی شود و باید 
از این صنعت سنتی استانم حمایت بیشتری شود.حمایت 

بافندگان فرش دستباف نیازمند
 توجه همه جانبه مسئوالن

کم  اقشار  از  دستباف  فرش  بافندگان  اینکه  به  توجه  با   
درآمد و ضعیف جامعه محسوب می شوند و غالب افرادی 
که در این حوزه اشتغال دارند اطالعات کمی دارند، می 
طلبد که دستگاه های اجرایی ذیربط درباره بیمه این افراد 
نهایت همکاری را داشته باشند. این هنرمندان با سرپنجه 
های طالیی خود گره هایی را می بندند که خودشان هم 
از ارزش آن بی اطالعند و در واقع به جای اینکه خودشان 
را هنرمند بدانند؛ خودشان را نیازمند می دانند.اما با توجه 
به درآمد کم این هنر؛ اکنون بسیاری از افراد این شغل را 
رها کرده اند و چه خوب است که مسئوالن به جای ایجاد 
گره کور در مسیر این هنرمندان؛ زمینه را برای استمرار 

حضور افراد در این حرفه فراهم کنند.

فرش دستباف ؛ هنر 600 ساله مردم خراسان جنوبی

در خراسان جنوبی 50 هزار بافنده به صورت تمام وقت، فصلی و پاره وقت مشغول به کار هستند

عکس:اینترنت
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یادداشت

 غریبه ها 
»سفره« ما را خوردند!

*  علی البرزی

برخی از کارشناسان و جامعه شناسان اجتماعی 
معتقدند که سال ها پیش زمانی که مرحوم »اکبر 
را  ساالر  پدر  ماندنی  یاد  به  سریال  خواجویی« 
تمام  کرد،  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  زیبایی  به 
دغدغه و فکرش شرایط روزهایی بود که ما در 
این روزها  حال تجربه آن هستیم. شرایطی که 
پیدا  رواج  دختران جوان  بین  ویژه  به  در جامعه 
خانواده ها  از  بسیاری  زندگی  سبک  و  کرده 
چندان  نه  روزگار  در  زندگی  سیاق  و  سبک  با 
خواجویی  دارد.  آسمان  تا  زمین  از  تفاوت  دور 
گذاشت  دست  موضوعاتی  روی  سریال  این  در 
است.مجموعه  مردم  روزهای  این  دغدغه  که 
پدرساالر از آن گروه از سریال هایی است که نه 
تنها یک  بار بلکه به دفعات بهتر است از رسانه 
خاص  مخاطب  بار  هر  چراکه  شود  پخش  ملی 

خودش را دارد. 
رسانه یی  مصرف  تاریخ  تنها  نه  سریال  این 
را  داستان  شیوه یی  به  کارگردان  بلکه  ندارد 
روزمره  موضوعات  با  انگار  که  کرده  روایت 
از  مردم در دهه ۹۰ هم منطبق است. اما یکی 
بخش های مهم و تاثیرگذار سریال پدرساالر که 
به جامعه منتقل  را  پیام مهمی  بار پخش  با هر 
و  خانوادگی  دورهمی های  شیوه  و  نوع  می کند، 
احترام به خانواده است، همه اعضای خانواده از 
کوچک و بزرگ، دختر و پسر، نوه و نتیجه کنار 
سفره غذا نشسته اند،سفره ی ای که هر چند وقت 
می شود،  پا  بر  خانواده  بزرگ  خانه  در  بار  یک  
دست  غذاها  به  خانواده  اعضای  از  کدام  هیچ 
حاضر  سفره  سر  بر  خانواده  بزرگ  تا  نمی زنند 
را  غذا خوردن  پدر بزرگ  احترام  به  و همه  شود 
آغاز کنند. با اشاره به این سکانس خاطره انگیز، 
می خواهیم از کمرنگ شدن حرمت و حریم یک 
پیوند  بساط  بگوییم، وسیله یی که  ارتباطی  ابزار 
که  وسیله ای  می کرد،  فراهم  را  خانواده ها  میان 
بی مهری  مورد  ما  از  بسیاری  توسط  روزها  این 
بی مهری ها  این  و هر چه می گذرد،  گرفته  قرار 
مردم  دور،  چندان  نه  می شود.روزگاری  بیشتر 
نشستن  هم  کنار  و  »سفره«  داشتند،  اعتقاداتی 
را مایه خوشبختی و با هم بودن را قوت قلب و 
باعث نزدیک شدن خانواده ها به هم می دانستند. 
برای سفره یی که پهن می شد و غذایی که در آن 
قرار می گرفت، احترام خاصی قائل بودند و حریم 
سفره را پاس می داشتند. یادش بخیر، زمانی که 
از سریال  قالب سکانس  هایی  را در  این تصاویر 
پر مخاطب »پدر ساالر« از قاب رنگی تلویزیون 
تماشا می کردیم. این روزها در بسیاری از خانه ها 
نیست  خبری  بودن  هم  دور  و  سفره  از  تنها  نه 
غربی  آشامیدن  و  خوردن  الگوهای  رخنه  بلکه 
ارتباطات  از  بسیاری  ایرانی  بین خانواده های  در 
عاطفی و کالمی را از بین برده است. در بسیاری 
شدن  پهن   از  دیگر  خانوادگی،  میهمانی های  از 
اما  می شوند  جمع  هم  دور  نیست،  خبری  سفره 

انگار از هم دور هستند.
خود  میهمانی های  در  خانواده ها  از  بسیاری 
از  غذا  صرف  و  میهمانان  از  پذیرایی  برای 
از  آن  به جای  و  نمی کنند  استفاده  »سفره« 
برای  سرویس«  »سلف  به نام  غربی  فرهنگ 
پیش  تا  که  فرهنگی  می کنند.  استفاده  پذیرایی 
از این تنها برای پذیرایی در هتل ها، رستوران ها 
و مراسم گوناگون استفاده می شد اما این روزها 
از خانه های ما سر در آورده است.استقبال زنان 
با  میهمانان  از  پذیرایی  برای  جوان  دختران  و 
خانه ها  از  سفره  پای  تا  شده  باعث  روش  این 
برچیده شود و خبری از دور هم بودن، نشستن 
بزرگ خانواده در باالی سفره و صفا و صمیمیت 
گذشته نباشد. استقبال از فرهنگ غربی پذیرایی 
با استفاده از غذاهای فرنگی و آماده رنگ و بوی 
ایرانی  غرب زدگی را به طور کامل به خانه های 
جوان  زنان  و  دختران  از  بسیاری  است.  آورده 
استفاده از این روش را با صرفه تر و بدون زحمت 
و راحت می دانند و به همین دلیل استفاده از این 
خانواده های  بین  در  روز  به  روز  غربی  فرهنگ 

ایرانی بیشتر می شود.
باشد  داشته  ادامه  روند  این  اگر  بی شک 
همیشه  که  سفره  حرمت  پاسداشت  برای  و 
برنامه ای  خانواده هاست،  بودن  هم  دور  یادآور 
ای آینده   در  نشود  اجرا  و  تدبیر   شایسته 
کدورت ها  و  فاصله ها  تدریج  به  دور  نه چندان 
در  »سفره«  چراکه  می شود  زیاد  خانواده ها  در 
نزول رحمت  الهی،  نماد  ایرانی همواره  فرهنگ 
محل جمع شدن خانواده و محفلی برای محبت 
که  محفلی  است،  بوده  احترام  و  ادب  و  صفا  و 
هیچ کس کدورت، مشکالت و گالیه های خود 
بزرگ ترها »سفره  قول  به  نمی آورد.  آن  پای  را 

حرمت دارد«.

گردشگری در بهار با طعم زمستان

 اردیبهشت و خرداد جزء ماه های بهاری است 
باشد  بخش  لذت  بسیار  می تواند  آن  در  سفر  که 
است.  خوب  بسیار  ها  ماه  این  در  آب و هوا  زیرا 
درنتیجه بسیاری از گردشگران این دو ماه را برای 
سفر انتخاب می کنند. یکی از مناطق زیبایی که 
می تواند به عنوان مقصد سفر باشد، ازنا در استان 
لرستان است.ازنا یکی از شهرهای استان لرستان 
مورد  خاص  آب وهوایی  وضع  دلیل  به  که  است 
است.  گرفته  قرار  بسیاری  گردشگران  استقبال 
این شهر جاذبه های طبیعی بسیاری در اختیار دارد. 
اشترانکوه و چشمه طیان از جاذبه های طبیعی آن 
به شمار می رود، اما یکی از جذاب ترین جاذبه های 
ازنا« است  برفی  این شهر »تونل  گردشگری در 
که در دامنه اشترانکوه قرار گرفته است.برای سفر 
به این منطقه باید به ۲۰۰کیلومتری ازنا بروید. با 
است  بهتر  منطقه  این  زیبایی  و  فاصله  به  توجه 
زمانی ۱ روزه را برای سفر به این تونل اختصاص 
دهید.برای سفر به تونل برفی باید اهل کوهنوردی 
اشترانکو  دامنه های  پیمودن  برای  را  و خود  بوده 
آماده کنید. در طول مسیر از رودهایی گذر می کنید 
که حاصل برف های آب شده است. فصل بهار با 
توجه به سرسبز بودن دامنه ها و جاری شدن آب 
به  سفر  برای  مناسب  فصل های  از  یکی  کوه  از 
از دامنه  از پیمودن بخشی  این منطقه است.پس 
به  را  دره  و  بروید  »ازنادره«  دره  سمت  به  باید 
برسید. برفی  تونل  به  تا  پیموده  ارتفاعات  سمت 
در  مهیج  کوهنوردی  شامل  سفر  از  قسمت  این 
بدانی  است  جالب  می شود.  بهاری  خوب  هوای 
صخره های موجود در طول مسیر به اندازه ای بلند 
هستند که تا نزدیکی ظهر شما با نور آفتاب روبه رو 
نمی شوید. شیب این دره تند است در نتیجه باید 
از کفش مناسب استفاده کنید.از دیگر زیبایی هایی 
که در طول این سفر با آن همراه می شوید، دیدن 
جانورانی همچون بز و میش است. این زیبایی ها 
باعث می شود شما در طول مسیر احساس خستگی 
نکنید.پس از کوه پیمایی ۲ساعته توده های عظیمی 
از برف قابل رویت می شود. کمی باال تر و در میانه 
رشته کوه اشترانکو ه یخچالی چند هزار ساله در 
انتظار شماست. یخچالی که رودخانه ای بزرگ از 
کنار آن می گذرد.زمانی که به این تونل می رسید با 
منظره زیبایی مواجه می شوید که شاید مانند آن را 
در هیچ کجا ندیده باشید. تونلی از برف که ۸۰۰متر 
طول دارد. رفتن به داخل تونل کمی سخت است 
زیرا هوای داخل آن بسیار سرد بوده و رودخانه ای 
به  است  بهتر  اما  است.  جریان  در  آن  داخل  در 
باالی تونل بروید تا با سرسره بازی برروی برف ها 

هیجان سفر خود را چند برابر کنید.

عوارض دمنوش های گیاهی

باید به مصرف کننده ایرانی که این روزها اشتیاق 
زیادی به داروهای گیاهی نشان می دهد، خبر داد 
داروهای شیمیایی  مانند  گیاهی هم  داروهای  که 
توانند می  عوارض  این  قضا  از  و  دارند   عوارضی 
منجر  حتی  مواردی  در  و  باشند  هم  تر  خطرناک 
است  این  دیگر  نکته  بشوند.  هم  مردم  مرگ  به 
از داروهای شیمیایی که مردم به دلیل  که خیلی 
گیاهی  ریشه  دارند،  ترس  آنها  از  بودن  شیمیایی 
دراند، چرا که طب امروز برخاسته از طب قدیم است. 
یکی دیگر از داروهای گیاهی که آن هم مصرف 
باالیی از سوی مردم دارد و این میزان مصرف بر 
کاسنی  عرق  گذارد  می  سوء  تاثیر  شان  سالمتی 
است. مصرف کم این عرق خاصیت آنتی اکسیدان 
چنین  سبزیجات  و  ها  میوه  که  طور  همان  دارد، 
اثری دارند اما مصرف زیاد این عرق در آنزیم های 
گیاهانی  کند. همچنین  می  ایجاد  اختالل  کبدی 
پونه.  و  اکالیپتوس  شمعدانی،  نعنا،  سنبل،  مانند 
تولید حشره کش ها برای  پونه در صنایع   همین 
  استفاده می شود و استفاده زیاد از آن در افراد می تواند

 به سالمتی آنها صدمه بزند.

گردشگری

  دکتر علوی ؛جهادگر عرصه علم ودانش

حسینی- 3۰ اردیبهشت امسال دهمین سالگرد درگذشت مرحوم 
دکتر سید عبدا... علوی موسس دانشگاه آزاداسالمی بیرجند بود که به 
دلیل اخبار انتخابات و پوشش حماسه بزرگی که مردم استان آفریدند، 
حق مطلب درباره این بزرگوار، آن گونه که باید ادا نشد. در این جا 
گوشه ای از زندگی نامه ایشان و تالش هایی که در راه پیشرفت علم 

و دانش دربیرجند داشتند گردآوری شده است.
در  شمسی  هجری   ۱3۲۰ خردادماه   ۲۷ در  علوی  دکتر  مرحوم 
متولد  جنوبی  خراسان  در  درمیان  شهرستان  توابع  از  نوزاد  روستای 
شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در بیرجند سپری نمود و پس 
از اتمام خدمت نظام وظیفه در سال ۱3۴۴ برای ادامه تحصیل عازم 

کشور آلمان گردید. علوی در آلمان تحصیالت خود را در رشته علوم 
انسانی آغاز نمود و با طی مراحل مختلف کارشناسی و کارشناسی 
ارشد سرانجام در سال ۱3۵۷ در رشته علوم سیاسی و جامعه شناسی 
گرایش تاریخ نوین اروپا با درجه دکتری از دانشگاه گوته فرانکفورت 

فارغ التحصیل شد. 

موسس و بانی دانشگاه های گوناگون در بیرجند

 آن مرحوم مجموعا به مدت ۲3 سال همکار آموزشی و پژوهشی 
 دانشگاه های شهرهای کسل و ویتسن هاوزن آلمان و دانشگاه های

دولتی و آزاد اسالمی بیرجند، گرمسار، شهرکرد و تهران بود. 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  و  گذار  بنیان  چنین  وی هم 
بیرجند و یکی از بانیان و طراحان تأسیس دانشکده علوم پزشکی 
بیرجند، دانشگاه پیام نور بیرجند، دانشکده های فنی و علوم انسانی 

دانشگاه بیرجند، پژوهشکده کاربردی در بیرجند و... بوده است. 
علمی  جامعه  ریاست  آلمان،  در  اقامت  مدت  در  علوی  دکتر 
 دانشگاهیان آسیایی و آفریقایی دانشگاه گوتینگن و مدیریت فصل نامه
زمینه  در  فعالیت  به  همچنین  و  داشت  عهده  بر  را  آن  علمی 
همکاری علمی و پژوهشی و فرهنگی برای معرفی فرهنگ آسیا 
و آفریقا و آمریکای التین در جامعه دانشگاهی و پژوهشی آسیا و 
فرهنگی  دیدگاههای  علمی  مجله  نشر  گوتینگن،  شهر  در  آفریقا 
در شهر  فرهنگی  و  علمی  و سرپرستی سمینارهای  آفریقا  و  آسیا 
آفریقا  و  آسیا  پژوهشی  فرهنگی-  انستیتوی  تأسیس   گوتینگن، 

و آمریکای التین در مونیخ پرداخت.

عشق به وطن  علوی را به ایران وبیرجندبرگرداند

 اما سید عبدا... علوی عاشق کشور و شهر و روستایش بود. وی به 
عشق خدمت به زادگاهش در سال ۱3۶3 به ایران بازگشت. او در بدو 
ورود به بیرجند در مجتمع آموزش عالی وقت این شهر که بعدها با 
همت وی به دانشگاه بیرجند تبدیل شد ، سمت عضو هیئت علمی و 
معاونت اداری و مالی را بر عهده گرفت. در همین مدت با تالش و همت 
وی مجوز تاسیس دو دانشکده و تعداد زیادی رشته جدید در دانشگاه 
بیرجند صادر شد و این دانشگاه با توسعه کمی و کیفی خود به عنوان 
 قطب علمی و آموزشی منطقه شرق ایران مطرح گردید. در سال های
میانی دهه شصت با ابتکار و پیگیری های مجدانه دکتر علوی که 
گویی خود را وقف توسعه آموزشی و علمی دیارش کرده بود مجوز 
تاسیس دانشگاه های علوم پزشکی و پیام نور بیرجند نیز صادر و در 
مدت کوتاهی این دو مرکز آموزش عالی نیز در این شهر دایر گردیدند. 

بنیانگذاری دانشگاه آزاد بیرجند

آمدن مشکالتی که سبب خروج  به وجود  از  دکتر علوی پس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  تاسیس  پیگیری  شد  بیرجند  دانشگاه  از  او 
این شهر گردید. علوی سرانجام با تالش های خستگی ناپذیرش 
موفق شد مجوز تاسیس و نیز حدود ۶۰ هکتار زمین مرغوب در 
دانشگاه  این  پردیس  احداث  برای  را  بیرجند  شهر  نقطه  بهترین 
آزاد  دانشگاه  ایجاد  با  و  بگیرد  مالکیت  به  مستضعفان  بنیاد  از 
ادامه  به  این مجموعه  رئیس  نخستین  در سمت  بیرجند   اسالمی 

خدمت رسانی به مردمش مشغول گشت. 

مردی برای تمام فصول

وی پس از سالها کار و تالش در بیرجند و فعالیتهای مردمی، همکاری 
با روستاهای شهرستان درمیان به عنوان معتمد منطقه درمیان بیرجند، 
اردوگاههای  و  قنوات  توسعه  مخابرات،  دبیرستان،  مدرسه،  ساخت 
مشاوره  ای مرکز  تاسیس  و  بیرجند  نوزاد  روستای  در   تفریحی 

 شهرستان بیرجند در مورد حفظ بهداشت روانی، در مرداد ماه ۱3۷۴ در 
میان غم و اندوه مردم بیرجند از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
برکنار شد. دکتر علوی مدتی بعد به گرمسار منتقل و به عنوان رئیس 
مردم  شد.  مشغول  خدمت  ادامه  به  گرمسار  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
گرمسار هنوز هم خاطره زحمات و تالش های مجدانه آن مرحوم را به 
یاد دارند. آخرین سمت دکتر علوی معاونت آموزشی دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی و معاونت اداری و مالی دانشکده علوم سیاسی بود. وی 
تا آخرین روزهای حیات خود مدیر عامل انجمن خیریه بیرجندی های 
مقیم تهران نیز بود. و سرانجام سید عبدا... علوی در 3۰ اردیبهشت ماه 
۱3۸۶ بر اثر عارضه قلبی در ویالی شخصی اش در رامسر درگذشت 
و در میان حزن و اندوه بی پایان مردم بیرجند در زادگاهش درروستای 
نوزاد به خاک سپرده شد. حسن اخالق، وطن دوستی، بزرگ منشی، 
مناعت طبع، نوع دوستی، دید وسیع،آینده نگری،جدیت، صداقت و... 
ویژگی های مثبت اخالقی دکتر علوی بود و از اشک های اطرافیان و 
 مردم بیرجند می شد به خوبی عمق فاجعه فقدان این بزرگ مرد بی نظیر

تاریخ شهر را دریافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.

کاریکاتور کال جنی طبس - نازنین زهرا نجیبیمحمد علی رجبی قاب عکس نوشیدنی مفید برای پیشگیری از سرطان:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

نوشیدنی مفید برای پیشگیری از سرطان,تقویت سیستم ایمنی 
بدن,مفیدترین آب میوه ها,بهبودن مشکل بوی دهان ،سرطان ریه

با لباس پاکبانی در جلسه شورا حاضر می شوم

از شوراهای اسالمی در گوشه وکنار کشور  این دوره  انتخابات 
هم  علی پور  محمدحسن  از  است؛  بوده  همراه  عجیبی  اتفاقات  با 
به عنوان یکی از این پدیده ها یاد می کنند. رفتگر ۴۲ ساله ای که 
می گوید نماینده قشر رفتگر و البته بقیه مردم آسیب پذیر شهرش 

در شورای شهر خواهد بود.  » از مردم برای مردم « .محمدحسن 
پنجمین  منتخب  یازده  از  یکی  با همین شعار ساده حاال  علی پور 
دوره شورای اسالمی شهر رشت است. پاکبانی که در ایام تبلیغات 
رنگ  نارنجی  لباس  با  پوستر هایش  تصویر  ، پخش  انتخابات 
رفتگری همه جا صدا کرد و حاال با بیش از ۱۷ هزار رای یکی از 
صندلی های شورای شهر را بدست آورده است. او حدود ۱۵ سال 
است که رفتگرشهرداری است. وی  به خاطر عالقه ای که به ادامه 
تحصیل داشت درس خواند و وارد دانشگاه شد. وی در این رابطه 
می گوید: به خاطر اینکه می خواستم نشان بدهم خواستن توانستن 
است و با توکل به خداو با دعای پدر ومادر در این راه موفق شدم و 
 االن لیسانس روابط عمومی دارم. او در مورد شرایط اقتصادی خود 
همکارانم  و  من  شغلی  وضعیت  و  اقتصادی  شرایط  گوید:  می 
بود  از دالیلی  نیست و اصال همین موضوع یکی  متاسفانه خوب 

که من درانتخابات شوراها ثبت نام کردم.
 وی انگیزه خود برای ثبت نام در شوراها را این گونه بیان می کند:
این اعضایی که در دوره های قبلی به شورا می رفتند همیشه به   
من و همکارانم وعده می دادند که شرایط شما را تغییر می دهیم. 
به هیچ کدام شان  و  بود  اما وعده هایشان همیشه وعده سرخرمن 

وقتی  اما  می خواستند  را  ما  رای  فقط  فقط  آنها  نمی  کردند.  عمل 
این شعارها  قرار می گرفتند دیگر  که می رفتند و در جایگاه شورا 
همکاران  و  من  درحالیکه  فراموش می کردند.  را  ها  قول  این  و 
بی نهایت گرفتار هستیم. من می دانم که خیلی وقت ها حتی یک 
. حقوق  بخورند  چایی  که  نمی شود  پیدا  خانه همکارانم  قند   حبه 
بار  یک  ماه  سه  دو   . نمی شود  پرداخت  سروقت  هایشان  خیلی 
به  نمی شود.  رد  حسابی  و  درست  بیمه هایشان  می گیرند.  حقوق 
خاطر همین با خودم گفتم ، خدایا همه اینها می آیند به من و امثال 
نیستند،  ما  جنس  از  چون  می روند  و  می دهند  وعید  و  وعده  من 
انتخابات در  که  افتاد  دلم  به  موقع  همان  می رود.  یادشان  را   ما 
 ثبت نام کنم . گفتم خدایا این راه سخت است اما تو این راه را 
بر من هموار کن و خدارا شکر به لطف خدا و کمک همکارانم و 
دوستانم و اعتماد مردم شهرم من هم انتخاب شدم.  وی که هزینه 
زیادی برای تبلیغات خود نکرده است ، سرمایه اصلی خود برای 
تبلیغاتش را همکاران،  دوستان و خانواده هایشان بر می شمرد. او 
در پاسخ به سوال حاال که عضو شورای شهر شده اید تکلیف شغل 

قبلی تان چیست، جواب می دهد:
همین شغل را اگر مشکلی نداشته باشد ادامه می دهم و با همین 
را بچه ها  این  درد  خودم  من  می کنم.  کار  همکارانم  و   دوستان 

 می دانم. این شغل ، شغل شریفی است ، شغل شرافت مندانه ای 
است من افتخار می کنم که با لباس رفتگری وارد شورای شهر 
این شغل  برنمی گردم. چون  از اصالت خودم  ام و هیچ وقت  شده 
برایم مقدس است و ۱۵ سال عمرم را در این کار گذارنده ام. من 
بهداشتی  های  سرویس  نظافت  و  جاروزنی  از  که  رود  نمی  یادم 
اماکن عمومی شروع کردم و به اینجا رسیدم.حتی با همین لباس  
یا با لباسی که خیلی خیلی خاکی و معمولی است در جلسه های 

شورا شرکت خواهم کرد. من اصل خودم را فراموش نمی کنم.
 محمدحسن علیپور در مورد محل زندگی اش می گوید: در محله ای
زندگی می کنم که خانه ام فاقد آب شهری وامکانات است. کال 
شدیدا می بارد  باران  وقتی  که  است  خاکی  محله  یک  ما   محله 

 گل و الی می شود و رفت و آمد سخت می شود.
او مهممترین هدف خود در شورا را خدمت به مردم اعالم کرد.

پرنده فروشی که پدیده انتخابات شوراها شد

روی  نشستن  برای  مردم خرم آباد  اول  منتخب  نه  یا  کنید  باور 
تنها  این شهر،دستفروشی است که  صندلی های شورای اسالمی 
با یک بنر سیار و ساده و بدون داشتن ستاد و هزینه کردن برای 
مهمانی های  آنچنانی جمع آوری رای، با کسب ۴۰ هزار و۸۶ رای 

از مجموع ۱۴۸هزار ۷۱۶ رای مردم این شهر، به عنوان نفر اول 
اول  به چهر ه  است؛ مردی که  راهی ساختمان شورا شده  شوراها 
فضای مجازی نیز تبدیل شده و تصویرش در کانال ها و گروه های 
تلگرامی و صفحات اینستاگرام دست به دست می شود تا همه از او 
به عنوان پدیده امسال انتخابات شورای اسالمی شهرها نام ببرند. 
ولی ا... رستمی نژاد با مدرک فوق لیسانس زبان انگلیسی از دانشگاه 
 تهران در انتخابات شوراها ثبت نام کرده است؛ مرد تحصیل کرده ای
آباد دستفروشی می کند و کسی   که می گویند سالهاست در خرم 
فرزند علی  او  نکرده باشد.  برخورد  او  با  و  نشناسد  را  او  نیست که 
حاال  و  هست  هم  شهر  این  معروف  فروش های  پرنده  از  یکی   ،
مقابل چشمان حیرت زده  خیلی  از رقبایش حتی دو لیست اصلی 
سیاسی کشور یعنی امید و خدمت، راهی شورای شهر شده است. 
مردی که حاال برای خودش، هم کانال تلگرامی دارد ، هم سایت 

و هم کلی طرفدار.
در قسمت بیوگرافی سایتی که متعلق به این نماینده است نوشته 

شده:
- ادیب

- مسلط به زبان انگلیسی و فارسی )ادبی(

- شاعر
- سخنور

- دارای تحصیالت نظام قدیم
- دارای مقام قهرمانی در رشته دو و میدانی

- دبیر دبیرستان های استان لرستان
شوراهای  انتخابات  دوره  پنجمین  در   ۴۱۹ کد  با  که  او   
محبوبیت  به  ساده ای  شعارهای  با  است،  کرده  شرکت  خرم آباد 

امروز رسیده است. 
- پاک و بی ریا بودن شعار ماست

- اعتماد مردم تبلیغ من است
- امید داره ، تبلیغ نداره. سواد داره ، ستاد نداره...

بین  می رسید  به نظر  اول  روزهای  در  شاید  که  شعارهایی 
حاال  اما  شوند  گم  کاندیداها  سایر  رنگارنگ  شعارهای  دیگر 
پیروزی نژاد  رستمی  ا...  ولی  برای  ساده  شعارهای   همین 

 به ارمغان آورده اند.
کانال حامیان ولی ا... رستمی  نژاد هم دراین چند روز پر از پیام 

تبریک شده است.
 در این کانال دست نوشته ای هم از ولی ا...رستمی نژاد به چشم 

می خورد که از تشکر او از حمایت مردم حکایت دارد . 
دست نوشته ای با این مضمون:

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد

مردم شریف خرم آباد ، مردم فرهیخته و دانشور خرم آباد، مردم 
با  را که  اندیشه واالیتان  ، می ستایم  آباد  اندیشمند خرم  فهیم و 
نشان  انتخابات  در  شرکت  و  تان  خردمندانه  و  شجاعانه  حضور 
بلندش  نام  ماندگار  و  مانا  و  زنده  اهورایی همواره  دیار  این  دادید، 
در تاریخ ایران و لرستان خواهد درخشید. به خود می بالم که افتخار 
برهه  این  در  دارم که  را  شهروندی شما دالورمردان و دالورزنان 
زمانی در جامعه عمل پوشیدن به این امر خطیر مرا و سرزمین تان 

را یاری دادید.
با سپاس فراوان از مهر بی شائبه تان

  ولی ا... رستمی نژاد

پدیده های انتخابات شورای شهر

تاالر و رستــوران کریـــم خــان
32222490 - 09151606836 خیابان ارتش - حدفاصل معلم و غفاریمیزبان جلسات افطاری شما در ماه مبارک رمضان می باشیم

ورودی رایگـان
پخت برنج ایرانی نشانه اعتماد شماست

چای، پنیر، سبزی و خرما رایگان
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از خودبینی تا خودشکوفایی

و  از صفات  بسیاری  روان شناسان،  از  بسیاری  دید  از 
ویژگی هایی که در این مطلب به آن اشاره شده است، 
توان  انسانی  کودک  دارد.  کودکی  دوران  در  ریشه 
همدلی ندارد و نمی تواند خود را به جای دیگران بگذارد 
و از دریچه چشم آن ها به وقایع نگاه کند. از همین 
را معیار و مرکز همه چیز می داند.  رو است که خود 
بین دو تا چهار سالگی، نوعی خودمحوری در کوکان 
دیده می شود که گویی تمام جهان خلق شده است تا 
در خدمت آنان باشد. اگر از یکی از آن ها بپرسید که 
چرا این همه آب در دریاچه سد کرج جمع شده است، 
احتماال خواهد گفت که تا هر وقت من تشنه شدم از 
آن بخورم! و یا تقریبا همه کوکان در حدود سه سالگی، 
خود را بد و غیرخواستنی می بینند.شاید دلیل آن ضعفی 
است که خود را گرفتار آن می بینند و برای کوچک ترین 
چیزی باید از دیگران تقاضا کنند. نکته مهم اما، این 
است که این ویژگی ها برای کودکان عادی است. در 
واقع بخشی از فرآیند رشد آن ها به حساب می آید. به 
همین دلیل است که اگر کودکی بین دو تا چهار سالگی 
به  بیمار  احتماال  باشد،  نداشته  را  این خود مرکزبینی 
حساب می آید و یا نسبت به فرآیند رشد تاخیر دارد. و 
یا اگر کودکی بتواند در سن کم با دیگران همدلی کند، 
در واقع یا نوعی تظاهر به حساب می آید و یا ریشه در 
گرفتاری های دیگر روانی دارد.انسان در مسیر رشد خود 
باید بتواند این ویژگی ها را کنار بگذارد و به لحاظ روانی 
و عاطفی به بلوغ برسد. به عبارتی، اگر حتی کودک ده 
ساله ای هنوز هم خود را محور جهان می داند، حاال باید 
در سالمت روانی و طی کردن فرآیند طبیعی رشد او 
تردید کرد. چرا که این رفتار در همان حدود دو تا چهار 

سالگی طبیعی به حساب می آید و نه پس از آن.

مثل درخت سبز  دیدم که جلوی چشمم،  را  ندگی ام 
از سر هر شاخه،  و  داستان، شاخه می دهد  آن  انجیر 
مثل یک انجیر درشت بنفش، آینده درخشانی به من 

عالمت می داد و چشمک می زد. 
و  خوشبختی  خانواده  و  بود  همسری  انجیر،  یک 
انجیر  و  مشهوری  شاعره  دیگر  انجیر  و  فرزندانی، 
دیگر، سردبیر  انجیر  و  موفقی  دانشگاه  استاد  دیگر 
آفریقا  اروپا،  دیگر  انجیر  یک  بود.  شگفت انگیزی 
و  کنستانتین  دیگر  انجیر  و  بود  جنوبی  آمریکای  و 
سقراط و آتیال و گروه دیگری از عشاق با نام های 
انجیر  غیرعادی شان،  شغل های  و  غریب  و  عجیب 
و  باال  و  بود  المپیک  در  ورزشی  قهرمان  دیگر 
که  بود  دیگری  انجیرهای  انجیرها،  این  فرای 

ببینم.  نمی توانستم 
خودم را مجسم می کردم نشسته در زیر این درخت 
چون  مرگ  حال  در  گرسنگی  شدت  از  و  انجیر 
را  آنها  از  یک  کدام  بگیرم  تصمیم  نمی توانستم 
آنها را می خواستم ولی  می خواهم برگزینم. یک یک 
و  بود  بقیه  دادن  دست  از  معنی  به  هردانه  انتخاب 
همین طور که نشسته بودم، عاجز از تصمیم گرفتن، 
و  شدن  سیاه  و  پژمردن  به  کردند  شروع  انجیرها 

یکی یکی، روی زمین و کنار من افتادند...!

حباب شیشه )اتوبیوگرافی( / سیلویا پالت 

سعی کنید چیزهایی را که دوست دارید، 
به دست آورید وگرنه ناچار خواهید شد ،چیزهایی 
را که به دست آورده اید ،  دوست داشته باشید.

دانش امروز  فر بسیاري در پي داشته، اما  نیروي
 جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد.

 امنیت را  بزرگان خردمند به ما مي بخش

بگو هر آنچه دلت خواست را به حضرت عشق
چرا که سنگ صبور است و محرم راز است

ولی بدان که شکار عقاب خواهد شد
کبوتری که زیادی بلند پرواز است

ما در بین کساني که با ما هم عقیده اند، احساس 
آرامش داریم، ولي وقتي بزرگ مي شویم 

که بین کساني باشیم که با ما هم عقیده نباشند.

به زیبائي بیاندیش ، نه براي انگیزش، 
که در جهت تعالي. زیبائي به هر جا آرامش 
مي آورد، چه دست ساز انسان چه طبیعي.

بسیاری از آدم ها تالش می کنند تا مهربان، مراقب و دلسوز 
باشند. اما برای برخی از مردم همیشه این تالش ها نتیجه 
نمی دهد. رفتارها یا عادت های بدی وجود دارند که آدم ها 
را غیرجذاب و آزاردهنده نشان می دهند و معموال کسی 
نمی خواهد اطراف این گونه آدم ها باشد. به تعدادی از این 
عادت های آسیب زا در اینجا اشاره می شود. ممکن است است 
آدم ها از وجود چنین ویژگی هایی در خودشان آگاه نباشند، اما 
این دلیل نمی شود که دیگران آن را نادیده بگیرند. بنابراین 
اگر شما هم این عادت ها و رفتارها را در خودتان پیدا کردید 
تالش کنید آن ها را اصالح کنید. تالش کردم که در بخش 
یک برداشت راه راهایی از دست این ویژگی ها را نشان دهم. 

شما هم احتماال غیرجذاب هستید، اگر...
 1. اگر مجذوب خود هستید

بسیاری از مردم این کار را بدون آن که متوجه باشند انجام 
می دهند. تمرکز شما فقط روی خودتان است، فقط درباره 
خودتان صحبت می کنید و توجهی ندارید که دیگران هم در 
کنار شما ممکن است حرفی برای گفتن داشته باشند.  فکر 
می کنید تنها شخص مهم شما هستید. اگر این حرفها در 
مورد شما صدق می کند، حاال زمان تغییر است. هیچ کس 

نمی خواهد با کسی دوست باشد که تنها مراقب خود است.
2. اگر تمرکز شما فقط به بیرون است

 و درون را نادیده می گیرید
زیبایی واقعی از درون، قلب و روان ما می آید. زیبایی ظاهر 

قاعدتا نباید موضوع مهمی باشد. اما آدم هایی که رفتارهای 
غیرجذاب دارند، تصور می کنند که زیبایی بیرونی همه چیز 
است. این آدم ها بهتر است در آیینه نگاهی عمیق به خود 
بکنند و آنچه در اعماق آن ها نهفته است را ببینند: یک فرد 
زشت، این تصوری است که آن ها از خود دارند و این همان 

چیزی است که باید آن را تغییر دهند.
3. اگر همیشه در مسابقه و رقابت هستید

آیا شما هم از آن دسته از آدم هایی هستید که همیشه 
بیشتر  بیشتر و بهتر می بینید و  از دیگران بهتر هستید، 
و بهتر کارها را انجام می دهید؟ اگر چنین است، شما از 
مراقب  بیشتر  باید  ما  هستید.  غیرجذاب  آدم های  جمله 
دوستان مان باشیم و اجازه بدهیم که آن ها هم زمان های 
خاص خودشان را داشته باشند. اگر آن ها از ترس خود بر 
ارتفاع غلبه کردند و به ارتفاع ده متری رفتند، نگویید »این 
که چیزی نیست من سی متری می روم«. بگویید »واوو. 

چه عالی. من به تو افتخار می کنم.«
4. اگر دوستان خود را دشمن می بینید

افرادی که غیرجذاب به نظر می رسند، همیشه با دوستان 
خود در جنگ و دعوا هستند. به جای این که با هم باشند و 
از بودن با دوستان لذت ببرند و از آن ها مراقبت کنند،  دایم 
به پشت سر خودتان نگاه می کنند و نگران این هستند که 
از پشت خنجر بخورند. دوستان شما، دشمنان شما نیستند؛ 

آن ها متحدان شما هستند.

5. ارزش خود را از دیگران طلب می کنند
از  مدام  طور  به  اگر  هستید  غیرجذابی  فرد  قطعا  شما 
دیگران می خواهید که چرا شما را آنچنان که خودتان فکر 
می کنید مهم نمی شمارند. به عنوان مثال، دو تا از دوستان 
بدون شما به جایی می روند. این موضوع برای آن ها مهم 
بگذرید؛ آن ها  این موضوع  از  برای شما چرا.  اما  نیست 
هنوز دوستان شما هستند. زندگی آن ها وقتی شما در کنار 

آن ها نیستید متوقف نمی شود.
6. اگر همیشه رئیس هستید

در یک گروه دوستی، زمین بازی برای همه یکسان است. 
اگر شما کسی هستید که می خواهد همیشه تصمصم ها را 
بگیرد، همیشه رییس باشد یا همه کارهای دیگران را کنترل 

کند، مطمئنا به روشی غیرجذاب عمل می کنید.
 7. اگر دبه در می آورید

اگر می خواهیم دوستی صمیمی باشیم و کسی که دیگران 
مایل باشند در کنار ما باشند، باید صداقت داشته باشیم. 
افرادی که در رفتارهای ناپسند مشارکت می کنند، اغلب 
صادق نیستند؛ در مورد همه چیز دروغ می گویند و می 
خواهند از همه چیز سردبیاورند و کسی نمی داند که واقعا 
بله،  دارند.  در سر  فکری  مورد چیزهای مختلف چه  در 

صداقت بهترین سیاست است.
8. اگر گستاخ هستید

برخورد  دوستان شان  با  توهین آمیز  شکلی  به  اغلب 

می کنند و آن ها را با حرف های زمخت و درشت، در جمع 
افرادی هستند که  واقعی،  خجالت زده می کنند. دوستان 
ما در کنار آن ها به آرامش می رسیم و اگر زمانی حرفی 
زدند و یا کاری کردند که خیلی مطابق میل ما نبود، نباید 
رفتارمان به گونه ای باشد که باعث رنجش و شرمندگی 
نگاه  دنیا  به  خود  دید  با  کس  هر  که  چرا  بشود؛  آن ها 

می کند و لزومی ندارد که همه نگاه شان با ما یکی باشد.
9. اگر غیرقابل اعتماد هستید

آیا وقتی دوستی از شما کمک می خواهد شما در دسترس 
هستید؟ یا وقتی کسی به شما نیاز دارد همیشه مشغول و 
گرفتار هستید؟ اگر کسی نمی تواند روی شما حساب کند، 
این یک ویژگی غیرجذاب در رابطه دوستی و یا شغلی است. 
دیگران  اگر شما همیشه خواهان کمک  به طور مشابه، 
هستید بدون آن که به درخواست کمک دیگران جواب 
بدهید، یکی دیگر از ویژگی های غیرجذاب بودن است که 

کسی در دوستی آن ها را نمی پسندد.
10. اگر همیشه منفی هستید

که  دارید  عادت  اگر  نیست.  جذاب  ویژگی  یک  بدبینی 
دایما به همه چیز بدگمان باشید و با عینک بدبینی به همه 
چیزها و وضعیت ها نگاه کنید، سعی کنید نگاهی دوباره به 
خودتان بکنید. هیچ کس مایل نیست با شخصی دوستی 
کند که به جای نگاهی مثبت و واقع نگر، به همه چیز از 

دریچه تنگ بدبینی نگاه کند.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

و آنگاه که پروردگارتان اعالم کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید ]نعمت[ شما را افزون خواهم 
کرد و اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت  خواهد بود سوره ابراهیم آیه 7

حدیث روز  

صبر کنید برگزاردن احکام شرع و شکیبایی ورزید در برابر دشمنتان و آماده و حاضر یراق باشید برای امامتان که در انتظار او هستید.
امام باقر )علیه السالم(

سبک زندگی

ویژگی هایی که شما را چندش و غیر جذاب می کند!

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- لب یه سخن گشودن- 
پیام   - دورو   -2 آبرو  و  عزت  
به  پروردگار  های  نام  از   - آوری 
شهری   -3 پوشاننده  بسیار  معنی 
و  بحث   - کردستان  استان  در 
موضوع - میوه خام - گرو کردن 
4- غذای نذری - پنداشتن - ریز 
رایحه   - امتحانی  سواالت  نمرات 
5- پایبند به عهد و پیمان - کارگر 
قله  کشتی 6- ساحر و جادوگر - 
ای در زالند نو - سخت دلی 7- 
گوهر بی همتا و گرانبها - موظف 
چاشنی   - کاری  انجام  به  بودن 
قرمز رنگ 8- جوانمرد - ثروتمند 
- خالص - دوست و صاحب 9- از 
حروف ندا - سلسه ای که پس از 
ایران شرقی حکومت  سامانیان در 
 - خوبان   -10 کننده  اثر  کردند- 
کلر سدیم - فرمان توقف 11- از 
سفید  و  خوشبو  و  کوچک  گلهای 
- دلیر و مرد سرشت 12- پستاندار 
گوشتخوار دریازی - شبیه و نظیر - 
پرستش کردن - از عالیم بیماری 
دردآلود  13- دوستداری - صدای 
ساختمان  ظاهر   - وزنی  ضمیر   -
 - اسرار   - یافته  راست  راه   -14
غصه و ماتم 15- آرامش بخشیدن 

- فیلمی از کاظم معصومی

عمودی: 1- همدم - شهری در 
آلمان 2- رنگ و نگار داده شده - 
ریاکار و متظاهر - اتاق درس 3- از 
پرندگان شکاری - بیم دادن - از 
مهمترین جشنواره های بین المللی 
فیلم - آب دیده 4- طاقچه باال - 
دلجویی کردن - قرضدار - ماه سرد 
5- به اندازه خرج کردن - دریاچه 
ای میان مشهد و سرخس 6- تند 
و سریع - نویسنده آلمانی صاحب 
آثار جادوگر و یوسف جوان- جای 
آنجا  در  که کشتی  دریا  کم عمق 
به گل نشیند و نتواند حرکت کند 
کوهی   - واکنش   - رخساره   -7
کهن  پیشینه  با  یونان  در  معروف 

به خاک سپردن -  تاریخی 8-  و 
به  آسیا  در  کشوری   - چهره  فلز 
مرکزیت صنعا - گاز حیات 9- در 
گذشته به امرا و راجه های هندی 
می گفتند- پایتخت گینه - طرف و 
جانب 10- پرنده ای شبیه کبک با 
گوشتی لذیذ- مغاک و گودال - از 
سنگهای قیمتی 11- رویه پایین - 
سپاسگزار بودن 12- پایه - سختی 
و  غرور   - وسط   - دشواری  و 
مفتوح  مقیاس طول -  تکبر 13- 
صوت  سرکش-  و  شوخ  اسب   -
میراث   - بخشنده   -14 بانگ   و 
بردن -تابستان 15- اثری از آندره 

مالرو- فساد و خرابی
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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

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

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

رص
د د

ص

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
   32438137

  09151635860
کرباسچی 

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

قالیشویــی ملکــه

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

 705 R2 به یک راننده گریدر
و بیل مکانیکی در زابل نیازمندیم.

09155623441

به یک کمک نقشه بردار 
جهت کار در شهرستان زابل نیازمندیم.

09155623441 - زرگری

به دو نفرخانم با روابط عمومی باال 
جهت همکاری در پوشاک نیازمندیم.
09151630820-32220655

به تعدادی نیروی آرماتوربند و قالب بند 
دیوار بتنی نیازمندیم.

09362093184

فروش نیسان آبی مدل 94 طرح لیزینگی 
اتاقدار به همراه کار در شرکت با حقوق 
عالی    09157916870 - علی آبادی

فروش نقدی پراید مدل 86
بیمه کامل با تخفیف
09155625297

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09157212359

رهن و اجاره
یک باب مغازه با مساحت 96 مترمربع  

ارتفاع سقف 4 متر و زیرساخت 
بانکی واقع درخیابان طالقانی   

09155031463
به سه نفر ویزیتور آقا و یک راننده 

همراه با ماشین یخچال دار 
جهت پخش مواد لبنی

 در شهرستان بیرجند  نیازمندیم.
32255738 -09151609089

به یک نفر نیروی آقا جهت    
کار در خشکشویی نیازمندیم.
دارا بودن گواهینامه خودرو

تعهد کاری یک ساله
 و ضامن معتبر

ساعت کاری 17الی 22
حقوق 350 هزار تومان

32423265

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت
 09380160779 - علی آبادی

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

  09105451077
 اقدامی

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



در ماه مبارک رمضان به دلیل شرایط جسمانی روزه داران، 
باید نکات تغذیه ای خاصی رعایت شود که از آن جمله 
کرد. اشاره  گازدار  نوشیدنی های  از  پرهیز  به  می توان 
برای اینکه بتوانیم در ماه مبارک رمضان، روزه های خود 
را با سالمتی کامل بگیریم و به مشکالت گوارشی و یا 
خستگی و تشنگی مفرط دچار نشویم، باید نکاتی را مورد 
توجه قرار دهیم.در وعده افطاری ماه مبارک رمضان بهتر 

است عموم مردم از غذاهای با طبع متعادل استفاده کنند. 
زیرا در فصل گرما، مزاج افراد رو به گرمی می رود، اما خالی 
بودن معده در ساعات طوالنی باعث می شود که مزاج فرد 
رو به سردی برود، از همین رو باید به نکات تغذیه ای در 
این خصوص توجه کرد.در این ماه باید از خوردن غذاهایی 
با طبع سرد پرهیز کرد. نوشیدن نوشابه های گاز دار و وارد 
کردن حجم باالی از غذا به معده، موجب رفالکس معده و 

بیماری های گوارشی می شود.در وعده افطار باید از خوردن 
آب جوش و چای به شدت پرهیز شود ، زیرا آب جوش و 
چای آب بدن را خشک کرده و تشنگی را دو برابر می کند، 
از همین رو باید در وعده افطار از شربت های خنک که 
ترکیب لیموترش، عسل و نعنا است، استفاده شود.عالوه 
عسل،  تخم شربتی،  خنک  شربت های  نوشیدن  براین 
گالب، بیدمشک و کاسنی نیز می تواند مزاج را به سمت 

تعادل پیش ببرد. با توجه به اینکه مزاج افراد در هنگام 
روزه داری به دلیل خالی بودن معده به سمت سردی پیش 
می رود، باید در وعده افطار به خوردن خرما، نان، پنیر و 
سبزی اکتفا کرده و در ساعاتی دیگری شام میل شود.اگر 
در وعده افطار، افراد روزه دار، روزه خود را با حجم زیادی از 
آب سرد و غذای سنگین افطار کنند، به میانه ماه مبارکی 

که نرسیده اند، دچار رفالکس و ورم معده می شوند.

نکات تغذیه ای در ماه رمضان
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پرونده ورزش ایران با سقوط بسته شد

درحالی  اسالمی  کشورهای  بازیهای  دوره  چهارمین  پرونده  مهر- 
دوره  در  که  شد  بسته  سومی  عنوان  با  ایران  ورزش  کاروان  برای 
بود. گرفته  قرار  دوم  جایگاه  در  ایران  ورزش  مسابقات  این  گذشته 
کاروان ورزش ایران که با ١٦١ ورزشکار در دوره چهارم بازی های 
کشورهای اسالمی شرکت کرد، مدال آوری در این دوره را از همان 
روز اول با طالی نرجس امام قلی نژاد و بعد از آن نقره الهه احمدی 
در تفنگ بادی ١۰ متر آغاز کرد و با مدال طال در بخش تیمی تنیس 
روی مردان به پایان رساند.مجموع ٩٨ مدال شامل ٣٩ طال، ٢٦ نقره 
بازی  این دوره  برنز حاصل عملکرد ورزشکاران کشورمان در  و ٣٣ 

های کشورهای اسالمی بود. 

محمد دانشور به فینال رسید

سواری  دوچرخه  کاپ  های  رقابت  فینال  به  دانشور  محمد  مهر- 
دوچرخه  کاپ  های  رقابت  ادامه  یافت.در  راه  چین  در  آسیا  پیست 
کشورمان  رکابزن  دانشورخرم  محمد  چین،  در  پیست  سواری 
چین  یک  کالس  کاپ  مسابقات  راهی  پیشگامان  تیم  همراه  که 
رکابزن   ٨ با  نهایی  نیمه  مرحله  در  اسپرینت  ماده  در  است  شده 
 ۴ جمع  به  شد  موفق  مرحله  این  در  کشورمان  کرد.رکابزن  رقابت 
کند.  صعود  بازیها  این  فینال  به  و  یافته  راه  برتر  سواری   دوچرخه 
به  از چین  دوچرخه سواری  با  برنز  مدال  برای کسب  دانشورامروز 

رقابت خواهد پرداخت.

قول صعود به مرحله حذفی جام جهانی را نمی دهم

عملکرد  از  تمجید  با  جوانان  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  ایسنا- 
بازیکنانش در دیدار با کاستاریکا، گفت: با وجود پیروزی مقابل این 
تیم باز هم قول صعود به مرحله یک هشتم نهایی را نمی دهم، اما 
ایران  فوتبال  تیم   ملی  است.  برای خوشحالی مردم  تمام تالشمان 
جنوبی  کره  سال   ٢۰ زیر  جهانی  جام  در  خود  بازی  نخستین  در 
به  مسابقات  این  در  را  خود  نخستین گل  سال   ۴۰ از  بعد  توانست 
ثمر برساند و کاستاریکا، نماینده آمریکای مرکزی را با یک گل از 
پیش رو بردارد و امیدهایش برای صعود به مرحله یک هشتم نهایی 

را تا حدود زیادی افزایش دهد.

صعود تیم فوتسال زیر 20 سال ایران به نیمه نهایی

 ایرنا - تیم فوتسال زیر ٢۰ سال ایران با برتری مقابل لبنان به مرحله 
نیمه نهایی رقابت های قهرمانی آسیا صعود کرد.تیم فوتسال زیر ٢۰ 
سال ایران، روز گذشته در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند به 
مصاف لبنان رفت و با کسب برتری ٦ بر ٢ به نیمه نهایی راه یافت.

در دیگر دیدار همزمان، تیم زیر بیست سال تایلند با نتیجه چهار بر 
دو از سد اندونزی گذشت و به مرحله نیمه نهایی رسید.تیم ایران روز 

چهارشنبه در مرحله نیمه نهایی به مصاف تایلند میزبان می رود.

   کودکان چاق در بزرگسالی دچار 
افسردگی می شوند

ایسنا- اضافه وزن در دوران کودکی می تواند 
تاثیرات مخرِب بلندمدت بر سالمت روان افراد 
در سنین بزرگسالی داشته باشد. متخصصان با 
مقایسه این افراد با کودکانی که وزن طبیعی 
داشته اند و در بزرگسالی دچار اضافه وزن شده اند 

دریافتند که خطر ابتال به افسردگی در کودکان 
چاق سه برابر بیشتر است.همچنین خطر ابتال به 
افسردگی در افرادی که هم در دوران کودکی 
و هم بزرگسالی دچار چاقی و اضافه وزن بوده 
چهار برابر افزایش می یابد.به گفته متخصصان 
افرادی که نمی توانند به وزن ایده آل خود برسند 
اعتماد به نفس خود را از دست می دهند که این 

شرایط با افسردگی مرتبط است. 

بهترین مواد غذایی
 برای مقابله با پیری پوست

مواد  بهترین  از  یکی   C عصرایران-ویتامین 
آب  شود.  می  محسوب  پوست  برای  مغذی 
مرکبات یکی از بهترین منایع برای این ویتامین 
هستند. ویتامین C به کالژن سازی کمک می 
کند و از این رو، در حفظ ظاهر شاداب و جوان 

پوست نقش دارد. یک راه مطمئن که به مبارزه با 
پیری کمک خواهد کرد مصرف مواد غذایی ضد 
 پیری است. مصرف مواد غذایی سالم به شما
 کمک می کند تا از درون به سمت بیرون مبارزه خود با

 پیری را دنبال کنید. برخی از بهترین مواد غذایی 
ضد پیری عباتنداز: ماهی سالمون - بلوبری-

شکالت تلخ - هویج - بادام- ماست- گوجه 
فرنگی- آب مرکبات- برنج قهوه ای- آب

استفاده مکرر از مواد سفید کننده
 و خطر افزایش ناباروری

ایسنا- استفاده مکرر از مواد سفید کننده، مشکل 
افزایش ناباروری را در پی دارد.خانم هایی که به 
طور مکرر از مواد سفید کننده استفاده می کنند، 
بیشتر در معرض مشکل ناباروری قرار می گیرند.

از مواد کلردار می تواند  استفاده طوالنی مدت 

کاهش  ناباروری،  هورمونی،  مشکالت  سبب 
تعداد اسپرم، تضعیف سیستم ایمنی، اختالالت 

یادگیری، صدمه به پوست، کبد و کلیه ها شود.
از  پس  زنان  کودکان،  شیرخواران،  نوزادان، 
زایمان و سالمندان نسبت به سایرین در معرض 
آسیب بیشتری در برابر عوارض این مواد هستند.

از  ناباروری  احتمالی  خطر  کاهش  برای  زنان 
استفاده مداوم از این مواد پرهیز کنند.

نکته مهم شکستگی در کودکان

از  درمان های ضروری که  کنار  در  جام جم- 
سوی متخصصان برای درمان شکستگی ها به 
فرزندان توصیه می شود، جای بسی خوشحالی 
وجود دارد که بدن کودک بهترین درمانگر خود 
می کند.  ترمیم  را  خودش  زود  خیلی  و  است 
بهترین نکته در بهبود شکستگی اطفال، مراقبت 

از کودک طی دوران جوش خوردگی است. با 
توجه به فعالیت زیاد کودکان و بی توجهی به 
اهمیت موضوع، پس از دوران کوتاهی که درد 
کودک بهبود می یابد او دوباره فعالیت روزمره 
ناحیه  بی حرکتی  و  می گیرد  سر  از  را  خود 
آسیب دیده که از مسائل مهم در جلوگیری از 
جابه جایی شکستگی و کمک به سرعت بهبود 

است، مغفول می ماند .

پرهیز از این اشتباهات
 در شستشوی صورت

از  یکی  صورت  شستشوی  ایران-   عصر 
اقداماتی است که ما به عنوان بخشی از روتین 
زندگی روزانه خود انجام می دهیم. با این وجود، 
 روشی که برای این کار مد نظر قرار می دهید
می تواند اثر منفی یا مثبت روی پوست شما داشته 

باشد. اگر قصد دارید پوست صورت شما سالم تر، 
سه  این  از  برسد،  نظر  به  جوان تر  و  لطیف تر 
اشتباه که در ادامه به آنها اشاره می شود، پرهیز 
کنید.١- عدم شستشوی روزانه صورت ٢- عدم 
تغییر محصوالت مورد استفاده برای شستشوی 
صورت- ٣: استفاده از مواد ساینده روی صورت. 
بهترین روش برای شستشوی صورت استفاده از 

آب ولرم و یک پاک کننده مالیم است.

آدمکشی به خاطر سرقت آبمیوه گیری

رحیم که از مجرمان سابقه دار در زمینه فروش مواد مخدر بود به جرم نزاع منجر به 
جرح دستگیر شد. او در بازجویی گفت: در همسایگی زنی به نام سمیه زندگی می کنم. 
چند روز پیش ماموران پلیس، سمیه را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کردند. وقتی 
او را با خود بردند، مردی به نام سعید به خانه سمیه رفت و سرک کشید. به سعید گفتم 
اگر چیزی از خانه سمیه کم شود تو باید پاسخگو باشی. روز بعد سمیه آزاد شد. وقتی 
خانه اش را وارسی کردیم متوجه شدیم آبمیوه گیری، چرخ گوشت و ٨۰۰ هزار تومان 
پولش به سرقت رفته است. دزدی کار سعید بود. سمیه می خواست از او شکایت کند اما 
من گفتم خودم ماجرا را حل و فصل می کنم. متهم ادامه داد: روز بعد به محله زندگی 
سعید رفتم اما او با دوستش به سمتم حمله کرد. من هم چاقو را درآوردم و ضربه ای 
رها کردم که به دوست سعید خورد. من یادم نمی آید چطور به مقتول ضربه زدم چون 

نیم ساعت قبل از درگیری، مشروب خورده بودم و حالت طبیعی نداشتم. 

شگرد جدید دزدان کیف قاپ

دزدان با تصادف های ساختگی با خودروی سرقتی، صد فقره کیف  قاپی کردند. متهمان 
به نام های وحید، نادر و علیرضا که با پیگیری پلیس شناسایی و دستگیر شده بودند به 
پلیس آگاهی منتقل و بازجویی شدند که معلوم شد هر سه آنها از مجرمان حرفه ای در 
زمینه سرقت خودرو و کیف قاپی هستند. یکی از متهمان به قاضی پرونده گفت: من 
و همدستانم با سرقت خودروهای پراید و پژو در مناطق شمال شهر تردد می کردیم. 
با شناسایی افرادی که از بانک یا مراکز خرید خارج می شدند، آنها را تعقیب کرده و 
با خودروهای سرقتی ضربه ای به آنها می زدیم که تعادلشان را ازدست بدهند و روی 
زمین بیفتند. همان موقع کیف هایشان را سرقت می کردیم. بعد موجودی حسابشان 
را خالی و در ادامه کارت های شناسایی شان را به صندوق پست انداخته و گوشی های 
دزدی را نیز می فروختیم و پول ها را میان هم تقسیم می کردیم.متهمان با اعتراف 

به یکصد فقره کیف  قاپی و سرقت تعدادی خودروی پراید و پژو روانه زندان شدند.

امداد رسانی به شش مصدوم نهبندانی با بالگرد اورژانس

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،گفت:در طی 
شش روز گذشته امداد رسانی به شش بیمار نهبندانی با بالگرد اورژانس هوایی صورت گرفته 
است. علی دلخروشان، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند، اظهار کرد: در طی شش روز گذشته امداد رسانی به شش بیمار نهبندانی 
با بالگرد اورژانس هوایی صورت گرفته است.  وی افزود: همچنین صبحروز گذشته در پی 
درخواست اعزام فوری خانم ٣٣ ساله ای با شکایت کاهش سطح هوشیاری و خونریزی از 
بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بالفاصله بالگرد اورژانس هوایی بیرجند به پرواز درآمد و 
بیمار جهت انجام مراقبت های تخصصی به بیمارستان ولی عصر )عج( اعزام گردید. مدیر 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: از بیست 
و ششم اردیبهشت ماه تاکنون طی چهار ماموریت شش بیمار از نهبندان با بالگرد اورژانس 

هوایی بیرجند به مرکز استان منتقل شدند که پنج نفر مصدومین حوادث ترافیکی بوده اند.

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

31104

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

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

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

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

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، 
داخل صحن مسجد جواد االئمه )علیه السالم(    

تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری
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اعتراض برخی از کاندیداهای شورای 

شهر به تخلف در انتخابات

حسینی-روزگذشته حدود 30 نفر از کاندیداهای 
شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  پنجم  دوره 
بیرجند برای اعتراض به انچه تخلف درانتخابات 
کردند  مراجعه  استانداری  به  شوراقلمدادشده  
حوزه  رئیس  با  ابتدا  استاندار  درنبود  معترضان 
با حسینی معاون سیاسی  دفتر استاندار و سپس 
استاندار دیدار و درخواست خود   با ادعای تخلف 
مهلت  از  پس   ائتالف  یک  توسط  )تبلیغاتی( 
شکایت  از   رونوشتی  دادندکه  ارائه  قانونی   
از   دربخشی  گرفت.  قرار  روزنامه  اختیار  در  
انتخابات  نامه  آیین  وفق  است:  آمده  نامه  این 
رای  از  پیش  تبلیغی 24 ساعت  فعالیت  هرگونه 
گیری ممنوع می باشد.با اینحال متاسفانه مطلع 
گردیدیم جریانی،    غیرقانونی و در حالی که همه 
نامزدها مکلف به تمکین از قانون بوده اند،لیست 
چاپی حاوی نام تعدادی از کاندیداها را در ساعات 
خارج از محدوده مجاز توزیع کرده اند. در قسمت 
دیگری از این نامه ذکر شده بود:ازآنجاییه مطابق 
اظهارات شهود به شرح امضاهای مندرج ذیل این 
نامه،لیست مزبور به صورت سازمان یافته و فراگیر 
تبلیغ گردیده است،خواستار  از شعب  در بسیاری 
رسیدگی و اعالم بطالن آرای صندوق های مورد 
انتخابات هستیم .یکی  هجوم و برگزاری مجدد 
شخصا  گفت:))  خبرنگارما  نیزبه  کاندیداها  از 
مساجد  از  یکی  در  ائتالف  این  تبلیغات  شاهد 
ام((. بوده  تبلیغات  آن هم در ساعات غیر مجاز 
مربوطه  کرد:))مسئوالن  امیدواری  ابراز  وی 
دهند(( انجام  مردم  آرای  از  برای صیانت  کاری 

بازدید از روند اجرای طرح توانمند سازی 
روستاییان در روستاهای مرزی اسدیه

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  غالمی-مدیرکل 
توانمند  طرح  اجرای  روند  از  جنوبی  خراسان 
سازی روستائیان در بخش طبس مسینا بازدید و 
گفتگو  منطقه  این  روستاهای  مردم  با  نزدیک  از 
کرد.حسین خوش آیند به همراه جمعی از مسولین 
محلی از روند اجرای طرح توانمند سازی روستائیان 
در روستای بخش اسدیه بازدید و از نزدیک با مردم 
اسالمی  شورای  کرد.رییس  گفتگو  روستاها  این 
روستای محمد آباد ضمن تشکر و قدردانی از اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی  
به جهت اجرای طرح توانمند سازی روستائیان در 
تاثیر مثبت آن در روند کسب و کار  روستاهای  
بخش  این  روستائیان  برای  پایدار  درآمد  ایجاد  و 
آموزش  پیش  از  بیش  توسعه  و  خواستارگسترش 

های مهارتی در این بخش شد.

افتتاح نمایشگاه کتاب و محصوالت 
فرهنگی همزمان با سالروز فتح خرمشهر

نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  عمومی  روابط  کدخدائی- 
همزمان  اینکه  بیان  با  مقدس  دفاع  های  ارزش 
و  کتاب  نمایشگاه   ، خرمشهر  فتح  گرامیداشت  با 
در  واقع  بنیاد  این  محل  در  فرهنگی  محصوالت 
 خیابان مدرس 2 افتتاح می شود خبر داد و گفت :
 این نمایشگاه با محوریت دفاع مقدس و واقع در 
کتابخانه تخصصی این بنیاد خواهد بود ، همچنین 
سازمان دارای کتابخانه تخصصی دفاع مقدس است 
 . دارد  از 40 هزار جلد و 5 هزار عنوان  بیش  که 
رحیم آبادی ادامه داد : افراد عالقه مند می توانند 
با در دست داشتن کپی شناسنامه و عکس در این 
کتابخانه عضو شوند و از خدمات آن بهره مند گردند.

یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم 
در خراسان جنوبی گشایش می یابد

کریم  قرآن  بزرگ  نمایشگاه  شبستان-یازدهمین 
سال  خردادماه   24 لغایت   ١٧ از  جنوبی  خراسان 
یابد. می  گشایش  جنوبی  خراسان  در  جاری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مالی  و  اداری  معاون 
ریزی  برنامه  جلسه  در  صبح  جنوبی  خراسان 

برپایی  اهداف  تبیین  ضمن  نمایشگاه  این 
وزارت  گفت:  کریم  قرآن  بزرگ  نمایشگاه 
فرهنگ  متولی  بعنوان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
در  قرآنی  فرهنگ  توسعه  راستای  در  و  عمومی 
قرآن  فرهنگ  کردن  نهادینه  در  اسالمی  ایران 
است. برداشته  زمینه  این  در  موثری  های  گام 
کریم  قرآن  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف  رضایی 
قرآن  جایگاه  بیشتر  هرچه  تبیین  و  ارتقاء  را 
کریم در جامعه، ایجاد فضای رقابت بین فعاالن 
های  ظرفیت  و  استعدادها  کشف  قرآنی،  عرصه 
های  فعالیت  دادن  سو  و  سمت  و  استان  قرآنی 
فرهنگی و هنری به ساحت قرآن کریم برشمرد.

۳۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق ذخیره 
ارزی برای آبرسانی به روستاهای 

خراسان جنوبی اختصاص یافت

تسنیم-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
اعتبارات  محل  از  امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
برای  دالر  میلیون   300 ارزی  ذخیره  صندوق 
شرکت های آب و فاضالب روستایی کشور در نظر 
گرفته شده که سهم استان بیش  از 30 میلیارد تومان 
است.علی اکبر بسکابادی در بازدید طرح های آبرسانی 
روستایی در بیرجند اظهار کرد: در قانون بودجه سال 
جاری سه ردیف اعتبارات بسیار خوب برای آب و 

فاضالب روستایی دیده شده است

پیش بینی هواشناسی از گسترش امواج نسبتا گرم در استان
ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی گفت: تحلیل خروجی مدل های هواشناسی بیانگر تقویت کم فشار موسمی و گسترش امواج نسبتا گرم بر جو 
استان است.برهانی افزود: با توجه به اختالف فشاری حاکم بر نیمه شرقی کشور در دو روز آینده پدیده عمده جو استان وزش باد همراه با گرد و خاک و افزایش نسبی دما از 
چهارشنبه تا پایان هفته جاری است. وی وضع جوی 24 ساعت اول بیرجند تا ظهر امروز را صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و کاهش نسبی دما ذکر کرد.
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قطع 12 ساعتي گاز تعدادي
 از مشترکان شهرستانهای بیرجند و قاین 

استان  گاز  شرکت  عمومي  روابط  غالمی-مدیر 
گاز  تغذیه  گرم خط  منظور وصل  به  کرد  عنوان 
گاز    ، دشت  آباد  عباس  محور  تولیدي  واحدهاي 
گازار،   ، مهموئي  روستاهاي  در  واقع  مشترکان 
 ، آباد  مبارک   ، میریک  فورجان، شوراب،  اوجان، 
خزان ، بیست کنج ، بیماد، ورقنه ، شاخن، عباس 
آباد دشت ، جینان ، برکوک ، خشک، گل گنج و 
شهرک قدس ) کالته باال( روز چهارشنبه مورخ 
به  صبح    8:00 ساعت  از  سالجاري   96/03/03
مدت ١2 ساعت قطع خواهد بود.وی از مشترکان 
الزم  تمهیدات  تا  خواست  مناطق  این  در  واقع 
از  در این خصوص را لحاظ و بمنظور جلوگیري 
بروز خطرات و حوادث احتمالي شیر اصلي گاز را  
از  را  مراتب  مشکل  هرگونه  در صورت  و  ببندند 
طریق شماره تلفن ١94 به امدادگاز اطالع دهند.

توزیع ارزاق عمومی 
به مناسبت ماه رمضان

امیرآبادی-مدیر تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان 
از توزیع سبد ویژه ماه مبارک رمضان خبرداد. به 
المللی  بین  نمایشگاه  در  دیروز  از  بیجاری  گفته 
مرغ و  قرمز  گوشت  چون  اقالمی  توزیع  کار 
منجمد ،لبنیات ،تخم مرغ ،خرما، برنج،وشکر شروع 
شده و به زودی در فروشگاه ها و مغازه های  شهر 
تیز توزیع می شود  وی افزود هرکیلو گوشت قرمز 
منجمد 22500تومان وهرکیلو مرغ هم 5600تومان 
کشاورزی  وزارت  ذخایر  از  کاالها  این  باشد  می 
وشرکت  غله کشور به اندازه کافی تامین شده است.

ارایه  بیش از 219 هزار نفر ساعت 
آموزش های مهارتی ویژه  زندانیان 

دادرس مقدم-در نشست مشترک اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان جنوبی و  اداره کل زندانها 
و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی مدیر کل 
آموزش فنی و حرفه ای از برگزاری 2١9 هزار و ٧00  
نفر ساعت آموزش مهارتی ویژه زندانیان خبر داد. 
نشست مشترک مسوالن ستادی و روسای مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با مسوالن 

ستادی و روسای زندانها و اقدامات تامینی به منظور 
بررسی عملکرد این بخش برگزار گردید. در ابتدای 
و  تامینی  اقدامات  و  زندانها  کل  مدیر  جلسه  این 
تربیتی استان با اشاره به دالیل و ریشه های آسیب 
های اجتماعی مهمترین دالیل آن را عدم اشتغال 
عنوان کرد.هاشمی با اشاره به نقش آموزش های 
فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و کاهش آسیب 
های اجتماعی از فعالیت های اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای در زندان های استان قدر دانی نمود.

آغاز غباروبی
 بیش از دو هزار مسجد استان

مهر-مسئول امور مساجد تبلیغات اسالمی استان 
و  تکریم  دهه  در  مسجد  هزار  دو  از  بیش  گفت: 
غبارروبی مساجد غبارروبی می شوند.حجت االسالم 
صادقی خواه با اشاره به نزدیک شدن به ماه پر خیر 
و برکت رمضان، اظهار کرد: به منظور مهیا شدن 
برای ورود شایسته به ماه مبارک رمضان، دهه آخر 
ماه شعبان المعظم به نام دهه تکریم و غباروربی 
مساجد نامگذاری شده است.وی بیان کرد: در همین 
نهادهای  دیگر  همکاری  با  دهه  این  طی  راستا 
غبارروبی  گذشته  سنوات  همچون  اندرکار،  دست 
مساجد استان انجام شده و مساجد برای استقبال از 
میهمانان در ماه ماه مبارک رمضان آماده می شوند.

۳ هزار انشعاب جدید آب 
در روستاهای   واگذار شد

تسنیم-رئیس اداره درآمد و خدمات مشترکان شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی گفت: سال 
گذشته حدود 3 هزار انشعاب جدید در روستاهای 
استان واگذار شده است. تاجدار در بازدید طرح های 
آبرسانی روستایی در بیرجند اظهار داشت: یکی از 
فعالیت های اداره درآمد و خدمات مشترکان شرکت 
آب و فاضالب روستایی واگذاری انشعابات جدید به 
متقاضیان است.وی تصریح کرد: سال گذشته حدود 
3 هزار انشعاب جدید در روستاهای استان واگذار شده 
است.رئیس اداره درآمد و خدمات مشترکان شرکت 
آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: 
در این مدت 995 مورد از شبکه های آب فرسوده 
است. شده  بازسازی  و  اصالح  استان  روستاهای 

اهدا 112 جلد کتاب به کتابخانه 
مشارکتی و تخصصی دکتر رفیعی

بافت  فرهنگی  میراث  پایگاه  غالمی-مدیر 
رفیعی  بیرجند گفت: دکتر محمود  تاریخی شهر 
به   96/2/28 تاریخ  در  کتاب  جلد   )١١2( تعداد 
کتابخانه تخصصی  و مشارکتی دکتر رفیعی واقع 

در پایگاه میراث فرهنگی اهدا کرد.

هم  نشست  در  که  استاندار   مقدم-  دادرس 
اندیشی معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادي 
استانداري با ایشان سخن مي گفت با بیان این 
مطلب ، افزود: مدیران باید آندسته از پیشنهادات 
و شعارهاي انتخاباتي که از سوي کاندیداهاي 
برخي  نیز  و  روستا  و  اسالمي شهر  شوراهاي 
نامزدهای اهاي ریاست جمهوري ارائه شده و 
قابلیت اجرایي شدن دارند را دنبال و یا به مرکز 
انتخابات  اینکه در این  با بیان  پیشنهاد کنند. 
پاي صندوق هاي  حضور حداکثري مردم در 
راي را نه به عنوان یک وظیفه اداري و سیاسي 
که به عنوان یک امر اعتقادي مورد توجه قرار 
دادیم، افزود: همه باید با تاسي از منویات رهبر 

معظم انقالب این امر مهم را دنبال کنند چرا 
که تقویت پایه هاي نظام و انقالب اسالمي به 
این امر وابسته است.وی برگزاری انتخابات را 
کاری بزرگ و حساس برشمرد و خاطر نشان 
و  اندرکاران  دست   ، عوامل  تمام  از  ساخت: 
کساني که به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
در این امر دخالت داشته و کمک کردند تقدیر 
و تشکر مي کنم.مقام عالی دولت در استان، 
اشاره کرد  انتخابات  این  به حضور جوانان در 
و ادامه داد: مسئوالن مربوطه باید خواسته ها 
در بخش هاي مختلف  را  جوانان  نیازهاي  و 
احصاء و آندسته از مواردي که در استان قابلیت 
اجرایي شدن دارد را دنبال کنیم.پرویزی، با بیان 

اینکه رفع همه مشکالت منوط به در اختیار 
داشتن پول و اعتبار نیست ادامه داد: بسیاري از 
مشکالت با تعامل بین بخشي و نیز هماهنگي 
هاي بین دستگاهي در استان قابل مرتفع شدن 
است.وی با اشاره به اینکه مردم به هیچ وجه 
نباید به دولت و نظام بدبین شده و اعتماد آنها 
دچار خدشه شود، افزود: اگر به هر دلیل این 
اتفاق بیافتد هزینه هاي بسیار سنگیني به نظام 
و انقالب تحمیل خواهد شد و آنچه که به این 
امر دامن مي زند رفتار مدیران و اقداماتي است 
که آنها در جایگاه هاي مختلف اداري از خود 
بروز مي دهند.وی با بیان اینکه امیدواري به 
باید هر روز نسبت به قبل تقویت شود  نظام 

یادآورشد: سالمت اداري و جلوگیري از فساد 
در دستگاه ها باید به عنوان یک موضوع بسیار 
دست  و  مدیران  توجه  مورد  اساسي  و  مهم 
در  دولت  عالی  گیرد.مقام  قرار  امر  اندرکاران 
استان، اصالح قوانین و مقررات ،حذف قوانین 
دیگر  از  را  اداري  استعالمات  کاهش  و  زائد 
اقدامات در راستاي تقویت اعتماد عمومي به 
نظام دانست.پرویزی، ادامه داد: فقر موضوعی 
تک بعدي نیست از این رو باید تالش کنیم 
عالوه بر فقر اقتصادي فقر اجتماعي و فرهنگي 
از بین برود که در این  نیز به صورت توامان 
زمینه نیز تالش هاي گسترده اي باید صورت 
گیرد چرا که توزیع پول به صورت یکسان نمي 

بنیان  تقویت  و  عمومي  رفاه  موجبات  تواند 
اقتصاد خانواده ها را به دنبال داشته باشد.وی 
توانمندسازی را از مهمترین برنامه هاي دولت 
تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: در این زمینه 
نیز باید در دولت دوازدهم خدمات و اقدامات 
مسئولیت  گیرد.استاندار،  صورت  تري  جدي 
انتخابات  برگزاري  تنها  را  انتخابات  مجریان 
اجازه  کس  هیچ  به  کرد:  تصریح  و  دانست 
ندادیم به خاطر منافع زودگذر سیاسي مشارکت 
حداکثري مردم را که از مهمترین مولفه هاي 
مد نظر مقام معظم رهبري بود را تحت تاثیر 
قرار دهد چرا که این امر نه یک وظیفه اداري 
بلکه یک امر اعتقادي بود که باید دنبال مي شد.

برنامه های گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر مشخص شد

وعده حل مشکالت مال باختگان کاسپین، فردا و پس فردا

اشتیاق کارآفرینان جوان جهت حضور در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی
ویژه  منطقه  بازرگانی  غالمی-مسئول 
اقتصادی در دیدار گروهی از فعاالن اقتصادی 
منطقه  منفصله  قطعه  از  جوان  کارآفرینان  و 
ویژه اقتصادی استان در مرز ماهیرود بازدید 
و از نزدیک با موقعیت راهبردی این منطقه 
آشنا شدند.امین بشیر؛ ضمن بیان فرصت ها، 

مزیت ها ، فضاي امن وموقعیت استراتژیک 
سایت  دو  هر  در  اقتصادی  ویژه  منطقه 
مرکزی و مرزی ، گفت : سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی خراسان جنوبی در راستای رسالت 
متعالی خود مبنی بر تقویت و حمایت از تولید 
ملی ، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات ؛ برای 

همه سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی فرش 
نموده و در تمام مراحل همراه و  قرمز پهن 
عزیز  قشر  این  تا  بوده  گذار  سرمایه  همیار 
دغدغه  هیچ  اقتصادی  رونق  و  تولید  جزامر 
ای نداشته باشند.  بشیر گفت : منطقه ویژه 
اقتصادی در بازه زمانی کوتاه از زمان تأسیس 

خود توانسته کلیه زیرساخت های الزم برای 
مهیا  خود  سایت  دو  هر  در  را  گذار  سرمایه 
تعداد  جذب  به  همزمان  صورت  به  و  نموده 
خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه  از  زیادی 
قرار  رفرنس  مورد  به  منجر  که  نماید  اقدام 
گرفتن این منطقه توسط شورای عالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی گردید.وی اظهار داشت : 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی به دلیل 
قرار گرفتن در یک موقعیت راهبردی خاص 
است  کشور  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  تنها 
مرکز  در  خود  مرکزی  سایت  بر  عالوه  که 
استان دارای یک سایت مرزی نیز می باشد.

کدخدائی- صبح دیروز نشست خبری رئیس 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
وبرنامه  شد   برگزار  رسانه  اصحاب  حضور  با 
پیروزی  ایثار و   ، های گرامی داشت مقاومت 
اینکه  بیان  با  فخر  شد.  تشریح  خرداد  سوم 
پیروزی  و  ایثار   ، مقاومت  روز  به  خرداد  سوم 
نامگذاری شده اضافه کرد : علت این نامگذاری 
به دلیل حماسه بسیار عظیمی است که به همت 
،ارتشیان(در  پاسداران   ، رزمندگان)بسیجیان 
دفاع مقدس رقم زده شد که پس از سه مرحله 
منطقه  در  شده  انجام  عظیم  بسیار  عملیات 
ها  بعثی  لوث  وجود  از  این شهر   ، خرمشهر 
برگشت. اسالمی  میهن  دامن  به  و  پاک شد 
وی افزود : حماسه آزاد سازی خرمشهر یکی از 
قله های بلند مرتبط با دوران دفاع مقدس است 

و اگر بخواهیم این دوران را طبقه بندی کنیم 
، آزادسازی خرمشهر نگین درخشان آن زمان 
است که با حمایت حضرت امام خمینی )ره( 

انجام شده است .
نامگذاری روزهای گرامی داشت

سالروز فتح خرمشهر 
های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  سازمان  رئیس 
با جلساتی متعددی   : داد  ادامه  دفاع مقدس  
نهادهای مربوطه داشتیم  با سازمان ها و  که 
در راستای بزرگداشت این روز   4 برنامه در 
طی 4روز مشخص شده است .  براین اساس 
باعنوان سلحشوری  روز سه شنبه دوم خرداد 
،پایداری،ایثار و مدافعان حرم و روز چهارشنبه 
پیروزی  و  ایثار   ، مقاومت  نام  به  خرداد  سوم 
و  فتح خرمشهر مصادف می شود  روز  با  که 

روز پنجشنبه روز دزفول ، مقاومت و پایداری 
و چهارمین روز به نام والیت مداری ، وحدت 
اهداف  فخر  است.  نامگذاری شده  معنویت  و 
سازمان را برای گرامی داشت این فتح بزرگ 
این گونه بیان کرد : یادآوری خاطرات ایثارگری 
و فتح رزمندگان اسالم ، حضور آحاد ملت و 
دستگاه های اجرایی در راستای نقش آفرینی 
برای گرامی داشت این حماسه ، انتقال مفاهیم 
بسیار ازرشمند دفاع مقدس وآزادی خرمشهر . 
وی  تاکید کرد  :  از برنامه های ما برجسته 
نمودن تبعیت از والیت فقیه و فرماندهی کل 
انقالبی  پیروزی های بسیار مهم  قوا در پس 
است که در دوران انقالب و دفاع مقدس داشته 
ایم. رییس بنیاد حفظ آثار و  نشر ارزش های 
دفاع مقدس به برجسته نمودن نقش رزمندگان 

استان در عملیات فتح خرمشهر اشاره کرد و  
ادامه داد : 2 گردان از استان ما وارد عملیات 
شدند و نقش بسیار مهمی را ایفا کردند که یکی 
از آنها گردان خط شکن و گردان مالک اشتر و 
ابوذر بود که  تعدادی از این نفرات جانباز وجمعی 

به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
برنامه های پیش بینی شده

 برای گرامی داشت فتح خرمشهر
به  نزدیک  گفت:  پایان  در  فخر  محمدرضا    
300 برنامه در شهرستان های استان پیش بینی 
نظامی  اجرایی  های  دستگاه  تمامی  که  شده 
از  عبارتند  و  هستند  دخیل  آن  در  انتظامی  و 
: بازدید مسئوللن از خانواده شهدا و ایثارگران 
عملیات بیت المقدس ، افتتاح نمایشگاه کتاب 
مشترک  صبحگاه   ، فرهنگی  محصوالت  و 

اجرای   ، استان  انتظامی  و  نظامی  های  نیرو 
برنامه توسط گروه رزم نوازان شهر بیرجند و 
میادین )ابوذر،آزادی،طالقانی،شهدا،امام خمینی 
گذاری  شکر  مراسم  برگزاری  و  )ره(،قدس( 
گلباران  و  افشانی  عطر  خرمشهر،مراسم  فتح 
مزار شهدا ، رونمایی از 2 عنوان کتاب در حوزه 
دفاع مقدس ، صبحگاه مشترک سازمان جهاد 
برگزاری   ، تابعه  ادارات  حضور  با  کشاورزی 
مراسم شب شعر ،برگزاری مسابقات فرهنگی 
و ورزشی ، تجلیل از رزمندگان ، ویزیت رایگان 
مردم در مراکز درمانی نیروهای مسلح ، پخش 
سینماهای  در  مقدس  دفاع  موضوع  با  فیلم 
استان ، برپایی ایستگاه های صلواتی ، گرامی 
داشت سالروز سوم خرداد و تجلیل از رزمندگان 

عملیات بیت المقدس عنوان کرد .

کدخدایی-سه روز از تجمع مالباختگان موسسه 
کاسپین در بیرجند می گذرد . بنا به درخواست 
های متعدد بار دیگر به محل تجمع معترضان 
رفتیم با این تفاوت که این بار جمعیت بیشتر 
شده بود و تجمع کنندگان نماینده داشتند که 
از  کرد:  هاعنوان  مالباخته  نمایندگان  از  یکی 
به شعبه  به عنوان سپرده گذار  دی سال 95 
طالقانی مراجعه کردم که خواستند تحمل کنید 
تا دستورات اجرایی مقام های باالتر برسدرییس 
شعبه قول داد در بهمن مشکل حل می شود  
اماپس از مراجعه در بهمن دوباره وعده فروردین 
داده شد که به ناچار چندین نفر به عنوان نماینده 
در شعبه مزبور صورتجلسه ای تنظیم  و تحویل 
دادستان دادیم که از این ناحیه هم به نتیجه 
رئیس  به  اینکه  بیان  با  ایم.وی  نرسیده  ای 

بانک مرکزی نامه نوشتیم ادامه داد : شکواییه 
خود را به آقای سیف منعکس کرده و حتی با 
جواب نامه ایشان بازهم گره ای از مشکالتمان 
باز نشد.وی در ادامه با صدایی بلند بااشاره به 
بانک  رئیس   : افزود  کاسپین   موسسه  مجوز 
مرکزی یعنی مرکز تصمیم گیری اقتصاد کشور 
اما حاال کسی  این مجوز را امضا کرده است 
پاسخگو نیست.نماینده مالبختگان تصریح کرد : 
اگر ١0 میلیون در حساب داشته باشیم موسسه 
3 میلیون آن را کم می کند و بقیه را پس می 
دادن بخشنامه  نشان  رو خواستار  این  از  دهد 
آن  برای  شدیم که مسئوالن موسسه جوابی 
نداشتند جز اینکه گفته اند نرم افزار برای سپرده 
ها تعیین تکلیف می کند و این جوابی برای 
سپرده گذاران نیست چون هر کسی می تواند 

دفتر  مدیرکل  ادامه  در  کند.  تعریف  افزار  نرم 
هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری 
خراسان جنوبی در جمع تجمع کنندگان حاضر 

را  اظهار کرد: صحبت های مدیر شعبه  و  شد 
شنیدیم و متوجه شدیم در حق افرادی که در 

این موسسه سرمایه گذاری کردند اجحاف شده 
است.موهبتی افزود: رئیس شعبه هم قبول دارد 
که در حق مشتریان اجحاف شده و ما هم به 

این  جنوبی  خراسان  اجرایی  مسئوالن  عنوان 
طبق  و  شنیدیم  را  شما  اعتراضات  و  مطالب 

قضاوتی که داریم حق را به شما مردم می دهیم 
.وی با بیان اینکه کسی نمی تواند سپرده داشته 
و بگوید چون قبال سود گرفته االن هم باید از 
سود او کم کنیم اظهار کرد: 3 نفر را به عنوان 
که  مطالبی  ما  تا  کنید  معرفی  خود  نماینده 
پیگیری می کنیم از طریق این سه نفر به شما 
گزارش دهیم . مدیرکل دفتر هماهنگی امور 
اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان جنوبی 
گفت: شما به این موسسه اعتماد کردید باید این 
موسسه به اعتماد شما پاسخ درست بدهد و ما 
هم از بانک مرکزی می خواهیم تا به مشکالت 
شما رسیدگی کند و با نرم افزار طراحی شده به 
درستی سپرده ها را بررسی کند و تا فردا و یا پس 

فردا نتیجه به نمایندگان شما اعالم می شود.
)Ava.news22@gmail.com(

مراسمی  دیروزدر  ظهر  از  بعد  حسینی- 
به  مربوط  زمین  واگذاری  قرارداد  فقره   ١4
اراضی  به  مشهور  اصلی   246 پالک  اراضی 
موسوی  توسط اداره کل امالک و اموال بنیاد 
مستضعفان به مردم تقدیم شد.خسروی مدیر 
کل این اداره با بیان این که آقای موسوی اول 
انقالب در قطعات مفروضی زمین هایی را به 
مردم فروخته بود عنوان کرد: متاسفانه به دلیل 
این که نقشه تهیه شده رسمی نبود این اراضی 
با مشکالت متعددی مواجه شد که امروز بعد 
از 30 سال پیگیری ها به نتیجه رسید. وی از 
تفکیک 863 قطعه خبر داد و افزود: زمانیکه 
به دنبال راهکاری برای واگذاری زمین های 

این  تا کار  پیشنهاد شد  بودیم،  به مردم  خام 
بنیاد  توسط  که  علوی  امالک  مشابه  اراضی 
به  شود.  انجام  شود  می  واگذار  مستضعفان 

گفته خسروی روش واگذاری نیز به گونه ای 

است که ابتدا متقاضی تشکیل پرونده می دهد 
و پس از بررسی مجموعه مستندات ارائه شده 
و تایید اعسار )نیازمندی( فرد، زمین رایگان و 

یا با تخفیف واگذار می شود. وی با بیان این 

تقدیم  آماده  داد  قرار  بر 500  بالغ  اکنون  که 
است ادامه داد: ظرف 40 روز تا یک ماه آینده 
قرارداد قطعات باقی مانده نیز آماده خواهد شد.

دادها،  قرار  کامل  واگذاری  پایان  تا 
خرید و فروش نداشته باشید!

بنیاد  اموال  و  امالک  اداره  کل  مدیر 
مستضعفان خاطرنشان کرد: افرادی که االن 
از  بعد  را تحویل گرفتند، صبح روز  داد  قرار 
مراجعه  اداره  به  سند  انتقال  برای  تحویل، 
کنند تا پس از ارسال به تهران، سند به نام 
امالک  اداره  مدیر کل  آماده شود.  فرد  خود 
از مشکالت  یکی  بنیاد مستضعفان  اموال  و 

اسناد  از  که  دانست  سودجویانی  را  اساسی 
اضافه  خسروی  کردند.  می  استفاده  جعلی 
کرد: این معضل با همراهی  نیروی انتظامی 
و دستگاه قضایی مرتفع شد تا مشکلی برای 
درخواست  همچنین  نیاید.وی  پیش  مردم 
از  دادها   قرار  کامل  واگذاری  پایان  تا  کرد: 
تا  کنید  خودداری  فروش  و  خرید  هرگونه 
از  بخشی  که  زیرا  نشود  نظمی  بی  موجب 
خرید  همین  دلیل  به  فرآیند  شدن  طوالنی 
و فروش های متعددی بود که انجام شد.در 
فرماندار  توسط  آماده شده  قرارداد  پایان ١4 
شهرستان بیرجند به افرادی که اصل سند را 

به همراه داشتند تقدیم شد. 

پرونده اراضی موسوی تا پایان ماه رمضان بسته خواهد شد

سالمت اداری و جلوگیری از فساد در دستگاه ها مورد توجه مدیران قرار گیرد

همه کسانی که اموال منقول در روستا دارند می توانند در آن مکان رای دهند
کاری- پیگیری آوا از شکایت: اهالی روستای 
شارقنج از توابع شهرستان بیرجند به این  که 
از  از صندوق رأی گیری آن روستا که کمتر 
١0 خانوار دارد، حدود 400 رأی خارج شده 
سوی  از  که  ویدئویی  در  کردند  اعتراض  

برخی از مردم این روستا در فضای مجازی 
به  را  اند که شکایت خود  پخش شده گفته 
جوابی  به  ولی  ایم  کرده  اعالم  فرمانداری 
منطقه  بخشدار  مالکی  ایم.مهندس  نرسیده 
در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: در تعداد 

آرا بزرگنمایی شده است و تعداد آرای که از 
بوده و 400  رای  صندوق خارج شده  299 

رای صحیح نمی باشد.
هیئت   28 نامه  براساس  اینکه  بیان  با  وی 
نظارت وابسته به شورای شهر و روستا همه 

آب،  باغ،  منقول  اموال  دارای  که  افرادی 
انتخابات  در  توانند  می  دارند  زمین  و  ملک 
در  آنان  حضور  و  کنند  شرکت  روستا  آن 
با  وی  باشد.  می  بالمانع  منطقه  انتخابات 
و  عجوالنه  قضاوت  از  باید  اینکه  به  اشاره 

بزرگنمایی جلوگیری شود افزود: در روزهای 
آینده جلسه رسیدگی به شکایت با همراهی 
خواهد  انجام  حوزه  اجرایی  هیئت  و  ناظران 
شد و قطعا از رای مردم حمایت می شود و 

نتیجه قطعی به اطالع خواهد رسید.

امین جم

عکس:حیسنی
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
ما َعَرَف اَ... َمن َعصاُه

خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند
)تحف العقول ص294(

بازگشت مجدد شوکت به شوکت آباد 

قوسی - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان در جمع اصحاب رسانه در باغ 
شوکت آباد اظهار کرد: عمارت شوکت آباد جزو عمارت های میراثی است. 
مالک و متولی عمارت شوکت آباد سازمان اوقاف است ولی مالکی هستیم 
که اجازه نداریم حتی یک آجر آن را برداریم و یا اضافه کنیم. هاشمی 
ادامه داد: هرکاری که می خواهیم انجام دهیم باید زیر نظر سازمان میراث 
فرهنگی باشد. این تعدد مدیریت در شوکت آباد دست اوقاف را بسته و 

نمی تواند آنچه را که می خواهد اجرا کند. وی اضافه کرد: قبال این محل 
 دارای شوکت فراوانی بوده و نسبت به سالیان قبل تغییراتی کرده است. 
در 3-2 سال قبل حرکت هایی انجام شده بود که میراث ممانعت کرد و 
باعث شد این محل قریب به دو سال تعطیل شود. بعد از تعطیلی و ورود 
استاندار و حمایت میراث فرهنگی قرار شد که یک میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص داده شود که هنوز همه اعتبار داده نشده ولی کار در حال انجام 

می باشد. 
تمام ششدانگ شوکت آباد وقفی است

مدیرکل اوقاف تاکید کرد: واقعیت این است که همه ششدانگ شوکت آباد 
از جمله عمارت شوکت آباد موقوفه است. خارج از محدوده ای که میراث 
بر آن انگشت گذاشته است، سازمان اوقاف توانسته به صورت پایلوت در 
کشور کارگروه کشاورزی وقف با حضور واقفین کشاورز که دارای فضل 
علمی و تجربه اجرایی هستند، ایجاد کند. یکی از کارهای بسیار خوبی که 
این کارگروه انجام داده، باغ الگویی فدک می باشد. قبال کشاورزی در اینجا 
نسبت به آن چه االن دیده می شود یک چهارم بوده، 25 هکتار در باغ 
فدک و 5 هکتار در باغ عمارت، کشاورزی انجام می شود. گل محمدی، 

انگور، زرشک، گندم و ... به عمل می رسد.  
تزریق بیش از 14 هزار ماهی در استخر شوکت آباد 

مدیرکل اوقاف خاطرنشان کرد: اگر کار علمی صورت گرفته در شوکت 
آباد به ثمر بنشیند، آنگاه رویت آن بسیار زیباتر خواهد بود. هاشمی افزود: 
قناتی که در اینجا موجود بوده با پشتوانه کارگروه کشاورزی به استخر یک 
هکتاری تبدیل شد که آب زراعت باغ عمارت و فدک را تامین می کند. 
عالوه بر آن بیش از 14هزار ماهی به استخر تزریق شده که پرورش ماهی 

و تامین بخشی از بازار بیرجند را بر عهده خواهد گرفت. این ماهی های 
تولیدی می توانند عالوه بر درآمدزایی به بارور کردن و تامین کود آب 

کشاورزی کمک کند.
به دنبال بازگشت شوکت به شوکت آباد هستیم

هاشمی بیان کرد: درآمد موقوفات شوکت آباد در سال به بیش از یک 
میلیارد تومان می رسد که طبق نیت واقف هزینه و اجرا می شود. آن چه 
در اختیار اوقاف بوده به بهترین نحو مدیریت شده و به دنبال این هستیم 
که شوکت و مجد را مجدد به شوکت آباد بازگردانیم. اگر میراث فرهنگی 
این مهم تحقق پیدا می کند. اوقاف حرکت کند،  بتواند همپای   هم 

طرح ضیافت الهی در بقاع متبرکه
در ادامه مدیر کل اوقاف خبر داد: طرح ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان 
در 45 بقعه متبرکه محوری استان برگزار می شود. در طول ماه رمضان 
اقامه نمازهای جماعت، قرائت ادعیه ندبه و افتتاح، برنامه سحرخوانی 
 و مراسم احیای لیالی قدر و افطاری ساده در این بقاع انجام می گیرد. 
در این راستا 15 مبلغ از قم و حدود 30 مبلغ بومی در این بقاع کار 
تبلیغی را انجام خواهند داد. وی ادامه داد: برپا کردن خیمه معرفت، غرفه 
کودک و مشاوره عفاف و جوان و دعوت از یک قاری معروف مصری از 
دیگر کارهای صورت گرفته خواهد بود. هاشمی خاطرنشان کرد: سازمان 
اوقاف کار قرآنی بسیار بزرگی را در مدرسه حفظ انجام داده که در کشور 
نمونه است و هزینه سنگینی هم متحمل شده است، البته بخشی از هزینه 
مدرسه حفظ از موقوفه شوکت آباد است. برای تکمیل و تجهیز مدرسه 
حفظ حدود 860 میلیون تومان هزینه شده است و همچنین در حسینیه 

امام رضا )ع( موزه وقف راه اندازی گردیده است. 

شهرستان بیرجند مقام اول اخذ سند وقفی در کشور
مدیرکل اوقاف آمار داد: از ابتدای سال جدید 42 وقف انجام شده که در 
یک نمونه، یک زن واقف 32 وقف را به صورت زمین های کشاورزی در 
اراضی حاجی آباد انجام داده است. شهرستان بیرجند مقام اول اخذ سند 
اوقافی را با 721 سند و همچنین اوقاف خراسان جنوبی بعد از فارس و 
خراسان رضوی مقام سوم اخذ اسناد وقفی را در کشور کسب کرده است. 

همکار و روزنامه نگار محترم روزنامه وزین خراسان جنوبی

جناب آقای عبدا... هادی نیا
با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، علو درجات آن مرحومه 

و صبر و اجر برای شما و سایر بازماندگان مسئلت داریم.

همکاران تان در روزنامه آوای خراسان جنوبی

اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه
شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی  عام( براساس آیین نامه شماره 54 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران درنظر دارد 
از میان افراد واجد شرایط تعداد محدودی نماینده بیمه عمر در بیرجند و سایر شهرستان های استان پذیرش نماید.

مزایای ویژه اخذ نمایندگی :
برگزاری دوره آموزشی رایگان

عقد قرارداد نمایندگی با شرکت بیمه پاسارگاد
پرداخت کارمزد تا پایان مدت بیمه نامه های 

صادره

درج سابقه فروش به نام نماینده
دریافت وام و بیمه تکمیل درمان

عدم نیاز به دفترکار و سرمایه
فعالیت نیمه وقت و تمام وقت )دانشجویان، 

کارمندان و...(

شرایط اخذ نمایندگی :
حداقل سن 22 سال

مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر
عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد

کلیه متقاضیان می توانند با دردست داشت مدارک شناسایی از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به آدرس: 
بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- بیمه پاسارگاد مراجعه نمایند.  09156666007/ 6 - 32422885

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: وسائط نقلیه مازاد بر نیاز خود را به شرح 
ذیل از طریق مزایده عمومي به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر از چهارشنبه 96/03/03 الی چهارشنبه 96/03/10 جهت 
بازدید و دریافت فرم پیشنهاد قیمت مراجعه و تا پایان وقت اداري )ساعت14( شنبه 
1396/03/20 به نشاني بیرجند -  خیابان مدرس - نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک 

صادرات - طبقه اول - دایره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند. 
پاکت هاي پیشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح یکشنبه 96/03/21 در محل فوق 
با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح ، قرائت و برندگان 

مشخص خواهد شد.
بانک صادرات خراسان جنوبی 

لیست وسائط نقلیه آگهی مزایده )96/1 (

مبلغ کارشناسی پالکرنگنوع موتور سیکلتردیف
2/000/000 ریالمشهد 3817/81نقره ایطرح هندا تکتاز1
2/000/000 ریالمشهد 3859/81قرمزطرح هندا تکتاز2
2/000/000 ریال1426قرمزهندا3
2/000/000 ریالمشهد 3438/81آبیسوزاکی 4125
2/000/000 ریالمشهد 3824/81قرمزطرح هندا تکتاز5
2/000/000 ریالمشهد 3458آبیسوزاکی 6125

مبلغ کارشناسیشماره انتظامیمدلرنگنوع خودروردیف
310/000/000 ریال795د8488مشکیسرنزا1

آگهي مزایده ) 96/1 ( وسائط نقلیه
سالم و درود بر تمامی مردم شریف ایران اسالمی

 مخصوصا مردم غیور و با غیرت خراسان جنوبی

یک بار دیگر ثابت نمودید که هیچ چیز باالتر و 
 با ارزش تر از سرنوشت خود و فرزندان تان نبوده
و نخواهد بود، یک بار دیگر به دشمنان این مرز و بوم 
نشان دادید که دست از یاوه گویی برداشته چرا که 

شما همچنان در صحنه ایستاده اید.
 رئیس جمهور آینده باید با دل  و جان در راه خواسته های
قانونی و مدنی شما تالش نموده و آنچه الیق شما 
مردم شریف است را برایتان فراهم نماید. این شما 
مردم شریف هستید که سرنوشت ساز بوده و آینده 
کشور را رقم می زنید. بار دیگر به نوبه خود از حضور 
گرم تان قدردانی به عمل آورده و دستان پاک تان 

را می بوسم، درود بر شرف و عزم و اراده قوی تان.

تدبیر و توسعه 
ایران اسالمی

خدمتگزار شما مردم شریف خراسان جنوبی
ابوالحسن گندمی-  دبیر تدبیر و توسعه 

و مسئول ستادهای انتخاباتی
 تدبیر و توسعه استان

فروش و معاوضه ملک تجاری با موقعیت عالی 
 با پنج سند ششدانگ

 )سه طبقه ، همکف و زیرزمین( 
بلوار معلم -  حاشیه خیابان فردوسی

09151613680 


