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گزارش از اتاق های شیشه ای

* هرم پور

و  انتشار  ملی  سامانه  مسؤول  انتصاب  و  معرفی 
دسترسی آزاد به اطالعات در استان خراسان جنوبی 
و تأکید بر دو مقوله ی »اطالع رسانی شفاف« و 
 »پاسخگویی شفاف» در حکم مسئولیت وی، بهانه ای
شد تا به خودم و به مردم خوب استانم یادآوری 
کنم که کار در اتاق های شیشه ای و عملکردهای 
بدون استتار از طرف مدیران و مسؤوالن و گزارش 
آن به شهروندان، حق من و حق شماست. این از 
همان حق های فراموش شده ای بود که مطالبه ی 
آن، در همه ی این سالها آنقدر کنار گوش مدیران 
نارضایتی  علیرغم  و  نهایتاً  که  شد  فریاد  کشور 
داعیه  روزها  این  که  بزرگوارانی  همان  از  برخی 
اند، شده  اطالعات  آزاد  انتشار  چاک  سینه  و   دار 
تصویب و اجرایی شد. اگر واقعاً مسئولین همتی برای 
 اجرای این مصوبه داشته باشند، اگر در مرحله ی 
 اجرا، مجریان محترم کم نگذارند و اگر بخش های
 مهم و اساسی این سامانه به ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (
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خطر خروج بشرویه 
از حوزه گردشگری

معابر شهری و پیاده روها در مالکیت شهرداری و جزئی از حقوق عمومی است. سال هاست که معابر شهری بیرجند و کوچه ها در 
عرض های بسیار کم ساخته می شود که تناسبی با عبور و مرور و ارتفاع ساختمان ها ندارد، در حالی که تمام ۲0 متری هایی که 35 
سال قبل ساخته شده اند، در طرح های جدید باید 30 متری شوند، کار ساخت معابر کم عرض در مناطق جدید بی هیچ توضیح منطقی 
و عقالیی ادامه دارد و هزینه های سرسام آوری به همراه داشته است که در آینده این شهر نمودار خواهد شد.  ...   )مشروح  در صفحه 7 (

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعالم کرد:
59 قطعه شعر جشنواره در کتاب شعر رضوی سال 96 چاپ خواهد شد  / صفحه 3

حبِس نفس؛ در معابر تنگ و تُُرش بیرجند
صفحه 7 

حضرت حجت االسالم و المسلمین 
جناب آقای دکتر رضایی

با تقدیم احترام بدینوسیله با ارج نهادن به تالش های بی وقفه و دلسوزانه
 و خدمات چندین ساله حضرت عالی در میعادگاه پرفیض نماز جمعه بیرجند 

توفیقات و سربلندی شما را در پناه الطاف بیکران الهی
 و رهنمودهای مقام معظم رهبری آرزومندیم.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافری استان خراسان جنوبی

مستاجرین  کلیه  اطالع  به 
آبلوله  خیریه  بنگاه  موقوفه 
)مستاجرین روستای اسفهرود، 
 27 شهرک  لوله،  آباد  علی 
و  هکتاری   23 سایت   ، تیر 
دیگر(  متفرقه   مستاجرین 
قرارداد  تمدید  می رساند: جهت 
اجاره حداکثر ظرف مدت 15 روز از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر موقوفه 
بلوار  در  واقع  آبلوله  خیریه  بنگاه 
اورژانس  جنب  طهماسبی  شهید 
نمایند.  مراجعه  اجتماعی  تامین 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه 
عواقب ناشی از تاخیر در پرداخت 
عهده  بر  موقوفه  حقوق  و  حق 

مستاجرین خواهد بود. 

موقوفه بنگاه خیریه 
آبلوله بیرجند

شرکت سهامی بیمه آرمان به منظور توسعه شبکه فروش و گسترش خدمات بیمه ای خود در شهرستان های بیرجند، 
طبس، قاین، بشرویه، نهبندان، خوسف، سربیشه و قهستان از عالقه مندان به فعالیت در صنعت بیمه برای اخذ پروانه نمایندگی 
 )مطابق آیین نامه 75 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران( دعوت به همکاری می نماید. عالقه مندان می توانند برای ثبت نام 
به سرپرستی خراسان جنوبی به نشانی )بیرجند، نبش مدرس 11، طبقه فوقانی بانک گردشگری( مراجعه نموده و یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره های 5- 32236273 تماس بگیرند.

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت همسری عزیز، پدری مهربان و برادری دلسوز 

مرحوم مغفور 

شادروان مهدی کرباسچی
 مراسم یادبودی امروز چهارشنبه 96/5/11 از ساعت 5 الی 
 6 بعدازظهر در محل حسینیه گازاریها برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 
آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: 
کرباسچی، اکبری ، گلرو، امیرآبادی زاده 

استخدام بازاریاب و طراح گرافیک
1- ظاهر آراسته و مناسب با محیط کار 2- خوش برخورد و دارای روابط عمومی باال 

3- عالقه مند به بازاریابی ۴- سابقه کار طراحی گرافیک
بلوار معلم ، حاشیه خیابان فردوسی       09151613680
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وعده دولت برای وام با یارانه نقدی محقق نشد/بانکها استقبال نکردند

مهر-وعده دولت برای اعطای کارت اعتباری با در نظر گرفتن یارانه نقدی بعنوان ضمانت، در تیرماه هم عملیاتی نشد و تنها به یک بانک محدود باقی ماند. ر حالی که فرشاد حیدری، معاون 
نظارت بانک مرکزی اجرای طرح یاراکارت را به تیرماه موکول کرده بود، اما مراجعه به شعب برخی بانک ها حاکی از اجرایی نشدن این وعده است. در واقع، مسئوالن باجه شعب بانک ها، 

از ابالغ نشدن بخشنامه این تسهیالت می گویند و برخی دیگر هم از اصل طرح بی اطالع هستند.

سرمقاله

ربیعی: ۳ سبد غذایی
 تا پایان سال توزیع می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پایان سال، ۳ 
مرحله توزیع سبد حمایت غذایی تعریف شده و قصد 
داریم مبلغ مورد نظر به ازای هر خانواده افزایش یابد. 
علی ربیعی گفت: برای امسال چهار مرحله سبد غذایی 
تعریف کرده ایم که مرحله اول، پرداخت شده است.

و  نیازمند  کودکان  و  زنان  شناسایی  داد:  ادامه  وی 
دچار سوء تغذیه را ادامه می دهیم و این امر بیشتر 
در مناطق محروم دنبال می شود؛ همچنین بر اساس 
این برنامه، به ازای هر خانواده مبالغی در قالب کارت 
با سازمان  داریم  پرداخت می شد که قصد  اعتباری 
برنامه و بودجه چانه زنی کنیم تا این مبلغ افزایش یابد.

تکمیل طرح های مسکن مهر
 تا پایان سال جاری

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر گفت: 
مسکن   طرح های  جمهوری،  رئیس  دستور  مطابق 
مهر در سراسر کشور، تا پایان سال جاری تکمیل 
و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد. 
احمد اصغری مهرآبادی گفت: بخش عمده مشکالت 
ما در مسکن مهر، مربوط به طرح هایی است که 
مشاغل  حوزه  در  خصوص  به  و  تعاونی ها  توسط 
آزاد اجرا شده است. وی بیان کرد: در طرح هایی که 
با  می شود،  احداث  سه جانبه  تفاهم نامه  اساس  بر 
مشکالت کمتری مواجه هستیم؛ این در حالی است 
دسته بندی  استان ها  در  را  تعاونی ها  مشکالت  که 
کرده ایم و درباره حدود ۵۰ هزار واحد مشکل دار، در 
شد. خواهد  اتخاذ  نهایی  تصمیمات  آینده  روزهای 

پیاز فتیله را پایین کشید!

بار  تره  و  میوه  اتحادیه  اقتصادآنالین-رییس 
ورامین،  مانند  شهرهایی  از  پیاز  ورود  با  گفت: 
شد  خواهد  برقرار  نسبی  تعادل  کرج  و  فومنات 
شود. می  برداشته  اصفهان  دوش  روی  از  بار  و 

حسین مهاجران رییس اتحادیه میوه و تره بار، در 
پیاز در  پیاز در کشور اظهار کرد:  خصوص قیمت 
بازار  تا ۳8۰۰ تومان در  از قیمت ۳۰۰۰  حال حاضر 
خرید و فروش می شود. این قیمت پس از توزیع 
است.  داشته  کاهش  بازار  به  اصفهان  محصول 
رییس اتحادیه میوه و تره بار در ادامه تصریح کرد: 
این  کشت  عدم  جاری  سال  در  پیاز  کمبود  دلیل 
قبل  سال  که  است  کشاورزانی  توسط  محصول 
شد.  خریداری  قیمت  ترین  نازل  با  محصول شان 

گزارش از اتاق های شیشه ای

* هرم پور

سپرده  فراموشی  به  عمد   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

فضای  شدن  باز  شاهد  آینده  سالهای  در  نشوند، 
جدیدی از عملکرد ها و حتی نظارت ها خواهیم بود. 
سامانه ی ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات در 
استان به مردم استان این دسترسی را می دهد که با 
رعایت حریم خصوصی و بادقت به حفظ حریم های 
اداری و امنیتی، به صورت لحظه ای، عملکردها، 
اقدامات، درآمدهای دولتی، اعتبارات، دخل و خرج 
روندها،  رویدادها،  جایگاهها،  کردها،  هزینه  ها، 
تعاریف، مفاهیم و خالصه بخشی از «ندیده های«  
و  مدیران  حتی  و  نهادها  ادارات،  سازمانها،  اداری 
کارمندان سطوح مختلف را مشاهده، تحلیل و تفسیر 
کنند. به طور قطع در روزها، هفته ها و ماههای 
از این شفاف سازی  اولیه، برداشت های مختلفی 
خواهد شد و الجرم پس لرزه های فراوانی نیز به 
این راه، آغازی برای یک  اما  دنبالش خواهد آمد. 
تحول بزرگ و طعمی شیرین از پیروزی برای یک 

مطالبه ی حتمی و قطعی خواهد بود. 
در جامعه ی اسالمی زیر لوای انقالب و باشعارهای 
مردم ساالرانه ی دینی، اقداماتی از این دست نه 
تنها ضروریست بلکه به نظر می رسد انجام آن حتی 
دیرهنگام صورت گرفته است. در چنین فضایی، به 
نظر نمی رسد مدیران، مسؤوالن، کارکنان و ادارات 
داشته  شفافیت  این  از  خاصی  نگرانی  سازمانها  و 
باشند که اگر چنین باشد به طور قطع باید به آنها 
این  در  موفقیت  اما  کرد.  عملکردهایشان شک  و 
را  نیازمندی ها و ضرورت ها  از  راه مجموعه ای 
می طلبد که شاید بخشی از آنها را به اختصار بتوان 

اینچنین برشمرد:
مسؤوالن  ویژه  به  و  استانی  مدیران  توجیه   -1
شاخص در همه ی حوزه ها در خصوص ضرورت 

انجام این اقدام.
2-  فرهنگ سازی، نظارت و دقت در بهره برداری از 
این اطالعات و ایجاد ساز و کار مقابله با سوء استفاده 

های احتمالی از شفافیت های مورد اشاره.
۳- عدم انحصار اطالعات اقتصادی در این سامانه 
ملی و استانی و ثبت اطالعات شفاف در همه ی حوزه 

ها ی مورد نظر و نیاز مردم.
ی  همه  مساعدت  و  هماهنگی  4-همکاری، 
با  جدی  برخورد  و  زمینه  این  در  دستگاهها 

دستگاههای مخل یا مانع تراش.
بودن  گویا  و  بودن  پویا  بودن،  روز  ۵-به 
و  گویی  ابهام  گویی،  کلی  فقدان  و  اطالعات 

استتار در ارائه اطالعات.
6-هوشیاری در خصوص الیه برداری از اطالعات 
اقناع مسؤولین  ارائه شده توسط دستگاهها و عدم 

سامانه به کمترین ها.
7- گزارش گیری های ماهانه، فصلی و ساالنه از 
عملکرد دستگاهها و تغذیه ی ماهانه و معرفی شفاف 
دستگاههای اهمال کار یا سهل انگار در این زمینه 

به مردم.
8-تالش برای بهره گیری از تحلیل و پردازش 
استان،  ی  توسعه  حوزه  در  سامانه  های  داده 
از  استفاده  و  آنها  رفع  و  ها  آسیب  شناخت 
راهکارهای  تدوین  برای  شده  ارائه  اطالعات 

مطلوب و مناسب در راستای کمک به مدیران. 
اندرکاران  دست  و  دلسوزان  مردم،  میان،  این  در 
مطبوعاتی و رسانه ای استان نیز بی صبرانه منتظر 
دستاوردهای این اقدام مثبت هستند وامید دارند این 
مقوله نیز مانند بسیاری از مقوله های دیگر که با 
هزاران امید و وعده و شعار آغاز می شود،بی انتها و بی 
ثمر نباشد و در میانه ی راه ابتر نماند وبه حاشیه نرود.

 )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳1 ارسال فرمایید(         

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  حمایت  مهر-سازمان 
دلیل  به  ناجی  توسعه  و  پژوهش  :شرکت  کرد  اعالم 
شد.  محکوم   +1۰ پلیس  خدمات  ارائه  در  گرانفروشی 
گزارشهای  به  اشاره  با  کرد:  اعالم  حمایت  سازمان 

متعددی که از سوی مردم در خصوص اضافه دریافتی 
صدور،  نظیر  خدماتی  ارائه  ازای  در   +1۰ پلیس  دفاتر 
کارت  تعویض  یا  صدور  گذرنامه،  تمدید  یا  تعویض 
بررسی  و  دریافت  سامانه  توسط    ... و  خدمت  پایان 
واصل  سازمان  این  به  مردمی  شکایات  و  گزارشات 
توجه  با  که  گرفت  صورت  الزم  پیگیریهای  بود،  شده 
هجدهمین  مصوبه  در  مصرح  فرآیند  طی  عدم  به 
پژوهش  شرکت  ها،  یارانه  هدفمندسازی  ستاد  جلسه 
میلیارد  هزار  یک  از  بیش  پرداخت  به  ناجی  توسعه  و 
ریال محکوم گردید.بر این اساس، وفق بخشنامه های 
مصوبات  و  جمهور  رییس  محترم  اول  معاون  ابالغی 
قیمت  افزایش  هرگونه  ها  یارانه  هدفمندسازی  ستاد 

از  گذاری  قیمت  اول  اولویت  گروه  خدمات  و  کاالها 
می  )پلیس1۰+(  انتظامی  الکترونیک  خدمات  جمله 
کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  هماهنگی  با  بایست 
بازار  تنظیم  کارگروه  از  مصوبه  اخذ  و  تولیدکنندگان  و 
مشخص  آمده  بعمل  های  بررسی  با  پذیرد.  صورت 
 1۳94 سال  در  ناجی  توسعه  و  پژوهش  شرکت  گردید 
)پلیس  انتظامی  الکترونیک  خدمات  دفاتر  طریق  از 
مبالغی  اخذ  به  نسبت  قانونی،  غیر  اقدامی  در   )+1۰
و  مردم  از  مصوب  و  شده  تعیین  های  نرخ  از  باالتر 
تذکرات  متاسفانه  و  نموده  اقدام  کنندگان  مصرف 
رویه  این  اصالح  جهت  سازمان  این  وشفاهی  کتبی 
شرکت  توسط  قانونی  مقررات  و  مصوبات  رعایت  و 

و  نگرفت  قرار  توجه  مورد  ناجی  توسعه  و  پژوهش 
این سازمان حسب وظایف قانونی خود و برای رعایت 
به سازمان  را  پرونده تخلفاتی  حقوق مصرف کنندگان، 
تعزیرات  شعبه  و  نمود  ارسال  حکومتی  تعزیرات 
به  رای  تخلف،  احراز  ضمن  تهران،  استان  حکومتی 
محکومیت قطعی شرکت پژوهش و توسعه ناجی بابت 
تخلف سال 1۳94 به مبلغ بیش از یک هزار و یکصد 
و  تومان(  میلیارد   117 از  )بیش  ریال  میلیارد  هفتاد  و 
صادر  مذکور  شرکت  پروانه  در  اول  تخلف  مهر  درج 
شرکت   9۵ سال  تخلفات  است   ذکر  به  الزم  نمود. 
رسیدگی  تحت  نیز  ذیربط  دستگاههای  دیگر  و  مذکور 

و سیر مراحل قانونی می باشد.

دفاتر پلیس+۱۰ به علت گرانفروشی جریمه شدند

تسنیم-محمدحسن حسینی شاهرودی، با اشاره به عدم 
در  گفت:  ملت  خانه  به  بانکها  توسط  ازدواج  وام  ارائه 
را  ازدواج  وام  دولتی  بانک  سه  حدود  تنها  حاضر  حال 
پرداخت می کنند که آن هم به نوبت و به افراد محدود 
و بانک مرکزی مقصر عدم اجرای اختصاص وام ازدواج 
به جوانان است. وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی 
در  الحسنه  قرض  های  سپرده  میزان  از  مرکزی  بانک 
بانک ها اطالع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک ها 
دپو نشده و در بخش های مختلف پرداخت می شود، اما 

بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیالت 
تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند 
که به موجب قانون، دولت و شورای پول و اعتبار برای 
به  را  خود  نقدینگی  که  مایلند  بیشتر  شده  تعیین  آنها 
بیشترین  که  دهند  همانند بخش خدمات سوق  سمتی 

پول را عائدشان می کند.
ازدواج به  از پرداخت وام  اینکه بانک ها  بیان  با   وی 
دور  شد:  روند،یادآور  می  طفره  مختلف  های  بهانه 
بانک  که  دارد  وجود  ها  بانک  در  باطلی  تسلسل 

قرار  باطل  چرخه   این  در  دولت  و  مرکزی  بانک  ها، 
می  دیگری  گردن  را  مشکل  کدام  هر  و  گرفته اند 
مشکل  شود  سوال  مرکزی  بانک  از  اگر  و  اندازند 
و  ها  بانک  متوجه  دولت  کند،  می  دولت  متوجه  را 
کنند.  می  مرکزی  بانک  متوجه  را  مشکل  ها  بانک 
بانک  نهایت  در  مجلس  گفت:  مجلس  نماینده  این 
و  ها  بانک  مطالبات  اصول  امر  در  چه  را  مرکزی 
براساس  تکلیفی   تسهیالت  این  پرداخت  امر  در  چه 

داند. ازدواج می  وام  پیگیری  قانون مسئول 

پرداخت وام ازدواج فقط توسط ۳ بانک دولتی/ بانک مرکزی مقصر است 

آغاز ثبت نام واحدهای تولیدی
 برای دریافت تسهیالت رونق تولید 

تسنیم- معاون طرح و برنامه وزیر صنعت از پرداخت ۳۰ هزار میلیارد 
گفت:  و  داد  خبر  تولید  رونق  طرح  به  جاری  سال  طی  اعتبار  تومان 
آغاز  تولید  رونق  تسهیالت  دریافت  برای  تولیدی  واحدهای  نام  ثبت 
تولید  رونق  اینکه سال گذشته طرح  بیان  با  است. رضا رحمانی  شده 
با اعتبار 16 هزار میلیارد تومان برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی 
با  افزود:  شد،  تعریف  کشاورزی  و  تولیدی  معدنی،  متوسط  و  کوچک 
واحد  هزار   2۵ مشمول  واحدهای  سقف  تولیدی  واحدهای  استقبال 
افزایش  تومان  میلیارد  هزار   2۰ از  بیش  نیزبه  پرداختی  تسهیالت  و 
یافت. با توجه به عملکرد بسیار موفق طرح رونق در سال گذشته این 
طرح امسال نیز مورد تاکید و تائید ستاد فرماندهی قرار گرفته است.

افراد مشمول برای معافیت بخشودگی
 سنی سربازی سریعتر اقدام کنند

تسنیم-جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا خطاب به مشموالن خدمت 
بخشودگی سنی سربازی  معافیت  برای  افراد مشمول  سربازی گفت: 
هرچه زودتر اقدام کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی 
گفت: اگر افرادی کارت معافیت قدیمی دارند برای تعویض آن به مراکز 
پلیس+1۰ مراجعه کنند.وی افزود: از ابتدای اجرای طرح پرداخت جریمه 
سربازی تاکنون حدود ۵۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده و بیش از ۳۰۰ هزار 
نفر هزینه آن را پرداخت کرده اند.جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا 
گفت: حدود 26 هزار نفر در سال جدید در این طرح ثبت نام کردند.وی 
افزود: زمان مرحله سوم ثبت نام طرح پرداخت جریمه سربازی بعد از اتمام 

شهریور ماه، اعالم و اطالع رسانی خواهد شد.

 2۷ خدمت دستگاه های اجرایی موبایلی شد 

پروژه  از  رونمایی  به  اشاره  با  اطالعات  فناوری  ارتباطات  وزیر 
ارایه  مردم  به  زیرساخت  این  در  خدمت   27 گفت:  همراه  دولت 
پروژه  اندازی  راه  به  مجازی  فضای  عالی  شورای  عضو  شود.  می 
دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت:۵1 دستگاه اجرایی 44۰ خدمت 
خود را الکترونیک در اختیار مردم قرار می دهند. وی فواید دولت 
الکترونیک را پرشمار دانست و مهمترین آن را تحقق شعار چابک 
هزینه  کاهش  کرد.واعظی  عنوان  دولت  سازی  کوچک  و  سازی 
دولت، افزایش سرعت در رسیدگی به کارها و جلوگیری از فساد و 
جعل را از دیگر مزایای دولت الکترونیک دانست و گفت: با اجرای 
این طرح تحول بزرگی در دولت ایجاد خواهد شد و تا چند ماه دیگر 

اشراف کاملی برهمه خدمات دولت اعمال می شود.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف
 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰9۱596۳9۰65 
    علـی آبادی 

درب اتومـاتیک

 سیـد 
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک  پارکینگی ،  کرکره  

سکوریت اتومات(
  09303107002 

09155614880

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

فرزند  گازاری  هادی  اله  روح  آقای  علیه  محکوم   960586 شماره  به  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
آقای احمد اسماعیلی و پرداخت  له  به پرداخت مبلغ 487/423/824 ریال در حق محکوم  غالمحسین محکوم است 
مبلغ 19/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1730 فرعی 
از 17 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به محکوم علیه واقع در نبش توحید 16 که حسب نظریه کارشناسی 
پالک تعرفه دارای 300 متر عرصه  و 138 متر تجاری )به صورت 5 واحد تجاری مستقل( و 380 مترمربع مسکونی در 
طبقات همکف و اول و دوم می باشد. ضمنا 76 سهم مشاع از 100 سهم از پالک ثبتی فوق از طریق اجرای ثبت برابر 
سند رهنی به شماره 131364-1393/10/10 در رهن موسسه کاسپین فعلی قرار گرفته که بانک از طریق اجرای ثبت 
به میزان طلب خود قبول نموده است. لذا نسبت به باقیمانده به میزان 24 سهم از 100 سهم مشاعی از طریق مزایده به 
مبلغ 3/560/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/5/25 از ساعت 9 
الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این 

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

رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

نقاشی ساختمان
 قربانی

اجرای انواع رنگ های روغنی 

، پالستیک، اکرولیک مولتی 

کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری

09150912340
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حضور 3 صنعتگر استان در جشنواره سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی
کاری-کاری-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد:  هنرمندان و صنعتگران صنایع 
دستی استان در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در آذربایجان غربی  شرکت خواهند کرد. حسین عباس زاده  با بیان اینکه چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع 

دستی آذربایجان غربی از 9 تا 13 مرداد ماه در ارومیه برگزار می شود افزود: هنرمندان استان در بخش های تولید زنده و غرفه های فروش صنایع دستی شرکت کرده اند.
اندرکاران  دست  از  خواستم  می  سالم 
شود  اندیشه  تدبیری  کنم  خواهش  محترم 
آشامیدنی  آب  باالی  مصرف  با  رابطه  در 
کارواشهای  در  ماشین  شستشوی  برای  که 
گیرد.     می  قرار  استفاده  مورد  شهر  سطح 
930...775
کردیم  گناهی  مهرشهرچه  اهالی  ما  سالم  با 
با  ما  کنیم.مگه  زندگی  خاک  توی  باید  که 
خانه  تحویل  داریم؟موقع  فرق  شهر  مردم  بقیه 
وگرنه  روبدیم  آسفالت  وپول  عوارض  باید  اول 
ساله  ما3  االن  ولی  نیست  تحویل  از  خبری 
ازآسفالت وفضای سبز و  اما دریغ  اینجا ساکنیم 
فکرماهم  به  کنم  نانوایی وسوپری!!خواهش می 
مهرشهر  اهالی  از  مسئوالن.باتشکرجمعی  باشن 

خیابان 9دی.
915...649
بیخیال  اینقدر  فاضالب  و  آب  اداره  چرا  سالم 
همش  ساله  سه  نیست  شهروندان  جوابگوی  و 
های  خیابان  فاضالب  اجرای  برای  میدن  وعده 
بهمن وظفر اما انگار نه انگار  واقعا متاسفیم برای 
مدیریت ضعیف. این اداره بارها ازطریق تلفن و 
اما  شدیم  پیگیر  ای  رسانه  و  مراجعات حضوری 
هیچ اهمیتی به درخواست بسیار ضروری اهالی. 
میدونن  اینکه  به  باتوجه  نمیدن.  خیابان  این 

چاهای این منطقه زود پر می شود.
936...245
سالم. آوا جان  مقاله ای که در مورد دکتر شیخ 
چاپ کردید عالی بود. لطفا پزشکان امروزی هم 
درس اخالق برایشان باشد و وجدانشان بیدار تر 

شود همچنین به ماّدیات کمتر فکر کنند
915...997
توابع  از  نصرالدین  روستای  اهالی  ما  آوا  سالم 
بخش گزیک شهرستان درمیان با وجود منابع آب 
از آب  نامناسب ونبود مدیریت  لوله کشی  بدلیل 
را  دردمان  باید  کی  به  محرومیم  هم  آشامیدنی 

بگوییم هیچ کس جواب گو نیست
915...976
افتضاح  اسدیه  به  طبس  جاده  ابتدای  آوا  سالم 
مدیران  سوی  از  کرمی  و  لطف  منتظر  است 

هستیم
915...674
سجادشهر  اینترنت  که  خواهشمندم  مخابرات  از 
انحصار خودش و یک شرکت مورد  رو فقط در 
که  ها  شرکت  دیگر  از  بتونیم  که  نزاره  نظرش 
 ... مثل  میزارن  مشتریان  برای  عالی  امکانات 

بهرمند بشیم
901...160
استاندار محترم با سالم ما ساکنین شمال روستای 
امیرآباد حدود صد خانوار چندین سال هست بدون 
آب برق وگاز زندگی می کنیم حاال مدت یکسال 
که  آمده  طرح  توی  محل  این  که  هست  ونیم 
ما  باید  هنوز  تاکی  آوردین  تشریف  حضرتعالی 
5کیلومتری  در  امکانات  این  از  محروم  ساکنین 

استان باشیم حتما لطف کنید پیگیری نمایید
915...863
آباد  به  حاکم  ارزش  به  )ع(:فضیلت  علی  امام 
آستانه تشکیل  در  اینک که  نمودن شهرهاست، 
به  شدید  نیاز  کشور  و  هستیم  دوازدهم  دولت 
پیشرفت، افزایش تولید و اشتغال و باال بردن سود 
بیشتری  دقت  باید  دارد،  ملی  ناخالص  و  خالص 
نظر،  تنگ  تنبل،  ناالیق،  مدیران  انتخاب  شود، 
و  ملت  به  بزرگ  خیانت  تفاوت،  بی  و  حال  بی 
غیر قابل گذشت می باشد، نمایندگان و مجلس 
در انتخاب وزیران، و وزیران در انتخاب معاونان 
باید دقت کنند که فردای قیامت  و مدیران کل 
ساده  کار  دادن  را  دیده  ستم  ملت  این  پاسخ 
و  ها  کاری  سیاسی  این  بر  نفرین  نیست.  ای 
باندبازی ها! توسعه سیاسی بدون توجه به توسعه 
ها  میلیون  بیکاری  از  بهتر  محصولی  اقتصادی، 
جوان تحصیل کرده و بی خانمان نخواهد داشت. 
مسئولین محترم آنچنان کار کنید که چهار سال 
آینده مردم به کارنامه های شما رای اعتماد بدهند 

نه باز به دنبال شعار سیاسی عوام فریبانه باشید.
915...156
از  مقدوراست مسئوالن دوعدد  چنانچه  با سالم 
تبدیل  را  مسافر  بلوار  در  مستقر  گاز  های  پمپ 

به بنزین نمایند.
915...450
اول غفاری  راه  ترافیکی چهار  بار  جهت کاهش 
و  غفاری  روز  بازار  خرید  مرکز  دو  مجاورت  و 
و  شهرداری  شود  می  پیشنهاد  اتکا  فروشگاه 
را  روز  بازار  کنار  خیابان  رانندگی  و  راهنمایی 
طرفه  یک  دارد  قرار  آب  کانال  مجاورت  در  که 
به  خیابان  این  از  خروجی  ترافیک  تا  فرمایند 
قفل  موجب  و  نشده  ریز  سر  غفاری  خیابان 

ترافیک پشت چراغ قرمز نگردد
ارسالی به تلگرام آوا

خبر  و  محترم  استاندار  زحمات  از  تشکر  با 
ایشان از اعزام گروه کارشناسی میراث فرهنگی 
رحیم  تاریخی  های  باغ  مشکالت  استان  به 
کاله  و  بهارستان  آباد،امیرآباد،ارگ  آباد،شوکت 
این گروه گوشزد  آنها را به  فرنگی و معارضین 
کرده و راهکاری پیشنهاد گردد تا بازدید از این 
مکان ها بطور همه روزه گردد و موضوع تکمیل 
هتل کویر و طرح گردشگری بند دره در دستور 

کارشان قرار گیرد.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم ما اهالی حاجی اباد از سروصدای سگ های 
ولگرد اسایش نداریم اقای ریس شورای خاهشا 

رسیدگی کنید قبال از زحمات شما متشکرم
915...804
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در  روها  پیاده  و  شهری  معابر  صمصام- 
عمومی  حقوق  از  جزئی  و  شهرداری  مالکیت 
بیرجند  شهری  معابر  که  هاست  سال  است. 
ساخته  کم  بسیار  های  عرض  در  ها  کوچه  و 
ارتفاع  و  مرور  و  عبور  با  تناسبی  می شود که 
ساختمان ها ندارد، در حالی که تمام 20 متری 
هایی که 35 سال قبل ساخته شده اند، در طرح 
ساخت  کار  شوند،  متری   30 باید  جدید  های 
هیچ  بی  جدید  مناطق  در  عرض  کم  معابر 
دارد و هزینه  ادامه  توضیح منطقی و عقالیی 
که  است  داشته  همراه  به  آوری  سرسام  های 
در آینده این شهر نمودار خواهد شد. میلیاردها 
تومان هزینه برای تملک امالک، عقب نشینی 
تیرهای برق، کاشت درختان دو طرف خیابان و 
مواردی از این قبیل باید صرف شود، مخارجی 
که این بین و در طی این سال ها صرف رشد 
درختان فعلی شده است نیز به نوعی برباد می 
رود.  می گویند اقتصادی ترین بهانه موجود، 
خدمات رسانی با هزینه کمتر است. به نوعی که 
اگر عرض خیابان ها کم باشد هزینه کمتری 
از  کرد.  پرداخت  باید  انتقال خدمات  بابت  هم 
طرف دیگر می توان علت این نابسامانی را نبود 
بیرجند و حتی در  نقشه های  آینده نگری در 
تفکر مدیران دانست. ساخت محله هایی مانند 
نرجس، نیلوفر، پونه، نارنج و مهرشهر، ظفر و 
22 بهمن و ... نشانه مشخصی از این موضوع 
فرهنگی  های  پیوست  که  هایی  محله  است. 
کمبود  است.  نشده  بینی  پیش  آنان  برای 
آموزشی  مدارس، مساجد، فضای سبز، فضای 
و کتابخانه ها بخشی از معضالت است. تردد 

ماشین آتش نشانی و اورژانس به کنار!

فروش بیشتر زمین با کم کردن
 از معابر عمومی!

تمامی این کارها اعتراضات مردم را به همراه 
آینده  در چند سال  تخریب شهر  است.  داشته 

معابر  تعریض  برای  و هزینه کردن شهرداری 
بیهوده و حتی مضحک  به تصور مردم کاری 
است. اما علت دیگری که یک بار توسط یکی 
مطرح  بیرجند  شهر  چهارم  شورای  اعضای  از 
شد، فروش بیشتر زمین با کم کردن از معابر 

)حق عمومی( بود!
نقشه  که  آید  می  پیش  جا  این  که  سواالتی 
از  و  را چه کسانی  بیرجند  های جادویی شهر 
کدام استان طراحی می کنند؟ چرا در شهرهای 
به مراتب کوچک تر مانند همین استان، طبس، 
فردوس و یا خارج از استان ، وضع بدین گونه 

نیست؟

خود شیرینی برای مسئوالن کشوری

از کوتاه  انتقاد  با  یکی از شهروندان بیرجندی 
نگری های مسئوالن شهرسازی و شهرداری 
انجام  از  هدف  ظاهرا  گوید:  می  باره  این  در 
این کار )کوچک گرفتن عرض معابر( در تمام 
چه  هر  فروش  شهر  ساز  جدید  حتی  نقاط 
بیشتر زمین به نفع دولت و خودشیرینی برای 
افزاید:  می  زاده  قاسم  است.  باالتر  مسئوالن 
ُترشی  و  تنگ  معابر  چنین  کشور  شهر  کدام 
آن هم جدید ساز دارد؟ چرا آقایان به اصطالح 
مهندس فکر 50-40 سال آینده را نمی کنند. 
ادامه می دهد: کوچه ها و خیابان های خفه و 
کم عرض، عالوه بر این که خلق آدم را تنگ 
می کند ، باعث افزایش تصادفات و مشکالت 

عبور و مرور و سخت شدن کار سازمان های 
امدادی می شود.

محالت قدیمی شمال شهر
 مهندسی ساز تر است!

نیز  بازنشسته  فرهنگی  یک  محمدی  میر 
کم  های  کوچه  و  ها  خیابان   : است  معتقد 
چون  مفاهیمی  هم  و  نازیباست  هم  عرض 
را  هندسه!!!  و  ریاضی  و  شهرسازی  دانش 
برد! وی می گوید: حتی مردم  زیر سوال می 
قدیمی که 40 سال قبل بدون اطالع از هیچ 
شهر  شمال  کوچه  ادعایی  و  مهندسی  دانش 
را ساختند، از مهندسان شهرسازی خوش فکر 
ادامه می  بازنشسته  این فرهنگی  اند!  بوده  تر 
را  معنا  بی  های  نقشه  این  که  کسانی  دهد: 
پیاده می کنند نه تعهدی دارند و نه تخصصی! 
میلیاردی  مخارج  مسئولیت  که  این  خاطر  به 
بعدی  باید نسل های  را  کوتاهی های آن ها 

این شهر بدهد!

هر روز درگیری اعصاب داریم

سخن  این  داریم”  اعصاب  درگیری  روز  “هر 
بیرجندی ساکن کوچه ای  از شهروندان  یکی 
عرض  گوید  می  که  است  نرجس  خیابان  از 
دو  اگر  که  اند  گرفته  کم  قدر  آن  را  کوچه 
ماشین کوچک در حد پراید در دو طرف کوچه 
وجود  سوم  ماشین  عبور  امکان  شوند،  پارک 
هر  شدن  خطی  خط  شاهد  دارد  اگر  یا  ندارد 
در  اگر  مخصوصا  هستیم.  خودروهایمان  روزه 
خودروی  یا  و  شود  جابجا  نشین  اجاره  کوچه 
سنگین برای آوردن مصالح بیاید همه همسایه 
ها باید خودروهایشان را داخل خانه ببرند یا در 
کوچه های اطراف پارک کنند. زمان استراحت 
بارها باید از خانه بیرون بیاییم و خودرو را جا 
به جا کنیم. وی با انتقاد از عملکرد مسئوالن 

شهری می پرسد: واقعا این شهرسازی است یا 
اندیشه ای است که  این چه جور  شهربازی؟! 

پیش بینی 10 سال آینده را نمی تواند بکند.
از  شدید  انتقاد  با  نیز  مهرشهر  اهالی  از  یکی 
معابر کم عرض محالت این منطقه می گوید:

معابر  نه  و  هست  جا  این  سبزی  فضای  نه   
هستند،  ما  فرزندان  کردن  بازی  مناسب 
پارکینگ که ندارد به کنار، مقابل خانه خودمان 

هم نمی توانیم به راحتی پارک کنیم! 

نقشه های شهر
 همین جا کشیده می شود!

شهرسازی  مدیر  کاظمی  با  رابطه  همین  در 
گفتگو  شهرسازی  و  راه  سازمان  معماری  و 
های  نقشه  که  این  به  اشاره  با  وی  کردیم. 
شهرسازی تیپ و ارسالی از تهران نبوده عنوان 
استعدادهایی که  به  بنا  برای هر شهری  کرد: 
مشاوران  توسط  تفصیلی  یا  جامع  طرح  دارد، 
ذی صالح تهیه می شود . وی با اعتقاد بر این 
که مقصر تمام اتفاقات فعلی را نمی توان طرح 
های شهر دانست ادامه داد: این نقشه ها هم 
ممکن است تنگناهایی در زمان طراحی مانند 
بافت های قدیمی شهر، قیمت زمین ، تملک 
ایده  اراضی و مباحث حقوقی  داشته باشند و 
و معماری  نشود. مدیر شهرسازی  آل طراحی 
با تاکید بر این که نقشه ها بر اساس ظرفیت 
هر محله، سرانه جمعیت و میزان عبور و مرور 

زمانی  مشکل  کرد:  تصریح  شود  می  تعریف 
است که این ها نقض می شود.

از طرح جامع سوم شهری
 که غافل ماندند، 

زمین های الحاقی به وجود آمد

کاظمی با اشاره به این که طرح جامع شهری 
دوم در سال 79 توسط خراسان رضوی تهیه 
شهرستان  بیرجند  زمان  آن  کرد:  اضافه  شده 
را  االن  پذیری  مهاجرت  و  رشد  نرخ  و  بوده 
نداشت ، عمده نقشه شهر نیز برای دو یا سه 
از  بعد  وی  گفته  به  بود.  شده  طراحی  طبقه 
به  زمین های شهر  ارزش  استان شدن  مرکز 
شدت باال رفت، از طرف دیگر نیازهای انباشته 
به  که  شد  موجب  زمین  باالی  قیمت  و  شده 
موقع بازنگری طرح سوم انجام نشود و مغفول 

بماند، در حالی که باید بازنگری طرح جامع به 
مقام  این  شد.  می  انجام  استان شدن  محض 
با اوج  مسئول تاخیر در بازنگری را هم زمان 
تقاضاها برای خدمات عمومی، سکونت و نیاز 
موجب  موضوع  این  افزود:  و  دانست  ادارات 
نیازها  به  و موردی  متفرق  به صورت  شد که 

رسیدگی و مصوبات متفرق گرفته شود. برای 
الحاق  هکتار   100 به  متفرق  طور  به  مثال، 
و  پادگان  هکتاری   450 و  اداری  سایت  شده 
393 هکتاری دهلکوه مجوز داده شود. کاظمی 

اگر آن زمان مدیریت روی طرح  معتقد است 
جامع می شد، حجم وسیعی از حاشیه نشینی 

اطراف شهر اتفاق نمی افتاد.

پول بده، تراکم بگیر!

گونه  این  را  ها  نابسامانی  این  دوم  دلیل  وی 
عنوان کرد: با باال رفتن ارزش زمین ها و نیاز 
مردم به تامین مسکن، ناچارا به سمت مرتفع 
سازی پیش رفتند و این موضوع چه از طریق 
مردم چه انبوه سازان یا حتی پروژه های دولتی 
و مسکن مهر، به شدت در شهر رواج پیدا کرد. 
مدیر شهرسازی و معماری با بیان این که در 
این جریان خیلی از مسایل شهرسازی رعایت 
ضعف  دیگر  طرف  از  کرد:  خاطرنشان  نشد، 
قوانین و یا وابستگی مالی شهرداری به تخلفات 
عاملی بود که انگیزه ای برای جلوگیری از این 

روند وجود نداشته باشد.
کاظمی فضای عمومی و خدمات رسانی برای 
هر شهروند را 70 متر عنوان کرد و افزود: اگر 
میانگین هر خانوار بیرجندی 3.6 نفر باشد به 
ازای هر خانواری که اضافه شود به 250 متر 
 ، سبز  فضای  معبر،  از  اعم  خدماتی  کاربری 
آموزشی  و  درمانی  فضای  کتابخانه،  مسجد، 
نیاز داریم. وی هشدار داد: اولین اتفاقی که در 
تراکم سازی رخ می دهد، با اضافه کردن یک 
منطقه  در  خدمات  کسری  متر   250 با  طبقه، 
مواجه می شویم. کاظمی معابری مانند نارنج، 
با  نامتناسب  را  معلم  و  مدرس  های  فرعی  و 
یادآور شد: عرض  تراکم های فعلی دانست و 
طبقه   3 یا  دو  باید  و  بوده  پایین  معابر  این 
کمیسیون  طریق  از  ولی  شد  می  داده  تراکم 
ماده 5 پایان کار گرفتند در حالی که مشخص 
خدمات  کسری  خواهد  می  کسی  چه  نیست 
عامل  غیر  پدافند  مرور،  و  عبور  مشکالت   ،
وی  عقیده  به  کند؟!  جبران  را  رسانی  امداد  و 
کمیسیون ماده 100 و شهرداری فقط از دیدگاه 
فنی جریمه می کنند و سایر مسائل شهرسازی 

نادیده گرفته می شود.

ساخت برخی مناطق
 با حداقل استانداردها

قبل  شده  بسته  های  طرح  مسئول  مقام  این 

استان را تایید نکرده و بیان کرد: برخی مناطق 
با حداقل استانداردها تهیه شده اند، برای مثال 
آن  خودروی  مالکیت  ضریب  با  معبر  عرض 
اینطور  االن  ولی  داده  می  جواب  شاید  زمان 

نیست، از طرفی جمعیت پذیری باید بر اساس 
میزان فضا انجام شود و نه بر عکس! کاظمی 
وضع  بررسی  قدم  در  که  سوم  جامع  طرح  به 

موجود است اشاره کرد و ادامه داد: برای ادامه 
کار نیاز به نقشه هایی داریم که باید سازمان 
نقشه برداری تهیه می کرد و هنوز بعد از چند 
سال به دلیل تامین نشدن اعتبار این کار انجام 
نشده است. به گفته وی از طریق نقشه های 
موجود نقشه ای را به عنوان پایه تهیه کردیم 
االن طرح  که  دادیم،  قرار  مشاور  اختیار  در  و 
پایان  تا  امیدواریم  و  گرفته  بیشتری  سرعت 

سال جاری به تصویب برسد.

رویکرد ، تمام شهروندان
  حقوق شهروندی است

 نه دادن تراکم به قیمت سایه اندازی!

حضور  در  سازان  انبوه  نماینده  پیش  چندی 
استاندار بیان کرد ضوابط طرح تفصیلی دست 
ساخت  برای  که  ای  گونه  به  است،  پاگیر  و 
مدیر  شود.  می  ایجاد  مشکل  هم  طبقه  یک 
بیان این  با  باره  این  شهرسازی و معماری در 
که برخی موارد که نیاز به تصویب شورای عالی 
شهرسازی و معماری ندارد را به صورت متفرقه 
کردیم  تکلیف  تعیین   5 ماده  کمیسیون  در 
دست  جزییات  برخی  کار،  این  با  کرد:  اضافه 
و پاگیر اصالح شده ، منتهی بعضی درخواست 
ها برای افزایش تراکم بدون مطالعه و تبعات 
آن است که امکان پذیر نیست. کاظمی با تاکید 
بر این که رویکرد ما تمام شهروندان و حقوق 
شهروندی است تصریح کرد: نمی توان تراکم 
را به قیمت سایه اندازی در ملک های مجاور 
و نادیده گرفتن مسایل ایمنی بدهیم. به گفته 
وی باید محالت جدیدی برای انبوه سازان در 
در  که  تعریف شود  تفصیلی جدید  قالب طرح 

دستور کار نیز قرار دارد.

شهرسازی  راه  ترین  متمدنانه  غیر 
تراکم فروشی است

مطالبه  کرد:  درخواست  مردم  از  کاظمی 
ارتفاع  ساختمانی  اگر  باشید،  داشته  عمومی 
تخلف  یعنی  باشد  بیشتر  کوچه  عرض  از  آن 
صورت گرفته و هر شهروند می تواند نظارت 

متمدنانه  غیر  که  این  بر  اعتقاد  با  وی  کند. 
است  فروشی  تراکم  شهرسازی،  راه  ترین 
درآمد  منبع  ها  شهرداری  که  زمانی  تا  افزود: 
پایدار نداشته باشند، همین فروش تراکم است، 

و  نارنج  مانند  مناطقی  که  داریم  قبول  البته 
صدف اتفاقی که افتاده، به دلیل برنامه ریزی 
نامناسب دولت برای مسکن مهر و طرح های 

ضرب العجلی بوده است.

انجام ساخت و سازهای غیر مجاز ، در 
زمان نبود گشت های

 پلیس تخلفات

شهرسازی  مسئول  بهروزیان  با   ، ادامه  در 
این  با اشاره به  شهرداری گفتگو کردیم. وی 
تفصیلی  طرح  ضوابط  مجری  شهرداری  که 
است ادامه داد: در واقع پروانه هایی که صادر 
تفصیلی  طرح  ضوابط  با  مطابق  کنیم  می 
است. به گفته بهروزیان کمیسیون ماده 100 
خارج از اختیارات شهرداری است  و متشکل 
وزارت  نماینده  قضاییه،  قوه  های  نماینده  از 
با  باشد. وی  نماینده شورای شهر می  کشور، 
تاکید بر این که شهردار حتی پیشنهادی هم 
به کمیسیون ماده 100 در رابطه با پرونده ها 
اضافه کرد: هر آن چه که رخ می  نمی دهد 
گاهی  حتی  که  بوده  کمیسیون  تصمیم  دهد 
رای به تخریب ساختمان نیز صادر می شود. 
مسئول شهری شهرداری علت وجود معابر کم 
بودن  متغیر  را  بلند  های  ساختمان  و  عرض 
ضوابط در سال های گذشته دانست و افزود: 
اما االن این کار انجام نمی شود و پروانه های 
صادره متناسب با عرض معبر است.  بهروزیان 
جلوگیری  برای  شهرداری  تخلفات  پلیس  به 
یادآورشد:  و  کرد  اشاره  ساختمانی  تخلفات  از 
ساخت و سازهای غیر مجاز در زمان هایی رخ 
می دهد که هنگام گشت زنی پلیس تخلفات 
نباشد. به گفته وی خیابان فردوسی به عنوان 
شده  تعبیه  باال  عرض  با  معلم  تفکیکی  طرح 
در  ولی  است،  شهرسازی  اصول  متناسب  و 
طرح های تفکیکی تهیه شده در گذشته ، این 
نیست  قرار  شهر  که  نداشته  وجود  تشخیص 

کوچک باقی بماند.

درآمد کمیسیون ماده 100، 
بهانه ای برای بیخیالی ها

و  بیرجند  شهر  چهارم  شورای  عضو  صباغ 
مخاطب  شورا،  این  عمران  کمیسیون  رئیس 
بعدی سواالت ما بود. وی با بیان این که طرح 
مخصوصا  معیارهایی  اساس  بر  شهر  تفصیلی 
جمعیت تهیه می شود و 40 تا 50 درصد هر 
فضایی به خیابان و پیاده روها اختصاص پیدا 
می کند ، ادامه داد: کسی که طراحی را انجام 
می دهد ممکن است به دنبال افزایش فضای 
مسکونی باشد. صباغ با اشاره به این که گاهی 
اوقات شرایط ، خدمت رسانی را دچار مشکل 
خیابان  مثال  برای  کرد:  خاطرنشان  کند  می 
تر  پایین  با سرانه جمعیت  برای فضایی  نارنج 
از االن تعریف شده بود. به گفته وی هر زمان 
باشد  دنبال مسئله خاصی  به  دولتی که  و هر 
شرایط خاصی را نیز ایجاد می کند، برای مثال 
تغییر کاربری ها در نارنج و صدف در پی همین 

موضوع است.
عضو شورای چهارم شهر بیرجند با تاکید بر این 
که نباید شرایط را برای تخلف کردن مهیا کنیم 
افزود: منبع درآمدی کمیسیون ماده 100 برای 
نبود  پیگیر  برخی  شده  موجب  ها  شهرداری 

تخلفات نباشند و البته برخی هم باشند! صباغ 
اضافه کرد: تاخیر در انجام طرح تفصیلی جدید 
به دلیل کمبود اعتبار، ممکن است خاصیت و 

موثر بودن خود را از دست بدهد.

حبس نفس در معابر تنگ و تُُرش بیرجند
شهرسازی یا شهربازی؟!

پول بده ؛ تراکم بگیر

عکس:احسان توال

عکس:احسان توال



خاموش و روشن کردن المپ با یک پلک زدن
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اختراعی برای خروج بدون دردسر اجسام فلزی از بدن

یادداشت

آسیب های ترک 
»امر به معروف و 
نهی از منکر« در خانواده

* محمدرسول رضاعلی

یکی از مواردی که مانند بمب ساعتی در خانه 
روزها  این  و  گرفته  سکنا  کشورمان  مردم  اکثر 
زندگی،  پاشیدگی  هم  از  و  نابودی  به  موفق 
و  مجازی  فضای  شده  ما  انسانیت  و  شخصیت 
است.  فیزیکی  دنیای غیر  به  از حد  بیش  توجه 
به  امر  و  الهی  دستورهای  به  نکردن  توجه 
معروف و نهی از منکر از جمله مهم ترین دالیل 
اوقات  برخی  است.  معضل  این  شدن  جدی 
شنیده می شود که افراد خانه و خانواده خود را 
ترک می کنند.اگر بخواهیم با نگاه بازتر به این 
مسئله بیاندیشیم می بینیم که این مشکل بسیار 
خانواده  سرپرست  که  است  این  از  تر  کوچک 
و  فرزندان  خانه  زن  یا  و  خود  فرزندان  و  زن 
از  استفاده  و  مجازی  فضای  در  را  خود  شوهر 
کند.  رها  خود  حال  به  جدید  های  تکنولوژی 
نه  خانواده  اعضای  رفتار  روی  نکردن  نظارت 
تنها خانواده که نظم جامعه را نیز برهم میریزد. 
از نمونه ها میتوان به تماشای کانالهای ماهواره 
های  رسانی  اطالع  که  این  با  کرد.  اشاره  ای 
سرگرمی  وسیله  این  خطرهای  درمورد  زیادی 
هنوز  زیادی  افراد  اما  است  شده  انجام  مرموز 
آموزنده  و  خوب  های  برنامه  ما  گویند  می  هم 
آن را می بینیم غافل از این که ضمیر ناخودآگاه 
مورد  نامحسوس  بسیار  موارد  این  در  انسان 
ماهواره  های  برنامه  دیدن  و  گرفته  قرار  فشار 
روزانه می شود.  به عادت  تبدیل  ناخودآگاه  ای 
محیط  دلیل  به  دالیل طالق  بیشتر  روزها  این 
ناشناخته  فرهنگ  از  تقلید  و  نامناسب  مجازی 
سرچشمه  غرب  دینی  ضد  کهن  چندان  نه  و 
چندین  ای  وظیفه  مادران  و  پدران  گیرند.  می 
برابر سنگین تر از گذشته دارند و باید خانواده را 
کنترل کنند.امام صادق علیه السالم در حدیثی 
به  امر  را  بقیه  تواند  می  »کسی  فرمایند:  می 
انجام  در  خود  که  کند  منکر  از  نهی  و  معروف 
دور  به  بد  کار  انجام  از  و  پیشتاز  نیک  عمل 
بوده و دارای سه خصلت دانا و عادل و خوش 
به  این حال خانواده ها و  با  باشد«.  خلق بودن 
باید توجه کنند  اند  ناپخته  خصوص جوانان که 
که توصیه هایی که از سر دلسوزی به آنها می 

شود را مد نظر داشته باشند. 
مجازی  فضای  با  دارند  سعی  همه  امروزه 
و  کنند  احیا  را  گذشته  های  فرصت  و  هیجان 
درد  درمان  به  تبدیل  آن  از  استفاده  متاسفانه 
برای  است.  شده  روحی  و  اقتصادی  مشکالت 
نمونه فرد از کار خسته به خانه بر می گردد و به 
جای عبادت خدا در خلوت خود و حتی معاشرت 
وسایل  یا  موبایل  گوشی  سراغ  به  خانواده  با 
دیگر ارتباطی می رود و با جامعه مجازی ارتباط 
برقرار می کند و رفته رفته به عادت همیشگی اش 
تبدیل می شود. این جا است که اهمیت امر به 
معروف و نهی از منکر آشکار میشود. جامعه و 
نیازمند  پیش  از  بیش  عصر  این  در  ما  دین 

است. زدایی  اهریمن  برای  افراد  همکاری 

راههای کاهش زباله خانگي؛

 حفظ منابع طبيعي و کاهش آلودگي ها

عصر ایران- سالهاست که راهکارهاي کاهش 
زباله در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته است 
درست  اجتماعي  عادت  به یک  دستیابي  براي  و 
زیادي  هاي  فعالیت  شهري،  هاي  زباله  کاهش 

صورت مي گیرد.
این تالشها در هر شکلي، بدون در نظر گرفتن 
نقش کلیدي و اساسي تولیدکنندگان زباله شهري؛ 

یعني شهروندان نافرجام خواهد بود.
و  حمل  آوري،  جمع  کاهش  به  زباله  کاهش 
نقل، بازیافت و سپس دفع آن منجر خواهد شد 
کاهش  و  طبیعي  منابع  حفظ  آن  پي  در  و 
زماني  این  و  داشت  خواهد  دربر  را  ها  آلودگي 
در  اساسي  تغییرات  که  یابد  تحقق  تواند  مي 
مصرف  و  تولید  شیوه  زندگي،  روزمره  عادتهاي 
درباره  راهکار  چند  به  اینجا  پذیرد.در  صورت 

چگونگي کاهش تولید زباله اشاره مي کنیم:
غیرضروري  هاي  بندي  بسته  پذیرفتن  از   *
بسته  که  هایي  میوه  یا  وسایل  مانند  بپرهیزید، 

بندي هاي تجمالتي و غیرضروري دارند.
ثابت  و  بادوام  هاي  فنجان  و  ها  لیوان  از   *
استفاده کنید و حتي در مسافرت ها، ظروف یکبار 

مصرف به کار نبرید.
لباسهاي  یا  اي  پارچه  هاي  سفره  دستمال   *
کهنه را مي توان براي نظافت منزل استفاده کرد.

* از ظروف پالستیکي نوشابه ها و قوطي هاي 
خالي قهوه به جاي گلدان استفاده کنید. از باتري هاي 
قابل شارژ استفاده کنید تا هم به حفظ محیطزیست 
یاري رسانید و هم جلوي مسمومیت جیوه و کادیوم 
ناشي از دفن باتري ها را بگیرید.- از مواد بي خطر 
یا کم خطر براي انجام بعضي کارها استفاده کنید. به 
عنوان مثال به جاي استفاده از اسپري آفت زدایي، 
مي توان از مخلوط آب و مقداري مایع ظرفشویي و 

کمي سرکه استفاده کرد.
و  پوشاک  مثل  بادوامي  محصوالت  از   *
تعمیر  بموقع  و  نگهداري  بخوبي  منزل،  وسایل 
احتمال شکستن و فرسوده شدن و بي  تا  کنید 

استفاده شدنشان کمتر شود.
* از الستیک هاي بادوام و با کیفیت باال براي 
اتومبیل، دوچرخه و... استفاده کنید تا مجبور نباشید 

در فواصل زماني کوتاه آنها را عوض کنید.
* قسمتهاي سفید کاغذ و بریده هاي کاغذ یا 
روزنامه را دوباره استفاده کنید و قبل از فرستادن 
دو  هر  از  که  بازیافت مطمئن شوید  براي  کاغذ 

روي آن استفاده به خوبی کرده اید.
* جعبه هاي کادویي و کاغذهاي کادو را براي 
بسته بندي هاي جدید استفاده کنید و آنها را دور 

نیندازید.
* روزنامه و مجالت را مشترکاً استفاده کنید.

دوزي،  تکه  براي  را  ها  پارچه  باقیمانده   *
و  منزل  نظافت  عروسک،  لباسهاي  دوخت 
و  لوازم  کنید.  استفاده  لباسها  روي  طراحي 
پوشاکي که الزم ندارید را دور نیندازید، آنها را ببخشید.

حسینی- بارها اخبار متفاوتی درباره ورود سوزن و یا 
جسم فلزی به بدن انسان به دالیل مختلف از قصورات 
ایم.  شنیده  جزیی  هایی  حادثه  و  تصادفات  تا  پزشکی 
بر  عالوه  و  بوده  بر  زمان  نسبتا  جسم  این  خروج  روند 
بخش”،  روان  ابراهیم  “محمد  که  داشته  مشکالتی  آن 
دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با اختراع 
“سوزن یاب مغناطیسی با قابلیت پیدا کردن اجسام فلزی 
که وارد بدن می شوند “ آنان را مرتفع کرده است. به گفته 
وی درصد باالیی از اجسامی که وارد بدن می شوند، فلزی 
هستند که پیدا و خارج کردن آن ها شاید کار آسانی باشد، 
ولی زمان بر است. روان بخش ادامه می دهد: باید ابتدا از 
فردی که مراجعه می کند عکس رادیوگرافی گرفته شود و 
چون عکس دو بعدی است جای دقیق آن مشخص نیست 
و پس از این مرحله پزشک شروع می کند به کند و کاو! 
از طرفی برش آن قسمت از بدن و کار پیدا کردن، خون 
ریزی نیز به همراه دارد که مدت زمان این عمل با در نظر 
گرفتن نیاز به بیهوشی، بین 5 دقیقه تا 5 ساعت است. وی 
اضافه می کند: عوامل زیادی از هنر و سابقه جراح گرفته 
تا این که چه مدت از زمان از ورود جسم فلزی مخصوصا 

سوزن به بدن گذشته ، در جریان کار تاثیر دارد.

دستگاه، شبیه مین یاب عمل می کند

و  توصیه  را  اختراع خود  دیگر  این مخترع جوان علل 
مشاوره های اساتید خود عنوان و بیان می کند: یکی از 
زبانی  که  زیرا  داد  پیشنهاد  را  حیوانات  روی  کار  اساتید 
برای بیان محل درد ندارند و باید از عالئم حرکتی آنان 
متوجه شد، از طرفی عکس رادیوگرافی هم برای انسان 
طراحی شده است و هزینه باالیی برای حیوانات دارد، که 
“احمدرضا  آقای  دوستانم  از  یکی  با همکاری  نهایت  در 

حنفی” تصمیم به طراحی دستگاهی گرفتم که قابلیت پیدا 
کردن سوزن را داشته باشد و ایشان هم کار طراحی مدار 
الکتریکی را انجام داد.  این دستگاه از دو قسمت تشکیل 
پایه های دستگاه روی بدن فردی که  از  شده که یکی 
مراجعه می کند کشیده می شود و صدای دستگاه هنگام 
پیدا کردن جسم فلزی تغییر می کند. به گفته این مخترع 
جوان دقت دستگاه قابل تغییر است و تقریبا شبیه مین 
یاب عمل می کند. پزشک پس از مشخص شدن محل، 
آن قسمت از پوست را باز کرده و برش می زند. آن چنان 
که روان بخش می گوید: مشکل یافتن و کند و کاوها در 
داخل بدن با قلمی که برای دستگاه ساخته شده، حل می 
شود چون ابتدای قسمت قلمی آهنربایی قوی تعبیه شده 

که با ورود به بدن جسم فلزی را جذب و خارج می کند.

استفاده از دستگاه 
حتی در مطب پزشک عمومی

خوب  معنوی  و  مادی  های  پشتیبانی  از  بخش  روان 
بسیج علمی می گوید و این که تمام کار در کارگاه بسیج 
انجام شده است. مخترع “سوزن یاب مغناطیسی” خاطر 
نشان می کند: طرح را در شورای دانشگاه مطرح کردیم 
به  بسته  یا رد دستگاه  استقبال  استقبال هم شد ولی  و 
نوع دید پزشکان دارد، ممکن است پزشکان زیاد موافق 
نباشند و کار با روش سنتی را ترجیح دهند. روان بخش 
با بیان این که شاید این دستگاه در شهر کاربرد کمتری 
مرکز  که  مناطقی  در  ولی  کند:  می  اضافه  باشد  داشته 
بیمارستانی قوی ندارند و محروم هستند، با این دستگاه 

دیگر نیازی برای مراجعه به مرکز استان برای یک سوزن 
با یک بی  توان  نیست و در مطب پزشک عمومی می 
قابلیت  به  وی  داد.  انجام  راحت  را  کار  موضعی  حسی 
افزاید: مدار کار  اشاره می کند و می  این دستگاه  ارتقا 
شده فعلی، آنالوگ است و اگر از نوع دیجیتال کار کنیم 
تشخیص محل و صدا بهتر می شود. روان بخش هزینه 
ساخت و طراحی دستگاه را بیش از یک میلیون تومان 
عنوان می کند که اگر بخواهد به تولید انبوه برسد کمتر 
از 200 هزار تومان می شود. وی با اشاره به این که هنوز 
با سرمایه گذار و پشتیبانی صحبت نکردیم می گوید: اگر 
طرحی هر چه قدر هم که عالی باشد ، بازار قوی و عامه 

پسندی نداشته باشد، حامی هم پیدا نمی کند.

کسب رتبه سوم 
در همایش و فن بازار سالمت

این مخترع جوان عالوه بر این اختراع طرح های دیگری 
هم داشته که طرح »گوشی پزشکی )استتوسکوپ( قابل 
تبدیل«  وی، در دومین همایش و فن بازار ملی سالمت 
در سال 95، رتبه سوم را کسب کرد. روان بخش در توضیح 
طرح خود می گوید: گوشی پزشکی قابل تبدیل است که 
قسمت سر گوشی قابلیت تغییر دارد و از این طریق این 
امکان را به پزشک می دهد که با توجه به بیمار و جثه او 
گوشی را تغییر داده و کیفیت صدا را تنظیم کند.  وی 
سمع،  در  دقت  افزایش  باعث  گوشی  این  افزاید:  می 
درمانی  مراکز  و  پزشک  به  تحمیل شده  هزینه  کاهش 
برآورده  را  نیازها  تمامی  گوشی  یک  چون  می شود. 
قابل  آن  دقت  که  است  این  آن  از  مهم تر  و  می کند 
می شود.  پزشک  بهتر  تشخیص  باعث  و  بوده  تنظیم 
درنتیجه می تواند نقش مهمی در نظام سالمت ایفا کند.
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اگر نخ دندان پس از استفاده، رشته رشته یا پاره شد، نشانه وجود پوسیدگی 
درختان سرو قدیمی روستای خونیک گدار )بخش مرکزی قاینات(دندان یا جرم بین دندانی است که باید برای بررسی به دندانپزشک مراجعه کنید.

باقریه، چهارشنبه ها رنگ و بویی دیگر دارد
معروف  بیرجند  باقریه)ع(  امامزادگان  مقدس  آستان   
نوادگان  از  امام زاده  به مزار دره شیخان محل دفن ۷2 
روزهای  دیرینه  سنتی  طبق  که  بوده  باقر  محمد  امام 

چهارشنبه پذیرای خیل عظیم زائران است.
نام دره شیخان برگرفته از دو کلمه، دره و شیخان بوده 
است، دره فرو رفتگی میانه دو دامنه کوه می باشد که در 
آن آبراهه یا رودی جریان دارد و شیخ به معنی مرد بزرگ 
و دانشمند و مرشد و احتمااًل شیخان جمع شیخ و جمعی از 
بزرگان باشد. از این رو به نظر می رسد این دره به دلیل اینکه 
محل دفن جمعی از بزرگان بوده به دره شیخان معروف شده 
است. احتمالی دیگر که گفته می شود به این دلیل است که 
در این دره به گروهی شبیخوان زده شده به دره شبیخوان 

معروف شده که بعداً به دره شیخان استعمال شده است.
دره شیخان مزار غریبی است که تاریخی بلند و داستانی 
غم انگیز را در دل خود جای داده است، آن طور که آیتی 
در تشریح واقعه دره شیخان به نقل از تاریخ حسامی نقل 
کرده است: سید حامدا... علوی بزرگ زاده ای از نوادگان 
امام محمد باقر)ع( با گروهی از افراد خاندان خود از مدینه 
به ری و از آن جا به خراسان می آیند. این خاندان در قیامی 
خونین علیه خلیفه جبار عباسی به این سرزمین می رسند 
بیابان های منطقه پراکنده  با اهل و عیال در کوه ها و  و 
می شوند. در این نبرد سید حامد علوی در اطراف روستای 
چنشت شهرستان سربیشه به شهادت رسیده که امروز نیز 
مزار شریف این امامزاده مامنی برای عاشقان و دلدادگان 
اهل بیت )ع( است. بعد از وی سید محمد نقیب رهبری 
گروه را برعهده گرفته و همراه با باقی مانده سپاه راهی 
کوه های باقران می شوند و در نهایت نیز حدود ۷0 نفر از 
این افراد در ورودی شهر بیرجند که اکنون به دره شیخان 

معروف است غافلگیر شده و قتل عام می شوند.

مزار شهدای باقریه 
در پیشانی آثار مذهبی و دیدنی استان

بعد از این واقعه مردم بیرجند به واسطه عشق خود به 
این  دفن  محل  در  ای  بقعه  طهارت  و  عصمت  خاندان 
این  است  هنوز  که  هم  هنوز  و  کرده  ایجاد  امامزادگان 

مکان را مأمنی برای دردهای خود قرار داده اند.

شواهد تاریخی قدمت بنای این بقعه را به اواسط دورة 
صفویه نسبت می دهند که تعمیراتی در دوره های بعدی 
در آن صورت گرفته است. بقعة اصلی مزار از داخل شش 

ضلعی به طول شش متر است. 
مزار  از   ۱۳90 سال  که  بیرجند  باقریه  شهدای  مزار 
پنج  در  داده  نام  تغییر  فعلی  نام  به  دره شیخان  شهدای 
سال اخیر با تحولی اساسی همراه بوده و ساخت وسازهای 
متناسب با شأن شهدای باقریه بیرجند و اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی و مذهبی، آن را در پیشانی آثار مذهبی و 

دیدنی خراسان جنوبی قرار داده است.

قیام خونین شهدای باقریه 
در سال ۴۰۰ هجری

روز خاص زیارت این مکان مذهبی روز چهارشنبه است 
که در این روز تعداد زیادی از زائران به این امامزادگان شریف 
پناه برده و با توزیع نذوراتی از جمله نان و ماست حاجات خود 
را طلب می کنند. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند در 
امامزادگان  با اشاره به قدمت  با خبرنگار مهر  گفت و گو 

شهدای باقریه اظهار داشت: بنا به شواهد تاریخی آیت ا... 
آیتی به نقل از تاریخ حسامی واقعه شهدای باقریه در سال 
۴00 هجری رخ داده است. حجت االسالم مهدی قاصری 
بیان کرد: در این واقعه جمعی از خاندان منتسب به امام 
محمد باقر در دره ای واقع در ورودی شهر بیرجند به شهادت 

می رسند که بعدا این دره به دره شیخان معروف می شود.

میزبانی ۲۰۰ هزار زائر در سال

وی به شواهد تاریخی دیگری در ارتباط با سابقه بقعه 
این  بر  اشاره کرد و گفت: عالوه  باقریه  مبارکه شهدای 
حدود 200 سال قبل حیدرخان لر در سفرنامه خود در مورد 
این امامزاده نوشته است که همه این ها دلیلی بر قدمت 
امام زاده دارد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند با 
از  امام زاده هر ساله پذیرای حج زیادی  این  اینکه  بیان 
زائران و عاشقان اهل بیت )ع( است و یکی از قطب های 
بیرجند محسوب می شود، عنوان داشت:  فرهنگی شهر 
زاده  امام  این  از  نفر  هزار   200 تا   ۱50 از  بیش  ساالنه 
بازید می کنند. قاصری ادامه داد: عالوه بر این در روزهای 

خاصی از سال از جمله عید نوروز، ایام ویژه ماه مبارک 
رمضان و سایر مناسبت های مذهی این بقعه مبارکه روزانه 

پذیرای بیش از هفت تا هشت هزار نفر زائر است.

پیشرفت ۳۰ درصدی طرح جامع

وی با اشاره به امکانات و ظرفیت های پیش بینی شده 
در این امام زاده برای پذیرای از زائران اظهار داشت: در این 
راستا طرح جامع امام زادگان شهدای باقریه در دستور کار 
قرار گرفته که تاکنون حدود ۳0 درصد این طرح اجرا شده 
است. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند، احداث خانه 
عالم، رواق، ایوان، مجتمع خدماتی را از جمله برنامه های این 
طرح عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ایوان ورودی این 
بقعه به مساحت ۳00 متر در حال ساخت بوده که در مرحله 
سفت کاری قرار دارد. قاصری همچنین به احداث رواق ضله 
شرقی بقعه به مساحت یک هزار و ۶00 متر اشاره کرد و 
افزود:  صحن اول این بقعه نیز به زیربنای 500 متر در دستور 

کار بوده که اکنون در مرحله سفت کاری قرار دارد.

احداث ۱۳ سوئیت 
برای اسکان زائران و گردشگران

وی همچنین از احداث ۱۳ سوئیت برای اسکان زائران و 
گردشگران این بقعه مبارکه خبر داد و گفت: این پروژه نیزدر 

حال حاضر باالی 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند با اشاره به اجرای 
داشت:  بیان  زاده  امام  این  شبستان  ساختمان  و  گلدسته 
تاکنون بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان در این 
پروژه هزینه شده است. اکنون این مکان مقدس هموراه 
پذیرای عاشقان اهل بیت)ع( و زائران زیادی به خصوص در 

روزهای چهارشنبه و ایام خاصی از سال  است. 
شاید در واقع فلسفه ایجاد این اماکن مقدس این باشد  
که به برکت این خون های به ناحق ریخته راه روشن آنان  
آبادانی  را ادامه دهیم و تحقق آن نیز   جز با عمران و 
همت  نیز  امر  این  که  شود  نمی  محقق  مقدس  اماکن 
در  باقریه  شهدای  مبارک  آستان  تا  طلبد  می  را  خیرین 
ورودی بیرجند تبدیل به قطب فرهنگی شهر تبدیل شود.

Ava.news13@gmail.com . عکس از : حسینی

ب از: خبرگزاری مهر استان خراسان جنوبی
س و مطل
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خبرها از گوشه و کنار

تکذیب مدیر تلگرام درباره دخالت ایران 

در سرور تلگرام صحيح بود 

و  ارتباطات  وزیر  واعظی  محمود  پالس-  روز 
فناوری اطالعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
این سؤال که دو روز پیش مدیر تلگرام مجدداً انتقال 
سرور تلگرام به ایران را تکذیب کرده و گفته اخبار 
منتشر شده در این باره صحت ندارد، اظهار داشت: 
هر کسی از سرور یک برداشتی دارد، اینکه در اینجا 
گفته شد ایشان سرورهایش را به ایران منتقل کرده 
که ایران بتواند فیلتر کند، دسترسی داشته باشد و 

دخالت کند به درستی تکذیب کرده است.
وی ادامه داد: اما آنچه که گفته شد و من گفتم و 
آقای جهرمی )معاون وزیر( گفتند اینکه این کارها بر 

اساس یک توافق در حال انجام است.
وی ادامه داد: اینکه سرورها به ایران منتقل شده 
برای اینکه CDN در آن قرار بگیرد و CDN برای 
اینکه  جای  به  پرمصرف  و  پرظرفیت  کانال های 
اطالعات به خارج برود و برگردد در همین داخل 
بتوانند  مردم  باالتر  کیفیت  و  سرعت  با  که  باشد 

استفاده کنند هیچ کس این را رد نکرده است.

پوسیدگی مینای دندان

عاج دندان

مغز )ریشه( دندان

خواندنی ها

برخی از امکانات تلگرام در نسخه جدید

بیوگرافی  نوشتن  امکان  کلیک-  رسانه 
از  تصاویر  سریعتر  ویرایش  و  پروفایل  در 
به  از  پس  تلگرام  که  هستند  تغییراتی  جمله 
قرار  خود  کاربران  اختیار  در  اخیر  روزرسانی 
پیشتر  ها  قابلیت  این  از  برخی  اگرچه  میدهد. 
در سایر پیام رسان ها نظیر واتس اپ نیز وجود 
تلگرام  در  موارد  این  شدن  فراهم  اما  داشت 
میتواند میزان محبوبیت آن را در میان کاربران 
تصاویر  تلگرام  جدید  نسخه  در  دهد.  افزایش 
 private( خصوصی  های  چت  در  ویدیوها  و 
توسط  شده  تعیین  زمان  مدت  از  بعد   )chat
چنانچه  و  شوند  می  حذف  کننده  ارسال  کاربر 
از این محتوا اسکرین شات بگیرد  گیرنده پیام 

به فرستنده اطالع داده می شود.
تعداد  که  هایی  کانال  روزرسانی  به  این  در 
اعضای آن بیش از ۱00.000 نفر باشد با توجه 
به توسعه شبکه و زیرساخت تلگرام از امکانات 
سریعتر  سازی  ذخیره  و  انتقال  برای  ای  ویژه 
امکان  همچنین  شد.  خواهند  مند  بهره  تصاویر 
مشاهده استیکرها به صورت تمام صفحه نیز از 
جمله مواردی است که پس از به روزرسانی تلگرام 
خود به آخرین نسخه می توانید از آن استفاده کنید.
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راهکارهایی برای جلوگیری از زود رنجی

نا خوشایندی  یا صحبت  رفتار  از کسی  زمانیکه 
میبینم و می شنوم و ناراحت می شوم نمی توانم 
در  مدتها  تا  اما  دهم  نشان  را  خودم  ناراحتی 
ذهنم باقی می ماند و آزارم میدهد.لطفا راهنمایی 
اول   . باشید  تمرین داشته  باید دو  بفرمایید.شما 
دوم  و  دیگران  با  رابطه  در  تر  منعطف  واکنش 
موارد  این  دوی  هر  به  شما  خود  ذهن  مدیریت 
نیاز دارید . همه ما در ارتباطات خود در طول روز 
ممکن است با ناخواسته هایی روبرو شویم. افراد 
زیادی هستند که ناخواسته طبق میل ما رفتار نمی 
کنند و یا ایده ال های رفتاری را نمی دانند و ... 
همان طور که خود ما نیز ممکن است دچار این 
نوع اشتباهات بشویم . لذا همه ما باید در ارتباطات 
متقابل یاد بگیریم تا خواسته هامون رو مطرح کنیم 
و اتفاقا از آن دفاع داشته باشیم. لذا باید تمرین 
کنید. باید برای آن قدم بردارید و بدانید یک شبه 
قرار نیست تغییری ایجاد شود و به مرور شما این 
مهارت را پیدا می کنید. مهارت جرات مندی به 
شما می آموزد که چطور ضمن ایجاد رابطه عاطفی 
و با محبت با دیگران از خواسته هاتون نیز دفاع 
کنید. الزم نیست خشونتی داشته باشید فقط به 
کمی قاطعیت نیاز دارید همین. فرض کنید کسی 
میان حرف شما می پرد و آن را نیمه می گذارد 
شما می توانید به عبارتی محکم و قاطع بگویید » 
ضمن این که تمایل دارم نظر شما را بدانم دوست 

داشتم صحبتم را کامل کنم ».
اما در مورد مدیریت ذهن : الزم است شما تمرین 
های ذهنی و فکری داشته باشید. ذهن ما نباید 
آزاد باشد تا به هر کجا که می خواهد برود و هر 

موضوعی را که میل دارد مرور نماید

مدیر مدرسه ای در هندوستان، این نامه را  چند هفته 
آموزان  دانش  والدین  برای  امتحانات  شروع  از  قبل 
فرستاده است:والدین عزیز؛ امتحانات فرزندان شما به 
زودی آغاز می شود. من می دانم شما چقدر اضطراب 
دارید که فرزندانتان بتوانند به خوبی از عهده امتحانات 
بر آیند. اما لطفا در نظر داشته باشید که در بین این 
به  نیازی  که  دارد  وجود  هنرمند  یک  آموزان  دانش 
دارد که  ندارد. یک کارآفرین وجود  ریاضیات  دانستن 
نیازی به درک عمیق تاریخ یا ادبیات انگلیسی ندارد. 
یک موزیسین وجود دارد که کسب نمرات باال در شیمی 
برایش اهمیتی ندارد.یک ورزشکار وجود دارد که آمادگی 
بدنی و فیزیکی برایش بیش از درس فیزیک اهمیت 
دارد.  اگر فرزندتان نمرات باالیی کسب کرد عالی است. 
در غیر این صورت، لطفا اعتماد به نفس و شخصیتش 
را از او نگیرید. به آنها بگویید مشکلی نیست آن فقط 
یک امتحان بود و آنها برای انجام چیزهای بزرگتری در 
زندگی به دنیا آمده اند.به آنها بگویید فارغ از هر نمره ای 
که کسب کنند شما آنها را دوست خواهید داشت و آنها 
را قضاوت نخواهید کرد.لطفا این را انجام دهید تا ببینید 
چگونه فرزندانتان جهان را فتح خواهند کرد. یک امتحان 
یا نمره پایین نبایستی آرزوها، اعتماد به نفس آنها را فدا 
کند. و در پایان، لطفا فکر نکنید که دکترها و مهندسین 

تنها انسان های خوشحال روی زمین هستند.

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند
 که هرگز تغییر نمی یابند :برترین 
خردمندان و پست ترین بی خردان !

»موانع«، آن چیزهای وحشتناکی هستند
 که وقتی چشمتان را از روی هدف
 بر می دارید، به نظرتان می رسند

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

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می دهند. افراد 
غیر منطقی سعی می کنند دنیا را با خودشان تطبیق 

دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند
 را ترجیح می دهم به دوستی 

که مخفیانه تحقیرم کند

 چه چیزی زندگی مالی تعدادی از باهوش ترین و شایسته 
ترین افراد جامعه را به نابودی می کشاند؟بر اساس پژوهش 
ها، ریشه این ولخرجی ها در پیوند میان احساسات و پول 
تاثیر  و  رابطه  این  درک  افراد  برخی  برای  است.  نهفته 
احساسات روی تصمیمات بسیار دشوار است. آنها به این 
سطح از فهم مسئله نرسیده اند که نحوه تصمیم گیری 
درباره پول به صورت جدی با شیوه های مواجهه احساسی 
و عواطف پیرامون هر تصمیم مرتبط است. آنها ریشه های 
پنهان تصمیمات خود را نمی بینند و متاسفانه بهای این 
درک نادرست را می پردازند؛ بهایی که ممکن است بسیار 

گزاف باشد.
1. تمایل پیوسته به خرید

و  نگرانی  افسردگی،  احساس  که  زمانی  ما  از  بسیاری 
تنهایی می کنیم، برای تغییر حال خود به اقدامات افراطی 
روی می آوریم. برای نمونه، برخی بیش از اندازه غذا می 
خورند یا مواد مخدر و الکل مصرف می کنند؛ اقداماتی 
که نه تنها به حل مسئله کمک نمی کند بلکه در نهایت 
مخرب از کار در می آید.حال جالب است بدانید که یکی 
از مهم ترین نمونه های کنترل شرایط نامناسب روانی، 
روی آوردن به خرید پیوسته است. حتما افرادی را دیده 
احساسات  برای کنترل  اید که در وضعیت های سخت 
به  توجه  بی  را  چیزی  هر  و  روند  می  خیابان  به  خود 
بیهوده،  خریدهای  گونه  این  خرند.  می  کاربرد  و  قیمت 

معموال سراسر بی مصرف هستند و با دور ریختن پول 
فرقی ندارند. اگر شما نیز از جمله چنین افرادی هستید، 
بگذارید. سعی  کنار  را  عادت  این  فرصت  اولین  در  باید 
تغییر حال روحی خود  برای  کنید روش های جایگزین 
پیدا کنید و از هدر دادن پول برای شادمانی موقت دست 
بردارید. اگر نگرانی و افسردگی شما جدی است، بی شک 
بود؛ کمکی  نیازمند کمک تخصصی و پزشکی خواهید 
که با صرف مقدار کمی پول، مسئله را از اساس برطرف 

خواهد کرد.
2. دست کم گرفتن شرایط سخت در آینده 

ممکن است افراد با وضعیت های خاصی رشد کرده باشند و به 
دالیل مختلف به این باور برسند که همیشه موفق اند. در حالی 
که زندگی روندی چرخه ای دارد و دوره های سخت حتما فرا 
خواهند رسید. دوره هایی که اگر از پیش برای آنها آماده نشده 
باشید، بی شک تمام زندگی شما را نابود خواهد کرد.افرادی که 
جهان را این گونه می نگرند، اغلب ولخرج هایی هستند که 
بدون توجه به بودجه و پس انداز اقدام به خرید و معامله می کنند. 
آنها هیچ تفاوتی میان نیاز و میل ناگهانی قائل نمی شوند و بدتر 
اینکه همین دیدگاه را به فرزندان خود نیز می آموزانند. به این 
ترتیب نه تنها خودشان را در برابر سختی ها ناتوان می سازند، 
بلکه با آموزش نامناسب، نسل های بعدی را نیز با خطراتی 
مشابه مواجه می کنند.در صورتی که با چنین احساساتی مواجه 

اید باید به سرعت راهی برای کنترل آن بیابید. 

3. رقابت میان والدین 
این مورد نیز از آن دست دشواری های احساسی است که 
در کنار تمام معایب، پول شما را نیز هدر خواهد داد. اگر 
پدر و مادر به لحاظ احساسی با یکدیگر هماهنگ نباشند، 
ممکن است پس از ورود فرزندان به خانه، شرایط بدتر شود. 
بدین معنا که هر یک از والدین برای جلب توجه بیشتر 
کودک تالش کند و رقابتی بیهوده میان آنها شکل گیرد. 
این رقابت بر تربیت کودک تاثیر بسیار نامناسبی می گذارد و 
در بزرگسالی او را با خطرات روانی مواجه می کند. به عالوه 
پول و منابع مالی خانواده نیز از چنین رقابتی تاثیر خواهد 
گرفت زیرا بخشی از پول خود را صرف خرید لوازم بیهوده 
برای کودک می کنند. پولی که اگر پس انداز شود، آینده 
کودک را تضمین خواهد کرد. این مشکل و ظهور آن در 
خانواده به معنای وجود ناهماهنگی جدی میان پدر و مادر 
است. از این رو به شما توصیه می کنیم که در این وضعیت 

ها از مشاوره متخصص روانشناسی بهره بگیرید 
 4. کمک بیش از حد به دیگران 

ثروت و پول بدون آن که در جهت خیر عمومی به کار گرفته 
شود، هیچ معنایی ندارد. اگر از پول و درآمد خود برای کمک 
به دیگران استفاده نکنید، ارزش واقعی انسانیت را نخواهید 
شناخت و احساس خوشبختی واقعی را نخواهید چشید اما 
نامطلوب  از احساسات  نیز اگر  اقدام مقدس و واال  همین 
سرچشمه گرفته باشد، در نهایت اثر معکوس خواهد داشت. 

برای نمونه بسیاری از افراد پس از موفقیت، دچار نوعی حس 
گناه می شوند و ناخودآگاه خود را مسئول ناکامی دیگران می 
دانند. این برداشت نادرست ممکن است به صورت اقدامی 
جبرانی درآید و فرد بدون حساب و کتاب، درآمدها و منابع 
مالی خود را صرف کمک به دیگران کند؛ در حالی که برخی 

از آنها اساسا نیاز چندانی هم به این کمک ها ندارند.
5. خریدن عشق و محبت 

احساس نادرست دیگری که ممکن است در برخی ظاهر 
شود، میل به خریدن همه چیز از جمله محبت است. ممکن 
کند  سعی  دارد،  مناسب  ثروتی  و  درآمد  که  فردی  است 
محبت و عالقه دیگران را با ولخرجی به دست آورد. به طور 
مثال، هزینه های زیادی را صرف گروه های دوستی کند 
و یا برای جلب نظر مرد یا زن مورد عالقه خود، با هدایای 
گران قیمت او را غافلگیر کند. این در حالی است که چنین 
روشی در اغلب موارد نه تنها موثر نیست، بله به نتایج فاجعه 

باری برای فرد منتهی می شود.
افرادی جمع می شوند، اغلب به  کسانی که گرد چنین 
دنبال استفاده از سفره گسترده او هستند و پس از پایان 
مهمانی، دیگر حتی او را به یاد نخواهند آورد. در خصوص 
بدتر  نیز  این  از  عاشقانه، وضعیت حتی  ارتباط  و  ازدواج 
است. به راستی فردی که برای پول با شما ازدواج می 
کند، شریک زندگی مناسبی خواهد بود و سالیان سال در 

کنار شما باقی خواهد ماند؟ 

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر فضل خدا و رحمتش در دنیا و آخرت بر شما نبود قطعا به ]سزای[ آنچه در آن به 
دخالت پرداختید به شما عذابی بزرگ می  رسید. سوره النور/ آیه 14

حدیث روز  

به دنبال سرعت در انجام دادن کار مباش ، بلکه کیفّیت خوب را بجوی. مردم نمی پرسند : »در چند روز کار را به پایان برده 
است؟« بلکه در پی خوبی و نیکویی محصول کارند. )امام علی علیه السالم(

سبک زندگی

احساسات چگونه زندگی مالی را نابود می کنند؟

3276
856
9578

289
6182

427
9267

892
4173

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3825                          طراح: نسرین کاری

267983451

319547682

584612379

423195768

176428593

958376214

731269845

895734126

642851937

کار خوب اتفاقی نیست

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

قالیشویــی ملکــه

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

را تجربه کنید.   09۱۵866800۲

فروش مرغداری ۱0 هزاری همراه با زمین 
کشاورزی ) دشت بجد( یا معاوضه

 فی کارشناسی    09۱۵6۷00۵0۲

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09۱۵۳6۳۷۵0۷ - حسینی 

به یک شاگرد ترجیحا آقا جهت سوپر مارکت در 
خیابان فردوسی به صورت تمام وقت یا نیمه وقت 

نیازمندیم.  ۳۲۴۳۴۴۲0-09۱۵۱606989

قابل توجه همشهریان عزیز
پسته و بادام و هسته زردآلو با 

دستگاه پیشرفته شکسته و مغز آن 
سالم تحویل شما می گردد. 

ضمنا مغز هسته زردآلو آماده است
کلیه محصوالت کشاورزی از جمله 

خاکشیر، زیره و ... پاک و تمیز 
تحویل می گردد.

خیابان جمهوری اسالمی - جمهوری 
۲۱- جنب پارکینگ طبقاتی

09۱۵6۱۴8۲0۳
09۱۵86۵۱۴8۳

کلیه وسایل رستوران هتل مقدم 
به فروش می رسد.
09۱۵۱6۱۴۵0۴

کارت دانشجویی اینجانب زهرا سیسکانی به شماره 
دانشجویی 0۵0۲۴۳9۲ دانشگاه سپیده کاشانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت 
پیکان مدل ۱۳88 به شماره 

موتور ۱۱۴88098۵0۳ 
و شماره شاسی 

 NAAA36AA8AG899008
 و شماره پالک

 ایران ۵۲ - ۳۵۴ص۳6 
به نام آقای ُدرمحمد ُدری 

مفقود شده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی ) کارتخوان( نیازمندیم. 
طالقانی ۲- مجتمع آلما - واحد ۲0۳ 

۳۲۲۳۳8۵۴ -۳۲۲۳6۱99

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09۱۵۵6۴۲9۵9
09۱۵96۳۴0۳8
۳۲۴۱۴۷0۲
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سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09۱۵96۴۷۳98

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس ۲۷- انتهای پارک
  09۱۵۳۱۷۳۲۱8 - 09۱۵۱0۵۳۳۵۳

0۵6۳۲۴۴8696

به یک نفر سالن دار خانم جهت کار در رستوران 
نیازمندیم. ساعت کار عصر ۵/۳0 الی ۱۲/۳0 شب  

09۱۵۵6۲۵۲۴۲ - ۳۲۴۴6۲6۲

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09۱۵۱6۳0۷۴۱

  رحیمی

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی
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مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر 
به  توجه  با  گفت:  همدان  استان  بهداشت  مرکز 
اینکه در مراسم معنوی حج از کشورهای مختلف 
نکات  رعایت  عدم  صورت  در  بنابراین  می آیند 
بهداشتی احتمال انتقال هرگونه بیماری وجود دارد. 
جالل الدین بطحایی افزود: الزم است حجاج به طور 

مرتب دست های خود را به مدت 20 تا 30 ثانیه 
بشویند به طوریکه تمامی نواحی دست ها و ناخن ها 
هم شسته شود. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
حجاج از کشورهای مختلف می آیند بنابراین باید در 
اماکن عمومی که افراد سرفه می کنند از آنها فاصله 
بگیرند. بطحایی به حجاج توصیه کرد: به هیچ عنوان 

از غذاهای بیرونی و خارج از سیستم کاروان استفاده 
نکنید و پیش از خوردن هر نوع میوه ای حتما باید 
آن را بشویید. وی از حجاج خواست تا از لیوان های 
مخصوص به خود استفاده کنند و به غیر از آب زم زم 
ننوشند.  آب ها  سایر  از  شده  بسته بندی  آب های  و 
همچنین تعدادی ماسک معمولی همراه داشته باشند. 

حجاج به این نکات توجه کنند  ...
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مسابقات انتخابی کشتی، امروز در نهبندان برگزار می شود

امروز در نهبندان برگزار می شود. به  انتخابی کشتی استان  مسابقات 
گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خراسان جنوبی، رئیس هیئت کشتی 
استان گفت: مسابقات انتخابی تیم جوانان استان برای حضور در مسابقات 
کشوری  فردا به میزبانی شهرستان نهبندان برگزار می شود. به گفته 
عباس سروری، در این رقابت ها تیم های بیرجند، قاین، بشرویه، نهبندان و 
طبس حضور دارند و نفرات برگزیده به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

غیبت قطعی سه استقاللی در بازی روز جمعه

در تمرین سه شنبه استقاللی ها مشخص شد که سه بازیکن این تیم 
مقابل هم نام خوزستانی غایب خواهند بود. به پزارش ایسنا، تمرین روز 
سه شنبه استقاللی ها در زمین شماره دو آزادی برگزار شد و در آن فرشید 
اسماعیلی غایب بود. لئوناردو پادوانی و فرشید باقری هم در این تمرین 
این ترتیب  به  بودند ولی به صورت اختصاصی تمرین کردند.  حاضر 
غیبت این سه بازیکن در مصاف روز جمعه آبی ها با استقالل خوزستان 
قطعی شد و باید دید آیا محرومان استقالل به این بازی می رسند یا نه.

بهترین ترکیب برای مسابقات جهانی انتخاب شد

ایسنا- محمد طالیی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره علت انتخاب 
ایران علیرغم  آزاد  اعزامی کشتی  نفر  به عنوان  مصطفی حسین خانی 
شکست این کشتی گیر مقابل سعید داداش پور در فینال انتخابی تیم ملی،  
گفت: حسین خانی، عبادی و داداش پور هر سه در رقابت های انتخابی تیم 
ملی برد و باخت داشتند و خرد جمعی در نهایت این بود که داداش پور به 
عنوان نفر اول انتخابی راهی رقابت های داخل سالن آسیا که از اهمیت 
زیادی برخوردار است شود و حسین خانی نیز با توجه به تجربه باالیی 
که دارد به عنوان نماینده ایران در مسابقات جهانی به روی تشک برود.

اگر عادت به خط خطی  کردن 
کاغذ دارید، بخوانید! 

کارشناسان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتند 
افراد خالق که نقاشی می کشند یا روی کاغذ 
خط خطی می کنند یا حتی افرادی که در زمان 
فراغت گوشه کاغذ یا حتی روزنامه نقاشی را 
می کشند از سطح هوش و احساس خوشحالی 

بیشتری به نسبت سایر افراد برخوردار می شوند. 
را  کاغذ  روی  کردن  خطی  خط  کارشناسان 
پاداش  مغز)بخش  هیپوکامپ  مرکز  تحریک 
دهی(  می دانند که سبب ترشح ماده دوپامین 
می شود. انجام کارهای هنری به ویژه نقاشی 
دهی  پاداش  بخش  تحریک  باعث  کردن، 
های  بخش  به  رسانی  خون  افزایش  مغز، 
بیشتری از مغز و افزایش سطح هوش می شود.

با ترک سیگار
 چه اتفاقاتی در بدن رخ می دهد؟

دلیل نرخ بسیار باالی مرگ و میر و بیماری، 
حاصل از مصرف تنباکو اعتیاد به سیگار است. 
نشان  پژوهشی  انجام  با  محققان  بنابراین 
بدن  در  اتفاقی  چه  سیگار  ترک  با  که  دادند 
رخ می دهد؟ * 20 دقیقه بدون سیگار: فشار 

خون و ضربان قلب به حال عادی بازمی گردد * 
۱2 ساعت بدون سیگار: مونوکسید کربن خون 
کاهش پیدا می کند و به اندازه طبیعی می رسد 
ودر مقابل اکسیژن خون باال می رود * دو روز 
بدون سیگار: کارآیی حس چشایی و بویایی بهتر 
می شود * سه روز بدون سیگار: ریه ها آرامش 
پیدا می کنند و نفس کشیدن راحت تر می شود 
* چند ماه بدون سیگار: خون بهبود پیدا می کند.

چرخ گوشت دست کارگر رستوران را بلعید

جام نیوز- رعایت نکردن اصول ایمنی در حین کار، باعث گیر کردن 
یک  در  نشانان  آتش  شد.  گوشت  چرخ  در  رستوران  کارگر  دست 
عملیات نفس گیر پنج ساعته موفق به آزادسازی دست مصدوم از چرخ 
گوشت صنعتی شدند. این حادثه ساعت ۱۱:۴0 روز یک شنبه رخ داد. 
محمود شکیبا فر افسر آماده منطقه پنج عملیات آتش نشانی گفت: 
کارگر ۵3 ساله یکی از رستوران های غرب تهران در حال کار با چرخ 
گوشت صنعتی بود که ناگهان دست چپ وی داخل چرخ دنده های 
چرخ گوشت گرفتار می شود. آتش نشانان با تالش فراوان، دست 
مرد میانسال را که دچار آسیب شدیدی شده بود با احتیاط کامل 
از داخل چرخ دنده های چرخ گوشت خارج کردند و فرد مصدوم 

را برای اقدامات بعدی تحویل کادر پزشکی مرکز درمانی دادند.

بلیت های چارتری، دام جدید کالهبرداران اینترنتی

با توجه به گزارش چند کالهبرداری با روش های جدید، برای جلوگیری از افتادن در دام فیشرها، هنگام خرید 
بلیت و تورهای مسافرتی، استفاده از صفحه کلید مجازی و خرید بلیت از سایت های معتبر که دارای ای نماد 
هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از راه های کالهبرداری، هدایت کاربران اینترنت به سایت های 
جعلی و دریافت اطالعات حساب بانکی، یا نام کاربری آنهاست. بنابراین گردشگران در هنگام خرید بلیت و 
انتخاب تورهای مسافرتی در فضای سایبر باید به نکات امنیتی توجه کنند. به همین دلیل، جواد جهانشیری، 
رییس پلیس فتا خراسان رضوی  نسبت به تهیه بلیطت های اینترنتی توسط گردشگران در تابستان هشدار داده 
و اظهار می کند: با توجه به سهولت خریدهای اینترنتی و تورهای مسافرتی که در برخی مواقع با قیمت های 
تخفیف خورده، شور خرید اینترنتی را در کاربر افزون می کند، شهروندان و کاربران هنگام برخورد با پیشنهاداتی 
مانند تورهای ارزان قیمت، بلیتهای چارتری و ... باید مالحظاتی را رعایت کرده تا از خرید آسان اینترنتی و تهیه 
بلیت با قیمت مناسب لذت کافی را ببرند. وی تاکید می کند: قبل از خرید بلیت، شماره پرواز بلیت پیشنهادی 
را از لیست پروازهای فرودگاهی چک کنید. این کار باعث می شود تا در دام کالهبرداران سایبری نیفتید.

صدای »بنیتا« خاموش شد؛ به داد »پارسا« برسیم!

تسنیم- سرنوشت پسر هشت ساله که یک ماه پیش در حوالی امام زاده هاشم آمل مفقوده شده است، هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و هیچ خبری از او در دست نیست.  
محسن قندی؛ پدر پارسا درباره جزئیات مفقود شدن پسرش گفت: بعدازظهر روز ۱۱ تیر ماه همراه با خانواده ام از سفر شمال به تهران باز می گشتیم که بعد از تونل وانا، حوالی 
امام زاده هاشم در مکانی به نام »نقشه شاه« در نزدیکی رودخانه برای صرف غذا توقف کردیم، در  حال آماده کردن غذا بودیم که خواهرم سراغ پارسا را گرفت، پارسا کمی دورتر 
از مکان توقف ما در جایی که دو خودروی دیگر نیز توقف کرده بودند،  مشغول بازی بود اما به یک باره ناپدید شد و هرچه جست وجو کردیم پیدا نشد، من و خانواده ام هرچه توان 
داشتیم در اطراف و در رودخانه دنبال پارسا رفتیم اما اثری از او نبود در همین حین با امدادگران هالل احمر و مأموران پاسگاه نیز تماس گرفتیم که آنها به سرعت خودشان را به 
محل حادثه رساندند. تا پاسی از شب مشغول جست وجو بودند اما تالشها به نتیجه نرسید، صبح روز بعد نیز با روشن شدن هوا جست وجو مجدداً از سر گرفته شد و امدادگران، 
استخرهای پرورش ماهی، کارخانه های سنگ، روستاهای اطراف و تمامی مکانها در اطراف رودخانه را بررسی کردند اما اثری از پارسا پیدا نشد. وی افزود: بعد از اینکه مأموریت 
تیم امداد به پایان رسید به تهران آمدم و تعداد زیادی از دوستانم نیز برای یافتن پارسا بسیج شدند اما تاکنون اثری از وی یافت نشده همچنین زمانی که امدادگران به محل 
مفقود شدن پسرم رسیدند، گفتند »به احتمال زیاد به داخل رودخانه سقوط کرده است« اما من احتمال ربوده شدن پسرم را نیز می دهم. وی ادامه داد: اکنون حدود یک ماه است 
که سرکارم نرفته ام همچنین امدادگران تقریباً پنج روز در حال جست وجو برای یافتن پسرم بودند و بعد از آن عملیات متوقف شد، پرونده مفقود شدن پارسا نیز هم اکنون در 
پلیس آگاهی شهر آمل در جریان است در نهایت امیدوارم همه دست به دست هم دهند تا پسرم من نیز پیدا شود نه اینکه فقط پس از بروز یک اتفاق تلخ، همه یاد هم بیفتند.

مواد نگهدارنده در مواد غذایی
 و بروز بیماریهای ساده تا صعب العالج 

دستیار تخصصی طب سنتی ایران گفت: مواد 
نگهدارنده یا مواد رنگی در غذاها در حد مجاز 
است اما با این حال هم بدن نمی تواند به خوبی 
سموم را دفع کند. این سموم تجمع یافته و باعث 
بروز بیماری های ساده تا صعب العالج می شوند. 

انصاری پور افزود: امروزه به طور ارادی مقداری 
سم وارد بدن افراد می شود. مثاًل سموم ارادی با 
خوردن کنسروها و مواد غذایی بسته بندی شده 
و داروهای شیمیایی که به طور بی رویه مصرف 
می شوند و فلزاتی که از طریق ظروف غذایی 
رنگی،  خوراکی  مواد  همچنین  آلومینیم  مثل 
فست فودها، میوه های گلخانه ای و حتی غیر 
گلخانه ای دریافت کرده اند، وارد بدن می شود.

»جویدن خوب غذا« 
موجب کنترل فشار خون می شود 

گفت:  ایران  سنتی  طب  تخصصی  دستیار 
برای کنترل فشارخون باید با اشتها و در زمان 
گرسنگی غذا خورده شود؛ غذا را باید جوید و با 
آرامش غذا خورده شود و قبل از سیری دست 
از غذا کشید و مایعات همراه غذا خورده نشود. 

رحیم فیروزی افزود: جویدن غذا از ضروریات 
کنترل فشار خون است؛ برای کاهش فشار خون 
در افراد با فشار باال و نیز افزایش فشار خون در 
افراد با فشار پایین الزم است تا هر لقمه را کاماًل 
بجوند. در واقع بهتر است افراد هر لقمه غذا را 
30 مرتبه بجوند؛ برای تقویت اثر عمل جویدن 
باید بر روی جویدن تمرکز کرد و همزمان غذا 
را بویید و با لذت هر چه بیشتر لقمه غذا را بلعید.

اگر مشکل روده دارید
 این میوه معجزه می کند!

مصرف انبه تاثیر مثبتی بر افراد مبتال به بیماری 
التهاب روده دارد. انبه سرشار از گالوتانین ها، 
بزرگ  مولکولی  های  فنول  پلی  از  گروهی 
باکتری  برخی  طریق  از  تواند  می  که  است، 
قابل  کوچک،  های  مولکول  به  روده  های 

جذب و بیواکتیو تجزیه شود. محققان در رژیم 
غذایی بیش از 300 شرکت کننده که مبتال به 
بیماری التهاب روده بودند روزانه 200 تا ۴00 
گرم انبه گنجاندند. از آنها خواسته شد به تدریج 
در طول هفته اول مصرف انبه شان را افزایش 
دهند. محققان دریافتند بعد از گذشت ۸ هفته 
از مصرف انبه، عالئم بیماری التهاب روده به 
شکل چشمگیری در این افراد کاهش یافته بود.

واژگوني سواري بنز - منطقه گردشگري بند امیر شاه شهرستان بیرجند - دوشنبه شب

                  مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
           از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

که  نیازمندانی  خسته  های  دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های  دست 
و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی  شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از 

نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت  های  خانواده  تعداد  شماست.   پربرکت 
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

31104

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
اکسیـدان           نهنگ عنبر 2

18:1520:1516:1521:45شروع سانس

محیطی امن و جذاب با وسایل بازی مجهز
اردوهای علمی و بسیار متنوع و شاد

یکی از  مجهزترین مهدکودک های بیرجند
هدف ما تقویت، تمرکز، دقت، اعتماد به نفس

 و مهارت های حرکتی کودک دلبند شماست 
کالس ها به صورت تفکیک شده و دخترانه و پسرانه جدا می باشد

 کالس های فوق برنامه: زبان انگلیسی، قرآن، نقاشی، سفالگری، خالقیت، کارآفرینی، چرتکه
مکانیکی باغبانی،  خیاطی،  نجاری،  آشپزی،  متنوع:  بسیار  آموزشی  های   کارگاه 
  ماکت سازی، اوریگامی )کاغذتا(، صنایع دستی، فنی و هنری، آمادگی جسمانی، فوتبال

قصه گویی، نمایش خالق، کامپیوتر
زبان آموزی، آمادگی  بهداشت، محیط زیست،  کتاب های آموزشی: ریاضی، علوم، 

نوشتن، بهداشت ایمنی، کار با قیچی 
انجام بازی های هوشی زیاد و متنوع همراه با واحد کارهای آموزشی

مربیانی باسابقه کار بسیار باال همراه با رشته های مرتبط و دوره دیده
برگزاری کالس های روانشناسی با حضور کارشناسان مرتبط برای والدین عزیز  

نیروهای نظامی، فرهنگی، بهداشت و درمان با 10 درصد تخفیف

پیش دبستانی و مهد کودک دو ستاره باغ آرزوها

ثبت نام آغـاز شدمـژده         مـژده 
مهلت ثبت نام تا پایان مهرماه 96

از گروه سنی 6 ماه تا 6 سال 
مجهز به دوربین مدار بسته می باشد

غفاری 16 پالک 2  تلفن : 32450925 - 09153344866 ساعت کار: 6/20 تا 15/30

برگزاری جشن های شاد و اردوهای علمی و متنوع
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7
برگزارینمایشگاهصنایعدستیملیدرخراسانجنوبی

ایسنا-معاونصنایعدستیمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریخراسانجنوبیگفت:19تا23آذرماهجارینمایشگاهصنایعدستیملیدرخراسانجنوبیبرگزارمیشود.
عباسزادهبااشارهبهبرگزارینمایشگاهصنایعدستیملیدرخراسانجنوبی،گفت:ایننمایشگاهباحضورتماماستانهایکشوربرگزارمیشود.ویافزود:درایننمایشگاه105

غرفهصنایعدستیپیشبینیشدهاست.عباسزادهگفت:برایبرگزاریدومیننماشگاهسراسریصنایعدستیاستاناعتباریازسویسازمانمرکزیتخصیصنیافتهاست.

نخستين كارگاه آموزشي زيست محيطي 
در بيرجند برگزار شد

کاری-روزگذشتهبههمتکمیتهرفاهوتعاون
هستهراهبردیمدیرانروابطعمومیدستگاههای
اجراییخراسانجنوبیوروابطعمومیادارهکل
آموزشی کارگاه نخستین زیست، محیط حفاظت
روابط مدیران فرزندان  ویژه محیطی زیست
عمومیدستگاههایاجراییاستاندرمحلاداره
کلحفاظتمحیطزیستبرگزارگردید.مدیرکل
استان زیست محیط حفاظت  استان بهزیستی
گفت:باتوجهبهعضویتروابطعمومیادارهکل
حفاظتمحیطزیستاستاندرکمیتهرفاهوتعاون
هستهراهبردیمدیرانروابطعمومی،دراولینگام
اینکمیتهراستایاهدافتعیینشدهوباپیشنهاد
اینادارهکلمبنیبربرگزارشد.آرامنشافزود:این
کارگاهآموزشیویزهفرزندانمدیرانروابطعمومی
دستگاههایاجراییاستانوجمعیازمدیرانروابط

عمومیدستگاههایاجراییاستانبرگزارشد.

زنان؛ 27 درصد نخبگان استان

قاسمی-بعدازدیداررئیسبنیادنخبگاناستانبا
»موالوردی«،معاونرئیسجمهوردراموربانوان
وخانوادهدرمورددستاوردهاییکهبنیادبعدازاین
دیدارداشتهاست،با»هاشمی«گفتوگوگردیم.
ویدرابتدابهتشریحاهمیتنقشزناندرجامعه
پرداختواظهارکردکهوجودزنانتحصیلکرده
برفرهنگخانوادههاهمتأثیرگذاشتهاست.به
35 از بیش استان های دانشگاه در وی گفتۀ
هزاردانشجودرحالتحصیلمیباشندکهفقط
دانشگاهبیرجند15هزاردانشجودر260رشتهدر
مقاطعدکترا،ارشدوکارشناسیوکاردانیوجود
بیش داد: ادامه استان نخبگان بنیاد رئیس دارد.
را استان های دانشگاه دانشجویان درصد 60 از
بانوانتشکیلمیدهندکهبراساسآخرینآمار
استان در نفر یک نفر 4.57 هر از اطالعات و
است باالیی رتبه که داریم ارشد کارشناس یک
وباعثافتخاراستانمیباشد.»هاشمی«خاطر
نشانکرد:27درصدنخبگانواستعدادهایبرتر
درصد که50 دهند می تشکیل بانوان را استان
آنهادرمقطعدکترامشغولبهتحصیلهستندو
باشند. می استان دانشگاههای جوان استادیار یا
رئیس معاون با دیداریکه در ویتصریحکرد:
جمهور،پیشنهاداتیارائهشدکهموردموافقتقرار
گرفتومقررگردیدباهمکاریوهماهنگیاداره
کلاموربانواناستاندارینسبتبهعملیاتیشدن
پیشنهاداتطرحشده،اقداماتالزمانجامشود.به
گفتۀویاینپیشنهادهاشاملتشکیلمرکزرشد
وشتابدهیکسبوکارنخبگان،برگزاریمراسم
تکریموتقدیرازبانواننخبهاستان،تشکیلاتاق
فکربانواننخبهوحمایتازتشکیلمجمعخیرین
نخبهپروروحمایتمالیازمخترعانواستعدادهای

برتردانشآموزیبازماندهازتحصیلمیباشد.

توليد كارخانه سيمان باقران با بازگشايی 
بازارچه ميل 7۳  رونق می گيرد

کارخانه نزدیکی گفت: درمیان تسنیم-فرماندار
سیمانباقرانبهمرزوبازگشاییبازارچهمیل73
رونقچشمگیریبهتولیدکارخانهسیمانخواهد
داد.درنشستبامدیرکلجذبوحمایتازسرمایه
گذاریاستانداریدراینشهرستاناظهارداشت:راه
اندازیکارخانهسیمانباقراندرشهرستانمرزی
این امیدیدردلمردم  بارقه ومحرومدرمیان
ابتدای در افزود: است.وی کرده ایجاد شهرستان
فروردینماهسالجاریاینکارخانهرسماافتتاح
و سیمان تن و200 هزار روزانه2 و است شده
کلینکرتولیددارندکه450تنسیمانپاکتیوبقیه
بهصورتفلهایاست.فرمانداردرمیانتعطیلبودن
بازارچهمیل73رایکیازمهمترینمشکالتپیش
افزود:درصورترفع رویکارخانهعنوانکردو
مشکلوبازگشاییمجدداینبازارچهباتوجهبه
فاصله30کیلومتریکارخانهسیمانبامرزیقینا
شهرستان در اجتماعی و اقتصادی رونق شاهد
سرمایه از حمایت و مدیرکلجذب بود. خواهیم
گذاریاستاندارینیزدراینجلسهاظهارداشت:
باپیگیریهایانجامشدهدرزمینهتامینسرمایهدر
گردشدرکارخانهسیمان،از20میلیاردتسهیالت
بانککشاورزیتاکنون12میلیارددریافتشدهو8
میلیاردتومانباقیماندهبهعلتعدموثیقهپرداخت
نشدهبودکهقراراستازمحلمعادنکارخانهو
صندوقضمانتدراینزمینههمکاریانجامشود.

عطر رضوی
 در منطقه پدافند هوايی شرق پيچيد

غالمی-درآستانهوالدتباسعادتهشتمیناختر
تابناکآسمانامامتوبهمناسبتدههکرامت،
بارگاهحرمحضرت کاروانخدامرضویوپرچم
علیبنموسیالرضا)ع(صبحدیروزواردمنطقه
پدافندهواییشرقشدومورداستقبالفرماندهان
وکارکناناینمنطقهقرارگرفت.کارکنانمنطقه
از را رضوی بارگاه پرچم شرق؛ هوایی پدافند
همراهی منطقه نمازخانه محل تا ورودی مسیر
کردند.حجتاالسالمعدالتیزادهرئیسعقیدتی
افزود:حضور شرق هوایی پدافند منطقه سیاسی
امام مطهر بارگاه پرچم و رضوی خدام کاروان
هشتم)ع(پیامآورفرهنگوسیرهرضویاست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

هيچ ظالمی در مکتب اهل بيت 
به رسميت شناخته نمی شود

تسنیم-نمایندهولیفقیهبابیاناینکهاسالمواقعی
همانایمانوصداقتاستکهمیتواندانسانرا
رویخطحقنگهداردگفت:هیچظالمیدرمکتب
اهلبیتبهرسمیتشناختهنمیشودواززمانی

کهظلممجازشناختهشداسالمتحریفشد.آیتا...
عبادیدردیدارباخدامرضویاظهارکرد:پیاماصلی
اجرای و برپایی معصومین و اطهار)ع( ائمه همه
عدلبود.ویبابیاناینکهتوحیدازدیگرپیامهای
اصلیپیامبرانخدابودافزود:توحیدیکبحثلفظی
نیستکهباالفاظبیانشودویکمبحثیعلمیهم
نبودهکهبافلسفهوکالمبهتنهاییاجراشودبلکه
توحیدبایدباتوجهبهمعنایواقعیاشبردلبنشیند.
مبلغکاروانزیرسایهخورشیددرایندیداربابیان
اینکهدردهمینسالاعزامکاروانزیرسایهخورشید
بهدورتریننقاطمرزیخراسانجنوبیسفرشده
استگفت:اینحرکتعظیمعالوهبرسراسرایران
در34کشورجهانبرگزارمیشودکهمعرفتافزایی
ازاهدافاینحرکتفرهنگیاست.حجتاالسالم
کوثریاظهارکرد:بهبرکتامامرضا)ع(کاروان
مرزی نقاط دورترین به امسال خورشید زیرسایه

خراسانجنوبیسفرکردهاست.

سرمايه گذاری 1۳.5 ميليارد تومانی
 در معادن زغالسنگ طبس

میلیارد 13.5 گذار، سرمایه وسیما-چهار صدا
توماندرمعادنزغالسنگطبسسرمایهگذاری
کردند.باسرمایهگذاریدراینمعادنبرای300
توسعه طرح مجری شود. می ایجاد شغل نفر
هم گذاران سرمایه این گفت: طبس زغالسنگ
اکنوندربخشهاییازبلوکچهاروسپسدر
این پروده زغالسنگ معدن سه و دو  بلوکهای
شهرستان،ازذخیرهاینمعادناستخراجوبهره
برداریمیکنند.امیدفالح،میزانسرمایهگذاری
سرمایهگذارانمعدنزغالسنگبلوک4پروده4
را10میلیاردتوماناعالمکردوافزود:اینسرمایه
معادن این از تن هزار تا40 امسال30 گذاران
استخراجوبهرهبرداریمیکنندودرسالهای

آیندهمقداراستخراجراافزایشخواهدداد.

برگزاری جشن گلريزان برای ساخت
 بنای ورزش پهلوانی در فردوس

بنای ساخت گلریزان جشن تسنیم-نخستین
فردوس شهرستان زورخانهای و پهلوانی ورزش
محل در خیرین و مردم نظیر کم استقبال با
شهید ورزشی مجموعه جوان فخار شهید سالن
با آن احداث وکلنگ برگزار اینشهر درخشان
حضورمردمومسئوالنبهزمینزدهشد.رئیس
هیئتپهلوانیوزورخانهایفردوسدراینمراسم
گفت:ورزشپهلوانیدرفردوسقدمتی200ساله
داردکهپسازسالهاتعطیلیدرسال88مجدداً
فعالشد.علیپرستتصریحکرد:اینگوددرداخل
به زمینی در و مجموعهورزشیشهیددرخشان
مساحت600مترمربعبازیربنای300مترمربعو

اعتبار300میلیونتوماناحداثخواهدشد.

رشد سه برابری ورزشکاران استان 
در كسب مدال های بين المللی

در گفت: جوانان و ورزش امیرآبادیزاده-مدیرکل
چهارسالدولتیازدهم،تعدادمدالهایکسب
شدهورزشکاراناستاندرمسابقهبینالمللیبارشد
پور بههشتمدالرسید.افضل از2 برابری سه
افزود:تعدادمدالکسبشدهدرمسابقاتجهانی،
آسیایی،بینالمللیوقهرمانیکشوراستاندرسال
54،92مدالبودکهاینتعداددرسالبا70درصد
افزایشبه92مدالرسید.ویاضافهکرد:درابتدای
فعالیتدولتیازدهمسهورزشکاربهمسابقهبین
المللیاعزامشدندکهاینتعداددرسال1395به9
نفرافزایشیافتوایننشانازرشد200درصدی

اعزامورزشکارانبهرقابتهایبینالمللیدارد.

نام گذاری حدود 70 هزار نفر
 به نام و القاب امام رضا)ع( در استان

نام از استان احوال ثبت کل امیرآبادیزاده-مدیر
امام القابحضرت و نام به نفر  گذاری69286
تا احوال ثبت سازمان تاسیس ابتدای از رضا)ع(
کنوندراستانخبرداد.پورحسینافزود:ازابتدای
نام یا نامرضاو از نفر از200 سالجاریبیش
هایمشتقآناستفادهکردهاند.ویهمچنیناظهار
کردکهدربیناسامیمشتقازنامرضا،نامهای
رضا احمد و علیرضا،محمدرضا،امیررضا،حمیدرضا
درسالجاریدارایبیشترینفراوانینامبودهاند.

اعزام 80دانش آموز زيارت اولی دختر 
به مشهد مقدس

گفت: پرورش و آموزش کل امیرآبادیزاده-مدیر
همزماناعیاددههکرامت80دانشآموزدختردوره
دوممتوسطهاستانکهتاکنونموفقبهزیارت
به بودند نشده )ع( رضا حضرت ملکوتی بارگاه
مشهدمقدساعزامشدند.المعیاظهارکرد:دانش
های شهرستان ساکن اغلب شده اعزام آموزان
بیرجند،نهبندان،سربیشه،درمیانوخوسفهستند.

مدیرکلادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستاناعالمکرد:
وال

س:ت
عک

وال
انت

حس
س:ا

عک

»مهاجرت روستاييان« دليل افزايش حاشيه نشينی؛ استان مهاجرفرست است

فرهنگی، میراث اداره مدیرکل قاسمی-
تأکید با استان گردشگری و دستی صنایع
برتر ازظرفیتهای بشرویهیکی اینکه بر
گردشگریاستانمیباشد،اظهارکرد:اگر
سرمایهگذارنتوانددرزمینهزیرساختهای
گردشگریوحفظآناقداماتالزمراانجام
دهد،خطرآنوجودداردکهازمنطقهنمونه
گردشگریخارجشود.»رمضانی«دردومین
و دستی صنایع فرهنگی، میراث کارگروه
گردشگریاستانکهروزگذشتهبرگزارشد،
افزود:بشرویهیازدهمینشهرخشتوگلی
کوچک« »یزد نام به حتی و است جهان
های جذابیت دارای و شود می شناخته
می زیادی گردشگری و طبیعی فرهنگی،
اینکهدردولتسابق به انتقاد با باشد.وی
نمونه منطقه عنوان به را زیادی مناطق
اینکه بدون است کرده معرفی گردشگری
دارد، اقتصادی توجیه که کند مشخص
تصریحکرد:بشرویهجزومناطقیمیباشد
کهاینتوجیهرادارد،ولیتاکنونحتیطرح

تفصیلیهمبهماارائهنشدهاست.

شهرداری بشرویه
 توان سرمایه گذاری ندارد

به پاسخ در هم بشرویه شهردار »باللی«،
کافی بودجه شهرداری گفت: مشکل این
بخواهیم اگر و ندارد گذاری سرمایه برای
دیگر و فرهنگی میراث دهیم انجام کاری
در کنند.که کمک ما به باید ها سازمان
عمرانی معاون وی حرف این به پاسخ
استاندارخاطرنشانکردکهوقتیشهرداری
شده معرفی آنجا گذار سرمایه عنوان به
استدیگرحقینداردازمیراثکمکمالی
بخواهدچوندیگرمعنایسرمایهگذاروجود
شهرداری که اگر افزود: »فرهادی« ندارد.
سرمایه دنبال به باید ندارد مالی توان
ظرفیت از همچنان تا باشیم دیگری گذار

گردشگریاینشهرستانبتوانبهرهبرد.

مشوق برای جذب سرمایه گذار
 در بشرویه

رئیسسازمانبرنامهوبودجهاستانهمدر
اینبارهاظهارکرد:برایاینکارسرمایهگذار
خصوصیخیلیسختپیداخواهدشد،مگر

اینکهمشوقهاییبرایآنانگذاشتهشودتا
بهاینسمتسوقپیداکنند.بهگفتۀ»آرین«
پیگریهاوبررسیبیشتریبرایاینموضوع
الزماستوبههمیندلیلقرارشددرجلسات
در گذاری سرمایه مورد در تری تخصصی
بشرویهگفتوگوشودوبهنتیجهقطعیو

عملیاتیدستپیداکنند.

کشف بزرگترین دژ زیرزمینی
 در نیگ قائن

مدیرکلادارهمیراثفرهنگی،صنایعدستی
خود سخنان دیگر در استان گردشگری و
های ظرفیت جنوبی خراسان اینکه بیان با
زیادیبرایجذبگردشگردارد،اعالمکرد:
2جاذبهدیگرهمبهاینظرفیتهااضافه
شدکهیکیکشفتپۀتخچرآبادودیگری
کشفدژزیرزمینینیگمیباشد.»رمضانی«
تصریحکرد:تپهودژیافتشدهیکیازآثار
برترکشوریمیباشدکهدرشرقایراننمونه
زیرزمینی دژ این افزود: وی ندارند. دیگری
و ترین طوالنی از که شد کشف امسال
گستردهتریندژهایزیرزمینمیباشدو500
مترو60اتاقآنخاکبرداریشدهاستو
باستان کاوش دوفصل تاکنون همچنین

شناسیدرتپههایتخچرآبادبیرجندبهپایان
رسیدهکهامسالدرفصلدوماینکاوشهای
که آمده دست به آیینی معماری مجموعه
دوره در و باشد می مادها دوره به مربوط
است. شده اضافه آن به الحاقاتی اشکانیان

طرح ضربتی اشتغال 
در رستاهای خور و نایبند

بااشارهبهاجرای مدیرکلمیراثفرهنگی
طرحضربتیتولیدواشتغالدرروستایخور
ازطرف اینطرح که کرد تشریح نایبند، و
سازمانمیراثفرهنگیکشورباهدفایجاد
اشتغالازطریقاحیایصنایعدستیدر72
روستای که شود می اجرا ایران روستای
هدفگردشگریخورونایبندهمبهعنوان
می اجرایی را در طرح این استان منتخب
راستا همین در داد: ادامه »رمضانی« کنند.
طرح تداوم برای اعتبار تومان میلیون 140
نایبند و خور روستاهای به اشتغال ضربتی
اختصاصدادهشدهاست.ویباتاکیدبراینکه
بایدطرحجامعگردشگریاستانتهیهشود،
اظهارکردکهاینکارباعثمیشودنقشه
راهداشتهباشیموازانجامیککاردرچندین
نوبتجلوگیریشود.کهدراینموردهمرئیس
سازمانبرنامهوبودجهاستانخاطرنشانکرد
کهحتمااینطرحبایدبهشورایبرنامهریزی
استانبرایبررسیدادهشود.»آرین«تأکید
کرد:حتماتهیهطرحمطالعاتیبرعهدهشرکت
هایبومیباشدچونازنیازهایاستانبیشتر

آگاهیدارندتابهیکیغیربومیدادهشود.

کویرنوردی فعالیتی گردشگری است 
نه ورزشی

ازدیگرمصوباتاینجلسهحفظونگهداری
ازکویرلوتبودکهمدیرکلمیراثفرهنگی
دراینبارهعنوانکرد:بایدبکوشیمبابرنامه
ریزیمانعازآسیببهاینجاذبهگردشگری
شویموبپذیریمکویرنوردیفعالیتیگردشگری
استنهورزشکاری،لذابایدکویرنوردیهادر
باشد. میراث نظر زیر و تور قالب در استان
»رمضانی«بابیاناینکهکویرلوتبه3دلیل
کهشاملگرمتریننقطهدنیا،بلندترینماسه
بادیوبلندتریننپکاهارادارد،ثبتجهاتنی
شدهاستوبههمیندلیلبایدازنابودیآن
جلوگیریکنیمویکیازراههایآنهمتهیه
نقشهراههایمشخصباریعبورگردشگران
میباشد.ویخواستارآنشدکهتمامادرات
ونهادهااگرمیخواهندتورهایگردشکری
اداره حتی و باشد ما زیرنظر باید بگذارند
ورزشوجوانانهماینکارراانجامدهد.که
قرارشدایننقشهراهومصوباتبهشورای
برنامهریزیبردهشودواگردرآنجاتصویب
شود. انجام همگانی رسانی اطالع به شد

ایجاد شرکت های تعاونی گردشگری 
تأمین و معاونگردشگری،سرمایهگذاری 
منابعادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستی
وگردشگریاستاننیزدراینجلسهبابیان
اینکهکمپهایکویرنوردیمتعددیوجود
اسفهک، در ها کمپ این کرد: اظهار دارد،
دهسلموجوددارد.»عربی«اضافهکرد:فقط
دردهسلمحدود14هزارگردشگرداشتهایم
واگرمرکزیبراینوبتدهیورزروکردناز
قبلوجودداشتهباشدشرایطوکیفیتبهتر
خواهدشد.ویپیشنهادتشکیلشرکتهای
تعاونیگردشگریرادادکههرکدامازاین
میراث حوزه انواع از بخش یک ها تعاونی
فرهنگیوصنایعدستیوگردشگریراکه
درآنبهترهستنددراختیاربگیرندوهمان

باعث کار این وی گفتۀ به دهند. توسعه را
میشودتااقامتگاههایبومگردیوکمپ
هایکردشگریبازدهیمناسبیداشتهباشند
وساماندهیشوند.معاونگردشگریبیانکرد:
پیرحاجات، خور، چنشت، اصفهک، روستای
نایبندودهسلمامسالبهصورتپایلوتدرآن
شرکتهایتعاونیگردشگریایجادخواهد
کارشرکت به موردشروع در شد.»عربی«
پویشدربنددرههمسؤالپرسیدکهباالخره
شهرداریاجازهکاردرآنجارامیدهدیاخیر
کهنمایندهراهوشهرسازیعنوانکرد:روز
گذشتهنامهمستثنیاتآنراامضاءکردهوتمام
مشکالتآنحلشدهوبرایشهرداریبه

منظوربررسیوتأییدارسالکردهاست.

قید فوریت برای 
تعیین تکلیف سرمایه گذار 

منطقه نمونه گردشگری بشرویه
معاونعمرانیاستانداردراینجلسهبرلزوم
تالشبیشتربرایشناساییآثاروجاذبههای
تاریخیوطبیعیاستانتاکیدکردوافزود:
بایدبهمنطقهنمونهگردشگریبشرویهتوجه
دنبال به آن برای سریعتر چه هر و شود
باشیم.»فرهادی« جایگزین گذار سرمایه
اظهارکرد:استانجاذبههایباالییداردو
دارند، ملی ثبت قابلیت که روستاهایی باید
شناساییومعرفیشوند.ویادامهداد:باید
آثاروجاذبههایتاریخیو برایشناسایی
طبیعیاستانبیشترکارشود،هرچندتاکنون
دراینزمینهکارهاییانجامشدهولیکافی
نبودهاست.بهگفتۀویدرروستاهاینایبند
باید دارند گردشگری توان که هم خور و
بنیادمسکنضوابطساختوسازهایجدید
انجام منطقه قدیمی الگوهای براساس را
دهد.معاونامورعمرانیاستاندارعنوانکرد:
برای که است ای گونه به استان موقعیت
حفظجمعیتناگزیرهستیمبهسمتتوسعه
گردشگریواشتغالدراینزمینهحرکتکنیم.

خطر خروج بشرويه از حوزه گردشگری

پایاننخستینجشنوارهملیشعررضویجوانههادراستان

نخستین اختتامیه شب دوشنبه - کاری
ازسری ها جوانه رضوی شعر ملی جشنواره
برنامههایپانزدهمینجشنوارهبینالمللیامام
رضا)ع(باحضورمهمانانکشوریواستانیدر
خراسانجنوبیبرگزارشدونفراتبرتراین
جشنوارهمعرفیشدند.مدیرکلفرهنگوارشاد

اسالمیاستانبابیاناینکهازمیانآثارارسالی
بهدبیرخانهجشنوارهملیشعررضویجوانهها،
سهاثربهعنوانآثاربرترتوسطهیئتداوران
انتخابشدافزود:مصطفیرحماندوست،سعید
عندلیبوافسانهشعباننژادسهداورشاخص
ملی،داوریراانجامدادند.احمدمحبیاظهار
و شمالی رضوی، خراسان های استان کرد:

جنوبی،ارومیه،یزدواردبیلازجملهاستانهای
شرکتکنندهدراینجشنوارهبودند.

ویخاطرنشانکرد:هیئتداورانبهپشتوانه
کشور های جشنواره برگزاری دوره چندین
اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره توسط
خراسانجنوبیوهمراهیوهمفکریاستادان

به جشنواره فکر اتاق در استان مسئوالن و
بررسیوامتیازدهیآثاردرچندمرحلهاقدام
کرد.مدیرکلفرهنگوارشاداسالمی،اظهار
کرد:ویبالغبر150جلدکتاببا5.5میلیون
تیراژبهچاپرساندهاست.ویهمچنینپیام
وزیرفرهنگوارشاداسالمیبهپانزدهمین

جشنوارهملیشعررضویراقرائتکرد

باشد  معرفت  روی  از  هرگاه  زیارت 
زائر را به اهداف عالی می رساند

گفت: بیرجند شهرستان سابق جمعه امام
زیارتبایدهمراهبامعرفتباشدوبایدشناخت
پیداکنیم )ع( امامرضا به ومعرفتنسبت
چراکهزیارتهرگاهازرویمعرفتباشدزائر

رابهاهدافعالیمیرساند.حجتاالسالمو
علیرضاییبیرجندیدراینمراسمنیزاظهار
کرد:امامرضا)ع(تمامیزیباییهایدنیای
پیرامونرابانوعرفتاروکردارخودبهانسان
است.وی ما همه برای الگویی و میآموزد
بهحضرت مردم ارادت و بهعشق اشاره با

خوشبختانه افزود: الرضا)ع( موسی بن علی
مردمفهیمکشورحقعشقبهاهلبیت)ع(
واماممهربانیهارابهخوبیاداکردهاند.امام
جمعهسابقشهرستانبیرجندبابیاناینکه
هدفازاینجشنوارهارتباطدرقالبشعربا
زیارت بودهاستگفت: نونهاالنوجوانهها
بایدشناختو باشدو بامعرفت بایدهمراه
معرفتنسبتبهامامرضا)ع(پیداکنیمچرا
کهزیارتهرگاهازرویمعرفتباشدزائررابه
اهدافعالیمیرساند.رضاییبااشارهبهاینکه
برایرسیدنبهوحدتبایدتکثررابپذیریم
اظهارداشت:متاسفانهدرجامعهامروزانسانها
خودراگمکردهوبهصورتپراکندهشدهاندو
اگرمیخواهیمبهوحدتدرجامعهبرسیمباید
تکثررابپذیریمودرصورتقبولاینموضوع
بایدبهاینموضوعتوجهکنیمکهخداوندهمه
انسانهارامتفاوتآفریدهاستواگرتفاوتها

راهمباورداشتیمآنگاهآزادهستیم.

215 شاعر از سراسر کشور شعر
 به جشنواره ارسال کردند

نمایندههیئتداوراندرجشنوارهشعررضوی
بااشارهبهاینکهازمیان610اثرکهتوسط
215شاعرازسراسرکشوربهدبیرخانهارسال
شدهسهنفررابهعنواننفراتاولتاسوم
وپنجنفرراقابلتقدیرانتخابشدهاست
افزود:دربخشویژهجشنوارههیچیکاز
آثاربهعنوانبرگزیدهانتخابنشد،افزود:59
قطعهشعرجشنوارهدرکتابشعررضویسال

96چاپخواهدشد.مصطفیرحماندوستبا
اشارهبهاینکهقالباشعارجشنوارهکالسیک
وآزادبود،ادامهداد:برایشعرکودکانبایداز
مضامینتکراریکهبرایبزرگساالناستفاده
میشوداجتنابورزید.ویادامهداد:استفاده
اززبانکهنوبیعنایتیبهزبانروزوارتباط
نداشتنشعرباموضوعجشنوارهازضعفهای
قالبآثارموردبررسیبودکهالزماستزبان
روزواشعارغیرتکراریدرخلقاشعارمورد
توجهقرارگیرد.برایناساسوباتوجهبهنتایج
طوبی رضوی، شعر جشنواره داوران هیئت
استان از تورجی سمیه یزد، استان از زارع
خراسان استان از نیا مهدوی مریم فارس،
جنوبی،فاطمهاحمدزادهازاستانیزدوسید
محسنموسویازاستانخراسانجنوبیبه
شعر بخش در تقدیر شایسته نفر 5 عنوان
کودکانونوجوانانجشنوارهشناختهشدندکه
بههرکدامازاینافرادلوحسپاسبههمراه
مبلغ5میلیونریالاهداشد.درپایانجشنواره
ازسیداکبرسلیمانیازکهگیلویهوبویراحمد
بهعنواننفراولبرگزیدهبااهدایتندیسو
لوحتقدیرومبلغ30میلیونریالوجهنقد،
نفردوم بهعنوان اردبیل از پیامجهانگیری
برگزیدهبااهدایتندیسولوحتقدیرومبلغ
از الههصفری و نقد وجه ریال میلیون 20
آذربایجانغربیبهعنواننفرسومبرگزیده
بااهدایتندیسلوحتقدیرومبلغ10میلیون

ریالوجهنقدتجلیلشد.
)Ava.news12@gmail.com(

59قطعهشعرجشنوارهدرکتابشعررضویسال96چاپخواهدشد

اداره عمومی روابط کارشناس حسینی-
کلفرودگاههایاستانعلتلغوبرخیاز
پروازهایهواپیماییایرانایردراستانرااین
گونهعنوانکرد:باشروعپروازهایحجتمتع
وباتوجهبهتوافقهایانجامشدهبینایران
وعربستان،قراربودنیمیازپروازحجاجرا
شرکتهایایرانیونیمیدیگرراشرکت
که دهند انجام عربستان هواپیمایی های
طبقاعالمچندروزگذشتهعربستانمبنیبر
قادرنبودنبهانجامپروازهایحجاجایرانی،

را یادشده پرواز قرارشد،حدودسهچهارم
انجام اسالمی جمهوری هواپیمایی شرکت
دهدوهمینموضوعسببلغوتعدادیدیگر
ازپروازهایداخلیدرسطحکشورشدهاست.
پروازها لغو این که این به اشاره با صدری
تنهادرمسیربیرجندنبودهودیگرمسیرهای
پروازهایداخلینیزلغوگردیدهاست،ادامه
داد:پروازهایپنجشنبهوجمعههواپیمایی
مسیر در مهر اول تا مرداد از12 ایر ایران
تهران-بیرجند-تهراننیزبهدلیلانتقال

زائرانبهسرزمینوحیلغوگردید.بهگفته
مجدد گرفته، انجام های پیگیری با وی
المللی بین فرودگاه شنبه پنج پروازهای
بیرجندبرقراروپروازهایجمعهاینفرودگاه
به کشور به زائران انتقال اتمام از پس نیز
حالتعادیبازخواهدگشت.صدریتاکید
شرکت جمعه و شنبه پنج پروازهای کرد:
بیرجند هواپیماییماهاندرمسیرتهران-
بود. خواهد برقرار گذشته همانند تهران -
صدریبابیاناینکهتالشهابرایبرقراری

مجددپروازهایلغوشدهجمعهاینفرودگاه
ادامهداردافزود:اماباعقبنشینیعربستان
وباتوجهبهحجمباالیپروازهاییادشده
فرودگاه این پروازهای از برخی لغو احتمال
نیست.وی انتظار از دور موردی صورت به
فرودگاه عتبات پروازهای نشدن انجام از
ناوگان کمبود دلیل به بیرجند المللی بین
پایان تا مرداد 14 از ایر ایران هواپیمایی
ها پرواز کرد:این اضافه و داد خبر شهریور
ازابتدایمهربهحالتعادیبرخواهدگشت.

اینکارشناسبابیاناینکهادارهکلحجو
زیارتاستاندرحالمذاکرهبرایجایگزینی
برای یاخارجی و داخلی شرکتهواپیمایی
است عتبات شده لغو پروازهای انجام
از توافقوپس خاطرنشانکرد:درصورت
پروازهای برنامه ادارهکل این با هماهنگی
عتباتاطالعرسانیخواهدشد.گفتنیاست
پروازامروزدرمسیرهایمشهد-بیرجند-
تهرانوتهران-بیرجند-مشهدهواپیمایی

ایرانایربهدلیلکمبودناوگانکنسلشد.

عقبنشینیعربستاندرپروازحجایرانیانعامللغوبرخیازپروازهایداخلیهواپیماییایرانایر

عکس:اکبری
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حدیث قدسی:
َمْن زاَر أخاً لَُه ِفي ا... تَعالَی ال لِِریاءٍ أْو َطلَِب َمْحَمَدةٍ ُكتَِب لَُه بُِكلِّ ُخْطَوةٍ َعْشُر َحَسناٍت
هر كس در راه خدای متعال و نه برای خودنمایی یا شنیدن مدح، به دیدار برادر 

خود برود، در هر گام ده حسنه برایش نوشته می شود. 
)نوادر المعجزات، ص 63(

محبیان: برخی می خواهند نقاط ضعف 
کابینه آینده را به دوش رهبری بیندازند

با اشاره  امیر محبیان كارشناس مسائل سیاسی 
به كابینه دوازدهم و مسئولیت رئیس جمهور در 
چینش  طبیعتا  كرد:  اظهار  آینده  دولت  چینش 
كه  است  رئیس جمهور  اختیارات  از  كابینه 
مشخص  كه  سیاست هایی  و  برنامه ها  براساس 
تا  می دهد  صورت  را  كار  این  كرده  اعالم  و 
كارآمدی دولت به حداكثر برسد. محبیان ادامه 
سیاسی  نظام  دلیل  به  كه  است  طبیعی  داد: 
كشورمان برخی روسای جمهور ترجیح می دهند 
از آنجا كه نظرات رهبری همواره راهگشا بوده 
به  نزدیک  دیدگاه شان  كه  برگزینند  را  افرادی 
رهبری باشد اما در عین حال هیچ الزامی در این 
هیچ  اینكه  بر  تاكید  با  وی  ندارد.  وجود  زمینه 
ندارد،  وجود  هماهنگی  این  برای  قانونی  الزام 
جریان سازی  این  پشت  امیدواریم  شد:  یادآور 
سیاست بازی نباشد و برخی نخواهند نقاط ضعف 

عملكرد كابینه را به دوش رهبری بیندازند.

رحمانی فضلی: مذاکراتی برای
 حضورم در کابینه دوازدهم شده است

گفت:  كشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
انتخاب من به عنوان وزیر كشور به خاطر روحیه 
توسعه گرایانه ام بود و همین االن هم كه با من 
آقای  و  باشد  خدمت  توفیق  اگر  كردند  مذاكره 
روحانی هم تصمیم بگیرند به همین دلیل است.

توصیه رفاقتی هادی غفاری به روحانی

گفت:  )ره(  امام  خط  نیروهای  مجمع  مقام  قائم 
رفاقتی به آقای روحانی عرض می كنم كه كابینه 
اش را بر اساس مطالبات مردم بچیند. 24 میلیون 
نفری كه به او رای دادند خواسته هایی مشخص 
و روشن دارند. ایشان مسئول اجرای قانون اساسی 
است و به قرآن كریم قسم خورده كه نه خود آن را 

نقض كند نه این اجازه را به كسی دهد. 

امین زاده: برخی خودشان تصمیم
 به خروج از کابینه را گرفتند

شهروندی  حقوق  امور  در  رئیس جمهور  دستیار 
گفت: در دولت یازدهم با وزرایی در ارتباط بودیم 
كه شاید به لحاظ گرایش سیاسی مشترک نبودیم 
بود  این كه هدف »خدمت كردن«  دلیل  به  اما 
همدلی بسیار زیادی وجود داشت. الهام امین زاده 
در مورد تغییرات كابینه دوازدهم نسبت به یازدهم 
زمینه تصمیم  این  در  آقای روحانی  عنوان كرد: 
اعضای  از  بعضی  همچنین  و  هستند  گیرنده 
كابینه خودشان تصمیم به خروج از كابینه گرفته 
شوند  می  خارج  هایی  گزینه  چه  كه  این  و  اند 
در  روز جمعه  تا  دولت  است،  نشده  قطعی  هنوز 
این زمینه فرصت دارد و چه بسا تصمیماتی كه 

تاكنون گرفته شده، تغییر یابد.

ظریف: کشورهای اسالمی سرگرم 
مسائل غیرواقعی شده اند

محمدجواد ظریف گفت: به دلیل پرداختن كشورهای 
توطئه  موفقیت  و  دیگر  موضوعات  به  اسالمی 
صهیونیست ها كه كشورهای اسالمی را بیش از آنكه 
متوجه هدف واقعی كند به اهداف غیر واقعی و غیر 
ضروری متوجه كرده، متاسفانه سیاست اشغالگری 
رژیم صهیونیستی ادامه پیدا كرده و هیچ مقاومت 
همین  به  نبوده  اسالم  جهان  سوی  از  نیز  جدی 
دلیل اجالس سازمان همكاری اسالمی كه از طرف 
دوستان ما در تركیه برای برخورد با موضوع تشكیل 
شده از نظر ما یک فرصت است تا جهان اسالم در 
این حوزه كه دلیل اصلی تشكیل سازمان كنفرانس 
همكاری  سازمان  االن  كه  زمان  آن  در  اسالمی 
اسالمی است، همین موضوع فلسطین و آتش زدن 
مسجد االقصی بوده و بتوانیم در جهت این هدف 

اصلی با هم همكاری كنیم.

پنس: نگرانی های ترامپ درباره طرح 
تحریم های ایران و روسیه برطرف شد

مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریكا در گرجستان 
درباره  كشور  این  دولت  نگرانی های  كرد:  تصریح 
كره  و  روسیه  ایران،  تحریم های  مفاد طرح  برخی 
شمالی برطرف شده و این مصوبه به زودی با امضای 

رئیس جمهور به قانون تبدیل خواهد شد.

فارین پالیسی: پرتاب های 
موشکی ایران خالف برجام نیست

 نشریه فارین پالیسی در گزارشی با اشاره به اینكه 
نیست،  برجام  نقض  ایران  موشكی  آزمایش های 
نوشت: ایران هر زمان كه بخواهد قادر است یک 
موشک بالستیک قاره پیما بسازد، چراكه تكنولوژی آن 
شبیه به موشک های ماهواره بر است و دونالد ترامپ 

نمی تواند هیچ كاری برای آن انجام دهد.

مالکی: اگر ایران در کنار ما نمی ایستاد 
اوضاع بسیار خطرناک بود

از  مصاحبه ای،  در  عراق  رئیس جمهور  معاون 
تروریسم  با  جنگ  در  بغداد  به  ایران  كمک های 
تقدیر كرد. نوری مالكی گفت: »اگر ایران در مبارزه 
با تروریسم در كنار عراق نمی ایستاد اوضاع از آنچه 
اكنون پیش آمده است، بسیار خطرناک تر بود. ایران 
عراقی ها  به  را  خود  سربازان  و  نظامی  سالح های 

بخشید تا با آنها مقاومت كنیم.«

اصالح طلبان درخیر و شر روحانی شریکند

نوشت:  خود  تلگرام  كانال  در  محمدی  مهدی 
اصالح طلبان بخواهند یا نه در خیر و شر روحانی 
شریكند، مخصوصا كه او وعده هایی محیرالعقول 
آن  اجرای  منتظر  همه  تحلیف  فردای  از  و  داده 
خواهند بود. روحانی شتابان به سمت رادیكالیسم 
می رود و اصالح طلبان همراه او هستند، بنابراین ادعای »بازگشت به 

نظام« آنها هم صادقانه نیست.

نوبخت: رئیس جمهور جوگیر نمی شود

نوبخت در پاسخ به این پرسش كه آیا رئیس جمهور 
از فعالیت های توئیتری حامیان دولت درباره كابینه 
اطالعی دارد، تصریح كرد: درباره چینش كابینه و فضا 
سازی در جهت تكریم یا تخریب چهره ها باید بگویم 
كه رئیس جمهور بسیار زیرک است و همه این موارد 
را می فهمد و آدم شجاعی در بیان نظر و تصمیم گیری است، جو گیر نمی شود 

و البته نظرات مختلف را می شنود و خودخواه نیست.

آمریکایی ها بعد از برجام جسورتر شدند

سیدحسین نقوی گفت: ایران علیرغم همه ایراداتی كه 
در برجام وجود داشت، اما این توافق را پذیرفت و با 
توجه به تأیید پایبندی ایران به توافق برجام توسط 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای، انتظار این بود كه 
آمریكایی ها در چارچوب برجام رفتارشان را تنظیم 
كنند، ولی ما شاهد بودیم كه بعد از برجام نه تنها خصومت آمریكایی ها علیه 

ایران كمتر نشد، بلكه به شدت افزایش پیدا كرد و آنان جسورتر هم شدند.

اختتامیه جشنواره شعر رضوی جوانه ها  * عكس : احسان توالحضور خدام رضوی در منطقه پدافند هوایی شرق كشور و استانداری خراسان جنوبی  *  عكس : توال

رئیس مجلس  نایب  علی مطهری 
گفت: بعضی از  اصولگرایان متنبه شده 
و احساس می كنند باید اصالحاتی در 
دهند. انجام  شان  اعمال  و  افكار 

سؤال  این  به  پاسخ  در  مطهری 
سال های  در  چرا  اصولگرایان  كه 
گذشته به انتقادات این طیف توجه 
و  خودانتقادی  از  دم  حاال  و  نكرده 

آقای  گفت:  می زنند،  نواصولگرایی 
افروغ و خود من از سال ها پیش تر 
می گفتیم كه اصولگرایان باید تجدید 
دهند. انجام  خود  اصول  در  نظری 

اصولگرایان  وی،  گفته  به 
برداشت های اشتباهی از خیلی اصول 
حرف های  همان  حاال  و  داشتند 
گذشته ما را می زنند. یعنی دیر متوجه 

شدند و آسیب های زیادی هم دیدند.
افزود: ما  نماینده تهران در مجلس 
از ابتدا این حرف ها را می زدیم كه 
باالخره نباید عقل را تعطیل كرد. اما 
آنها اصولگرایی را به این معنا گرفته 
بودند كه عقل تعطیل می شود و از 
اصل والیت فقیه و مسأله حفظ نظام 
داشتند.  نادرستی  برداشت های   هم 
ما بارها این حرف ها را زدیم اما گوش 
دارند  كم  كم  حاال  نبود.  شنوایی 
مطهری  می رسند.  حرف ها  این  به 
در پاسخ به این سؤال كه آیا طرح 
مطرح  نواصولگرایی  و  خودانتقادی 
شده ممكن است منجر به تحوالتی 
گفت:  شود،  اصولگرایان  اردوگاه  در 
از اصولگرایان متنبه شده و  بعضی 
اصالحاتی  باید  می كنند  احساس 
در افكار و اعمال شان انجام دهند.

شهردار تهران درباره انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: تا یک روز قبل از 
زمان تعیین شده قصد ورود به انتخابات 
نداشتم. قالیباف عنوان كرد: برخی می 
گویند قالیباف با ثروت مخالف است 
اما این گونه نیست در حقیقت من 
با رانت و ظلم مخالف هستم. این 4 
درصد خالف منافع ۹6 درصد عمل 
می كنند. نامزد دوازدهمین انتخابات 
در  اینكه  بیان  با  جمهوری  ریاست 
وحدت  دادند  قول  همه   ۹2 سال 
صورت  كه  توافقاتی  همه  اما  كنند 
گرفت به هم خورد، گفت: مجموعه 
این اردوگاه به این نتیجه رسید كه اگر 
 وحدت كرده بودند نتیجه دیگری رقم 
می خورد. من احساس كردم اینجا باید 
به وحدت تمكین كنم؛ البته برخی به 
من گفتند كه تو كنار رفتی و آرای تو 

به سبد رقیب رفت ولی من گفتم اگر 
بمانم باز می گویند به خاطر همین 

اردوگاه شكست خورد.
 تحلیل ما این بود كه باید یكی كنار 

برود و همه به من نگاه می كردند. 
قالیباف ادامه داد: امروز همه فهمیدند 
چیزهای  ما  اما  است  مهم  وحدت 
دیگری هم الزم داریم. اگر من در 

دو  انتخابات  یا  ماندم  می  انتخابات 
مرحله ای بود نظرسنجی ها را نگاه 
كنید، فاصله ام }با روحانی{ حداكثر 
یک درصد تا یک و نیم درصد بودبه 

هر حال باید برای یک بار سیاست 
نگاه  و  كرده  عوض  را  خود  ورزی 
هایمان را تغییر دهیم تا ببینیم مردم 

و سیاست ورزان ما كجا هستند.

علی مطهری: برخی اصولگرایی را به 
این معنا گرفته بودند که عقل تعطیل می شود

قالیباف: تحلیل ما این بود که باید یکی 
کنار برود و همه به من نگاه می کردند

فروش استثنایی 
باغ منزل به مساحت ۷۵۰مترمربع با ۱۳۰ متر زیربنا  در۲  
طبقه شیک، کف و دیوار سرامیک، با نیم ساعت آب چاه 
واقع در معصوم آباد  مبلغ توافقی     ۰۹۱۵۱۴۱۴۲۱۰ - جاللی

به یک نفر خانم )ترجیحاً متاهل( ، گواهینامه دار
 جهت کار در شیفت عصر خشکشویی نیازمندیم.     ۳۲۴۲۳۲6۵

اصالحیه 
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ماژان سازه )سهامی خاص(

 در حال تصفیه به شماره ثبت 518 و شناسه ملی 10360018835  )نوبت سوم( 

بر اساس مصوبه مورخ 90/11/1 مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوق الذکر منحل گردیده لذا 
طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست می شود جهت 
بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر 
آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، بیست متری اول 
شرقی، پالک 15 مراجعه و یا با شماره 32255444 داخلی 518 تماس حاصل فرمایند. این 
آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و 
به اطالع عموم رسیده، پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعای جدید مسموع و قابل پذیرش 

هیئت تصفیهنخواهد بود.

قال رسول ا... )ص( : رحم کنید تا مورد رحمت قرار گیرید
             برادر/ خواهر ارجمند

به توفیق الهی عازم بیت ا... الحرام می باشید اما جمعی  از خواهران و برادران ایمانی برای ضروریات 
اولیه زندگی خود و فرزندان شان با مشکل جدی مواجه هستند. ما بیماران صعب العالج ، سالمندان 
زمین گیر، دانش آموزان بدون کفش و لباس و کودکان گرسنه زیادی را می شناسیم. تردید نداریم 
که دستگیری شما از این خانواده های بی پناه و دل شکسته ، عاملی برای قبولی زیارت و باعث 

افزایش بهره معنوی شما از این سفر روحانی خواهد بود.

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه: 107713410
شماره کارت مجازی: 1389-7785 - 5894-6315

شماره تماس: 32347323 - 09151639086 - 09155613413
آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی- جنب مسجد محمد رسول ا... )ص( 

لطفا به ما سر بزنید
مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند

       اطالعیــه


