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سرمقاله

شب اول قبر
 مدیران استان
* هرم پور

 روزهای پایانی سال، فرصت مناسبی برای وزن کشی
 عملکردها و به ترازو گذاشتن خدمت هاست. گاهی
 به دوستان می گویم شب اول قبر مدیران، شب آخر
هر سال است!  این سنجش عملکرد را در روزهای 
میانی سال و در سایر ماهها نمی توان به سنگ 

انصاف کشید، چون ... ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

حجت االسالم  علی سعیدی:
بصیرت نباشد انقالبی ترین مردم

هم گمراه می شوند

علی الریجانی:
عده ای در پی اختالف اندازی

در کشور هستند

علی تاجرنیا :
حمایت های نقادانه اصالح طلبان 

بر رفتار روحانی تاثیر گذاشته است

سعید جلیلی:
 انتخابات همان رفراندوم بود، بگویید

در برابر اعتماد مردم  چه کردید
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 7

 مشکل فضای آموزشی مهرشهر با مشارکت آستان قدس برطرف می شود/ طرح ایمن سازی فلج اطفال در استان برگزار می شود/ خراسان جنوبی ششمین استان در نرخ مشارکت اقتصادی/ مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور در طبس برگزار شد /   صفحه 7

مجیدی ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانیان همکار با یونسکو عنوان کرد :

پویش » نه به سبزه ، آری به نهال«
برای اولین بار در مرکز خراسان جنوبی / صفحه 7

 امام جمعه طبس درگذشت  / صفحه 7

حجت االسالم  سعیدی :

  نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی سبب

انسجام نیروهای انقالبی
در استان شده است 

صفحه ۷

احیاء رسم جوانمردی در
 زورخانه امیر عرب بیرجند

قسم به نان و نمک
صفحه 4

لغو پروازها به علت کمبود 
ناوگان هوایی از فرودگاه
صفحه ۷

ویژه نامه آشنایی
 با فاخوخشوله ها
ضمیمه امروز روزنامه

صفحه ۷

راه نجات استان از مسیرگردشگری 
در دومین کمیسیون گردشگری، اقتصاد، هنر و ورزش اتاق بازرگانی استان عنوان شد : 

ظرفیت های گردشگری فراوان ولی عملکرد جزیره ای است / دوتوک را وارد بسته هدایای گردشگری استان کنید / قانون تعطیلی سوئیت های اداری اجرا شود

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

مبارک استان  مهندسی  جامعه  رب  مهندس  روز  اسفندماه  پنجم 

مهندسان  بی شک آفرینندگان 
دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند

بیانیه جناب آقای مهندس محمد جاده گی
رئیس محترم سازمان نظام مهندسی

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 
به مناسبت پنجم اسفند ماه، روز مهندس

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان بزرگترین تشکل 
 تخصصی با توان و ظرفیت باال، گامی مهم در جهت سازمان دهی و هماهنگی 
هر چه بیشتر فعالیت بالغ بر 2600 مهندس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط 

زیست عضو در حوزه های مختلف به صورتی نظام مند و هدف دار به شمار می آید که با استفاده از تخصص 
مهندسان جوان و رویکرد توسعه کشاورزی مبتنی بر دانش به جای توسعه مبتنی بر استفاده گسترده از منابع 
طبیعی می تواند در حوزه کشاورزی کشور موثر باشد و این فرموده مقام معظم رهبری )از فناوری روز در 
کشاورزی و از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استان های مختلف استفاده کنید( را سرلوحه برنامه های 
 خود قرار می دهند. امیدوارم در راستای اشاعه تفکر مهندسی در بخش کشاورزی با حضور و همت تمامی

تالش گران عرصه آبادانی ایران عزیز به ویژه مهندسین کشاورزی، تولید کنندگان، کشاورزان و مدیران بخش، 
شاهد رشد و بالندگی کشاورزی ایران اسالمی باشیم.

بدینوسیله پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس را به جامعه بزرگ 
مهندسین باالخص مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تبریک می گویم.

 شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات تفکیک زباله های سطح شهر بیرجند )در مبدا و در مقصد( را براساس شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد به مدت پنج سال
 به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع مزایده را دارا می 
باشند و تمایل به همکاری دارند، دعوت می شود جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه نموده و پس از تکمیل، کلیه اسناد و 
مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 14/30( مورخ 96/12/16 به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند - دبیرخانه اداره 

حراست تحویل نمایند. 

* سپرده شرکت در مزایده مبلغ 50/000/000 )پنجاه میلیون( ریال که به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه  شهرداری بیرجند با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید برای سه 
ماه دیگر در فرم های قابل قبول یا چک تضمینی بانکی معتبر و یا وجه نقد واریز به 100610 نزد بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند می بایست ارائه گردد.

* به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
* جلسه کمیسیون مزایده ساعت 10 مورخ 96/12/17 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار خواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
* کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3 - 05632222200 تماس حاصل فرمایند.

محمد علی جاوید- شهردار بیرجند

آگهـی مزایـده عمومـی

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سروران ارجمند، اقوام و دوستان 
که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

شادروان حاج محمود حاجیان 
شرکت نموده، به اطالع می رساند:

مراسم چهلم آن مرحوم روز یکشنبه مورخ 96/12/6 
از ساعت 3 الی 4  بعدازظهر در مجتمع هیئت رضوی 

)واقع در خیابان 17 شهریور( برگزار می گردد. 

خانواده مرحوم

رحلت عالم مجاهد و پرهیزکار  

حضرت حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم مهاجریان مقدم  
امام جمعه فقید طبس در ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا  )س( موجب تأثر فراوان گردید.

آن  روحاني فاضل و بزرگواری که نزدیک به 3 دهه از عمر پربرکت خویش را در سنگر مقدس امامت جمعه جهت اشاعه فرهنگ ناب اسالمی و دفاع از 
اصول و ارزش هاي انقالب سپری نمود. ضایعه فقدان آن سید جلیل القدر و عالم وارسته را به محضر مقدس حضرت ولي عصر)عج(، مقام معظم رهبري،  

نماینده ولی فقیه در استان، مردم متدین و شهیدپرور شهرستان  طبس و به ویژه خانواده و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال براي آن فقید سعید رحمت و مغفرت واسعه الهي مسئلت می نماییم.

دفتر  نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه  استان خراسان جنوبی

)کل نفس ذائقه الموت ثم الینا رتجعون(

سالمت زیستن حق هر کودک است با خوراندن دو قطره واکسن خوراکی فلج اطفال حق مسلم کودکان مان را تامین نماییم.
ایمن سازی تکمیلی فلج اطفال سال 2018 میالدی )1396 شمسی( در دو نوبت

مناطق تحت پوشش این برنامه عبارتند از:
- شهرستان های مرز شرقی استان خراسان جنوبی شامل نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه

- کلیه مناطق تحت پوشش تیم سیار در شهرستان های بیرجند، سرایان، فردوس، بشرویه، قاین، خوسف و طبس
- کلیه مهاجرین خارجی که در اردوگاه ها و یا خارج از اردوگاه ها در شهرستان ها اقامت دارند

- کلیه خانوارهای ساکن در کلنی ها و تجمع عمده مهاجرین خارجی
- کلیه کودکان زیر 5 سال که احتماال همراه با مادران خود در زندان ها اقامت دارند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نوبت اول 8- 5 اسفند ماه 1396 
نوبت دوم 21-18 فروردین ماه 1397

گروه سنی هدف:
کلیه متولدین اسفند ماه 1391 تا  فروردین 1397

به چند نفر بازاریاب خانم و 
امور  به  مسلط  ترجیحا  آقا 

بیمه ای نیازمندیم.
05632211360

بیرجنـد پـاور بانک
اولین و تنها فروشگاه تخصصی پاور بانک 

در بیرجند افتتاح شد. 
با قیمت و کیفیت عالی 

حاشیه خیابان شهدا- بین شهدا 3 و 5 
ساختمان قائم

09151614398 

جناب آقای دکتر مجتبی زرین پناه
مترجم ، محقق و مدرس چند زبانه

حضورتان در گردهمایی بزرگ یادگیری زبان
 و رسانه های دیجیتال شهرستان بیرجند

 موجب مسرت ماست. پشتکار و تخصص تان را در تسلط
 به 8 زبان بین المللی ارج می نهیم و به شما افتخار می کنیم. 

چاپخانه های نزاری و زرین
 عرب وحسین آبادی
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پرداخت وام ۱۵ میلیونی ازدواج در سال ۹۷ تصویب شد

پرداخت تسهیالت 15 میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد درباره افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان 
گفت: بانکها از ابتدای روی کار آمدن دولت دوازدهم 550 هزار وام ازدواج پرداخت کرده اند که این موجب شد رئیس جمهور دستور افزایش این وام به مبلغ 15 
میلیون تومان را بدهد.وی گفت: پرداخت تسهیالت 15 میلیون تومانی ازدواج از ابتدای سال آینده آغاز می شود. گفتنی است بازپرداخت این وام 5 ساله است.

شب اول قبر
 مدیران استان
* هرم پور

 روزهای پایانی سال، فرصت مناسبی برای وزن کشی 
عملکردها و به ترازو گذاشتن خدمت هاست. گاهی به 
دوستان می گویم شب اول قبر مدیران، شب آخر هر 
سال است!  این سنجش عملکرد را در روزهای میانی 
سال و در سایر ماه ها نمی توان به سنگ انصاف کشید، 
چون ادعاها زیاد و شعارها فراوان است،  اما ماه پایانی 
سال و روزهای آخرش که می رسد فارغ از هر چیز، 
آنچه نمایان است، عملکردهای واقعی و نتایج آنهاست. 
اگر در خراسان جنوبی با در نظر گرفتن اقتضائات و 
امکانات قضاوت کنیم، منصفانه نیست عملکردها را 
خیلی ضعیف بدانیم که واقعاً در برخی  حوزه ها فراتر 
و  انتظارات  اگر  اما  هست.  و  بوده  باید  می  آنچه  از 
ظرفیت ها را در نظر بگیریم،  در برخی حوزه ها کم 
کاری ها وسستی هایی شده و در برخی حوزه های 
دیگر عملکردها از برنامه ها و تکالیف انحراف و  زاویه 
های کوچک و بزرگی گرفته است. دست بر قضا این 
حوزه ها همان نقاط کانونی برخی مطالباِت بر زمین 
نشده و  داده  پاسخ  انتظاراِت  برخی  و  مانده ی مردم 
برخی اقدام های مغفول مانده و البته برخی نارضایتی 
های کوچک و بزرگ است. با این توضیح مشخص 
شد که مالک اقدام در خراسان جنوبی با سایر استانها  
 تفاوت های ماهوی و شکلی فراوان دارد، و مهم ترین
در  »کار«  به  جهادی  نگاه  لزوم  آن  تفاوت  وجه   
کم،  بسیار  امکاناتش  که  استانی  است،  استان  این 
باال  انتظاراتش  و  مطالبات  دقیق،  بسیار  مردمش 
و  خوب  بسیار  فعالیت،  برای  هایش  ظرفیت   و 
حوزه های عملکردی اش وسیع و پهناور است. هنوز 
و  عملکردها  نشستن  نقد  به  برای  مجال  و  فرصت 
سنجش آن با ترازوی نگاه مردم هنوز فرا نرسیده و 
البته در آینده نزدیک این اقدام انجام خواهد شد، اما 
اجازه می خواهم چند نکته مهم را به عنوان یادآوری 
آخرسال به نقل از مردم و  خطاب به مسؤولین عزیز 
عرض نمایم: 1- بیایید قبول کنید که نتوانستید در عرصه 
های مدیریتی و مسئولیتی، رضایت مندی مناسب مردم 
را جلب کنید و انتظاراتشان را برآورده سازید. 2-بپذیرید 
وعده  با  متناسب  عنوان  هیچ  به  عملکردهایتان  که 
هایتان نبود. 3-قبول کنید که برخی اقدام های نامربوط، 
تصمیم های بی تدبیر، و برنامه ریزی های بدون فکر، 
به جای برداشتن باری از دوش مردم، باری به دوش 
آنها گذاشت. 4-بپذیرید که علیرغم همه شعارهایتان در 
ابتدای مسئولیت، نظارت ها را بر نتافتید و آنچه خواستید 
انجام دادید و برای مردم و دستگاه خودتان ایجاد مشکل 
کردید. 5-     قبول کنید مهم تر از مردم، میز و صندلی 
هایتان  بودند و پراهمیت تر از میزان رضایت مردم، 
رضایت سلسله مراتبتان در دستگاه مربوطه. 6-  بپذیرید 
که فاصله هایتان امسال هم با مردم بیشتر از قبل شد و 
همین شد که آنقدر فاصله ها زیاد بود که نه آنها را دیدید 
و نه صدایشان را شنیدید. 7-قبول کنید که هیچ شناختی 
به صورت عمیق و واقعی از مشکالت استان، مشکالت 
شهرستانها و مشکالت مردم ندارید و گرنه حداقل گام 
هایتان مثمر ثمرتر  بود. 8-بپذیرید که بسیاری از جلسات 
شما، صرفاً دور هم نشینی های اداری با تراز مدیریتی باال 
بود که هیچ نتیجه و ثمر و میوه ای از آن به نفع مردم 
به بار ننشست. 9-بپذیرید که عهدتان را با خدا، با مردم 
و با وجدانتان در برخی موارد فراموش کردید و یا به عمد 
و سهو به پشت سر انداختید.10-قبول کنید که گاهی 
مسؤولیت ها،  مغرورتان کرد، میز و صندلی ها، دلتان را 
برد و خم و راست شدن ها پیش شما، دین و ایمانتان را بر 
باد فنا داد.چه خوب بود این آخر سال جشنواره عذرخواهی 
آرزو می کنم برگزار  می کردید، من همیشه  را   ها 
 جشنواره ی شهید رجایی، یک... )ادامه سر مقاله ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( ... یک سال هم به دست مردم برگزار  شود 
نه دولت ها. یک سال هم با آرمانهای واقعی شهید رجایی،  
آنطور که ما می خواهیم، نه آنطور که  دولت ها. آنوقت ما 
»مردم« می دانستیم چه کنیم با برخی از شما »مدیران« 
محترم!! )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

ظرفیت کنکور دکتری اعالم شد

 رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت : سال 
گذشته ظرفیت پذیرش دولتی در دکتری 14 هزار و 
500 نفر بود که امسال حدود 14 هزار نفر ظرفیت 
پیش بینی شده است . وی افزود: دانشگاه آزاد نیز 
حدود 10 تا 12 هزار نفر ظرفیت برای دکتری تعیین 
کرده است به عبارتی در مجموع دانشگاه های آزاد و 
دولتی پیش بینی می کنیم حدود 24 تا 26 هزار نفر 
در این دوره پذیرفته شوند .گفتنی است نتایج اولیه 

این آزمون هفته آخر فروردین 97 منتشر می شود.

حذف کپى کارت ملى و شناسنامه
 برای انجام امور اداری

سخنگوی وزارت کشور گفت : سالیانه میلیونها برگ 
فتوکپی از شناسنامه و کارت ملی از مردم دریافت می 
گردد که هم تهیه این ها و هم نگهداری و امحای 
شان هزینه های زیادی دارد. حذف کپی کارت ملی و 
شناسنامه برای ارائه خدمات به مردم در دستگاههای 
به  خوزستان  و  قم  سمنان،  استان   3 در  دولتی 
به  توجه  است.با  اجرا  حال  در  آزمایشی  صورت 
اجرای  طرح،  این  موفق  اجرای  از  بازخورد  دریافت 
آن در سراسر کشور و تمامی دستگاه های دولتی 
و بانک ها و .... به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.

تصویب برقراری حقوق دختران شهید
 در صورت فوت همسر 

بنیاد شهید و امور  مدیرکل امور مجلس و لوایح 
اناث  فرزندان  حقوق  برقراری  تصویب  از  ایثارگران 
کرده  فوت  وی  همسر  که  شهید  تکفل  تحت 
باشد به شرط نداشتن حقوق و مستمری خبر داد. 
براساس این قانون چنانچه وراث اناث تحت تکفل 
شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و ضرورت 
طالق مورد تأیید بنیاد شهید باشد از همان تاریخ 
طالق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می  شود.

 پیک و تکالیف نوروزی ممنوع است

پیک  ممنوعیت  بخشنامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نوروزی و جایگزینی داستان خوانی، داستان گویی و 
داستان  نویسی را ابالغ کرد. وی در این بخشنامه 
مرسوم  تکلیف  نوع  هر  ارائه  است:  کرده  تاکید 
یا  نوروزی  پیک های  ویژه  به  قبل  سال های 

تمرین های درسی ممنوع است 

لزوم تکمیل اطالعات دارندگان اسناد 
ثبت نامى حج تمتع تا پایان دی ماه ۸۵

سازمان حج و زیارت با صدور اطالعیه ای بر لزوم 
نامی حج  ثبت  اسناد  دارندگان  اطالعات  تکمیل 
به  توجه  با  کرد.  تاکید  پایان دی 1385  تا  تمتع 
اطالعیه اخیر  از دارندگان اسناد ودیعه گذاری حج 
تمتع تا تاریخ 30 دی ماه 1385 که عالقمند به 
تشرف حج سال 97 هستند، درخواست می شود در 
فرصت باقیمانده تا ثبت نام قطعی در کاروان ها 
 از هم اکنون با مراجعه به سامانه حج به نشانی
تکمیل  به  نسبت   https://reserve.haj.ir  

اطالعات اولیه خود در سامانه مذکور اقدام کنند.

سرمقاله

به دنبال سرک کشیدن به حساب های مردم نیستیم
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد پیشنهاد دولت مبنی بر 
سرک کشیدن به حساب های مردم از اساس سخنی باطل و 
نادرست بوده و این موضوع با سیاست های دولت مغایر است.
چندی قبل تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 
با  تلفیق  97 مجلس، گفت: دولت در نشست کمیسیون 
رئیس جمهور خودش اختیار بررسی حساب ها برای حذف 
از مجلس درخواست کرد. در  یارانه بگیر را  افراد پر درآمد 
این بین سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: پیشنهاد دولت 
در الیحه بودجه سال 1397 برنامه معطوف کردن یارانه های 
نقدی به گروه های هدف شامل: مددجویان کمیته امام)ره(، 

افراد  خانوار،  زنان سرپرستان  بهزیستی،  سازمان  مددجویان 
بیماران   ، با ضریب 6و 7و 8و 9  دهستان های  در  ساکن 
گروه های  سایر  و  ایثارگران  بازنشستگان،  عشایر،  خاص، 
صیادان،  قالیبافان،  ساختمانی،  کارگران  )شامل  نیازمند 
خادمان مساجد، باربران و...( بوده است.طبق این پیشنهاد 
اواًل شناسایی گروه های مستحق دریافت یارانه نقدی تکمیل 
نشده است و بانکهای اطالعاتی در اختیار دولت موظف به 
تکمیل اطالعات و تدقیق آنها در سال 1397 خواهند بود. ثانیًا 
سایر افراد که نهایتاً در زمره گروه های مشمول دریافت یارانه 
نقدی قرار نمی گیرند، حق اعتراض و اثبات نیازمند بودن خود 

را خواهند داشت. نکته اساسی این است که تحت این برنامه 
یارانه نقدی  افرادی که مستحق دریافت  تنها یارانه نقدی 
شناسایی نشده و در فرآیند راستی آزمایی نیز مشخص شود 

که شرایط دریافت یارانه نقدی را ندارند، حذف خواهد شد.
 لذا ادعای پیشنهاد دولت مبنی بر سرک کشیدن به حساب های

 مردم از اساس سخنی باطل و نادرست بوده و همچنان که 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دفعات اعالم کردند 
این موضوع با سیاست های دولت مغایر است. در پایان تاکید 
می شود آنچه درخصوص یارانه بگیران اعم از پرداخت، اصالح 
مصوبات  براساس  می شود  انجام  آینده  سال  در  حذف  یا 

مجلس محترم شورای اسالمی خواهد بود و تا زمان تعیین 
هیچ  مجلس  از سوی  پردرآمد  های  سازوکار حذف دهک 

اقدامی از سوی دولت در این خصوص انجام نخواهد شد.

فرصت از مجلس برای ارائه مدل جدید کنکور 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به لزوم هماهنگی آموزش 
و پرورش درباره کنکور باید حتما از مجلس فرصتی گرفته شود. دکتر 
منصور غالمی افزود: با توجه به اینکه قرار بود کنکور تا پایان سال 97 
مدل جدیدی از سنجش و پذیرش داشته باشد و ما به لحاظ زمانبندی 
عقب هستیم باید یک فرصتی ایجاد شود. وی گفت: هم آموزش و 
پرورش و هم شورای سنجش و پذیرش زیر نظر وزارت علوم کارهایی 
را شروع کرده اند  که برای انجام آن باید یه فرصتی از مجلس گرفته 
با سوابق  شود.غالمی یادآور شد: در حال حاضر 85 درصد داوطلبان 
تحصیلی دانش آموزی پذیرفته می شوند اما برای رشته ها و دانشگاه 
های که بیشتر مورد توجه قرار می گیرند باید یک عدالتی برقرار شود 

تا بتوانند داوطلبان را جذب کنند.

پرداخت حق پرستاری برای نگهداری
 از معلوالن ضایعه نخاعی در منزل

ارائه خدمات جدید به معلوالن  از  معاون توانبخشی سازمان بهزیستی 
در منزل خبر داد و گفت: می خواهیم خدمات مبتنی بر خانواده را برای 
معلوالن داشته باشیم. حسین نحوی نژاد گفت: برای نگهداری معلوالن 
 در خانواده برنامه ریزی های جدیدی داریم تا با دادن مبالغی به خانواده ها، 
نگهداری هر معلول در خانه میسر شود.وی گفت: در واقع می خواهیم 
شرایط نگهداری معلوالن را در میان خانواده ها فراهم کنیم. وی با اشاره 
به این که  بیشترین مدل معلولیت در کشور ما، جسمی، حرکتی است 
خاطر نشان کرد: می خواهیم طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده را در 
کشور اجرا کنیم به همین منظور، پرداخت حق پرستاری برای نگهداری 

از معلوالن ضایعه نخاعی در منزل یکی از این بسته های جدید است. 

بی اعتباری کارت اعتباری خرید کاال

طرح کارت  اعتباری خرید کاالی ایرانی نه تنها در سال جاری به مرحله 
اجرا درنیامد بلکه برای سال 1397 هم هیچ برنامه ای برای اجرای آن 
اعالم نشده و طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی سال آینده 
نیز اجرایی نخواهد شد. قرار بر این بود که طرح کارت اعتباری خرید 
در سال  قبلی که  نقایص طرح  رفع  با  در سال جاری  ایرانی  کاالی 
و تجارت  وزارت صنعت، معدن  توسط  درآمد،  اجرا  به مرحله  گذشته 
و نیز بانک مرکزی اجرایی شود؛ دستوری که توسط ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی طبق ابالغیه ای به این دو دستگاه ابالغ شد اما هرگز 
به سرانجام نرسید. براساس مصوبه ستاد برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی 
باید طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت، 
معدن وتجارت و نیز بانک مرکزی در سال جاری مدنظرقرارمی گرفت.

آغاز همسان سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال ۹۷
با  مجموع  در   97 سال  بودجه  الیحه  بررسی  جریان  در 
احتساب پیشنهاد دولت، 2000 میلیارد تومان منابع برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که 
بیانگر کمبود 1400 میلیارد تومانی منابع برای همسان 

سازی در سال آینده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت تالش 
در  بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  به  تا  کند   می 
سال 97 توجه شود و در این راستا از ابتدای سال با لحاظ 
ترمیم  برای  تومانی  میلیارد   3400 درآمد  کامل  تحقق 

حقوق بازنشستگان، اقدامات الزم را انجام می دهد. 
محمدباقر نوبخت گفت: برای ترمیم حقوق و در راستای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 97 به تامین 

حداقل 3400 میلیارد تومان منابع نیازمند هستیم.
 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در جریان 
احتساب  با  مجموع  در   97 سال  بودجه  الیحه  بررسی 
پیشنهاد دولت، 2000 میلیارد تومان منابع برای همسان 
سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که بیانگر 
کمبود 1400 میلیارد تومانی منابع برای همسان سازی در 

سال آینده است.نوبخت تصریح کرد: با هماهنگی هایی 
که با مجلس صورت گرفت، مجوزی ارائه شد تا سازمان 
اموال  احیانا  و  بودجه  سرجمع  از  بتواند  بودجه  و  برنامه 
تملیکی منابع کافی برای ترمیم حقوق بازنشستگان را در 
سال آینده تامین کند. سخنگوی دولت یادآور شد: دولت 
تالش می کند تا به همسان سازی حقوق بازنشستگان 
سال  ابتدای  از  راستا  این  در  و  شود  توجه   97 سال  در 
برای  تومانی  میلیارد  درآمد 3400  کامل  تحقق  لحاظ  با 
ترمیم حقوق بازنشستگان، اقدامات الزم را انجام می دهد.

لزوم افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم/ اظهار نظرهای متناقض در مورد دستمزد کارگران
وزیر کار با بیان اینکه مردم و کارگران قدرت خرید خوبی 
تورم  نرخ  به  نسبت  دستمزد  میزان  افزایش  گفت:  ندارند، 
سیاست دولت است.علی ربیعی افزود: صادقانه باید گفت 
مردم و کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دستمزدها 
هم این کاهش قدرت خرید را جبران نمی کند.وی گفت: 
سیاست افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم باید یک 
دهه دنبال شود تا مردم قدرت خریدشان به سال های گذشته 
برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: افزایش دستمزد 
باعث افزایش قدرت خرید مردم و در نهایت افزایش تولید 
می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نابرابری 
میان شهرها و حاشیه آنها گفت: اگر بخواهیم فقر زدایی 
کنیم نیاز به سیاست مناسب، مداوم و منسجم داریم.که با 

این سیاست به فقر حمله و روستاییان و کارگران و حاشیه 
نشینان را توانمند کنیم. 

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسالمی کار کشور با 
تشریح جزئیات ویژگی های دستمزد سال 97 کارگران، گفت:  
افزایش دستمزد سال آینده بر اساس تورم یک اشتباه بزرگ 
است و باید سبد معیشت مدنظر قرار گیرد. علی خدایی با 
اشاره به سخنان علی ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران 
در سال 97 اظهار داشت: آقای ربیعی قبول کرد که کارگران 
به لحاظ قدرت خرید به شدت در ضعف هستند و این ضعف 
قدرت خرید از اواخر دهه 1380 تشدید شده است.وی گفت: 
اوایل دهه 80 قدرت خرید کارگران صعودی بود، اما تا چند 
است.خدایی  نزولی شده  روند قدرت خرید  آن  از  بعد  سال 

گفت: اگر از اکنون شروع کنیم برای افزایش دستمزد بیش از 
تورم اعالمی دولت تا 10 سال به طول می انجامد، تا کارگران 
به قدرت خرید اولیه خود بازگردند. نماینده کارگران در شورای 
عالی کار معتقد است که مالک قرار دادن تورم برای افزایش 
دستمزد کارگری اشتباه است، بلکه باید دولت طبق قانون مزد 
سال آینده را بر اساس هزینه های معیشتی آنان تعیین کند، 
بنابراین ویژگی دستمزد سال آینده در تفاوت آن با سنوات 
گذشته در توجه به سبد معیشت خواهد بود. خدایی افزود: 
باید تأثیر تورم در سبد معیشت به صورت ریالی محاسبه و 
برای جبران آن مزایای شغلی و سایر عوامل اثرگذار موردتوجه 
قرار گیرد تا خالء ایجادشده هزینه ها با حداقل دستمزد در 
یک بازه زمانی مناسب پر شود.وی تأکید کرد: همچنان در 

نشست های تعیین دستمزد کارگری برای سال 97 بر روی 
هزینه های سبد معیشت پافشاری خواهیم کرد.

آگهـی 
خرید و تملک

شهرداری بیرجند در نظر 
محترم  شورای  مصوبه  اساس  بر  دارد: 
 اسالمی شهر بیرجند برابر کروکی مقابل

معبر  تملک  و  بازگشایی  به  نسبت 
حدفاصل سه راهی اسدی تا پل جدید 
برابر  )ع(  جعفر  بن  موسی  االحداث 
بیرجند  شهر  تفصیلی  و  جامع  طرح 
کلیه  از  لذا  نماید.  اقدام  فرزان(  )طرح 
اراضی و امالک واقع در طرح  مالکین 
دست  در  با  گردد  می  دعوت  مذکور 
داشتن مدارک مالکیت حداکثر تا تاریخ 
96/12/06 به شهرداری ، اداره حقوقی و 

امالک مراجعه فرمایند. 
محمدعلی جاوید 
شهردار  بیرجند
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شهرداري سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداري ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند دو و چهار مصوبه شماره 5/96/299 
مورخ 1396/10/09 شوراي اسالمي شهر سربیشه نسبت به واگذاري اتوبوس شهري و کشتارگاه متعلق به خود را به صورت اجاره به شرح 
مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده کتبي به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۹6/۱2/۱6 به واحد حسابداري شهرداري واقع در 
میدان طالقاني مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در مزایده در فرم مربوطه 

لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاي 05632662508-05632664437 تماس حاصل فرمایید. 
شهرداري سربيشه

مبلغ ۵ درصد شرکت در مزایده )ریال( قیمت پایه اجاره به صورت ماهیانه )ریال( مدت اجاره سال ساخت مدل نوع خودرو

6.000.000 ۵.000.000 2 سال ۱38۱ 3۵۵ اتوبوس شهري

مبلغ تضمین )ریال(قیمت پایه اجاره ماهیانه )ریال(مدت اجارهظرفیت کشتار در روزموضوعردیف

24.800.0006.000.000 سال۱20 راسساختمان کشتارگاه شهر سربیشه1

آگهی مزایده اجاره )مرحله اول(    شناسه آگهی : 144143

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960453 محکوم علیهم عباس قربانی و علیرضا عربی و احمد برزگران و فاطمه دهقانپور 
محکومند به پرداخت مبلغ 204/000/000 ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد و پرداخت مبلغ 

15/001/084 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث خانم شهال دروگر در اجرای تبصره ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 96 فرعی از 272 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در حاشیه خیابان بزرگمهر - پالک 38 که مساحت 
عرصه 250 مترمربع)عرصه ملک وقفی می باشد( و زیربنای اعیان احداثی در دو طبقه همکف و اول 368/98 مترمربع و انشعابات منصوبه 
آب دو انشعاب و برق دو انشعاب و گاز شهری دو انشعاب و کاربری ملک مسکونی و موقعیت ملک جنوبی که به مبلغ 4/900/000/000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1396/12/21 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم 
به بفروش می رسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960651 دعوی آقای حسن رضا و عبدالرضا و علی اکبر و محمدرضا و نرجس و غالمرضا 
و علیرضا گنجی نژاد با وکالت خانم زارع پور به طرفیت خانم صدیقه مزیدی با وکالت آقای  حسین علی نژاد در خصوص فروش 

اموال متوفی مرحوم محمد گنجی نژاد شامل پالک های ثبتی به شماره های 232- 233 و 234/1 واقع در خیابان حکیم نزاری - روبروی 
حسینیه صاحب الزمانی)عج( داخل کوچه مسجد محمدیه پالک 23 به شرح ذیل می باشد. 1- در خصوص پالک های 234/1-233-232 
به آدرس فوق که دارای 161/85 متر مربع عرصه و اعیانی 150 مترمربع قدیمی ساز با قدمت حدود 30 سال و متعلقات آب و برق و گاز هر 
کدام یک امتیاز و کاربری ملک مسکونی که ارزش پالک های ثبتی به شماره 232 و 234/1 به صورت یک منزل و پالک 233 به صورت 
دکان متصل به همین منزل با کلیه امتیازات و موقعیت محل و تعریض به مبلغ 1/124/655/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/12/22 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 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.                                        

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

خیابان قدس، بین قدس ۵ و ۷
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعيدی )نمایندگی تعاون قدس(

0۹۱۵۵6۱228۷ - 32423۷66  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 
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دل  به  می گذاریم  سفر  رکاب  در  پا 
ناشناخته های استان کویری خراسان جنوبی و 
داریم  کویر  از  که  تصوراتی  برخالف  بار  این 

چیزی غیر از بیابان و خشکی را خواهیم دید.
شرقی ترین  در  جزیره ای  مهر  گزارش  به 
تمدن  از  بخشی  کشور،  جغرافیای  موقعیت 
تاریخی  کم نظیر  بناهای  زمین  ایران  کهن 
را  قرن  چند  قدمت  به  طبیعی  ارزشمند  آثار  و 
در خود جای داده است؛ جزیره ای که  هرچند 
اما  دارد  گردشگری  برای  بسیار  بن بست های 
جاذبه های کم نظیر و تاریخ بکرش گردشگران 

بسیاری را به خراسان جنوبی می خواند.
پژوهشگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  باستان شناسی 
خراسان  در  کشف شده  آثار  تاریخی  غنای 
جنوبی نشان از تاریخ و تمدن کهنی دارد که 
زمخت  الیه های  در  یا  ناشناخته  گنجی  چون 
گردشگری  صنعت  در  یا  است  پنهان  خاک 

کشف نشده باقی مانده است.
خراسان جنوبی از مناطق تاریخی و بناهای 
بیرجند،  است.  برخوردار  قابل توجهی  معماری 
خوسف، سربیشه و نهبندان هر یک دربرگیرنده 
به  که  هستند  بااهمیتی  تاریخی  جاذبه های 
استان  تاریخی،  ظرفیت  و  معماری  لحاظ 

خراسان جنوبی را غنی و پربار ساخته اند.
 آسمان بشرویه، در دل کویر یکی از پاک ترین 
آسمان ها برای رصد است و آبگرم فردوس و لوت، 

بهترین مواد معدنی را  به مشتری اش می دهد.
سرزمین  به عنوان  را  جنوبی  خراسان 
زرشک  و  عناب  زعفران،  سرخ  طالی  زیبای 
دارای  کویری  استان  این  می شناسند. 
زیبایی  بسیار  فرهنگی  و  تاریخی  جاذبه های 
مساجد  غارها،  موزه ها،  باغ ها،  قلعه ها،  شامل 
تاریخی، کاروان سراها، آب انبارها و روستاهای 
گردشگری زیبا است که در طول سال به ویژه 
گردشگران  و  مسافران  نوروز  و  تابستان  ایام 
کشورهای  همچنین  و  کشور  داخل  از  زیادی 

اروپایی به این دیار سفر می کنند.
این گزارش برخی از جاذبه های این استان را 

در دل واژه ها به تصویر کشیده است.

سرزمین چشمه های آبگرم

مرهم  جنوبی  خراسان  معدنی  آبگرم های 
بر خستگی گردشگران و چشمه هایی  طبیعت 
و  رماتیسم  درمان  برای  به فرد  منحصر 
بیماری های گوارشی هستند. چشمه های آبگرم 
به عنوان یکی از ظرفیت های بزرگ گردشگری 
زیادی در جذب  طبیعی کشور، می تواند سهم 
داشته  اقتصادی  رونق  و  درآمدزایی  گردشگر، 
باشد. بر اساس پژوهش های انجام شده در حال 
و  معدنی  چشمه   ۲۳۱ بالغ بر  کشور  در  حاضر 
آب گرم شناخته شده وجود دارد که در سراسر 
خراسان  است.  پراکنده شده  کشور  استان های 
جنوبی بیش از ۹ چشمه معدنی )گرم و سرد( 
دارد که زیبایی بکر و خلقت بی نقص طبیعت را 

به انسان نشان می دهد.

چشمه ای با آب گرم و سرد

جاذبه های  از  علی  مرتضی  آبگرم  چشمه 
گردشگری طبیعی در شهرستان طبس است. 
این چشمه در مسیر گردشگری روستای خرو و 

در فاصله ۲۷ کیلومتری طبس واقع شده است.
وجود این چشمه جوشان با دو نوع آب گرم 
ایران زمین  کویر  دل  در  هم،  کنار  در  سرد  و 
و شگفت انگیزی  زیبا  بسیار  گردشگری  جاذبه 
از شهر طبس  گذر  از  پس  است.  کرده  ایجاد 
برای رسیدن به این چشمه حدود پنج کیلومتر 
مسیر را باید پیاده طی کرد که عمده آن یک 
آبگرم  آبی است. در طول مسیر چشمه  مسیر 
مانندی  دره  بلند  دیواره های  علی،  مرتضی 
این  روی  و  می کند  خودنمایی  طرف  دو  در 
می رسد  نظر  به  که  است  حفره هایی  دیواره ها 
دقایقی  از  پس  است.  شده  بنا  خاصی  نظم  با 

پیاده روی به منطقه ای می رسیم که چشمه های 
متعدد آب به ویژه چند چشمه آب گرم و سرد 
قرار دارد و بزرگ ترین آن ها از درون حفره ها 
علی  مرتضی  حمام  به  که  می گیرد  نشات 
دیواره  از  چشمه  آبگرم  است.  شده  معروف 
سمت راست به داخل رودخانه می ریزد و همین 
اختالف دمایی را در چشمه ایجاد می کند که 
آب  چشمه  می رسد  هم  درجه   ۱۰ به  گاهی 
ازجمله  شاه عباسی  طاق  و  علی  مرتضی  گرم 
خراسان  استان  گردشگری  نمونه  مناطق 
کشورمان  گردشگری  جاذبه های  از  و  جنوبی 
جوشان  چشمه  این  وجود  می آیند.  به حساب 
دل  در  هم  کنار  گرم  و  سرد  آب  نوع  دو  با 
عمیق  تفکری  به  را  انسان  ایران زمین  کویر 
وامی دارد. این چشمه مبدأ آبی اغلب مزارع و 
تأمین آب باغات طبس است که از طریق نهر 
آبی به این شهر منتقل می شود. چشمه آب گرم 
مرتضی علی طبس از مناطق طبیعی است که با 
داشتن چشمه های آب درمانی به لحاظ توریست 
درمانی موردتوجه ویژه است. گردشگران داخلی 

و خارجی از این مناطق که طبیعت زیبایی نیز 
دارد استقبال می کنند. غلظت بیشتر آب گرم و 
تفاوت ساختاری آن با آب سرد جاری در کف 
رودخانه باعث می شود که این آب ها تا مسافت 
حدود ۳۰۰ متری بستر رودخانه هم پیش بروند، 
درحالی که به طور کامل باهم مخلوط نشده اند و 

در بستر رودخانه قابل تفکیک هستند.

آبگرم لوت در قلب کویر

آب گرم لوت خوسف یکی دیگر از مکان هایی 
مهم  مقصد  یک  به عنوان  می تواند  که  است 

گردشگران مطرح شود چراکه عالوه بر داشتن 
آب گرم قرارگیری در محیط کویر پتانسیل این 
بیابان  درواقع  است.  کرده  دوچندان  را  منطقه 
و  آمریکایی  اروپایی،  گردشگران  برای  کویر  و 
ژاپنی معنای خاصی را تداعی می کند، ماسه های 
روان، شترسواری و آفتاب درخشان همگی بسیار 
جذاب و رؤیایی جلوه کرده و این که این جاذبه 
شده اند  همراه  گرم  آب  با چشمه  طبیعی  مهم 
تأثیر و جاذبه این منطقه را دوچندان کرده است. 
به سبب قرارگیری این آب گرم در دشت لوت 
آن را به همین اسم، نام گذاشته اند این چشمه 
لوت  آب گرم  به  و  بوده  گرم  آب معدنی  دارای 
معروف است. فاصله آب گرم لوت تا شهرستان 
آب وهوای  دارای  و  بوده  کیلومتر  خوسف ۱۰۹ 
گرم و خشک کویری است. از بیرجند تا آب گرم 
از  و  بوده  نیاز  رانندگی  لوت حدود ۲.۵ ساعت 
خوسف تا آب گرم حدود ۲ ساعت رانندگی الزم 
است. مراحل اجرایی و ساخت و ساز چشمه آب 
گرم لوت برای پذیرایی از مسافران و گردشگران 
پایان رسیده و هم اکنون  اواسط سال ۹۲به  در 

مجتمع خدماتی رفاهی در محل این آبگرم برای 
است.  شده  مهیا  نوروزی  مسافران  از  میزبانی 
آبگرم لوت ازجمله آب های معدنی معتدل کشور 
بیماری های  درمان  در  که  می شود  محسوب 
گوارشی و پوستی نقش مهمی دارد و مسافران 
و مردم خراسان جنوبی با فراهم شدن امکانات 
در این منطقه می توانند برای حضور در آب گرم 

لوت اتاق و سوئیت رزرو کنند.

آبگرم۲۰۰ ساله فردوس

آبگرم  چشمه  یک  فردوس،  معدنی  آبگرم 

حدود  فاصله  در  که  است  درمانی  خواص  با 
واقع  فردوس  شهر  شمال  کیلومتری   ۲۰
معدنی  آبگرم  آب درمانی  است.مجتمع  شده 
فردوس  اصلی  جاده   ۲۲ کیلومتر  در  فردوس 
سال  دویست  از  بیش  و  واقع شده  مشهد  به 
و  آب درمانی  مجتمع  دارد.  تاریخی  سابقه 
تفریحی آبگرم معدنی هالل فردوس به عنوان 
کشور  شرق  گردشگری  و  آب درمانی  قطب 
واحد  نظیر ۵۰  ویژه ای  اقامتی  امکانات  دارای 
 ۲۷ اتاق،   ۱۰ کامل،  تجهیزات  با  اقامتی 
کانکس، رستوران سنتی، فروشگاه، استخرهای 
و  پارکینگ  خصوصی،  وان های  آب درمانی، 

۲۰۶ تخت اقامتی است.
گفت  باید  فردوس  آب معدنی  ماهیت  درباره 
که یکی از معدود چشمه های شفابخش ایران و 
جهان است که بیماران دارای دردهای مفصلی 
و روماتیسمی و همچنین کسانی که از بعضی 
از بیماری های پوستی نظیر اگزما و عفونت های 
قارچی رنج می برند، نتایج خوبی از این چشمه 
می گیرند. دمای آب به قدری باالست که تقریبًا 

حرارتی گزنده دارد و اقامت در آن بیش از ۱۰ 
به  باید  بگذریم  اینکه  از  نیست.  ممکن  دقیقه 
ترکیبات موجود در این آبگرم ازجمله به امالح 
پتاسیم، منیزیم، مس، روی و ترکیبات  سدیم، 
به  نسبت  که  مقایسه ای  با  کرد.  اشاره  گوگرد 
نمک های محلول در آب این چشمه با نمک های 
ساحل  درمانی  خاصیت  با  لجن ها  در  موجود 
دریاچه ارومیه در ناحیه بندر شرفخانه به عمل آمده، 
این نتیجه به دست آمد که بعضی از این ترکیبات 
در هر دو مشترک هستند. این موضوع می تواند 
عامل مهمی در درمان بیماری هایی باشد که به 

بعضی از آن ها اشاره شد.

آبترش سربیشه

دیگر چشمه های  از  آبترش سربیشه  چشمه 
چشمه  این  است،  جنوبی  خراسان  معدنی 
فاصله  در  و  بیرجند  کیلومتری   ۷۰ فاصله  در 
کنار  در  و  سربیشه  شمال  ۲۰کیلومتری 
از  چشمه  این  آب  دارد.  قرار  آبترش  روستای 
شکاف سنگ های آندزیت بازالت از دل زمین 
 co۲ گاز  مقدار  بودن  باال  که  می شود  خارج 
این  آب  عمیق  منشأ  نشان دهنده  سیلیس  و 
و  ترش  مزه ای  چشمه  این  آب  است.  چشمه 
چشمه های  ردیف  در  که  دارد  سرد  و  مطبوع 
آب کلرو سدیم و سولفات کلسیم قرار داشته و 
برای رفع امراض گوارشی، عضالنی، پوستی، 
دردهای  رماتیسم،  بانوان،  مزمن  بیماری های 

مفصلی و اختالالت غدد داخلی مؤثر است.
در  سربیشه  شهرستان  آب درمانی  مجتمع 
سال ۹۱ به منظور فراهم کردن امکانات رفاهی 
بالغ بر  بااعتباری  گردشگران  و  مسافران  برای 
۶ میلیارد ریال و در فضایی به مساحت ۴۷۵ 

مترمربع زیربنا بهره برداری شده است.

آب سبز و سفید در آبگرم دیگ رستم

از  دیگر  یکی  رستم«  »دیگ  آبگرم 
بوده  جنوبی  خراسان  گرم  آب  چشمه های 
یکدیگر  کنار  در  سفید  و  سبز  آب  آن  در  که 
کیلومتری   ۲۴۰ فاصله  در  چشمه  این  است. 
شهر طبس، ۱۰ کیلومتری روستای راور و در 
روستای دیهوک قرار دارد. این چشمه از دهان 
یک آتش فشان سرچشمه می گیرد که آب سبز 
آن بسیار داغ و آب سفید آن بسیار سرد است. 
گوگرد این چشمه به حدی زیاد است که فضای 
درجه  است.  گوگرد  بوی  از  آکنده  آن  اطراف 
محل  در  و  باال  بسیار  این چشمه  آب  حرارت 
این  خود چشمه در حالت جوشیدن است! آب 
چشمه جوشان بعد از طی کردن حدود ۲۰۰ متر 
وارد استخری می شود که بر اثر طی این مسیر 
آب کمی از گرمای خود را از دست می دهد و 
در محل استخر حرارت آن به حدی است که 
می توان در داخل آب شنا کرد.چشمه آب درمانی 
رماتیسمی  دردهای  درمان  در  رستم  دیگ 
مناسب بوده و همچنین از امکانات رفاهی برای 
ارائه خدمت به مسافران نوروزی برخوردار است.

آبگرم گزیک

بخش  آبگرم  روستای  در  گزیک  آبگرم 
بخش  و  واقع شده  درمیان  شهرستان  گزیک 
شهرستان  مرزی  بخش های  از  یکی  گزیک 
مرز  کیلومتر   ۹۰ شرق  از  که  است  درمیان 
مشترک با کشور افغانستان دارد و در فاصله ۲۵ 
و  درمیان(  )مرکز شهرستان  اسدیه  کیلومتری 
۱۳۰ کیلومتری بیرجند )مرکز استان( قرار دارد.
در مجاورت چشمه آب معدنی گزیک آرامگاه 
همین  و  دارد  قرار  رضا)ع(  ابراهیم  سلطان 
مسافران  و  زائران  چشمگیر  حضور  سبب  امر 
استفاده  و  زیارت  برای  کشور  نقاط  سراسر  از 
چشمه هایی  است.  شده  معدنی  چشمه  این  از 
مشهورترین  از  اشاره شده  آن  به  باال  در  که 
که  هستند  جنوبی  خراسان  آبگرم  چشمه های 
در  مسافران  برای  تفریحی  و  رفاهی  امکانات 
آن ها فراهم شده است. مدیرکل میراث فرهنگی 
و گردشگری خراسان جنوبی به جاذبه های این 
آثار تاریخی و طبیعی اشاره می کند و در گفتگو 
با مهر از آمادگی خراسان جنوبی برای استقبال 
از گردشگران و مسافران نوروزی خبر می دهد. 
افزایش  به  توجه  با  می گوید:  رمضانی  حسن 
روزانه  اسکان  ظرفیت  استان  در  گردشگران 
مسافران را افزایش داده ایم و مدارس، هتل ها، 
اقامتگاه ها، خانه های مسافر و کمپ ها موقت و 
بقاع متبرکه استان برای پذیرایی از مسافران و 

گردشگران نوروزی آماده است.
در  گردی  بوم  اقامتگاه های  افزایش  به  وی 
کیفیت  می دهد:  ادامه  و  می کند  اشاره  استان 
افزایش یافته  اقامتگاه ها  این  در  خدمات رسانی 
پذیرای  استان  کویر  نقاط  بکرترین  در  و  است 
گردشگران هستند. رمضانی برپایی سیاه  چادرها، 
ایجاد ایستگاه های فروش صنایع دستی استان در 
ورودی شهرها، برپایی نمایشگاه های صنایع دستی 
و معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری استان 
اقدامات برای  در بروشورهای دوزبانه را ازجمله 

استقبال از نوروز ۹۷ عنوان کرد.

ثبت نام ۳هزار نفر از خراسان جنوبی برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات
مهر- مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی از ثبت نام بیش از سه هزار نفر در استان برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات خبر داد. نوفرستی با بیان اینکه پیش ثبت نام  این سفرها از 
۱۲ تا ۲۲ بهمن ادامه داشت، بیان کرد: این افراد می توانند از تاریخ هفتم اسفند به منظور ثبت نام قطعی و مشخص شدن کاروان ها اقدام کنند. به گفته وی مشتاقان این سفر زیارتی باید 

طبس دارای گذرنامه با اعتبار حداقل چهار ماه داشته باشند که باید از هم اکنون اقدام کنند. اعزام سفرهای نورزی عتبات عالیات از ۲۳ اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه نیز ادامه خواهد داشت. بیمارستان  اسکن  تی  سی  سریع  تعمییر 
نشان دارد که پیگیری های روزنامه ها جواب می 
دهد آوا لطفا پیگیری در خصوص جاده ها وضعیت 
انتقال آب و هزاران  و  بیمارستان ها  نوبت دهی 
مشکل دیگر استان هم به هم این شکل ورود کنید
مشکالت  با  شما  طریق  از  حداقل  مسوولین  تا 
جامعه آشنا شوند گویا خودشان که حاضر نیستند 

از اتاق های زیبایشان خارج و درد مردم را ببینند
۹۳۶ ... ۰۶۴

سالم آوا، خبر لغو پروازها تنها یک مورد را در ذهن 
تداعی می کند، آن هم این که سقوط هواپیمای 
است!  ترسانده  را کمی  یاسوج مسئوالن مربوطه 
هواپیماهای  وجود  با  باشد،  گونه  همین  هم  باید 
توی  دل  آنان  با  پرواز  بار  هر   ۱۰۰ فوکر  کهنه 
دلمان نیست، سال پیش بود که مدام دچار نقص 
فنی می شدند و پرواز را کنسل می کردند ، کاش 
به جای تعمیر کردن های موقتی به فکر یک کار 
اساسی بیفتند. با تشکر از پیگیری های روزنامه آوا
ارسالی به تلگرام آوا
خواستند  زمانی  یه  کنید  پیگیری  خواهشا  سالم 
یا  المان  برای شهدای گمنام پارک شعبانیه یک 
مقبره ای بسازند چی شد فراموش شد؟ ماهر چه 

داریم ازشهداست
۹۱۵...۹۶۳
شهرداری  عمرانی  محترم  ها  سازمان  از  سالم 
واستانداری تقاضا میشود تسهالت بافت فرسوده 
را به خانه های فرسوده  )گنبدی( تسری دهند تا 

موجب تشویق وپیشگری از خطرات نیز بشود   
۹۱۵...۲۶۶
قرآن،  پیامبر،  مگرخدا،   ، داشتم  آوا،عرضی  سالم 
و  دین  اند؟مگر  شده  عوض   ... و  احادیث،  ائمه، 
آیین کشورما اسالم نیست؟؟مگر قرآن کالم خدا 
و  پیروی  به  را  انسان  امامان  و  نیست؟مگرپیامبر 
اند  نکرده  قرآنی توصیه  آیین  و  اجرای دستورات 
تا رستگار شوند؟ مگر راه و رسم اداره کشور، حل 
مشکالت، رابطه با کشورهای همسایه،اجر نهادن 
به انسان و انسانیت و ... بیان نشده؟ پس این دفتر 
و دستکهایی که به نام  اصولگرا، اصالح طلب ، 
جمنا و ... چه معنا دارد ؟ فقط خدا خدا خدا!! وای 

و امان ازخشم خدا!!
۹۳۵...۵۷۹
اوا جان گزارشی که برای معتادان در زمین ورزشی 
نوشته بودید خیلی عالی بود، ولی واقعا جای تاسف 
دارد که مسئوالن این وضع را نمی بینند یا برای 
کم شدن زحمتشان خود را به ندیدن زده اند؟ امثال 
این کوچه ها و محله ها در قسمت ها مختلف شهر 
دیده می شود حتی منی که یک شهروند عادی 
هستم از رفت و آمدهایی که می شود متوجه برخی 
چه  شهر  مسئوالن  پس  ام،  شده  هایشان   پاتوق 
می کنند؟! حتما باید توسط یکی از این معتادین 
قتلی انجام شود یا تعرضی؟ تقریبا ۴ سال پیش بود 
که دو نفر معتاد جان یک کودک را به فجیع ترین 
شکل ممکن گرفتند و تا مدت ها ترس این حادثه 
در دل خانواده ها بود، االن هم باید همچین اتفاقی 

رخ دهد تا مسئوالن ناچار به کاری شوند؟!
ارسالی به تلگرام آوا
باعرض سالم ، پیام یکی ازهمشهریان محترم را 
خواندم  فرزان  بافت  معبر  بودن  درموردکم عرض 
واز نزدیک نیز آنرامشاهده کردم ، واقعا”باتوجه به 
 تراکم جمعیت ومرکزی بودن منطقه وهزینه های
 صورت گرفته معبر به یک میالن بیشتر شبیه است تا
یک خیابان، مسؤلیین خدایی و وجدانی عمل کنند .
۹۱۵...۱۱۹
باتشکراز اقدامات خوب شهردار محترم در اسفالت 
معابر خیابان ۹دی وشمنطقه غرب مهرشهرازانزوا 

وبه تبع آن محرومیت خارج شود.
۹۱۵...۱۳۵
جاوید،  آقای  به  نباشید  خسته  ضمن  آوا،  سالم 
نوسازی  عوارض  های  برگه  به  نسبت  اعتراضی 
داشتم، چرا شهروندانی که خوش حساب هستند، 
پشت برگه هایشان را مهر قطع برق زدند؟ به نظر 
کار خوبی نیست ، و دوما برای چی عوارض بهای 
خدمات دو برابر اصل عوارض می باشد؟ خواهشا 

در خصوص این دومورد الطفاتی بفرمایید.باتشکر
۹۱۵...۹۱۵
سالم به جای پرواز تهران بیرجند زاهدان، پرواز 
زاهدان بیرجند کرمان را برقرار کنید. با توجه به 
و  زاهدان  استان در  از مردم  حضور جمع کثیری 

کرمان، این پرواز جواب خواهد داد.
۹۱۵...۳8۴

شهرداری  همشریان،  و  آوا  وزین  روزنامه  سالم 
اگر متولی دریافت عواید حاصل از فروش درختان 
بلوار  حاشیه  درختان  قطع  ازای  در  حداقل  است 
مسافر میدان تره بار که به تجاری تبدیل کردند 

وسط بلوار را رسیدگی و نهال کاری کند.
۹۱۵...۹۶۶
و  آب  محترم  شرکت  زحمات  از  تشکر  ضمن 
در  اینجانب  خودروی  بیرجند، الستیک  فاضالب 
مورخ ۹۶/۱۲/۱ مصادف با شهادت حضرت فاطمه 
 زهرا )س( در خیابان پامچال  با برخورد با نخاله های
حاصل از حفاری کوچه دچار ترکیدگی شد که در 
همان لحظه به پیمانکار مربوطه در محل مراجعه 
نمودم ولی ایشان اعالم کردند با توجه به اینکه در 
حال جمع آوری نخاله ها می باشند لذا مسولیتی در 
این خصوص ندارند و حتی زحمت دیدن خسارتی 
که به خودروی اینجانب وارد شده را  به خود ندادند 
پاسخگوی  کسی  آیا  فرمایید  راهنمایی  لطفا   .
خسارت وارده به اینجانب می باشد یا باید به خدا 
واگذار کرد؟ امیدوارم هنوز مسئولینی باشند که به 

حق الناس رسیدگی کنند . باتشکر از آوا 
۹۳8...88۴

ناشناخته های لوت منتظر گردشگران
چشمه های آبگرم ظرفیت پنهان کویر

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 
نقد واقساط فقط ماهیانه 100هزارتومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 
قیمت درب کارخانه   خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170

شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

کار خوب اتفاقی نیست

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل

بیست متری سوم شرقی  پالک 29
تلفن :  09155610111

با خرید پوشاک از
 بــارکــد

در میهمانی و جمع دوستان 
خود خاص باشید 

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی 
را با ما دنبال نمایید.

پوشاک بارکد ابتدای 
خیابان فردوسی
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پرواز هواپیماهای ATR آسمان تا اطالع ثانوی ممنوع شد

تسنیم- سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد با عنایت به بررسی همه جانبه علل وقوع سانحه هوایی اخیر و به 
 ATR منظور اطمینان از ارتقا ایمنی پروازهای این نوع هواپیما الزم است به طور موقت و تا اطالع ثانوی پرواز های

مدل 200 و 500 شرکت هواپیمایی آسمان متوقف شود. شنبه *5 اسفند  1396 * شماره 4013

مناسبت ها

روز مهندس گرامی باد

از قدیم مهندس به شخصی اطالق می شده که 
به علم هندسه آگاهی می داشت. روزپنجم اسفند 
در تقویم ها روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی 
مهندسی”  “روز  و   ” طوسی  نصرالدین  “خواجه 
از  اعالم شده است.هفتصد و پنجاه و چهارسال 
درگذشت دانشمند بزرگ ایرانی خواجه نصرالدین 
طوسی می گذرد اما هنوز هم دستاوردهای علمی 
است.  رجوع  محل  ایرانی  دانشمند  این  آراء  و 
خواجه نصرالدین طوسی از بزرگترین فالسفه و 
پس  که  است  ایرانی  دانشمندان  و  ریاضی دانان 
بیرونی”،  “ابوریحان  “فارابی”،  مانند  بزرگانی  از 
“ابوعلی سینا” و “رازی ” ظهور کرد و اگر امروز 

روز بزرگداشت اورا روز مهندسی گرفته اند.

مجلس افطاری ادارات
 را ممنوع کرد!

در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان   - فارس 
نشست علنی روز پنج شنبه 3 اسفند 96 در جریان 
بررسی جزئیات الیحه بودجه سال 97 کل کشور با 

پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر ممنوعیت تامین 
هزینه های افطاری تمام دستگاه های اجرای موافقت 
کردند.براساس این پیشنهاد و به موجب بند الحاقی 
تبصره 20 الیحه بودجه سال 97 کل کشور تامین 
هزینه  افطاری کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 
5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، از هر محل 
از جمله بودجه کل کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی 
منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و منابع در جهت 
صرفه جویی هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.

شهری که از همه بیشتر
 »بنزین سوپر« مصرف می کند!

مهر - بر اساس بررسی های انجام شده و طبق 
پاالیش  ملی  شرکت  از  شده  دریافت  اطالعات 
سوپر  بنزین  تمام  نفتی،  های  فرآورده  پخش  و 
تخصیص داده شده به جایگاه های کشور از محل 
بنزین وارداتی تامین می شود و اکتانی معادل 95 
دارد. میزان بنزین سوپر تخصیص داده شده به کل 
کشور تقریبا 3.5 میلیون لیتر در روز است. در این 
بین بیشترین میزان مصرف مربوط به پایتخت است.

جذابترین ها

کاپشنی که خودش
 را گرم می کند!

از  زیادی  تعداد  اخیر  سال  چند  طی  ایسنا- 
“ترموستات های هوشمند خانگی” تولید شده اند که 
تنها وظیفه آنها گرم کردن اتاق نشمین بوده است. 
ولی کارایی آن ها درخارج از محیط اتاق خوب نیست. 
شرکت پوشاک “بوستون” می خواهد یک “کاپشن” 

با سیستم منحصربه فرد تغییر”دما” ارائه دهد. دمای 
این کاپشن می تواند براساس دلخواه کاربر تنظیم شود.

همچنین چند ابزار دستی دیگر نیز در باالی آستین 
های این “کاپشن” تعبیه شده است.این کاپشن از 
جنس ترکیبی از “پلی استر” و “پلی اورتان” است. این 
کاپشن جیوه ای “ضد آب”، “ضد باد” بوده و مقاوم 
به جذب بوی نامطبوع است. سازندگان این محصول 
می گویند که این کاپشن می تواند به طور معمول مورد 
استفاده مصرف کنندگان قرار گیرد و از آنجایی که 
عناصر گرمایی فیبر کربن به کار رفته در داخل این 
کاپشن تنها 100 گرم وزن دارند، کاربر در استفاده 

روزانه خود از این محصول متوجه آنها نمی شود.

فناوری اطالعات

حاضر  حال  در  تلگرام  پیام رسان  برنامه  ایسنا- 
این  در  است.  ایرانیان  بین  در  پیام رسان  پرمخاطب ترین 
میان مهاجمان نیز از فرصت استفاده کرده و بدافزارهای 
خود را با پیام های تبلیغاتی مختلف منتشر می کنند.با توجه 
به متن باز بودن تلگرام، افراد می توانند به راحتی کد آن 
را متناسب با اهداف خود تغییر داده و منتشر کنند. یکی 
از این بدافزارها که اوایل بهمن  در تلگرام شناسایی شد، 
اگرچه  است.  تلگرام  و تصویری  تماس صوتی  سرویس 

پس از شناسایی این برنامه، تلگرام دسترسی به این برنامه 
به  دسترسی  هرگونه  حاضر  حال  در  و  کرده  محدود  را 
سرویس و لینک های منتشرکننده مسدود شده، اما نکته 
مهم اینجاست که این برنامه نسخه  11 این بدافزار است 
و پیش از آن هم نسخه های مختلف با عناوین فریبنده در 
فضای مجازی منتشر شده بود.نتایج حاصل از بررسی هفت 
نسخه از این بدافزار نشان می دهد که این برنامه شباهت 
بسیار زیادی با نسخه رسمی تلگرام دارد. در واقع این بدافزار 

هیچ مجوز، سرویس و فعالیت بیشتری نسبت به تلگرام 
رسمی نداشته و تنها یک پنجره هشدار به آن اضافه شده 
است. سرویس های تلگرام بدون فیلتر، الیو استوری تلگرام، 
یافتن  تلگرام،  روح  حالت  تلگرام،  چت های  طبقه بندی 
کاربران تلگرامی نزدیک خود، مکان یاب دوستان تلگرام 
و سرویس تماس صوتی و تصویری تلگرام بدافزارهایی 
هستند که با عناوین مختلفی منتشر می شوند و در هر تبلیغ، 
پنجره هشداری به کارمند نشان داده می شود که برای فعال 
کردن قابلیت وعده داده شده، الزم است قربانی دکمه اوکی 

را انتخاب کند.

به نسخه های غیررسمی تلگرام اعتماد نکنید

سینما و چهره ها

همسر دوم کی روش کیست؟

ایران است.  کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 
متخصص  و  می کند  زندگی  برزیل  در  او  همسر 
این  بیمارستان های  بزرگترین  از  بیهوشی در یکی 
کشور است.آنا همسر کارلوس کی روش متخصص 
این  بیمارستان های  بزرگترین  از  بیهوشی در یکی 
کشور است.او دومین همسر سرمربی تیم ملی به 
حساب می آید. او به ایران عالقه زیادی دارد و یک بار 
به اصفهان و شیراز سفر کرده است.همسر کی روش 
عاشق غذا های ایرانی است و پس از دیدن مکان های 
باستانی در اصفهان و شیراز، با حیرت گفت: »من هر 
جای دنیا که بروم، تبلیغ می کنم تا مردم به ایران 
بیایند.« کی روش همچنین یک دختر و یک پسر 
از همسر اولش دارد.دختر او وکیل است و کار های 
پدرش را مدیریت می کند. او مدیریت جزیره وامیزی، 

جزیزه اختصاصی پدرش را هم برعهده دارد.

حمید جبلی به شایعات پخش 
کاله قرمزی در نوروز پایان داد!

از اعالم خبر پخش کاله قرمزی در نوروز  بعد 
امسال، حمید جبلی با انتشار این عکس نوشت:

توافقی  هیچ  هنوز  نکنید  توجه  شایعات  »به 
صورت نگرفته ؛ تمام !«

امین جم - آیین کهن “نان و نمک” یا “َشّد” از سنت های بسیار قدیمی 
زورخانه ای است که چون بسیاری از آداب این ورزش رفته رفته در زورخانه 
ها به دست فراموشی سپرده شده بود.اما به همت مدیریت زوخانه امیر عرب 
بیرجند در جهت احیای سنت های فراموش شده ی زورخانه و پرداختن به 
درون مایه ی معنوی آن که بی تردید مغز و جان ورزش زورخانه ای را 
تشکیل داده است ، این آیین دیرینه دوباره و برای اولین بار بعد از مدت ها در 
ایران زنده شد. روز پنجشنبه سوم اسفند سال 96  مراسمی خاص و منحصر به 
فرد با عنوان )) آیین نان و نمک ؛ آغاز طریق جوانمردی و فتوِت کمربستگان 
امیرعرب(( در زورخانه ی امیرعرب بیرجند برگزار شد.جشن با تالوت آیات 
قرآن آغاز و با همنوازی مرشدان جوان و اجرای هماهنگ ورزش زورخانه 
ای توسط تیم های مختلف زورخانه ادامه یافت.پس از هنرمایی ورزشکاران 
و پایان دعای زورخانه ای تمامی ورزشکاران به نشانه ی ادب در پیشگاه 
حضرت حق جرگه زدند و سوگندنامه ی وفاداری به اصول جوانمردی را قرائت 

کردند. سپس هر ورزشکار به صورت جداگانه در برابر پیشکسوتان جرگه زد 
و نان و نمک را از دستان آنان پذیرفت و با لفظ “سوگند می خورم” پایبندی 
خود را به اصول جوانمردی ابراز کرد. سپس هر ورزشکاری که نان و نمک 
زورخانه را خورده بود و به اجرای اصول جوانمردی سوگند یاد کرده بود از دست 

پیشکسوتان زورخانه بازوبند جوانمردی را دریافت کرد. 

نهادینه کردن روحیه ی جوانمردی در بین نسل جوان
 ورزش زورخانه ای یکی از اهداف برگزاری این مراسم 

مرشد و استاد مهدی قمری رئیس هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان 
و مدیر زورخانه امیر عرب با بیان اینکه در این مراسم پنجاه و پنج باستانی کار 
جوان ، نوجوان و نونهال زورخانه ی امیرعرب)ع( در پیشگاه خداوند یکتا و 
قرآن کریم سوگندنامه ی وفاداری به اصول جوانمردی را یکصدا قرائت کردند، 
عنوان کرد: هدف از این مراسِم نمادین تالش برای نهادینه کردن روحیه ی 
جوانمردی در بین نسل جوان ورزش زورخانه ای و الگوسازی برای زورخانه 
های سراسر ایران زمین بود.الزم به ذکر است این مراسم با حضور مسئوالن 
ورزش استان ، پیشکسوتان زورخانه ای و جمع کثیری از عالقمندان و حامیان 

ورزش زورخانه ای برگزار شد.

عکس : امین جم

قسم به نان و نمک

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040

بیمه ثالث 3 الی 6 قسط        

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط
یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

 با 15 درصد تخفیف
بیرجند ، خیابان قدس، بین قدس 
5 و 7نرسیده به چهارراه عدل  

32450469    
09158612465- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش 
رجایی 15   09155614880

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه انواع مبل

جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

احیاء رسم جوانمردی در زورخانه امیر عرب بیرجند
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راهکار عملی برای کنترل خشم

خشم یک احساس، تجربه ی طبیعی و حتی نشانه ی سالم 
بودن انسان است، اما زمانی که از کنترل خارج  گردد، 
تبدیل به یک عامل ویرانگر شده در کار یا روابط اجتماعی 
ایجاد مشکل می کند و به طور کلی بر کیفیت زندگی تاثیر 

می گذارد.
۱ ( قبل از صحبت کردن فکر کنید : در آن لحظه که 
کوهی از عصبانیت هستید گفتن جمالتی که به طور 
قطع بعدا از آن ها پشیمان می شوید، امری طبیعی است. 
افکار  داده،  زمان  خود  به  کردن  از صحبت  قبل  پس 
خود را جمع آوری کنید به بقیه ی افراد درگیر نیز این 

امکان را بدهید.
۲ ( هنگامی که آرام هستید خشم خود را بیان کنید: به 
محض این که آرامش خود را بدست آوردید، ناراحتی  
و خواسته  های خود را به طور واضح و مستقیم بدون 
ناراحت کردن دیگران و یا سعی در کنترل آن ، ابراز کنید.

۳ ( کمی ورزش کنید : فعالیت فیزیکی می تواند موجب 
کاهش استرس و در پی آن به کنترل خشم منجر شود. اگر 
احساس خشم می کنید، پیاده روی کنید، بدوید و یا برای 

چند لحظه فعالیت های فیزیکی لذت بخش انجام دهید.
۴ ( محیط را ترک کنید: بیرون رفتن فقط مخصوص 
بچه ها نیست. در طول روز لحظاتی که مضطرب هستید، 
از محیط خارج شوید. چند لحظه آرامش به شما کمک 
می کند که شرایط را بهتر مدیریت کنید، بدون این که 

عصبانی یا خشمگین شوید.
۵ ( راه  حل  های ممکن را شناسایی کنید: به جای آنکه بر 
آنچه باعث خشم شما شده متمرکز شوید، دنبال کنترل 
خشم باشید. زمان آن را به گونه ای دیگر برنامه ریزی 
کنید. به خاطر داشته باشید که خشم هر چیزی را بر 

طرف نمی کند و حتی ممکن است آن را بدتر کند.

یک لیوان آب

استادي در شروع کالس درس، لیواني پر از آب بدست 
گرفت.آن را باال گرفت تا همه ببینند. بعد از شاگردان 
پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان 

گفتند نمي دانیم...
دقیقًا  نميدانم  کردن  وزن  بدون  من هم  گفت:  استاد 
این  اگر من  این است:  اما سوال من  وزنشچقدراست. 
لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگهدارم، چه اتفاقي 

خواهدافتاد؟ شاگردان گفتند: هیچ اتفاقي..!
استاد پرسید: خب، گر یک ساعت همین طور نگه دارم، 

چه؟! یکي از شاگردان گفت:دست تان درد مي گیرد..
نگه  را  آن  تمام  روز  یک  اگر  حاال  توست.  با  حق   -
دارم؟شاگرد دیگري گفت:دست تان بي حس مي شود.

عضالت تحت فشار قرار مي گیرند و فلج مي شوند و 
کارتان به بیمارستان خواهد کشید!

وزن  مدت  این  در  آیا  ولي  است.  درست  گفت:  استاد 
گفت:  استاد  نه!  دادند:  است؟جواب  کرده  تغییر  لیوان 
دقیقاً! مشکالت زندگي هم مثل همین است،اگر آنها را 
چند دقیقه در ذهن تان نگهدارید، اشکالي ندارد. اگرمدت 
طوالني تري به آنها فکر کنید، به درد خواهند آمد و اگر 
بیشتر از آن نگه شان دارید فلج تان مي کنند و دیگر قادر 

به انجام کاري نخواهید بود..!

اگر روزی محبت کردیم، بی منت 
لذت بردیم، بی گناه و بخشیدیم بدون شرط

 آن روز واقعا زندگی کرده ایم

چیز های خوب به سراغ کسانی می روند که باور 
دارند  و بهترین چیزها سراغ کسانی می روند که 

تالش می کنند و هیچگاه تسلیم نمی شوند .

یا رب ز کرم دری برویم بگشا
راهی که درو نجات باشد بنما

مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما

برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی 
خواهند یافت، یا راهی خواهند ساخت، ۵ اسفند،

 »روز مهندس« بر شما مهندس عزیز مبارک باد!

یک نقطه بیش فرق »رحیم« و »رجیم« نیست،
 از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند
 آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، 
گاهی بهانه ای ست که قربانی ات کنند
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

به خدا و پیامبرش ایمان آورید، و از اموالی که خدا برای شما قرار داده انفاق کنید برای کسانی 
از شما که ایمان آورده و انفاق کرده اند، پاداش بزرگی خواهد بود. سوره الحدید ، آیه 7 

حدیث روز  

سه چیز است که مردم یکسره به بدان نیازمندند امنیت ، عدالت و آباداني
امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
فقیه،  متکلم،  فیلسوف،  شاعر،  طوسی  نصیرالدین  خواجه 
دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی سده هفتم است. به 
افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، روز پنجم اسفند ماه در 
تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه 

نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام گذاری شده است.
 خواجه نصیرالدین طوسی که بود؟

نصیرالدین  خواجه  به  معروف  محمد  محمدبن   ابوجعفر 
در 5 اسفند سال 597 ق در طوس به دنیا آمد. ابتدا علوم 
عقلي و نقلي و حکمت مشاء و سپس ریاضیات، فقه، فلسفه، 
نجوم و ادبیات را آموخت و در علوم روز به استادي تمام رسید.

خواجه نصیرالدین چند سال پس از حمله سپاه چنگیزخان 
مغول، به قلعه اسماعیلیه پناه برد و در آن جا نیز از تالیف و 
نگارش باز نایستاد. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، وي 
به خدمت هوالکوخان فرمانرواي وقت مغول پیوست و با 
استفاده از نفوذ خود، از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار 

فرهنگي و علمي و غارت شهرها و روستاها جلوگیري نمود.
خواجه نصیرالدین یکي از بزرگ ترین بنیانگذاران کالم شیعه 
بود و ضمن تایید حکمت ابن سینا، به شرح مشکالت اشارات 
پرداخت. وي همچنین آثار متعددي را در علوم مختلف به 
نگارش درآورد که اخالق ناصري، تجرید العقاید، زیج ایلخاني، 
اوصاف االشراف، اساُس االقتباس و تذکره نصیریه و بیش 
از 60 اثر دیگر در اصول دین، منطق، هندسه، هیئت، نجوم، 
عروض و شعر از آن جمله  اند. خواجه نصیرالدین در سال 672 

در 75 سالگي درگذشت و در کاظمین به خاك سپرده شد. 
طوسی یکی از سرشناس ترین و با نفوذترین چهره های تاریخ 
فکری اسالمی است.  خواجه نصیر الدین طوسی چه خدماتی 

برای جهان اسالم و ریاضیات داشته است؟
ایجاد رصد خانه مراغه

در اسماعیلیان  فرمانروایی  به  هوالکو  که   وقتی 
 سال 635 هجری قمری پایان داد طوسی را در خدمت خود 
نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه بزرگی در مراغه 
ایجاد کند، شروع ساخت آن از سال 6388 هجری قمری بود. 
برای کمک به رصدخانه عالوه بر کمک های مالی دولت 
اوقاف  سراسر کشور نیز در اختیار خواجه گذاشته شد که از 
یک دهم آن جهت رصدخانه و خرید وسایل و اسباب و آالت 

و کتب استفاده می  شد.
همچنین در نزدیکی رصدخانه کتابخانه بزرگی ساخته شده 
استفاده  جهت  نفیس  کتب  جلد   400000 حدود  که  بود 
دانشمندان و فضال قرارداده بود که از بغداد و شام و بیروت 
و الجزیره بدست آورده بودند. در جوار رصدخانه یک سرای 
عالی برای خواجه و جماعت منجمین ساخته بودند و مدرسه 
علمیه ای جهت استفاده طالب دانشجو. این کارها مدت 13 
سال طول کشید  تا اینکه ایلخان هوالکوی مغول در سال 

663 هجری قمری در گذشت. 
تألیفات این دانشمند بزرگ

 برخی از آثار مهم اخالقی ، منطقی ، فلسفی و ریاضی 

به  را  ناصری  اخالق  کتابش  مشهورترین  جمله  از  خود 
و  رساله   1500 اعظم  قسمت  درآورد.  تحریر  رشته 
نامه های طوسی به زبان عربی نوشته شده است. وسعت 
معلومات و نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است، جز آنکه 
ابن سینا پزشک بهتری بود و طوسی ریاضیدان برتری. 
از 5 کتابی که در زمینه منطق نوشته شده است اساس 

االقتباس از همه مهمتر است.
کشفیات طوسی

به  توسل  بدون  را  مثلثات  که  بود  کسی  نخستین  وی   
قضیه  بار  نخستین  برای  و   بخشید  توسعه  نجوم  قضیه 
جیوب را که رویداد برجسته ای در تاریخ ریاضیات است 

به روشنی بیان کرد.
در نجوم تذکره فی علم الهیئه وی شاید کاملترین نقد بر 
الگوی  تنها  معرف  و  وسطی  قرون  در  بطلمیوسی  نجوم 
قرون  نجوم  در  که  است  سیارات  حرکت  جدید  ریاضی 
وسطی نوشته شده است. این کتاب به احتمال زیاد از راه 
نوشته های منجمان اروپایی به کوپرنیک اثر گذاشته است.

 وداع با دنیا
با  نصیرالدین طوسی  در سال 672 هجری قمری خواجه 
جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتابهای 
تاراج رفته را جمع آوری و به مراغه بازگرداند. اما اجل مهلتش 
نداد و در تاریخ 18 ذی الحجه سال 672 هجری قمری در 

کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت.

پیشینه مهندسی
در ابتدا، مهندس به کسی گفته می شد که ماشین های نظامی 
را می راند. مفهوم مهندس غیر نظامی در قرن شانزدهم در 
داده  نسبت  وجاده ها  پل ها  سازندگان  به  و  آمد  پدید  هلند 
می شد، سپس مفهوم مهندس در انگلیس و سایر کشورها 

هم ظاهر شد.
مهندس و وظایف آن

ساختار  یک  که  می کند  تالش  که  است  کسی  مهندس 
از  یکی  در  و  کند  ایجاد  را  مفهومی  از  عملی  و  عملیاتی 
رشته های مهندسی آموزش دیده باشد و یا به طور حرفه ای در 
آن رشته مشغول به کار باشد. مهندسان از فناوری، ریاضیات، 

و دانش برای حّل مسائل کاربردی استفاده می کنند.
وظایف مهندسی بدین گونه اند که یک مهندس می بایست 
فنون  و  علوم  کاری،  موضوع  یا  مسئله  شناخت  ضمن 
بتواند  تا  را تشخیص دهد  الزم، محدودیت های مربوطه 
منابع  شامل  محدودیت ها  برسد.  الزم  دستاوردهای  به 
آمادگی  فنی،  یا  جسمانی  محدودیت های  دسترس،  در 
عامل ها  دیگر  و  آینده،  افزایش های  یا  پیرایش ها  برای 
اقتصادی  بودن،  ساخت پذیر  ای،  هزینه  نیازهای  مانند 
محدودیت ها،  این  درك  با  می باشد.  بودن  کاربردی  و 
مهندس، شناسه ها و مشخصات حدودی که یک شیء یا 
سامانه می تواند در چارچوب آن ساخته یا بهبود داده شود 

را مشخص کرده و ارائه نماید.

جدول کلمات                        

زاكاني  عبيد  مثنوي  افقي:1- 
بيليارد  خانواده  بازيهاي  از   -
يا  دادن  انجام  براي  نظر   -2
رويي  الستيك    - كاري  ندادن 
كرم   -3 فالني   - خودرو  چرخ 
حشره - از چين خوردگي زمين  
مشتري4-  سياره  اقمار  از   -
 - تاجريزي   گياه   - زائوترسان 
منقار كوتاه - دلواپس 5- دختر 
كورش - جديد  - حرف صريح 
رطوبت    - اسب  گردن  موي   -6
- جهان و دنيا 7- ظرف سفالي 
بزرگ -  پايتخت ايران در عصر 
صفوي - تنبل جاليزي 8- نوعى 
كفش  - جاهل و بى خرد -  رام 
و دست آموز 9- ثروتمند - قوه 
  -10 نويسنده   - نمو  و  رشد 
نان پوك روستايي  -  چوپان - 
عقايد 11-  نمايش تلويزيوني - 
ساز ضربي ايراني - محرم اسرار 
12-  خباز - افشره گوجه فرنگى 
ستون   - روسيه   در  رودي    -
هر  از  كنايه    - بله    -13 بدن 
 - زود  و  ارزش  بى  و  مفت  چيز 
فرنگي  گوجه  نيافتني   دست 
ديگر سوره  نام   - 14-  سرنيزه 
اسرائيل-  درخشيدن 15-   بني 

متذكر  - فيلم مستند

پاشيده  هم  از   -1 عمودي: 
محمدتقي  ياد  زنده  آثار  از   -
 - رسيدن  هم  به   -2  بهار 
بندر   - يوناني  النوع  رب 
ملعون   -3 بلغارستان  توريستي 
اي  مجموعه   - عاشورا  واقعه 
غدير  واقعه  اثبات  در  گرانبها 
و  ضمير   - اميني  عالمه  از  خم 
خاندان   - بنفشه  گل   -4 باطن 
 -5 آخر  رمق   - برنده  برگ   -
باوقار  - سبزي معطر  مفقود - 
 - آمريكا  فضايي  سازمان   -6
جنگي  خروس  -شهر  جانشين  
7- دومين حرف الفباي يوناني- 

اعداد و شماره ها - از سبزيجات 
خورشتي 8- آسياب آشپزخانه - 
مقابل دور  - خردمند 9- اسباب 
اضافي و احتياطي - ترس - قوچ 
خاتم   - تصديق  حرف    -10
وزين     -11 ورم   - انگشتر  
مظهر    -12 زمينه   - -گمراه 
 - ديجيتال   دروازه   - الغري 
دويار همقد  - دچار شدن 13-  
از لوازم پخت و پز قديمي - سوار 
بى همتا - اسباب خانه 14- طرز 
و رفتار-  معشوق - تخته رنگ 
  - پسيكاناليز   -15 نقاش 

غيرحرف هاي

جدول 4013

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
مشفشامغودکهد1
دحاودنرفاداکا2
دسانایرکنخش3
عمنابزواگلگرم4
لصوشالنتاگنش5
یفالتسیرود6
اتماشیکهیدی7
لیارایلاو8
سکلسمدنناگک9
تمامایقرتم10
اونرجهکشودیب11
یجهوکنارتشارو12
نولجدزیاهرج13
دراکبستکمناگی14
همررسیتنسسیه15

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید،کاغذ دیواری
09157411071 - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

فـروش انـــواع الستیک نـو
 و دست دوم با نازلترین قیمت در 

الستیک فـروشی مقــدم
 نبش کوچه پارک آزادی

056-32223323

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

دعوت به همکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 

خود از مهماندار خانم و نیروی نظافتچی 
به طور پاره وقت برای شیفت عصر 

دعوت به همکاری می کند.
ساعت مراجعه: 10 الی 12/30 

و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک مدرک کارشناسی با گرایش آب و حداقل 
سه سال سابقه مرتبط برای اخذ گرید شرکت 

نیازمندیم.  05632431393
  09151635992 - مهندس حسین زاده

به یک نیروی خانم برای کار در یک مرکز
 به صورت 24 ساعته )یک روز درمیان(

 با مدرک حداقل سیکل نیازمندیم. 
32252276  ساعت تماس: 8-14

به یک مدرک عمران با سه سال 
سابقه برای اخذ گرید نیازمندیم.

09158664376

پروانه مطب به نام اینجانب دکتر 
سید امیر کاظم وجدان متخصص 

جراحی عمومی به شماره نظام 
پزشکی 65692 و پروانه مطب 
به شماره 11/10628 به تاریخ 
82/7/8 صادره از نظام پزشکی 
بیرجند مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

شرکت پخش به یک نفر حسابدار 
آقا نیازمند است، رزومه خود را 

به آدرس ذیل ایمیل نمایید.
 @ gmail.com   Alirezaravanbakhsh96
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آفتاب نیوز- سرطان کلیه انواع متعددی دارد که شایع ترین آن، شناخته 
شده با نام آدنوکارسینوم کلیه است و حدود ۸۵ درصد سرطان های بدخیم 
کلیه را به خود اختصاص داده است.1- کم خونی و خستگی: خستگی 
یک عالمت شناخته شده در بسیاری از سرطان ها است. این نوع خستگی 
ناشی از سرطان با احساس خستگی متداول و رایج، فرق دارد. خستگی 
ناشی از سرطان با استراحت برطرف نمی شود و منجر به تداخل با فعالیت 

های طبیعی و روزمره می گردد.2-  از دست دادن وزن، اشتها و بروز تب: 
یکی دیگر از نشانه های سرطان کلیه، کاهش وزن ناگهانی و غیر منتظره 
است. عالوه بر الغری غیر قابل توصیف و پائین آمدن توانایی بدن، تب 
ناشناخته و تعریق داغ نیز می تواند با سرطان کلیه در ارتباط باشد.3- وجود 
خون در ادرار: شایع ترین عالمت بالینی سرطان کلیه، وجود خون در ادرار 
است که یا خود بیمار آن را به طور واضح و آشکار در ادرار می بیند و یا 

اینکه این خون تنها با میکروسکوپ و به وسیله آزمایشگاه قابل شناسایی 
است. در این هنگام رنگ ادرار فرد صورتی، قهوه ای و یا قرمز است. 
4- درد پایین کمر: عالیم سرطان کلیه ممکن است دیر ظاهر شود و در 
مواقعی ممکن است فرد تنها با عالمت درد مختصر پهلو مراجعه کند و به 
دنبال سونوگرافی متوجه این بیماری شود. دردی  به طور ناگهانی شروع 
می شود و بیش از چند روز طول می کشد را باید به اطالع پزشک رساند.

4 هشدار جدی درباره عالئم ابتال به سرطان کلیه

میوه ای که چربی  بدن
 را آب می کند

با خوردن روغن آووکادو در غذا های  فارس- 
مختلف می توان چربی های شکمی را تا حدود 
به  ابتال  نتیجه خطر  در  و  داد  کاهش  زیادی 
سندروم متابولیک در فرد کاهش پیدا خواهد 
کرد. آنتی اکسیدان هایی که در میوه های تازه 

و سبزیجات وجود دارند توانایی این را دارند که 
برخی از این رادیکال های آزاد را خنثی کنند، اما 
گاهی این نیرو کافی نیست و در این شرایط بهتر 
است آووکادو را هم به رژیم غذایی خود اضافه 
کنیم. به عقیده محققان با خوردن آووکادو بدن 
بهتر و بیشتر می تواند با رادیکال های آزاد مبارزه 
به جای  آووکادو  تازه  از میوه  بهتر است  کند. 

روغن آن استفاده کنید.

چطور سیستم ایمنی بدن
 را تقویت کنیم؟

نامه نیوز-سیستم ایمنی بدن شما فعالیت های 
ریزجاندارهای  برابر  در  دفاع  در  چشمگیری 
بیماری زا انجام می دهد. اما وقتی میکروبی موفق 
می شود به بدن نفوذ کند و شما بیمار  می شوید 
یعنی سیستم ایمنی بدن در انجام کار خود شکست 

خورده است.اولین قدم، انتخاب سبک زندگی سالم 
است. دنبال کردن یک دستورالعمل سالم بهترین 
گامی است که در مسیر سالم سازی و تقویت 
سیستم ایمنی خود برمی دارید1- ترک سیگار. 
2- رژیم غذایی غنی از انواع میوه ها، سبزیجات 

و غالت و مصرف چربی های اشباع به مقدار کم
متناسب        وزن  یک  حفظ  منظم.4-  3-ورزش 
است  کافی  خواب  خون.6-  فشار  کنترل   -۵

نشانه های دیابت رابشناسید  
آشکارترین و اولین نشانه ها

نیاز  مورد  سوخت  خون،  قند  نیوز-  بهداشت 
سلول های بدن انسان را تامین می کند و ما را 
پرانرژی نگه می دارد. با این وجود، قند بیش از 
خطر  افزایش  و  خستگی  موجب  می تواند  حد 
این شرایط خطر  بیماری دیابت شود.  به  ابتال 

ابتال به بیماری قلبی، نارسایی کلیوی، از دست 
دادن بینایی و مشکالت سالمت دیگر را افزایش 
می دهد. افزایش قند خون با نشانه ها و عالئمی 
همراه است که توجه به آنها می تواند از جدی شدن 

شرایط پیشگیری کند عبارتند از : 1-تکرر ادرار.
2-احساس خستگی مداوم3- افزایش تشنگی. 
زخم ها.  بهبود  کند  آهنگ   -۵ دید.  4-تاری 
6-کاهش وزن بی دلیل 7- خونریزی لثه است. 

دو ماده غذایی که هرگز نباید خام 
مصرف شوند

عصر ایران- بدن برای تامین انرژی مورد نیاز 
خود به آنچه می خورید، وابسته استدر ادامه با 
برخی دیگر از مواد غذایی که هرگز نباید آنها را به 
صورت خام مصرف کنید، بیشتر آشنا می شویم.   
1- سیب زمینی:سیب زمینی یکی از مواد غذایی 

پر مصرف در جهان است، اما از خوردن آن به 
صورت خام باید پرهیز کرد. مصرف سیب زمینی 
خام موجب نفخ و اثرات ناخوشایند معدی روده 
ای می شود، زیرا این ماده غذایی حاوی نشاسته 
هایی است که در برابر گوارش مقاوم هستند2-

لوبیا قرمز:لوبیا قرمز یکی دیگر از مواد غذایی 
حاوی  نپخته  قرمز  لوبیا  که  است  مصرف  پر 

فیتوهماگلوتینین سمی است.

چرا نوزادان نارس
 دیرتر سخن می گویند؟

جدیدترین  در  کارشناسان  خبرنگاران-  باشگاه 
نارس  نوزادانی که  پژوهش های خود دریافتند 
کامل  نیافتن  شکل  دلیل  به  می آیند  دنیا  به 
بخش هایی ظریفی از مغز و تکمیل دیرتر این 
بخش ها به نسبت نوزادانی که در ماه 9 بارداری 

به دنیا می آیند بیشتر دچار اختالل گفتاری و زبان 
نارس،  نوزادان  دارد در  آموزی می شوند.امکان 
بخشی از مغز که باید پروتئین پیچیده ای برای 
آمادگی نوزاد برای صحبت را تولید و سلول های 
مغزی کلمه ها را پردازش کنند به دلیل زود به دنیا 
آمدن نوزاد دچار آسیب شده باشند.فعالیت این غدد 
به ترشح هورمون های جنسی، سن و ژنتیک افراد 

بستگی دارد.

یادداشت

ساده کردن طبیعت 
یک آفت است
*  فرهادی نیا

و  روابط »پیچیده  کنیم  است، تالش می  آفت  دیدن طبیعت   ساده 
روابط  به  تبدیل  را  اطرافشان  محیط  و  موجودات  میان  دینامیک«  
را حذف  زمان  و  زمان  ما مفهوم  استاتیک«  کنیم.  و  »ساده، خطی 
می کنیم، یعنی کمتر معتقد هستیم که روابط میان گونه ها و محیط 
آنها، درکنار عوامل مختلف، در زمان ها و مکانهای مختلف می تواند 
متفاوت باشد.ساده سازی طبیعت، عمدتا بخاطر دو دلیل رخ می دهد:1( 
نظر دهیم.  مطالعه  نتایج  درباره  مطالعه،  از  پیش  داریم که  اصرار  ما 
طبیعتا قبل از مطالعه چون روابط میان گونه ها شناخته شده نیست، 
ناچار می شویم روابط را بسیار ساده سازی کنیم.2( عموما احساس می 
کنیم روابط در طبیعت، روابط علی و معلولی است، یعنی اگر یک علت 
را مدنظر قرار دادیم، قطعا به معلولی که مدنظر ماست، منتج خواهد 
با طبیعت  از ریشه های ساده کننده طبیعت، برخورد  شد.یکی دیگر 
بازی  با همساالنش فوتبال  مانند فوتبال است. هر کس در کودکی 
کرده، امروز خود را محق می داند که فوتبال تحلیل کند. شاید در مورد 
فوتبال قابل اغماض باشد )که البته نیست(، ولی خیلی اوقات سیاستهای 
»خوش بینانه و ساده انگارانه ای« که برای طبیعت وضع شده اند، آنرا 
به این وضع انداخته است. درکنار »خوش بینی بی پایه«، »ساده سازی 
بدون اساس« یکی دیگر از بالهایی است که ما بر سر یوز و سایر گونه 
ها می آوریم.  حدودا 2۵ سال پیش، گزارشی درخصوص وضعیت یوز 
در شمال شرقی ایران منتشر شد. در این گزارش براساس 4-۵ گزارش 
حضور یوز، که به صورت خطی از شمال تا جنوب درامتداد هم بودند، 
نویسنده در پایان نتیجه گیری کرد که یوزها از شمال به سمت جنوب 
جابجا شده اند. شمال آن محدوده منطقه میاندشت بود، منطقه ای که 
تا سال 13۸2، همه فکر می کردند که یوز در آن منقرض شده، غافل 
از اینکه یوزها بودند، مردم آنها را دیده بودند و حتی درچند نوبت کشته 
بودند... فقط زیست شناسان حقیق نکرده بودند که ببینند هست یا 
خیر!ما براساس چند مشاهده، سعی می کنیم پیچیده ترین روابط و 
الگوهای حرکتی را تفسیر کنیم. مثال وقتی یوز دیده نمی شود، تفسیر 
می کنیم که از منطقه رفته است. وقتی یک یوز مشاهده می شود، سریع 
تفسیر می شود که از کجا آمده و به کجا می رود. وقتی روز دیده می 
شود، برداشت ما آرامش و امنیت منطقه است. اینها همه خطا هستند.

اگر در آن گزارش و البته گزارشهای مشابه، اینطور ساده به طبیعت نگاه 
نمی کردیم و از چهار پنج گزارش از حضور یوز تالش نمی کردیم مسیر 
حرکتی، انقراض محلی و اولویت بندی حفاظتی کنیم، شاید مناطقی که 
دیرتر برای یوز مهم شدند، مانند میاندشت، زودتر می توانستند اهمیت 

و اولویت بیشتری برای حفاظت بیابند.

تیم بوکس قهرمان مسابقات دستکش طالیی بیرجند- سال1347     عکس:اصغری کاریکاتور کریمی مقدم  داده نما، آوای خراسان جنوبی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض 
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طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد.

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی
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پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجديدترين های روز دنيا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود
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خراسان جنوبی ششمین استان در نرخ مشارکت اقتصادی

خراسان جنوبی با 44 درصد، در پاییز 96 در رتبه بندی نرخ مشارکت اقتصادی در رتبه ششم کشور قرار گرفت. بر اساس اعالم مرکز آمار ایران در این رتبه بندی استانهای 
خراسان شمالی، اردبیل، خراسان رضوی، کردستان و آذربایجان غربی، قبل از خراسان جنوبی در رتبه های یک تا پنجم هستند و استانهای گیالن، زنجان، یزد و اصفهان در 
رتبه های پس از خراسان جنوبی هفتم تا دهم قرار دارند.نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(، عبارت است از نسبت جمعیت فعال)شاغل و بیکار( به جمعیت در سن کار است.

* برگزاری دومین  جلسه ستاد تسهیالت نوروزی 
شهرستان طبس

روستاهای  اهالی  از  یکی  از  که  کرجی  نوجوان   *
شهرستان زیرکوه کالهبرداری کرده بود، به عرضه 

خدمات عمومی رایگان محکوم شد.
* قاچاقچی سوخت در بیرجند به پرداخت 7 میلیون و 

400 هزار تومان در حق صندوق دولت محکوم شد.
* 819 نفر از زندانیان استان با آزادی مشروط و عفو 

موردی از زندان آزاد شدند.
* ۲ هزار حلقه صالحین در شهرستان بیرجند فعال است

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه 
رهبری  پای  استقامت  و  صبر  با  امتی  وقتی 
خواهیم  سرافراز  و  راسخ  نظامی  ایستادند، 
داشت،گفت: اما اگر بصیرت نباشد انقالبی ترین 

مردم هم دچار گمراهی می شوند.
حجت االسالم  علی سعیدی در جمع طالب 
و روحانیون حوزه تخصصی امیرالمومنین)ع( 
مقدس  لباس  پوشیدن  کرد:  اظهار  بیرجند 
رسیدن  برای  عظیمی  رسالت  روحانیت، 
را  مهدی)عج(  حضرت  جهانی  انقالب  به 
فقیه  ولی  می گذارد.نماینده  شما  دوش  بر 

باید  مردم  اینکه  بیان  با  پاسداران  سپاه  در 
کرد:  ابراز  کنند،  حرکت  رهبری  دنبال  به 
تا  عسکری)ع(  حسن  امام  شهادت  از  پس 
بگردند  امام  دنبال  به  خلق ا....  باید  امروز  به 
از  نباید دست  ببارد  از آسمان موشک  و اگر 
شد:  متذکر  بردارند.سعیدی  والیت  پیروی 
برای  را  پیامبر  هزار  می فرماید 1۲4  خداوند 
بندگان چگونه  و شما  فرستادم  بشر  هدایت 
راه و مسیری را که مشخص کردند پیمودید 
با  شما  بفرستم؟  را  خود  آخر  حجت  که  تا 
می کنید؟وی  چه  )عج(  زمان  امام  جانشین 

کشور  جمهور  رؤسای  از  عده ای  داد:  ادامه 
و  کرده اند  پیدا  زاویه  نظام  رهبری  با  امروزه 
از  تبعیت  رفتار  این  آیا  باشند  آگاه  باید ملت 
واقعی ظهور  زمینه ساز  ما  آیا  است؟  رهبری 
هستیم؟نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با 
اشاره به اینکه تا دل مردم تحول همه جانبه 
پیدا نکند حضرت مهدی)عج( ظهور نمی کنند، 
باشد  گرفته  غبار  مردم  دل  اگر  کرد:  اظهار 
هیچ وقت از دستورات امام زمان)عج( پیروی 
نخواهند کرد و حتی ممکن است به مقابله با 

ایشان حرکت خواهند کرد.

گردشگری  کمیسیون  دومین  حسینی- 
با  استان  بازرگانی  اتاق  و ورزش  اقتصاد هنر 
بین  نمایشگاه  یازدهمین  بررسی  کار  دستور 
جلسه  ابتدای  شد.  برگزار  گردشگری  المللی 
فرهنگی  میراث  کل  اداره  گردشگری  معاون 
، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که 
می  برگزار  تهران  در  هرساله  نمایشگاه  این 
دو  در  جنوبی  خراسان  استان  داد:  ادامه  شود 
بخش دولتی در قالب اداره کل میراث و بخش 
خصوصی و بین المللی در این نمایشگاه شرکت 
کرد. عربی با اشاره به این که داخل غرفه اداره 
کل، خانه ای فرهنگی با معماری قدیمی استان 
که در شهرستان سرایان طراحی و ساخته شده 
بود، قرار داشت، اضافه کرد: سعی کردیم در 
کنار ارائه نمادها، قابلیت های فرهنگی، هنری 
و گردشگری استان، آداب و رسوم ، موسیقی 
اقلیمی و محلی را نیز با اجرای گروه نوای کویر 
معرفی کنیم. به گفته وی پذیرایی با محصوالت 
ارگانیک و راهبردی استان و جاذبه های تک 
مکانی و تک زمانی این منطقه از دیگر برنامه 

های ارائه شده به بازدید کنندگان بود. 

پذیرش گردشگر
تنها راه نجات استان

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
به این که هنوز در استان تصور می شود که 
تمام موضوع گردشگری در اداره کل میراث 
خالصه شده است، خاطرنشان کرد: هنوز در 
هستند،  محور  شهروند  نیازها  ها  شهرستان 
در حالی که باید آن را به شهروند گردشگر 
محور بودن تغییر داد. وی با تاکید بر این که 
باید گردشگری را به عنوان شتاب دهنده ای 
از  برای تمام بخش ها و تنها نجات دهنده 
شرایط فعلی پذیرفت، ادامه داد: شاید چند صد 
میلیون هزینه باید کرد تا تنها به یک شغل در 
بخش کشاورزی رسید ولی گردشگری تنها 
بخشی است که بازگشت سرمایه در آن سریع 
بوده و عدالت اجتماعی نیز رخ می دهد و باید 
مسئوالن دستگاه های دیوان ساالری دولت 
اداره  گردشگری  معاون  کنند.   توجه  آن  به 
کل میراث فرهنگی پذیرش فرابخشی بودن 
گردشگری را تنها زمانی دانست که به رشد و 
موفقیت می توان دست یافت. عربی با بیان 
این که با توزیع یک دار پارچه بافی خانمی که 
سرپرست خانوار است صاحب شغل و درآمد 
می شود، اضافه کرد: این کارها بدون سرمایه 

گذاری و بودجه ملی انجام پذیر است.

تلنگری به جامعه خفته
اطراف خود بزنید

ورودی  نامناسب  از وضع  انتقاد شدید  با  وی 
های شهر بیرجند ، بیان کرد: کاری به ارگان 
مربوطه آن نداریم، خودتان ببینید با مسافری 
چه  آید  می  زاهدان  یا  کرمان  مشهد،  از  که 
ایجاد  را  جذابیتی  هیچ  که  زمانی  کنیم؟  می 
نکرده ایم. به گفته وی چندین بیلبورد راجع 
به صدقه دادن نصب شده در حالی که این امر 
پسندیده جزئی از ذات این مردم بوده و نیازی 

به تذکر دادن نیست. این در حالی است که 
در  را  منطقه  رسیده  جهانی  ثبت  به  آثار  اگر 
بیشتری  تاثیر  بگذاریم  نمایش  به  بیلبوردها 
خواهد داشت. وی در پایان از تمام حاضران در 
جلسه درخواست کرد: در هر واحدی که فعالیت 
دارید، تلنگری به جامعه خفته یا به خواب زده 

اطراف خود بزنیم تا در راستای برگزاری هر چه 
بهتر برنامه های نوروزی فعالیت کنیم. عربی 
همچنین از برگزاری جشنواره خوراک سنتی 
شرق کشور در مرکز استان در آینده خبر داد 
و گفت: برای برگزاری همایش تور اپراتورهای 
حرفه ای نیز با اپراتورهایی مانند مارکوپولو و 
عالءالدین مذاکره کردیم و اگر بودجه آن دیده 

شود ، آماده برگزاری هستیم.

بازدیدکنندگان اطالعاتی درباره غذاها 
و محصوالت استان نداشتند

در ادامه جلسه برخی از افرادی که در نمایشگاه 
بین المللی گردشگری حضور داشتند ، به بیان 
نکات و انتقاداتی در این زمینه پرداختند. خانم 
مزروعی، آشپز برتر کشور در بخش غذاهای 
سنتی، که در این نمایشگاه نیز مسئولیت غرفه 
گردشگری غذای استان را بر عهده گرفته بود،  
عنوان کرد: باید برای تغییر نگرش به نمایشگاه 
استفاده  به  مالی صرف  درآمد  نگاه کسب  از 
معرفی  برای  شده  مهیا  فرصت  از  حداکثری 
مردم  وی  گفته  به  شود.  انجام  کاری  استان 
به غذاها و محصوالت استان عالقه مند بودند 
ولی هیچ اطالعاتی درباره آنان نداشتند، این 
تبلیغ آداب و سنن و محصوالت اقلیم خراسان 
را می طلبد. مزروعی  جنوبی در صدا وسیما 
با اعتقاد بر این که موسیقی استان به شدت 
ناشناخته است، اظهار کرد: اکثرا موسیقی مقامی 
خراسان رضوی به عنوان موسیقی این منطقه 
پخش می شود در حالی که موسیقی خود ما 
نشده است. وی  دارد ولی کار  را  غنای الزم 
ادامه داد: سیستان و بلوچستان 5 سال آینده 
قطب گردشگری ایران می شود، زیرا که دکتر 
ضیایی که از همشهرسان ما نیز هستند، به آن 
برای  را  مدون  و  جامع  ای  برنامه  و  رفته  جا 

در  این  اند.  تهیه کرده  استان  ان  گردشگری 
حالیست که ایشان در استان خودمان ناشناخته 

بوده و حتی شاهد بی توجهی نیز بوده اند.

دوتوک را وارد بسته
هدایای گردشگری استان کنید

سیاری نماینده پروژه ترسیب کربن در نمایشگاه، 
با انتقاد از این که عروسک ها دوتوک هنوز در 
قرار  استان  دستی  صنایع  محصوالت  حوزه 
این عروسک ها  اند، درخواست کرد:  نگرفته 
را نیز در نیازها برای معرفی گردشگری استان 
قرار بگیرند و به بسته هدایا میراث و هر ارگانی 
اضافه شوند. داوودی نماینده آژانس مسافرتی 
این  از  از دستآوردهای حاصله  نیز  پرتو شرق 
تور قوی  راهنمای  نمایشگاه سخن گفت: 4 
ورودی کار با ما برای دیدن جاذبه های استان 
قرار داد بستند که درصورت موافقت توریست 
های خود را به این استان بیاورند. به گفته وی 
با چارتر گذاران اصلی و بدون واسطه ارتباط 
برقرار شد که در این صورت چارتر ارزان تر را 

می توانیم به مردم ارائه دهیم.

گردشگری استان 
بدون برنامه ریزی است

ذوالفقاری مدیر هتل کوهستان نیز جز حاضران 
در این جلسه بود که البته در نمایشگاه حضور 
نداشت و علت را این گونه بیان کرد: امسال 
در  را  نمایشگاه  پشت  و  کوچک  های  غرفه 
اختیار ما قرار داده بودند و بازدید کننده کمی 
داشت. وی با پیشنهاد این که سال اینده یک 
غرفه بزرگ برای تمام بخش های استان را 
پراکنده  وقتی  کرد:  اضافه  بگیرید،  اختیار  در 
هستیم هر کسی برای خودش تبلیغ می کند، 
در صورتی که باید همه برای استان تبلیغ کنند.
ذوالفقاری با اعتقاد بر این که برای گردشگری 
انجام می شد،  تاکنون  باید  استان کاری که 
می  کرد:  خاطرنشان  است،  نگرفته  صورت 
گویند ۲0 میلیون گردشگر قرار است وارد ایران 
شود، ولی تاکنون برنامه ریزی در استان انجام 
نشده که سهم خراسان جنوبی از این تعداد چه 

قدر است و چه زیرساخت هایی داریم. تا زمانی 
که ندانیم چه می خواهیم، مشکل حل نخواهد 
استان  های  هتل  نامناسب  وضع  به  شد.وی 
گردشگری  در بخش  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
هتل ها ، ۲ تا 3 هفته است که هیچ مسافری 
نداریم. در صورتی که هزینه یک هتل معمولی 

روزانه ۲ تا  3 میلیون تومان است.

قانون تعطیلی سوئیت های اداری
اجرا شود

مدیر هتل کوهستان پیشنهاد داد: یکی از راه 
حل ها عمل به قانون تعطیلی سوئیت های 
ادارات دولتی است که استاندار باید پیگیر آن 
هنگام  که  این  به  اشاره  با  ذوالفقاری  باشد.  
تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای استان، 
معاون صدا و سیمای ایران در هتل کوهستان 
اقامت داشت، ادامه داد: آن زمان ایشان به مدیر 
کل جدید تاکید کردند تا برای این هتل تبلیغات 
انجام شود ولی تاکنون کاری انجام نگرفته است.

درصد   30 به  قریب  بانکی  بهره 
پاسخگوی فعالیت گردشگری نیست

هم  بر  تاکید  با  نیز  سپهر  هتل  مدیر  آذرکار 
های  بخش  مشکالت  احصاء  برای  اندیشی 
مختلف گردشگری استان پیشنهاد داد: پس 
فعاالن  حضور  با  اندیشی  هم  این  عید  از 
گردشگری و مسئوالن مرتبط در هتل سپهر 
برگزار شود.وی با گالیه از این که در خراسان 
تعامل  و  کار کرد  توان گروهی  نمی  جنوبی 
و همفکری الزم وجود ندارد، یادآور شد: اگر 
نخواهد  منتفع  کسی  هیچ  نباشد،  مسافری 
شد، متاسفانه این جا وقتی فرصتی برای یک 
ترانسفر هواپیمایی ایجاد شد به دلیل همین 
نبود تعامل بین آژانس ها از دست رفت.وی 
درصد  به 30  قریب  بانکی  بهره  کرد:  انتقاد 
برای ساخت هتل پاسخگوی هیچ فعالیتی در 
هیچ نقطه از ایران نیست چه برسد به خراسان 
جنوبی! زنجیرهای بنگاه های اقتصادی مانند 
موجب  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  بانک 
مانند  هایی  فرصت  در  نتوانیم  شود  می 

کنیم. پیدا  حضور  المللی  بین  نمایشگاه 

کار بر روی فرهنگ سازی گردشگری
زعفران  روزنامه  مسئول  مدیر  پور  زاهدی 
رسیدن  تا  مسائل  پیگیری  کمیته  وجود  نیز 
گفت:  و  دانست  الزم  را  نتیجه  حصول  به 
دلزدگی  باعث  استان  در  نظر  اجماع  نبود 
بسیار  را  رسانه  کار  مسافران می شود. وی 
سنگین عنوان کرد و توضیح داد: یک وظیفه 
رسانه بیان مشکالت و مطالبه گری است در 
حالی که اگر به رویت توریست برسد، به این 

منطقه نخواهد آمد.  

تبلیغ در حوزه گردشگری 
سرمایه گذاری است

مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اقتصاد 
شنیدن  از  پس  بازرگانی  اتاق  هنر  و  ورزش 
ظرفیت  باید  ما  کرد:  عنوان  سخنان  این 
را در شکل هتلی و غیر هتلی  اقامتی  های 
باال ببریم، اکنون نیز اقامتگاه ها بوم گردی 
استان در حال افزایش هستند. وی به 1۲ هزار 
میلیارد تومانی که برای اشتغال زایی روستایی 
اشاره کرد و افزود: بر همان اساس طرح هایی 
را ارائه دادم که یکی از آنان کار بر روی برخی 
گذاری  سرمایه  با  احیا  قابل  های  اقامتگاه 
مجدد است. مجیدی با تاکید بر این که باید 
در حوزه گردشگری تبلیغات انجام شود، بیان 
کرد: در این حوزه خرج کردن، سرمایه گذاری 
است. کسی که می خواهد هتل خود را معرفی 
کند قبل از آن باید استان معرفی شود، در این 
زمینه هم ظرفیت ها فراوان است ولی جزیره 
لوت  کویر  گفته وی  به  ای عمل می شود. 
که تصور می شود نقطه ضعف استان است، 
قوی ترین نقطه کاری گردشگری محسوب 
برگزاری  و  آن  تبلیغات  برای  باید  شود،  می 

همایش ها فعاالنه کار کرد.

ضرورت ارتباط با طرح های 
ملی و منطقه ای

به  گردشگری  جایگزینی  کمیسیون  رئیس 
جای صنعت نفت را مشروط به ورود بخش 
متاسفانه  افزود:  و  دانست  قوی  خصوصی 
بخش  تاکنون  و  است  دولتی  ما  اقتصاد 
خصوصی قوی به آن ورود پیدا نکرده است.

از  یکی  پیشنهاد  به  کرد:  اضافه  مجیدی 
دوستان در کرمان، مقدمات کنسرسیوم استان 
های حاشیه کویر لوت فرآهم شده و روئسای 
جلسه  استان  سه  بازرگانی  اتاق  کمیسیون 
خواهند داشت، با تشکیل این کنسرسیوم می 
توان آن را به این استان هم تعمیم داد، به 
نوعی باید برای گرفتن آن چنگ بزنیم زیرا 
با طرح  باید  که منابع مالی ما محدود است 
های ملی و منطقه ای ارتباط داشته باشیم.وی 
با تاکید بر ایجاد تولید محتوا برای فضاهای 
گردشگری استان، عنوان کرد: در این رابطه 
به طور مستقیم با عکاسان ارتباط بگیرید و 
این کار با توجه به فرصت کم باقی مانده به 

عید هرچه سریع تر انجام شود.

اخبار کوتاه

حوادث استان

 آتش سوزی  منزل مسکونی واقع
 در  روستای اکبرآباد بهدان

منزل  سوزی-  آتش  پنجشنبه؛خبر   9:56 ساعت 
سامانه  به  بهدان  اکبرآباد  روستای  واقع   مسکونی 
1۲5 ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی بیرجند اعالم 
شد.آتشسوزی در منزل  مسکونی رخ داده بود که تیم 
آتش نشانان ایستگاه غفاری به محض رسیدن به محل 
حادثه به داخل منزل ورود پیدا کرده و پس از یافتن 
منشا آتش سوزی حریق را اطفا نمودند. گفتنی است  
این حادثه حدود 15 میلیون تومان خسارت مال بجای 
گذاشته است.علت این حادثه در دست بررسی است

  نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی سبب انسجام 

نیروهای انقالبی شده است 
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران  گفت: نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی سبب انسجام نیروهای 

انقالبی شده است . حجت االسالم  علی سعیدی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: 
آنچه که امروز در خراسان جنوبی مشاهده می شود 
برخورداری  این استان از شرایط بسیارخوب است.

وی گفت: بنده موضوعات مسائل خراسان جنوبی را 
همیشه دنبال در جریان نگرانی ها و ذهنیت که مطرح 

می شود بودم و همیشه دعاگوی مردم هستم.

دو طرح بهداشتی و درمانی قاین، 
منتظر تجهیزات

دو طرح بهداشتی و درمانی بیمارستان شهدای قاین 
برای خدمات رسانی به مردم، نیاز به تامین تجهیزات 
دارد. رئیس شبکه بهداشت و درمان قاین گفت: ساخت 
کلینیک تخصصی خاتم االنبیاء و مرکز غربالگری 
سرطان بیمارستان شهدای قاین چهار ماه قبل به اتمام 
رسیده که برای راه اندازی به حدود دو میلیارد تومان 
تجهیزات نیاز دارد.حمیدی راد با بیان اینکه تجهیزات 
این مراکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تامین خواهد شد، افزود: ساختمان کلینیک 
تخصصی خاتم االنبیاء در دو طبقه و با زیربنای 780 
متر مربع و ساختمان کلینیک مرکز غربالگری سرطان 
در یک طبقه با 575 متر مربع زیربنا ساخته شده است.

تازه های ورزشی استان

 امام جمعه طبس درگذشت

جمعه  امام  دیروز  صبح 
شهرستان طبس حجت 
ابراهیم  سید   االسالم 
مهاجریان مقدم به دلیل 
ایست قلبی دارفانی را وداع 
گفت. مهاجریان با توجه به 

اهمیت و نقش حساس ائمه جمعه در سال 1368 از سوی 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و به دستور رهبر 
معظم انقالب اسالمی در ابالغی به امامت جمعه طبس 
منصوب شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی هم با 
صدور بیانیه ای این ضایعه  تسلیت گفت. مراسم تشییع و 
تدفین آن عالم فقید ساعت 9 صبح امروز در مسجد جامع 
کبیر طبس برگزار می شود.روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز 
ضمن آرزوی غفران برای آن فقید سعید به خانواده ایشان و 
گوید می  تسلیت  صمیمانه  طبس  شریف  اهالی 

طرح ایمن سازی فلج اطفال 
در استان برگزار می شود

کاری- مدیر بیماریهای معاونت  بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان 
کرد: فلج اطفال نوعی عفونت حاد ویروسی است با 
دامنه ای متغیر از عفونت بدون عالمت تا عفونت 
مغز و فلج و مرگ همراه  است.دکتر مجید شایسته با 
بیان اینکه عامل بیماری زا ویروس وحشی فلج اطفال 
است  افزود: این ویروس  در سه تیپ )1، ۲ ،3( می 
تواند سبب ایجاد بیماری شود .  دکتر شایسته  تاکید 
کرد:   زمان اجرا این طرح در دو  نوبت اول  در تاریخ  
5-8 اسفند 1396 و نوبت دوم 18-۲1 فروردین 97  
خواهد بود و کلیه گروه سنی هدف از  متولدین اسفند 
1391 لغایت ۲1 فروردین 1397را شامل می شود.

مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور 
در طبس برگزار شد

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های کشور روز 
پنجشنبه در طبس برگزار شد.  محمدپرست رئیس 
خراسان  از  استان  اندام  پرورش  و  بدنسازی  هیات 

جنوبی به عنوان قطب مچ اندازی کشور نام برد 

معرفی برترین های مسابقات قهرمانی دو 
و میدانی نوجوانان دختر خراسان جنوبی

رئیس هیأت دو و میدانی خراسان جنوبی گفت:بینا 
متر   100 دوی  مسابقات  در  بیرجند  از  طرمی 
ایستاد،  قهرمانی  سکوی  بر  استان  دختر  نوجوانان 
فاطمه پسندیده فرد از بیرجند نایب قهرمان شد و کوثر 

محمدزاده از بیرجند به مقام سوم رسید.
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بصیرت نباشد انقالبی ترین مردم هم گمراه می شوند

»خطبه های آدینه«
مختلف  های  بخش  در  کشور  شرایط 

تحلیل شود
امام جمعه موقت بیرجند تحلیل اوضاع اقتصادی، 
ضروری  را  کشور  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
را  مسئوالن  و  مدیران  مهم  این  گفت:  و  دانست 
نسبت به مسائل پیش رو بیدار و آگاه می کند. حجت 
االسالم محمد مختاری در خطبه های نمازجمعه 
بیرجند در مصالی المهدی )عج(  با بیان اینکه مردم 
ایران قاطعانه از نیروی انتظامی حمایت می کنند 
افزود: رفتار بی شرمانه عده ای اخاللگر در خیابان 
پاسداران تهران را محکوم و از نحوه مدیریت حادثه 

توسط نیروی انتظامی قدردانی می کنیم.
موضوع دشمن شناسی مهم است

خطیب نماز جمعه نهبندان با بیان اینکه موضوع 
دشمن  گفت:چهره  است  مهم  شناسی  دشمن 
با  بایستی  و  است  شده  پوشانده  و  مغفول  اصلی 
حساسیت تمام دشمن را شناخت . حجت االسالم 
عباسعلی خزاعی با اشاره به مسائل اخیر و تسلیت و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهادت 3 تن از پرسنل 
نیروی انتظامی و ۲ نفر از بسیجیان از بردباری و 
متانت این دالور مردان عرصه امنیت تقدیر و تشکر 
سوء  ای  ساده  قضایای  از  دشمن  گفت:  و  کرد  
استفاده می کند و عده ای به بهانه آزاد کردن سارق 
و تجمع مقابل کالنتری و پیوستن گروه دیگر سبب 

ایجاد اغتشاش و شهادت افراد می شوند.
به دنبال ایجاد دوقطبی در خوسف نیستیم

امام جمعه موقت خوسف با اشاره به سفر استاندار 
دنبال  به  هرگز  گفت:  خوسف  به  خراسان جنوبی 
کجا  هر  و  نیستیم  شهرستان  در  دوقطبی  ایجاد 
ناهنجاری فرهنگی در امور باشد، بر اساس وظیفه 
کرد.  خواهیم  منکر  از  نهی  و  امربه معروف  خود 
شهادت  به  اشاره  با  مقری  حامد  حجت االسالم 
چند تن از پرسنل نیروی انتظامی توسط دراویش 
جنایتکار عنوان داشت: در مظلومیت این نظام همین 
افراد مغرض  بس که رسانه های خارجی و برخی 
در حوادث اخیر، داد مظلومیت طرف مقابل را سر 
دادند و مردم ما باید هوشیار باشند و از نیروی امنیتی 

وانتظامی دفاع و حمایت کنند.
لزوم ایمن سازی منازل بشرویه در مقابل زلزله

حجت االسالم  محمد شمس الدین ظهر دیروز  در 
خطبه های نماز جمعه بشرویه بیان کرد: شهرستان 
بشرویه شهری خشت و گلی است که اکثر منازل 
سایر  یا  و  زلزله  مقابل  در  بسیار  ایمنی  فاقد  آن 
بالیای طبیعی می باشد لذا بایستی با توجه به قرار 
برای  گسل  خط  روی  بر  شهرستان  این  گرفتن 

ایمن سازی منازل اقدام نمود.
برخورد  امنیت  و  نظم  زنندگان  برهم  با 

قاطعانه شود
با  خواست  قضائیه  قوه  از  فردوس  جمعه  امام 
کشور  امنیت  و  نظم  زنندگان  برهم  و  آشوبگران 
به خصوص افرادی که تعدادی از پرسنل نیروی 
انتظامی را به شهادت رساندند، به شدت برخورد 
ما  افزود:  بابایی  محمدرضا  االسالم  حجت  کند. 
خواستار این هستیم که مسببان اصلی این حرکت 

در تهران به اشد مجازات برسند.
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جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
گفت: با سفر مدیر عامل بنیاد فرهنگی و دو 
معاون آستان قدس رضوی و بازدید میدانی و 
آشنایی با مشکل فضاهای آموزشی بیرجند در 
زمینه احداث و تکمیل مجتمع آموزشی شهرک 
مهرشهر قول مساعد داد . عباس المعی  در 
حاشیه بازدید معاونین آستان قدس از مجتمع 
در حال احداث هیئت طیبه مهرشهر بیرجند 
اظهار کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت 

بیش از 10 هزار مترمربع و زیربنای 7 هزار و 
500 متر مربع توسط اداره کل نوسازی مدارس 
استان در حال احداث است که قریب 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.وی با بیان اینکه اکنون 
بیش از 3 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 
نیاز مهرشهر  از  احداث آن هزینه شده است 
به یکصد کالس درس خبر داد و گفت: مدیر 
عامل بنیاد فرهنگی آستان قدس رضوی به 
همراه معاونان آموزشی بنیاد فرهنگی رضوی 

و فنی و عمرانی آستان قدس در بازدید از زمین 
احداث یک مجتمع  برای  آموزشی مهرشهر، 
قول  شهرک  این  در  دیگر  بزرگ  آموزشی 
مساعد دادند.وی تصریح کرد: قرار است این 
مجتمع در زمینی به مساحت 11 هزار و ۲00 
مترمربع احداث شود که با احداث و تکمیل این 
دو مجتمع، دانش آموزان دختر و پسر شهرک 
مهرشهر بیرجند در دوره های ابتدایی و متوسطه 

اول از مزایای آن بهره مند می شوند. 

مشکلفضایآموزشیمهرشهربامشارکتآستانقدسبرطرفمیشود

راه نجات استان از مسیرگردشگری
بهره بانکی قریب به 30 درصد برای ایجاد هتل

مجیدی: ظرفیت های گردشگری فراوان ولی عملکرد جزیره ای است

نوروز 97 با: راه اندازی پویش 
“نه به سبزه، آری به نهال”
 برای اولین بار در بیرجند

حسینی- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن 
ایرانیان همکار با یونسکو، از راه اندازی پویش و کمپین 
مردمی با شعار “نه به سبزه، آری به نهال” خبر داد و 
عنوان کرد: این پویش با هدف دنبال کردن و نگه 
داشتن پرچم “ بیرجند ، تمیزترین شهر ایران” راه 
اندازی شده است. مجیدی در نشست روزنامه آوا با 
موضوع بررسی زیباسازی شهر بیرجند در آستانه عید 
97، بیان کرد: ساالنه نزدیک به چند صد تن گندم، 
جو و سایر اقالم برای ایجاد سبزه ها مصرف می شود. 
با عمل به این پویش ، می توانیم به جای سبزه یک 
گلدان یا نهال که با همکاری منابع طبیعی، شهرداری 
و محیط زیست نوع آن اعالم خواهد شد، بر سر سفره 
هفت سین قرار دهیم. به گفته وی نهال ها مناسب با 
اقلیم بوده و روز 13 فروردین کاشته خواهند شد. رئیس 
هیئت مدیره انجمن ایرانیان همکار با یونسکو این کار 
را شعاری برای بیرجند به لحاظ گردشگری، میراث، 
طبیعت گردی و جذب سرمایه گذار دانست و افزود: 
این گونه می توان خیلی از پروژه های طبیعت گردی 

و گردشگری را به استان وارد کرد.

لغو پروازها به علت کمبود ناوگان هوایی 
از فرودگاه بیرجند

ایرنا - مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: 
و  ماهان  هواپیمایی  شرکت  هوایی  ناوگان  کمبود 
شرکت ایران ایر سبب لغو تعدادی از پروازهای فرودگاه 
بین المللی بیرجند شد. سالمی  چندی پیش یکی از 
دالیل تاخیر در پروازها را فرسوده بودن ناوگان هوایی 
دانست و گفت: حدود 94 درصد تاخیر پروازها به استان 
ناشی از پروازهای مبدا به فرودگاه های بیرجند و طبس 
است که به سیستم پروازی استان منتقل می شود.
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 امام علی علیه  السالم فرمودند :
الُل إّن فیِه ِشفاًء مِن أکبَِر الداِء، وُهوالُكفُر و النِّفاُق، والَغيُّ والضَّ

در قرآن، درمان بزرگترین دردهاست: درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی.
)نهج البالغه : خطبه 176(

پژمانفر:اگرقالیبافکنارنمیرفت
احتماالانتخاباتبهمرحلهدوممیرفت

نصرا... پژمانفر گفت: فکر می کنم در آن مقطع اگر 
آقای قالیباف کنار نمی رفت، احتمال به مرحله دوم 
کشیده شدن انتخابات بیشتر بود. وی افزود: باالخره 
کسانی که در جمنا تصمیم می گرفتند از ابتدا بنایی 
بر این نداشتند که به نظرات ما هم توجه کنند و در 
آن زمان نیز از جبهه پایداری نظری نخواستند، ضمن 
آن که خیلی ها از جمله برخی اعضای جبهه پایداری 
آن روزها علنا و با منطق این نظر را در رسانه ها اعالم 
کردند، اما انگار افرادی قصد دیگری داشتند و کاری 

به این حرف ها نداشتند.

نوبخت:ازستارههایسیاسی
برایحضوردردولتدعوتکردیم

محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه 
گفت: احزاب منتقد به ما کمک کنند و نظرشان را 
بگویند. باید انتقاد احزاب منتقد را به رسمیت بشناسیم. 
وی اظهار کرد: دولت در حال حاضر حزب اعتدال و 
توسعه نیست و ما از کسانی که در سپهر سیاسی ایران 
ستاره بودند برای حضور در دولت دعوت کردیم، دولت 

با همکاری جریان اصالحات و اعتدال شکل گرفت.

درخواستازوزیراطالعاتوقوهقضائیه
برایبرخوردبااحمدینژاد

یک نماینده مجلس خواستار برخورد با احمدی نژاد شد 
و گفت:  در شرایطی که مردم داغدار از دست دادن 
هموطنان خود در سانحه سقوط هواپیمای تهران ـ 
یاسوج و شهادت جمعی از نیروهای مخلص نظام و 
رهبری هستند، آقای احمدی نژاد در نامه ای به شورای 
است.  توهین کرده  انقالب  و رهبر معظم  نگهبان 
عبدالحمید خدری گفت: از وزیر اطالعات و قوه قضائیه 
استدعا داریم که با این شخص معلوم الحال برخورد قاطع 
کنند. وی همچنین گفت: اگر آن روزی که او در خانه 
ملت و از طریق خانه ملت به مردم و نمایندگان توهین 
می کرد، مجلس در حرکت انقالبی طرح عدم کفایت او 

را تقدیم کرده بود، امروز کار به اینجا نمی کشید.

ثروتی:دولتروحانیرکورددار
حقوقنجومیبودهاست

نماینده سابق مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در 
اگر تمامی دولت های  زمینه تحقق عدالت گفت: 
پس از انقالب را نسبت به این دولت مقایسه کنیم 
هیچ دولتی به اندازه این دولت حقوق نجومی دریافت 
نکرده است. ثروتی با ابراز اینکه سخنگوی دولت 
اعتراف کرده که »وزرای ما صافی بیست میلیون 
تومان حقوق می گیرند«، گفت: یعنی غیرصافی 25 
میلیون حقوق دریافت می کنند و این میزان حقوق 
است. برابر شده  دهم چهار  دولت  دوره  به  نسبت 

عقب ماندگی  عوامل  مهمترین  از  یکی  افزود:  وی 
در زمینه عدالت اقتصادی سیاسی کاری دولتمردان 
است. مردم  اساسی  نیازهای  با  مواجهه  در  حتی 

معاونترامپ:دیگرپایبندیایران
بهبرجامراتأییدنخواهیمکرد

 معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید: دولت ترامپ 
دیگر اقدامات منطقه ای ایران را تحمل نمی کند و 
برای دومین بار، عدم پایبندی ایران به برجام را اعالم 
ترامپ  دونالد  از تصمیم  پنس  مایک  کرد.  خواهد 
رئیس جمهور کشورش برای عدم تأیید پایبندی ایران 
به برجام خبر داد؛ این دومین »عدم تأیید« ترامپ 

خواهد بود.

ناصرایمانی:جایمنتقدانوحامیان
روحانیعوضشدهاست

ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا معتقد است: در 
حال حاضر روحانی بیشتر در معرض انتقاد از سوی 
جناح دولتی است تا منتقدان خود. یعنی جای منتقدان 
و طرفداران عوض شده و بیشتر از اینکه جناح منتقد 
به ایشان ایراد بگیرند، طرفداران دولت این کار را 
انجام می دهند. وی افزود: آیا رواست که مقامات 
و مسئوالن روبه روی هم بایستند و فضای کشور را 
متشنج کنند. سیاست آقای رئیس جمهور درست است.

الریجاني:عدهایدرپی
اختالفاندازیدرکشورهستند

رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر انسجام در 
داخل کشور، گفت:عده ای هنرمندانه در پی تخریب، 
اختالف اندازی و مسئله سازی هستند در حالی که 
باید وفاق داشته باشیم و محور وفاق، والیت فقیه 
 است و اگر کسی فکر می کند بدون والیت فقیه 
می توان در کشور وفاق ایجاد کرد، اشتباه محض 
است. وی با اشاره به بدنه حجیم دولت، ادامه داد: 
بیشتر پول نفت و مالیات صرف ادارات می شود ولی 
باید بدانیم که مشکالت قابل حل است و بدانیم 
مجموعه مشکالت، راه حل یک خطی ندارد و اگر 

کسی چنین ادعایی کند، دروغ می گوید.

میرزایینیکو:دربارهرفعحصر
قولهاییدادهشدهاست

قاسم میرزایی نیکو در مورد اظهارات اخیر حیدری نماینده 
مردم تهران مبنی بر اینکه رفع حصر تا عید صورت 
می گیرد، گفت: از سوی برخی مسئوالن قول هایی به ما 
داده شده و بخشی از فضا هم باز شده است.وی در ادامه 
گفت: احمدی نژاد در حال فرار رو به جلو است. به طور 
مثال عامل حصر خود احمدی نژاد بوده و اکنون می خواهد 
زیر بار آن نرد و برای این کار دم از آزادی می زند.  

زاکانی:برخیباشعارعدالتازوالیتعبورکردند

 نماینده سابق مجلس گفت: برخی با شعار عدالت از والیت 
عبور کردند و قطعا این افراطی گری منجر به مشکل خواهد 
شد چرا که مسیر اشتباهی را پیش گرفته اند. زاکانی با تاکید 
بر اینکه برخی از انقالبیون دچار سطحی نگری شده اند در 
حالی که باید به فکر راه چاره ای برای رفع مشکالت مردم 
باشیم، گفت: اشرافیت سیاسی در اوج خود قرار گرفته و از طرفی به فساد اقتصادی، 
ادارای و غیره در کشور منجر شده است که باید شاهد آثار تخریبی بسیاری باشیم.

حرفروحانیدرباره»رفراندوم«متنقانوناساسیاست

غرویان گفت : طبق اصل 59 قانون اساسی می توان 
درباره مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از 
رفراندوم و مراجعه به آرای مستقیم مردم استفاده کرد. 
بنابراین حرف رئیس جمهور متن قانون اساسی است و 
مطلب جدیدی نیست.وی افزود: منظور رئیس جمهور 
هم نفی اسالم، والیت فقیه و قانون اساسی نیست بلکه به آن اعتقاد دارد. اگر 
مصداقی مهمی پیدا شد می توان درباره آن از راهکار رفراندوم استفاده کرد. 

سردارسلیمانی:برخیدرصددحذفسپاههستند

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: سپاه، ستون خیمه 
انقالب اسالمی است که امروز تداوم انقالب اسالمی 
به وجود آن وابسته است، اما برخی به بهانه های واهی و 
استدالل های ضعیف می خواهند آن را حذف کنند.سردار 
سلیمانی افزود: سپاه به مانند محافظ یک شخصیت است 
و همان طور که یک محافظ با دید عمیق اطراف را نگاه می کند تا خطری شخصیت 
را تهدید نکند، سپاه نیز با بصیرت از شخصیت انقالب اسالمی دفاع می کند.

مجمع  عضو  جلیلی  سعید 
بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
آرای  به  مراجعه  انتخابات؛  اینکه 
که  شما  کرد:  اظهار  بود،  عمومی 

انتخابات جلب  در  را  مردم  اعتماد 
برابر  در  بگویید  باید  امروز  کردید 
کردند  شما  به  مردم  که  اعتمادی 
کرده اید.  چه  سال  چند  این  در 
وی افزود: همین االن می بینید برخی 

وارد انتخابات می شوند و قدرت را هم 
به  دست می آورند، ولی می گویند این 
اختیارات  باید  من  و  نیست  کافی 
بیش تری داشته باشم و مراجعه به 

می کنند.  مطرح  را  عمومی  آرای 
جلیلی در ادامه تصریح کرد:  قبل 
آرای  به  مراجعه  شما  که  آن  از 
انتخابات  کنید،  مطرح  را  عمومی 
خود مراجعه به آرای عمومی است، 

اعتماد مردم و  برابر  بگویید در  لذا 
مراجعه به آرای عمومی چه کردید؟
وی در بخش دیگری از سخنانش 
رهبری  معظم  مقام  وقتی  گفت: 
تشخیص  مجمع  در  را  کسی 
می کنند،  منصوب  نظام  مصلحت 
برای آن است که آن فرد نظراتش 
برای  بستر  آن  در  و  بگوید  را 
کمک  رهبری  به  امور  اصالح 
سکوت  نمی شود  افزود:  وی  کند. 
کنید،آنجایی که باید حضور داشته 
و  باشید  نداشته  حضور  باشید 
بشوید.   هم  مدعی  نهایت  در  بعد 
جلیلی با تأکید بر اینکه راه دشمن 
مقاومت  از  ملت  انصراف  برای 
»فتنه زرد« است، افزود: یک ضلع 
فتنه زرد، این است که مسائل دسته 
چندم جای مسائل اصلی قرار گیرد.

علی تاجرنیا با بیان اینکه تجربه نشان 
داده روی آوردن به شعارهای عدالت 
طلبانه بدون باور داشتن واقعی استراتژی 
جناح مخالف دولت است، نسبت به 
دارد.  پوپولیسم هشدار  ظهور دوباره 
وی افزود: آنچه االن مهم و روی افکار 
عمومی تاثیرگذار است میزان کارآمدی 
نهادها و جریان های قدرت از جمله 
دولت است. به هر حال بخش عمده 
ای از مردم طرفدار جریان اصالحات 
هستند و گزینش آقای روحانی نیز بر 
اساس انتخاب شخصیت ها و احزاب 
اصالح طلب بوده است. بنابراین اصالح 
طلبان نمی توانند از پاسخگویی به 
افکار عمومی در مورد عملکرد دولت 
شانه خالی کنند. به همین دلیل نیز 
معتقد هستم که باید شرایطی ایجاد 
کنند تا حرکت به سوی بهبود وضع 

دولت  عملکرد  در  مردم  اقتصادی 
مشاهده شود. وی ادامه داد: اصالح 
طلبان باید یک همراهی نقادانه با دولت 
داشته باشند و بدانند که هر چقدر آقای 

روحانی و مجموعه دولت در دستیابی 
از  باشند،  توفیق  اهداف خود کم  به 
سرمایه اجتماعی اصالح طلبان کاسته 
خواهد شد. بنابراین تضعیف روحانی 
را به هیچ عنوان به مصلحت نمی 

دانم و معتقدم که راه درست حمایت 
نقادانه اصالح طلبان از دولت است 
باید اصالح شود.  نیز حتما  و دولت 
من فکر می کنم که اگر به گفتار  و 

روحانی  آقای  رفتارهای  از  برخی 
توجه داشته باشیم، خواهیم دید که 
طلبان  اصالح  نقادانه  های  حمایت 
که  چند  هر  است،  بوده  تاثیرگذار 
این میزان تاثیرگذاری کافی نیست.

جلیلی:انتخاباتهمانرفراندومبود،بگوییددربرابراعتمادمردم
چهکردید؛برخیدرمجمعتشخیصمصلحتسکوتمیکنند

تاجرنیا:حمایتهاینقادانهاصالحطلبانبررفتارروحانیتاثیرگذاشته؛
دولتموفقعملنکند،ازسرمایهاصالحطلبانکاستهخواهدشد

مسابقات مچ اندازی قهرمانی کشور در طبس                                                    عکس:نجفی طراحی و ساخت المان نوروزی در بشرویه                                                     عکس:سینایی شکوفه دادن زودهنگام یکی از درختان مزار رزگ بیرجند                             عکس:ریحانه زنگویی

آگهیمزایـدهعمومی
به استناد مجوز شماره 2200/72753/670 - 96/11/23 اداره کل آموزش و پرورش استان 
خراسان جنوبی مبنی بر فروش اموال غیر مصرفی، این مدیریت در نظر دارد: از طریق مزایده 
عمومی )کتبی( نسبت به فروش اموال غیر مصرفی به متقاضیان واجد شرایط به شرح ذیل اقدام 
نماید. متقاضیان جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت 
96/12/15 در وقت اداری به آدرس: شهرستان نهبندان، بلوار امام خمینی )ره(، مدیریت آموزش 
و پرورش، به کارشناسی اموال این مدیریت مراجعه نمایند. متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر 
به سایت مدیریت آموزش و پرورش نهبندان مراجعه یا با شماره 4-32622191-056 کارشناسی 

اموال مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نهبندان تماس حاصل نمایند. 

لیست اموال غیر مصرفی

قیمت پایه )ریال(تعدادنام کاالردیف

900/000 )نهصد هزار(77بخاری نفتی کاربوراتی1

3/500/000 )سه میلیون و پانصد هزار(16یخچال فریزر صندوقی2

4/000/000 )چهار میلیون(15 یخچال ویترینی3

روابطعمومیمدیریتآموزشوپرورششهرستاننهبندان

* کیفیت باال به همراه قیمت پایین راز ماندگاری ماست
*  ارسال رایگان ویژه مشترکین به همراه دستگاه کارتخوان

شلـهمشهـدیغـذایآمـاده

تلفن سفارشات: 32448989 - 32448000
نبش پاسداران 19      09155610366 - رمضانی


