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آماده باش کامل نیروهای امدادی و ادارات استان/ دوره آموزشی ملی پرورش اقتصادی شتر در بشرویه آغاز شد/ طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه نوروز در خراسان جنوبی اجرا می شود/ سازماندهی 70 هزار خادمیار برای خدمت به محرومین توسط آستان قدس رضوی  /صفحه 7

محسن رضایی :
 مسئوالن به جای طرح موضوع رفراندوم

 به فکر عمل به وظایف انقالبی خود باشند

میرزایی :
 احمدی نژاد به خیال بحران مشروعیت نظام،

 اپوزیسیون شده است

ضرغامی:
 اصالح طلبان در دوره های اخیر خیلی بهتر

از اصول گرایان مهندسی کردند

عباس عبدی :
زیان هایي که احمدي نژاد به این کشور زد آن قدر 
بزرگ بود که نخواهیم توانست آن را جبران کنیم

امیر محبیان:
ائمه جمعه 

نمایندگان اصولگرایان نیستند
 صفحه  8 صفحه  8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

پیش فرضهای اساسی در 
احیا صنعت گردشگری استان 

* امین جم

روزپنجشنبه در کمیسیون گردشگری، اقتصاد،.... اتاق 
بازرگانی ، درباره گردشگری بحث های زیاد و جالبی  

مطرح شد.از درد و دل   ... ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

کمک به گلریزان  
درآمد است نه هزینه
»اگر هر نفرمان فقط 20 هزارتومان کمک کنیم مبلغی 
معادل 60 میلیون تومان خواهد شد.می توانم بجای 
خرید یک کفش 100 هزارتومانی کفشی ارزانتر بخرم! 
توانم بجای خرید 10 کیلوگوشت یک کیلو  می 
کمتر بخرم! و اینگونه می توان... مشروح در صفحه 3

صفحه ۷

افزایش نامعقول قیمت زمین دربیرجند
انتقاد شورای اسالمی شهر :  2 میلیون و 500 هزار تومان برای هر متر زمین در مرکز استان واقعا زیاد است! 

مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان : سیاست های غلط و نبود بستر برای سرمایه گذاری علت گرانی زمین  است / آماده فروش ارگ بهارستان زیر قیمت به شهرداری و میراث فرهنگی هستیم

گفتگوی آوا با ابوالفضل نخعی زاده 
هنرمند و طنز پرداز بیرجندی ؛

برنامه ای موفق است
که به دل مردم بنشیند

صفحه ۴

مراسم تشییع و وداع
مردم باپیکر امام جمعه 

طبس برگزار شد
صبح دیروز مراسم تشییع و وداع مردم شهرستان 
طبس با پیکر امام جمعه این شهرستان برگزار شد. 
بعد از مراسم وداع با پیکر حجت االسالم ابراهیم 
نماز جمعه طبس  نماز در مصلی  مهاجریان مقدم 
نماینده  مقام  قائم  توسط  کبیر(  جامع   )مسجد 
پیکر   . شد  اقامه  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی 
امام جمعه شهرستان طبس امروز ساعت 9 صبح 
درمشهد مقدس در جوار بارگاه منور امام رضا)ع( 

تشییع و خاکسپاری می شود ... مشروح در صفحه ۷

عکس : اکبری

درگذشت عالم جلیل القدر

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 سید ابراهیم مهاجریان مقدم

امام جمعه فقید و رئیس شورای خیرین سالمت شهرستان طبس
که عمر پربرکت خویش را در سنگر مقدس امام جمعه طبس 

 سپری نمود، به خانواده محترم آن مرحوم و مردم والیتمدار شهرستان طبس
تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید

 رحمت و مغفرت واسعه الهی مسئلت می نماییم.
مجمع خیرین سالمت استان خراسان جنوبی

درگذشت عالم وارسته مرحوم

 حاج سید ابراهیم مهاجریان مقدم 
امام جمعه محترم شهرستان طبس 

را تسلیت عرض می نماییم.
شهرداری و شورای اسالمی 

شهر بیرجند

سرکار خانم مهندس سیده بنفشه میرکاظمی
با کمال تاثر و تالم، درگذشت خواهر عزیزتان را تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه 

علو درجات و برای شما و خانواده محترم صبر و شکیبایی از درگاه ایزد توانا خواستاریم.

روابط عمومی انجمن صنفی 
سازندگان مسکن و ساختمان خراسان جنوبی

مهندسین محترم سیده بنفشه و سیده بهشته میرکاظمی
اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت خواهر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 
از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی 

آرزومندیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آغاز جشنواره فروش تعداد محدودی 
از واحدهای تجاری- اداری با شرایط استثنایی 

به مناسبت نوروز باستانی 1397

بزرگترین مجتمع تجاری- اداری خراسان جنوبی
Helal Trade Center of Birjand

نشانی دفتر بیرجند: 
خیابان طالقانی- روبروی بیمارستان امام رضا )ع(- جنب بانک کشاورزی

شماره تماس:
056-32234141 -32234949 

سال ها شد رفته دم سازم ز دست، اما هنوز
در درونم زنده است و زندگانی می کند

سیزدهمین سالگرد پرواز تاثر انگیز 

زنده یاد محمد احتشام 
را با خاطره مهربانی هایش گرامی می داریم.

خانواده احتشام
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عیدی بازنشستگان، دهم تا پانزده اسفند واریز می شود

عیدی بازنشستگان، دهم تا پانزده اسفند واریز می شود.  علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: عیدی 
بازنشستگان بر اساس حروف الفبا به حساب آنان واریز می شود.به هر یک از بازنشستگان ۸۴۷ هزار تومان عیدی پرداخت می شود.دو هزار 

میلیارد تومان عیدی برای سه میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته در نظر گرفته شده است.

پیش فرضهای اساسی در 
احیا صنعت گردشگری استان 

* امین جم

روزپنجشنبه در کمیسیون گردشگری، اقتصاد،.... اتاق 
بازرگانی ، درباره گردشگری بحث های زیاد و جالبی  
مطرح شد.از درد و دل های فعاالن بخش خصوصی 
حوزه گردشگری گرفته تا اعتراض به حرکات جزیره 
ای در این حوزه و سخنان یکی از مسئوالن گردشگری 
استان که گفت سازمان میراث فرهنگی و گردشکری به 
تنهایی نمی تواند تمام مشکالت را حل کند و سازمان 
های دیگر و حتی مردم هم باید وارد عمل شوند.این به 
این معناست  که ما   در اقصی نقاط  خاک زرخیز  این 
دیارمتوجه باشیم راهی کوتاه تر ، میانبرتر و سریعتر از کار 
در حوزه گردشگری  برای توسعه استان نداریم.فعالیت 
در این حوزه راه برون رفت از مشکالت ومهمترین راه  
پیشرفت این سامان است. البته در راه دستیابی به این 
ارمان مشکالت وموانعی نیز هست.  که به اختصار به 
چند نمونه از آن اشاره می شود.یکی از مهمترین  این 
موان در یک نگاه ساده به صرفه نبودن هزینه های 
سفربه خراسان جنوبی است    درحالی که هزینه سفر 
به دوبی وترکیه کمتر از مخارج حضور در خراسان جنوبی 
وبویژه بیرجند است   نمی توان انتظار داشت خراسان 
جنوبی مقصد گردشگران شود خدمات گران مهمترین 
ضعف در این حوزه تلقی می شود.موضوع بعدی در حوزه  
اقتصاد مشکالت مالی موجود بر سر راه فعاالن بخش 
خصوصی در حوزه گردشگری است.به طوری که یا 
بخاطر هزینه های باالی تمام شده  در این کارنمی توان 
سرمایه گذاری کرد و یا بعد از سرمایه گذرای ،به علت 
نبود گردشکر برگشت سرمایه ناممکن یا بسیار سخت  
است .دومین موردی که در زمینه گردشگری از اهمیت 
زیادی برخوردار است،فرهنگ برخورد با گردشگر است.
فرهنگی که باید در تمام اهالی استان ودر شهر وروستاها 
نهدینه شود .در شهرهای موفق درجذب گردشگر،همه 
مردم  تالش می کنند بهترین نوع رفتار را با  مهمانان 
وگردشگران داشته باشند.زیرا به تجربه ثابت شده برخورد 
خوب و مناسب،باعث جذب گردشگران بیشترمی شود 
دراین وضع هر گردشگر می تواند برای سالها مبلغ جاذبه 
ها ورفتارمردم ان شهر باشد .  متاسفانه فرد گرایی به 
عنوان یکی از افات  فرهنگی واجتماعی جامعه ما در 
چنین جاهایی خود را نشان می دهد  وقتی یک کاسب 
یا یک راننده تاکسی یا صاحب خانه با گرانفروشی  یا بد 
رفتاری فقط  به تامین منافع انی خود می اندیشد هرگز 
تصور نمی کند که با این رفتار و ایجاد خاطره بد در ذهن 
گردشگر اینده اقتصادی خود وهمشهریان خود را نابود 
کرده است   این موضوعی است که باید توسط رسانه 
ها به مردم اموزش داده شود . جز ان رانندگان تاکسی 
، اتوبوس ،حتی ماموران فضای سبز شهرداری وماموران 
پلیس یعنی همه کسانی که در خیابانها برخورد رودر رو با 
مسافران دارند باید پیش اگاههایی در این باره داشته باشند.
تا این  مشکل هوشمندانه اصالح شود.سومین معضل 
حوزه گردشگری استان،ضعف زیرساخت هاست که 
مسلما مسئوالن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
از پس حل آن  به تنهایی بر نمی آیند.کمبود ها و 
مشکالتی از جمله نبود راه دسترسی ، مکان های مجهز 
به موارد موردنیاز مسافر در طول راه،مشکالت ورودی 
شهر ها،نبود و یا کمبود عالیم راهنمای نقاط گردشگری 
و معرفی نقاط خاص و بکر استان و ..نبوداستانداردهای 
جهانی در طول مسیرواماکن گردشگری است.چهارمین 
مورد نیازسنجی گردشگری است.به عنوان  مثال می 
توان به تهیه بسته ها وتورهای ویژه ای برای بازدید از 
مراسم برداشت زعفران یا زرشک با آیین های خاص آن  
اشاره کرد که جذابیت ویژه ای برای گردشگران داشته 
و بکر محسوب می شوند. دریافت انچه گردشگر برای 
دیدن ان به خراسان جنوبی می اید نیز البته مهم است 
. مسلما برای گردشگری که از شمال ایران به استان 
امده است،بند دره  بیرجندبه شکل فعلی و یا باغی که 
چند درخت سبز دارد هیچ جذابیتی ندارد.فراموش نکنیم 
.مقبره حافظ هم اگر در کنارش ویژگی های خاص مانند  
معماری ،زیباسازی محیط و گل وچمن ، آبنما و محل 
هایی برای فروش محصوالت فرهنگی و هدایای خاص 
مخصوص استان فارس را نداشت ، نمی توانست به 
عنوان یک مکان ویژه گردشکری محسوب شود.واما 
پنجمین مشکل این است که مکان های تاریخی موجود  
بویژه در بیرجند در اختیار میراث فرهنگی و گردشگری 
استان قرار ندارد  و درب این مکان ها اغلب بسته است 
و خود مردم بیرجند هم آنقدر که باید نه تواسته اند این 
مکان ها را ببینند تا چه برسد به مسافران وگردشگران  
وقتی باغ شوکت اباد با ان همه جاذبه وزیبایی به فضایی 
بی مصرف تبدیل شده   واز کاربری فرهنگی خود را 
از دست داده است .چگونه می توان به توسعه اقتصاد 
گردشگری در چنین اتمسفری امید بست . مصیبت 
بزرگ ان که دراین وضع  خراسان جنوبی در دوسال 
گذشته به عنوان جدیدترین و دهمین مقصد گردشگری 
مطرح  شده است. بدیهی است که اگر وضع موجود که 
شرحش رفت ادامه یابد گردشگران استان به زودی پس 
از برخورد رودر رو با واقعیت ناهنجار موجود باحساس 
سرخوردگی این دیار را ترک خواهند کردونتیجه باز هم 
تبلیغ منفی وافول  صنعت گردشگری استان خواهد بود .

آزموناستخدامیوزارتنفتبرگزارمیشود

نفت  وزارت  تعهد  براساس  اداری  عدالت  دیوان 
دستور موقت توقف ثبت نام در آزمون استخدامی 
 را لغو کرد. دیوان عدالت اداری با تعهد وزارت نفت ،

دستور موقت توقف آزمون استخدامی را لغو کرد. 
موارد  داد  تعهد  نفت  وزارت  خبر  این  براساس 
تبعیض آمیز را از دفترچه آزمون استخدامی حذف 
آمیز  تبعیض  موارد  اصالح  تعهد  پی  در  که  کند 
در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نفت، 
شعبه 39 دیوان عدالت اداری دستور موقت توقف 

ثبت نام این آزمون را لغو کرد.

بانکمرکزینرختورمبهمنرا
9.9درصدمحاسبهکرد

به  ماه منتهی  تورم در دوازده  نرخ  بانک مرکزی   
بهمن ماه امسال را در مقایسه با دوازده ماه منتهی 
نتایج  کرد.  اعالم  درصد   9.9 معادل  بهمن95  به 
بهای  شاخص  که  دهد  می  نشان  آمده  به دست 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران 
در بهمن ماه 1396 به عدد 113.۴ رسید که نسبت 
افزایش یافت.این شاخص  به ماه قبل ۰.9 درصد 
در بهمن ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل 

معادل 9.۴ درصد افزایش داشته است.

قیمتکودهایشیمیایییارانهای
افزایشنمییابد

کشاورزی  حمایتی  خدمات  شرکت  مدیرعامل 
گفت: قیمت فروش کودهای شیمیایی یارانه ای 
به کشاورزان ثابت بوده و به هیچ عنوان افزایش 
نخواهد یافت. حمید رسولی اظهار داشت: در یک 
به  یارانه ای  سال گذشته قیمت فروش کودهای 
نیز  ادامه  در  و  نداشته  افزایش  هیچ  کشاورزان 
افزایش نخواهد یافت. وی به کشاورزان اطمینان 
کودهای  فروش  قیمت  در  افزایشی  هیچ  که  داد 

یارانه ای از جمله اوره نخواهیم داشت.

جدیدترینرکوردخانمهایایرانی!

سالیانه 3۰ هزار میلیارد تومان در کشور در بخش 
این در  و  بهداشتی هزینه می شود  آرایشی  لوازم 
حالی است که تولیدات کشور تنها 1۰ هزار میلیارد 
و  کند  می  تامین  را  مصرفی  مواد  این  از  تومان 

مابقی از طریق واردات تامین می شود.

حراجسکهمتوقفشد

بانک مرکزی حراج سکه را که از حدود دو ماه پیش 
در بانک کارگشایی آغاز شده بود، از روز گذشته و تا 
اطالع ثانوی متوقف کرده است. با حبابی شدن قیمت 
سکه که به بیش از ۲۰۰ هزار تومان می رسید از حدود 
بانک  از کانال  را  بانک مرکزی حراج  دو ماه پیش 
کارگشایی در دستور کار قرار داد. این حراج سه روز 
در هفته و از ساعت 1۴ در این بانک شروع شده و با 
قیمت گذاری پایه از سوی بانک مرکزی برای نیم سکه 
و تمام سکه به کار خود ادامه می داد و در نهایت با 
باالترین قیمت پیشنهادی به اضافه 9 درصد مالیات 

بر ارزش افزوده سکه به خریدار واگذار می شد.

دالرهمچناندرمسیرکاهش

حرکت  ادامه  در  آمریکا  دالر  گذشته  روز  بازار  در 
کاهشی روزهای اخیرش ۴۴۸۰ تومان عرضه شد 
و سکه تمام یک میلیون و ۴۷۸ هزار تومان قیمت 
افت  با  اخیر  هفته  یک  طی  که  ارز  بازار  داشت. 
این هفته هم  در شروع  است  قیمت همراه شده 
به طور نسبی به همین روند ادامه داده است. سکه 
حدود  گذشته  هفته  اواخر  قیمت  به  نسبت  تمام 
3۰۰۰ تومان ارزان شده و سایر سکه ها نیز با ثبات 

نسبی قیمت روبرو شده است.

کشاورزانوامباسود۴تا٦درصدمیگیرند

وزارت  مکانیزاسیون  توسعه  ملی   مرکز  رئیس 
از  استفاده  و  خرید  برای  گفت:  کشاورزی  جهاد 
ادوات نوین کشاورزی، تسهیالت ۴ تا 6 درصدی 

به کشاورزان پرداخت می شود. 

سرمقاله

فروش بنزین کمتر از هزار تومان
 غیرقانونی نیست

معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:مشروط 
عرضه  نظیر  پیشنهاداتی  توانیم  می  مشخص  ای  رویه  تدوین  به 
بررسی  برخی جایگاه ها  در  را  تومان  از هزار  نرخی کمتر  به  بنزین 
کنیم. امیر وکیل زاده، معاون مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره 
 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این باره توضیح داد :
یک جایگاه یا یک برند عرضه کننده سوخت در کشور شاید قصد 
داشته باشد که از محل کارمزد خود، نرخ عرضه خود را به طور محدود 
و مشخص مثال  9۸۰ تومان کاهش دهد. این امر ممنوع نیست، اما 
نهادینه و فراگیر هم نشده است. البته در صورتی که رویه ای برای 
این کار تدوین شود، می توانیم درباره چنین پیشنهادات قیمتی نیز 

فکر کرده و آن را اجرا کنیم. چون این اقدام، غیرقانونی نیست.

سال ۹۷ چند میلیون نفر یارانه می گیرند؟

بررسی ها نشان می دهد با مصوبه مجلس، سال آینده به طور قطعی 
دولت  پیشنهاد  اساس  بر  کرد.  خواهد  دریافت  یارانه  نفر  میلیون   5۸
در الیحه بودجه 9۷ برای پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی، عدد 
پیشنهادی  ۲3 هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود که در کمیسیون 
تلفیق به 3۰ هزار میلیارد تومان رسید اما در صحن علنی به 31 هزار 
و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب بر اساس مصوبه 
مجلس با  31.۴ هزار میلیارد تومانی که به پرداخت نقدی و غیر نقدی 
اختصاص داده شده  5۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند. به 
عبارت دیگر با لحاظ کردن یارانه ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی هر نفر در 1۲ 
ماه سال حدود 5۸ میلیون نفر یارانه خواهند گرفت.  بدین ترتیب سال 

آینده 1۸ میلیون نفر از صف دریافت یارانه حذف خواهند شد.

خبری خوش برای بیماران مبتال به سرطان

عضو انجمن رادیوتراپی و انکولوژی با اشاره به اینکه درمان سرطان با 
بهره گیری از تکنولوژی IMRT در ایران محقق شد، گفت: 5۰ درصد 
بیماران مبتال به سرطان در صورت تشخیص به موقع قابلیت درمان 
روش  مدرن ترین   IMRT داد:  ادامه  موالنا  هادی  دارند.سید  قطعی 
درمان سرطان است و با استفاده از این دستگاه در بسیاری از موارد 
دیگر نیازی به جراحی برای درمان سرطان نیست. همچنین با توجه 
بیماران سرطانی  تا 5 درصد  درمانی ۲  این سبک  باالی  به هزینه 
برای استفاده از این تکنیک به خارج از کشور سفرکرده و برای هر بار 
استفاده از این دستگاه رقمی معادل ۲5۰ میلیون تومان می پرداختند 
که با آغاز فعالیت این دستگاه در ایران عالوه بر جلوگیری از خروج 

ارز از کشور هزینه درمان نیز به یک پنجم کاهش می یابد.

»وامازدواج«۱۵میلیونیشاملمتقاضیانسال9٦میشود؟
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همزمان 
با تصویب پرداخت وام 15 میلیون تومانی ازدواج در سال 
افرادی که در حال حاضر در نوبت دریافت وام  9۷ گفت: 
دریافت  را  وامشان  مرکزی  بانک  ابالغ  از  بعد  و  دارند  قرار 
خواهند  تومانی  میلیون   15 وام  دریافت  مشمول  کنند، 
العمل  دستور  اینکه  بیان  با  تندگویان  مهدی  شد.محمد 
شود می  صادر  مرکزی  بانک  سوی  از  ازدواج  وام   پرداخت 
 و در اختیار معاونت ساماندهی امور جوانان نیست، افزود: با 
این وجود از زمانی که وام ازدواج از سه به 1۰ میلیون تومان 

افزایش یافت، کسانی که در نوبت وام بودند، 1۰ میلیون 
تومان وام دریافت کردند. به عبارت دیگر وام 1۰ میلیونی 
شامل حال کسانی که تشکیل پرونده داده اما هنوز وامشان 
اینکه در حال  با بیان  را دریافت نکرده بودند، نیز شد.وی 
حاضر هر فردی که درخواست وام داده باشد عمال در نوبت 
دریافت وام قرار دارد، اظهار کرد: با این وجود ممکن است به 
علت افزایش این مبلغ به لحاظ تامین ضامن نیز با تغییراتی 
رو به رو شوند. بنابراین در حال حاضر هر فردی درخواست 
وام داده و آن را دریافت نکرده باشد، در نوبت وام 15 میلیونی 

قرار می گیرد.معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه تصریح 
کرد: افزایش وام ازدواج به 15 میلیون تومان چند روز پیش 
در مجلس به طور قطعی تصویب شده است، اما از روزی که 
بانک مرکزی این مبلغ را به بانک ها ابالغ کند، افراد می 
توانند 15 میلیون تومان وام دریافت می کنند. در حال حاضر 
این بودجه تصویب شده و تا زمانیکه در دولت ابالغ شود 
ممکن است زمانی طول بکشد و به اواسط فروردین برسد، 
به این ترتیب افراد باقی مانده بعد از ابالغ این بودجه وام 15 

میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد.

آغازرزرواینترنتیاسکاننوروزیفرهنگیان

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از آغاز رزرو 

اینترنتی مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان خبر داد و شرایط 
اسکان در نوروز 9۷ را تشریح کرد. گودرز کریمی فر درباره شرایط 
اسکان نوروزی فرهنگیان اظهار کرد: شرایط و تعرفه فرهنگیان 
را یک ریال افزایش ندادیم، اما برای مشاغل آزاد و سایر مشاغل 
لشکری و کشوری به جز آموزش و پرورش 1۰ درصد افزایش 
تعرفه سال گذشته  فرهنگیان همان  برای  و  داریم  قیمت 
 www.eskan.medu.ir است. وی افزود: از چهارم اسفند سایت 
به منظور رزرو مراکز اسکان نوروزی فعال است ولی از ۲۸ 
اسفند ماه پذیرش رسمی شروع می شود که در ۷۰۷ پایگاه 

پشتیبانی  و  تعاون  مدیرکل  داریم.  پذیرش  کشور  سراسر 
چند  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزارت 
درصد ظرفیت با ثبت نام اینترنتی تکمیل می شود، تصریح 
کرد: خود را آماده کرده ایم که ۲۰ تا 3۰ درصد رزرو اینترنتی 
باشد و زیرساختها و امکانتمان تقریبا برای 5 میلیون نفر یا 1۲ 
میلیون نفر رزرو آماده است تا بتوانیم پذیرش داشته باشیم و 
تا 1۲ فروردین ادامه خواهد داشت. کریمی فر در پاسخ به اینکه 
اسکان در همان کالس های الف و ب و ج است، گفت: گروه 
ج را حذف کردیم و گروه ویژه، الف و ب داریم یعنی شاهد ارتقا 

بودیم و هیچ کالسی در گروه ج وجود ندارد و در تمام کالس 
ها امکانات خوبی داریم و امکانات گروه ویژه خاص تر است 
و تنها یک مقدار پایین تر از خانه معلم است. وی در پاسخ 
به این سوال که فرهنگیان می گویند درست است قیمت ها 
پایین است ولی کیفیت الزم را ندارد  گفت: طبیعی است که 
کالس های گروه الف و ب از لحاظ کمیتی بیشتر از ویژه 
هستند اما چون گروه ج را حذف کردیم، الف و ب را ارتقا دادیم. 
این کالس ها برای اسکان موقت است تا وقتی فرد به شهری 

می رود در خیابان چادر نزند و هتلهای گران قیمت نرود.

شروطوزیررفاهبرایبیمهشدن٦میلیونایرانی
نیست   اینگونه  گفت:   اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 

در  بیمه هستند  دفترچه  فاقد  که  افرادی  میلیون   6 که 
ما  بلکه  باشند  خود  بیمه  دریافت  منتظر  و  باشند  صف 
باید به سراغشان برویم و یکی از این راه ها رسمی کردن 
اینکه  به  اشاره  با  ربیعی  علی  است.  غیررسمی  مشاغل 
الیحه حمایتی بیمه شدن 6 میلیون نفر هم اکنون در 
دولت در دست بررسی است، ادامه داد:  15 میلیون نفر 
افرادی هستند که دارای دفترچه بیمه بوده در حالی که 

موجود،  فاصله  این  و  داریم  کار  نیروی  نفر  میلیون   ۲3
باید  گفت:  ربیعی  است.  غیررسمی  مشاغل  همان 
نشود  تا طوری  بگذاریم  مشوق هایی  کنیم،   هدف گذاری 
بدهند  دست  از  هم  را  موجود  کار  همین  افراد  این  که 
باید  این  بنابر  .تعدادی هم در روستاها مشغول هستند. 
و  گفت: برنامه  راه  وزیر  کنیم.  طی  روشنی  به  را  مسیر 
بیمه شدن  برای  دو شرط  اما  داریم  را  جهت گیری الزم 
این افراد الزم است یکی اینکه زمینه و ساختار مناسب 

در سازمان های مسئول وجود داشته باشد که نظم موجود 
به هم نخورد و وضع این افراد بدتر نشود و دومین شرط، 
تأمین منابع مالی است. ربیعی گفت: آنچه در الیه میانی 
نظام رفاه اجتماعی پیش بینی کرده ایم در گام اول به 3 
این  در  داریم  که  داریم  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
جهت حرکت می کنیم. وی ادامه داد: در بحث بودجه ای 
این  در  اجتماعی  تأمین  نظام  برای  بخشی  امیدواریم 

خصوص در نظر گرفته شود.

زمانپروازهایحجاعالمشد
آینده  سال  مردادماه  اوایل  از   9۷ سال  حج  پروازهای 
نشده،  مشخص  آن  دقیق  زمان  هرچند  می شود،  آغاز 
اما سازمان حج و زیارت اعالم کرده توافق های مربوطه 
اینکه سهمیه  با  است.  رسانده  نتیجه  به  عربستان  با  را 
اما رئیس سازمان حج  ایران تا کنون اعالم نشده،  حج 
سهمیه  هزار   9۰ عربستان  از  کرد  اعالم  کشورمان 
مرحله  این  تا  دلیل  همین  به  است.  کرده  درخواست 
ثبت  برای   ۸5 سال  ماه  دی   3۰ تا  حج  ودیعه گذاران 
نام در کاروان های حج 9۷ فراخوانده شده اند که ثبت نام 
هشتم  شنبه  سه  روز  از  نیز  حج  کاروان های  در  آن ها 

اعزام  اولویت  در  که  زائرانی  شد.  خواهد  آغاز  اسفندماه 
تمایل   9۷ سال  در  سفر  این  انجام  به  و  گرفته اند  قرار 
در   reserve.haj.ir به سامانه  مراجعه  با  دارند می توانند 
کاروان های انتخابی خود ثبت نام کنند. برای سفر حج 
تمتع که تابستان سال آینده برگزار می شود، زائران باید 
 9۷ سال  ماه  بهمن   ۲5 تا  اعتبار  حداقل  با  گذرنامه ای 
اولیه در کاروان،  نام  ثبت  برای  باشند.  اختیار داشته  در 
تصمیم  همچنین  سازمان  این  نیست.  الزم  گذرنامه 
گرفته است طبق روال دو حج قبلی، هزینه این سفر را 
در دو بخش از زائران دریافت کند که در مرحله نخست 

1۰ میلیون تومان پرداخت می شود که اصل ودیعه ثبت 
نام اولیه زائران در بانک و سود سپرده حج از آن کسر 
را می پردازد. زمان دریافت  این رقم  تفاوت  مابه  زائر  و 
بخش دوم هزینه کاروان پس از انجام معاینات پزشکی 
دوم  دهه  از  نیز  زائران  پزشکی  معاینه  می شود.  اعالم 
زیارت  و  حج  سازمان  می شود.  انجام  امسال  اسفندماه 
توضیح  اما  نکرده،  اعالم  را  سفر  این  دقیق  نرخ  هنوز 
داده مؤلفه هایی چون نرخ هتل در مکه و مدینه، شرکت 
و  دوری  کاروان،  بودن  بعد  یا  قبل  مدینه  هواپیمایی، 
نزدگی فرودگاه مبدأ، روی قیمت کاروان تاثیر می گذارد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره  960994 محکوم علیهم آقایان امیر حسین دالوریان و غالمرضا فرح نژاد و 
خانم حوا کریمیان محکومند به پرداخت مبلغ 566/392/298 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک 

صادرات خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 16/021/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 
1580 فرعی از 345 اصلی بخش دو بیرجند از ناحیه شخص ثالث )آقای محمد هادی دالوریان( در اجرای تبصره ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی که مساحت پالک تعرفه به میزان 10116/69 متر مربع واقع در دشت علی آباد مشروب از چاه موتور مجاور معروف 
به جمالزهی با تعدادی اشجار آبی که ارزش عرصه و اعیان کشاورزی ملک تعرفه به مبلغ هر مترمربع 650/000 ریال که کل مساحت 
10116/69 به مبلغ 6/575/400/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/12/23 از ساعت 
10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش 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. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس 35 و 37
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فق

ود
حد

 م

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 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 6 اسفند 1396* شماره 4014

تسویه مطالبات پنبه کاران خراسان جنوبی
صدا و سیما- مطالبات پنبه کاران خراسان جنوبی با پایان خرید تضمینی پنبه تسویه شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان، رقم پرداختی 
برای خرید پنبه از کشاورزان را 690 میلیون تومان اعالم کرد. عصمتی پور افزود: خرید تضمینی پنبه از 20 آبان آغاز شد و 30 بهمن به پایان رسید که در این 
مدت 240 تن وش پنبه از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شد.وی گفت: بیشترین خرید این محصول در شهرستان های بشرویه و سرایان بوده است. 

ریاست  قائمی  دکتر  آقای  جناب  واحترام  باسالم 
محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ؛ ما دانشجویان 
پیراپزشکی شهرستان فردوس هم دانشجوی علوم 
پیگیر  کنیم  می  تقاضا   ، هستیم  بیرجند  پزشکی 
مشکالت ما هم باشید؛ دانشکده از نظر آموزشی 
به شدت ضعیف است؛ ما دانشجویان واقعا خسته 
شده ایم که با وجود اعتراض زیاد هیچ گونه تغییری 
ارتباط  دانشجویان خواهان  ما   . حاصل نمی شود 
دانشجویی مستقیم و نزدیک با جنابعالی هستیم لطفا 
به فکر ما دانشجویان فردوس هم باشید مشکالت 

ما زیاد است. از پیگیری پیشاپیش شما متشکریم.
ارسالی به تلگرام آوا
با عرض سالم خدمت مسئولین شهرداری و اداره راه و 
 شهرسازی. لطفا اطالع رسانی فرمایند که آماده سازی
و سنگ فرش کردن پیاده رو های مهر شهر الخصوص 
باشد می  نهاد  کدام  عهده  بر  مهر  های   مسکن 
 و چرا بابت اینکار هیچگونه اقدامی صورت نمی پذیرد.
شنیده ها حاکی از ان است که تعدادی از شرکتهای 
هزینه ساخت مسکن  در  مهر  پیمانکاری مسکن 
از  روها  پیاده  کردن  فرش  سنگ  بابت  مبلغی   ،
متقاضیان دریافت کرده اند. اگر چنین هست چرا 
هیچکدام از این دو نهاد، پیمانکار مربوطه را الزام 
به اقدام سنگ فرش کردن نمی کنند. مسئولین آوا 

لطفا پیگیری نمائید.
ارسالی به تلگرام آوا
لطفا در مورد برگزاری 2 نمایشگاه در آخر سال که 

مورد اعتراض کسبه بازار است گزارشی تهیه کنید.
915...129

بیرجند گفته  دیروز مسوول هیات های کشور در 
بودند باید در هیات ها شادی باشد اما گویا فراموش 
کرده اند در کجا این حرف را زده اند بگین حرفشون 

رو اصالح کنن اینجا بیرجند است آقا بیرجند 
ارسال به تلگرام آوا
شهردار بیرجند پاسخگو باشد. عوارض سالیانه خودرو 
سال گذشته در هنگام انتقال سند پرداخت شده و 
فیش  االن چون  ذکر شده.  در سند  فیش  شماره 
پرداخت را نداریم باید دوباره عوارض پرداخت کنیم.
915...459

آسمانی مجاهد  پرواز  تعزیت  و  تسلیت  آوا سالم، 
دوست  جمعه  امام  الناس  حقوق  حامی  ادعا  بی 
طبس،  دارالمومنین  الرضا  میقات   داشتنی 
حجه االسالم آقا مهاجریان که ایمان صبر جهاد 
نثارش  صلوات  داشت صد  باهم  را  گری  انقالبی 

بفرستیم برای سال ها حضورش.
915...703

بیرجند -  پرواز چهارشنبه شب  ماهان  هواپیمایی 
تهران رو در مسیر شیراز- تهران چارتر کرده و بعد 
هر هفته اعالم میکنه پرواز کنسله. جالبه نه این 
موضوع رو اعالم میکنه و نه این پرواز رو از برنامه 
 اش حذف کرده. مردم بیرجند رو گذاشته سر کار!
از  بعد  برگشتش  و  رفت  اینکه  بخاطر  پرواز  این 
آخرین روز کاری در تهرانه برای رفت و آمد مردم 
به خصوص بیرجندی های مقیم مرکز خیلی الزمه
915...370

با سالم تاکید تمامی مسئوالن بر ماندن در روستا 
و مهاجرت نکردن به شهر هاست در حالیکه وقتی 
حداقل زیر ساخت ها مثل برق نباشد دیگر دلیلی 
مبنی بر ماندن و یا برگشت به روستا وجود ندارد برای 
نمونه در قسمت توسعه شهرک نوفرست مدت پنج 
سال است بنیاد مسکن زمین واگذار و ساخت و ساز 
انجام شده ولی با وجود اینکه از تیرهای برق شهرک 
اداره برق بیرجند  حدود یکصد متر فاصله نداشته 
گذاری تیر  امکان  اعتبار  نبود  بدلیل  داشته   اعالم 
برای  ببیند  شما  حال  ندارد  وجود  برق  انشعاب  و 
روستای نزدیک به شهر اینگونه است حاال برای 

روستای دور و مرزی چگونه است؟
915...259

سالم به آوای عزیز. می خواستم بگم نکنه جمعه 
نمایندگان خواب ماندند که دستور بدهند ابرها را 
بارور کنند.چون قرار بود از اول اسفند ما شاهد بارون 

باشیم.اینم از ابر که آقایان منتظرش بودند.
915...800

ترفندی جدید برای گرانفروشی! جهت خرید مرغ به 
مغازه مرغ فروشی مراجعه نمودم که مغازه دار گفت 
برایتان تیکه کنم . که طبق معمول گفتم آری . و در 
هنگام تسویه حساب متوجه شدم که کیلویی چهار 
صد تومن بیشتر طلب میکند  علت را جویا شدم که 
پاسخ داد هزینه برق تیکه کردن مرغ می باشد  . 
مگر برق کیلو واتی چند هست که برای یک دقیقه 
مصرف برق یک موتور  هزار واتی چهار صد تومن 
باید بدهیم . تا این ترفند همه گیر نشده مسئوالن 

رسیدگی کنند . متشکرم  
903...603
 شرکت آب چرا هزینه کنتور خراب را از مالک می گیرد
کنید  نصب  و  بخرید  کنتور  بروید  گوید  می  و 
کجای قانون این را گفته بدعت نکنید کنتور وسیله 

استهالکی است.
915....297

در باب ورودی شهر که یک همشهری ها پیام داده 
بودند متذکر میشوم ارگ معروف به کاله فرنگی 
مرمت  بهانه  به  را  آن  دیوار  و  در  شده  سال  یک 
تخریب کرده اند که در بیخ گوش مسولین شهر 
است.منتظرن که همین یک بنای به جا مانده نیز از 
بین برود. آن وقت از ورودی شهر چه انتظار به قول 

شاعر خانه از پای بست ویران است.
933...110

با سالم از آقای شهردار خواهشمندیم فکری به حال 
شلوغی و ترافیک خیابان طالقانی بردارند،  پیشنهاد 
میکنم معبر خ شیرین را از سمت بهشتی باز کنید که 

دسترسی به مدرس از آنجا باشد.
915....297

امین جم - »اگر هر نفرمان فقط 20 هزارتومان کمک 
کنیم مبلغی معادل 60 میلیون تومان خواهد شد.می توانم 
ارزانتر  کفشی  هزارتومانی   100 کفش  یک  خرید  بجای 
بخرم!می توانم بجای خرید 10 کیلوگوشت یک کیلو کمتر 
کودکی  لب  بر  را  لبخند  یک  توان  می  اینگونه  و  بخرم! 
نشاند که شاید هیچ وقت نبینیم اما بدون شک روزی آن را 

احساس خواهیم کرد!«
از شهروندان در گروه »جشن  پیام یکی  این جمالت 
گلریزان96« بود.گروهی که از چند هفته پیش به همت 
 جوانان فعال در عرصه مجازی و دست اندرکاران این جشن ،
شروع به کار کرد و به سرعت هم فراگیر شد.عالوه بر 
این همانند سال گذشته، پوستر این جشن نیز تبدیل به 
در  و  شد  ها  بیرجندی  از  خیلی  تلگرام  پروفایل  عکس 
گزارش  این  در  چرخید.  دست  به  دست  مجازی  فضای 
قصد داریم با تعدادی از دست اندرکاران این جشن خیریه 

گفتگو کنیم.

چراغ ها را خاموش می کردند
و هرکه توانایی نداشت گود را ترک می کرد

 1343 سال  از  که  کاظمی 
در این ورزش فعالیت داشته و 
حکم کهن کسوتی از سازمان 
کشور  زورخانه  های  ورزش 
نام  به  را  سخنانش  دارد،  
از  رخصت  با  و  علی)ع(  موال 
سردمدارن ورزش زورخانه ای 
اینکه  با بیان  ادامه  آغاز و در 
مختلف  های  مناسبت  به  سال  طول  در  گلریزان   جشن 
انجام شود، می گوید: جشن گلریزان وقتی  توانست  می 
یا عروس و دامادی  نیازمندبود و  یا  که کسی ورشکسته 
شد.در  می  برگزار  نداشتند  را  زندگی  اولیه  های  هزینه 
از  مرام گلریزان پیشکسوت تقاضای گلریزان می کرد و 
افرادی که به عنوان نوچه یا طرفدار او بودند برای شرکت 
در این مراسم دعوت می کرد.زمانی که این دعوت نامه 
واجب  و  رسید،الزم  می  طرفدار  یا  نوچه  این  اطالع  به 
کسی  اینجا  در  کند.  شرکت  گلریزان  مراسم  در  بود 
حرمت،علت  حفظ  بخاطر  بود،گاها  گلریزان  مودی  که 
برای  گفت  می  فقط  و  کرد  نمی  بیان  را  گلریزان 
ادامه  برد.  نمی  نام  و  شده  ویا...برگزار  عروسی  خرج 
را  ضرب  و  کرد  می  خاموش  را  چراغ  مرشد  دهد:   می 
می گرفتند.هرکس دوست داشت می ماند و هرکس نمی 
این  برگزاری  بود  بیرون می رفت؛ گاها ممکن  توانست 

مراسم برای گرفتن داد مظلوم از ظالم باشد.

امیدواریم امسال هم توانمند ها ما را یاری کنند

این مراسم  بیرجند  وی عنوان می کند: خوشبختانه در 
حیات  قید  در  آنان  از  بعضی  حتی  که  عزیزانی  توسط 
نیستنداحیا شد و در ایام عید مراسم گلریزان برگزار می شود.
خداراشکر این مراسم تاکنون با استقبال خیلی خوبی برگزار 
شده و امسال هم امید داریم شهروندان عزیز و کسانی که 

توانمند هستند ما را یاری کنند.

قدیم ها گلریزان در گود برگزار می شداما 
با افزایش جمعیت در سالن ها برگزار می شود

از  نوروز پور که  اسماعیل 
پیشکسوتان ورزش زورخانه 
است. استان  پهلوانی  و  ای 
می گوید 50 سالی است که 
در این ورزش فعالیت داشته 
و حدود سی سال هم مرشد 
زمان  گوید:آن  ام.می  بوده 
سبک  به  گلریزان  جشن 
که  شد.مردمانی  می  برگزار  گود  خود  در  و  نبود  االن  
خوبی  و  شایسته  های  کنند،کمک  کمک  خواستند  می 
می کردند.اما االن چون جمعیت زیاد شده در سالن ها 

می گیرند.

خاطره ای از برگزاری گلریزان در زمان شاه

وی با بیان خاطره ای از برگزاری جشن در قدیم می 
گوید: یکبار جشن گلریزان و تولد شاه همزمان شده بود و 
در میدان شاپورکهنه پادگان بیرجند برگزار شد.ورزشکاران 
زیادی  وجمعیت  داشته  زیادی هم حضور  پیشکسوتان  و 

با یک رژه خاصی وسط  بودند.ابتدا ورزشکاران  آمده  هم 
کرده  ایجاد  آنجا  که  جایگاهی  روی  هم  آمدند.من  گود 
بودم.ادامه  و مرشد  بودم  ایستاده  عنوان »سن«  به  بودند 
روزه  ای  عده  و  بود  رمضان  ماه  آید  می  دهد:یادم   می 

می خورند.یکی از شهروندان به من گفت نمی توانی شعری 
با  از روزه خوردن شرم کنند؟من هم  این ها  بخوانی که 
است  دیدم حرف حق  بودند،چون  آنجا  فرماندهان  اینکه 
تصمیم گرفتم سخنی بگویم.در آنجا این شعر را خواندم 
: »بی حب علی بهشت رضوان مطلب؛بی روزه و بی نماز 
ایمان مطلب؛خواهی  زپل صراط آسان گذری،آزار دل هیچ 
مسلمان مطلب؛«.می افزاید: تا این اشعار را خواندم،همه 
بساط را جمع کردند و حتی بعد از جلسه فرمانده پادگان 
به من گفت چون مریض بودم اینکار را کردم.می گوید:این 
خاطره ای بود که همه کسانی که در آن جشن شرکت 

کردند به یاد دارند و می گفتند.

از قدیم ویژگی گلریزان
پنهانی بودن کمک کردن ها بوده است

تیم  در  که  شاعرزاده 
داشته  حضور  پشکسوتان 
به  موفق  تیم  همراه  به  و 
اول پیشکسوتان  کسب مقام 
شده و در دوره گذشته رئیس 
کمیته مربیان کشور و مدرس 
ملی  تیم  عضو  و  فدراسیون 
سال  از  گوید  است.می  بوده 
53 در ورزش های زورخانه ای شروع به فعالیت کرده است. 
گلریزان را قسمتی از فرهنگ پهلوانی می داند و درباره آن 
می گوید:مانند ضرب المثل های مختلفی که وجود دارد 
و هرکدام ریشه ای دارند، گلریزان مال زورخانه است.در 
گذشته می آمدند در پوشش گل در یک ظرف یا لنگ یا 
... ، آن وجهی که می خواستند پرداخت کنند را استتار می 
کردند؛به صورتی که مشخص نشود به چه میزان است.گاها 
هم در یک مشت بسته در استتار گل می گذاشتند به طوری 
که حتی مشخص نمی شد گذاشت یا نگذاشت.می افزاید: به 
هرصورت همه اش پنهانی است.شاید بتوان گفت گلریزان 
ورشکست  که  کسانی  برای  که  است  ریزان  پول   همان 
برگزار  داشته  نیازی  دلیلی  هر  به  یا  و  شده   می 
به  برای کمک  فعلی  : گلریزان  می شده است.می گوید 

کودکان نیازمند است و برای تهیه لباس نو برگزار می شود.

آیین گلریزان دوباره در بیرجند احیا شد
زمانی  افزاید:  بیرجند می  اشتر«  زورخانه »مالک  مدیر 

گلریزان به فراموشی سپرده شده بود و حتی بیشتر کشور 
هم از یاد رفته بود.اما در چندین سال گذشته مرحوم پهلوان 
حاج مهدی چوبدار و مرحوم استاد غالمحسین قمری که 
در شرق کشور محسوب می  ای  زورخانه  ورزش  احیاگر 
شونداین سنت را احیا کردند.به همان سبکی که در تاریخ و 
کتاب ها پیدا شده بود.که کم کم در شهرستان های دیگر 
هم رواج پیدا کرد و در بیرجند هم خداراشکر ادامه دارد.همه 
تالش عزیزان بر این بوده است که هم فرهنگ این رشته 
باستانی پیشرفت کند و هم ورزش فیزیکی که هم کرسی 

های مختلفی در فدراسیون کسب شده است.

رشته باستانی عالوه بر ورزش ،یک فرهنگ است 

نژاد  غالصی  محمود 
باستانی  سابقه  با  ورزشکار 
دادگستری  در  که  است 
کار  به  مشغول  بیرجند 
دارای  همچنین  وی  است. 
تیم  از  کشور  قهرمانی  حکم 
می  و  است  پیشکسوتان 
است  سال   37 حدود  گوید 
شروع  را  باستانی  ورزش  که 
کرده است.وی معتقد است ورزش باستانی عالوه بر اینکه 
ورزش،یک فرهنگ محسوب می شود که همه ورزشکاران 
خداوند  به  توکل  و  الهی  اذکار  با  کردن  ورزش  حین  در 
و توسل به معصومین )ع( است.این ورزشکاران خداجو و 
والیت مدار هستند و در راه و روش جوانمردی و فتوت قدم 
برمی دارند. وی با بیان اینکه در قدیم هم دو نوع قاضی 
داشته ایم،توضیح می دهد: یک نفر که قاضی محکمه بوده 
و قانون می دانسته و یک نفر هم از پهلوانان و روزشکاران 
مورد اعتماد بوده است که بین مردم حکمیت می کرده اند.

جشن گلریزانیکی از آیین های
 زیبای ورزش پهلوانی است

پهلوانی جشن  ورزش  زیبای  آیین های  از   : افزاید  می 
پوشاک  به  تبدیل  مردمی  های  کمک  که  است  گلریزان 

شده و به دانش آموزان نیازمند اهدا می شود.در زمان قدیم 
مردم کمک هایی که می خواستند از پهلوانان و ورزشکاران 
زورخانه ای می گرفتند.حتی در جلوی در زورخانه محلی 
برای شمع روشن کردن گذاشته اند و بعد مشکلشان را به 

پیشکسوت می گفتند و مشکل را حل می کرده اند.

البسه برای نیازمندان با قیمت خیلی مناسب
و کیفیت عالی تهیه می شود 

رضا آفتابی مخاطب بعدی 
خودش  گفته  به  که  ماست 
بیست و دو سال است با دست 
اندرکاران این جشن همکاری 
می کند می گوید:در اوایل این 
امیرعرب  زورخانه  در  جشن 
برای کمک به دانش آموزان 
نیازمند برگزار می شد که رفته 
رفته با افزایش جمعیت در سالن ها برگزار شد.وی تصریح 
می کند:البسه با قیمت خیلی مناسب و کیفیت عالی تهیه می 
شود.خودم حتی مانند همان لباس هارا برای فرزندان خودم با 

سه برابر قیمت تهیه کردم!

رمز موفقیت این جشن برگزار کنندگان آن
 کوچکترین  دخل و تصرفی در مسائل مالی ندارند

این ورزشکار باستانی معتقد است رمز موفقیت این جشن و 
مانایی آن، این است که برگزار کنندگان آن کوچکترین دخل 
و تصرفی در مسائل مالی ندارند و خاطرنشان می کند:به همه 
مردم این اعتماد را می دهم که به آقایان علیزاده و قمری 
اعتماد کنند و مطمین باشند مبلغی که می گذارند بی کم و 
کاست به قشر هدف می رسد.وی در همین زمینه خاطره 
آید یکبار وقتی پول  یادم می  ای نقل کرده و می گوید: 
های گلریزان جمع شده بود،از آقای علیزاده خواستم که 50 
تومان پول را با مبالغ جمع آوری شده خرد کند.اما حتی از 
این کار هم امتناع کردند و دست به پول ها نزدند.این اعتقاد 
و پایبندی به ... خیلی خوب و مهم است.وی در پایان می 
افزاید : در طی سال های برگزاری این مراسم شاهد شادی 
هایی بین کودکان بودیم و نقل قول هایی به گوشمان می 

رسید که برایمان بسیار انگیزه بخش بود.

کمک در گلریزان هزینه نیست
بلکه درآمد محسوب است

برگزارکنندگان  جزو  بیرجندی«  علیزاده  »غالمحسین 
ابوالفضلی  هیئت  مسئوالن  از  و  مراسم،  این  رسمی 
در  شرکت  که  است  این  بنده  نگاه  اینکه  بیان  بیرجند،با 
کنند  کمک  که  کسانی  برای  و  نیست  هزینه  گلریزان 
 درآمد محسوب می شود، می گوید: مانند گندمی که کشت 
می شود و چندبرابر محصول می دهد. او می افزاید: برخی 
ممکن است به موضوع کمک در گلریزان اقتصادی نگاه 
کنند اما خوشحال کردن یک بعد دنیوی است و نمی توان 
بر روی  آن حس و حالی که برای آدم به وجود می آید 

قیمتی گذاشت و یا آن حس را وصف کرد.

مردم از این سفره ای که پهن است
نهایت استفاده را ببرند

می  مردم  از   : گوید  می 
خواهم بیایند و بکارند.همانطور 
که در احادیث و روایات مختلف 
داریم که هرچه بکاری ده برابر 
آوری.و  می  بدست  را  آن 
است  عواید  از  بخشی  این 
بسیار  دنیوی  درآمدهای  و 
از  بیایند و  بیشتری دارد.مردم 
این سفره ای که پهن است نهایت استفاده را ببرند.این سفره 

ای است که انسان از آن سیر نمی شود!

با خوشحال کردن کودکان می توانیم
لذت  خرید لباس نو در دوران

کودکی برای خودمان را زنده کنیم

وی در پاسخ به این سوال که چه خاطراتی از این سال ها که 
برگزار کننده جشن بوده اید دارید،می گوید:شخصا خیلی خاطره 
دارم وقتی پدرم برایم لباس نو می خرید.خوب به خاطر می 
آوریم وقتی برای اندازه گرفتن لباس و کت و شلوار به خیاطی 
می رفتم چه حس و حالی داشتم و چقدر ذوق می کردم.می 
افزاید : قطعا با اهدای یک دست لباس نو آن خاطرات را می 
توانیم برای خود زنده کنیم.حتی شیرین تر و بهتر از آن.وی 
معتقد است کمک به دیگران و شاد کردن نیازمندان یکی از 

غذاهای روحی است که خداوند به انسان می دهد.

با سی هزار تومان می شودلباس برای 
 یک دانش آموز تهیه و او را شاد کرد

بارها مادرانی  ادامه می دهد:بارها و  علیزاده بیرجندی 
بوده اند که تماس گرفته و یا با مدیران مدارس صحبت 
را  ها  هدیه  کودکانشان  که  وقتی  از  خاطراتی  و  کردند 
گرفته نقل می کنند.یکبار مادری گفته بود فرزندم روزی 
که کفش ها را گرفته بود،تا صبح با همان ها خوابید و 
هرچند ساعت از خواب می پرید و کفش ها را می دید.

که  بودم  خوشحال  من  هم  بود  گفته  کودک  این  مادر 
فرزندم  هم  و  ندارم  کفش  و  لباس  خرید  دغدغه  دیگر 
خیلی خوشحال شده بود.می افزاید:کجای دنیا می شود 
این لذت را برای خودمان ایجاد کنیم؟تا دیر نشده مردم 
بیایند و از این فرصت ایجاد شده نهایت استفاده را ببرند.

با سی هزار تومان می شود لباس برای یک دانش آموز 
تهیه کرد و او را شاد کرد.

معرفی در فضای مجازی باعث شده مردم
بهتر و بیشتر این جشن را بشناسند

حامد توانایی مسئول روابط 
ابوالفضلی  هیئت  عمومی 
بیرجند مخاطب بعدی ما است.

دو  یکی  در  است  معتقد  وی 
سالی که در فضای مجازی در 
مورد این جشن اطالع رسانی 
این  شده، مردم بیشتر و بهتر 
می  اند.  شناخته  را  جشن 
از جمله مشهد،کرمان،اصفهان  اطراف  افزاید:از شهرهای 
و حتی تهران و ... کمک هایی به جشن شده است.حتی 
آوری  جمع  شهر  مدارس  مسئوالن  توسط  هایی  کمک 
شده است.وی حضور مردم در جشن را مهم دانسته و می 
گوید:این حضور نه فقط بخاطر بحث مالی.بلکه برای اینکه 
شرکت و استقبال مردم می تواند پایه و اساسی باشد برای 

ادامه این جشن برای همیشه.

کمک به گلریزان  درآمد  است نه هزینه
در گفتگو با دست اندرکاران جشن مطرح شد : 

* پوستر جشن  تبدیل به عکس پروفایل تلگرام خیلی از بیرجندی ها شد و در فضای مجازی دست به دست چرخید * در جشن گلریزان اگر 
ورشکسته،نیازمند و یا عروس و دامادی که هزینه های اولیه زندگی را نداشتند و ... به وجود می آمد * خداروشکر این مراسم تا حاال با استقبال خیلی 
خوبی برگزار شده و امسال هم امید داریم شهروندان عزیز و کسانی که توانمند هستند ما را یاری کنند*  االن چون جمعیت زیاد شده در سالن ها 
می گیرند *  فرهنگ گلریزان دوباره به همت مرحوم پهلوان حاج مهدی چوبدار و مرحوم استاد غالمحسین قمری در بیرجند احیا شد به همان سبکی 

که در تاریخ و کتاب ها پیدا شده بود.که کم کم در شهرستان های دیگر هم رواج پیدا کرد و در بیرجند هم خداراشکر ادامه دارد.

چکیده گزارش
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 - 
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ن 
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س 
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آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های 
محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم.  مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع 

دوست همانند سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری- 1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009            شماره کارت مجازی: 603799189954160        

آدرس:  بیرجند - موسی مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
بن جعفر)ع( 6 )صمدی 
8( داخل صحن مسجد 

جواد االئمه )ع( 
تلفن:056-32313472    
09151631855 - طاهری

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  
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پاسخ هالل احمر به شایعه زنده بودن مسافران هواپیما

میزان- مدیر مرکز کنترل و هماهنگی هالل احمر گفت: پس از کشف الشه هوپیمای آسمان در ارتفاع ۴ هزار متری قله دنا، عکس ماهواره ای از محل 
سقوط منتشر شد. در تصویر نقاط سیاهی وجود دارد که باعث شده عده ای ادعا کنند این نقاط اجساد مسافران است که سالم از هواپیما خارج شده اند اما ان 

نقاط قطعات هواپیماست.متاسفانه تاکنون در محل سقوط پیکر سالمی کشف نشده است و شدت حادثه به حدی است که قطعات هواپیما متالشی شده اند. یکشنبه *6 اسفند  1396 * شماره 4014

فناوری اطالعات

رونمایی از اولین ارز دیجیتالی 
اسالمی توسط یک شرکت مالزیایی

ایکس  گلد  اسالمی  دیجیتالی  ارز   - نیوز  گجت 
توسط شرکت HelloGold در مالزی عرضه 
می شود. شرکت مالزیایی هلو گلد موفق شد مجوز 
توسعه این ارز رمزنگاری شده را از مشاورین شرکت 
فاینانس اسالمی آمانی دریافت کند و برای اولین 

بار شاهد عرضه یک ارز دیجتالی مطابق با شریعت 
رمزنگاری  ارز  این  بود.  خواهیم  جهان  در  اسالم 
شده با شریعت اسالمی سازگار بوده و قرار است در 
سایر کشورها نیز توسعه داده شود. شرکت هلوگلد 
را در سایر  ایکس  ارز دیجیتالی گلد  اعالم کرده 
قدم  و  داد  خواهد  توسعه  نیز  اسالمی  کشورهای 

بعدی، توسعه این پلتفرم در تایلند است.

حقوق شهروندی در گمرک

*مهدی لگزی 
کارشناس امور گمرکی

تشریفات گمرکی فوق العاده:
با درخواست کتبی صاحب کاال گمرک میتواند در 
داخل و خارج از اماکن گمرکی تشریفات گمرکی فوق 
العاده را در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل با 
دریافت هزینه های خدمات فوق العاده انجام دهد. 

)ماده ۴ آئین نامه قانون امور گمرکی(
تغییرات در حقوق ورودی ناشی

 از تغییر سود بازرگانی:
حقوق ورودی کاالی وارداتی در برخی فصول به دلیل 
حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ممکن 
است تغییر کند و یا اینکه عوارض خاص بر کاالیی 
وضع گردد که این تغییرات به موجب ماده 11 آئین 
نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره 
1 ماده 6  و تبصره ماده 13 قانون امور گمرکی شامل 
کاالهای موجود در اماکن گمرکی و کاالیی که قبال 
برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل صادر 

شده است نمی شود.  
تضمین حقوق ورودی:

با  وارداتی  کاالی  ترخیص  جهت  کاال  صاحب 
توجه به نوع کاال میتواند به منظور پرداخت حقوق 
ورودی از تضمین )میزان آن حسب مورد توسط 
گمرکی  امور  قانون   10 ماده  اساس  بر  گمرک 

تعیین می گردد( استفاده نماید.
نگهداری کاالدر انبارهای
 اختصاصی و خصوصی:

در صورت درخواست صاحب کاال، کاالی تجاری 
ترخیص نشده میتواند به انبارهای خصوصی و انبارهای 
اختصاصی انتقال یابد. )ماده 27 قانون امور گمرکی(

متروکه شدن کاالی موجود در انبار:
مدت مجاز نگهداری کاال در انبارهای گمرکی از 
تاریخ تحویل کاال به این اماکن سه ماه است و بعد 
از پایان اعتبار مجاز توقف کاال در انبار تا زمانی 
که کاال توسط سازمان اموال تملیکی به فروش 
نرسیده است صاحب کاال حق دارد پس از اعالم 
انجام  برای  و  مراجعه  مذکور  سازمان  به  گمرک 
ترخیص قطعی کاالی خود اقدام نماید. )تبصره 1 

ماده 33 قانون امور گمرکی(
تشریفات گمرکی:

گمرک ایران در راستای دولت الکترونیک سامانه 
اندازی کرده است  راه  جامع گمرکی را طراحی و 
که موجب کاهش زمان ترخیص،دور اظهاری)عدم 
امور  انجام  حضور صاحب کاال( در گمرک جهت 
این  در  اطالعات  شفافیت  همچنین  و  گمرکی 
سازمان شده است.ضمنا گمرک ایران در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی برای صادر کنندگان نمونه 
و واحد های تولیدی جهت صادرات کاال ی خود 
با ارسال بخشنامه ها  و دستورالعمل های متعدد، 

تمهیداتی در نظر گرفته است.
موارد اختالفی صاحب کاال 

و گمرکات ستادی:
و  گمرکی  اختالفات  به  رسیدگی  کمیسیون  ایجاد 
کمیسون تجدید نظر رسیدگی به اختالفات گمرکی 
در گمرک ایران. )ماده 1۴۴ و 1۴6 قانون امور گمرکی(

اقتصاد،گمرک،تجارت

شاملو - پویش “ هفته ملی سالمت مردان ایرانی” همه 
ساله در هفته اول اسفند ماه با هدف اطالع رسانی و حساس 
سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویت های 

سالمت مردان کشور ، برگزار می گردد .
و  استحکام  موجب  که  است  موضوعی  مردان  سالمت 
نیروی کار جامعه شده و توسعه کشور  ارتقای سالمت 

را در پی خواهد داشت . مردان نسبت به زنان در معرض 
هستند  بیشتری  شغلی  و  محیطی  خطر  فاکتورهای 
و  اعتیاد   ، الکل   ، سیگار  مانند مصرف  غلطی  عادات  و 
استرس شغلی در آنها بیشتر است ، از سوی دیگر مردان 
کمتر به پزشک مراجعه نموده و مراجعه به مراکز درمانی 
را به دالیل مختلف تا بروز مراحل خطرناک و پیشرفته 

بیماری به تاخیر می اندازند . 
در سال جاری نیز با توجه به اهمیت و شیوع کم تحرکی 
در جامعه و تاثیر آن بر ابعاد سالمت افراد از بیماری های 
قلبی عروقی و سرطان ها به عنوان مهم ترین علل مرگ و 
میر و عوامل خطرمهمی مانند چاقی و چاقی شکمی ، فشار 
خون باال ، دیابت و ... تا مشکالت روانی اجتماعی ، اسکلتی 

عضالنی و... ، فعالیت بدنی به عنوان محوراصلی پویش 
فوق انتخاب و شعار “ورزش ؛ کلید طالیی سالمت مردان “

تعیین شده است.ضمناً به اطالع می رساند کلیه افراد در 
هر گروه سنی ازجمله گروه سنی میانساالن )30-59 سال( 
می توانند جهت تشکیل پرونده و انجام مراقبتهای بهداشتی 
همراه با آزمایش قند و چربی به صورت رایگان به مراکز 
خدمات جامع سالمت ، پایگاه ها و خانه های بهداشت در 

سطح شهرها و روستاها مراجعه نمایند

“هفته ملی سالمت مردان ایرانی ) 7-1 اسفند ماه ( گرامی باد “

سینما و چهره ها

سعید آقاخانی: در دوران 
ممنوع الکاری بازاریاب 

زعفران بودم!

فارس - سعید آقاخانی درباره دوران ممنوع الکاری 
گروه ساعت خوش گفت: یادم می آید در آن زمان 
هر ده روز برای یک گروه کار می بردم حتی برای 
گروه ورزش هم طرح بردم اما نگذاشتند کار کنیم.

بازاریابی  حتی  دربیاورم  پول  اینکه  برای  هم  من 

زعفران کردم! شاید باورتان نشود اما من در آن کار 
خیلی موفق بودم!او درباره اینکه چرا بعد از ساعت 
اظهار  نکرده  کار  مدیری  مهران  با  دیگر  خوش 
داشت: جنس کارهایی که او می سازد به من و رضا 
عطاران نمی خورد. وی که سابقه همکاری با اصغر 
فرهادی را دارد گفت ایشان تاثیرات بسیار خوبی در 
تلویزیون گذاشته و از آنجایی که یک زمانی هرچقدر 
طرح می بردم به در بسته می خوردم فرهادی برای 

ساخت هندوانه شب یلدا خیلی از من حمایت کرد.

نسرین کاری - نمایش “استندآپ کمدی” اغلب به 
عنوان یکی از سخت ترین انواع نمایش تلقی می شود. 
این نوع از کمدی اساسا متشکل از یک فرد است که 
در مقابل حضار می ایستد و برای خنداندن آن ها تالش 
می کند. بسیاری از متخصصان می گویند که کمدی 
ایستاده یا کمدی “استندآپ” نوعی از کمدی است که 
در آن اجرا کننده بدون وجود”دیوار چهارم” مستقیم با 
شنوندگان صحبت می کند. این نوع نمایش در سالهای 
اخیر مورد توجه قرار گرفته است و به تازگی ابوالفضل 
خاوران  شبکه  در  که  هنرمند همشهری  زاده  نخعی 
هنرنمایی می کند، به جشنواره استداپ کمدی برنامه 
خندوانه راه یافته و منتظر مرحله نهایی و رای دوستداران 

است این بهانه ای شد که گفتگویی با او داشته باشیم:

استندآپ کمدی گونه ای از طنز سینمایی 
که فرد به خاطره گویی می پردازد

من  هستم،  ساله   37 کند:  می  عنوان  زاده  نخعی 
“استنداپ” را یک رشته طنز از بازیگری می دانم که 
بخشی از خاطره گویی به زبان طنز است.  وی با بیان 
اینکه فعالیت هنری خود را از سال 75 در انجمن نمایش 
شهر بیرجند شروع کردم می افزاید: اساتید بزرگی چون 
آقایان علی شریفی، محسن حسین زاده، مهدی رحیمی، 
حسین عباس زاده  داشته ام.   وی خاطر نشان می کند 
کارم را با صدا و سیما سال 86  با برنامه سفره قندی 

شروع کردم و اولین کارهایم تئاتر بود. 

اکنون در برنامه زیر بازارچه 
صدا و سیما نقش آفرینی دارم

این هنرمند هم استانی یادآور می شود: اکنون هم هر 
شب برنامه زیر بازارچه از شبکه خاوران در حال پخش 
است که تا 28 اسفند نقش آقای افق را دارم که به لطف 
همشهریان بازخورد بسیار خوبی داشته است .وی با اشاره 
به اینکه  برنامه ای موفق  است که به دل مردم بنشیند 

ادامه می دهد: برنامه زیر بازارچه متشکل از کادری با 
تجربه و کار تیمی است و طی 2 ماه گذشته پیامک 
های انرژی بخشی  زیادی حتی از شهرهای بوشهر، 
خوزستان، سیستان و بلوچستان داشته ایم.  و به طور 
قطع هماهنگی و یکدلی عوامل برنامه تاثیر مثبتی در 
موفقیت برنامه بوده است. هنرمند هم استانی یادآوری 
می کند: ساکن مشهد و  حسابدار  هستم  با صدا و سیما 
قرارداد کاری دارم. اکنون برنامه زیر بازارچه ساعت 9 تا 

10 شب تا پایان سال از صدا و سیمای استان پخش می 
شود. وی یادآوری می کند: جا دارد از سرکار خانم مریم 
هاشمی نویسنده برنامه که با وجود 3 بچه کوچک به 
موقع داستان شب را آماده می کند و چون با روحیات 
من کامال آشناست نقش های را طراحی می کند که 
با خصوصیات بازیگری من همخوانی کامل دارد تشکر 

ویژه داشته باشم. 

مهمترین کارهای هنری ام  
تلکست و پلیس نامحسوس هستند

نخعی زاده اظهار می کند: از مهمترین کارهای هنری 

مجموعه سی دی های طنز به نام تلکست، اسپلونک، 
زنبلوق و بسته های طنز نمایشی برای شبکه نسیم به 
تهیه کنندگی دوست و همکارم محمد رضا زمانی پور 
بود که خیلی گل کرد و به لحاظ کیفیت کار و حرفه ای 
بودن از تهران تقدیر نامه گرفت. وی یادآور می شود: در 
سال 93 برنامه کوچه باغ ، نمایش شبانه نقاش در شبکه 
خاوران به کارگردانی آقای صادقی مورد استقبال قرار 
گرفت یک سریال 13 قسمتی هم در شبکه خراسان 

رضوی در سالهای 88-87 پخش شد که در آن هم 
ایفای نقش داشتم. 

سه هنرمند بیرجندی برای برنامه 
استنداپ خندوانه کاندیدا شده اند

به گفته نخعی زاده از بیرجند سه نفر هنرمند استنداپ 
کمدی انتخاب شده اند که یکی من و مسعود مسعودیان 
و محمد خزائی هستند و این یک افتخار برای شهر و 
استان است و از همشهریان درخواست  می کنم که 
به هر سه نفر رای بدهند و منافع شهری را بر منافع 
شخصی ارجحیت بدهند.وی با بیان اینکه  در اولین 

مرحله  از خندوانه 200 نفر ویدئوی سه دقیقه ای ارسال 
کرده اند  که در مرحله بعدی با ارسال یک ویدئوی دیگر 
100 نفر نهایی انتخاب می شوند تصریح می کند:  افراد 
انتخابی در برنامه غربال خواهند شد و مرحله به مرحله 
تعدادی حذف می شوند و درنهایت نفرات برتر انتخاب 
می شوند. وی ضمن یادآوری اینکه تا اول اسفند  منتظر 
اعالم برای ارسال  ویدئو دوم برای شرکت در مسابقه 
خندوانه  هستیم می افزاید: از همه همشهریان و هم 
استانی ها  می خواهم در اپلیکشین خندوانه و شبکه 
های مجازی به هنرمندان استان رای دهند تا با حمایت 

آنها به مسابقه راه یابند. 

مسئوالن استان با دید بازتری
 به برنامه های نمایشی و طنز نگاه کنند

هنرمند بیرجندی با اشاره به اینکه مسئوالن استان با دید 
بازتر به برنامه های نمایشی و طنز نگاه کنند  ادامه می 
دهد: این تیپ کارها که هنرمندان بزرگی هم در استان 
دارد شناخته شود و فصلی نباشد و دنباله دار باشد.به گفته 
وی  چون صدا  و سیما 2۴ ساعته شده  قابلیت  اضافه 
شدن آیتم های خوب که  افراد بیشتری را  جذب  کند را 
دارد.  وی معتقد است: طی سالهای اخیر صدا و سیمای 
استان پله های ترقی را پیموده است   و این ترقی را 
مدیون مدیران سیما  آقای مسبوق و زحمات علی وفادار 
است.او می افزاید:  خدا را شکر اتفاق های خوبی در  
صدا و سیما افتاده و مدیرکل صدا و سیما نگاه مثبتی به 
نمایش و طنز، ارتباط با مردم دارد.نخعی زاده یک مطلب 
طنز هم می گوید و اصرار  می کند که حتما چاپ شود:

و چربی  دیابت  نگران  بیرجند دیگر  “مردم 
خون نباشید چون با آسفالت های سطح شهر 
و سرعت گیرهای آن فقط 50 دقیقه با ماشین 
تردد کنید هر چی غذا خوردید هضم می شود 
و جای تشکر دارد از شهرداری که به فکر 

سالمت مردم هستند”

برنامه ای موفق  است که به دل مردم بنشیند
گفتگوی اختصاصی آوا با ابوالفضل نخعی زاده هنرمند و طنز پرداز بیرجندی

عکس : ایمان کاربر

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله

05632323179 - 09153634767

3 روز مانـده به جشــن 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

ما خیلـی بـاحالیـم 
3020:1۵ :14:4۵16شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

آینــه بغـــل                
18:1۵21:4۵شروع سانس



یکشنبه  *  6  اسفند  1396 * شماره 4014 

گوشه گیری نوجوانان را جدی بگیرید

گوشه گیری و انزوا از جمله معضالت دوران نوجوانی است 
که با درمان نشدن، مشکالت بزرگتری را در آینده برای 
فرد ایجاد می کند.کاشانی روان شناس عمومی اظهار کرد: 
نوجوانی مرحله ای از زندگی است و دارای ویژگی هایی 
از جمله افزایش هیجان و عواطف، ترس، محبت، خشم، 
تغییرات جسمی، استقالل و زود رنجی است و اطرافیان، به 
ویژه والدین نقش موثری در کنترل این رفتار در نوجوانان 
دارند.وی ادامه داد: یکی از مهم ترین ویژگی های دوره 
نوجوانی گرایش به انزواطلبی است، گرچه نوجوان بیشتر 
وقت خود را در کنار همساالن و گروه دوستان می گذراند، 
اما تمایل به گوشه گیری و غرق شدن در افکار و آرزوها 

در او وجود دارد.
این روان شناس گفت: کم رویی و انزواطلبی از رفتارهای 
شایعی است که فرد را به شدت آزار می دهد و اگر درمان 
نشود، موجب بروز مشکالت دیگری مانند نبود اعتماد به 
نفس، افسردگی، اضطراب و زود رنجی می شود، همچنین 
و  نفس  بودن عزت  پایین  توانمندی،  احساس  نداشتن 
ناتوانی در بروز احساسات، بیان افکار و نظریات باعث 

جدایی فرد از فعالیت های گروهی می شود.
کاشانی تاکید کرد: عوامل متعددی از جمله غم و اندوه 
شدید و مداوم، فقر و تنگدستی، ضعف و نقص جسمانی، 
پذیرفته  درسی،  ماندگی  عقب  شدید،  حقارت  احساس 
ناامنی،  و  ترس  احساس  مدرسه،  و  خانه  در  نشدن 
نابسامانی های خانوادگی، جدایی والدین، بی پاسخ ماندن 
پرسش های کنجکاوانه، بی حوصلگی در برقراری ارتباط 
سالم با نوجوان، نبود الگوی اجتماعی مطلوب در خانه، 
محرومیت از محبت مادر، حضور نداشتن پدر در خانواده، 
اعتیاد والدین، اختالل در غدد فوق کلیوی، بیماری های 

طوالنی مدت نوجوان،   مهمی دارند.

هدیه فارغ التحصیلی

مرد جوانی، از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ماه ها بود که 
ماشین اسپرت زیبایی، پشت شیشه  های یک نمایشگاه به 
سختی توجهش را جلب کرده بود و از ته دل آرزو می کرد 
که روزی صاحب آن ماشین شود. مرد جوان، از پدرش 
خواسته بود که برای هدیه فارغ التحصیلی، آن ماشین را 
برایش بخرد. او می دانست که پدر توانایی خرید آن را 
دارد.  پدرش او را به اتاق مطالعه خصوصی اش فراخواند 
و به او گفت:من از داشتن پسر خوبی مثل تو بی نهایت 
مغرور و شاد هستم. سپس یک جعبه به دست او داد. پسر، 
کنجکاو ولی نا امید، جعبه را گشود و در آن یک انجیل زیبا، 
که روی آن نام او طالکوب شده بود، یافت. با عصبانیت 
فریادی بر سر پدر کشید و گفت: با تمام مال و دارایی که 
داری، یک انجیل به من می دهی؟ کتاب مقدس را روی 
میز گذاشت و پدر را ترک کرد. سال ها گذشت و مرد جوان 
در کار و تجارت موفق شد. خانه زیبایی داشت و خانواده 
ای فوق العاده. یک روز به این فکر افتاد که پدرش، حتمًا 
خیلی پیر شده و باید سری به او بزند. تلگرامی به دستش 
رسید که خبر فوت پدر در آن بود و حاکی از این بود که 
پدر، تمام اموال خود را به او بخشیده است. در حالیکه اشک 
می ریخت انجیل را باز کرد  کلید یک ماشین را پشت 
جلد آن پیدا کرد. در کنار آن، یک برچسب با نام همان 
نمایشگاه که ماشین مورد نظر او را داشت، وجود داشت. 
روی برچسب تاریخ روز فارغ التحصیلی اش بود و روی آن 

نوشته شده بود: تمام مبلغ پرداخت شده است.

اگر بتوانی کاری که بهتر از همه انجام می دهی و 
خوشحال هستی را انجام دهی، در زندگی از بیشتر 

مردم بسیار جلوتر خواهی بود.

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان 
است که توسط اژدها محافظت می شود: 
باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

در درگه ما دوست یک دله کن
هر چیز که غیر ماست آن را یله کن
یک صبح به اخالص بیا بر در ما
گر کار تو بر نیایـد آنگه گله کن

باور داشتن به عشق، آماده بودن برای رها کردن 
همه چیز به خاطر آن، و تمایل داشتن به ریسک 
کردن زندگیت برای آن، بزرگترین تراژدی است.

اگر دریچه های ادراک را شسته بودند، 
انسان همه  چیز را همان گونه
 که هست می دید: بی انتها.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و چون آیات ما بر او خوانده شود با نخوت روی برمی  گرداند چنانکه گویی آن را نشنیده ]یا[ 
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حدیث روز  

به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنی ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدواری او به خدا و خوش اخالقی اش و خودداری 
از غیبت مؤمنان. امام موسی کاظم )ع(

سبک زندگی

۷ روش برای اینکه بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید
روی  زیادی  حد  تا  دیگران  با  ما  ارتباط  برقراری  شیوه ی 
درآمد،  می گذارد.  تاثیر  کرد  خواهیم  تجربه  که  زندگی ای 
رابطه ها و مسیر شغلی ما همگی در گرو نوع برقراری ارتباط 
ما با دیگران است. فارغ از اینکه هدف ، شغل یا خواسته های 
شما چیست، راهی برای فرار از این مسئله وجود ندارد: این 
روابط شخصی است که دنیا را اداره می کند. در این میان 
چگونه برخی افراد قادرند در زمانی کوتاه تقریبا با هر کسی 
ارتباط برقرار کنند و در مقابل برخی شبکه ای خالی از رابطه 
دارند؟موفقیت ما در ارتباط با دیگران به این بستگی دارد 
که چقدر خوب بتوانیم حرف آنها را گوش بدهیم و آنها را 
بشناسیم. هرچه شما و طرف مقابلتان سریع تر بتوانید یکدیگر 
را بشناسید، با سرعت خواهید توانست رابطه ای ارزشمند خلق 
کنید. بسیاری از مردم، از جمله خود من، توصیه های زیادی 
نیازمند  کار  این  کرده اند.  دیگران  با  ارتباط  بهبود  مورد  در 
تعامل با دیگران است، بنابراین ارزش آن را دارد که بدانیم 
افراد معمولی چه نکاتی را در دیگران  می پسندند. در واقع چه 
چیزی باعث می شود که فردی را در زمینه ارتباطات اجتماعی 

فردی ماهر بدانند.

شنونده خوبی باشید 
شنونده خوبی بودن در باالترین جایگاه فهرست قرار دارد. 
دارد که  بستگی  این  به  دیگران  با  ارتباط  در  ما  موفقیت 
را  آنها  و  بدهیم  گوش  را  آنها  حرف  بتوانیم  خوب  چقدر 

بتوانید  سریع تر  مقابلتان  طرف  و  شما  هرچه  بشناسیم. 
رابطه ای  توانست  با سرعت خواهید  بشناسید،  را  یکدیگر 
ارزشمند خلق کنید. فردی که در زمینه ارتباطات اجتماعی 
مهارت خوبی دارد، می داند که دو گوش و یک دهان دارد 
و باید به نسبت این اعداد از آنها استفاده کند. زمانی که وارد 
مکالمه ای شدید، به حرف های طرف مقابل به دقت گوش 
دهید تا نیازها یا دغدغه هایش را بشناسید و بتوانید گامی در 

جهت رفع آنها بردارید.

رویکرد مثبتی در ذهنتان ایجاد کنید 
رویکرد شما نسبت به امور کلی اولین چیزی است که مردم 
از شما  می بینند. اگر رویکردی منفی نسبت به اوضاع داشته 
باشید، باعث می شود که مردم از شما خوششان نیاید و ازتان 
دور شوند. در عوض، یک رویکرد مثبت باعث می شود که 
مردم تمایل داشته باشند به سوی شما بیایند و با شما ارتباط 
برقرار کنند. به همین دلیل است که افراد حرفه ای دنیای 
کسب و کار مانند آهن ربا عمل می کنند. دیگران دوست دارند 
دور و بر آنها باشند و آن فرد را به دوستان و آشنایانشان نیز 

معرفی می کنند.

برای کمک به دیگران تالش کنید 
هستید؛  بلد  را  چیزی  چقدر  نیست  مهم  دیگران  برای 
قائل هستید.  اهمیت  آنها  برای  این مهم است که چقدر 

کمک کردن به دیگران به آنها نشان می دهد که برایشان 
نظرسنجی  این  به  پاسخ دهندگان  از  یکی  قائلید.  اهمیت 
گفته بود: »مردم می خواهند با کسانی ارتباط برقرار کنند 
به روش های  باشد.«  داشته  رویکردی همکاری محور  که 
به مردم کمک کنید، می توانید مقاله   گوناگونی می توانید 
مفیدی را برای آنها ارسال کنید یا شخصی را بهشان معرفی 

کنید که به طریقی برایشان مفید است.

صادق و اصیل باشید 
برای  شنوایی  گوش  یا  کنید  کمک  دیگران  به  می توانید 
عالقه ای  او  به  واقعا  اگر  اما  باشید،  داشته  حرف هایش 
روابط  که  افرادی  شد!  خواهد  متوجه  او  باشید،  نداشته 
باید  برقرار می کنند، می دانند که چطور  دیگران  با  خوبی 
رفتاری بستگی  اصالت  به  رفتار کنند. همه چیز  صادقانه 
دارد که از خود نشان می دهید. همه ما افرادی را دیده ایم 
که می خواهند صمیمانه رفتار کنند اما مشخص است که 

دارند ادا در  می آورند! ادا در آوردن هیچ گاه ماندگار نیست.

پیگیری کنید 
می کنید  ارائه  کسی  به  را  شانسی  یا  موقعیت  که  زمانی 
که هیچ وقت ماجرا را پیگیری نمی کند، خیلی زود از این 
که وقتتان را صرف این شخص کنید، ناامید خواهید شد. 
مهم نیست که فراخوان شما بخش کوچکی از اطالعات، 

از  یکی  باشد.  مهم  کاری  ارجاع  یک  یا  خاص  مالقاتی 
و  شبکه سازی  بحث  وقتی  که  بود  نوشته  پاسخ دهندگان 
ارتباط با دیگران پیش  می آید، »مهم این است که پیگیری 
کنید«. بسیاری از مردم فراموش می کنند که پیگیری کنند.

معتمد بودنتان را ثابت کنید 
یکی از پاسخ دهندگان نکته جالبی نوشته بود: »مهم نیست 
که شخصی چقدر موفق است. اگر من به او اعتماد نداشته 
باشم، با او کار نخواهم کرد.« زمانی که شخصی را به کسی 
معرفی می کنید، دارید آبرویتان را گرو  می گذارید. باید بتوانید 
به آنها اعتماد داشته باشید تا مطمئن باشید که آبرویتان در 

خطر قرار نمی گیرد.

قابل دسترسی باشید 
یکی از پاسخ دهندگان نوشته بود: »مردم آنچه که گفته اید 
یا انجام داده اید را فراموش خواهند کرد، اما هیچ گاه از خاطر 
نمی برند که چه احساسی بهشان داده اید.« شبکه سازی کارآمد 
نیازمند این است که قابل دسترس باشید. و اگرچه این مورد 
در انتهای فهرست هفت تایی ما قرار گرفته، اما چیزی است 
که افکار و عمل دیگران بستگی زیادی به آن خواهد داشت.

همه ویژگی هایی که برشمردیم، به مقوله »کاشت« مربوط 
می شوند. شما باید روابط متقابل و سودمندی را پایه ریزی 

کنید تا در آینده از مزایای آنها بهره مند شوید.

جدول کلمات                        

نگهبان   - بانگ شتر   - افقي: 1 
از   -2 دريغ  افسوس،   - آتشكده 
بنادر مهم روسيه- نامی دخترانه 
در  شهرى   - پدر  بی  دختر   -3
پايتخت چك   - رضوى  خراسان 
گوشه  آزمايشگاهی-  شيشه   -4
اى در آواز افشارى- درياچه عميق 
اندونزى 5- تكخال - دالور تورانی 
درونی  برانگيختگی   - شاهنامه 
6- استحكام - تنظيم كلی موتور 
پيشوند  الكترونيكی -  با دستگاه 
قيمت  آمدن  پايين   -7 سلب 
پوستان  سياه  موسيقی  شيوه   -
 8 روغنی  هاى  دانه  از   - آمريكا 
- نگين انگشتر - كثيف و آلوده 
لوله   - چران  چشم   -9 رونق   -
 - فاضالب  انتقال  براى  سيمانی 
هم  خاندان-   -  10 پشتگرمی 
گداز 11  و  سوز  با  گريه  زمانی- 
پزشك  دستور  طبق  تاندون-   -
مفعولی  نشانه   - كنيد  مصرف 
12- ماده اى كه از سوزاندن شكر 
بسيار  مارى  آيد-  می  دست  به 
اسباب  نوعی   -13 ميان  سمی- 
اهل   - بدقواره  و  درشت  بازى- 
روستا 14 - ساز بادى بلوچستان 
تأليف  شيعه  اربعه  كتب  از   -
برنامه  ميان   -15 طوسی  شيخ 

تلويزيونی- نردبان -  دروغی.
رنگ  در  اى  شيوه   -1 عمودي: 
كره  رزمی  ورزش   - مو  كردن 
درخت  دستی-  آسياب   -  2 اى 
پدرمرده-   -3 تخمك  خرما- 
از   -4 طاليی  فروش-  ابريشم 
هيئت  چوبين-  بهرام  سرداران 
وزيران- چك مسافرتی 5- هدايت 
كننده- آنكه در گذشته می زيسته 
است- مساوى 6 - دو يار همقد 
- حماسه سراى نامی يونان- شهر 
جنوبی ايتاليا 7- بی حس شدن 
نقشهاى  ايجاد   - بدن  از  عضوى 
و  سقف  روى  تزئينی  برجسته 

ديوار- مرغ همسايه! 8- سبيل - 
نوعی پارچه نخی ظريف - نوعی 
ماهی 9- از مواد مخدر - مجراى 
منزل  چهارمين   - هوا  تهويه 
گانه  سه  نيروهاى  از   -  10 قمر 
ارتش- بلبل - عددى مفرد 11- 
رطوبت - اراذل و اوباش - دوستی 
خالص 12 - كامپيوتر قابل حمل 
- حركتی در ژيمناستيك - گرد 
و خاك 13- متحير- فطرى- به 
مقام قرب الهی رسيده 14- آحاد 
تازه  شاخه  بانی-  ديده  اتاق   -
روييده درخت 15 - سلول بيگانه 

خوار - اولين دوره شاهنامه.

جدول 4014

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

123456789101112131415
رکنوساهبرگوشوم1
ورایریاتمیمصت2
ادلسیدوانورال3
نارگنکنامللا4
کریگنیاسوتاش5
ایتیگنراقلای6
ودکنیوزقراغت7
یلهانادانلدنس8
بتاکهیامنیاب9
اراجامکیعارک10
مزارمهکبنتوش11
اپبوابراونان12
تامتسرخفلعهرا13
ولالتارسانانس14
رتناموکدروادای15

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

صورت نقد و اقساط به  فروش می رسد.
09158254172

به یک راننده پایه دوم )با مدارک کامل( 
جهت حمل دارو با ایسوزو نیازمندیم.

09105090470 -09152475363

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 
امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 

طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203
32233854 - 32236199 

برنامه نویس وب مسلط
 Java scrlpt به زبان برنامه نویسی  

یا PHP و بانک اطالعاتی  
SQL server نیازمندیم.  

09151615341- راستگو

تعدادی کارگر ماهر )آقا( جهت کار 
در رستوران نیازمندیم. 

آدرس: بین حکیم نزاری 5 و 7 
رستـوران نـویـد 

ساعت حضور 9 صبح تا 4 عصر

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 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، 

پالستیک، اکرولیک ،  مولتی کالر،  
کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

اخالق، انصاف، کارخوب  09156633230- برگی
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

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

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 

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

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

09157213571 - صالحی منش
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هفته نامه سالمت- »آب مروارید« جزو شایع ترین اختالالت بینایی و 
یکی از 3 عامل اصلی نابینایی است. آب مروارید به معنی این است که 
عدسی چشم شفافیت خود را از دست بدهدتا زمانی که آب مروارید به مرحله 
پیشرفته نرسیده و فعالیت های روزمره شخص را مختل نکرده است، درمانی 
الزم ندارد، اما زمانی که بیماری کامال پیشرفت کرده باشد، تنها روش 
درمان عمل جراحی است. عمل شامل خارج کردن عدسی چشم از یک 

شکاف کوچک به وسیله دستگاه مخصوص به نام »فیکو« و نصب عدسی 
مصنوعی )لنز( داخل چشم است. امروزه این عمل جراحی بسیار رایج است 
و به طور سرپایی انجام می شود و در بیش از 95 درصد موارد با موفقیت 
C همراه است و بینایی بسیار بهبود می یابد. خوراکی های سرشار از ویتامین

مصرف مکمل های ویتامین C و مواد غذایی سرشار از آن مانند مرکبات، 
کیوی، توت فرنگی و... تاثیر پیشگیرانه ای نسبت به تشکیل آب مروارید دارد. 

جالب است بدانید تجمع ویتامین C در عدسی چشم بیشتر از سایر اندام ها 
و قسمت های بدن است. در صورتی که آب مروارید تشخیص داده شود 
می تواند با مشورت پزشک مکمل های این ویتامین را نیز مصرف کند. یک 
مکمل طبیعی از ویتامین C و بتاکاروتن که تاثیر عالی بر بینایی دارد را نیز 
می توان به راحتی در منزل تهیه کرد. کافی است آب 2 برگ آندیو، 2 ساقه 

کرفس، مقداری جعفری و 5 عدد هویج را با هم مخلوط کنید .

همهچیزدربارهآبمروارید

چای یخ و تلخ؛ ۵ خاصیت این 
نوشیدنی به ظاهر بدمزه!

نت نوشت- نوشیدن چای در بعضی از کشورها 
از جمله ایران نوشیدنی رایج هر روزه است که 
متاسفانه در بیشتر مواقع آن را با قند و شکر یا 
نبات و پولکی یا هر شیرینی دیگری میل می کنند 
که از شکر سفید تهیه شده است.چای یخ بدون 

شکر 5 کالری کمتر، چربی صفر، شکر صفر و 
کربوهیدرات بسیار کمی دارد که یک نوشیدنی 
عالی برای سرعت بخشیدن به سوخت و ساز 
بدن و در نتیجه کاهش وزن است. همچنین 
چای حاوی منیزیم، فلوراید و میزان متنوعی از 
فالوونوئیدها است و کاتچین موجود در آن یک 
آنتی اکسیدان بی نظیر است و از بیماری های 

قلبی پیشگیری می کند. 

خواص شگفت انگیز کشمش

نت نوشت-میان وعده های غذایی به اندازه وعده 
های اصلی مهم هستند. اگر برای سالمتی خودتان 
اهمیت قائل هستید کشمش را هم به رژیم روزانه 
خود راه دهید.1- با کاهش خطر بیماری های لثه، 
سالمت دهان و دندان چندین برابر افزایش پیدا می 
کند. کشمش به دلیل دارا بودن فیتو شیمیایی و ضد 

میکروبی از رشد سلول های سرطانی در ناحیه دهان 
جلوگیری می کند.2-کشمش به دلیل دارا بودن فیبر 
باال، مشکالت گوارشی مانند یبوست و اسهال را هم 
به خوبی حل می کند. الیافی که در این میوه وجود 
دارد کمک می کند تا حرکات روده منظم تر و بهتر 
صورت گیرد و هضم غذا سالم انجام شود. 3-افرادی 
که دارای فشار خون باال هستند  می بایست بیشتر از 

دیگران کشمش مصرف کنند .

حذف صبحانه و بیماری های 
در کمین نشسته

سالمت آنالین- پالک ها در واقع از ته نشین 
در  مواد  دیگر  سایر  و  کلسیم  چربی ها،  شدن 
عروق شکل می گیرند. پالک ها سبب سخت و 
باریک شدن عروق می شوند. مشکلی که بر اثر 
این حاالت به وجود می آید آترواسکلروز یا همان 

آترواسکلروز  می شود.  نامیده  شریان ها  تصلب 
می تواند بروز حمله های قلبی، سکته های مغزی 
و دیگر بیماری ها را در پی داشته باشد.افرادی که 
صبحانه را نادیده می گیرند به طور کلی این وعده 
غذایی را برای ساعت های دیرتر از زمان مورد نظر 
برنامه ریزی کرده اند. این افراد در مقابل کسانیکه 
صبحانه می خورند به طور طبیعی در ساعت های 

بعدی روز کالری بیشتری مصرف می کنند.

بی عالمت ترین سرطان بدن
 را بشناسید 

فارس- یکی از بی عالئم ترین سرطان های بدن 
سرطان پروستات است که اگر ما دنبال کشف آن 
نباشیم شاید تا زمانی که منتشر نشده است هیچ 
عالمتی نداشته باشد.بر خالف بزرگی پروستات که 
باعث فشار به گردن مثانه شده و خود را با عالئمی از 

قبیل کاهش سرعت پرش ادرار، باریک شدن ادرار، 
قطره قطره آمدن ادرار، دو شاخه شدن ادرار، باقی 
ماندن ادرار در مثانه و عدم تخلیه کامل مثانه نشان 
می دهد.نتیجه اینکه ما نباید منتظر ایجاد عالئم و 
نشانه های سرطان پروستات باشیم و در صورتی 
که باالی 50 سال هستید، سابقه خانوادگی سرطان 
پروستات در پدر و عمو را دارید حتماً برای  چکاپ 

به دکتر متخصص مجاری ادراری مراجعه نمایید.

از خواص معجزه گر قارچ
 غافل نشوید!

نت نوشت- از جمله مزایایی که قارچ برای سالمتی 
انسان دارد این است خاصیت ضد سرطانی در آن 
نهفته است. مطالعاتی که بر روی قارچ ها صورت 
گرفته است نشان می دهد که قارچ ها باعث 
تولید سلول های توموری و همچنین  کاهش 

کاهش وزن تومور ها می شونداز دیگر خواص 
قارچ توانایی محافظت از قلب در برابر بیماریهای 
مرتبط با آن است. قارچ حاوی اسید آمینه ای به نام 
 EGT اصطالحی در  یا   ergothioneone
است. این اسید طیف گسترده ای از استرس زائی 
سلول ها را از بین می برد. همین امر سبب کاهش 
سطح التهابات، محافظت از قلب در برابر عروق 

خونی و کاهش سطح کلسترول خون است.

یادداشت

علومانسانیباعثهمزبانی
وهمفکریبینمذاهب
گوناگوناسالمیمیشود

*شقیر 

در جمهوری اسالمی ایران تالش های بسیاری برای تحول در علوم انسانی و 
اسالمی سازی آن صورت گرفته که بدون تردید آثار و نتایج بسیاری داشته و 
چشم اندازها و نقشه های عملیاتی برای نتیجه بخشی این تالش ها ترسیم شده 
است؛ اما برای رسیدن به نتایج کامل تر، الزم است به امور دیگری نیز توجه 
شود؛ ازجمله تعامل بهینه جوامع اسالمی با یکدیگر در این موضوع است که 
به ثمربخشی هرچه سریع تر این پروژه کمک شایانی می کند.هنگام بررسی 
طرح ها، متوجه شدیم که در طرح پیشنهادی ایران، مبانی و کلیات بسیار پررنگ 
است و به فروع و جزئیات توجه ناچیزی شده است که چه بسا به دلیل تأثر فضای 
علمی ایران از فلسفه اسالمی است؛ اما در طرح های دولت ها و صاحب نظران 
غربی در همین موضوع، به جای توقف در کلیات و مبانی، بر امور عملیاتی و 
جزئیات تأکید شده بود و واقع و عینیت را مد نظر قرار داده بودند.در مورد نظریه 
 های متفکران اسالمی، با توجه به ریشه های این نظریات، چنین تصور می شود 
که طبیعتاً شاخه هایی پربار نیز دارد؛ اما متأسفانه ثمرات این نظریه ها که امروز نزد 
ما مسلمانان هست، تناسبی با آن ریشه های تنومند ندارد. لذا باید به سمت وسویی 
حرکت کنیم که ضمن حفظ قوت در مبانی و ریشه ها، در امور عملی نیز ضعف 
و نقص نداشته باشیم. باید تفکر و نظریه پیوسته بسط یابد و مفردات و قضایای 
تفصیلی حاصل گردد و نتایج این نظریات، به مردم برسد و در جامعه اجرا شود.
روشی که امروزه در اسالمی سازی علوم وجود دارد، روش تأسیسی نیست. ما در 
نهایت امر می خواهیم که نظریات مان را به شیوه اصیل بنا کنیم. لذا بر ماست که 
ابتدا مبانی را منقح کنیم؛ سپس به سوی طبقه های بعدی ساختمان علم برویم 
که طبیعتاً باید با مبانی و ارزش های ما انسجام و تناسب داشته باشند و از این 
مبانی استمداد می گیرند. در این صورت اگر حتی از مواد و عناصری استفاده کنیم 
که در شرق و غرب تولید شده باشند، ولی با این ریشه ها و مبانی انسجام دارند، 
گمراه نمی شویم و برای اینکه این بناها و طبقه های بعدی را بسازیم، باید بدون 
هیچ گونه مشکلی از این عناصر در سیستم خودمان استفاده کنیم.ما کماکان در 
ابتدای مسیر هستیم و هنوز گام های جدی و اساسی برای رسیدن به این مهم 
برنداشته ایم؛ اما هنگامی که به چارچوب توجه داشته باشیم، چه بسا سریع تر به 
نتیجه برسیم.متأسفانه خألهای بسیار مهمی در بین متفکران و متولیان این 
امر وجود دارد که مانع بزرگی برای رسیدن به این هدف است؛ این مسئله در 
لبنان بسیار بیشتر به چشم می خورد؛ اما امتیاز علوم انسانی این است که باعث 
هم زبانی و همفکری بیشتر بین مذاهب مختلف اسالمی می شود؛ زیرا در مراحل 
روبنایی که همان تولید شاخه های گوناگون علوم انسانی است، شیوه و مسیر غالبًا 
عقالیی است. اگرچه مناهج و اسلوب های ما برگرفته از نقل است؛ با استفاده از 
روش هایی که مورد اتفاق نظر مذاهب مختلف است، می توان گامی در مسیر 

اتحاد و تقریب جوامع اسالمی برداشت.

 تیم کشتی شهرستان بیرجند شرکت کننده در مسابقات قهرمانی استان خراسان سال 1339 - مشهد مقدس کوهسنگی 

از پایین آقایان : مرحوم فاروق فرقانی، احمد معاشری، محمد مهرور، محمود اطلسی، فیضی، یعقوبی ، مرحوم دربان، )سرپرست( رضایی طلب     عکس: اصغری 
کاریکاتور مجید ادیبی  
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کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

فروش زمین 220 متر 
شمالی با سه طبقه روی 

پیلوت، نسرین 3/1،سند آزاد 
09155616598

فروش منزل ویالیی 
توحید، متراژ 300 ، زیر 
بنا280 ، بازسازی شده 

09155616598

فروش آپارتمان85 متری  
سایت اداری، طبقه3، 

دوخواب ، تراس بزرگ با 
امکانات 09909811802

فروش منزلی درحاجی آباد  
 نوساز و صفر،110متر، زیربنا 
98 ، دو خواب ، فی 55 م 

09155625268

منزل فروشی در بهلگرد
 با چشم انداز عالی

تلفن تماس : 
09159617670

خریدار منزل ویالیی در 
رقویی به صورت 
نقدی یا معاوضه
09035267746

رهن و اجاره

متقاضی  اجاره ای
 محدوده عدل، 

پاسداران، مدرس، غفاری 
09157211732

جویای کار

راننده جهت کار
 در آژانس
 نیازمندیم.

09385411142 

راننده با ماشین آماده 
همکاری در آژانس 

مهرشهر شیفت بعدظهر 
09370080964

به یک جوان جهت 
کار درکارگاه چاپ با 

ضامن معتبر نیازمندیم 
09158642095

جویای کارتک شیفت
 هستم 31ساله
تلفن تماس :  
09158651034

به چند نفر جهت خدمات 
نظافتی نیازمندیم
تلفن تماس : 

09338519723

به تعدادی راننده با خودرو 
جهت کار در اژانس واقع 
در مهر شهر نیازمندیم 

09151637139

یک نیروی اتو کار ماهر
 جهت کار در 

 خشکشویی نیازمندیم
09155631646

راننده با ماشین 
جهت کاردر آژانس

 خیابان نبوت نیاز داریم 
09151608353

راننده جهت کار 
در آژانس
 نیازمندیم

09154712246 

به شاگرد ماهر برای
 آرایشگاه بانوان

 نیازمندم. 
09395115157

به تعدادی راننده با خودرو
در آژانس
 نیازمندیم.

09153637069 

شرکت دارویی
 جهت توزیع به یک راننده 

پایه 2 نیازمند است 
09152475363 

یک نیروی ماهر
 به کارواش برای 

شیفت عصرساعت 3 الی 23
09378672064 

یک نیروی ماهر به کارواش 
برای شیفت عصر نیازمندیم 

ازساعت 3تا10
09368604783

آژانس با زنگ خور باال 
نیاز به تعدادی راننده تمام 

وقت و نیمه وقت دارد 
09395265120

جویای کار: نظافت پله و 
پیلوت ، منازل و ادارات

 انجام می شود 
09159621788

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 

تمام وقت و نیمه وقت 
09385615244

به تعدادی راننده برای 
آژانس تمام وقت با ماشین 
مدل باال نیازمندیم . فوری 

09157234390

یک شرکت تولیدی به 
تعدادی نیرو جهت بازاریابی 

تلفنی نیازمند است. 
09903576554

به تعدادی راننده باماشین 
جهت کاردرآژانس به 

صورت تمام وقت نیازمندیم. 
 09159620459

خودرو

فروش ساندرو
 اتومات  

بهمن 95، تمیز وکم کار 
09153622869

 سانتافه 2017 ، صفر
قیمت  استثنایی
 تلفن تماس : 

09151630158

خریدار هاچ بک 111 
سفید

  فنی سالم 
09158610069

111خشک سفید با بیمه ، 
مدل97سند به نام خریدار 

تحویل تا آخرسال فی 23 م 
09301884247

خریدار 206 سفید
 تمیز ، مدل 81/80 

 فنی سالم   
09153620886

فروش فوری پراید دوگانه  
مدل88 ، سفید سالم 

بیمه9.97 فی12500ت 
09159658433

متفرقه

مغازه لبنیات محلی با کلیه 
امکانات واگذار می گردد 

 فی 80م   09155666326 
 09159051370
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طرح نظارتی تعزیرات حکومتی ویژه نوروز در خراسان جنوبی اجرا می شود

 مدیرکل تعزیرات حکومتی از اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در استان خبر داد. منصور انصاری اظهار کرد: همانند سنوات گذشته و به منظور جلوگیری از تخلفات واحدهای 
صنفی و خدماتی در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروزی طرح نظارتی ویژه نوروز در استان اجرا می شود. وی با اشاره به اینکه طرح از ۱۵ اسفندماه جاری آغاز می شود، 
عنوان داشت: اجرای این طرح تا ۱۴ فروردین ماه سال آینده در استان ادامه خواهد داشت. وی اضافه کرد: در طول اجرای این طرح بالغ بر ۳۸ نفر همکاری خواهند داشت.

*  اولین کارگاه آموزش تخصصی تکنولوژی روز گلخانه 
در خراسان جنوبی برگزار شد.

* دو ایستگاه ویژه معلولین در مزار شهدا توسط معاونت 
عمران و حمل و نقل شهرداری بیرجند ایجاد شد.

با  درمیان  رزه  تاالب  گفت:  دامپزشکی  مدیرکل   *
همکاری محیط زیست از نظر بیماری آنفلونزای فوق 

حاد پرندگان و بیماری های آبزیان پایش شد.
خراسان  دانشجویان  شطرنج  سیمولتانه  *مسابقات 

جنوبی در بیرجند برگزار شد
* افزایش سقط جنین دام ها در پی خشکسالی های اخیر

حسینی- صبح دیروز چهل و هشتمین جلسه 
شورای شهر با دستور کار بررسی نامه های 
کمیسیون عمران و پیگیری درخواست های 
بنیاد  اراضی  فروش  از  حاصل  عواید  مردم 
مستضعفان با حضور مدیر کل این بنیاد برگزار 
شد.یکی از نامه های قرائت شده توسط میری 
به  اعتراض  درباره  عمران  کمیسیون  رئیس 
مبلغ باالی حق پارکینگ بود که وی عنوان 
کرد: فروش پارکینگ مسکونی و تجاری که 
و شهرداری  بوده  ممنوع  نیست  تامین  قابل 
باید در قبال غرامتی که می گیرد در همان 
محله پارکینگ ایجادکند. وی با بیان این که 
مجموعه  هیچ  برای  کار  پایان  صدور  اجازه 
اداری حقیقی و حقوقی  تا قبل از مشخص 
شدن وضع پارکینگ وجود ندارد، اضافه کرد: 
شهرداری نیز نباید از مالک تعهدی مبنی بر 
این که درآینده پارکینگ را تامین خواهد کرد، 
بگیرد. این عضو شورا همچنین تصریح کرد: 
هر فردی که پنجره ای غیر قانونی به خانه 
دیگران باز کند، کاری به این که یک بار به 
کمیسیون ماده  رفته نداریم و پنجره تخریب 

خواهد شد و باید ارتفاع آن را کاهش دهد.

 به دستور دادستان کل نیاز است برای 
آمار برداری از درختان قطع شده

تغییر خیابان ۱۵ خرداد از محله ای به ناحیه 
ای، استفاده از ظرفیت عرضه محصوالت با 
تعاونی زندانیان  بنیاد  پایین تر توسط  قیمت 
سازمان  برای  سپاری  برون  درخواست   ،
اتوبوسرانی شهرداری و اجرای هر چه سریعتر 
کار  )تمام  واحد  خدمت  میز  العمل  دستور 
مردم سر یک میز انجام شود و در راهروها 
سرگردان نشوند( در تمام ادارات از دیگر نامه 
های قرائت شده بود. در ادامه تقی زاده رئیس 
فضای  درباره  جلسات  نتیجه  شهر  شورای 
گفت:  و  اعالم  را   0۴ پادگان  اراضی  سبز 
فضای سبز ۱۸ هکتار ضلع شمال بلوار قرنی 
حدفاصل ضلع صیاد شیرازی که به شهرداری 
توسط  آن  آبیاری  است،  شده  داده  تحویل 
شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
انجام خواهد شد، ۱۸ هکتار ضلع غربی بلوار 
که  نیز  قرنی  بلوار  شمال  در  ناصری  شهید 
تحویل سازمان مسکن و شهرسازی است، به 
استثنای مستحدثات نزاجا، تحویل شهرداری 
شود و تا تاریخ تحویل قطعی مسئولیت حفظ 
بود.  خواهد  مالک  با  درختان  از  نگهداری  و 
وی درباره درختان اراضی قدیم پادگان  نیز 
عنوان کرد: با توجه به ممانعت فرمانده پادگان  
مبنی بر آمار برداری از درختان قطع شده و 

از  موضوع  این  پیگری  لزوم  و  شده  خشک 
طریق کمیسیون قطع اشجار، نیاز به دستور 

دادستان کل استان می باشد.

افزایش قیمت زمین 
در خراسان جنوبی معقول نیست 

برای  که  این  بیان  با  ادامه  در  شورا  رئیس 
درآمد  که  شده  ایجاد  شبهه  شهروندان 

مستضعفان  بنیاد  اراضی  فروش  از  حاصل 
داد:  ادامه  در کجا سرمایه گذاری می شود، 
برنامه بنیاد مستضعفان برای اراضی با متراژ 
باال مانند زمین حاشیه فلکه سوم مدرس که 
حصارکشی شده چیست؟ میری نیز با اشاره به 
این که مردم معتقدند مزایده های بنیاد، قیمت 
اراضی را باال می برد، خاطرنشان کرد: یکی 
از امالک بنیاد به متراژ 220 متر در حاشیه 
گذاری  قیمت  تومان  میلیون   ۴۵0 امیرکبیر 
شده است که این موضوع اثر روانی باالیی 
این که  بر  تاکید  با  در مردم شهر دارد. وی 
این افزایش قیمت ها در استانی مانند خراسان 
جنوبی معقول نیست، اضافه کرد: 2 میلیون و 
۵00 هزار تومان برای هر متر زمین در این 
جا واقعا زیاد است! مگر زمین این جا زرخیز 
می  گذاشته  آن  روی  قیمت  این  که  است 
برنامه  بین  این  هم  دالالن  متاسفانه  شود! 
ریزی شده به مزایده ها ورود پیدا می کنند 

و موضوع به ضرر مردم شهر تمام می شود.

تعیین زمین های مزایده ای و قیمت 
آن ها توسط خزانه مرکزی بنیاد

بنیاد  امالک  و  اموال  مدیرکل  خسروی 

مستضعفان در پاسخ به این مطالب به سلسله 
مراتب و اساسنامه بنیاد اشاره کرد و گفت: بنا 
بر شوابط بنیاد، اموال به شهر، قشر یا محل 
گفته  به  کند.  نمی  پیدا  اختصاص  خاصی 
وی در خراسان جنوبی، اسدا... علم و برخی 
محکومان دیگر، با توجه به جایگاهی که قبل 
انقالب داشتند و با دوراندیشی، تا جایی که 
بود  آن  ثبت  امکان  که  امالکی  از  توانستند 

ملی  اموال  امالک  این  اکثر  کردند،  استفاده 
بودند. خسروی ادامه داد: این میزان ملک در 
مقایسه با سایر استان ها مانند تهران، اردبیل 
و گلستان غیر قابل مقایسه است و خراسان 
کل  اداره  دارای  که  استانی   ۱۸ بین  جنوبی 

هستند، رتبه ۱2 را در ایجاد درآمد دارد.
وی با اشاره به این که تمام درآمدهای حاصل 
به خزانه  ها  کارخانه  و حتی سود  فروش  از 
بنیاد فرستاده می شود، ادامه داد: همانطور که 
حاصل  درآمدهای  خرج  در  منعی  شهرداری 
بنیاد  ندارد،  شهر  شمال  در  شهر  جنوب  از 
هم اجباری در خرج اموال در همان منطقه 
از طرفی تمام  ندارد.  را طبق اساسنامه خود 
و  بوده  در خزانه  نیز  ها  استان  اراضی  اسناد 
آن جا مشخص می کنند کدام اراضی و با چه 
قیمتی به مزایده گذاشته شود.مدیرکل اموال 
و امالک بنیاد مستضعفان اما با تاکید بر این 
که این دغدغه مردم را به مرکز منتقل کردیم، 
یادآور شد: با این حال باز هم مجبور هستیم 
درآمدها را به خزانه بفرستیم و تنها کاری که 
می توان کرد این است که بنیاد در این استان 

سرمایه گذاری کند.

هزینه کرد بالغ 
بر 68 میلیارد تومان در استان

رئیس  نگاه  افزود:  رابطه  همین  در  خسروی 
مقام  تاکیدات  به  توجه  با  مستضعفان  بنیاد 
معظم رهبری متمرکز روی توسعه و حمایت 
از مناطق محروم به خصوص خراسان جنوبی 
است. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته درآمد 
بنیاد مستضعفان استان 2۳ میلیارد تومان بود 

میلیارد  بر 6۸  بالغ  استان  در  کرد  هزینه  اما 
تومان شد. امسال نیز تالش کردیم خدمات 
امالک  و  اموال  شود.مدیرکل  ارائه  بیشتری 
 ۳ بین  غذایی  سبد  توزیع  مستضعفان  بنیاد 
هزار و ۵۳0 مادر باردار و شیرده را از جمله این 
خدمات دانست و بیان کرد: در این سبدها ۱۵ 
قلم کاالی اساسی مانند برنج، حبوبات، عسل 
و ... با مبلغ بالغ بر ۵00 هزار تومان قرار دارد. 
همچنین خراسان جنوبی تنها استانی است که 
مرغ این سبدهای غذایی را از داخل خود استان 
تامین می کند و حتی به استان های سیستان 
و بلوچستان و کرمان نیز ارسال می کند. به 
گفته خسروی اگر امسال آمار را به ۵ هزار نفر 
هم افزایش دهند باز هم معذوریتی نداشته و 
می توانیم خدمت رسانی کنیم.وی با اشاره به 
این که از دیگر خدمات بنیاد ایجاد چهار مرکز 
بهداشتی درمانی در شهرهایی چون خوسف و 
درح است، بیان کرد: احداث ۱00 کالس درس 
نیز از دیگر برنامه های بنیاد مستضعفان است.

مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان ادامه 
داد: تجهیز مدارس در مناطق محرومی چون 
بنیاد  برنامه های  دیگر  از  سربیشه  و  زیرکوه 

مستضعفان است که سال گذشته یک میلیارد 
و 200 میلیون تومان در این زمینه هزینه شده 
خانواده   26۸ که  این  بیان  با  است.خسروی 
دارای  دو فرزند معلول در استان وجود دارد، 
گفت: برای مسکن این خانواده ها در شهر ۱۵ 
میلیون تومان کمک بالعوض اعطاء می شود 
که در همین راستا این طرح در بیرجند کامل 
دو  دارای  خانواده  اول 97  ماهه  تا ۳  و  شده 
معلول بدون مسکن در استان نخواهیم داشت.

مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان اضافه 
کرد: همچنین برای 6 خانواده از ۱۳ خانواده 
تهیه  خانه  خراسان جنوبی  در  قلو  سه  دارای 
کرده و از پنج تا ۱۵ میلیون تومان به مؤسسات 
خیریه خراسان جنوبی کمک کرده ایم.خسروی 
با اشاره به سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در 
بخش آب برای توسعه کشاورزی بیان کرد: ۱2 
میلیون تومان  در سال جاری برای لوله گذاری 
سرمایه گذاری کردیم. وی ادامه داد: واگذاری 
باغات و مزارع بنیاد در خراسان جنوبی به مردم 
را شروع کرده ایم که این اقدام از محمد آباد 
زیرکوه آغاز شده است.وی با بیان اینکه فروش 
دلیل  به  به بخش خصوصی  بهارستان  ارگ 
نارضایتی مردم متوقف شد، اضافه کرد: مبلغ 
ملک یک میلیارد تومان می باشد اما  آماده 
فروش آن به شهرداری و یا میراث فرهنگی 
به ۳00 میلیون تومان و حتی کمتر هم هستیم.

نبود بستر مناسب برای
سرمایه گذاری علت گرانی است

مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان علت 
از  غیر  عاملی  را  بیرجند  اراضی  شدن  گران 
مزایده های بنیاد اعالم کرد و گفت: سیاست 
مناسب  بستر  نبود  و  شهری  مدیریت  غلط 
برای سرمایه گذاری علت گرانی است، زمانی 
که مردم سرمایه گذاری روی زمین را ترجیح 
می هند.خسروی با اشاره به این که اکنون دو 
آماده مشارکت و  پروژه ۱۱9 و ۱20 واحدی 
دارای پروانه از شهرداری است، بیان کرد: با 
این حال کسی جلو نمی آید چون نیازی به 
ساختمان  درصد   ۳0 و  نیست  خانه  ساخت 
های مسکونی فعلی مازاد بر نیاز مردم است. 
مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال  مدیرکل 
زمین حصارکشی حاشیه فلکه سوم نیز بیان 
کرد: ارزش این زمین ۱20 میلیارد تومان بوده 
و تاکنون ۳ میلیارد تومان برای آن و گرفتن 
خسروی   . است  شده  هزینه  تجاری  پروانه 
افزود: تفکیک این زمین موجب حیف شدن 
آن می شود، حاضریم ۱0 سال صبر کنیم تا 
شود. پیدا  ملک  این  برای  گذاری  سرمایه 

مراسم تشییع و وداع با پیکر حجت االسالم 
دیروز  صبح  مهاجریان مقدم  سیدابراهیم 
جمله  از  گوناگون  اقشار  و  مردم  حضور  با 
صبح  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان  استاندار 
دیروز مراسم تشییع و وداع مردم شهرستان 
شهرستان  این  جمعه  امام  پیکر  با  طبس 
پیکر  با  وداع  مراسم  از  شد.بعد  برگزار 
نماز  مهاجریان مقدم  ابراهیم  حجت االسالم 
جامع  )مسجد  طبس  جمعه  نماز  مصلی  در 
کبیر( توسط قائم مقام نماینده ولی فقیه در 
جمعه  امام  شد.پیکر  اقامه  جنوبی  خراسان 
صبح   9 ساعت  امروز  طبس  شهرستان 
امام  منور  بارگاه  جوار  در  مقدس  درمشهد 

رضا)ع( تشییع و خاکسپاری می شود.در این 
فقیه  ولی  نماینده  تسلیت  پیام  متن  مراسم 
قدس  آستان  تولیت  و  جنوبی  خراسان  در 
رضوی قرائت شد.مجلس ترحیم در روزهای 
دوشنبه و سه شنبه 7 و ۸ اسفند از ساعت 9 
تا ۱۱ و عصر همان روز از ساعت ۱۵ تا ۱7 
زادگاه  دشتغران   رضوی  متحده  هیئت  در 
امام جمعه شهرستان طبس برگزار می شود.

مهاجریان مقدم  سیدابراهیم  حجت االسالم 
دلیل  به  سالگی   7۵ سن  در  جمعه  روز 
عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. وی از 
بر  را  امامت جمعه شهر طبس  سال ۱۳6۸ 

عهده داشت.

اخبار کوتاه

حوادث استان

حریق تانکرسوخت 

بلوار ولیعصر مهرشهر حاشیه  ابتدای  تانکرسوخت  
کمربندی دچار حریق شد علت حادثه رعایت نکردن 
اصول ایمنی کارهنگام برشکاری تانکرهای سوخت  

ذکر شد  این حادثه خسارت جانی در پی نداشته است.

برق گرفتگی جان دو کودک را گرفت

کرد:ساعت  اظهار  نسب  شجاعی  حسن  سرهنگ 
۱۸ و۵2 دقیقه عصر دیروز پسر و دختری خردسال 
در شهرستان قاین بر اثر برق گرفتگی جان خود را از 
دست دادند . سرهنگ حسن شجاعی نسب افزود :بر اثر 
ریزش باران و اتصال سیستم برق رسانی ،در منزل برق 
دار  شد و  الیاس شش ساله و باران ۴ ساله هر دو عضو 
یک خانواده هنگام خروج از خانه و برخورد با در دچار 
برق گرفتگی شد .وی گفت:نیروهای امدادی بالفاصله 
در محل حاضر شدند و عملیات امداد رسانی انجام شد 
ولی متاسفانه این کودکان خردسال بر اثر شدت جراحات 

جان خود را از دست دادند .

محموله غیرقانونی پرندگان زینتی
 به مقصد نرسید

محموله غیرقانونی به تعداد ۳6 قطعه پرنده زینتی در 
شهرستان بیرجند کشف و ضبط شد. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست گفت: ماموران  ایست و بازرسی علی آباد 
بیرجند  در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری 
که در مسیر زاهدان مشهد درحال تردد بود موفق به 
کشف تعداد ۳6 قطعه پرنده زینتی شدند وپرندگان  

تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست استان شد.

سرمایه گذاری خارجی ها
در حوزه انرژی های تجدیدپذیر 

معاون برنامه ریزی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی 
گفت: سرمایه گذاران خارجی زیادی در حوزه انرژی 
باد و خورشید به استان آمده اند به نوعی که برای 
مشترکین نرخ خرید ۴0 درصد بازده سرمایه گذاری 
داشته است. مهدی دادگر در جلسه همایش ضرورت 
احداث نیروگاه خورشیدی برای کارخانجات  اظهار کرد: 
وضعیت انرژی های تجدید پذیر برای سرمایه گذاری 
جذاب نبوده است اما دولت هر ساله بودجه خوبی برای 
خرید تضمینی گذاشته است.وی ادامه داد: در سال 92 
دولت و وزارت نیرو برای انرژی های تجدید پذیر یارانه 
۱00 درصد بالعوض به مشترک قرار داده است که 
تاکنون برای 2۳ مدرسه و ۱۵ مسجد نصب کرده ایم.

دریافت تندیس برتردر اولین جشنواره 
نشان تعالی HSE کشور توسط اداره 
کل راه وشهرسازی خراسان جنوبی 

 HSE امیرآبادیزاده-در جشنواره جشنواره نشان تعالی

وشهرسازی  باحضوروزیرراه  شنبه  صبح  که  کشور 
همزمان با گرامیداشت روز مهندس برگزار شد، اداره 
کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به عنوان اداره 
برتر و برگزیده  تندیس اولین جشنواره نشان تعالی 
لوح  و  محیط زیست(  و  ایمنی  )سالمت،   HSE
تقدیر اجرای مقررات ملی ساختمان را دریافت کرد.

ثبت نام بیش از ٩٠ گروه در دومین جشنواره 
ملی مجسمه های نمکی تاالب کجی  

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
از ثبت نام بیش از 90 گروه از ۱7 استان کشور در 
دبیرخانه دومین جشنواره ملی مجسمه های نمکی 
نهبندان خراسان جنوبی خبر  نمکزار  تاالب کجی 
داد.احمد محبی با بیان اینکه 2۳ و 2۴ فروردین 97 
مرحله حضوری و اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد 
خاطرنشان کرد:هر هنرمند می تواند در مرحله نهایی 
یک نفر را بعنوان دستیار معرفی و همراه داشته باشند 

اعطای ضمانت نامه تسهیالت
 به 1٠ واحد صنعتی خراسان جنوبی

صندوق  از  جنوبی  خراسان  صنعتی  واحد   ۱0
کشور،  کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه  ضمانت 
ضمانت نامه تسهیالت دریافت کردند. مدیرعامل 
کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق 
کوچک  صنایع  از  تعدادی  از  بازدید  در  کشور 
شهرک صنعتی بیرجند با اشاره به اینکه 2۵ واحد 
صنعتی در سامانه برای دریافت تسهیالت ثبت نام 
کرده اند افزود: تا کنون ۱0 واحد صنعتی ضمانت 
نامه تسهیالت را از این صندوق دریافت کرده اند و 
برای  ۱۵ واحد دیگر نیز تا پایان سال مالی ضمانت 

نامه تسهیالت بانکی صادر می شود.

سازماندهی 70 هزار خادمیار 
برای خدمت به محرومین

توسط آستان قدس رضوی
رضوی  قدس  آستان  خادمین  امور  مرکز  مدیر 
گفت: آستان قدس رضوی در هر استان تنها یک 
دفتر برای شناسایی محرومان و مستضعفان و نیز 

سازماندهی خّیران و خادمیاران تخصصی به منظور 
ارائه خدمات داوطلبانه به محرومان در همان استان 
خادمیاران  طرحی،  قالب  است.در  کرده  اندازی  راه 
رضوی عالوه بر خدمت در حرم مطهر، بخشی از 
مأموریت خود را به صورت داوطلبانه به محرومان 
و مستضعفان در منطقه محل سکونت ارائه خدمت 
می کنند.بر اساس این طرح، در هر استان یک دفتر 
تأسیس و شروع به فعالیت کرده است، که مهمترین 
فعالیت این دفاتر، شناسایی محرومین و مستضعفین 
به منظور ارائه خدماتی نظیر اعزام زائر اولی ها به 
مشهد مقدس با همکاری سایر نهادهای دولتی و 
غیردولتی و نیز ثبت نام و گزینش خادمیاران رضوی 
و سازماندهی آنان در قالب گروه های تخصصی برای 
است. استان  همان  محروم  مردم  به  خدمت  ارائه 

تاکنون حدود 70 هزار نفر خادمیار توسط این دفاتر 
شناسایی و جذب و جهت ارائه خدمات تخصصی 
به مردم محروم همان منطقه سازماندهی شده اند.

تازه های ورزشی استان

 قهرمانی مسابقات تکواندو در استان 
خراسان جنوبی به بیرجند رسید

تیم تکواندو بیرجند الف با ۱77 امتیاز مقام نخست 
فجر  جام  تکواندو  مسابقات  از  دوره  چهاردهمین 
قهرمانی خراسان جنوبی شد. رئیس هیئت تکواندو 
به  مسابقات  دوره  این  کزد:  اظهار  خراسان جنوبی 
پیروزی  سالگرد  نهمین  سی  گرامیداشت  مناسبت 
انقالب اسالمی با حضور ۱۴۱ نفر در قالب تیم های 
شهرستانی استان به میزبانی شهرستان بیرجند به 

مدت یک روز برگزار شد.

بیرجند میزبان اردوی تیم ملی دارت

ملی  تیم  اردوی  میزبان  اسفند  جنوبی،  خراسان 
دارت است . نهمین مرحله اردوی تیم ملی دارت 
جوانان در 2 بخش آقایان و بانوان برای آمادگی 
به  اسفند   ۱7 تا   ۱۵ از  رومانی،  جهانی  مسابقات 

میزبانی بیرجند برگزار می شود.

اعالم نتایج مچ اندازی قهرمانی کشور 
انتخابی تیم ملی در طبس

و  کشور  قهرمانی  مچ اندازی  دست  راست  نتایج 
با 6۸  انتخاب اصفهان  با  انتخابی تیم ملی طبس 
امتیاز، گلستان با 6۵ امتیار و چهار محال بختیاری 
با ۳۴ امتیاز پایان یافت.در نتایج تیمی جوانان و امید 
شهر طبس  کشور  باشگاه های  قهرمانی  مسابقات 
راست دست نیز گلستان با 79 امتیاز، خراسان جنوبی 
با ۵0 امتیاز و اصفهان با ۴0 امتیاز پایان یافت. در 
گروه جوانان )چپ دست( نیز استان گلستان با ۳2 
امتیاز مقام اول، استان خراسان جنوبی با 2۵ امتیاز 
مقام دوم و استان اصفهان با 22 امتیاز مقام سوم شد.
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دردهمین آیین تجلیل از ایثار گران شرکت های صنعت آب و برق استان بیان شد :

افزایش 11 برابری تولید برق در کشور

مراسم تشییع و وداع مردم با پیکر امام جمعه طبس برگزار شد

در جلسه شورای شهر مطرح شد: 

افزایش نامعقول قیمت زمین دربیرجند
آماده باش کامل نیروهای 
امدادی و ادارات استان
اجرایی  های  دستگاه  و  عملیاتی  امدادی،  نیروهای 
در پی اخطاریه هواشناسی برای احتمال بارش های 
رگباری شدید در آماده باش کامل هستند.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری گفت: با توجه به اخطاریه 
های سازمان مدیریت بحران کشور  و پیش بینی های 
هواشناسی برای احتمال بارش های رگباری از صبح روز 
یکشنبه جاری تا صبح روز سه شنبه نیروهای امدادی 
و عملیاتی، فرمانداران و رؤسای شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرستانها در حالت آماده باش هستند. 

دوره آموزشی ملی پرورش اقتصادی 
شتر در بشرویه آغاز شد

 نخستین دوره آموزشی ملی پرورش اقتصادی شتر 
روز شنبه با حضور بیش از ۵00 نفر از 2۱ استان 
کشور در بشرویه آغاز شد. به گزارش ایرنا این دوره 
کارشناسان  و  دامپزشکان  شترداران،  ویژه  آموزشی 
دامپروری کشور تا هفتم اسفند در شهرستان بشرویه 
خراسان جنوبی ادامه دارد.دبیر اجرایی دوره آموزشی 
این  آیین گشایش  در  اقتصادی شتر  پرورش  ملی 
دوره گفت: برگزاری این دوره فصل جدیدی را در 
کشور  شرق  در  سودآور  و  صنعتی  شترداری  حوزه 
به وجود می آورد عبدی افزود: از آنجا که آموزش 
یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره توسعه پرورش 
اقتصادی شتر است، با حمایت انجمن علمی شتر 
ایران و دیگر دستگاه های اجرایی وابسته این دوره 
در سطح ملی برای رده های مختلف به مدت سه 
روز برگزار می شود. وی بیان کرد: پرورش شتر مقوله 
ای جدید در استان نیست و تغییر نگرش در زمینه 
چرخه پرورش شتر و تولید فرآورده های دامی وابسته 
به آن و سوق دادن شترداری سنتی به سمت شترداری 
صنعتی نیازمند همتی گسترده و همه جانبه است.

گران  ایثار  از  تجلیل  آیین  رضایی-دهمین 
،شرکت های صنعت آب و برق استان با حضور 
مسوالن استانی  و مشاور وزیر نیرو در امور 
ایثارگران برگزار شد.مشاور وزیر نیرو در امور 
ایثارگران بیان کرد:خواسته های مردم در مقابل 
است،ولی  بوده  متفاوت  شاهی  ستم  و  ظلم 
می  نزدیک  انقالب  پیروزی  به  چه  هر 
،استقالل،آزادی  با شعار  مردم  شدیم خواسته 
،جمهوری اسالمی منسجم شد.محمد مرادی 
ادامه داد:با توجه به اینکه وارد سال ۴0 انقالب 
شده ایم باید در مسیری حرکت کنیم که در 
مدیریت کالن و پایه  تصمیمات درست گرفته 
شود و با هدف گذاری مناسب در حفظ امانتی 

،کوشا  اند  داده  قرار  اختیارمان  در  شهدا  که 
باشیم.وی با اشاره به اینکه باید به داشته ها 
افتخار و در نداشته هایمان تدبیر کنیم ،بیان 
کرد:یکی از اهداف دشمن ناامید کردن مردم 
از اهداف و آرمان هایشان است و اگر روزی 
شعار استقالل داده ایم باید خودمان هم تالش 
و  نیست  میسر  سادگی  به  امر  این  و  کنیم 
نیرو  وزیر  است.مشاور  فراوان  زحمت  نیازمند 
در امور ایثارگران با بیان اینکه از اول انقالب 
تا کنون در زمینه های مختلف پیشرفت های 
بسیاری را داشته ایم،عنوان کرد:در زمینه ی 
تولید برق، اول انقالب 7 هزار مگابایت بوده 
است که اکنون به ۱۱ برابر افزایش یافته است 

و به ۵ کشور نیز برق صادر می کنیم.وی ادامه 
داد:دشمن سعی دارد،کاستی های را علم کند و 

بذر ناامیدی را در جامعه بپاشد و دلیل آن اینکه 
کشور در منطقه تصمیم ساز و تاثیر گذار است 

که این برای دشمن بسیار ناراحت کننده است.
مرادی همچنین با اشاره با 22 اسفند ،روز شهید 
بیان کرد:باید به خانواده شهدا عزت و احترام 
بگذاریم و چون انقالب به برکت خون شهدا 
بوده است  این کمترین کاری است که می 
توان انجام داد.شرکا مدیر عامل برق استان نیز  
بیان کرد:مدیران و مسوالن در مقابل خانواده 
ها  خانواده  این  ،چون  هستند  مسئول  شهدا 
امروز  ایران هستند.واگر  برای  الگوی جاودانه 
مسوالن قاطعانه از حق مردم دفاع می کنند 
به پاس خون شهداست و همیشه مدیون خون 

شهدا هستیم.  
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 امام کاظم علیه  السالم فرمودند :
لَیَس الِحمیُة أن  تََدَع الشيَء أصاًل التَأُکلَُه، ولكنَّ الِحمیََة أن تَأُکَل مَِن الشيِء وتَُخفَِّف

پرهیز این نیست که چیزی را اصالً نخوری، بلكه پرهیز آن است که از هر چیزی سبُک بخوری.
)کافی : ج8 ، ص291 ، ح443(

باید با پاسخ درست به مطالبات، مانع از 
تکرار اعتراضات در ابعاد بزرگتر شد

حسین راغفر گفت: اعتراض ها قابل پیش بینی بود 
دارد  وجود  آن  بروز  ظرفیت  هنوز  من  نظر  به  و 
که باید در این زمینه چاره اندیشی شود. همه چیز 
بستگی به پاسخی دارد که قرار است به مطالبات 
معترضان داده شود. باید با پاسخ مناسبی مانع از 
به نظر من  بزرگتر شد.  ابعاد  تکرار دوباره آن در 
نابرابری در حوزه های  امر  این وقایع تجلی  همه 
فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی ،  اقتصادی،  مختلف 
در  را  دارایی شان  که  کسانی  افزود:  است.وی 
غیر  داده اند،  دست  از  اعتباری  و  مالی  مؤسسات 
گوش شنوای مسؤوالن و یافتن راهی قانونی برای 

زنده کردن پولشان توقع دیگری نداشتند.

مشایی:نه نگرانیم و نه می ترسیم، اگر 
چوبه دار هم بزنند راحت از  آن باال می روم

حضور  از  پیش  دهم  دولت  رئیس  دفتر  رئیس 
محکومیتی  نوع  هر  از  اینکه  بیان  با  دادسرا  در 
استقبال می کنم، گفت: به هیچ وجه  نه نگرانیم 
و نه می ترسیم. اگر چوبه دار هم بزنند خودم راحت 
اگر شالق  باال.  می روم  و  می آیم  بیرون  خانه  از 
بزنند هم من  آماده هستم. مشایی تصریح کرد: من 
هشدار می دهم. آنها گمان می برند این روند قابل 
ادامه یافتن است، اما این روند ادامه نخواهد یافت.

میرزایی : احمدی نژاد به خیال بحران 
مشروعیت نظام، اپوزیسیون شده است

مجلس  امید  فراکسیون  سیاسی  کمیته  رئیس 
در  را  خود  می خواهد  احمدی نژاد  اینکه  بیان  با 
موقعیت اپوزیسیون نظام قرار دهد، بر تداوم مدارای 
حاکمیت با رئیس دولت های نهم و دهم تاکید کرد 
و گفت: پایگاه اجتماعی نحیف احمدی نژاد حاضر 
به پرداخت هزینه برای شعارهای رادیکال سیاسی 
او نیست. میرزایی افزود: احمدی نژاد سعی دارد با 
ورود در این مسیر، خود را در موقعیت اپوزیسیون 
نظام قرار دهد. در واقع احمدی نژاد پس از آن که 
مشفقانه،  توصیه ای  در  رهبری  معظم  مقام  دید 
دوره  دوازدهمین  انتخابات  در  را  حضورش 
ریاست جمهوری به صالح ندانستند، وارد این فاز 
جدید شد و از آن زمان به بعد، همه تحرکات و 
به عنوان  را  خود  که  راستاست  این  در  اقداماتش 

اپوزیسیون مطرح کند.

نوبخت: آقای روحانی در کشور 
محبوب ترین فرد سیاسی است

لوموند  روزنامه  با  گو  گفت  در  دولت  سخنگوی 
میزان  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  فرانسه 
محبوبیت روحانی گفت: نظرسنجی های خاصی 
نشان  دوباره  گرفته،  صورت  فاصله  این  در  که 
در  افراد  سایر  به  نسبت  روحانی  آقای  که  داده 
هستند.  ترین  محبوب  هنوز  سیاسی  عرصه 

فاینشال تایمز: احمدی نژاد
 با رهبری مقابله می کند

احمدی  که   داد  گزارش  تایمز  فاینشال   
جمهوری  نظام  رهبران  به  خود  انتقادات  نژاد 
مسبب  را  آنها  و  کرده  تندتر  را  اسالمی 
می نویسد:  رسانه  این  است.  دانسته  ناکارآمدی 
نژاد احمدی  که  معتقدند  ایرانی  مقامات   برخی 
حداقل  که  ایران  اخیر  اغتشاشات  به  غیرمستقیم 
زمان  در  وی  است.  زده  دامن  داشت،  کشته   ۲۵
این اعتراضات سکوت پیشه کرده بود با این حال 
ا... آیت  به  نامه ای  با  را  خود  انتقادات  و  حمالت 
است.  گرفته  پیش  دوباره  ایران  رهبر  خامنه ای 
اصالحات  به  نیاز  از  نامه  این  در  نژاد  احمدی 
را  ساختاری گفته و صالحیت رئیس قوه قضائیه 
انتخابات  و در عین حال خواستار  برده  زیر سوال 
درون  منابع  از  دیگر  یکی  است.  شده  زودهنگام 
نظام ایران می گوید: تصور احمدی نژاد این است که 
اکثریت مردم با رهبری مخالف اند و او می خواهد 
نیفتد. از اصالح طلبان عقب  در کورس مخالفت 

برجام روی روایتی نادرست بنا شده؛ 
اصالح نشود، از آن خارج می شویم

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل مدعی 
شد که توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ بر اساس 
»روایتی نادرست« بنا شده است. وی افزود: با گذشت 
زمان و در طول چند سال، بندهای زوال پذیر برجام 
منقضی می شود. هیلی گفت: »این چیزی نیست که 
ما می خواهیم. بنابراین، الزم است بندهای زوال پذیر، 

اصالح شود در غیر این صورت خارج می شویم.« 

ضرغامی: اصالح طلبان در دوره های اخیر 
خیلی بهتر از اصولگرایان مهندسی کردند

با  یادداشتی  تلگرامی خود در   ضرغامی در کانال 
روز  مناسبت  به  مهندسم!«  نیستم!  »دکتر  عنوان 
مهندس نوشت: رئیس پیشین رسانه ملی گفت: در 
دوره های اخیر، اصالح طلبان خیلی بهتر از اصولگرایان 
تدبیر! با  و  مسئوالنه  عاقالنه،  کردند.  مهندسی 

نمازی:به مردم اطمینان دهیم که انتخابات  
آینده رقابتی تر از گذشته است

نمازی با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت کشور، 
برخی مسئوالن کشور قادر به پاسخگویی مطالبات 
نیستند، گفت: باید به مردم اطمینان دهیم که انتخابات  

آینده رقابتی تر از گذشته انجام خواهد شد.

برخی انقالبیون گرفتار تجمالت و راحت طلبی شدند 

بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
است،  کرده  پیدا  ذائقه  تغییر  ما  جدید  نسل  اینکه 
از  برخی  شد  باعث  زمان  گذر  متأسفانه  گفت: 
راحت طلبی  و  تجمالت  استحاله،   گرفتار  انقالبیون 
انقالب  آرمان های  بر  را  مشکالتی  و  شوند 
تحمیل کنند. حسین مظفر افزود:  مسئوالن باید عملکرد خود را به صورت 
خصوصی نقد کنند، نفاق در سبک زندگی مسئوالن ما بسیار عمیق است.

نیستند اصولگرایان  نمایندگان  جمعه  ائمه  محبیان: 

امیر محبیان گفت: دوران فردگرایی به پایان رسیده 
است.جناح های سیاسی باید به بدنه اجتماعی خود 
اتکا کنند و تصمیمات از بدنه اخذ شود، نه آن که از 
باال به بدنه تحمیل شود. وی افزود: هر چند معتقدم 
وزانت چهره های اصیل در جریان های سیاسی حتما 
نمایندگان  ائمه جمعه  افزود:  تاثیر خواهد گذاشت. وی  رفتارها  وزانت  بر 

اصولگرایان نیستند آنان معموال مواضع نظام را بازتاب مي دهند. 

 ظریف درتاریخ معاصر ایران کار بزرگی کرده است

ناصری عضو شورای مشورتی اصالح طلبان گفت: 
آقای ظریف در تاریخ معاصر ایران کار بزرگی کرده 
و حق عظیمی به گردن کشور و ملت ایران دارد. 
و  امور خارجه  وزیر  رویه  برآیند  در خصوص  وی 
تیم هسته ای کشورمان در مساله برجام و اجالس 
مونیخ گفت: حتما خوب است و من کال عملکرد آقای ظریف را در حوزه 

بین الملل بسیار می پسندم و نمره باالیی هم به ایشان می دهم. 

مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
تشخیص مصلحت نظام ، با انتقاد 
سوی  از  که  سخنانی  و  رفتارها  از 
های  چهره  و  مسئوالن  برخی 

ابراز می  جامعه  در فضای  سیاسی 
مواقع  برخی  متاسفانه  گفت:  شود، 
از چارچوب  رفتارهایی خارج  شاهد 
دین و قانون از کسانی هستیم که 
در کشور مسئولیت و اختیارات داشته 

بایست  می  که  کسانی  دارند.  یا  و 
تصمیمات  و  عملکرد  پاسخگوی 
خود در قبال مردم و کشور و نظام 
می کنند  مطرح  را  مطالبی  باشند، 

که خوراک تبلیغی دشمنان و رسانه 
های معاند بیگانه را فراهم می کند.

سخنانش  ادامه  در  همچنین  وی 
هم  آن  را  رفراندوم  موضوع  طرح 
 در روزی که سیل خروشان ملت ،

جشن  را  انقالب  پیروزی  سالروز 
از  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  گرفتند، 
مسئوالن و مدیران کشو ر خواست 
 ، فرعی  موضوعات  طرح  جای  به 
به فکر رفع مشکالت مردم و عمل 
به وظایف قانونی و انقالبی خویش 
نیز  جلسه  این  ابتدای  در  باشند. 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس 
محکوم  ضمن  همچنین   ، نظام 
اخیر  آشوبگرانه  اقدامات  کردن 
تهران  های  خیابان  از  یکی  در 
امنیت  اقدامات که  این نوع  گفت: 
کند  دار  خدشه  را  جامعه  عمومی 
نیست  قبول  قابل  وجه  هیچ  به 
جدیت  با  مسووالن  است  الزم  و 
قانونی  های  برخورد  قاطعیت  و 
نعمت  از  و  آورند  به عمل  را  الزم 
نمایند. صیانت  امنیت  ارزشمند 

اعتماد  روزنامه  در  عبدی  عباس 
گذشته  هفته  که  نامه ای  نوشت: 
از  نظام  عالی  مقامات  به  خطاب 
نوشته  دولت  سابق  رئیس  سوی 
شده همه را متعجب کرد. این شیوه 
همیشگی وی بوده و هست که با 
به  را  توجهات  غیرمنتظره  کارهای 
نیز  هدف  و  کند  جلب  خود  سوی 
همان  از  است.  جلب توجه  همین 
و  جهاني  مدیریت  قصد  که  روزي 
خود  برنامه  در  را  هولوکاست  نفي 
را  نامه  این  که  امروز  تا  داشت 
جلب توجه  برایش  همیشه  نوشته، 
ادامه  است. وی  بوده  اصلي  مساله 
و  احمدي نژاد  که  زیان هایي  داد: 
سیاست هاي او به این ملت و کشور 
بود  و گسترده  بزرگ  قدر  آن  زدند 
که تا دهه ها نخواهیم توانست آن 

برابر  در  سکوت  کنیم.  جبران  را 
وي خیانتي است که نباید مرتکب 
کرد:  تصریح  عبدی  شویم.  آن 
نکرده،  تغییري  هیچ  نژاد  احمدی 

در روش همان هست که بوده، در 
هدف هم همان اهداف شخصي را 
دنبال مي کند فقط لبه تیز تخریبش 
را تغییر داده است. مثل برخي دیگر 
در  روزي  که  حکومت  منتقدین  از 

و  بودند  حکومت  طرفدار  گذشته 
بدترین  به  را  حکومت  منتقدین 
صورت مي نواختند؛ امروز همان کار 
را با همان شیوه با حکومت مي کنند. 

و  فکري  مرزهاي  ندهیم  اجازه 
افراد  این  با  اصالحات  اخالقي 
مخدوش شود. آنان به جناحي که 
ولي نعمت شان بوده وفا نمي کنند به 
هیچ کس دیگري رحم نخواهند کرد.

محسن رضایی : مسئوالن به جای طرح موضوع رفراندوم
 به فکر عمل به وظایف انقالبی خود باشند

عبدی: زیان هایي که احمدي نژاد به این کشور زد آن قدر گسترده بود
 که تا دهه ها نخواهیم توانست آن را جبران کنیم

مراسم تشییع پیکر حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم مهاجریان مقدم امام جمعه طبس                                                                                                                                                                                                                                   عکاس: سجاد نجفی

)انا هلل و انا الیه راجعون و النجم اذا هوی(
ارتحال استاد اخالق و معرفت ، عالم ربانی 

حجت االسالم و المسلمین حاج سید ابراهیم مهاجریان مقدم 
موجب تاثر و تالم خاطر گردید. فقدان این گونه فرهیختگان خسارتی جبران ناپذیر 

برای حوزه های علمیه بلکه جهان اسالم است. افول این ستاره درخشان
 فضای علمی و معنوی استان را تاریک و قلوب مومنین را محزون و مغموم نمود.

اینجانب رحلت این شخصیت برجسته علم و تقوا را به ساحت مقدس حضرت بقیه ا... االعظم )عج(  
به رهبر معظم انقالب، علمای اعالم، حوزه های علمیه، عموم شیعیان و به خصوص بازماندگان 
بیت ایشان تسلیت می گویم و علو درجات این عالم ربانی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

قدرت حاجی پور- مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند در نظر دارد: سلف سرویس خود را با حدود 1100 مترمربع در دو سالن و راهرو ، آشپزخانه، محوطه باز و پارکینگ حدود 100 دستگاه خودرو، ظرفیت 
دو سالن مجزا 800 نفر و ظرفیت پخت غذا و تجهیزات آشپزخانه 2000 نفر ، دارای 2 سردخانه صفر و زیر صفر، انشعابات آب و برق و گاز تا مشخص شدن کنتور به صورت توافقی، 
 واقع در دانشگاه با درب ورودی مشخص و جداگانه را با قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ )ماهیانه 102/000/000 ریال( از طریق مزایده کتبی 

غیر حضوری به مدت یک سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
 متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صالحیت و سابقه کاری می توانند از تاریخ درج این آگهی در روزنامه به مدت حداکثر 10 روز در ساعات اداری از محل بازدید و ضمن دریافت فرم های
شرکت در مزایده از مدیریت مالی استان مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به قیمت پایه به صورت کتبی در پاکت دربسته به آدرس بیرجند - انتهای خیابان شهید آوینی- دانشگاه پیام 

نور استان خراسان جنوبی - دفتر مدیریت مالی استان تحویل نمایند. 
ضمنا متقاضیان می بایست مبلغ 61/200/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده اعم از واریز وجه نقد به حساب شماره 0109876088005 نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه 

بیرجند به نام اعتبارات سپرده دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی یا ارائه ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی معادل مبلغ فوق در وجه دانشگاه ارائه نمایند.
- سایر مدارک و مستندات و شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

- دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن های تماس مدیریت مالی استان: 32202263 -056 و 32202262 -056

روابط عمومی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی

آگهی مزایده اجاره سلف سرویس دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

آدرس: قهستان - آسیابان - خیابان امام خمینی )ره( 8 
شماره تماس: 09156046921 

با مدیریت: حقیری

کبابی سجاد  جوجه کباب، جوجه اناری، زرشک پلو با مرغ، چلوکباب کوبیده

رهن و اجاره استثنائی 27 واحد تجاری با متراژ مختلف
با قیمت فوق العاده 

روبروی راهنمایی و رانندگی - میدان ابوذر 
اجاره از 300 تا 500 هزارتومان

شماره های تماس: 
09153635431
09159612136

فقط بــرای
 صنف موبایل 


