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محمد رضا تابش:
هر ایده که باعث شود اصالح طلبان در جهت 

تحقق خواسته های مردم گام  بردارند می پسندم

آیت ا... سید احمد علم الهدی  : 
عوامل نفوذی در جریان های اجتماعی 

و مسئولیت های نظام ما را مدیریت می کنند

سید احمد خاتمی: 
یک جریان دنبال

ترویج شل حجابی است 

علی مطهری:
بسیاری از اعضای مجلس خبرگان

موافق اتمام حصر هستند

ابتکار:
 درمورد حجاب، 

به یک گفت وگوی ملی احتیاج داریم
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

نخ نامرئی فرهنگ
*  هرم پور

عصر پنجشنبه به حال و هوای همه عصرهای آخر 
هفته، گذرم به خیابان مدرس افتاد؛ غافل از اینکه 
ساعتی پیش دربی پایتخت تمام شده و فوتبالی که 
نه نان و نه آبش به دل و جان جوانان تشنه ی ما 
رخصت یک تجدید قوای ساده را هم نداده و  فقط 
از آنها هواداری گرفته و فریاد و  خسارت و فحش و 
تمسخرش را هدیه کرده، چون هیوالیی هولناک روی 

شهر چنبره زده است! 
نه علقه ی آنچنانی به استقالل دارم و نه عالقه ای 
ویژه به پرسپولیس، که هیچکدامشان نتوانستند به 
تعهدشان در قبال فرهنگ و ارزش های اجتماعی 
این کشور عمل کنند!  بیشتر از همدلی و مهربانی، 
از نظم و مردانگی،  یاد دادند و فراوان تر   خشونت 
 بی نظمی و تخلف و قانون گریزی را. فقط از ُگرده ی

این مردم چاق شدند و  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

صدای جمعیت از  بیرون سالن هم  به گوش می 
رسد. هر چه قدر که نزدیکتر می شوی، جوشش 
دلگرمی  باعث  شود.  می  تر  نمایان  ها  عاطفه 
است که ۱۸ سال خشکسالی، کمبود درآمد و فقر 
مردمان را از کمک به نیازمندان باز نداشته است. 
سالن مخابرات بیرجند کم کم پر می شود همه 
و  با همدلی  تا  مرد  و  و جوان، زن  پیر  اند،  آمده 
از دلسوزی  بار دیگر نقش دیگری  مهربانی یک 
و محبت را برای کودکان و نیازمندان به نمایش 
ارادت  ماجرای  گلریزان  جشن  ماجرای  بگذارند. 
همه ایرانیان به اهل بیت )ع( به ویژه امام حسن 

مجتبی )ع( امام کریمان و  ... مشروح در صفحه ۳

مردم   بیرجند
 گل کاشتند

مدیرکل جمع آوری و فروش امالک تملیکی خبر داد :در گلریزان امسال ؛

انهدام بیش از۴۳ تن 
کاالى قاچاق در استان 

صفحه ۴

خاندان معزز و داغدیده عارفی و رضوانی
درگذشت مرحومه حاجیه الهه رضوانی

 را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می نماییم، از درگاه باریتعالی برای 
آن مرحومه مغفرت و برای بازماندگان سوگوار صبر و سالمت مسئلت داریم. 
 ضمنا جلسه ترحیم آن روانشاد امروز شنبه دوازده اسفند ماه بعد از 

نماز مغرب وعشاء در محل مسجدجامع پایین شهر برگزار می شود.
 ازطرف نمازگزاران واهالی مسجدجامع پایین شهر

به یک نفر خانم برای نگهداری کودک
 از ساعت 7 صبح الی 15 نیازمندیم.
056۳2۴۳60۳0  -  09۳800۳1828 

بزرگترین مجتمع تجاری- اداری خراسان جنوبی

Helal Trade Center of Birjand
آغاز جشنواره فروش تعداد محدودی 

از واحدهای تجاری- اداری با شرایط استثنایی 
به مناسبت نوروز باستانی 1397

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

شماره تماس:
056-32234141 -32234949 

فروش 28 قلم انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی شامل؛ باطری، کابل، 
استراکچر خورشیدی، راک، رادیو سری 700 و 2000، فیوز باکس، تابلو 

برق استان خراسان جنوبی
شرکت ارتباطات زیرساخت در نظر دارد: 28 قلم شامل لوازم خارج از رده و اسقاط استان خراسان جنوبی را به فروش برساند.

خریداران می توانند از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 با هماهنگی نماینده این شرکت آقای حسن جعفری به نشانی بیرجند، 
خیابان شهدا، حدفاصل شهدا ۴و6، اداره کل ارتباطات زیرساخت استان خراسان جنوبی از اقالم مورد نظر بازدید نمایند و پیشنهاد قیمت خود را کتباً به 
همراه یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ 80/000/000 )هشتاد میلیون( ریال معتبر با اعتبار اولیه سه ماه از تاریخ پیشنهاد قیمت و با قید موضوع به نام 
شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه و اصل ضمانت نامه و کلیۀ اسناد، مدارک و لیست اقالم را که همه صفحات به مهر و امضای مجاز پیشنهاد دهنده رسیده 
باشد و با ذکر نام و مشخصات مزایده گر به همراه مستندات مربوطه نظیر تصویر شناسنامه و کارت ملی و نشانی دقیق محل کار و سکونت با ذکر کد 
پستی ، شماره تلفن و همراه و دورنگار، در پاکت دربسته قرار داده و تا ساعت 10 صبح روز شنبه 96/12/19 به نشانی فوق تحویل و رسید دریافت نمایند.
جلسه بازگشایی پاکت ها رأس ساعت 11 روز یکشنبه 96/12/20 به نشانی فوق در محل اداره کل ارتباطات زیرساخت خراسان جنوبی برگزار می گردد.

شرایط: 
1- مزایده گران )پیشنهاد دهندگان( یا نمایندگان مطلع و تام االختیار آنها می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و همراه داشتن مدارک شناسایی 

)اصل شناسنامه و کارت ملی( در جلسه بازگشایی پاکت ها و پیشنهادات حضور یابند.
2- تضمین شرکت در مزایده برنده، پس از واریز کل وجه اقالم مذکور به وی مسترد خواهد گردید.

3- در صورت برنده شدن، مزایده گر موظف است در همان روز 20% مبلغ پیشنهادی را به عنوان سپرده نقداً به حساب ۴0010۴830۴023369 بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه درآمد متفرقه شرکت ارتباطات زیرساخت واریز و مابقی وجه را ظرف مدت 2 روز اداری به حساب 

مذکور واریز نموده و پس از صدور حواله ظرف مدت 5 روز نسبت به خروج اقالم اقدام نماید.
مراجعه و یا با شماره تلفن ثابت 1-3221۴۴70 و تلفن همراه   WWW.TIC.IR ۴- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت
09151602186 )آقای حسن جعفری( تماس حاصل فرمایند.                                                                                                                     

آگهـی مزایـده  )حراج( 
شنـاسـه : 1۴9178

   شرکت ارتباطات زیرساخت

به دو نفر همکار خانم برای کار در رستوران نیازمندیم. آدرس: بیست متری چهارم 
مدرس، خیابان خلیل طهماسبی ، نبش خیابان نوربخش     09155616181

جناب آقاى دکتر نادر ناصرى
مدیر محترم کلینیک کاردرمانی شفا و همکاران محترم آن مجموعه

 بدینوسیله الزم می دانیم مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از زحمات بی شائبه و دلسوزانه جناب عالی در خصوص مراحل درمانی 
فرزندمان که در حال نتیجه گیری می باشد، صمیمانه اعالم نماییم. توفیقات روز افزون شما کاردرمان حاذق و مجرب را آرزومندیم.

رضا زحمتکش و بانو

شستشوی انواع البسه 
شستشوی پتو و ملحفه ) به صورت مجزا(

شستشوی پرده ) باز و نصب رایگان (
رنگ ریزی  و لکه گیری 

خیابان غفارى - نبش غفارى ۳0 )قربانی (   
 09۳0۳102285 -  056۳2۴5۴577
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افزایش ۱۵ درصدی ظرفیت قطارهای مسافری در نوروز

آخرین خبر- معاون مسافری راه آهن گفت: نوروز امسال برای روزهای اوج مسافرت ها، 4840 رام قطار پیش بینی 
شده که رشد ۱۵.۷ درصدی نسبت به نوروز پارسال دارد. در همین زمینه، ۳۵0 واگن با عمر باالی 4۵ سال و ۲80 

واگن با عمر باالی ۳0 سال از رده خارج و تعدادی واگن های نو و یا تعمیر و بازسازی شده جایگزین شده است.

نخ نامرئی فرهنگ!

*هرم پور

...)ادامه سرمقاله از صفحه اول(فقط از ُگرده ی این 
مردم چاق شدند و به دَِم هواداری کاذب دمیدند تا 
جیب ها پرتر، قراردادها سنگین تر، پورسانت ها عالی 
تر، الگوها روز به روز سخیف تر و تخلفات از ریز و 
درشتش روز به روز بیشتر شود. این باشگاهها حتی 
نتوانستند در همه ی این سالها به هواداران خود ادب 
هواداری بیاموزند تا البالی خودروها  وسط پهنه ی نه 
چندان وسیع خیابانها، گهگاه موتورسواری ترقه ای به 
بدنه خودروها نیندازد، یا کاله از سرکودکی سه ساله که 
به شوق یک پیروزی در آغوش مادرش روی  صندلی 
گرفته،   دست  به  بادکنکی  و  نشسته  ماشین  جلو 
برندارد، یا لگدی به آینه خودرویی نزند، یا فحشی ندهد 
و فریادی از سر خشم و عضب نکشد و یا تسمه ی 
کمر در هوا نچرخاند و با قمه و چاقو جان کسی را 
تهدید نکند، یا وقتی زورش به درختها و درختچه های 
عیدانه نرسید، تابلوی مغازه ای را از کنار خیابان داخل 
جوب نیندازد و به بانوی مسلمان یا دختری معصوم که 
جای خواهرش را دارد و کنار شوهرش یا نامزدش در 
حال عبور از پیاده رو است، متلکی نیندازد! من چنین 
حرکت هایی را پنجشنبه عصر به چشم دیدم و آنها را 
قابل تأمل می دانم، چون معتقدم در ظهور و بروز آنها، 
خانواده ها، دستگاههای فرهنگی و حتی مذهبی، و 
آموزش و پرورش و یا حتی دستگاههای متولی ورزش 
و جوانان در کشور و استان ما بالاستثنا و به مقادیر 
مختلف سهل انگاری، کوتاهی و کم کاری کرده اند.  
علیرغم اعتقادم به اینکه بخی از رفتارها اقتضای سن 
است؛ ولی نسلی که من می بینم رفتارهایی از خود 
بروز می دهد که بوی سازندگی نمی دهد، بوی علقه 
برای پیشرفت  فرهنگی نمی دهد، بوی حرکت به 
نفع جامعه و پویایی نمی دهد، بوی عالقه مندی و 
دلسوزی برای توسعه جامعه را نمی دهد، بوی مرام 
و معرفت ومردانگی و غیرت نمی دهد. حرکت ها 
عمدتاً تِمی از اعتراض به همراه یک چاشنی قوی 
به  دانم چرا؟ ولی  دارد. نمی  آزادی طلبی متهورانه 
نظرمی می آید این هم ریشه در مسائل اقتصادی 
خانواده ها و همان دستگاههای متولی و مسؤولی دارد 
که گفتم در خوابند و هم ریشه در مسائل فرهنگی 
شان. حرکت هایی اینچنین سازمان یافته نیستند اما 
از یک انسجام غیرآشکار درونی برخوردارند، مختص 
ایران  از  دیگری  یا هر کجای  بیرجند  مثل  شهری 
غیر از تهران هم نیستند، کما اینکه در تهران صدها 
طرفدار در ورزشگاه به جان هم افتادند و بیش از ۳۵0 
نفر مصدوم  راهی مراکز درمانی گردیدند، یا به دهها 
دستگاه اتوبوس و خودرو خسارت وارد شد و چندین 
مورد نزاع دسته جمعی به وقوع پیوست! متأسفانه همه 
ی ما از زمان به شدت عقبیم، سالهاست با چنین 
مشکالتی روبرو هستیم و هنوز مدیریت در این حوزه 
را یاد نگرفته ایم،   ...)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

... همه یادمان هست در همین کشور انگلیسی که 
سیما گاهی مسابقات فوتبالش را نشان می دهد، 
علیرغم حساسیت باالی بازی، تماشاگر در نزدیک 
ترین فاصله با بازیکن قرار دارد و وقتی به تماشاگر 
نزدیک می شود، تماشاگر اعتراض می کند اما انگار 
نخی نامرئی مانع می شود بیشتر از حد خاصی به او 
نزدیک شود یا اقدام به تعرض و توهین نماید. به قول 
دوست عزیزی،  این نخ نامرئی همان فرهنگ ماست، 
فرهنگی که من و شمای شهروند آن را می سازیم، 
اصاًل فرهنگ یعنی خود من و شما. آنهم فرهنگی 
که  ما بیرجندی ها حداقل در سالهای اخیر خیلی 
روی آن مانور می دهیم و تالش می کنیم تا دست 
نخورده باقی بماند و لطمه ای به آن وارد نشود. واقعًا 
چه باید کرد؟ تدبیر چیست؟ چه زمانی و کجا باید به 
آن توجه کرد و انجامش داد؟ چرا همگی شانه از زیر بار 
مسؤولیت خالی می کنیم؟ چراعلیرغم این همه شعار، 
هیچکس برنامه ای برای مدیریت و استفاده از ظرفیت 
های مهم و بزرگی مثل مسابقات ورزشی در حوزه 
های فرهنگی ندارد که این مسابقات به جای فرصت، 
عمدتاً به تهدیدی برای امنیت و سالمت اجتماعی 
کشور تبدیل می شود؟ عیب کار از کجاست؟ از مردم 
و تماشاگران؟  از مدیران؟  از ما رسانه ها؟ از  متولیان 
فرهنگی؟ یا از سیاسیون و قدرت مداران کشور؟   )لطفا 
نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 

را به شماره 09۳0494۳8۳۱ ارسال فرمایید(     

صندوق بازنشستگی سروسامان گرفت!

صندوق  اقتصادی  معاون  شهشهانی پور  محمود 
پرداخت  تصویب  به  اشاره  با  کشوری  بازنشستگی 
اعتبار ۵0 هزار میلیارد تومانی در بودجه 9۷ به منظور 
بازنشستگی  به صندوق های  دولت  بدهی  تسویه 
اظهار کرد: عمده این رقم مربوط به سازمان تامین 
در  بازنشستگی  صندوق  سهم  و  است  اجتماعی 
آن باال نیست و شاید به سه تا چهار هزار میلیارد 
تومان برسد که در راستای رد دیون تا سال 9۲ است. 

جزئیات قیمت آجیل شب عید

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار گفت : 
هیچ کمبودی برای تامین آجیل و خشکبار شب 
عید مورد نیاز مردم وجود ندارد و قیمتی که برای 
نمایشگاه های بهاره در نظر گرفته ایم، کیلویی ۳۵ 
درباره  احمدی  مصطفی  است.  تومان  هزار   ۶0 تا 
قیمت انواع آجیل و خشکبار مورد نیاز مردم، افزود: 
بازار  در  آجیل  کمیت  و  کیفیت  و  تنوع  دلیل  به 
نمی توان قیمت مشخصی برای هر کیلوگرم از این 

محصول اعالم کرد.    

سرمقاله

افزایش حقوق کارگران، کارمندان و نیروهای مسلح

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی جزئیات افزایش حقوق کارگران، 
کارمندان و نیروهای مسلح در سال 9۷ را تشریح کرد. سید امیرحسین قاضی زاده  
هاشمی اظهار داشت: در مجلس شورای اسالمی در مباحث مختلفی فعالیت 
داشته که از جمله می توان به پاداش ها، رشد حقوق ها، یارانه ها و غیره اشاره کرد. 
وی افزود: در بحث حقوق و دستمزد ۳ نرخ حقوقی کارگری، کارمندی و نیروهای 
مسلح وجود دارد و در جلسه ای که با حضور نمایندگان کارگران، دولت و نیروهای 
نظامی و انتظامی میزان رقم ها براساس نیازها، تورم ها و غیره معین می شود و 
رشد ۱0 تا ۲0 درصدی را داریم و کسانی که حقوق باال دارند از رشد کمتر و کسانی 
که حقوق پایین دارند از رشد بیشتر برخوردار می شوند؛ همچنین میزان مالیات هم 

متناسب با میزان حقوق  و دستمزد با کاهش و افزایش همراه بوده است.

 افزایش قیمت طالی سرخ در راه است
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به آنکه در ایام پایانی 
سال و نوروز با افزایش زائر در مشهد روبرو هستیم، قیمت زعفران به 
دنبال تقاضا با نوساناتی در بازار روبرو خواهد شد. غالمرضا میری نایب 
رئیس شورای ملی زعفران از ثبات نرخ زعفران در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ ۳ میلیون و ۲۵0 و حداکثر 
۵ میلیون و ۵00 هزار تومان است. وی با اشاره به اینکه در صادرات 
طالی سرخ مشکلی وجود ندارد، افزود: براساس آخرین آمار تا پایان دی 
ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان صادرات حدود ۳0 درصد 
رشد یافته است.  به گفته این مقام مسئول؛ ثبات قیمت زعفران، حفظ 

مشتریان بازارهای داخلی و خارجی را به همراه خواهد داشت.

بهبود اشتغال فارغ التحصیالن

مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به برنامه هایی 
برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها تاکید کرد: اجرای 
برنامه های مهارت  افزایی، ساماندهی و توسعه دوره های کارآموزی، همکاری 
در تدوین چهارچوب نظام صالحیت حرفه ای، رصد اشتغال فارغ التحصیالن 
و برنامه ریزی و مشارکت دانشگاه ها در توسعه استان ها از جمله برنامه های 
اصلی در این حوزه به شمار می رود. وی افزود: تفاهم نامه های مهارت افزایی 
با مراکزی که در این ارتباط هستند به امضا رسانده ایم که یکی تفاهم نامه 
همکاری با ستاد کل نیروهای مسلح در راستای افزایش اثر بخشی خدمت 
سربازی و تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در راستای 
اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیالن است.

چه کسانی تا پایان امسال سود سهام عدالت می گیرند؟
ایسنا- کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان 
کشوری و همچنین روستاییان و عشایری که مددجوی کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی نیستند تا قبل از اتمام سال جاری 
سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳9۵ را دریافت خواهند 
کرد. در نیمه اول بهمن ماه سال جاری بود که رییس سازمان 
خصوصی سازی اعالم کرد که همه مشموالن سهام عدالت به 
جز چهار گروه، سود سهام عدالت خود مربوط به سال مالی 
۱۳9۵ را دریافت می کنند. این چهار گروه در ۱۲ بهمن ماه سال 
جاری سود سهام عدالت دریافت نکردند. گروه اول کارمندان 
شاغل در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری 
و تامین اجتماعی، گروه دوم کارگران فصلی ساختمان که سال 
۱۳9۲ به بعد ثبت نام شده اند، گروه سوم روستاییان و عشایر 

که از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیستند، گروه چهارم 
افرادی که قبال تحت حمایت کمیته امداد یا سازمان بهزیستی 
بودند ولی از سال ۱۳94 به هر دلیلی دیگر مددجو نبوده اند. 
پوری حسینی در آن زمان وعده داد که این چهار گروه تا پایان 
اسفندماه سال جاری سود سهام عدالت خود را خواهند گرفت. تا 
امروز که در نیمه اول اسفند ماه سال ۱۳9۶ به سر می بریم، دو 
گروه از آن چهار گروه سود سهام عدالت خود را دریافت کردند. 
در هفته ای که گذشت باقی مانده سود سهام عدالت مربوط به 
کارگران فصلی و ساختمانی به حساب این گروه از مشموالن 
واریز شد. عالوه بر این در  نیمه دوم بهمن ماه سال جاری نیز 
دو میلیون و ۶00 هزار نفر از مددجویانی که سابقا تحت پوشش 
نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی قرار داشتند، 

اما به دالیلی از پوشش آن نهاد بیرون آمدند، سود سهام عدالت 
خود را به طور کامل دریافت می کنند. در نتیجه تنها دو گروه از 
مشموالن سهام عدالت باقی مانده اند که دو سوم از سود سهام 
خود را دریافت نکرده اند؛ یکی کارمندان شاغل در دستگاه های 
اجرایی و دیگری روستاییان و عشایری که مدد جوی کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی نیستند. این دو گروه طبق وعده های 
سازمان خصوصی سازی تا پایان سال جاری سود سهام عدالت 
خود را دریافت خواهند کرد. تعدادی از مشموالن سهام عدالت 
هنوز شماره شبای بانکی خود را نزد سامانه مربوط به سهام 
عدالت ثبت نکرده اند، در نتیجه سازمان خصوصی سازی 
نمی تواند مبالغ مربوط به سود آن ها را بپردازد. مشموالنی 
در سامانه  را  بانکی خود  تاکنون شماره شبای حساب  که 

 سهام عدالت ثبت نکرده اند می توانند با مراجعه به سایت
 www.samanese.ir شماره شبای خود را اعالم کنند.

یارانه بگیران قطعی ۹۷ مشخص شدند!
عصر اعتبار- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قالب جدید 
 ۷0 دولت  ربیعی،  علی  گفته  به  داد.  شرح  را  نقدی  یارانه 
حمایت  کف  شاخص  به عنوان  را  دستمزد  حداقل  درصد 
اجتماعی تعریف کرده است. بر این اساس، یارانه نقدی و 
افزایش مستمری شامل کسانی می شود که زیر این کف، 
دریافتی دارند. عالوه بر آنها، جامعه تحت پوشش نهادهای 
حمایتی و افراد شناسایی شده توسط وزارت رفاه نیز به لیست 
یارانه بگیران اضافه می شود. همچنین اگر افراد دیگری خود را 
مستحق دریافت یارانه نقدی بدانند، دولت صحت ادعایشان 
را مورد بررسی قرار می دهد. به گفته وزیر رفاه اگر الیحه 
در خصوص  تغییراتی  و  شود  تصویب  مجلس  در  بودجه 

نفر در  آینده حدود 4۲ میلیون  نیفتد، سال  اتفاق  یارانه ها 
فهرست یارانه ای دولت قرار خواهند گرفت. بر این اساس، 
سرفهرست یارانه بگیران سال بعد، مددجویان کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی هستند. تعداد این افراد به 8  میلیون و ۳00 
هزار نفر می رسد. ربیعی همچنین از شناسایی ۳ میلیون 
زن سرپرست خانوار توسط وزارتخانه نیز خبر داد. در نتیجه 
زنان سرپرست خانوار و در حقیقت خانواده آنان، گروه دوم 
یارانه بگیران را تشکیل می دهند. روستاییان جامعه هدف سوم 
را نشان می دهند. وی افزود از این کانال نیز به 8 میلیون از 
روستاییانی که در کشت محصوالت با مشکل مواجه شدند 
یا منابع آب و خاک کافی در اختیار ندارند، یارانه پرداخت 

خواهد شد. بازنشستگانی که با حداقل دریافتی و امکانات 
زندگی می کنند، گروه بعدی را شامل می شود. برآورد دولت 
از این گروه، 8/ 4 میلیون نفر است. گروه پنجم، بسیجیان 
و ایثارگرانی را پوشش می دهد که توانایی انجام کار ندارند. 
ربیعی برآورد این گروه را ۷/ ۱ میلیون نفر اعالم کرد. اما 
گروه های دیگری نیز تحت پوشش یارانه قرار می گیرند که 
میزان دقیقی از آنها در دسترس نیست. خانوارهای دارای 
افراد دچار سوءتغذیه و... گروه های دیگر را  بیماران خاص، 
از  یارانه بگیران  تعداد  اما در هر صورت  تشکیل می دهد. 
یک سقف مشخص عبور نخواهد کرد. ربیعی میزان کل 

یارانه بگیران را بین 40 تا 4۱ میلیون نفر اعالم کرد. 

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش 
برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7/30 صبح لغايت 13/30 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني 
بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان 

وقت اداری 1396/12/23 مي باشد. تلفن جهت پاسخگویی : 322۱3000-322۱33۱2 داخلی 408   
توضیحات و شرایط :   1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود.  تاریخ انتشار آگهي نوبت اول: 96/۱2/۱0 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(

تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم:96/۱2/۱2 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي( 
2- كليه هزينه های درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك در رد يك يا كليه پيشنهادات 
مختار است .4- اوراق شركت در مزايده  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و نسبت به واريز فيش 
نقدی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي )كليه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ) 4962( يا ارائه ضمانتنامه بانکی  به ميزان 
5 درصد قيمت پايه كارشناسی به عنوان سپرده شركت در مزايده ، در پاكت الك و مهر شده به مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند.5- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شركت در 
مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد، ترتيب اثر داده نمي شود.6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفر دوم تا تعيين تکليف نهايي برنده 
مزايده مسترد نخواهد شد.  7- در خصوص امالك با كاربری صنعتی كه دارای ماشين آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازديد 
از امالك از تاريخ اولين آگهی برای كليه شركت كنندگان در مزايده الزامی است .  9- در پيشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پيش پرداخت نقدی بر اساس ميزان مندرج در فهرست امالك و الباقی ثمن در 
قالب عقد اجاره به شرط تمليك با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضی بايد در برگه پيشنهادات بصورت صريح و شفاف اعالم نمايد.  
10- كليه امالك  با  وضعيت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکيت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 11- كليه هزينه های ثبت 
قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و ماليات نقل و انتقال مالکيت ، بر عهده برنده مزايده خواهد بود.12- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد .  13- 
پاكت هاي دريافتي از شركت كنندگان در مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ 1396/12/24 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ميدان شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم، سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد.14- شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در 
جلسه شركت نمايند. تبصره : بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی
 شماره  ع/96/3   )نوبت دوم (
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مدیریت شعب بانک دراستان خراسان جنوبي 

مديريت استان خراسان جنوبیمديريت استان خراسان جنوبی

اداره كل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد:
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( محوطه سازی 
زندان فردوس را از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه  گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 

و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ۱396/۱2/09

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 13 روز دوشنبه تاريخ 96/12/14
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 13 روز پنجشنبه تاريخ 96/12/24

زمان بازگشایی پاکت ها:  ساعت 9 روز شنبه تاريخ 96/12/26 اطالعات تماس 
دستگاه مناقصه گذار: بيرجند، خيابان معلم، معلم 7، اداره كل زندانهای خراسان 
جنوبی می باشد. متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با اداره فنی و عمرانی 
از طريق شماره 32231989 056تماس حاصل نمايند.         شناسه آگهی: ۱49۱7۵

 

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای

مشترک گرامی با توجه به قدیمی بودن سیم کشی  داخلی  برق برخی از منازل 
به خصوص هنگام بارندگی و رطوبت می تواند باعث اتصالی  سیم های برق و باعث 

بروز حوادث برق گرفتگی غیر قابل جبران شود، لذا ضروری است نسبت به بازدید و اصالح 
سیم کشی های داخلی و همچنین نصب فیوز محافظ جان بعد از کنتور برق اقدام نمایید.    

  روابط عمومی شرکت برق استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003710- 1396/11/21 هيئت اول / دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسين يزدان 
 شکوه فرزند محمد به شماره شناسنامه 2099 و شماره ملی 0651939542 نسبت به ششدانگ يك باب منزل به مساحت 252/7 
متر مربع قسمتی از پالك 31 فرعی از 1427- اصلی بخش 2 بيرجند از محل مالکيت آقای محمد يزدان شکوه )مرغی سابق( و خانم 
فاطمه خسروی تاييد  و محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود  
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی 

است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱396/۱۱/26       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱396/۱2/۱2  علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

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

جدید،کاغذ دیواری
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی ۱۵ 

۰۹۱۵۵6۱۴88۰  
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معامالت بورس خراسان جنوبی به ۶۳ میلیارد ریال رسید
گروه خبر- مدیر بورس منطقه ای استان با بیان این که در بهمن سال جاری معامالت تاالر بورس استان به ۶۳ میلیارد ریال رسیدعنوان کرد: تعداد ۱۶ 
میلیون و ۴۷۳هزار و ۴۸۵ سهم در تاالر بورس استان داد و ستد شد. هداوندی گفت: مجموع ارزش سهام معامله شده در تاالر بورس استان از ابتدای سال 

تا پایان بهمن به عدد۵۷۷ میلیارد ریال رسید. به گفته وی از این میزان ۴۰ درصد مربوط به خرید سهام و ۶۰ درصد مربوط به فروش سهام بوده است.
در جشن گلریزان امسال یک مساله به من ثابت 
شد و آن اینکه مردم خیلی از مسوولین جلوترند 
اگر گاهی در روستاها و مساجد  و مسوولین هم 
حضور دارند بیشتر جنبه ریا دارد . مردم در گلریزان 
گل کاشتند و مسوولین و نمایندگان با بی توجهی 
و عدم حضور حسابی کم آوردند . حضور شهردار 

بیرجند و شورا انصافا جای تقدیر داشت
ارسالی به تلگرام آوا
درمجلس  جنوبی  خراسان  بزرگوار  نمایندگان 
بودجه  اختصاص  بجای  لطفا  استان  ومسئوالن 
شدید  مشکل  االن  که  وکشاورزی  صنایع  برای 
کمبود آب دارند، بودجه استان را بیشتر به صنعت 
گردشگری و صنایع دستی اختصاص بدهید این 
به  از مهاجرت روستاییان  باعث جلوگیری  قضیه 
و  محروم  مردم  نصیب  فراوانی  سود  و  شهرها 

مظلوم استان می شود.
9۱۵...۳۱۴
 سالم، به عملکرد مسئوالن و متولیان ارگ کاله فرنگی
باید تاسف خورد. اگر نمی توانید حداقل بگذارید 
بخش  یا  برسانند  اتمام  به  رو  احیاء  کار  بقیه 

خصوصی پای کار بیاد .
9۱۵...۰2۵
باشند  سالم مسئوالن آموزش و پرورش جوابگو 
برای  تومان  ۱۰هزار  نفری  اجبار  به  مدارس  چرا 
به  زور  پول  این  گیرند  روان می  آزمون سالمت 

جیب چه کسانی می رود؟
9۱۵...۳22
و  معدن  صنعت  اداره  محترم  مسئوالن  از  سالم 
تجارت بخصوص معاونان محترم بازرگانی داخلی 
و اتاق اصناف و اعضا محترم مجمع امور صنفی 
، خواهشمندیم در نمایشگاه های بهاره امسال از 
شرکت اتباع بیگانه )افاغنه( تحت هرعنوان مثل 
عزیز  مسئوالن  از  کنند.  خودداری  و...  فروشنده 
تقاضا داریم با افرادیکه جواز کسب خود را در اختیار 
ایشان قرار می دهند طبق قانون برخورد نمایند . 
در ضمن با افرادیکه مجری برگزاری نمایشگاه ها 
در  بیگانه  اتباع  از حضور  برای جلوگیری  هستند 
نمایشگاه ها “ طبق قانون نظام صنفی “ هماهنگی 
های  سال  همانند  امسال  تا  دهند  انجام  را  الزم 
گذشته شاهد حضور اتباع خارجی بر خالف نص 

صریح قانون نظام صنفی در نمایشگاه ها نباشیم.
9۱۵...۳29
باز و بست داشبورد  جدا کدام خوش فکر هزینه 
را  گیرد  نمی  وقت  بیشتر  ساعت  یک  که  سمند 
مبلغ ۱۱۰هزار تومان مصوب کرده؟ و چرا تعزیرات 

حکومتی به این نرخ نامه ها نظارت نمی کند؟
9۱۵...2۱2
 این جوانانی که با وزیر ورزش و جوانان ازکدام خانواده
پارتی دار بودند که دیدار داشتند. موضوعاتی هم 
که مطرح شده چه دردی از جامعه جوان ورزشی رو 
دوا کرده .حداقل آن هایی که با ورزشکاران ارتباط 
 نزدیک دارند دعوت می کردید . تماما بی راهه،

البته پاسخگوهم نخواهند بود. 
9۱۵...۳9۶
آوا گزارش چهارشنبه و پنجشنبه رو خوندم ولی 
های  ورودی  زیباسازی  متولی  نفهمیدم  هم  باز 
شهر کیست؟ شهرداری یا راه و شهرسازی یا حتی 
احساس مسئولیت  بخش خصوصی! کاش کمی 
بیشتری در بین مسئوالن دیده می شد، حق با آقای 
عربی است که می گوید باید فراتر از وظایف هر 
 دستگاه کار شود، ولی این ها مانند همه حرف های
دیگر زده می شود و عمل نمی شود! اگر غیر این 
بودد که وضع شهر و استان ما این گونه نمی شد... 
از همه مسئوالن مخصوصا استاندار عاجزانه تقاضا 
دارم فکری به حال زیباسازی شهر، جذب مسافر و 
بهبود اوضاع گردشگری کنند. با این اوضاع دیگر 

زندگی در این شهر و استان بی معناست...
ارسالی به تلگرام آوا 
آوا چند روز پیش خبر بسیار جالبی خواندم، خراسان 
آخر  رتبه  پایش  برنامه  در  دوم  بار  برای  جنوبی 
در پاسخگویی به شکایات مردمی را کسب کرد. 
همین جا به عنوان یک شهروند و یکی از مردمی 
که در این استان زندگی و کار می کند، صمیمانه 
کسب این رتبه افتخارآفرین را به همه مسئوالن 
استان تبریک می گویم. باشد که ریشه این نوع 
مدیریت دلسوزانه و پاسخ گو کنده شود شاید که 
اطالع  جهت  بکشند.  راحتی  نفس  استان  مردم 

آقای استاندار که ناظر بر این مدیران هستند.
ارسالی به تلگرام آوا
  ) راه  )چهار  جنوب  غفاری  بلوار  ابتدای   ، سالم 
پرشده از ته سیگار . ممنون میشیم شهرداری اگر 
امکان تمیز کردنشو نداره الاقل خاک بلوار رو هر 
چند مدت زیر و رو کنه تا ته سیگارها مدفون بشه .
ارسالی به تلگرام آوا
خیلی برام جالب بود وقتی دیدم مأمور راهنمایی 
بی  نو  ماشین  یک  با  لباس شخصی  با  رانندگی 
تقریبا ۱۵  بود  پالک در جایی که سبقت ممنوع 
ماشین را رد کرد و باسرعت تقاطع را دور زد! این 
پیامک را فرستادم که بهش بگم بابادمت گرم ...!!!
9۱۵....۸2۸
سالم آوا جان، لطفا یک نفر از مسئوالن شهرداری 
پاسخ بدهند از ماموران برخورد باسد معبر شهرداری 
سرپوش  بازار  اول  اسالمی  جمهوری  خیابان  در 
“جمهوری ۱2 “ که با دستفروشان برخورد نمیکنند 
واقعا یکنفر در  ایا  نماییم؟  باید شکایت  به  کجا 
ماموران سهل  این  با  که  ندارد  شهرداری حضور 
نماید؟!  برخورد  فروش  میوه  دستفروشان  و  انگار 
اقای محترم شهردار منطقه، فقط یک روز سرزده 
و  کنید  بازدید   ”۱2 “جمهوری  بازار  ابتدای  از 

عملکرد ماموران خود را مشاهده نمایید.  
9۱۵...۸9۶

نسرین کاری - گاهی نوشتن سخت می شود  زمانی 
که نمی توانی از قلک کوچک کودکی بگویی که قطره 
با بزرگی دلش  قطره همه پس اندازش را جمع کرده تا 
هدیه  گلریزان  جشن  به  را  آن  دریاست  اندازه  به  که 
کند تا پایان دهد به اشک کودک معصومی که در غم 
دوری از پدر شب ها با گریه به خواب می رود. قلم یاری 
شاد  برای  که  را  نوعروسی  احساس  بنویسی  نمی کند، 
گلریزان  به جشن  را  النگویش  تنها  خانواده  کردن یک 
اهدا می کند، نوشتن مشکل می شود، وقتی مادری برای 
روشن کردن قلب نیازمندی همه دارایی اش را به جشن 
اهدا می کند، تا دست نوعروسی را بگیرد که قرار است، 
با  را  عید  تا  یک کودک شب  بفروشد  را  جهیزیه خود 

عروسکی در بغل یا کفش قرمزش بخوابد. 
کودکانی  هنوز  شهر  این  آسمان  گوشه های  گوشه  در 
زندگی می کنند که در آرزوهای کودکی شان تهیه یک 
لباس جدید برای عید خواسته ای بسیار  جفت کفش و 
گلریزانی  است  و چه خوب  است  نیافتنی  و دست  دور 
شادی  لبخند  ناچیزمان  کمک های  تا  شود   می  پا  بر 

بنشاند.  لبانشان  بر 

  آرزوهای کودکانه ای که
فرزندان این سرزمین در دل دارند

دوری  غم  از  که  بگویی  کودکی  از  می خواهی  وقتی 
را  پدر  عکس  و  می کند  صحبت  خواب  در  شب ها  پدر 
بگویی  مادری  از  که  است  قرار  وقتی  نه  یا  می بوسد 
برای فرزندانش هم مادر و هم پدر است و دستان  که 
پینه بسته اش حکایت از این دارد که بار یک زندگی را 
خود به تنهایی بر دوش می کشد. آری گاهی در همین 
سکوت  در  آسمان  همین  زیر  شهر،  همین  در  نزدیکی 
شهر مشکالت و دردهایی وجود دارد که مردم این شهر 
و  نرم می کنند، مشکالتی که من  پنجه  و  آن دست  با 
تو از کنارش به سادگی عبور می کنیم و چه خاموش از 

کنار این کودکان نیازمند می گذریم.

سالن مخابرات بیرجند مملو از
جمعیت خیر با دلهای آکنده از مهربانی است

صدای جمعیت از  بیرون سالن هم  به گوش می رسد. 
ها  عاطفه  می شوی، جوشش  نزدیکتر  که  قدر  چه  هر 
سال   ۱۸ که  است  دلگرمی  باعث  شود.  می  تر  نمایان 
کمک  از  را  مردمان  فقر  و  درآمد  کمبود  خشکسالی، 
بیرجند  مخابرات  سالن  است.  نداشته  باز  نیازمندان  به 
و  زن  و جوان،  پیر  اند،  آمده  پر می شود همه  کم کم 
مرد تا با همدلی و مهربانی یک بار دیگر نقش دیگری 
به  نیازمندان  و  کودکان  برای  را  محبت  و  دلسوزی  از 
ارادت  نمایش بگذارند. ماجرای جشن گلریزان ماجرای 
همه ایرانیان به اهل بیت )ع( به ویژه امام حسن مجتبی 
)ع( امام کریمان و بخشش است، وقتی که همه می آیند 
هرچند کم و اندک، اما دستی به یاری می گیرند. مردم 
امروز هم گل کاشتند، گلی از جنس گلریزان و آزادی. 
کودکان با قدمهای کوچکشان به سوی مرشد می روند 
تا هدیه که پدر و مادر آنها داده است به سفره گلریزان 
درس  کودکی  از  که  اند  کودکانی  همان  اینها  بریزند  

فتوت و مهربانی را می آموزند. 

مرشد با نواهای موزون ورزشکاران را 
به میدان می آورد

موسیقی  با  شنوا  کم  و  ناشنوا  دختران  مراسم  ابتدای  در 
برای  و  دوستی  برای  های  ترانه  و  شوند  می  همراه 
با  خواهد  می  مردم  از  مجری  خوانند  می  مادری  مهر 
که  چرا  کنند  تشویق  را  آنها  خود  های  دست  بردن   باال 
آن ها صدا را نمی شنوند بلکه حرکات را می بینند و از 
این طریق انرژی می گیرند. در آیین گلریزان صاحب زنگ 

زورخانه  پهلوانان و جوانمردان را به گلریزان فرا می خواند 
و  پهلوانان یکی یکی با اقتدا به حضرت علی )ع(  وارد گود 
می شوند، میاندار داخل گود مشغول ورزش کردن است و 
پهلوانان نیز به تبعیت از او ورزش را آغاز می کنند، با شنیدن 
صدای مرشد که آواز خوشی دارد با آهنگ های گوناگون که 
هر کدام ویژه یکی از حرکات ورزشی است ضرب می گیرد 
و شعرهای رزمی که بیشتر از شاهنامه فردوسی و در مدح 
امیرالمؤمنین)ع( برگزیده می شود می خواند. مرشد نواهای 
موزون سرمی دهد و ورزشکار زمین را می بوسد، بر زمین 

شیوه ای  به  و  گرفته  دست  بر  را  سنگ ها  می کشد،  دراز 
ماهرانه حرکت می دهد، این حرکات با بسم ا... آغاز و برای 

طلب بخشش گناهان است.

گلریزان به همت پهلوانان
مرحوم چوبدار و قمری در بیرجند احیا شد

گلریزان این سنت  دیرینه که در آستانه سال نو به واسطه 
برگزاری آن دست صدها دانش آموز نیازمند گرفته می شود 

و اندکی از گرد غم و محرومیت از چهره های معصومشان 
زدوده می شود رسمی  از آیین های تاریخی در ورز ش های 
مشکالت  رفع  برای  قدیم االیام  از  که  است  زورخانه ای 
مردم به دالیل گوناگون برگزار و این فرهنگ دوباره به 
استاد  پهلوان حاج مهدی چوبدار و مرحوم  همت مرحوم 
در  جشن  این  شد.  احیا  بیرجند  در  قمری  غالمحسین 
سال های اخیر برای تهیه لباس نو برای کودکان نیازمند 
شهرستان بیرجند از کمی مانده به عید برپا می شود حاال 

از شروع آیین گلریزان در بیرجند حدود سه دهه می گذرد.

جاری شدن اشک و لبخند مردم شهر

زبان  به  سخن  علی)ع(  وصف  از  مرشد  که  هنگامی  و 
می آورد اشک ها و لبخندهای زیادی تداعی می شود؛ یکی 
خنده کنان یکی گریه کنان پیش می رود؛  صدای طبل و 
دهل ها سالن را به وجود می آورد و با حرکت دستها و 
بازی ورزشکاران حس مضاعفی را به آدم تزریق می کند. 
در بین جمعیت مشتاقان زیادی را می یابی که برای کمک 
به نیازمندان از برخی خواسته های خود عبور کرده و در 

این محفل حضور یافتند تا لبخندی بر لبان این کودکان 
حک کنند. در یک دستش دسته گل و در دست دیگرش 

هدیه ای به زعم خودش ناقابل است.

جمع آوری 120 میلیون تومان
در مراسم جشن گلریزان سال گذشته

خراسان  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
جنوبی  بیان کرد: طبق روال همه ساله در آستانه سال نو 

جشن گلریزان با هدف کمک به کودکان نیازمند در بیرجند 
برگزار شد. مهدی قمری یاد آور شد: در سال گذشته حدود 
گلریزان جمع آوری  مراسم جشن  در  تومان  میلیون   ۱2۰
عید  لباس  خرید  برای  مبلغ  این  اینکه  بیان  با  وی  شد. 
دانش آموز  هزار  و۷  هزینه شد  نیازمند  دانش آموز  هزار   2
نیازمند در مدارس بیرجند شناسایی شدند افزود:  امسال هم 

کمک ها به این جشن تا ۱۵ اسفند ادامه دارد.
خراسان  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
آوری  جمع  برای  جشن  این  کرد:  نشان  خاطر  جنوبی  
کمکهای نقدی و غیر نقدی خیران برای تهیه لباس عید 
ایتام ، کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و نیازمندکه قبال 
توسط آموزش و پرورش شناسایی شده اند، انجام می شود. 
وی ادامه داد:  مردم با وجود فشار اقتصادی همواره در کمک 
به هم نوع و اقدامات خیرخواهانه سنگ تمام گذاشته اند و 
امیدواریم تعداد لبخندهای دانش آموزان در این کمک ها به 
گلستانی از لبخندها تبدیل شود. قمری ادامه داد: در مدارس 
و  انجام شده است  نیازمند  دانش آموزان  بهترین شناسایی 
بیشتر کمک ها در مدارس خواهد بود اما بخشی از کمک ها 

به سمت مؤسسات خیریه هدایت می شود.

امسال خیران ۹0 میلیون تومان
در جشن گلریزان کمک کردند

خراسان  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزش های  هیئت  رئیس 
جشن  در  تومان  میلیون   9۰ خیران  کرد:  عنوان  جنوبی 

گلریزان به نیازمندان استان خراسان جنوبی کمک کردند.
وی یادآور شد:  2۷ سال است که جشن گلریزان توسط 
و  یتیم  دانش آموزان  برای  بیرجند  امیرعرب  زورخانه 
بی سرپرست انجام می شود. قمری افزود: ورزش زورخانه ای 
را  ورزش  این  هدف  و  است  ایرانیان  فرهنگ  از  بخشی 
توسعه جوانمردی، ایثار و کمک به دیگران برشمرد. رئیس 
هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی با 
بیان اینکه هم اکنون جشن گلریزان در بیرجند به باور و 
فرهنگ عمومی تبدیل شده است افزود:  با پیگیری هایی 
که با مسئوالن خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند انجام 
شد شاهد برگزاری این مراسم در ۱۰ شهرستان دیگر استان 
خواهیم بود. قمری بیان کرد: مردم می توانند کمک های 
نقدی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۶9۱9۸۰۰۱۷۰۴۰ ستاد 

برگزاری جشن گلریزان واریز کنند.

امروز نوبت استجابت دعای من و شماست

های  کمک  با  حاضران  رود،  می  پایان  به  رو  جشن 
سهیم  مهربانی  گلریزان  در  کارتخوان   با  یا  و   نقدی  
می شوند؛ آنها که رسم شان سخاوت بوده حال سالن را 
ترک کرده اند و رقم ها را مجری برنامه اعالم می کند و 
چه نیک است سخاوتی که صاحبان آنها چهره پنهان می 
کنند که مبادا اجر این مهربانی اندکی زائل شود.آری، ماه 
اسفند  و مهربانی این روزها قدم زنان از کوچه های شهر 
عبور و پیامی به وسعت یک آسمان دلدادگی و محبت را 
زیبنده  چه  و  کند  می  تقسیم  شهر  های  کوچه  میان  در 
است مهربانی خداوند قلبهایمان را جال دهیم و گره گشای 
چشمهای منتظری در پشت  پنجره اتاقی باشیم؛ چشمان 
منتظر کودکی که دلش کفش نو و لباس نو می خواهد!  

امروز نوبت استجابت دعای من و شماست...

مردم در گلریزان گل کاشتند
امروز، روز برآورده شدن آرزوهای فرزندان این سرزمین است

خیران 90 میلیون تومان به کودکان و نیازمندان کمک کردند

عکس: رضایی

عکس ها: رضایی
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شارژ بی سیم گوشی هوشمند با استفاده از لیزر

پژوهشگران دانشگاه واشینگتن سیستمی طراحی کرده اند که از لیزر برای شارژ کردن بدون  سیم گوشی های هوشمند استفاده 
می کند. چشم انسان معموال توانایی دیدن این لیزر شارژکننده و لیزرهای محافظ را ندارد؛ اما اشعه های قرمزی که در تصویر باال 

در جای اشعه های محافظ قرار گرفته اند، برای درک بهتر مطلب هستند و درحقیقت چشم ما نمی تواند آن ها را ببیند. شنبه *12 اسفند  1396 * شماره 4019

سینما و چهره ها

»داور دربی« مهمان 
»دورهمی« خواهد شد

دورهمی  میهمان   ۸۶ دربی  داور  فغانی  علیرضا   
مهران مدیری بود. به زودی برنامه علیرضا فغانی 
از شبکه نسیم به روی آنتن خواهد رفت. او از سال 
۲۰۰۸ وارد لیست داوران بین المللی شده است. فغانی 
در لیگ برتر فوتبال ایران داوری می کند. از برخی 

قضاوت های مهم او می توان به دیدار دیدار رفت فینال 
لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۴، دیدار فینال جام ملت های 
جهان  باشگاه های  جام  فینال  دیدار   ،۲۰۱۵ آسیا 
۲۰۱۵، دیدار فینال فوتبال المپیک ۲۰۱۶ ریو و دیدار 

نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۷ نیز اشاره کرد.

اینستاگرام  و نزدیکی به قابلیت 
تماس تصویری و صوتی 

به دست رسید که نشان  امسال گزارشی  اوایل 
می داد اینستاگرام در ادامه عرضه قابلیت های 
کلیدی برای اپلیکیشن خود، می خواهد ویژگی 
اضافه  برنامه  به  را  صوتی  و  تصویری  تماس 
یک  اینستاگرام  رسد  می  نظر  به  حاال  و  کند 
شده  تر  نزدیک  قابلیت  این  داشتن  به  قدم 
 )APK( اندروید  افزاری  نرم  بسته  در  است. 
عنوان تحت  هایی  عکس   اینستاگرام، 
»action_call.png» ،»call.png«   
که  شده  پیدا   »action_call.png«  ،  
دارد.  برنامه  به تماس صوتی و تصویری  اشاره 
جدید،  های  ویژگی  افزودن  از  پیش  معموال 
توسعه دهندگان فایل هایی مشابه با چیزی که 
در بسته نرم افزاری اینستاگرام یافت شده را به 

برنامه اضافه می کنند.

فناوری اطالعات

ایالن ماسک، بزرگ ترین 
تهدید برای حیات فرا زمینی

شرکت  که  بود  پیش  هفته  چند  همین   - ایسنا 
ماهواره بر  موشک  قوی ترین  اسپیس ایکس، 
جهان، ،،،،،  ،،، را با موفقیت پرتاب کرد و 
خودروی »تسال رودستر« متعلق به ایالن ماسک، 
فرستاد. فضا  اعماق  به  را  این شرکت  مدیرعامل 

 ،)Purdue( پردو  دانشگاه  دانشمندان  گفته  به   

راننده اش  و  تمام الکتریکی  اسپرت  خودروی  این 
لباس  به  مبلس  پالستیکی  )مانکن  »استارمن« 
جسم  کثیف ترین  احتماال  اسپیس ایکس(  فضایی 
پرتاب  فضا  به  تابه حال  که  است  بدون سرنشینی 
استریل  سخت گیرانه  استاندارد  زیرا  است؛  شده 
فضاپیماها روی آن انجام نشده و تعداد زیادی از 
سطح  می توانند  که  می کند  حمل  را  باکتری ها 
سیاره ای مانند مریخ را به حیات زمینی آلوده کنند.

مدار  از  دورتر  مقصدی  به  که  فضاپیماهایی 
پاک  فوق العاده  باید  می شوند،  فرستاده  زمین 
کاوشگر  هرگونه  بین المللی،  توافقنامه های  باشند. 
ماه،  روی سیاره،  است  قرار  که  را  بدون سرنشینی 
ملزم  بیاید؛  فرود  دیگر  آسمانی  اجرام  یا  سیارک 
درون  در  استریل  استانداردهای  شدید  رعایت  به 
و بیرون آن می کند تا احتمال وجود میکروب ها و 
باکتری های زمین روی این فضاپیماها و انتقال آن ها 
را به مکانی دیگر در منظومه شمسی از بین ببرد.

علمی

گوناگون

از تعیین تکلیف سپرده گذاران 
فرشتگان چه خبر؟

ایسنا - با وجود تاکید معاون نظارت بانک مرکزی 
سپرده گذاران  با  حساب  تسویه  پایان  بر  مبنی 
پایان  تا  فرشتگان  جمله  از  غیرمجاز  تعاونی های 
بهمن ماه، همچنان روند قبلی برای تعیین وضعیت 
این سپرده گذاران برقرار است.در جریان ساماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی و تعیین تکلیف سپرده گذاران 
تعاونی های منحل شده چندی پیش بود که فرشاد 
حیدری - معاون نظارت بانک مرکزی - اعالم کرد 
که تا پایان بهمن ماه کار تسویه حساب با تمامی 
سپرده گذاران تعاونی های غیرمجاز به پایان می رسد. 
این تعاونی ها البته شامل ثامن الحجج، افضل توس، 
زیرمجموعه های  و  )وحدت(  آرمان  ایرانیان،  البرز 
می شد.گرچه  فرشتگان  ویژه  به  کاسپین  موسسه 
پایان  مرکزی  بانک  اعالم  این  با  می رفت  انتظار 
پرداخت  سپرده گذاران  سپرده های  تمام  بهمن ماه 
اما  برسد،  پایان  به  موجود  وضعیت  و  باشد  شده 
که  رفته  پیش  سمتی  به  شرایط  و  نبود  اینگونه 
همچنان سپرده گذاران به دنبال وجوه خود هستند 
هرچند که بانک مرکزی تاکید دارد که تاکنون ۹۸ 

درصد آنها را تعیین تکلیف کرده است.

رضایی - مدیر کل سازمان جمع آورى 
و فروش امالک تمليکی استان بيان کرد 
ماموریتهاى  راستاى  در  سازمان  این 
محوله مبارزه با قاچاق کاال وارز از ابتداى 
کاالى  انهدام  مرحله   11 جارى  سال 
قاچاق مضر براى سالمت وامنيت مردم 
انجام  نظارتی  دستگاههاى  نظارت  با  را 
وبهداشتی،  آرایشی  لوازم  داده است که 
مستعمل  ,پوشاک  ناس  دخانی,  مواد 
وميوه هاى افت زده والوده به بيمارى ,از 
جمله اقالم انهدامی بوده است.وى ادامه 
کنون  تا  قاچاق  کاالى  تن  داد:۴۳.۵ 

منهدم شده است.

لوازم آرايشی
 بیش ترين حجم کاال قاچاق

اموال  فروش  و  اورى  جمع  مدیرکل 
کاالهاى  اینکه   بيان  با  استان  تمليکی 
قاچاق به دستور مرجع قضایي منهدم مي 
شود,عنوان کرد: ارزش  کاالهاى انهدامی 
۳ ميليارد و 1۴۸ ميليون ریال بوده است. 
مهندس شيخ زاده اظهار کرد:بيش ترین 

لوازم  به  مربوط  قاچاق  کاالى  حجم 
ارایشی و بهداشتی  می باشد .

۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ريال عوايد 
حاصل از فروش اموال غیر منقول

ميليون  ميليارد۳1۰  داد:۳  ادامه  وى 
اموال غير  از فروش  ریال عواید حاصل 

منقول شامل زمين و امالک که توسط 
است,توسط  شده  ضبط  قضایي  مراجع 

سازمان جمع اورى و به مزایده گذاشته 
دولت  حساب  به  شد   فروخته  و  شده 

واریز شده است.
ريال  میلیون   ۳۲۷ و  میلیارد   ۳

عوايد حاصل از اموال منقول
از  آمده  دست  به  مبلغ  همچنين  وى 
فروش  اموال منقول را ۳ ميليارد و ۳۲۷ 
 ميليون ریال بيان کرد.مهندس شيخ زاده
افزود: با توجه به اینکه در قانون مبارزه با 
قاچاق کاال وارز براى حمایت از توليدات 
داخل وکمک به اقتصاد بایستی کاالهاى 
قاچاق ضبط شده پس از طی مراحل به 
خارج کشور صادر شو د, صادرکنندگان 
استانهاى دیگر در این امر پيش قدم می 
سوى  از  استقبالی  کنون  تا  ولی  باشند 
نشده  دیده  بومی  هاى  کننده  صادر 
است,که شاید دليل آن یک دست نبودن 

کاالهاست.
فروش  و  آورى  جمع  سازمان  کل  مدیر 
اموال تمليکی استان با بيان اینکه قاچاق 
کاال ضربه اى جبران ناپذیرى را به اقتصاد 
کشور و استان مي زند,تصریح کرد:براى 
در  بومی  کنندهاى  صادر  با  همکارى 
حوزه کاالهایي قاچاقی که مرجع قانونی 
مجوز صادرات آن را داده است ,آمادگی 

کامل داریم.

انهدام 4۳.۵ تن کاالی قاچاق در خراسان جنوبی
مدیرکل سازمان جمع آورى و فروش امالک تمليکى استان عنوان کرد:

* طاهره شاهى - کارشناس شنوایى شناسى
 با هدف باال بردن اگاهی و ترویج مراقبت از گوش و شنوایی 
در سراسر جهان توسط سازمان جهانی بهداشت نامگذاری 
شده است.افت شنوایی یکی از شایعترین مواردی است که 
سالمت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد.عدم درمان مناسب 
و به موقع آن عالوه بر مشکالت پزشکی،سالمت روانی و 
عواقب مالی در بر دارد. درمان موثر افت شنوایی به شکل 
سمعک و یا دیگر دستگاههای کمک شنوایی  تا حدود زیادی 
در کشور ما قابل دسترس است. افت شنوایی تقریبا میتواند 
تمام جنبه های زندگی فرد،از جمله کیفیت زندگی،موقعیت 

های تحصیلی و شغلی،سالمت روانی و جسمی را تحت 
تاثیر قرار دهد..استراتژی هایی که طی آن شنوایی شناس 
با انجام آن می تواند افت شنوایی و عواقب انرا کاهش دهد 

شامل:پیشگیری ،غربالگری و توانبخشی است.
پيشگيرى:

مدت  طوالنی  گرفتن  قرار  گوش:  محافظ  از  ۱-استفاده 
در محیط های پرسروصدا باعث کاهش شنوایی غیرقابل 
برگشت می شود.بنابراین استفاده از محافظ گوش در محیط 
شنوایی  افت  ایجاد  از  زیادی  تاحد  تواند  می  نویزی  های 

جلوگیری کند.

۲-عدم استفاده از هدفون:اگر تمایل به استفاده از هدفون را 
دارید،باید میزان شدت صدا در حد متوسط و در مدت زمان 
نهایت یک ساعت استفاده کنید در ضمن استفاده از هندزفری 
که داخل گوش قرار می گیرد،به علت افزایش رشد باکتری 
در کانال گوش،خطرناک تر از هدفون هایی است که روی 

گوش قرار میگیرند.
3-عدم استفاده ازگوش پاک کن:برای تمیز کردن گوش از 
دستمال و حوله مرطوب استفاده کنید.وجود جرم در کانال 
گوش در حد معمول می تواند مفید هم باشد زیرا از ورود 
حشرات و گرد و غبار به کانال گوش جلوگیری می کند.در 
ضمن استفاده از گوش پاک کن ممکن است موجب پارگی 

پرده گوش نیز شود.

رشد  باعث  زیاد  رطوبت گوش:رطوبت  ۴-پاک کردن 
باکتری شده به همین علت افراد شنا گر بیشتر از دیگران 
مبتال به عفونت گوش میشوند.از حوله خشک برای پاک 

کردن رطوبت استفاده کنید.
۵-جدی گرفتن دردگوش:درد و ترشحات آبکی گوش 

باشد.عفونت گوش  گوش  عفونت  از  ای  نشانه  تواند  می 
بویژه در کودکان را جدی بگیرید.عفونت مزمن گوش میانی 
خطرناک است و میتواند باعث آسیب به مغز شده و حتی 

موجب مرگ شود.
۶-اطمینان از سالمت شنوایی:برای مشخص شدن سالمت 
شناس- شنوایی)شنوایی  متخصصین  به  خود  شنوایی 

متخصص گوش، حلق،بینی( مراجعه کنید.

۳ مارس مصادف با 12 اسفند  روز جهانی شنوایی 

عکس : رضایی

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

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

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان
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نمايندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و ۷
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مشخص کن چه می خواهی، 
و مهم تر از آن چه نمی خواهی

 به راستی کسی که پایین قله ایستاده چگونه می تواند 
هم زمان به سمت باال حرکت کند. او برای حرکت به 
سمت باال در اولین گام باید زمین پایین دره را رها کند 
و خود را روی دامنه کوه به سمت باال بکشاند. داشتن 
این  و  نیست  میسر  کوه،  پای  زمین  و  قله  هم زمان 
نکته ای کلیدی است که متاسفانه بسیاری از انسان ها 
از آن غافلند! همین االن کاغذی بردارید. با خط کش و 
مداد آن را دو قسمت کنید و در یک بخش خواستن ها 
و آرزوهای خود و در نیمه دیگر نخواستن های خود را 
بنویسید. خواهید دید که موقع نوشتن نخواستن ها دچار 
مشکل می شوید. چرا؟! چون یک عمر تمام ذهن خود 
را فقط روی خواستن و طلب کردن متمرکز کرده ایم و 

خودمان را از آن چه نباید بخواهیم غافل ساخته ایم.
ما باید تنبلی را نخواهیم. یاس و ناامیدی و افسردگی را 
طلب نکنیم. ورود احساس حرص و طمع و حسد و کینه 
و خشم و عقده را به بدن خود آرزو نکنیم. تمنای لذت 
کورکورانه و خوشی و سرمستی ناهشیارانه را در اعماق 
وجودمان جست وجو نکنیم. ضعیف شدن و به ضعیفان 
آزار رساندن را نخواهیم و اگر آرزوی همچون شیر شجاع 
بودن را در سر می پرورانیم هم زمان وسوسه حفظ و نگه 
 داشتن دل ترسوی خرگوش را هم نخواهیم.بنابراین همین 
االن هر چند سخت و مشکل به نظر می رسد ولی در 
حوزه های مختلف زندگی خود، از شاخه تحصیالت و شغل 
و درآمد گرفته تا حوزه معنوی و خانوادگی و اجتماعی سعی 
کنید در کنار خواسته ها و آرزوهای خود، نخواستن ها و 
نطلبیدن های خودتان را  هم لیست کنید. خواهید دید 
که فقط با مشخص کردن نخواستن ها آرامشی عمیق بر 

وجودتان حاکم       می شود. 

شام آخر 

لئوناردو داوینچی هنگام کشیدن تابلوی شام آخر دچار 
مشکل بزرگی شد: می بایست نیکی را به شکل عیسی 
و بدی را به شکل یهودا، از یاران مسیح که هنگام شام 
تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر می کرد. کار را 
نیمه تمام رها کرد تا مدل های آرمانیش را پیدا کند. اما 
داوینچی برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود. کاردینال 
مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری 
را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جستجو، جوان 
شکسته و ژنده پوش و مستی را در جوی آبی یافت. به 
زحمت از دستیارانش خواست او را تا کلیسا بیاورند، چون 
دیگر فرصتی برای طرح برداشتن نداشت.گدا را که درست 
نمی فهمید چه خبر است، به کلیسا آوردند: دستیاران سرپا 
از خطوط  داوینچی  همان وضع،  در  و  داشتند  نگه اش 
بی تقوایی، گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش 
بسته بودند، نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد، گدا، 
که دیگر مستی کمی از سرش پریده بود، چشم هایش را 
باز کرد و نقاشی پیش رویش را دید و با آمیزه ای از شگفتی 
و اندوه گفت: »من این تابلو را قبأل دیده ام!« داوینچی با 
تعجب پرسید: »کی؟«- سه سال قبل، پیش از آنکه همه 
چیزم را از دست بدهم. موقعی که در یک گروه همسرایی 
آواز می خواندم، زندگی پر رویایی داشتم و هنرمندی از من 

دعوت کرد تا مدل نقاشی چهره عیسی شوم !!!!

مسلما چیزهایی در زندگی هستند که پول نمی تواند 
آن ها را بخرد، ولی این بسیار خنده دار است: تا حاال 

سعی کرده اید که آن ها را بدون پول بخرید؟

موفقیت مثل ستونی است که نیمۀ راه آن به سمت باال 
پر از روغن است. می توانی تمام راه را به پایین بلغزی 

یا اینکه مبارزه کنی تا به باالی آن برسی.

بی حکم تو چرخ یک زمانی نبـود
بـی امـر تو خلق را زبانی نبود
گر بگـذری از کرده نا کرده من
من سود کنـم تـرا زیانی نبود

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.

خداوند مثل خورشید است. 
وقتی خورشید می تابد، برای

 همه می تابد. خداوند برای همه است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی پیشه کن که تو خود در حمایت مایی و هنگامی 
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حدیث روز  

هر کس گروهی را دوست بدارد) و نسبت به آنان مهرورزی کند( خدا او را در زمره آنان محشور خواهد کرد.
 پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

شکست های عشقی را چطور درمان کنید؟
انسانی  زندگی هر  دوران  از مهمترین  یکی  نوجوانی  دوره 
است، دوران کشف و بازسازی هویت خود و جنس مقابل. 
نوجوان با تجربه بلوغ یا در آستانه ی آن بتدریج عالقه مند 
می شود تا ویژگی ها، شباهت ها و تفاوت های جنس مقابل 
خود را از زاویه ای دیگر کشف و با خود مقایسه کند. این 
جستجو و تعامِل طبیعی بسیاری از اوقات به روابطی منجر 
می شود که متناسب با حال و هوای این دوران سرشار از 

شوریدگی و هیجان است، اما کوتاه و فاقد استحکام الزم.
ابتدا  باشیم،  داشته  باید  موضعی  چه  والدین  بعنوان  ما 
راهکارهای این موضوع را بررسی می کنیم و سپس به پیش 

نیازها می پردازیم:
به رسمیت شناختن احساسات

اینکه این رابطه از نظر شما چقدر سطحی ست، دلیل نمی 
شود که برای فرزندتان نیز همینطور باشد. سعی کنید احساسات 
عصبانی،  است  ممکن  شما  کنید.  جدا  ماجرا  از  را  خودتان 
دستپاچه یا نگران آسیب دیدن فرزندتان باشید؛ یا اینکه کل 
ماجرا برایتان بی اهمیت باشد؛ به این معنا که فکر می کنید این 
یک شکست عاطفی  آنقدرها جدی و مهم نیست. اما یادتان 
باشد که شما با احساسات او طرف هستید و این عواطف واقعی 

و مهم هستند. 
همدلی و پذیرش احساسات الزامًا تایید رابطه یا رفتارش 
نیست. در چنین شرایطی به او بگویید: »من هم اگر جای 
تو بودم، همین قدر ناراحت و آزرده می شدم.« و یا اینکه 

توانم درک کنم که  » من هرچقدر هم سعی کنم نمی 
تو چقدر ناراحتی.« 
سرزنش نکنید

مواضع  نفع  به  آمده  پیش  موقعیت  از  نکنید  سعی 
مانند گفتن جمالتی  از  بخصوص  کنید.  استفاده   خودتان 
»می دانستم عاقبت همین می شود«، »به تو گفته بودم« یا 
»مثل روز برایم روشن بود « و ... پرهیز کنید. حتی در چنین 
شرایطی طرف مقابل را هم زیر سوال نبرید. به نوجوان و 
بعدا هر دو  این دوران بگذرد؛  بدهید که  خودتان فرصت 

حرف های بیشتری برای گفتن خواهید داشت.
سین جیم نکنید

خودتان را به جای فرزندتان گذاشته و سعی کنید دوره ی 
نوجوانی تان را به خاطر بیاورید. از خودتان بپرسید اگر من 
دلم می خواست چه  و  داشتم  احساسی  بودم چه  او  جای 
رفتاری با من بشود. در شرایط فعلی قطعا او به حمایت شما 
نیاز دارد، اما در عین حال باید طوری رفتار کنید که او شما 
را بپذیرد و به خلوتش راه بدهد، نه اینکه شما به زور وارد 
خلوت او بشوید. به او بگویید: »اگر دوست داشتی با من حرف 
بزنی، من کنارت هستم.« اگر با شما صحبت کرد، فقط گوش 
بدهید و همدلی کنید )نصیحت، سرزنش یا آموزش را بگذارید 
برای بعد!( و اگر می خواست تنها باشد، این فرصت را به او 
بدهید، اما نادیده اش نگیرید؛ نوجوان ممکن است در چنین 

شرایطی تصمیم نامعقولی بگیرد.

تاب بیاورید!
گفتیم که این تجربه برای یک نوجوان همانقدر واقعی ست 
که برای یک بزرگسال، بنابراین نوجوان ها نیز در مواجهه با 
شکست یک پروسه ی چهار مرحله ای را طی می کنند؛ انکار، 
خشم، غم و سرانجام پذیرش. به او کمک کنید تا این مراحل 
را به سالمت طی کند. نوجوان درهر مرحله ای ممکن است 
رفتارهای متفاوتی داشته باشد. شما و اطرافیان به عنوان حلقه 
ی حمایتی فرزندتان باید این احساسات و هیجانات را تاب 

بیاورید؛ چه خشم  و عصبانیت باشد و چه غم و اندوه فراوان. 
برنامه ریزی کنید!

وقتی کمی تب و تاب فرزندتان فرو نشست، سعی کنید با 
یک برنامه ریزی درست به او کمک کنید تا تمرکزش را 
از روی موضوع بردارد و دوباره به زندگی عادیش برگردد. 
در مورد برنامه هایی که قصد ترتیب دادنش را دارید، حتما 
با او مشورت کنید؛ اگر مایل است حال و هوایش را عوض 
باشد،  را هم داشته  کند ولی در عین حال خلوت خودش 
حمایتش کنید. در نهایت اگر دوره ی سوگواری برای رابطه 
ی از دست رفته طوالنی شد، با یک مشاور صحبت کنید. 
البته یادتان باشد پذیرش ماجرا با فراموش کردن آن یکی 
نیست. بخصوص خروج کامل از یک تجربه ی عاطفی با 
توجه به سابقه ی آن معموال شش ماه طول میکشد. اما این 
به معنای اینکه نوجوان بعد از یک ماه هنوز در مراحل قبلی 

مانده باشد، نیست.

پیش از واقعه
با خواندن این مطلب احتماال متوجه شده اید که برای یک 
حمایت موفقیت آمیز باید از قبل آماده بود. درواقع یکی از 
مهمترین عواملی که امکان کنترل و حمایت از فرزندمان را 
در چنین شرایطی فراهم می کند؛ وجود ارتباط و همراهی با 

اوست که در طول زمان و بتدریج میسر می شود. 
گفتگو کنید

اگر می خواهیم نفوذ مثبتی روی فرزندانمان داشته باشیم، 
الزم است ابتدا یک رابطه ی مثبت، صمیمانه و پویا با آنها 
برقرار کنیم. تا آنجا که می توانید با فرزندتان در تماس و 
گفتگو باشید. در این گفتگوها همیشه از موضع برتر وارد 
بگویید: »شاید  فهمی!«  نمی  »تو  نگویید:  نشوید.  بحث 
اگر  بشوم.«  متوجه  که  کن  کمک  کنم،  می  اشتباه  من 
جایی به این نتیجه رسیدید که در اشتباه هستید، بپذیرید 
و اگر در مورد موضوعی تردید داشتید، فرصت بخواهید 

تا بیشتر فکر کنید. 
آگاهی بدهید

هرگز احتمال اینکه نوجوان شما درگیر یک رابطه ی عاطفی 
بیفتد،  اتفاقی  اینکه چنین  از  نادیده نگیرید. پیش   بشود را 
درباره اش با او صحبت کنید. به او بگویید که اگر چنین تجربه 
ای داشت، کامال طبیعی است و می تواند روی کمک شما 
حساب کند. اما در عین حال درباره ی خطرات این رابطه یا 

ملزوماتش هم او را آگاه کنید.
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اکیالالابلوارت1
نهنوتبکروخداب2
یایزاوماونس3
سرماقنابرضدم4
اسیکننازورکم5
لطابایرتنوناک6
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وسردیبنجااا13
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دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

فروش انواع الستیک نو و دست دوم 
با نازلترین قیمت، اقساط 12ماهه ویژه 

فرهنگیان  در الستیک فروشی مقدم 
نبش کوچه پارک آزادی  056-32223323

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

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

09011251205
فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو

 با موقعیت عالی و کلیه امکانات
  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 

می رسد.   09158254172

شرکت پرداخت نوین آرین جهت تکمیل کادر 
خود به تعدادی بازاریاب و پشتیبان برای امور 

بانکی )کارت خوان( نیازمند است.
 طالقانی 2، ساختمان آلما، واحد 203

056-32233854 /056-32236199  

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

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 

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

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

دعوت به همکاری می کند.
ساعت مراجعه:

 10  الی 12/30 
و 17  الی 20

آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

مقداری پول نقد در محدوده 
پارک توحید پیدا شده 

صاحب آن با دادن نشانی 
با این شماره تماس بگیرد.

09157209700

به نیروی جوان )آقا( با ظاهری آراسته 
جهت کار در کافی شاپ نیازمندیم. 

)شیفت عصر(            09038015970

نقاشی ساختمان
 تهران پــارس
اجرای انواع رنگ های نانو 
)مولتی کالر، اکرولیک و ...( 

رنگ های صنعتی )اپوکسی و ...( 
رنگ های روغنی، پالستیک و کناف 

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

مدارک کارشناسی ارشد یا 
دکتری رشته های روان شناسی 

تربیتی و برنامه ریزی درسی 
با سابقه فعالیت تجربی

 دعوت به همکاری می شوند
 لذا متقاضیان  رزومه خود را 

به آدرس ایمیل 

ارسال نمایند.
naseri_m2003@ yahoo.com

شرکت یکتا پخش شرق جهت تکمیل و ارتقای تیم فروش خود در 
سال جدید به افراد ذیل نیازمند است :

بازاریاب خانم / آقا - سرپرست فروش شرایط استخدام: حداقل مدرک تحصیلي دیپلم ، دارا 
بودن فن بیان باال ، مسئولیت پذیری، شناخت بازارخراسان جنوبی، متقاضي سرپرستي داشتن 

تجربه مفید در شرکت هاي معتبر پخش 
طرح   - العاده  فوق  پورسانت   - بیمه  و  کار  قانون  حقوق  دستمزد:  و  حقوق  شرایط   *
عکس  قطعه  یک  و  الزم  مدارک  همراه  به  شرایط  داشتن  درصورت   / ماهیانه  انگیزشی 
 از ساعت  9 الی 12 به آدرس دفتر شرکت واقع در سجادشهر، نبش امامت 7 مراجعه 

 یا با شماره 6-32327144 تماس حاصل فرمایید.

آگهي استخدام 

به نیرو های ذیل جهت کار 
در غذای آماده نیازمندیم 

* کارگر ساده 
) 2 نفر خانم -یک نفر آقا (

 * پیک موتوری ) 2 نفر( 
* منشی تلفن ) یک نفر خانم (

* صندوق دار خانم  آشنا به 
سیستم و نرم افزار

32447497 - 09128460511 

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

09304447248

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

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917
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سالمتیسم-  پیاز سفید و پیاز قرمز، هر دو از نظر کالری در گروه مواد 
غذایی کم کالری قرار می گیرند و از این نظر تفاوت زیادی با هم ندارند. 
۱۰۰ گرم پیاز قرمز حاوی ۳۷ کالری است، در حالی که ۱۰۰ گرم پیاز سفید 
۴۲ کالری دارد. استفاده از مواد غذایی کم کالری مثل پیاز سفید و پیاز قرمز 
می تواند به شما کمک کند تا کالری های مصرفی روزانه را کاهش دهید 
و از این طریق به مدیریت وزن تان کمک کنید هر ۱۰۰ گرم پیاز قرمز 

حاوی ۲ گرم فیبر است، در حالی که هر ۱۰۰ گرم پیاز سفید ۱.۲ گرم فیبر 
دارد. در حالی که هیچ کدام حاوی فیبر زیادی نیستند، اما می توانند به شما 
کمک کنند تا بخشی از فیبر مورد نیاز روزانه را با خوردن آن ها تامین کنید. 
دریافت فیبر بیشتر از طریق رژیم غذایی، خطر ابتال به بیماری قلبی، دیابت، 
فشار خون باال، چاقی و سکته مغزی را تا حد زیادی کاهش می دهد..پیاز 
سفید و پیاز قرمز،  هر دو از منابع خوب ویتامین C هستند و هر ۱۰۰ گرم 

از آن ها، بیش از ۱۰ درصد نیاز روزانه بدن به این ویتامین مهم را تامین 
می کند. عالوه بر این، پیاز سفید و پیاز قرمز، هر دو ۲ درصد از نیاز روزانه 
بدن به کلسیم را تامین می سازند. البته پیاز قرمز ۲ درصد از نیاز روزانه بدن 
به آهن را هم فراهم می کند. مطالعات علمی نشان داده اند که پیاز سفید و 
پیاز قرمز حاوی نوعی آنتی اکسیدان خاص به نام کوئرستین هستند، اما پیاز 

قرمز حاوی کوئرستین بیشتری نسبت به پیاز سفید است.

فرق پیاز سفید و قرمز چیست؟

ماش، دانه اي فراموش شده !

ماش یکي از حبوبات بسیار مفید و غني است. 
با این که زادگاه اولیه ي آن ایران است ولي 
در حال  و  استفاده مي شود  روز کمتر  به  روز 
از  است  بهتر  این  بنابر  است.  شدن  فراموش 
خواص فراوان آن مطلع شوید: ۱- اگر ماش را با 
پوست بپزید و بخورید، براي درمان اسهال مفید 

است ، ولي براي لینت مزاج دانه هاي پوست 
کنده ي آن را مصرف کنید ۲- مصرف آش 
ماش سردردهاي شدید و آبریزش بیني ناشي 
را درمان مي کند و سرفه و  از سرماخوردگي 
تب را تسکین مي بخشد ۳- ضماد ماش پخته 
با سرکه براي درمان اگزما و امراض جلدي مفید 
است ۴- ماش براي افرادي که دچار ضعف و 

ناتواني هستند بسیار مفید است. 

14 نکته طالیی کاهو 
از نظر طب قدیم ایران 

 
۱- تمیز کننده خون است ۲- کاهو به علت 
داشتن آهن خونساز است ۳- ضد تورم است 
برای   -5 است  بخش  آرام  و  آور  خواب   -۴
ضعف اعصاب مفید است 6- ملین و ادرار آور 
مفید  مالیخولیا  برای  کاهو  خوردن   -۷ است 

است 8- کاهو زخم های مجاری ادرار و مثانه 
را درمان می کند 9- اگر کاهو را با سکنجبین 
اثر  آور است ۱۰-  اشتها  یا سرکه بخورید،  و 
ضد تشنج دارد ۱۱- درد معده را تسکین می 
دهد ۱۲- برای برطرف کردن درد سینه کاهو 
اگر می  زنان شیرده  و بخورید ۱۳-  بپزید  را 
خواهند که شیرشان زیاد شود باید کاهوی پخته 
بخورند ۱۴- ورم غدد لنفاوی را برطرف می کند.

با ارزش غذایی پسته
 آشنا شوید ! 

۱- صمغ پسته،اثرات خواب آوری، ضد اضطرابی 
و شلی عضالنی دارد که ممکن است در کاهش 
اختالالت انقباضی عضالت، بی خوابی و اضطراب 
مؤثر باشد ۲- مفید برای دستگاه گوارش ۳- پسته 
مقدار زیادی فیبر دارد که می تواند به هضم غذا 

کمک کند. دم کرده ی پوست سبز پسته حالت 
دل به هم خوردگی و استفراغ را از بین می برد 
درمان  را  کبد  سردی  پسته  فواید  دیگر  از   -۴ 
از  می کند و دفع کننده سموم بدن است 5- 
سکسکه جلوگیری می کند 6- متعادل کننده غدد 
تیروئید ۷- استفاده در صبح باعث  تقویت ذهن 
8- درمان کننده اسهال معمولی و اسهال خونی 

9-  پسته باعث  تسکین سرفه  نیز  می شود.

بهترین روش های درمان 
بواسیر)هموروئید( 

۱- یخ: اولین درمان خانگی بسیار موثر هموروئید 
می باشد. یک بسته یخ یا یک تکه یخ پیچیده 
شده در پارچه را مستقیماً سه بار در روز به مدت 
۱۰ دقیقه روی محل آسیب دیده قرار دهید ۲- 
آلوئه ورا ۳- آبلیمو: یک تکه پنبه را به آبلیموی 

تازه آغشته نموده بر روی محل قرار دهید ۴- 
روغن بادام: با مرطوب کردن و رفع التهاب مقعد 
سوزش و خارش این ناحیه را برطرف می نماید 
5- روغن زیتون: روزانه یک قاشق غذاخوری 
مصرف نمایید 6- غالت سبوس دار: به تمیز 
کردن دستگاه گوارش کمک می کند ۷- سرکه 
سیب: یک پنبه آغشته به سرکه سیب را روی ناحیه 
ملتهب بگذارید  8-  آب: حتماً روزی ۱۰ لیوان بنوشید.

پی بردن به سالمتی از این نقطه بدن ! 
  

پوست انسان یکی از ارگان های مهم در بدن 
های  بیماری  از  پیشگیری  و  شناسایی  برای 
مختلف محسوب می شود به طوری که اگر شی 
با اشتباه وارد پوست بدن شود سلول های روی 
 پوست به آن واکنش نشان داده و پوست تاول
 هنگامی که بر روی پوست تاول یا قرمزی رخ 

می دهد نشان دهنده  از بین رفتن تعادل هورمونی 
و آنزیمی است. مصرف باالی غذای کنسروی و 
چرب سبب بروز استرس ناشی از هیدرونات و قند این 
گونه مواد غذایی شده و باعث هضم سخت در درون 
معده می شود. مصرف سیگار نیز سبب ضعیف شدن 
جریان خون می شود که افراد با کاهش مصرف 
کافئین و نوشیدنی شیرین و جایگزین کردن آن با آب 
می توانند عمری بلند همراه با سالمتی داشته باشند.

یادداشت

ایرانیان درباره فرهنگ و زبان 
چینی چیز زیادی نمی دانند
* میرزانیا

ما ایرانیان راجع به فرهنگ و زبان چینی چیز زیادی نمی دانیم و بیشتر از 
طریق محصوالت صنعتی با چین آشنا هستیم؛ بنابراین ایرانی ها عالقه ای 
به شناختن فرهنگ چینی به خصوص پیش از دوره مدرن ندارند. نسل جوان 
تر اساتید چینی اغلب وارد کارهای تجاری شدند. نگاه چین امروز به ما نگاه 
اقتصادی است و اصال نگاه فرهنگی نیست. رویکرد و دیدگاه جامعه چین 
به ایران عوض نشده است و چه بسا ما ایرانی ها هم اینگونه هستیم.آموزش 
زبان فارسی در چین برای این است که بیش از پیش بتوانند با ایران روابط 
تجاری داشته باشند و این ایرانشناسی نیست. ما هم که اصال  در ایران، چین 
شناسی نداریم و نویسندگان و شاعران چینی را نمی شناسیم. وضعیتی که 
االن وجود دارد شایسته نام ایرانشناسی نیست. در دورانی  در پکن بودم سالی 
هفت دانشجوی دوره لیسانس در رشته زبان فارسی جذب دانشگاه می شدند 
و این رشته داوطلب زیادی نداشت بنابراین دولت چین می گفت کسانی که 
رشته های خاص مانند زبان فارسی را انتخاب کنند  می توانند در کنار آن  
رشته دیگری هم بخوانند. این امر در مورد رشته عربی برعکس بود چرا که 
برای خودش دانشکده مجزا و امکانات وسیعی داشت.در ابتدای تاسیس 
این گروه اساتید ایرانی وجود نداشتند و استادانی از دانشگاه کابل در این 
گروه تدریس می کردند. بعدها مرکز پژوهش های فرهنگ ایران در دانشکده 
پکن در سال ۱99۰ تاسیس شد و تاکنون 6 سمینار در چین با موضوع 
ایران شناسی برگزار شده و پروژه های علمی با محوریت ترجمه و تصحیح 
آثار مختلف صورت گرفته است.ایران و چین دو کشور متمدن  و دارای 
تاریخی طوالنی هستند. اسناد تاریخی نشان می دهد که این دو کشور  بیش 
از ۲هزار سال پیش در سلسله خن غربی و از طریق جاده ابریشم با یکدیگر 
روابط رسمی داشتند. مبادالت بازرگانی میان این دو کشور منجر به یادگیری 
و جذب عناصر فرهنگی کشور متقابل شد.انتشار و آموزش زبان فارسی در 
چین به غیر از روش دولتی فوق، برای انتشار مذهب اسالم نیز مورد استفاده 
قرار می گرفت. در بخش فارسی یک مرکز دولتی تحت عنوان »سی ای 
گوان«   به آموزش زبان فارسی پرداختند، همچنین کتابی را که همچون 
یک  فرهنگ لغت موضوعی به کار می رفت نیز تحت عنوان »واژه های 
مختلف فارسی« نگاشتند. همچنین،   کتابی هم در زمینه آموزش زبان 
فارسی به نام »ترجمه زبان فارسی«   تالیف کرده بودند که  تا دوره چینگ 
مورد استفاده قرار می گرفت. زبان فارسی به تدریج در میان مسلمانان چین 
تبدیل به یکی از زبان های مهم آموزش های مسجدی شد.ایران شناسی در 
چین از ترجمه شروع شد و به سمت مقاله و کتاب و ترجمه آثار برجسته به 
پیش رفت  و دستاوردهایی آنان در زمینه ادبیات، تاریخ و مذهب بسیار غنی 
بود.   در خصوص ایران در سده های میانه، پژوهش ها به نسبت کمتر بوده و 
تحقیق در زمینه تاریخ روابط خارجی چشمگیر بوده و  بیشتر روی روابط چین 

و ایران، روابط ایران و آمریکا و روابط ایران و اسرائیل متمرکز بوده است.

تیم والیبال شهرستان بیرجند سال 1350 نفرات از چپ : عباسعلی جباری، داریوش اعتمادی، مرحوم حسین خوشرو، 

مهدی مهربان، ابوالفضل صفری، مرادی، مرحوم رضاقضایی             گردآورنده : اصغری  

 داده نما، آوای خراسان جنوبی

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

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
09151638890
اد09123024066

عد
ط ت
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 م

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی



7
 شنبه *12  اسفند 1396* شماره 4019

7
17 نیروگاه خورشیدی خانگی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 17 نیروگاه خورشیدی خانگی با مشارکت مددجویان کمیته امداد استان و 
پرداخت 510 میلیون تومان تسهیالت و کمک بالعوض راه اندازی شد. سیدرضا حسینی  افزود: قرارداد راه  اندازی 60 نیروگاه خورشیدی برای مددجویان این نهاد با شرکت برق منعقد 

شده که باید این تعداد نیروگاه خورشیدی طی یک سال در استان اجرا و راه  اندازی شود. وی بیان کرد: همچنین از ابتدای امسال تجهیزات 30 نیروگاه خورشیدی نصب شده است.

*بیش از ۲00 شکارچی غیرمجاز  در استان دستگیر شد
* بارگیری در راه آهن شرق ۲1 درصد رشد داشته است

*۴03 یادواره شهید امسال در استان برگزار شد
*1۴0 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور به 

مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند
* کشف محموله غیرقانونی سه قالده میمون در بیرجند  

*رشد 15 درصدی جابجایی کاال در خراسان جنوبی

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی کامیون حامل تره بار 
جاده دیهوک به نایبند

یک  نایبند  به  دیهوک  جاده  مسیر  در  دیروز  ظهر 
دستگاه کامیون حامل تره بار واژگون گردید.

۱ مصدوم در واژگونی خودرو ۲۰۶ 
جاده سرایان - بسطاق

در حادثه ای که عصر پنجشنبه در مسیر جاده سرایان 
- بسطاق رخ داد سرنشین خودروی ۲06 مصدوم شد

واژگونی خودرو پراید 
در کمربندی پیامبر اعظم)ص( 

بلوار  کمربندی  در  پراید  خودروی  واژگونی 
۲نفر  پنجشنبه  روز  بیرجند  اعظم)ص(  پیامبر 

مصدوم را بر جای گذاشت

تازه های ورزشی استان

مسابقات قهرمانی کونگ فو 
خراسان جنوبی

مسابقات قهرمانی کونگ فو خراسان جنوبی، دیروز 
با حضور ۴ تیم در بیرجند برگزار شد.

برگزاری مسابقات فوتبال پدران و پسران

پیشه ور- در راستای ایجاد روحیه نشاط ، سرگرمی و 
همدلی  یک دوره مسابقات  فوتبال پدران و پسران 
در دبستان رودکی بیرجند برگزار شد. اشرف زاده عنوان 
کرد: دراین دوره از مسابقات نزدیک به 170 نفر ازدانش 
مصنوعی  چمن  در  تیم   1۲ قاب  در  اولیا  و  آموزان 
آموزشگاه  به رقابت پرداختند که درنهایت تیم کالس 
چهارم ۲ قهرمان تیم کالس پنجم دو نائب قهرمان 
شد. وی خاطر نشان کرد: به دلیل استقبال شایان اولیا و 
دانش آموزان از این گونه برنامه ها در نیمه دوم فروردین 
رقبان  اولیای  خانوادگی  عمومی  راهپیمایی  هم   97
رودکی به سمت بند دره بیرجند برگزار خواهد شد . 

 با بررسی 191 شاخص سنجش در خراسان جنوبی:

شهرداری فردوس رتبه برتر استان را کسب کرد
بارش رگباری در خراسان 
جنوبی منجر به سیالب شد
بارش رگباری باران در استان  موجب ایجاد روان آب 
و سیالب در برخی مناطق از جمله تعدادی منازل 
مسکونی در شهرستان زیرکوه شد. مدیرکل مدیریت 
استانداری  شامگاه پنجشنبه گفت: ماهیت  بحران 
بارش های اسفند رگباری است و در زیرکوه و مرکز 
آن شهر حاجی آباد عصر پنجشنبه طی ۲0 دقیقه 1۴ 
تا 15 میلیمتر بارش باران داشتیم که بی سابقه است. 
میرجلیلی افزود: همچنین بارندگی در شهرستان های 
قاینات، طبس، سربیشه و درمیان در مناطق کوهپایه 
ای منجر به جاری شدن روان آب شد.وی تخریب شانه 
راه، آب بردگی راه های عشایری، آسیب به قنوات و 
آبگرفتگی 1۲ واحد مسکونی را از خسارت های بارندگی 
در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد و افزود: قسمتی از 
شبکه آب و فاضالب روستایی شهرستان زیرکوه نیز 
نیست.   زیاد  خسارات  میزان  اما  شد  خسارت  دچار 

»خطبه های آدینه«
 

راه اندازی شبکه ملی اطالعات یک ضرورت 
فرهنگی است

شبکه  راه اندازی  گفت:  بیرجند  موقت  جمعه  امام 
ملی اطالعات در راستای ساماندهی فضای مجازی 
یک ضرورت فرهنگی است. حجت االسالم محمد 
مختاری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بیرجند 
اظهار کرد: دغدغه مردم کشور ما رفع تبعیض و بی 
عدالتی و نه موضوعات حاشیه ای چون رفع حصر از 

سران فتنه سال ٨٨ است.
اجرای طرح فهرست اموال مسئوالن درگیر 

مسائل سیاسی نشود
امام جمعه سرایان حجت االسالم احمد نجمی پور در 
جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به طرح فهرست 
اموال وزرا و مسئوالن رده اول کشور گفت: اجرای طرح 
مصلحت نظام و به یقین با استقبال مردم مواجه خواهد 
شد که نباید درگیر مسائل سیاسی و جریانی شود.
مهار روان آب ها در شهرستان بشرویه در 

دستور کار قرار گیرد
امام جمعه شهرستان بشرویه حجت االسالم محمد 
شمس الدین خواستار احداث سدها و بندها به منظور 
مهار روان آب ها در این شهرستان شد.وی همچنین 
به  شتر  پرورش  زمینه  در  جدی  پیگیری  خواستار 

صورت صنعتی و گسترده شد
شهرداری در کاشت درختان از نظر کارشناسان 
بگیرد درنظر  را  شهر  آینده  و  استفاده 
رحمانی  علی  االسالم  حجت  قاین  جمعه  امام 
زیباسازی  برای  روزها  این  که  گفت:شهرداری 
شهر درختانی را غرس می کنند،بهتر آن است که 
برای نوع درختان کاشته شده از افراد کارشناس 
،مهندسین زراعت ودرختکاری استفاده کنند ودر 
ختی در شهر نشانده شود که بعد از 10 سال آینده 

برای شهرسود داشته باشد.
خدمت و تالش مضاعف،توطئه دشمن را 

خنثی می کند
خطیب نماز جمعه نهبندان گفت:آندسته از افرادی 
خدمت  با  که  بدانند  هستند  مسئولیت  دارای  که 
و  خدمت  و  هستند  دشمن  با  جهاد  در  رسانی 
نقش  را  دشمن  توطئه  تواند  می  مضاعف  تالش 
برآب کند. حجت االسالم عباسعلی خزایی از آغاز 
ثبت نام حوزه های علمیه خبر داد و  ثبت نام افراد 
مستعد و کوشا در حوزه های علمیه را مطرح کرد.
انگلیس  با سفارت  برخورد جدی  دولت 

در ایران داشته باشد
حجت االسالم بابایی امام جمعه فردوس گفت: انگلستان 
بازهم در مسائل حقوق بشر هسته ای و موشکی ایران 
دخالت وکارشکنی میکند و الزم است تا دولت مردان 
این دشمنان شماره دو در  باسفارت  قاطعی  برخورد 
ایران انجام دهند تا دست از این کارشکنی ها بردارند.

تعویض دو دستگاه دیزل ژنراتور
 فرودگاه طبس

مدیر کل فرودگاه های استان عنوان کرد: در راستای 
پدافند غیر عامل و افزایش ایمنی؛ دو دستگاه دیزل 
ژنراتور در فرودگاه طبس نصب گردید دو دستگاه دیزل 
ژنراتور با اعتباري بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل 
ایران  ناوبری هوایی  اعتبارات شرکت فرودگاه ها و 
بهره برداري شد.سالمی  در فرودگاه طبس نصب و 
افزود:دیزل ژنراتورها ابزار کاربردي و مفیدي هستند 
که همواره در مواقع قطع برق و نیاز به تامین آن مورد 
استفاده قرار مي گیردکه این دستگاه در شرایط بحران 
مي تواند مشکل کمبود یا قطع برق را به خوبي مرتفع 
کند و احتمال آسیب رساندن به تجهیزات فرودگاهي 
تعویض  با  کرد:  اضافه  برساند.وی  حداقل  به  را 
دیزل ژنراتورهای فرودگاه طبس توان سیستم برق 
یافته  افزایش  دوبرابر  به  طبس  فرودگاه  اضطراری 
از  فرودگاه پس  برق  براي وصل  زمان  به عالوه  و 
قطعي برق شهري، به حداکثر 10ثانیه کاهش یافت.

ورک شاپ مد و لباس ایرانی- اسالمی در خراسان جنوبی برگزار شد

فعالیت ۲۶۰ سفیر سالمت در دهستان های محروم استان

نیمی از روستاهای استان به دلیل نبود اعتبار تحت پوشش طرح هادی قرار نگرفت

عمرانی  امور  هماهنگی  -معاون  سربازی 
استان  شهرداران  گردهمایی  در  استانداری 
فردوس  شهرستان  در  که  جنوبی  خراسان 
برگزارشد بر پیوست مناسب سازی معلوالن در 
طرحهای شهری تاکید و افزود: احداث پارک ها 
و مکان های عمومی شهری برابر قانون باید 
پیوست مناسب سازی معلولین داشته و به تایید 
بهزیستی برسد و شهرداران موظفند هر سه ماه 
یکبار در این باره به استانداری گزارش بدهند. 
علوی مقدم تصریح کرد: برای مناسب سازی 
اعتبار جداگانه ای هزینه شود و  نیست  الزم 
فقط با مدیریت می توان این کار را انجام داد. 
وی در ادامه به شهرداران استان هشدار داد: اگر 
پایان کارمکانهای عمومی بدون توجه به بحث 
مناسب سازی صادرشود، از نظر قانون باطل و 

برخورد قانونی خواهد شد.

شورای عالی استانها برای 
حل مشکالت شهرداریها تالش کنند

 وی با انتقاد از اینکه تا کنون هیچگونه طرحی 
از طریق شورای عالی استانها که در راستای 
حل مشکالت شهرداریها باشد به مجلس ارائه 
نشده افزود: شورای عالی استانها باید مشکالت 
به  طرح  ارائه  طریق  از  را  شهرداریها  قانونی 
کرد:  تاکید  مقدم  علوی  کند.  مرتفع  مجلس 
اگر شهرداریها خواهان درآمد زایی هستند باید 
طرحهای راهبردی خود را هر چه زودتر تعیین 
امورعمرانی  هماهنگی  معاون  کنند.  تکلیف 
استانداری، ناهماهنگی دستگاههای اجرایی با 
شهرداریها را از مهمترین دغدغه های شهرداران 

دانست و بر رفع آنها تاکید کرد. 

سهم کتابخانه ها از درآمد 
شهرداری ها باید تعیین تکلیف شود

وی خاطرنشان کرد: سهم کتابخانه ها از میزان 
درآمد شهرداریها باید پرداخت شود و شهرداران 

را  موضوع  این  هفته  یک  ظرف  موظفند 
تعیین تکلیف کنند. معاون استاندار بر آمادگی 
مسافران  بهارو  از  استقبال  برای  شهرداریها 
نوروزی تاکید و گفت: تلفن همراه شهرداران 
دسترس  در  باید  نوروزی  تعطیالت  ایام  در 
باشند.  مردم  پاسخگوی  ساعته   ۲۴ و  بوده 
توسط شهرداری  نخست  رتبه  از کسب  وی 
مناسب  لحاظ عملکرد  به  استان  در  فردوس 
از 191  در مدیریت شهری خبر داد و گفت: 
شاخص سنجش، شهرداری فردوس رتبه برتر 

را در استان کسب کرد.

واگذاری امور به بخش خصوصی، 
راه نجات شهرداریها

شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  کل  مدیر   
استانداری نیز با اشاره به اینکه رقابت شهرداریها 
گفت:  است  حاصل  بی  خصوصی  بخش  با 
تنها  خصوصی  بخش  به  کارهای  واگذاری 
تعیین  بر  داداشی  شهرداریهاست.  نجات  راه 
تکلیف نیروهای روزمزد شهردایها، حصارکشی 
تمام  به  رانندگی  جرائم  پخش  و  آرامستانها 
برخی  اینکه  از  و  تاکید  استان  شهرداریهای 
کنند  می  داری  دانشگاه  استان  شهرداریهای 

انتقاد کرد.

انتقاد از اجرا نشدن
 قانون حقوق معلوالن

 معاون توانبخشی بهزیستی استان نیز با ارائه 
گزارشی از وضعیت مناسب سازی شهری در 

معلوالن  حقوق  جامع  قانون  اینکه  از  استان 
اجرایی نشده، انتقاد و افزود: بر اساس این قانون 
موظفند  خصوصی  و  دولتی  موسسات  همه 
ساختمانهای خود را به گونه ای احداث کنند 
دریافت  برای  معلوالن  دسترسی  امکان  تا 
برای  رضازاده  گفته  به  شود.  فراهم  خدمت 
برگزاری یک همایش ویژه معلوالن حتی یک 
سالن مناسب سازی شده در استان نداریم و 
معلوالن در بخش حمل و نقل، معابرشهری 
از  استان  در  بهداشتی  های  و حتی سرویس 

نبود استانداردهای مناسب سازی رنج می برند. 
شهردار فردوس نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای 
چند سال گذشته شهرداری فردوس گفت: تمام 
تالش ما تبدیل شهرداری فردوس به یک نهاد 
خدماتی، فرهنگی بوده که ترویج روحیه نشاط و 
شادابی با برگزاری جشن های مختلف، کمک 
به سازمان های مردم نهاد، حمایت از هنرمندان، 
نصب المان های نوروزی و نورپردازی میادین 

در این راستا انجام شده است. 

سبز  فضای  درصد   98 آبیاری 
شهرداری فردوس با آب غیر شرب

مترمربع  میلیون  آسفالت یک  از  حالج مقدم 
معابرشهری، بهسازی 50 هزار مترمربع پیاده رو 
با مشارکت مردم، توجه ویژه به بافت فرسوده 
این  توانمند سازی ساکنان  اولویت  با  شهری 
گونه مناطق و احیاء کمربند سبز فردوس خبر 
داد و افزود: در حال حاضر 9٨ درصد فضای 
سبزفردوس با آب غیر شرب آبیاری می شود 
و با پژوهش و تحقیق در حوزه فضای سبز و 
کاشت ۲0 گونه گیاه دارویی که در برابر کم آبی 
و سختی آب مقاوم هست ،عالوه بر زیباسازی 
رسیدیم.  نیز  زایی  درآمد  به  پارکها  و  بلوارها 
شهردار فردوس با اشاره به کمبود شدید منابع 
آبی خواستار کمک استانداری از محل منابع 
مدیریت بحران برای تکمیل پروژه جداسازی 
ادامه  در  شد.  شرب  آب  از  سبز  فضای  آب 
این گردهمایی معاون استاندار و مدیران کل 
استانداری به همراه شهرداران استان از برخی 
پارکها و پروژه های موفق شهرداری فردوس 

بازدید کردند 

فرهنگ  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
گفت:  جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
با  اسالمی  ایرانی-  لباس  و  مد  ورک شاپ 
موضوع تاریخچه مد و لباس و جایگاه خط 
در منسوجات ایرانی در محل دانشکده فنی 
و حرفه ای دختران شهرستان بیرجند برگزار 
شد.سیدعلی زمزم در حاشیه برگزاری ورک 
اظهار  اسالمی  و  ایرانی  لباس  و  مد  شاپ 
ترویج  اهداف  با  شاپ  ورک  این  داشت: 
لباس  و  مد  از  استفاده  و  طراحی  فرهنگ 
است.معاون  شده  برگزار  ایرانی  و  اسالمی 
ارشاد  و  فرهنگ  سینمایی  و  هنری  امور 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: این کارگاه با 
هدف حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی 

و اسالمی بومی منطقه تشکیل شده است.
پوشاک  و  لباس  طراحی  امروزه  افزود:  وی 
دغدغه های  از  یکی  آن  مناسب  انتخاب  و 
مهم خانواده ها شده است پس الزم است 
توجه  مسئله  این  به  اجرایی  دستگاه های 
به  برگزاری  با  و  باشند  داشته  بیشتری 
موقع کمیسیون های مربوطه گام مؤثری در 
این  کرد:  بیان  شود.زمزم  برداشته  امر  این 
کارگاه های آموزشی با موضوع تاریخچه مد 
ایرانی  منسوجات  در  خط  جایگاه  لباس،  و 
سینمایی  و  هنری  امور  شد.معاون  برگزار 
جنوبی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
این  در  کنندگان  شرکت  تمام  به  گفت: 
کارگاه گواهی معتبر آموزشی اهدا خواهد شد.

خراسان جنوبی  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
دهستان های  در  سفیر سالمت   ۲60 گفت: 
کارگروه  قالب  در  خراسان جنوبی  محروم 
فعالیت  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  سالمت 
ظهر  از  بعد  قاسمی  علی  سردار  می کنند. 
پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول 
خراسان جنوبی  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
اسالمی  انقالب  ابتدای  در  کرد:  اظهار 
پیگیری  سازندگی  را جهاد  محرومیت زدایی 
کرد و اکنون بسیج سازندگی در این زمینه 
انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده  است.  فعال 

راستای  در  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
محرومیت زدایی از برخی نقاط کشور قرارگاه 
االنبیاء  خاتم  قرارگاه  ذیل  محرومیت زدایی 
پیشرفت  قرارگاه  همچنین  و  گرفت  شکل 
زمینه  این  در  مؤثری  اقدامات  آبادانی  و 
به  اشاره  با  قاسمی  است.سردار  داده  انجام 
قرارگاه  با  اجرایی  تعامل خوب دستگاه های 
پیشرفت و آبادانی ادامه داد: از سال گذشته 
برنامه های اجرایی قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
در خراسان جنوبی آغاز شده و در 6 دهستان 
رابط شکل  هسته های جهادی و گروه های 

گرفته است. وی با اشاره به اینکه کارگروه 
در  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  عمرانی 
 70 افزود:  دارد،  پروژه   ٨۲ خراسان جنوبی 

درصد این پروژه ها عملیاتی شده است.

 ۱۲8 در  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
دهستان محروم کشور فعالیت می کند

مناطق  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  مسئول 
و  پیشرفت  قرارگاه  گفت:  کشور  محروم 
دهستان   1۲٨ در  حاضر  حال  در  آبادانی 
عظیم  می کند.  فعالیت  کشور  محروم 

تأکیدات  از  اظهار کرد: یکی  نیز  ابراهیم پور 
اخیر  سال های  در  انقالب  معظم  رهبر 
ابراهیم پور  است.  محرومیت زدایی  موضوع 
قرارگاه  محرومیت زدایی  مدل  کرد:  اظهار 
مردم  سازی  توانمند  بر  آبادانی  و  پیشرفت 
منطقه  مشکالت  حل  بر  محروم  مناطق 
تمام  هزینه  پس  گرفته   شکل  خودشان 
شده پروژه های قرارگاه به یک سوم کاهش 
مهدی  مراسم  این  در  است  می یابد.گفتنی 
پیشرفت  قرارگاه  مسئول  عنوان  به  هنری 
شد. معارفه  جنوبی  خراسان  آبادانی  و 

اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل   
خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون در ۴٨1 
است  شده  اجرا  هادی  طرح  استان  روستای 
گفت: تقریبا نیمی از روستاهای استان تحت 
به  نیمی  و  گرفتند  قرار  پوشش طرح هادی 
دلیل کمبود اعتبارات نتوانستند این بهره مندی 

را داشته باشند.
نماینده  با  دیدار  در  آسمانی مقدم  علی اصغر 
مجلس  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم 
وی  به  خطاب  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای 
این است که  از شما  ما  انتظار  تصریح کرد: 
به این امر توجه بیشتری داشته باشید چراکه 
در زمینه تهیه و اجرای طرح هادی روستائیان 
نواقصی در کار وجود دارد و آن به دلیل نبود 
افزود:  وی  است.  الزم  اعتبارات  تخصیص 

باالی ۲0  در خراسان جنوبی 91٨ روستای 
خانوار وجود دارد که قبل از سرشماری سال 
95 خوشبختانه کل روستاها تهیه طرح هادی 
شده بود.وی با بیان اینکه از این تعداد ٨6۲ 
در  افزود:  داریم  طرح  تهیه  استان  در  روستا 
بحث تعداد روستاهایی که تهیه طرح شدند 
9 میلیارد و 596 میلیون تومان تاکنون هزینه 
برای  تاکنون  اینکه  بیان  با  .وی  است  شده 
شده  انجام  هادی  طرح  که  روستایی   ۴٨1
شده  هزینه  تومان  میلیارد   77 حدود  است 
رایگان  قیر  بحث  در  کرد:  خاطرنشان  است 
از سال  نیز  استان  برای  نظر گرفته شده  در 
استان  برای  که  رایگانی  قیر  تا 96 کل   9۴
در نظر گرفته شده است ۲6 میلیارد و 600 
میلیون تومان بوده است.مدیرکل بنیاد مسکن 

شد:  یادآور  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب 
اجرای آسفالت  این میزان در ۲60 روستا  از 
هزار   3۲ حدود   و  است  گرفته  صورت 
است. رایگان مصرف شده  قیر  تن  و  639 

آسمانی مقدم حجم آسفالت انجام شده در این 
روستاها را یک میلیون و 3۴1 هزار و 6۴6 
مترمربع عنوان کرد و اظهار داشت: قریب به 
6۴ هزار و ٨76 جلد سند تاکنون با همکاری 
روستائیان  برای  اسناد  ثبت  و  مسکن  بنیاد 
اینکه 59 هزار  بیان  با  صادر شده است.وی 
و 766 سند بعد از تقسیم استان انجام شده 
است افزود: برای شهرهای زیر ۲5 هزار نفر 
نیز 5 هزار و 110 جلد سند صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه در شهرستان بیرجند 161 

روستای باالی ۲0 خانوار وجود دارد که 1۴6 
طرح  اجرای  روستا   ٨6 و  طرح  تهیه  روستا 
 99 درمیان  شهرستان  در  گفت:  است  شده 
روستای باالی ۲0 خانوار وجود دارد که 95 
روستا تهیه طرح و ۴1 روستا اجرای طرح شده 
است.آسمانی مقدم اظهار داشت: همچنین در 
شهرستان خوسف نیز 76 روستای باالی ۲0 
خانوار وجود دارد که 70 روستا تهیه طرح و 
35 روستا اجرای طرح شده است.وی با بیان 
اینکه خراسان جنوبی استانی پر حادثه است 
خاطرنشان کرد: براساس رصدی که در سطح 
مورد   ۴۴ به  قریب  است  گرفته  انجام  دنیا 
حوادث در جهان وجود دارد که 35 حادثه در 
ایران و از این تعداد 30 مورد اعم از  زلزله، 
خشکسالی، سیل و غیره در خراسان جنوبی 

وجود دارد. آسمانی مقدم یادآور شد: در زلزله و 
سیل هایی که در استان داشتیم در این مدت 
نظر  در  مردم  برای  بالعوضی  کمک های 
گرفته شده است تا در کنار وامی که به آنان 
اعطا می شود بتوانند واحد های خود را مجدد 

نوسازی و بازسازی کنند.

گازرسانی به استان خراسان جنوبی از 
اولویت های نخست دولت است

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
گاز   بحث  در  اینکه  بیان  با  نیز  مجلس   در 
و  کرمان  جنوب  بلوچستان،  و  سیستان 
نخست  اولویت های  جزو  جنوبی  خراسان 
کشور است گفت: در گازرسانی سال آینده آثار 

این امر را مشاهده خواهیم کرد.

ُسک ُسک پنج میلیونی
 به صاحبش برگشت

مسعود رفعت پور و امین افشار نسب دو نوجوان 10 ساله 
ای هستند که 5 میلیون پول را در میدان خیابان جمهوری 
بیرجند جنب بانک ملی پیدا کردند.این دو نوجوان با 
حضور در کالنتری 1۲ که در همان حوالی است، 5 
میلیون وجه نقد را به ماموران انتظامی تحویل دادند.آنان 
می گویند این پولها که در بسته ای بود به نظرمان سک 
سک آمد.سرهنگ امیرابادیزاده فرمانده انتظامی بیرجند به 
مردم  توصیه کرد مردم در حد امکان از جابجایی پول 
نقد خودداری و از کارت های اعتباری استفاده کنند.

مسکن های مهر  خراسان جنوبی
 ۳7۴ کالس درس  نیاز دارند

 37۴ کمبود  از  استان  مدارس  نوسازی  مدیرکل 
کالس درس در مسکن های مهر استان خبر داد و 
گفت: تاکنون ۲15 کالس درس ساخته شده و 153 
کالس درس در حال ساخت است. بیکی در جلسه 
هماهنگی پیرامون بیستمین جشنواره خیرین از فعالیت 
۲6 مدرسه دو نوبته در بیرجند خبر داد و افزود: تالش 
همه مجموعه آموزشی در راستای رفع این مهم در 
استان خواهد بود. معاون عمرانی استانداری نیز،گفت 
خیرین که از تمامی مال و هستی خود گذشته اند باید 

به نحو مطلوب و مناسب تقدیر شوند.

ثبت نام۶7۰۰ نفر از خراسان جنوبی 
در آزمون قرآن کریم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه  گفت: 6 هزار و 700 
نفر در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم 
در  نام کردند.حجت االسالم منصور هاشمی  ثبت 
حاشیه آزمون سراسری قرآن کریم در بیرجند در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ثبت نام کنندگان در رشته های 
مختلف حفظ قرآن، ترجمه و مفاهیم قرآن، معارف 
اهل بیت )ع( و انس با قرآن با هم به رقابت می 
پاسخ  را  آزمون  در  قبولی  نصاب  حد  وی  پردازند. 
صحیح به 70 سئوال از 100 سئوال طرح شده عنوان 
کرد و افزود: افرادی که حد نصاب آزمون را کسب کنند 
گواهینامه معتبر دریافت می کنند. آزمون سراسری 
ارشاد  اداره کل فرهنگ و  با همکاری  قرآن کریم 
اسالمی بدون محدودیت سنی برگزار شد و داوطلبان 
مجاز به انتخاب حداکثر چهار رشته قرآنی هستند.

دبیرکل سازمان عدالت و 
آزادی: توسعه سیاسی بدون 
احزاب قدرتمند ممکن نیست

اسالمی  ایران  آزادی  و  عدالت  سازمان  دبیرکل   
گفت: هیچ کشوری بدون احزاب قدرتمند به توسعه 
سیاسی و دموکراتیک نرسیده است و حزب پایدار 

ویژگی های مشخص دارد. به گزارش ایرنا مهدی 
مقدری روز پنجشنبه در آیین گشایش دفتر منطقه 
ای سازمان عدالت و آزادی خراسان جنوبی در بیرجند 
افزود:   بعد از سال ٨٨ احزاب اصلی اصالح طلب، 
منحل شد یا به سمی رفت که سکون حاکم شد؛ 
در اصفهان که دفتر مرکزی این حزب آنجاست به 
این جمع بندی در سال 90 رسیدیم که اگر چشم 
انداز حزبی نداشته باشیم راه به جایی نمی بریم. وی 
افزود: اگر دکتر روحانی ۲00 هزار رای کمتر آورده بود 
آقای قالیباف به دور دوم رفته بود و شاید رای اصفهان 
متفاوت می شد برای همین ائتالف نقش موثر دارد.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:  
ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛

همانا سعادتمند)به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( را در دوران زندگی و پس 
از مرگش دوست داشته باشد.

)مجمع  الزوائد عالمه  هیثمی  ، ج  9 ، ص  132( 

مطهری: بسیاری از اعضای مجلس 
خبرگان موافق اتمام حصر هستند

علی مطهری با انتقاد از سخنان اخیر رئیس جمهور 
در مورد علوم دینی و اسالمی گفت:  در هر دوره ای 
وقتی روسای جمهور در زمینه اجرایی تحت فشار 
قرار می گیرند، گریزی به صحرای کربال می زنند. 
ورود رئیس جمهور به این مسائل صحیح نیست. 
او مدیر اجرایی است و باید کار خود را انجام دهد.

از خبرهای منتشر شده در  با اشاره به برخی  وی 
از  بسیاری  با  ما  کرد:  اظهار  نیز  حصر  رفع  مورد 
افراد و مقامات و اعضای خبرگان درباره رفع حصر 
پایان  باید  حصر  می گوییم  و  می کنیم  صحبت 
بپذیرد. بسیاری از این افراد می گویند نظر ما هم 
همین است که این رفع حصر باید به اتمام برسد.

تمام کسانی که روزی از احمدی نژاد 
حمایت می کردند، پشیمان هستند

حجت نظری گفت: به جرات می توانم بگویم تمام 
کردند،  حمایت  احمدی نژاد  از  روزی  که  کسانی 
امروز از حمایت خود پشیمان هستند و گویا اصال 
نمی خواهند بگویند ما روزی از این شخص حمایت 
کردیم. وی افزود: احمدی نژاد نشان داد هر چه را 
این  در  و  می دهد  قرار  محور  می خواهد  خود  که 
مسیر نه با قانون و نه با ابزار قانونی کاری ندارد.

با دستور نمی توان با مردم برخورد کرد 
روحانیون صدای مردم را بشنوند

صبحت  های  به  اشاره  با  منتجب   نیا 
اخیر  ناآرامی  های  مورد  در  رئیس جمهور 
مردم  فریاد  گفت  روحانی  آقای  گفت:  کشور 
بله  نشنیدند،  که  دیگران  برخالف  شنیدیم  را 
را بشنوند، هم روحانیون  باید فریاد مردم  همه 
بیاندیشند،  چاره  ای  می توانند  که  کسانی  هم  و 
وی  کرد.  برخورد  مردم  با  توان  نمی  دستور  با 
باید  مردم  می  گوید  اساسی  قانون  کرد:  ابراز 
آزادانه تجمع کنند، اما چرا مردم ما نمی  توانند؟ 
این  آزادانه پرسش کنند دیگر شاهد  اگر مردم 

بود. نخواهیم  اتفاقات 

عوامل نفوذی در جریان های اجتماعی و 
مسئولیت های نظام، ما را مدیریت می کنند

آیت ا... سید احمد علم الهدی  گفت: متاسفانه امروز 
عوامل نفوذی در جریان های اجتماعی و مسئولیت 
های نظام، ما را مدیریت می کنند به صورتی که 
حتی در پایگاه های اطالع رسانی انقالبی به جای 
ای  حاشیه  مسائل  به  اصلی  مسائل  به   پرداختن 
جدید  نقشه  کرد:  بیان  الهدی  علم  پردازیم.  می 
مردم  تا  است  نظام  دادن  نشان  ناکارآمد  دشمن 
خود  اهداف  به  طریق  این  از  و  کنند  ناامید  را 
توسط  اشتغال  آمار  دادن  افزود:  وی  برسند. 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  معنای  به  مسئوالن 
نیست و باید در کنار آمار بیکاران هم اعالم شود.

 ابتکار: درمورد حجاب، 
به یک گفت وگوی ملی احتیاج داریم

رسانه  یک  با  گفت وگو  در  رئیس جمهور  معاون 
درباره  ملی  گفت وگوی  برگزاری  خواستار  غربی، 
پاسخ  در  ابتکار  است.معصومه  شده  زنان  حجاب 
یک  به  »ما  گفت:  مورد  همین  در  سوالی  به 
گفت وگوی ملی و گفت وگوی میان نسل ها احتیاج 

داریم. الزم است صدای آنها را بشنویم.«

والیتی: همکاری نزدیکی
 بین من و رهبر وجود دارد

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد با 
رد شایعاتی در خصوص استعفای فرهاد رهبر گفت: 
همکاری نزدیکی بین من و فرهاد رهبر وجود دارد.  

برداشت متفاوت »ا... کرم« 
از تحرکات احمدی نژاد

چارچوب  در  آزاد  انتخابات  گفت:  ا...کرم  حسین 
قانون معنا پیدا می کند وگرنه هرج و مرج می شود، 
بلکه  نیست،  مرج  و  هرج  طرفدار  نیز  احمدی نژاد 
طرفدار انتخابات آزاد است. وی افزود: احمدی نژاد 
یکسری اعتراض هایی دارد که شاید ریشه هایی هم 
داشته باشد. او اعتراضاتش را می گوید و به نظر من 

اعتراضاتش را به صورت مدنی مطرح می کند.

کنایه کیهان به اصالح طلبان

روزنامه کیهان خطاب به اصالح طلبان نوشت: اگر 
مبارزه برای آزادی حجاب و استادیوم رفتن خوب 
است، چرا فرزندان مسئوالن دولتی و اصالح طلبان 

پیش قدم نمی شوند.

برخی از مسئوالن جزو اشراف هستند

 محمد دهقان،  نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز 
اینستاگرام  در مجلس شورای اسالمی در صفحه 
تا زیستی علوی  از مسئوالن کشور خواست  خود 
داشته باشند و خود را با اغنیا و اشراف مقایسه و 

زندگی شان را شبیه آنان نکنند.

پارلمان اصالحات
 مقابل سیدمحمد خاتمی نیست 

دبیرکل حزب مردم ساالری با تاکید بر اینکه پارلمان 
اصالحات مقابل سیدمحمد خاتمی نیست، اظهار کرد: 
بنا داریم در دوم خرداد ۹۷ از این طرح رونمایی شود، 
۴ هزار نفر در آن حضور خواهند داشت و هر حزب 

تعدادی از افراد خود را معرفی می کند.

زیباکالم: می خواهند اعتماد عمومی به من از بین برود

زیباکالم در واکنش به انتقاداتی که در مورد دریافت 
حقوق او از دو دانشگاه مطرح شده است، گفت: آنها 
معتقدند که این اعتماد عمومی به زیباکالم بایستی از 
بین برود. دارند خودشان را به در و تخته می زنند که به 
مردم نشان دهند، اشتباه کردید که به این آدم اطمینان  
کردید. وی افزود: همین که گفته شده زیباکالم از دو جا حقوق ده ها میلیونی 
می گرفته، نشان دهنده جایگاه اخالق در نویسندگان این مطالب علیه بنده است.

اما... نمی برند  نداری رنج زیادی  از  اژه ای: مردم 

معاون اول قوه قضائیه گفت: مردم از نداری رنج زیادی 
نمی برند اما از بی عدالتی رنج می برند، تبعیض برای 
آنها قابل تحمل نیست و باید مسیری را طی کنیم که 
عموم مردم از امکانات متناسب با شان و انتظاراتشان 
از نظام اسالمی برخوردار شوند. اژه ای گفت: به جرات 
می توان گفت که نه دولت و نه قوه قضائیه به خوبی از قانون رفع موانع تولید 
به خوبی استفاده نکرده و نتوانستیم از ظرفیت این قانون به خوبی بهره ببریم.

خاتمی:یک جریان دنبال ترویج شل حجابی است

 سید احمد خاتمی گفت: متاسفانه طی هفته های اخیر 
شاهد دو جریان ترویج بدحجابی و شل حجابی بودیم 
و جریانی که می خواهد این مسئله را توجیه و تئوریزه 
کند. جریانی که بی حجابی و بدحجابی را تئوریزه می کند 
گناهش به مراتب بدتر از بی حجاب ها است. وی افزود: 
مطمئن هستم صحبت های اخیرم باعث می شود که مرا در فضای مجازی 
نوازش کرده، فحاشی و اهانت کنند. اما بدانند که خاتمی منتظر شهادت است.

اسدا... عباسی فعال اصولگرا می گوید: 
برخی می خواهند قانون انتخابات را به 
نفع خود تفسیر و تنظیم کنند؛ یعنی 
نمی خواهند خود را با قانون انتخابات 

و قانون اساسی تطبیق دهند؛ آنها اگر 
خود و جریان شان رای بیاورد، اعالم 
می کنند که همه چیز خوب است. اما 
همین که یک بار به نفع شان تمام 
نشود و نتوانند رای مردم را به دست 

خواهند  می  صورت  آن  در  بیاورند، 
صورت مسئله را پاک کنند. این رفتار 
خوبی نیست که برخی به آن دامن می 
زنند تا در سایه آن اهداف سیاسی خود 

را بتوانند پیش برند. وی در پاسخ به 
این سوال که یعنی شما معتقدید ما در 
زمینه انتخابات مشکلی نداریم؟پاسخ 
داد اگر هم مشکلی وجود داشته باشد 
می توان در مجلس آن را مرتفع کرد؛ 

اما اینکه تا وقتی اوضاع  به نفع ماست 
ایرادی را متوجه قانون نمی دانیم و 
همین که به ضرر ما تمام می شود، 
این  بدانیم؛  قانون  را متوجه  ایرادات 
رفتار محل اشکال است.وی در ادامه 
گفت: در هرصورت اگر نیاز به اصالح 
دولت  باید  یا  است  انتخابات  قانون 
الیحه اصالحی بدهد یا مجلس به 
دنبال تدوین یک طرح باشد. اما این 
رفتارهای سیاسی که به آن دامن زده 
می شود تا ارکان نظام را زیر سوال برند 
و یا به نفع خود قبضه کنند قابل قبول 
نیست. وی افزود: اگر افرادی معتقدند 
شورای نگهبان سلیقه ای عمل می 
کند، باید آن را مستدل مطرح کنند 
طریق  از  بتوان  صورت  این  در  تا 
مجلس  مانند  گذاری  قانون  مراجع 
کرد.  پیدا  آن  اصالح  برای  راهی 

نایب رئیس فراکسیون امید بر لزوم 
فراهم کردن بستر گفت وگو در کشور 
که  شده  ثابت  گفت:  و  کرد  تاکید 
نمی تواند  سیاسی  جریان  یک  تنها 
همه  کرد.  حل  را  کشور  مشکالت 
اجماع  سایه  در  سیاسی  جریانات 
میان قوا و رهنمودها و هدایت های 
رهبری می توانند کشور را از چالش ها 
نجات دهند. محمدرضا تابش گفت: 
شود  باعث  که  اقدامی  و  ایده  هر 
اصالح طلبان بتوانند در جهت تحقق 
اساسی  گام های  مردم  خواسته های 
داد:  ادامه  وی  می پسندم.  را  بردارند 
باید  ما  و  است  ظرف  طرح ها  این 
قبال  در  خودمان  مسئولیت های  به 
جامعه توجه داشته باشیم و مجموعه 
اصالحات  که  بداند  نیز  حاکمیت 
مقطع  در  کشور  نجات  راه  تنها 

فعلی است. وی در پاسخ به سوالی 
جناح  در  موجود  دیدگاه های  درباره 
اصالحات درباره ادامه فعالیت شورای 
و  اصالح طلبان  سیاستگذاری  عالی 

شورا،  این  فعالیت های  یافتن  پایان 
گفت: در اعتراضات اخیر، مردم هم 
از اصالح طلبان و هم از اصولگرایان 
گذر کردند و ما نباید با دست خودمان 
بستری را فراهم کنیم که اصالحات 

در انزوا قرار گیرد. وی تاکید کرد: باید 
تشکیالتی پویا، کارا و فعالی داشته 
را  مردم  مطالبات  بتواند  که  باشیم 
پاسخ دهد. همچنین باید جوانان در آن 

تشکیالت نقش آفرین باشند و کسانی 
که سن بیشتری دارند در جایگاه مشاور 
شده  ثابت  افزود:  وی  گیرند.  قرار 
سیاسی  جریان  یک  تنها  که  است 
نمی تواند مشکالت کشور را حل کند.

 عباسی:برخی قانون که به ضررشان می شود، می خواهند تغییرش دهند؛
اگر جریان خودشان رای می آورد می گفتند همه چیز خوب است 

تابش: هر ایده که باعث شود اصالح طلبان در جهت تحقق خواسته های مردم 
گام  بردارند می پسندم؛ اصالحات تنها راه نجات کشور در مقطع فعلی است
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اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي      شناسه : 149260

اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: يک  قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي واقع در شهر بشرويه از طريق مزايده و به صورت » اجاره و بهره برداری موقت از اراضی« را 
واگذار نمايد.  متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 96/12/12  لغايت  96/12/17 به آدرس : اداره راه و شهرسازي بشرويه يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك 

را حداكثر تا تاريخ 97/01/09 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يک قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي در شهر بشرويه 
تذكرات :  شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانک هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به حساب شماره 
2173712100001  )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي 
يا فيش واريزي 4-موافقتنامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط  5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاء مديران صاحب امضا نزد 
دفاتر اسناد رسمي سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند .  2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 
درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3 - متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي 
معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد 
واگذاري و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود. 4 - برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل 
راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان 
دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد . كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت . 5 - كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، 
هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كاًل به عهده برنده مزايده مي باشد. 6 بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 روز دوشنبه 97/01/20 در محل اداره كل انجام خواهد شد. 7- كساني 

كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .
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بيرجند /  انتهاي بلوار شهيد 
آويني/ بلوار جام جم / اداره كل 
راه و شهرسازي خراسان جنوبي

  اداره روابط عمومي
 اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اصالحیه 

مردانه و زنانه با مرغوب ترين چرم تبريز
سجادشهر، فلکه دوم ، روبروی بانک سپه  

 با مدیریت نخعی       09155125536 -  32413754 
           @ Honar Birjand :آدرس تلگرام   

عرضه کننده تولیدی کفش هنر )بیرجند(
کفش های مجلسی

 و طبی

یک واحد در مجتمع پزشکان خیام نبش مفتح 4 برای  دفتر کار یا مطب 
اجاره داده می شود. شماره تماس: 32222885 - 09151614765


