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علی صوفی:
 فعال درباره سازوکار تشکیالتی اصالح طلبان 
برای انتخابات 98 تصمیمی گرفته نشده است

احمد توکلی:
 برخی مسئوالن با وقاحت

اموال مردم را چپاول می کنند  

محمدعلی پورمختار :
 سفرهای رئیسی به استان ها سیاسی و انتخاباتی نیست، 
رئیسی ظرفیت قرارگیری در صدر جریان اصولگرا را دارد

جالل جاللی زاده:
جهانگیری روحانی را 

در انتخابات نجات داد  

در جشنواره استانی اسوه های صبر و استقامت انجام شد

تجلیل از مادران و همسران شهداي استان
در جشنواره استانی اسوه های صبر و استقامت 
که در سالن اجالس دانشگاه نور بیرجند برگزار 
ایثار  از مادران، همسران و خواهران حوزه  شد 
و شهادت قدردانی شد.حجت السالم نوفرستی 
این  در  دراستان  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم 
و همسران شهدا  مادران  اینکه  بیان  با  مراسم 
اسوه های واقعی ایثار، صبر و استقامت هستند 
همواره  شهدا  همسران  و  مادران  نقش  گفت: 
برای تحقق حق و تعالی راه حق بسیار ارزنده 
بوده است. وی افزود: اگر این اوج امروز در سراسر جهان نمود یافته برگرفته از رشادت شهدا و ایثارگران و صبر و 

مقاومت خانواده های آنها است و باید آن را قدر دانست .... مشروح در صفحه ۷

سرمقاله

موفقیت درکنار
تکلیفی مضاعف

*هرم پور

خراسان  استان  مطبوعات  جشنواره ی  چهارمین   
جنوبی صبح پنجشنبه در حالی به کار خود پایان 
داد که رویداد مهم آن، درخشش روزنامه ی آوای 
خراسان جنوبی  و برگزیده شدن همکاران این روزنامه 
در بخش های مختلف بود؛  خبری که به سرعت در 
فضای مطبوعاتی و رسانه ای استان بازتاب یافت و 
البته برخی رسانه های کشوری هم به آن پرداختند. 
تقریبًا  سال 96  ابتدای  همان  از  درخششی  چنین 
قابل پیش بینی بود؛ به ویژه آنکه برنامه ریزی ها 
در اتاق فکر روزنامه،  با محوریت خدمت متعهدانه 
و شفاف و اطالع  رسانی ... ) مشروح  سرمقاله در صفحه 2 (

کسب 3 مقام اول بخش حرفه ای،2 مقام سوم و 2مقام برگزیده بخش جانبی توسط روزنامه آوا در  چهارمین جشنواره مطبوعات

پرچم برافراشته آوای مردم
تجلیل از دکتر ناصح از مفاخر زبان و ادبیات فارسی در بیرجند / صفحه ۷
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جناب آقای مهدی قمری
رئیس محترم هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خراسان جنوبی

سال زرین ورزش زورخانه ای استان و افتخارآفرینی ورزشکاران
 را به شما، ورزشکاران، دوستداران و قهرمانان عزیز این رشته ورزشی

 تبریک عرض می نماییم
مجتمع فرهنگی ورزشی ولی عصر )عج(

جناب آقای فریـدون بهروان
درگذشت مادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، 

از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت واسعه الهی 
و برای خانواده های محترم سوگوار صبر و شکیبایی آرزومندیم. 

 مدیریت، انجمن اولیا و مربیان 
دبیران و کارکنان دبیرستان نمونه اندیشه

اطالعیـــه
علمیه  های  حوزه  )عج(  عصر  ولی  حضرت  توجهات  ظل  در  و  متعال  خداوند  یاری  با 
 97-98 تحصیلی  سال  برای  باالتر  و  دیپلم  مدرک  دارای  برادران  از  هدایت   سفیران 
علمیه های  حوزه  آموزش  معاونت  سایت   -1 طریق  از   97/01/15 تاریخ   تا 

  8 کوچه  )ره(  مطهری  عالمه  شهید  خیابان  بیرجند   -2  www.howzeh-Qom.ir  
تماس: 05632229729   های  شماره  هدایت(  )سفیران  معصومیه  علمیه  حوزه  پالک 7 

09337537699 ثبت نام می نماید.   عارفی - مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

جناب آقای بهدانی  قائم مقام محترم شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل
جناب آقای مهندس یاسر بهدانی       رئیس محترم هیئت مدیره

و همکاران گرامی جناب آقای مهندس رسول بهدانی، سرکار خانم مهندس 
بهروان و سرکار خانم مهندس بهدانی 

خاندان محترم و معزز بهروان و بهدانی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان حاجیه خانم بهدانی را خدمت شما بزرگواران

 تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش و علو درجات و  برای شما 
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

مدیریت و پرسنل شرکت مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

امیر سرتیپ دوم ستاد 
علی اکبـر عبـاسی تجـدد

فرمانده محترم منطقه پدافند هوایی شرق کشور
ترفیع درجه و دریافت لوح پرافتخار امیری که با عنایت فرماندهی معظم کل قوا 

به آن مفتخر شده اید و حاکی از لیاقت، تعهد و والیتمداری جناب عالی می باشد
 را تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی منطقه پدافند هوایی شرق کشور

                             شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

ف
دی

شماره ر
نوع تضمینمبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهمناقصه

مدتو مبلغ )ریال(
تاریخ 

بازگشایی 
پاکت ها

196-1094
مجتمع آبرسانی چرمه 

نوده )آبرسانی به روستای 
نوبهار( شهرستان سرایان

4,604,085,59۷
ضمانت نامه معتبر 

به مبلغ 231,000,000 
ریال

 6
ساعت 8 صبح ماه

چهارشنبه 
مورخ 

139۷/01/22 296-1095
مجتمع آبرسانی حامی 

و دهن رود 
شهرستان خوسف

5,051,861,659
 ضمانت نامه معتبر

6  به مبلغ 253,000,000
ماه

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/12/19 الی 1396/12/24    
 تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/01/20

رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب - پایه 5     
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 
 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.  این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر 
از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع 

رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

   مناقصه های عمومي یک مرحله اي      شماره: 67/1260  تاریخ : 96/12/17
شماره:  1094-96 ، 1095-96        شماره شناسه: 153969

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

بیمه ایران -  نمایندگی فرسادی  34504         
صدور بیمه نـامه شخص ثـالث 

با اقساط 3 الی 8 قسط ویژه:
فرهنگیان، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و مشاغل آزاد

شرایط ویــژه برای همشهریان محترم

آدرس: خیابان محالتی حدفاصل معلم و پاسداران، مقابل خروجی پمپ بنزین

صدور بیمه نامه بدنه،
 آتش سوزی و زلزله 

با اعمال تخفیف
 10 الی 20 درصدی

تلفن:  32444317

اطالعیه بهداشتی
با توجه به نزدیکی فصل بهار و ایام تعطیالت نوروزی برنامه سالمت نوروزی 
با هدف حفظ و ارتقای سطح سالمت جامعه و مسافران نوروزی و ایمنی آب 
و مواد غذایی از تاریخ 96/12/15 لغایت 97/1/15 در سطح استان توسط 
بازرسین بهداشت محیط و حرفه ای از ساعت 8 صبح الی 20 هر روز به ویژه 
روزهای تعطیل اجرا می گردد. در این طرح کلیه اماکن عمومی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 

و اماکن تفریحی و اقامتی بین راهی مورد بازدید بهداشتی قرار می گیرد. 
شهروندان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در موارد ذیل:

مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی
اماکن عمومی ، بین راهی و پمپ بنزین ها

استخرها و مراکز آموزشی
ترمینال ها، پارک ها، مراکز تفریحی و توریستی

کارگاه ها و کارخانجات
مشاهده دستفروشی مواد غذایی

دفع غیر بهداشتی فاضالب و زباله
بهداشت آب

می توانند شکایات خود را از طریق سامانه ثبت شکایات بهداشتی 190 از ساعت 8 صبح 
الی 20 مطرح و پیگیری نمایند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
تدریس زبان ویـژه بـانوان دوره 

راهنمایی و دبیرستان     09331614115
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تفکیک دو وزارت در ابتدای سال آینده

رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تفکیک وزارت راه و مسکن از یکدیگر اظهار داشت: کمیسیون عمران موافق 
با جداسازی این دو بخش است و باید دو وزارت خانه حمل و نقل و مسکن ایجاد شود. وی تاکید کرد: اگر مجلس موافق باشد 

در ابتدای سال آینده این دو بخش وزارتخانه از هم تفکیک خواهد شد.

موفقیت درکنار
 تکلیفی مضاعف

*هرم پور

استان خراسان  چهارمین جشنواره ی مطبوعات 
جنوبی صبح پنجشنبه در حالی به کار خود پایان 
داد که رویداد مهم آن، درخشش روزنامه ی آوای 
این  همکاران  شدن  برگزیده  و  جنوبی   خراسان 
روزنامه در بخش های مختلف بود؛  خبری که به 
سرعت در فضای مطبوعاتی و رسانه ای استان 
کشوری  های  رسانه  برخی  البته  و  یافت  بازتاب 
همان  از  درخششی  چنین  پرداختند.  آن  به  هم 
بود؛ به  بینی  تقریبًا قابل پیش  ابتدای سال 96 
روزنامه،  فکر  اتاق  در  ها  ریزی  برنامه  آنکه  ویژه 
اطالع  و  شفاف  و  متعهدانه  خدمت  محوریت  با 
دستور  در  انصاف  و  محوریت صداقت  با  رسانی 
کار همکاران روزنامه قرار گرفته بود و هم َقَسمی 
فریاد زدن حرف  برای  روزنامه  اندرکار  تیم دست 
تر  ویژه  نیرویی  و  مضاعف  ای  انگیزه  نیز  مردم 
به همه داده بود. در چند ساعت گذشته که تعداد 
مورد  را  ما  عزیز،  شهروندان  و  دوستان  از  زیادی 
لطف قرار داده و با پیام های مختلف تبریک می 
گفتند، من تقریبًا به همه ی آنها عرض می کردم 
که تمام این موفقیت ها هر چند حاصل سختی 
که  بیمشاریست  های  رنج  و  فرسا  طاقت  های 
فقط اهل رسانه و اصحاب جراید درکش می کنند 
رسالتمان  و  وظیفه  و  سنگین  را  ما  تکلیف  اما 
و  تعارف  بی  کند.  بیشتر می  را  مردم  مقابل  در 
بدون حاشیه، اعتقاد راسخ دارم که برای خدمت 
نباید داشت،  به مردم، هیچ امیدی به مسؤوالن 
کار  مشغول  سخت  مسؤول،  عزیزان  چراکه  
خودند و دانسته یا ندانسته،  همان می کنند که 
نه شایسته است ونه بایسته! من هم مثل مردم، 
مردم،   به  خدمتشان  و  مسؤولین  از  مدتهاست 
ها  رسانه  به  هنوز  مردم  اما  ام،  کرده  امید  قطع 
امیدوار،  و هم  نیازمندند  ویژه مطبوعات، هم  به 
و خوشبختانه هنوز به رسانه ها نیمچه اعتمادی 
هم دارند. بنابراین به نظرم می آید چنین موفقیت 
هایی، موفقیت مردم و البته گذاشتن بار سنگین 
هاست.  ای«  »رسانه  ما  دوش  بر  مسؤولیت 
اعتراف می کنم هیچ کار مثبتی که شایسته ی 
تقدیر و تشکر و برتری در جشنواره ای اینچنین 
باشد، برای مردم خوب این استان انجام نداده ایم 
و شایسته است به نوعی طلب بخشش کنیم، به 
قول آن شاعر عزیز، فاضل نظری:»ما مشق غم 
خط  بکش  تو  ننوشتیم...اما  خوش  را  تو  عشق 
با  ایم  کرده  تالش  اما  ما«.  ی  همه  خطای  به 
استفاده از همه ی توانمان، با بهره گیری از همه 
و  فن  از  استفاده  با  ای،  رسانه  های  تکنیک  ی 
و  آرامش  از  گذشتن  با  و  رسانه  روز  علم  و  هنر 
راحتی و آسایشمان، کمی بیشتر و هنرمندانه تر 
و  بهتر از آنچه هست، درد و رنج و مطالبه ی 
مردم را فریاد بزنیم و خوشحالیم که وجدان های 
در  استان،  فرهنگی  فضای  در  متعهدی  و  بیدار 
دستگاه اجرایی فرهنگ خراسان جنوبی و در بین 
متخصصین فن و امر رسانه، این دغدغه ها را به 
آن  برای  عمل  مقام  در  و  بینند  می  شایستگی 
این هم  از  ما پس  تکلیف،  به  بنا  قائلند.  ارزش 
فریاد انتظارات و مطالباِت به حق مردم این خطه 
که  را  ها  شایستگی  این  ی  همه  بود.  خواهیم 
هدیه ی شما مردم شریف است دوباره در راه اعاده 
ی حقتان به کار خواهیم گرفت و از مسؤوالن، 
خواست.  خواهیم  پاسخ  متولیان  و  مدیران 
خراسان  آوای  ای  رسانه  تیم  های  شایستگی 
جنوبی فقط در کنار حضور شما مردم خونگرم، 
معنا یافته است، بنابراین ما با افتخار و با قامتی 
متواضع در حضور شما، همه ی این موفقیت ها 
را تقدیمتان می کنیم و دعای خیرتان برای تداوم 
این راه و حمایت های بی دریغتان برای پیمودن 
مسیرهای سخت در کوهستان رنج ها و رسیدن 
عمرانی  و  ای  توسعه  های  موفقیت  ی  قله  به 
استان را در همه بخش ها می طلبیم.   )لطفا 
یادداشت های  با  رابطه  در  پیشنهاد خود  و  نظر 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

تعیین زمان استیضاح وزرای راه، 
کار و کشاورزی در مجلس

زمان  تعیین  از  مجلس  رئیسه  هیأت  سخنگوی 
جهاد  و  کار  راه،  وزرای  استیضاح  جلسه  برگزاری 
با  گفت وگو  در  نعمتی  بهروز  داد.  خبر  کشاورزی 
ایسنا اظهار کرد: بر اساس تصویب هیات رئیسه و 
با هماهنگی دولت، قرار شد جلسه استیضاح آقای 
ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح روز 
سه شنبه و جلسه استیضاح آقای آخوندی بعدازظهر 
روز سه شنبه برگزار شود. وی اضافه کرد: همچنین 
جلسه استیضاح آقای حجتی، وزیر جهاد کشاورزی 

صبح روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.

دور سیم کارت های جدید را خط بکشید

مسئوالن اجرای رجیستری گوشی های تلفن همراه 
با هشدار نسبت به دارندگان گوشیهایی که برای 
مدت زمان طوالنی از آن استفاده نکرده و خاموش 
قدیمی  سیم کارتهای  از  استفاده  خواستار  بوده اند، 
تلفن  گوشی  شناسه های  ثبت  ملی  طرح  شدند.  
همراه به مرور در حال انجام است و در هر مرحله 
وارد پیچیدگی های بیشتری می شود که در صورت 
عدم اطالع، ممکن است گوشیتان غیرفعال شده یا 
توسط  اطالع رسانی که  تازه ترین  در  بیفتد.  کار  از 
مسئوالن اجرای رجیستری صورت گرفته، کسانی 
مورد خطاب واقع شده اند که گوشی خاموش برای 
مدت طوالنی دارند و باید با قرار دادن سیم کارت در 

گوشی اقدام به رجیستری آن کنند. 

سپرده ارزی را حتما ارزی تحویل بگیرید

صاحبان ارز می توانند با سپرده گذاری ارزی در بانک ها 
ارزی تحویل  را  ارز خود  ضمن دریافت سود حتما 
بگیرند. در کنار سپرده گذاری ریالی که به طور معمول 
در شبکه بانکی انجام می شود صاحبان ارز این امکان 
را دارند که بتوانند در بانک ها حساب ارزی باز کرده و 
ارزهای خود را در آن سپرده گذاری کنند و البته به آن 

حداکثر شش درصد سود نیز تعلق می گیرد.

ایران خودرو و سایپا به 
بخش خصوصي واگذار مي شوند

اصغر خسروشاهي، مشاور خودرویي وزیر صنعت با 
اشاره به این موضوع که سیاست و رویکرد وزارت 
صنعت، حمایت از تولید داخلي است،گفت: صنعت 
خودرو، به عنوان یکي از صنایع بزرگ کشور است 
خسروشاهي  شود.  آن  به  اي  ویژه  توجه  باید  که 
حرکت به سمت خصوصي سازي واقعي را بهترین 
راه براي توسعه و نوسازي صنعت خودرو عنوان نمود 
و گفت: یکي از سیاست هایي که باید دنبال شود، 
خصوصي سازي شرکت هاي خودروسازي است که 
باعث ایجاد رقابت و مدیریت حرفه اي در صنعت 

خودرو خواهد شد.

قیمت طال کاهش یافت

با 0.3 درصد کاهش  امروز  اونس طال  قیمت هر 
به 131۷ دالر و 41 سنت رسید و در مسیر ثبت 
سومین افزایش هفتگی متوالی قرار گرفت. در حالی 
که شاخص ارزش دالر از پایین ترین رقم 3 سال 
گذشته باالتر آمده و در شرایطی که سرمایه گذاران 
نگران افزایش نرخ تورم در آمریکا هستند، قیمت 
طال روز جمعه کاهش یافت، اما همچنان در نزدیکی 

باالترین رقم 3 هفته گذشته باقی ماند.

کاهش ۷۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی
 قیمت  خودروهای داخلی

کسادی بازار خودرو عاملی شده تا خرید و فروش 
رونقی نداشته و همین موضوع روند کاهش قیمت 
ها را در انواع خودروهای داخلی افزایش داده است. 
دلیل  به  کاهشی  روند  این  معتقدند  بازار  فعاالن 
کسادی خرید و فروش طی روزهای آینده افزایش 

بیشتری هم خواهد یافت.

سرمقاله

ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی تا سال آینده

بودجه کشور گفت: یک  برنامه و  معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال 
برنامه ششم توسعه است، در نظر گرفته شده است و در این راستا 1۲ برنامه 
اجرایی پیش بینی شده که حداقل سرمایه گذاری برای آن حدود ۷3 هزار 
و 400 میلیارد تومان است. نوبخت با اشاره تعیین رشد 8 درصدی اقتصادی 
کشور در برنامه ششم توسعه گفت: براین اساس می توانیم حدود 950 هزار 
فرصت شغلی در سال ایجاد کنیم که در این راستا برای سال آینده پیش 
بینی ورود 838 هزار نفر به بازار کار را داریم. وی افزود: یک میلیون و 33 
هزار فرصت شغلی در بودجه سال آینده که مقطعی از یک سال برنامه ششم 

توسعه است، در نظر گرفته شده است.

سقف کارت به کارت درون بانکی کم شد؟

مشتریان برخی بانک ها اعالم می کنند که با وجود مراجعه به داخل شعب 
برای انتقال وجه باالتر از سه میلیون موفق به انجام این کار نشده اند و 
بانک به آنها اعالم کرده که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به سه 
میلیون کاهش یافته است. این تغییر در برخی بانک ها ظاهرا اعمال شده و 
در برخی دیگر همچنان سقف جابه جایی در درون شعبه از طریق کارت 15 
میلیون تومان است. این تغییرات در حالی مشتریان بانک ها را با مشکالتی 
مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس دستورالعملی از سوی بانک 
مرکزی اعمال می شود و یا این که خود بانک ها تصمیم به این تغییرات 
گرفتند. در ماه های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را جهت کاهش گردش پول 

و همچنین تاخیر در تسویه در شبکه شتاب اعمال کرده است.

ترمز جهش قیمت ها در بازار ملک ۹۷

علی قائدی تحلیلگر اقتصادی مهم ترین عامل ایجاد هیجان در 
بازار مسکن را افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر می داند. به گفته او 
پررنگ ترین عامل در گذر بازار مسکن از رکود به رونق، تحرکات 
بازار ارز و نرخ سود بانکی برمی گردد. او در این باره می گوید: با این 
حال به نظر می رسد حتی اگر نرخ ارز به ثبات برسد، بازار مسکن 
در سال آینده متاثر از شرایط درونی و بیرونی، رشد قیمتی بیش از 
نرخ تورم را تجربه خواهد کرد. او ادامه می دهد: از این رو برای سال 
آتی نیز به نظر می رسد این روند افزایشی ادامه داشته باشد؛ البته 
پیشتازی افزایش قیمت مسکن نمی تواند خیلی متفاوت از افزایش 

نرخ تورم عمومی کشور باشد.

تبدیل ۵۰ تا ۷۰ درصد سپرده های ۱۵ درصدی به اوراق گواهی
مهر- نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
گفت: آمار نهایی تبدیل سپرده های بلندمدت 15 درصدی به 
اوراق گواهی سپرده ریالی ۲0 درصدی اعالم نشده ولی این 
رقم در بانک های مختلف بین 50 تا ۷0 است. به نقل از 
پژهشکده پولی و بانکی، سیدحسین سلیمی درباره تاثیر طرح 
بانک مرکزی برای مجوز فروش اوراق گواهی سپرده ریالی در 
بانک ها با نرخ ۲0 درصد سالیانه گفت: هنوز آمار مشخص از 
اینکه چه میزان اوراق گواهی سپرده ریالی در بانک ها فروش 
رفته و همچنین چه میزان از آنها سپرده های بلندمدتی بوده 
اند که به اوراق تبدیل شده اند، اعالم نشده است. وی در عین 

حال افزود: در برخی از بانک ها 50 و در برخی دیگر تا ۷0 
درصد اوراق فروش رفته از محل تبدیل سپرده های بلندمدت 
15 درصدی به اوراق گواهی سپرده ریالی بوده است. عضو 
هیات مدیره بانک خاورمیانه اظهار داشت: نقدینگی جدیدی 
که از محل فروش اوراق گواهی سپرده جذب بانک ها شده، 
بین ۲5 تا 35 درصد است؛ البته با اعالم شدن آمار، مشخص 
خواهد شد که چه میزان از سپرده های بلندمدت یا حساب 
های دیداری از یک بانک خارج و در بانک دیگر تبدیل به 
اوراق گواهی شده است. نایب رییس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق تهران رقم کل سپرده های بلندمدت در نظام 

بانکی را حدود 960 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
البته بعید می دانم که نقدینگی جذب شده در اوراق گواهی 
سپرده ریالی کمکی به کاهش نقدینگی کرده باشد؛ باید رقم 
دقیق تغییر ترکیب سپرده ها را در نظر بگیریم و ببینیم که تا 
چه اندازه از محل سپرده های بلندمدت 15 درصدی کاهش و 
اوراق خریداری شده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، 
بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، 
با نرخ 14 درصد ساالنه خواهد بود و بازفروش از محل گواهی 
های بازخرید شده، ممنوع است. گواهی سپرده مزبور برای هر 
شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال تعیین شده بود.

ادامه واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر در این هفته
ایرنا- حدود 1۲میلیون نفر از روستاییان و عشایر در مرحله 
واریز مرحله تکمیلی، از سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 
1395 برخوردار شده اند که مبلغ پنج هزار و 800 میلیارد ریال 
سود سهام عدالت آنان از سوی سازمان خصوصی سازی و از 
طریق بانک های عامل کشور از پنجشنبه به حساب آنان 
واریز شده است. 34 بانک عامل و موسسه مالی و اعتباری 
مجاز عملیات توزیع سود را بر عهده دارند که در نخستین 
گام 31 بانک واریز سه هزار میلیارد ریال را از پنجشنبه آغاز 
کرده اند. آنگونه که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده است 

در یک تا دو روز آتی کاری )تا یکشنبه(، سه بانک دیگر نیز به 
جریان واریز سود وارد می شوند.  روستاییان و عشایر مشمول، 
همگی یک سوم سود متعلق به خود را دریافت کرده اند 
و اکنون دو سوم بقیه سود به حساب آنان واریز می شود. 
تاکنون سود سهام عدالت عملکرد سال مالی 1395 شرکت 
های سرمایه پذیر مربوط به 18 گروه از مشموالن تسویه 
شده است. با واریز سود سهام عدالت روستاییان و عشایر 
)به عنوان گروه نوزدهم از مشموالن(، سود آخرین گروه از 
مشموالن که شامل کارکنان و شاغالن دستگاه های اجرایی 

و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی است، تا 
پیش از عید به حساب مشموالن این گروه واریز می شود. 
آن دسته مشموالنی که پس از تسویه حساب سود سهام 
عدالت گروه های مربوط به خود شماره شبای حسابی بانکی 
را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند و نیز آن دسته از 
مشموالنی که از این به بعد شماره شبا را در این سامانه وارد 
می کنند، پس از تایید شماره شبا و نیز پس از تسویه کامل 
سود سهام عدالت با همه گروه ها، سود سهام خود را در اوایل 

سال آینده دریافت می کنند.

میانگین مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان چقدر است؟
ایسنا- سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: میانگین مبلغ 
مستمری ماهیانه بازنشستگان معادل یک میلیون و ۲۷1 
ازکارافتادگان  دریافتی  مستمری  میانگین  تومان،  هزار 
دریافتی  مستمری  میانگین  و  تومان  هزار   ۷56 معادل 
 898 متوفی  شدگان  بیمه  و  بازنشستگان  بازماندگان 
تامین  بازنشستگان سازمان  تومان است. 61 درصد  هزار 
اجتماعی را بازنشستگان عادی و 39 درصد را بازنشستگان 
آمار  این  اساس  بر  می دهند.  تشکیل  موعد  از  پیش 

میانگین سن فعلی بازنشستگان 65 سال و ازکارافتادگان 
برقراری  سن  میانگین  همچنین  است.  سال   55 برابر 
شاخص  این  است.  سال   5۷ معادل  بازنشستگی  مزایای 
درباره ازکارافتادگان برابر 44 سال و فوت شدگان برابر 55 
سال است. 33 درصد بازنشستگان، 80 درصد ازکارافتادگان 
و 60 درصد پرونده های فوتی مبلغ مستمری معادل حداقل 
دستمزد دریافت می کنند. بر اساس آمار استخراج شده تا 
پایان سال 95، میانگین سابقه پرداخت حق بیمه مربوط 

ازکارافتادگان معادل 10  بازنشستگان معادل ۲5 سال،  به 
تعداد  است.  بوده  سال   14 معادل  شدگان  فوت  و  سال 
سال  پایان  تا  بگیران  مستمری  فعال  پرونده های  کل 
1394معادل دو میلیون و 5۲4 هزار و 133 پرونده است. از 
این میان یک میلیون و 633 هزار پرونده معادل 65 درصد 
مربوط به بازنشستگان، 134 هزار پرونده معادل پنج درصد 
مربوط به ازکارافتادگان و ۷56 هزار پرونده معادل 30 درصد 

مربوط به فوت شدگان است.

اطالعیه مهم ثبت احوال درباره کارت هوشمند ملی
عصر اعتبار- سازمان ثبت احوال کشور در پی بروز پاره ای از 
شایعات بی اساسی در خصوص کارت هوشمند ملی و علت 

درج نشدن نام پدر اطالعیه مهمی صادر کرد. 

متن اطالعیه مهمی که سازمان ثبت احوال کشور در این 
باره   برای آگاهی  هم میهمان صادر کرد به این شرح است:  

با توجه به بروز برخی شبهات و به تبع آن شایعات بی پایه 
و اساس مبنی بر علت عدم درج نام پدر در سامانه پیش 
ثبت نام کارت هوشمند ملی و به منظور تنویر افکار عمومی 
الزم است به استحضار مردم شریف و متدین میهن اسالمی 
برسانیم که به دلیل افزایش روز افزون متقاضیان پیش ثبت 
نام کارت هوشمند ملی، سازمان ثبت احوال کشور تصمیم 
گرفت به منظور روان سازی عملیات ثبت نام در سامانه 
مذکور و ایجاد سهولت برای هموطنان، تغییراتی را در سایت 

جدید اعمال نماید که برخی از آن ها به شرح ذیل می باشد: 
1. دو برابر نمودن پهنای باند اینترنتی ۲. بهبود زیرساخت 
سایت 3. حذف اقالم اطالعاتی غیر الزامی 4. ایجاد امکان 
ثبت نام از روی تلفن همراه. از آنجا که مطابق آیین نامه 
بند »د« ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه درج نام پدر و 
مادر در تراشه کارت الزامی می باشد، به دلیل عدم ثبت، نام 
مادر در سامانه پیشین الزم بود تا درج نام مادر در سایت 
جدید اقدام شود. شایان ذکر است نام پدر در مرحله صدور 
کارت شناسایی ملی )کارت قبلی( از متقاضیان جمع آوری 
و بر روی کارت ها درج شده است و این قلم اطالعاتی مهم 

در کارت هوشمند ملی نیز هم بر روی کارت و هم داخل 
تراشه درج می شود؛ بنابراین نیاز به اخذ مجدد از متقاضی 
نیست. قطعا مردم شریف وفهیم و ادیب واندیشمند ایران 
صادره  ملی  هوشمند  کارت های  فیزیکی  بامالحظه  عزیز 
توسط سازمان از گذشته، حال وآینده مشاهده می کنند که 
عالوه بر شماره ملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر را نیز درج 
و سایر اطالعات فردی درتراشه کارت ثبت و تاکید می شود 
این اقدام فقط به منظورعدم ترافیک غیر ضرور در پهنای 
باند و تسهیل در دسترسی به موقع شهروندان و تسریع در 

مرحله پیش ثبت نام است.

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و 

دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های مهربانی لبریز کنیم. 
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست همانند 

سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری- 1390 خانواده نیازمند 

روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 010۹8۳182۳00۹

شماره کارت مجازی: 60۳۷۹۹18۹۹54160
آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 32313472-056    09151631855 - طاهری

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر بیرجندمرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد سرکار خانم عادله آکار با کد شناسایی بیمه 68915500  ادعای اشتغال در 
آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساده و تولید کار را  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نماید. در صورت عدم 

اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

 آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای 1- مرغداری مهدی زرنگ
 2- شرکت معین بذر 3- پیمانکاری شرکت تعاونی پاکراه 4- پیمانکاری شرکت سیلو کاران امروز

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 
1- مرغداری مهدی زرنگ 2- شرکت معین بذر 3- پیمانکاری شرکت تعاونی پاکراه 4- پیمانکاری شرکت سیلو کاران امروز 
فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی صحرادار با کد شناسایی بیمه 68915956 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با 
عنوان شغلی کارگر ساده و کارگر فنی را  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در 
روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در 

مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 19 اسفند 1396* شماره 4025

نامگذاری حدود 2 هزار نوزاد به نام زهرا )س(
صدا و سیما- هزار و 939 نوزاد امسال در خراسان جنوبی به نام و القاب حضرت فاطمه )س( نامگذاری شدند. مدیرکل ثبت احوال استان گفت: در 11 ماه گذشته 
بیشترین فراوانی نام مربوط به نام فاطمه، زهرا و فاطمه زهرا بوده است. مجتبی فاطمی افزود: نازنین زهرا، راضیه، مرضیه، صدیقه، طاهره، مطهره، محدثه، کوثر، 
آوای عزیز سالم، جناب استاندار مهربان خداقوت،   ریحانه و هانیه نیز از القاب حضرت فاطمه زهرا)س( است که والدین برای فرزندان خود انتخاب کردند.  امسال 8 هزار و 23 نوزاد دختر در خراسان جنوبی متولد شدند.

اگر لطف نموده با همه مشغله کاریتون ففط ستون 
)پیام شمایا...( از روزنامه های محلی راشخصا مطالعه 
کنید به گوشه ای از مشکالت و همشهریان که 
گویای)رفتارهای نابخردانه وکم کاری وبی توجهی 
وظلم و...(  برخی مسؤلین استان نسبت به این مردم 
شهید داده، مظلوم، صبور، بی ادعا، کم توقع ، خوش 
باور، ساده و...پی خواهید برد. وا... خیانت است و عدم 
پدرانه وتأکیدات   بکارگیری دستورات و سفارشات 
وگوشزدهای مقام معظم رهبری، بله آقایان سفت بر 
مسند نشسته و روز بروز ارتقاء یا حتی نمونه کشوری 
می شوند. یاجل الخالق. مگرخدا بداد مردم بی پناه 

برسد. شهروندی ستمدیده .  
915...707

رفته  بین مردم   از  آوا عطوفت و مردانگی  سالم 
است. شهرداری خیلی سخت می گیرد که افاغنه 
تمامی مکان ها را گرفته اند . تو را خدا این قدر نزنید 
دست فروش ها چهره شهر را زشت می کنند خوب 
از کجا بیاورند یک جوری چرخ زندگی باید بچرخد.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا تو را خدا تو به گوش مسئوالن برسان ما پدر 
مهمان  داریم یک  را  دکتر گنجی  علم جغرافیا 
بزرگ  شخصیت  این  آرامگاه  داند  می  میاد 
تاریک و بی مقبره، پارک   کجاست داخل یک 
است؟  جهانی  شخصیت  این  ارزش  این  آیا 
حداقل یک تابلو در ورودی آن خیابان نصب و 

محل آرامگاه ایشان اعالم گردد.
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا تا حاال سر و کارت به دادگاه افتاده، خدا 
کنه نیفتد اما یک روز برو ببین چه خبره! بابت 
یک اعتراض یا شکایت جدیدا دفتر الکترونیکی 
گیرند  می  پول  عالمه  یک  و  کردند   باز 
، من آمدم دردم دوا شود کارم راه بیافتد نه این 
هم  آن  کنم  هزینه  و  بدهم  پول  دوباره  باز  که 
اگر بتوانم به جایی حرفم را برسانم و کسی کار 
من را راه بیندازد، طرف بابت چک برگه خورده 
عالمه  و یک  کرده  آن شکایت  و وصول شدن 
خرج دادگاه کرد آخر سر هم به نتیجه نرسید و 

پولش هم رفت انصاف کجاست؟
ارسالی به تلگرام آوا
و  کردی  ورشکست  که  شرکتی  عامل  مدیر 
دهی  نمی  جواب  را  موبایلت  و  دادی  استعفا 
بیکار  آدم  عالمه  یکم فکر کن دم عیدی یک 
ندارند  را  عیدشان  شب  پول  که  کارگر  و 

..... رفته  کجا  انصاف 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم اوا لطفا پیام منو حتما یک روز  درمیان 
برسد  ذیربط  مسئولین  گوش  به  تا  کنید  درج 
شده  استان  اینکه  با  شهرمان  در  که  بدانند  و 
ضعف  این  با  ما  شهرداری  مسئولین  ولی 
مردم  مشکالت  به  نیستند  حاضر  مدیریتشان 
قدیم  بخدا  کنند  رسیدگی  خودشان  استان  و 
که شهرمان استان نشده بود زیر نظر خراسان 
مخصوصا  نبود  مشکالت  اینگونه  بود  رضوی 
این دستفروش هایی که هر روز و سال داره به 
نه  نه نظارتی  این مواد غذایی اضافه می شود 
بهداشتی و نه کنترلی و نه رسیدگی ای خسته 
شدیم از بس به شهرداری گفتیم و تو روزنامه 
و  مردم  مشکالت  بحث  شاهد  همش  آوا 
 شهرداری مطرح می کنند ؛ ولی هیچ نتیجه ای
و  مشکالت  این  به  روز  هر  بلکه  نداره   بر  در 
بفکر  اصال   ، تر می شود  اضافه  ها  دستفروش 
قبال  نیستند  مردم  سالمت  و  مردم  مشکالت 
بخاطر  که  بودند  میوه  های  دستفروش  فقط 
های  دستفروش  شهرداری  این  دقیق  نظارت 
قبیل  از  شدند  اضافه  ها  آن  به  هم  دیگری 
غیره  و  گردو،  عسل،  انگور،  شیره  نان،  خرما، 
استانداری،  شهر،  شورای  مسئوالن  از  من 
یک  دارم  تقاضا  عاجزانه  و  خواهشا  فرمانداری 
دل  و  درد  و  مردم  مشکالت  این  به  خورده 
بپوشانند  عمل  به  جامه  و  کنند  رسیدگی  مردم 
ولی  شود  استان  شهرمان  نیست  خوب  بخدا 
دقیقی  نظارت  و  رسیدگی  مشکالت  این  به 
کرده  خراب  بازاریان  کاسبی  و  کار  هم  نشود 
 ، اذیت  آزار  و  ها  مزاحمت  ایجاد  باعث  هم  و 
و سد معبر در اماکن شلوغ شده که بی نظمی 
برای  زشت  ای  و صحنه  تصادف  و  شلوغی  و 

مردم و شهرمان بوجود آوردند.
ارسالی به تلگرام آوا
نهادهایی  و  ادارات  برای  متاسفم  واقعا   سالم 
ذی ربطی که برای ایام شهادت امامان و ائمه اطهار 
تمام شهر را سیاه پوش می کنند ولی در ایام والدت 
این بزرگواران هیچ خبری از جشن حتی چراغانی 
نیست مگر فقط ایام سوگواری باید بیادشان باشیم؟
ارسالی به تلگرام آوا
که  فرمودند  شهرستان  محترم  نماینده   باسالم، 
در اسفند ماه با هماهنگی های انجام شده ابرها 
را بارور می کنند و شما هم در روزنامه خود تیتر 
نمایید  آقای عبادی، لطفا پیگیری  از قول  زدید 

چون اسفند رو به پایان است.
915...653

بیرجند  از شهردار فهیم  با سالم تعجب می کنم 
ندارد  حادی  ترافیکی  بیرجند مشکل  فرمودند  که 
خواهش می کنم از ایشان ساعت 9 تا 13 از خیابان 
شود   می  کالفه  آدم  باشند  داشته  گذری  طالقانی 

فلکه خوسف که نگو  چقدر  ترافیک است
915....297
نفع  به  را  خودروها  بیمه  ای  بیمه  شرکت های 
خودشان یعنی تخفیف بیمه به ازای سالی 5 درصد 

تغییر  دادن  قبال  سالی 10درصد بود دست مریزاد
915....297

و  مطبوعات  جشنواره  چهارمین  کاری-  نسرین 
پرفسور  یادمان  و  خراسان جنوبی  خبرگزاری های 
معتمدنژاد صبح پنجشنبه با حضور خبرنگاران و اصحاب 
با موسیقی  این مراسم که همراه  در  برگزار شد.  رسانه 
استان همراه  سنتی و خواندن شعر شاعر محلی سرای 
 بود از غالمزاده پیشکسوت عرصه مطبوعات و از کارگر ، 
فعالیت  مجوز  که  استان  زن  مسئول  مدیر  نخستین 

نشریه دریافت کرده است تجلیل شد. 

جشنواره مطبوعات فرصتی برای
پویایی و امیدبخشی 

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی عنوان 
امیدبخشی  و  پویایی  برای  فرصتی  جشنواره  این  کرد: 
سبب  جشنواره  برگزاری  و  است  مطبوعات  حوزه  به 
کار  طول  در  که  کسلی  از  بعد  رسانه ها  شکوفایی 
به  اشاره  با  محبی؛  احمد  می شود.  دارد،  وجود  رسانه ها 
رسانه های  و  مطبوعات  جشنواره  چهارمین  موضوعات 
از  تخصصی  بخش های  در  جشنواره  افزود:این  استان 
جمله گزارش، خبر، تیتر، عکس و سرمقاله برگزار شده 
است. وی از وصول ۴85 اثر به دبیرخانه جشنواره خبر 
رسانه  اصحاب  استقبال  کرد:خوشبختانه  اضافه  و  داد 

استان از این جشنواره خوب بوده است.

کار مطبوعات یکی از
معیارهای توسعه استان است

معیارهای  از  یکی  مطبوعات  کار  اینکه  بیان  با  وی 
توسعه استان دانست و افزود: تولید و مصرف اطالعات 
محبی   است.  منطقه   یک  توسعه  ارزیابی  معیارهای  از 
معتمد  پرفسور  داریم جشنواره  قصد  اینکه   به  اشاره  با 
تاکنون  کرد:   نشان  بزنیم خاطر  رقم  استان  در  را  نژاد 
امیداست  و  شده   انجام  باره  این  در  زیادی  کارهای 
یادآور  وی  گردد.  جنوبی  خراسان  مشمول  مهم  این 
شد: خراسان جنوبی با وجود نوپا بودن ظرفیت رسانه ای 
خوبی نسبت به استان های هم تراز خود دارد به گونه ای 
در  رسانه   90 و  روزنامه ای  ظرفیت  چهار  اکنون  که 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  است.  فعال  استان 
خراسان جنوبی عنوان کرد: برخی از شهرستانهای استان  
و  تهیه  فعالیت های  کمبود  و  مرکز  از  دوری  علت  به 
تولید خبر و کمبود اساتید مجرب برای مراجعه به مرکز 

استان با مشکالتی روبرو هستند.

امیدواریم نقد پذیری مدیران را رفع کنیم

وی با اشاره به اینکه آستانه تحمل برخی از مدیران استان 
برای رسانه های استان  نیز  این موضوع   بوده که  پایین 
ایجاد چالش کرده است ادامه داد: امیدواریم با برگزاری 
نشست های که با مسئوالن و استانداری برگزار خواهیم 
رسانه ها  به  ناکافی  جوابگویی  و  کم  نقدپذیری  کرد  
توسط مدیران را رفع کنیم. محبی این موضوع  را چالش 
کرد:   امیدواری  ابراز  و  دانست  استان   رسانه های  عمده 
این  برای  کاری  و  برگزار شده ساز  با  نشست هایی که 
مشکالت اندیشیده خواهد شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
و  شاهد حب  کرد:  تاسف  ابراز  خراسان جنوبی   اسالمی 
بغض مواجه برخی از دستگاه ها در چاپ آگاهی هایشان به 

برخی از رسانه های خاص هستیم.

مالیات رسانه ها ما را اذیت می کند
و چاپخانه های استان را فلج کرده است

وی با اشاره به اینکه باید از توان باالی رسانه در قالب 
گفتمان دوسویه برای رفع مشکالت و چالش ها موجود 
در این حوزه استفاده شود افزود: از طرف دیگر  موضوع 
چاپخانه های  و  می کند  اذیت  را  ما  رسانه ها  مالیات 
با  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  کرده  فلج  را  استان 
تاکنون  زمینه  این  در  شده  انجام  رایزنی های  به   توجه 
کانون های  از  برخی  و  است  نشده  حاصل  ای  نتیجه 
مشکل  سبب  به  تعطیلی  درخواست  استان  تبلیغات 
مالیات داده اند. محبی یاد آور شد: در برخی از جلسات 
این  که  می شود  ایجاد  مشکل  خبرنگاران  ورود  برای 
نباید  ای  رسانه  هیچ  و  شود  می  پیگیری  هم  موضوع 

توسط دستگاه های اجرایی رتبه بندی شوند.

ابالغ منشور گفتگوی سیاسی به استانداری ها

علی اسماعیلی؛ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: در دولت تدبیر و 
امید، التزام عملی به تشکل ها و سمن ها عملیاتی می شود . 
وی یادآور شد: منشور گفتگوی سیاسی از سوی وزیر کشور 
این  جزئیات  بزودی   و  است  ابالغ شده  استانداری ها  به 
منشور منتشر خواهد شد. اسماعیلی از آغاز به کار شورای 
اطالع رسانی استان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: 
با تشکیل این شورا، تالش خواهیم کرد با نگاهی علمی 
حقایق را به مردم منتقل کنیم. وی  تاکید کرد: باید تالش 
کنیم امید را در جامعه زنده نگه داریم و در عرصه وسایل 

ارتباط جمعی نباید اعتماد جامعه خدشه دار شود.

از هر نقد منصفانه استقبال می کنیم

استقبال  منصفانه ای  نقد  هر  از  اینکه   به  اشاره  با  وی 
می کنیم، خاطر نشان کرد: مجموعه استانداری و مدیران 
استان این آمادگی را دارند که در راستای اجرای قانون 
اختیار  در  اطالعات  و  اخبار  اطالعات،  به  آزاد  دسترسی 
از  دیگری  بخش  در  اسماعیلی  بگذارند.  خبرنگاران 
سخنانش گفت: در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، 
اهالی رسانه و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی 
با هدف تقویت نظارت بیش از پیش مردم بر مسئوالن 
و نقد منصفانه عملکرد دست اندرکاران و رسالت خطیر 
اند. وی اظهار کرد: فصل سوم  خود دور هم جمع شده 
قانون اساسی اهتمام ویژه به حقوق مردم داشته و اصل 
2۴ و 27 قانون مربوط به مسائل آزادی احزاب، گروه ها 
و مطبوعات است که از افتخارات نظام بوده و مردم در 

آن صاحبنظر و تصمیم گیر هستند.

تیر خالص به فضای سبز بیرجند

استان  مطبوعات  جشنواره  هشتمین  گزارش  بخش  در 
رتبه اول به محمد رضا قاسمی برای گزارش )تیر خالص 
به فضای سبز بیرجند( در روزنامه آوای خراسان جنوبی 
رنجبر  حدیثه  به  گزارش  بخش  دوم  رتبه  گرفت،  تعلق 

برای گزارش )بهار اینجا نمی شکفد( از روزنامه خراسان 
جنوبی تعلق و رتبه سوم بخش گزارش به اعظم انصاری 
از جاده مرگ خراسان جنوبی(  تیتر )عبور  برای گزارش 

خبرگزاری تسنیم تعلق  گرفت . 

دستان مادران شهید دخیل تابوت بهشتی 
فرزندان و بازگشت پرستوهای مهاجر به خانه 

در بخش خبر این جشنواره هم رتبه اول به رقیه رحمتی 
تابوت  مادران شهید دخیل  )دستان  باتیتر  خبر  برای  راد 
بهشتی فرزندان و بازگشت پرستوهای مهاجر به خانه( از 
خبرگزاری مهر تعلق گرفت و حدیثه رنجبر برای خبر با 
تیتر )پیله ی انزوای هنرمند پروانه می شود ( از روزنامه 
خراسان جنوبی رتبه دوم را کسب کرد، رتبه سوم بخش 
روبه رشد  )آمار  برای خبر  به سید محسن سربازی  خبر 
طالق و رواج تک فرزندی در فردوس( از روزنامه آوای 

خراسان جنوبی شهرستان فردوس تعلق  گرفت.

دهکده جهانی و شهر بی خیالی ها

به  اول  رتبه  یادداشت جشنواره هم  و  در رشته سرمقاله 
سید حسین هرم پور برای سرمقاله و یادداشت )دهکده 
آوای خراسان  روزنامه  از   ) ها  بی خیالی  جهانی و شهر 

یادداشت  و  سرمقاله  برای  محمدی  ا...  روح  و  جنوبی  
)صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت( از روزنامه 
زعفران رتبه دوم  و  امین جعفرپورمقدم برای سرمقاله و 
یادداشت )وسوس و هراس در انتخابات شهردار( از هفته 

نامه اقتصاد شرق  رتبه سوم را کسب کردند. 

وعده ها قطار قطار

رشته تیتر این جشنواره با تیتر  عصمت برزجی با عنوان 
جنوبی   خراسان  آوای  روزنامه  از  قطار”  قطار  ها  “وعده 
سیل  آبی  )بی  تیتر  برای  زیراچی  فاطمه  و  اول  مقام 
مهاجرت به راه انداخت، 1700 روستا خالی از سکنه شد( 
از خبرگزاری مهر  مقام دوم   زینب رمضانی برای تیتر 
)مهرشهر تابستان درخاک، زمستان در گل( از خبرگزاری 

شبستان  رتبه سوم را ازآن خود کردند.

زنجیر من و آسوده بخواب
رتبه اول بخش عکس جشنواره به سعید کاظمی برای عکس 
هایی با عناوین )زنجیر من و آسوده بخواب( از خبرگزاری 
شبستان ، رتبه دوم بخش عکس به رها صالح مقدم برای 
عکس با عنوان )برداشت زرشک( از خبرگزاری ایسنا  و رتبه 
سوم بخش عکس به حسین توحیدی فر برای مجموعه عکس 
با عنوان )فریادهای عکاس( از پایگاه در بیرجند رسا تعلق  گرفت. 

راز غاز همسایه

رتبه برگزیده در موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
را سیده الهام حسینی برای اثر با عنوان )راز غاز همسایه/ 
چرا دولتی ها تولید بومی استان را نمی خرند( از روزنامه 
رتبه  همچنین   و  نمود  کسب  جنوبی  خراسان  آوای 
رضا  محمد  را  عترت  و  قرآن  نماز،  موضوع  در  برگزیده 
به  زائران  میلیونی  )حرکت  عنوان  با  اثری  برای  قاسمی 
سوی کربال( از روزنامه آوای خراسان جنوبی کسب نمود. 

درخشش خبرنگاران روزنامه آوای
خراسان جنوبی در چهارمین جشنواره مطبوعات

داوری  با  جنوبی  خراسان  مطبوعات  جشنواره  چهارمین 
 آقایان اسماعیلی، محمود بستانی، محمد قربانی و خانم ها 
اعضای  عنوان  به  محمودی  عصمت  و  قاسمی  فاطمه 
هیئت داوران و انتخاب برترین های این جشنواره در حالی  
به کار خود پایان داد . خبرنگاران روزنامه آوای خراسان 
کسب  با  جشنواره  این  گوناگون  های  بخش  در  جنوبی 
تیتر و  مقام های متعدد در عرصه سرمقاله و گزارش و 
افتخارات  بر  دیگر  افتخاری  و  درخشیدند.  ویژه  بخش 
قدیمی ترین روزنامه استان افزودند که بیش از همه از 

آن مردمان شریف این سرزمین است.

پرچم برافراشته ی آوای مردم
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی: آستانه تحمل برخی از مدیران استان پایین است

3 مقام اول بخش حرفه ای،2 مقام سوم و 2مقام برگزیده بخش جانبی در چهارمین جشنواره مطبوعات استان

* در این مراسم که همراه با موسیقی سنتی و خواندن شعر شاعر سنتی استان همراه بود از غالمزاده پیشکسوت عرصه مطبوعات و از نخستین مدیر مسئول زن استان که مجوز فعالیت 
نشریه دریافت کرده است تجلیل شد. * قصد داریم جشنواره پرفسور معتمد نژاد را در استان رقم بزنیم خاطر نشان کرد:  تاکنون کارهای زیادی در این باره انجام شده  و امیداست این 
مهم مشمول خراسان جنوبی گردد. * خراسان جنوبی با وجود نوپا بودن ظرفیت رسانه ای خوبی نسبت به استان های هم تراز خود را داراست به گونه ای که اکنون چهار ظرفیت روزنامه ای و 
٩٠ رسانه در استان فعال است. * آستانه تحمل برخی از مدیران استان پایین بوده که این موضوع  نیز برای رسانه های استان ایجاد چالش کرده است. * شاهد حب و بغض مواجه برخی از 
دستگاه ها در چاپ آگاهی هایشان به برخی از رسانه های خاص هستیم. * در برخی از جلسات برای ورود خبرنگاران مشکل ایجاد می شود که این موضوع هم پیگیری می شود هیچ رسانه ای 
نباید توسط دستگاه های اجرایی رتبه بندی شوند. * باید تالش کنیم امید را در جامعه زنده نگه داریم و در عرصه وسایل ارتباط جمعی نباید اعتماد جامعه خدشه دار شود. * در جشنواره 
مطبوعات و خبرگزاری ها، اهالی رسانه و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی با هدف تقویت نظارت بیش از پیش مردم بر مسئوالن و نقد منصفانه عملکرد دست اندرکاران و 
رسالت خطیر خود دور هم جمع شده اند. * در بخش گزارش هشتمین جشنواره مطبوعات استان رتبه اول به محمد رضا قاسمی برای گزارش )تیر خالص به فضای سبز بیرجند( در روزنامه 
آوای خراسان جنوبی تلق گرفت. * رتبه سوم بخش خبر به سید محسن سربازی برای خبر )آمار روبه رشد طالق و رواج تک فرزندی در فردوس( از روزنامه آوای خراسان جنوبی شهرستان 
فردوس تعلق  گرفت. * رتبه اول به سید حسین هرم پور برای سرمقاله و یادداشت )دهکده جهانی و شهر بی خیالی ها ( از روزنامه آوای خراسان جنوبی  تعلق گرفت. * رشته تیتر این 
جشنواره با تیتر  عصمت برزجی با عنوان »وعده ها قطار قطار« از روزنامه آوای خراسان جنوبی  مقام اول را کسب کرد. * رتبه برگزیده در موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال را سیده 
الهام حسینی برای اثر با عنوان )راز غاز همسایه/ چرا دولتی ها تولید بومی استان را نمی خرند و رتبه برتر نماز و عترت و قرآن را محمد رضا قاسمی( از روزنامه آوای خراسان جنوبی کسب 
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ایسنا- در حال حاضر یک تیم تحقیقاتی از مهندسان چینی، یک سلول خورشیدی دو منظوره تولید کرده اند که می تواند در هنگام 
 ،)triboelectric effect( ”بارش باران یا تابش خورشید، با استفاده از نوعی الکتریسیته تماسی موسوم به “اثر برق مالشی

انرژی های حاصل از حرکات قطرات باران که روی سطح این سلول خورشیدی می ریزد را دریافت کرده و برق تولید کند. شنبه *19 اسفند  1396 * شماره 4025

مروری بر اشعار  »رضای بیرجندی« 

اندروید P طراحی رنگارنگی 
در بخش تنظیمات دارد

دیجیاتو- در اندروید 8.1، گوگل آیکون های تک 
رنگ را به بخش تنظیمات  آورد و حاال در اندروید 
P شاهد یک طراحی رنگارنگ تر هستیم. تصاویر 
منتشر شده نشان می دهند که رنگ بندی ساده 
پیشین اندروید حاال جای خود را به آیکون های رنگی 
از طراحی  و دیگر خبری  داده است   P اندروید در 
یکنواخت گذشته نیست.در کنار رنگ آمیزی آیکون 
ها، نوار جستجوی بخش تنظیمات نیز دستخوش 
کلمه  تیز،  لبه های  از حذف  و جدا  تغییراتی شده 
است.  آمده  نوار  واسط  به   Search settings
بقیه قسمت های حالت تنظیمات بدون تغییر باقی 

مانده اند و یادآور گذشته هستند.

فناوری اطالعات

سینما و چهره ها

پویا امینی: با »خط قرمز« 
خیابان ها را خلوت می کردیم

تلویزیون معتقد است  بازیگر سینما و  امینی  پویا 
و   شده  تثبیت  تماشاگران  ذهن  در  قرمز  خط  با 
و  سوژه  مجموعه  این  که  است  این  هم  دلیلش 
محتوای خاصی داشت که آن زمان تلویزیون کمتر 

به آن پرداخته بود.می افزاید :  باید به خاطر داشته 
باشید خط قرمز در زمان پخش بسیار مورد توجه 
و استقبال مردم قرار گرفت و خیابان ها را خلوت 
مختلف  سنی  رده های  از  مخاطبانش  می کرد. 
بودند. االن حتی با کسانی مواجه می شوم که مثال 
می گویند من آن موقع هشت ساله بودم، اما این 
سریال را تماشا می کردم. برای خیلی ها آموزنده بود 

و االن خاطره انگیز است.

امین جم - غالم رضا ابراهیمی)رضای بیرجندی(در یکم 
فروردین 1۳۴۹ در خانواده ای متوسط در شهرستان چناران 
از توابع مشهد به دنیا آمد، پدرش محمدحسین ابراهیمی و 
مادرش مرضیه قائمی اصالتا” از بخش خوسف بیرجند بودند.
او پس از اتمام تحصیالت ابتدایی به خاطر بیماری مادرش 
به همراه خانواده به شهرستان بیرجند نقل مکان کرد .او در 
سال 1۳۶۳ نزدیکترین دوست دوران کودکی اش )وحید 
احمدی( را در جبهه های جنگ از دست داد و تا مدتها باور 

نمی کرد که او شهید شده است .

دوبار شرکت داوطلبانه در جبهه

رضا در فواصل سالهای 1۳۶۴ لغایت 1۳۶8 دوبار داوطلبانه 
برای دفاع از کشورش به جبهه رفت.تحصیالت متوسطه 
را در سال 1۳۶8در دبیرستان شهید دکتر مصطفی چمران 
بیرجند به اتمام رساند و در همان سال درکنکور سراسری 
شرکت و در رشته دکترای دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد.و سپس  درسال 1۳۷۴ از دانشگاه تهران دانش آموخته 
شد. او در این سال گرفتار مسئله عاطفی شد.او برای فائق 
آمدن و رهایی از این مسئله ترجیح داد مدتی را دور از وطن 
و به کنکاش درون خویش بپردازد،کنکاشی که چندین سال 
طول کشید.پس از انجام خدمت مقدس سربازی در منطقه 
آذربایجان غربی به مدت سه سال در سازمان دامپزشکی 
آباد  کرمانشاه)اسالم  استانهای  محروم  مناطق  در  کشور 
غرب،کنگاور و صحنه( و سپس در مناطق محروم استان 
خراسان رضوی)رباط سنگ و کدکن (به خدمت مشغول 
شد.او در سال 1۳۷۷ ازدواج کرد.پس از مدت کوتاهی که در 
بخش خصوصی دامپزشکی در شهرک صنعتی توس مشهد 

کار کرد به پیشنهاد یکی از دوستانش راهی تهران و در 
سال1۳۷۹ به استخدام اداره دامپزشکی نیروی زمینی ارتش  

در آمد و در تهران ساکن شد.

 
یاد داشتی بر معرفی مجموعه 

کتاب های رضای بیرجندی

و  دلواپسی«،  لحظه ی  »در  بیرجند«،  باغ  کوچه  »در 
رضای  از  شعر  مجموعه  سه  عنوان  نور«  باغ  کوچه  »در 
بیرجندی)غالمرضا ابراهیمی( است که در سال اخیرتوسط 
انتشارات ستاره جاوید منتشر شده اند و از میان دفترهای یاد 
شده، مجموعه»در کوچه باغ نور«، عنوان مجموعه غزلیات 
آیینی را بر جلد دارد که شامل اشعار مناسبتی و آیینی شاعر 
است که برای معرفی و آشنایی هرچه بیشتر با اشعار او به 
خصایص محتوایی ۳مجموعه فوق الذکر می پردازیم .عشق  
و عاطفه  و احساس را می توان عنصر الینفک غالب اشعار 
این مجموعه ها دانست اگر چه برخی اشعار رنگ و بوی 
غم و اندوه به خود بگیرد اما باید توجه داشت که در نگاهی 
عمیقتر در این اشعار بارقه هایی از امید به آینده روشن به 

چشم می خوَرد.

»در کوچه باغ بیرجند«،نشات
 گرفته از دید وسیع شاعر به واژه میهن

می  بر  اشعاری  به  بیرجند«،  باغ  کوچه  »در  مجموعه  در 
خوریم که نشات گرفته از دید وسیع شاعر به واژه میهن 
است از نظر او واژه میهن و وطن فراتر از آن چیزی ست 

که در حصار مرزهای سیاسی امروز ایران زمین قرار گرفته 
است که این موضوع را می توان در قصیده های خراسان 
در کتاب )در کوچه باغ بیرجند، ص5۳( دید.نکته قابل ذکر 
دیگر ؛ پرداخت خوب تصاویر و سوژه های به ظاهر ساده 
و روزمره است :مانند مثنوی ای معلم از کتاب)در کوچه باغ 

بیرجند، ص۶5(

عاشقانه سرودن
 بارزترین ویژگی اشعار رضای بیرجندی

عاشقانه سرودن  را می توان بارزترین ویژگی اشعار رضای 
بیرجندی  در مجموعه »در لحظه ی دلواپسی«، دانست) 
هرچند که تمام سه مجموعه مورد بحث عاشقانه است( . 
ادبیات فارسی -به ویژه در حوزه شعر  در طول 10 قرن 
، شاهد آثاری از این دست کمتر بوده است مگر در دوره 
معاصر و به مدد انتشار اشعار شهریار -میرزاده عشقی - رهی 
معیری و .....که به نوعی مکاشفه در دنیای شعر و عواطف 
خود دست می زدند.مانندغزل های لبخند عشق )در لحظه ی 
دلواپسی، ص10(و غزل آسمان عشق )در لحظه ی دلواپسی، 

ص12(و از این دست غزلها فراوانند...
شاعر خود را وارث درد تمام شاعران می داند و این هم ذات 
پنداری تا بدانجا پیش می رود که به صراحت آن را بیان 
می کند؛ مانند غزل شبیه شهریار )در لحظه ی دلواپسی، 
دارد  دوست  که  ست  شاعری  بیرجندی  ص1۴(رضای 
ملتزم به صنعت التزام باشد .التزام در شعر، صنعتی است 
که شاعر در ضمن آن خود را ملتزم به استفاده از واژه ای 
می کند؛ مثال تکرار واژه  ای به منظوری خاص نظیر آنچه 
خاقانی در قصایدش با کواکب و اجرام آسمانی کرده است. 
رضای بیرجندی نیز سعی کرده تجربیات ملتزمانه ای داشته 
لحظه ی  در  دفتر  از  بی مسیر«  »شهاب  شعر  نظیر  باشد 
در  دفتر  از  عشق«   شعر»گلبول  یا  و  دلواپسی)ص20( 

لحظه ی دلواپسی)ص22( .

یکی از مزایای اشعار مجموعه 
های حاضر ، اختصار کالم در غالب اشعار است

محور  حول  بسیاری  آثار  نشر  شاهد  اخیر  دهه  سه  در 
 جنگ و مذهبی و آئینی و مفاهیم مرتبط با آن بوده ایم
ای  پاره  دلیل  به  آثار  این  غالب  متأسفانه  آن که    حال 
 ، ها  نویسی  سفارشی  اصطالح  به  و  ها  بینی  مصلحت 

باغ  کوچه  در  مجموعه  هستند.در  معنایی الزم  بار  فاقد 
نور اشعاری وجود دارد که علی رغم ارتباط با مفاهیم این 
با وجود تعداد  اند و  چنینی دستخوش موارد فوق نشده 
و  عاطفی  فضای  ایجاد  در   ، شان  کالم  اختصار  و  کم 
انتقال معانی ذهنی شاعر موفق عمل کرده اند.مانند غزل 
در کوچه باغ نور ص 20 غزل اولین پیام ص ۴۳ غزل 
روزهای جنگ ص51 غزل دیشب دلم گرفت ص5۳ و 
غزل پالک عشق ص55 غزل شبیه شمع شهید ص۶2 
آنکه  سخن  ۶8.کوتاه  ص  عشق  شهر  دمشق  غزل  و 
آثار  دریچه  از  که  کسانی  برای  بیرجندی  رضای  اشعار 
برای  منتشر شده اش روبه رو هستند شعری خوب است 
این شاعر توانمندآرزوی موفقیت داریم تا در آینده شاهد 

مجموعه هایی بهتر و بیشتر از او باشیم.

قسمتی از درکوچه باغ بیرجند
بوی آب و بوی کاه و بوی عرفان و سپند
کوچه باغت باطراوت،سایه هایت دل پسند

کوهساِر قامتت در زیِر چتر آفتاب
دامنت پر از شقایق،مردمانت  سربلند

رقص باد و بارش باران نشاِن رویش است
تا بروید بوته ای در پای آن کاِج بلند

مثل سربازی دالور در پناه و پشِت هم
کوه )شاه( و )باقراَن(ت یار و یاور باهم اند

آفتاب مهربانی در نگاه گرم توست
چشم های عاشقت را روی یارانت نبند

دره ی رنگین کماِن عاشقی آغوش توست
کی شوم از گرمی آغوش مهرت بهره مند؟

چون نگینی می درخشی گوهر واالی عشق                                                
در امان باشد خدایا شهر من ازهرگزند

کوله ای از غصه ها همواره بر دوش شماست
از خودت با من بگو امشب بخند ای بیرجند

دانلود اطالعات جعبه سیاه 
هواپیمای یاسوج تمام شد

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد که دانلود اطالعات جعبه سیاه هواپیمای سقوط 
کرده شرکت آسمان در فرانسه به پایان رسیده است. 
به گفته وی، تیم های کارشناسی یازده گانه سازمان 
علت  زمان مشخص شدن  تا  کشوری  هواپیمایی 
اصلی این سانحه، بررسی های خود بر روی اطالعات 
به دست آمده را ادامه خواهند داد. جعفرزاده افزود: در 
حال حاضر نمی توان درباره علت دقیق این حادثه و 
زمان به پایان رسیدن بررسی ها سخن گفت اما تالش 
سازمان هواپیمایی بر آن است که در کوتاه ترین زمان 

ممکن اطالعات دقیق در این زمینه ارائه شود.

چند هزار خانواده ایرانی از 
تلگرام درآمد مستقیم دارند؟

فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  با 
اشاره به لزوم حضور بسیج در ارتباط با فضای مجازی 
گفت : باید حضوری هدفمند در شبکه های مجازی 
داشته باشیم و کم کاری های گذشته در این مورد 
را جبران کنیم. چون هرجا در این فضا کم کاری 
شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.
از بین رفتن مرزها در فضای مجازی  مهدیون به 
اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از 180 هزار 
خانواده در ایران، از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب 
می کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش 
مالی این موضوع است؛ حال فرض کنید مدیریت 
این اپلیکیشین خارجی به دلیلی نخواهد به ایرانیان 
سرویس دهد. پس باید در جهت تقویت و حمایت 
از اپلیکیشین های داخلی با تمام توان اقدام شود.

واردات 100 میلیون
 دالری کارتخوان

از ابتدای سال ۹۶ بالغ بر 10۷ میلیون دالر دستگاه های 
آنها  الکترونیکی  پرداخت  ترمینال  که  کارتخوانی 
به وسیله کارت های اعتباری است وارد کشور شده 
بر ۳۶۶  بالغ  به  بخش  این  واردات  ریالی  ارزش  و 

در  شده  وارد  کاالی  وزن  می رسد.  تومان  میلیارد 
است. اعالم شده  تن  هزار  بر  بالغ  نیز  بخش  این 

جذابترین ها

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

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

یک بار تجربه کنید
انواع پوشاک زنانه 
مردانه و بچه گانه

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

32450469    
09158612465- محمدیان

فروش پوشاک با قیمت باورنکردنی

* ویژه فرهنگیـان
                     * کارکنـان دولت

                                           * مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس:بیرجند-خ15خرداد-حدفاصلمیدان7تیروپاسداران
بیمهایراننمایندگیآرامفرکد31327تلفن:32435040

بیمه ثالث 3 الی 6 قسط        

بیمه بدنه 3 الی 10 قسط

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا

خیابان آوینی، خیابان صدف، نبش صدف 6       32340188- 09155632009 - فدایی

باز و بست پرده رایگان
 پیک رایگان

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

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

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

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

 ثبت نام کربال زمیني - ویژه نوروز
اعزام 2 فروردین 97  )تعداد محدود( 

دفتر زیارتي عماد  آدرس: میدان شهدا ساختمان آوا تلفن: 32224113

قابل توجه همشهریان گرامی 
 افتتاح آژانس بانوان یلدا

آماده سرویس دهی
به تمام نقاط شهر     

 58320777 -09157563230
  با مدیریت: یعقوبی 

آدرس:  چهکند
 میدان پیامبر اعظم )ص(
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اکراه مردان در پذیرش 
مشکالت سالمت روان

ایران  روانپزشکان  علمی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
به  مایل  معموال  زنان  با  مقایسه  در  مردان  گفت: 
به  و  نیستند  خود  روان  سالمت  مشکالت  پذیرش 
و  پرخاشگرانه  رفتارهای  زنان  برابر  دو  دلیل  همین 

ضداجتماعی دارند.
نابسمانی  نظر  از  هایی  تفاوت  افزود:  فدایی  دکتر 
وجود  مردان  و  زنان  بین  روانی  های  بیماری  و  ها 
دارد بطورمثال با توجه به اینکه زنان معموال مسائل 
روانی خود را درونی سازی می کنند، میزان افسردگی 
مقابل،  در  مردان  اما  است  مردان  برابر  دو  آنان  در 
مشکالت روان خود را برون سازی می کنند بنابراین 
میزان رفتارهای پرخاشگرانه و ضداجتماعی در آنان، 

دو برابر زنان است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه در مجموع میزان اختالالت 
اما تفاوت های  روان در زنان و مردان یکسان است 
مهمی از نظر بهداشت روانی بین زنان و مردان وجود 
پذیرش  به  مایل  اضافه کرد: مردان معموال  دارد.وی 
مشکالت روانی در خود نیستند و از سوی دیگر راجع به 
مشکالت خود با دیگران صحبت نمی کنند درحالیکه 
زنان، شبکه دوستی و اجتماعی قوی دارند و راجع به 
که  کنند  می  صحبت  دوستانشان  با  خود  مشکالت 
موجب می شود فشار روانی آنان کمتر شود و از راه 
حال های دوستانشان نیز استفاده می کنند. عضو هیات 
مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران خاطرنشان کرد: 
زنان در مورد پذیرش مشکالت روان خود اکراه ندارند 
و با سهولت بیشتری به دنبال کمک های حرفه ای 

توسط روانپزشکان و مشاوران برمی آیند.

کفن دزد

آورده اند که کفن دزدی در بستر مرگ افتاده بود، پسر 
خویش را فراخواند، پسر به نزد پدر رفت گفت ای پدر 
امرت چیست ؟ پدر گفت،پسرم من تمام عمر به کفن 
دزدی مشغول بودم و همواره نفرین خلقی بدنبالم بود 
اکنون که در بستر مرگم و فرشته مرگ را نزدیک حس 
می کنم بار این نفرین بیش از پیش بردوشم سنگینی 
کنی  چنان  مرگم  از  بعد  خواهم  می  تو  از  کند.  می 
که خالیق مرا دعا کنند و از خدای یکتا مغفرت مرا 
خواهند. پسر گفت ای پدر چنان کنم که می خواهی و 
از این پس مرد و زن را به دعایت مشغول سازم.  پدر 
همان دم جان به جان آفرین تسلیم کرد.  از فردا پسر 
شغل پدر پیشه کرد با این تفاوت که کفن از مردگان 
خالیق می دزدید و چوبی در شکم آن مردگان فرو 
می نمود و از آن پس خالیق می گفتند خدا کفن دزد 
اول را بیامرزد که فقط می دزدید و چنین بر مردگان 

ما روا نمی داشت.

من خیلی زود یاد گرفتم که به هیچ نقدی توجه 
نکنم: نه کسانی که از تو خوششان می آید و نه 

کسانی که از تو خوششان نمی آید.

من مشکالت زیادی در زندگیم دارم،
 ولی لب هایم از آن ها بی خبر هستند. 

آن ها همیشه لبخند می زنند.

چشم تو که سحر بابل است استادش
یا رب که فسونها برود از یادش

آن گوش که حلقه کرد در گوش جمال
آویزه در ز نظم حافظ بادش

من پرنده نیستم، و هیچ توری 
نمی تواند مرا به دام اندازد. من انسانی

 آزاد با اراده ای مستقل هستم.

من نُت ها را آنطور که نوشته شده اند 
اجرا می کنم، ولی این خداوند است 

که موسیقی را می سازد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و هر کس با خدا معبود دیگری بخواند برای آن برهانی نخواهد داشت و حسابش فقط 
با پروردگارش می  باشد در حقیقت کافران رستگار نمی  شوند. سوره المومنون/ آیه 117

حدیث روز  

از مانیست کسی که هر روز حساب خود رانکند ،پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد،واگر بدی کرده،از خدا آمرزش 
طلب نموده و به سوی او توبه نماید. امام موسی کاظم )علیه السالم(

سبک زندگی

آیا در میان عالیق بیشمار خود سرگردانید؟
اگر جزء آن دسته از آدم هایی هستید که همیشه یک عالمه 
چیز هست که می خواهند تجربه کنند و یاد بگیرند پس 
شما آدمی با عالیق بیشمار هستید ، ما به شما می گوییم 
است  بیشمار  دارای عالیق  که  زنی  عنوان  به  که چطور 
باشید!افرادی  ادامه دهید و همواره موفق  زندگی خود  به 
دارند،  گوناگونی  امیال  هستند،  بیشمار  عالیق  دارای  که 
را جذب خود  اطالعات جدید  اسفنج  مانند  افرادی  چنین 
را در مورد  توانند دانش خود  آنجا که می  تا  و  می کنند 
یک پدیده یا موضوع جدید باال می برند و بعد به سرعت، 
تمام عالقه خود نسبت به آن چیز را از دست می دهند. 
افراد خواهان تغییر و تنوع هستند و داشتن  از  این دسته 
تنها یک شغل برای چنین شخصیتی مناسب نخواهد بود.
با  زنی  عنوان  به  را  اینکه جهان شما  از  باشید  خوشحال 
عالیق بیشمار انتخاب کرده است! در ادامه به راهکارهایی 
اشاره می شود که می تواند با دارا بودن چنین شخصیتی به 

موفقیتان کمک کند.
فرادی که دارای عالیق بیشمار هستند ، امیال گوناگونی 
دارند، چنین افرادی مانند اسفنج اطالعات جدید را جذب 
خود می کنند و تا آنجا که می توانند دانش خود را در مورد 
یک پدیده یا موضوع جدید باال می برند و بعد به سرعت، 
تمام عالقه خود نسبت به آن چیز را از دست می دهند. این 
دسته از افراد خواهان تغییر و تنوع هستند و داشتن تنها یک 

شغل برای چنین شخصیتی مناسب نخواهد بود.

شغل،  یک  اشتباه  انتخاب  با  نگرانند  همواره  افراد  این 
موقعیت شغلی بهتری را از دست بدهند.
1. سازمان دهی و برنامه ریزی

 از دوستان شما به حساب می آیند
با تان  روزانه  گذر  زود  های  ساعت  کردن  پر  برای   شما 
دقت  با  باید  پس  شوید،  می  مواجه  بیشماری  های  ایده 
زمانتان را مدیریت کنید تا بتوانید برای عالیق گوناگونی که 
دارید زمانی اختصاص دهید. زمان خود را صرف کارهایی 
که خارج از تعهدتان است نکنید، هوشیار باشید که وقتتان 
صرف چه کارهایی می شود و زمانی را در روز به عالیق و 
سرگرمی هایتان اختصاص دهید. همچنین از آنجا که زمان 
خود را صرف کارهایی می کنید که برایتان اهمیت دارند، 
این اقدام به شما کمک می کند تا خودتان را بسنجید و 

ببینید تا چه حد در مورد موضوعی جدی هستید.
 2. زمان اوقات فراغت خود را به حداکثر برسانید

فعالیت های  تمام  باشید که  دنبال شغلی  به  نیست  الزم 
مورد عالقه تان در آن گنجانده شده باشد. اگر دارای شغلی 
با ارزش یا عالقه تان نیست ممکن  هستید که هم تراز 
است به فکر تغییر شغلتان برآیید، اما بدانید که به سادگی و 
بدون تغییر شغل می توانید تغییر را وارد زندگی تان کنید. 
فقط کافی است مرکز توجهتان را تغییر دهید و از زمان 
های قبل از ساعت کاری، ساعت صرف نهار و تعطیالت 

آخر هفته استفاده کنید و به عالیقتان بپردازید.

3. قبل از خرید به راه های دیگر هم فکر کنید
بیشمار دارند  افرادی که عالیق  بارز  از ویژگی های  یکی 
ابتال به »سندرم«  است. طوریکه ناگهان همراه با هیجان 
عنان گسیخته خود را درگیر تجربیات تازه می کنند و به 
محض جلب توجه کردن موردی جدید، هیجان و عالقه خود 
را نسبت به موارد قبلی از دست می دهند. ممکن است این 
رفتار برایتان هزینه های زیادی در پی داشته باشد: خانه ای پر 
از پروژه های نیمه تمام، وسایل خاصی که تنها یک بار مورد 
استفاده قرار گرفته اند، پرداخت هزینه های حق عضویت، 
بدون اینکه از امکاناتش استفاده ای کرده باشید. دفعه بعد 
که احساس کردید نیاز به تجربه مورد جدیدی دارید به دنبال 

تجربه ای در مقیاس کوچکتر و با ریسک کمتر باشید.
4. اطراف خود را پر از افرادی کنید 
که مثل شما عالیقی چندگانه دارند

ارتباط با افرادی که مثل شما نمی اندیشند موجب می شود 
در میانشان وصله ناجوری به نظر بیایید. تالش کنید از طریق 
افرادی مثل خودتان آشنا شوید .  با  شبکه های اجتماعی 
عالوه براین، گسترش دادن روابط اجتماعی تان برایتان مفید 
خواهد بود چون به عنوان فردی با عالیق بیشمار دائما در 
معرض تغییر شغلتان قرار می گیرید پس داشتن روابط زیاد 

در یافتن شغل جدید به شما کمک خواهد کرد.
5. مراقبت از خودتان در اولویت قرار دارد

ذهن فردی با عالیق بیشمار همیشه با سرعت زیادی مشغول 

فعالیت است، پس مطمئن شوید زمانی برای استراحت به خود 
اختصاص می دهید. متوجه زمان هایی باشید که در طول 
آن، آن دسته از فعالیت هایی که در شرایط عادی موجب 
لذت و سرزندگیتان می شوند، موجب خستگی تان می شوند، 
بنابراین در آن زمان ها به خود استراحت دهید. با مدیریت 
ماهرانه زمانتان می توانید فرصت تجربه چیزهای جدید را 
محدود تر کنید و به این طریق، هر زمان که الزم بود میزان 
فعالیتتان را کمتر کنید تا دچار خستگی نشوید. و فراموش 
نکنید عالیق و سرگرمی هایتان هیچ تاریخ انقضایی ندارند 

پس برای پرداختن به آن ها عجله نداشته باشید.
6. در تعریفی که از »شغل« دارید 

تجدید نظر کنید
به جای داشتن تنها یک شغل، به طور همزمان چند کار پاره 
وقت که موجب ارضای عالیقتان می شود داشته باشید. 
همچنین می توانید برای خود کاری ایجاد کنید که فصلی 
نباشد تا به این طریق در طول سال عالیق مختلف خود را 
دنبال کنید. قطعا چنین مشاغلی متفاوت از آن هایی خواهد 
بود که دوستانتان بدان مشغولند، ولی مسلما چنین قضیه 
ای نباید برایتان اهمیت داشته باشد؟ با خود صادق باشید، 
باالیی  درآمد  خیلی  اید  کرده  انتخاب  که  را  کاری  شاید 
نداشته باشد یا کمک شایانی در رسیدن به اهداف باالتر 
نکند. دست از رقابت با سایرین بردارید و شغلی را برگزینید 

که کامال مناسب خودتان باشد.
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دور - موجود خیالی 5- تحفه - 
همانند - شاهد 6- بزرگی و اظهار 
سوزنده  شعله،   - عظمت  و  جاه 
- خاورشناس که در سال 1876 
ایران، قفقاز و ترکیه سیاحت کرد 
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های  محیط  در   -7 محبوب  به 
صنعتی به محوطه گفته می شود 
که در آن مواد خام انبار می شود 

مرده   - وزنی  - صاحب - ضمیر 
8- کتابی از غالم حسین ابراهیمی 
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نورد 12- ذوق و شیفتگی - نوعی 
جنون حیوانی - نه عربی - گناه و 
بزه کردن 13- چه وقت - گردش 
با چثه  پرنده شکاری   - و طواف 
کوهی   -14 دریا   - کوچک  ای 
در استان گلستان - مقوا و کاغذ 
 - کثرت  فراوانی،   -15 ضخیم 

کشوری اروپایی.
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  123456789101112131415
سمداوسیراکهدب1
هضرققاروامیشرو2
اراتدیلوتبابد3
مامسیایاسماج4
یبکرلکرتفدنه5
تاودنویامب6
شورفدوساسرتان7
ورایلیجنمهعمد8
راشمتخیراگدای9
اهلیوتامرد10
یتسوتلامیزبک11
عیبهیرالدکاا12
امرخلایماسویر13
لاپوکتخادرپشیپ14
یرابتعانهارنت15

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

09304447248

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137 09151635860

 کرباسچی 

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

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 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340
برای کار در 

فست فود  نیازمندیم
یک نیروی آشپزخانه ترجیحا خانم 

نیروی سالن دار آقا 
) دارای ظاهری آراسته با روابط عمومی باال(

 و صندوق دار خانم

056 - 32213911

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

آژانس بانوان یلدا  به تعدادی 
راننده خانم با ماشین نیازمند است. 
58320777 - 09157563230

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

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

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

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

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

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

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

09011251205

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 

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917
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دکتر سالم-  همان طور که می دانیم دویدن، یکی از ورزش های مناسب 
برای سالمتی کل بدن می باشد. دویدن باعث تقویت استخوانها )به شرط 
نداشتن مشکالت شدید مربوط به استخوان(، سالمت ریه ها، سالمت 
قلب، بهبود پوست، کاهش استرس، تقویت اعتماد به نفس، کند شدن روند 
پیری، تقویت سیستم ایمنی بدن، باال رفتن هماهنگی بدن و از همه مهم 
تر و جالب تر برای همه افرادی که در صدد کاهش وزن هستند، موجب 

تناسب اندام می شود.برخی از این پیشنهادات را برای افزایش انرژی خود 
امتحان کنید.1- پروتئین کم چرب بخورید: سعی کنید پروتئین های کم 
چربی مانند مرغ، بوقلمون، ماهی و یا لبنیات کم چرب را در هر وعده غذایی 
خود بگنجانید.2- آهن را به اندازه کافی دریافت کنید: کم خونی فقر آهن، به 
ویژه در زنان ورزشکار که دوره های ماهیانه سنگینی دارند نسبتا رایج است. 
کم خونی باعث خستگی و کاهش عملکرد می شود.3- دانه های کامل را 

انتخاب کنید:هر وقت امکان آن را داشتید، دانه های کامل را انتخاب کنید. 
آنها حاوی فیبر بیشتری هستند، مدت بیشتری برای هضم الزم دارند، و 
آنها انرژی بیشتری نسبت به کربوهیدرات های ساده عرضه می کنند.4- از 
کافئین دست بردارید:از کافئین اجتناب کنید، یا حداقل سعی کنید خود را 
با یک فنجان قهوه یا دیگر نوشابه های کافئین دار محدود کنید. مصرف 
کردن کافئین بیش از حد، می تواند درواقع شما را ضعیف یا مضطرب کند.

 4 راه برای تقویت انرژی در دویدن

چرا باید جوراب بپوشیم؟

1- جلوگیری از سیاه شدن پاها در زیر آفتاب 2- 
محافظت در برابر گرد و غبار و آلودگی ها در تمام 
روز 3- جوراب های پنبه ای که به راحتی هوا را از 
خود عبور می دهند، در طول تابستان مقدار کمی 
رطوبت از پاها را جذب کرده و احساس سبکی 
و راحتی به شما می دهند 4-  جوراب نپوشیدن 

با کفش می تواند به بو گرفتن پاها منجر شود، 
چون عرق توسط کفی یا رویه کفش جذب شده 
و باعث بوی بد می شود 5- پوشیدن کفش بدون 
جوراب به پاها صدمه زده و حتی ممکن است 
باعث مشکالت یا عفونت های جدی در پا شود 
6- برای ورزش کردن در  بیرون از خانه، حتما 
جوراب های پشمی بپوشید چون  رطوبت را از 

پوست پاهایتان بیرون می کند.

روش های عجیب 
برای حفظ سالمت بدن

 
1- هنگام خستگی مصرف نوشیدنی  انرژی زا 
ممنوع )باعث بی قراری، دستپاچگی، تپش قلب 
و افزایش موقتی قند خون( 2- عضالت تان را 
بیشتر کنید تا وزن کم کنید 3- هنگام نفخ کردن 
آب بخورید )برطرف کننده عالیم نفخ( 4- برای 

خنک شدن آب گرم بنوشید )افزایش تولید عرق( 
5- برای خواب باکیفیت قهوه بخورید )افزایش 
هوشیاری بعد از بیداری( 6- برای حفظ سالمت 
دندان هایتان، پس از خوردن غذا مسواک نزنید 
)مرکبات،نوشابه، گوجه فرنگی و نوشیدنی های 
را  دندان  مینای  اسیدی  غذاهای  و  انرژی زا 
نرم و مسواک زدن پس از مصرف آنها باعث 

تسریع در پوسیدگی دندان می شود(.

شب بیداری و این آسیب ها

سردردهای  اگر  سردرد:   -2 بداخالقی   -1
مزمن یا میگرن دارید، دور شب زنده داری را 
خط بکشید 3- ناتوانی در یادگیری: تاثیر در در 
حافظه کوتاه مدت و ایجاد مشکل در به یادآوردن 
کلماتی که روز پیش آنها را به خاطر سپرده اید 
4- چاقی: دچار اختالالت هورمونی و افزایش 

اشتها 5- مشکالت بینایی: توهم و دید تونلی، 
دوبینی و تار شدن بینایی 6- افزایش بیماری 
قلبی: افزایش ضربان قلب 7- آسیب پذیری در 
مقابل بیماری ها: ضعیف شدن سیستم دفاعی 
ادرار 9- تمرکز  بدن 8- زیاد شدن غیرعادی 
نداشتن و حواس پرتی 10- اختالل در تکلم: تن 
صدای ثابت و ادای کلمات به صورت بسیار آرام 

و نامفهوم است .

یک دنیا خاصیت برای پای مرغ

پای مرغ حاوی ویتامین های زیادی از جمله 
کلسیم  و  منیزیم  فسفر،  همچنین  و   A , D

به همین دلیل یک مکمل  و کالژن است. 
غذایی بسیار موثر محسوب می شود و برای 
و  استخوان  پوکی  به  مبتال  افراد  سالمتی 
خالف  بر  مرغ  پای   است.  مفید  نیز  آرتروز 

دارا بودن ویتامین ها، ارزش پروتئینی بسیار 
کلسترول  بودن  دارا  دلیل  به  و  دارد  کمی 
مضر  افراد  از  برخی  برای  است  ممکن  باال 
مرغ  پای   اگرچه  بدانید  است  الزم  باشد. 
حاوی بخش های غضروفی و به دلیل مقدار 
به  ولی  است  ژالتینی  بسیار  پوست،  زیاد 
عاملی  نمی تواند  کم  پروتئینی  ارزش  دلیل 

برای ساخت غضروف ها به شمار آید.

درمان خشکی پوست

پوست خشک، پوستی شکننده است که تاحد 
زیادی دچار پیری سریع و چین و چروک زیاد 
و زودرس می شود. پس همیشه پوست خود را 
چرب نگهدارید. با خوردن روغن های ذرت و 
آفتابگردان به جای روغن های حیوانی هم به 
رژیم غذایی خود کمک کرده اید و هم پوست 

خود را شاداب و زنده نگه داشته اید. همچنین 
خوردن مواد غذایی که سرشار از ویتامین های 
یک  شماره  دشمن  هستند،   E , C , B , A

خشکی پوست به شمار می روند و پوست را 
نیز  و  باز می گردانند  به حالت طبیعی خود 
می توان از زرده تخم مرغ و شیر بصورت ماسک 
برای صورت استفاده کرد. ضمنا صورت خود را 
همیشه با اسپری آب معدنی مرطوب نگهدارید.

یادداشت

منشأ همه علوم وحی بوده است

* نصیری

اگر دست دین و وحی را از ارائه و تعلیم علومی که مربوط به ساحت هدایت انسان 
و مدیریت جامعه انسانی است کوتاه بدانیم دیگر جایی برای حضور و مداخله دین 
نمی ماند. در حالی که منشا و مولد همه علوم مثبت و مفید ماقبل دوران مدرن، 
حتی علوم مربوط به ساحت مادی و معیشتی بشر، وحی و تعالیم انبیای الهی بوده 
است و بر خالف نظریه  مورخان  علم مدرن، تاریخ بشر نه با جهل و صباوت و 
توحش که با علم و بلوغ و کمال آغاز می شود  و تمدن در بعد مادی و معنوی آن 
با تعالیم مستقیم آدم ابوالبشر علیه السالم و انبیای بعدی  شکل می گیرد و هیچ 
دلیلی بر نقش تجربه مستقل بشری )جز مواردی اندک( در تمدن سازی ماقبل 
مدرن حتی در جهت ابزار سازی وجود ندارد و جز دهریین تقریبا هیچ عالمی قائل 
به تجربی بودن تمدن مادی ماقبل مدرن نبوده است.  )به قول مولوی: این نجوم 
و طب وحی انبیاست، عقل و حس را سوی بی سو ره کجاست ، جمله حرفتها 
یقین از وحی بود...(بر این اساس به نحو اولی آنچه مربوط به ساحت معنوی و 
فکری و اعتقادی انسان بوده از سوی انبیا به بشر ارائه شده و به تجربه و تولید 
فکری و عقلی او واگذار نشده است.اما آنچه در دوران مدرن در عرصه علم و 
تکنیک رخ داده،  انحراف از نقشه راه تمدنی انبیا با تکیه بر اندیشه خود مختار 
بشری است )اگر چه در این تغییر مسیر تمدنی از میراث تمدنی ما قبل مدرن 
بهره گرفته و در خال آغاز نکرده( که محصول آن،  تمدن بحران آفرین و ویرانگر 
مدرن کنونی بوده است. البته این که امروز با این تمدن چه نحو مواجهه ای باید 
داشت، حتما توصیه به هدم و انهدام آن و حتی فرار از آن نیست و این که آیا باید 
دست به تاسیس تمدنی دیگر زد نیز بحث دیگری است که به نظر می رسد تنها 
در صورت حذف  مدرنیته که ممکن است با یک جنگ ویرانگر مدرن رخ دهد، 
قابل طرح و بررسی است، اگر چه اساسا تحقق تمدن تراز دین منوط به حضور 
مبسوط الید امام معصوم علیه السالم است. در زمینه اسالمی کردن علوم انسانی 
نیز با مفروض گرفتن نقش انحصاری وحی و دین در این عرصه، به راحتی نمی 
توان سخن از تغییر تمام عیار آنها به خصوص با توصیه و بخش نامه و ... گفت و 
اگر تمدن مدرن فعال گریز ناپذیر باشد،  علوم انسانی اش هم کم و بیش ناگزیر 
است گرچه باب نقد این علوم و بعضا ارائه بدیل هایی هم می تواند و باید همیشه 
مفتوح باشد. و اما نکته قابل توجه در این میان این است که اکنون عمدتا پیروان 
حکمت متعالیه منادیان این تحول هستند و از نقش کلیدی این فلسفه در این 
پروژه سخن می گویند در حالی که بر اساس دیدگاه مخالفان، اسالمی بودن خود 
این فلسفه مورد سئوال و بلکه انکار است و به قول خود آقایان فاقد شئ چگونه 
می تواند معطی شئ باشد. بنا بر این سزاوار آن است که اول حوزویان تعریف 
شان را از علم دینی و غیر دینی و اسالمی و غیر اسالمی در بین خود روشن و 
منقح کنند و بعد به سراغ علوم انسانی موجود در دانشگاهها بروند و قبل از این امر 
حتما چنین تالشی فایده چندانی در بر نخواهد داشت بلکه بر تعارضها و تنشهای 
موجود فرهنگی و اجتماعی و سیاسی می افزاید در حالی که به نظر می رسد 
جامعه بیش از این تحمل این همه تعارضات نظری و عملی و فلسفی و کالمی 

و سیاسی  را ندارد.

یاران اصلی تیم والیبال شهرستان بیرجند سال 1361 مسابقات قهرمانی آموزشگاه های خراسان که به میزبانی بیرجند 
درسالن تختی انجام شد. فینال این دوره بین تیم های بیرجند و مشهد برگزار که تیم میزبان بانتیجه 3 به2 بر مشهد 
چیره شد. اسامی تیم بیرجند از راست آقایان: هادی فرزامیان، تقی مجیدی، سیدمحمدرضوی نژاد، محمدرضا حقیقی 

حمیدخاتمی )پاسور(، سعید محبی    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
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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کار خوب اتفاقی نیست
اجرای رنگ های جدید ساختمانی

روغنی، پالستیک، اکرولیک
 مولتی کالر و ...

رنگ کناف، رنگ های طرح دار 
جدید،کاغذ دیواری
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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 
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توزیع اسکناس های نو و تانخورده در بانک ها

اسکناس 10 هزار تومانی و ایران چک 50 هزار تومانی نو و تانخورده هم اکنون در اختیار بانک ها قرار گرفته است. نماینده بانک مرکزی در استان و ناظر پولی بانک مرکزی با اعالم این خبر در 
جمع روسای خزانه های بانک های استان گفت: در سه روز پایانی سال شامل 26 و27 و28 اسفند نیز اسکناس های ریز شامل 500 تومانی، هزار تومانی طرح قدیم و جدید، اسکناس دو هزار 
تومانی و 5 هزار تومانی از طریق شعب مرکزی بانک ملی در استان توزیع می شود.نصری افزود: اسکناسهای 10 هزار تومانی و ایران چک از طریق دستگاه های خودپرداز نیز قابل دریافت است.

*به مناسبت فرارسیدن والدت با سعادت دخت نبی 
اکرم حضرت فاطمه زهرا )س( مراسم گرامیداشت روز 
زن و مقام مادر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان جنوبی برگزار شد.
*60 فعال کانونهای فرهنگی هنری خراسان جنوبی 

تجلیل شدند
*انتخاب خوشنویس برجسته بیرجندی بعنوان داور 
جشنواره بین المللی آیات استاد مهدی اسماعیلی مود 

به عنوان داور جشنواره بین المللی آیات انتخاب شد.
*سومین همایش کویر نوردی کمیته دو  دیفرانسیل 
خراسان جنوبی در کویر سه قلعه شهرستان سرایان 

به مدت 2 روز برگزار شد
*هزار و 939 نوزاد امسال در خراسان جنوبی به نام و 

القاب حضرت فاطمه )س( نامگذاری شدند.
*طرح جنگالنه در 10 هکتار از عرصه های طبیعی 

روستای بیجار بخش مرکزی اجرا شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

قیمت گوشت مرغ در بازار 
خراسان جنوبی کاهش می یابد 
بازار  در  مرغ  گوشت  قیمت  آینده  هفته  اواسط  تا 
خراسان جنوبی کاهش می یابد. رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان در کمیسیون تنظیم بازار استان با 
اشاره به افزایش قیمت مرغ گرم تا 8 هزار و 500 
تومان گفت : تالش می کنیم تا اواسط هفته آینده 
قیمت هر کیلو گرم گوشت مرغ گرم را به میانگین 
کشوری برسانیم و حداکثر با قیمت 7 هزار و 900 
تومان در استان عرضه شود. ولی پور مطلق همچنین 
از توزیع 288 تن برنج در بازار استان خبرداد و گفت: 
این برنج ها که هندی و تایلندی است که به زودی 
در چند روز آینده در فروشگاه های مجاز توزیع خواهد 
شد.وی با بیان اینکه توزیع میوه هم از 26 یا 27 اسفند 
در استان آغاز می شود افزود: هنوز قیمت این میوه ها 
برای عرضه مشخص نشده است. مدیر کل دفتر امور 
اقتصادی استانداری هم به تفاوت قیمت تخم مرغ در 
شهرستانها اشاره کرد و افزود: پیش از این در کمیسیون 
تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 6 هزار و 
600 مصوب شد که اکنون در برخی از شهرستان 
شود. می  عرضه  نیز  تومان  و 700  هزار  تا 7  ها 

یک کشته در برخورد پژو با شتر
 در جاده خور- عرب آباد

براثر برخورد یک پژو با شتر در جاده خور- عرب آباد 
یک نفر جان باخت. جانشین رئیس پلیس راه استان 
دقیقه  عصر  و سی  ساعت 18  حادثه  این  گفت: 
چهارشنیه  در کیلومتر 80 جاده دیهوک - بیرجند رخ 

داد که یک نفر جان باخت و 2 نفر زخمی شدند.

آتش سوزی در مخازن مازوت 
کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

مخازن مازوت کارخانه تولید اکسید منیزیم سربیشه 
به علت جوشکاری و تعمیرات طعمه حریق شد که 
با تالش به موقع نیروهای اتش نشانی از بیرجند 
وسربیشه مهار شد. 2 مخزن ذخیره مازت کارخانه 
اکسید منیزیم سربیشه به علت جوشکاری و تعمیرات 
طعمه حریق شد. آتش سوزی که در کارخانه ایران 
با  بود  شده  آغاز   14 ساعت  از  سربیشه  منیزیای 
ساعت  در  نشان  آتش  نیروهای  موقع  به  تالش 
خودروی   3 است  شد.گفتنی  مهار  کامال   15:30
آتش نشانی از بیرجند به سمت سربیشه رفته اند.

واژگونی تریلی در کیلومتر
 65 جاده بیرجند-قاین

کیلومتر 65  در  در  دیروز  ظهر  که  حادثه  این   در 
جاده بیرجند قایین به علت واژگونی تریلی رخ داد 2 

سرنشین، مصدوم و به بیمارستان قاین منتقل شدند

تازه های ورزشی استان

اعزام تکواندوکاران خراسان جنوبی به 
مسابقات لیگ منطقه سه کشوری

 تکواندوکاران استان در بخش آقایان به مسابقات 
لیگ منطقه سه کشوری به میزبانی مشهد اعزام 
شدند.در این دوره از مسابقات رضا زنگویی، مهدی 
نیا،  یوسفی  علی  رکنی،  مصطفی  سید  سالخورده، 
دهقان،  علی  حسینی،  محمد  سید  فاضلی،  حافظ 
به  یاری  واعظی و حسن  زاده، حامد  معین حاجی 
مربیگری ابوالفضل چهکندی نژاد و سرپرستی حامد 
داشت. خواهند  حضور  جنوبی  خراسان  از  دلپذیر، 
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س :ای
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فعالیت کانونهای فرهنگی هنری ذیل مدیریت ائمه جماعات باشد

عکس : ایسنا

بهره برداری از 5 نیروگاه
 خورشیدی در خوسف

نیروگاه خورشیدی خانگی روستای ماژان شهرستان 
در  خورشیدی  نیروگاه   5 از  نمایندگی  به  خوسف 
چهارمین روز از هفته احسان و نیکوکاری به بهره 
برداری رسید. مدیر کمیته امداد امام خمینی خوسف 
گفت: برای راه اندازی این نیروگاهها 150 میلیون 
تومان هزینه و برای 6 خانوار زیر پوشش کمیته امداد 
نیز شغل ایجاد شد.وی گفت: 30 مجوز دیگر نیز برای 
راه اندازی نیروگاه خورشیدی برای مددجویان این نهاد 
در شهرستان خوسف صادر شده است.همچنین دیروز 
ساختمان مرکز نیکوکاری این شهرستان افتتاح شد.

فیلم های برگزیده جشنواره ملی 
حسنات در بیرجند اکران می شود

 مراسم افتتاحیه اکران های هفتگی گروه هنر و تجربه 
و اکران فیلم های برگزیده 6 دوره جشنواره ملی فیلم 
کوتاه حسنات همزمان با 19 اسفند در سینما بهمن 
بیرجند برگزار می شود. علی اکبر درانی پور معاون 
فرهنگی حوزه هنری خراسان جنوبی گفت: گروه 
نمایش  براي  تالشي  تجربه«  و  »هنر  سینماهاي 
فیلم هاي  میان  در  باارزش   فیلم هاي  از  دسته  آن 
جایگاه  مي تواند  اکران شان  که  است  غیرتجاري 
شایسته و درخور سازندگان آن ها را در جامعه سینمایي 
روشن کند و به ارتقاي دانش سینمایي تماشاگران و 

ارتقاي کیفیت هنري سینماي ایران کمک کند.

تجلیل از مادران و همسران شهداي خراسان جنوبی
در جشنواره استانی اسوه های صبر و استقامت 
در سالن اجالس دانشگاه نور بیرجند برگزار 
حوزه  خواهران  و  همسران  مادران،  از  شد 
السالم  شد.حجت  قدردانی  شهادت  و  ایثار 
نوفرستی قائم مقام نماینده ولی فقیه دراستان 
در این مراسم با بیان اینکه مادران و همسران 
شهدا اسوه های واقعی ایثار، صبر و استقامت 
هستند گفت: نقش مادران و همسران شهدا 
همواره برای تحقق حق و تعالی راه حق بسیار 
ارزنده بوده است. وی افزود: اگر این اوج امروز 
در سراسر جهان نمود یافته برگرفته از رشادت 
ایثارگران و صبر و مقاومت خانواده  شهدا و 
های آنها است و باید آن را قدر دانست . قائم 
با  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  نماینده  مقام 
بیان اینکه مادران و همسران شهدا، فاطمه 
زهرا )س( را الگو قرار داده اند، تصریح کرد: در 
36 جنگی که پیامبر اسالم )ص( فرماندهی 
آن را به عهده داشت و حضرت علی )ع( نیز 

کنار پیامبر می جنگید بعد از جنگ، ایشان با 
بدن زخمی و خسته پدر و شوهر مواجه می 
شد و صبر و مقاومت او زبانزد خاص و عام 
بود . نوفرستی حضرت هاجر و زینب کبری 
)س( را از دیگر اسوه های صبر و استقامت 
 13 حدود  هاجر  حضرت  گفت:  و  کرد  بیان 
سال با فرزندش تنها زندگی کرد و بعد از آن 
قربانی شدن  برای  خداوند  تسلیم حکم  هم 
)س(  کبری  زینب  افزود:  شد.وی  فرزندش 
نیز پس از واقعه روز عاشورا گفت »ما رایت 
اال جمیال یعنی هیچ چیز جز زیبایی ندیدم« 
و مادران، همسران و دختران شهدا هم این 
صبر را الگو گرفته اند.قائم مقام نماینده ولی 
ما  داد: جوانان  ادامه  در خراسان جنوبی  فقیه 
بلکه  جغرافیایی  مرزهای  در  تنها  نه  امروز 
و  لبنان  عراق،  سوریه،  یمن،  کشورهای  در 
... امید آزادی خواهان عالم قرار گرفته اند و 
حتی آزادی خواهان در قلب اروپا و کشورهای 

غربی به فرزندان ما به عنوان ام القرای جهان 
اسالم دل بسته اند .

مطالعات حوزه دفاع مقدس
در اولویت قرار گیرد

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 

از  فارغ  جوان  نسل  گفت:  نیز  خراسان جنوبی 
هرگونه سلیقه و گرایش سیاسی مطالعات حوزه 
دفاع مقدس را در اولویت قرار دهد تا فرهنگ 
ایثار و شهادت بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد  علی اسماعیلی،  اظهار کرد: امنیتی که 
امروز خراسان  جنوبی را به یکی از امن ترین 

استان های کشور تبدیل کرده، مرهون صبر و 
ایثارگرانی است  استقامت خانواده ها، شهدا و 
.وی  داشتند  نگه  زنده  را  اسالمی  انقالب  که 
افزود: مطالعات امنیتی نشان می دهد کالسیک 
مالی  مسائل  به  وابسته  دنیا  ارتش های  ترین 
سال  هشت  در  ایثارگران  محرک  اما  هستند 
بود . به اسالم و والیت   دفاع مقدس، عشق 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نقش 
دفاع  در  را  ایثارگران  و  مادران شهدا  و  پدران 
مقدس اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: زمانی 
که می شود بدرقه فرزند را به جبهه نبرد درک 
کرد که خودصاحب فرزند باشیم اما این پدران و 
مادران، اسالم را در اولویت قرار دادند .همچنین در 
این مراسم کتاب “مشق عشق” و مستند “سالم، 
شهید گمنام” کاری از اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس رونمایی شد. گفتنی است؛ 
در این جشنواره از 72 همسر، مادر و دختر شاهد 
و ایثارگر و 22 خانواده شهید مرزبانی تقدیر شد. 

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   
هنری  و  فرهنگی  های  کانون  باید  جنوبی 
مساجد ذیل مدیریت امام جماعت فعالیتهای 
ارکان  بین  نباید  گفت:  دهند،  شکل  را  خود 
همگرایی  باید  بلکه  باشد  اختالف  مسجد 
آنان تداوم داشته باشد.  افزایی در بین  و هم 
احمد محبی )17 اسفند( در گردهمایی فعاالن 
خراسان  مساجد  هنری  فرهنگی  کانونهای 
ربع  اسفند   18 فرارسیدن  آ ستانه  در  جنوبی 
فرهنگی  کانونهای  عالی  ستاد  تالش  قرن 
هنری مساجد کشور که هم اکنون در بیرجند 
امسال  کرد:  اظهار  است،  برگزاری  حال  در 
بیست و ششمین سالروز تاسیس کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد است و مقام معظم 
کانونهای  در  دارند که  فراوانی  تاکید  رهبری 
مساجد برای جوانان برنامه ریزی کنند و در 
کنار بسیج فعالیت ها را به گونه ای هدایت کنید 
که به لحاظ محتوایی و شکلی برای جوانان 
مفید باشد.وی با بیان اینکه باید کانون های 
امام  فرهنگی و هنری مساجد ذیل مدیریت 
جماعت فعالیتهای خود را شکل دهند، افزود: 
بلکه  باشد  اختالف  مسجد  ارکان  بین  نباید 
باید همگرایی و هم افزایی در بین آنان تداوم 
داشته باشد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
تولیدات  خاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با 
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در 
حوزه اقتصاد مقاومتی رشد خوبی پیدا کرده، 
گفت:  امسال کانون های مساجد بحث اوقات 
فراغت را به خوبی پوشش دادند و جزو دستگاه 

اند.محبی  بوده  خصوص  این  در  برتر  های 
خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی و هنری 

ساماندهی  ظرفیت  جنوبی  خراسان  مساجد 
اوقات فراغت را به تنهایی دارند و می تواند 
باشند.  داشته  خوبی  فعالیت  راستا  این  در 

لزوم اجرای طرح های  کارآمد 
توسط مسجدی ها،

مساجد موفق معرفی شوند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر 
اینکه باید مساجد موفق معرفی شوند، افزود: 
همچنین باید مسئوالن با ذوق و ابتکار در این 

خصوص نیز مشخص و الگوگیری شوند. آیت 
ا... سید علیرضا عبادی نیز اظهار کرد: هنر آن 

است که استعدادهای انسان به فعلیت برسد 
فرهنگی  کانونهای  دوش  بر  که  هنری  اما 
دیگر  های  هنری  تمام  با  مساجد  هنری  و 
تفاوت دارد.وی با بیان اینکه هنر مسجد بر 
روی اشیای خارجی نیست بلکه روی انسان 
ناطق  و  بالفعل  حیوان  انسان  افزود:  است، 
دارد.  استعداد مسجود مالئکه شدن  و  است 
طول  در  که  هایی  آسیب  از  کرد:  بیان  وی 
تاریخ دیده ایم و همان آسیبها امروز دامنگیر 
اینگونه  از  بوده که  این  جامعه بشریت شده 

مساجد، داعش به وجود آمده است.امام جمعه 
بیرجند با اشاره به اینکه مسجدی که متولی 

آن افراد ناساخته و فاسد باشند در طول تاریخ 
در  افزود:  کرده،  ایجاد  سرگردانی  دنیا  در  و 
نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت به سوی 
کرده  مشخص  خداوند  که  است  مسجدی 
است.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه باید مساجد موفق معرفی شوند، 
افزود: همچنین باید مسئوالن با ذوق و ابتکار 
الگوگیری  و  مشخص  نیز  خصوص  این  در 
شوند.آیت ا... عبادی با اشاره به اینکه مسجد 
مبدأ همه کارهای خیر است چون وقتی انسان 

را  زمانه  حتی  و  چیز  همه  یعنی  شد  ساخته 
وظایف  شرح  باید  گفت:  سازد،  می  انسان 
که  چرا  شود  مشخص  مسجد  مسئوالن 
مسجد قرارگاه است و باید تاکتیکی عمل کند.

»ورود جدی به فضای مجازی« 
چشم انداز کانونهای فرهنگی

هنری در افق ۱۴۱۴
مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان 
جنوبی گفت: رویکرد کانون های فرهنگی و 
هنری مساجد در افق 1414 خانواده محوری 
و تمرکز جدی بر نونهاالن و مهدکودک ها 
است و همچنین ورودی جدی و منسجم در 
شبکه فضای مجازی خواهیم داشت. حجت 
کرد:  اظهار  هم  کار  سبزه  ابراهیم  االسالم 
هنری  و  فرهنگی  های  کانون  عالی  ستاد 
مساجد در 18 اسفندماه سال 1371 تاسیس 
شده است. حجت االسالم سبزه کار از رشد 
های  کانون  دبیرخانه  اعتبارات  درصدی   32
جنوبی  خراسان  مساجد  هنری  و  فرهنگی 
باید  کرد:  بیان  و  داد  خبر  آینده  سال  در 
هنر متناسب با فطرت و اندیشه اسالم را با 
مساجد  و  کنیم  ترکیب  مساجد  در  فرهنگ 
کانون  دبیرخانه  مسئول  شود.  هنری  گالری 
خراسان  مساجد  هنری  و  فرهنگی  های 
جنوبی با اشاره به وجود 583 کانون مساجد 
در استان، بیان کرد: مجوز 80 کانون فرهنگی 
و هنری مساجد در استان گرفته شده که در 

سال 97 تاسیس خواهد شد.

 سیاست دولت توجه به ارتقای شاخص های 
فرهنگی و اقتصادی روستائیان است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: سیاست 
دولت در خدمت رسانی به روستاها در کنار توجه به 
فرهنگی،  شاخص های  ارتقای  عمرانی،  موضوعات 
اجتماعی و اقتصادی روستاییان نیز بوده است. علوی 
بازدیداز نمایشگاه ملی  مقدم  شامگاه پنجشنبه در 
این  اظهار کرد:  تهران  در  روستائیان  توانمندی های 
نمایشگاه با شعار مناطق روستایی و عشایری، کانون 
تولید و ارزش آفرینی، از 15 اسفند ماه به مدت 4 روز 
در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری 
است. وی  بیان کرد: غرفه های شهرستان های استان 
خ عالوه  بر نمایش جلوه های گردشگری و جاذبه های 
فرهنگی، اقالم و کاالهای تبلیغاتی شهرستان های 
می کند. ارائه  قبل  سنوات  همانند  را  استان  این 

آغاز کاشت درختان مثمر
 در شش دهستان استان

جانشین قرارگاه پیشرفت و آبادانی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه فعالیت قرارگاه پیشرفت و آبادانی در 6 
دهستان استان آغاز شده است گفت: به همت قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی کاشت درختان مثمر در استان آغاز 
شده است.مهدی هنری اظهارکرد: امروزه کمبود آب 
و پایین رفتن سفره های زیرزمینی و باال رفتن درجه 
حرارت و اصطالحا گرمایش کره زمین و آلودگی به 
عنوان بزرگترین معضل موجود در مسایل تخصصی 
فضای سبز به شمار می رود. هنری تصریح کرد: قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی قریب به دو سال است فعالیت خود 
را در کشور آغاز کرده و در128 دهستان کشور و در 5 
حوزه در حال فعالیت است.وی ادامه داد: در خراسان 
جنوبی نیز 6 دهستان شوسف و میغان نهبندان، درح 
سربیشه، قهستان درمیان، پترگان زیرکوه و منتظریه 

طبس جزو فاز اول این قرارگاه قرارگرفته اند.

»خطبه های آدینه«
خانه داری هم ردیف با جهاد؛ فاسد کردن 

زنان طرح استعماری است
امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه طرح و برنامه 
استکبار به وسیله تهاجم فرهنگی و از طریق افراد 
گفت:اگر  است،  جامعه  زنان  کردن  فاسد  نفوذی؛ 
ایستادگی نکنیم بالیی که بر سرمسلمانان اندلس 
سر  بر  کردند  تعطیل  را  اذان  سال  و 700  آوردند 
جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  می  آید.نماینده  ما 
بر  تاکید  با  بیرجند  جمعه  نماز  های  خطبه  در 
داشت:  بیان  داد،  ارتقا  را  زن  جایگاه  اسالم  اینکه 
از دوش زن برداشته و به  بار زندگی را  خدا تمام 
مردان داده تا زن در فضای آرام به فضائلی که باید 
مجهز شود و خدا به کار و خدمت زن در خانه و 
خانواده ارزش می دهد و هم ردیف با جهاد است.
خواستار  مرد؛دشمنان  آرامش  مایه  زن 

سلب کرامت زن هستند
خطیب نماز جمعه نهبندان حجت االسالم خزاعی با 
بیان اینکه دشمان می خواهند کرامت زن که همان 
حجاب است را از او بگیرند از کشف حجاب برخی 
افراد در تهران و برگزاری جلسه ای در شهرداری 
 تهران بنام حضرت زهرا)س( و رقص زنان انتقاد کرد .
خطیب نماز جمعه نهبندان افزود:زن اسالمی دارای 
ایمان،عفاف،تربیت گذار،مدیر خانواده و دارای رشد 
علمی و معنوی و همچنین  مایه آرامش مرد است.
الگوی حسنه/  زهرا)س(بهترین  حضرت 

فقر در برخی از خانواده ها بیداد می کند
امام جمعه قاین گفت:فاطمه زهرا)س( بهترین یاور 
بهترین  ایشان  و  است  خداوند  بندگی  در  علی)ع( 
الگوی حسنه برای ما هستند. حجت االسالم رحمانی 
در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به 
وضعیت فعلی فقر در برخی از خانه ها بیداد می کند 
ودر آستانه سال نو مراجعات متعددی به دفتر داریم و 

اکثر خانواده ها از نداری گالیه مند هستند.
پهن کردن فرش قرمز برای وزیر

امور خارجه فرانسه شایسته کشورمانبود
حجت االسالم بابایی  با تبریک میالد با سعادت 
حضرت فاطمه)س(  در خطبه های نماز جمعه  فردوس 
عنوان کرد: متاسفانه در نظام ما برای  وزیرامور خارجه 
فرانسه در فر ودگاه فرش قرمز پهن میکنند واستقبال 
گرمی از او می شود کشوری که خیانت های بسیاری 
قبل وبعد از انقالب به ما کرده است همچنین در برجام 
سنگ اندازی و قطعنامه های بسیاری علیه کشور مان 
صادر کرده است وحامی اغتشاش گران بوده است.
ایمان، عفاف، رشد معنوی، اثرگذاری  از 

مشخصات زنان اسالمی است
حجت االسالم خسروی امام جمعه سربیشه در خطبه 
های نماز جمعه این شهر با اشاره به روز راهیان نور 
آن را برنامه  خوبی عنوان و از تمامی دست اندرکاران 
برگزاری این برنامه تقدیر کرد. وی با اشاره به سخنان 
اخیر رهبری، ایمان، عفاف، رشد معنوی، اثرگذاری در 
اجتماع و  مدیر خانواده اسالمی را از مشخصات زنان 

اسالمی عنوان داشت. 
توان دفاعی کشور قابل مذاکره نیست

امام جمعه موقت اسدیه حجت االسالم سید امین 
حسینی در خطبه های نمازجمعه شهر اسدیه گفت: 
توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران باید با قدرت 

تقویت شود و با هیچ کشوری قابل مذاکره نیست.

کاری- نهمین همایش ملی پژوهش  زبان و 
ادبیات فارسی در روز چهارشنبه  و پنجشنبه 
مجموع  از  شد.  برگزار  بیرجند  دانشگاه  در 
همایش100  این  در  شده،  پذیرفته  مقاالت 
عنوان مقاله به صورت شفاهی و 250 عنوان 
مقاله به صورت پوستر و چکیده مقاله چاپ و 
ارایه خواهد شد .رئیس دانشگاه بیرجند با بیان 
اینکه باید کرسی های زبان فارسی در دانشگاه 
ادبیات  و  زبان  افزود:  شود،  فعال تر  بیرجند 
باید  که  است  کهن  و  شیرین  بسیار  فارسی 
بیشتر در عرصه های بین المللی معرفی شود 
و  تحقق این امر، انجام فعالیت های دو چندان 
در این حوزه را می طلبد.خلیل خلیلی،  یاد آور 
شد: از نظر رتبه بندی جهانی دانشگاه بیرجند 
تا 350  رتبه 300  که  گونه ای  به  یافته  ارتقا 
دانشگاه های آسیایی را دارد.خلیلی خاطرنشان 
کرد: ضرب المثل های فارسی به تمام جوانب 
این راستا دور  از  توجه داشته و هیچ موردی 
نمانده است و دانشگاه بیرجند افتخار دارد که به 
عنوان دانشگاه مادر منطقه و نگین علمی شرق 
کشور میزبان این همایش است.خلیلی با بیان 
اینکه نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و 
ادبیات فارسی امروز در دانشگاه بیرجند با هدف 

ارائه جدیدترین پروژه  های زبان وادبیات فارسی 
برگزار می شود، یادآور شد: کمک به ترویج زبان 

و ادبیات فارسی، تعامل و ارتباط پژوهشگران و 
از اهداف  کشف و پرورش استعدادهای ادبی 

برگزاری این همایش است.

پذیرش ٣۵٠ مقاله در نهمین همایش 
ملی پژوهش زبان و ادبیات فارسی

دبیر علمی نهمین همایش ملی پژوهش های 
زبان و ادبیات فارسی گفت: این همایش نهمین 
ادبیات  و  زبان  پژوهش های  ملی  همایش 
فارسی بوده که به همت انجمن علمی زبان و 

ادبیات فارسی برگزار شد.محمد بهنام فر با بیان 
اینکه این همایش هر دو سال یک بار برگزار 

می شود، خاطر نشان کرد این همایش امسال 
در دانشگاه بیرجند که استانی فرهنگی است 
ملی  نهمین همایش  علمی  دبیر  برگزار شد. 
پژوهش های زبان و ادبیات فارسی با اشاره به 

اینکه استقبال از همایش فراوان بوده به طوری 
که مهلت ارسال آثار و مقاالت تا 30 بهمن ماه 
روبرو  زیادی  استقبال  با  چون  و  بود  امسال 
بودیم این مهلت افزایش یافت .بهنام فر افزود: 
در نهایت 50 مقاله بعد از داوری رد، 50 مقاله 
برای چاپ در چکیده مقاالت پذیرفته و 100 
عنوان مقاله به صورت سخنرانی پذیرش شده 
مقاله  در مجموع 350  اضافه کرد:  است.وی 
در یک لوح فشرده و علمی چاپ شده است.
بهنام فر با بیان اینکه  جلسه میزگرد و دو کارگاه 
این همایش  در روز  برنامه های جانبی  از  را 
پنجشنبه برگزار شد  افزود: 54 مقاله در 9 پنل و 
جلسه علمی ارائه می شود.دبیر نهمین همایش 
ملی پژوهش زبان و ادبیات فارسی خاطرنشان 
کرد: حضور صاحب نظران و تبادل نظرات آن ها 
از  تخصصی  فعالیت های  کیفی  بردن  باال  و 
است. همایش ها  برگزاری  اهداف  مهم ترین 
پذیرفته شده،  مقاالت  مجموع  از  گفت:  وی 
100 عنوان مقاله به صورت شفاهی و 250 
عنوان مقاله به صورت پوستر و چکیده مقاله 
از  همایش  این  شد.در  خواهد  ارایه  و  چاپ 
دکتر محمدمهدی ناصح از مفاخر حوزه زبان 

و ادبیات فارسی نیز تجلیل شد.

نقل  و  و حمل  راهداري  مدیرکل  ور-  پیشه 
اولین  کرد:  عنوان  خراسان جنوبی  جاده اي 
ستاد  نقل  و  حمل  خدمات  کمیته  جلسه 
هماهنگی خدمات سفرهاي نوروزي استان با 
حضور اعضاء و برای برنامه ریزي و ساماندهي 
ارائه خدمات تشکیل و در این باره تبادل نظر 
گردید.شهامت، افزود:این جلسه با حضورکلیه 

اعضاء خدمات رسان نوروزي و امدادي تشکیل 
گردید که نسبت به ارائه برنامه های مربوطه 
اجرایی  پیگیری  گردید  مقرر  و  نموده  اقدام 
شدن مصوبات توسط اعضاء پیگیری شود که 
از جمله مهمترین مصوبات موارد به استقرار 
امداد خودروی نوروزی، هماهنگی برنامه های 
نوروزی کمیته  نمایشگاه  برنامه ریزی  اعضاء، 

حمل و نقل و ترافیک و نحوه ارائه خدمات 
بیمه ای و هماهنگی جهت مشارکت اعضای 
کمیته در مانور اشاره نمود.وی ابراز امیدواری 
با برنامه ریزی که انجام خواهد پذیرفت  کرد 
بهتر  و  مطلوب  خدمات  ارائه  شاهد  بتوانیم 
سطح،  ارتقاء  همچنین  و  گذشته  به  نسبت 
نوروزی  گردشگران  و  مسافران  رضایت 

پیامکی  باشیم. الزم به توضیح است سامانه 
وسامانه  استانی   300056141 شماره  به 
141 کشوری برای پذیرش هرگونه نارسائی 
در  شهروندان  شکایت  پیشنهاد،  و  انتقاد  و 
مجتمع  از  اعم  ای  جاده  ونقل  حمل  بخش 
های خدماتی و رفاهی ، وضعیت راهها،ناوگان 
حمل ونقل عمومی در نظر گرفته شده است.

برگزاری نهمین همایش ملی پژوهش زبان و ادبیات فارسی  در دانشگاه بیرجند

برگزاری اولین جلسه کمیته خدمات حمل ونقل ستاد سفرهای نوروزی 97 استان

عکس:کاری

عکس:شبستان
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پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
ً قَْوُل الَرُّجِل لِلَْمْرأَةِ »إنّي اُِحبُِّک« ال یَْذَهُب مِْن قَلْبِها اَبَدا

این گفته مرد به همسرش که »من تو را دوست دارم« هیچ گاه از قلب زن بیرون نمی  رود.
)وسائل الشیعه : ج 14، ص 10(

ذوالنور: احمدی نژاد اگر سر سوزنی 
دین داشت، از انتخاباتی که اعتقادی 
به آزاد بودن آن ندارد، کنار می رفت

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: احمدی نژاد 
شخصیت متزلزل، کذاب و غیرثابت خود را نشان 
داد؛ چرا که اگر سر سوزنی دین داشت و به قانون 
معتقد بود، از انتخاباتی که اعتقادی به آزاد بودن آن 
ندارد، کنار می رفت. حجت االسالم مجتبی ذوالنور 
گفت: »شورای نگهبان در آن زمان سندی به دستش 
نرسید که بخواهد احمدی نژاد را رد صالحیت کند« 
و مدعی شد: درباره خاتمی نیز همین اتفاق افتاد. 
شورای نگهبان دالیل محکمه پسندی نداشت که 
به استناد آن خاتمی را ردصالحیت نماید. اعضای 
شورای نگهبان آن زمان اتفاق آرا معتقد بودند که 
خاتمی صالحیت ریاست جمهوری در دوره دوم را 
ندارد اما معتقد بودند که تایید نکردن او بحرانی را 
برای کشور درست می کرد یعنی تایید خاتمی بد بود 

و تایید نکردنش برای کشور بدتر.

رفتارهای احمدی نژاد برای نظام
 هزینه دارد، نه رفع حصر

رئوفیان گفت: احمدی نژاد با این کارها درپی بدست 
آوردن پایگاه از دست رفته مردمی و به دنبال ارتقای 
جایگاه خود است و این رفتارهای احمدی نژاد برای 
نظام هزینه در بر خواهد داشت. رئوفیان با اشاره به 
برخی محدودیت ها برای دیگر فعاالن سیاسی گفت: 
نگرانی برخی مسئوالن از این بابت است که ممکن 
و  باشد  تنش زا  جامعه  در  محصوران  حضور  است 
مصالح نظام به خطر بیفتد. لذا حصر ادامه دارد که 
البته به نظر من رفع حصر در مورد آنان هیچ تهدیدی 
برای نظام را در پی نخواهد داشت اما این رفتارهای 

احمدی نژاد است که برای نظام هزینه دارد.

بخشایش : می گویند تمایالت اصولگرایی 
روحانی زیاد است

در  عضویت  سابقه  که  اردستانی  بخشایش  احمد 
کمیسیون ماده 10 احزاب را در کارنامه سیاسی خود 
دارد، با اشاره به مرزبندی دولت دوازدهم و اصالح 
طلبان با یکدیگر گفت: گروهی از اصولگرایان به ویژه 
میانه روها معتقدند تمایالت اصولگرایی آقای روحانی 
زیاد است بنابراین امروز بیشتر آنها با آقای روحانی 
هستند. وی افزود: آقای روحانی دوره بعد در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت نمی کند، به همین علت 
دیگر نیازی به حمایت شدن از سوی اصالح طلبان 
نمی بیند. از طرفی اصالح طلبان نیز می خواهند سفره 

خود را از دولت جدا کنند.

 کوالیی: هر ایده باید حالجی شود 
تا مبادا وحدت اصالحات را نشانه برود

الهه کوالیی گفت: هر ایده ای که می خواهد مطرح 
شود باید حالجی شود تا مبادا وحدت اصالحات را 

نشانه برود.  لذا باید از تجربه گذشته استفاده شود.

ماکرون: اقداماتی را برای متوقف کردن 
برنامه موشکی ایران انجام می دهیم

رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه اقداماتی را برای 
متوقف کردن برنامه موشکی بالستیک ایران انجام 
می دهد، گفت: پاریس به دنبال گفت وگو با تهران است.

نتانیاهو: اجازه غنی سازی را
 از ایران بگیرید

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فرافکنی جدید 
سفیر  هیلی  نیکی  با  دیدار  در  ایران،  علیه  خود 
آمریکا در سازمان ملل، گفت: تنها راه جلوگیری 
از اشاعه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه آن است 

که اجازه غنی سازی به ایران داده نشود.

حجاریان: تالش برای عرفی  کردن قدرت 
یکی از وظایف جدی اصالح طلبان است

بیان  با  اصالح طلب  سیاسی  فعال  سعید حجاریان 
انقالب  ادامه  می تواند  اصالحاتی  نوع  چه  اینکه 
اسالمی ایران باشد،  خاطرنشان کرد: می خواهم در 
این مجال تا حدودی ویژگی های اصالحاِت مناسب 
این انقالب را تشریح کنم. به باور من، اصالحات 
می تواند از درون انقالب ما مشتق شود. نگاهی به 
خواسته های مردم در انقالب، ما را به نوع اصالحاتی 
که باید انجام بگیرد، رهنمون می شود. وی با بیان 
اینکه مهمترین خواسته مردم در انقالب، برقراری 
عدالت و رفع تبعیض های موجود بوده است، گفت: 
را  عدالت  از  خاصی  تئوری  نکرده  تالش  کسی 
برای شرایط ایران ارائه دهد و آن را به اجرا درآورد.

جاللی زاده: جهانگیری، روحانی را 
در انتخابات نجات داد  

قالیباف  مقابل  جهانگیری  اگر  گفت:  زاده  جاللی 
ایستاد، روحانی کم می آورد. به هرحال خیز  نمی 
که  بود  او  مستند  اظهارات  و  جهانگیری  برداشتن 
توانست قالیباف را به عقب نشینی واداشته و روحانی 
و  مستند  مطالب  بیان  افزود:  وی  دهد.  نجات  را 
از  برخی  شدن  برمال  و  افشاگری  موجب  دلیل  با 
ضعف ها بود و احتمال می رود که برخی مقامات 
به او توصیه کرده باشند که تندروی نکند. سکوت در 
مناظره بعدی نیز این را می رساند که جهانگیری به 
خاطر این توصیه ها تغییر رویه داد.من فکر می کنم 
توصیه به سکوت مربوط به زمان انتخابات می شود 
چون اگر جهانگیری هم مثل قالیباف عمل می کرد 
احتماال مسایلی طرح می شد که به نفع نظام نبود.

اسالمیت و جمهوریت نظام غیرقابل همه پرسی است

سیدکاظم اکرمی در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری 
رفراندوم در نظام جمهوری اسالمی به تابو تبدیل شده 
است،گفت:علت تابو کردن رفراندوم را باید از همان کسانی 
که آن را تبدیل به تابو کرده اند پرسید. دو اصل قانون 
اساسی یعنی اسالمیت نظام و جمهوریت آن غیرقابل 
تغییر و غیرقابل همه پرسی است. با توجه به این نکته نمی دانم چرا عده ای از طرح 
همه پرسی روحانی اینقدر ناراحت هستند و به شدت وی را مورد انتقاد قرار داده اند.
روحانی هم در مورد مسئله ای که می خواهد به همه پرسی بگذارد چیزی نگفته است.

برخی مسئوالن با وقاحت اموال مردم را چپاول می کنند  

احمد توکلی گفت: برخی مسئوالن فعلی از مسئوالن 
در زمان شاه هم پر روتر هستند و با وقاحت اموال 
برخورد  را چپاول می کنند که الزمه  نظام  مردم و 
است.  مسئوالن  اموال  اعاده  طرح  پیگیری  آنها،  با 
وی با بیان اینکه سازمان دیدبان شفافیت و عدالت، 
هنگفت  ثروت  پای  رد  حتی  و  کرده  بررسی  را  مسئوالن  از  برخی  اموال 
از وظایف اصلی  افزود: یکی  یک معاون وزیر را به دست آورده است. وی 
است. مدیران  از  برخی  نامشروع  اموال  بررسی  عدالت  و  شفافیت  دیدبان 

عطریانفر: روحانی فراتر از مطالبات اصالح طلبان بود

ترکیب  دولت  گفت:  آنالین  اعتماد  به  عطریانفر 
هم  رئیس جمهور  شخص  و  کرده  پیدا  را  خود 
گفتگوی های  در  اصالح طلبان  مطالبات  از  فراتر 
شده   ظاهر  سیاسی  اظهارنظرهای  و  سیاسی 
عملکرد  به  اول  دور  در  اصالح طلبان  است. 
چنین  در  رئیس جمهور  وقتی  دادند.  مثبت  نمره  روحانی  آقای  دولت 
ندارد که کسی بخواهد شرط و شروط بگذارد.  موقعیتی می درخشد، معنا 
در ثانی اگر قرار باشد کسی شرط و شروط بگذارد باید پرسید چه کسی؟

والیی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
ظرفیت  رئیسی  گفت:  مجلس 
دارد  را  جریان  رأس  در  قرارگیری 
ولی با وجود امثال آیت ا... موحدی 

کرمانی بیشتر باید در این حوزه تأمل 
کرد. محمدعلی پورمختار درباره برنامه 
اصولگرایان برای استفاده از ظرفیت 
16 میلیونی رئیسی گفت: آقای رئیسی 
در جریان اصولگرایی انقالب قرار دارد 

ای  استفاده  چه  انتخابات  از  بعد   اما 
می خواست از ظرفیت های او صورت 
سفرهای  چرایی  درباره  وی  گیرد. 
چراغ  جلسات  و  رئیسی  استانی 

در  اصولگرا  نیروهای  با  او  خاموش 
شهرستان ها و استان ها گفت: ایشان 
قدس  آستان  در  وقتی  روال  طبق 
رضوی فعالیت خود را شروع کرد برای 
به  قدس  آستان  خدمات  گسترش 

سراسر کشور برنامه ریزی و دفاتری 
بنابراین  کرد  ایجاد  ها  استان  در  را 
سفرهایی با هدف هماهنگی و نحوه 
افزایش خدمات رسانی را دارد و نوعا 
سیاسی هم نیست. وی درباره شائبه 
تأسیس  بودن  انتخاباتی  و  سیاسی 
و  ها  استان  در  قدس  آستان  دفاتر 
شهرستان ها با هدف زمینه سازی 
حضور سید ابراهیم رئیسی در یک 
عرصه انتخاباتی گفت: این شائبه را رد 
می کنم چون اقدامی سیاسی نیست 
و االن هم فعالیت های مختلفی که 
در  کردند  بینی  پیش  ایشان  برای 
حال انجامش است ولی ممکن است 
مخالفان این تلقی را داشته باشند که 
بر  دفاتر سیاسی است و حمل  این 
سوءاستفاده از این دفاتر کنند، در حالی 
نیست. انتخاباتی  اقدام  این  ابدا  که 

علی صوفی درباره سازوکار تشکیالتی 
اصالح طلبان در رقابت های سیاسی 
پیش رو گفت: بعد از انتخابات شورای 
سیاست  عالی  شورای  تهران  شهر 
گذاری دیگر فقط از جانب چند حزب 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات زیر 
سوال نرفت بلکه امروز از سوی طیف 
زیر سوال  اصالح طلبان  از  وسیعی 
انتخابات  برای  فعال  بنابراین  است 
تشکیالتی  سازوکار  درباره   98
اصالح طلبان تصمیمی گرفته نشده 
وی  نیست.  مشخص  مکانیزمی  و 
موج  وجود  با  طرفی  از  شد:  یادآور 
انتقادی به وجود آمده درباره شورای 
طلبان،  اصالح  سیاستگذاری  عالی 
فضایی  چنین  در  گفت  توان  می 
حتی اگر شورای عالی سیاستگذاری 
بخواهد ادامه فعالیت دهد، تصمیماتش 

برد و نفوذ بین اصالح طلبان ندارد، 
یعنی این مجموعه باید مشروعیتی 
داشته باشد، اما وقتی این مشروعیت 
را ندارد، می تواند چند نفر بنشینند و 

اما باعث نمی شود  تصمیم بگیرند 
جامعه اصالح طلبی تبعیت و مردم 
لیست  به  دهی  رأی  به  دعوت  را 
منتسب شورای عالی سیاستگذاری 
است. بزرگی  بسیار  این خطر  کنند 

وی تأکید کرد: نه پارلمان اصالحات و 
نه شورای عالی سیاستگذاری مناسب 
برای کار تشکیالتی اصالح طلبان 
نیستند و باید دنبال راهکار سوم بود. 

صوفی افزود: انتظار داریم آقای خاتمی 
باشد. داشته  نظر  در  را  وضع  این 
 چون خود ایشان به لیست شورای 
از  بعد  چه  گر  داشت  انتقاد  شهر 
کرد. تأیید  را  آن  تأخیر  روز  چند 

پورمختار: سفرهای رئیسی به استان ها سیاسی و انتخاباتی نیست،
 رئیسی ظرفیت قرارگیری در صدر جریان اصولگرا را دارد

صوفی: فعال درباره ساز وکار تشکیالتی اصالح طلبان برای انتخابات 98 
تصمیمی گرفته نشده است؛ خطر بزرگی اصالح طلبان را تهدید می کند
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مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساخت ساختمان شعبه طبس را 
با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای صالحیت که دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: بانک کشاورزی به نشانی:  بیرجند - میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
2- مشخصات پروژه: ساخت ساختمان شعبه طبس با زیربنای 800 مترمربع در دو طبقه )همکف و اول( و تخریب ساختمان قدیمی شعبه به متراژ 415 مترمربع در یک طبقه

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و یا فیش واریزی نقدی به حساب دایره مالی مدیریت بانک 
کشاورزی خراسان جنوبی با کد 4962 به میزان نهصد میلیون ریال )900/000/000 ریال(

4- محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/20 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/12/28 به نشانی بیرجند - میدان شهدا- ساختمان 
http://iets.mporg.ir  مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی طبقه دوم واحد ساختمان و یا مراجعه به وب سایت

در صورت دریافت اسناد از وب سایت، حداکثر تا تاریخ 96/12/28 تصویر درخواست همکاری خود را در سربرگ شرکت با درج نشانی و شماره تلفن به نمابر 05632224999 فرستاده و اصل آن 
را با پست سفارشی به نشانی باال بفرستید. الزم است از تمامی اسنادی که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت می گردد کپی گرفته شده و پس از مهر و امضای مجاز توسط پیمانکار در مهلت 

مقرر ارائه گردد. 
5- محل ، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/01/18 تا ساعت 14 روز یکشنبه 97/01/26 در نشانی بیرجند - میدان شهدا- ساختمان مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی طبقه دوم واحد ساختمان
6- تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها: گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/01/27 در نشانی باال و اسناد مناقصه )پاکت های الف - ب- ج( 

ساعت 10 صبح روز پنجشبه تاریخ 97/02/09 در همان مکان.
7- مدارک الزم برای دریافت اسناد:

الف( فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب دایره مالی مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی با کد 4962 قابل پرداخت در تمامی شعب بانک کشاورزی
ب( ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر

ج( ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 3 ماه اعتبار                             

آگهی مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای با ارزیابـی کیفـی 
نوبت اول

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

مردانه و زنانه با مرغوب ترین چرم تبریز
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

برادر عزیز آقای سید حسین هرم پور مقدم
کسب مقام اول یادداشت نویسی چهارمین جشنواره مطبوعات استان خراسان جنوبی
 را صمیمانه خدمت شما تبریک گفته، از درگاه خداوند موفقیت بیش از پیش شما را آرزومندم.

حسینی


