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روی یک سوژه وحدت داشته 
باشید، کوه را از جا می کنید

صفحه 8

امام جماعتی که با مردم ارتباط 
نداشته باشد را قبول ندارم

صفحه 8

این وضعیت تقصیر کسانی است 
که تالش کردند برجام اجرا نشود 

صفحه 8

از حق خود در صادرات نفت 
به راحتی نمی گذریم

صفحه 8

بی تفاوتی یا غفلت،
 خواب یا خواب زدگی

دست پلید گرانی ها و بی ثباتی بازار، 
گریبان همه ی ما را گرفته است؛ از 
افزایش لحظه ای قیمت طال و ارز تا 
روند صعودی قیمت کاالهای اساسی. 
و روزگار فعاًل به نام مردم مستعضف، 
ولی به کام کسانیست که یا بی خیالند یا 
غافلند یا اهل زر و زور و تزویرند. سیاست 
های نامربوط و غیر مناسب اقتصادی )که 
گاهی به شدت احساس می کنم در 
اجرای آنها عمدیست( کشور را تبدیل به 
بانکی کرده که هر کس در آن سپرده ی 
بیشتری دارد، سود بیشتری می کند و هر 
کس سپرده ای ندارد.. . ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4129

۷07 عنوان کتاب دفاع مقدس در  راستای بزرگداشت 2000شهید  7خراسان جنوبی پیشتاز استفاده از روش های نوین روسازی آسفالت 7قرارگاه لشکری جدید در بیرجند ایجاد می شود

وعده کلنگ زنی   راه آهن تا هفته دولت
    صفحه 7

عکس: آرشیو

امیر حسین زارع
رتبه هفت کنکورسراسری  از بیرجند/۷

مولفان، چاپ کتاب هایشان را به ناشران بومی بسپارند
با سخت شدن شرایط اقتصادی، فشارمضاعفی بر روی مولفان و ناشران کشوری و صد البته 
شهرستانی وارد شده است، از یک طرف گران شدن قیمت کاغذ به صورت غیر متعارف و در بازه 

زمانی کوتاه و از طرفی عدم استقبال جامعه آن طور که باید از ...) ادامه در صفحه3(

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارمطرح کرد:

 “ تون”   در  تراز  بزرگترین  قطب های گردشگری  کشور/3

در نشست خبری اداره کل فرودگاه های استان مطرح شد:

سفراولین کاروان  حجاج  به سرزمین وحی/۷

ری
 کا

س :
عک

برادر گرامی جناب آقای علی مسگرانی
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا 
برای روح بزرگوارشان آرامش و برای بازماندگان عزیز بردباری مسئلت می نماییم.

هیئت مدیره ، مدیرعامل و پرسنل شرکت ساختمانی رجحان کارا

ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی 
که در مراسم تشییع و تدفین و سوم شادروان 

کربالیی حاج سید مهدی میرعباسی 
)بازنشسته اداره برق(

 شرکت نمودند 
به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم 
الی 6/15  ساعت 5/15  از   9۷/5/10 چهارشنبه  امروز 
 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: میرعباسی، جوقه ساالر و سایر بستگان

همسر و مادر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست
 ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست 

ششمین سالگرد درگذشت عزیزمان

 مرحومـه آذر خدایـی 
را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

 سکوتش قرین آرامش و یادش جاودانه باد
خانـواده

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
 مادری دلسوز و مادر بزرگی مهربان مرحومه مغفوره 

حاجیه بی بی فاطمه حسین زاده 
)همسر مرحوم حاج سید غالمرضا خواجه(

 جلسه یادبودی روز پنجشنبه 97/5/11 از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر در محل مسجد جامع روستای سیوجان

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: خواجه ، حسین زاده و سایر بستگان

همکار گرامی سرکار خانم 

فائـزه عبـاسی

 توفیق ورود به دروازه های دنیای علم و دانش 
آن هم با 

کسب پر افتخار رتبه هفتم کنکور سراسری 
در گروه آزمایشی علوم تجربی 

توسط فرزند با استعدادتان

 » امیرحسین زارع«
 یکی از موهبت های الهیست ،
مبارک تان باد این تاج افتخار 

و گوارای تان باد این عنوان امیدبخش.
مدیرعامل ، هیئت مدیره 

و پرسنل توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحوم کربالیی مهدی غالمی
 )فرزند حاج رجب غالمی(

جلسه یادبودی جمعه 9۷/5/12 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در 
خیابان شهید فالحی بین رسالت و عدالت )مدرس 40 ( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما 

سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: غالمی ، بینا ، نوروزی و سایر بستگان

آگهـی مزایـده سـه دستگاه خـودرو
اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در نظر دارد: تعداد ۳ دستگاه انواع خودرو سواری وانت شامل )انواع پراید - نیسان پیکاپ( مازاد بر نیاز خود 
را از طریق مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۱۰۰۹۷۳۶۷۲۰۰۰۰۰ به فروش برساند. لذا از متقاضیانی که 
مایل به شرکت در این مزایده می باشند، دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز کاری برای دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www . setadiran.ir اقدام نمایند.
آدرس بازدید: بیرجند - خیابان معلم تقاطع معلم و خیام - اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی 

شماره تلفن: ۹- ۳۲۴۲۱۰۷۷ - داخلی ۳۱۴۱ )آقای بهدانی(
ساعت پاسخگویی 8 صبح الی ۱۳   شماره حساب : ۲۱۷۲۷8۲۱۰۰۰۰۰ بانک ملی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی جهت واریز ودیعه

هزینه نشر آگهی بر عهده برنده / برندگان مزایده می باشد

عنوان: مزایده عمومی فروش سه دستگاه خودرو مازاد بر نیاز اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

منبع درج آگهی : اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی    تاریخ درج آگهی: 139۷/05/06 - 9۷/5/10  تاریخ انقضا: 139۷/5/16

اختراعی جدید 
برای کنترل و 

پیشگیری از دیابت

شرکت عناب سازان 
شاینا شرق

شرح در صفحه آخر

اکسیر جهت  پخش دارویی 
به یک  تکمیل کادر فروش 
نفر فروشنده )ترجیحاً مرد( 
آشنا به دارو و حداکثر سن 

30 سال نیازمند است.

تلفن: 09035286091
شماره شرکت: 32255052

شماره تماس: 09301606161

1- برنامه نویس Full Stack  با 5 سال سابقه کار
Front-End و یا شبکه گسترده نمایندگی های مجاز گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنید. 2- برنامه نویس www.saipagroup.ir جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به وب سایت

www.saipagroup.irتوجه: واریز به حساب بانکی غیر از حساب سایپا خرید تلقی نمی گردد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحویل خودرو ندارد

همایش مشاوره و برنامه ریزی ویژه داوطلبان کنکور 97
آشنایی با رشته ها و دانشگاه های کشور

با حضور اساتید برجسته دانشگاه  و آموزش و پرورش
پنجشنبه 9۷/5/11 ساعت 10 صبح دختران

پنجشنبه 9۷/5/11 ساعت 6 بعدازظهر  پسران
آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع( 

وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(
آدرس: میدان ابوذر- نبش خیابان شهید اسد زاده 3 

تلفن: 32232943 - 09157571866



2
چهارشنبه * 10 مرداد 1397 * شماره 4129

سکه و ارز در سراشیبی

همزمان با آغاز سیر نزولی قیمت ها و ادامه این روند، قیمت سکه بار دیگر به نزدیکی میانه های کانال سه میلیون تومان نزدیک 
شد. سکه دچار یک سکته 400 هزار تومانی شد و این روند را تا زیر 3 میلیون و 745 هزار تومان هم ادامه داد. از طرف دیگر دالر 
هم رکورد نزول خود را جابه جا کرد و در یک روز حدود 1500 تومان کاهش را به ثبت رساند.

بی تفاوتی یا غفلت، 
خواب یا خواب زدگی!  

*  هرم پور 

نام  به  فعاًل  روزگار  و   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

مردم مستعضف، ولی به کام کسانیست که یا بی 
خیالند یا غافلند یا اهل زر و زور و تزویرند. سیاست 
های نامربوط و غیر مناسب اقتصادی )که گاهی به 
شدت احساس می کنم در اجرای آنها عمدیست( 
کشور را تبدیل به بانکی کرده که هر کس در آن 
سپرده ی بیشتری دارد، سود بیشتری می کند و 
حساب  ی  گردونه  از  ندارد،  ای  سپرده  کس  هر 
البته در این میان، کسانی هم  به دور می افتد و 
هستند که عامدانه یا سهل انگارانه، با تصمیم های 
نادرست، آبی به آسیاب دشمن ریخته اند چنانکه 
هر روز صبح، بعضی از مردان و زنان ایرانی احیانًا 
ای  افسارگسیخته  ی  دیوانه  تا  بخواهد  دلشان 
هیاهویی  و  زوزه  تا  باشد  هنوز  »ترامپ«  نام  به 
بکشد و باز قیمت طال و ارز، باالتر از زوزه ها و 
هیاهوهایش برود و سودی نصیبشان شود! استاندار 
محترم! مسؤوالن عزیز استان! با صدای بلند به آن 
باالنشیناِن شاید بی خبر، شاید هم با خبر، بفرمایید 
مردم سخت بیچاره شده اند، صبرشان حدی دارد، 
نجابتشان ظرفیتی و تکریم و احترامشان برای شما، 
مرزی. ُغّصه مضاعف مردم از مشکالت امروزشان، 
گرانی ها در کنار بی تفاوتی های شماست. کمی 
از اتاق ها، میزها، صندلی ها، و گهواره ی آرامش 
بی خیالی ها فاصله بگیرید و به میان مردم بیایید. 
حلقه ی محافظان و شیشه های دودی خودروهای 
ضد گلوله را بشکنید و به حلقه ی دردها و رنج 
ها و محنت های مردم نزدیک شوید، در شرایط 
یک  جای  به  امروز،  عیار  تمام  اقتصادی  جنگ 
توبیخ،  یک  جای  به  و  بگذارید  جلسه  ده  جلسه، 
صد توبیخ نامه بنویسید. به جای یک سفر، ده سفر 
ُغّصه و دغدغه، همه  بروید و به جای یک شب 
شب ُغّصه و دغدغه داشته باشید. به جای حرف 
های نا امید کننده و سوق دادن مشکالت به سمت 
حباب های نامرئی، از »امید« بگویید و واقعیت ها را 
صادقانه  با مردم درمیان بگذارید. به جای دعواهای 
حیدری و نعمتی، به راهگشایی و گره گشایی از 
مردم و تصمیم های درست بپردازید. به جای رطب 
خوردن و منع کردن از رطب، با مردم شفاف باشید 
و صادقانه قدم بردارید. هر چه از مردم فاصله بگیرید 
به همان اندازه مردم از شما و از انقالب و از آرمانها 
فاصله می گیرند و هر چه صداقت هایتان با مردم 
کمرنگ تر شود، مردم به جای حمایت، حقارتتان 
می کنند. به جای مصاحبه های بی رمق و صحبت 
های بی فایده ای که بوی تعفِن تکراری بودنش، 
مشام  خودتان را هم می آزارد، چند مفسد اقتصادی 
را که احیاناً به شما وابسته نیستند و از جرگه اقوام 
و خویشان و دوستانتان به شمار نمی آیند در میدان 
در  آنوقت  بیاویزید،  دار  سر  بر  شهر  اصلی  های 
همین میدانهایی که وعده گاه همه روزه دشمن در 
فراخوان هایشان در فضای مجازی برای تجمعند، 
مردم در حمایت از شما و نظام شعار سر خواهند 
داد. به جای اینکه سستی و بی رمقی در مجلسی 
که فقط »نامش« »خانه ملّت« است و »نانش« 
برای برخی نمایندگان محترم، حاکم شود، حکومت 
قوانین و مقررات مقابله با دشواری ها و همراهی با 
مردم را تصویب کنید که از درون خودتان نماینده 
ای دلش به درد نیاید و این روزها نگوید که: »200 
اند.  را به گروگان گرفته  خانواده سرنوشت کشور 
مردم از فقر و بیچارگی نمی دانند چه کنند. وطن 
پرست باشیم، دروغ نگوییم و دزدی نکنیم«!! آقای 
قضا!  محترم  دستگاه  محترم!  مسؤوالن  استاندار! 
بگویم  بگذارید  دانید،  نمی  اگر  و  با سختی  مردم 
که با »بیچارگی«  زندگی می کنند؛ چه کارمندش، 
چه کارگرش، چه بازاری و تاجر و مغازه دارش، چه 
شهری و روستایی اش. وعده شما به ما  و قولهایتان 
به مردم، این نبود. همه دوست داریم بدانیم شما 

کجای کارید؟ ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

)ادامه سر مقاله( دقیقاً چه می کنید و چه می بینید؟ 

در زمین مردم بازی می کنید یا با روح و روانشان 
بازی تان گرفته است؟ اصال می بینید و می شنوید و 
احساس می کنید؟ تازگی ها به شدت به این دیدن 
ها و شنیدن ها و احساستان شک کرده ام. نمی دانم 
این شک، به یقین تبدیل خواهد شد یا نه؟ ولی کمی 
به فکر مردم هم باشید تا لعن و نفرینتان نکرده اند!!

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال 

فرمایید(         

دالر دولتی باز هم گران شد

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعالم کرد که براساس 
آن، نرخ 34 ارز از جمله دالر، یورو و پوند افزایش 
و قیمت 4 واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ لیر 
سوریه نیز ثابت ماند. بر این اساس نرخ هر دالر 
آمریکا با 20 ریال افزایش نسبت به روز گذشته 44 

هزار و 70 ریال قیمت خورد. 

توافق جدید دولت و مجلس 
برای مدیریت بازار ارز

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس از توافق دولت و 
مجلس برای مدیریت بازار ارز خبر داد و گفت: رئیس 
کل جدید بانک مرکزی طرح کمیسیون اقتصادی در 
خصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت. حسین زاده 
بحرینی، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان 
اینکه بانک مرکزی باید در بازار ارز ورود پیدا می کرد، 
گفت: اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد می 
شد اتفاقات امروز رخ نمی داد و بازار ارز آرامش خود 
را حفظ می کرد. حسین زاده بحرینی افزود: حذف 
صرافی ها از بازار ارزی کشور به هیچ وجه درست نبود. 

۷ سال نرخ ارز را ثابت نگه داشتند، 
اکنون نمی توانند یا نمی خواهند؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روند 
صعودی قیمت ها در بازار ارز و طال را جو روانی 
و سوداگری عنوان و گفت: ذخایر ارزی دولت از 
لذا کمبودی  است؛  بیشتر  میلیارد دالر هم   120
نداریم. از سوی دیگر دولت هفت سال نرخ ارز را 
ثابت نگه داشته است و اکنون یا نمی تواند روال 

قبل را ادامه دهد یا نمی خواهد.

سرمقاله

انتقاد معاون تعزیرات از گرانی ۳2 درصدی 
لبنیات

اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش قیمت باید به 
صورت ساالنه انجام شود. نه اینکه چند سالی افزایش قیمت نداشته 
باشیم و یک دفعه 32 درصد افزایش قیمت داشته باشیم. اسفنانی گفت: 
گشت های سازمان به صورت مستمر با تخلفات برخورد می کنند و ما 
منتظر اعالم دیگر سازمان ها نمی مانیم. وی گفت: روال قانونی این 
است که برخی سازمان ها و نهادها از جمله سازمان حمایت باید تخلفات 
را اعالم کنند. وی با اشاره به اینکه ما هم شاهد گرانی و گرانفروشی 
هستیم، افزود: برخی از تولید کننده ها و توزیع کننده ها از این وضع 
نهایت سوء استفاده را کردند که باید با آنها برخورد شود. وی درباره کم 
فروشی ها از جمله کم شدن وزنی پنیر و لبنیات گفت: ما به صورت 

جدی با تخلفات برخورد می کنیم.

ضرب االجل برای مسدودسازی حساب های 
بی هویت

با پایان یافتن مهلت بانک مرکزی برای بانک ها به منظور تعیین تکلیف 
حساب های بدون هویت، به زودی تمامی این حساب ها در صورت عدم 
رسیدگی، مسدود و غیرفعال خواهند شد. با توجه به اینکه حساب های بی هویت 
اغلب در شرایطی بود که صاحبان آن ها به هیچ عنوان برای فعال سازی 
مراجعه نکرده بودند، از این رو بانک مرکزی به بانک ها تاکید کرد که برای 
کاهش احتمال سوء استفاده و همچنین افزایش شفافیت مالی بانک ها الزم 
است تا این حساب ها تعیین تکلیف شوند. بر این اساس قرار بر این بود که 
تا اردیبهشت  سال جاری این حساب ها مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به 
گذشت این زمان و پایان مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی این روزها 
بانک ها هر کدام طی فراخوانی از مشتریان خود به آن ها هشدار داده اند که اگر 
تا زمان مشخص برای فعال سازی حساب خود مراجعه نکنند، مسدود می شود.

مهلت ۶ روزه برای جاماندگان سهام عدالت

مشموالن سهام عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه 
سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام نکرده اند، تنها تا 15 مرداد فرصت دارند 
که اقدام به این کار کنند. طبق قانون دریافت شماره شبای بانکی مشموالن جهت 
واریز سود سال مالی 1395 شرکت های سرمایه پذیر به حساب مشموالن در 
حالی از 30 فروردین ماه سال 96 تا کنون از طریق سامانه سهام عدالت در حال 
اجرا است که از یکم تیر سالجاری، سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت 
شماره شبای مشموالن برای به روزرسانی و همچنین بررسی در خصوص نحوه 
ادامه دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج و امکان ثبت 
شماره شبای بانکی جدید در این سامانه فراهم نبود. بر این اساس با توجه به این 
که هنوز برخی از مشموالن اقدام به ثبت شماره شبای خود در این سامانه نکرده اند، 
این امکان تا روز 15 مرداد برای مدتی محدود فراهم شده است تا مشموالن 
اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت کنند.

اجرایی کشور  به گمرکات  ابالغیه ای  ایران در  گمرک 
ضوابط جدید استفاده از کارت بازرگانی و سقف واردات 

توسط این کارت ها را اعالم کرد.
براساس مصوبه هیئت وزیران سقف ارزشی واردات برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، برای 
سال اول 500 هزار دالر و سال دوم 2 میلیون دالر است 
و واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها، 
سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی 

تنها برای تامین نیاز تولیدی خود از این قانون مستثنی 
هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم 
و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها 
واردات  به  مجاز  ارزش  سقف  محدودیت  رعایت  بدون 
موارد  سایر  و  معتبر  بازرگانی  حقوقی  اشخاص  هستند. 
استثناء رعایت سقف ارزش تنها در صورت تایید وزارت 
بازرگانی،  اتاق  پیشنهاد  به  یا  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ایران و  تعاون  اتاق  و  ایران  صنایع، معادن و کشاورزی 
تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.  مسعود 

خوانساری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در واکنش به 
اتفاقات روزهای گذشته و به منظور شفاف سازی هرچه 
بیشتر و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و تقلب از هفته 
گذشته، فرآیند پایش کارت های بازرگانی آغاز شده است. 
وی افزود: تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده ولی 
آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک با واقعیت تطبیق 
نداشته باشد، به فوریت مسدود خواهد شد. رئیس اتاق 
بازرگانی تهران تاکید کرد: در صورت مشاهده هر تخلفی، 

افراد متخلف به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.

تعیین سقف برای کارت های بازرگانی اجرایی شد

آب  تولید  حوزه  در  فعال  فروهر،  حسن 
بحران،  این  به  توجه  با  گفت:  معدنی 
پیدا  افزایش  حوزه  این  در  سوءاستفاده 
است.  زیاد شده  متخلف  و کدهای  کرده 
واحدهایی که دیگر فعالیت ندارند باز هم 
 Pet اولیه و  از کد خود مواد  با استفاده 
را دریافت می کنند اما به جای اینکه آن 
را تبدیل به بطری یا به تولیدکننده واقعی 
باال  قیمت  با  دالالن  به  را  آن  بفروشند 

می دهند.

یک فعال در حوزه تولید آب بسته بندی 
در خصوص کاهش عرضه آب بسته بندی 
گفت: دلیل اصلی این کاهش گران شدن 
مواد اولیه Pet و قطع برق در هفته های 
گذشته است که سبب شده واحدهایی که 
آب تهران را تامین می کنند از برنامه عقب 
بمانند از طرف دیگر در چند ماه اخیر ما 
مواد  قیمت  درصدی  افزایش 400  شاهد 
اولیه و کمبود آن در بازار بودیم که سبب 
حسن  آید.  وجود  به  تقاضا  بحران  شده 

این بحران،  به  توجه  با  داد:   ادامه  فروهر 
پیدا  افزایش  حوزه  این  در  سوءاستفاده 

کرده و کدهای متخلف زیاد شده است. 
وی افزود: با توجه به این اتفاقات قیمت 
آب بسته بندی در سال جدید افزایش پیدا 
قیمت ها  افزایش  روند  این  اگر  اما  کرد 
نظارتی  مسئوالن،  و  باشد  داشته  ادامه 
بر روی بازار نکنند ما در آینده ای نزدیک 
نخواهیم  قیمت  افزایش  جز  چاره ای 

داشت. 

ما  که  اخباری  مطابق  گفت:  فروهر 
تشکل  و  بازرگانی  اتاق  اعضای  شنیدیم 
های فعال در حوزه تولید مواد آشامیدنی 
وزارت  مسئولین  با  خوبی  نشست های 
وجود  امیدواری هایی  و  داشته اند  صنعت 
به  نزولی  سیر  اولیه  مواد  قیمت  تا  دارد 
جلسات  این  تاکنون  هرچند  بگیرد؛  خود 
نظر  به  اما  است.  نداشته  خروجی خاصی 
قیمت  افزایش  شاهد  زودی  به  رسد  می 

مجدد خواهیم بود.

احتمال افزایش قیمت مجدد آب معدنی

آگهی مزایده اموال  غیرمنقول )اسناد رهني(
به استناد مواد ۱۲۱و ۱۲۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۲۰ متر مربع پالک ۴۱۳۹ فرعی از۵۴۳ فرعی یک اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۱۸۳۷ 

صفحه ۳6۷ دفتر جلد ۸۰- امالک به نام خانم زهرا ساکنی فرزند حسن صادر و تسلیم گردیده، شماال: به طول ۹/۱۰ متر درب و دیواریست به  کوچه شهید هاشم زهی شرقاً: در سه قسمت اول به طول 
۱۱/۲۰ متر دیواریست به دیوار پالک ۵۴۲ فرعی از یک اصلی دوم به طول ۱۱/۱۰متر دیواریست به پالک ۵۴۲ فرعی از یک اصلی سوم  به طول ۱/۱ متر دیواریست به پالک ۵۴۳ فرعی از یک اصلی 
جنوبا به طور مورب  به طول ۹/۲۰ متر دیواریست  به پالک  باقیمانده ۵۴۳ فرعی از یک اصلی غربا به طول ۲۴/۷۰ متر دیواریست به پالک ۳۵۷۲ فرعی از ۵۴۳ فرعی از یک اصلی حقوقی ارتفاقی ندارد به 
موجب سند رهنی شماره ۲۸۸۳۱- ۱۳۹6/۱۱/۱۲ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵ نهبندان در رهن بانک کشاورزی شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم 
کننده تقاضای صدور اجراییه علیه زهرا ساکنی )راهن( و علی  محمد عطائی )وام گیرنده( مبنی بر وصول مبلغ 6۳۰/۰۰۰/۰۰۰ )ششصد و سی میلیون( ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 
۹6۰۰۲۱۵ در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ های ۱۳۹6/۱۲/۹ و ۱۳۹6/۱۲/۲۴ به مدیونین وفق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و 
به دلیل اینکه متعهد ظرف ده روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی 
تشریفات به موجب صورتجلسه وارده به شماره ۱۳۹۷/۳/۰۲ - ۱۳۹۷۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۱۹۷ مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره ۱۳۹۷۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۲۱۰ -۱۳۹۷/۳/6 کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۲۰ متر مربع که دارای حدود ۱۷۰ متر مربع ساختمان مسکونی یک طبقه با مصالح معمولي آجری و با دیوارهای ۳۵ سانتیمتری باربر و سقف طاق ضربی می باشد. 
کف ساختمان موزاییک ، دیوارها دارای قرنیز ۲۰ سانتیمتری و بقیه دیوارها و سقف گچ و دارای مقداری گچ بری می باشد. ساختمان فاقد نما و کف حیاط موزاییک و داخل حیاط خلوت سرویس بهداشتی 
احداث شده و ملک دارای امتیاز آب، برق و تلفن می باشد به مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتصد میلیون( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه های شماره ۱۳۹۷۰۵۱۰۸۲۸۲۰۰۰۰۹۳ و ۹۷/۳/۷ 
- ۱۳۹۷۰۵۱۰۸۲۸۲۰۰۰۰۹۴ به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال 
مطالبات بانک کشاورزی نهبندان از ساعت ۹ الی ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۷/6/۵ در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.                تاریخ انتشار: 139۷/5/10            سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی 

شناسه ملی : 10360031312        تاریخ انتشار: 1397/5/10
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی ساعت 6/۳۰ 
بعدازظهر روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

مجمع حضور بهم رسانند.
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خود با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال شمسی 

۲- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره

 اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان نهبندان 
تاریخ انتشار: 97/05/10

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مربوط، انجمن صنفی کارگری با عنوان فوق 
در شرف تاسیس می باشد. از کلیه کارگران شاغل در حرفه ساختمانی و دارای کارت 
مهارت ساختمانی دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار ظرف ۱۰ 
روز درخواست کتبی خود را به آدرس نهبندان - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال 

نمایند. ضمنا شماره ۰۹۱۵۸6۷۹۸۷۵ برای پاسخگویی اعالم می گردد. 
هیئت موسس

آگهی فراخوان ثبت نام انتخابات نمایندگان اتاق های اصناف شهرستان های استان
 در اتاق اصناف ایران

با عنایت به برگزاری همزمان انتخابات نمایندگان اتاق های اصناف استان در اتاق اصناف ایران در سراسر 
کشور و به استناد مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان مورخ ۹۷/۵/۸ و در راستای 
اجرای ماده ۴۲ قانون نظام صنفی با عنایت به اینکه انتخابات مذکور در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ برگزار خواهد 
شد، بدینوسیله از تمامی اعضای هیئت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان ها دعوت می شود در صورت 
تمایل ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ۹۷/۵/۱۳ لغایت ۹۷/۵/۲۰ با ارائه تصویر اعتبارنامه عضویت در هیئت 
رئیسه نسبت به تکمیل پرسشنامه و ثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خیابان 
شهید مطهری - ساختمان شماره ۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف( و در شهرستان ها 

نیز به ادارات صنعت، معدن و تجارت مراجعه فرمایند.
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات

بدینوسیله به اطالع عموم می رساند: تعداد 6 قطعه زمین واقع در بخش 6 سربیشه به آدرس: 
سربیشه، خیابان شهید مطهری ، روبروی دفتر امام جمعه توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی )ره( تقاضای تملک شد که مساحت ها و وقت رسیدگی به شرح ذیل می باشد:

 مساحت ۷3/91 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 8/30
مساحت 65/16 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 9/15

 مساحت 200/34 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 10/00
 مساحت 34/02 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 10/45
 مساحت 32/51 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 11/30
 مساحت 208/16 مترمربع در تاریخ 9۷/۷/2 ساعت 13

لذا چنانچه شخصی یا اشخاصی ادعایی در این زمینه دارند، با در دست داشتن اصل مدارک 
استنادی در جلسه دادگاه حاضر شوند )محل حضور دفتر کل دادگاه های تجدید نظر 

واقع در دادگستری استان خراسان جنوبی می باشد(

قابل توجه شهروندان محترم
دریافت تائیدیه کدپستی

دریافت قبض عوارض شهرداری خودرو 
)رایگان(

دریافت کارت منزلت بازنشستگان محترم
ثبت کمک هزینه عینک ، عصا و سمعک 

بازنشستگان محترم
دریافت مفاصا حساب مالیات خودروهای 

عمومی
سیم کارت دائمی همراه اول با مبلغ

 100 هزار تومان به همراه امتیازات ویژه
گزارش اظهارنامه فصلی تا 15 مرداد

 به صورت تضمینی
ساعت کاری: از 7:۳0 تا 9 شب

در دفتر پیشخوان خدمات دولت - چمنی

خیابان پاسداران- روبروی شعبه 
تامین اجتماعی - ابتدای باهنر غربی 

         32423242 - چمنی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و 

کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و 

بارگیری اثاثیه منزل داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

د  
دو

مح
 و

ژه 
 وی

ش
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی   
نبش رجایی 15   
09155614880

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         0915۷20818۷- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100
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1/6 درصد جمعیت دچار آلودگی مزمن بیماری هپاتیت B در بیرجند
صداوسیما- 16 درصد جمعیت باالی 15 سال بیرجند، مبتال به بیماری هپاتیت B هستند. مسئول مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته بر روی 5 هزار نفر از مردم بیرجند مشخص شد سابقه ابتال به هپاتیت B در بیرجند برای افراد باالی 15 سال ، 16 درصد است .ضیایی افزود: 14 و نیم درصد از افراد مبتال به هپاتیت B در 
سالم آواجان خداقوت خواهشا این مطلب راچاپ کن بیرجند، با دخالت سیستم ایمنی بدن شان بهبود یافتند و 1.6 درصد دچار آلودگی مزمن بیماری هپاتیت B هستند.همچنین میزان شیوع بیماری هپاتیت C نیز در بیرجند 0/3درصد گزارش شده است.

شهرستان درمیان به علت وجودکارخانه سیمان باقران 
درصد بیکاریش اصالح شده اما گویا این به مذاق  
اقتصادیون و دولتی ها خوش نیامده و باسنگ اندازی 
و گاهی بعنوان رعایت قوانین و ضوابط قصد دارند 
بهرشکل  و وسیله ای این چراغ اشتغال را خاموش 
 کنند مردم درجریان باشندکه کار و  رفاه و برق وگاز
شمشیر را از رو بستند وقصد دارند این طرح بزرگ 
که بار امنیت و اشتغال منطقه را بدوش می کشد به 
رکود و ورشکستگی بکشند جناب استاندار شما را همه 
استاندار اقتصادی می دانند   قصد دارید تماشگر باشید 
پس کی وقت عمل وکمک وپشتیبانی تولید و اشتغال 
نابود می شود چراکسی نیست که به داد صنعت این 
استان و شهرمحروم و مظلوم برسد من اعالم خطر 
می کنم خاموشی کارخانه ها یعنی عدم امنیت و 
بیکاری و اعتیاد و قاچاق در هر آیین وحزب وگروهی 
هستید به داد این استان برسید ازما گفتن و در آینده 

منتظر آسایش وامنیت نه چالش وشکست
یک شهروند
از خراسان جنوبی هستم.ممکن  سالم.شهروندی 
ما  وظایف  درحیطه  شکایت  این  بگویید  است 
نیست. از نمایندگی ... بیرجند در تاریخ 96/6/25 
به صورت پیش فروش خودرویی ثبت نام کردم.
دوم  روزه.   90 تحویل  حدود150میلیون.  قیمت 
مرداد 9۷  هنوز خبری نیست. به سازمان صنعت 
خراسان جنوبی هم شکایت کردم فایده ای ندارد. 
65میلیون هم بیشتر پول گرفتند.من که از همه جا 
نا امیدم.این مصداق ظلم نیست؟ این بود حکومت 
عدل علی)ع( ؟ االن هم که می گویند جز واردات 
گناهمان  ما  امثال  وسط  این  بوده.  غیرقانونی 
چیست؟ما که پوالرو دادیم. حالت شرکت هم پول 

راپس نمی دهد. به داد ما برسید.
یک شهروند
شهرداری محترم کمی به فضای سبز شهر رسیدگی 
نماید،به عنوان مثال درختان جلوی بیمارستان ولی 
عصر )عج( داره خشک میشه، بلوارش که دیگه صفره
915...۷93
این روزها که حال مردم بسیار بد و مردم ما بسیار 
ناراحت و گاه خشن هستند، راهنمایی و رانندگی 

دیگر با روان مردم بازی نکند
910...250

باسالم و آرزوی توفیق برای مسئوالن سال هاست 
سالن  ساخت  منتظر  بشرویه  رقه  روستای  جوانان 
بدهکار  ولی گویا گوش مسئوالن  ورزشی هستند 
نیست و حق این روستا داده نمی شود. روستاهای 
کوچکتر از رقه دارای سالن هستند ولی حق این روستا 
معلوم نشد توسط چه کسانی تضییع شده و متاسفانه 

هنوز هم داده نمی شود.
یک شهروند
بانک ها و موسسه های مالی واقعا خجالت نمی 
کشند به خاطر ۷00 هزارتومان بدهی اموال بندگان 
در  است  ... چه خبر  به حراج  می گذراند  را  خدا 
این مملکت واقعا در این استان و در  این کشور 
کسی نیست که این موارد را کنترل کند؟ این چه 
قانونیست؟ در همین قوانین شما چیزی از خداترسی 
نوشته نشده کسی که در بدترین وضعیت ممکن 
زندگیش قرار گرفته باشد با او مدارا شود؟ ۷00 هزار 
تومان را به 100 بار می گرفتید یا هزار راه دیگر 
برای مدارا وجود داشت راهی هم نبود نیاز به این 
همه آبرو ریختن نبود. خودتان چطور در این اوضاع 
خراب همچین کارهای غیر انسانی انجام می دهید؟ 
جناب استاندار چه خبر است در این استان؟ واقعا هیچ 
راهی جز حراج اموال که با تمام شرمندگی و عرض 
پوزش از صاحبش هیچ ارزشی ندارد و معمولی ترین 
وسایل زندگی یک شخص است باید متاسف شد 
برای مسئوالن باال دستی و فقط بخدا واگذارشان 
کرد. حق مردم را می خورند... وام های میلیاردی به 
افراد خاص داده می شود و هیچ خبری از باز پرداخت 
هایش نیست زورتان به اینها که نمی رسد اما این 
هم راه جبرانش نیست ... قیمت طال و سکه و دالر 
ثانیه ای افزایش می یابد اندکی مروت در ذات این 

مسئوالن پیدا نمی شود که نمی شود.
یک شهروند
روز اهدای خون با این همه ترافیک و هرج ومرج 
رانندگی   و  راهنمایی  پلیس  پاسداران  خیابان  در 
اند  آمده  که  مردمی  با  همکاری  بجای  محترم 
برای اهدای خون و فرهنگ سازی و ایجاد آرامش 
تواند  تا می  و  راه  نزدیک چهار  بود  کرده  کمین 
می  جریمه  و  انداخته  راه  کاسبی  خودش  برای 
کند. بابا مردم آمده اند برای کار خیر... شلوغ است 
درست اما جریمه کردن در همچین روزی و برای 

همچین مردمی واقعا زشت است.  
یک شهروند
برادران محترم تعزیرات سالم، علت گرانی ساعتی 
به دست کسبه جزء نیست. از بنکدارهای شهر هم 
سری زدین؟ برنج هندی از روز یکشنبه ظرف 24 
ساعت ببینید چقدر توزیع شده! البته نه هندی نه 

پاکستانی برنج نیستندپالستیکند
915...۷93

جوابیه اداره کل ثبت اسناد و امالک 
خراسان جنوبی

با سالم. در پاسخ به  پیام شما در  مورخ 9۷/05/08 در 
خصوص در خواست اصالح سند  منزل و طرح موضوع 
متقاضی  به  است  شایسته  استان  نظارت  هیات  در 
مربوطه اعالم می گردد در یکی از ساعت های اداری 
با ارائه مدارک مالکیت به اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان واقع در بلوار صنعت و معدن سایت اداری مراجعه 

نماید تا با حضور ایشان به موضوع رسیدگی گردد.

نسرین کاری - شهر تاریخی تون با وسعت حدود 90 
هکتار در جنوب غرب شهر فردوس قرار گرفته و بناهای 
تاریخی ارزشمندی از صدر اسالم تا دوره قاجار را در خود 
جای داده است. این شهر که از جمله شهرهای اوایل دوره 
اسالمی در شرق ایران محسوب می شود، به عنوان یکی 
از بزرگ ترین شهرهای حکومتی نقش مهمی در اقتصاد 
منطقه داشته  است. این شهر تاریخی، امروزه توسط اهالی 
فردوس، با نام »شهر کهنه« شناخته می شود. نام این شهر 
در سال 1308 به فردوس تغییر کرد. شهر تون، در تاریخ 8 
خرداد 13۷8 با شماره ثبت 2341 به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده  است.

تغییر شهر تون به فردوس
 در دوره پهلوی

شهر “تون” که در دوره پهلوی اول به “فردوس” تغییر نام 
داده است، از شهرهای مهم صدر اسالم و به احتمالی دوران 
تاریخی است که در متون نوشتاری به آن توجه ویژه ای شده 
است و بسیاری از دانشمندان مانند ناصرخسرو از این شهر 
بازدید کرده اند. به نظر اولین بار نام شهر در کتاب  “اشکال 
العالم” آورده شده است و “مقدسی” اشاره مستقیم به این 

شهر کرده و از دژ، مسجد جامع و کاریز آن یاد کرده است.
“تون” نخستین شهر پس از عبور از کرمان و یزد و اصفهان به  
خراسان و شاهراه موسوم به ابریشم و راه خراسان بزرگ است 
که جنوب و فالت مرکزی ایران تنها از طریق آن است که به 
سبزوار، نیشابور، گناباد، مشهد و سایر شهرهای ماوراء النهر و 
افغانستان و در ادامه آسیای میانه و کشور چین متصل می شود.  
نوشتاری  متون  در  قهستان”  “والیت  جزو  که  منطقه  این 
است در واقع یکی از سه حاکم نشین مهم  خراسان جنوبی 
در کنار قاین و طبس بوده است، از این رو، اشارات فراوانی در 

نوشته های صدر اسالم به تون شده است.

قنات بلده به عنوان شاهکاری بی بدیل 
از فنآوری استحصال آب و انتقال

فنآوری  از  بی بدیل  شاهکاری  عنوان  به  بلده  قنات  وجود 
استحصال آب و انتقال آن به فردوس به طول حداقل 35 
کیلومتر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده 
است در کنار بناهای برجای مانده از صدر اسالم مانند مسجد 
کوشک، مسجد جامع فردوس)تون(، مدرسه علیا، حمام ها 
و آب انبارها به همراه قنات های آن، این شهر راجز یکی از 
بهترین شهرهای ایران از جنبه جاذبه های تاریخی قرار داده 
است که امروزه زائران امام رضا)ع( در مسیرگذر خود از کویر 

از آن عبور کرده و از آثار آن بازدید می کنند.

قدمت تاریخی

قدیمی ترین آثار به دست آمده از شهر تاریخی تون مربوط به 
هزاره دوم پیش میالد است. آثاری نیز از دوره اشکانی و ساسانی 

و دوران های تاریخی پس از اسالم به دست آمده است. .

تون پس از الموت مهمترین مرکز
 اسماعیلیه در قهستان 

تون پس از الموت مهمترین مرکز اسماعیلیه در قهستان بوده 
و قالعی مستحکم داشته است. ابن اثیر در کتاب الکامل 
فی التاریخ می نویسد: مردم شهر تون بر مذهب اسماعیلیه 
پایدار ماندند، سپاه مغول به رهبری هالکو خان نوه چنگیز 
خان رهسپار شهر تون گردید. سپاه هالکو خان مغول این 
شهر را پس از هفت روز مقاومت تصرف کرد و مردم آن 
را قتل عام کرد. عطاء الملک جوینی در تاریخ جهانگشای 
می نویسد: تا هفتم روز که لشکر بر حصار رفتند و باره آن بر 
زمین یکسان کردند و تمام مردان و زنان را به صحرا راندند 
و از ده سال به باال را کشتند و چهل هزار نفر سر از تن 
جدا کردند. عطاءالملک جوینی در تاریخ جهانگشای درباره 
این قلعه می گوید: از ۷0 دژی که در قهستان قرار داشت، 
وسیع ترین و عظیم ترین آنها در 5 هزار گزی جنوب غربی 
شهر تون باشد. اسماعیلیان، قلعه نظامی خود را در باالی این 
کوه ساخته بودند که در بلندترین نقطه دشت تون واقع شده 

و از تمام جهات بر منطقه مشرف است. 
به  جهت  سه  از  که  است  به گونه ای  قلعه  این  موقعیت 
پرتگاه هایی منتهی می شود و تنها راه دسترسی به قلعه از 
طریق تنگه ای در جنوبی غربی کوه است که شیب کمتری 
دارد، قرار گرفته  است.   این قلعه در 6 حصار ساخته شده و 
مرکز فرماندهی در طبقه ششم و در نوک قلعه قرار دارد. 
طبقات دیگر آن دارای دروازه های ورودی از جهات مختلف، 
محل نگهداری آذوقه، اسلحه خانه، اصطبل، آب انبار، برج و 

بارو و حمام و تاالرها و سربازخانه هستند.

برجی با ارتفاع 5 متر ساخته شده 
از سنگ های الشه و مالت گچ و ساروج

ارتفاع برج ها حدود 5 متر بوده و تمام آنها به کمک سنگ های 
الشه و مالت گچ و ساروج ساخته شده اند. این قلعه دارای 
تونلی آجری است که به قلعه دختر، یکی دیگر از قلعه های 
تاریخی اسماعیلیان، متصل است و این راه زیرزمینی دو قلعه 
را به وسیله یک راه زیرزمینی دیگر به وسط شهر تاریخی 
تون متصل می کند. در داخل این تونل زیرزمینی که پس از 
زمین لرزه سال 134۷ کشف شد، اجساد بسیاری از مردگان 
یافت شد که در کنار هم در داخل این تونل چیده شده و 

دارای کفن هایی با آثار اسالمی و آیات قرآن بودند.

معجم البلدان؛ تون به معنی 
“سفیدی روی ناخن” است

در معجم البلدان در مورد وجه تسمیه این شهر گفته شده 
که تون به معنی »سفیدی روی ناخن« است، اما در برهان 
قاطع نوشته شده که تون، »گلخن حمام« است که این معنی 
با توجه به حمام های متعدد موجود در این شهر درست تر 
به نظر می رسد. در مجمع اللغات این واژه به عنوان »حمام« و 
 در فرهنگ نظام با معنی »خزانه و گنجینه« یاد شده است. 
به دلیل مجاورت این شهر با طبس که به مفهوم سرزمین 
گرم و تفتیده است و در کتاب های تاریخ کهن به عنوان 
»چشمه آبگرم« از آن یاد کرده اند، احتمااًل از تون به مفهوم 

»حمام گرم« استفاده شده است.

الیه نگاری در ارگ تون شهر فردوس

اسماعیلی جلودار، سرپرست هیئت باستان شناسی عنوان کرد: 
با  ارگ تون شهر فردوس  اول کاوش الیه نگاری در  فصل 
هدف شناخت توالی فرهنگی آن با کاوش در دو گمانه ده در ده 
متری در شمال و جنوب آن به پایان رسید. وی کشف آثار دوران 
تاریخی و صدر اسالم در ارگ قدیم تون شهر فردوس را بخشی 

از نتایج به دست آمده در پژوهش مشترک کاوش باستان شناسی 
اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی و گروه باستان شناسی 
دانشگاه تهران اعالم کرد که با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردشگری انجام شده است که در آن آثاری از دوران 

ساسانی، احتماال سلوکی و دوران اسالمی به دست آمده است.

 شناسایی دو دوره فرهنگی 
برگرفته از متون نوشتاری

جلودار با اشاره به اینکه مطالعات اولیه انجام شده در این 
و  تاریخی  فرهنگی  دوره  دو  شناسایی  به  منجر  کاوش 
اسالمی شامل آثار معماری )کف استقراری و  احتماال کوره 
یا تنور( شده است، افزود: در کنار آن یافته های ارزشمندی از 
گونه های سفالین قرون اولیه اسالمی و احتماال دوره ساسانی 
پیدا شد.وی افزود: سفال های اسالمی به دست آمده شامل 

سفال با لعاب تک رنگ، سفال های گونه نیشابور به ویژه گونه 
کتیبه دار آن، سفال با لعاب ارغوانی که برخی باستان شناسان 
آن را “گونه بامیان” نامیده اند اما فروانی آن در فرهنگ منطقه 
خراسان جنوبی به گونه ای است که به نظر مرکزیت این گونه 
در حوزه خراسان ایران بیشتر است تا در افغانستان، سفال های 
منقوش و سفال با تزیین قالبی نوع سلجوقی و به میزان 

کمتری سفال دوره ایلخانی، تیموری و صفوی است.
این باستان شناس با اشاره به از بین رفتن سطح اصلی ارگ 
در برنامه توسعه شهری به ویژه بعد از زلزله ادامه داد: در این 
پژوهش آثار به جای مانده از نوشته های قرون میانی به دست 
نیامد اما نتایج بررسی سطحی انجام شده، نشان از استفاده از 
ارگ حداقل تا پایان دوره صفوی و به احتمالی قاجار دارد، امری 
که در متون  نوشتاری به آن به صورت کامل اشاره  شده است.

آثار سفالی مربوط به دوره ساسانی 

وی به دست آمدن آثار سفالی مربوط به دوره ساسانی در 
این کاوش و نیز اثر تک یافته سلوکی به دست آمده را نشان 

از وجود استقراری قدیمی تر از دوران اسالمی در فردوس یا 
تون دانست که نتایج تکمیلی آن پس از تکمیل مطالعات به 

صورت مقاله و کتاب در اختیار محققان قرار خواهد گرفت.
سرپرست هیئت باستان شناسی تون افزود: در پایان کاوش، 
برای حفاظت از آثار معماری کشف شده، با هماهنگی باستان 
شناسان کاوشگر و کارشناسان مرمت و احیای پایگاه شهر 

تاریخی تون، پوشش کاهگل اجرا شد. 

مرکزیت این شهر در
 تولیدات صنعتی منطقه  

وی ادامه داد: به دست آمدن قطعاتی از ظروف شیشه ای و 
سنگی و سرباره های صنعتی به ویژه کوره سفالی شناسایی 
شده در حاشیه شهر تاریخی تون، نشان از مرکزیت این شهر 
در تولیدات صنعتی منطقه دارد که تکمیل شدن مطالعات 

باستان شناسی در آن ضروری است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، شرق ایران به ویژه 
خراسان جنوبی را منطقه فرهنگی کمتر شناخته شده اما مهم 
در باستان شناسی کشور دانست و با ارزشمند شمردن توجه به 
این حوزه فرهنگی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی، ضرورت تداوم مطالعات 
توسط گروه های باستان شناسی را اقدامی ضروری در شناخت 
فرهنگ بومی منطقه دانست که باعث پیشگیری از نام گذاری 
واژه های جعلی برای فرهنگ های آن توسط باستان شناسان 

خارجی فعال در کشورهای همجوار می شود.

گردشگری با محوریت باستان شناسی

اسماعیلی تاکید کرد: در صورت ساماندهی و مطالعات پژوهشی، 
بستر الزم برای تبدیل شدن این شهر به یکی از بزرگترین قطب 
های گردشگری کشور نظیر بندرسیراف، شهر همدان و نیشابور 
فراهم خواهد شد.او گردشگری را از جمله صنایع زود بازده برای 
منطقه دانست که مزیت نسبی آن با توجه به ظرفیت های  

ضعیف تر کشاورزی و صنعتی و کمبود آب در منطقه مشهود بوده 
و باید نسبت به آن توجه ویژه داشت.این باستان شناس، تخریب 
ارگ قدیم تون و ساخت گاراژ و کارخانجات کوچک در محدوده 
ارگ که پس از زلزله مهیب این شهر در سال 134۷ رخ داده را 
مهمترین مانع کاوش دانست و بیان کرد: در صورت احیا و تملک 
نشدن، بخش های کِم باقی مانده از ارگ که شامل بخش هایی از 
خندق، بارو و برج آن می شود، نیز از بین رفته و مدفون می شوند.
او یکی از جاذبه های قابل برنامه ریزی برای شهر تون را کاوش 
و پی گردی برج و باروی تون دانست و گفت: پیش از این 

باستان شناسانی  در این شهر به صورت محدود کاوش کرده اند.

بازار قدیم در میدان شهر
 تاریخی تون قرار داشته است

اقدس کرم پور، مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی 
تون هم بیان کرد: بازار قدیم در محله میدان شهر تاریخی 

تون قرار داشته که با توجه به شواهد معماری، قدمت آن 
به دوره صفویه بر می گردد. این راسته بازار از محل مزار 

امامزادگان شروع و تا مدرسه علیا ادامه داشته است. 
کرم پور ادامه داد: در سال های گذشته نسبت به آواربرداری 
مسیر اصلی راسته بازار اقدام گردیده بود که در سال جاری خوانا 
سازی فضاهای معماری راسته بازار شامل مغازه ها و تیمچه در 
دستور کار قرار گرفت.وی ادامه داد: مسجد جامع در مرکز شهر 
تاریخی تون، در محله میدان و در مجاورت راسته بازار تون قرار 
داشته و از جمله مساجد دو ایوانی سبک خراسانی می باشد که 
حداقل قدمت آن به قرن های دوم و سوم بر می گردد. کرم 
پور خاطر نشان کرد: در زلزله سال 134۷ آسیب های فراوانی به 
این مسجد وارد آمد، به گونه ای که شبستان صد ستون کاماًل 
ویران گردید که در آواربرداری های صورت گرفته در سال 
های گذشته بخش هایی از ستون هایشبستان مسجد آشکار 
گردید. کرم پور افزود: کار بازسازی شبستان مسجد بر اساس 
پالن پیش از تخریب و شواهد باقی مانده در سال جاری آغاز 
گردیده که بازسازی ستون ها و پوشش سه فرش انداز آن در 

این ماه به اتمام می رسد.

 “ تون”   در تراز بزرگترین قطب های گردشگری کشور

شهر تاریخی تون با وسعت حدود ۹۰ هکتار در جنوب غرب شهر فردوس قرار گرفته و بناهای تاریخی ارزشمندی از صدر اسالم تا دوره قاجار را در خود جای داده است* به نظر اولین بار نام 
شهر در کتاب  »اشکال العالم« آورده شده است و »مقدسی« اشاره مستقیم به این شهر کرده و از دژ، مسجد جامع و کاریز آن یاد کرده است*وجود قنات بلده به عنوان شاهکاری بی بدیل 
از فن آوری استحصال آب و انتقال آن به فردوس به طول حداقل ۳۵ کیلومتر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است*قدیمی ترین آثار بدست آمده از شهر تاریخی تون 
مربوط به هزاره دوم پیش میالد است*عطاملک جوینی در تاریخ جهان گشای درباره این قلعه می گوید: از ۷۰ دژی که در قهستان قرار داشت، وسیع ترین و عظیم ترین آنها در ۵ هزار گزی 
جنوب غربی شهر تون باشد*ارتفاع برج ها حدود ۵ متر بوده و تمام آنها به کمک سنگ های الشه و مالت گچ و ساروج ساخته شده اند*این قلعه دارای تونلی آجری است که به قلعه دختر، 
یکی دیگر از قلعه های تاریخی اسماعیلیان، متصل است و این راه زیرزمینی این دو قلعه را به وسیله یک راه زیرزمینی دیگر به وسط شهر تاریخی تون متصل می کند*سفال های اسالمی به 
دست آمده شامل سفال با لعاب تک رنگ، سفال های گونه نیشابور به ویژه گونه کتیبه دار آن، سفال با لعاب ارغوانی که برخی باستان شناسان آن را »گونه بامیان« نامیده اند اما فروانی آن در 
فرهنگ منطقه خراسان جنوبی به گونه ای است که به نظر مرکزیت این گونه در حوزه خراسان ایران بیشتر است تا در افغانستان- سفال های منقوش و سفال با تزیین قالبی نوع سلجوقی و 
به میزان کمتری سفال دوره ایلخانی، تیموری و صفوی است*توجه به این حوزه فرهنگی توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، ضرورت تداوم مطالعات 
توسط گروه های باستان شناسی را اقدامی ضروری در شناخت فرهنگ بومی منطقه دانست که باعث پیشگیری از نام گذاری واژه های جعلی برای فرهنگ های آن توسط باستان شناسان 
خارجی فعال در کشورهای همجوار می شود* در زلزله سال 1۳4۷ آسیب های فراوانی به این مسجد وارد آمد به گونه ای که شبستان صد ستون کاماًل ویران گردید که در آواربرداری های 

صورت گرفته در سال های گذشته بخش هایی از ستون های شبستان مسجد آشکار گردید
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 جریمه 5 میلیارد دالری گوگل 
اتحادیه  اروپا جریمه ای به مبلغ ۴.۳ میلیارد یورو )۵ میلیارد دالر( بر گوگل تحمیل کرده است. این مبلغ، بزرگترین جریمه ای است 
که تاکنون توسط یک سازمان دولتی و به دلیل اقدامات انحصارگرایانه تعیین شده است. اتحادیه  اروپا سه مورد را به عنوان دالیل 
اصلی این مسئله ارائه کرده که تمامی این موارد به سیستم عامل اندروید مربوط می شوند.

 چهارشنبه * 10 مرداد 1397 * شماره 4129

2000 شهید استان

شهادت درکالم شهید آوینی

تشنه  کربال  آن  خاک  دارد،  کربالیی  شهیدی  هر 
اوست و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان 
کربال برسد و آنگاه خون شهید جاذبه خاک را خواهد 
شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد 
گشود و روحش را از آن به سفری خواهد برد که 
برای پیمودن آن هیچ راهی به جز شهادت وجود ندارد.
کنگره ملی 2000 شهید خراسان جنوبی

ماسک جدیدی که صدای تنفس 
خود را احساس می کنید

اگرچه مغز انسان برای از بین بردن صداهای اطراف، 
ساده  کار،  این  اما  می کند  را  خود  تالش  نهایت 
نیست. “زین لیو”، از فارغ التحصیالن دانشگاه “ام.

آی.تی”، برای حل این مشکل، ماسکی ابداع کرده 
تغییرات  و  می پوشاند  را  کاربر  صورت  اطراف  که 
تنفسی او را دریافت می کند. این ماسک با استفاده 
از حسگری که زیر بینی و هدفونی که نزدیک به 
گوش قرار می گیرد، به کاربر امکان می دهد که صدای 
تنفس خود را از طریق بازخورد شنوایی احساس کند.

شنای سوئدی ها در ایستگاه مترو

اگر ایستگاه مترویی را که می خواهید در آن پیاده شوید 
دچار سیل شده باشد چه کار می کنید؟ مردم منطقه 
“اوپساال” سوئد هنگامی که با این چالش مواجه شدند 
روش غیرمنتظره ای را برای حل آن انتخاب کردند. 
تبدیل کردند! استخر شنا  به  را  مترو  ایستگاه  آنها 

از جمله  این شهر  از  مناطق مختلفی  باران شدید 
اما برخی مردم  ایستگاه مترو را در بر گرفت  یک 
مترو  ایستگاه  این  از  نکردن  استفاده  جای  به 
تفریحی  وسایل  انواع  آوردن  با  تا  گرفتند  تصمیم 
در آب، یک روز خاطره انگیز برای خود خلق کنند. 

این روزها با پیشرفت تکنولوژی و انفجار اطالعات 
کتاب  و  کتاب  دیگر  جمعی  های  رسانه  طریق  از 

خوانی مانند دهه های گذشته رونق ندارد.
اوقات  گذراندن  برای  جوان  نسل  خصوص  به  و  افراد 
به  روزمره،  زندگی  فضای  از  شدن  دور  یا  فراغت 
البته با توجه به فواید  فضاهای مجازی پناه می برند که 
آن  ضررهای  از  اطالعات،  به  سریع  دسترسی  در   آن، 
هم نمی توان غافل شد و بیان نکرد که حجم بسیاری از 
وقت نسل جوان در البه الی صفحات و مطالبی می گذرد 
که شاید چنان فایده ای برای فرد نداشته باشد و از طرفی 

سندیت  این مطالب هم چندان قابل قبول نباشد. 
روی  بر  فشارمضاعفی  اقتصادی،  شرایط  شدن  با سخت 
مولفان و ناشران کشوری و صد البته شهرستانی وارد شده 
است، از یک طرف گران شدن قیمت کاغذ به صورت غیر 
متعارف و در بازه زمانی کوتاه و از طرفی عدم استقبال جامعه 
از کتاب و کتاب خوانی، باعث شده که  باید  آن طور که 
این صنف در گذران مسیر حیات شان با مشکالت جدی 
روبه رو شوند. ناشران و مولفان استان ما نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده و هموار دچار مشکالتی هستند که در ادامه 
با مولف کتاب “پیام بندگی “و ناشر این مجموعه گفت و 

گو خواهیم کرد.
ابوالحسن امین افشار، متولد بیرجند و نویسنده  کتاب “پیام 
بندگی “ )تدبری در داستان حضرت سلیمان نبی)ع( در 
سوره نمل( بیان می کند: از دوران کودکی آیات قرآن را 
مطالعه و به قصه هایی که در آن نقل شده است، فکر می 
کردم  که یکی از  سوره هایی که همیشه برایم بسیار جالب 
بود،سوره نمل است که به زبان داستان بسیاری از مطالب 
و مفاهیم در قالب داستان بیان کرده است، در این داستان 
جذاب و پر راز و رمز قرآنی در واقع منشور بندگی را می 
بینیم که از جانب خداوند در خالل این داستان زیبا و کوتاه 
گویا ترسیم شده است که به بیان ویژگی های یک بنده 

خوب در هفت بند می پردازد. 
او می گوید: پیشرفت رسانه های جمعی و ایجاد سرگرمی 
های کاذب، باعث دورشدن نوجوانان و کودکان از قرآن 
شده است که تاثیرات مخربی را دربر دارد، بیان مطالب 
قرآنی به زبانی که برای  این قشر جذاب باشد، باعث می 
شود که بیش تر با مفاهیم قرآنی آشنا شوند و به این سمت 
خواهند رفت. امین افشار با اشاره به لزوم تدبر در قرآن 
می گوید: تدبر در قرآن با تفسیر آیات متفاوت هستند و 

در قرآن بیش از ۳00 آیه بر لزوم تفکر و تدبر تاکید شده 
است که نشان از اهمیت این موضوع می دهد و این کتاب 
با هدف ترویج تفکر و تامل در آیات قرآن نوشته شده است 
که بیان کننده داستان حضرت سلیمان )ع( به صورت ساده 

و با نگاهی نو به زوایای این سوره می باشد.   
قرآن  های  داستان  و  ها  حکایت  گوید:  می  افشار  امین 
دارای معنای ظاهری و معنای باطنی است که هر کس 
با توجه به نحوه تدبر در آیات، مطالب مفیدی را دریافت 
خواهد کرد و مهمترین موضوع،تدبر در آیات نیاز به سواد 
باالیی ندارد و هر کس با رجوع به عقل می تواند به درک 

صحیحی و عمیقی از آیات برسد.
آیات  در  تدبر  برای  راهی  چراغ  حافظ  غزلیات 

قرآن کریم
امین افشار در مورد کتاب دیگرش به نام “حافظانه”  بیان 
او کمک  و شیرین  نغز  اشعار  و  حافظ  کند: شناخت  می 
شایانی برای دریافت معانی عمیق و عرفانی قرآن می کند 
، چرا که او حافظ قرآن بوده و مسلط به جزء جزء آیات و 
کالم الهی که در واقع  این یک کمک دو طرفه است یعنی 
آشنایی با قرآن راه آشنایی با کالم حافظ است و برعکس 
آشنایی با حافظ راه خوبی برای دریافت برخی معارف قرآنی 

می باشد و این دلیل تالیف این کتاب بوده است.
امین افشار ادامه می دهد: تدبر درآیات قرآن،زندگی جوانان 
را شیرین می کند و عشقی که حافظ در اشعار خود از آن 
سخن گفته است را شناسانده و معرفی می کند، در واقع 

تدبر معنای عشق است و زندگی را متحول می سازد و 
غزلیات حافظ به عنوان چراغ راهی است برای کسانی که 

قدم در مسیر تدبر و تفکر در آیات الهی پا گذاشته اند.
امین افشار می گوید : رسانه های جمعی نقش بسیار مهمی 
برای احیا کردن فرهنگ قرآنی دارند و جای بسیاری از 
مسائل قرآنی در رسانه های استانی خالی است که می 
توان  با مسابقات ویژه و برنامه های فرهنگی در این زمینه 
نوجوانان و جوانان را به سمت معارف قرآنی ترغیب کرد. 

بازار ناشران خوب نیست
انتشارات  مدیر  و  بندگی”  “پیام  کتاب  ناشر  شعبانی 
متخصصان آینده بیان می کند:مشکالت ناشران در استان 
بیش تر کشوری است که به مشکالت اقتصادی بر می 
گردد، البته اداره کل فرهنگ و ارشاد کمک های خوبی 
در این زمینه به ناشران کرده است ولی بازار ناشران خوب 

نیست و بیش ترشان رو به تعطیلی می روند.
آشنایی  عدم  مشکالت  از  دهد:یکی  می  ادامه  شعبانی 
بیش  باعث شده  که  است  فروش  بازار  با  استان  ناشران 
بیفتد، همچنین  مولف  بر دوش  کتاب  مالی چاپ  بار  تر 
در زمینه پخش نیز برای فرستادن یک کارتن کتاب به 
شهرهای دیگر باید بار به تهران و یا مشهد فرستاده شود 
و بعد از آنجا به مناطق دیگر کشور که هزینه بسیاری را 

به همراه دارد.
کتاب باید بر اساس نیاز مردم به بازار ارائه شود
کتاب  زمینه  در  سازی  فرهنگ  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
خوانی،بیان کرد: در استان بسیاری از مولفانی که اسمی 
دارند چاپ کتاب هایی خود را به ناشران استانی نمی دهند 
و به تهران مراجعه می کنند البته مولفانی مانند آقای راشد 
محصل چاپ کتاب هایی را به ناشر استانی سپرده است که 

این جای قدردانی و تشکر از ایشان دارد.
از  خارج  که  هایی  نمایشگاه  در  کند:  می  بیان  شعبانی 
استان برگزار می شود، می توان از ظرفیت ناشران استانی 
استفاده کرد و یا ناشری به نمایندگی از بقیه ناشران،کتاب 
نیاز  اساس  بر  باید  ها  کتاب  دهد،همچنین  ارائه  را  های 
مردم به بازار ارائه شود تا مورد توجه قرار گیرد، تا نسل 
جوان با وجود پیشرفت فضاهای مجازی به سمت کتاب 
و کتابخوانی حرکت کند. مدیر انتشارات متخصصان آینده 
می گوید: نشر متخصصان آینده به صورت تخصصی در 
مورد مسائل کودک کار می کند و درآینده نزدیک نیز اولین 
نشریه تخصصی کودک که با محوریت پدر و مادر و بیان 
مسائل مربوط به کودک در زمینه های تربیتی روانشناسی 

و درمانی است، را راه اندازی خواهد کرد.

سینما و تلویزیون

»لیال حاتمی« هم برای اولین بار 
به شبکه نمایش خانگی می آید

»تلگرام«  فیلم  در  اصالنی  فرهاد  و  حاتمی  لیال 
حضور دارند. فریدون جیرانی اولین سریال نمایش 
خانگی اش را به تهیه کنندگی سعید ملکان می سازد. 
ساعد سهیلی، ماهور الوند و ویشکا آسایش دیگر 

بازیگران این سریال هستند.

جواد رضویان با خوراک الزانیا 
به سینما می آید

با دریافت پروانه نمایش فیلم سینمایی “الزانیا” به 
کارگردانی “حسین قناعت” در صف اکران تابستانی 
سینمای ایران قرار گرفت و بار دیگر گیشه تابستان 
شاهد حضور یک اثر کمدی دیگر باشد. این فیلم 
با حضور جواد رضویان، ارژنگ امیرفضلی، بهنوش 
بختیاری از جمله پربازیگرترین آثار سینمای ایران 
از  اثر  در سال 97 محسوب می شود و کارگردان 
تمامی پتانسیل بازیگران کمدی استفاده کرده است.

اولین عکس از طناز طباطبایی 
در فیلم »طال«

نگار جواهریان، هومن سیدی، هدی زین العابدین 
و طناز طبابایی در فیلم “طال” به تهیه کنندگی 

رامبد جوان بازی می کنند.

فیلمنامه انیمیشن »شهرزاد دختر 
شرقی« را نوشته شد

محمدرضا سرشار نویسنده، درباره تازه ترین اثر خود 
ابراز کرد: به فضل الهی سرانجام نگارش فیلمنامه 
مجموعه  پویانمایِی »شهرزاد دختر شرقی« در ۵۲ 
قسمت، هر قسمت 1۲ دقیقه با موفقیت به پایان 
سینما  خانه  فیلمنامه  بانک  در  آن  طرح  و  رسید 
نمادهای  بودن  دارا  با  شهرزاد  الگوی  شد.  ثبت 
توانمند است  شرقی، دختری شاد، مهربان، زیبا و 
می رسد. اهدافش  به  خود  تالش  و  درایت  با  که 

فیلم به یاد ماندنی »جان سخت« با بازی بروس 
ویلیس سی امین سالگردش را جشن گرفت.

کمپانی فاکس قرن بیستم ۳0 ساله شدن فیلم 
»جان سخت« را با نمایش آن در فضای بیرونی 
برج فاکس پالزا که در این فیلم لوکیشن برج 
داستان بود، جشن گرفت. مجموعه فیلم های 
»جان سخت« شامل ۵ قسمت است که اولین 
 ۲01۳ در  آن  پنجمین  و   19۸۸ سال  آن ها 
ساخته شد. شخصیت اصلی این فیلم ها جان 
او  است.  ویلیس  بروس  بازی  با  مک کالین 
بازرس پلیس نیویورک است و در هر قسمت خود 
را درگیر یک حمله تروریستی می بیند. بازی ها 
فیلم  این  اساس  بر  زیادی  و کمیک بوک های 
ساخته و نوشته شده اند. این مجموعه که با بودجه 
۳90 میلیون دالر ساخته شد، نزدیک به یک و 
نیم میلیارد دالر در سراسر جهان فروش کرد.

»جان سخت« ۳۰ ساله شد

بریدگی با کاغذ، همیشه دردناک است. یکی 
کاغذ  با  برش  که  است  این  درد  دالیل  از 
معموال در حساس ترین قسمت های بدن مانند 
انگشتان، لب ها یا زبان رخ می دهند. شبکه های 
عصبی این نقاط بدن می توانند احساس فشار، 
بیشتری  وضوح  با  را  زخم  و  سرما  گرما، 
مشخص کنند. حتی مغز، نواحی خاصی برای 
دریافت سیگنال های منتشر شده از این نواحی 
دارد. حساسیت باال موجب می شود انگشتان، 
لب ها و زبان، بسیار بهتر از حد معمول عمل 
نواحی،  این  در  جراحت  ترتیب  بدین  و  کنند 
دردناک تر است. این نواحی حساس، همیشه 
مورد استفاده ما هستند و همین موضوع موجب 
می شود زخم دوباره سر باز کند و درد تشدید 
را  پوست  فیبرهای عصبی  شود. عمق زخم، 
به  می تواند  عمیق  زخم  و  می کند  تحریک 
فیبرهای عصبی آسیب برساند و توانایی ارتباط 

آنها را با مغز کاهش دهد.

دلیل دردناک بودن 
بریدگی با کاغذ چیست؟

علمی و فناوری

عکس: رضایی

مولفان، چاپ کتاب هایشان
را به ناشران بومی بسپارند

گفتگوی اختصاصی آوا با نویسنده کتاب »پیام بندگی«

به  پاسخ  در  رسانه  کارشناس  و  منتقد  صلح جو،  طهماسب 
این سوال که امروز شاهد تولید طنز های سخیف و بی ادبانه 
استندآپ کمدی های  آن  بارز  تلویزیون هستیم مصداق  در 
»خنداننده شو«؛ نظر شما در این باره چیست، اظهار کرد: من 
اعتقاد ندارم ما حتماً باید به دنبال درون مایه های طنز فاخر 
باشیم یا اصاًل برای طنز و کمدی، طبقه بندی قائل شویم؛ این 
بدسلیقگی است. چرا که اساساً کمدی و طنز بایستی از درون 
یک گستاخی، بی ادبی و حتی پررویی، شکل بگیرد. طنز و 
کمدی به وجود نمی آید، مگر سدی از قواعد و قراردادهای 

تکراری زندگی های اجتماعی و فردی شکسته شود.  
وی با بیان اینکه به هر قیمتی خندیدن معنایی ندارد، تأکید 
کرد: خیلی جالب نیست به هر قیمتی بخندیم؛ زیرا تماشاگر 
ما برای خندیدن یک سلیقه و روحیه متفاوتی دارد. اگر فضای 
می خندد.  حتماً  برساند،  لذت  اوج  به  را  او  موجود  کمدی 
فکر  من  نمی خندد!  کسی  زور  به  هیچ گاه  ایرانی  مخاطب 
ما  فرهنگی  مدیریت  اشتباهات  بزرگترین  از  یکی  می کنم 
به  که  است  این  باورشان  است.  مخاطب  گرفتن  دست کم 
القا کنند. نه این طور نیست! مردم  مردم خوراک فرهنگی 
خودشان خوراک فرهنگی شان را به دست می آورند اگر یک 
موقعیتی برایشان جذاب باشد، معطوف آن می شوند. باید به 

معیارهای هنری و رسانه ای مردم توجه کرد؛ وقتی می بینیم 
آن  به  نیست  سازگار  مردم  سلیقه  با  رویکردی  یا  و  کاری 
نکته رسیدگی کنیم. چرا که عرصه نمایشی نیاز به استقبال 
و  برنامه سازی  بایستی طوری  امر  متولیان  و  دارد  مخاطب 

سریال سازی انجام دهند که مردم لذت ببرند. 
البته در عین قبول  اظهار کرد:  وی درباره »خنداننده شو«، 
نداشتن تقسیم بندی ها درباره طنز و کمدی، »خنداننده شو« 
هم  باز  ولی  ندارد.  محبوبیتی  و  جذابیت  هیچ  روزها  این 
مدیران رسانه ملی بایستی برای سنجیدن معیارها و شناخت 
سلیقه های مردم به سطح استقبال و انتقادات جامعه توجه 
کنند. دنبال علت استقبال ها بروند و ببینند چقدر مردم و به 
برنامه و سریال  به فالن  نارضایتی نسبت  چه دلیل سطح 
دارند. آن وقت مطمئن باشید بهترین نتایج به دست می آید 
تولید  مخاطب پسند  هنری  و  فرهنگی  آثار  نهایت  در  و 
که  کنیم  تجویز  نسخه  مردم  برای  نمی توانیم  ما  می شود. 
فالن برنامه و سریال را ببینید. واقعاً یک امر طبیعی است 
برنامه های  مشتاق  و شخصی هم  ببیند  که مخاطبی طنز 
مذهبی یا فلسفی عمیق باشد. این سطحی نگری ها در بستن 
کنداکتور و برنامه ها، به عدم شناخت مخاطب توسط مدیران 

ما برمی گردد.

کشف و انهدام شبکه کودتای آمریکایی »نقاب« در پایگاه هوایی خلبان شهید نوژه همدان یکی از مهمترین 
رویدادهای تاریخ انقالب اسالمی در 1۸ تیر ماه 1۳۵9 است؛ کشف این کودتا را به روایت آیت ا... خامنه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی که در کتاب »کودتای نوژه« آمده است، بازخوانی می کنیم.
ماجرای اطالع من از کودتایی که در پایگاه شهید نوژه قرار بود اتفاق بیفتد، به این شکل بود که شبی حدود 
اذان صبح، دیدم که در منزل ما را می زنند، به شدت هم می زدند، من از خواب بیدار شدم؛ رفتم دیدم آقای 
مقدم است؛ گفت: یک ارتشی آمده و می گوید با شما یک کار واجب دارد. گفتم:  کجاست؟ گفتند:  در اتاق 
نشسته. داخل اتاق پاسدارها شدم، دیدم شخصی دم در تکیه داده به دیوار، کسل و آشفته و خسته و سرش را 
فرو برده بود. گفتم: شما با من کار دارید؟ بلند شد و گفت: بله. گفتم: چه کار دارید؟ گفت:  کار واجبی دارم و 
فقط به خودتان می گویم. من حساس شدم، گفتم: من نمازم را بخوانم، می آیم. پس از نماز او را به داخل حیاط 
آوردم، گوشه حیاط نشستیم، گفت: کودتایی قرار است انجام شود. گفتم: قضیه چیست و تو از کجا می دانی؟ 
او شروع کرد به شرح دادن، گفتم: شما چطور شد آمدی سراغ من؟ او ماجرای خود را تعریف کرد که جالب 
بود. آثار بی خوابی شب، خیابان گردی، خستگی، افسردگی شدید و سراسیمگی در او پیدا بود، حرفش را مرتب 
و منظم نمی زد و من مجبور بودم مکرر از او سوال کنم. خالصه آنچه گفت، این بود که در پایگاه همدان، 
اجتماعی تشکیل شده و تصمیم به یک کودتایی گرفته شده، پول هایی به افراد زیادی داده اند، به خود من 
]خلبان[ هم پول دادند. عده ای از تهران جمع می شوند؛ می روند همدان و شب در همدان این کار انجام می گیرد. 
بعد می آیند تهران، جماران و چند جا را بمباران می کنند. پرسیدم کی قرار است این کودتا انجام بگیرد؟ گفت: 
امشب و شاید فردا شب. من دیدم مساله خیلی جدی است و بایستی آن را پیگیری کنیم. با اینکه احتمال 
می دادم او حال عادی نداشته باشد، یا سیاستی باشد که بخواهند ما را سرگرم کنند، اما اصل قضیه این قدر 
مهم بود که با وجود این احتماالت، دنبال آن باشیم. گفتم: شما بنشین تا من ترتیب کار را بدهم. ضمناً آقای 
هاشمی، شب منزل ما بود. به آقای هاشمی گفتم: چنین قضیه ای است. بعد تلفن کردم به محسن رضایی که 
آن موقع مسئول اطالعات سپاه بود. گفتم: فوری بیا اینجا.  آن جوان را خواستیم آمد یکی دو ساعت با هم 
صحبت کردند و اطالعاتش را یادداشت کردند. مقطع مقطع می گفت، اما مجموعاً اطالعات خوبی به دست 
آمد. محل تجمع آنها پارک الله )تهران( بود، اما او اسم پارک را ظاهراً نمی دانست. جایش را می دانست... پس 
از اخذ اطالعات، خلبان می خواست به منزلش بازگردد. او می ترسید که اواًل: ما منزل او را شناسایی کنیم و بعداً 
مشکلی برایش پیش بیاید. ثانیاً کودتاچیان او را ببینند با شخصی می رود که احتمااًل پاسدار است، به او ظنین 
شوند و او را بکشند. می گفت:  خودم می روم. من گفتم: نه تو را با ماشین می فرستیم، اما با پاسدارها حاضر 
نبود، برود. یکی از پاسدارها که ریشش را می تراشید، گفت:  این خوبه، مرا ببرد. او را به طرف خیابان آذربایجان 
برد، یک جایی می گوید من را پیاده کن. معلوم بوده که خانه اش آنجا نیست، در یک مینی بوس سوار می شود 

و دیگر از او خبری نشد«.

روایت رهبری از کشف کودتای آمریکایی در پایگاه نوژه

»خنداننده شو« هیچ جذابیت و محبوبیتی ندارد

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6۰۳77۰7۰۰۰۰24111
شماره کارت بانک ملی: 
6۰۳79918998819۳6

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6۰6۳7۳7۰۰۰۰۰754۰  

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت
 از سازمــان مدیریـت حمـل و نقـل 

بار و مسافـر شهـرداری بیرجند 
و تنها نماینده رسمی اتحادیه 
تاکسیرانی  های سراسر کشور

اقدام به جذب رانندگان تاکسی 
به صورت رایگان می نماید. 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

  32223900 - 09155631886 مخملباف

نخستین مجری طرح تحویل و نصب
باطری در محل در اسرع وقت )شبانه روزی(

خیابان قدس- بین قدس 11 و 13- 
نرسیده به باشگاه فرهنگیان   09155626247

باطـری تلفنی 724 عـدل
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 بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری
صمد بهرنگی

یکی از مردها احمد حسین را با دست زد و دور کرد . 
احمد حسین دوید و جلویشان را گرفت و التماس کرد 
آقا یک قران بده ... یک قران که چیزی نیست ... ترا 
خدا ... از جلو ما که رد می شدند ، مرد  پس گردن احمد 
 حسین را گرفت و بلند کرد و روی شکمش گذاشت روی 
نرده ی کنار خیابان . سر احمد حسین به طرف وسط 
خیابان آویزان بود و پاهایش به طرف پیاده رو احمد حسین 
دست و پا زد تا پاهایش به زمین رسید و همانجا لب جو 
ایستاد و دو تا دختر جوان با یک پسر جوان خنده کنان از 
دست چپ می آمدند . دخترها پیراهن های خوش رنگ 
و شادی  بپوشیده بودند و در دو طرف پسر راه می رفتند. 
احمد حسین جلو دوید و به یکی از دخترها التماس کرد: 
خانم ترا خدا یک فران بده ... گرسنه ام .... یک قران که 
چیزی نیست ... ترا خدا ! ... خانم یک قران ! . دختر اعتنایی 
نکرد . احمد حسین باز التماس کرد ، دختر پولی از کیفش 
در آورد ، گذاشت کف دست احمد حسین . احمد حسین با 
شادی برگشت پیش ما و گفت : من هم می ریزم : پسر 

زیور گفت : پولت کو؟
 

ادامه دارد....

بسیاری از افراد شهامت زندگی کردن
 رویاهای خود را ندارند چون 

که از مردن می ترسند.

ابتدا اندیشه می آید؛ بعد سازماندهی آن اندیشه به ایده 
ها و طرح ها؛ بعد تبدیل آن طرح ها به واقعیت. آغاز، 
همانطور که مشاهده خواهید کرد، در تخیل شماست.

ای شعله ای از پرتو رویت خورشید
رویم ز غمت زرد شد و موی سفید

از وصل تو هر که بود در جمله جهان
بر داشت نصیبی و من خسته امید

قهرمان واقعی همیشه به اشتباه قهرمان 
شده است؛ او رویای این را دارد

 که مثل هر کس دیگری، بزدلی راستگو باشد.

دوست خیالي که واقعا دوستت باشه خیلي 
بهتر از یه دوست واقعیه که خیال میکني 

دوستته ) امین حیایي- چه کسي امیر را کشت(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

و هر گاه خویشاوندان یتیمان و مستمندان در تقسیم ]ارث[ حاضر شدند ]چیزی[ از آن 
را به ایشان ارزانی دارید و با آنان سخنی پسندیده گویید. سوره نساء/ آیه 8

حدیث روز  

معرفت و کمال دیانت مسلمان، ترِک کالم بی فایده و کم جدل کردن، و حلم و صبر و خوشخویی اوست.
امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

چطور حرف به کرسی می نشیند؟
گاهی فکر می کنید، کاش نیرویی داشتید تا هر کسی را که 
می خواستید، متقاعدش می کردید. کار پیچیده ای نیست 
و نیاز به نیروی شگفت انگیزی هم ندارد، فقط کافی است 
کمی روی داشته هایتان کار کنید. شما با ساده ترین کلمات 
می توانید حرف تان را به کرسی بنشانید تا روابط تان با 

دیگران گرم و صمیمانه تر شود.
راهکاری برای متقاعد کردن دیگران به سادگی  

اصوال به کسی می گویند آدم خوش سر و زبان که قادر باشد 
با چهار کالم حرف زدن آدم های دیگر را متقاعد کند کاری 
که او می خواهد را انجام دهند. سالح مخفی این افراد »فرو 
کردن خود در دل دیگران« است. با همین زبان ۱۰ سانتی 
متری شان کاری می کنند که نه تنها شیفته ی نظراتشان 
بشوید، بلکه کشته و مرده ی خودشان هم بشوید. البد می 

پرسید رازشان چیست؟
مخاطب خودشان را می شناسند

آدم خوش سر و زبان مخاطب خودش را مثل کف دستش 
می شناسد و از این شناخت برای صحبت کردن به زبان او 
استفاده می کند. اگر بداند طرفش خجالتی است با لحنی 
آرام سر صحبت را باز می کند و اگر بداند مخاطبش پر 
جنب و جوش و قاطی پاتی است، پرحرارت سخن می راند. 
موقع گفتگو هر کسی قلق خودش را دارد و به کار گیری 
ظرافت در این راه باعث خواهد شد حرف هایتان راهی به 

گوش دیگران پیدا کند.

نقطه مشترک پیدا کنید
نقطه  مختلف  موضوعات  و  مسائل  مورد  در  زیادی  افراد 
نظرات مشابهی دارند. به مخاطبین خود نشان دهید که افکار 
و ایده های شما با مال آنها سازگار است. باید خودتان را 
جای آنها بگذارید، نگرانی های آنها را بفهمید و نسبت به 

احساساتشان همدردی نشان دهید.
واضح و دقیق حرف می زنند

آدم خوش سر و زبان قادر است محتویات داخل ذهنش 
را خیلی سریع و واضح برای دیگران بیان کند نه اینکه 
پت پت کند و حرف های اضافه بزند. اگر به چیزی که 
آنگاه  باشید،  داشته  احاطه  خوبی  به  آورید  می  زبان  بر 
توضیح دادن آن به کسی که با آن موضوع آشنا نیست، 

کار چندان سختی نخواهد بود.
تصویرسازی می کنند

تحقیقات علمی نشان می دهند که آدم ها با تصویرسازی 
زودتر قانع می شوند. آدم های خوش سر و زبان گنجینه ی 
قدرتمندی از تصاویر ذهنی دارند که موقع صحبت کردن به 
خوبی از آن  استفاده می کنند. وقت هایی که موضوعات بیش 
از حد انتزاعی باشند و نتوان تصویری از آنها ارائه داد، آدم خوش 
سر و زبان شروع می کند داستانی تعریف کند که به ایده اش 
زندگی ببخشد. اگر داستان خوبی تعریف کنید، تصویری از 
حرف های شما در ذهن گیرنده ایجاد می شود که به سختی 

فراموش می شود و به راحتی به یاد آورده می شود.

می دانند چه زمانی باید عقب نشینی کنند
سخنان ضربتی با مقوله ی خوش سر و زبانی به هیچ رقم 
آبشان در یک جوی نمی رود؛ در نتیجه با مالیمت برخورد 
کنید. آژیر زدن شما باعث می شود که بیفتند جلوی شما و 
راه را بهتان ببندند. اگر مو الی درز حرفتان نمی رود پس 
نگران چه هستید؟ آمبوالنس را خاموش کنید و اجازه بدهید 
زمان کار خودش را بکند. معموال ایده های خوب مثل ترشی 

بندری هستند. زمان می برد تا جا بیفتند.
لبخند می زنید

تان  و دوست  کنند  باور  را  دیگران شما  اگر می خواهید 
داشته باشند، موقعی که باهاشان صحبت می کنید لبخند 
بزنید تا آن ها هم بی اختیار لطف شما را جبران کرده و 
زبان  و  سر  خوش  های  آدم  برگردانند.  شما  به  لبخندی 
را زیاد در حال لبخند زدن می بینید، چون شور و شوق 
خاصی برای محقق شدن ایده هایشان در سر دارند و این 

خوشحالی شان واگیردار است.
مختصر و مفید صحبت می کنند

اختصاص  خود  به  را  دیگران  وقت  از  نیمی  افراد  بعضی 
می دهند و سعی می کنند با گزافه گویی و حاشیه دادن 
به گفتارشان شنونده را از عمق مساله آگاه کنند، اما این 
نحوه صحبت کردن صحیح نیست. صحبت و ابراز عقیده 
زمانی ارزش دارد که بتوانید با جمالت کوتاه خود همه چیز 

را سریع به شنونده انتقال دهید.

به نظر و عقاید مخالف دیگران احترام بگذارید
فراموش نکنید عقیده انسان ها با یکدیگر متفاوت است. اگر 
ما انسان ها کمی از غرور فاصله بگیریم، اجازه نمی دهیم 
اختالف نظرمان به کشمکش عمیق تبدیل شود. الزم است 
کمی کوتاه بیاییم و از خود انعطاف نشان دهیم. سعی کنید 
خیلی دوستانه و در کمال آرامش با طرف مقابل صحبت 
کنید و با ارائه دلیل منطقی صحت گفتارتان را آشکار سازید.

صحت گفتارتان را آشکار سازید
مصالحه و سازش اساس یک گفت وگوی مناسب است. 
مخاطب تان را درک کنید و به گونه ای رفتار کنید که مورد 
پسند هر دو طرف باشد؛ در این صورت سریع تر به توافق 
می رسید و می توانید روابط خود را با وی صمیمانه تر سازید.

سکوت را مهم ترین نکته در گفت وگوی متقاعدکننده بدانید. 
به خاطر داشته باشید یکی از بهترین روش ها برای متقاعد 
کردن شنونده، رعایت سکوت از سوی شماست، زیرا سکوت 

موجب می شود طرف صحبت تان بهتر تصمیم بگیرد. 
 جالب و دلچسب باشید

وقتی با یکنواختی صحبت کنید، کم کم شنونده هایتان را از 
دست خواهید داد. باید با انرژی و جالب صحبت کنید، نشان 

دهید که خودتان هم از نظراتتان به هیجان آمده اید.
یادتان باشد، »تاثیر گذاری مثل یک حساب پس انداز است. 
هرچه کمتر از آن بردارید، سود بیشتری رویش می آید.« بدانید 

که قدرت خود را کجا و چطور استفاده کنید.

شخصیت افراد را بشناسید

شخصیت  می دهد  نشان  دانشمندان  جدید  تحقیقات 
انسان ها به طور دقیقی در ظاهر آن ها نمود پیدا می کند 
به شخصیت  می توان  افراد  ظاهری  روی شکل  از  و 

درونی آن ها پی برد.
افراد  شخصیت  به  کردن  نگاه  با  شدند  متوجه  آن ها 
مانند  آن ها  اخالقی  خصوصیات  درستی  به  می توان 
میزان اعتماد به نفس، برون گرایی یا درون گرایی و حتی 

درستکاری آن ها را معین کرد.
شرکت کنندگان در این تحقیق چندین گروه از چند 
آن ها  از  که  بودند  کمبریج  دانشگاه  جمله  از  دانشگاه 
نفر سعی کنند  از تصویر چند  استفاده  با  خواسته شد 

شخصیت آن ها را حدس بزنند.
در این تحقیقات از افرادی که عکسشان گرفته می شد و 
در اختیار شرکت کنندگان قرار می گرفت خواست شد در 
دو حالت متفاوت اقدام به عکس برداری از خود کنند که 
در یک حالت مطابق با معیارهای خواسته شده محققان 
بود و در حالت دیگر شخص بر اساس تمایالت خودش 

در برابر دوربین ژست می گرفت .
در نهایت محققان متوجه شدند قضاوت هایی که در مورد 
افراد از روی عکس آن ها می شود بسیار به شخصیت 

افراد در عکس شبیه است.
از  افرادی  که  زمانی  داد  نشان  دانشمندان  تحقیقات 
زدن شخصیت یک  در حدس  تصویر سعی  دو  روی 
فرد می کنند، حدسیات آن ها دقیق تر است و بیش تر به 
واقعیت نزدیک است. محققان متوجه شدند زمانی که 
فردی بر اساس تمایالت و فاکتورهای مورد نظر خودش 
در برابر دوربین عکس برداری می کند بیش تر از حالتی 
که بر اساس معیارهای دانشمندان در برابر دوربین ژست 

می گیرد شخصیت خود را فاش می کند.

649
852

47
2194

67
3861

54
917

723
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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215638749

948715632

763492581

531264978

872359416

496871253

129543895

684127395

357986124

جدول سودوکو

تعویض روکش دسته دو با نوتهـران روکـش

خیابان قدس، نبش قدس غربی 5، حدفاصل میدان قدس و چهار راه عدل  09159659102 - مختاری

پخش روکش صندلی انواع خودرو داخلی ، خارجی و کلیه تزئینات خودرو
روکش ، کف پوش ، لوکس

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه
تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

را تجربه کنید.   09158668002
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کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
09036240644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 

انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 
 09156655054 

رستوران و جگرکی واقع 
در خیابان ارتش با کلیه لوازم

 به فروش می رسد.
 09368990531

32218318

به یک نفر آقا با ظاهر مناسب
 و سالمت جسمی و روحی 

با موتورسیکلت جهت کار در 
شرکت به عنوان پیش خدمت 
و کار پرداز نیازمندیم. واجدین 
شرایط با شماره 32323292 

تماس حاصل فرمایند.

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

تخریب و بازسازی ساختمان
09302761630 -09155626033

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط 
قاریان قرآن انجام می گردد و عواید آن 

صرف بیماران سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی
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مصرف چای و خطر کم خونی 
در خانم ها

مصرف چای در حد متناسب می تواند مفید باشد 
و مصرف بیش از حد چای نه تنها نمی تواند مفید 
واقع شود، بلکه خطراتی نیز برای سالمتی افراد 
اندازه  از  بیش  برای مثال مصرف  دارد.  در پی 
چای در خانم ها به خصوص در سنین باروری 

و  تأکید  خانم ها  به  می شود.  آهن  فقر  موجب 
توصیه می شود در سنین باروری و شیردهی و 
هم چنین در صورت ابتال به کم خونی به میزان 
باید  نیز  آقایان  کنند.  مصرف  چای  متناسب 
متناسب  به مقدار  باشند چای  به خاطر داشته 
مصرف کنند؛ زیرا نه تنها موجب کاهش احتمال 
بیماری های قلبی و عروقی نمی شود بلکه باعث 
شد. خواهد  بیماری  این  بروز  احتمال  افزایش 

 چغندرقند برای عملکرد روده 
مفید  است

چغندرقند در درجه اول حاوی فیبر بدون چربی 
است، به همین دلیل برای عملکرد روده بسیار 
معدنی  مواد  و  منیزیم  از  غنی  است.  مناسب 
از  تا عضالت پس  کند  می  که کمک  است 
ورزش های فیزیکی بهتر و قوی تر کار کند. 

بخشد.کیفیت  می  بهبود  را  پروتئین  انتقال 
را  معده  در  خوب  باکتری  و  کولون  مقدار  و 
افزایش می دهد. چغندر حاوی  تقویت و  نیز 
هضم  از  بعد  که  است  طبیعی  های  نیترات 
شود.  می  تبدیل  اسیدنیتریک  به  بدن  در 
گشادشدگی  و  سازی  آرام  به  اسیدنیتریک 
عروق خونی کمک کرده و در نهایت با بهبود 
جریان خون موجب کاهش فشارخون می شود

یک تکه لیمو کنار تخت خود 
قراردهید

مورچه ها، مگس ها و پشه ها و دیگر حشرات 
مزاحم را در نظر بگیرید، بعید است در خانه ای 
که بوی لیمو بدهد بمانند و دیگر نیاز نیست 
شیمیایی  حشره کش های  بابت  هزینه ای 
بپردازید. نه تنها لیمو بوی دلپذیری دارد بلکه 

خواص ضدباکتری هم دارد و به خوبی هوای 
اتاق را پاکیزه می کند. می توانید شاخه های 
لیمو  به جای گلدان، در تکه های  را،  میخک 
فرو کنید. رایحه  مرکبات باعث آرامش سیستم 
می  کاهش  را  اضطراب  شود،  می  عصبی 
کمک  روانی  فشارهای  از  رهایی  به  و  دهد 
باعث  آن  رایحه   روزانه   استنشاق  کند.  می 
شود. می  فرد  حافظه   و  روانی  فعالیت  بهبود 

سرگیجه هنگام بلندشدن
نشانه چیست؟

  
دالیل این مسئله به خوبی مشخص نیست، اما 
تحقیقات نشان داده مشکالت سالمت تاثیرگذار 
بر عروق خونی نظیر فشارخون باال و دیابت، با 
 ریسک باالی زوال عقل مرتبط هستند. تصور 
می شود اختالل در جریان خون به مغز دلیل 

این مشکل باشد. وقتی فرد به ناگهان می ایستد 
فشارخونش به شدت اُفت می کند. این وضع 
و  سرگیجه  نظیر  ناگهانی  عالئم  بروز  موجب 
تاری دید می شود. اختالل در جریان خون به 
این مشکل است. وقوع مکرر فشار  مغز دلیل 
فشارخون(  ناگهانی  )اُفت  اُرتواسپاتیک   خون 
می تواند با کاهش موقت منبع خونی مغز در 
باشد.  داشته  نقش  عقل  زوال  به  ابتال  ریسک 

آشنایی با مواد غذایی پرکالری 
مفید

و  دارد  التهابی  ضد  خاصیت  زیتون  روغن 
مصرف آن برای حفظ سالمت استخوان ها نیز 
مفید است. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون 
دلیل  به  زمینی  دارد. سیب  کالری  حدود ۱۲۰ 
غذایی  مواد  بین  چندانی  کربوهیدرات، شهرت 

ندارد اما این ماده غذایی سرشار از آهن، پتاسیم 
و فیبر است. یک سیب زمینی متوسط همراه با 
دارای ۷۰  مرغ  تخم  دارد.  کالری  پوست ۱۶۱ 
منبع  مرغ  تخم  در  موجود  است چربی  کالری 
قابل توجهی از انرژی را برای بدن مهیا می کند. 
عنصری به نام کولین در زرده تخم مرغ پیدا می 
شود. کولین باعث کاهش ساخت چربی در قلب 
می شود و به بازسازی سلول ها کمک می کند. 

یادداشت

یادداشت

یادداشت

یادداشت

اسکواش بازان استان در لیست برترین های ایران

استعدادیابی  کمیته  توسط  خراسان جنوبی  نونهال  اسکواش  بازان 
فدراسیون به عنوان برترین های ایران معرفی شدند. حسن محسن زاده 
با مربیگری وحید احراری و سید امیرمهدی خراشادی  زاده با مربیگری 
از ۹ سال تحت پوشش کمیته  رضا خراشادی زاده در رده سنی کمتر 
ستادی فدراسیون اسکواش قرار می گیرند. کمیته استعدادیابی فدراسیون 
اسکواش ۷ ورزشکار مستعد و برگزیده سنین کمتر از ۹ سال کشور را 

معرفی کرد که ۲ نفرشان از خراسان جنوبی هستند.

معرفی برترین  های مسابقات ورزش های رایانه ای 
و الکترونیک گرامیداشت 2000شهید استان

مسابقات قهرمانی ورزش های رایانه ای و الکترونیک خراسان جنوبی 
 گرامیداشت دو هزار شهید استان با همکاری گیم نت اسپکتر برگزار شد. 
در این دوره از مسابقات هشت تیم به مصاف یکدیگر رفتند که تیم 
متشکل از امیرحسین رحیمی، سعید راستگو، رضا افروز، فرشی و رحیمی 
بر سکوی قهرمانی ایستادند. همچنین تیم متشکل از نوید غنی فر، علی 
به  جهان تقی  ارسالن  و  غفتانی  احسان  حسینی،  محمد  نوکندی، 

نایب قهرمانی این مسابقات رسیدند.

تالش اسکیت بازان برای آسیایی شدن

به  خراسان جنوبی  فری استایل  ورزشکاران  از  اسکیت  فدراسیون 
کرد.  دعوت  کره جنوبی  آسیایی  مسابقات  انتخابی  ملی  تیم   اردوی 
سال   ۱۶ تا   ۱۲ پسران  آزاد  دستجات  اسکیت  قهرمانی  مسابقات  در 
نوشهر، محمدمنیب  در  )اسپیداساللوم(  فری استایل  ملی  تیم  انتخابی 
احمدی مقدم از خراسان جنوبی با گردن آویز برنز بر سکوی سوم رقابت ها 
ایستاد. در رده سنی باالی ۱۶ سال این دوره از مسابقات نیز امیرحسین 
برنز مقام سوم رقابت ها  با کسب نشان  از خراسان جنوبی  اعتمادی نیا 
را از آن خود کرد. محمدمنیب احمدی مقدم و امیرحسین اعتمادی نیا 
در پی کسب نشان های برنز این مسابقات به اردوی آمادگی اعزام به 

رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ کره جنوبی راه یافتند.

تلف شدن 15 رأس گوسفند در مختاران
  

۱5 رأس گوسفند بر اثر برخورد خودرو در روستای مختاران شهرستان 
اثر  بر  سربیشه تلف شدند. مدیرصندوق بیمه کشاورزی استان گفت: 
روستای  جاده  در  در حال حرکت  گله  با  برخورد یک دستگاه خودرو 
مختاران ۱5 رأس گوسفند بیمه شده از یک دامدار، تلف و 3 رأس زخمی 
شدند. جواد غنچه با بیان اینکه گوسفندان تلف شده بیش از این تعداد  
است، افزود: این تعداد گوسفند زیرپوشش بیمه پایه هستند و براساس 

نوع گوسفند غرامت به دامدار پرداخت می شود.

حوادث استان

ورزش استان

سال ۱353 اوایل دوران افتتاح زورخانه امیرعرب به همت پیر مرشد کهنه سوار مرحوم غالمحسین قمری 
از راست:  سیدکاظم طباطبایی. مرحوم مسلم تخم پاش .غالمرضا عسگری.      گردآورنده: اصغری

 داده نما

نگهداری از مواد غذایی نگرانی های زیادی را به وجود می آورد، به ویژه 
هنگامی که محصوالتی که در یخچال نگه می داریم جزو فرآورده های 
گوشتی باشند این سواالت و نگرانی ها بیشتر هم خواهد شد. در اینجا 
دستورالعمل هایی ارائه شده که نشان می دهند چه مدت می توان یک 
محصول غذایی را در یخچال نگهداری کرد و خوردن کدام غذاهای 

مانده در یخچال ضرری برای بدن ندارد.
مرغ خام را تنها می توان یک یا دو روز در یخچال آن هم در دمای ۴۰ 

درجه فارنهایت )کمتر از 5 درجه سانتی گراد( یا سردتر نگهداری کرد 
 اما می توان آن را تا یک سال در فریزر  و در دمای ۰ درجه فارنهایت
 ) ۱۶ - درجه سانتی گراد( یا سردتر نگهداری نمود. مرغ های پخته 
شده  را نیز می توان چند روز در یخچال نگهداری کرد و نباید بیش از 
دو تا شش ماه در فریزر نگهداری شوند. مراقب باشید این ماده غذایی را 
بیش از مدت زمان ذکر شده نگهداری نکنید چون ضررهای بی شماری 
برای بدن دارد. همچنین گوشت قرمز را می توان تا 5 روز در یخچال 

نگهداری کرد و این ماده غذایی ۴ تا ۱۲ ماه نیز در فریزر سالم می ماند. 
گوشت پخته شده نیز، سه تا چهار روز در یخچال قابل نگهداری است و 

می توان آن را دو تا شش ماه هم در فریزر نگهداری کرد.
به عالوه گوشت های چرخ کرده مانند گوشت گاو، گوشت گوساله یا 
مرغ می توانند برای یک تا دو روز در یخچال و برای مدت سه تا چهار 
ماه در فریزر نگهداری شوند. باید بسیار مراقب باشید چرا که این گونه 

گوشت ها در یخچال به سرعت فاسد می گردند.

همچنین گوشت های مخصوص ناهار و هات داگ به صورت بسته 
بندی تا دو هفته در یخچال سالم می مانند و باید در عرض سه تا پنج 
روز پس از باز نمودن بسته آن ها خورده شوند )البته هات داگ می تواند 
چند روز دیگر نیز سالم بماند(. می توان این فرآورده های گوشتی را یک 

تا دو ماه در فریزر سالم نگاه داشت.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ماندگاری انواع گوشت در یخچال 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
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قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737
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نشست  در  استاندار  عمرانی  معاون  حسینی- 
خبری از مشخص شدن کنسرسیوم و سرمایه 
گذار بخش خصوصی راه آهن بیرجند -کالشور 

خبر داد.علوی مقدم پیش بینی کرد: این کار تا 
هفته دولت و حتی قبل از آن انجام شود. وی با 
اشاره به این که وضع اعتبارات ، تخصیص ها و 

مشکالت اقتصادی ، پروژه های عمرانی را با 
سختی رو به رو کرده است ، ادامه داد: اکنون 
باید در جنگ اقتصادی همه از مدیر و خبرنگار 
گرفته تا امام جمعه در بیانات خود دقت کرده و 
با تشکیل ید واحده، امید را در جامعه ایجاد کنند.
علوی مقدم تصریح کرد: طی 40 سال گذشته 
در  عمرانی  اقدامات  جمله  از  بسیاری  خدمات 
روستاها انجام شده اما هر چه گام برداریم در شان 

این جامعه ی همیشه همراه نیست.
معاون عمرانی استاندار با بیان این که پروژه راه 
بیرجند - قاین از معدود پروژه هایی است که از 
ماده 56 ) استفاده از تسهیالت بخش خصوصی به 
صورت مشارکتی ( استفاده می کند، عنوان کرد: با 
وجود تنگناهای بسیار طی چند ماه گذشته بخش 

هایی از جاده انجام شد، ولی تاریخی برای اتمام 
این پروژه نمی توانیم بدهیم.

علوی مقدم از مشخص شدن کنسرسیوم و 
سرمایه گذار بخش خصوصی راه آهن بیرجند 
شرکت   3 افزود:  و  داد  خبر  نیز  کالشور   -
از  پس  که  اند  رسیده  تایید  به  و  مشخص 
برگزاری جلسه بانک رفاه کشور برای گشایش 
اعتبار و نهایی شدن کار، کلنگ زنی  تامین 
انجام خواهد شد و پیش بینی می کنیم تا هفته 

دولت و حتی قبل از آن انجام شود.

هزار  و 250 واحد مسکونی آماده واگذاری
آماده  از  همچنین  استاندار  عمرانی  معاون 
شدن هزار و 250 واحد مسکونی در شهرهای 

داد  خبر  واگذاری  برای  نفر  هزار   25 زیر 
اقدام  طرح  نیز  شهر   7 برای  کرد:  بیان  و 
گذشته  هفته  که  داریم  کارآفرینی  مشترک 
از این که  انتقاد  با  5 شهر تصویب شد. وی 
یزد،  از  مصالح  از  اعظمی  بخش  گذشته  در 
داد:  ادامه  شد،  می  وارد  مشهد  و   اصفهان 
به تمام ذیحسابان، مسئوالن مالی و کارپردازان 
تاکید کردیم باید از داخل استان خرید کنند. به 
گفته وی خریدهای 3 پروژه که از استان های 
دیگر بود، بازگشت داده شد و قرار شد از این به 
بعد اگر خرید کاالیی که مشابه آن به صورت 
استاندارد و با قیمت مناسب در استان وجود دارد 
، از استان دیگری انجام گیرد، پول حمل و نقل 

از خود کارپرداز گرفته شود.

و  حمل  و  راهداری  اداره  کل  مدیر  حسینی- 
استان  جز  را  جنوبی  خراسان  ای،  جاده  نقل 
نوین  های  روش  از  استفاده  در  پیشتاز  های 
روسازی  آسفالت دانست و بیان کرد: این روش 
ها عالوه بر باال بردن طول عمر ، به کاهش 
حوادث رانندگی نیز به دلیل اصطکاک باالیی 
صبح  کنند.  می  کمک  کند،  می  ایجاد  که 
دیروز سمینار آموزشی مدیریت کیفیت روسازی 
بتن و آسفالت راه ها با حضور پروفسور مقدس 
و مشاور  امیرکبیر  دانشگاه صنعتی  استاد  نژاد 
ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل، علوی 
مقدم معاون عمرانی استاندار و شهامت مدیر 
اداره راهداری و حمل و نقل برگزار شد. کل 
شهامت در این سمینار با بیان این که سال گذشته 
250 هزار تن آسفالت و 12 هزار و 500 تن قیر با 
مبلغی معادل 50 میلیارد تومان صرف 740 کیلومتر 
از جاده های استان شده است، ادامه داد: با توجه به 
مشکالت مالی موجود، هدف تغییر روش از الیه 
های پرضخامت آسفالت به سمت آسفالت های 
حفاظتی و کم هزینه است. وی با اشاره به این که 
بیش از 2 هزار و 500 کیلومتر از راه های اصلی 
و حدود 800 کیلومتر از راه های فرعی در قالب 
سیستم مدیریت نگهداری روسازی راه اسکن 
شدند، اضافه کرد: اولویت ها نیز در این قطعات 
مشخص شده و با تخصیص اعتبار ابالغی سال 

97، کار را شروع خواهیم کرد.

ساالنه 20 درصد از راه های
 استان باید روسازی شود

از  درصد   20 ساالنه  است  نیاز  وی  گفته  به 
شده  فرسودگی  دچار  که  را  استان  های  راه 
راهداری  اداره  کل  مدیر  دهیم.  پوشش   ، اند 
و حمل و نقل به استفاده از روش های جدید 

میکروسرفیسینگ و روسازی بتنی برای جاده 
سال  طی 2  افزود:  و  کرد  اشاره  استان  های 
گذشته حدود 10 تا 12 کیلومتر اجرا شده و بر 

روی نوع کارکرد آن نظارت داریم.
شهامت از صرفه جویی 50 تا 60 درصدی هزینه 
ها در طول دوره 4 ساله با استفاده از این روش 
ها خبر داد و عنوان کرد: ماندگاری و سرعت این 
روش ها بسیار بیشتر است، با 20 درصد هزینه 

بیشتر عمر  آن طوالنی تر می شود.

مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل همچنین 
برای  پیمانکارها  قرارداد  در  که  تنگناهایی  به 
توجه به مسائل نظام فنی و اجرایی ایجاد می 
شود، اشاره کرد و ادامه داد: طرحی را در همین 
زمینه به معاون وزیر راه و شهرسازی ارائه شد تا 
پیمانکاری که قرار است 3 سال بعد از کار پول 
خود را دریافت کند همچون سرمایه گذار دارای 
حقوق دیده شود، اما فرآیند اجرای طرح بسیار 
طوالنی و نیاز به اخذ مجوز از وزیر داشت به 

همین دلیل فعال مانده است.

رشد و توسعه شهری فقط با اعتبار 
دولتی سال ها طول خواهد کشید

علوی مقدم معاون عمرانی استاندار هم حمل و 
نقل را جز صنایع مهم و پایه ای کشور عنوان کرد 
و گفت: جاده ها به عنوان شریان های اصلی و 
حیاتی جا به جایی بار و مسافر از جایگاه با ارزشی 
برخوردارند و این موضوع به اهمیت نگهداری از 
آن ها می افزاید. وی آموزش های نوین را سنگ 
بنای کار توسعه و نگهداری راه ها اعالم کرد و 

افزود: یکی از مشکالتی که امروزه در استان از آن 
رنج  می بریم، این است هنوز بین نیازها، اقدامات 
و عرضه و تقاضا تعادل برقرار نشده و به یک منشاء 

علمی وصل نشده است.
علوی مقدم در ادامه به برخی عوامل موثر در 
توسعه کیفی و کمی راه ها اشاره و خاطرنشان 
کرد: کمبود اعتبارات و تبدیل آن از نقدی به اسناد 
و اوراق خزانه مشکالتی را در این زمینه ایجاد کرده 
است. وی با تاکید بر این که اگر امروزه بخواهیم 
توسعه و نگهداری راه ها را با اعتبارات دولتی انجام 

دهیم سال ها طول خواهد کشید، بیان کرد: رشد و 
توسعه شهری سریع ولی واریز اعتبارات به صورت 
عادی انجام می شود به همین دلیل باید حضور 
بخش خصوصی با مصالح نوین و کمترین آسیب 

به محیط زیست پررنگ شود.

خراسان جنوبی در عالئم
 جاده ای با کارنامه مثبت می درخشد 

مقدس نژاد استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز 

در حاشیه سمینار نیز با اشاره به این که بین 4 
تا 8 درصد بودجه راهسازی صرف نگهداری از آن 
می شود، اضافه کرد: منابع محدود موجب شده 
به دنبال روش هایی با کمترین هزینه و بیشترین 
عملکرد باشیم.وی با بیان این که چند سالی است 
در خراسان جنوبی ، آسفالت حفاظتی شروع شده 
است، یادآور شد: پیمانکار خوبی از پیمانکاران برتر 
کشور در این استان مشغول کار روی این نوع 
آسفالت است.به گفته وی 25 درصد از مصرف 
روکش آسفالت چیپسر )نوعی آسفالت ارزان تر از 

میکرو سرفینگ( کشور نیز در این استان انجام می 
شود. مقدس نژاد همچنین این استان را از بهترین 
ای جاده  ایمنی  عالئم  مدیریت  در  ها   استان 

دانست.

در حاشیه:
از  یکی  ببندید.  دالر  به  را  پیمانکاران  قرارداد   
پیمانکاران حاضر در جلسه با اشاره به این که 
98 درصد از قطعات راهسازی با دالر خریداری 
می شود، تصریح کرد: با این روند افزایشی قیمت 
دالر، انتظار داریم تعدیل ها را در نظر گرفته و 
حداقل قرارداد پیمانکاران را نیز با دالر ببندید. وی 
با بیان این که اوراق خزانه ای که به پیمانکاران 
داده می شود به دلیل شکل گیری بازارهایی مانند 
خرید و فروش سکه و ارز، سخت به فروش می 
رسد، خاطرنشان کرد: در بخش های مدیریتی 
استان نیز مشکالتی داریم. برای مثال روزی که 
صورت وضعیت را ثبت در سامانه می کنیم، روز 
بعد از آن اداره امورر مالیاتی ارزش افزوده را آن 
هم به صورت نقد می خواهد که علوی مقدم با 
شنیدن این سخنان تاکید کرد: حتما موارد مربوط 
به مدیریتی را پیگیری و با مدیر کل امور مالیاتی 
جلسه ای خواهد داشت. وی همچنین با تاکید بر 
این که اکنون در جنگ اقتصادی هستیم، بیان 
کرد: این جنگ با جنگ نظامی متفاوت است 
زیرا که در آن دشمن را دیده و می توان برنامه 
ریزی کرد، اما اکنون تمام استکبار و غرب متحد 
شدند تا نظام جمهوری اسالمی ایران را متوقف 
کرده و اجازه رشد ندهند.وی وظیفه همه را در این 
شرایط ایجاد امید و خوش بینی به آینده اعالم کرد 
و گفت: در اوضاع کنونی کسی که کار مدیریتی 
می کند بسیار سخت خواهد بود، ولی دغدغه شما 

را منتقل خواهیم کرد و کنارتان هستیم.

بهزیستی گفت:  توانبخشی  امور  معاون  ایرنا- 
مسکن 165 معلول استان برای فراهم کردن 
رفاه محیط زندگی آنان از سال گذشته تاکنون 
تاکنون  مناسب سازی شد. رضازاده اظهارکرد: 
منزل مسکونی بیش از 500 مددجوی بهزیستی 
بررسی شده که بر اساس اعتبار و اولویت مناسب 
سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است. وی با 

بیان اینکه 579 نفر از خدمات مراکز شبانه روزی 
استفاده می کنند، گفت: مراکز شبانه روزی درجه 
یک و 2، ماهانه به ازای هر معلول به ترتیب 640 
دریافت  یارانه  تومان  هزار  و 583  تومان   هزار 
می کنند. رضازاده با اشاره به فعالیت 30 مرکز روزانه 
توانبخشی اظهارکرد: هر مددجوی این مراکز نیز به 
تفکیک درجه یک و 2، در هر ماه 435 هزار تومان 

و 388 هزار تومان یارانه می گیرد. وی یارانه هر 
معلول برای ویزیت در منزل را 448 هزار تومان 
عنوان کرد و گفت: 379 نفر بر اساس آمارهای 
سال گذشته از این خدمات بهره مند می شوند. 
وی ادامه داد: 170 معلول توسط مراقبان آموزش 
دیده خدمات در منزل دریافت می کنند که ماهانه 
به ازای هر نفر 340 تا 385 هزار تومان یارانه تعلق 

می گیرد و 157 نفر نیز توسط اعضای خانواده 
مراقبت می شود که این افراد نیز 200 تا 250 هزار 
تومان ماهانه یارانه دارند. وی اضافه کرد: افراد بی 
سرپرست با نیازهای خاص در مراکز شبانه روزی 
مددجوی  هر  و  دارند  یارانه  تومان  هزار   770
خانه های کوچک که فاقد سرپرست هستند 
یارانه می گیرند.   نیز ماهانه 820 هزار تومان 

رضا زاده میزان یارانه دریافتی بیماران اتیسم را به 
ازای هر نفر 460 هزار تومان عنوان کرد و افزود: 
35 بیمار از خدمات این بخش استفاده می کنند. 
وی با اشاره به وجود 350 مددجو در مراکز حرفه 
آموزی و کارگاه های تولیدی توانبخشی تصریح 
کرد: به این افراد نیز ماهانه بیش از 400 هزار 

تومان یارانه تعلق می گیرد.

معاون  بیدختی،  حسن  گذشته  روز  کاری- 
های  فرودگاه  کل  اداره  هوانوردی  عملیات 
خراسان جنوبی در  نشست خبری  با اصحاب 
رسانه از افزایش 47 درصدی زائران حج تمتع 
در استان خبر داد و تاکید کرد: امسال دو هزار 
و 346 زائر طی 10 عملیات پروازی با محوریت 
17 کاروان از فرودگاه بیرجند عازم سرزمین وحی 
پروازهای  زمان  در  کرد:  تاکید  وی  می شوند. 
حج  هیچگونه خللی در پروازهای داخلی اتفاق 
نخواهد افتاد و یکهزار و 500 مسافر از پروازهای 

داخلی استفاده خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه  طبق هماهنگی های انجام 
شده از همراه و بدرقه کننده های زائران برای 
حضور در فرودگاه ممانعت خواهد شد،  تاکید 
کرد: این افراد فقط در مکان هایی که مشخص 

شده اند، می توانند مسافران خود را بدرقه کنند.

افرادی که مواد مخدر حمل کنند 5 سال 
از سفر حج محروم می شوند

معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه های 
خراسان جنوبی با بیان اینکه با توجه به تجهیز 

دستگاه های امنیتی فرودگاه خروج هرگونه مواد 
غیرمجاز  از فرودگاه بیرجند به صفر رسیده است 
و افراد احتمالی نخواهند توانست تخلفی انجام 
دهند، ادامه داد: افرادی که به هر طریق مواد 
مخدر از آنها کشف شود طبق قانون به مدت پنج 

سال از سفر حج محروم می شوند.
بیدختی درباره لغو برخی از پروازهای فرودگاه 
بیرجند نیز عنوان کرد: پیگیری های زیادی در 
این باره انجام شده و این مشکل فقط مختص 
خراسان جنوبی نیست و دامنگیر تمام شرکت های 
هوایی شده است. وی با اشاره به اینکه تحریم 
های ظالمانه، برخی شرکت های هواپیمایی را 
با مشکل ناوگان مواجه کرده،خاطر نشان کرد: 
با وجود اینکه وظیفه فرودگاه فعالیت در حوزه 
زیرساختی است، پیگیری های الزم را در این 

زمینه با ایر الین ها انجام داده ایم. 

        توانایی انجام بیش از
     50 پرواز در روز را داریم

وی یادآور شد: فرودگاه بیرجند مشکلی از لحاظ 
تعداد پروازها ندارد و به لحاظ زیرساختی توانایی 

انجام بیش از 50 پرواز را در روز داریم.
وی با تأکید بر اینکه زائران سعی کنند هنگام  
کنند، چرا که  استفاده  داخلی  از کاالی  خرید 
اضافه  می شود،  داخلی  کاالی  تقویت  سبب 
کرد: همچنین به زائران توصیه می کنیم به دلیل 
تأخیرات احتمالی پروازها بهتر است ولیمه های 

خود را 24 تا 72 ساعت پس از ورود بگیرند.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای 20 تا 23 

مرداد بیش از یک هزار و 500 مسافر داخلی 
توسط ناوگان حمل و نقل هوایی جابجا خواهند 
شد، خاطر نشان کرد: با احتساب حجاج بیش از 
سه هزار و 800 مسافر داخلی و خارجی  توسط 

ناوگان هوایی جابجا می شوند.
خانواده هایشان  و  حجاج  شد:  یادآور  وی 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  می توانند 
پورتال فرودگاه بیرجند مراجعه و یا با شماره 

32389289و   ،32389288  ،3238900  های 
شماره 199 تماس بگیرند.

در حاشیه  :
و  معدنی  آب  های  بطری  از  نکردن  استفاده   
ظروف یک بار مصرف از محسنات این جلسه بود 
که امیدواریم در سایر جلسات ارگان های مختلف 
شاهد این مهم و حمایت از محیط زیست باشیم. 

۲۰ مرداد انجام می شود؛

70 عنوان کتاب دفاع مقدس در  راستای بزرگداشت 2000 شهید استان 

 مهر- معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از چاپ 70 عنوان کتاب دفاع مقدس خبر داد.رحیم آبادی بیان کرد: در راستای برگزاری کنگره 
دو هزار شهید  استان، 70 عنوان کتاب دفاع مقدس در خراسان جنوبی به چاپ می رسد.وی بیان کرد: این کتاب ها با موضوعات کودک و نوجوان، خاطرات دفاع مقدس، پژوهشی و خاطرات 
رزمندگان هست سال دفاع مقدس چاپ می شود.وی اظهار کرد: تاکنون 80 درصد از مراحل چاپ این کتاب های انجام شده و تا برگزاری کنگره دو هزار شهید استان به اتمام می رسد.

*مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبي از تامین گوشت 
قرمز مورد نیاز بازار و حجاج در عید قربان خبر داد.

* به گفته مدیرکل تأمین اجتماعی  چهاردهمین المپیاد 
ورزشی سازمان تامین اجتماعی در بیرجند برگزار می شود.
* رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند از برگزاری طرح 

اوقات فراغت در 30 پایگاه این شهرستان خبر داد.
*جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
62 نفر در چهار ماه ابتدای امسال بر اثر وقوع 51 فقره 

تصادف در جاده های استان جان باختند.
*به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اداره کل 
محیط زیست خراسان جنوبی،  228 جایگاه تامین آب 

در زیستگاه های حیات وحش  ایجاد شده است.
*فاز اول برق رسانی به مجتمع گردشگری کاه کوه 

شهرستان سرایان آغاز شد.
مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  *معاون 
انقالب اسالمی استان از ابالغ تسهیالت بهسازی و 

نوسازی مسکن روستایی سال 97 خبر داد.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: درختان خرمای 
روستای دهسلم نهبندان در پدیده ای کم سابقه برای 

دومین بار در سال جاری به بار نشستند.
*کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی با 

محوریت تربیت جنسی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
امسال  تابستان  ابتدای  از  فرهنگی  خانواده   1726*

تاکنون در استان اسکان گرفتند.
*در مراسمی حسینی تلگردی به عنوان رئیس جدید 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی درمیان معرفی شد.

اخبار کوتاه وعده کلنگ زنی راه آهن تا هفته دولت

خراسان جنوبی پیشتاز استفاده از روش های نوین روسازی آسفالت

مسکن 165 معلول مناسب سازی شد

سفر اولین کاروان  حجاج  به سرزمین وحی

 برگزاری کارگاه تربیت تسهیل گر 
تاب آوری اجتماعی در دانشگاه بیرجند 

دادرس مقدم-در اجرای طرح ملی توان افزایی و تاب 
آوری اجتماعی زنان در خراسان جنوبی، کارگاه تربیت 
تسهیل گر تاب آوری  اجتماعی در دانشگاه بیرجند برگزار 
شد. خامسان عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی 
و روانشناسی دانشگاه  بیرجند و مجری طرح ملی توان 
افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان در استان در این باره 
گفت : تاب آوری اجتماعی یعنی توانایی مقاومت در برابر 
ریسک و فشارهای روانی که به انسان  وارد می شود. وی 
اظهار کرد:  کارگاه مذکور طی 2 روز  در پردیس شهدای 
دانشگاه بیرجند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و 
با هدف توان افزایی توانمندی زنان خانوار  با همکاری دفتر 
امور بانوان استانداری و موسسه رویش روان و تندرستی 
برگزار گردید.در این کارگاه 17نفر تسهیل گر از سمن 
های استان آموزش های الزم را دریافت نمودند.شایان 
ذکر است ، در مرحله اول طرح  که با مسئولیت دانشگاه 
بیرجند طی سال گذشته  انجام شد، کتاب “ تسهیل گری 
تاب آوری  اجتماعی” توسط دکتر احمد خامسان نگاشته 
و به چاپ رسید و در سال جاری این کتاب به عنوان 

محتوای مصوب در سراسر کشور اجرا می شود.

 استان،  غرفه برتر یازدهمین نمایشگاه 
سراسری صنایع دستی کرمانشاه  

ایسنا-معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان گفت:   از غرفه خراسان 
جنوبی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان کرمانشاه 
به عنوان غرفه برتر تجلیل شد. عباس زاده گفت: در مراسم 
اختتامیه این نمایشگاه در بخش غرفه های ورک شاپ از 
رحمت ا.... نوخواه در رشته تراش سنگ های قیمتی از 
خراسان جنوبی، طاهره خدامی رشته گالبتون دوزی 
از هرمزگان، مونا زنده دل رشته منبت چوب از گیالن، 
ابراهیم یوسفی پیشکسوت ارغوان بافی ، سمیه ویسی در 
رشته تذهیب ، فهمیه افشاری در رشته نگارگری و عباس 
سرندی در رشته ملیله بافی همگی از کرمانشاه تقدیر شد.

رتبه هفت کنکورسراسری  از  بیرجند

گروه خبر- داوطلب بیرجندی گروه علوم تجربی رتبه 
تک رقمی کنکور سراسری را کسب کرد. بر اساس اعالم 
سازمان سنجش ، امیرحسین زارع از مدرسه استعدادهای 
درخشان شهید بهشتی بیرجند موفق به کسب رتبه 7 
کنکور سراسری در گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون 
سراسری سال 1397 شد. رتبه هفتم گروه علوم تجربی 
کنکور سراسری 97، از انتخاب رشته پزشکی دانشگاه 
تهران خبر داد و گفت: انتظار رتبه برتر را داشتم و برای 
موفقیت در کنکور در هیچ موسسه آموزشی ثبت نام 
نکردم. وی با بیان اینکه موفقیت در کنکور را ابتدا لطف 
خداوند و سپس زحمات والدین، معلمان و تالش های 
خودم می دانم، گفت: بیشترین عاملی که در زمینه 
موفقیتم در کنکور نقش داشت،  لطف خداوند، تالش 
خودم و سپس همراهی و کمک والدینم بوده است.

اهدای خون بانوان دراستان افزایش یافت

ایرنا- مدیرکل انتقال خون از افزایش اهدای خون توسط 
بانوان خبر داد و گفت: متوسط اهدای خون بانوان در 
استان هفت درصد و در کشور چهار درصد است. عاملی 
افزود: هشت هزار و 443 نفر در چهار ماه گذشته به 
مراکز اهدای خون استان مراجعه کردند که 50 نفر برای 
اهدای پالکت رفتند و از این تعداد 49 نفر موفق به 
اهدای پالکت شدند.وی گفت: همچنین از هشت هزار 
و 393 نفر که برای اهدای خون مراجعه کردند، 6 هزار 
و 696 نفر موفق به اهدای خون شدند که 537 نفر زن و 
مابقی مرد بودند. وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون 
30 نفر برای نمونه گیری سلول های بنیادی خون به 
مرکز انتقال خون مراجعه کردند که نمونه گیری های 

الزم انجام و به تهران ارسال شده است.

خدمت رسانی حقیقی به مردم 
در چارچوب قانون انجام شود

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه باید در چارچوب قانون در 
جهت خدمت رسانی حقیقی به مردم عمل کنیم، گفت: 
همه باید حافظ قانون بوده و در کمال تواضع در مقابل 
آن تسلیم باشیم. آیت ا... عبادی روز گذشته در جمع 
مدیران حراست استان اظهار  کرد: دین، دنیا، سعادت و 
سعادت آینده شما در این است که عدالت رعایت شود 
اما شرط اولیه این است که خودتان کوچک نشوید و اگر 

به خود اعتماد ندارید این مسئولیت ها را نپذیرید.
عبادی اضافه کرد: سلسله مراتب در جهت نقش الهی 
باید به قوت خود باقی بماند تا خدمت رسانی به طور 
کامل انجام شود اما این به بزرگی و کوچکی ربطی ندارد 
به سیستم ربط دارد. وی با بیان اینکه هر کس با دین ما 
بیگانه است بیگانه محسوب می شود، گفت:مسئولیتی که 
 امروز امام زمان)عج( به ما داده به بیگانه ندهیم، با آن ها

دست ندهیم و معامله نکنیم. 

قرارگاه لشکری جدید
 در بیرجند ایجاد می شود

تسنیم- فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه در 
طرح آمایش جدید توجه ویژه ای به خراسان جنوبی 
لشکری  قرارگاه  است یک  قرار  گفت:  است،  شده 
جدید در بیرجند و یک تیپ در نهبندان مستقر شود. 

امیر سرتیپ حیدری صبح دیروز در بازدید از مرکز 
آموزش 04 بیرجند اظهار کرد:  خراسان جنوبی یکی 
از استان هایی است که در دفاع مقدس سهم خوبی 
داشته است و امروز به جهت احترام به شهدا و احترام 
به مردم خونگرم استان به خراسان جنوبی آمده ایم.

حیدری با اشاره به بحث امنیت در کشور تصریح کرد: 
به فضل خداوند و با بصیرت فرماندهی کل قوا هیچ 
خطری مرزها و انقالب ما را تهدید نمی کند. وی با 
اشاره به آمایش سرزمینی جدید کشوری اظهار کرد: 
در این راستا توجه ویژه ای به خراسان جنوبی شده و 
قرار است قرارگاه لشکری جدیدی در بیرجند و یک 
تیپ در نهبندان مستقر شود.وی با بیان اینکه آمایش 
سرزمینی جزو اهداف و برنامه های ماست تا حدودی 
پادگان ها را تغییر دهیم، افزود: یکی از مناطق هدف 

این طرح نهبندان است.
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آبگرم معدنی فردوس ظرفیتی
 غیر قابل انکار 

کاری- عصر دیروز  در دیدار اعضای شورای اسالمی 
و فرماندار فردوس با مدیرعامل هالل احمر استان بر 
لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های استان به ویژه فردوس 

پرداخته شد.فرماندار فردوس به لزوم تغییر کاربری زمین 
های حاشیه بلوار اصلی فردوس که در اختیار هالل 
احمر قرار دارد، اشاره کرد و گفت: برای جذب و توقف 
گردشگر، زیباسازی سیمای شهری یکی از عوامل است 
و قطعا این مهم در رشد و توسعه همه جانبه منطقه 
تاثیر گذار خواهد بود. وی خواستار رفع برخی موانع 
از جمله مشکل اینترنت، افزایش آب شرب و فضای 
سبز در محل آبگرم معدنی و همچنین ساخت مجتمع 
انبار های امدادی هالل احمر شهرستان شد.شهریاری 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر نیزگفت: آبگرم معدنی 
هالل فردوس یکی از جاذبه های گردشگری استان 
و از ظرفیت های غیرقابل انکار منطقه می باشد. وی 
اولویت این جمعیت را در این باره برنامه توسعه جامع 
با حضور مستمر مشاور دانست. وی با اعالم اینکه از 
سرمایه گذاران بخش خصوصی به طور کامل استقبال 
می کنیم، بیان کرد:  در چند ماه اخیر برای نوسازی 
برخی تجهیزات آبگرم 400میلیون ریال هزینه شده 
و پوشش اینترنت منطقه در حال پیگیری می باشد.
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۸0 دستگاه کلینیک دندان پزشکی سیار 
در اختیار محرومان قرار گرفت

دبیر ستاد گروه های جهادی وزارت بهداشت و درمان 
گفت: 80 دستگاه کلینیک دندان پزشکی سیار در 
مناطق محروم ارائه خدمت می کنند. به گزارش مهر، 
تاج فرد در حاشیه اردوهای جهادی بسیج سازندگی 
بیان کرد: ستاد فعالیت های جهادی وزارت بهداشت 
در حوزه سالمت از یک سال گذشته فعال شده است.
اردیبهشت 57 دانشگاه  پایان  تا  اینکه  بیان  با  وی 
ستاد فعالیت های جهادی را تشکیل داده اند، افزود: 
همچنین طی سال گذشته قریب به 450 اردو در حوزه 
سالمت برگزار شده است. تاج فرد بیان کرد: ارتقای 
سالمت، آموزش، تغییر باورهای غلط و ایجاد باورهای 
درست از مهم ترین اهداف این اردوها است. وی با 
تاکید بر اینکه باید در حوزه پیشگیری و آموزش بیشتر 
ورود کنیم، اظهار کرد: مردم باورهای نادرست خود را 
اصالح کنند تا سالمتی نیز ارتقا یابد. تاج فرد بیان کرد: 
گروه های جهادی در تمامی رشته ها اعم از تخصصی 
و غیر تخصصی ورود می کنند. وی محرومیت و کم 
برخورداری را یکی از شاخصه های مورد نظر برای اعزام 
این گروه ها دانست و گفت: در حوزه سالمت دهان 
و دندان، توسعه کلینیک های سیار دندان پزشکی در 
دستور کار قرار دارد. وی افزود: تاکنون دو عدد از این 
کلینیک ها در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قرار 

گرفته که توسعه خواهد یافت.
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
الُل إّن فیِه ِشفاًء مِن أکبَِر الداِء، وُهوالُكفُر و النِّفاُق، والَغيُّ والضَّ

در قرآن، درمان بزرگترین دردهاست: درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی.
)نهج البالغه : خطبه 1۷6(

امام جماعتی که با مردم ارتباط 
نداشته باشد را قبول ندارم

آیت ا... محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم گفت: اگر امام جماعتی در مسجد فقط 
نماز بخواند و با مردم ارتباط نداشته باشد، من این 
امام جماعت را قبول ندارم و اگر او به مسجد نیاید 
بهتر است چرا که این شخص به مردم یاد می دهد 
برگزاری  باشند.  نداشته  دیگری  کار  به  کاری  که 
با مردم، حل  ایجاد رابطه  نماز جماعت به منظور 

مشکالت آنان و ارتباط جامعه با هم است.

اگر روی یک سوژه وحدت نظر 
داشته باشید، کوه را از جا می کنید

عزت ا... ضرغامی، رئیس اسبق رسانه ملی گفت: در 
دولت قبل تر! روایت مشاهدات شخصی ام از نحوه 
تعیین قیمت ارز در سبزه میدان، نهایتا به پدیده جمشید 
بسم ا... ختم شد. امروز هم به همان شیوه، قیمت ارز 
 و سکه تعیین می شود و مقابله موثری هم صورت 
نمی گیرد. امیدوارم این بار به مهشید صدق ا... ختم 
نشود. برادران واجا و ا.ط. سپاه، اگر روی یک سوژه 
کنند. می  جا  از  را  کوه  باشند،  داشته  نظر  وحدت 

چرا ۴ نفر از مفسدان فی االرض 
را به چوبه اعدام نمی سپارید

مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس گفت: رئیس قوه 
قضائیه اعالم می کند هر که در سیستم اقتصادی 
کشور اختالل ایجاد کند مفسد فی االرض است. ما 
هم می گوییم دست شما درد نکند اما چرا چهار تا از 
این مفسدان فی االرض را به چوبه اعدام نمی سپارید؟

اگر دست و پای مجلس را نزده  
بودندمجلسی در شان انقالب داشتیم

جهانبخش محبی نیا، نماینده مردم میاندوآب گفت: 
برای مجلس  اگر  می کنیم.  نصیحت  را  دولت  ما 
جایگاهی باقی گذاشته بودند امروز به مجلس گفته 
نمی شد که دخالت نکنید. مگر ما در ایران مجلس 
داریم؟ مگر مجلس قدرت بیان واقعیت های جامعه 
را دارد؟ اگر دست و پای مجلس را نزده بودند امروز 

مجلسی در شأن انقالب داشتیم.

کابینه روحانی 
حزبی و رفاقتی است

درباره ضرورت  رباط کریم  نماینده  نوروزی،  حسن 
ترمیم کابینه گفت: کابینه روحانی حزبی و رفاقتی 
است و به همین دلیل مشکالتی را در کشور ایجاد 
کرده، روحانی باید ضمن ترمیم کابینه، جوان گرایی 
را پیشه  کند و به جوانان و دانشگاهیان کشور اعتماد 
نماید و از همه گروه ها در چینش کابینه استفاده کند.

ترامپ عاشق مالقات برای مالقات 
است

روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی  سیدکمال 
خارجی گفت: به نظر می رسد ترامپ عاشق مالقات 
برای مالقات است و چندان به نتایج مالقات های 
با  ما  خود و سخنان متناقض خویش نمی اندیشد. 
توجه به تجربه تلخی که از مذاکره با آمریکا و نقض 
مکرر تعهدات دولتمردان آن کشور داشته ایم، طبیعی 
نباشیم. قائل  وی  پیشنهاد  برای  ارزشی  که  است 

به گشایش سیاسی اعتقاد داریم اما 
تمام اختیارات دست دولت نیست

گفت:  دولت   کابینه  عضو  موالوردی،  شهیندخت 
معتقد نیستم که دولت اعتقادی به گشایش سیاسی 
به  را  جامعه  بر  حاکم  های  واقعیت  دولت  ندارد. 
ویژه از بُعد معیشتی و اقتصادی در نظر دارد و باید 
در اولویت ها برنامه ای اقدام کند اما به موازات آن 
انبساط  برای  الزم  های  تالش  که  هستیم  شاهد 
اجتماعی، فرهنگی و گشایش های سیاسی  های 
صورت می گیرد ولی به هر شکل زمان بر است. تمام 
اختیارات و اقتضائات این حوزه دست دولت نیست.

ما در فضاي سیاسي و دیپلماسي 
قرار داریم، نه در فضای جنگ

حجتی کرمانی، عضو اسبق مجلس خبرگان گفت: آنچه 
این سردار رشید )سردار سلیمانی( با »ترامپ« گفته، 
سخن دل هر ایرانی آزاده ای است، اما حرف من اینست 
فضای  در  می گوید،  وقتی سخن  نظامی،  یک  که 
»نظامی« و »جنگ« سخن می گوید و به نظر بنده، 
ما در حال  حاضر در »فضای سیاسی« و »دیپلماسی« 
از جنگ سخن  است که  این دشمن  و  داریم  قرار 
می گوید که ما را تحریک کند و به عکس العمل وادارد.

اولویت دشمنان تشدید نارضایتی 
و آشوب در کشور است

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور با 
اشاره به اینکه مدتی است آمریکایی    ها فشار و عملیات 
تشدید  ویژه    ای  طور  به  را  کشورمان  علیه  روانی 
کرده   اند، گفت: اولویت دشمنان تشدید نارضایتی ها 
اتفاقات  باید برای تمام  و آشوب در کشور است و 
پیشرو سناریوهای مختلف را پیش   بینی و تدبیر کرد.

از حق خود در صادرات نفت به راحتی نمی گذریم

حسن روحانی رئیس جمهور گفت: ایران هرگز به 
دنبال تنش در منطقه نبوده و نمی خواهد مشکلی در 
آبراه های جهانی ایجاد شود، اما هیچگاه از حق خود 
در صادرات نفت نیز به راحتی نمی گذرد. جمهوری 
اسالمی ایران همواره برای توسعه مناسبات و حسن 
از خروج غیرقانونی  اکنون پس  و  آماده است  اروپایی  با کشورهای  رابطه 
آمریکا از برجام، در فرصت محدود باقیمانده توپ در زمین اروپا قرار دارد.

آنهایی که با خزانه خالی کشور را گرداندند، بیایند

بحث های  گفت:  تهران  نماینده  سروش  ابوالفضل 
زیادی درباره حضور طیب نیا در تیم اقتصادی مطرح 
می شود اما یکسری می گویند او پذیرفته و عده ای 
ایشان فرد موفقی  به نظر من  نپذیرفته.  می گویند 
ایشان وزیر  امید داریم که  بود و  اقتصاد  در وزارت 
اقتصاد شوند. آنهایی که امتحان پس دادند باید در تیم اقتصادی حاضر شوند. 
آنهایی که در دفاع مقدس با خزانه خالی کشور را بدون تورم گرداندند، بیایند.

تهران  مردم  نماینده  مطهری  علی 
گفت: مسئول وضعیت جاری کشور 
آنهایی هستند که با هوا کردن موشک 
تالش کردند برجام اجرا نشود که البته 

به هدف شان هم رسیدند. وی معتقد 
است: اگر کل نظام در اجرای برجام 
مصمم بود و اگر همه تالش می کردند 
برجام درست اجرا شود امروز بسیاری 
از شرکت های اروپایی و آمریکایی که 

وارد ایران شدند، در ایران می ماندند و 
سرمایه گذاری می کردند و ترامپ هم 
به آسانی نمی توانست از برجام خارج 
ابتدا  شود، اما بخشی از حکومت از 

مایل به اجرای برجام نبود و باالخره 
به هدفش هم رسید. مشکالت امروز 
کشور هم به گردن این افراد است، 
خوردن  به هم  مدعی   افراد  این  اما 
هستند.مطهری  کشور  وضعیت 

وضع  شد:  متذکر  آنان  به  خطاب 
فعلی کشور کاری است که خودتان 
کردید و نمی توان همه تقصیر را به 
گردن دولت روحانی انداخت. وضعیت 
جاری کشور تقصیر دلواپسان و همه 
کسانی است که تالش کردند برجام 
اجرا نشود البته دولت هم حتما سوء 
مدیریت داشته است. وی با اشاره به 
با  گفت:  ترامپ،  مذاکره  درخواست 
تحقیرهایی که ترامپ نسبت به ایران 
داشته مذاکره مناسب نیست، مذاکره 
در این وضعیت توام با ذلت، خواری 
از برجام  اگر ترامپ  و تحقیر است. 
خارج نشده بود و تحریم های جدید به 
تصویب نمی رساند، مذاکرات اشکال 
نداشت البته برای ما بهتر بود در زمان 
آمریکا  با  را  اوباما روابط و مذاکرات 
انجام می دادیم و بسیاری از مشکالت 
می کردیم. حل  اوباما  دولت  با  را 

وضعیت کشور تقصیر کسانی است که تالش کردند برجام اجرا نشود 
دولت هم حتما سوء مدیریت داشته است

علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع 
گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص 
پیشنهاد  ساکن  به  ابتدا  نباید  ایران 
رد  را  آمریکا  جمهور  رئیس  مذاکره 
کند. الزم است این موضوع با تامل 
و در شورای عالی امنیت ملی مورد 
بحث قرار گیرد. وی درباره پیشنهاد 
مذاکره  برای  آمریکا  جمهور  رئیس 
بدون پیش شرط با ایران گفت: اصل 
نیست  منفی  چیزی  چنین  و  قصه 
و پیش بینی هم می شد و می شود، 
نوع خلقیات ترامپ هم همین است. 
وی  ادامه داد: ترامپ اول توپ های 
محکمی را می زند و با توپ پر می آید، 
اگر مقابلش مرعوب شوند و جا بزنند، 
ادامه می دهد، ولی اگر ببیند آن طور 
عوض  نظرش  سریع  خیلی  نیست 
پیدا  را  بعدی  سناریوی  و  می شود 
می کند. وی ادامه داد: ابتدا به ساکن 

ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم 
بیخود کرده است؛ باید تامل داشته 
باشیم و دستپاچه نشویم، ذوق زده 
هم نشویم که ترامپ از همین ذوق 

زدگی ممکن است سوء استفاده کند. 
وی اضافه کرد: مسئوالن ذیربط باید 
با تدبیر و درایت موضوع را رصد کنند 
و در شورای عالی امنیت ملی مورد 
بحث قرار بگیرد و نهایتا با توجه به 

موخراتی که شاید داشته باشد، ببینند 
چگونه عمل کنند. ناطق نوری گفت: 
را  پیشنهاد  این  نباید همین طوری 
ایران به دنبال  رد کنیم که بگویند 

خشونت و جنگ است و متهم نشویم، 
نشویم  زده  ذوق  هم  طرف  این  از 
باید به عنوان یک موضوع از طریق 
مسئوالن ذیربط مورد بررسی و تحلیل 
قرار گیرد و بعد تصمیم گیری شود.

ابتدا به ساکن نباید مذاکره با آمریکا را رد کنیم و بگوییم بیخود کرده است 
ذوق زده هم نشویم

نه رئیس جمهور درست کار می کند و نه وزیران

پروانه سلحشوری عضو فراکسیون امید گفت: امروز 
ناکارآمدی سیستماتیک در بدنه مدیریت کشور را 
می خواهم مطرح کنم. ناکارآمدی و عدم مدیریت 
مطلوب، کل سیستم را فرا گرفته است. متاسقانه 
شاهد یک سیستم فشل و رها شده هستیم که نه 
وزرا به درستی کار می کنند، نه رئیس جمهور و نه دیگر نهادهای مدیریتی 

کشور کار خودشان را به نحو احسن انجام می دهند.

مقام چهارم دانشگاه بیرجند در مسابقات دو و میدانی المپیاد ورزشی دانشجویان کشور دعوت از حسین محسن زاده و سید امیرمهدی خراشادی زاده به اردوی تیم ملی نونهاالن اسکواشاعزام علیرضا افتخاری مقدم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی

نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 
موضوع مناقصه: در اجرای ماده 41 از آیين نامه مالی و 

معامالتی دانشگاه بيرجند، این دانشگاه در نظر دارد نسبت به خرید دو 
دستگاه سرور محاسباتی از طریق مناقصه عمومی به شرح مندرج در 

اسناد مناقصه اقدام نماید.
شرايط متقاضي: شرکت های متقاضی فعال در حوزه انفورماتيک دارای 
مجوز فعاليت از سازمان صنفی رایانه ای و گواهی رتبه بندی و احراز 

صالحيت شرکت های انفورماتيکی )حداقل رتبه 5(
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پیشنهادها:

سایت اینترنتی دانشگاه بيرجند به آدرس www.birjand.ac.ir و 
دانشگاه بيرجند- سازمان مرکزي- دبيرخانه مرکزی.

زمان دريافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه 1397/5/10 لغایت 
یکشنبه 1397/5/14

زمان تحويل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1397/5/23
تاريخ  و محل بازگشايي پیشنهادها: روز چهارشنبه  1397/5/24 در 

محل سازمان مرکزی - اتاق جلسات معاونت اداری و مالی
شماره تماس: 056-32202207

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 شرکت همکاران سيستم بزرگترین شرکت نرم افزاري ایران به منظور تکميل دانشگاه بیرجند
کادر تخصصي خود در حوزه پشتيباني سيستم هاي نرم افزاري، در بيرجند از 

واجدین شرایط وعالقه  مندان سخت کوش دعوت به همکاري مي نماید:  
شرايط مورد نیاز:

* داشتن مدرك کارشناسي یا کارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
* رشته تحصيلي: حسابداري، مدیریت مالی، حسابرسی

Microsoft Officeو نرم افزارهاي Windows آشنایي با *
* داشتن کارت پایان خدمت یا معافيت )ویژه برادران(

متقاضيان محترم مي توانند جهت تکميل فرم استخدام به آدرس ذیل مراجعه 
نمایند:

بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- مجتمع پارس- طبقه اول
ساعت مراجعه: 13تا 17 هر روز

))آگهــي استخــدام((

تنها مرکز مجاز وفعال * معاینه فنی خودرو * تست مخزن آوای سالمت خوردو
بیرجند-بلوارخلیج فارس- بعداز پمپ بنزین شعله )آخرین ساختمان( - مجتمع هدایت   32239000 - 056   همراه: 09155611971 - 09151601971

» تخفیف ویژه برای مالکین تاکسی دوگانه سوز« 

* تخفیف ویژه )27 درصد(
* 3 سـال بیمــه رایگــان
* بدون نوبت در 2 ساعت

پیرو قرارداد منعقده با سازمان تاکسیرانی استان خراسان جنوبی

 در مناطق شهری از هر سه نفر یک نفر به بيماری دیابت یا پيش دیابت مبتالست
) کد خبر 111271(. مصرف سرانه قند و شکر هر ایرانی ساالنه 3 کيلوگرم  

بيشتر از سرانه مصرف جهانی است )کد خبر 43342( که این اضافه 
مصرف با ابتالی شخص به بيماری دیابت ارتباط مستقيم دارد. اگر یک 
نفر روزانه 3 ليوان چای و با هر ليوان 2 حبه قند مصرف نماید ) وزن هر حبه قند 1/5 
گرم ( با هر ليوان چای 3 گرم، روزانه 9 گرم و ساالنه 3/300 کيلوگرم قند فقط همراه 
با چای مصرف می شود. حال اگر چای را با حبه عناب که بهترین جایگزین قند است 

مصرف نمایيد، در پيشگيری و کنترل دیابت موفق خواهيد بود. 
بنابراین از همین امروز چون فردا دیر است

شرکت عناب سازان شاینا شرق 
مخترع و تولید کننده حبه عناب )دارای شناسه نظارت بهداشتی (

محصوالت کامال  ارگانیک و بدون مواد افزودنی و نگهدارنده تولیدی:
1- حبه عناب ساده و طعم دار )سوغات جديد خراسان جنوبی(

۲- پودر سنجد + خرما )بمب کلسیم(
3- دمنوش هسته عناب )آرامبخش(

۴- حبه عناب فله با قیمتی مناسب جهت مصرف خانوار

تلفن مرکز پخش : 09023623322 
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