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پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مناسبت درگذشت دکتر فروزانفر

خبر درگذشت تاسف انگیز استاد ارجمند و پیشکسوت فرهیخته دانشگاه زنده یاد دکتر غضنفر فروزانفر جامعه دانشگاهی علوم پزشکی بیرجند را اندوهگین نمود. مرحوم دکتر فروزانفر بنیانگذار و اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بود که سالیان سال از عمر با برکت خویش را وقف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی، درمان بیماران، تربیت دانشجویان و شکوفایی علمی دانشگاه نمود و با انتقال دانش، علم و تجربیات خویش به دیگران نام نیک از خود به 
یادگار گذاشت و بی تردید خدمات برجسته و خالصانه این استاد گرانقدر به عنوان الگویی ارزشمند برای جامعه دانشگاهی سرلوحه زندگی و فعالیت آنان قرار خواهد گرفت. اینجانب به نمایندگی از جامعه دانشگاهی علوم پزشکی 
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت این استاد برجسته را به خانواده محترم آن مرحوم، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای 
بازماندگان صبر و شکیبایی در تحمل این مصیبت را مسئلت می نمایم.                                                                                                              دکتر محمد دهقانی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ثبت نام مسکن ملی در 4 شهر استان، شنبه آغاز می شود

افزایش سهمیه 
خراسان جنو بی
 از مسکن  ملی

چشم نرگس روشن

*هرم پور

حوزه و دانشگاه؛
 دو محور مهم توسعه استان

روزها و ایام سال و نام ها و یادهایی 
که به هر بهانه ای روی آنها گذاشته 
می شوند، فرصت های بی نظیری 
هستند تا به بعضی ظرفیت ها التفات 
ویژه تری شود و احیاناً  نسبت به 
بعضی از غفلت ها، انتقاد خاص تری 
صورت گیرد. دیروز 27 آذر،  سالروز 
شهادت دکتر مفتح و  و روز وحدت 
حوزه و دانشگاه بود، یکی از همین 
فرصت های مغفول مانده و کمی 
دور از نظر و التفات. صحبت های 
کلیشه ای و ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

احمدی نژاد تمام شده است 
و تفکراتش حامی ندارد

سلیمی نمین:

صفحه  2

 ایران آماده مذاکره با آمریکا 
در هیچ سطحی نیست 

عراقچی: 

آرزوی رد صالحیت 
ما در دل برخی خواهد ماند

زاکانی:

صفحه  2

صفحه  2

هـوالبـاقی

 دکتر فروزانفر موسس و اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
و پزشک معتمد مردم پس از عمری خدمت صادقانه به دیار باقی شتافت. 

درگذشت این خادم دلسوز را حضور خانواده ارجمند ، مردم عزیز استان
 به ویژه همشهریان بیرجندی و جامعه پزشکی تسلیت گفته ، از خدای 
بزرگ برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواستارم.

محمدرضا مجیدی- دبیرکل مجمع مجالس آسیایی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
خانواده  محترم

مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر
 اندوه از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها

 نمی گنجد، از درگاه خداوند متعال برای شما صبری 
عظیم و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام آرزومندیم.

دکتر شریف و خانواده

کل نفس ذائقه الموت 

خاندان محترم فروزانفر
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت انسان وارسته و پزشک متعهد و خدمتگزار 
مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر را خدمت شما عزیزان و سایر بازماندگان گرامی 

تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن روانشاد غفران الهی
 و علو درجات و برای عزیزان بازمانده صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

شرکت پهن دشت بیرجند
شرکت دان و علوفه خوشینه بیرجند

جناب آقای منوچهر فروزانفر رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروزان
جناب آقای رضا فروزانفر مدیر عامل محترم شرکت فروزان

جناب آقای سیروس فروزانفر عضو هیئت مدیره شرکت فروزان
مصیبت درگذشت برادر ارجمند و بزرگوارتان مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر

 را تسلیت عرض نموده، بقای عمر با عزت برای شما و رحمت واسعه
 برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت قاین طیور

پدر عزیز مرحوم محمد علی بهروان فرد
دو سال از نبودنت گذشت ... 

چه آرام و بی صدا ما را تنها گذاشتی و ما چه بی قرار و 
ناباورانه دل مان تا ابد همیشه هوای آغوش گرم

 و پر مهرت را خواهد داشت و دلتنگ لحظه های

 با تو بودن خواهیم بود. 
خانواده مرحوم

از خاطر دل ها نرود یاد تو هرگز
 ای آن که به نیکی همه جا ورد زبانی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور

شادروان دکتر فروزانفر  را به اطالع تمامی سروران گرامی می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز پنجشنبه ۹8/۹/۲8 ساعت ۹/۳0 صبح

 از محل هیئت محترم ابوالفضلی بیرجند )مصلی( برگزار می گردد.
خانواده های فروزانفر و سایر بستگان

خاندان محترم فروزانفر
با قلبی ماالمال از اندوه مصیبت درگذشت مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از 

دست رفته و صبر و شکیبایی برای بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاریم.
دکتر مازیار غفوری- مسئول فنی آزمایشگاه پیشگام

انا هلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر

 درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز 

شادروان فرامرز کدخدایی )بازنشسته ارتش(
 را به اطالع تمامی دوستان و آشنایان می رساند:

 مراسم تشییع و خاکسپاری امروز پنجشنبه ۹8/۹/۲8 ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح 
از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی

 باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. روحش شاد
خانواده های: کدخدایی، نادری و سایر بستگان

آگهی مزایده شماره ۷۰ 
 یک  سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و لیست کامل 
اموال در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات با شماره ۳2۴۰۰۰۰2 با کد ۰۵۶ تماس 

حاصل  نمایند.
۱- تعداد ۱50 دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت(

۲- زمان بازدید: به مدت ۴ روز اداری از تاریخ ۹8/۱0/۱ لغایت ۹8/۱0/۴  از ساعت 8 الی ۱5 
۳- زمان انصراف: تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۹8/۱0/5

۴- زمان و محل بازدید و تسلیم پیشنهادات : کیلومتر ۱۲ جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست 
و بازرسی شوکت آباد – پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 

 ضمنا  بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از لیست اموال و زمان برگزاری مزایده کلیه استان ها می 
توانند به سایت WWW.dchq.ir در صفحه اصلی - منو اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
 کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و انتقال سند 

و سهم هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
مراکز  به  پارکینگ  محل  از  آن  انتقال  و  نقل  و  جابجایی  و  گردد  می  تحویل   پالک  فاقد   خودرو 

شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می باشد.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر و پدر بزرگی مهربان 
همسری فداکار، برادری عزیز، بزرگ خاندان

 خادم و پیر غالم ابا عبدا... الحسین )علیه السالم( 

مرحوم کربالیی حاج محمدرضا غریبی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹8/۹/۲8

 از ساعت ۱۳/۳0 الی ۱۴/۳0 در محل هیئت محترم 
حسینی "واقع در خیابان انقالب" برگزار می گردد 
حضور شما سروران محترم موجب شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: غریبی، زینلی و سایر بستگان

همانا خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای مردم می کوشند اینان 

در قیامت از عذاب درامانند.                                امام کاظم )ع(

شادروان دکتر فروزانفر
بزرگ مردی که بیش از نیم قرن از عمر شریف خود را در راه خدمت به 
جامعه صرف نمود و چون خادمی با اخالص دعوت جانان را لبیک گفت و 

در سایه رحمت الهی آرامش گرفت، بی شک خدمات ارزشمند ایشان در میان مردم استان 
ماندگار بوده و خواهد ماند.

خاندان محترم و معزز فروزانفر  با نهایت تأسف مصیبت درگذشت 
این فرهیخته خیرخواه را خدمت شما و خانواده های به سوگ نشسته، تسلیت عرض نموده 

از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان
 صبر و سالمت آرزومندیم.

شورای اسالمی و شهرداری  بیرجند

شرکت صنایع کاشی آیداسرام
جهت تکمیل منابع انسانی خود به افراد واجد شرایط ذیل نیازمند است.

لیسانس حسابداری خانم یا آقا دو نفر- با دو سال سابقه کار مرتبط - تکنسین برق صنعتی 
)فوق دیپلم یا لیسانس برق( پنج نفر از متقاضیان واجد شرایط دعوت می  شوند. جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره های ۴-۰۵۶۳۲۲۵۵۵۹۰ در ساعات اداری تماس حاصل نمایید.

والباقی
ه

بقا مختص ذات یگانه اوست
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری دلسوز و خواهری مهربان 

مرحومه حاجیه شاه بیکی )همسر مرحوم حاج ابراهیم مومن(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱۳۹8/۹/۲8 از ساعت ۱۴/۳0 الی ۱5/۳0 

در محل مسجد امام حسین)ع( "واقع در خیابان پاسداران" برگزار می گردد
  تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

 خانواده های: مؤمن، شاه بیکی،رخشانی،خاوری،محمدنژاد ،یوسف پور،
جعفری،کمیلی نژاد ،رضایی و سایر بستگان 

کار مطالعاتی بیمه گل نرگس تایید شد

صفحه 5

صفحه 3
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سرمقاله

حوزه و دانشگاه؛ دو 
محور مهم توسعه استان

* هرم پور

 روزها و ایام سال و نام ها و یادهایی که به هر 
بهانه ای روی آنها گذاشته می شوند، فرصت 
 های بی نظیری هستند تا به بعضی ظرفیت ها 
التفات ویژه تری شود و احیاناً  نسبت به بعضی از 
غفلت ها، انتقاد خاص تری صورت گیرد. دیروز 
27 آذر،  سالروز شهادت دکتر مفتح و روز وحدت 
حوزه و دانشگاه بود، یکی از همین فرصت های 
التفات.  و  نظر  از  دور  کمی  و  مانده  مغفول 
صحبت های کلیشه ای و حرف های همیشه 
در قالب خاص قرار گرفته را کنار می گذارم و به 
نوعی از همین جا به ظرفیت های بی شماری 
که در حوزه های علمیه پر سابقه و استخوان 
دار خراسان جنوبی و به فرصت ها و ظرفیت 
های بی انتهایی که در دانشگاه های استان 
وجود دارد، اشاره ای می کنم و البته، با گالیه 
و غم، افسوس ناباورانه ای هم تقدیم محضر 
مبارک همه ذهن های حوزه ای و دانشگاهی 
می کنم. در همه این سال ها، آنچه از این 
دنیای ظرفیت و از همه تالش ها و کوشش 
ها دیده ایم و شنیده ایم، به چه میزان وارد 
جامعه شده و به چه مقدار به درد جامعه استانی 
باید  باطنی،  میل  علیرغم  است؟  خورده  ما 
بگوییم خیلی کم و ناچیز. اصاًل شاید در حد 
صفر. دلیل چیست؟ شاید بتوان در چند جمله 
کوتاه، مهم ترین دالیل چنین اتفاق نامبارکی 
را این چنین برشمرد؛ »جزیره ای کار کردن 
حوزه ها و دانشگاه ها، عدم باور واقعی ظرفیت 
ها و توانمندی ها، فقدان نگاه وحدت آفرین در 
سطوح مدیریتی حوزه ها و دانشگاه ها، فقدان 
نگاه مسأله محور و عینی به وظیفه ذاتی برای 
شناسایی و حل مشکالت جامعه استانی، عدم 
رشد و تربیت مکتب فکری وحدت محور در 
سایه برخی رقابت های سلیقه ای و احیانًا 
خودم  با  گاهی  ها«.  ظرفیت  کننده  خنثی 
 فکر می کنم اگر واقعاً وحدتی را که مّد نظر 
دلسوزان حوزه و دانشگاه هاست، در استانی مثل 
خراسان جنوبی، پاس می داشتیم و پرورش 
می دادیم، چه اتفاقی می افتاد؟ قطعاً مسائل با 
تببین و روشنگری بهتر و بیشتری به مردم و 
به مسئوالن منتقل می شدند، قطعاً راهکارها و 
راه حل ها دقیق تر، دلسوزانه تر، دغدغه مندتر 
و اصولی تر انتخاب ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

پنجشنبه* 28 آذر 1398* شماره 4522

زمان ثبت نام جاماندگان یارانه برای دریافت حمایت معیشتی

مهر- سخنگوی ستاد شناسایی مشموالن حمایت معیشتی گفت: ثبت نام از 
متقاضیان دریافت یارانه حمایت معیشتی که در لیست یارانه بگیران قرار ندارند در 

دی ماه آغاز می شود اما زمان دقیق آن به زودی اعالم می شود.

عراقچی: در شرایط فعلی؛ ایران آماده 
مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست 

عراقچی معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پایبندی 
ایران به برجام، گفت: ایران هیچ گاه تحت فشار 
مذاکره نخواهد کرد و مذاکره در این شرایط، در 
واقع مذاکره برای تسلیم خواهد بود و ایران آماده 

مذاکره با آمریکا در هیچ سطحی نیست

زاکانی: آرزوی رد صالحیت 
ما در دل یک عده خواهد ماند

به  پاسخ  در  ایلنا  با  گفت و گو  در  زاکانی  علیرضا 
سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعالم نتایج بررسی  
صالحیت داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از سوی هیئت های اجرایی، آیا شما 
تایید صالحیت شده اید، گفت: مگر می شود تایید 
صالحیت نشویم؟ وی  اظهارکرد: آرزو به دل یک 

عده می ماند که ما تایید صالحیت نشویم.

آقای ناطق که مثل ما “فتنه گر” نیست! 

بهزاد نبوی گفت: بازجوهای من که بعضا در زندان به 
دیدنم می آمدند، درگفتگوها از من سوال می کردند 
»به نظر تو چه کسی کاندیدای ریاست جمهوری 
پاسخی  من  آنکه  از  پیش  است؟«  خوب  شود، 
داده باشم، می گفتند »االن می گوید ناطق«! من 
همیشه به بازجوها می گفتم »آقای ناطق که مثل ما 

“فتنه گر” نیست! شما بروید سراغ ایشان«.

احمدی نژاد تمام شده است 

عباس سلیمی نمین می گوید: احمدی نژاد تمام 
 شده است و تفکرات او حامیان زیادی ندارد ، 
فکری  مبانی  و  باشند  تفکر  اهل  که  افرادی 
داشته باشند از وی حمایتی نمی کنند مگر اینکه 
برخی افرادی که تنها بعضی از کارهای انجام 

شده برای آن ها مالک است.

اردوغان به صورت غیرمستقیم به ما اعالم 
کرد که دشمنان در ایران برنامه دارند 

ستاد  نوین  جنگ های  قرارگاه  فرمانده  ایزدی 
جمهور  رئیس  گفت:  مسلح  نیروهای  کل 
ترکیه و سیستم اطالعاتی این کشور به صورت 
غیرمستقیم به ایران اعالم کردند که دشمنان در 
ایران برنامه دارند و حتی رئیس جمهور ترکیه این 

موضوع را در سخنرانی های خود اعالم کرد.

اجرای چند مرحله ای
 رمز پویا در نظام بانکی 

روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای 
محترم  مشتریان  حال  رفاه  به منظور  نوشت: 
بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، 
پویا  دوم  رمز  طرح  اجرای  دی ماه  ابتدای  از 
بانک ها و موسسات  به صورت مرحله ای در 

اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.

تکذیب تبدیل مالیات به خمس و زکات 

تسنیم- بانک مرکزی ادعاهای مطرح شده در 
فضای مجازی به نقل از همتی مبنی بر تبدیل 

مالیات به خمس و زکات را تکذیب کرد.

پرداخت مشروط یارانه
 بنزینی به دهک هشتمی ها 

وزارت کار در حالی پیش نویس آیین نامه »نحوه 
شناسایی خانوارهای مشمول دریافت حمایت 
برای  را  دولت«  های  یارانه  سایر  و  معیشتی 
بررسی به هیئت دولت ارائه کرده است که مفاد 
این آیین نامه نشان می دهد امکان تخصیص 
یارانه به دهک هشتم به صورت مشروط نیز 
فراهم شده است.با این حال، پیش نویس یادشده 
دستورالعمل خاصی را برای معترضان به دریافت 
نکردن بسته، به ویژه آن هایی که وضع درآمدی 
است. گرفته  نظر  در  است،  مرزی  لب  آن ها 

سازمان خصوصی سازی  رئیس  ایسنا- 
در پاسخ به اینکه آیا سود سهام عدالت 
در ابتدای دی ماه واریز خواهد شد، گفت: 
شرکت ها 8 ماه فرصت دارند پول را به 
واریز  خصوصی سازی  سازمان  حساب 
شرکت های  از  را  سود  واقع  در  کنند. 
سرمایه پذیر جمع آوری می کنیم. علیرضا 
سهام  سود  واریز  زمان  مورد  در  صالح 
عدالت سال 1397 نیز اظهار کرد: سود 
سهام عدالت سال 1397 را قبل از سال 
به حساب مشموالن  جدید محاسبه و 
واریز می کنیم. احتماال سود در سه ماهه 
مجامع  شود.  واریز  جاری  سال  چهارم 
برگزار شده  ماه  تیر  در  اکثرا  شرکت ها 
است، بنابراین شرکت ها تا پایان اسفند 

ماه فرصت دارند پول را واریز کنند و ما 
سعی می کنیم سود را قبل از سال جدید 

به حساب مشموالن واریز کنیم.
تابستان  اواسط  گزارش،  این  اساس  بر 
به  ریال  میلیارد   1,620 مبلغ  که  بود 
تعداد یک میلیون و 756 هزار و 937 
مربوط  عدالت  سهام  مشموالن  از  نفر 
اجرایی  دستگاه های  کارکنان  گروه  به 
تأمین  صندوق های  بازنشستگان  و 
و  کشوری  بازنشستگی  اجتماعی، 
نیروهای مسلح در دو بانک ملت و رفاه 
کارگران پرداخت شد. وی افزود: توزیع 
سود سهام عدالت از محل عملکرد سال 
1396 شرکت های سرمایه پذیر سهام 
عدالت که در سال 1397 مصوب شده 

و توسط سازمان خصوصی سازی وصول 
شده برای مشموالن دارای شماره شبای 
بانکی در سامانه سهام عدالت عماًل به 
که  اعالم شد  آن  از  پس  رسید.  پایان 
سود سهام عدالت در سال مالی 1397 
حدود 50  قبلش  مالی  سال  به  نسبت 
تومان افزایش داشته است؛ به این ترتیب 
مشموالن سهام عدالت که یک میلیون 
تومان سهام دارند حدود 220 تا 230 هزار 
تومان سود خواهند گرفت. در سال 1396 
کسانی که به ارزش یک میلیون تومان 
سهام عدالت داشتند بابت سود سال مالی 
1395 معادل 150 هزار تومان دریافت 
کردند. سال گذشته نیز مشموالن سهام 
عدالت که یک میلیون تومان از این سهام 

را داشتند معادل 175 هزار تومان سود 
دریافت کردند. ارزش پرتفوی )مجموعه 
سهام  مالی(  های  دارایی  از  سبدی  یا 
عدالت در گذشته 26 هزار و 600 میلیارد 
تومان بود که طی سال گذشته این عدد 
به حدود 170 هزار میلیارد تومان رسید. 
به این ترتیب ارزش پرتفوی سهام عدالت 

در این مدت بیش از 6 برابر شده است.

زمان پرداخت سود سهام عدالت اعالم شد

میان   فاصله  قطعاً  و  شدند  می  سرمقاله(  )ادامه 

تصمیم های درست و عملکردهای مردم محور 
و مفید و پر ثمر، کمتر می شد، شاید خطاها پایین 
می آمد و بازدهی ها باال می رفت و به صورت 
کلی زندگی در حوزه های مختلف اجتماعی، آسان 
تر و زیباتر می شد، شاید بسیاری از مشکالت 
حوزه توسعه و پیشرفت استان به ویژه در مرزهای 
مشترک علم و فن و دین، با سهولت و سرعت 
بیشتری حل می شد و شاید اتفاق های بزرگ 
تری می افتاد. نکته مهم آخر این که مراد از چنین 
وحدتی، افزایش یا تالش برای افزایش محصالن 
دانشجو در حوزه ها یا طالب در دانشگاه ها یا تداوم 
حضور اساتید حوزوی در دانشگاه ها و فرهیختگان 
دانشگاه ها در حوزه های علمیه خراسان جنوبی 
نیست. اصل و اساس برای ایجاد چنین رویکرد 
مهم و اثر بخشی، وجود یک تفکر وحدت بخش 
و فلسفه ذهنی وحدت محور است. با دالیل و 
مستندات متقن، همه بر این باور مهم هستیم که 
توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی، در سایه چنین 
وحدت مبارکی قابل حصول است ، لذا غفلت از آن،  
نابخشودنی و تالش برای تحقق آن،  ستودنیست.
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

برگزاری  زمان  به  شدن  نزدیک  با 
بحث  ماه،  اسفند  در  مجلس  انتخاب 
و رایزنی ها پیرامون حضور جناح های 
سیاسی در این عرصه گرم تر می شود. 
موضوعاتی  از  یکی  میان،  این  در 
نامزدها  ثبت  زمان  پایان  از  بعد  که 
انتخابات مطرح شد،  در  برای حضور 
سیاسی  چهره های  کم رنگ  حضور 
نام نویسی  عرصه  در  اصالح طلب 
است. حتی برخی فرضیات نیز مطرح 
سفارش  و  اصرار  وجود  با  که  شد 
اشخاص  از  بسیاری  نیز  خاتمی 
را  خود  نشدند  حاضر  اصالح طلب 
نامزد کنند. اکنون با تمام این اوصاف، 

میان  از  واقعیت  یک  مقام  در  آن چه 
اسامی نامزدهای اصالح طلب می توان 
مشاهده کرد، این است که افراد درجه 
میان  در  اصالح طلب  و شاخص  یک 
می خورند.  چشم  به  کمتر  نامزدها 
به  پرداختن  و  پیگیری  راستای  در 
گفتگو  در  »انتخاب«  موضوع،  این 
سیاسی  فعال  ناصری،  عبدا...  با 
اصالح طلب و عضو شورای مشورتی 
ابعاد  و  زوایا  اصالحات،  دولت  رئیس 
این موضوع را جویا شده است. ناصری 
بر این باور است که سید محمد خاتمی، 
و  بوده  پرشور  انتخابات  همواره طرفدار 
راهبرد خود را بر مشارکت حداکثری در 

انتخابات قرار داده است. حضور پرشور 
شهروندان در عرصه انتخابات را می توان 
اصالح طلبان  موفقیت  ضامن  و  عامل 
ارزیابی کرد. در شرایط کنونی نیز خاتمی 
رسالت و وظیفه سیاسی خود را انجام داد و 
از شخصیت های اصالح طلب درخواست 
کرد که در انتخابات مجلس یازدهم نامزد 
شوند اما آن ها این درخواست را رد کردند. 
رئیس  درخواست  وجود  با  افزود:  وی 
دولت اصالحات، برخی از شخصیت ها 
دلیل  و  نشدند  شدن  نامزد  به  حاضر 
آن ها نیز این بود که عالوه بر نظارت 
برای  مانعی  همواره  که  استصوابی 
حضور اصالح طلبانه با وزن واقعی شان 
است، دیگر از نگاه مردم، مجلس فاقد 

کارکرد است. 
دولت  رئیس  مشورتی  شورای  عضو 
اصالحات، در ادامه تصریح کرد: »من 
خود نیز شاهد بودم برخی از دوستان 

قبل  شاخص  و  کارآمد  اصالح طلب 
قصد  ماه  آبان  اعتراضات  وقوع  از 
بعد  اما  کنند  نامزد  را  خود  داشتند 
بحران  و  اعتراضی  رخدادهای  از 
اتفاق  کشور  سطح  در  که  اجتماعی 
نشدند.« نام  ثبت  به  حاضر   افتاد، 
افزود:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  این 
اصالح طلب  شاخص  سیاسی  فعاالن 
مقننه، در  قوه  باور هستند که  این  بر 
پی حوادث اخیر اندک اعتباری را که 
است. داده  دست  از  اکنون   داشت، 
با این وجود، برنامه کالن اصالح طلبان 
ماه،  اسفند  انتخابات  در  که  بود  این 
خود  جدید  نسل  میان  از  چهره هایی 
کنند  نامزد  مجلس  انتخابات  برای  را 
در  قدرت  چرخش  نوعی  شاهد  تا 
درون حلقه داخلی اصالحات باشیم اما 
متاسفانه در این حوزه نیز شاهد بودیم 
افرادی بسیار اندک خود را نامزد کردند.

چرا شاخ های اصالحات نیامدند؟

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
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 با مدیریت جدید  شهریار عظیمی

0919   672   3052
niloofarpool
niloofarpool98

استخر دانشگاه آزاد اسالمی

تخفیف زمستانه سانس های خصوصی فقط و فقط به مبلغ 149/999 تومان 

جهت اطالعات بیشتر در سانس های فعال به استخر مراجعه نمایید.

ایزوگام  هریوندی
آدرس: بیست متری دوم شرقی 
مدرس، بعد از حسینیه گازاریها

09151632150

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  
۳24۳56۸6 - 0۹۳652۳7014-0۹15706۳220 - خسروی 8002   866   0915

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

 در
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رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  09155616181
32463354

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
056 - 32452110

09151652600

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
09159618581 

فاروقی

سقف کاذب ، 
کناف ، بازسازی، 
طراحی و مشاوره 

0111  561  0915  - رحیمی

رنگ روز
نقاشـی  ساختمـان

رنگ های روغنی، پالستیک، اکریلیک، 
کنیتکس، مولتی کالر، طرح کاغذ 
دیواری،  بتونه و رنگ کناف و...

اصول شغلی ما:  * سرعت در تحویل
 * ظرافت در کار * کیفیت باال

خدمـات رایگـان : 
1- بازدید و مشاوره 2- جا به جایی 

اثاثیه 3- نظافت پایان کار
تماس با ما: 09156633230 

 علـی برگـی

قصر موبـایل راه رو
مرکز خرید و فروش خط دائم 

آدرس: حکیم نزاری 7       616161  5  0915

@ ghasre_mobail

با داشتن خط رند همیشه در یادها بمانید

0912 0279  815 / 1،130،000 
 0912 0279  816 / 1،130،000 
 0912 0279  817 / 1،130،000 
 0912 0279  823 / 1،130،000 
   0912 081  5621/ 1،390،000 
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  0912 079  1673 / 1،050،000
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  0912 079  1683 / 1،050،000
  0912 079  1684 / 1،050،000
  0912 079  1685 / 1،050،000
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ارائه بسته های ویژه اینترنت و مکالمه رایگان شب یلدا

غالمی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعالم کرد:  تمام مکالمات تلفن ثابت به تلفن ثابت درون شبکه ای از ساعت 2۰ روز شنبه 3۰ آذر تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه اول دی  به صورت رایگان برای تمام مشترکین در سراسر 
کشور محاسبه می شود.صدری افزود: همچنین سه بسته اینترنت با تخفیف ویژه شب یلدا طراحی  شده که به مدت 1۰ روز از جمعه 29 آذر تا دوشنبه 9 دی  به فروش می رسد. وی بیان کرد: بسته های اینترنت یلدایی مخابرات به 
صورت “بسته 2 گیگابایتی به قیمت 19۰۰ تومان “بسته 5 گیگابایتی، باقیمت 375۰ تومان” و “بسته سوم با ترافیک 1۰ گیگابایت به قیمت 59۰۰ تومان” با مدت زمان مصرف یک روزه در این بازه زمانی به مشتریان ارائه می شود.

تنها  به  سری  یک  تعطیل  روزهای 
مرکز  گردشگری  اصطالح  به  منطقه 
شهر بند دره بزنین و ببینین که چقدر 
شلوغه. اما دریغ از اندکی امکانات لطفا 
به آسفالت جاده سرویسهای بهداشتی 
روشنایی جاده درختکاری محدوده آب 
توجه  منطقه  زیباسازی  و  کشی  لوله 
کنید مثل اینکه اینجا مرکز استانه کمی 
شهروندان  وتفریح  رفاه  فکر  به  هم 

باشید فقط شعار ندهید!
915....357
با سالم خدمت مسئولین، آیا تو مهرشهر 
گل و گیاهی مشاهده کردید غیر از هیزم 
بود، حاال  آب  بهانه  قبال  و....؟  خارشتر 
که چند ماه شده آب فضای به اصالح 
سبز مهرشهر وصل شده ولی متأسفانه 
از نظرکاشت درخت  و گل حال و روز 
خوشی ندارد. جاهای  دیگر شهر جدید 
نیست،  به مهرشهر و جاهای جدیدکه 
انبوه سازی شده بیشتر و بیشتر برسید به 

خدا ازما هم عوارض و..... میگیرند. 
915...745
شهرستان درمیان بیشترین کامیون را 
روستاهای طاغان و روستای نوغاب از 
توابع بخش مرکزی دارند و این دو روستا 
داران  کامیون  روستاهای  توان  می  را، 
نام برد و همچنین روستایی که ترابری 
سازی  راه  شرکت  دو  و  دارد  سنگین 
روستای نوغاب بخش مرکزی که صد 

هاجوان در آن ها اشتغال دارند.
915...468
با سالم متأسفانه قریب بر سه ماه است 
که به خاطر ترکیدگی لوله آب در داخل 
مدرس 13 که توسط اداره آب و فاضالب 
کنده و پر شده است. هنوز که هنوزه 
آسفالت نشده. مکان ترکیدگی تبدیل به 

گودال شده است. لطفا آسفالت نمایید.
915...795
جناب استاندار سالم با توجه به شروع 
بارش ها  دستور فرمایید بند دره را الیروبی 
کنند تا آب بیشتری پشت سد جمع شود 

حیف نیست این آب ها هدر رود؟
915...357
مدیرکل محترم راه و شهرسازی حاال که 
به همت شما وپیگیری استاندار، اعتبارات 
راه 3 برابر شده لطفا 9۰۰ متر باقیمانده 
ادامه جاده بند دره تا روستای دره میرک،  
که واقعا پرتردد و خطرناکه آسفالت کنین.
915...313
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کار مطالعاتی بیمه گل نرگس تایید شد 

چشم نرگس روشن
محمودآبادی - بیمه ی مزارع گل نرگس 
و  رسید  خطر  عوامل  شناسایی  مرحله  به 
سال آینده این محصول خراسان جنوبی نیز 
به لیست صندوق بیمه کشاورزی افزوده می 
شود. گل نرگس یکی از محصوالت ارزشمند 
و البته به نوعی منحصر به فرد خراسان جنوبی 
است. محصولی که عطر  خاص آن باعث 
شده قابلیت های ویژه تری نسبت به گل 

های دیگر استان های کشور داشته باشد.
این  تولید  در  مهم  های  دغدغه  از  یکی 
است.  نرگس  گل  فروش  بازار  محصول 
بازاری که باید در رقابت با نرگس شیراز و 
چند استان دیگر برند خراسان جنوبی اش 
را نیز به اثبات برساند. معاون بهبود تولیدات 
گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی درباره 
ی آخرین تحوالتی که برای گل نرگس رقم 
خورده است بحث ایجاد مرکز خرید و مرکز 
عرضه و نیز بیمه ی این محصول در سال 
آینده است. مهدی عصمتی پور با اشاره به 
اینکه 37.5  هکتار از مزارع استان به گل 
نرگس اختصاص دارد می گوید: پیش بینی 
می شود امسال 2۰ میلیون شاخه گل نرگس 
از این مزارع برداشت شود. وی می افزاید: 
عالوه بر خوسف در شهرستان های فردوس 
و بشرویه نیز گل نرگس تولید می شود.  وی 
سازگاری با شرایط اقلیمی استان، مقاومت 

نسبت به کم آبی، و عطر خاص گل نرگس 
خراسان را از جمله ویژگی های مهم گل 
نرگس استان نسبت به دیگر استان ها عنوان 
می کند.  وی ادامه می دهد: امسال یک 
مرکز خرید گل نرگس در شهرستان خوسف 
راه اندازی شد که می تواند تا حد زیادی 
دغدغه نرگس کاران را کاهش دهد.به گفته 
ی وی این گل هایی که در  مرکز خرید 
خوسف از کشاورزان دریافت می شود، در دو 
مرکز عرضه که در فرودگاه بیرجند و بازار روز 

غفاری تعیین شده به فروش می رسد. 

بیمه گل نرگس در سال آینده
دامداری  و  کشاورزی  بیمه  صندوق  مدیر 
درخواست  ی  درباره  نیز  جنوبی  خراسان 
هایی که برای بیمه ی این محصول مطرح 
شده بود به آوا می گوید: با درخواست های 
نیز  نرگس  اینکه گل  برای  کاران  نرگس 
تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی 
قرار بگیرد. پیگیری هایی توسط کارشناسان 

صندوق بیمه ی استان در تهران انجام شد.
ها  پیگیری  نتیجه  افزاید:  می  غنچه 
بازدید کارشناسان وزارت جهاد  به  منجر 
کشاورزی از مزارع گل نرگس شد.وی با 
توجه به شرایط خاص این محصول می 
گوید: بعد از بازدید کارشناسان در آخرین 
پیگیری های اعالم شد کار مطالعاتی این 
پذیرش  بیمه شدن مورد  برای  محصول 
فاز  درباره  این مسئول  واقع شده است.  
مطالعاتی بیمه ی این محصول می افزاید: 

اکنون کارشناسان صندوق بیمه در حال 
شناسایی عوامل خطر و تعیین دامنه ی 

شاخص ها هستند.

در خواست  تنفس تسهیالت
غنچه ادامه می دهد: بر اساس این مطالعات 
تعرفه ها و سهم صندوق و کشاورز مشخص 
می شود. وی با اشاره به انجام فاز مطالعاتی 
ابراز امیدواری کرد که نرگس کاران در سال 
زراعی آینده می توانند مزارع خود را بیمه 
کنند.  الزم به ذکر است در بین شهرستان 
هایی که نرگس در آن کشت می شود، 
شهرستان خوسف رتبه نخست استانی را در 
برداشت گل های نرگس دارد، گل نرگس با 
هوای سرد سازگار است ولی در برابر یخ زدگی 
دوام زیادی ندارد که برای کم کردن این 
مشکل آموزش هایی به کشاورزان ارائه شده 
است و بیمه تا حد زیادی می تواند. دغدغه 
گفته  هرچند  دهد.   کاهش  را  کشاورزان 
می شود امسال تسهیالتی به نرگس کاران 
پرداخت نشده است، اما نرگس کاران خواستار 
تسهیالت کم  بهره با تنفس 2 تا سه سال 
هستند که در این خصوص باید بانک ها 
همکاری کنند. سال گذشته شش میلیارد و 
5۰۰ میلیون ریال تسهیالت به نرگس کاران 

پرداخت شده است.
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دو مشاهده مستقیم یوزپلنگ 
در نایبندان طبس

پناهگاه  بانان  محیط  صداوسیما- 
نایبندان طبس در 15 روز گذشته، 2 
بار یوزپلنگ آسیایی را با چشم مشاهده 
کردند. رئیس اداره محیط زیست طبس 
در  یوزپلنگی  شنبه   گفت: عصر سه 
حاشیه رودخانه شوراب نایبندان بود که 
با حضور ناگهانی محیط بانان در منطقه 
حاتمی  گذاشت.  فرار  به  پا  و  ترسید 
افزود: محیط بانان نایبندان همچنین 
12 آذر امسال در حال گشت زنی در 
جاده پاسگاه محیط بانی علی آباد به 
نایبندان، بر روی تپه ماهوری های کنار 
جاده یک قالده یوزپلنگ را مشاهده 
کردند که یوزپلنگ در مدت چند ثانیه 
با دیدن محیط بانان دم خود را روی 
زمین خواباند و سر را به عقب برگرداند 
و سپس پا به فرار گذاشت. وی گفت: 
بین رودخانه شوراب و  آنجایی که  از 
جاده پاسگاه محیط بانی علی آباد به 
نایبندان حدود 12 کیلومتر فاصله است، 
احتمال می دهیم این دو مورد مشاهده 
مربوط به دو قالده جداگانه یوزپلنگ 
سریعترین  یوزپلنگ  چند  هر  باشد، 
نیست  بعید  و  است  خشکی  حیوان 
باشد که در مدت دو  این یک قالده 
هفته در دو مکان مختلف دیده شده 
است.رئیس اداره محیط زیست طبس 
افزود: تشخیص متفاوت بودن یوز های 
مشاهده شده تنها با ثبت تصویر توسط 
و،  است  ممکن  تله ای  دوربین های 
دوربین  که  است  مدت 3 سال  چون 
نداریم،  نایبندان  منطقه  در  تله ای 
داد  تشخیص  قطع  طور  به  نمی توان 
که این دو مشاهده مربوط به دو یوز 
متفاوت است، یا تنها یک قالده است 
شده  دیده  متفاوت  مکان  دو  در  که 
است.منطقه نایبندان طبس با وسعت 
حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار هکتار، 
آسیایی  یوزپلنگ  پناهگاه  بزرگترین 
مشاهده  بار   نیز 3  پارسال  که  است 

مستقیم یوزپلنگ در آن گزارش شد.

خبر ویژه

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو
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شعبه 1:حد فاصل معلم ۲1 و ۲3           
شعبـه ۲ : نبش معلـم 5۴ 
 روبـروی پارک آزادگان

 0563۲۴۴73۴۲- 0915۲6۴۲595 )عرب(

آگهی مزایده
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۵۰ مترمربع پالک 
۲۶۰۰ فرعی از یک اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان، خیابان ابوذر، ابوذر ۲ پالک ۵۷ ملکی آقای احمد 

جمال پور فرزند صفر که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۴۷۱۵ صفحه ۱۷۵ دفتر جلد ۲۸ ابتدا به نام محمد هاشم زهی صادر و 
تسلیم شده و سپس نامبرده تمامی مورد فوق را برابر سند قطعی ۵۵۰۲۳ – ۸۲/۲/۱۸ دفترخانه ۴ بیرجند مع الواسطه به آقای 
احمد جمال پور انتقال قطعی داده  است. با حدود اربعه شماال به طول ۱۰ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۲۶۰۱ فرعی 
شرقا به طول ۲۵ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۲۵۹۸ فرعی جنوبا به طول ۱۰ متر درب و پی دیواریست به خیابان غربا 
به طول ۲۵ متر پی دیواریست به پی دیوار پالک ۰۲ ۲۶ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد ۲- ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۵۲ 
مترمربع پالک ۱۱۳۴ فرعی از ۱۲۳ فرعي از ۲ اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان، خیابان هدایت، هدایت ۴ پالک ۳۷ 
ملکی آقای دوست محمد جمال زائی فرزند گلزار که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۶۳۴۴ صفحه ۲۲۲ دفتر جلد ۲۹ صادر و تسلیم 
شده و با حدود اربعه شماال به طول ۱۲/۷۰ متر درب و دیواریست به کوچه شرقا: به طول ۲۸/۷۰  متر دیواریست به زمین جعفر 
محمد باقی مانده پالک ۱۲۳ فرعی از دو اصلي جنوبا: اول به طول ۵/۵۰ متر دیواریست به زمین علی چهار فرسخی باقی مانده 
پالک ۱۲۳ فرعی دوم به طول ۶/۴۰ متر دیواریست به زمین فاطمه کاظمی باقی مانده پالک ۱۲۳ فرعی غربا: به طول ۲۸/۷۰  
 متر دیواریست به دیوار منزل مرجانی باقی مانده پالک ۱۲۳ فرعی از دو اصلی حقوق ارتفاقی ندارد و پالک های  فوق الذکر 
به موجب سند رهنی شماره ۱۹۰۸۱- ۱۳۸۸/۱/۳۰ دفتر اسناد رسمی شماره پنج نهبندان در قبال مبلغ ۱/۹۱۷/۷۹۱/۴۱۸ 
ریال )یک میلیارد و نهصد و هفده میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و چهارصد و هیجده( با سود و خسارت در رهن بانک ملی 
شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده  ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از  دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه 
 علیه آقای عبدالناصر جمال زائی )مشتری( و آقای دوست محمد جمال زائي و احمد جمال پور )وثیقه گذار( صادر و پرونده ای 
تحت کالسه ۹۰۰۰۰۱۱ در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۸ به مدیونین وفق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف ۱۰ روز مهلت قانونی از 
تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خود را تودیع ننموده به تقاضای  بستانکار  پس  از طی تشریفات قانونی به موجب صورت جلسه 
مورخ ۱۳۹۰/۹/۶ مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره ۲۲۰۲– ۱۳۹۰/۹/۸ کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک 
 های  فوق به ترتیب ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پانصد و پنجاه میلیون( و ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد میلیون(  ارزیابی گردیده 
و ارزیابی قطعیت یافته و آگهی مزایده نیز منتشر و صورت جلسه مزایده تنظیم ولی جلسة مزایده به دلیل اینکه خریداری حضور 
 نیافته و همچنین به دلیل عدم مراجعه نماینده دادستان برابر بند ۳ ماده ۱۳۸۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
و عدم حضور نماینده بستانکار و بدهکار مقرر گردید جلسه مزایده تجدید گردد. لذا با توجه به اینکه از تاریخ ارزیابی مدت 
ادامه  و  مجدد  ارزیابی  درخواست   ۱۳۹۸/۱/۱۹  -۹۸/۹۰۲۵/۶۸ شماره  به  وارده  نامه  برابر  بستانکار  گذشته  سال  یک 
به  وارده  نظریه کتبی  برابر  و  انجام  تاریخ ۹۸/۳/۲۹  ارزیابی در  قانونی  انجام تشریفات  از  نموده که پس  را  اجرایی  عملیات 
مبلغ  ترتیب  به  فوق  های  پالک  ششدانگ  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۹۸/۴/۲۶  - شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۲۶۳ 
۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون(  و ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و چهارصد و هشتاد 
میلیون( ارزیابی شده و ارزیابی به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک ملی نهبندان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ 
ظهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۱/۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین 
 قیمت پیشنهادی نقدا  فروخته می شود. سپس بانک بستانکار به موجب نامه وارده به شماره ۱۳۹۸۰۵۰۰۸۲۸۲۰۰۰۳۸۲ – 
مبلغ  را جمعا  تاخیر  جریمه  و  تسهیالت  سود  و  تسهیالت  اصل  تاریخ ۱۳۹۸/۶/۶  تا  را  ۱۳۹۸/۶/۷باقیمانده طلب خویش 
۴/۲۲۶/۷۶۲/۰۶۴ ریال اعالم نموده است که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور 
 اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. پالک های فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا در قبال مطالبات بانک ملی نهبندان از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبالغ ارزیابی 
شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار خواهد شد و هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا وصول خواهد گردید و هزینه های راجع به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی که مبلغ آن مشخص نمی 

باشد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۹/۲۸    سید مهدی پروین محبی – رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان

پرده پارچه ای 
کرکره فلزی 

زبرا در طرح های متنوع 

 نبش مدرس 60 )مدیریت شاملی( 3۲۴۴1365 - 0915561۴39۸

و لوگوی اختصاصی موکت ظریف مصور
دیوارپوش،کفپوش، قرنیز، پارکت، آسمان مجازی

عملیات برگردان در بیرجند
 به اطالع هم استانی های عزیز می رساند: به دلیل عملیات برگردان و 

بهینه سازی تجهیزات مخابراتی، تلفن های ثابت شهر بیرجند 

خیابان امامت ۴۷ و سپیده )سپیده ۱ تا ۱۱(  روز شنبه ۹۸/۰۹/۳۰  از ساعت 
۶ صبح به مدت ۷۲ ساعت  قطع و یا دچار اختالل خواهد شد.

ضمنا مشترکین عزیز می توانند برای آگاهی از شماره های جدید با سامانه 

۳۲۰۰ تماس حاصل فرمایند.

محوطه تاریخی و سنگ نگاره در غرب نهبندان 
در منطقه ای به نام نخلستان شناسایی شد.  به 
گزارش صداوسیما، سرپرست میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی نهبندان گفت: با 
توجه به بررسی های انجام شده ، قدمت این 
محوطه و نقوش سنگ نگاره مربوط به دور ه 
های اشکانی و اسالمی است. شبانی با بیان 
اینکه این نقوش در دو قطعه سنگ حجاری 
شده است ، افزود: قطعه نخست که نقوش 
مهمتری بر آن واقع است در سمت شرق 

محوطه تاریخی نخلستان قرار دارد و نقش ها 
بر وجه شمالی، غربی و سطح فوقانی آن حک 
شده است.وی گفت: حدود 8 متری غرب 
سنگ نگاره اول ، سنگ نگاره دوم قرار دارد و 
نقش های آن به دو قسمت تقسیم شده است 
که نقوش در وجه شمالی قطعه اصلی و بر 
بخش فوقانی قطعه جدا شده حجاری شده اند.
وی گفت: نقوش سنگ نخست شامل نقوش 
افزود: نقوش  گیاهی و جانوری است. وی 
جانوری شامل بز، گاو های کوهاندار شاخدار 

و سگ است و نقوش گیاهی شامل تصویر 
)بز( است. درختی در حد واسط دو حیوان 

شبانی افزود: این درخت یکی از منحصر به 
فردترین عناصر نقوش صخره ای است که 
بیشتر در نقوش برجسته دیده می شود. وی 
گفت: وجود نقش درخت و بز های قرینه در 
طرفین آن یادآوری نقوش ادواری باستانی 
است که قدمت آن را می توان از 5 هزار سال 
پیش تا عهد اشکانی تخمین زد.با توجه به 
اسناد و مدارک بسیار که داللت بر سکونت 

و آبادانی منطقه در دوره اشکانی دارد، می توان 
گفت: این نقوش در دوره اشکانی حجاری 

نقوش صخره ای  زیباترین  از  و یکی  شده 
منطقه خراسان جنوبی است.

کشف  سنگ نگاره  5  هزار ساله  در نهبندان



سرکه گزینه مناسبی برای
 از بین بردن زگیل های صورت!

سرکه ممکن است گزینه خوبی برای از بین 
بردن زگیل هایی باشد که به واسطه یک عفونت 
ویروسی روی الیه باالیی پوست ایجاد شده اند. 

می توانید مقداری پنبه را در سرکه خیس کرده و 
چند بار در روز آن را روی محل تحت تاثیر قرار 
گرفته قرار دهید. ماهیت اسیدی سرکه احتماال 
کرده  جلوگیری  ویروسی  سلول های  تکثیر  از 
و به بهبود این شرایط کمک می کند. چنانچه 

حساسیت دارید با پزشک مشورت کنید

سرفه چه زمانی
 رخ می دهد؟

سرفه زمانی اتفاق می افتد که سلول های عصبی 
اثر  در  تنفسی،  مجرای  مخاط  در  موجود  ریز 
ترشحات زیاد، حساس می شوند. این سلول های 

سرفه های  و  شده  منقبض  شدت  به  عصبی 
انفجاری ایجاد می کنند. سرفه در واقع هدف 
از  جلوگیری  برای  بدن  شیوه   و  دارد  مهمی 
ورود مواد ناخواسته به ریه هاست. نیروی سرفه 
به سرعت به الیه  ظریف اپی تلیال در مجرای 

تنفسی آسیب می زند و باعث گلو درد می شود.

پوست خشک عالمت 
کم آبی بدن است

شایع  دالیل  از  یکی  پوست  خشکی 
از  استفاده  می شود.  محسوب  مزمن  خارش 
خارش  می تواند  کننده  مرطوب  محصوالت 

رسانی  آب  زیرا  دهد،  تسکین  را  پوست 
آب  نوشیدن  اگر  می شود.  انجام  پوست  به 
محصوالت  از  استفاده  و  کافی  میزان  به 
مرطوب کننده در بهبود خارش موثر نیست، 
برای بررسی دقیق تر شرایط به یک پزشک 

متخصص پوست مراجعه کنید.

با دریافت ویتامین ث  پوستی زیبا 
و بدون بیماری داشته باشید

دریافت کافی ویتامین ث به طور روزانه یکی از 
کمک  ماده  این  است.  زندگی  عادات  بهترین 
می کند پوست صاف، زیبا و بدون بیماری داشته 

باشید. ویتامین ث روند از دست دادن زودرس 
کالژن و االستین پوست را آهسته تر می کند که 
وظیفه استحکام و انعطاف پذیری پوست را بر عهده 
دارند. دریافت میزان کافی از ویتامین ث به 
طور منظم، تأثیرات منفی رادیکال های آزاد 

را کاهش می دهد.    

تکنیک آب سرد و گرم 
برای رفع درد پا

برای رفع درد پا از تکنیک آب سرد و گرم غافل 
نشوید. این تکنیک به خصوص برای رفع درد پا 
مناسب است. یک سطل را با آب سرد پر کنید و 

سطل دیگر را با آب گرم. اول برای مدت سه دقیقه 
پاهای تان را در آب گرم قرار دهید و بعد آنها را به 
مدت 10 ثانیه الی یک دقیقه در آب سرد بگذارید. 
این کار را دو الی سه بار تکرار کنید و بعد پاهای تان 
را خشک کنید. آب گرم جریان خون را در سطح 

پاها افزایش می دهد.

نواحی گردن، سینه، پشت و قسمت ابتدایی اندام فوقانی بیشترین احتمال ایجاد گوشت اضافه یا کلوئید را 
دارند.  برای کاهش احتمال باقی ماندن جای زخم، جراحی باید به درستی و با دقت انجام شود؛ طوری که 
کمترین آسیب به بافت وارد شود. همچنین برش باید در جهت خط های پوستی صورت گیرد تا فشار روی 
زخم کمتر شود. شاید گمان کنید هرچه تعداد بخیه ها بیشتر باشد احتمال باقی ماندن جای آن افزایش می یابد 
اما این موضوع صحیح نیست و عکس آن حقیقت دارد. در واقع هرچه تعداد بخیه ها بیشتر باشد، فشار روی 
زخم کمتر می شود و زخم یکنواخت تر پخش می شود در نتیجه احتمال جا ماندن اثر زخم روی پوست کمتر 
می شود.استفاده از کرم های ترمیم کننده زخم و همچنین جلوگیری از ایجاد عفونت و باز شدن زخم می تواند 

احتمال ایجاد گوشت اضافه را کاهش دهد.

برای ترسیم چشم اندازی جامع، ابتدا باید برنامه خودمراقبتی موردنظرمان را تجسم کنیم؛ به گام های کودکان 
نگاه کنیم و خود را با ایده های پرآب و تاب خسته نکنیم. بهتر است چیزهای کوچک و ساده را برای شروع 
کردن انتخاب کنیم. برنامه خود را عملی کنیم و با تمرکز بر برنامه، اهداف مان را عملی سازیم. به خودمان 
آسان بگیریم، بهتر است به یاد داشته باشیم زمانی که کار جدیدی را شروع می کنیم، نیازمند صرف زمانی 
برای تنظیم و یادگیری آن هستیم. به مربی درون خود گوش کنیم، خوب است به مربی درون خود گوش 

کنیم، نه به منتقد درون خود. منتقد درون ما تالش خواهد کرد ما را از هر تالش جدیدی منصرف کند.

روابط عمومی معاونت بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکته های کلیدی برای طراحی برنامه خودمراقبتیبخیه بیشتر؛ جای عمل کمتر!

طرز فکر صفر یا صدی که به آن طرز فکر سیاه و 
سفید نیز می گویند به گرایشی گفته می شود که باعث 
می شود فرد همه چیز را در نهایت خود ببیند. آن هایی 
که صفر یا صدی فکر می کنند اغلب از کلماتی مانند، 
هرگز، همیشه، حتما، غیر ممکن، همه، هیچکس، 
نمی توانم، ابدا  استفاده می کنند. سعی کنید از تغییر 
در کلماتی که اغلب به کار می برید شروع کنید. مثال 
به جای اینکه بگویید: »هفته ی خیلی بدی داشتم« 
بگویید: »هفته ای که پشت سر گذاشتم خوب بود و با 

چالش هایی نیز روبرو شدم«. شاید تصور کنید این ها 
فقط چند کلمه اند و قدرتی ندارند، اما این طور نیست. 
همین کلمات ظاهرا ساده می توانند روی طرز فکرتان 
اثر بگذارند، زیرا بازتابی از ایده های تان هستند. وقتی 
احساسات و باور هایی که نسبت به خود دارید را فقط 
به نحوه ی عملکردتان ربط می دهید و بر اساس آن 
خود را می سنجید، عزت نفس و خودباوری تان اغلب 
در جهت منفی تغییر می کند و اگر هم کاری را خوب 
انجام دهید و احساس خوبی نسبت به خودتان پیدا 

کنید، دوامی نخواهد داشت، زیرا عملکردتان پیوسته 
در حال تغییر است.اگر طرز فکرتان صفر یا صدی 
اطالعات  تمام  اینکه  بدون  است  ممکن  باشد، 
ارزشمند را در موقعیتی ببینید و ارزیابی کنید، فورا 
تصمیم بگیرید. مثال به جای اینکه فکر کنید یا باید 
بتوانید هفت روز هفته، هر روز ورزش کنید یا اینکه 
اصال ورزش نکنید، بهتر است این طور فکر کنید که 
به برنامه ای نیاز دارید تا برای روز هایی که وقت آزاد 

بیشتری دارید، سی دقیقه ورزش در نظر بگیرید.

طرز فکر صفر یا صدی  را متوقف کنید

آیه روز

مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمی  آیند و 
ستمی بر ایشان نخواهد رفت. )سوره مریم/ آیه ۶0(

سخن روز

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دویم و وقتي مي ایستد با یک 
ضربه آنرا از خود دور مي سازیم . )شاتو بریان(
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موفقیت و انرژی

 رفتار با همسر

خوش بینی توانایی  را افزایش می دهد

مطالعات نشان می دهد که تأثیرات ناشی از 
زمان  مدت  در  می تواند  خوش بینی  احساس 
بیشتر و طوالنی تری برایتان باقی بماند. این 
نوع از خوشحالی اگر مورد تمرکز و دقت قرار 
به  می تواند  هیچ،  نمی رود  که  بین  از  بگیرد 
به  احساس  کند.این  رشد  بیشتر  زمان  مرور 
شما کمک می کند که از داشتن تمامی شرایط 
موجود در زندگی تان قدردان و شکرگزار باشید 
بر  عالوه  کنید.  افتخار  خود  به  نتیجه  در  و 
این احساس خوش بینی در وجود شما باعث 
خود  تالش های  و  توانایی ها  به  که  می شود 
اهداف  به  رسیدن  برای  و  باشید  مطمئن 

واالیتان بیشتر و بیشتر تالش کنید. 

با همسرتان مثل ملکه ها رفتار کنید

خوشحال  را  همسرتان  بیشتر  چیزی  چه 
خوشش  بیشتر  رنگی  یا  ُگل  چه  از  می کند؟ 
می آید؟  مهم ترین درخواستی که از شما دارد 
چیست؟ چه چیزی بیشتر مضطربش می کند و 
خیلی سوال های دیگر، آیا پاسخ این سوال ها را 
می دانید؟هر جور با همسرتان رفتار کنید او نیز با 
شما همانگونه رفتار خواهد کرد. اگر همسرتان را 
ستایش کنید و خوبی هایش را به ُرخش بکشید، 
اعتماد به نفس او را افزایش می دهید و الگویی 
برایش می شوید تا متوجه شود چگونه باید با شما 
رفتار کند. مرد هایی که با زبان تحقیر و سرزنش 
با همسر خود صحبت می کنند تا خودشان را 
مهم تر و باالتر جلوه بدهند، قابل احترام نیستند. 
بددهن  و  دیکتاتور  مرد  یک  برای  زنی  هیچ 
ارزش قائل نیست. وقتی بیرون می روید، دست 
همسرتان را بگیرید و هنگام ورود به هر مکانی، 
در را برای او باز نگه دارید. نگران نباشید، از پول 
حرف نمی زنیم. هرچند این هم ایده  بدی نیست! 
اما ما از حساب بانک عاطفی همسرتان حرف 
می زنیم. هر کسی یک حساب بانک عاطفی دارد 
و این حساب جایی است که ما تمام هیجانات 
انداز  را که تجربه می کنیم پس  و احساساتی 
می کنیم. یک کلمه  مهربانانه، یک ژست عاشقانه 
و یک نگاه ُپر از ِمهر می تواند به حساب بانک 
و  توهین  دیگر،  طرفی  از  شود.  واریز  عاطفی 
سرزنش و بی احترامی، حساب بانک عاطفی را 
خالی می کند. هدف شما به عنوان یک شوهر 
خوب باید این باشد که حساب بانک عاطفی 

همسرتان را همیشه ُپر نگه دارید.
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۷۱۸4۳

۲۹۳۵
۳۵۶۱۹

۸۱۲
۱۳۹

۵۹۸۱
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 انتشار 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.

شماره 4۵۲۲                        
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۷۹۶۳4۱۲۸۵

مدرک فارغ التحصیلی خاطره طاهری نسب فرزند  احمد جدول سودوکو
به شماره ملی ۳۶۱۰۷۰۳۳۷۷ مقطع کارشناسی پیوسته 

رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ملی اینجانب به نام عباسعلی یونسی فرزند حسن 
به شماره ملی ۰۶۵۰۳۲۴۹۰۰ از تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۲ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 ۱۳۲SE برگ سبز و کارت خودروی پراید سواری تیپ
به شماره پالک ۱۴۱ ل ۴۴ ایران ۲۰ به نام امیر فنودی 
به شماره ملی ۰۰۱۰۶۳۱۱۰۰ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودروی وانت پیکان به شماره پالک ۸۶۶ 
ج ۷۷ ایران ۵۲ به نام ریحانه غالمدوست اکبرآباد به 
شماره ملی ۰۶۴۰۱۱۱۸۵۸ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی استخدام
یک واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی 

بیرجند از واجدین شرایط ذیل 
دعوت به همکاری می نماید.

یک نفر کاردان یا کارشناس برق 
 )ترجیحا صنعتی( 

۳۲۲۵۵۲۰۱-۰۵۶ شماره داخلی ۱۱ 
ساعت پاسخگویی: ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰

افتتاح شد 
فروشگاه شهر پفیال و شعبه دوم

آبنبات ریزی حبیبی فر و پسران 
عرضه کننده انواع پفیال در طعم های 

مختلف و نبات و آبنبات 
آدرس :خیابان مفتح بین مفتح ۴۵ و ۴۷ 

۰۹۱۵۸۶۳۹۴۴۷

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

مطرب
۱۴:۳۰۱۸:۰۰۲۰:۰۰شروع سانس

چشم و گوش بسته
۱۶:۱۵۲۱:۴۵شروع سانس

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷    مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹۱۵۵۶۵۸۲۶۸ - ۰۹۱۵۶۶۹۳۵۱۵ 

نقد و اقساط

جابجایی اثاثیه با ایسوزو ۵/۵ متر 
مجهز به پتو  و ضربه گیر

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری داریم.
تهران - مشهد- زاهدان - بیرجند

و بالعکس  *   ۱۰۰ درصد تضمینی و شبانه روزی
 هر روز هفته با کامیون های  ۵/۵ و ۶/۵ متر  

 سعدی
 ۰۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵
۰۹۳۶۸۹۹۰۷۲۲ 

کافه قنادی مصطفی
عرضه انواع شیرینی، 

آبمیوه  و  بستنی
شعبه ۱:

خیابان منتظری  
روبروی سینما بهمن 

شعبه ۲: 
تقاطع بلوار شعبانیه و بقیه ا... )عج(

۳۲۲۲۴۲۰۰ - ۰۹۱۵۳۶۳۷۰۰۸ فیروزی

نقاشی ساختمـان کـارنگ
مجری انواع طرح و رنگ های روز    091۵66۵۵0۵4 - مهدی برگی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی –  نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی در نظر دارد: مناقصه عمومی به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت ) ستاد ( برگزار نماید :
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

98/90
مناقصه اجرای پریمکت و آسفالت گرم بیندر رمپ های ورود و خروج مجتمع رویال شهرستان 

سرایان و مجتمع شهرداری خضری
328.000.000 ریالفهرست بهاء راهداری سال 6.۵۵2.083.6281398 ریال1 ماه

  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست به یکی از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذاری و به صورت فیزیکی تحویل دستگاه مناقصه گذار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی ب- فیش بانکی واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به 
نام تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبي نزد شعب بانک ملي ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و برای 
 سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 
سازند.شرایط مناقصه گران :جهت مناقصه فوق : پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه ۵ رشته راه و ترابری و دارای گواهی معتبر صالحیت ایمنی انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای ظرفیت 
 آزاد مجاز به شرکت در مناقصه می باشند. تاریخ انتشار مناقصه فوق در سامانه تاریخ  ۹۸/0۹/۳0  می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 1۳/00 شنبه ۹۸/0۹/۳0  لغایت ساعت 1۴/۳0 
سه شنبه ۹۸/10/0۳  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 1۴/۳0 روز شنبه تاریخ ۹۸/10/1۴ زمان بازگشایی پاکت مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد : ساعت 0۸/۳0 صبح روز یکشنبه 
تاریخ ۹۸/10/1۵  آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبی - بیرجند - خیابان غفاری -  نبش غفاری ۲۵ - اداره 
 کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی شماره تماس : ۹-۳۲۳۴۲1۳7-0۵۶  کدپستی : ۹717۸۳۳11۵  متقاضیان می توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهي مناقصه به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه : ۴۱۹۳۴ - ۰۲۱                                       دفتر ثبت نام مرکزی : 88۹۶۹۷۳۷ -۰۲۱ 
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دولت به معنای عام در راستای تحکیم بنیان خانواده ورود کند

ایرنا -حجت االسالم عبادی، نماینده ولی فقیه در استان روز چهارشنبه در جمع دست اندرکاران امور خانواده با بیان اینکه دولت به معنای عام در راستای تحکیم بنیان خانواده باید ورود کند اظهار کرد: هرجا تحت تاثیر فضای غرب قرار 
گرفته ایم به این بیماری خطرناک با درصد باال گرفتار شدیم و هر زمینه بر پایه اصول دینی و اخالقی بوده موفق عمل کرده ایم. مدیرعامل بنیاد ملی خانواده هم گفت: وضعیت موجود جامعه نیاز به کار بیش از پیش در حوزه خانواده 

دارد زیرا کشور از نظر خانواده وضعیت مناسبی ندارد. حجت االسالم رویت، مدیرعامل بنیاد ملی خانواده هم گفت: وضعیت موجود جامعه نیاز به کار بیش از پیش در حوزه خانواده دارد زیرا کشور از نظر خانواده وضعیت مناسبی ندارد.

 *مدیرعامل جمعیت هالل احمر  روز 
چهارشنبه گفت: با توجه به بارش شدید 
باران از شب گذشته تاکنون، ۱۷ نفر 
گرفتار سیالب در استان توسط نیروهای 
امدادی و عملیاتی امدادرسانی شدند.

احمر  هالل  جمعیت  *مدیرعامل 
خراسان جنوبی از آماده باش ۳۶۶ نفر 
در قالب ۵۰ تیم برای امدادرسانی به 

حوادث احتمالی باران خبر داد.

خبر کوتاه

لغزندگی برخی محورهای 
خراسان جنوبی

مهر- جانشین پلیس راه  استان از لغزندگی راه 
های حوزه شهرستان قاین، زیرکوه، سربیشه، 
خونیک  گردنه  گفت:  و  داد  خبر  نهبندان 
دارای مه گرفتگی و کاهش دید افقی است. 
سرهنگ توفیقی نیا بیان کرد: وضعیت هوا 
زیرکوه،  قاین،  شهرستان  حوزه  راه های  در 
سربیشه و نهبندان بارانی بوده و جاده لغزنده 
است.سرهنگ توفیقی نیا با بیان اینکه در حال 
حاضر محورها باز و ترافیک روان است، اظهار 
کرد: از رانندگان خواستاریم با رعایت فاصله 

طولی مناسب مانع بروز هرگونه حادثه شوند.

جشنواره دانش و پژوهش
 نیروهای مسلح برگزار شد

ایرنا- جشنواره و نمایشگاه دانش و پژوهش 
هفته  مناسبت  به  استان  مسلح  نیروهای 
پژوهش و فناوری دیروز با حضور سردار حسین 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  مشاور  قدیانی 
انقالب اسالمی و جمعی از مسئوالن در بیرجند 
برگزار شد. سردار قدیانی، مشاور فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: نمی توان 
با علوم برگرفته از غرب جامعه را اداره کرد و 
نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس و ۴۰ 
سال ثابت کردند که با تغییر در فرآیندها و 
بومی سازی براساس فرهنگ انقالب اسالمی 
می توانند در مقابل همه ادعاهای غرب بایستند.

نخستین مرکز جامع تحکیم خانواده 
خراسان جنوبی افتتاح شد

ایرنا - نخستین مرکز جامع تحکیم خانواده 
روز چهارشنبه با حضور مدیرعامل بنیاد ملی 
خانواده در بیرجند راه اندازی شد. مدیرعامل بنیاد 
ملی خانواده در این آیین گفت: امید است مرکز 
خراسان جنوبی نیز مانند سایر مراکز کشور که 
سبب کاهش طالق و افزایش ازدواج بوده است 
به نتایج مطلوبی دست یابد. حجت االسالم 
رویت از فعالیت ۱۵ مرکز تحکیم بنیان خانواده 
در کشور خبر داد و گفت: از جمله وظایف این 
مراکز پشتیبانی از مراکز و نهادهای مردمی 
فعال در حوزه خانواده از قبیل هیئت و مساجد 

تا سطح های وسیع تر است. 

افزایش سهمیه استان
 از مسکن ملی  

محمودآبادی- با توجه به تأمین زمین برای 
ساخت مسکن توسط اداره کل راه و شهرسازی 
روز شنبه ثبت نام مجدد برای متقاضیان واجد 
شرایط فراهم می شود. معاون بازآفرینی اداره 
و  گفت  در  شهرسازی  و  راه  و  مسکن  کل 
گوی اختصاصی با خبرنگار آوا گفت: با توجه 
به مقدار زمینی که توانستیم تأمین کنیم و البته 
درخواست و استقبال مردم مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی با ثبت نام مجدد در چهار استان 
موافقت کردند. علیزاده افزود: خراسان جنوبی 
افزایش سهمیه  که  است  هایی  استان  جزو 
متقاضیان می  و  لحاظ شده است  آن  برای 
نام در سامانه  برای ثبت  از روز شنبه  توانند 
قدام کنند. وی ادامه داد: این افزایش سهمیه 
برای شهرهای بیرجند ،طبس و نهبندان در 
نظر گرفته شده است. وی یادآور شد: سایت 
ثبت نام از روز شنبه ساعت ۱۰ صبح باز است.

علیزاده با اشاره به شرایط متقاضیان اضافه کرد: 
افرادی که ثبت نام می کنند باید متأهل باشند 
و فرم “جیم” آنها سبز باشد. معاون بازآفرینی 
اداره کل مسکن و راه و شهرسازی نداشتن 
سابقه آماری و ثبتی و نیز ۵ سال سکونت در 
محل زا نیز جزو شرایط متقاضیان بر شمرد.

وی ادامه داد: ثبت نام تا پایان آذر ماه ادامه 
خواهد داشت و بعد از آن پایش افراد ثبت نام 
شده انجام می شود. وی از شهروندان خواست 
با لحاظ کردن شرایط ثبت نام و همچنین توجه 
به مبلغ بازپرداخت وام در سامانه ثبت نام کنند. 
علیزاده با اشاره به احتمال ریزش تعدادی از ثبت 
نام کنندگان بعد از پاالیش اطالعات و راستی 
آزمایی گفت: به میزان ریزشی که داشته باشیم 

دوباره ثبت نام خواهیم داشت.

قضاوت بانوان استان در مسابقات 
رنکینگ  اسنوکر 

رقابت های  از  دوره  هجدهمین  در  فارس- 
رنکینگ اسنوکر کشور بانوان استان بر کرسی 
قضاوت مسابقات می نشینند. گفتنی است، کل 
بازی های هجدهمین دوره رقابت های رنکینگ 
اسنوکر گشور را چهار بانوی ایران داوری می کنند 
هستند. خراسان جنوبی  از  نفرشان  سه  که 

آماده باش گروه های عملیاتی 
شرکت توزیع نیروی برق استان 

و  برداری  بهره  معاون  منصوریان،  کاوش- 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان با 
بیان اینکه تمام تیم ها وگروههای عملیاتی این 
شرکت در این ایام سال آماده باش هستند افزود: 
درپی وقوع سیل در بعضی نقاط کشور طی 
چند روزگذشته ۳۳ تیم عملیاتی با توان بیش 
۱۰۰نفر شامل مدیران ،معاونان و مسئوالن بهره 
برداری و کادر فنی و اجرایی در ستاد شرکت 
و۱۱شهرستان این استان در آماده باش کامل 

وکشیک به سر می برند.

بارندگی های استان در مقایسه با میانگین بلند مدت
 40 درصد بیشتر شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
گفت: فرایند رسیدگی و بررسی لیست تایید 
صالحیت یا رد داوطلبان انتخابات مجلس 
یازدهم تا روز ۲۲ بهمن امسال ادامه دارد و 

پس از آن اسامی قطعی نامزدها اعالم می شود. 

انصراف 7 کاندیدا
به گزارش ایرنا، خوش خبر روز چهارشنبه 
اصحاب  تخصصی  نشست  دومین  در 
حداکثری  مشارکت  محوریت  با  رسانه 
از  نفر  هفت  تاکنون  افزود:  انتخابات  در 
داوطلبان حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی 
انصراف خود را اعالم کرده اند و تا ۲۲ بهمن 
ماه امکان تغییر در لیست تایید صالحیت 
شدگان وجود دارد. وی با اشاره به برنامه 

گذشته  روز  گفت:  انتخابات  زمان بندی 
پایان زمان بررسی صالحیت داوطلبان در 

هیئت های اجرایی بوده است.
اینکه  بیان  با  انتخابات استان  رئیس ستاد 
هشت نفر از معتمدان مردم در هیئت های 
گذشته  روز  افزود:  دارند  حضور  اجرایی 
مراکز  در  استان  داوطلب   ۱۲۷ صالحیت 
حوزه های انتخابیه توسط هیئت های اجرایی 
پایان یافت و مشخص شد که چه افرادی 
از  افزود:  یا ردصالحیت شده اند. وی  تایید 
انتخابیه  حوزه های  مراکز  فرمانداران  امروز 

موظف هستند به صورت کتبی و محرمانه 
مراتب رد صالحیت دوطلبانی که در هیئت 
فرد  به  را  شده اند،  تکلیف  تعیین  اجرایی 
اعالم و آن شخص هم چهار روز فرصت 
دارد که به هیئت نظارت استان شکایت کند.

خوش خبر گفت: همچنین فرمانداران مراکز 
اسامی  هستند  موظف  انتخابیه  حوزه های 
افرادی که تایید یا رد صالحیت شده اند را در 
صورت جلسه ای به هیئت نظارت استان برای 
بررسی ارایه کنند و ۲۰ روز فرصت است که 
به این پرونده ها رسیدگی شود. وی با اشاره 

به شرایط موجود کشور ادامه داد.

ضرورت تبیین معیارهای انتخاب
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با 
تاکید بر اینکه معیارهای انتخاب درست باید 
از طریق گروه های تاثیرگذار تبیین شود گفت: 
از این طریق می توانیم مجلسی متعهد، دلسوز، 
کاربلد و پویا برای افکار عمومی ترسیم کنیم و 
برای انتخاب افراد شایسته نیز باید معیارهایی 
و  توانمندی  پذیری،  مسؤولیت  همچون 

قانونمندی معرفی شود.

۲۲بهمناسامیکاندیداهایمجلساعالممیشود
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آموزش عالی هرمزان، در سال ۱۳9۰ موافقت 
قطعی آن از باالترین مقام آموزشی وزارت بعد 
از طی روال قانونی  و پیگیری های متعدد برای 
اولین بار در استان خراسان جنوبی دریافت شد. 
به گزارش روابط عمومی این موسسه آموزش 
عالی، هدف از تشکیل موسسه در راستای 
مقام  فرمایشات  و  اساسی  قانون  اصل ۴۴ 
معظم رهبری بوده و به نحوی در اشتغال زایی، 
نگهداشت جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده و 
ارتقاء آموزش عالی استان نقش کوچک ولی  

بسزایی داشته است.  
تمامی ارکان موسسه آموزش عالی هرمزان 
بیرجند، کامال مورد تایید وزارت علوم بوده و 

پذیرش دانشجویان موسسه فقط از طریق 
کنکور سراسری و سایت سازمان سنجش 
عالی  آموزش  موسسه  گیرد.   می  انجام 
هرمزان مستقیما تحت سرپرستی وزارت علوم 
فعالیت می نماید و واحد یا شعبه ای از هیچ 
دانشگاهی نمی باشد، به طوریکه در استخدام 
اعضای هیئت علمی یا اخذ کد رشته های 
تحصیلی موسسه و سایر موارد، بدون اذن 
هیات جذب و دفتر گسترش آموزش عالی 

وزارت، امکان پذیر نمی باشد. 
به  ابالغ شده  عالی  آموزش  قوانین  تمامی 
تمامی دانشگاه های دولتی نیز می بایست 
در مجموعه آموزش عالی غیر انتفاعی های 

کشور از جمله موسسه هرمزان رعایت شود. بر 
اساس مفاد اساسنامه موسسات غیر انتفاعی- 
غیر دولتی مصوب شورای انقالب فرهنگی 
۱۳۶۴ و دفتر گسترش آموزش عالی وزارت 
عتف، هیات امنای موسسه هرمزان، عالوه بر 
حضور اعضای هیات علمی و نماینده محترم 
وزیر که توسط مقام عالی وزارت تایید و به 
موسسه ابالغ می گردد، حضور استاندار محترم 
موسسه  امنای  هیئت  به  ایشان  نماینده  یا 

رسمیت مضاعف بخشیده است. 
بنابراین موسسه غیر انتفاعی هرمزان پیرو 
تمامی مستندات قانونی و در چارچوب قوانین 
آموزش عالی قدم برداشته و در حال فعالیت 

است، در غیر اینصورت دانشگاه منتخب استان 
که نقش نظارتی بر چنین موسساتی دارند، 
می بایست با رعایت عدالت و ارایه مستندات 
حقیقی و قانونی، با ارسال گزارش به مرکز 
نظارت وزارت علوم ، طرح موارد مورد نظر در 
کمیسیون ماده 9 وزارت را خواستار و منتظر 
اعالم نتیجه باشند. الزم به یادآوری است، بر 
اساس حکم ابالغی وزارت علوم، به دانشگا 
های دولتی منتخب استان به نمایندگی از 
وزارت، بررسی، تایید و صدور مدارک دانش 
آموختگان موسسه را عهده دار هستند، لذا در 
صورت عدم وجود نواقص آموزشی در پرونده 
دانشجویان ، دانشگاه منتخب موظف به تایید 

و صدور دانش نامه های دانش آموختگان 
نیز می باشند و بایگانی یا عدم  پاسخگویی 
به چنین موسسات یا دانشجویان موسسه بر 
خالف قوانین آموزش عالی نیزمی باشد. لذا 
دانشجویان  اعتراض حقه  به  احترام  ضمن 
موسسه در این خصوص، اتفاقات بوجود آمده 
متاسفانه ناشی از یک سری تبلیغات سوء بوده 
که برخی مسئولین محترم استان و وزارت 
علوم در جریان آن قرار داشته و دارند، لذا جهت 
احقاق حق دانشجویان و جلوگیری از هر گونه  
استرس در دانشجویان و خانواده محترم آنها؛ 
انتظار حل آنی در محیط آرام دانشگاهی و 

اداری استان انتظار می رود.     

مؤسسهآموزشعالیهرمزانمستقیمازیرنظروزارتعلومفعالیتمیکند

فاطمه رجب زاده- باران در آخرین ماه پاییز 
دار  رکورد  امسال  آذر  گذاشت.  تمام  سنگ 
بارانی شده که این روزها نفس خراسان جنوبی 
را تازه کرده است. مدیر کل هواشناسی استان 
در گفتگو با »آوا« از افزایش 8۰ درصدی باران 
 امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
می دهد. این بارندگی ها درمقایسه با میانگین 

بلند مدت ۴۰ درصد بیشتر شده است.
در  پارسال  گوید:  می  رو  خندان  علیرضا 
 ۱۰.۵ ها  بارندگی  میانگین  روزها  همین 
میلی متر بود که امسال به ۱8.۵ میلی متر 
پایانی  روزهای  که  بارشی  سامانه  رسید. 

آذر را بارانی کرد به گفته او از اواسط این 
هفته وارد استان شد و تا شب گذشته در 
نقاط مختلف استان بارید البته بارندگی ها 
تا  صبح امروز در برخی نقاط مثل نهبندان 
ادامه خواهد داشت اما برای هفته پیش رو، 
پیش بینی ها نشانه ای از تداوم بارندگی 
در  روزها  این  بارندگی  مقدار  او  ندارد. 
بیرجند را ۱۲، قاین 8، نهبندان ۱۳.۵، آرین 
شهر۱8، فردوس ۶.8 ، سربیشه ۴، زهان ۶، 
سرایان ۳.۲ و در حاجی آباد ۱۴.۶میلی متر 
اعالم می کند. رکورد دار باران هم حیدر 

آباد نهبندان با ۲۶ میلی متر بوده است.

پیش بینی خندان رو از وضعیت بارندگی در 
سه ماه آینده هم امیدوار کننده است. »دی، 
بارندگی نرمال خواهد داشت، بهمن مقدار 
باران کمتر می شود و در اسفند با عبور از 
حد نرمال به اوج می رسد. با این همه و در 
شرایطی که دو سال آبی به نسبت پر باران را 

پشت سر می گذاریم، میزان مساحت درگیر 
استان با خشکسالی یک درصد جابه جا شده 
است. مدیرکل هواشناسی استان می گوید : 
همچنان 99 درصد مساحت استان متأثر از 
خشکسالی است به طور دقیق تر ۶۵ درصد 
مساحت استان با خشکسالی بسیارشدید و 

۲۵ درصد با خشکسالی شدید مواجه است 
تأثیر  بی  ها  بارندگی  گفت  توان  نمی  و 
استان  گیری  در  از  درصد  شاید یک  بوده 
با خشکسالی کاسته باشد چون بیش از ۱8 
سال با این پدیده درگیر بودیم و شناسایی 
آثار مبتنی بر پایان آن سال ها زمان می برد. 

بار80درصدیباران
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شعبه 1: نبش معلم 50     شعبه 2: ورودی بلوار معلم
شماره تماس مرکزی: 05631101

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

برگ سبز خودروی پراید سایپا ۱۴۱ به شماره پالک ایران ۳۲  ۳۴۱ د ۱۳ به نام فاطمه نخعی با 
کد ملی ۰۶۵۲۲۳۹۴۳۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98 ایزوگـام  شفیعـی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:

قاریُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و االرض، ساکن الفردوس
تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند. 
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نسرین کاری - روز گذشته مراسم تجلیل و تکریم 
از مقام علمی دکتر علی محمد ولوی  به همت دانشگاه 
محل  در  خراسان  جنوبی  نخبگان  بنیاد  و  بیرجند 
دانشگاه بیرجندبرگزار شد . دکتر محمدقادر قادری معاون 
فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در این مراسم 
ضمن تبریک  روز وحدت حوزه و دانشگاه  گفت: هیچ 
نعمتی باالتر از این نیست قدردان و شکرگزار بزرگانی 
باشیم که خداوند به ما  ارزانی داشته است. وی یادآور 
 شد:  این از وظایف دانشگاه است و به آن متعهد شده ایم 
که با  برگزاری چنین جلساتی نقش پررنگی در معرفی 

نخبگان در  جامعه داشته باشیم . 

تجلیل از شخصیت های علمی و فرهنگی
یک گفتمان  دانشگاهی است

دکتر قادری گفت: تجلیل از شخصیت های علمی و 
فرهنگی یک گفتمان فرهنگ دانشگاهی است. معاون 
 فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند تاکید کرد: نباید 
جایگاه علم و جایگاه عالم فراموش شود وقتی به یک 
شخصیت نخبه و فرزانه اهمیت داده شود در واقع جایگاه 
فرهنگ باالی شهر و استان را به نمایش گذاشته ایم  
 .دکتر محسن شاه رضایی مدیرکل تکریم و الگوسازی 
بنیاد ملی نخبگان نیز با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان پنج 
هدف را در  برنامه های خود پیگیری می کند، افزود: هدف 
اول شناسایی گوهرهایی است که در شهرهای گوناگون 
زندگی می کنند که  برای معرفی آنها متمرکز شده ایم .  
وی قدرشناسی از  بزرگان را دومین هدف این بنیاد عنوان 

کرد و ادامه داد: اگر ما امروز توانسته ایم به این زیبایی 
زبان  فارسی را صحبت کنیم باید قدردان بزرگی چون 
فردوسی  باشیم. شاه رضایی، الگوسازی و الگو برداری 
برای جوانان را هدف سوم بنیاد علمی نخبگان نامید و 
ادامه داد: تجمع نخبه ها هدف  چهارم این بنیاد است 
تا تجربه علمی و فرهنگی آنها که به صورت شفاهی 
وجود دارد جمع شود و برای آینده سازان  الگوسازی شود. 
مدیرکل تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: 
پنجمین و آخرین هدف این گونه مراسم زمینه  سازی 
برای حضور نخبگان در جامعه است تا جامعه، دانشگاه و 

جوانان از این سرمایه ها استفاده بهینه ببرند  . 

 ۲۳    مقاله مناسب در تکریم استاد ولوی
دکتر خلیفه عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دبیر 
این نشست هم عنوان کرد: ایده این نکوداشت به 
یک سال و نیم  پیش برمی گردد و بنیاد ملی نخبگان 
همکاری خوبی در این زمینه با ما داشتند .  وی یادآور 
شد: در  روند تهیه ارج نامه دکتر ولوی تعداد  ۲۳ مقاله  
دریافت نموده ایم که این مقاالت رونمایی می شود. وی 
 همچنین افزود: امیدواریم برای تقدیر و بزرگداشت 

دکتر ولوی قدم های خوبی برداریم . 

خراسان جنوبی، سرزمین نخبه پروری   
دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان 
خراسان جنوبی نیز گفت:  هر روز در این استان شاهد 
حرکت قطار  تکریم از بزرگان هستیم که به جرأت 

پروری  نخبه  سرزمین  را  جنوبی  خراسان  می توان 
نامید . وی با اشاره به وجود هفت پدر علم در این استان 
ادامه داد: باید اصالت را بشناسیم و استاد ولوی روحیه 
پررنگ  دانشجویان  در  را  و  دانش پروری  جوانمردی 
کرده است و این در حجم عظیم کتب و تألیفات ایشان 
مشخص است.     وی با اشاره به مثل “ملتی که تاریخ 
نخواند، محکوم به فناست” افزود: شناخت تاریخ و 

مفاخر راه ما را به آینده روشن  می کند. 

تأسیس بنیادی برای احیای 
فرهنگ و تاریخ منطقه شرق کشور

استاد علی محمد ولوی استاد برجسته تاریخ هم با بیان 
اینکه از نظر من همه جای ایران ارزش واحد دارد و همه 
جای ایران  سرای من است، افزود: به  هرحال کودکی را 
در این خطه از کشور گذرانده ام و تعلق خاطر زیادی به 
آن دارم .  وی با تأکید بر اینکه شک ندارم خراسان جنوبی 
مهد تمدن است، افزود: الزم و شایسته است زبان شناسان 
و کارشناسان  میراث به مطالعه و تحقیق در تپه های باستانی 
استان بپردازند چرا که به نظر من حرف های زیادی برای 
گفتن دارد.  استاد برجسته تاریخ یادآور شد: همین زبان و 
لهجه منطقه ذخیره ارزشمندی از فرهنگستان ادب است 
که به آن پرداخته  نشده است  . ولوی ضمن انتقاد به اینکه 
کارهای علمی جدی برای تاریخ و فرهنگ منطقه شرق 
کشور نشده است، ادامه داد:  قصد داریم  بنیادی را با همت 
جانانه گروه تاریخ دانشگاه بیرجند تأسیس کنیم تا فرهنگ 
و زبان و اصالت منطقه را احیا کند و در این  زمینه همه 

پژوهشگران را دعوت به همکاری می کنیم  . 

روحیه تحول آفرین و جسور
 به همراه مدیریت مقتدر 

در این مراسم دکتر جمیلی همسر استاد ولوی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( هم به جایگاه رفیع دکتر 
ولوی  پرداخت و خاطر نشان کرد: من جذب فعالیت های 
انقالبی او شدم و ازدواج ما توفیقی بود که خداوند به 
من داد. وی تأکید کرد: شاکله زندگی و انرژی مثبت ما 
تحت تأثیر فضای خانوادگی و ریشه در اصالت پدر و مادر 
همسرم بوده است.  جمیلی ادامه داد: قطعا پدر همسرم 
ابوالفضل ولوی و مادر ایشان طیبه جلیلی با روحیه 
تحول آفرین و جسور به همراه  مدیریت مقتدر در زندگی 
ما نقش مؤثری داشته اند.  دکتر غالمرضا محتشمی 
برزادران رئیس اسبق دانشگاه بیرجند و عضو هیئت 
علمی دانشگاه فردوسی نیز ضمن برشمردن  سجایای 
اخالقی استاد ولوی افزود: ما سال ها در دوران دانشگاهی 
هم اتاقی بوده ایم، اخالق و منش بزرگ ایشان سرلوحه 

 زندگی ام بوده است.  

استاد یک انسان نو اندیش 
 و روشنفکر دینی است

دکتر اسماعیل حسن زاده عضو هیئت علمی دانشگاه 
با  از ۱۵ سال  بیشتر  اینکه  بیان  با  نیز  الزهرا )س( 
 استاد در نشریات و  مقاالت مختلف همکاری دارم ،
افزود: بارزترین ویژگی استاد از نظر من نو اندیشی و 
روشنفکر دینی بودن ایشان است. وی ادامه داد: دکتر 
ولوی شناخت اسالم را با روز و باورمند به دانشجویان 
عرضه می کند و فعالیت در چهار نشریه و مقاالت  علمی 
نشان از همت واالی استاد است.  حسن زاده تاکید کرد: 
بارها شاهد  دکتر ولوی یک استاد برجسته است و 
بوده ایم که نگاه جدید و باورمندانه ایشان با اهتمام  از 
قرآن و نهج البالغه در مباحث و مقاالت آورده می شود.  
در پایان این مراسم از استاد ولوی با اهدای لوح و 

رونمایی از ارج نامه تقدیر شد. 

نکوداشت دکتر علی محمد ولوی استاد برجسته تاریخ اسالم در دانشگاه بیرجند
به همت دانشگاه بیرجند و با همکاری بنیادنخبگان خراسان جنوبی برگزار شد:

عکس : ندایی

دنیـای فـرشاولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش های ماشینی دست دوم 
)در حد نو( و انواع فرش نو )استوک( 

آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه -نبش شعبانیه 4
3797 361  0915-  9464 750 0935- 31 17 31 32 - علی زارع

لحظات شادی را با همرااهن خود رد طبیعت زیبا تجرهب کنید

 با ارائه بهترین و مناسب ترین غذاها و دمنوش های سنتی با کیفیت عالی 

اگر دل تان می خواهد شب یلدا را به صبح برسانید 
گوشی را بردارید جای خود را رزرو کنید

جشن و جلسات خود را در این مکان رایگان برگزار کنید.

آدرس : دهکده توریستی و ییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو: 09157235717 - مدیریت بهدانی

* مکانی دنج و آرام در دل کوهستان

 * مکانی مناسب برای جشن های سنتی

* جشن تولد، نامزدی، عقدی، حجاج

انا هلل و انا الیه راجعون

خاندان محترم فروزانفر
از دست دادن فرهیخته عزیز مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر

یکی از موسسین صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( ما را نیز اندوهگین ساخت،  غفران و 
رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای خانواده محترم 

شان از پروردگار متعال خواهانیم.
هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه امام علی )ع( بیرجند

خاندان محترم و معزز فروزانفر و آقایان سیروس و رضا فروزانفر

با تسلیم به مشیت الهی درگذشت خّیر بزرگوار مرحوم غضنفر فروزانفر را تسلیت عرض 
نموده، از درگاه قادر متعال برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای شما صبر 

و بردباری مسئلت می نماییم.
انجمن مهرجویان طبیعت و حیوانات بیرجند

خادمان خستگی ناپذیر شهر را از یاد نبریم
۲۹ آذر هر سال یادآور خاطره تلخ عروج بزرگ مردیست که زندگی اش

 سراسر خدمت و حضورش سرشار از برکت و میمنت برای مردم بود
خاطره زنده نام محمد حسن بهداد )رحیم آبادی( فرهیخته فرهنگی و مرد پرتالش 

مهربانی های اجتماعی و شهروند خدوم و پرتالش عرصه های فعالیت عمرانی و فرهنگی، بانی و مدیر اولین فاز مجتمع فرهنگیان 

 قاینات و سه فاز مجتمع فرهنگیان بیرجند در خیابان های معلم ، سجادشهر و نارنج همیشه در یادها به نیکی خواهد ماند. 

در یلدای احساس و سپاس شهروندان بیرجندی و همزمان با سالگشت عروج این مرد بزرگ، با ذکر یاد و فاتحه ای روح بزرگش 

را قرین شادی می کنیم. امید آنکه تالش بایسته و شایسته ای برای ماندگار شدن نام این عزیز از سوی دلسوزان شهر انجام شود. 

تعدادی از شهروندان و جمعی از دانش آموزان و دوستان مرحوم

مژده به همشهریان  
و ورزشکاران عزیز

 محصوالت تالونگ
سفیده تخم مرغ 

مایع سفیده
 ساندویچ پروتئین  

وتخم مرغ سبزطالونگ رسید
هایپـر مارکت برجیس

 آدرس:خیابان مدرس، تقاطع محالتی
   تلفن: ۳۲۳۲۳۱۸۲

اطالع رسانی در پیچ اینستاگرام: 
hypermarket_berjis


