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رئیس قوه قضائیه :
گفتیم مراقب باشید تحریم  را برنمی دارند 

اما مذاکره کنندگان گفتند بعید است

معاون اول رئیس جمهور :
هنوز نتوانسته ایم سطح 

رفاه مردم را به سال ۹۰ برسانیم

سردار سنایی :
 سپاه از معرفی مصداق و شخصیتی 

خاص در انتخابات اجتناب می کند
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

روابط عمومی 
را جدی بگیریم
* سردبیر

طی چند روز گذشته خبر انتصاب مدیرکل روابط 
رسانه ها خواندیم.  در  را  استاندار  و حوزه  عمومی 
رحمان خدمتگزار، برادر استاندار پیشین که از اهالی 
شیروان است جای خود را به دیگر همشهری اش 
بهانه ای  انتصاب جدید  داد.  پور  اسماعیل حسین 
روابط  حوزه  عملکرد  به  بزنیم  گریزی  که  است 
اولویت هایی که مدیر  احیاناً  و  استان  در  عمومی 

جدید این حوزه بهتر است به آن توجه نماید.
خراسان جنوبی از استان هایی است که از دیر باز 
صاحب رسانه بوده و حتی در دوره هایی که بسیاری 
از مناطق برخوردار کشور از داشتن روزنامه محروم 
ای روزنامه  مردم  صبح  هر  ما،  دیار  در  اند   بوده 
برای مطالعه داشته اند. از بیداری قهستان و آزادی 
قائنات 60 سال پیش گرفته تا آوای امروز و سایر 
رسانه های فعال استان همه در تالش بوده اند تا 
نقشی در فرآیند اطالع رسانی و  ارتباط بین مردم و 

مسووالن داشته باشند. 
تاریخی  ضعف  فرآیند  این  در  توجه  قابل  نکته 
که  ضعفی  است.  استان  در  عمومی  روابط  ارکان 
بخشی از آن زاییده روحیه ... )ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران :
 قالیباف برای کاندیداتوری شرط دارد  

اصولگرایان گزینه قابل بحث ندارند 
 صفحه  2

احمد توکلی : قصدنامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹6 را ندارم / نقوی حسینی : استقبال از احمدی نژاد برای انتخابات نشان داد جامعه آماده عبور از روحانی است / حداکثر حقوق دولتی ها ۱۸.۹ میلیون تومان / تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد معلمان مدارس غیردولتی / صفحه8

شورای
 پرآب و تاب

مدیران  با حضور  استان  اسالمی  شورای  جلسه   
عامل حوزه آب برگزار شد و... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

در گفتگوی اختصاصی آوا با یکی
 از کارآفرینان استان عنوان شد :

ایده ای برای خاورمیانه  
از مبدأ شهر بیرجند
صفحه 4

برگزاری نمایشگاه 
تخصصی دستاوردهای 
صنعت هسته ای کشور
صفحه 7

حکیم نزاری 
گمشده ی بیرجند

تنها جایی که می شود نامی از حکیم نزاری شاعر 
اینجاست  شنید  بیرجند  شهر  گمنام  ولی  بزرگ 

خیابان حکیم نزاری ... ) مشروح گزارش در صفحه 3 (

 احتمال سفر 
سردار سلیمانی
به خراسان جنوبی
صفحه 7

در سفر وزیر اطالعات به خراسان جنوبی توسط نماینده ولی فقیه عنوان شد : 

مشکل امنیتی
برآیند بی توجهی
به مرزهای استان

حجت االسالم علوی : طرحی مثل انتقال آب از دریای عمان به استان
بودجه های کالنی نیاز دارد اما، دولت این کار را انجام می دهد

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف : وزیر اطالعات 
را به عنوان وزیر مدافع استان مي شناسیم

وزیر اطالعات در سفر به خراسان جنوبی گفت : امنیتی که در کشور وجود دارد 
بی بدیل است و در هیچ  جای جهان چنین امنیتی  ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (
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هیئت امنای محترم هیئت بنی فاطمه )س( توحید
بدینوسیله از تشریف فرمایی آن هیئت محترم به مجلس سوگواری سرور شهیدان که موجب 

گرمی هر چه بیشتر محفل عزای عاشورای مان گردید، صمیمانه تشکر می نماییم.

فریدون پرتوی فر و ساکنین واحدهای خیابان میرزا کوچک خان شرقی- پالک 29

3 باب مغازه فروشی
  با یک سند  بین حکیم نزاری 2 
و 4 - روبروی بازارچه اسالمی     

09014433609 - نوری نژاد

خیر بزرگوار حاج سید حامد موسوی
ما اهالی روستای شیرگ زهان از احداث مجتمع آموزشی رفاهی،

  نمازخانه و چند باب مغازه در روستای زادگاه تان
 تشکر و قدردانی می نماییم، ان شاء ا... شاهد خدمات دیگر به خصوص 

احداث سالن ورزشی روستا باشیم.

جمعی از اهالی روستای شیرگ زهان

جناب آقای دکتر زمانی  معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند
جناب آقای مهندس بیکی 

مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه 

غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی  رجحان کارا- امینی

جناب آقای مهندس بیکی
مدیرکل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

مصیبت درگذشت مادر همسر گرامی تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات 

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت باربد بنای خاوران

جناب آقای دادی القار
مسئول محترم واحد حقوقی تعاونی اعتبار ملل خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 
امیدوارم آن مرحوم به برکت این ایام از شفاعت سید و ساالر شهیدان بهره مند گردد 

و خداوند به بازماندگان محترم صبر و اجر عنایت فرماید. 

فاطمه امیریان فرد- وکیل دادگستری

با نهایت تأسف و تألم درگذشت 

شادروان کوکب کاسب 
)والده دکتر حسن مجنونی- درمانگاه شهدا( 

را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند
 مراسم تشییع امروز سه شنبه ۹5/7/27 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه انجام می گردد.

خیر عالیقدر 

حاج سید حامد موسوی
 مورد لطف خداوند قرار گرفته اید که  زمان جنگ در سنگر جبهه ها 
و زمان صلح در سنگر آموزش و پرورش و هم اکنون قبول زحمت 
فرموده کلنگ احداث مجتمع آموزشی رفاهی، نمازخانه و چند باب 
مغازه را در زادگاه خود به زمین زدید. لذا ما جوانان شیرگ زهان 

مراتب تشکر خود را از این امر خداپسندانه
 اعالم می داریم و منتظر خدمات بعدی جناب عالی می باشیم.

جمعی از جوانان شیرگ زهان

برادران معزز اسعدزاده 
و خانواده محترم میری

درگذشت خواهر گرامی تان و همسر اخوی آقای ا... نظر اسعدزاده
 را خدمت شما عشایر و مرزنشینان بزرگوار تسلیت عرض نموده

 از درگاه خداوند سبحان برای آن دو مرحومه علو درجات و غفران الهی
 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

جناب آقای مهندس درویشی
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان 
برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت دارم.

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

جناب آقای جعفرپور مقدم 
خدمتگزار جامعه اسالمی و خانواده معزز

درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده 
علو درجات اخروی برای آن مرحوم و صبر و بردباری بازماندگان را از درگاه احدیت خواستارم.

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

جناب آقای دکترخامسان 
و خانواده معزز
درگذشت حاج محسن خامسان 

پدر بزرگوارتان که همیشه در خدمت به خلق خاطراتی را ماندگار گذاشته اند 
تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم علو درجات

 و غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

علی اکبر فالحی- رئیس هیئت مدیره مجتمع کاشی فرزاد

جناب آقای دکتر زمانی  معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند
مصیبت درگذشت مادر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات

شرکت باربد بنای شرق و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای دادی القار مسئول محترم واحد حقوقی تعاونی اعتبار ملل خراسان جنوبی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
علی اکبر الله و حمید  دوراندیش

همـایش ملـی نکوداشت 
پدر علم سم شناسی ایـران

شرح در صفحه آخر

جناب آقای دکتر زمانی  معاون محترم اداری و مالی دانشگاه بیرجند
جناب آقای مهندس بیکی

مدیرکل محترم اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی
با نهایت تاسف  و تالم درگذشت شادروان مرضیه بیکی را صمیمانه تسلیت عرض نموده

 از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

مهندسین مشاور  پارس نقش- حسین صباغ
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مجلسعلتافزایشقیمتخودروراپیگیریمیکند
ایسنا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با اشاره به افزایش قیمت برخی خودروها در روزهای اخیر گفت: قرار است مسئوالن خودروسازی 
و نمایندگان وزارت صنعت و معدن و تجارت در مجلس حاضر شوند و ما حتما این موضوع را از آنها پیگیر خواهیم شد که به چه شکل و براساس چه فرمولی 
قیمت خودرو افزایش یافته است. حمیدرضا فوالدگر  افزود: اگر شورای رقابت افزایش قیمت های اخیر را تایید نکرده باشد این افزایش قیمت ها غیر قانونی است.

سرمقاله

روابطعمومی
راجدیبگیریم
* سردبیر

در  توجه  قابل  نکته   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

عمومی  روابط  ارکان  تاریخی  فرآیند ضعف  این 
زاییده  آن  از  استان است. ضعفی که بخشی  در 
کاری  کم  و  مردم  گری  مطالبه  ضعیف  روحیه 
رسانه ها و بخش دیگر آن نیز با سیاست های 

مدیریتی در ارتباط است. 
هر چند در دوره هایی از تاریخ این منطقه نیز نقاط 
این حوزه مهم  واقعی شدن جایگاه  در  رنگی  پر 
داشته ایم و از آن جمله می توان به دوره مدیریت 
عملکرد  بر  که  استان  مرکز  فرمانداران  برخی 
با  ارتباط  و  پاسخگویی  و  داشته  نظارت  مدیران 
مردم جزء الزامات کار تعریف شده بود اشاره نمود. 
در سایر مقاطع استان نیز هیچ گاه به این صورت 
ترغیب  یا  و  منع  پاسخگویی  از  نهادی  نبوده که 
نشوند اما برآیند کار و عدم نظارت در این بخش 
باعث سهل انگاری و گاها به فراموشی سپردن این 
وظیفه مهم گشته است. همه به خاطر داریم که 
وجه ا... خدمتگزار، استاندار پیشین خراسان جنوبی 
در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی تلفن مردم و 
اصحاب رسانه بود اما این سطح توجه هم نتوانست 
را در  روابط عمومی و مدیران سازمان ها  ارکان 
مسیر پاسخگویی هدایت کند و بدتر از همه آن 
بود که خود حاکمیتی استانداری نیز هیچ وقت به 
مطالبات مردمی طرح شده در رسانه ها پاسخ نداد 
و توصیه خود استاندار به پاسخگویی مدیران عمال 

در حوزه اداری خود وی نیز نقض می شد.
مردم  گری  مطالبه  افزایش  مبارک  روند  علیهذا 
استان، ضرورت توجه ویژه به این نهاد را گوشزد 
می کند و حال که مدیری جدید بر حوزه مدیریت 
 این بخش در استان تکیه زده است امید آن می رود

که با توجه به اهمیت باالیی که استاندار محترم 
 به رسانه ها و مطالبات مردمی مطرح شده در آن

می دهند ارتقاء تعامالت مد نظر قرار گیرد.
پایان چند نکته قابل توجه در زمینه عملکرد  در 

روابط عمومی ها در استان را ذکر می نمایم.
ترین حساس  از  یکی  عمومی  روابط  نهاد   -1 

نهاد ها در هر سازمان است چرا که بدون مشارکت 
دچار  عملکردها  شک  بدون  مردم،  همراهی  و 
افت شده و یا به بن بست خواهد رسید. لذا توجه 
رسانه  و  مردم  با  تعامالت  واقعی  ارتقاء  به  ویژه 
عمومی  افکار  نمایندگان  عنوان  به  جمعی  های 
 جزء الزامات به نظر می رسد که طی سال های

گذشته سطح آن در حوزه رسانه ها در حد دعوت 
به جلسات پایین آمده و متاسفانه برنامه مدونی در 

این حوزه وجود نداشته است. 
2- روابط عمومی به عنوان مغز متفکر هر سازمان 
می بایست دارای ایده برای پیشبرد برنامه های 
های فعالیت  تمرکز  و  بوده  خود   مجموعه 

خود را روی اولویت ها قرار دهد حال اینکه طی 
سال های گذشته با افزایش تعداد همایش های 
اصلی  بحث  از  فرمایشی  جلسات  و  نتیجه  بی 
در  مردمی  ارتباطات  تقویت  و  سازی  فرهنگ 
نیز  مهم  این  که  بودیم  شده  غافل  ها  رسانه 

نیازمند توجه جدی و تغییر رویه می باشد. 
3- قانون دسترسی آزاد به اطالعات به هر شهروند 
) تاکید می شود به هر ایرانی ( اجازه سوال از هر 
مقام و سطحی را می دهد و جز اطالعات طبقه 
بندی شده در شورای امنیت ملی، هیچ محدودیتی 
برای ارائه پاسخ و اطالعات وجود ندارد حال اینکه 
درخواست  مورد  اطالعات  ارائه  در  گیری  سخت 
به  بودن  محرمانه  برچسب  زدن  گاه  و  ها  رسانه 
آن در خراسان جنوبی روند خوبی برای ادامه کار 

نخواهد بود که نیازمند اصالح می باشد. 
روزنامه آوا نیز در راستای رسالت خود ضمن آرزوی 
اداره کل روابط عمومی  برای مدیر جدید  توفیق 
استانداری در پیگیری آن و انجام وظایف محوله 
از  رفت  برون  در  همکاری  برای  را  خود  آمادگی 

وضع موجود اعالم می نماید.

حداکثر حقوق دولتی ها ۱۸.۹ میلیون تومان

با  دادگستری  وزیر  پورمحمدی  مصطفی   - مهر 
اشاره به اینکه دیگر هیچ دستگاهی نمی تواند برای 
کارکنان خود حقوق و پاداش و مزایا تعیین کند، 
گفت: حداکثر سقف دریافتی حقوق در بخش دولتی 

1۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

قیمت کوئید در ایران
 ۳۱ میلیون تومان خواهد بود

اینکه  بیان  با  رنو  خاورمیانه  منطقه  مدیر   - مهر 
خودروی کوئید با سایپا در ایران تولید نخواهد شد، 
قیمت این خودرو را 31 میلیون تومان عنوان کرد 
و گفت: احتماال این خودرو را با ایران خودرو تولید 
می کنیم. پیمان کارگر افزود: هدف ما رقابت است 
و به این دلیل با سایپا در این زمینه کار نمی کنیم.

ثبت نام اینترنتی سرشماری
 با تلفن همراه رایگان است

و  ارتباطات  وزارت  هماهنگی  براساس  تابناک- 
فناوری اطالعات با اپراتورهای تلفن همراه، ثبت نام 
در سرشماری اینترنتی با تلفن همراه ، رایگان است.

تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد 
معلمان مدارس غیردولتی

از  غیردولتی  مدارس  سازمان  کل  مدیر   - مهر 
تدوین دستورالعمل حقوق و دستمزد برای معلمان 
مدارس غیردولتی خبر داد. مجتبی زینی وند گفت: 
به محض دائمی شدن الیحه مدارس غیردولتی این 
دولت  هیأت  به  عملیاتی شدن  برای  دستورالعمل 
این  اجرای  با  کرد:  اظهار  وی  می شود.  فرستاده 
دستورالعمل تامین بخشی از حق بیمه معلمان انجام 
شده البته با تشکیل صندوق حمایت از موسسان 

مدارس غیردولتی این روند تسهیل می شود.

خودروهای مدل 2۰۱۷ وارد ایران شد

ایسنا - واردات خودروهای مدل 2۰1۷ به ایران 
جهانی  عرف  یک  طبق  خودروسازان  شد.  آغاز 
چند ماه مانده به پایان سال، خودروهای تولیدی 
بازار می کنند. این  با مدل سال بعد وارد  خود را 
آینده پالک گذاری  هفته  دو سه  خودروها ظرف 

شده و وارد بازار خواهند شد.

احمد توکلی: قصدنامزدی برای
انتخابات ریاست جمهوری را ندارم

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 
 شفافیت و عدالت با تکذیب شایعه نامزدی اش
انگیزه جمهوری،  ریاست  انتخابات   برای 

شایعه پردازان را بی اعتماد کردن مردم به مبارزه 
این نهاد با فساد خواند. احمد توکلی افزود: به 
نظر می رسد که برخی نیروهای بد سگال و زرپرستانی است که از 
مبارزه سازمان یافته »دیده بان شفافیت و عدالت« با فساد نگرانی دارند. 
با گسترش این خبر موهوم که توکلی قصد ریاست جمهوری را کرده 

است، می خواهند به هدف این سازمان ضربه بزنند.

 قالیباف برای کاندیداتوری شرط دارد ؛ 
اصولگرایان گزینه قابل بحث ندارند 

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران گفت: در 
بیشتر  قالیباف رأی هایش  آقای  دوره گذشته 
از گزینه های دیگر بود برخی حاضر به کناره 
گیری نشدند و رأی های اصولگرایی چند پاره 
شد؛ اگر این اتفاق تکرار شود او در انتخابات 
افزود: به نظر من اصولگرایان در این دوره  بیادی  شرکت نمی کند. 
گزینه قابل بحثی ندارند و فقط تا حدی می توانند روی آقای قالیباف 
حساب کنند که باید گفت، اینکه شهردار تهران گزینه نهایی باشد هم 

مانع هایی در پیش روی خود می بیند.

نقوی حسینی: استقبال از احمدی نژاد نشان داد 
جامعه آماده عبور از روحانی است

اینکه  بیان  با  مجلس  اصولگرای  نماینده 
بسیار  اجتماعی  پایگاه  دارای  اصولگرایان 
قوی هستند خاطر نشان کرد: اگر اصولگرایان 
بتوانند یک نامزد واحد معرفی کنند قطعا در 
جامعه  چراکه  شوند  می  پیروز   ۹6 انتخابات 
آمادگی کامل برای عبور از آقای روحانی را دارد. نقوی حسینی افزود: 
استقبالی که از حضور احمدی نژاد در جامعه می شد نشان داد که 
جامعه آمادگی عبور از روحانی را دارد و قطعا در صورت حضور رقیب 

جدی برای آقای روحانی جامعه از وی عبور می کند.

براینکه   تاکید  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
سریعتری  حرکت  از  باید  کشور  اقتصاد 
و  چالش ها  بتواند  که  باشد  برخوردار 
کند،  جبران  را  گذشته  سال های  مشکالت 
است  تلخ  بسیار  موضوع  این  داشت:  اظهار 
که ما هنوز نتوانسته ایم سطح رفاه مردم را 
به سال ۹۰ برسانیم و این یعنی در سال های 
گذشته افت تولید و کاهش درآمدهای مردم 

افزایش پیدا کرده است.
جهانگیری با اشاره به تیتر یکی از رسانه ها 
مبنی بر اینکه رشد ۵. ۴ درصدی و تورم ۹ 
درصدی اقتصاد با جیب مردم سازگار نیست، 
بدین خاطر است که در  این موضوع  افزود: 
کاری  کشور  اقتصاد  با  گذشته  سال های 
کرده اند که به سادگی قابل جبران نیست و 
خودشان نیز می گفتند که ما کاری کردیم که 

کسی نمی تواند به آن دست بزند. وی افزود: 
کسی که دلسوز نظام، کشور و مردم است باید 
بداند که برای حل مشکالت نیازمند زحمات 
بتوانیم  تا  هستیم  روزی  شبانه  کار  و  زیاد 
اقتصاد کشور را به حرکت واداریم. جهانگیری 
با تاکید براینکه تحرک بخشیدن به اقتصاد 
کشور امری ممکن و شدنی است، اظهار کرد: 
کشور  اقتصادی  مدیران  و  خصوصی  بخش 

اگر  و  هستند  برخوردار  باالیی  توانمندی  از 
بتوانیم بستر مناسبی فراهم کنیم، مطمئناً بر 
چالش های اقتصادی غلبه خواهیم کرد و وارد 
دوره پر رونق خواهیم شد. معاون اول رییس 
جمهور  خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت، 
افراد موثر  مجلس، بخش خصوصی و همه 
اجرا و  را  مقاومتی  اقتصاد  متحد شده اند که 

اقتصاد کشور را به حرکت درآورند.

جهانگیری: هنوز نتوانسته ایم سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برسانیم

معاون سیاسی سپاه گفت: بازیگران 
اهداف  برخی  برای  نباید  سیاسی 
ایجاد  موجب  خود،  سیاسی  حقیر 
مسائلی شوند که به ابهت نیروهای 
است،  نظام  سرمایه   که  مسلح 
خدشه ای وارد شود. سردار سنایی با 

تاکید بر لزوم تمایز قائل شدن میان 
تبیین  با  سیاسی  دخالت  و  فعالیت 
»باید  اینکه  بیان  با  روشنگری،  و 
شود«  مشخص  دو  این  میان  مرز 
تبیین  امر  گاهی  کرد:  خاطرنشان 
فعاالن  برخی  نگاه  از  روشنگری  و 

سیاسی  فعالیتی  عنوان  به  سیاسی 
است  حالی  در  این  می شود؛  تلقی 
داخل  در  باید  مسلح  نیروهای  که 
نیز احزاب و گروه ها را به طور دقیق 
بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا 
عنوان  به  کرد  پیدا  انحراف  گروهی 

چشمان بیدار مجموعه ای که حافظ 
وارد  است  نظام  موجودیت  و  امنیت 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  شوند.  میدان 
بیان معیارها در سیاست های ابالغی 
رهبری منع نشده  است، خاطرنشان 
کرد: همواره از سوی سپاه براساس 

و  )ره(  امام  نگاه  و  کشور  اقتضائات 
رهبری و همچنین اولویت هایی که 
معیارهایی  و  مالک ها  قائلند،  مردم 
از  مجموعه  این  اما  می شود،  مطرح 
ورود و معرفی مصداق و شخصیتی 

خاص اجتناب می کند.

سردارسنایی:سپاهازمعرفیمصداقوشخصیتیخاصدرانتخاباتاجتنابمیکند

از  مصداقی  به  اشاره  با  قضائیه  قوه  رئیس 
موضوع  غربی،  دولتمردان  اخالقی  سقوط 
برجام و عدم ایفای تعهدات آمریکا در این 
زمینه را مورد توجه قرار داد و گفت: وقتی از 
وزیر خارجه آمریکا سوال می شود که چرا 

 از تعهدات خود در برجام تخلف می کنید،
عمل خود  تعهدات  به  ما  که  گویند   می 

کرده ایم و حتی فراتر از آن رفته ایم.
همان  از  افزود:  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
زمان که بحث مذاکرات مطرح بود چه در 

جلسات مسئوالن قضایی و چه در جلسات 
باید  که  گفتیم  ملی  امنیت  عالی  شورای 
مراقب باشیم دولت آمریکا چه تحریمی را 
برمی دارد یعنی اینگونه نباشد که بگوید از 
این حیث تحریم را بر می داریم و از حیث 

دیگری تحریم همچنان برقرار باشد. رئیس 
برادرانی که درگیر  قوه قضائیه اظهار کرد: 
امری  چنین  که  گفتند  می  بودند  مذاکرات 
بعید است اما دیدیم همان چیزی که آن را 
بعید می دانستند اتفاق افتاد و امروز طرف 

غربی با طرح این ادعا که به تعهدات خود 
در برجام عمل کرده است، از این تعهدات 
نتیجه این شد که امروز  باز می زند و  سر 
بانک های معتبر با اشارتهای دولت آمریکا 

حاضر نیستند با دالر آمریکا مبادله کنند.

آیتا...الریجانی:گفتیممراقبباشیدآمریکاتحریمهارابرنخواهدداشتامابرادرانمذاکرهکنندهگفتندبعیداست

فروش و واگذاری کلیه اجناس سوپرمارکت با بهترین موقعیت مکانی تا حدود
داربست مهدی   35 میلیون تومان معاوضه با ماشین ، اجاره هم داده می شود. 09309251361

انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی
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گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت  )شهر و روستا(

09159658659
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 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950472 محکوم علیه یحیی مرغی فرزند حسن رضا محکوم است به پرداخت مبلغ 

120/630/490 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد رمضانی فرد فرزند خالقداد و پرداخت مبلغ 155/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 17 فرعی از 1376 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه 
کارشناسی مساحت کل پالک 11416 مترمربع و در فاصله 950 متری جاده آسفالته حاشیه کوره گز پایین قرار دارد که ارزش کل پالک 
فوق 113/200/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1395/08/17 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950317 محکوم علیه آقای محمود جالیری فرزند غالمرضا محکوم است به پرداخت 

مبلغ 245/759/526 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له محمد حسین عبدلی و پرداخت مبلغ 10/700/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 709 فرعی 124 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 1588 مترمربع که 
حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در دشت چهکند روبروی جایگاه سوخت معصومیه که ارزش هر متر از پالک فوق به مبلغ 500/000 
ریال و قیمت 1587 متر به مبلغ 794/000/000 ریال کارشناسی شده است از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/08/11 از 
ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر 
تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن غدیر نهبندان به شماره ثبت 152 و شناسه ملی 10360007669
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  مورخ 1395/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای علی جوشندی با کد ملی 5639311010 و آقای محمد جوان با کد ملی 5639772646 و خانم حمیده اکبر نژاد با کد ملی 5639790237 
به عنوان مدیران هیئت تصفیه شرکت تعاونی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.  با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیر/ مدیران هیئت تصفیه 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینهبندان

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن غدیر نهبندان به شماره ثبت 152 و شناسه ملی 10360007669
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید.

 با ثبت این مستند تصمیمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینهبندان

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن غدیر نهبندان به شماره ثبت 152 و شناسه ملی 10360007669
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه /  مدیر تصفیه مورخ 1395/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای علی جوشندی با کد ملی 5639311010 به عنوان رئیس هیئت تصفیه و آقای محمد جوان با کد ملی 5639772646 به عنوان 
نایب رئیس هیئت تصفیه و خانم حمیده اکبرنژاد با کد ملی 5639790237  به عنوان منشی هیئت تصفیه برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
همچنین آقای محمد سلطانی دوست با کد ملی 5639719524 به عنوان مدیر تصفیه برای مدت 2 سال انتخاب گردید 2- کلیه قراردادها و 
اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی جوشندی )رئیس هیئت تصفیه( و در غیاب ایشان با 
امضای آقای محمد جوان )نایب رئیس هیئت تصفیه( به اتفاق آقای محمد سلطانی دوست )مدیر تصفیه( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق 
عادی و نامه ها تنها با امضای آقای محمد سلطانی دوست )مدیرتصفیه( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 3- آدرس محل تصفیه: نهبندان- بلوار 
امام رضا )ع( - شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان تعیین گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیر / مدیران/ هیئت تصفیه، 
تعیین دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجارینهبندان

ضمنتسلیتایامسوگواریمحرمبهشماهمشهریانمحترم،مفتخراستپذیرایکلیهمجالسشماباشد
بهپاساحترامشماعزیزان،ورودیسالنتاتاریخ96/1/15رایگانوباتخفیفویژهکلیهمنوغذاییمیباشد.

ازهماکنونرزرونمایید***خدمتبهشماعزیزانافتخارماست

آدرس:خیابانمحالتیتقاطعاستقالل-اولسپیدهتلفنهایرزرو:09157639200-32324444
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معاینه خودروها یک بهانه برای درآمد است و هیچ 
ثمری برای جلوگیری از دودزایی ندارد. چون موتور 
خودروهای داخلی غیر استاندارد و از نظر سوخت 
اکنون  معاینات که  این  با  و  باشد  پر مصرف می 
انبوه  جلوی  توان  نمی  رسیده  تومان هم   23000
گازهای کشنده تولیدی خودروها را گرفت. از طرفی 
دیگر خودرو زیاد از حد مطلوب تولید و به مردم به 
روشهای متنوع فروخته شده و شهر و روستا و جاده 
اینجوری  از خودرو شده  مملو  برون شهری  های 
که دیگر جای پارک هم کمتر پیدا می شود. پس 
آلودگی هوا ناشی از ازدیاد خودرو و غیر استاندارد 
بودن موتور آنهاست و با این معاینه فرمالیته نمی 
شود هوای آلوده را از بین برد یا کاهش داد نداشتن 
این معاینه جریمه سنگینی هم در پی دارد واقعا این 

خدمت به خودرو داران است یا آزاردادن! 
یک شهروند
سالم درعکس طبلی که در روز نامه شنبه 24 مهر 
چاپ شده عنوان یاماها بجای حسین ؟! به آن داده 
اند یاماها برند تولید کننده آن است ربطی به امام 
حسین )ع( ندارد بجای این انتقادات از نوحه هایی 
که با ریتم ترانه خوانندگان است و در شأن امام و 

عاشورا نیست انتقاد کنید  .
915...084
چه خوب بود مسئوالن و تصمیم گیرندگان بیرجند 
یکم دارای دید بازتر وآینده نگرتر بودن و ساختمان 
جدید فرودگاه رو کمی بزرگتر می ساختند، دیشب در 
فرودگاه بیرجند دو پرواز تقریبا همزمان شده بود،جا 
برای نشستن که چه عرض کنم،اکسیژن برا نفس 
کشیدن نبود! به قول مسافری شهرستانی، ترمینال 

مسافر بری تون بزرگتر از فرودگاه بین المللی تونه!
990...213
مگه شهرک بهزیستی خیابوناش اسم نداره که رو 
اتوبوس بنویسن شاید با همین کلمه آبروی کسی 

بره شما روخدا اصالح کنید.
915...470
طبقاتی  پارکینگ  طالقانی  خیابون  تو  دکترها  اگه 
بازهم  بسازند  کنندگانشون  مراجعه  برای  رایگان 
براشون میصرفه! ولی افسوس که شهرداری هم از 
خودروها عوارض میگیره هم از مطب ها و همچنان 

ملت بدنبال جای پارک..
915...347
آمار کاهش 49درصدی حوادث  ارائه  در خصوص 
ناشی از کار در۶ ماه امسال نسبت به سال گذشته، 
باید عرض کنم برادرجان! کارخانه ها اکثرتعطیل 
وکارگران بیکار و اخراج شده اند، لذا کاهش چشمگیر 

حوادث  داشته اید. دیکته ننوشته که غلط ندارد.
915...874
این شورا نبودش بهتره از سر و روی شهر فالکت 

می بارد آقایان هم همیشه در مجادله!
915...157
پارک زیبای شقایق واقع در خیابان نیروی هوایی 
1۶ سرویس بهداشتی ندارد!!! لطفا مسوولین تدبیری 
بفرمایند چرا که خانواده ها با مشکل مواجه می شوند
915...213
حسین ابن علی)ع( درماه محرم برای احیاء امر به 
معروف و نهی از منکر جانش را فدای اسالم کرد 
حال که مسؤالن فرهنگی از هرگونه اقدام باز دارنده 
مؤثر عاجزند از نیروی انتظامی استدعا دارد ضمن 
گشت های عادی خود سری هم به پارکها بزنند 
بدون هرگونه برخورد قهری صرفا حضور آنها آسیبها 

را شدیدا کاهش می دهد.
915...211
درصد  تا   50   شهریه   را   40  ها  دانشگاه  بیشتر   
علمی    های   غیر  از  دانشگاه  دهند.  تخفیف  می 
کاربردی  لطفا به   گوش   مسوو لین     برسا نید . کمی       به 

فکر    دانشجویان    باشند. با تشکر
915...915
واگذاری  داریم  تقاضا  استاندار  آقای  از  سالم  
زمینهای شهرک صنوف آالینده را درصورت امکان 
دستور فرمایند تا کمی از رکودی که در بیرجند حاکم 
شده کاسته بشود و مردم هم از این بی انضباطی که 

در خیابانهای تنگ و شلوغ هست ،راحت بشوند .
915...951
  با تشکر از مسوول فضای سبز شهرداری ناحیه 
دو که با گودکردن پای درختان خیابانهای معلم 
و پاسداران و آبیاری باعث طراوت آنها گردیده، 
خیابان  جدولهای  به  نسبت  است  خواهشمند 
بلکه  گیرد،  صورت   اقدام  همین  نیز  بوعلی 
درختان چهل ساله از خشک شدن قطعی  و عدم 

مدیریت   نجات پیداکند.
915...127

۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات طبس صادر شد

مهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس از صدور 39 فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان در شش ماهه اول سال جاری خبر 
داد. حجت االسالم دادخدا خدایی   با بیان اینکه اخذ سندمالکیت موقوفات سبب جلوگیری از موقوفه خواری و هرگونه تعرض به امالک 

موقوفات می شود، اظهار داشت: رؤسای ادارات و همکاران حقوقی و ثبتی در تالش اخذ سند مالکیت موقوفات هستند.

حکیم نزاری، گمشده ای در شهر بیرجند
خیابان گردی در معابر تاریخی

قوسی- تنها جایی که می شود نامی از حکیم 
نزاری شاعر بزرگ ولی گمنام شهر بیرجند دید 
و شنید اینجاست، خیابان حکیم نزاری. ده ها 
به  را  نزاری  نام حکیم  ها  دادن  آدرس  در  بار 
که  است  مورد  همین  تنها  و  آوریم  می  زبان 
شود.  گفته  نامی  چنین  این  شود  می  باعث 
میدان  که  طرفه  یک  و  عرض  کم  خیابانی 
نام  امام وصل می کند که  شهدا را به میدان 
آن را به افتخار شاعر بزرگ بیرجندی، حکیم 
که  است  این  بر  تصمیم  اند.  گذاشته  نزاری 
مسیر را از انتها شروع کرده و در نهایت به مراد 
دلمان برسیم و از او سخن بگوییم. اینجا بیشتر 
تحت تاثیر اتفاقات و مکانها و اعالمی است که 
روزگاری تاریخی را رقم زده اند. باید به گذشته 
اینکه  کنیم.  مرور  را  آن  دوباره  و  کنیم  رجوع 
بزنیم  پیوند  حال  به  را  گذشته  بتوانیم  چگونه 
کار بسیار سختی است و باید من به همراه شما 
انتظار بکشم که آیا موفق خواهیم شد یا اینکه 
در گذشته متوقف خواهیم شد و فقط خاطرات 
اجدادمان را ورق می زنیم و حسرت خورده و یا 

احیانا به آن می بالیم. 

ضریحی در مسجد جامع علوی

یا  موبایل  خیابان  را  مسیر  این  نام  توان  می 
نامید.  همراه  خیابان  یا  داران  موبایل  رسته 
ای  تحفه  اینچنین  دنبال  به  که  آنان  برای 
ولی  رسند  می  دلشان  مراد  به  اینجا  هستند 
برای دیگران بیشتر محل عبوری خواهد بود 
کارمان سخت  شهر.  ور  آن  به  رسیدن  برای 
انتظار ماست.  ببینیم چه چیزی در  باید  است 
مسجد  شوم،  می  نزدیک  اول  ایستگاه  به 
جامع علوی. ایام عزاداری است و عده ای در 
حال سیه پوش کردن مسجد و انجام کارهای 
اولیه  ورودی  وارد  باید  ابتدا  فرهنگی هستند. 
مسجد شد که در سمت راست آن وضوخانه 
دارد و سپس صحن مسقف آن -یا  قرار  ای 
اصلی  محل  خوِد  هم  بعد  و  ایوان-  مثال 
به  عادی  و  آرام  ظاهرا  چیز  همه  مسجد. 
نظر می رسد ولی حس خاصی به انسان می 
گوشه  در  کوچکی  ضریح  است.  خبری  گوید 
وقتی  است.  واقع شده  ی سمت چپ مسجد 
آیت  قبر  این  شوم  می  متوجه  روم،  می  جلو 
ا... سیدکاظم حائری است. اندکی تعجب می 
از  غیر  افرادی  برای  که  ام  دیده  کمتر  کنم، 
بسازند و مردم هم  امامزادگان ضریح  و  ائمه 
برای زیارت بیایند و حتی متوسل شوند. این 
به  که  انگیزد  برمی  را  انسانی  هر  کنجکاوی 
برایش ضریح  این شخص کیست که  راستی 
مرتب  مشغول  که  شخصی  با  اند.  ساخته 
و  شوم  می  گفتگو  وارد  است  وسایلی  کردن 
مدت مدیدی این بحث طول می کشد. نکات 
از جمله  او می شنوم،  از  تاملی  و  توجه  قابل 
اینکه خودش گویا زیاد باوری به این موضوع 
مواردی  شدن  مشخص  از  بعد  ولی  نداشته 
می  است.  شده  حائری  جناب  بزرگی  متوجه 
آیت  مورد  در  تحقیق  و  و جو  در پرس  گفت 
زیادی  چیز  بپرسم  هرکسی  از  حائری  ا... 
نوه  بهترین شخص،  و  نخواهد شد  دستگیرم 
ایشان خواهد بود. می گویند افراد زیادی بعد 
اند.  گرفته  حاجت  ایشان  به  متوسل شدن  از 
در  که  هایی  پول  شده  مشخص  همچنین 
می  سادات  خرج  شود  می  انداخته  ضریح 
سازمان  گویند  می  شخصی.  خرج  نه  و  شود 
هایی هم به احداث ضریح برای یک شخص 
نهایت  در  اند.  کرده  اعتراضاتی  غیرمعصوم 
به  رجوع  به  مرا  تر  دقیق  های  پاسخ  برای 
و  است  کم  فرصت  کرد.  توصیه  ایشان  نوه 
خیابان  این  حوصله  از  قضیه  بیشتر  بررسی 
گردی خارج است. صحت و سقم مطالب ذکر 

شده هم احتیاج به بررسی دقیق تر دارد و باید 
توسط افرادی که اهل تهیه مستند و گزارش 

هستند اینکار انجام شود.

سعدی، آرایشگری بزرگ 

هر  به  روم.  می  باال  خیابان  کمرکش  از  حاال 
کجا از دورو برم که نگاه می کنم، چشمم به 
ویترین جدیدترین مدل های گوشی می افتد و 
مردمی که بعضی شان با اشتیاق زیاد در طلب 

آن هستند و بعضی شان هم در حسرتی به سر 
اند.  مانده  جا  ای  قافله  از  گویی  که  برند  می 
خانه  اطراف  این  قدیمی  های  مکان  از  یکی 
فراز  بر  گویند  می  که  ای  خانه  است.  شریف 
آن بر تمام شهر سیطره داری و البته االن که 
دیگر رکورد مال بانک هاست. بانک ها ما را 
زمین نزنند کافی است، بلند کردن مان انتظار 
بیهوده ای است و ما ادراک البانک؟ در پرس 
و جو از مردم درباره خانه شریف چیز زیادی به 
دست نمی آورم و کسی رغبت به توضیح در 
این مورد ندارد که صاحب این مکان که بوده و 
چه کرده؟ قبل از رفتن به سمت خانه شریف، 
آرایشگاه قدیمی آقای سعدی جلویم قرار می 
دیرباز  همان  از  که  آن  سردر  تابلوی  گیرد. 
تاسیس:  سال  است.  کرده  جاخوش  همانجا 
1338. البته قبال ناِم سلمانی اطالق می شده 
است و به نظر می رسد تابلو باید عوض شده 
باشد. آرایشگاه تماما آینه کاری شده، با همان 
شکل و شمایل سلمانی های قدیم که بیشتر 
در فیلم ها دیده ایم. آقای سعدی، فرزند سعدی 
بزرگ در جایگاه پدر قرار گرفته و راه او را ادامه 
می دهد. بعد از آن که احوال سعدی بزرگ را 
جویا می شوم، با جواب متاثر کننده ای روبرو 
می شوم. جناب سعدی پور دچار آلزایمر شده 
را هم نمی  آرایشگاه معروف خود  اند و دیگر 
شناسد. بر روی دیوار در بلندتری جای ممکن، 
پرتره زیبایی از سعدِی پدر در سن 2۶ سالگی 
وجود دارد. با چهره ای خوش تیپ و بشاش. 
پسر می گوید که پدر از آرایشگران مخصوص 
فرمانداری قبل از انقالب بوده است ولی غبار 
زود  بنشیند، خیلی  انسان که  بر جبین   پیری 
دیر می شود. ای کاش می شد از این گنجینه 
اطالعات، کتابی یا مستندی تهیه کرد و همان 

ثبت خاطراتش هم بدون هیچ فن ادبی مطمئنا 
شنیدنی خواهد بود.  در حکیم نزاری ۶ بعد از 
طی مسافتی کوتاه به خانه شریف می رسم. از 
پله های آن باال رفته و لحظه ای به دوردست 
می نگرم. در اصلی آن بسته است و زیاد بنای 
و  روح  بی  خیلی  رسد.  نمی  نظر  به  روبراهی 
شود  نمی  آن  با  زیادی  ارتباط  و  است  پرت 
برقرارکرد. یک ساختمان فراموش شده که از 

آن انتظار دیگری داشتم. 

گرمابه ای برای استحمام نیست

در ادامه مسیر به گرمابه لعل می رسم. ظاهرا 
این حمام تنها حمام عمومی شهر است که از 
بیش از 40 سال پیش همچنان دایر است. به 
دور  های  گذشته  یاد  به  آن  به  ورود  محض 
می افتم. انگار در فاصله کمتر از چند متر وارد 
دنیای دیگری از لحاظ زمانی شده ام. با آنکه 
شود  می  ولی  فراگرفته  را  جا  همه  سکوت 
صدای شرشر آب و همهمه جمعیت و صدای 
دست های دالک که بر پشت مردم فرود می 
و  لیف  و  روشویه  و  کیسه  یاد  شنید.  را  آید 
سنگ پا و خزینه آب زنده می شود. این روزها 
در  و  کرده  شناور  وانی  در  را  خودش  انسان 
آرامشی فرو می رود، خبری از کیسه و سنگ 
پا نیست. آقای محمودآبادی متصدی حمام از 
اوضاع خراب و نابسامان کار می گوید و چه 
همانند  هم  حمام  این  لحظه  هر  اینکه  بسا 
روزگاری  که  شهر  عمومی  های  حمام  سایر 
کشانده  تعطیلی  به  بود،  معروف  نامشان 
از  شهر  مسافران  که  بود  خواهد  آنگاه  شود. 
به  توریستی  شهر  بیرجند  ببرند.  رنج  کثیفی 
آن معنایش نیست ولی مسافرانی از این شهر 
اتراق  اینجا  در  را  ساعاتی  و  هستند  درگذر 
خود  به  کم  هم  سرباز  و  دانشجو  کنند.  می 
نمی بیند و همین دالیل کافی است تا برای 
شود.  برداشته  فکری  افراد،  اینگونه  استحماِم 
دالکی  مال  و  مشت  هوس  کسی  هم  شاید 

کرده باشد، برای او هم باید فکری کرد.
 

چه خبر از خان ها؟

در اوایل خیابان حکیم نزاری، پشت دیوار سیاه 

کوچکی، دری بزرگ به همراه نقوشی پیرامون 
روبروی  خیاطی  از  خورد.  می  چشم  به  آن 
دهد.  می  خانی  از  خبر  باز  پرسم  می  که  آن 
بیرجند شهر خان خیزی بوده است و روزگاری 
سیستِم حاکم بر آن ارباب و رعیت و به عبارتی 
فئودالی بوده است. اینجا هر باغ سرای بزرگ 
و زیبایی در نهایت به یک خان ختم می شود 
گذران  خود  های  کوخ  در  هم  عادی  مردم  و 
ترین  معروف  از  یکی  اند.  کرده  می  عمر 
بزرگان بیرجندی َعلَم بوده که داستان هایش 

برای عبرت امروزی ها باید تعریف شود. یکی 
از نکاتی که در خیابان نزاری جلب توجه می 
برای  پیاده روی کم عرض آن است که  کند 
مشکل  نیست  هم  کم  تعدادشان  که  عابرین 
ها هم  دکان  اینکه  بر  است. عالوه  ساز شده 
و  اند  کرده  شان  وسایل  ویترین  را  معبر  این 
دانند،  می  شان  دکان  سهم  از  قسمتی  را  آن 
چیزی در حد ارث اجدادی! دیگر اینکه در پیاده 
رو شیر بزرگ و با صالبت آبی وجود دارد که 
مربوط به زمانی است که بیرجند سیستم لوله 
کشی را به عنوان اولین شهر ایران داشته است، 
آبلوله بیرجند. در حکیم نزاری 4  بنگاه  همان 
مسجد محمدیه قرار گرفته که در سال 1320 
سال   75 حدود  چیزی  است.  شده  تاسیس 
قبل. برای ورود به آن به در بسته می خورم. 
اینگونه مساجد باید اندرونی های چشم نوازی 
نمازگزار  جذب  برای  عاملی  که  باشند  داشته 
باشد. امروزه اکثرا شاهد ساخت حسینیه های 
فوری هستیم که با باال آمدن چهار دیواری و 
نصب دری ساخته می شوند. از یک نظر تعداد 
تامل  دیگر  از طرفی  ولی  امیدبخش  زیادشان 
برانگیز می باشد. شیب خیابان نزاری به سمت 
یابد.  امتداد می  ابوذر  تا  میدان شهدا و سپس 
به عبارتی مرکز بیرجند در گودی قرار گرفته 
و همین عامل باعث شده که اگر بارانی ببارد 
-که البته نمی بارد- ابوذر را تبدیل به استخر 

آبی کند. به پایان مسیر نزدیک می شویم.

هنرآموزی با پول

نزاری  به خانه آخرت حکیم  پرداختن  از  قبل 
که اتفاقا نه تابلویی دارد و نه اسم و رسمی، 
از  یکی  به  مربوط  خوشنویسی  آموزشگاه 

می  جلب  خود  به  را  نظر  کشور  بنام  اساتید 
ضروری  امر  بسیار  داشتن  خوش  خط  کند. 
است که باید در رسیدن به آن اهتمام ورزید. 
این  در  که  است  سالیانی  اسماعیلی  استاد 
آموزشگاه  در  امروز  کند.  می  فعالیت  عرصه 
مرفه  قشر  حضور  شاهد  بیشتر  هنری  های 
برای  جوالنگاهی  به  تبدیل  هنر  و  هستیم 
عرض اندام شده است. شاید فرض شود هنر 
به خاطر هزینه های باالیش، برای قشر مرفه 
مخصوص  هنرآموزی  و  است  دسترس  در 

پس  از  هنر  اما  است  شده  باال  های  دهک 
نیست.  آموزشی  اساسا  هنر  آید،  نمی  پول 
را  آن  بکنند-که  کاری  اگر  ها  آموزشگاه 
ابزار و سطح  به  را  افراد  کنند-فقط  نمی  هم 
موضوع آشنا می کنند. هنر جوششی است از 

درون که کار هرکس نیست. 

حال نزاری بدجور نَزار است

خیابان  آن سوی  در  بزرگی  نسبتا  کتابفروشی 
وجود دارد که نسبتا شلوغ هم هست. هرچقدر 
اینچنین  وجود  است.  کم  بگویم  هم  کتاب  از 
مراکزی و رونق آنها ابتدا در بعد فردی و سپس 
است  است. جالب  نفع شهرمان  به  آن  جمعی 
علم، همچنان هیچ چیز جای  پیشرفت  با  که 
تورق کتابی و لمس کردن کاغذش و نوشتن 
حاشیه ای بر آن را نمی گرد. از کتاب به حکیم 
اصل  به  و  رسید  سر  به  انتظار  برسیم.  نزاری 
و  بسته  چوبی  در  با  وقتی  اما  رسیدیم.  کالم 
اوضاع داغان آن محل روبرو می شویم، انرژی 
بدجور  مان  نزاری  حال  رود.  می  تحلیل  مان 
نَزار است. دیری نپاییده که از دکتر رفیعی به 
خاطر زحمات عدیده شان در زنده نگاهداشتن 
که  مردی  است.  شده  قدردانی  نزاری  حکیم 
می  دارد،  حق  مان  همه  گردن  به  راستی  به 
آن  به  بازنشستگی  سالهای  این  در  توانست 
سوی مرزها برود و خوش باشد. بیرجند مدیون 
افراد بیداری همچون اوست. اگر نامی از حکیم 
مان  گذشته  کنیم،  فراموشش  و  نبریم  نزاری 
را فراموش کرده ایم و انسان بی گذشته، بی 
شکیل  قبری  داشتن  انتظاِر  شود.  می  هویت 
دیوانش،  تورق  برای  محلی  و  حکیم  برای 
از  بگوییم  بیرحمانه  باید  نیست.  گزافی  انتظاِر 

ما  حتی  و  مسئوالن  این  و  این شهر خموش 
دو  همین  اگر  -که  شود  نمی  گرم  آبی  مردم 
آجر باقی مانده را هم خراب کنند، کک کسی 
نمی گزد- فقط الزم است که لحظاتی به این 
نکته فکر کنیم تا به عمق فاجعه پی ببریم که 
چطور می شود برای حکیم شهرمان یک مقبره 
شکیل و درخورش نداشته باشیم که اگر داشته 
باشیم، این آغازی باشد برای صدها کار دیگر 

در جهت اعتالی فرهنگ این آب و خاک. 

حکیم ما چه کم از سعدی و حافظ دارد

برای این امر دو پیشنهاد دارم: پیشنهاد اولی 
است  بهتر  بر.  زمان  و  است  سختی  کار  که 
اطرافش  وجب  دو  آن  و  موجود  مقبره  تمام 
این  در  که  کنیم  ویران  نه،  کنیم؛  تخریب  را 
انسانی  نیروی  و  وقت  مسئوالن  اگر  زمینه 
الزم را ندارند، پیشنهاد می شود مردم بسیج 

شوند و این کار مهم را جامه عمل بپوشند. 
سپس نام خیابان را هم به خیابان زنبق تغییر 
داده و خیال خود و همه را از بیخ راحت کنیم. 
پیشنهاد دوم که آسان است و راحت. بهتر است 
مکانی بزرگ و درخور نام حکیم نزاری -ترجیحا 
آرامگاه زیبا  انتخاب شود. یک  او  برای  باغی- 
همانند مقبره های بوعلی و حافظ برایش درست 
کنیم که نمادی از شهر هم خواهد شد. سپس 
نام نزاریه بر آن گذاشته شود. دراین صورت قبر 
احتمالی حکیم باید جابجا شود که خب بشود. 
این شروع امر بزرگ و مهمی در عرصه فرهنگی 

شهر بیرجند خواهد بود.
حافظ  و  سعدی  از  کم  چه  ما  حکیِم  مگر   
به  نسبت  را  مان  تعلق  باید کمی حس  دارد. 
وطنمان بیرجند تحریک کنیم. به امید روزی 
داستان  و  او  قبر حکیم شعرهای  کنار  در  که 
هرچند  بخوانیم.  را  مزهر  و  ازهر  عاشقانه 
چشم مان آب نمی خورد که اینجور کارهایی 
حاال  نیست.  عیب  جوانان  بر  آرزو  ولی  بشود 
هم  شهدا  میدان  ایم.  رسیده  شهدا  میدان  به 
یادآور خون های عزیزاِن مبارز است که قلم 
ندارد.  را  شان  بزرگمنشی  توصیف  یارای 
نامفهوم  تندیس  چه  که  بگویم  را  این  فقط 
نامناسب اش، نماد  و شلوغی به عالوه رنگ 

این میدان شده است ...

عکس: قوسی

نهار و شام همه روز      11 ظهر تا 11 شب
 ظرفیت 800 نفر

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما 
بدون ورودی و هزینه پذیرایی می باشیم.
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به  خوب  پرداختی  حقوق  و  تسهیالت 
کارمندان به راحتی گوگل را نه تنها به عنوان 
بلکه  کار،  برای  تکنولوژی  شرکت  بهترین 
به عنوان بهترین شرکت آمریکایی برای کار 
معرفی کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، 
امتیاز 5 در وب  از حداکثر  کارمندان گوگل 
 ،Glassdoor سایت بررسی شرایط کاری

امتیاز 4/ 4 را به این شرکت داده اند.

گوگل در یک سال گذشته 9 هزار 
شغل جدید ایجاد کرده است

جالب است بدانید که مدیر عامل گوگل هم 
عامالن  مدیر  میان  در  را  امتیاز  بیشترین 
دارد.  سایت  وب  این  در  دیگر  شرکت های 
همچنین گوگل در یک سال گذشته 9 هزار 
شغل جدید در این شرکت ایجاد کرده است.

ما  از  بسیاری  برای  هنوز  اما  همه  این  با 

در شرکت  کار  واقعا  که  بدانیم  است  جالب 
مجله  راستا  همین  در  است؟  چطور  گوگل 
نظرات  گرفتن  نظر  در  با  اینسایدر  بیزینس 
و تحلیل هایی که بعضی از کارمندان شرکت 
نوشته اند،  این شرکت  در  کار  درباره  گوگل 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  موضوع  این 
برنامه هایی  تابستان  طول  در  گوگل  است: 
مانند دورهمی های کارمندان در فضای باز، 
سفرهای کوتاه مانند رفتن به پیست اسکی و 

پیک نیک های مختلف تدارک می بیند.
می گوید:  گوگل  کارمندان  از  یکی 
مختلف  مناسبت های  به  که  »جشن هایی 
انرژی  طبیعت گردی ها  و  می شود  برگزار 
مضاعفی برای کار به ما می دهد.« مدیران 
در  را  منظمی  جلسات  شرکت  این  ارشد 
روزهای جمعه برگزار می کنند که کارمندان 
درباره  خودشان  مختلف  سواالت  می توانند 

بگیرند.  پاسخ  و  کنند  مطرح  را  شرکت 
مانند  ورزشی  امکانات  به  گوگل  کارمندان 
و  بولینگ  والیبال،  زمین  بدنسازی،  باشگاه 

پارک ورزشی در فضای باز دسترسی دارند.

این شرکت هر روز سه وعده غذای 
رایگان به کارمندانش می دهد

این شرکت هر روز سه وعده غذای رایگان 
رایگان  غذاهای  می دهد.  کارمندانش  به 
و  خوب  مزه  خاطر  به  بیشتر  اما  گوگل 
کارمندان  هستند.  معروف  دلچسبشان 
مختلف  غذاخوری های  و  کافه ها  به  گوگل 
و متعددی در محوطه گوگل دسترسی دارند. 

بررسی ها نشان می دهد که گوگل میلیون ها 
و  رایگان  سالم،  غذاهای  ارائه  برای  دالر 
کارمند  نفر  صدها  حقوق  البته  و  باکیفیت 

آشپزخانه هایش، هزینه می کند.

86 درصد از کارمندان گوگل از 
کارشان در شرکت راضی هستند

پاداش های  می گویند  گوگل  کارمندان 
و  شرکت  سهام  خرید  امکان  مختلف، 
در  را  متنوعی  تسهیالت  از  بهره مندی 
گوگل  کارمندان  از  درصد   86 دارند.  اختیار 
می گویند عالوه بر این ها، کارمندان گوگل 
هم  دیگری  متفاوت  و  جالب  تسهیالت 

در کالس  تا شرکت  ماساژ گرفته  از  دارند؛ 
موسیقی و امکان آوردن حیوانات خانگی به 
دفتر که می تواند توجه بسیاری از کارجویان 
کند.  جلب  به خودش  را  فارغ التحصیالن  و 
رفت و آمد به گوگل هم برای کارمندانش 
کارمندان  ترتیب  این  به  است.  رایگان 
آنها  روز  هر  که  اتوبوس هایی  از  می توانند 
به صورت  می برند  کارشان  محل  به  را 
اتوبوس ها مجهز  این  استفاده کنند.  رایگان 
و  مزایا  گوگل  است.  فای  وای  اینترنت  به 
تسهیالتی را هم در اختیار همسر کارمندان 
کارمندی  اگر  می دهد.  قرار  خودش  متوفی 
از  تنها هزینه خرید سهامش  نه  کند،  فوت 
بلکه  پرداخت می شود،  او  به خانواده  گوگل 
همسر او نیمی از درآمد ساالنه آن کارمند در 
طول 10 سال را به اضافه هزار دالر ماهانه 

به ازای هر فرزند دریافت می کند.

چرا گوگل بهترین شد؟
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انسان بیشتر از 130 سال عمر نمی کند

انتخاب - یک تحقیق جدید نشان می دهد که عمر طبیعی انسان ها محدوده مشخصی دارد و بسته به 
ویژگی ها و محدودیت های بیولوژیکی، نمی تواند از آن محدوده فراتر رود. رکورد طوالنی ترین عمر در 
اختیار یک زن فرانوسوی به نام ژان کالمان است که در سال 199۷ میالدی در 1۲۲ سالگی درگذشت.

ایرانیان مقیم چین خون اهدا کردند 

گوانژو در چین همزمان  مقیم  ایرانیان  از  گروهی 
به  اقدام  انساندوستانه  حرکتی  در  عاشورا  روز  با 
اهدای خون کردند. به گزارش تسنیم، گروهی از 

ایرانیان مقیم چین در ظهر عاشورا با برگزاری یک 
گردهمایی در مراسم اهدای خون شرکت کردند که 

این اقدام بازتاب خوبی در رسانه های چینی داشت.

فیس بوک از کاربرانش عذرخواهی کرد

فیسبوک به دلیل اعمال مجرمانه از جمله تجارت 
اسلحه و مواد مخدر در بازار مجازی خود مجبور 
پی  در  تسنیم،  گزارش  به  شد.  عذرخواهی  به 
از  زیادی  تصاویر  فیسبوک،  مجازی  بازار  ایجاد 

تیغی  تا جوجه  گرفته  گرم  اسلحه  و  مخدر  مواد 
شد.  منتشر  بخش  این  در  فروش  برای  مار  و 
این   »بابت  کرد:   اعالم  بیانیه ای  در  فیسبوک 
مشکل به وجود آمده عذرخواهی می کنیم و در 

حال رفع این نقص هستیم.«

هشدار برای کاربران اندرویدی

سهولت استفاده از گوشی های هوشمند در انجام 
امور روزمره موجب شده تا اکثر افراد، برای انجام 
استفاده  آندرویدی  های  گوشی  از  خود،  کارهای 
کنند. همین امر موجب شده تا کالهبرداران هدف 
حمله های خود را بیشتر روی این نوع سیستم عامل 
قرار دهند و گوشی های هوشمند به دلیل داشتن 
برنامه های کاربردی پر طرفداری که افراد از هر 
منبعی می توانند آن را دانلود کنند، تبدیل به یکی 
از تهدیدات بزرگ امنیتی شده است. یکی از این 
تهدیدات،برنامه های جاسوسی است که به دنبال 
دریافت اطالعات مهم اشخاص می باشد که این 
نوع اطالعات می تواند پیام های نوشتاری مهم، 
اطالعات  مخاطبان،  خصوصی،لیست  تصاویر 
حساب بانکی و ...باشد. این بد افزار می تواند از راه 
دور انتقال فایل و انتقال پیامک)پیامک تصویری، 
صوتی، و یا متنی (را انجام دهد همچنین می تواند 
مدیریت تماس های کاربر را داشته باشد به گونه ای 
که می تواند تماس ها را شنود کند.بنابراین کاربران 
اندرویدی باید دقت کنند که چقدر راحت می تواند 

اطالعاتشان در دست هکر ها قرار گیرد.
پلیس فضاي تولید و تبادل اطالعات
 فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

معرفی کتاب

کارآفرین،  شخص  و  کارآفرینی   - حسینی 
نیروی محرکه و موتور توسعه اقتصادی است 
و مهم ترین ویژگی این فرد داشتن ایده ای 
نو و خالقانه است که با عملی کردن آن منجر 
به ارائه کاالی جدید و یا گشایش بازاری تازه 
تعداد  جنوبی  خراسان  استان  در  شود.  می 
داشتن  با  افراد  این  و  نیست  کارآفرینان کم 
ایده ها در زمینه های مختلف عالوه بر ایجاد 
درآمد، موجب اشتغال زایی هم می شوند و 
این یک گام موثر در پیشرفت استان محروم 
همین  راستای  در  است.  جنوبی  خراسان 
موضوع با یکی از تیم های کارآفرینی استان 
گفت و گو داشتیم. حسین مرادی عضو هیئت 
از  بیش  با  بیرجند،  صنعتی  دانشگاه  علمی 
یک دهه فعالیت در حوزه فناوری اطالعات 
سامانه  عنوان  با  خود  ایده  از  ارتباطات،  و 

یواسپیس )Uspace.ir( سخن می گوید. 
 وی که چندین سال تجربه کار در پروژه های

شرکت های بزرگی از جمله  ایران خودرو، 
و  بنادر  سازمان  و  مپنا  ایران،  پردازی  داده 
را  خود  تجربه  ترین  مهم  دارد،  دریانوردی 
عملی کردن ایده uspace می داند و بیان 
می کند: با وجود آن که برای ایجاد بسیاری 
های  هزینه  کشور،  موجود  های  ظرفیت  از 
خدمات  از  اما  است،  شده  صرف  میلیاردی 
استفاده  کامل  طور  به  ظرفیت ها  این 
زیادی،  بسیار  افراد  که  حالی  در  نمی شود، 
تقاضای بهره برداری از این خدمات را دارند. 
Uspace.ir اینکه  به  اشاره  با   مرادی 
این از  حداکثری  استفاده  مأموریت   با 

ظرفیت ها شکل گرفته است ادامه می دهد: 
استفاده  کشور،  های  داشته  از  داریم  قصد 

بهینه داشته باشیم.
اماکن  رزرواسیون  با  ابتدا  کار  وی  گفته  به 
ورزشی شروع شد ولی در این حوزه باقی نماند 
و با افزودن رزرواسیون سایر اماکن و فروش 

داد.  توسعه  را  خود  کار  تخفیف،  بن  و  بلیط 
هم اکنون، این سایت می تواند کلیه خدمات 
مجموعه های اقامتی مانند اتاق ها و سوئیت ها، 
تاالرها، رستوران ها، فضاهای ورزشی و غیره 
را در یک سایت متمرکز به شهروندان ارائه 
پلتفرم جامع فروش آنالین  اولین  به  دهد و 

خدمات در کشور تبدیل شده است.
خدمات  متمایزترین  استان  کارآفرین  این 
زائرسراها  و  گردی  بوم  های  اقامتگاه  را 

می داند و اضافه می کند: حوزه خدمات ما 
گناباد،  طبس،  بیرجند،  شهرهای  در  اکنون 
تربت جام، رشت، تهران و یزد است و باالی 

50 درگاه فعال روی سایت داریم.

بزرگترین چالش ما این بود
 که بازار را بزرگ دیدیم

مرادی اولین تجربه کارآفرینی خود را در سال 
88 با ایده سایت تبلیغاتی بازاریار عنوان می 

کند و می گوید: سعی داشتیم تبلیغات را محلی 
تر انجام دهیم ولی متاسفانه به دلیل خالق 
نبودن و تداوم نداشتن همکاری تیم، کار به 
بازخوردهای  به  اشاره  با  وی  نرسید.  جایی 
اقامتی،  های  حوزه  در  یواسپیس  خوب 
دهد:  می  ادامه  زیارتی  اماکن  مخصوصا 
بزرگترین چالش ما این بود که بازار را خیلی 
بزرگ می دیدیم و این کار ما را سخت کرده، 

هرچند زیرساخت فنی مورد نیاز فراهم است.

 مرادی با تاکید بر آن که عالوه بر مهارت های
نیز  دیگری  های  مهارت  کسب  تخصصی، 
است،  الزم  کارآفرینی  در  موفقیت  برای 
عنوان می کند: انسان شناسی، توانایی جذب 
تعامل  قدرت  کارآفرینانه،  دیدگاه  با  افراد 
دیگر از  ها  رسانه  با  همکاری  و  مردم   با 
مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی است.

وی با اشاره به اینکه مردم هنوز با استفاده از 
خدمات الکترونیکی آشنا نیستند و این موارد 
افزاید: در زمینه  نیفتاده است می  کامال جا 

ایجاد آشنایی مردم با کارآفرینی، از دی سال 
پیش روی شبکه اجتماعی تلگرام کانالی را 
با   )eastartups@( ایستارتاپس  نام  با 
در  آموزشی  موفق  رسانه  یک  ایجاد  هدف 
زمینه کارآفرینی راه اندازی کردیم که حدود 
مند  عالقه  افراد  و  دارد  مخاطب  هزار   10
به کارآفرینی با تجربیات و الگوهای فکری 
کارآفرینان بزرگ آشنا می شوند تا ایده های 
خود را عملیاتی کنند. به گفته وی چشم انداز 

و هدف بلند مدت سایت USPACE تبدیل 
فروش  جامع  پلتفرم  ترین  بزرگ  به  شدن 

آنالین خدمات در خاورمیانه است. 

راه اندازی سایت بدون هزینه

یواسپیس مدیران  از  یکی   نصراللهی 
)Uspace.ir( که سابقه برگزاری و مشاوره 
را  یزد  و  بیرجند  ویکندهای  آپ  استارت 
و کارآفرینی  حوزه  فعاالن  از  یکی  و   دارد 

باشد  می  استان  در  استارتاپ  مندان  عالقه 
از  قسمتی  به  توجه  را  یواسپیس  ابتکار  نیز 
بود  نشده  دیده  االن  تا  که  کشور  ظرفیت 
بخواهد  فردی  اگر  گوید:  می  و  داند  می 
باید  کند،  اندازی  راه  فروش  سایت  خودش 
حداقل سالی 10 میلیون تومان هزینه برای 
درصورتی  بدهد،  انسانی  منابع  و  نگهداری 
که همین کار با این پلتفرم برای فرد رایگان 
عبارتی  به  دهد:  می  ادامه  وی  بود.  خواهد 
کم  مردم  هم  و  دهنده  خدمت  هزینه  هم 
سایت با  کار  پیچیدگی  هم  و  شود  می   تر 
به  اشاره  با  نصراللهی  بود.  خواهد  تر  راحت 
راحت  خیلی  آنالین  کار  و  کسب  در  اینکه 
رقیب پیدا می شود عنوان می کند: در خیلی 
مباحث با رقبا تداخل داریم ولی کار فعلی ما 
منحصر به فرد است و مشابه ما کسی نیست.
خراسان  فناوری  و  علم  پارک  گفته وی  به 
وسع  حد  در  را  ها  حمایت  حداکثر  جنوبی، 
خود از کارآفرینان کرده است ولی امکانات 
با  تواند  می  دولت  و  است  محدود  پارک 
با  برداشتن موانع کار را راحت تر کند. وی 
کارآفرینی  سمت  به  باید  کشور  اینکه  بیان 
برود می گوید: 40 درصد فارغ التحصیالن 

دانشگاهی بیکار هستند.
نصراللهی از ظرفیت بسیار باالی بیرجند در 
کارآفرینی و شرکت های دانش بنیان سخن 
می گوید و ادامه می دهد:  در زمینه فناوری 
اطالعات و ارتباطات تعداد فارغ التحصیالن 
از صنایع  بسیاری  آنجاییکه  از  و  است  زیاد 
در استان جواب نمی دهند، رفتن به سمت 
کارآفرینی دانش بنیان، عامل توسعه منطقه 

خواهد بود.
Uspace وی در پایان بیان می کند: سایت 

تبدیل  برای  گذار  سرمایه  جذب  آمادگی 
خدمات  فروش  حوزه  در  شگفتی  به  شدن 

آنالین در کشور را دارد.

ایده ای برای خاورمیانه از مبدأ بیرجند
در گفتگوی اختصاصی آوا با یکی از کارآفرینان استان عنوان شد:

آب و جامعۀ ایران 
مطالعه موردی روستای فورگ

نویسنده : ریوایچی  هارا
 به کوشش : محمود  رفیعی 

مهدی رفیعی - چاپ اول : 1395
300صفحه - ناشر: انتشارات  هیرمند 

جامعه  و  )آب  توشاکای”  نومیزو  ایران-   “ کتاب 
استاد  هارا”  ریوایچی  آقای  نوشته”  ایران( 
و  ژاپن  سایتامای  ایالت  در  دایتوبونکا  دانشگاه 
در  ایران  روستایی  جامعه  و  کشاورزی  محقق 
حاصل  کتاب  این  است.  شده  چاپ   13۷5 سال 
ژاپنی  پژوه  ایران  هارا”  آقای”  تحقیق  ها  سال 
اقامت در سه  است که حاصل تحقیق میدانی و 
تابستان  تا  پاییز سال 1356  بازه زمانی درفاصله 
به همت  که  باشد؛  می  فورگ  روستای  135۷در 
و پیگیری دکتر محمود رفیعی و کوشش مشترک 
رفیعی درسال  آقای مهندس مهدی  برادرشان  با 
جاری چاپ شده است. ریوایچی هارا در این کتاب 
بطور مبسوط به توسعه تاریخی قدرت خاندان علم 
با محوریت آب می پردازد و البته از خاندان بزرگ 
رفیعی هم که حاکمان قلعه میرزا رفیع خان بودند، 

مشروح سخن می گوید. 
عصمت محمودی

هر انتخاب
یک عاشورا
* جعفر محمدی

روز   قرن هاست که می گوییم: “ای کاش 
عاشورا در کنارت بودیم، حسین جان!” و آنگاه 
به  و  دهیم  می  سر  گریه  جانسوز،  ای  نوحه  با 
پهنای صورت، اشک می ریزیم و حسرت مان 
در  عاشورا  روز  کاش  “ای  کنیم:  می  تکرار  را 

بودیم، حسین جان!” کنارت 
لحظه  هر  مکرر،  در  مکرر  اما  عاشورا 
مان  حواس  که  آن  بی  شود  می  بازآفرینی 
در  عاشورا  کنیم  می  تصور  که  این  گو  باشد. 
دید  وسعت  که  آنان  و  شد  تمام  هجری   61
ای مسلحانه  جنگ  جا  هر  دارند،   بیشتری 
عاشورا را  باشد  باطل  و  حق   بین 

می دانند و چنین می پندارند که تکرار عاشورا، 
فقط در هنگامه چنین نبردی است.

در  چه  ما  است.  دیگری  چیز  اما،  واقعیت 
صلح و چه در جنگ، هر روز و هر روز، در بطن 
عاشوراییم، ما هر لحظه در حال انتخاب هستیم 
که در سپاه حسین )ع( باشیم یا در لشکر یزید و 

شمر و عبیدا... و ابن سعد و حرمله.
که  آنگاه  عاشورا،  آغاز  از  قبل  )ع(،  حسین 
به او پیشنهاد بیعت با یزید داده شد، انتخابش 
تاریخ  برای همیشه  که  و سخنی گفت  کرد  را 
ماندگار شد: مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت 

ترجیح می دهد.
همین  و  انتخاب  همین  استناد  به  اینک 
عاشوراهای  بارها  روز،  هر  ما  همه  جمله،  یک 
هایمان  زندگی  اندازه  و  حد  در  را  کوچکی 
این  در  مان  بسیاری  کنیم.  می  تجربه 
 عاشوراها، یکراست سراغ لشکر یزید می رویم

نیز  دیگر  بسیاری  و  پیوندیم  می  آنها  به  و 
پایمان  یک  نیز  گروهی  و  شویم  می  حسینی 
در  دیگرمان  پای   و  است  عبیدا...  بارگاه  در 

اباعبدا... )ع(. خیمه گاه 
طرف  کدام  به  فردی  عاشورای  هزاران  در 

پیوسته ایم؟ سپاه حسین )ع( یا لشکر یزید؟!
که  است  هایی  انتخاب  ما،  عاشوراهای 
راننده  لحظه های عمرمان را فرا گرفته است. 
مسافرش  آشنایی  نا  از  تواند  می  که  تاکسیی 
در  که  کارمندی  کند،  استفاده  سوء  مسیر  به 
که  بانکداری  دارد،  قرار  رشوه  گرفتن  معرض 
اختالس  ها،  در حساب  دستکاری  با  تواند  می 
کند، قاضیی که قدرت دارد حقی را جابجا کند، 
مخاطب  بیشتر  جلب  برای  که  نگاری  روزنامه 
کند، می  انتخاب  غلط  و  درست  تیتر   بین 

کارآمد  متخصص  بین  استخدام  در  که  مدیری 
ارتقاء  برای  یا  است  مردد  ناکارآمد  آشنای  و 
کند،  توطئه  رقیبش  علیه  تواند  می  مقامش 
مشخصات  تواند  می  که  ای  کننده  تولید 
بنویسد،  محصولش  معرفی  برای  نادرست 
حفظ  بین  آوردن،  رأی  برای  که  سیاستمداری 
حرمت یا آبروریزی مخیر است و بین راست و 
دروغ انتخاب می کند و همه و همه در معرض 

روزانه هستند. انتخاب های 
در این میان، کسی که نمی تواند از چند رأی، 
از مبلغی پول، از یک پست اداری یا از تعدادی 
که  کند  ادعا  تواند  می  چگونه  بگذرد،  مخاطب 

اگر در روز عاشورا بود، از جانش می گذشت؟!
امام حسین )ع( در عاشورا،  بزرگ ترین کار 
انتخاب بین عزت و ذلت؛  بود،  انتخاب درست 
هستیم.  انتخاب  معرض  در  لحظه  هر  ما  و 
حرام،  و  حالل  ذلت،  و  عزت  بین  انتخاب 
مردانگی و نامردی، مردم داری و مردم آزاری، 
دروغ،  یا  راستگویی  بداخالقی،  یا  خلق  حسن 

احقاق حق یا  حق خوری و ... .
درک  را   61 عاشورای  ما  که  است  درست 
مان  کدام  هر  بنگریم،  نیک  اگر  ولی  نکردیم 
 هزاران عاشورای فردی را پشت سرگذاشته ایم،

سرافکندگی. یا  سربلندی  با 
رکاب  در  بودن  برای  که  باشد  یادمان 
 61 عاشورای  به  حتمًا  نیست  الزم  حسین)ع(، 
برگردیم یا حتمًا منتظر میدان جنگی باشیم که 
نظامی  آرایش  آن،  سوی  دو  در  مسلح  مردان 
انتخاب  معرض  در  که  جا  هر  ما  اند.  گرفته 
هستیم، درست مانند حسین )ع( که در معرض 
ایم.  گرفته  قرار  عاشورا  بطن  در  بود،  انتخاب 
و  )ع(  حسین  کنار  در  کنیم،  انتخاب  درست 
مان حرام  انتخاب  اگر  و  )ع( هستیم  ابوالفضل 

باشد، در رکاب یزید و شمر و حرمله ایم.
هر انتخابی در هر لحظه ای از زندگی، یک 
عاشورای کوچک است؛ این است که گفته اند 
و چه زیبا هم گفته اند که “کل یوم عاشورا و 

کل ارض کربال”.
راستی، شما در آخرین عاشورای زندگی تان، 

رفتید؟ کدام سمت 

قاب عکسکاریکاتور دو برادر فوق العاده غیرتی!دریای علم ...! - شهرام رضایی

یادداشت
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کسب احترام، با این راه های ساده

سه شنبه *  27  مهر  1395 * شماره 3628

آیه روز  

آنگاه عذرشان جز اين نيست كه مى  گويند به پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم.
)سوره األنعام، آيه 23(

حدیث روز  

همانا مردمان بنده دنيايند و دين لقلقه زبان آنهاست و هر جا منافعشان ]به وسيله دين[ بيشتر تأمين 
شود زبان مى چرخانند و چون به بال آزموده شوند آنگاه دين داران اندكند. امام حسين )عليه السالم(

ديشب كه دلم ز تاب هجران مى سوخت
اشکم همه در ديده گريان مى سوخت
مى سوختم آن چنان كه غير از دل تو
بر من دل كافر و مسلمان مى سوخت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

سیستم Ras )فعال کننده شبکه ذهنی(

از  كوچکى  شبکه    RAS كننده  فعال  سيستم 
سلولهايى است به اندازه يک چهارم سيب در مغز 
انسان كه وظيفه آن فيلتر كردن اطالعات خصوصى 

از بين اطالعاتى است كه به ما مى رسند.
* اگر تاكنون تصميم گرفته ايد اتومبيل يا وسيله 
تازه اي بخريد، همزمان متوجه شده ايد كه مشابه 
آن را در همه جا مشاهده مي كنيد. البته آن اشيا  
قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند، اما 

متوجه آنها نمي شده ايد.
* موضوع ساده است. بخشي از مغز مسئول است 
تا كليه اطالعات را غربال كند و فقط آنچه را كه به 
عنوان هدف و براي بقا و يا موفقيت ، ضروري است 

وارد ذهن نمايد. 
* بسياري از چيزها در اطراف تان وجود دارد كه به 
كار موفقيت و عملي شدن روياهاي شما مي آيد، 
اما متوجه وجود آنها نمي شويد. زيرا هدف هاي 
خود را به روشني تعريف نکرده ايد و به عبارت 
ديگر به مغز خود نياموخته ايد كه آن چيز ها داراي 

اهميت هستند.
* پس از آنکه هدف ها يا امور مهم را به ذهن 
به  ذهني  غربال  نوعي  شديد،  آور  ياد   خود 
نام Ras )سيستم فعال كننده شبکه ذهني( به كار 
مي افتد. اين بخش از ذهن مانند آهن ربا عمل مي 
كند و كليه اطالعات و فرصت هايي را كه ممکن 
است موجب موفقيت سريع و رسيدن شما به هدف 

شود، جذب مي نمايد. 
عصبي،  نيرومند  كليد  اين  انداختن  كار  به    * 
، شکل  هفته  يا چند  روز  تواند ظرف چند  مي 

زندگي شما را واقعا دگرگون كند.

رنگ  كم  قدر  آن  را  چای  كه  داشتم  دوستى 
مى  نوشيد كه به سختى مى  توانستيم بفهميم كه آب 
جوش نيست! چربى  و نمک هم اصال نمى  خورد! 
ورزش مى  كرد و وقتى از ا و علت اين كار هايش را 
مى  پرسيديم، مى  گفت كه اين ها برای سالمتى  بد 
است و سکته مى  آورد. ا و در چهل و پنج سالگى در 
اثر سکته قلبى درگذشت! چندی پيش يک زندانى 
در آمريکا از زندان گريخت. در ايستگاه راه آهن سوار 
واگن باری مى شود. در واگن به صورت خودكار 
بسته مى شود و قطار به راه مى افتد. او متوجه 
مى شود كه سوار فريزر قطار شده است. روی تکه 
كاغذی مى نويسد كه اين مجازات رفتارهای بد من 
است كه بايد منجمد شوم. وقتى قطار به ايستگاه 
مى رسد، مامورين با جسد او روبرو مى شوند. در 
حالى كه فريزر قطار خاموش بوده است... منتظر 
هرچه باشيم، همان برايمان پيش مى  آيد. منتظر 
غم  منتظر  مى  آيد.  پيش  شادی  باشيم،  شادی 
باشيم، غم پيش مى  آيد. هرگز پول را برای بيماری 
و مشکالت پس انداز نکنيم چون رخ مى  دهد. پول 
را برای عروسى، خريد خانه و اتومبيل و نظاير آن 
پس انداز كنيم. وقتى مى  گوييم اين پول برای خريد 

اتومبيل است، ديگر به تصادف فکر نکن.

اوقات احساس مى كنيد به شما  آيا گاهى 
احترام گذاشته نمى شود؟ با ما همراه باشيد 
تا ببينيد چگونه مى توانيد احترامى را كه 

شايسته  آن هستيد، كسب  كنيد. 
ترانه   آريتافرنکلين،  اين كه  از  قبل  حتى 
بخواند   ۱۹۶۷ در  را  »احترام«  پرفروش 
چون  مى كردند.  تقاضا  را  احترام  آدم ها 
احترام چيزی است كه بايد بيشتر با عمل 
و كمتر با واژگان به دست آيد. بعضى آدم ها 
آنها  به  برمى انگيزند  را  ديگران  طبيعتا 
برای  بايد  ديگر  بعضى  بگذارند؛  احترام  

كسب احترام  تالش كنند. 
آدم هايى  به  بستگى  احترام   كسب  اغلب، 
زندگى  در محيط  يا  برتان،  و  دور  داردكه 
احساس  دارند.وقتى  حضور  كارتان،  يا 
هيچ وقت  نمى بينيد  احترام  مى كنيد 
را  احترام  و  كنيد  شروع  كه  نيست   دير 

به دست آوريد.
و  خودتان  به  صادقانه  نگاهى  با  بايد   
تان  اطراف  آدم های  با  رفتارتان  چگونگى 

ها  توصيه   بهترين  ادامه  در  كنيد.  شروع 
برای كسب احترام آورده شده است.

 ۱. با آدم ها شروع کنید 
 ، احترام   كسب  يک  شماره   مانع 
اگر  است.  نارسيسم  يا  خودشيفتگى 
شما  از  آدم ها  كه  احساسى  نخستين 
دريافت مى كنند خودشيفتگى است خوب 
شما خودشيفته هستيد و از اين رو بايد به 
كوه بلند و ناهمواری برای رسيدن به قله  
زندگى  در  آن چه  از  كنيد.  احترام  صعود 
از  پيش  شويد.  خبر  با  مى گذرد،  آدم ها 
يک  عنوان  به  انجام  دهيد  كاری  اين كه 

مشاهده كننده  عمل كنيد. 
آنها  به  را  خالصانه  همدلى  و  عالقه 
تا  كنيد  تالش  خالصانه  اگر  دهيد.  نشان 
محيط تان را برای بهتر زيستن همه بهبود 

بخشيد، باران احترام  بر شما خواهد باريد.

۲.اول احترام خودتان را نگه دارید 

نکنيد.  فراموش  را  احترام   به  بستن  اميد 
مى گذارند،  احترام   شما  به  آدم ها  بعضى 
را  احترام  نمى توانيد  نمى گذارند،  بعضى 
روی  را  تمركزتان  و  حواس  كنيد.  كنترل 
انجام  و  از خودتان  احساس خوب  داشتن 
پيدا كنيد كه  را  راه هايى  كار خرج كنيد. 
بگيرند  اندازه  مى دهيد  انجام  را  آن چه 
استانداردها  آن  مبنای  بر  را  خودتان  و 

ارزش يابى كنيد. 

۳. از قاعده  طالیی پیروی کنید 
احترام   سزاوار  بايد  احترام   كسب  برای 
شخصى  يعنى  باشيد،  خوبى  آدم  باشيد. 
از  و  دارد  را  انتظار  بهترين  ديگران  از  كه 
مى كند.  پيروی  خود  اصول  و  ميثاق ها 
حق شناسى و سپاسگزاری تان را زودتر و 
با  كه  آدم هايى  به  دهيد.  نشان  كرات  به 
شما كار مى كنند احترام  بگذاريد. آنها نيز 
در عوض به شما احترام  خواهند گذاشت.

) پيتر اكونومى(

۴. با اعتماد به نفس شروع کنید 
احترام   با  ديگران  احترام   آوردن  به  دست 
مى شود.  آغاز  خودتان  به  باور  و  گذاشتن 
آنها كه انتظار داريد به شما احترام  بگذارند 
راحتى  به  را  نفس  به  اعتماد  نداشتن 

خودآگاه يا ناخودآگاه تشخيص مى دهند.
دارند  تقاضا  حد  از  بيش  كه  آدم هايى   
فاقد  قطعا  كنند  تحسين  را  آنها  ديگران 
اعتماد به نفس به نظر مى رسند. هدفمند 
ديگران  به  كنيد،  زندگى  خودتان  برای  و 
اين  در  بگذاريد،  احترام   و  كنيد  كمک 
احترام   از  مى توانيد  نکنيد  ترديد  صورت 

ديدن لذت ببريد. 

۵. بدانید که احترام بازتاب دارد 
چگونگى  از  مستقيمى  بازتاب  احترام  
رفتار شما با ديگران است. ساختن احترام 
كه  مى آيد  به دست  زمانى  و  مى برد   زمان 
وقتى  باشيد.  داشته  تعامل  ديگران  با 
احترام   شما  به  ديگران  مى كنيد  احساس 

كنيد  جبران  مى خواهيد  فقط  نمى گذارند 
دستور  فرياد  و  داد  با  مى كنيد  شروع  و 
ذره بين  زير  را  كارها  كوچک ترين  دادن، 
بردن، درباره  موفقيت ها و دستاوردهای تان 
توجه  تمناكردن  و  كردن  رجزخوانى 
باعث مى شود ديگران  اين رفتار  ديگران.  
احترام   نتيجه   در  و  بگيرند  فاصله  شما  از 
مشکلى  اين  بگذارند.  شما  به  كمتری 
چون  است،  جديد  مديران  برای  عمومى 
آنها فکر مى كنند به اين ترتيب مى توانند 
تيم خود را با اثربخشى راهنمايى و رهبری 
كنند. ويژگى های بارز محترم ترين آدم هايى 
كه تا به حال با آنها كار كرده ام شامل وقار، 
فکوری، و كنجکاوی است. اين خصيصه ها 
اشتياق آنها را به احترام  گذاردن و گوش 
دادن به ديگران بازتاب مى دهد. وقتى اين 
مهم  مى گيرند،  تصميم  رهبران  و  مديران 
نيست چقدر تصميم آنها نزد عموم پذيرفته 
شده باشد، تيم شان مى پذيرد چون به مدير 

يا رهبرشان احترام  مى گذارند.

عارفانه روز

از خدای مهربان براتون يک حس قشنگ، 
يک شادی بى دليل، يک نفس عطر خدا،
 يک بغل ياد دوست و دنيا دنيا آرزوهای

 خوب و آرامش خواستارم

من مى دانستم .اگر تلخى و كينه را پشِت سر 
نگذارم، باز هم زندانى خواهم بود. حتى

 اگر در ِسلولم را باز مى گذاشتند .

تو در درونت سرچشمه تمام قدرت ها هستى. 
تمام قدرتى كه خداوند دارد، جزيى از وجود 

آدمى است. مى توانى به هر چه كه مى خواهى 
برسى، همان طور كه خداوند مى تواند.

من خودم را دوست دارم از اين رو نسبت 
به همه به شيوه ای مهرآميز مى انديشم و رفتار 

مى كنم  چون آنچه از من آشکار مى شود 
چندين برابر به خودم باز مى گردد.

طراح: نسرین کاری                        

كارگاه   - بخشنده    -۱ افقي: 
  -2 اينشتين  زادگاه   - هنري 
رشته   - -  شک  خواب خوش 
از   -3 دانشگاهي  تخصصي 
در  شهري   - ايالم  شهرهاي 
 -4 بختياري  و  چهارمحال 
و  قصد   - ايکس  اشعه  كاشف 
شالوده   -  5 شباب    - آهنگ 
گردنبند  شمارش  واحد   -
آستين  بي  زيرپوش    -
خبرگزاري   - همايون  يار    -۶
ني    -۷ بويايي   - دانشجويان  
جنگجو  و  شجاع   - تهي  ميان 
بازي  با  فيلمي   - تاج گل 8   -
نزديک كردن-   تهراني -  هديه 
دومين خليفه اموي ۹-  عاجز 
و درمانده -  پرستاري از مريض 
عدد    -۱0 تركي  نشستن   -
خيطي - خرس چيني - بامداد 
۱۱-  شهر هلن -  ظل - حرف 
انتخاب ۱2- قارچ نان - زرشک 
- مصرف شمار ۱3- از بازيهاي 
خانواده بيليارد -  از بيماريهاي 
سمي  حشره    -۱4 خاص 
كوچک  خم   - تركي  سبز   -
بريزند  آن  در  دوغ  كه  سفالي 
گرفته شود  آن  كره  تا  بزنند  و 
 ۱5- گلي آپارتماني -  امال  - 

خواب كودكانه 

 - ياوه  سخن   -  ۱ عمودي: 
گويش  در   - كاشان  توابع  از 
 -2 است  كردن  مچل  عاميانه 
شيرين  ميوه   - خوبرو  زنان   -
با هسته درشت  -صندوقخانه 
نامي    - شکوه  و  بزرگي   -3
 - بارح   -  4 فن    - دخترانه 
واحد شدت - جريان الکتريکي 
شعر  خواندن   -5 دوستي   -
امنيت  و  اطالعات  سازمان   -
 - يونان  پايتخت    -۶ پهلوي 
نيزه جنگي سواركاران در قرون 
وسطي - تركيب نيتروژن و فلز 
۷ - سرود، دو بيتي - توانايي - 
ندا 8- علم غيراكتسابي  حرف 

- جد مادري- حضرت سليمان 
دهن  حرف   -۹ فرنگي  آبله   -
يونان  جنگي  كشتي   - كجي 
بيماري  انتقال   - باستان 
پدر   - شخص   - مقصود   -۱0
كودك۱۱-   مربي  و  پرستار   -
بيگانگان - پسر زيبا و محبوب 
سالخورده    - بازي  بند    -۱2
۱3-  كاخي در پاريس فرانسه 
خواهش   - عذاب  و  رنج   -
خوشگل   - عربي  ۱4-زبان 
پيامبران  از   - اندام  خوش   و 
كمترين    -۱5 اسرائيل  بني 

مقدار - سخت  توان آخر
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گولاتاکسامابو2

ربهرندمتموهاب3

دیدنوایگنهار4

ابکسنزیارلاه5

تنستوهامداهج6

ذتنکلنارهمیا7

روکفتمامالالم8

ورتفاطلوپاشا9

اراتهحایسیتم01

بجونارکیتناو11

ندوهیملراهنب21

فقساماهیارادن31

شبکراتایحومرش41

هلکسانادندوان51

فست فود با موقعیت عالی و تمام امکانات 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09158677045 -09350531326 

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت
  0915363637507- حسینی

لوازم اتومبیل خراشادی
توزیع لوازم پژو 
 تندر90 ، مگان 

 تعمیر و نصب کمربند ایمنی
بیرجند- بین عدل 23 

و باهنر شرقی - پالک 167
32433806

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09۱۵۵6۴۲9۵9
 09۱۵96۳۴0۳8

رحیم آبادی

به یک منشی خانم ترجیحاً مجرد 
با روابط عمومی باال و ساکن شمال 
شهر برای همکاری در آموزشگاه 

زبان  نیازمندیم.
32317334 -09154081926

برای رزرو سالن ورزشی 
22 بهمن و حجاب با 

شماره  09155638306 
تماس فرمایید.

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و 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(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

فروش ماشین برقی بچه طرح بنز 
دوچرخه بچه - موتور کامل 206

  و دستگاه بخور  09154037522

کلیه لوازم منزل و اداری شما را 
با باالترین قیمت خریداریم.

09151630435 -09159621311

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
و طرح گل با تخفیفات ویژه ، در اسرع وقت

09157561075 

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

تجربه کنید.   09158668002

به تعدادی ویزیتور خانم و آقا با پورسانت 
عالی  در سطح استان نیازمندیم.

09150918208 - 05632237067

به منشی خانم برای دفتر وکالت نیازمندیم. 
ارسال پیامک مشخصات و رزومه به شماره 

32222635 - 09150918773

به چند نفر بازاریاب )ویزیتور( حضوری خانم و آقا 
با پورسانت عالی و یک نفر منشی خانم با 

روابط عمومی باال برای کار در تبلیغات نیازمندیم.
09152651699 - 32430537

به یک راننده پایه یک مسلط به کار 
جرثقیل  نیازمندیم.
09158508100

یخچال ایستاده به ابعاد 1/52 و 2/5 
متر و ویترین فلزی خریداریم.

32228982 -09155617899

منزل فروشی واقع در مهرشهر 
خیابان امام خمینی   فی: توافقی

09153623720

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه ، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک ، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی  کارشناسی
    09151611497 - رمضانی

فروش دو قطعه زمین کشاورزی
برای باغ ویال در روستای تقاب 

هر کدام 4000 متر
09153621595

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741 رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



ماهیت شبکه های اجتماعی یعنی ناشناس بودن کاربران آن، 
خطراتی را برای استفاده کنندگان از آن به همراه دارد که یکی 
از آن ها هدف گذاری افراد، توسط مجرمان سایبری است. 
از جمله آسیب هاي این خانه هاي عنکبوتي عبارتند از : 
1- افشاء اطالعات شخصی توسط شما یا دوستانتان و یا در 
تماس هایتان 2- زورگیری ها 3- مواجهه با رفتار های تهدید 

آمیز 4- در معرض محتوای نا متناسب قرار گرفتن 5- تالش 
برخی از افراد برای متقاعد سازی شما در جهت تغییر عقاید 
یا ایدئولوژی هایتان 8- تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن به 
دلیل ارسال محتوای نامناسب یا توهین آمیز 9- ایمیل های 
فیشینگ که شما را تشویق به بازدید از وب سایت های 
کالهبردار می کنند 10- پست هایی که شما را تشویق به 

و  نامناسب  سایت های  وب  یا  و  لینک ها  به  اتصال 
کالهبردارانه می کنند 11- هک افراد، هک حساب و 
صفحه شما 12- ویروس ها یا نرم افزار های جاسوسی 
قرار داده شده در داخل فایل های پیوست یا عکس ها.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان خراسان جنوبی

شبكه های اجتماعی يا خانه هاي عنكبوتي !
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تیم پاورلیفتیگ استان خراسان جنوبی 
در مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور شرکت می کند

مسابقات پاورلیفتیگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور، از امروز آغاز و 
به مدت 4 روز در بجنورد برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان، تیم استان در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگساالن 
و پیشکسوتان در این دوره از مسابقات شرکت می کند که هاشم سبزبان در 
رده سنی نوجوانان و 93 کیلوگرم، ربیع هادی زاده در رده سنی جوانان و 93 
کیلوگرم، علی دهشوری در جوانان و 59 کیلوگرم، حامد خدمتی در جوانان 
و 66 کیلوگرم، سهراب افغان در جوانان و 53 کیلوگرم، مرتضی خسروی 
در بزرگساالن و 120+ کیلوگرم، اشکان خراشادیزاده در بزرگساالن و 120 
کیلوگرم، مجتبی کهنسال در بزرگساالن و 74 کیلوگرم، غالمحسین هادی 
نژاد در پبشکسوتان مستر 1 و 83 کیلوگرم و حبیب قربانی در پیشکسوتان 
مستر 1 و 74 کیلوگرم تیم استان را تشکیل می دهند. سرپرستی تیم  را 
مرتضی خسروی و مربیگری را محمدیان و علی کهنسال بر عهده دارند.

نفرات برتر مسابقه تیراندازی بانوان 
کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان معرفی شدند

بدنی و ورزش یک دوره مسابقه  تربیت  مناسبت گرامیداشت هفته  به 
تیراندازی در محل سالن تیراندازی بحران بیرجند برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، در پایان این مسابقه که با حضور 
25 نفر از کارکنان زن اداره کل برگزار شد، مینا صادق پور اول شد، فاطمه 
مسعودی به مقام دوم رسید و فاطمه مرادی زاده  عنوان سومی را از آن خود 
کرد. این برنامه به همت گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی با همکاری 
امور بانوان اداره کل انجام شد و سلیمانی به عنوان ناظر و داور حضور داشت.

تیم پینگ پنگ بانوان نونهال استان خراسان جنوبی
به مسابقات کشوری اعزام شدند

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند، با بدرقه خانواده ها 
تیم پینگ پنگ نونهاالن خراسان جنوبی به مسابقات کشوری اعزام شدند. 
اعضای تیم بانوان نونهال خراسان جنوبی را، فرانک زردست، عسل ایوبی، 
ستایش کشهانی و کوثر کفاش به مربیگری و سرپرستی  زهرا چهکندی نژاد 
تشکیل  می دهند. این مسابقات  از تاریخ 27 لغایت 29 مهرماه سال جاری 
در استان مرکزی اراک به صورت تیمی و انفرادی برگزار و تیم خراسان 
جنوبی در گروه سه با استان های یزد، قزوین و کرمانشاه هم گروه می باشد.

اعزام تکواندوکاران ایرانی به رقابت های فینال باکو

ایرنا- هشت تکواندوکار زن و مرد کشورمان با دعوت فدراسیون جهانی 
تکواندو، مجوز حضور در مسابقات فینال جایزه بزرگ باکو سال 2016 را 
بدست آوردند. این رقابت ها در 19 و 20 آذر ماه در جمهوری آذربایجان 
برگزار خواهد شد که به نفر اول هر وزن 80 امتیاز، نفر دوم 48 و سوم 
28.8 امتیاز در راستای افزایش امتیازات رنکینگ تعلق خواهد گرفت.

خطر جدی میوه های خشک
 برای دندان ها

یک دندانپزشک دانشگاه سالفورد، جدی ترین 
عامل پوسیدگی دندان ها را کشمش و میوه های 
خشک عنوان می کند. به گفته وی، درحالیکه 
میوه های خشک سرشار از ویتامین ها هستند، 
برای  نهایت  بی  آنها  در  قند موجود  میزان  اما 

دندان کودکان مضر است. یک پاکت کوچک 
کشمش، معادل حاوی حدود 8 قاشق چایخوری 
شکر است. میزان مصرف قند روزانه مجاز برای 
کودکان 4 تا 6 سال، بیش از 5 حبه قند نیست. 
و برای کودکان 7 تا 10 سال، نباید بیش از 6 
حبه قند باشد. کشمش به دندان ها می چسبد 
و از اینرو منبع ماده قندی برای مدت زمانی 
طوالنی در دسترس باکتری ها قرار می گیرد.

موادی که در پاییز گرممان می کنند !

سالمت نیوز: مواد غذایی گرم کننده در طب 
مهمی  نقش  دارای  جنبه  چند  از  آیورودا، 
پایدار  بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  هستند: 
نگه داشتن سطح انرژی و حفظ خلق وخو در 
ماه های سرد سال. در ادامه با این مواد غذایی 
دارچین 3-  زنجبیل 2-  آشنا می شویم: 1- 

زردچوبه 4- هل. همیشه در فصل های سرد 
باشید،  داشته  خانه  در  زنجبیل  ریشه  سال، 
و  می دارد  نگه  سالم  را  ایمنی  سیستم  چون 
انواع عفونت ها را از بدن دفع می کند. استفاده 
به  چای  یا  جوش  آب  با  همراه  زنجبیل  از 
غلبه  هوا  سرمای  به  تا  می کند  کمک  شما 
کنید.زردچوبه نیز، توانایی زیادی در مقابله با 
التهاب دارد و با همه بیماری ها مبارزه می کند.   

مراقب خراش گربه باشید !

گربه   خراش  بیماری  عامل  باکتری 
منتقل  کک  حشره  توسط  )بارتونالهنسال( 
به  دهان  از  زدن  لیس  طریق  از  و  می شود 
اداره  رئیس  می شود.  منتقل  گربه  پنجه های 
بیماری های مشترک بین انسان و دام وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این 

بیماری با ایجاد خراش از طریق پنجه های گربه 
یا گاز گرفته شدن به انسان منتقل شود که با 
عالئمی چون بزرگ شدن غدد لنفاوی، تب و 
لرز یا عفونی شدن محل زخم بروز پیدا کند. 
جالب آنکه باکتری این بیماری خود گربه را دچار 
بیماری نمی کند، بلکه در بزاق حیوان زندگی 
می کند تا از راه خراش یا گازگرفتن بخصوص 

از طریق بچه گربه ها به انسان منتقل شود.

سواری هیونداي جنسیس با 220کیلومتر سرعت متوقف شد

رئیس پلیس راه استان، از توقیف یک دستگاه خودروي هیونداي جنسیس که با سرعت 
غیر مجاز 220 کیلومتر در حرکت بود خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ 
حسین رضایی گفت: روز یکشنبه، تیم کنترل سرعت پلیس راه دیهوک طبس هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري یک دستگاه سواري هیونداي جنسیس در محور دیهوک-کرمان که با 
سرعت220 کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. وی با 
بیان این که برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب 
تخلفات حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز، خودروي مذکور دو میلیون ریال جریمه و 
10 نمره منفی در سوابق گواهینامه راننده خاطی ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو 
روانه پارکینگ شد. سرهنگ رضایي خاطرنشان کرد: هدف پلیس از اعمال قانون این است 
تا رانندگان با توجه بیشتري قوانین و مقررات را رعایت کرده و سهم خود را در تأمین امنیت 
راه ها ایفا نموده و با رعایت قوانین الگوهاي عملي مناسبي براي فرزندان خود در آینده باشند.

واژگوني سواري پراید، چهار مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان از واژگونی یک دستگاه پراید در کیلومتر 35 محور طبس- 
ده محمد با یک کشته و چهار مجروح خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین رضایی گفت: روز یکشنبه، با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110مبنی بر تصادف در کیلومتر 35محور طبس-ده محمد بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران 
با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه خودروی پراید واژگون شده 
است که در این سانحه رانندگی، چهار نفر از سرنشینان خودروي پراید به شدت 
مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضایی تصریح 
کرد:کارشناس پلیس راه علت حادثه را عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب 
آلودگي اعالم کرد. رئیس پلیس راه استان به رانندگان محترم توصیه  کرد، قوانین 
و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

نکاتی در مورد روغن های مایع ...

رژیم  در  چربی  و  روغن  از  کافی  مقدار  وجود 
براي سالمت بدن ضروري است، زیرا  غذایی 
اسیدهاي  نیاز بدن،  انرژي مورد  تامین  موجب 
چرب ضروري و ویتامین هاي محلول در چربی 
می گردد. روغن هاي نباتی مایع با دارا بودن 
درصد پایینی از اسید چرب اشباع، مقادیر کافی 

از اسیدهاي چرب غیر اشباع و نداشتن کلسترول 
براي تغذیه مناسب ترند. روغن نباتی جامد حاوي 
مقادیر زیادي اسیدهاي چرب اشباع شده است که 
در درازمدت براي بدن زیان آور می باشد. بنابراین 
توصیه می شود: 1- مصرف انواع چربی و روغن را 
محدود و روغن مایع را جایگزین روغن جامد کنید. 

معاونت غذا ودارو 
دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

لیستی از بهترین 
روغن های ضد پیری پوست

روغن های طبیعی، معجزه گری هستند که 
می توانند چین و چروک ها، تاثیر نور خورشید 
شوند  باعث  و  برسانند  حداقل  به  را  آکنه  و 
پوستتان بیش از هر زمان دیگری بدرخشد و 
روغن  انار 2-  روغن هسته  بماند. 1-  جوان 

روغن   -4 اسطوخودوس  روغن   -3 رزماری 
نارنج 5- روغن کندر 6- روغن چوب صندل 
گل  روغن   -8 آلو  زرد  هسته  روغن   -7
شمعدانی 9- روغن درخت سرو 10- روغن 
قبل  نکته:  نسترن.  دانه  روغن   -11 لیمو 
استفاده از هر کدام از این روغن ها بهتر است 
ابتدا مقداری از آنها را روی نقطه ای از پوست 
دست تست کنید تا حساسیت نداشته باشید.

کدام نان برای شما مناسب تر است؟! 

خواص نان جو : 

خواص نان سبوس:

1- کاهش ریزش مو 
2- افزایش حجم مو

3- افزایش سالمت مفاصل
4- شادابی پوست

1- کاهش افسردگی
2- محافظت کننده ی پوست

 ازعوامل خارجی
3- افزایش سالمت قلب
4- جلوگیری از ریزش مو داده نما،

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
09153638047 - 32317903     بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

با رعایت نکات ایمنی، نتایج نامطلوب ناشی از زلزله را کاهش دهیم.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

هیهــات

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ایزوگام سـال   ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه
چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  

09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

تعمیر لوازم خانگی در منزل     لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری     

    0915 164  3778-32229117   
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راه اندازی اولین بخش بیمارستانی مسمومیت های شرق کشور

صدا و سیما- اولین بخش بیمارستانی مسمومیت های شرق کشور در بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند راه اندازی شد. رئیس 
بخش مسمومیتهای بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند گفت : این بخش هم اکنون راه اندازی اولین بخش بیمارستانی مسمومیتهای 

شرق کشورظرفیت پذیرش 20 بیمار را دارد. مهرپور افزود : برای راه اندازی این بخش حدود 500 میلیون تومان هزینه شد.
سه شنبه * 27 مهر 1395 * شماره 3628

7
 احتمال سفر 
سردار سلیمانی
به خراسان جنوبی
سپاه  عمومی  روابط  مسئول  برزجی- 
احتمال حضور  به  اشاره  با  استان  انصارالرضا)ع( 
حضور  احتمال  گفت:  استان  در  سلیمانی  سردار 
حسین  محمد  است.   درصد   50 از  بیش  وی 
علی آبادی در گفتگو با خبرنگار ما با اعالم این 
خبر افزود: هنوز تاریخ حضور سردار سلیمانی در 
قطعیت  با  توان  نمی  و  نیست  مشخص  استان 
یادآور شد: حضور  تایید کرد. وی  را  حضور وی 
خواهد  سرکشی  عنوان  به  مدتها  از  پس  سردار 
بود و قطعا برای این حضور برنامه های استانی از 
جمله بازدید، دیدار و یادواره شهدا خواهیم داشت.

پیشگیری از ورود افراد به ورطه اعتیاد 
باید مورد توجه قرار گیرد

پیشه ور- استاندار خراسان جنوبی  عنوان کرد: 
مسئوالن ذی ربط تالش کنند تا از ورود افراد به 
ورطه اعتیاد و مواد مخدر پیشگیری شود پرویزی، 
مواد  اصلی  های  شبکه  با  برخورد  اینکه  بیان  با 
مخدر و قاچاقچیان عمده باید در دستور کار قرار 
ضربه  و  مالی  منابع  به  یافتن  دست  گفت:  گیرد 
وارد کردن به شبکه های اصلی و سرشاخه های 
واقعی باندهای مافیای مواد مخدر باید به عنوان 
یک اولویت مهم در دستور کار ستاد مبارزه با مواد 
مخدر قرار گیرد تا بتوان به صورت ریشه ای این 
معضل را از بین برد. وی ضمن تاکید بر احصاء آمار 
به روش های مناسب،  استان  نسبی معتادین در 
گفت: در صورت به دست آوردن این آمار می توان 
در زمینه برنامه ریزی های بعدی نیز تالش های 
هدف مندانه تری را صورت داد و بر اساس نوع 
دارد روش  اعتیادی که در مناطق مختلف وجود 
های مقابله ای و یا درمانی مشخصی را پی گرفت.

روزانه ۲۰ هزار زائر توسط
موکب های استان اسکان داده می شود

عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  رئیس  تسنیم- 
در  روز  در  زائر  نفر  هزار   20 اسکان  مدیریت  از 
همایش بزرگ اربعین خبر داد و گفت: مردمی ترین 
بخش کار استان در اربعین حسینی تغذیه است و 
گرفته  نظر  در  موکب   ۱۳ تاکنون  راستا  این  در 
ستاد  فرهنگی  کمیسیون  در  جوینده  است.  شده 
بزرگ  همایش  پیرامون  عالیات  عتبات  بازسازی 
ایجاد  بحث  در  درصدی  افزایش ۱00  از  اربعین 
موکب خبر داد و بیان کرد: از این تعداد موکب 2 

موکب مربوط به بهداشت و درمان است.

خشکسالی موجب کاهش هزار هکتاری 
سطح زیرکشت مزارع پنبه در بشرویه شد

بشرویه  شهرستان  کشاورزی  مدیرجهاد  مهر- 
پنبه  کشت  زیر  سطح  هکتاری  هزار  کاهش  از 
بارندگی  و کمبود  دلیل خشکسالی  به  شهرستان 
کرد:  عنوان  سرچاهی  داد.  خبر  گذشته  سال  در 
پیش بینی می شود شش هزارتن وش پنبه از سطح 

مزارع پنبه این شهرستان برداشت شود.

پروژه های اقتصادی قاین
نباید سیاست زده شود

اینکه  بیان  با  قاین  فرماندار شهرستان  تسنیم- 
یکی از مهم ترین دالیل به سرانجام نرسیدن طرح 
فوالد قاین سیاسی کردن این پروژه بوده است گفت: 
پروژه اقتصادی نباید سیاست زده شود زیرا در این 
با موانع و چالشهایی روبه رو  صورت اجرای پروژه 
می شود. کهن ترابی در نشست کاری با مدیر پروژه 
طرح  جانمایی  چند  هر  کرد:  اظهار  قاینات  فوالد 
فوالد قاینات از ابتدا درست کارشناسی نشده بود و 
مسائل و مشکالتی را در سطح منطقه برای مردم و 
مسئوالن به وجود آورده است اما در شرایط کنونی 
با توجه به بحران بی آبی و کم آبی منابع آبی که در 
سطح شهرستان و به ویژه در بخش نیمبلوک که 
یک بخش استراتژیک است با آن مواجه هستیم 
توجه به بحث صنعت نیز می تواند نقش بسیار مهمی 
در معیشت و اقتصاد مردم در این منطقه داشته باشد.

مدارس استان
میزبان مروجین فرهنگ استاندارد

استان،  استاندارد  اداره کل  غالمی- کارشناسان 
ترویج  هدف  با  استاندارد  هفته  آغاز  با  همزمان 
فرهنگ استاندارد و نیز با حضور در مراسم صبحگاه 
مدارس، سخنرانی کردند. مروی طی مثبت ارزیابی 
نمودن این برنامه، افزود: این فعالیت می تواند تأثیر 
بسزایی در اشاعه فرهنگ استاندارد داشته باشد تا 
دانش آموزان در تمام سنین،  ضمن آگاهی از حقوق 
خودبعنوان مصرف کننده  نسبت به اقالم مصرفی، 

آشنایی بیشتری با مقوله استاندارد پیدا کنند.

بازدید مشترک از
رستوران های بین راهی شهرستان خوسف

کاری- مسئول نمایندگی دامپزشکی شهرستان 
بر  و کامل  نظارت جامع  خوسف گفت: در جهت 
مشترک  های  بازدید  راهی،  بین  خدمات  اماکن 
برنامه ریزی شده با ادارات بهداشت و دامپزشکی و 
اماکن از رستوران ها و مهمانپذیر ها انجام می پذیرد. 
صالحی افزود: در بازدید از رستوران بین راهی ترنج 
و مهمانپذیر حسام شهرستان خوسف نکات و موارد 
بهداشتی مکان و مسائل مربوط به بهره برداری مورد 
بررسی دقیق قرار گرفت و مشکالت موجود جهت 

رفع در اسرع وقت به بهره برداران اعالم گردید.

متولی تامین آب استان گفت:
بازار آب و خرید چاه

مالئی- امامی مدیرعامل آب منطقه ای استان 
در گفت و گو با آوا عنوان کرد: طرح “بازار آب و 
خرید چاه” از سال 85 در استان اجرایی می شود. 
بازار آب هنوز در استان اجرایی  افزود: طرح  وی 
چندین  و  شده  اجرایی  چاه  خرید  طرح  اما  نشده 
منطقه  آب  مدیرعامل  است.  شده  خریداری  چاه 
ای درمورد طرح بازار آب  افزود: مصرف کنندگان 
می توانند با اجاره حق آبداران با قیمت منطقی و 
کرد:  بیان  امامی  کند.  خریداری  کارشناسی شده 
با شروع این طرح صنعتگران می توانند آب را از 
کشاورزان خریداری و اجاره کنند.وی با اشاره به 
اینکه طرح خریدچاه می تواند به اقتصاد روستاییان 
کمک کند یادآورشد: در دو روستا این طرح انجام 
شده که چاه هایی که از کیفیت نامطلوبی برخوردار 
پلمپ  و  اراضی حریم چاه خریداری  و   است چاه 
می شوند. امامی تاکید کرد: چاه یا باید پلمپ شود 
یا باید آب داشته باشد تا حق آبه زمین حفظ شود.

ثبت نام بیش از ۳۶۰۰ نفر
در سامانه سماح

اینکه  بیان  با  زیارت  و  حج  مدیرکل  تسنیم- 
گفت:  است  شده  شروع  اربعین  ویزای  صدور 
تاکنون بیش از ۳ هزار و ۶00 نفر از استان برای 
شرکت در همایش بزرگ اربعین در سامانه سماح 
این  اینکه  به  اشاره  با  نوفرستی  کردند.  نام  ثبت 
تا 80   ۳ گروه  قالب ۶00  در  تعداد شرکت کننده 
نفره تشکیل شدند تصریح کرد: این میزان نسبت 
به سال گذشته ۳0 تا 40 درصد رشد داشته است 
و امسال جمعیت زیادی در اربعین اعزام می شوند.

رئیس کمیته امداد کشور
به استان سفر می کند

هیجدهمین  در  فتاح  پرویز  سید  تنها-  برنای 
سفر از دور دوم سفرهای استانی خود به منظور 
تکریم مددجویان و بررسی مشکالت اقتصادی و 
معیشتی و تسریع در روند خدمت رسانی به آنان 
امروز به استان سفر می کند. گفتنی است زیارت 
مرقد مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع(  
در شهرستان طبس، دیدار با نماینده ولی فقیه و 
بیرجند و شرکت  امام جمعه شهرستان  استاندار، 
های  برنامه  جمله  از  مدیران  شورای  جلسه  در 
پیش بینی شده در روز نخست این سفر می باشد.

۱۲ مدال آور معلول استان تجلیل شدند

تسنیم- در نخستین روز از هفته تربیت بدنی و 
به مناسبت هفته پارالمپیک ۱2 مدال آور کشوری 
مدیرکل  شدند.  عزیزی  تجلیل  استان  معلول 
ورزشکاران  این  از  قدردانی  مراسم  در  بهزیستی 
پویایی  نشاط،  ایجاد  و  روحیه  حفظ  کرد:  اظهار 
وپیشگیری از بیماری ها برای معلوالن اهمیت دو 
چندان دارد که در این راستا بهزیستی تمام تالش 

و توان خود را در راستای حمایت به کار می گیرد.

هدیه هالل احمر مرکز استان
به دانش آموزان 4۳مدرسه روستایی

احمر  هالل  عامل  مدیر  خدمتی  مالئی- 
مرکز استان در گفت و گو با آوا از توزیع کاالی 
روستایی  مدرسه  در 4۳  تحریر  لوازم  و  خوراکی 
خبرداد و عنوان کرد: صبح دیروز مجموعه هالل 
برنج،  شامل  غذایی  بسته  خرید  با  بیرجند  احمر 
ماکارونی، قند، روغن، حبوبات، بسته کامل لوازم 
تحریر  به مبلغ  8 میلیون تومان در 4۳ مدرسه 

روستایی محروم تقسیم کرد.

تشکیل ۱۱۳ کارگاه
کمک اشتغال زودبازده اقتصادی در استان

تسنیم- رئیس بسیج سازندگی با بیان اینکه در 
مدت ۶ ماه امسال آموزش کارآفرینی و اشتغال زایی 
برای ۳ هزار و 42۹ نفر در استان انجام شده است 
اشتغال  کمک  کارگاه   ۱۱۳ مدت  این  در  گفت: 
کوچک و زودبازده اقتصادی در زمینه های مختلف 

در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

سرپرست پارک علم و فناوری معرفی شد

مهر- طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری، محمدعلی ناصری به عنوان سرپرست 
پارک علم و فناوری خراسان جنوبی معرفی شد. 
شیمی  مهندسی  گروه  علمی  هیئت  عضو  وی 
دانشکده علوم دانشگاه بیرجند با مرتبه استاد است.

صدور ۳۹ فقره
سند مالکیت موقوفات طبس

مهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طبس از 
صدور ۳۹ فقره سند مالکیت موقوفات این شهرستان 
در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.حجت االسالم 
دادخدا خدایی با بیان اینکه اخذ سندمالکیت موقوفات 
سبب جلوگیری از موقوفه خواری و هرگونه تعرض 
رؤسای  کرد:  اظهار  می شود،  موقوفات  امالک  به 
ادارات و همکاران حقوقی و ثبتی در تالش اخذ سند 

مالکیت موقوفات هستند.

شورای پر آب و تاب 

مالئی- صبح دیروز جلسه ماهیانه شورا های 
اسالمی شهرستان های استان با حضور امامی 
هاشمی  ای،  منطقه  آب  شرکت  مدیرعامل 
مقدم مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
و بسکابادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اسالمی  شورای  جلسات  سالن  در  روستایی 
روسای  برگزار شد.دراین جلسه  بیرجند  شهر 
شوراهای اسالمی شهرستان به مشکالت آب 
شرب و غیر شرب روستا و شهر استان پرداختند 

که به شرح ذیل می باشد.

استان ، کلکسیون مخاطرات طبیعی
نیز  استان  اسالمی  رئیس شوراهای  قرائی 
مکرری  جلسات  کرد:  عنوان  جلسه  این  در 
و  آب  متولیان  و  با مسئوالن جهادکشاورزی 
استاندار برگزار شده است. وی افزود: تمام جمع 
بندی جلسات به نمایندگان مردم در مجلس 
هم ارسال شده است که امیدواریم با عزم ملی 
مشکل آب استان رفع شود. رئیس شوراهای 
اسالمی استان به نبود آب و مشکالتی اعم 
از آسیب های اجتماعی ، طالق ، بیکاری در 
استان اشاره و تاکید کرد: در خراسان جنوبی 
دارد.  وجود  طبیعی  مخاطرات  از  کلکسیونی 
قرائی گفت: نبود آب سرمایه گذاران را فراری 
می دهد و مردم ، مسئوالن باید مطالبه گری 

های خود را فریاد بزنند.

آینده عمرانی استان 
نیازمند پروژه های جدید

آصفی نماینده مردم سربیشه از پروژه ساخت 
کرد:  عنوان  و  خبرداد  این شهرستان  در  سد 
تاکنون 20میلیارد تومان هزینه شده و برای 
تکمیل نیازمند 8 میلیارد دیگر است. وی با بیان 
این که آینده عمرانی استان نیازمند طرح های 
جدید عمرانی است، افزود:خط اعتباری ردیف 
های ملی نباید بسته شود و مسئوالن پروژه 

های جایگزین باید ارائه کنند.

پروژه ای تاریخی در انارستان استان !
شهرستان  اسالمی  شورای  رئیس  اکبری 
فردوس نیز بیان کرد: فردوس قطب کشاورزی 
بی  علت  به  که  شود  می  محسوب  استان 
کیفیتی  و نبود آب مردم آن را دچار مشکل 

شده اند. وی ادامه داد: کار جداسازی آب شرب 
را از غیر شرب در ۹5درصد از شهرستان انجام 
و  از مسئوالن آب  با گالیه  اکبری  ایم.  داده 
فاضالب روستایی تاکید کرد: متاسفانه ۶ ماه 
روستاها  برای  کن  شیرین  ۱۶آب  که  است 
خراب شده و۱00میلیون تومان هزینه دارد و 
کسی پاسخگو نیست به نوعی که این روستاها 
رئیس  شوند.  می  آبرسانی  تانکر  با  روز  هر 
کرد:  خاطرنشان  فردوس  اسالمی  شورای 
فاضالب شهر فردوس سال ۹0 شروع شده که 
مقررشد 5ساله این پروژه را تمام کنند متاسفانه 
تاکنون 2۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی 
از مسئوالن استانی و کشوری خواست تا به 
مانند:  جنوبی  خراسان  های  شهرستان  تمام 
شهرستان طبس در پیک اوج مصرف فصل 
تابستان گاز و برق تعرفه کم بدهند تا مردم 

کمتر از کولر آبی استفاده کنند.

کشاورزان بی محصول
سرایان  اسالمی  شورای  رئیس  “مقدس” 
نیز در این جلسه بیان کرد:سرمازدگی در این 
شهرستان امان کشاورزان را بریده است. وی با 
بیان اینکه 5۶ درصد درآمد مردم از کشاورزی 
سرمازدگی  علت  به  افزود:  شود  می  تامین 
برای  پسته  کاران،  پسته  درختان  امسال 
خوردن هم ندارند. مقدس گفت: خسارت به 
کشاورزان این شهرستان را هنوز ندادند و حق 

آبه شهرداری هنوز مشخص نیست.

نبود آب حتی برای غسل میت !
اسالمی  شورای  رئیس  “خوشحال” 
خوسف از آب های سرگردان در شاهرود این 
منطقه خبرداد و عنوان کرد: رودخانه شاهرود 
میلیارد ها مترمکعب آب را به کویر می برد و 
هیچ کسی از آن بهره برداری نمی کند. وی 
افزود: فروش ماسه و شن از رودخانه شاهرود 
درددیگر کشاورزان این منطقه است که باید 
هرچه سریعتر تکلیف آن مشخص شود. به 
گفته وی مشکل بی آبی تا آنجاست که مردم 
در یکی از روستاهای خوسف آب برای غسل 
میت خود را نداشتند و ناچار شدند با تانکر آب 
بیاورند. خوشحال به نبود چاه آب در روستای 
کوشه سفال با زمین مرغوبی که دارد اشاره 

کرد و ادامه داد: برداشت بیش از حد از چاه 
به  ما  برای  مشکالتی  محمدیه  شهر  های 

وجود آورده است.

پیگیری فاضالب جنوب شهر بیرجند
در نهاد ریاست جمهوری

“نیک” رئیس شورای اسالمی بیرجند نیز در 
این جلسه بیان کرد: نباید بر روی مردم فشار 
آورد و باید اعتبارات ملی را زیاد کرد. وی ادامه 
داد: باید آب نیاز روزانه مردم تامین شود ولی 
همه بودجه ها در پایتخت هزینه می شود. نیک 
گفت:چندین نامه از طرف شورای اسالمی شهر 
بیرجند مبنی بر تامین اعتبار خط لوله  فاضالب 
جنوب شهر بیرجند به ریاست جمهوری ارسال 

شده است که هنوز جوابی نداند.

قصه پر غصه تخلیه روستاهای نهبندان
از  هم  نهبندان  شورای  رئیس  آهنی”   “
سرگردانی آب سد بندان خبرداد و بیان کرد: 
متاسفانه آب های نهبندان به زابل می رود و 
هرچه سریعتر باید این سد تکمیل شود. وی 
از قصه پر غصه تخلیه روستاها و بی کیفیتی 
آب گفت: شهروندان نهبندان در سال ۹ ماه از 
کولرآبی استفاده می کنند و تا وقتی به شعار ها 

عمل نشود همه چیز فقط در حد حرف است.

کارخانه زغال سنگ
آب به روستایی نمی هد

طبس  اسالمی  شورای  رئیس  “صفار” 
شهرستان  این  در  سنگ  زغال  کارخانه  از 
خبرداد که با بهترین آب شرب  محصوالت 
خود را می شوید اما روستاهای پایین همان 
کارخانه بی آب هستند. وی به نبود فاضالب 
استان  شهرستان  بزرگترین  در  شهری 
خبرداد و ادامه داد: دیهوک ۱0سال شده که 
شهری  بهای  آب  اما  است  شده  شهرتبدیل 
پرداخت می کند ولی خدمات آب و فاضالب 
اسالمی  شورای  رئیس  گیرد.  می  روستایی 
طبس خاطرنشان کرد: از روستا اصفهک به 
برای  برند و مشکالتی  شهر طبس آب می 

روستاییان به وجود آورده است.

آزمایش بر روی مردم استان بس است 
بشرویه  اسالمی  شورای  رئیس  مقیمیان   
از 80میلیارد تومان سهم خسارت خشکسالی 
در کشور خبرداد و عنوان کرد:خراسان جنوبی 

باید خارج شود و  از استان آزمایشگاهی  باید 
“آزمایش بر روی مردم استان بس است”.

وی افزود: در قانون توسعه ششم ذکر شده 
که در سال ۹۶ نمی توان پروژه جدید  تعریف 

کرد که این این نقص محسوب می شود.
مقیمیان با اشاره به اینکه اگر پروژه جدید 
در سال۹۶ ردیف ملی می خواهد باید از هیئت 
دولت مجوز بگیرد ادامه داد:متاسفانه چاه ذخیره 
برای شهرستان نداریم اگر پمپ آبی خراب شود 

مانند شهر دیهوک تنش ایجاد خواهد شد.

وعده سرخرمن !
از  درمیان  اسالمی  شورای  رئیس  فاضل 
وعده 2هزار متر لوله برای ترمیم لوله های این 
شهرستان خبرداد و عنوان کرد: آبداران )وابسته 
به شرکت های آبفا روستایی و شهری( این 
شهرستان یک سال شده که حقوق نگرفته اند  
و هنوز این وعده بعد از چندین سال محقق 
اسالمی  شورای  رئیس  قرائی  است.  نشده 
قاین نیز در این جلسه بیان کرد: آبداران این 

شهرستان هم ۱0ماه شده حقوق معوقه دارند.
وی از جانمایی ساخت بعضی سدها در استان 
گالیه کرد و افزود: تصفیه خانه شهر منتظر 

اعتبار و عملیاتی شدن است.

بررسی تامین آب استان
دستور کار ویژه وزارت نیرو

امامی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
نیز در این جلسه عنوان کرد: تامین آب استان 
شده  بررسی  نیرو  وزارت  در  ویژه  به صورت 
است. وی افزود: فاز اول انتقال آب از دریای 
عمان به اتمام رسیده است به نوعی که فاز دوم 
انتقال آب به خراسان جنوبی در پاییز مصوبه 

شورای عالی آب کشور را دارد.
امامی گفت: خراسان جنوبی نیاز به مجوز 
قانون 2۱5در قانون توسعه پنجم را دارد که 
انباشته  از  بتواندپروژه جدید تعریف کند. وی 
استان  های  شهرداری  دیون  4میلیارد  شدن 
به آب منطقه ای خبرداد و خاطرنشان کرد: 
و  گازی  کولرهای  ورود  برای  مرز  ظرفیت 
اجناسی که به نفع مردم است و باید استفاده 
تومان   که 4میلیارد  ای  پروژه  از  امامی  کرد. 
هزینه دارد اما با 200میلیون شروع شده است 
گالیه کرد و افزود: اعتبارات مقام معظم رهبری 
امسال تخصیص نداشته است و به همین دلیل 
سد بندان با تاخیر انجام خواهد شد. مدیرعامل 

آب منطقه ای تاکید کرد: کسب مجوز از قانون 
2۱5 حمایت سیاسی و مسئوالن ارشد استانی 
را می طلبد. با کسب این مجوز می توان طرح 
آهنگران شهرستان قاین را تکمیل کرد و نیاز 

آبی این شهرستان برطرف می شود.

تامین آب روستاهای استان
نیازمند هزار میلیون دالر  

بسکابادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی نیز در این جلسه عنوان کرد: 7 هزار 
کیلومتر لوله در روستاها وجود دارد که هزار و 
800کیلومتر آن به طور کامل فرسوده است. 
وی افزود: ۱۳هزار کنتور آب در استان داریم 
که طبق قانون شرکت آبفار باید آنها را تعویض 
کند و امسال توانسته ایم 5هزار کنتور خریداری 
اینکه  به  اشاره  با  آبفار  شرکت  مدیر  کردیم. 
پول آب و برق را نمی گیریم تاکید کرد: ما 
حاضریم آب شیرین کن به تمام روستاهایی 
بدهیم به شرط آن که راهبری آن را شوراها 
و دهیاری ها تقبل کنند. بسکابادی از کمک 
و  برکت  بنیاد  تومانی  ۳۶میلیارد  بالعوض 
4میلیارد تومانی آستان قدس رضوی برای رفع 
گفت:  خبرداد  استان  روستایی  آب  مشکالت 
تامین آب روستاهای خراسان جنوبی نیازمند 
هزار میلیون دالر اعتباراست که از نمایندگان 
مردم در مجلس می خواهیم با رایزنی و مکاتبه 
و حمایت مسئوالن استانی  در دو مرحله از 

صندوق توسعه ملی جذب کنند.
 

تنگ دستی متولیان آب
هزینه ها را زیاد می کند

و  آب  شرکت  مدیرعامل  مقدم  هاشمی 
فاضالب شهری نیز بیان کرد: خراسان جنوبی 
نیازمند طرح یکپارچه مدیریت منابع آب است.

وی با بیان اینکه خیران آب باید به استان 
شود  بیشتر  فعالیتشان  و  کنند  پیدا  ورود 
خاطرنشان کرد: 5 درصد آب تمام استان به 
صرف  دارند  ختیار  در  که  هایی  چاه  عالوه 

آبیاری فضای سبز شهرها می شود.
دستی  تنگ  گفت:  شهری  آبفا  مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب هزینه های را زیاد کرده 
است به نوعی که پیمانکاران هزینه معوقه و 
تاخیر را از ما می گیرند که به این ترتیب مخارج 
دو برابر می شود.  هاشمی مقدم تاکید کرد: 
از 5سال پیش از شهرداری های استان یک 

میلیارد  و ۳00 میلیون تومان طلب داریم.  

نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور
قوسی- صبح دیروز خلیلی رییس دانشگاه 
مطبوعات  و  رسانه  اهالی  حضور  در  بیرجند 
خبر داد: سی و پنجمین نمایشگاه تخصصی 
با  کشور  ای  هسته  صنعت  دستاوردهای 
به  آبان  ابتدای  از  بیرجند  دانشگاه  همکاری 
برگزار می  دانشگاه  پردیس  در  روز  مدت 5 
شود. در این جلسه که در ساختمان مرکزی 
سازمان  از  ای  نماینده  حضور  با  و  دانشگاه 
انرژی اتمی ایران برگزار شد، خلیلی توضیح 
و  دانشگاه  درخواست  با  نمایشگاه  این  داد: 
اتمی  انرژی  سازمان  موافقت  اعالم  سپس 
برای نیل به اهدافی برپا می شود. وی ادامه 
داد: آگاه سازی افکار عمومی نسبت به دانش 
بومی صنعت هسته ای و معرفی آن به عنوان 

یک فناوری مفید در زندگی مردم، رفع ابهام 
حوزه  در  ای  هسته  های  فعالیت  زمینه  در 
های ایمنی و زیست محیطی، ایجاد انگیزه و 
عالقه مندی و جذب محققین و متخصصین 
ملی  غرور  و  خودباوری  تقویت  ها،  دانشگاه 
در  صنعت  این  جنبی  کاربردهای  معرفی  و 
برگزاری  فواید  و  اهداف  از  مختلف  علوم 
کرد:  خلیلی خاطرنشان  باشد.  نمایشگاه می 
حتی  جامعه  افراد  از  بسیاری  اطالع  عدم 
تحصیلکرده ها باعث شده تا بیشتر براساس 
درمورد  نامستند  های  شنیده  و  تصورات 
که  شود  قضاوت  کشور  ای  هسته  صنعت 
ضرورت دارد اطالع رسانی عینی از توانمندی 
هایمان انجام بگیرد. با توجه به نو بودن این 

صنعت و عدم آگاهی مناسب حتی در سطح 
متخصصین و دانشگاهیان و همچنین با توجه 
ناقص  و  محدود  رسانی  اطالع  فضای  به 
برگزاری  با  است  امید  و خارج کشور،  داخل 
نمایشگاه این اتفاقات به گونه ای دیگر رقم 
سابقه  درباره  بیرجند  دانشگاه  رییس  بخورد. 
گفت:  ای  هسته  نمایشگاه صنعت  برگزاری 
آذرماه  نمایشگاه صنعت هسته ای در  اولین 
سال ۱۳87 در دانشگاه تهران برگزار شده و 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  در  آن  دوره  ۳5مین 
خواهد شد. این نمایشگاه در ۳ بخِش چرخه 
سوخت، نیروگاه و کاربردهای جانبی صنعت 
هسته ای در  2۳ غرفه و با نمایش حدود 500 
قلم در بخش های مختلف و ۶ ماکت بزرگ 

و  برش خورده  ماشین سانتریفیوژ  نمایش  و 
سانتریفیوژ درحال کار برپا می شود.

نمایشگاه توضیح محور خواهد بود.
نمایشگاه  برگزاری  مسئول  بخشی 
و  اتمی  انرژی  سازمان  از  باید  کرد:  بیان 
که  هایی  زحمت  واسطه  به  نمایندگانشان 
در مدت زمان زیادی کشیده اند تشکر کرد. 
آخرین  ارائه  به  ای  نمایشگاه صنعت هسته 
های  حوزه  در  صنعت  این  دستاوردهای 
مختلف می پردازد. وی ادامه داد: نمایشگاه 
به صورت توضیح محور اجرا خواهد شد به 
این صورت که گروه های 25 الی ۳0 نفره 
ضمن بازدید غرفه از توضیحات کارشناسان 

مسابقه  بازدید،  پایاِن  در  برند.  می  استفاده 
علمی انجام خواهد گرفت که شامل سواالتی 
از توضیحات کارشناسان می باشد و در پایان 
از سوی سازمان  برگزیده  نفرات  به  روز  هر 
انرژی اتمی هدایایی اهدا خواهد شد. بخشی 
اول  شنبه  روز  افتتاحیه  مراسم  کرد:  اضافه 
معاون  و  استانی  مسئوالن  حضور  با  آبان 
سازمان انرژی اتمی برگزار خواهد شد و بعد 

از آن نمایشگاه شروع به کار خواهد کرد. 

مشکل امنیتی برآیند بی توجهی به مرزهای استان
امنیتی که در کشور  وزیر اطالعات گفت: 
جای  هیچ  در  و  است  بدیل  بی  دارد  وجود 
گزارش  به  ندارد.  وجود  امنیتی  چنین  جهان 
ایرنا حجت االسالم علوی دیروز در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: برخی 
و  ناامنی  مشکل  ایران  همسایه  کشورهای 
جنگ دارند،دشمنان تالش کردند که با انجام 
ناامن  را  کشور  امنیتی،  ضد  کارهای  برخی 
کنند اما، به برکت خون شهدا و تالش های 
شبانه روزی سربازان گمنام امام زمان)عج( و 
مسئوالن نظامی و ... ایران اسالمی هم اکنون 
یکی از امن ترین کشورهای جهان است. وی 
در ادامه اظهار کرد: دولت به دنبال رفع اصولی 

مشکالت مملکت است.
وزیر اطالعات یادآور شد: وزارت اطالعات 
با نگاه پیشگیرانه قبل از امنیتی شدن مسائل، 
دارد.  آن  برطرف کردن  برای  را  تالش الزم 

خراسان  کرد:  اظهار  علوی  االسالم  حجت 
جنوبی خاستگاه انسان های واال و عارف هایی 

است،که عرفان خود را حفظ کرده اند.
وی یادآور شد:حجت االسالم عبادی نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، اسوه اخالق و 
تقوی است، هر وقت به این شهر سفر می کنم، 

عالقه مند به دیدار با ایشان هستم.

اگر روستاها تخلیه شود
دیگر قابل جایگزیني نیست

کرد:  بیان  دیدار  این  در  عبادی  ا...  آیت 
موقعیت استان به دلیل مرزي بودن و آسیب 
مستقیما  که  است  مسائلي  داراي  پذیري 
امنیتي نیست، اما غیر مستقیم شرایط امنیتي 
خشکسالي  سال   ۱8 به  اشاره  با  وی  دارد. 
ساکن  مردم  گفت:  جنوبي،  خراسان  در 
روستاهاي مرزي از جهت کشاورزي داراي 

برخي  در  کشاورزي  و  هستند  مشکالتي 
وزیر  از  وي  است.  شده  متوقف  روستاها 
اطالعات خواست که با توجه به مشکالتي 

که استان با آنها مواجه است، توجه ویژه اي 
به آن صورت بگیرد.

وزیر اطالعات را به عنوان
وزیر مدافع استان مي شناسیم

مردم  نماینده  عبادی  االسالم  حجت 

بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس نیز با 
تأکید بر اینکه اگر به مشکالت استان توجه 

ویژه اي نشود، در آینده دچار مشکل امنیتي 
خواهیم شد، خاطر نشان کرد: وزیر اطالعات 
را به عنوان وزیر مدافع استان مي شناسیم.

همدلی بین دستگاه های امنیت
 بی نظیر است

گفتنی است وزیر اطالعات دیروز با امام 
جنوبی  خراسان  استاندار  و  بیرجند  جمعه 
در  علوی  االسالم  حجت  کرد.  دیدار  نیز 
و  همدلی  هماهنگی،  کرد:  بیان  دیدار  این 
در  موثر  های  دستگاه  بین  مشترک  فهم 
مقوله امنیت بی نظیر می باشد و این وضع 
شده  کشور  در  بیشتر  هرچه  امنیت  موجب 
انتقال  مثل  هایی  طرح  افزود:  وی  است.  
های  بودجه  به   ... و  عمان  دریای  از  آب 
بر  زمان  هم  آن  انجام  و  دارد  نیاز  کالن 
است اما، دولت این کار را انجام می دهد.

اول آبان در بیرجند برگزار می شود:



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
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جناب آقای مهندس بیکی
مدیر کل محترم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت والده همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان

 برای آن مرحومه علو درجات و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
مجامع خیرین مدرسه ساز شهرستان های تابعه استان

همکاران اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی

اداره کل استاندارد خراسان جنوبی درنظر دارد

 به مناسبت روز جهانی استاندارد )23 مهرماه(
مسابقه نقاشی با موضوع

 استــانــدارد
در مقطع ابتدایی در سطح استان برگزار نماید. شرکت کنندگان گرامی 
می توانند آثار خود را با ذکر نام، نام خانوادگی و آدرس به آموزشگاه های  
 مربوطه خود جهت ارسال تحویل و یا به نشانی: بیرجند- بلوار امام رضا )ع( 
 بین امام رضا )ع( 16 و 18 واحد دبیرخانه اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

 ارسال نمایند

 مهلت تحویل آثار  تا پایان آبان ماه
الزم به ذکر است فقط آثاری در مسابقه شرکت داده خواهد شد که تا قبل 

از مهلت مقرر به این اداره کل ارسال گردد.
همچنین به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

مسابقه نقاشی
 استانـدارد

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

اصالحیه مسابقه نقاشی اداره کل استاندارد

صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی
 برای به کارگیری نیروی امریه 

دو نفر لیسانس در رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد 
و بانکداری که تاریخ اعزام آنها 95/10/1 باشد

 نیازمند است. لذا متقاضیان برگه اعزام و مدارک خود را حضورا در ساعات اداری 
 تا تاریخ 95/8/2 به واحد اداری مالی صندوق واقع در عدل 22 تحویل نمایند. 

شماره های تماس: 

   داخلی 111- 32432268 - 32431325 

استاد گرانقدر جناب آقای پروفسور رضا قادری
حضور افتخار آفرین و بی نظیر جناب عالی را به عنوان

 نخستین و تنها متخصص ایرانی در کمیته اجرایی و سازماندهی 
 Skin Diseases 2016  کنفرانس بین المللی درماتولوژی و نکوورکانادا

)یکی از 3 عضو اصلی کمیته برگزاری(

 و نیز انتخاب شایسته و بی بدیل جناب عالی به عنوان

 هیئت بورد سه ژورنال جراحی پالستیک و درماتولوژی در آمریکا 
که نشانه تالش و فعالیت بی پایان و خستگی ناپذیر شما به عنوان استاد فرهیخته و چهره شاخص 
 علمی بین المللی در عرصه های مختلف پژوهشی می باشد،  صمیمانه شادباش می گویم.

با آرزوی سالمتی، بهروزی و موفقیت روزافزون

دکتر مخمل باف شهرداری بیرجند در نظر دارد: عملیات تفکیک زباله های سطح شهر بیرجند در مقصد 
)محل دفن زباله واقع در جاده چاه حوض( را بر اساس شرایط مندرج در اسناد به مدت دو 
سال به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که تمایل به همکاری 
 www.ets.birjand.ir دارند، دعوت می شود برای دریافت شرایط و اسناد مزاید به سایت
مراجعه نموده و پس از تکمیل، کلیه اسناد و مدارک را حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت 
14/30( مورخ 95/08/08 به آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر - شهرداری 

بیرجند- دبیرخانه اداره حراست تحویل نمایند.
 سپرده شرکت در مزایده: مبلغ 30/000/000 )سی میلیون( ریال که به صورت ضمانت 
نامه بانکی در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار 3 ماهه و قابل تمدید  برای سه ماه دیگر در فرم 
های قابل قبول یا چک تضمینی بانکی معتبر و یا وجه نقد واریز به حساب 100610 بانک 

شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند می بایست ارائه گردد.
- به پیشنهادهای فاقد سپرده، مبهم، مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر هیچگونه 

ترتیب اثری داده نخواهد شد. 
- جلسه کمیسیون مزایده 95/8/9 ساعت 10 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس 

بیرجند- میدان ابوذر برگزار می شود.
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است. 
- کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 3- 05632222200 تماس حاصل 

فرمایید.

دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجند

مزایده عمـومی 
 )نوبت دوم(










