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سخنگوی شورای نگهبان : 
اعالم نظر شورای نگهبان درباره صالحیت ها 

تا قبل از تصویب اعتبارنامه  انجام می شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی :
بدست آوردن برجام از بدست نیاوردنش 

بهتر بود ؛ آمریکا متخلف بزرگ است

جانشین فرمانده کل سپاه  :
فضای تنفس استعمار در 

سرزمین های اسالمی تنگ شده است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

اعتبارات پژوهشی؛ 
کجا و چگونه؟

* هرم پور

 در سرفصل های اعتباری تقریباً همه ی سازمان ها،
نهادها، ارگانها و ادارات کل دولتی، به ویژه برخی 
از ادارات کلی که اجرایی تر، فنی تر، عمرانی تر، 
فرهنگی تر و اجتماعی تر و آموزشی تر هستند، 
بودجه و اعتباراتی به نام اعتبارات پژوهشی وجود 
دارد. بنا به اقتضای زمان و شرایط اقتصادی هر 
مظهر  ولی  زیاد شده  و  کم  اعتبارات  این  دولت، 

قنات و چشمه جاری آن از بین نرفته است. 
در بررسی های اجمالی برای مقایسه استان های 
 توسعه یافته کشور با استان هایی در سطوح پایین تر،
وری  بهره  در  مؤثر  و  مهم  های  مؤلفه  از  یکی 
ها،  استان  آن  در  موجود  های  ظرفیت  همه  از 

چگونگی بهره گیری از این بودجه هاست.
 بودجه ها و اعتباراتی که هم می توانند زمینه ساز
انجام  برای  ای  محرکه  موتور  هم  و  باشند 
و  کننده  تدوین  هم  و  مناسب   اقدامات 

انگیزاننده ی راهبردها و هدایت های مطلوب.
خراسان جنوبی هم به مثابه همه استان های کشور 
خود،  اعتبارات  جزئی  و  کلی  های  سرفصل   در 

بودجه های پژوهشی دارد ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

نائب رئیس مجلس :
 نظارت ناظر دیگر بر مجلس 

محافظه کاری نمایندگان را در پی دارد
 صفحه  ۸

هشت نامزد حزب مؤتلفه اسالمی برای  انتخابات 96 مشخص شد / الهوتی : بعید است »دانش  آشتیانی« از مجلس رأی اعتماد بگیرد /  اصولگرایان برای پیدا کردن گزینه ای در برابر روحانی دست و پا می زنند / اصالح طلبان روی روحانی اتفاق نظر دارند / ظاهرا داعش قصد ترک موصل را ندارد / صفحه ۸

نامگذاري بوستانی
 در مهر شهر به نام پدر 
علم سم شناسی ایران
صفحه ۷

تجلی اقتصاد  مقاومتی 
در کارگاه کوچک قالی بافی
صفحه ۳

تعطیلی یک جایگاه سی ان جی 
فردوس در پی عدم  افزایش کارمزد
صفحه ۷

غم غربت محله های 
قدیمی بیرجند؛ از محله 
گبرها تا کوچه هندوها
صفحه ۴

عوارض چندسال تفسیر اشتباه 

یک قانون در شورای شهر بیرجند

بلند مرتبه سازی 
ساختمان ها

در کوچه های 
تنگ و تاریک
دستور کار جنجالی این جلسه شورا تفسیر اشتباه 
شهرداری مبنی بر مجوز پروانه ساخت های زیادی 

در شهر بود که ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

 هشدار نماینده مردم قائن و زیرکوه : برای مردم استان

این طرح ها 
آب نمی شود

ظاهرا طرح مطالعات آبرسانی به استان زمانی به نتیجه می رسد
 که روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده باشند

نماینده مردم قائن و زیرکوه در مجلس با تاکید بر اینکه طرح مطالعات آبرسانی به استان در حال حاضر برای استان »آب نمی شود« گفت: 
ظاهرا این طرح زمانی به نتیجه می رسد که روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده باشند. فالحتی اظهار کرد: دولت باید توجه جدی به 

خشکسالی استان داشته باشد و بحران ایجاد شده را درک کند. وی با اشاره به اینکه نمایندگان مردم استان در مجلس ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

جناب آقای مهندس مهدی پارسا
انتصاب ارزشمند جنابعالی را به سمت
 سرپرست معاونت امور صنایع

 سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی
 که نشان درایت و حسن مدیریت شما می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، از 
زحمات بی شائبه جناب آقای مهندس عبدالعزیز کریمی در زمان تصدی صمیمانه 

سپاسگزاریم.  موفقیت و سربلندی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس الیاس جویبان
انتصاب  شایسته جنابعالی را به سمت

 سرپرست معاونت بازرگانی داخلی و توسعه تجارت 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

 که نشان لیاقت و کاردانی شما می باشد را صمیمانه تبریک عرض نموده، از خدمات 
 معاونت قبلی جناب آقای مهندس مهدی ماهگلی تقدیر و تشکر می نماییم. 

موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای مهندس شهامت
با سالم و عرض احترام، بدین وسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نمائیم. امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق و پیروز باشید

شرکت آوارادین شرق- صباغ

جناب آقای سید رضا حسینی
 سرکار خانم سیده فاطمه حسینی

ریاست محترم شرکت متین پخش شرق
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات 

و برای شما بزرگواران و بازماندگان محترم صبر و  اجر مسئلت داریم.

از طرف پرسنل شرکت متین پخش

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 مرحوم بی بی پروین دخت حسینی
 را به اطالع دوستان، اقوام و همشهریان عزیز می رساند. مراسم تشییع و تدفین و بدرقه آن مرحومه 

امروز یکشنبه 95/8/9 ساعت 14 الی 15 از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.
ضمناً مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه روز سه شنبه 95/8/11 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل حسینیه مسجد آیت ا... آیتی منعقد می گردد.
حضور سروران ارجمند باعث تسلی بازماندگان و مزید امتنان خواهد بود.

خانواده های حسینی، عباس آبادی و بریری

اطالعیه مهم در خصوص اراضی
 پالک 246 - اصلی مشهور به

 )اراضی موسوی( 

با عنایت به تصمیم بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مبنی بر فروش 
سهام مشاعی خود )سه دانگ از ششدانگ( از قطعات تفکیکی پالک 
2۴6- اصلی بخش 2 بیرجند )مشهور به اراضی موسوی بیرجند( به 
خریداران ملک از شریک مشاعی این نهاد، از کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی که به نحوی از انحاء نسبت به خرید سهام مشاعی شریک بنیاد 
)مرحوم سید فخرالدین موسوی یا وارث قانونی ایشان( اقدام نموده اند، 
درخواست می شود حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری با در دست 
داشتن مدارک ذیل به دفتر فروش اداره کل اموال و امالک خراسان 
جنوبی واقع در بیرجند- خیابان مدرس، چهار راه سیلو، خیابان امام 
موسی صدر شرقی )حدفاصل خیابان های مدرس و پاسداران( مراجعه 
فرمایند. ضمناً به اطالع عموم می رساند هرگونه خرید و فروش سهام 
بنیاد از اراضی فوق قبل از واگذاری قطعی غیر قانونی بوده و متعاملین 
در هیچ صورتی از مساعی احتمالی بنیاد برخوردار نخواهند شد و وجه 

قدرالسهم مشاعی بنیاد به نرخ روز نقداً دریافت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز:
1- ارائه درخواست خرید سه دانگ مشاعی بنیاد

2- تصویر برابر با اصل قولنامه های عادی متصل به مالک اولیه سه دانگ 
)مرحوم سید فخرالدین موسوی یا وراث ایشان( به صورت سلسله مراتبی 

در دفتر کل دادگستری شهرستان بیرجند.
 ۳- تصویر برابر با اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی خرید.

۴- معرفی نامه و تعیین قطعه از وکیل وارث قانونی مرحوم موسوی )آقای 
سید حمید موسوی(

تلفن تماس: 32437474 و 32441114- 056

واگذاری
طال فروشی کوه نور- طال فروشی دریای نور

با تمام وسایل با شرایط مناسب واگذار می شود

09151611384 -32222732 -09151614789

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 مرحومه مغفوره خدیجه برزگر
را به اطالع می رساند. مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

امروز یکشنبه 95/8/9 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر از   
محل غسالخانه  برگزار می گردد.

از طرف مرکز توانبخشی مهدیس

هوالباقی

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

مرحوم احمد اژدری 
جلسه ترحیمی روز یکشنبه 95/8/9 از ساعت 3/15 الی 4/15 

بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد.  
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های اژدری - فرقانی و سایر بستگان

قابـل توجـه هیئت هـای محتـرم عـزاداری
گندم و زعفران مرغوب با کیفیت باال جهت مصرف نذری موجود می باشد. 09157020189

انا هلل و اناالیه الرجعون
به نهایت تألم و تأسف درگذشت مرحوم مغفور

حاج ولی دادرس مقدم
را به اطالع همشهریان عزیز می رساند. مراسم تشییع آن مرحوم امروز  
یکشنبه ساعت 30 : 14 از محل هیئت محترم حسینی برگزار 
خواهد شد. حضور سروان گرامی موجب تصلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های دادرس مقدم و خاندان وابسته
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 نرخ پرواز عتبات به ۲.۵ میلیون تومان نزدیک شد

تسنیم - در حالی مسئوالن و مدیران بخش حمل ونقل هوایی بر کنترل نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات تاکید می کنند که برخی ایرالین ها بی توجه به 
توافق های انجام شده بلیت  پرواز مسیرهای نجف و بغداد را تا ۲.۵ میلیون تومان به فروش می رسانند. این در حالی است که اسعدی سامانی دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی چند روز پیش نرخ بلیت پرواز رفت و برگشت مشهد-نجف و مشهد-بغداد را یک میلیون و 3۵0 هزار تومان اعالم کرد.

سرمقاله

پراید و تیبا در برزخ!

از  ایران در حالی اخیرا  ایسنا - نماینده رنو در 
احتمال تولید خودروی ارزان قیمت کوئید در ایران 
خودرو خبر داده که تحقق این موضوع عرصه را 
بر سایپا برای فروش محصوالتی چون پراید و تیبا 
تنگ خواهد کرد. کوئید خودروی ارزان قیمت رنو 
است. قیمت این خودرو در هند ۴۵00 یورو و در 

برزیل ۶000 هزار یورو است. 

روایت بانک مرکزی 
از گرانی کاالهای اساسی

تسنیم- طی یکسال گذشته نرخ کاالهای گروه 
برنج  درصد،   ۹.۷ مرغ  تخم  درصد،   3,۵ لبنیات 
۴۵.۷ درصد، حبوب ۲۱.۴ درصد،  میوه های تازه 
۱۱ درصد، گوشت قرمز ۱0 درصد، گوشت مرغ ۲ 
درصد،  قند و شکر ۴0.۸ درصد، چای ۱۷.۸ درصد 

و روغن نباتی نیز ۷ درصد افزایش داشته است.

هزینه درمان کارگران سنگین است!

می گوید:  کارگری  مسئول  مقام  - یک  ایسنا 
انتظار  مجلس  نمایندگان  از  کارگری  جامعه 
است  سنگین  درمان  هزینه های  وقتی  ندارد 
بیمه  ادغام  خصوص  در  را  کارگران  حقوق 
ابوالفضل  نادیده بگیرند.  اجتماعی  تامین  درمان 
یک  دولت  نظر  از  اگر  شد:  متذکر  الهی  فتح 
ساعت کار در هفته شغل محسوب می شود پس 
همه مردم شاغلند چون یک ساعت در هفته را 
کار می کنند، ولی این موجه نیست و باید معیار 
در  کار  ساعت  یک  با  افراد  بودن  شاغل  دقیق 

هفته مشخص شود.

تداوم رشد اقتصادی تا پایان سال

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر   - سیما  و  صدا 
از تداوم رشد اقتصادی تا پایان امسال خبرداد و 
گفت: آثار تدریجی رشد اقتصادی نمایان خواهد 
شد.  علی طیب نیا گفت: با سیاست هایی که در 
ساختار اقتصادی ابالغ می شود، به رشدی پایدار 
پیدا خواهیم کرد که سبب عزت و بهبود  دست 
مردم کشور می شود؛ البته منافع این رشد باید به 
صورت عادالنه میان مردم توزیع شود و با تکیه 

بر صنایع دانش بنیان و فناوری های نوین باشد.

در  معتقدند؛  مسکن  بازار  کارشناسان  اعتبار-  عصر 
دوره رونق مسکن و رشد دوباره تقاضای ساخت و ساز 
کلنگی  های  خانه  سازان،  انبوه  گزینه  اولین  بازار،  در 
است و ورود سرمایه ها به این بخش از بازار، خانه های 

پیر را گران می کند.
به گزارش ایلنا، تحرکات چند ماه اخیر بازار مسکن،  
منجر به افزایش قیمت ۶ درصدی واحدهای مسکونی 
دوباره  ورود  برای  مثبتی  عالئم  این  که  است  شده 
بینی  پیش  بنابراین  است  بازار  این  به  گذاران  سرمایه 

صنعت  در  گذاری  سرمایه  رشد  صورت  در  می شود، 
انبوه  برای  گزینه  بهترین  کلنگی  خانه های  ساختمان، 

سازان هستند.
وضع  درباره  مسکن  بازار  کارشناس  شقاقی  شهریار 
خانه های کلنگی کالن شهرها در دوره رونق، گفت: پس 
از افزایش قیمت های جهشی مسکن، این بازار دچار رکود 
چند ساله و قهر سرمایه گذاران با این بازار شد. حال در 
شرایط رونق به طور قطع خانه های کلنگی ظرفیت خوبی 

برای جذب سرمایه ها برای ساخت و ساز دارند.

از  پس  کوتاهی  زمان  مدت  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
خانه های  قیمت  افزایش  شاهد  رونق  دوره  به  ورود 
ورود  انبوه سازان  برای  داد:  بود،ادامه  خواهیم  کلنگی 
چراکه  است  سودآورتر  کلنگی  خانه های  بخش  به 
بیشترین  کلنگی  خانه های  رکود  سال  چند  طول  در 
کاهش قیمت را داشتند و بساز و بفروش ها می توانند 
با نرخ کمتری اقدام به تولید واحدهای مسکونی کنند. 
طبیعی  سمت،  این  به  تقاضا  شدن  سرازیر  با  بنابراین 

است که کلنگی ها گران شوند.

 گرانی در کمین خانه های کلنگی

توزیع  بانکداران  از  تعدادی  هنوز  درحالی 
کارت های اعتباری را آغاز نکرده اند که چند 
زمان  اتمام  از  دولتی  نیمه  و  خصوصی  بانک 

توزیع این کارت ها به مردم خبر می دهند.
مرکزی  بانک  دستور  با  تسنیم،   گزارش  به 
برای  عام  اعتباری  های  کارت  صدور  فرآیند 
بانکی  نظام  شعب  در  مهر  اول  از  متقاضیان 
کلید خورده و با گذشت 3۸ روز از اجرای این 
بانک  دستور  اجرای  در  نواقصی  هنوز  طرح 

مرکزی از سوی بانکداران مشاهده می شود.
در روزهای نخست ابالغ دستور جدید بانک 
مرکزی، بانکی ها نرسیدن بخشنامه اجرایی را 
علت اصلی تأخیر در توزیع کارت های اعتباری 
اعالم می کردند ولی بعد از گذشت چند هفته 

این توجیه دیگر برای مردم رنگ ندارد.
پیشتاز  که  هایی  بانک  هستند  حال  این  با 
گوی  و  هستند  اعتباری  کارت های  توزیع 
سبقت را از سایر رقبای بانکی خود ربوده اند 

اما بانک هایی که توزیع کننده کارت اعتباری 
هستند تعدادشان به مراتب کمتر از بانک هایی 

است که این طرح را اجرا نمی کنند.
همچنین  و  دولتی  های  بانک  از  تعدادی 
تعداد انگشت شماری از بانک های خصوصی از 
ابتدای مهر امسال با دستور بانک مرکزی صدور 
کارت های اعتباری رنگی با ارقام ۱0، 30 و ۵0 

میلیون تومانی را در شعب خود آغاز کرده اند. 
طرح  اجرای  از  روز   3۸ گذشت  از  بعد  ولی 

بانک  شعب  به  مراجعه  مرکزی  بانک  جدید 
های دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی حکایت 
بانک های  این طرح در شعب  دارد که  آن  از 
دولتی جسته و گریخته اجرا می شود و در شعب 
 بانک های نیمه دولتی این پاسخ به مردم داده
می شود که باید به شعب منتخب مراجعه کنند 
پاسخ  این  بعضاً  بانک های خصوصی  در  ولی 
داده می شود که توزیع کارت اعتباری در این 

بانک خصوصی تمام شده است.

کارت اعتباری نیامده “تمام شد”

 مهلت یک ماهه استفاده از 
2 گیگ اینترنت هدیه سرشماری

تمامی  کرد:  اعالم  ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  سخنگوی 
اپراتورهای  و  اینترنتی  شرکت های  کاربران 
موبایل برای استفاده از ۲ گیک اینترنت هدیه 
سرشماری یک ماه مهلت دارند و ارائه مهلت 
کمتر تخلف است. به گزارش فارس، پس از 
پایان مهلت سرشماری نفوس و مسکن ارائه 
۲ گیگ اینترنت هدیه به ثبت نام کنندگان اینترنتی طبق وعده آغاز شد 
اما برخی شرکت های اینترنتی مهلت دو روزه برای استفاده از این هدیه 
در نظر گرفته اند. جهانگیر اسدی سخنگوی سازمان تنظیم مقررات 
ارتباطات گفت: تمامی شرکت های اینترنتی و اپراتورهای موبایل برای 

استفاده از ۲ گیک اینترنت هدیه سرشماری یک ماه مهلت دارند.

 ضریب بیمه در بیمارستان های دولتی
 و خصوصی به یکدیگر نزدیک شود

رئیس انجمن جراحان مغز و اعصاب شاخه خراسان گفت: پوشش 
بیمه درمانی برای بیماران مغز و نخاع کافی 
نیست. به گزارش ایسنا، دکتر احمد صفایی 
بتوانند  بیماران  این  اگر  کرد:  اظهار  یزدی 
مسلما  باشند،  داشته  کاملی  بیمه  پوشش 
شد.  خواهد  بیشتر  نیز  آنان  درمان  کیفیت 
وی افزود: درحال حاضر “بیمار آزاد” نداریم ولی این پوشش بیمه 
که   می شود  ارائه  متفاوتی  ضریب  با  خصوصی  بیمارستان های  در 
هزینه  زیادی را برای بیمار در بر دارد؛ بنابراین اگر ضریب بیمه در 
توان  شود،  نزدیک  یکدیگر  به  خصوصی  و  دولتی  بیمارستان های 

هزینه  درمان بیماران نیز بسیار بیشتر خواهد شد.

شارژ ماهانه کارت سوخت به
 ۳۰۰ لیتر کاهش می یابد

پایان  تا  قطعا  گفت:  نفتی  فرآورده های  پخش  مدیرعامل شرکت 
بنزین  قیمت  افزایش  برای  برنامه ای  امسال 
باید  باشد  قاچاق جدی  اگر مشکل  و  نداریم 
پیدا  آن  برای  دیگری  کنترلی  راهکارهای 
فارس،  با  گفت وگو  در  ریاحی  منصور  کنیم. 
می توان  سیاست ها  این  جمله  از  کرد:  اظهار 
الگوی  ایجاد یک  قیمت گذاری، سهمیه بندی،  در  به سیاست گذاری 
خاص در مناطق مرزی و امثال آن اشاره کرد. وی در پایان گفت: ما 
میانگین کل مصارف کشور را در شارژ کارت سوخت بررسی کردیم و 
متوجه شدیم که بیشترین مصرف 3۵0 لیتر بوده است و احتماال تالش 

می کنیم شارژ کارت سوخت را کاهش دهیم و به 300 لیتر برسانیم.

اعتبارات پژوهشی؛ 
کجا و چگونه؟

* هرم پور

به  از صفحه اول ( خراسان جنوبی هم  ادامه سرمقاله   (  
های  در سرفصل  های کشور  استان  همه  مثابه 
کلی و جزئی اعتبارات خود، بودجه های پژوهشی 
دارد که متأسفانه در سال های اخیر در بُعد ارائه 
بُعد  آنها و در  اختیار گذاری  بُعد در  طرح ها، در 
نظارت دستگاه های نظارتی بر چگونگی و کجایی 
ها سستی  ها،  غفلت  دچار  آن  کردهای   هزینه 

و اهمال هایی شده است. 
پژوهشگر  پنج  حداقل  اخیر  های  ماه  همین  در 
استان در گفتگو با برخی نشریات و روزنامه های 
استان به شدت از عملکرد برخی مدیران کل در 
و  بودند  مند  گالیه  اعتبارات  این  واگذاری  حوزه 
تأکید می کردند علیرغم اطالع موثق آنها از وجود 
این اعتبارات و حتی بیان رقم دقیق ریالی آن به 
پیش  کتمان  ی  رویه  صراحتاً  مربوطه،  مدیران 

گرفته و از بیخ و بُن وجود آن را انکار می کردند.
از سوی دیگر فاجعه دیگری هم به صورت درون 
سازمانی همه ساله رخ می دهد و آن هم مجوز 
گرفتن مورد به مورد از مرکز برای جابجایی این 
 سرفصل های اعتباری و بهره مند شدن بخش هایی

مثاًل با اولویت بیشتر در سازمان ها و ادارات کل 
از این اعتبارات است.

مطمئن  و  امن  ای  خانه  پژوهشی  های  بودجه 
آینده می سازند که همه ی  را برای سال های 
ما به عنوان شهروندان این استان زیر سقف آن 
ریزی  برنامه  و  کنیم  زندگی  کنیم،  کار  باید  می 
در  اگر چنین خیانتی  القاعده  باشیم. علی  داشته 
دهد،  می  رخ  کل  ادارات  برخی  داخل  ی  حوزه 
دود آن امروز و فردا به چشم خودمان و خودشان 
خواهد رفت و شرایطی را خواهد ساخت که راه به 
راهبردهای متعالی و آینده نگر را به ده ها سال 

عقب تر و دورتر از دسترس ما برگرداند.
غفلت و بی توجهی در این حوزه و عدم نظارت بر 
چگونگی هزینه ها و رفع تکلیفی برخورد کردن 
یک  محور،  پژوهش  های  درحوزه  اعتبارات  با 
ناکامی بزرگ در توسعه استان و یک عقب گرد 
سرگذرانده  از  معضالِت  و  مشکالت  به  تاریخی 

شده ی خراسان جنوبی را رقم خواهد زد. 
شده  مدیریت  مناسب،  کرد  هزینه  معتقدم  من 
حوزه  در  ها  بودجه  این  ریزی شده ی  برنامه  و 
از  یکی  و  تأثیرگذار  بسیار  مقاومتی  اقتصاد 
مجراهای پرامید برای ایجاد اشتغال برای جوانان، 

دانشجویان و پژوهشگران در استان ماست. 
نمی دانم چرا، به عمد یا غیر عمد، ولی  این حوزه 
بسیار مهم مورد غفلت و ابهام قرار گرفته است. 
دلسوزان، چشم ها و گوش های ناظر و از همه 
مهم تر، مردم خوب استان به هوش باشند که اگر 
گاهی در گزارش دهی ها، مدیران محترم استانی 
آنجا که صحبت از اعتبارات پژوهشی می شود، 
به صحبت ها و گزارش ها دنده معکوس می زنند 
تا زودتر رد بشوند و از بار شانه خالی کنند، حتمًا 
شک کنند، مطالبه گر باشند، پاسخ بخواهند و به 

سادگی رهایشان نکنند.
نمی دانم، ولی حس می کنم ظاهراً گاهی و در 
برخی جاها خبرهاییست که می باید سرک های 

بیشتر و اساسی تری به آنجا  کشید!!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با سرمقاله های 

روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3۸3۱ ارسال فرمایید(       

به یک راننده بیل میکانیکی باتجربه 
جهت کار در معدن نیازمندیم.

09151611201

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
3۲319۲63- 091۵164۲377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220

 خسروی

  1۰۰% تضمینی

شرکت تعاونی عصر ارتباطات هفتصد و بیست و چهار کویر به شماره ثبت 
3580 مجوز ISP به شماره 121-18-11این شرکت در حال انحالل می باشد 
و به اطالع می رساند چنانچه افرادی طلب یا بدهی از شرکت نامبرده دارند با 

شماره تلفن09157556090تماس حاصل فرمائید.

طرح ویژه دستمال کاغذی به قیمت درب کارخانه
دستمال200برگ           1000تومان
دستمال 300برگ          1250تومان
دستمال توالت               1250تومان

شکرهر کیلو                2800تومان

فلکه خوسف، روبروی
 دادگستری، پخش مروارید

کلیه اجناس جزئی به
 قیمت کلی عرضه می گردد.

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

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی-32228469-09151611193

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581   فاروقی

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کاماًل توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

091۵۵64۲9۵9
 091۵9634038

رحیم آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

شلوار لی بچگانه
25000 و 28000 تومان

و انواع پوشاک زنانه
بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

کارت ماشین سواری سمند، تیپ LXXU7 رنگ خاکستری - متالیک مدل 1393
NAAC91CC6EF662955  124 و شماره شاسیK0399138 به شماره موتور

به نام شهرام مداحی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 9آبان 1395 * شماره 3538

واقعا مسئولین شهری خواب هستند که وضعیت 
میوه فروشان سیار را در حاشیه خیابان های اصلی 
شهر نمی بینند آخر تکلیف مغازه دارانی که مالیات 
ها و عوارض سنگین می دهند چیست که افرادی 
از شهرهای دیگر و بعضا افغانی تبارها اقدام به میوه 
فروشی می کنند و هیچ صنفی و اتحادیه ای نیست 

که جلوی فعالیت آنها را بگیرد. 
یک شهروند

آشغال  سطل  در  مرد  یک  حضور  متوجه  شبی 
شدم که تا کمر خودش را داخل سطل برده بود 
شدم  متوجه  بعد  هست  افغانی  کردم  فکر  ابتدا 
ساماندهی  ها  افغانی  چون  هست  ایرانی  نه  که 
شده  اقدام به جمع آوری بازیافت ها می کنند.

کمی با او صحبت کردم گفت فرزند دانشجو دارم 
مجبورم شبها از سطل آشغال روزی جمع کنم . 
روزها که سر گذر می روم همه به دنبال کارگر 
افغانی هستند و ما باید بیکار بمانیم . از همین جا 
نبوغ  از  بگویم  نماینده  و  استاندار  به  می خواهم 
خود استفاده کنید و فکری به حال این بیچاره ها 
بردارید وگرنه شما که شعار معیشت سر می زنید 
روز قیامت باید جواب فرزندان این افراد را بدهید. 
 یک شهروند
شما رو خدا به مسوولین مربوطه برسونید که یه 
نظارتی بر نحوه ی پوشش دانشجوهای بومی و 
غیر بومی داشته باشن واقعا جای تاسف داره تیپ 

پسرانه بزنن و راست راست بگردن
915....831
سالم خسته نباشید، خواهشمندیم به گوش مسئولین 
برسونین ساکنان خیابان احمدی روشن دو سال شده 

پول آسفالتو دادند ولی از آسفالت خبری نیست.
915....679

ذیربط  مسئولین  و  محترم  شهردار  از  سالم  با 
تقاضا دارم کمی آب کف خیابان های بیرجند  به 
خصوص خیابان مطهری بریزند تا مثل سرزمین 

موجهای آبی مردم لذت ببرند . 
915....514
 توقف غیر مجاز کامیونها در خیابان ذکریای 4 و 
روشن کردن بیش از ٢٠ دقیقه هر روز صبح باعث 
شده  کوچک  های  بچه  و  ما  تنفسی  مشکالت 
است. نزدیک به یکماه است که مکررا به پلیس 
11٠ جهت تذکر و جلوگیری از پارک آنها تماس 

می گیریم ولی نتیجه ای نگرفته ایم. 
915...٠٠7

با تشکر از نویسنده سرمقاله ترک تازی شهروندان 
نامحسوس در بیرجند ای کاش یک شهردار دیگر 
مثل آقای نخعی نژاد قانونمدار، با جرات و غیرتی 

سکان شهر را برعهده می گرفت.
915...٢93
سالم آواجان: رفته بودم قم دیدم اونجا شهرداری 
می  طبیعی  گلدون  مردم  به  بازیافتی  مواد  جای 
ما  شهرداری  اگه  بود  خوبی  طرح  نظرم  به  داد 

هم اجراش کنه. 
915...83٠
آوا، لطفا صدای ما راننده های تاکسی رو به گوش 
پلیس راهور برسونین که یه فکری واسه مسافر 
همش  نیس  قانونی  اصال  بردارن  برای شخصی 
لبمون  به  جونمون  خواهشا  دعوا  دعوا  کارمون 

رسیده دستم به دامنت!!! آوا !!! 
915...5٢8
انتها. بی  زار  شوره  وحشت،  کویر  یعنی  اعتیاد، 

قصه  اعتیاد  مادر.  اشک  محض،  ابلیس  سراب، 
گل و تگرگ است دود شدن جوانی. اعتیاد یعنی 
بابا دیگه دم مدرسه نیا دنبالم خجالت می کشم 
خود  مقصر شکست  را  خلق  تمام  یعنی  اعتیاد   .
دانستن.اعتیاد یعنی خواندن این مطالب و زمزمه: 
اینکه زندان نرفته  از  با این فرق دارم.غافل  من 
ها، هرروز در آستانه زندان رفتن بودند. خودمانی 
بگویم اعتیاد یعنی بازی با دم شیر. درد بزرگی که 

فقط خدای بزرگ درمانش است.
٠915....٢6٠

مطالبات  وصول  عدم  یادداشت  به  پاسخ   در  
شهرداری از ادارات باید بگوییم مگر خونه ادارات 
استاندار  که  آقای  از   . از مردم است  تر   رنگین 
شکر خدا تا کنون خوب به مسائل ورود پیدا کرده 
اند خواهشمندیم نسبت به این مساله نیز که حق 
در  را  ها  شهرداری  و  نموده  ورود  است  الناس 

خدمت رسانی به مردم یاری دهند 
93٢ ... ٠64

سمینار تازه های هپاتیت های ویروسی در بیرجند برگزار شد

مهر-  سمینار یک روزه فن آوری های نوین تشخیصی در بیماری های عفونی و تازه های هپاتیت های ویروسی با حضور پرفسور ماریا کاپوبیان چی، پروفسور آندریا کواز  
و پروفسور کریستینیا موسینی از اعضای انجمن بیماری های عفونی اروپا، رئیس شبکه هپاتیت ایران و جمعی از متخصصین و فعاالن این حوزه کار خود را در دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند آغاز کرد.این سمینار یک روزه در دو قسمت برگزار شد.

تجلی اقتصاد  مقاومتی در کارگاه کوچک قالی بافی
اشتغال زایی سه جوان بیرجندی در حوزه فرش

جامعه  امروز  وضع  در  »کار«  قوسی- 
از  تلقی می شود. وقتی سخن  واژه  مهمترین 
کار به میان می آید. بیشتر ما ایرانی ها میانه 
خوبی با آن نداریم؛ یا این قدر تن پرور هستیم 
یا هم که اصال کاری  که کارمفید نمی کنیم 
نیست که بکنیم یا هم کاری را از سرمان باز 
می کنیم. نقطعه ضعف بزرگ ما بی توجهی به 
»کار« است که تمام مشکل به نبود آموزش و 

فرهنگ سازی برمی گردد. 
اتفاقی  است  محال  هم  آموزش  بدون 
نشده  نهادینه  ما  در  کار  فرهنگ  دهد.  رخ 
گونه  این  نیست،  هم  ما  خود  تقصیر  است، 

ایم.  آمده  بار 
در  آنهم  گذاری  سرمایه  بیرجند،  شهر  در 
توسط  که  است  بزرگی  کار  فرش،  بخش 

افرادی به منصه ظهور رسیده است.
قرار  خیابانی  جمهوری  خیابان  پشت  در 
به  قائم  خیابان  در  قائم.  نام  به  است  گرفته 
دنبال کارگاهی می گردم. بعد از پرس و جو به 
مکان مورد نظر می رسم. در فلزی نیمه باز را 
هل می دهم و وارد می شوم. در سمت راست 
آن  در  جوان   3 که  دارد  قرار  کوچکی  اتاقک 
مشغول به گفتگو هستند. وقتی انسان ها وارد 
خواهند  را  دو حس  می شوند  محیط جدیدی 
داشت؛ یا ترس به دلیل ورود به محیطی جدید 
یا هم کنجکاوی نسبت به اعمالی که در آنجا 
رخ می دهد. اینجا کارگاه قالی بافی است که 
برای بررسی از اوضاع آن به اینجا آمده ام. من 

می خواهم ابتدا با وضع کارگاه آشنا شوم .
قالی  دار   4 بینم  می  که  تصویری  اولین   
است که دوتای آن سمت راست و دوتای دیگر 
دارها  پشت  زن  تعدادی  هستند.  چپ  سمت 
مشغول کار هستند و زنی هم جلوی دار با بچه 

اش قرار گرفته است.
اینجا کمی شلوغ است و صدای همهمه زنان 
و کودکان شنیده می شود. محیطی کوچک و 
و المپهای  دارد  بلندی  بسیار  که سقف  ساده 
هایم  گام  کمی  است.  آویزان  آن  از  متعددی 
شل می شود. اول اینکه از این محیط ساده و 

کوچک چه چیزی می توانم بنویسم.

هر دار قالی به نام یک شهید

کمی مکث می کنم و سپس به آرامی شروع 
می کنم. هر دار قالی را بوسیله تابلویی که به 
آن نصب کرده به نام شهیدی نام گذاری کرده 

اند. دارها آبی کم رنگ هستند.
تمام  آیا  پرسم  می  راهرو  وسط  در  زنی  از 
راست  به سمت  او  تعداد هستند.  دارها همین 
اشاره می کند و می گوید این پشت هم هست. 
قسمت  دو  به  پارتیشن  با  کارگاه  عبارتی  به 
آن  انتهای  در  هم  کوچکی  در  و  شده  تقسیم 

تعبیه شده است. به آن سمت می روم.
دارد که  قالی دیگر وجود  دار   آن سمت 6 

بزرگتر و منظم تر است. 
صدای کوبیده شدن نخ ها هر چند دقیقه ای 

شنیده می شود. 
 از یک نفر درخواست می کنم که گفتگویی 
ندارد  این کار  به  تمایل  او  بگیرد ولی  صورت 
و می گوید از دیگری بپرسم و نام خانم سبزه 

کار را می آورد. 
همه  سپس  که  است  نامی  کار  سبزه  خانم 
شخص  این  گویی  آورند.  می  زبان  سر  بر 
دار  پشت  در  فعال  ولی  آنهاست  سخنگوی 

روم  می  عباسی  خانم  سراغ  به   . نیست  قالی 
خانم  پرسم.  می  او  از  کار  اوضاع  مورد  در  و 
کار می  کارگاه  در  که  است  عباسی سه سال 
کند. ساعت کارش از 8 صبح آغاز و به مدت 8 

ساعت ادامه دارد. 
وی که قبال در رستوران کار می کرده می 
چندتا  دارم  دوست  بیشتر  را  اینجا  کار  گوید: 
هستیم  دلگرم  و  شده  جمع  هم  دور  خانم   
و  خانه  به  توانیم  می  بخواهیم  که  هرموقع  و 
بچه هایمان برسیم از طرفی هم  سر برج پول 

دریافت می کنیم.
وی ادامه می دهد اینجا بنابر کار انجام شده 
مزد دریافت می کنیم که می تواند 4٠٠-3٠٠ 
هزار تومان باشد. خانم عباسی توضیح می دهد 
در کارگاه کار با نظارت همراه است و دغدغه 

مشتری برای فروش فرش وجود ندارد. 

برای بافتن قالی نباید
 فکر انسان مشغول باشد

خانم عباسی قالی بافی را از سن نوجوانی از 
مادرش یاد گرفته است. وی توضیح می دهد 
که برای بافتن قالی نباید فکر انسان مشغول 
باشد. وی روی یک قالی 9 متری کار می کند 

که برای بافت آن 6 ماه زمان الزم است 
تبسمی هم  از هر صحبت  بعد  وی همیشه 
راضی  خود  کار  از  گوید  می  داشت  همراه  به 

هستم. 
در این لحظه صدای زنجیری بلند می شود. 
سرکارگر به همراه ٢ مرد دیگر مشغول کشیدن 
زنجیر متصل به دار هستند. صدا بسیار بلند است 
و گفتگو ناتمام می ماند. کمی باید صبر کرد و 
بعد از دقایقی صحبت را از پی می گیریم. خانم 
سبزه کار که روی قالی 1٢ متری کار می کند 
می گوید اتمام این قالی با سه نفر 6 ماه الی 8 
ماه طول می کشد و با یک نفر به یک سال هم 
می رسد. وی در مورد نحوه حقوق دریافتی می 
بافته شده حقوق دریافت  گوید به تعداد ُمقات 
می کنیم. هر 6هزار بِتونه یک مقاط است که 
برابر با 6.5 رج می شود. برای بافت هر دو مقاط 

٢٠هزار تومان دریافت می کنیم. 

قالی بافی روحیه ام را شاد دارد

خانم سبزه کار هم که قالی بافی را از مادر 
خود یاد گرفته و قالی بافی را دوست دارد در 
مورد کار قالی بافی می گوید برای بافت یک 
قالی  بنای  که  است  نیاز  )تار(  تون  به  قالی 
شود.  می  تهیه  پنبه  از  و  دهد  می  تشکیل  را 
همچنین نخ های رنگی که از پشم تهیه می 
پود  به  شود.  می  کوبیده  تار  برروی  و  شود 
َسبوت هم نیاز است که بعد از ٢ یا 3 رج بافته 
شده، یک ال کشیده می شود. همچنین به پود 
لُک که بعد از هر رج بافته شده باید یک سری 
کارها  این  همه  شود.  کوبیده  و  شود  کشیده 

برای محکم تر شدن قالی انجام می گیرد. 

یکی از مهارت های مهم قالی بافی 
نقشه خوانی است

نام  به  در دستان خانم سبزه کار وسیله ای 
با آن  پاکی وجود دارد که کار اصلی بافتن را 
انجام می دهند و لبه تیزی برای بریدن دارد. 
می  استفاده  دور  هر  که  ای  وسیله  همچنین 
انجام می  را  کار کوبیدن  است که  شود شانه 
دهد. صدای همهمه و کوبیدن خیلی زیاد است 
مشغول  بافتن  حال  در  هم  کار  سبزه  خانم  و 
را  ایشان  بلدی  البته  که  است  دادن  جواب 
خشک  محیط  یک  اینجا  دهد.  می  نشان 
اداری نیست، یک محیط دوستانه که تعدادی 
زن در آن مشغول به هنرنمایی هستند. زنانی  
هستند.  مشغول  کار  به  پرتالش  و  هنرمندانه 
نقشه  بافی  قالی  مهم  های  مهارت  از  یکی 
برروی  کار  سبزه  خانم  کنار  در  است.  خوانی 
تعدادی  نشینند،  می  آن  روی  که  ای  تخته 

نقشه وجود دارد.

مسئوالن از قالی بافی حمایت کنند

زنجیره  بعد  و  قالی  ابتدای  برای  ها  نقشه   

بزرگ  کتبه  نقش  بعد  و  آن  دان  قلم  بعد  و 
های  نقش  از  برسند.  کار  میان  به  اینکه  تا 
می  استفاده  ترنج  سماور،  کله،   33 ریزماهی، 
شود. خانم سبزه کار توضیحات مفصلی روی 
نقشه ها می دهد . وی توضیح می دهد کار 
قالی بافی زحمت زیادی دارد و درآمد آن هم 
پایین است، صادرات هم کم شده است و الزم 
است مسئوالن پشتیبانی کنند تا وضع فروش 
فرش بهبود پیدا کند. وی به حدی با جزئیات و 
با انرژی توضیح می دهد که انگار به سواالت 
از  ای  لحظه  حتی  دهد.  می  جواب  امتحان 
پشت دارش خارج می شود و بعد برمی گردد.

متوجه می شوم که وی رفته بوده تا نقشه ی 
بزرگی که دست همکارش بوده را بگیرد و آن 
را هم توضیح دهد. قالی خانم سبزه کار متری 
بین 8٠٠هزار تا یک میلیون ارزش گذاری می 

استفاده  از حدودا ٢٠ رنگ  قالی  این  شود. در 
شده است. نخ استفاده شده در آن هم کیلویی 
35هزار و نخ ابریشم، کیلویی 4٠٠ هزار تومان 

قیمت دارد.
می گوید ابریشم به قدری محکم است که 

برای بریدن آن هم مشکل داریم. 
از او می خواهم که رنگهای باالی سرش را 

که از دار آویزان است را نام ببرد.
خاکی،  الکی،  ماسی،  علفی،  کبود،  سفید، 
شتری، قهوه ای، فوالدی، کرم، سبز، نارنجی، 
صورتی، شکالتی. خانم سبزه کار توضیح می 
تا  آیند  می  نزدش  که  هستند  افرادی  دهد 
آموزش قالی بافی ببینند، البته به دلیل بیماری 
قلبی که دارد، اگر کارآموز گیر بدهد و استعداد 
یادگیری نداشته باشد، می گوید نه و در واقع 

نمی تواند تحمل کند.
دیگر وقت رفتن است. قبل از ترک کارگاه 

باید با مدیر کارگاه هم گفتگو کنم. 
هم  فرش  تخته  چند  که  اتاقک  همان  در 
روی هم سوار است، همچنان همان سه جوان 
نوری،  آقایان  هستند.  گفت  و  گپ  مشغول 
خویش  و  قوم  هم  با  خوشحال  و  محمدپور 
به  او  و  است  محمدپور  سخنگویشان  هستند. 

سواالت پاسخ می دهد و گهگاه بقیه به کمک 
او می آیند.

 محمدپور صادقانه صحبت می کند. گفتگو 
حالتی جدی به خود گرفته است. 

به هر صورت آنها مودبانه به سواالتم پاسخ 
می دهند.  

از 3 سال پیش در راستای تولید محصولی به 
سمت ایجاد کارگاه رفتیم. ابتدا از یک دار قالی 
شروع کردیم و تا به امروز که به 1٠ دار قالی 
رسیده ایم و برای ٢٠ نفر اشتغال ایجاد کرده 
ایم. اگر امروز سفارش به تعداد زیاد هم داشته 
باشیم این توانایی را داریم که 1٠٠ دار قالی را 
در کمتر یک ماه اضافه کنیم. محمدپور مدیر 
اصلی کارگاه عنوان می کند بودجه اولیه برای 
همان دار اولی را از شرکت پخشی که از 1٢ 
کرده  تاسیس  شرکایش  همراه  به  پیش  سال 

است، آورده است و به صورت تدریجی دارها 
هزینه  متوسط  طور  به  است.  داده  افزایش  را 
هر دار 5-4 میلیون و هزینه مواد اولیه و مزد 
بافنده ها هم نزدیک به 1٠ میلیون می شود. 

 فرش بیرجند  اگر 100 سال
 هم زیرپا باشد دوام دارد 

اند  گرفته  وام  کارگاه  توسعه  برای  امسال 
برای  مجموع  در  اند.  کرده  تزریق  کار  به  و 
سرمایه  چقدر  االن  به  تا  شوم  متوجه  اینکه 
دست  نتوانستم  عددی  به  است  شده  هزینه 
پیدا کنم. مکان کارگاه اجاره ای است و حدود 
15٠ مترمربع مساحت دارد. جالب است که 6 
ماه اول کارگاه خالی بوده است و شرکا عمل 
بررسی و تحقیقات اولیه را انجام می داده اند و 
این خیلی به کارشان کمک کرده است. برای 
من این سوال پیش می آید که چرا به سراغ 
کار فرش آمده اند. نوری می گوید: پیش زمینه 
خوشحال  آقای  خانواده  بین  در  رنگ  کم  ای 
که  آسیابان هستند  اهل  است. همچنین  بوده 
دنبال  به  بیشتر  است.  استان  بافی  قالی  مهد 
کار تولیدی بوده اند و با توجه به اینکه منطقه 

ندارد، صنایع  کویری است و کشاورزی وجود 
دستی را انتخاب می کنند که بیشتر جواب می 
دهد. وی همچنین توضیح می دهد طرح های 
قالی مربوط به 4٠-3٠ سال پیش است و به 
روز نشده است و کسی در آن دست نبرده است 
بازارپسند  دیگر  قدیمی  های  طرح  بعضی  و 
مود  نقشه  به  منطقه  این  های  نقشه  نیست. 
معروف است که شاید برای اولین بار در آنجا 
کیفیت  از  بیرجند  فرش  است.  شده  کشیده 
خوبی برخوردار است و اگر 1٠٠ سال هم زیرپا 
باشد دوام دارد. هیچ کدام از این سه نفر بافنده 
قالی نیستند، به همین دلیل سرکارگر باتجربه 
ای را به خدمت گمارده اند. البته خودشان هم 
کشی  دار  و  کشی  چله  امور،  بر  اشراف  برای 
تشخیص  هم  را  خطابافی  و  اند  گرفته  یاد  را 
می دهند. محمدپور اشاره می کند نقش های 

خشتی، محرمات، ریزه ماهی مخصوص همین 
دارد  ماهی  ریزه  هم  تبریز  البته  است.  منطقه 
دارد  هایی  تفاوت  بیرجند  ماهی  ریزه  با  ولی 
که فرش شناسان قادر به تشخیص آن هستند.

فقط ده درصد بافندگان فرش
 بیمه هستند

جنوبی  خراسان  در  کند  می  عنوان  وی   
1٠درصد  فقط  که  دارد  وجود  بافنده  5٠هزار 
درستی  قانون  همچنین  هستند.  بیمه  آنها 
درخصوص بیمه قالی بافان وجود ندارد. آخرین 
 3 گذشت  از  بعد  آیا  که  است  این  من  سوال 
جواب  محمدپور  هستند؟  راضی  کار  از  سال 
از  است.  بوده  دیگری  چیز  ما  دهد هدف  می 
داشتیم  دوست  ولی  هستیم  راضی  کار  کلیت 
کردیم.  می  ایجاد  شغل  بیشتری  تعداد  برای 
نوری اضافه می کند از لحاظ مالی به چیزی 
که می خواستیم نرسیدیم و هنوز سرمایه اولیه 
ایجاد  که  مان  نیت  ولی  است  برنگشته  مان 
 ٢٠ برای  زایی  اشتغال  با  است،  بوده  اشتغال 
نفر محقق شده است هرچند می خواهیم برای 

تعداد بیشتری اشتغال ایجاد کنیم.

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 942049محکوم علیه غالمرضا نعمتی نیا محکوم است به پرداخت مبلغ191318741ریال بابت اصل خواسته و 
غیره در حق محکوم له محمد نظرپور و باتوجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 3170 فرعی از 247 اصلی بخش 2بیرجند واقع در کوی شهید مفتح-
صنعت و معدن 3-پالک 7/1 که ملک مذکور شامل یک واحد آپارتمان در طبقه همکف در مجموعه 3 واحدی که مساحت اعیانی آن 56/03 مترمربع 
که کفسازی واحد از سرامیک و دارای امتیاز آب و برق و گاز می باشد عرصه ملک 183/75مترمربع می باشد که ارزش واحد مذکور بنا به مراتب فوق و 
با درنظرگرفتن قدرالسهم از عرصه و حق استفاده از مشاعات به مبلغ 526255000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1395/8/22از ساعت10 الی 11در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به، به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10درصد 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 10درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
درصورت 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- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی آگهی مزایده فروش خودرو- مرحله دوم

دهیاری روستای کالته شب باعنایت به مصوبه شورای اسالمی روستای مذکور به شماره 142 اخذ شده 
از کمیسیون فروش اتومبیل های زائد، در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودروی آمیکو )کمپرسی(m6 متعلق 
به خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر و 16 الی 19به آدرس بیرجند، مهرشهر 

جاده فرعی روستای شکراب، مجتمع کارگاهی مراجعه نمایند.
ضمناً پیشنهاد قیمت را می توانند به آدرس شهرستان سربیشه بخشداری درح و بیرجند خیابان شهید 

محالتی پالک 171 دفتر اتحادیه تعاونی های دهیاری های خراسان جنوبی ارائه نمایند.
جهت هرگونه سؤال با شماره همراه 09158672125تماس حاصل نمایند. 

فی کارشناسی: 14 میلیون

جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
 شرکت مسافربری لوان نور شماره 8 بیرجند به شماره ثبت 467

به اطالع کلیه سهامداران شرکت فوق الذکر می رساند جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی 
به طور فوق العاده شرکت در تاریخ 95/8/20به شرح ذیل تشکیل می گردد لذا از کلیه سهامداران 

شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسات مذکور حضور به هم رسانند.
1- جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت 8 صبح 

 دستور جلسه : کاهش اعضای هیئت مدیره
2- جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 9صبح

دستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان 
باتشکر هیئت مدیره شرکت مسافربری لوان نور شماره 8 بیرجند
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ایران در رتبه ۱۲۰ اقتصادهای پیشروی دنیا

مهر - گزارش بانک جهانی از اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که میزان فاصله ایران تا اقتصادهای پیشروی جهان بیشتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک 
جهانی از وضعیت بین المللی شاخص سهولت انجام کسب وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفت که بر این اساس در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین المللی ایران 
از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۳ میالدی به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ میالدی ارتقا یافت. به عبارتی دیگر رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به طور متوسط ساالنه هشت پله ارتقا داشته است.

فرهنگ صحیح
 رانندگی را بیاموزیم
* نسرین کاری

 در بسیاری از کشورها برای بی توجهی هایی 
که در زمینه اخالق بی فرهنگی های رانندگی 
های  جریمه  زند،  می  سر  شهروندان  سوی  از 
آن  دنبال  به  و  دهند  می  قرار  سنگین  نقدی 
هستند.  اصولی  قوانین  رعایت  به  مجبور  همه 
و  شّدت  با  بسیار  ایران  در  قوانین  این  البته  
مشکل  با  همچنان  ولی  است.  برقرار  حّدت 

رانندگی در شهرها روبرو هستیم.
در بیرجند برخی راننده ها با سرعت در خیابان 
و  کنند  فرعی حرکت می  و گاهی  اصلی  های 
تا مبادا  اوقات چراغ زرد را رد می کنند  بیشتر 

بمانند! قرمز  پشت خط 
از  شما  آقا  که  کنی  می  اعتراض  که  زمانی 
تا دلیل می آورد  خط قرمز رد شدی! دو هزار 
و می شود پروفسور ترافیک. آقا اینجوری بود، 
چراغ یواش روشن شد و چراغ دیر روشن شد. 
آن  باشیم  داشته  را  سازی  فرهنگ  آن  ما  اگر 
عوض  رفتارمان  هم  پلیس  با  توانیم  می  وقت 
باید  و  است  پلیس  فرمان  فرمان،  یعنی  شود. 
و  شهروندان  حقوق  و  رانندگی  قوانین  به 
همان کارها  این  بگذاریم.  احترام  پیاده   عابر 

فرهنگ سازی است.
رانندگی  نحوه  افراد،  از  برخی  تصور  بر خالف 
با اتومبیل بیش از ظاهر آن می تواند فرهنگ 
زیرا  سازد.  نمایان  را  فرد  اجتماعی  سطح  و 
نشان  خوبی  به  اتومبیل،  با  رانندگی  چگونگی 
و  رفتاری  و  شخصیتی  مختلف  وجوه  دهنده 

درک اجتماعی یک انسان می باشد.
جریمه  از  رانندگان  اغلب  چون  متاسفانه 
پلیس  که  هایی  مکان  در   ، می هراسند  شدن 
نیز  خالفی  کوچکترین  ارتکاب  از  دارد  حضور 
محض  به  افراد  همین  اما  می کنند،  خودداری 
کلی  به  ببینند،  دور  را  مأموران  چشم  که  این 
اما  می کنند.  فراموش  را  آن  حرمت  و  قانون 
و  است  موقت  درمان  صرفًا  مجازات  و  جریمه 
فاقد تأثیر فرهنگی در جریان سامان بخشی به 

ترافیک و کنترل آن می باشد.
و  قانون  به  احترام  افراد،  این  تصور  برخالف 
و  هنر  نوعی  آنها،  رعایت  و  رانندگی  مقررات 
را  رانندگان  این  که شخصیت  است  خودنمایی 
نزد دیگران زیبا و کامل جلوه می دهد و معتبر 

می سازد.
تجاوز  و  رانندگان  دیگر  نکردن حقوق  رعایت 
در  اضطراب  و  وحشت  ایجاد  یا  آنها  حریم  به 
فرد  بدرفتاری  و  خشونت  نشانه  دیگران  بین 
متجاوز  و  گستاخ  شخصی  را  او  و  باشد  می 

کند. می  معرفی 
عابران  عبور  برای  پیاده  عابر  عزیز خط  راننده 
عابر مجبور  اینکه  بایست!  قبل خط  لطفا  است 
ها  ماشین  بین  در  خط  از  عبور  برای  باشد 
زیگزاگ برود درست نیست. اینکه پای تان را 
روی گاز می گذارید که تا چراغ زرد شد گازش 

بگیرید درست نیست. را 
شروع  را  رانندگی  فرهنگ  به  عمل  بیایید 
و  بگذاریم  احترام  به حقوق شهروندی  و  کنیم 

بگیریم.  یاد  را  رانندگی صحیح  فرهنگ 

 قدیمی ترین هتل انگلیس در آتش سوخت

قدیمی ترین هتل انگلیس در شهر اکستر در جنوب 
شرق این کشور، در آتش سوخت. به گزارش باشگاه 

خبرنگاران، حریق در شهر اکستر، هتلی را از بین 
برد که گمان می رود قدیمی ترین هتل انگلیس باشد.

20 تا 24 ساله  ها؛ بیکارترین افراد جامعه

نیروی کار  از  نمونه گیری  نتایج  ایران  آمار  مرکز 
مهر،  گزارش  به  کرد.  اعالم   ۱۳۹۴ سال  در  را 
گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که باالترین 
نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله 
با ۲۷.۷ درصد و پایین ترین نرخ بیکاری مربوط به 

سن ۶۵ ساله و بیشتر با ۰.۹ درصد است.

مجری دهه 60 کنار 
بلندترین چرخ وفلک دنیا

محبوب  مجری  رضایی  الهه   - آنالین  جم  جام 
دهه شصتی ها در اینستاگرامش عکسی در کنار 

و  ارتفاع  با۶/۱۶۷متر  دنیا  وفلک  چرخ  بلندترین 
۵/۱۵٨متر قطر منتشر کرد.

جایی  »محله«   - برزجی  عصمت 
و  دارند  حکایت ها  آن  از  قدیمی ترها  که 
برایشان خاطره انگیز است؛  امروزی ها کمتر 
مدرن  شهرسازی  و  معماری  رهاورد  این 
است، شهرهایی بدون هویت که همبستگی 

اجتماعی را کمرنگ کرده است.
و  شدند  محله  هم   کنار  در  که  خانه هایی 
چند  شدند.  شهر  یک  باهم  که  محله هایی 
خانواده در یک حیاط، هر خانواده یک اتاق 
و گاه تنها پیوندشان همسایگی بود و همین 
را  بی اندازه  قرابتی  و  دل بستگی  خود  پیوند 

رقم می زد.
فضای محله ها موجب نزدیکی و صمیمیت 
همسایه  صاحب خانه  نبود  در  بود،  افراد 
مهمان  که  زیرا  بود  مهمانش  پذیرای 
گونه  این  و  می دانستند  خانه  برکت  را 
سبقت  هم  از  خدا«  »حبیب  تکریم  برای 

می گرفتند.
بودند  آمده  دوردست ها  از  که  آن هایی 
باآنکه گاه دین و باورهای متفاوتی داشتند، 
خیلی زود با ساکنان قدیمی محله همسایه 
را  یکدیگر  سال ها  که  انگار  می شدند 

می شناختند، هیچ کدام نسبت به هم احساس 
غریبی نمی کردند زیرا همسایگان عزیزترین 

و نزدیک ترین کسان هم بودند.
اخالق  نمی کردند،  دریغ  هم  از  را  هیچ چیز 
حال  و  شور  بود،  رفتارشان  معیار  ادب  و 
نمی آزرد،  را  کسی  کودکان  بازی های 
عالم  در  محل  بچه های  جوانی  و  نوجوانی 
پس کوچه ها  و  کوچه  در  معرفت  و  رفاقت 

سپری می شد.
و  همراه  و  بودند  سهیم  هم  شادی های  در 
این گونه  و  می شدند،  سوگوار  هم  غم  در 
و  لحظات  در محله های مختلف شهر همه 
ارزشی  امانت داری   . می شد  خاطره  روزها 
نیکو و همه گیر بود، به هنگام سفرهای دور 
و نزدیک خانه و اهل خانه را به رسم امانت 
در  و  می سپردند  همسایه  پاک  چشمان  به 
سایه این همزیستی بی غل و غش زندگی و 

خوابشان آرام بود.
محکمه  به  کمتر  همسایگی  دعوای  در 
می رفتند، آموخته بودند که ببخشند و روزگار 
به کینه نگذرانند، در شادی های هم سهیم 
بودند و همراه و در غم هم سوگوار می شدند 
و این گونه در محله های مختلف شهر همه 
لحظات و روزها خاطره می شد؛ خاطراتی که 
و  دارد  وجود  تاریخی شهر  حافظه  در  هنوز 

ماندگار شده است.

مرگ محله ها

تضعیف  روند شهرنشینی شاهد  با گسترش 
جایگاه محله ها هستیم به طوری که این امر 
در سبک زندگی امروز خانواده ها و افراد در 
شهرهای مختلف تأثیر خود را گذاشته است. 
از دست رفتن هویت محله ها موجب کمرنگ 
شدن تعلق خاطر شهروندان به شهرها شده 
و همبستگی اجتماعی را کاهش داده است؛ 

سرمایه  تضعیف  با  بی ارتباط  که  موضوعی 
اجتماعی نخواهد بود.

و  سنگ  میان  در  شهری  انسان  استحاله 
و  پرترافیک  و  شلوغ  خیابان های  آهن، 
زندگی  معضل  آسمان خراش  آپارتمان های 
امروز شهری است، انسانی که حاال به جای 
مناسباتی که پیش از این در ساختار محله ها 
جاری بود در شبکه های اجتماعی و فضای 

مجازی غرق شده است.
گسترش  موجب  زندگی  سبک  تغییر  این 
محدود  با  و  شده  افراد  خصوصی  عرصه 
اجتماعی در عرصه عمومی  مناسبات  شدن 

شهروندان باهم بیگانه شده اند.
محله ها  ساختار  در  که  است  حالی  در  این 
فضاهای  ایران  گذشته  شهرسازی  قالب  در 
میدان ها،  مساجد،  از  اعم  متعددی  عمومی 
گرفته  نظر  در   ... و  زورخانه ها  گذرها، 
می شد و همین امر قابلیت ویژه ای را برای 
محله ای  تعلقات  و  اجتماعات  شکل گیری 

فراهم می کرد.
رشد  با  اخیر  سال های  و  دهه ها  طی 
نیز  مردم  زندگی  سبک  مدرن  شهرسازی 

تغییرات جدی داشته و محله و کارکردهای 
آن تقریبًا یا از بین رفته و یا بسیار کمرنگ 
شده  است که تأثیر این موضوع را می توان 
مناسبات  و  فرهنگی  ارزش های  تغییر  در 
از مردم داری، همسایه داری،  اجتماعی اعم 
سرکشی به نیازمندان و کمک به همسایه، 
و  همدردی  اجتماعی،  مشارکت  صله رحم، 
ایرانی و  برای جامعه  ... دید، موضوعی که 
زنگ  یک  اسالمی  ایرانی-  زندگی  سبک 

خطر محسوب می شود.
به محله های قدیمی  این گزارش سری  در 
محله  چند  معرفی  به  زده  بیرجند   شهر 

قدیمی می پردازیم. 
عالوه بر نام بیرجند که ساختار آن برگرفته 
از  پیش  دوران  به  و  بوده  پهلوی  زبان  از 
بیرجند،   ، به روایتی  بنا  باز می گردد،  اسالم 
و  ساسانیان  حکومت  اواخر  در  احتماال 
توسط زرتشتیان یزدی و کرمانی به عنوان 
منزلگاهی در حاشیه کویر و در مسیر عبور 
و  بزرگ  خراسان  شمال  سمت  به  کویر  از 

ماوراءالنهر بنا شده است.
نام  به  محله ای  وجود  نزاری،  حکیم  اشعار 
های  کاوش  قدیمی شهر،  بافت  در  گبرآباد 
دره”  “بند  در  دختر  قالع  از  آمده  عمل  به 
از  آمده  به دست  کتیبه  نیز  و  دره”،  “قلعه  و 
کال جنگال در روستای ریچ از توابع خوسف، 
روستای  در  واقع  مزار”  الخ  سنگ  “تخته 
پهلوی  کتیبه های  و  نگاره  سنگ   ، کوچ 
از  حکایت  تنگل”،  “استاد  دره  در  اشکانی 
قدمت چند هزار ساله بیرجند دارد. همچنین 
زرتشتی ها  های  گورستان  وجود  بر  عالوه 
آتشکده های  وجود  نیز  و  روستاها  اغلب  در 
سفلی و علیا که دال بر قدمت تاریخی این 

منطقه است.
جغرافیدانی  اولین  حموی  یاقوت  احتماال 
از  یکی  عنوان  به  »پیرجند«  از  که  است 

کرده است.  یاد  قهستان  منطقه  شهرهای 
شانزده  از  را  »بیرجند«  مستوفی  حمدا... 
توابعی  با  والیتی  مرکز  و  قهستان  والیت 
فراوانی  مقدار  آن  در  که  دانسته  چند 
زعفران، انگور، میوه و اندکی غله به دست 

می آمده است.
قصبه ای  را  بیرجند  شیروانی,  العابدین  زین 
دارالملک  و  خراسان  توابع  از  مانند  شهر 
که  افزوده است  و  کرده  معرفی  قهستان 
بیرجند  آب  دارد.  خانه  هزار  چهار  به  قریب 
همگی  مردمش  و  می شود  تأمین  کاریز  از 

شیعه اند. 
قهستان  قرای  از  را  آن  نیز  اعتمادالسلطنه 
علت  به  را  بیرجند  برخی  دانسته است. 
به  بر  کرده اند  ثبت  »برکند«  آن  کوچکی 
معنای »نصف« و کند به معنای »شهر« در 

مجموع به مفهوم قصبه.

بیرجند نخستین شهر ایران
 که دارای سازمان آبرسانی بوده

که  است  ایران  در  شهر  نخستین  بیرجند 

آبلوله  بنگاه  و  بوده  آبرسانی  سازمان  دارای 
آبرسانی  سازمان  اولین  عنوان  به  بیرجند 
همچنین  شهر  این  می شود.  شناخته  ایران 
سال  در  که  است  ایران  در  شهر  دومین 
آب  لوله کشی  از  تهران  از  پیش  و   ۱۳۰۲

شهری برخوردار شد.
باغ  این است که  افتخارات بیرجند  از دیگر 
اکبریه آن که یکی از بناهای تاریخی شهر 
در  یونسکو  پنجم  و  سی  نشست  در  است، 
سال ۲۰۱۱ میالدی به عنوان میراث جهانی 

یونسکو به ثبت رسید.
سومین  شهر،  این  در  شوکتیه  مدرسه 
عد  -ب  نوین  سبک  به  آموزش  مدرسهء 
است.  تبریز-  رشدیه  و  تهران  دارالفنون  از 
استراتژیک  و  سیاسی  موقعیت  علت  به 
سال  در  کشور  فرودگاه  سومین  بیرجند، 
این  در  بوشهر  و  قلعه مرغی  از  پس   ۱۳۱۲
شهر ساخته شد و تا پیش از جنگ جهانی 
دوم، کنسولگری های انگلستان و روسیه در 

بیرجند مشغول فعالیت بوده اند.
از  بیش  وسعت  با  بیرجند  تاریخی  بافت 
تاریخی،  آثار  تعدد  دلیل  به  هکتار   ۱۲۷
جزو  تاریخی  ابنیه  و  مساجد  حسینیه ها، 
در  تاریخی  و  فرهنگی  ارزشمند  بافت های 
ایران به شمار می رود و بعد از بافت تاریخی 
شهرهای یزد و کاشان از جمله شهرهایی با 

بافت منسجم است.

ثبت محله تاریخی چهار درخت
به عنوان هسته اولیه شهر بیرجند

در فهرست آثار ملی

اهمیت بافت تاریخی بیرجند عالوه بر وجود 
قرار  و  انسجام  در  ارزشمند،  بناهای  تک 
گرفتن این تک بناها در کنار یکدیگر و حفظ 
هسته  که  حالی  در  است  شهر  اولیه  هسته 

اولیه بسیاری از شهرها از بین رفته است.
 محله تاریخی چهار درخت، به عنوان هسته 
به  ملی  آثار  فهرست  در  بیرجند  شهر  اولیه 

ثبت رسیده است.
و  پیچ  و  کج  و  باریک  کوچه های  ساختن 
سبب  و  نبود  علت  بدون  قدیم  در  خم دار 
شود؛  نگهداری  آن  از  آسان تر  که  می شد 
بسیاری از کوچه ها بن بست بودند و هنگام 
شب درهای بن بست ها را می بستند و برای 
صبح  و  می کردند  معلوم  نگهبان  هرکدام 
درها توسط مردان پرقدرت کوچه باز می شد.

خراسان  استان  مرکز  بیرجند  شهرستان 
جنوبی، در دوران اوج شکوفایی و رونق خود 
یعنی دروران قاجاریه، دارای ۱۹ محله بوده 

است.
بیرجند آن روزگار عبارت  گانه  محالت ۱۹ 
بودند از؛ محله چهار درخت، محله شکرآب، 
پایین  محله  خیرآباد،  محله  جوادیه،  محله 

شهر و ....
محالت  این  از  یک  هر  زمان  آن  در 
آنها  بین  در  آما  داشتند  خاصی  ویژگی های 
خصوصیات  لحاظ  به  درخت  چهار  محله 

سرآمد  سیاسی  حتی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آنها به حساب می آمد.

و  قدیمی ترین  محله چهار درخت همچنین 
چرا  بود.  نیز  بیرجند  شهر  محله  معتبرترین 
که این محله به عنوان نقطه مرکزی شهر، 
دارای مساجد، حمام، آب انبار و میدانچه بوده 

است.
وجه تسمیه نام این محله؛ البته از نظر ریش 
نارونی  درخت  چهار  وجود  محل،  سفیدان 
قرار  محل  میدان  طرف  چهار  در  که  است 
چهار  میدان  به  خاطر  همین  به  و  داشته 

درخت و محله چهار درخت شهرت یافت.
کوچکی  آب نمای  محل،  میدانچه  وسط  در 
شاخته شده بود که آب قنات پس از عبور از 
این آب نما به هفت قسمت تقسیم شده و به 
هفت گذر انتقال داده می شده و از این هفت 

گذر به هفت محل منتهی می شده است.
معابری که از این میدانچه منشعب می شده 
و  قلعه  کوچه  کلو،  کوچه  از؛  بودند  عبارت 
کوچه حمام و هر کدام از این معابر فضاهای 

مختلفی را در اختیار داشتند.
محله چهار درخت بیرجند در سال ۱۳۷۱ از 
سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران  آثار ملی  با شماره ۲۳۶۵ در فهرست 

به ثبت رسید.
مدرسه  و  حمام  و  جامع  مسجد  همچنین 
تاریخی و قدیمی این محله نیز در فهرست 

آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
درخت  یک  فقط  آن  از  که  دروازه  محله 
جزو  آن  از  قسمتي  و  مانده  باقي  نارون 

خیابان منتظري شده است.
)مستوفي  ناصح  رضا  محمد  میرزا  محله 
حکیم  خیابان  اوایل  در  که  وقت(  حکومت 

نزاري قرار دارد.
محله گبر آباد  که مجاور قبرستان است و 

زرتشتي ها آنجا سکونت داشنتد.

و  تنگ  که  این  مناسبت  به  کلوکه  محله 
تاریک بوده به این نام موسوم شده و اکنون 

نزدیک سه راه اسدي است.
آن  در  کشاورزان  که  برزگران  محله 
اکنون در جنوب خیابان  و  داشتند  سکونت 

منتظري مي باشد.
محله خیر آباد  که تیمچه حاج حسین امیني 
آباد  خیر  اصل  در  و  بود  شده  واقع  آن  در 
روستایي است که به شهر ملحق شده است.

در  اموات  قدیم  در  قبرستان  که  محله سر 
آنجا دفن مي شدند.

محله ته ده که به پایین شهر معروف است.
محله ته قلعه که قبال پایگاه افسران و درجه 
داران بوده و بعد تلگراف خانه شده و نزدیک 

حسینیه امام رضا مي باشد.
مغازه  آنجا  در  رنگرزها  که  رنگرزها  محله 
داشتند و اکنون به صورت کوچه کم عرضي 

در شمال خیابان منتظري قرار دارد.
محله  تک چاه  که محل عبور آب قصبه 
بوده و مردم براي شستشو ظروف و برداشتن 

آب از آنجا استفاده مي کردند.
نام کارگزار حکومت  به  محله صاحبکار که 

نام گذاري شده و اوالد آنها )حقیقي ها( در 
آنجا خانه دارند.

التجار  ملک  نام  به  که  ملک  حاجي  محله 
بیرجند نامیده مي شد.

محله خواجه ها  که خواجوي ها در آنجا منزل 
داشتند و مسجد خواجه نیز در آن محل بود.

محله  سرپشته  حاجي محمد قلي بیک که 
آنجا  در  بود  حکومت  خاص  کارگزاران  از 

سکونت داشت.
کوچه هندوها که در شمال خیابان جمهوري 
اسالمي بر روي تپه هاي خاکي واقع و محل 

سکونت هندو ها بوده است.
کوچه ته ده که آخرین مرز غربي شهر بوده است.

حاضر  حال  در  کوچه  این  اسدي  کوچه 
تبدیل به خیابان اسدي شده است و اشراف 

و متمکنین آن روز در آن منزل داشتند.
امروز  تمدن  با  کوچه  وضع  حاضر  حال  در 
دارای خودرو  مردم  بیشتر  و  درنمی آید  جور 
خانه  داخل  خودرو  که  دارند  میل  و  هستند 
و  کوچه  به  دادن  خم  پیچ و  و  شود  پارک 
خیابان سبب کندی و ناراحتی و تصادف در 

رانندگی می شود.
وضع اجتماعی روزگار گذشته نه تنها ایجاب 
و  تنگ  کوچه  و  نباشد  خیابان  که  می کرد 
داخل  افراد  بلکه  باشد  کنج دار  و  خمیده 
کوچه خوب یکدیگر را می شناختند و به هم 

اطمینان داشتند.
اطمینان  و  اعتماد  موارد  بسیاری  در 
بیرون  هم  کوچه  از  و  می یافت  گسترش 
و  بزرگ تر  اجتماع  پناه  در  و  می رفت 
فشرده تری به نام کوی که از چندین کوچه 
بزرگان  می گرفت.  شکل  می شد،  تشکیل 
افراد  از  که  می دانستند  خود  وظیفه  کوی 
کوی در مقابل زورگویان حمایت کنند و در 
عوض افراد کوی وظیفه داشتند که نسبت 

به بزرگان مطیع باشند.

غم غربت در محله های قدیمی بیرجند؛ از محله گبرها تا کوچه هندوها

آتش به شکل نقشه ایران - عکس: شیرین باقریقاب عکسراه راست، راه هدایت، راه کج، راه گمراهی - محمد علی خلجیکاریکاتور

یادداشت

شهادت آیت ا... قاضی طباطبایی
 اولین شهید محراب به دست منافقان

آیت ا...  شهید 
قاضي  محمدعلي 
طباطبایي، در سال 
شمسي   ۱۲۹۳
متولد  تبریز  در 
قاضي  شهید  شد. 
سال  در  طباطبایي 

فعالیت  علت  به  اسالمي،  نهضت  شروع  با   ،۴۱
علیه رژیم، توسط مأموران دستگیر و به زندان قزل 
قلعه منتقل و سپس به شهرهاي بافت و کرمان و 
زنجان و پس از آن به عراق تبعید شد ولي پس 
از یکسال به ایران بازگشت و به هدایت مردم و 
پیروزي  تا  و  پرداخت  اسالم  تبلیغ  و  روشنگري 
انقالب اسالمي به مبارزات خود و ارشاد مردم ادامه 
داد. شهید قاضي طباطبایي اولین شهید محراب در 
۱۰ آبان ۱۳۵٨ شمسي، مصادف با عید قربان، نماز 
عید را اقامه کرد و در همان شب در راه مراجعت 
قرار  گلوله  اصابت  منافقین مورد  به منزل توسط 

مي گیرد و به فیض شهادت نائل مي گردد.

29 اکتبر روز جهانی سکته مغزی؛
هر 5 دقیقه یک ایرانی سکته مغزی می کند

۲۹ اکتبر روز جهانی سکته مغزی بهانه ای است 
تا اهمیت این بیماری به مردم و دست اندرکاران 
در  ایرنا، سکته مغزی  به گزارش  یادآوری شود. 
زمان حاضر تبدیل به دومین عامل مرگ و میر 
و  سوانح  از  بیشتر  حتی  و  است  شده  ایران  در 
تصادفات باعث مرگ ومیر هموطنان شده است؛ 
هر پنج دقیقه ای که می گذرد، یک تن در کشور 
به آن مبتال می شود. به عبارتی هر روز ۲٨٨ تن 
از هموطنان سکته مغزی می کنند که اگر جمع 
ببندیم از یکصد هزار تن در سال بیشتر می شود.

 تور کنسرت های محمدرضا گلزار
 در راه است

ارکستر  رهبر  و  کننده  تنظیم  برادران  حامد 
این  کنسرت های  برگزاری  از  گلزار،  محمدرضا 
خواننده خبر داد. به گزارش جام جم آنالین، حامد 

برادران افزود: به امید خدا پس از ماه صفر ابتدا 
آلبوم را منتشر کنیم و پس از آن تور کنسرت ها 

را در سراسر کشور آغاز کنیم.

دانمارک قانونمندترین کشور دنیا 
بی قانون ترین کشور جهان کجاست؟!

جهانی،  عدالت  پروژه  رده بندی  جدیدترین 
قانونمندترین کشورهای دنیا معرفی  را  دانمارک 
رتبه  افغانستان در  رتبه ۱۱، و  استرالیا در  کرده، 
۱۱۱ قرار داده است.به گزارش جام جم آنالین، 
قانونمندترین کشور جهان و  به عنوان  دانمارک 
ونزوئال به عنوان بی قانون ترین کشور جهان در 

صدر این لیست جهانی قرار گرفتند.

پسری که با قلب نصفه زندگی می کند 

با قلب نصف و نیمه به دنیا آمده به  پسری که 
تازگی تولد هشت سالگی خود را جشن گرفت. به 
گزارش جام جم آنالین، این پسر که بن گبسل 

در  است  ساعته   ۲۴ مراقبت  به  نیازمند  دارد  نام 
غیر اینصورت جان خود را از دست می دهد. او در 

شرایطی متولد شد که قلبش بطن چپ نداشت.

حمایت عضو شورای شهر تهران از امیر تتلو

عضو جنجالی و کشتی گیر شورای شهر تهران بعد 
از پادرمیانی و آزادی یک خواننده از زندان ، برای 
وی مراسم تجلیل و تقدیر ترتیب داد. به گزارش 

تابناک، برخی از هواداران تتلو در اینستاگرام عباس 
جدیدی بابت حمایتش از خواننده محبوب شان و 

نقش وی در آزادی این خواننده تشکر کرده اند.



5

فن بیان تان را اینطوری تقویت کنید

آیه روز  

 اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده  اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان
 را مى  آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. زمر آیه ۵۳

حدیث روز  

خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان 
بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند. پیامبر )ص(

فریاد كه سوز دل عیان نتوان كرد
با كس سخن از داغ نهان نتوان كرد
اینها كه من از جفاى هجران دیدم

یک شمه به صد سال بیان نتوان كرد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ویژگی افرادی که انرژی مثبت دارند

دكتر محمود سریع القلم،  مهمترین  ویژگى را 
برشمرده  دارند،  مثبت  انرژى  كه  افرادى  براى 
است. این استاد دانشگاه در وب سایت خود این 

ویژگى ها را بدین ترتیب عنوان كرد:
۱- یک ساعت ۶ صبح روى شن مى نشینند و به 

امواج دریا نگاه مى كنند.
خود  ساعت  به  دیگرى،  صحبت  وسط   -۲ 

نگاه نمى كنند.
۳- به جاى اینکه عصبانى شوند، فکر مى كنند.

۴- كتاب هدیه مى دهند.
۵- وقتى به پارک مى روند خطوط برگ ها را با هم 

مقایسه مى كنند.
۶- اداى آدم خوب را در نمى آورند.

۷- نسبت به هارمونى و زیبایى رنگ هایى كه در 
پوشش خود انتخاب مى كنند، دقت دارند.

بازان سیاست   با  همنشینى  از  بتوانند  تا   -۸ 
 فاصله مى گیرند.

۹- به ندرت شکایت مى كنند.
۱۰- در حد ضرورت حرف مى زنند.

جانب  از  خوردن  لطمه  نگران  كسى   -۱۱ 
آن ها نیست.

اشتباهات،  تکرار  از  جلوگیرى  براى   -۱۲
برنامه ریزى مى كنند.

خود به  فقط  را  هفته  در  روز  نیم  دو   -۱۳ 
 اختصاص مى دهند.

۱۴- بیشتر وقت فکرى آن ها به »چرا«ها مى گذرد 
تا »چه «ها.

۱۵- همسایه هایشان از آن ها بسیار راضى هستند.

ارزش هر چیز در  استفاده آن است

فرد خسیسى طالهایى را در حیاط خانه اش پنهان 
كرد. مدت زیادى گذشت و او هر روز به طالها سر 

مى زد و آنها را زیر و رو مى كرد.
را  همسایگانش  از  یکى  كار  این  روزه  هر  تکرار 
مشکوک كرد. همسایه، یک روز مخفیانه به گودال 
رفت و طالها را برداشت. روز بعد مرد خسیس 
به گودال سر زد اما طالهایش را نیافت. او شروع 
به شیون و زارى كرد و مدام به سر و صورتش 
مى زد. رهگذرى او را دید و پرسید: »چه اتفاقى 

افتاده است؟«
گفت:  رهگذر  كرد.  بازگو  را  حکایت طالها  مرد 
»این كه ناراحتى ندارد. سنگى در گودال بگذار و 
فکر كن كه شمش طالست. تو كه از آن استفاده 

نمى كنى، سنگ و طال چه فرقى برایت دارد؟«
نتیجه: 

در  بلکه  نیست  آن  داشتن  در  ارزش هر چیزى 
استفاده از آن است. چه بسیار افرادى هستند كه 
پولدارند اما ثروتمند نیستند و چه بسیار افرادى كه 

ثروتمندند ولى پولدار نیستند.

اهمیت  ارتباطات  به  كسب وكار  مدیران   
ارتباطات  اگر مى خواهید  زیادى مى دهند. 
الزم  آنچه  بر  تسلط  كنید،  برقرار  مؤثرى 
است بگویید و چگونگى بیان آن، فاكتورهاى 
مهمى هستند. هرچند یکى از عناصر ارتباط 
دارد،  بیش ترى  اهمیت  معموال  كالمى 
شیوه ى صحبت كردن. راههاى زیر در این 

زمینه به شما كمک مى كند.
 ۱. شمرده صحبت کنید

با هر صدا و سرعتى كه صحبت مى كنید، 
شنونده  است.  موفقیت تان  كلید  »وضوح« 
بشنود،  را  كلمات  تمام  باشد  قادر  باید 
این  مى تواند  مبهمى  عبارت  هر  بنابراین 
وضوح را از بین ببرد. درست صحبت كردن 
تمرین  كلمات  صحیح  اداى  و  تلفظ  با  را 
دورام،  شركت  مدیر  شوارتز،  ِكیتى  كنید. 
مهارت  بهبود  موضوع  با  كه  كارگاهى  در 
كالیفرنیاى  در  كسب وكار  براى  سخنرانى 
شمالى برگزار شد، به نکته ى مهمى اشاره 
كرده است: »یکى از كارهایى كه مى توانید 

بیشتر  را  كالم تان  وضوح  تا  دهید  انجام 
كنید، كم كردن سرعت است.«

درباره ى  یا  هستند  نگران  وقتى  افراد   
دارند  تمایل  دارند،  تردید  مى گویند  آنچه 
سریع صحبت كنند. همچنین او مى گوید: 
»شمرده صحبت كردن نه تنها فهم شنونده 
مى كند،  تقویت  شما  صحبت هاى  از  را 
بلکه باعث مى شود مطمئن و آرام به نظر 
برسید.« معیارى خوب وجود دارد تا كیفیِت 
ارزیابى كنید، فرض  را  سرعت صحبت تان 
كنید كه شماره  تلفنى را مى خوانید، فردى 
را  آن  بتواند  باید  شماست،  با  گوشش  كه 
یادداشت كند. براى تمرین سرعِت گفتار، 
رشته ى بلندى از اعداد را بخوانید و حین 
انجام این كار آنها را در هوا یادداشت كنید. 
به ضرب آهنگى  براى رسیدن  تکنیک  این 

عالى است.
۲. با اعتمادبه نفس صحبت کنید

»اِاِ، سالم به همگى، اسم من، اِاِ، امینه.«
ادامه ى  به  كسى  بگویم  باید  متأسفانه 

این  نمى كند.  گوش  سخنرانى  این 
نداشتن  چگونه  كه  مى دهد  نشان   مثال 
اعتماد به  نفس به همه چیز لطمه مى زند، 
مخصوصا به صداى تان.احساس كنید حرفى 
با  است.  خودتان  به  متعلق  مى زنید،  كه 
تمام اعتمادبه نفسى كه در دنیا وجود دارد، 
مى خواهید  كنید  فرض  كنید.  صحبت 
را  محکم  بلوک  تعدادى  كاراته بازى،  با 
به  مى شود  باعث  تردید  اندكى  بشکنید. 

جاى بلوک ها دست هاى شما بشکنند.
۳. منظورتان را به درستی بیان کنید

موقع  اعتمادبه نفس  مورد  در  قبل  نکته ى 
به  مربوط  نکته  این  و  بود  كردن  صحبت 
موضوع  به  توجه  با  كردن  صحبت  لحِن 
با اشتیاق صحبت  مورد بحث است. وقتى 
مى كنند.  حس  را  تفاوت  مردم  مى كنید، 
كمى  و  لطیف  بسیار  نکته ،  این  شاید 
وقتى  حقیقت  در  اما  باشد  نامحسوس 
صداى تان  شود،  طنین انداز  متن تان  در 
نظر  به  متقاعد كننده تر  و  قابل قبول تر 

خواهد رسید.
۴. خودپرستی را کنار بگذارید

براى تقویت این مورد مى توانید خودتان را با 
افرادى احاطه كنید كه بهتر از شما هستند. 
درس هاى  آنها  با  هم جوارى  از  مى توانید 
دیگر،  روش هاى  از  كه  بگیرید  یاد  زیادى 
نیست  امکان پذیر  درس ها  این  آموختن 
كالس ها  در  دهید.  ارتقا  را  مهارت تان  و 
افرادى  از  كه  كنید  شركت  كارگاه هایى  و 
تشکیل شده است كه در حرفه شان از شما 
بهتر هستند. به تجربیات شان گوش كنید، 
ممکن است سخت باشد اما قطعا به بهتر 

شدن تان كمک مى كند.
 ۵. با صدای تان با مالیمت رفتار کنید

برخالف یک نوازنده ى گیتار، پیانو یا طبل، 
شما  كار  ابزار  سخنران،  یک  عنوان  به 
نوازنده هاى  چطور  ببینید  است.  بدن تان 
نگهدارى  موسیقى شان  آالت  از  حرفه اى 
آن  از  تمیز،  را  آن  باوسواس  مى كنند. 
تعمیر  را  شکسته اش  قطعات  محافظت، 

از آن نگه دارى  و در جاى خوب و راحتى 
رفتار  كارتان  ابزار  با  چطور  مى كنند.شما 
مى كنید؟ براى نگه دارى، مراقبت و حفاظت 

از طراوتش چه كارهایى انجام مى دهید؟
 ۶. حواس تان به وضع نشستن

 یا ایستادن تان باشد
ایستادن  یا  نشستن  طرز  دارد  اعتقاد  ِدُور 
تحت تأثیر  را  شما  سخنرانى  مى تواند  هم 
به  نشستن  یا  ایستادن  صاف  بدهد.  قرار 
شما اجازه مى دهد به خوبى نفس بکشید 
داشته  بیشترى  نفوذ  قدرت  صداى تان  و 
مى تواند  هم  سر  دادن  تکان  كمى  باشد. 

مفید باشد.
 اگر چانه تان را باال ببرید و سرتان را كمى 
كج كنید، مى توانید طنیِن صداى تان را كم 
به  شفاف تر  صداى تان  نتیجه  در  و  كنید 
گوش برسد. او مى گوید: »اگر شانه هاى تان 
به هم نزدیک باشد و به سمت سرتان قوز 
داشته باشد، بخش بزرگى از قدرت بالقوه ى 

صداى خود را از دست مى دهید.«

عارفانه روز
براى همه دعا كنید مثل پروردگار كه مهربانیش

بر همه سایه افکنده است  اى دوست مرا دعا كن 
شاید نزدیکتر از من به خدا ایستاده اى   

تنها كسى كه باید دگرگون شود، خودم هستم؛ 
خودم كه دگرگون شوم، همه ى اوضاع و شرایط 

پیرامونم هم دگرگون مى شود.

بسیارى از مشکالت را نباید حل كرد،
بلکه باید منحل كرد،چون زاییدۀ ذهن ماست.

همیشه با افکار زیبایت زندگى كن،چون
 زندگى فقط با فکرهاى تو زیبا مى شود

كاش “دنیا” طورى بود كه هیچکس به كسى 
 “ نیاز” نداشت آنوقت آدمها  “مطمئن” 

مى شدند كسى كه  “سراغشان” را مى گیرد 
“دوستشان” دارد  نه كارشان
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طراح: نسرین کاری                        

براي   - تنقالت  از   -۱ افقي: 
انجام منظور خود همه كاركردن 
۲- مگر - آشفته - پدر شعر نو ۳- 
بي آبرو - سازمان ملي هوانوردي 
و فضایي امریکا - تخت سلطنت 
عالمت    - كردن  حالي   -۴
مصدر جعلي - جایگزین كبریت 
 - زندگاني   - عامیانه  یک   -۵
نشده!   شاد  هنوز   - خسارت 
عاقبت  در   - فضایي  اتوبوس   -۶
كاري نگریستن - خانه انسانهاي 
نخستین ۷- رنج، درد - شناخته 
شده ترین اثر صادق هدایت و از 
مادربزرگ   - ادبیات  شاهکارهاي 
۸- نوعي پارچه نخي مانند متقال 
- كشور عجایب -  از رگهاي مهم 
نامي   - شطرنج  بازنده   -۹ بدن 
گفتن  از  نهي  كلمه   - دخترانه 
۱۰- شیر بیشه - یکي از بخشهاي 
باریک  نان   - اسپانیا  خودمختار 
لوله اي شکل ۱۱- مخفف شاه - 
كشوري در مدیترانه - كناره دریا 
- همگي ۱۲- بسیار پاک - حرف 
ندا - بیماري عفوني ۱۳- پیامبران 
- محکم و قاطع - درودگر ۱۴- 
زمستاني  لباس   - خوش  خواب 
 - وصله هنري ۱۵- كنایه از كار

 بي نتیجه كردن -  با اهمیت
فاش   - چریک   -۱ عمودي: 
 - نظري  حکمت   -۲ عیان  و 
آهنگر   -۳ فرزندزاده   - بساوایي 
همیشه  درختي   - شاهنامه 
و  اشاره   -۴ آشکاركننده   - سبز 
رمز - پوستین - وسیله سنجش 
۵- رنگي براي خودرو - با اعتبار 
- فرودگاه نظامي روسیه ۶- قوم 
 - تکانه   - تلفني  میوه   - آتیال 
خوب نیست ۷- آلودگي - لیست 
- نوعي كامیون ۸- نمره شاگرد 
زرنگ - فن، شگرد - باالي چشم 

۹- كتاب مقدس هندوان - محو 
كردن غم از دل - شهري باستاني 
واقع در بخش مركزي شهرستان 
كنگان در استان بوشهر ۱۰- نفس 
سوزناک - تخته نازک - نیاكان - 
به رخ كشیدن احسان ۱۱- میوه 
ساوه - سربار، باعث زحمت - پول 
ژاپن ۱۲- شنیدن - جدید -كوره 
جنگ  در   - بال  و  زرنگ   -۱۳ 
مي گیرند - گناهکار ۱۴- دشت 
حل  از  ناتوان   - الورید  حبل   -
ناخوشایند   -۱۵ میشود  مشکل 

-نوعي مرورگر محبوب وب
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زادرپهرهچهدلاو1

وبمیتیجانیوبا2

دهازنارقسورال3

درداولاغمکدی4

ومایانکروگهب5

یرسردمرامسما6

چوکنابایبیرال7

هزیواابسالول8

زیواهدرملدتسژ9

اینشورسارختو10

یتکباتاهاوگر11

تسسیررلوکوتا12

وکیاهفساتانرس13

نیابولازهسیای14

گنلالکلملالامک15

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

به چند بازاریاب آقا و خانم نیازمندیم 
 باحقوق ثابت+پورسانت 

05632439520 -09156653830

به چند نفر همکار جهت کار در مغازه 
تعمیر مبل نیازمندیم
09151602018 

آگهی همکاری
به یک کافی من نیازمندیم

09151104997

استخدامی پخش مروارید نگین دربند
عرصه کننده بهترین برندهای مواد غذایی و شوینده

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند است.

شرایطجنسیتعنوان شغلی
--آقابازاریاب حضوری 

روابط عمومی باالخانمبازاریاب تلفنی
آشنا به کامپیوترخانممنشی

تلفن هماهنگی: 09155619386 - 05632320138
09158630031 - 09154811449

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09۱۵۶۶۶۶۶07

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شرکت لبنیات پگاه به یک نفر 
ویزیتور دیپلم به باال با حقوق 
قانون کار + بیمه نیازمند است.
متقاضیان می توانند به آدرس: 
بلوار شهدای عبادی - میدان 
ابن حسام )میدان معصومیه( 

شرکت پگاه مراجعه نمایند.

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

به یک صندوقدار خانم مسلط به 
کامپیوتر و روابط عمومی باال جهت 

کار در غذای آماده نیازمندیم.
32442981

09155624508

کارخانه شیر ستره درنظر دارد جهت کادر 
فروش خود راننده با خودرو )نیسان( 

استخدام نماید از متقاضیان خواهشمندیم 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

32222398 تماس حاصل فرمایند.
ساعت تماس: 8 تا 13

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

09151630435 -09159621311

فروشی: آپارتمان 100متری واقع در خیابان شهید 
مفتح 30 ، پالک 32، طبقه دوم، واحد4 باتمامی امکانات  

فی: کارشناسی   09157266561

رستوران هتل مقدم
با کلیه امکانات، رهن و اجاره داده می شود

09151614504 

سوپر مارکت فروشی حاشیه 
خیابان 15خرداد تقاطع مدرس 

09365265561

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

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
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

دزد و پریارونـد

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل، درب و پنجره دسته 

دوم، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی
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برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در دانشگاه بیرجند 
به مناسبت هفته تربیت بدنی

کاری- به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات و برنامه های 
دانشجویی و کارمندی  با شرکت گروه های مختلف  متعدد ورزشی 
برگزار شد.  مسابقات شنا در مواد کرال سینه و قورباغه، فریز بی، 
پرتاب حلقه، دارت و همایش پیاده روی با شرکت بیش از 50 نفر از 
دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ها، اعضای هیئت علمی و کارکنان 
خواهر دانشگاه برگزار گردید و نفرات برتر هر رشته مشخص شدند. 
در این راستا طرح مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی در سطح خوابگاه 
پرتاب دارت،  برادران مسابقات  اجرا شد. در بخش  دانشجویی  های 
فوتبال دستی انسانی، شوت نامتعادل، پرتاب حلقه، شنا در دو ماده 50 و 
100 متر و تنیس روی میز در خوابگاه های دانشجویی و اماکن ورزشی 
از دانشجویان پسر برگزار شد. همچنین  دانشگاه با شرکت 163 نفر 
مسابقات پرتاب دارت، شنای 25 و 50 متر آزاد و همایش پیاده روی 
با حضور 150 نفر از اعضای هیئت علمی و کارمندان برگزار گردید.

معرفی برترین های مسابقات موتورکراس استان

با  موتورکراس  رشته  در  استان  قهرمانی  موتورسواری  مسابقات 
شرکت 30 موتورسوار در کالس های  65، 250 و 450 سی سی و 
سوپر در پیست موتورکراس سرایان برگزار شد. به نقل از خبرگزاری 
صدا و سیمای استان، در کالس 65 سی سی آقایان سینا داشگر، 
 250 کالس  در  سرایان،  از  جوزانی  سجاد  و  میرزایی  محمدجواد 
و  زاده  ترابی  علیرضا  و  قاین  از  زاده  قربان  سعید  آقایان  سی سی 
امیرحسین جمال از سرایان، در کالس 450 سی سی آقایان محمد 
سوپر  کالس  در  و  سرایان  از  احمدی  رضا  و  بقالی  جالل  خانی، 
یوسفی  و جمال  قاین  از  زاده  قربان  از سرایان، سعید  محمد خانی 
از سرایان به ترتیب در رده های اول تا سوم ایستادند. نفرات برتر این 
مسابقات 14 آبان به رقابت های قهرمانی کشور در یزد اعزام می شوند.

طالی قهرمانی کاراته جهان به گنج زاده رسید 

مسابقات  طالی  مدال  به  ایران  وزن  سنگین  کای  کومیته  ایرنا- 
قهرمانی جهانی در اتریش دست یافت. بیست و سومین دوره رقابت 
های کاراته قهرمانی جهان که از روز چهارشنبه با حضور هزار و 24 
کاراته کا از 118 کشور جهان در شهر لینز اتریش آغاز شده است، 
کومیته  مختلف  اوزان  پایانی  و  بندی  رده  دیدارهای  برگزاری  با 
)مبارزه( در حال برگزاری است. که در وزن به اضافه 84 کیلوگرم 
کومیته مردان، سجاد گنج زاده در فینال به مصاف اشرف اوکن از 
مراکش دارنده دو مدال طالی لیگ جهانی سال 2016 رفت. این 
مبارزه تماشایی در وقت قانونی با تساوی 3 بر 3 همراه شد، اما در 
داد و موجب شد  انجام  را  متعددی  زاده حمالت  مبارزه گنج  طول 
رای  با  نهایت  در  بدهند.  مراکش  نماینده  به  اخطار  داوران سه  تا 

داوران گنج زاده به عنوان برنده و قهرمان این وزن معرفی شد.

LDLgfhfghfhfhfhfh

بی احتیاطی پدر در جابجایی کامیون 
مرگ پسر بچه 3 ساله اش را در قاین رقم زد

میری- فرمانده انتظامي شهرستان قاین از فوت پسر بچه 
ای 3 ساله بر اثر بی احتیاطی پدرش در جابجایی کامیون 
خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ اسماعیل 
واعظی در تشریح این خبرگفت: با دریافت خبري از طریق 
مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر حادثه  منجر به 
نیمبلوک، بالفاصله  فوت در شن شویی شهرک صنعتی 
مأموران جهت بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شدند. وي 
افزود: مأموران با حضور در محل دریافتندکه شخصی هنگام 
جابجایی کامیون از روی سر فرزندش که در حال بازی بوده 
عبور کرده که بر اثر این حادثه فرزندش در دم کشته شده است.

کچاپ جزء مواد شیمیایی اسیدی
قبل از خواب نخورید !

سس کچاپ به لطف وجود گوجه فرنگی بسیار 
اسیدی است. در تهیه کچاپ عالوه بر اسید که 
به طور طبیعی در این سس وجود دارد، از مواد 
شیمیایی هم استفاده می شود که سطح اسیدیته 
دل  سر  سوزش  باعث  و  برده  باال  را  سس 

می شود،  سس پاستا  هم باعث بروز سوءهاضمه 
و سوزش سر دل در افراد می شود. متخصصان 
تغذیه به افرادی که مستعد ابتال به سوء هاضمه 
سس  حتی االمکان  می کنند  توصیه  هستند، 
گوجه فرنگی نخورند، چون وقتی برای خوابیدن 
روی تخت دراز می کشید، روند هضم غذا کند 
می شود. از سوی دیگر، موقعیت افقی شما باعث 
می شود که سوزش سر دل بدتر از همیشه شود.

انگور قرمز برای پیشگیری از سرطان 
و درمان آلزایمر

انگور قرمز یعنی سالمتی، یعنی تندرستی و نشاط. 
با وجود اینکه انگور سفید نیز خواص زیادی برای 
آنتی اکسیدان  حاوی  قرمز  انگور  اما  دارد  بدن 
بیشتری است. طبق نتایج پژوهشی که در ایاالت 
متحده آمریکا انجام شده، رسوراترول از پیشرفت 

آنتی  آلزایمر جلوگیری می کند. قدرت  بیماری 
اکسیدانی انگور قرمز برای افزایش قدرت حافظه 
و محافظت بدن از ابتال به بیماری آلزایمر موثر 
است. رسوراترول تأثیر تخریب سلول های عصبی 
در مراحل اولیه بیماری را کاهش می دهد. عالوه 
بر این، این آنتی اکسیدان به اندازه چای سبز 
و حتی بیشتر از آن در کنترل و پیشگیری از 
بیماری آلزایمر موثر است. متخصصان بر این 
بهبود  به  انگور قرمز  باور هستند که مصرف 
چشمگیر عملکرد مغز ما کمک می کند. پس 
برای در امان ماندن خاطرات زندگی تان انگور 
قرمز  انگور  مصرف  نکنید.  فراموش  را  قرمز 
مانند  متعددی  های  بیماری  از  پیشگیری  به 
سرطان سینه و سرطان کلورکتال نیز کمک 
می کند. به عقیده متخصصان آنتوسیانین های 
موجود در انگور قرمز برای جلوگیری از رشد و 
تکثیر تومورهای سرطانی موثر عمل می کنند. 
در عین حال قدرت ضدالتهابی این میوه باعث 
کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی هم می شود.

نوشیدنی های شیرین، ممنوع !

از خوردن نوشیدنی های شیرین اجتناب کنید؛ 
زیرا سیستم تنظیم کننده مغز نمی تواند از عهده 
کالری های موجود در آن برآید. سلول های عصبی 
در هیپوتاالموس به طور معمول نمی تواند کالری 
مصرف شده را با انرژی سوزانده شده از طریق 
شیرین  نوشیدنی های  دهد.  مطابقت  ورزش 

کاهش  جامد  غذاهای  همانند  را  گرسنگی 
نمی دهد. به همین خاطر مقدار بیشتری از این 
نوشیدنی ها مصرف می شود. از آنجایی که بیشتر 
افراد از سیگنال های گرسنگی و سیری خود به 
به  می کنند،  استفاده  خوردن  راهنمای  عنوان 
سیستمی که بتواند به درستی کار کند نیاز خواهند 
داشت. پس می توان با مصرف غذاهای کامل، 
ورزش و نخوردن نوشابه این مشکل را حل کرد.

خوشمزه های خطرناک!!

بعضی از ما متاسفانه فکر می کنیم که سالمتی 
اندازه  به  هرچیز  از  چنانچه  و  است  اعتدال  در 
اعتدال مصرف شود دیگر هیچ ضرری نخواهد 
داشت و بدن پاسخی منفی نشان نخواهد داد؛ 
اما واقعا اینطور نیست. بعضی غذاها یعنی دست 
و پنجه نرم کردن با مریضی و سرطان. مانند: 

1- نوشابه گازدار 2- چیپس و سیب زمینی سرخ 
شده 3- انواع دونات )نان سرخ شده( 4- انواع 
کیک ها و بیسکوییت ها و کلوچه های آماده 5- 
گوشت های فرآوری شده )سوسیس، کالباس و 
...( 6- غذاهای کنسرو شده 7- انواع کره حیوانی 
اصالتا  مارگارین  واقع  در  )مارگارین(:  گیاهی  و 
یک نوع روغن هیدروژنه می باشد و روغنهای 
هیدروژنه بیشترین مقدار ترانس را دارا می باشند.

در زمستان، هویج فراموش نشود !

هویج به دلیل دارا بودن مواد مغذی متعدد برای 
سالمت بدن بسیار مفید است. مواد مغذی که در 
این گیاه یافت می شود شامل بتاکاروتن ویتامین 
BKCE، پتاسیم، منگنز، سدیم، فلوراید، منیزیوم، 
آهن و ... است. هویج برای سالمت معده و طحال 
مفید است. شب کوری، سرفه، سرماخوردگی و 

نفخ طوالنی مدت را درمان می کند. مصرف 
هویج خطر بیماری قلبی، فشار خون باال و انواع 
سرطان را نیز کاهش می دهد. همینطور انرژی 
آن خاصیت  و خام  بخشد  بدن می  به  زیادی 
ضدعفونی کنندگی دارد. آب تازه هویج، استرس 
و خستگی مفرط را برطرف می کند. برای پوست، 
مو و استخوان مفید است. اسهال را درمان و آب 
آن از بروز عفونت های متعدد جلوگیری می کند.

داده نما،

با هوشیاری مأموران انتظامي نهبندان؛ محموله میلیاردي گوشي قاچاق به مقصد نرسید

مالئی- فرمانده انتظامي استان از کشف محموله گوشي تلفن همراه قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد. سردار 
مجید شجاع درگفتگو با آوا گفت: در راستاي اجراي برنامه ها و تدابیر قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تشدید برخورد 
آغاز کردند. وي  را  بازرسي خودروهاي مشکوک  و  نهبندان طرح کنترل،گشت زني  انتظامي  قاچاقچیان، مأموران  با 
افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهاي عبوري به دو دستگاه سواري پراید و مگان مشکوک شدند و خودروها را به 
الین بازرسي هدایت کردند. سردار شجاع بیان داشت: مأموران پس از هماهنگي با مقام قضائي در بازرسي از خودروها 
تعداد 127 دستگاه گوشي تلفن همراه با مارک هاي که فاقد هر گونه مدارک گمرکي بود کشف کردند. شجاع تصریح 
کرد:کارشناسان ارزش ریالي کاالي قاچاق کشف شده را یک میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه دو دستگاه 
خودرو توقیف و سه متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند. سردار شجاع خاطر 
نشان کرد: قاچاق موجب انحراف سرمایه از مسیر اصلي و در نهایت کاهش تولید ملي و گسترش فقر و بیکاري در جامعه 
و به خطر افتادن سالمت ملي مي شوند لذا از شهروندان تقاضا مي شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت قاچاقچیان و یا فروش 
اجناس قاچاق با اطالع به موقع و تماس با مرکز فوریت هاي پلیسي 110، پلیس را در شناسایي و دستگیري مجرمان یاري کنند.

خستگی و خواب آلودگی راننده تریلی و برخوردش با دوربین های کنترل سرعت 
در کیلومتر 30 محور بیرجند - قاین، منجر به کشته شدن وی در محل شد. 

واژگونی سواري پراید در محور گناباد - قاین
یك کشته و چهار مجروح برجای گذاشت

حسینی- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از  واژگونی یک دستگاه سواری 
پراید در محور گناباد -قاین با یک کشته و چهار مجروح خبر داد. سرهنگ 
حسین رضایي در گفتگو با آوا عنوان کرد: روز جمعه با اعالم مرکز فوریت 
های پلیسی 110مبنی بر تصادف در محور اصلي گناباد- قاین، 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 سواري 
پراید به علت نامعلومي واژگون شده است که در این سانحه رانندگی، یک نفر 
از سرنشینان خودرو کشته و چهار نفر دیگر به شدت مجروح و جهت مداوا به 
بیمارستان منتقل شدند. سرهنگ رضایي به رانندگان محترم توصیه کرد قوانین و 
مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

فاصله بين سر و تكيه گاه باید تا حد ممكن كم باشد.

اگر این فاصله بيشتر از ٧ سانتي متر باشد،

ریسك آسيب شالقي گردن افزایش مي یابد.

قابل توجه رانندگان گرامی :

داده نما،

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، 

جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهریاری         

32229117
    0915 164  3778

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

ایمن سازی خانه در برابر وقوع زلزله نیاز به همکاری و آگاهی تمام افراد خانواده دارد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

مصون سازی و پایداری کشور با اقدام  و عمل به پدافند غیرعامل 
مصون سازی کشور با عمل انقالبی، جهاد کبیر و مقابله با نفوذ دشمن

کمیته پدافند غیرعامل فرمانداری شهرستان بیرجند

ویزا 180 هزار تومان، اتوبوس ایران 230 هزار تومان
اتوبوس عراق 250 هزارتومان، جمع 660 هزار تومان

ویزا، اتوبوس دربست ایران و عراق، اسکان در کربال
اقساط قرض الحسنه

جمعیت جوانان سرزمین 
خورشید برگزار می کند

سفر اربعین حسینی )ویژه برادران(

آدرس دفتر مرکزی: بیرجند، حدفاصل میدان ابوذر و طالقانی 1
056-32232000



7
ورود 12 نفر توریست از کشورهای ایتالیا و سوئیس به کویر و بیابان جهانی لوت

دادرس مقدم- معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان از ورود 12 نفر گردشگر از 9 آبان ماه 
لغایت 14 آبان سال جاری خبر داد. این گردشگران که ایتالیایی و سوئیسی هستند به نهبندان و کویر لوت سفر خواهند کرد. وی افزود: این گردشگران از طریق 

جاده اصلی شهداد- نهبندان از حوزه استان کرمان خارج و وارد حوزه استان شده و به سمت نهبندان جهت بازدید از کناره بزرگ ریگ لوت حرکت خواهند نمود.
یکشنبه * 9 آبان 1395 * شماره 3638

7
طرح های مطالعاتی
برای مردم استان
»آب« نمی شود

نماینده  شبستان- 
زیرکوه  و  قائن  مردم 
بر  تاکید  با  مجلس  در 
مطالعات  طرح  اینکه 
در  استان  به  آبرسانی 
حال حاضر برای استان 

زمانی  طرح  این  ظاهرا  گفت:  شود«  نمی  »آب 
به نتیجه می رسد که روستاهای خراسان جنوبی 
کرد:  اظهار  فالحتی  باشند.  شده  سکنه  از  خالی 
دولت باید توجه جدی به خشکسالی استان داشته 
با  وی  کند.  درک  را  شده  ایجاد  بحران  و  باشد 
اشاره به اینکه نمایندگان مردم استان در مجلس 
با مسئوالن مختلف درباره کم آبی و خشکسالی 
به  رسیدگی  اما  اند  داشته  مکاتباتی  استان  های 
کرد:  تصریح  است،  دولت  وظیفه  مشکالت  این 
استانهای  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  بحث 
شرق کشور جای امیدواری دارد اما تاکنون نتیجه 
گیری و خبر قطعی نداشته است. وی از استاندار 
خواست بحران آبی موجود در استان را مدیریت 
ارائه  ماهه  مدت شش  کوتاه  برنامه  یک  و  کند 

دهد  که در صورت موفقیت،  تداوم یابد.

بی عدالتی عامل اصلی فاصله طبقاتی
در کشور است

بر  تاکید  با  استان  نماینده ولی فقیه در  تسنیم- 
اینکه دین اسالم مبتنی بر عدل پایه گذاری شده 
است گفت: دلیل اصلی فاصله طبقاتی در کشور 
عدالت  اساس  بر  ثروت ها  اگر  و  است  بی عدالتی 
آیت ا...  می شوند.  بی نیاز  مردم  همه  شود  توزیع 
بانک  شعب  امور  کارکنان  با  دیدار  در  عبادی 
صادرات اظهار کرد: ممکن است سیستم اسالمی 
گرفتار سیستم در عمل شود که نتیجه آن اختالس، 
وام های چند میلیاردی و حقوق های نجومی است. 
سرپرست مدیریت شعب بانک صادرات استان نیز با 
بیان اینکه همه سپرده ها تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 
صندوق میزان به مردم پرداخت شده گفت: بانک 
صادرات از سال گذشته تاکنون معادل 4۸ میلیارد 

ریال وام ازدواج به جوانان پرداخت کرده است.

اقدامات پژوهشی دانشگاه ها
بر اساس نیازهای منطقه باشد

مهر- استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه 
نیازهای  باید  پژوهشی  های  اجرای طرح  از  قبل 
پژوهشی  های  طرح  گفت:  شود،  احصاء  استان 
حل  راستای  در  و  نیازها  اساس  بر  دانشگاه ها 
مشکالت استان اجرا شود. پرویزی در جمع اعضای 
طرح  اظهارکرد:  بیرجند  دانشگاه  رئیسه  هیئت 
های پژوهشی و تحقیقاتی استان باید با همکاری 
دانشگاه ها و بر اساس نظر اساتید دانشگاهی انجام 
شود. وی خواستار توسعه رشته های آموزشی در 
رشته  باید  افزود:  و  شد  تحصیلی  مختلف  مقاطع 
های جدید را باتوجه به نیاز منطقه راه اندازی کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه باید نشست های تخصصی 
دانشجویی را در محیط دانشگاه دنبال کنیم، گفت: 
پیگیری  آماده  دانشگاه  مشکالت  حل  زمینه  در 

موضوعات در سطح وزارتخانه ای هستیم.

راه اندازی پرواز ویژه اربعین
از بیرجند به عتبات عالیات 

قاسمی- مدیر عامل شرکت مرکزی کارگزاران 
بار  اولین  برای  این شرکت  استان گفت:  زیارتی 
اقدام به راه اندازی پرواز ویژه اربعین از بیرجند به 
عتبات عالیات با تاریخ 22 آبان رفت و تاریخ 6 
آذر برگشت نموده است. وی ادامه داد: متقاضیان 
به  بلیط  رزرو  جهت  توانند  می  اربعین  سفر 
تلفن  با  یا  و  مراجعه  استان  زیارتی  مجاز  دفاتر 

324499۵۵ تماس حاصل نمایند.

استقرار دو موکب امدادی و بهداشتی
از خراسان جنوبی در کاظمین

پزشکی  جامعه  بسیج  مدیرسازمان  برزجی- 
خراسان جنوبی و مسئول کمیته بهداشت و درمان 
ستاد اربعین استان از استقرار دو موکب امدادی و 
بهداشتی از خراسان جنوبی در کاظمین خبر داد. 
این  اعالم  با  خبرنگارآوا  با  گفتگو  در  فخر  دکتر 
خبر افزود: این موکب ها با همکاری بسیج جامعه 
سایر  و  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه   ، پزشکی 
دست اندرکاران ستاد بازسازی عتبات عالیات امسال 
برای اولین بار به صورت منسجم و یک جا مستقر 
شده اند. وی با بیان اینکه 26 پزشک عمومی و 
خدمات  زایرین  به  ها  موکب  این  در  متخصص 
پزشکی می دهند یادآور شد: این پزشکان در زمینه 
پیراپزشکی  کادرسرستازی،   ، دندانپزشکی  های 
تاکید  با  بهداشتی خدمات دهی می کنند. وی  و 
بر اینکه کلیه این خدمات رایگان ارایه خواهد شد 
گفت: مدت حضور این پزشکان 12 روز می باشد. 

فرمانده جدید گردان امام حسین )ع( 
شهرستان بشرویه معرفی شد

ایرنا- فرمانده جدید گردان هشتم امام حسین)ع( 
شهرستان بشرویه روز شنبه در مراسمی با حضور 
فرمانده تیپ مردم پایه سپاه انصار الرضا )ع( استان 
سرهنگ  زحمات  از  مراسم  این  در  شد.  معرفی 
هاشمی  مهدی  سید  و  قدردانی  فر  زرین  حسین 
حسنی به عنوان فرمانده جدید گردان امام حسین 

)ع( شهرستان بشرویه معرفی شد.

تعطیلی یک جایگاه سی ان جی فردوس 

در پی عدم  افزایش کارمزد

سربازی- بیش از ده روز است که یکی از دو 
جایگاه گاز سی ان جی فردوس واقع در حاشیه 
میدان امام رضا)ع( تعطیل شده است. قرار گرفتن 
امام  زائران  و  در مسیر عبور مسافران  این شهر 
اعتراضات  و  آنها  سرگردانی  موجب  هشتم)ع( 
مردمی گردیده است.شهردار فردوس درباره این 
مشکل گفت: طبق ضوابط باید شهرداری، بهره 
برداری و نگهداری جایگاه را به بخش خصوصی 
خاوران  شرکت  اساس  این  بر  که  کند،  واگذار 
عهده  بر  را  جایگاه  ازاین  برداری  بهره  کار  گاز، 
مشکل  کرد:  تصریح  مقدم  حالج  حمید  دارد. 
اصلی تعطیلی این جایگاه ویا جایگاه های دیگر 
و  گاز  قیمت  نیافتن  افزایش  و کشور،  استان  در 
به گفته وی  ازسال94 است.  دار  کارمزد جایگاه 
مطرح  کشوری  مشکلی  عنوان  به  موضوع  این 
هزینه  نتوانند  برداران  بهره  موجب شده  و  است 
نگهداری  کارگران،  دستمزد  به  مربوط  های 
و  آب  های  هزینه  افزایش  و  قطعات  تامین  و 
بپردازند. را  شود  می  بیشتر  ساله  هر  که  برق 

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای هر متر 
مکعب گاز، جایگاه داران فقط 7۰۰ ریال کارمزد 
از  و  ها  هزینه  رفتن  باال  که  کنند  می  دریافت 
 ،94 سال  از  مبلغ  این  ماندن  ثابت  دیگر  طرف 
گازشده  اداره  به  مزبور  جایگاه  بدهکاری  موجب 
یک  بدهی  کرد:  اضافه  فردوس  شهردار  است. 
طرف  از  گازآن  قطع  موجب  جایگاه،  این  ماهه 
در  بردار  بهره  پیمانکار  و  شد  فردوس  گاز  اداره 
حال پیگیری پرداخت بدهی مذکور برای اتصال 
دوباره گاز می باشد. حالج مقدم گفت: شهروندان 
الغدیر  میدان  حاشیه  جایگاه  از  فعال  توانند  می 
نماینده محترم  با  تاکید کرد:  کنند. وی  استفاده 
مردم در مجلس و استانداری مکاتباتی انجام شده 

و به طور جد پیگیر هستیم تا مشکل رفع شود.

نواختن زنگ استکبار ستیزی
در مدارس استان

امین جم - مسئول بسیج سازمان دانش آموزی 
سپاه با بیان اینکه استکبار ستیزی از اهداف عالیه 
نظام جمهوری اسالمی است عنوان کرد: در روز 
12 آبان ماه ساعت ده صبح زنگ استکبار ستیزی 
در همه مدارس استان نواخته خواهد شد. اردونی 
صبح دیروز در دیدار با نماینده ولی فقیه با بیان 
کار دیگری  با هیچ  نور  راهیان  اردو های  اینکه 
قابل مقایسه نیست افزود: راهیان نور بزرگترین 
کارکرد های فرهنگی را دارد. نماینده ولی فقیه با 
بیان اینکه امروز دنیا صحنه ی یک جنگ تمام 
عیار است افزود: امروزه دنیا حالت دوقطبی پیدا 
آمریکا  به سرکردگی  قطب  یک  که  است  کرده 
و همراهانش و طرفداران نظام سلطه و دیگری 
قطب عدالت است که امید داریم این جریان به 

ظهور حضرت مهدی)عج( منجر می شود.

85 درصد از شکارچیان غیر مجاز
 در مناطق آزاد استان بوده اند

کاری- مسعود مستقیم فرمانده یگان حفاظت 
و  متخلف  نفر   326 دستگیری  از  زیست  محیط 
شکارچی غیرمجاز در مناطق استان  در 19 ماهه 
این  از  گذشته خبر داد و گفت: حدود یک سوم 
متخلفین )1۰7 نفر( با تالش محیط بانان استان 
وحش  حیات  مجاز  غیر  شکار  انجام  از  قبل  و 
دستگیر شدند. وی بیان کرد: در حال حاضر تعداد  
حراست  و  حفاظت  وظیفه  بان  محیط  نفر    74
محیط  حفاظت  مدیریت  تحت  و  آزاد  ازمناطق 

زیست خراسان جنوبی را برعهده دارند.

 کشف الشه یک قطعه پرنده در معرض 
خطر انقراض در شهرستان نهنبدان

مرزی  هنگ  ماموران  هوشیاری  با  کاری- 
دام  در  هوبره  قطعه  یک  شکارچیان  نهبندان 
اداره  رئیس  شکرگزار  شدند.  گرفتار  قانون 
با  نهنبدان  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 
متخلف   نفر شکارچی  دو  گفت:  خبر  این  اعالم 
های  گونه  از  هوبره  قطعه  یک  شکار  به  اقدام 
نادر و در معرض خطر انقراض در منطقه مرزی 
چکاب  نموده بودند توسط ماموران هنگ مرزی 
بندان شناسایی و دستگیر شدند. وی ادامه داد: 
قانونی تحویل  پرونده متخلفین جهت رسیدگی 

قضایی شهرستان نهبندان شد.

کسب عنوان برترین ها توسط شرکت 
کننده استان در رویداد سفره ی ایرانی

چهارمین  اختتامیه  مراسم  در  مقدم-  دادرس 
از  گردشگری  فرهنگ  ایرانی،  سفره  رویداد 
آشپزهای  بخش  دو  در  استان  کنندگان  شرکت 
برتر و رستوران های برتر تقدیر به عمل آمد. این 
رویداد که با حضور چهار استان خراسان رضوی، 
جنوبی، شمالی و سمنان به مدت سه روز در هتل 
برتر  نفرات  معرفی  با  شد،  برگزار  مشهد  میثاق 
برتر  آشپزهای  بخش  در  داد.  پایان  خود  کار  به 
در  و  جنوبی  خراسان  از  کاخکی  زاده  نقی  بتول 
بخش رستوران های برتر نیز هتل ایرانگردی و 

جهانگردی بیرجند جزو برگزیدگان بودند.

و  استکبارستیزی  ستاد  رئیس  جم-  امین 
گرامی داشت یوم ا... 13آبان گفت: راهپیمایی 
یوم ا... 13 آبان در روز پنجشنبه این هفته در 

بیش از 3۰ نقطه از استان برگزار می شود.
در  ابراهیمی  االسالم  دیروز حجت  صبح 
آغاز  در  ما  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع 
هفته شروع انقالب اسالمی که نهایتا منجر 
به پیروزی انقالب اسالمی شد، عنوان کرد: 

تاریخ  در  واقعه  مهمترین  13آبان  مناسبت 
معاصر ایران اسالمی است که بعد از انقالب 
با فتح النه جاسوسی آمریکا در واقع انقالب 
دوم را رقم زدند. وی با اشاره به اینکه شهید 
پاسدار  شهید  دراستان،  آبان   13 شاخص 
داد:  ادامه  است  رحیمی  احمد  سید  دکتر 
از  و  بیرجند  سپاه  ی  فرمانده  اولین  ایشان 
کسانی بود که در فتح النه جاسوسی در کنار 

سایر دانشجویان حضور فعال داشت.
تشریح  در  استکبارستیزی  ستاد  رئیس 
روز  کرد:  بیان  جاری  هفته  های  برنامه 
یکشنبه دیدار با نماینده ولی فقیه به همراه 
خواهیم  را  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
برنامه  اجرای  از  همچنین  ابراهیمی  داشت. 
ادای احترام به شهدا و شهید احمد رحیمی، 
محل  در  ستیزی  استکبار  نمایشگاه  افتتاح 

نگارخانه سینما بهمن و دیدار با خانواده شهید 
احمد رحیمی در صبح دوشنبه خبر داد.

ساعت  شنبه  چهار  روز   کرد:  اضافه  وی 
ده صبح، زنگ استکبار ستیزی در دبیرستان 
هاجر همزمان با تمام مدارس استان نواخته 
یوم  گرامیداشت  ستاد  رئیس  شد.  خواهد 
برای  توضیح شده  اقالم  افزود:  آبان  ا... 13 
قطعه   7۰۰ از  بیش  آبان،   13 راهپیمایی 

بنر،12 هزار برگ پوستر و یک هزار سی دی 
با موضوع استکبار ستیزی در بین شهرستان 

های استان توزیع خواهد شد.

برگزاری راهپیمایی 13 آبان در 30 نقطه استان

رحیم آبادی- ازسال تحصیلی ۸۸ تا کنون 
2 میلیون دانشجو وطلبه درس دفاع مقدس 
را گذرانده اند و دانشگاه پیام نور دراین زمینه 
حفظ  بنیاد  آموزش  مدیر  رادارد.  اول  رتبه 
آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور روز 

گذشته درهمایش یک روزه اساتید درس دفاع 
با  دانشگاهها  فرهنگی  مسئوالن  و  مقدس 
اظهار کرد: 3۵۰۰ کالس  این مطلب  اعالم 
دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی کشور وجود 
داردو12۰۰استاد درهرترم2واحد درس آشنایی 

با علوم ومعارف دفاع مقدس را ارائه می دهند.
یارمحمدی افزود: تاکنون 29 دوره آموزشی 
درکشور  دانشگاه  استاد  آموزش 29۵۰  برای 
دارای  ها  آن  تمامی  که  است  شده  برگزار 
سابقه تدریس در دانشگاه، مدرک کارشناسی 
ارشد ورزمنده هستند. وی بااشاره به مصوبه 
646 شورای عالی انقالب فرهنگی در3۰ تیر 
13۸۸ تاکید کرد: تدریس درس دفاع مقدس 
دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پیش بینی 
مباحث مربوط به دفاع مقدس درکتب درسی 
مدارس و دانشگاه ها از مهمترین موارد این 
نتایج  با برشمردن  یارمحمدی  مصوبه است. 
ها  دردانشگاه  مقدس  دفاع  درس  تدریس 

دفاع  مفاهیم  بار  اولین  برای  نمود:  تشریح 
وارد  وعلمی  مند  نظام  صورت  به  مقدس 
دولتی  عالی  آموزش  وموسسات  ها  دانشگاه 
وغیر دولتی شده که بایستی تقویت وتوسعه 
از  بیش  داد: ساماندهی  ادامه  داده شود. وی 
2۵۰۰ استاد این درس و ایجاد کارگروه های 
دفاع مقدس در وزارت علوم، سازمان مرکزی 
دانشگاه  از  تعداد ی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
واحد   2 تدریس  نتایج  دیگر  از  کشور  های 
مقدس  دفاع  ومعرف  باعلوم  آشنایی  درس 
است.مدیرآموزش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس کشور رشته های تحصیلی 
کارشناسی  درمقطع  را  اجرا  درحال  مصوب 

دفاع  ادبیات  مقدس،  دفاع  جغرافیای  ارشد، 
پایداری درمقطع کارشناسی  وادبیات  مقدس 
نمود.  عنوان  مقدس  دفاع  ومعارف  علوم 
دفاع  های  ارزش  ونشر  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس استان نیز دراین همایش از ارائه درس 
دفاع مقدس عالوه بر دانشگاه ها، برای طالب 
حوزه علمیه خبر داد وگفت: دراکثر دانشگاه 
می  ارائه  درس  این  جنوبی،  خراسان  های 
شود. سرهنگ قاسمی بابیان اینکه نباید تنها 
بلکه  اکتفا شود  دفاع مقدس  به طرح درس 
تأکید  نیزتوجه داشت،  امور پژوهشی  به  باید 
پایگاه  یک  به  باید  مقدس  دفاع  کرد:درس 

فرهنگی وارزشی تبدیل شود.

ساماندهی بیش از 2500 استاد درس آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس

بوستان  نامگذاري  آیین  مالئی- 
سم  علم  پدر  مود  باللي  مهدي  پروفسور 
شناسی ایران در پارک فاطمیه مهرشهر با 
حضور اعضاي شوراي اسالمي شهر، رئیس 
مدیران  از  جمعي  و  استان  نخبگان  بنیاد 
شهرداري و پرفسور باللی مود برگزار شد. 

هزینه 250 میلیون ریال
این  در  بیرجند  شهردار  مدیح  عباسعلی 
شهریور  در  پارک  این  کرد:  عنوان  باره 
مساحت  افزود:  وی  شد.  افتتاح  امسال 
باشد  می  مربع   متر   ۸2۰ و  هزار   9 آن 
این  براي  ریال  میلیون   2۵۰ تاکنون  که 

بوستان هزینه شده است.
هاي  زمین  ایجاد  از  بیرجند  شهردار 
در  پارک  این  ي  محدوده  در   ورزشي 
هزینه  افزود:  و  داد  خبر  نزدیک  اي  آینده 
های آماده سازی این پارک باالتر خواهد 
وسایل  به  پارک  این  تاکنون  و  رفت 
شده  تجهیز  بازي  زمین  آبنما،  تندرستي، 
نهال  دو  مراسم،  این  پایان  در  است. 
و  بیرجند  شهردار  مدیح  دکتر  توسط  سرو 
پرفسور باللی مود به عنوان یادبود در این 

پارک کاشته شد.

نامگذاري بوستانی  در مهر شهر به نام پدر علم سم شناسی ایران

مالئی- “ نیک” عضو شورا گفت: یکی از 
شهروندان به حکم کمیسیون ماده ۵ مبنی 
به علت  از ساختمانش  بر تخریب دو طبقه 
مجوز اشتباهی که شهرداری داده  اعتراض 
هفتگی  جلسه  دیروز  صبح  است.  کرده 
و  11عضو  حضور  با  بیرجند  شهر  شورای 
دستور کار بررسی پرونده کمیسیون عمران 

در سالن جلسات شورا برگزار شد.
رئیس  و  شهر  شورای  عضو  “نیک” 
کمیسیون خدمات با قرائت اولین دستور کار 
مبنی بر تملک ملکی در خیابان طالقانی عنوان 
کرد:با حرف تعریض خیابان کار ساده ای است 
و تملک ملک برای تعریض خیابان ها وظیفه 

شهرداری است که باید آستین باال بزند.

تعریض خیابان های مدرس
و طالقانی نیازمند تدوین برنامه جامع

“بهترین”عضو شورا با بیان اینکه وحدت 
بسیار  طالقانی  خیابان  تعریض  در  رویه 
اهمیت دارد خاطرنشان کرد:باید یک برنامه 
ای تدوین شود تا مردم به فروش ملکشان 
که  نیست  قرار  افزود:  وی  شوند.  ترغیب 
بر  باید  و  کند  پرداخت  پولی  شهرداری 
باید پیش رویم و  مبنای عدالت منطقه ای 
کنیم  عمل  پول شهرداری  بی  وضع  با  اگر 
تا 2۰سال آینده هم در این خیابان تغییری 
نخواهیم دید. این عضو شورا با اشاره اینکه 

ازعمر شورا بیش از 3سال می گذرد و تعرین 
 ، است  ما  های  آرزو  جزء  طالقانی  خیابان 
گفت: تا کنون چه ملکی را تملک کردیم؟ و 
این وظیفه شهرداری است که تاکنون کاری 
انجام نداده است. “بهترین” خاطرنشان کرد: 
این تعریض هم انجام شود به اعتقاد من 3 
تا 6 ماه بعد سرجای اول خود برمی گردیم.

سکوت شهرداری
در تعریض خیابان طالقانی

صباغ رئیس کمیسیون عمران و عضو شورا 
نیز در این جلسه به اهمیت تعریض خیابان 
های طالقانی و مدرس تاکید کرد و ادامه داد: 
این  به  نسبت  تاکنون شهرداری هیچ کاری 
موضوع انجام نداده که خودمان باید قدم اول 
را برداریم. زنگویی رئیس شورا به صحبت های 
صباغ اشاره کرد و گفت:سطح و سطوح هر 
ملکی فرق می کند که باید این موضوع مبنای 
 و مالک کار قرار گیرد و برای همه امالک 
نمی توان یک نسخه پیچید. سلیم عضو دیگر 
شورا تاکید کرد: به کمیسیون ها باید اعتماد 
کرد اما فقط باید موضوعات بیشتر کمیسیون 

ها بررسی شود و بعد به شورا آورده شود.
مابین  فی  شد  مقرر  کار  دستور  این  برای 
شهرداری و مالکان خیابان طالقانی توافق نامه 
هایی منعقد گردد و برای خیابان هایی تعریض 

دارند اولویت بندی شوند.

حمایت از بهداشت و درمان
مرکز  ساختمان  توسعه  بعدی  کار  دستور 
با   ۸9 سال  در  که  بود  استان  بهداشت 
 3۰7 بود  شده  انجام  که  هایی  کارشناسی 
فقط  که  شد  تعیین  عوارض  تومان  میلیون 
و  کردند  پرداخت  را  آن  تومان  میلیون   9۰

تاکنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است.
علوم  دانشگاه  نامه  این  در  گفت:  نیک 
پزشکی درخواست تخفیف و مساعدت دارد 

اما ساختمان را بدون مجوز ساخته اند.
زنگویی رئیس شورا نیز با اشاره به اینکه 
باید از بهداشت و درمان حمایت کنیم افزود: 
عوارض  که  است  آمده  شهرداری  نامه  در 
باید به روز پرداخت شود. مصوبه بعدی این 
جلسه و حمایت از بهداشت و درمان استان 
مقررشدمبلغ پرداختی از هزینه های کسر و 
بهره بانکی در این مدت نزد شهرداری بوده 

است از عوارض این ساختمان کسر شود.

گم شدن پرونده ها
در بایگانی شهرداری

دستور جالب این جلسه گم شدن برخی از 
نامه ها و پرونده های شهرداری بود که یکی 
به گم شدن  نسبت  اعتراضی  از شهروندان 

یکی از نامه های پرونده های خود داشت.
نیک عضو شورا گفت: هر پرونده ای که از 
بایگانی خارج می شود باید نام نشان تحویل 

گیرنده داشته باشد در بعضی از اوقات دیده 
دست  بایگانی  از  متقاضی  پرونده  که  شده 
نامه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  فرد  خود 
این مالک در کمیسیون ماده 1۰۰ پیدا شده 
است افزود: این پرونده مشکل قانونی داشته 
برای  به شهرداری  تذکری  مقرر شد  است. 
خروج پرونده از بایگانی ارسال شود و از این 

پس خروج هر گونه پرونده با مدرک باشد.

تفسیر اشتباه قانون و...
دستور کار جنجالی این جلسه شورا تفسیر 
پروانه  مجوز  از  شهرداری  مسئوالن  اشتباه 
در  آن  اساس  بر  که  ها  ساختمان  ساخت 
بوده  در شهر  شورا  فعالیت  های  تمام سال 
است تراکم ساختمان بیشتر از عرض کوچه 
نامه  قرائت  با  نیک  است.  شده  می  صادر 
حکم  به  اعتراض  در  شهروندان  از  یکی 
کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تخریب دو طبقه 
که  اشتباهی  مجوز  علت  به  ساختمانش  از 
شهرداری داده منجر به خسارت شدید شده 
ابالغ  از  بعد  ساختمان  مالک  کرد:  عنوان 
ارتفاع  از  حکم کمیسیون ماده  ۵ دو طبقه 
االن  و  است  کرده  تخریب  را  ساختمانش 

ادعای خسارت می کند.
به گفته صباغ کتاب طرح تفصیلی شهر در 

سال ۸7 تدوین شده است.
طاهری عضو و حقوقدان شورا نیز با اشاره 

اشتباه  تفسیر  و  کار  دستور  این  توضیح  به 
تفصیلی  طرح  دفترچه  در  گفت:  شهرداری، 
بیش  چنانچه  آمده  قانون   3۵ صفحه  شهر 
از 2۰ درصد مساحت ملک در تعریض معبر 
قرار گیرد شهرداری مجاز است با یک درجه 

باالتر مجوز ساخت را صادر کند.
معنی  به  معبر  عرض  چنانچه  افزود:  وی 
در  چنانچه  یعنی  است  آن  طول  بیشترین 
مقابل قطعه ای در عرض معبر 2۰ باشد ولی 
بیشترین طول معبر 12متر باشد عرض معبر 
شورا  عضو  این  شود.  می  محاسبه  12متر 
تاکید کرد:منظور قانون کمترین عرض معبر 

است نه بیشترین...
حقوقدان شورا ادامه داد: در 24 دی سال 
گذشته در کمیسیون ماده ۵ به این موضوع 
اشاره شده است و به نوعی ضوابط را تغییر 
مبنا  همین  بر  باید  تاریخ  آن  از  و  دادند 
شود.  مشخص  ساختمان  تراکم  کمیسیون 
وی خاطرنشان کرد در متن کمیسیون ماده 
قانون  این  رعایت  که  آمده  صراحت  به   ۵
در تمام شهر الزامی است. برای این پرونده 
را بدهد  مقرر شد شهرداری خسارت مالک 
طریق  از  دو  هر  نشد  حاصل  توافقی  اگر  و 
مراجع قضایی اقدام کنند. در این جلسه به 
نامه هایی رسیدگی شد که تاکنون چندین 
در صحن  هم  باز  اما  اند  گرفته  مصوبه  بار 

شورا مورد بررسی قرار گرفت.

بلند مرتبه سازی ساختمان ها در کوچه های تنگ و تاریک
عوارض چندسال تفسیر اشتباه یک قانون در شورای شهر بیرجند
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هشت نامزد حزب مؤتلفه اسالمی برای
 انتخابات 96 مشخص شد

حزب مؤتلفه اسالمی هشت نفر را به عنوان نامزد 
طبق  کرد.  مشخص  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اعالم اعضای حزب مؤتلفه 60 شاخص از سوی 
مشخص  نهایی  نامزد  انتخاب  برای  حزب  این 
این  با  نامزدها  بررسی  و تطبیق  از  شده که پس 
شاخص ها یک نفر به عنوان نامزد نهایی تا اواخر 
آذرماه به جبهه پیروان معرفی می شود. بنا بر این 
درباره  نظرسنجی  سه  تاکنون  مؤتلفه  حزب  خبر 
افرادی  انجام داده است.  نامزدهای احتمالی خود 
همچون میرسلیم، آل اسحاق و بادامچیان به عنوان 

نامزدهای احتمالی حزب مؤتلفه مطرح هستند.

مطهری: نظارت ناظر دیگر بر مجلس 
محافظه کاری نمایندگان را در پی دارد

به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  نایب رئیس 
اظهارات مجدد سخنگوی شورای نگهبان درباره 
نظارت این شورا بر نمایندگان در دوره نمایندگی، 
تأکید کرد که نظارت ناظر دیگر بر مجلس آفات 
زیادی از جمله محافظه کاری نمایندگان را در پی 
کدخدایی  آقای  کرد:  اظهار  مطهری  علی  دارد. 
سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه دوم گفته اند 
قبول دارم که در سیاست های کلی انتخابات، مرجع 
نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس مشخص نشده 
است ولی بهتر است ناظر بیرون مجلس باشد چون 

»خودنظارتی« مجلس کارساز نیست.

الهوتی: بعید است »دانش  آشتیانی« 
از مجلس رأی اعتماد بگیرد

والیی  مستقالن  فراکسیون  سخنگوی  الهوتی 
مجلس با اشاره  به معرفی احمدی دانش آشتیانی 
به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: 
نظر شخصی بنده این است که وی برای تصدی 
وزارت آموزش و پرورش فرد ضعیفی است چون 
عالوه بر آنکه از خانواده آموزش و پرورش نیست، 
برنامه مدونی هم برای اداره این وزارتخانه ندارد، 
رأی  مجلس  از  دانش آشتیانی  می دانم  بعید  لذا 
اعتماد بگیرد. وی افزود : البته بنای فراکسیون در 

جهت همراهی با وزرای پیشنهادی است.

اصولگرایان برای پیدا کردن گزینه ای 
در برابر روحانی دست و پا می زنند

یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه گزینه ما در 
انتخابات ۹6 روحانی است، گفت: البته اصولگرایان 
آقای  برابر  تا گزینه ای در  پا می زنند  و  نیز دست 
ساعی  نمی توانند.  مطمئنم  که  کنند  پیدا  روحانی 
آقای  کاندیداتوری  مورد  در  مواردی  البته   : افزود 
که  می دانم  بعید  ولی  می رسد  گوش  به  قالیباف 
ایشان با تجربه قبلی مجدد در انتخابات حضور پیدا 
بازسازی صحنه کربال هیئت عزاداری حاجی آبادعکس روز کند لذا به نظرم حضورشان در این برهه خطاست. 

سردار سالمی: فضای تنفس استعمار 
در سرزمین های اسالمی تنگ شده است

می بینید  امروز  گفت:  سپاه  فرمانده کل  جانشین 
که چگونه فضای تنفس استعمار در سرزمین های 
اسالمی تنگ شده است، سرزمین هایی که زمانی 
در آنجا فرش قرمز برای مقامات غربی پهن می شد 
امروز میدان جهاد برای جهاد مسلمانان شده است. 
وی با بیان اینکه ایران امن ترین کشور جهان در 
برابر انواع تهدیدها و تحریم ها است، گفت: ایران 
مقتدر ایستاده و به مسیر خود در همه مسائل ادامه 
می دهد که این نتیجه خون شهیدان است آنان به 
آرزوی خود رسیده پس ما هم برای مقابله با دشمن 

و شهادت در هیچ سطحی ترسی نداریم.

عطریانفر: می خواهند ۱۵ درصد 
اختیارات وزارت ارشاد را هم بگیرند

به  اشاره  با  کارگزاران،  حزب  عضو  عطریانفر 
تغییرات اخیر دولت و استعفای جنتی و در پاسخ 
به این سؤال که آیا با استعفای جنتی، فشار ها به 
طبیعی  کرد:  خاطرنشان  می شود؟  محدود  دولت 
است وقتی وزارت ارشاد را محدود می کنند، این 
بودجه  کل  از  ارشاد  وزارت  می افتد.   هم  اتفاق 
فرهنگی دولت کمتر از پانزده درصد سهم می برد، 
اختیار  در  کشور  فرهنگی  بودجه های  درصد   ۸۵
همین  می خواهند  برخی  نیست.  ارشاد  وزارت 

مختصر اختیارات وزارت ارشاد را هم بگیرند.

انصارا... یمن شلیک موشک به مکه را 
تکذیب و آن را ادعای سعودی ها دانست

مقام های  ادعای  یمن  انصارا...  رسمی  سخنگوی 
شلیک  درباره  کشورش  علیه  سعودی  عربستان 
موشک به سمت مکه را تکذیب و هدف از طرح 
چنین موضوعی را برانگیختن احساسات مسلمانان 
اینکه مردم  با بیان  عنوان کرد. محمد عبدالسالم 
در  مقدسات  برای  آمریکا  مزدوران  برخالف  یمن 
مکه مکرمهحرمت قائل هستند، گفت: از آغاز تجاوز 
تأسیسات  هیچ  تاکنون  یمنی  نیروهای  یمن،  به 
غیر نظامی را هدف قرار نداده اند چه رسد به اینکه 

بخواهند به اماکن مقدسه درعربستان حمله کنند.

ظاهرًا داعش قصد ترک موصل را ندارد

موضوع  این  از  نشانه ها  تمامی  نوشت:  فیگارو 
حکایت دارند که داعش قصد ندارد جایی را که 
اعالم  داعش  اسالمی  خالفت  البغدادی  ابوبکر 
که  می رسد  نظر  به  اینطور  و  کنند  ترک  کرده، 
توسط یک  پیش  از مدتها  از شهر موصل،  دفاع 
متشکل  کارکشته  و  مجرب  بسیار  اجرایی  ستاد 
از نظامیان و نیروهای امنیتی عرب رژیم پیشین 
عراق برنامه ریزی شده است. نیروهای داعش در 
موصل در حدود 3 تا ۵ هزار نفر برآورد می شود. 
همچنین چندین هزار نفر از نیروهای داعش در 
اطراف شهر موصل موضع گرفته اند. وظیفه آنها 

کندکردن پیشروی عراقی ها است. 

عده ای در داخل کشور از فشارهای آمریکا می ترسند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عده ای که 
را  آن  نمی خواهند  یا  و  نگرفته اند  را  انقالب  پیام  هنوز 
می ترسند.  آمریکا  فشارهای  و  تحریم ها  از  بشنوند، 
تا  ادامه دهیم  را  انقالب  باید  افزود: ما  محسن رضایی 
عده ای  اما  شرایطی  چنین  در  شود،  برطرف  نگرانیها 
می خواهند انقالب را با تردید متوقف کنند. می خواهند چرخه اقتصاد، انقالبی 

اداره نشود؛ می گویند تحریم ها موجب عدم پیشرفت اقتصاد است.

به دست آوردن برجام از به دست نیاوردنش بهتر بود؛ آمریکا متخلف بزرگ است
 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، آمریکا را متخلف بزرگ در اجرای برجام خواند و در عین حال بر آنچه آثار مثبت برجام 
می داند، تأکید کرد. بروجردی افزود: همان گونه که بارها مقام معظم رهبری فرموده اند، در این مقوله متخلف بزرگ آمریکاست که به رغم تعهداتش 
به وظایف خود عمل نکرده و عامل اصلی نبودن سرعت مناسب در اجرای برجام آنها هستند که همیشه سایه بی اعتمادی را به دلیل رفتار آنها در 
تمام سال های پس از پیروزی انقالب شاهد بوده ایم. وی افزود: اینکه باید کمتر امتیاز می دادیم و بیشتر امتیاز می گرفتیم، فرضیه و تحلیلی است 

که همه به آن می پردازند؛ اما به کارگیری همه ظرفیت ها باعث شد به شرایطی برسیم که به دست آوردن این شرایط از به دست نیامدنش خیلی بهتر بوده است.

 اصالح طلبان روی روحانی اتفاق نظر دارند

سخنگوی فراکسیون امید مجلس اظهار کرد: طرح عبور 
از روحانی در بین اصالح طلبان به هیچ وجه مطرح نیست 
ایشان  آینده روی  انتخابات  برای  تاکنون  این جریان   و 
اتفاق نظر دارد. پارسایی افزود: اخالق ایجاب می کند که 
انتخاباتی دارد به جای تخریب  اگر کسی قصد فعالیت 
دولت و توصیه به کاندیدا نشدن روحانی به تقویت ساختار و برنامه های خود 

بپردازند و توجه داشته باشند فضای کشور به نفع آقای روحانی است.

رویه  گفت:  نگهبان  شورای  سخنگوی 
از  قبل  که  بوده  این  نگهبان  شورای 
صالحیت  به  نسبت  اعتبارنامه  تصویب 
نظر همچنان  این  و  می کرده  نظر  ابراز 
این  ادامه  در  کدخدایی  است.  باقی 
خبرنگاری  سؤال  به  پاسخ  در  نشست 
شورای  مجلس  اخیر  مصوبه  درباره 
اسالمی درباره تحدید نظارت استصوابی 
شورای نگهبان در انتخابات و همچنین 
اعالم نظر درباره صالحیت کاندیداهای 
اعتبارنامه های  از تصویب  منتخب پیش 
این مصوبه  منتخبان در مجلس، گفت: 
یک  به  راجع  استفساریه  یک  قالب  در 
قانون بود که در مرحله اول به شورای 
نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای 
ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس 
این  مجلس  نیز  اخیراً  کردند.  اعاده 
مصوبه را اصالح کرد، اما چون هنوز در 

دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته، 
آن مصوبه  به  نسبت  نمی توانم  بنابراین 

اعالم نظر کنم. 

کرد:  تصریح  نگهبان  شورای  سخنگوی 
این  از  پیش  نگهبان  شورای  رویه  اما 
تصویب  از  قبل  شورا  که  بوده  این گونه 

مورد  در  منتخبان  نامه های  اعتبار 
این  و  نظر می کرده  ابراز  آنها  صالحیت 

نظر همچنان باقی است.

کدخدایی ادامه داد: البته در صورتی که 
این استفساریه مجدداً مورد ایراد شورای 
نگهبان قرار گیرد و مجلس نیز بر روی 

به  مصوبه  این  کند،  اصرار  خود  نظر 
مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر 
مالکی  انتخابات  فعلی  قانون  در  اینکه 
ندارد،  وجود  مالی  منابع  سنجش  برای 
کلی  سیاست های  ابالغ  به  توجه  با 
انتخابات  از  پس  چنانچه  انتخابات، 
منابع  از  منتخبی  کاندیدای  بهره گیری 
شورا  واکنش  شود  اثبات  ناصواب  مالی 
ابالغ  با  اکنون  گفت:  بود؟  خواهد  چه 
سوی  از  انتخابات  کلی  سیاست های 
اما  هستیم  مواجه  انقالب  معظم  رهبر 
انتخابات  جدید  قوانین  که  زمانی  تا 
گذشته  رویه  همان  نشود،  تصویب 
قوانین  که  زمانی  یافت.  خواهد  ادامه 
جدید انتخابات از سوی مجلس شورای 
نگبهان  شورای  شد،  تصویب  اسالمی 

نیز براساس آن عمل می کند.

اعالم نظر شورای نگهبان درباره صالحیت ها تا قبل از تصویب اعتبارنامه 
تأثیرنامهمقاممعظمرهبریبهجوانانغربیدرجلوگیریازاسالمهراسی

فروشگاه  تخصصی

 بازی فکری
آدرس:بینمعلم12-10
جنـببـانکقـوامین
تلفن:09158677457

قبلازخریدهربازیآموزشیوفکریباما
مشورتکنید

ضمن سپاسگزاری از عزیزاتی که در مراسم تشییع، 
طواف حرم مطهر امام رضا )ع( و مراسم تدفین و مجالس ترحیم 

شادروان رضا میرغالمی
»پدر دکتر علیرضا میرغالمی متخصص رادیولوژی«
»برادر حاج محمد پاسبان و کربالیی حسن پاسبان« 

»برادر خانم حاج رضا برنجی«
در مشهد مقدم شرکت نموده و به ویژه ابراز امتنان از سرورانی که به 
همین منظور از بیرجند به مشهد مقدمس قدم رنجه فرمودند به اطالع 
می رساند مجلس ترحیمی همزمان با هفتمین روز درگذشت آن فقیدروزدوشنبه95/8/10ازساعت3
الی4بعدازظهردرمسجدامامحسنمجتبی)ع(واقعدرخیابانمعلمنبشمعلم18 برگزار می گردد. 

حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: میرغالمی، محمدی فرد، پاسبان، اناری شوکت آباد، برنجی شوکت آباد، 
ذوقی، رضایی، بخشی و سایر بستگان یادبود هفتمین شب درگذشت خادم اباعبدا... الحسین

شادروان حاج ولی دادرس مقدم ) عضو هیئت امنای هیئت حسینی(

ضمن عرض تسلیت به
 خاندان محترم دادرس مقدم 

با نهایت تأسف درگذشت خادماباعبدا...الحسین مرحوم مغفور

حاج ولی دادرس مقدم 
) عضو هیئت امنای هیئت حسینی (

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند. مراسم تشییع آن مرحوم امروز
یکشنبهساعت14:30ازمحلهیئتحسینی برگزار خواهد شد .

هیئت حسینی بیرجند

اقی
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ه
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