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سرمقاله

احساس تکلیف؛ 
تولد حماسه ای بزرگ
* مدیر مسئول

 انقالب اسالمی ایران در سالهای مختلف هجمه های 
گوناگونی را از سر گذرانده است. فتنه آفرینی های 
های  واگویه  برخی  از  بازتابی  چند  هر   88 سال 
ددمنشانه خارجی با رنگ و بوی ایرانی بود اما در 
ماجرا شد  که  این  متوجه  راه دشمن  نیمه های 
ذیل عنایات حضرت ولی عصر)عج( و تدابیر مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی( نقشه های مزورانه 
و مزدورانه اش به سمت خودش نشانه می رود، و 
این امر تا آنجا پیش خواهد رفت که دودمانش را 
بر باد دهد. حقیقت در ماجرای 9 دی این بود که 
موج  ای غرب،  رسانه  فریب  ماه  علیرغم چندین 
آفرینی های متعدد و ریزش های کوچک و بزرگ 
از بدنه انقالب، اما اتحاد ملت دو چندان، رویش ها 
صد چندان و دلبستگی و اعتماد مردم  به نظام و 
انقالب  صدها برابر شد. مقام معظم رهبری در این 
خصوص به احساس وظیفه دینی مردم ایران اشاره 
می کنند و می فرمایند: » 9 دی یک نمونه ای 
بود  از همان خصوصیتی که در خود انقالب وجود 
داشت، یعنی احساس وظیفه دینی مردم و دنبال 
انجام دادند،  را  این وظیفه، عمل صالح خودشان 
عمل صالح این بود که توی خیابان بیایند نشان 

بدهند بگویند مرم ایران اینند«
این اهتمام مردمی به حفظ انقالب ، دستاورد سالها 
 اعتماد و صداقت انقالب با مردم بود که نمونه هایی 
از آن را در دفاع مقدس نیز دیده بودیم، آنچه که 
رهبر معظم انقالب به گونه ای دیگر اینچنین به 
حادثه  یک  نهم  حادثه   « فرمایند:  می  اشاره  آن 

تاریخی بود،  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

در9 دی88 چه گذشت؟
سپری  همچون  که  داد  نشان  دی   9 حماسه  در  ایران  ملت 
پوالدی از آرمان های انقالب و اعتقادات خود دفاع می کند. 
حماسه با شکوه 9 دی نشانه اقتدار و ایستادگی مردم در برابر 
با  را  جدید  نسل  توانست  تاریخی  حماسه  این  و  بود  دشمنان 
حوادث دفاع مقدس و انقالب آشنا سازد. ) مشروح در صفحه ۴ (
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جناب آقای جعفری  انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیر کـل امور اقتصـادی و دارایی استـان

 صمیمانه تبریک گفته و ضمن آرزوی موفقیت روز افزون شما بزرگوار، امید است
  با حضورتان شاهد رشد و توسعه تجاری، اقتصادی و بازرگانی استان باشیم.

مدیرعامل- منصور عابدپور

جناب آقای جعفری  انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان
 مدیر کـل امور اقتصـادی و دارایی استـان

که بیانگر تعهد، کارآمدی و شایستگی شما می باشد تبریک عرض نموده، امید است
با حضور شما شاهد رشد و توسعه خطه خراسان جنوبی در امور اقتصادی

 و سرمایه گذاری های خارجی باشیم.

مدیرعامل و هیئت مدیره نیروگاه خورشیدی

روزها را چه غریبانه به شب رساندیم
فریاد را در سینه خفه کردیم

و اشک را خوراک روز و شب کردیم
چه سخت است در دل گریستن و به زبان هیچ نگفتن

و تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن!
هنوز باورمان نمی شود غروبت را

هنوز سخت است، بپذیریم آن دلسوزی ها، لبخندها
 و مهربانی ها همچون دانه ای در زیر خاک رفت 

اما یقین داریم یادت جوانه خواهد زد و نام و نشانت،
 درختی سبز و تناور خواهد شد...

امید است بتوانیم نگهدارنده و ادامه رو میراث نابت باشیم...  
از طرف فرزندان مرحوم بستانی

حال که سوگوار از دست دادن 
عزیزمان شادروان

 جهانگیر قادری 
هستیم، بر خود الزم می دانیم از زحمات 
درمان  کادر  دریغ  بی  های  دلسوزی   و 
به ویژه جناب آقای دکتر مرتضوی مقدم، 
سرکار خانم دکتر ازدکی، سرکار خانم 
دکتر پرتوی، جناب آقای دکتر معزی و 
 پرسنل زحمتکش و فداکار بخش های

 داخلی 2، قلب و CCU 2 بیمارستان 
ولی عصر )عج( بیرجند که تمام تالش شان 

را برای بهبود آن مرحوم به کار گرفتند، تشکر کنیم. همچنین از پیگیری ها  و زحمات جناب آقای 
 دکتر ضیایی، سرکار خانم دکتر آذرکار و جناب آقای دکتر سبزاری بی نهایت سپاسگزاریم.

خانواده مرحوم قادری

جناب آقای دکتر محبیان
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 زنده یاد محمد قلی محبیان
 را حضور جناب عالی و فامیل وابسته تسلیت و تعزیت عرض می نماییم، ما را در غم خود شریک بدانید.

 اهالی روستای میریک

خانواده محترم دکتر سید محمود میرزائی
درگذشت ناگوار مرحوم سید محمود میرزائی

 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان 
صبر جمیل از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حمیدرضا بستانی 
با نهایت تاثر درگذشت ناگوار پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات خواستاریم.

مهدی فدویان ، محمد فدویان ، عابدینی ، سهیل ، باقری نژاد

از غم هجر پدر سوخته ایم

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت

 شادروان حاج علیرضا دالوریان
 یاد ایشان را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت زنده یاد

 آخوند حاج علی اصغر اصغرزاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/10/9  از ساعت

 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل مسجد آیت ا... آیتی
 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

غالمرضا اصغرزاده و بستگان

جناب آقای مهندس حسن آذری نصرآباد  
 معاون محترم شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی 

  جناب آقای مهندس سید محمد لّلهی
 مدیر محترم تجاری شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی

 انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از درایت و توانمندی باالی شما 
در امور مدیریت می باشد تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون تان را آرزومندیم.    

 مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس حسن خیاط 
مدیریت محترم شرکت پل راه باستان

می توان این گونه بیان کرد؛ دوست داشتن و جاوید ماندن در سخن نیست 
می شود در عمل ثابت نمود خلوص نیت را ...

از همدردي و محبت جناب عالي در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم پدر عزیزم کمال تشکر و قدرداني را دارم.
آرزومند سالمتي و موفقیت روزافزون شما

 حمیدرضا بستانی - مدیریت شرکت آب خاک ساخت خاوران 

مدیریت و پرسنل محترم

شرکت پـل راه باستـان
بدینـوسیله مراتـب سپـاس و تشکـر قلبــي خـود و خـانواده داغــدارم

 را به تمامي همکـاران همـراه در مراسـم تشییع و تدفیـن و ترحیـم پدر عزیـزم تقدیـم داشته 
 سالمتي، سربلندي و موفقیت تمامي عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیریت و پرسنل شرکت آب خاک ساخت خاوران 

مگر یک نفر به تنهایی 
می تواند سه میلیارد 
دالر را به جیب بزند؟

رئیس جمهور مساله نظارت و بازرسی را در نظام 
ای  ویژه  اهمیت  دارای  ایران  اسالمی  جمهوری 
دانست و گفت: اساسا اگر هرگونه اختیار و قدرت 
در یک نظام، توام با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، 

احتمال انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.
 صفحه 8 

کروبی فریب خورد ، 
اما موسوی می دانست چه 
اتفاقی در حال رخ دادن است
صفحه 8

واکاوی مشکل پارکینگ در بیرجند؛

پارکبان یا پول بان؟!
یک کاسب بازار بیرجند با بیان اینکه دوطرف بازار 
از قدیم پارکینگ بوده است، خاطرنشان می کند: به 
چه دلیلی از مردم برای پارک در این پارکینگ که از 

قدیم رایگان بوده پول دریافت می کنند؟
   صفحه 3 

گرد و خاک برای استان؛
 پول برای تهران
صفحه ۷

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

ناچاریم همواره برای 
حوادث طبیعی آماده باشیم
صفحه۷
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گیاهان دارویی درآمد کشاورزان را
۱۰ برابر افزایش می دهد

بعضی  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  ایسنا- 
در  برابر  تا ۱۰  دارویی می توانند  گیاهان  از 
را  آب  مصرف  و  افزایش  را  کشاورزان  آمد 
در مقایسه با محصوالت زراعی تا یک سوم 
کاهش دهند. باید تقاضای سنتی و مبتنی بر 
خام فروشی را به تقاضای تجاری محصوالت فرآوری شده، با ارزش 
ایجاد  در صورت  کرد:  خاطرنشان  حجتی  کنیم.  تبدیل  باال  افزوده 
تقاضا، تولید ساز و کار متناسب با تقاضا را پیدا کرده و به جریان می 
افتد.  وزیر جهاد کشاورزی  ادامه داد: با توجه به ویژگی منحصر به فرد 
کشور در گیاهان دارویی و اقبال عمومی و جهانی به این محصوالت، 
بهره گیری از ظرفیت های این حوزه برای اشتغال زایی، تولید ثروت 
و ارز آوری از طرح های اقتصاد مقاومتی است. حجتی با بیان اینکه  
تحریک و افزایش تقاضا و فرآوری دانش بنیان برای تولیدات گیاهان 
دارویی، موتور محرکه زنجیره گیاهان دارویی است، اضافه کرد: صنایع 
فرآوری، بسته بندی و بازرگانی محصوالت زنجیره گیاهان دارویی، 

اشتغال و کسب و کار و ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند.

تجمیع قبوض آب و برق منتفی شد

مهر- سال گذشته طرحی با عنوان تجمیع قبوض آب و برق مطرح شد 
که تاکنون به نتیجه بی نتیجه مانده بود، اما در 
آخرین صحبت های قائم مقام وزیر نیرو اجرایی 
شد.  اعالم  منتفی  کل  به طور  طرح  این  شدن 
ستار محمودی با بیان این که تجمیع قبوض آب 
و برق به دلیل ماهیت های متفاوت این دو حوزه 
امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: برخی مولفه ها در قبوض آب و برق 

وجود دارد که نمی توان طرح یکسان سازی را نیز در قبوض اجرایی کرد.
وی با اشاره به آیتم های موجود در قبوض آب و برق، اظهار کرد: یکی 
از آیتم ها که برای مردم سوال ایجاد می کند تبصره است که باید در باره 
این آیتم توضیح داد گاهی در شورای شهر و روستاها برای انجام کارهای 
خاص آیتمی به عنوان تبصره می آید که پول این قسمت به طور کامل 
به حساب دیگری برای اجرای همان طرح منتقل می شود. قائم مقام وزیر 
نیرو ادامه داد: با توجه به این که این آیتم تبصره ممکن است در شهر 
تهران در قبوض مشترکان وجود داشته باشد اما در شهرستان ها این آیتم 
نباشد و یا این که پس از اتمام این تبصره، تبصره دیگری جایگزین شود، 

لذا به دلیل متغیر بودن امکان آسان سازی قبوض آب و برق وجود ندارد.

 افزایش نرخ دالر به نفع فرش دستباف شد

خوشایند  چندان  دالر  نرخ  افزایش  مختلف  محافل  در  اگرچه  ایسنا- 
به نظر نمی رسد اما رییس اتحادیه فروشندگان 
روند  دالر  قیمت  اگر  می گوید  دستباف  فرش 
افزایشی خود را حفظ کند به نفع صنعت فرش 
را  بخش  این  درآمدزایی  چراکه  بود،  خواهد 
بیشتر می کند. عراقچی با اشاره به وضع بازار 
اگر  اتفاقا  افزایش نرخ دالر می گذرد که  از  ارز گفت: حدود یک ماه 
این افزایش ادامه پیدا کند می تواند به نفع صنعت فرش دستباف ایرانی 
باشد، چرا که اگر تا دیروز یک فرش قیمتی معادل هزار دالر قیمت 
در  می کرد  نصیب  تومانی  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  سه  آورده ای  داشت 
حالیکه امروز این آورده به چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد. 
دالر  نرخ  افزایش  از  بودن سود حاصل  موقتی  گرچه  داد:  ادامه  وی 
واضح است اما به هر حال می تواند فرصتی را برای کسب درآمد بیشتر 
برای فعاالن فرش دستباف ایجاد کند. عراقچی با بیان اینکه هزینه ها 
قیمت  درصد  گفت: ۸۰  باالست،  ایران  در  فرش  رقابتی  تولید  برای 
فرش دستباف، مزد کارگران است که با توجه به باال رفتن تورم در 
کشور به اضافه مقداری که هر ساله دولت بر حقوق کارگران می افزاید.

آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی بیرجند  دکتر علیرضا حسنی ریاست  
مناسبت  به  پیامی  در  اسالمی  ازاد  دانشگاه 
حماسه ی ماندگار نهم دی ماه تاکید کرد: نهم 
دی ماه روز ابراز انزجار از توطئه گران وتجلی 
حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت در مقابل فتنه 
گران داخلی و خارجی بود. ریاست  دانشگاه ازاد 
اسالمی خراسان جنوبی  در این پیام با اشاره 
به اینکه نهم دی ماه یکی از روزهای بسیار 
مبارکی است که در تقویم سراسر افتخار نظام 
است  شده  ثبت  اسالمی  جمهوری   مقدس 
گفت: دشمنان نظام جمهوری اسالمی ایران  با 
خوی دد منشی و مستکبرانه خود، در انتخابات  
داخلی   از عناصرگمراه  برخی  با همراهی   ۸۸

قصد داشتند  ارکان نظام مقدس و اسالمی  
اما امت غیور و بابصیرت   ما را متزلزل کنند 
در »9 دی ماه  با حضور میلیونی توام با شور 
عاشورایی خود آگاهانه و مقتدرانه در خروشی 
بی نظیر میثاق خود با حضرت آیت ا... العظمی 
امام خامنه ای )مدظله العالی (  بار دیگر متجلی 
با  پیام  دراین  حسنی  علیرضا  دکتر  کردند.« 
تاکید بر اینکه حماسه بزرگ 9 دی ماه صحنه  
ملت  والیت مداری  و  بصیرت  اقتدار،  نمایش 
ایران در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی 
افزاید  می  می رود،  به شمار  و کشور  انقالب 
جدیدی  فصل  سرآغاز  ماه  دی   9 اهلل  یوم   :
آرمان های  با  پیوند امت اسالمی  در تعمیق 
حضرت امام خمینی )رحمه اهلل علیه( و بیعت 

مجدد با رهبر عظیم الشان  انقالب حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی بود .

دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان 
در این پیام ضمن گرامی داشت حماسه بزرگ 
و فراموش نشدنی 9 دی که » روز بصیرت و 
میثاق امت با والیت« و تعظیم و تکریم مقام 
شامخ شهیدان و جانبازان است گفت : ملت با 
بصیرت ایران همواره پرچم عزت را  بر افراشته 
الهی، تحت  به فضل  و  داشت   نگاه خواهد 
والیت و زعامت رهبر و موالی بصیر و شجاع 
و ناخدای باخدای کشتی انقالب  حضرت امام 
خامنه ای )مد ظله العالی( همچنان مقتدر وپر 
صالبت  مسیر پیشرفت،و اعتال و تمدن سازی 

نوین اسالمی راادامه خواهد داد.

نهم دی ماه تجلی حضور آگاهانه و مقتدرانه ملت در مقابل فتنه گران داخلی و خارجی بود
 

کاهش 40 درصدی سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی

ایسنا- قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه طرح تحول نظام سالمت تحوالت عمیقی در حوزه خدمات درمانی و بهداشتی ایجاد کرده است،گفت: 
هیچ کشوری به اندازه ایران نتوانسته میزان پرداختی از جیب مردم برای درمان را طی یک سال تا این حد کاهش دهد.حریرچی یادآور شد: مردم 

نباید بخاطر خدمات درمانی در عذاب باشند؛ بطوریکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری بیمار نباید به غیر از رنج بیماری رنج دیگری داشته باشد.

قیمت ها در بازار گوشی موبایل
۱۵درصد افزایش یافت

فارس- رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی از 
بازار  در  قیمت ها  درصدی   ۱۰ از  بیش  افزایش 
افزایش اخیر نرخ ارز خبر داد  موبایل در نتیجه 
از  بیش  بازار  این  در  قیمت ها  افزایش  گفت:  و 
افزایش نرخ ارز بوده است. کریمی توضیح داد: 
افزایش نرخ  ارز همواره زمینه افزایش قیمت در 
بازارها را فراهم می کند و به ویژه در بازارهایی 
می پذیرند،  ارز  نرخ  از  مستقیمی  تاثیر  که 

تغییرات قیمت محسوس تر است.

میوه ۴ درصد گران شد

تسنیم- قیمت خرده فروشی ها در هفته منتهی 
بیشترین  رشد  درصد   ۴ با  میوه  ماه،  ۳دی  به 
داشته  کاال  ۱۱قلم  بین  در  را  قیمت  افزایش 
است. اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها 
میوه فروشی ها  سایر  با  مقایسه  در  کیفی  نظر  از 
میادین  سازمان  مصوب  نرخ  به  بوده  متفاوت 
میوه و تره بار عرضه شده است. میوه فروشی های 
عرضه  را  تازه  سبزی  و  میوه  اقالم  شهر  سطح 
تمام  بهای  تازه  میوه های  گروه  در  که  کرده اند 

اقالم بین ۰.7 تا ۱2 درصد افزایش داشت.

شکایت و اعتراض
در گمرک الکترونیکی شد

ایسنا- گمرک ایران از الکترونیکی شدن رسیدگی به 
شکایات در سامانه جامع امور گمرکی خبر داد.دفتر 
بازرسی و رسیدگی به شکایات گمرک اعالم کرده 
است که فرآیند رسیدگی به شکایات و اعتراضات 
ذی نفعان در سامانه جامع امور گمرکی با طراحی 
سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک گمرک از این 

پس به صورت الکترونیکی انجام می شود.

واکسیناسیون دام های کشور
در برنامه ششم توسعه رایگان شد

گفت:  کشور  دامپزشکی  سازمان  رئیس  تسنیم- 
در برنامه ششم توسعه و براساس تصویب مجلس 
بهای  که  شده  موظف  دولت  اسالمی  شورای 
واکسیناسیون دامداران را تامین کند. مهدی خلج 
برای  ویژه ای  اعتبار  نیازمند  امر  این  کرد:  اظهار 

سازمان دامپزشکی کشور است. 

سرمقاله

احساس تکلیف؛ 
تولد حماسه ای بزرگ
* مدیر مسئول

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( ... با خاطر دلبستگی 
مردم به نظام بود، اینها نشان دهنده اعتماد مردم 
بود« اما در دهه چهارم انقالب و در سالهایی که 
تداوم  از  ها  بینی  پیش  و  شده  بیشتر  ها  هجمه 
خطیر  وظیفه  کند،  می  حکایت  ها  انگیزی  فتنه 
و  روشنگری  ها،  رسانه  و  نخبگان،  مسؤوالن، 
تالش برای توجه به نسل آینده است. باید بپذیریم 
مرزعه  در  بصیرت   و  روشنگری  بذر  که هر چه 
پربارتر،  فردا محصولی  قطعاً  بکاریم،  انقالب  دل 
خواهیم  برداشت  تر  بخش  اطمینان  و  ماندگارتر 
این  در  نیز  رهبری  معظم  مقام  که  آنچنان  کرد. 
خصوص می فرمایند:» فتنه ها را باید با روشنگری 
انگیز  فتنه  باشد  روشنگری  هرجا  کرد،  خاموش 
خراسان  آوای  روزنامه  می شود«   کوتاه  دستش 
جنوبی نیز که با تالش دست اندرکارانش در تمام 
این سالها وظیفه روشنگری و بصیرت افزایی رسانه 
ای را بیش از هر چیز سرلوحه تالش انقالبی اش 
داشته است، بار دیگر از همه حماسه آفرینان پرشور 
هم استانی دعوت می کند در راستای تجلی دوباره 
ای از یاد و نام و خاطره حماسه بزرگ 9 دی، در 
یوم اهلل بزرگداشت این روز عظیم، با حضور پرشور 
خود در صحنه ، بر حمایت  و صیانت از آرمانهای 

بزرگ و پرافتخار انقالب اسالمی تأکید نمایند.  

الیحه ۱.۵ میلیارد دالری دولت
برای اشتغال زایی روستایی در مجلس

ایسنا- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
در  انقالب  رهبر  کرد:  اظهار  جمهوری  ریاست 
جلسه شورای آسیب اجتماعی فرمودند روستاها 
جذاب  غیرروستائیان  و  روستانشینان  برای  را 
کنید. پس از این دولت الیحه دو فوریت استفاده 
از ۱.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی جهت 
تقدیم  را  نشین  عشایر  و  روستاها  در  اشتغال 
یک  در  رضوی  کرد.  اسالمی  شورای  مجلس 
درصدی   75 آمار  خصوص  در  رادیویی  برنامه 
شهرنشینی گفت: دولت قرار است این پول را به 
صورت قرض الحسنه به سرمایه داران روستایی 
وی  کند.  پرداخت  روستائیان  خود  مشارکت  با 
الیحه  این  فوریت  یک  با  مجلس  البته  افزود: 
موافقت کرد که انشاا... پس از برنامه ششم این 

مسئله در دستور کار قرار گیرد. 

دکتر علیرضا حسنی ریاست  دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی:

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا )نوبت اول(            تاریخ انتشار: 95/10/9  
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورا روز جمعه 95/10/24 ساعت 9 صبح در محل سالن هیئت فاطمیه برگزار می گردد. لذا از 
کلیه اعضای موسسه فوق دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضو متقاضی کاندیدای هیئت مدیره و بازرسی می باشد تقاضای کتبی 
خود را به دفتر موسسه پنجشنبه 95/10/23 تا ساعت 5 بعدازظهر تحویل نماید. در صورتی که حضور جناب عالی در جلسه میسر نباشد، می توانید به موجب وکالتنامه 

حق رای خود را به دیگری واگذار نمایید. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان 

هیئت مدیره موسسه خیریه مجتمع مسجد عاشورابرای مدت یک سال

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 32319263- 09151642377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ ۴3 ۴2 32  / 66 66 ۴۴ 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

گروه خودرویی

آدرس: بیرجند- بلوار مسافر- میدان قائم- سایت کارگاهی
تلفن: 3۱۴۰۰ / 32338۴2۰-2

بازدید رایگان
تنظیم موتور با دستگاه عیب یاب، بازدید سیاالت مصرفی 

و ضد یخ، صافی هوا، فیلتر تهویه کابین، تسمه ها، شیلنگ های 
آب  و روغن، تیغه برف پاک کن، سیستم گرمایش خودرو 

و سیستم ترمز
آب رادیاتور و شیشه شور رایگان

10 درصد تخفیف اجرت تعمیرات و سرویس ها
10 درصد تخفیف روغن و ضد یخ

فقط در نمایندگی 3۱۰2 حاجی پور 
تاریخ:  95/10/5 الی 95/10/12

طرح اجرای سرویس زمستانه محصوالت ایران خودرو

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
700 نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 9 دی 1395 * شماره 3684

 بیابان لوت، زیر گامهای ایتالیایی ها
 

4 گردشگر ایتالیایی برای دیدن »بیابان«لوت، وارد نهبندان شدند.این گروه گردشگری از مرز باجگیران ترکمنستان به ایران وارد شده اند و پس از سفر 2 روزه به 
مشهد، برای دیدن بیابان لوت وارد خراسان جنوبی شدند.این گردشگران در مدت 6 شبانه روز عالوه بر کویرنوردی، از طبیعت زیبای کوه های مریخی، آسبادها، 

روستای چاهداشی و دهسلم نهبندان بازدید خواهند کرد.امسال 358 گردشگر خارجی در قالب تورهای رسمی به نهبندان سفر کردند.
یادداشت آقای هرم پور در خصوص نه دی واقعا 
عمل  موفق  رونشگری  رسالت  در  آوا  بود  عالی 
کرده دعای خیر مردم والیتمدار خراسان جنوبی 

پشت و پناهتون باشه انشاا... 
915 ... 241

پیامبر  بلوار  در  همسطح  غیر  تقاطع  احداث  خبر 
اعظم بسیار مسرت بخش بود. آیا فکر نمی کنید 
شهر بیرجند در چندین نقطه شلوغ و پر ترافیک 
نیز  اسدی  راه  سه  یا  و  صیادشیرازی  نظیر  دیگر 
به چند تقاطع غیرهمسطح نیاز دارد؟امید است تا 
راهنمایی و رانندگی محترم استان با گوشزد جدی 
این موضوع به راه و شهرسازی و شهرداری آنها را 

متقاعد به انجام این موارد فرماید.
ارسالی به تلگرام آوا

  مطلب فروش کلیه با عنوان آگهی نامتعارف بسیار 
افراد  شهر  این  پوست  زیر  اما  بود.  کننده  ناراحت 
برند می  رنج  اقتصادی  نابسامان  وضع  از   زیادی 
متاسفانه کشور ما به سمتی رفته که نظام لیبرال 
سرمایه داری و در آن قرآن و دستور العملهای آن 

نادیده گرفته می شوند.
915...260
بیکاری  خواهد  می  اگر  محترم  دولت  سالم   
دانشجویان کمتر شود دو مورد باید اتفاق بیفتد یک 
اندکی از ساعات کار شاغالن کاسته شود دو سن 

بازنشستگی کاسته شود.
915...614
اینجانب جانبازم برای درمان چندین بار به بیمارستان 
.... مراجعه کردم متاسفانه با دکتر قرارداد دارن ولی 
داروخانه اش قرارداد ندارد که باید از داروخانه شبانه 
روزی روبروی  بیمارستان امام رضا )ع( دارو تهیه 

کنم لطفا رفع مشکل نمایید 
915....128
آقای استاندار باید در خصوص مدیرانی که بازیچه 
تبلیغات انتخاباتی افراد خاص می شوند نظارت کنند 
مدیران یک شهر همراه یک نفر که می خواد تو 
انتخابات شرکت کنه واسه مردم مثال مشکل حل 
می کنن . این مدیرا قبال کجا بودن و این نامزدهای 

محترم ریا کار از کجا اومدن ؟
0935...408
سالم چرا اجناس تاریخ گذشته توسط خود تولید 
کننده ها جمع آوری میشه که دوباره با تاریخ جدید 

وارد بازار بشه؟ چرا بهداشت کاری نمی کنه؟
915...045
ا... سعیدی  با سالم. در محل تقاطع خیابان آیت 
و  خیابان شهید مفتح  به دلیل عدم دید مناسب 
راننده هایی که از خیابان مفتح وارد بیست متری 
تصادفات  شاهد  هفته  هر  شوند  می  مدرس  اول 
زیادی هستیم که بعضا منجر به جرح و آسیب شدید 
خودروهای عبوری می شود . لذا از مسئولین تقاضا 
دارم تعداد تصادفات ایجاد شده در این تقاطع  را 
بررسی نمایند  و تصمیمی برای کاهش تصادفات 

در این تقاطع پیش بینی نمایند.
915...939
سه میدان ورودی بیرجند از سمت کرمان )عبادی. 
ابن حسام و طالقانی( فاقد المان. فاقد روشنایی و 
فاقد هرگونه زیباییست. شهرداری عالوه بر رسیدگی 
به این مسیر به فکر احداث میدان و اضافه کردن 

یک الین دیگر از سمت ورودی زاهدان نیز باشد.
ارسالی به تلگرام آوا

پاسخ مسئوالن به پیام شما

خودروهای  روزافزون  رشد  با  جم-  امین 
افزایش  پارکینگ  به  نیاز  روز  به  روز  شخصی، 
پیدا می کند. حتما شما هم شاهد برخوردهای 
لفظی و گاه حتی فیزیکی به این دلیل بوده اید. 
گزارش امروز ما از از زاویه ای دیگر به بررسی این 
موضوع می پردازد. در پی دریافت پیامک های 
متعددی از شهروندان بیرجندی، درباره افزایش 
قیمت پارکینگ و نیز عوض شدن مسئوالن طرح 
پارکبان و تغییر تعرفه های مذکور، با تعدادی از 

شهروندان گفت و گو کردیم.

نبود پارکینگ مناسب؛
 مشکل اصلی خیابان حکیم نزاری

یکی از کسبه خیابان حکیم نزاری در اعتراض 
ساعت  هر  هزینه  گوید:  می  موجود  وضع  به 
پارک در این خیابان 300 تومان است و با این 
حساب ماهیانه باید حدود 90 هزار تومان پول 
برای جای پارک ماشین بدهم. وی با بیان اینکه 
دلیل این پول گرفتن اضافه چیست ،ادامه می 
دهد: اصال مشخص نیست این پول کجا رفته و 

صرف چه کاری می شود.
سرکار  به  دیرتر  روزی  اگر  افزاید:  می  وی 
ماشینم  پارک  برای  جایی  دیگر  برسم، 
مانند  نزاری   حکیم  خیابان  چون  ماند  نمی 
ندارد  طبقاتی  پارکینگ  جمهوری  خیابان 
با  وی  کنم.  پارک  آنجا  نبود  جا  اگر  که 
ها  ماشین  از  بسیاری  دوبل  پارک  به   اشاره 
در این خیابان و ترافیکی که بخاطر این موضوع 
می  اگر  کند:  می  خاطرنشان  شود،  می  ایجاد 
خواهند به مشکل ترافیک خیابان کمک کنند، 
جلوی دوبل پارک کردن ماشین ها را بگیرند، 
طرح پارکبان فقط پول گرفتن از مردم است و 

باید فکری اساسی تر برای حل مشکل شود.

چرا مردم باید تاوان بی کیفیتی 
کارت پارک را بدهند؟

پیش  ماه  دو  گوید  می  دیگری  شهروند 
گویند  می  حاال  ولی  گرفتم  پارک   کارت 
دیگری  کارت  باید  و  شده  عوض  پیمانکار 
آنها  کند:  می  اضافه  وی  کنم.   خریداری 
و  نداشته  خوبی  کیفیت  قبلی  کارت  اند  گفته 
نیست  کسی  اما  است  بهتر  جدید  کارت  این 
قبلی کارت  که  چیست  ما  تقصیر   بگوید 
بی کیفیت بوده است؟ چرا از مردم باید دوباره 
تعویض  پول  خودشان  چرا  شود؟  گرفته  پول 

کارت را نمی دهند؟

باقیمانده و میزان کسرشده 
از کارت پیامک می شود

 مامور طرح  پارکبان هم با بیان اینکه کارت های
جدید با کیفیت تر و بهتر است و کارت خیلی از 
افراد  خدشه دار یا خراب شده است، اضافه می 
کند: مزیت سیستم جدید طرح پارکبان نسبت به 
سیستم قبلی، این است که خودکار میزان اعتبار 
کسر شده و باقی مانده، از طریق پیامک اطالع 
داده می شود. یکی از شهروندان به صحبت ما می 
 پیوندد و  با  تصدیق حرف مامور پارکبان، می گوید:
سیستم جدید از قبل خیلی بهتر شده و راحت می 
شود فهمید چقدر کسر شده و باقیمانده حساب 

چقدر است.

پارکینگ کنار بازار؛
 رایگانی که پولی شد!

یک کاسب بازار بیرجند با بیان اینکه دوطرف بازار 
از قدیم پارکینگ بوده است، خاطرنشان می کند: 
به چه دلیلی از مردم برای پارک در این پارکینگ 

که از قدیم رایگان بوده پول دریافت می کنند؟
سید علی قالیبافان با ابراز ناراحتی از این وضع می 
گوید: اکثر کسانی که به بازار مراجعه می کنند 
قشر متوسط جامعه و روستاییان هستند، با توجه 
به خشکسالی های اخیر و وضع معیشت مردم، 
آیا انصاف است ساعتی هزار تومان برای پارک 
در این خیابان بگیرند؟ وی با بیان اینکه بعضی 
از کسبه مجبور به رفت و آمد هستند، ادامه  می 

دهد: شرکت قبلی مالحظه کسبه را می کرد اما 
بعد از رفتن پیمانکار قبلی هیچ مالحظه ای نمی 

شود.

هر چهارسال یکبار؛ وعده دیدار شورای 
شهر با کسبه!

شهرداری،  با  که  دهد  می  خبر  مکاتباتی  از  او 
اما جوابی  استانداری و شورای شهر شده است 
داده نشده و می گوید: انگار مسئوالن اصال به 
فکر مردم نیستند. وی با گالیه از اعضای شورای 
شهر بیرجند، می گوید: در زمان انتخابات به بازار 
 می آیند و وعده ها می دهند اما وقتی زمان عمل 
می رسد کاری نکرده و به مشکالت مردم هیچ 

توجهی نمی کنند.

عوارض پارکینگ؛
از 2 تا 30 میلیون تومان!

کسبه از  کدام  هر  کند  می  عنوان   وی 

پارکینگ  عوارض  تومان،  میلیون  تا 30   2 از   
دهد: می  ادامه  است،  داده  شهرداری   به 
ایم، داده  عوارض  مقدار  این  اینکه  به  توجه   با 
پول  روز  هر  پارکینگ  برای  دوباره  چرا 
قبال  اینکه  بیان  با  کنیم؟وی  پرداخت 
است، بوده  معلول  فردی  پارکینگ   مسئول 
از  معلوالن  که  است  روز   10 حدود  گوید:   می 

پارکینگ های شهر اخراج شده اند.

با شرایط فعلی قادر
 به ادامه همکاری نیستم

از  یکی  مسئول  قبال  که  معلولی  فرد  با 
گفتگو  به  است،  بوده  شهر  های   پارکینگ 

می نشینم. وی توضیح می دهد: شرایط پیمانکار 
فعلی از قبیل ساعات کار و مدارک الزم برای ما 
ممکن نبود و نتوانستیم به همکاری ادامه بدهیم. 
دیگری  کار  معلولیتم  با  افزاید  می  وی 
دهد:  می  ادامه  و  نیست  ساخته  دستم   از 
بنایی کار  مشغول  توانستم  می   اگر 
من به  را  کار  این  اجازه  شرایطم  اما  شدم   می 
بهزیستی  اینکه  بیان  با  معلول  دهد.این  نمی   
اضافه کرد،  معرفی  قبلی  پیمانکار  به  را   ما 
می کند: پیمانکار قبلی هم با استخدام ما موافقت 
با  پایان قرارداد خود همکاری خوبی  تا  کرده و 

ما داشت.

معلوالن به کار قبلی
 خود برمی گردند

بابت  شهروندان  از  تعدادی  نگرانی  به  توجه  با 
همکاری پارکبان  عنوان  به  که   معلوالنی 
 می کردند، به سراغ مسئول مربوطه در بهزیستی 
رفتیم. این مقام مسئول ابتدا اظهار بی اطالعی 

سرپرست  معاون  خسروی  به  را  ما  و  کرده 
و موسسات غیر  مشارکت های مردمی،اشتغال 

دولتی بهزیستی ارجاع می دهد.
وی نیز قول پیگیری به ما داده و می گوید: در 
این باره   جلسه ای با حضور پیمانکار جدید در 

بهزیستی برگزار می شود.
پارکینگ  در  معلول   7 خسروی  گفته  به 
علت  به  و  اند  بوده  کار  به  مشغول  شهر  های 
جدیدی های  دستگاه  جدید  کارفرمای   اینکه 

می آورد، مشکالتی ایجاد می شود که طبق جلسه 
ای که با پیمانکار داشتیم، قرار بر این شد که این 
افراد به شغل قبلی خود ادامه دهند که یکی از 
این افراد توانایی ادامه همکاری با پیمانکار جدید 
را ندارد و ادامه می دهد: کارشناسان بهزیستی 

به  افراد  این  از  نفر  اند که یک  تایید کرده  هم 
 علت مشکل بینایی، قادر به کار با دستگاه های

جدید نیست. به گفته خسروی در مورد حقوق و 
ساعت کار مشکالتی وجود داشته که قرار شده 
پیمانکار جدید با معلوالن همکاری کند. همچنین 
کالس آموزش کار با دستگاه های جدید هم برای 

معلوالن برگزار شود.

کسبه بازار از وسایل نقلیه 
عمومی استفاده کنند

در ادامه گزارش نظر مهندس نخعی نژاد شهردار 
اسبق بیرجند را در رابطه با این مسئله جویا شدیم. 
عوارض  گرفتن  با  شهرداری  کرد:  عنوان  وی 
پارکینگ  کسبه  برای  دارد  وظیفه  پارکینگ 
بسازد نه اینکه صرفا برای آنان پارکینگ رایگان 
بسازد،که در این مورد شهرداری پارکینگ طبقاتی 
را احداث کرده است. همایون نخعی نژاد در عین 
تاکید بر فرهنگ سازی برای استفاده از وسایل 
نقلیه عمومی، می افزاید: در وضع فعلی کسبه 

بازار بهتر است با وسایل نقلیه عمومی به محل 
کار خود رفته و پارکینگ های دو طرف خیابان 
جمهوری اسالمی را برای مردم و مشتریان خود 

خالی بگذارند.

46درصد پیمانکار ؛ مابقی شهرداری

شهرداری  رفاهی  امور  سازمان  رئیس  شاکری 
برای  پارکبان   طرح  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند 
کسبه  رفاه  برای  و  شهروندی  حق  رعایت 
می  اضافه  است،  شده  اجرایی  مردم  و 
پارکبان  طرح  پوشش  تحت  محدوده   کند: 
نزاری  منتظری، حکیم  خیابان های جمهوری، 
و مطهری است. شاکری اظهار می کند: طبق 

قرارداد، از سود حاصل از این طرح،46 درصد به 
پیمانکار و مابقی به شهرداری داده می شود.

پارکینگ طبقاتی ماهانه یک میلیون 
ضرر می دهد

وی از ضرر پارکینگ طبقاتی خبر می دهد و می 
گوید: هزینه اولیه برق پارکینگ طبقاتی ماهانه 
پارکینگ  که  است  تومان  میلیون   3.5 حدود 
طبقاتی به دلیل استقبال کم مردم ماهانه یک 

میلیون تومان متضرر می شود.
بیان  با  شهرداری  رفاهی  امور  سازمان  رئیس 
را  ظرفیت 700ماشین  طبقاتی  پارکینگ  اینکه 
دارد، ادامه می دهد: از چهار طبقه پارکینگ اصال 

استفاده نمی شود.
از  110نفر  حدود   اینکه  به  اشاره  با  شاکری  
استفاده می کنند، پارکینگ طبقاتی  از   بازاریان 

تومان  35هزار  حدود  ماهانه  بازاریان  از  گفت: 
دریافت طبقاتی  پارکینگ  از  استفاده   برای 

که  هایی  ماشین  تمام  وی  گفته  شود.به  می   

دو طرف خیابان جمهوری پارک می کنند 300 
خودرو بیشتر نیست و ادامه  می دهد: بهتر است 

بازاریان از پارکینگ طبقاتی استفاده کنند.

79 درصد از پارکینگ رایگان استفاده 
کرده اند

داد  قرار  اعضای شرکت طرف  نژاد،از  مهدی 
اینکه  بیان  با  پارکبان،  طرح  در  شهرداری  با 
طرح  محدوده  در  پارک  اول  ساعت  نیم 
پارکبان رایگان است، می افزاید: طبق آماری 
تا  شرکت  کار  به  شروع  ابتدای  داریم،از  که 
االن، 79 درصد از پارکینگ رایگان یعنی نیم 

ساعت اول استفاده کرده اند.

قیمت های پارکبان مصوب
 شورای شهر است

در  پارک  هرساعت  تعرفه  دهد:  می  ادامه  وی 
 خیابان جمهوری اسالمی هزار تومان و در بقیه 
طرح این  پوشش  تحت  های   خیابان 
300 تومان می باشد. مهدی نژاد با بیان اینکه 
ما  که  است  شهر  شورای  مصوب  ها  قیمت 
هیچگونه دخالتی در تعیین قیمت ها نداشته و 

شورای شهر قیمت را تعیین می کند.

سیستم جدید پارکبان
 بروزترین و بهترین در کشور

 وی با بیان اینکه سیستمی که استفاده می کنیم 
است،تاکید  کشور  سیستم  بروزترین  و  بهترین 
می کند: مامورین ما نمی توانند خالف قانون و 
قیمت تصویب شده،پول دریافت کنند زیرا سیستم 
تعیین می کند چقدر کسر شود و شهرداری نیز 
نظارت مستقیم بر این طرح دارد. مهدی نژاد می 
گوید: همان اوایل شروع به کار شرکت با معلوالن 
با شرایط جدید  خودشان  ولی  صحبت کردیم 

عالقه ای به ادامه همکاری نداشتند.

قیمت پارکبان نصف
ولی برای سال آینده!

تشریح  با  بیرجند  شهر  شورای  رئیس  زنگویی 
شنبه  روز  در  شورا  علنی  غیر  جلسه  مصوبات 
عنوان کرد: بنا به درخواست بازاریان و اعتراض 
برای  شده  تعیین  های  هزینه  به  شهروندان 
پارکبان خیابان جمهوری اسالمی،با نظر مثبت 
 50 تخفیف  با  بیرجند  شهر  شورای  اعضای 
زنگویی  شد.   موافقت  ها  قیمت  این  درصدی 
می گوید: بر اساس این مصوبه، قیمت پارکبان 
نیم ساعت اول توقف در حاشیه خیابان جمهوری 
رایگان خواهد بود و بعد از آن به ازای هر ساعت، 

500 تومان از شهروندان اخذ خواهد شد.
وی گفت: این مصوبه بعد از طی مراحل قانونی 
و به احتمال زیاد در نرخ های پیشنهادی سال 
96 اعمال خواهد شد. رئیس شورای شهر بیرجند 
همچنین از کاهش بیش از 15 درصدی قیمت 
و  جمهوری  خیابان  طبقاتی  پارکینگ  ماهانه 
پارکینگ محله ای به عنوان دیگر مصوبه این 
جلسه یاد کرد و افزود: بر اساس این مصوبه قیمت 
ماهانه پارکینگ طبقاتی و پارکینگ محله ای در 
خیابان جمهوری اسالمی از 30 هزار تومان به 25 

هزار تومان کاهش می یابد.

پارکبان یا پول بان؟!

جوابیه شهرداری بیرجند

احتراما پیرو مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
95/9/30 موضوع عوارض دریافتی اداره داریی از 
شهرداری و واریز آن به حساب شهرداری ها به 
استحضار می رساند: مبلغ مورد اشاره غیر واقعی 
می باشد. به طور مثال در آبان ماه گذشته 724 
میلیون تومان به حساب شهرداری واریز گردیده 
 2/5 مبلغ  فقط  ماهیانه  است  ذکر  شایان  است. 
پرسنل  مزایای  و  حقوق  جهت  تومان  میلیارد 
شهرداری و سازمان های تابعه از جمله خدمات 
شهری، سازمان های اتوبوسرانی، پارکها و فضای 
سبز، عمران ، آتش نشانی و سایر واحدها هزینه 
می گردد. ضمنا این مبلغ غیر از مبالغ صرف شده 
جهت انجام پروژه های شهرداری شامل عمران 
موارد  و سایر  پیمانکاران  و شهرسازی، خدماتی، 

می باشد. 

سینمـا فردوسـی
سالم بمبئــی

شروع 
سانس
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

واکاوی مشکل پارکینگ در خیابان های مرکزی بیرجند؛
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ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد تمدید شد
 
اتاق خبر- رییس سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد تا آخر وقت روز شنبه 11 دی ماه خبرداد. دکتر ابراهیم خدایی با 
اعالم این مطلب اظهار کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 96 تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی 
و همچنین بیست ودومین المپیاد علمی که از روز چهارشنبه اول دی  از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده بود ساعت 24 امروز سه شنبه 7 دی ماه پایان می پذیرد.

یادداشت

مقصود از انتظار
 فرج چیست؟
* سید محمد کاظم علوی

فرج  از  مقصود  گشایش،  و  نصرت  یعنی  فرج 
بر  الهی  عدل  حکومت  پیروزی  و  نصرت 

حکومت های کفر و شرکت و ... است. 
بنابراین انتظار فرج یعنی انتظار تحقق یافتن این 
آرمان بزرگ و جهانی منظر حقیقی، کسی است که 

به حقیقت خواهان تشکیل چنین حکومتی باشد. 
که  است  راست  و  جدی  گاه  آن  خواسته،  این 
شخص منتظر عامل به عدل و گریزان از ستم 
و تباهی باشد وگرنه انتظار فرج در حد یک ادعا 

و شفا و بی محتوا باقی خواهد ماند. 
از این رو در روایات آمده است که انتظار فرج خود 
است زیرا کسی که حقیقتا منتظر فرج  و ظهور 
محبت خدا و تاسیس حکومت عدل گستر اوست، 
زندگی خود را برپایه عدل و داد استوار می سازد. 

او انسانی است که حضور و غیبت امام در نحوه 
رفتار و سیر و سلوکش تفاوت ایجاد نمی کند و 
در  را  او چنین حکومتی  از حکومت عدل  پیش 

زندگی فردی خود پایدار شناخته است. 
انتظار فرج یعنی:

- معرفت امام معصوم و عادل و پیشوای فضایل
- عشق به عدالت و ارزشهای انسانی

- امید به آینده ای روشن و نوید بخش
پیشه و  برقراری حکومتی عدل  برای  - تالش 

حکومتی عدل گستر
- داشتن روحیه تعهد و مسئولیت پذیری

اعمال  بهترین  که  است  فرج  انتظار  نوع  این 
و بهترین عبادت است و چنین منتظری مقامی 
عالی دارد و هرگاه در زمان غیبت از دنیا برود به 
منزله کسی است که پس از ظهور حضرت حجت 
زنده و تحت فرمان او در راه خدا جهاد می کند.

مشرق- از زمانی که جریان فتنه در روز قدس و 1۳ آبان 
سال ۸۸ بر شعار “مرگ بر اسرائیل” و “مرگ بر آمریکا” 
انحرافی کرد،  اقدام به سردادن شعارهای  ضربدر کشید و 
تا هتک حرمت بزرگترین مقدسات مردم ایران خیلی طول 
نکشید. فتنه گران با هتاکی به امام راحل در 16 آذر قلب ملت 
ایران را به درد آوردند اما وقتی کار به جسارت به خیمه ابا 
عبدا... )ع( و هتاکی به روز مقدس عاشورا کشید، دیگر صبر 

ملت لبریز و شد آنچه شد.

پرچم هاي مقدس يا زهرا )سالم ا... علیها( 
و يا حسین)علیه السالم(  را آتش زدند

با آغاز ماه محرم، در حالي که التهاب ناشي از اهانت 
به تصویر امام در مراسم 16 آذر، هنوز فروکش نکرده 
بود، ماهواره ها و سایت هاي اینترنتي تاسوعا و عاشورا را 
هدف جدید معرفي کردند. تبلیغات گسترده در این باره 
اما سبب نشد تا در تاسوعا جمعیتي بیش از ۵۰۰ نفر در 
خیابان انقالب جمع شوند و شعارهاي انحرافي بدهند. 

روز  در  افراد  این  با  انتظامي  نیروي  سنگین  برخورد 
پیش بیني  مسئول  نهادهاي  برخي  تا  شد  سبب  تاسوعا 
نخواهد  وجود  امنیتي  حاد  مشکل  عاشورا  روز  کنند، 

داشت. 
از سوي دیگر برگزاري مراسم روز عاشورا در تکیه ها، 
اولیه صبح  از ساعات  تا  و مساجد سبب شد  حسینیه ها 
روز 4 دي ماه 1۳۸۸، برخی از گروه ها در خیابان هاي 
مرکزي تهران، دست به اغتشاش و حرمت شکني بزنند. 
بدون  شده  سازماندهي  صورت  به  که  افراد  این 
دسته جات  و  عزاداران  مخصوص  ادوات  هرگونه  حمل 
در  اخالل  با  و  مي کردند  حمل  را  نمادهایی  عزاداري، 
به سمت  تردد  در  که  مردمي  و  عزاداران  مرور  و  عبور 
سردادند.  انحرافي  شعارهاي  بودند،  عزاداري  مجالس 
میله هاي  کندن  و  ها  شیشه  شکستن  با  آشوبگران 
در  آن ها  دادن  قرار  و  تندرو  اتوبوس هاي  ویژه  خطوط 

وسط خیابان تالش کردند تردد مردم را مختل کنند. 
این افراد هر خودرویي را که گمان مي کردند ارتباطي 
با نیروهاي انتظامي و یا مردم مسلمان و عزادار دارد، با 

سنگ مورد حمله قرار مي دادند.  
عصر  ولی  میدان  و  کریمخان  تقاطع  در  اغتشاشگران 
)عج( تهران دو خودروي پلیس، کیوسک نیروي انتظامي و 
پرچم هاي مقدس یا زهرا)س( و یا حسین)ع(  را آتش زدند.

حضور عزاداران حسیني

البته با انتشار خبر هتک حرمت روز عاشورا در هیأت هاي 
مذهبي و مساجد، عزاداران حسیني به خیابانهاي مرکزي 
تهران گسیل شدند و یبزهای ضددین را از خیابان ها فراری 

دادند.
در واقع شب شام غریبان درحالی که یاران باقی مانده در 

ویرانه های دشت کربال اشک درچشمانشان حلقه زده بود و 
می گریستند، یاران امام راحل)ره( نیز از هتک حرمت به ائمه 
و دسته عزاداری ساالر شهیدان، خون می گریستند و این 
بی احترامی مزید علتی بر اندوه جانگداز آنان شده بود. به این 
دلیل بی حرمتی به عاشورا، حادثه ای معمولی نبود که بتوان 
از کنار آن به سادگی گذشت. نتیجه این انفجار خیره کننده، 
حماسه 9 دی بود؛ حماسه ای که فقط ۳ روز پس از جسارت 
به عاشورا و عزای اباعبدا...)علیه السالم( سراسر ایران را فرا 
گرفت و یک بار دیگر نشان داد که مردم ایران اسالمی فارغ 
از دسته بندی های سیاسی و مشکالت و کاستی ها، اما 
در پایبندی به اسالم، انقالب و والیت فقیه با هیچ کسی 

تعارف ندارند. 
در اين روز تحلیلگران سیاسی و سران 
کشورهای غربی و فتنه گران شوکه شدند

مردم با بصیرت و انقالبی کشورمان در حرکتی خودجوش 
با پخش اعالمیه هایی مبنی بر راهپیمایی در روز 9 دی جهت 
اعالم برائت از فتنه گران و حمایت از رهبری و آرمان های 

انقالب و اسالم دست به تظاهراتی با شکوه و به یادماندنی 
زدند. در این روز بود که قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی و 
سران کشورهای غربی و فتنه گران شوکه شدند. آنان هرگز 

تصور نمی کردند که 9 دی روز تشییع جنازه فتنه باشد.
روز  از صبح  دنیا،  در  کشور  نماد  عنوان  به  پایتخت  در 
راهپیمایی میلیون ها نفر به خیابان ها ریختند و علیه فتنه 
و عوامل داخلی و خارجی آنان و هتاکان مقدسات عزیز ملت 

ایران شعار و هشدار دادند.
تظاهرات عظیم ملت ایران براي محکومیت حرمت شکني 
در عاشوراي حسیني در حالي روز 9 دی ۸۸ بود که 17 استان 

این مراسم را یک روز زودتر برگزار کردند.

راهپیمایان با سردادن شعارهاي مرگ برمنافق، مرگ بر 
آمریکا، مرگ بر انگلیس، حسین حسین شعارماست شهادت 
به حریم  از هتاکان  را  انزجار خود  و  افتخار ماست، خشم 
اباعبدا... الحسین )علیه السالم( در روز عاشورا اعالم و از اصل 

والیت فقیه حمایت کردند.
جمعیت راهپیمایی بزرگ عاشورائیان در این دو روز بیش 
از 4۰ میلیون نفر تخمین زده شده؛ و این یعنی حماسه. اما 

روز چهارشنبه نهم دی ماه حماسه بی سابقه و پرشکوهی 
رقم خورد که خواب را از چشم گستاخان فتنه گر گرفت. 
همه مردم به عشق والیت فقیه و رهبری بدون در نظر 
گرفتن عقاید سیاسی و حزبی در حماسه با شکوه 9 دی 

شرکت کرده بودند.

در اين روز بصیرت و هوشیاری 
ملت مسلمان به رخ جهانیان کشیده شد

حضور  با  دی۸۸   9 تظاهرات  در  ایران  مسلمان  مردم 
چشمگیرخود، بصیرت و هوشیاری ملت مسلمان را به رخ 

جهانیان نشان دادند به طوری که این حضور پرشور برای 
به  ایران  تاریخ  در  ماندگار  ای  حماسه  عنوان  به  همیشه 

ثبت رسید.
»اینهمه  نظیر  شعارهایی  با  کشورمان  انقالبی  مردم 
والیت  ضد  بر  »مرگ  رهبرآمده«،  عشق  به  لشکرآمده، 
والیت  والیتش  است،  دیگر  خمینی  ای  »خامنه  فقیه«، 
دهد،  جهادم  حکم  ای  خامنه  اگر  ،»وای  است«  حیدر 
ارتش عالم نتواند که جوابم دهد«، این حماسه پرشور را 
تاریخی کردند. جمعیت پرشور شعاردهنده تا حدی بود که 
از نخستین ساعات بعدازظهر 9 دی ۸۸ مسیرهای منتهی 
انقالب  میدان  خود  همچنین  پایتخت  انقالب  میدان  به 
مملو از جمعیت شده بود و تردد راهپیمایان را به سختی 
میسر می ساخت. میلیون ها عاشق ابا عبدا... الحسین)ع( 
با تجمع در مسیرهای اعالم شده و خیابان های منتهی به 
فتنه  انقالب، مرگ  با رهبر  پیمان  مسیرها ضمن تجدید 
گران و بدخواهان نظام و همچنین بصیرت برای خواص 

را فریاد زدند.
ملت ایران در حماسه 9 دی نشان داد که همچون سپری 
پوالدی از آرمان های انقالب و اعتقادات خود دفاع می 
کند. حماسه با شکوه 9 دی نشانه اقتدار و ایستادگی مردم 
در برابر دشمنان بود و این حماسه تاریخی توانست نسل 

جدید را با حوادث دفاع مقدس و انقالب آشنا سازد.

مردم عاشورايی به دنبال پرچم واليت فقیه 
حرکت کردند و نشان دادند تا پای جان برای 

محقق شدن اهداف اسالمی می ايستند

غفلت برخی افراد و همچنین زخم خوردگی از انقالب 
اسالمی موجب هتک حرمت به ساحت مقدس روز عاشورا 

و اصل والیت فقیه و بی احترامی به قداست انقالب شد.
مردم عاشورایی در حماسه 9 دی سال ۸۸ به دنبال پرچم 
والیت فقیه حرکت کردند و نشان دادند که تا پای جان 

برای محقق شدن اهداف اسالمی می ایستند.
به  دیگر  ا...  یوم  یک   ۸۸ سال  دی  نهم  در  واقع  در 

یوم ا... های نظام جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد.
اساس  بر  و  بزرگ  روز  این  اهمیت  به  توجه  با 
فرمايشات رهبر معظم انقالب بايد اين روز به گونه ای 
تجلیل شود که در تاريخ ايران به عنوان برگ زرينی از 
هوشیاری مردم ايران به ثبت برسد وآنگونه که در شان 

مردم است باید زمینه تجلیل از آنان فراهم شود.

به روز باشید نکات ریز خانه داری می دانستید که ...ترفند
چـطوری درزهای پنجره رو شناسايی کنیم؟

یه شمع روشن کنید و به فاصله 1۰ تا 1۵ سانتی پنجره بگیرید.

 بنابر این هرجا شعله شمع سو سو بزنه، هوا داره به داخل نفوذ میکنه.

خشک کردن لباس شسته شده با وسایل گرمایشی در داخل خانه، 

درجه رطوبت خانه را تا %۳۰ افزایش میدهد. 

این دمای، دمای مناسبی برای رویش قارچ هاست 

و عامل بیشتر بیماری های پوستی افراد.

طوالنی ترین ترافیک جهان در چین 
به طول 24۰ کیلومتر  که 11 روز طول 
کشید تا باز شود. جالب است بدانید که در 
این بازه زمانی سه نفر فوت و چهار نفر 

هم به دنیا آمدند.

هنگام ترک آسانسور از بسته شدن کامل درب، اطمینان حاصل 

نماییم، تا دیگران نیز برای استفاده از آسانسور با مشکل مواجه نشوند.

کاریکاتور طلوع صبح در کوير همت آباد زيرکوه و غروب پايیزی شوکت آباد بیرجند - ابوالفضل هوشمندیقاب عکسفهیمه عسگری سرور صدای ناشی از لنت های خودرو را جدی بگیرید ...

داده نما 
صداي هشدار فرسودگي لنت ترمز حاکي از نیاز خودرو به سرویس 
است. اگر این صداي هشدار را نادیده بگیرید نهایتا عملکرد ترمز را از 

دست داده منجر به تصادف جدي خواهد شد.

حریم نگه نداشتن عاشورا آتشی بود بر باروتی که طی ۸ ماه دروجود مردم متراکم شده بود ...

در روز 9 دی 88 چه گذشت؟
جمعیت بزرگ عاشورائیان بیش از 40 میلیون نفر تخمین زده شد؛ و این یعنی حماسه

معرفی کتاب 

دیوان ناصح
 

شعر جدای از تعاریف گذشتگان که در ماهیت 
آن به کرات سخن رانده اند ، هنری است که ریشه 
نقاب  انسان- آن هنگام که  در مکاشفات روحی 
از سرودن بی  افتد و شاعر  بر می  از چهره جان 
جنس  چون  و  دارد  است  ناگزیر  خود  های  تابی 
تخیل  و  تفکر  و  زبان  با  و  است  هنر سخن  این 
هست.  هم  شعر  هست،  انسان  تا   ، دارد  پیوند 
قریب به اتفاق شاعران بلند آوازه و ماندگار زبان 
فارسی که به نیک نامی در پرویزن ایام دوام آورده 
اند، هرگز نان شعر نخورده، بلکه جان بر سر آن 
نهاده اند و این همان آب حیاتی است که به آن 
دست یافته اند. دیوان ناصح مجموعه ای از اشعار 
ابراهیم  محمد  توسط  که  است  ناصح  ا...  حبیب 
حمیدی گردآوری شده است. این کتاب مشتمل 
بر هشت فصل است. در فصل اول کتاب که تپش 
تنهائی نام دارد غزلیات عارفانه و عاشقانه مرحوم 
حبیب اهلل ناصح آمده است گدای تو، صنع خدا، 
هر چه دارم از اوست، بزم مستان و گوهر یکدانه 
است  ناصح  اهلل  حیبیب  اشعار  از  نمونه  چند  تنها 
از  فصل  این  در  عاشقانه  عارفانه  مضمون  با  که 
کتاب به چاپ رسیده است. فصل دوم این دیوان 
روایت نور و ستایش معصومین)ع( است در فصل 
سوم نیز شاعر توصیف هایی دارد که پرواز بر بال 
های خیال نام گرفته است. در فصل چهارم دیوان 
ناصح ریشه های روشنایی با مضمون نصایح به 

چاپ رسیده است. 
فصل پنجم کتاب با نام مهیمن من اشعار ملی - 

مذهبی را به رشته تحریر درآورده است. 
ستوده ها و ناستوده ها نیز عنوان فصل ششم 
گالیه  مادر،  مرثیه  که  است  ناصح  دیوان  کتاب 
کودک فقیر یتیم ، سیگار و... از آن جمله می باشد. 
مثنویات ناصح در فصل هفتم این دیوان جای 
گرفته و در فصل هشتم نیز شاعر رباعی ، دوبیتی 
و سایر اشعارش را برای خواندگان به نظم کشانده 
است. دیوان ناصح توسط نشر چهار درخت در ۵۰۰ 

نسخه به چاپ رسیده است. 
کتاب  این  اینترنتی  خرید  است  ذکر  به  الزم 
می  پذیر  امکان   www.4derajht.irسایت در 

باشد. 
*عصمت برزجی

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

مگر آنكه خدا بخواهد و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد كن و بگو اميد كه پروردگارم مرا به 
راهى كه نزديكتر از اين به صواب است هدايت كند. سوره الكهف، آيه 24

حدیث روز  

به راستى هر كه عبادت را به خاطر عبادت طلب كند خود را تزكيه نموده است. هر گاه مستحّبات به 
واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد. امام حسن مجتبى )عليه السالم(

رفتم ، كه گم شوم چو يكى قطره اشک گرم
در البالى دامن شبرنگ زندگى

رفتم ، كه در سياهى يک گور بى نشان
فارغ شوم زكشمكش و جنگ زندگى  فروغ فرخزاد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

یک لحظه مکث کن

انسان ها همواره به يافتن راه هاى تازه براى 
بوده  مند  عالقه  تر  سريع  و  بهتر  يادگيرى 
اند. از سوى ديگر، مّدت زمانى كه هر كس 
جديد  چيزهاى  يادگيرى  صرف  تواند  مى 
بهينه  استفاده  بنابراين،  است.  محدود  كند 
بازى  مورد  اين  در  اساسى  نقشى  زمان،  از 
مى كند. و البته، ياددارى، يادآورى و انتقال 
اطالعات نيز جايگاه خاص خود را دارا مى 
مى  كمک  شما  به  زير  هاى  توصيه  باشد. 
كند كه اطالعات فرا گرفته را به طور دقيق 
به خاطر بسپاريد، بعداً آن ها را به يادآوريد 
و به طور موثرى از آن ها در موقعيت هاى 

مختلف استفاده كنيد.
تقویت حافظه

توصيه هاى اوليه مانند بهبود تمركز، اجتناب 
از با عجله حفظ كردن مطالب و سازماندهى 
به اوقات مطالعه، نقطه شروع خوبى است اّما 
شناسى  روان  مختلف  مطالب  از  استفاده  با 
به  را  خود  يادگيرى  كارايى  توانيد  مى  نيز 

نحو چشمگيرى بهبود بخشيد.

کردن(  تجربه  )و  یادگیری  به 
چیزهای جدید ادامه دهید

يكى از مطمئن ترين شيوه ها براى يادگيرى 
اثربخش تر، ادامه دادن يادگيرى است. در مقاله 
اى كه در سال 2۰۰4 در مجله نيچر  آمده بود 
كه كسانى كه تردستى ياد مى گيرند بر حجم 
ها،  آن  سرى  پس  قطعه  در  خاكسترى  ماده 
ناحيه اى در مغز كه به حافظه ديدارى مرتبط 
افراد  اين  افزوده مى شود. هنگامى كه  است، 
تمرين كردن مهارت تازه را متوقف كنند، ماّده 
خاكسترى از بين مى رود.اگر شما زبان تازه اى را 
فرا مى گيريد، تمرين كردن آن زبان براى حفظ 
پيشرفتى كه به دست آورده ايد اهميت دارد. 
همان طور كه شاخ و برگ هاى زايد درختان 
را قطع مى كنند، در مغز نيز اين فرايند هرس 
كردن وجود دارد. برخى مسيرهاى اطالعاتى در 
مغز حفظ مى شود و برخى ديگر حذف مى شوند. 
اگر مى خواهيد اطالعات جديدى كه به تازگى 
ياد گرفته ايد در مغزتان حفظ شوند، به تمرين 

و مرور ذهنى آن ها بپردازيد.

 یادگیری از چند راه مختلف
سعى كنيد يادگيرى را از چند راه مختلف انجام 
دهيد. مثاًل به جاى آن كه فقط از طريق گوش 
كردن به يک وسيله پخش صدا به يادگيرى 
بپردازيد )يادگيرى شنيدارى(، راه ديگرى براى 
تمرين و مرور ذهنى اطالعات، هم به صورت 
كالمى و هم ديدارى بيابيد. مثاًل آنچه ياد گرفته 
ايد را براى دوستتان تشريح كنيد، از آن يادداشت 
برداريد يا يک نقشه ذهنى براى آن رسم كنيد. با 
يادگيرى از چند راه مختلف، در واقع به استحكام 
كمک  ذهنتان  در  اطالعات  بيشتر  بخشيدن 
خواهيد كرد. هر چه در ناحيه هاى بيشترى از 
مغز، اطالعات درباره يک موضوع ذخيره شده 
باشد، ارتباطات درونى بيشترى برقرار مى شود. 
اين افزونگى اطالعات بدين معنى است كه با در 
دست داشتن يک سرنخ واحد، امكان بيشترى 
براى استخراج اطالعات از ناحيه هاى مختلف 
حافظه وجود خواهد داشت. اين ارجاعات متقابل 
اطالعات يعنى ما مطلب را ياد گرفته ايم نه اين 

كه صرفاً حفظ كرده باشيم.

آنچه یادگرفته اید را به کس 
دیگری بیاموزید

يكى از بهترين راه هاى يادگرفتن يک چيز، 
آموختن آن به فردى ديگر است. ابتدا آنچه ياد 
گرفته ايد را به كلمات و عبارات خود ترجمه 
كنيد. خود اين فرايند به تنهايى به استحكام 
شما  مغز  در  اطالعات  يكپارچگى  و  بيشتر 
كمک مى كند. سپس راهى را پيدا كنيد تا آنچه 
يادگرفته ايد را با ديگران به اشتراك بگذاريد. 
اگر هيچ فردى را نيافتيد كه به طور حضورى 
مطالب را با او در ميان بگذاريد مى توانيد به 

وب نويسى )blog( روى آوريد. 
از آموخته های قبلی برای یادگیری 

جدید استفاده کنید
تر  اثربخش  هاى  راه  بهترين  از  ديگر  يكى 
رابطه  يادگيرى  از  استفاده  يادگيرى،  كردن 
دادن اطالعات  ارتباط  اى است كه مستلزم 
مى  قبل  از  كه  است  چيزهايى  به  جديد 
دانستيد. براى مثال، چنانچه در حال مطالعه 
نمايشنامه رومئو و ژوليت هستيد، مى توانيد 

را  ايد  ياد گرفته  نمايشنامه  اين  درباره  آنچه 
دوره  شكسپير،  درباره  خود  قبلى  دانش  با 
تاريخى كه در آن مى زيسته و ساير اطالعات 

مربوط، مرتبط سازيد. 
تجربه عملی به دست آورید

براى بسيارى از ما، يادگيرى مستلزم خواندن 
جلسات  و  در كالس  مقاله، حضور  و  كتاب 
سخنرانى، و يا انجام پژوهش در كتابخانه و بر 
روى وب است. با وجودى كه يافتن اطالعات 
و سپس نوشتن آن ها اهميت دارد اّما دانش 
و مهارت هاى جديد را به محک تجربه زدن، 
ترين  مطمئن  از  يكى  و  است  ديگرى  چيز 

شيوه ها براى بهبود يادگيرى است. 
اگر در حال كسب مهارت يا توانايى تازه اى 
هستيد، بر روى به دست آوردن تجربه عملى 
تمركز كنيد. اگر يک مهارت ورزشى است، آن 

فعاليت را به طور مرتب انجام دهيد.
 اگر در حال يادگيرى يک زبان جديد هستيد، 
هيچ فرصتى را براى صحبت كردن به آن زبان 

با فردى ديگر از دست ندهيد.

عارفانه روز

گاهى خداوند مى خواهد با دست تو دست
 ديگر بندگانش را بگيرد وقتى دستى

 را به يارى مى گيرى بدان كه دست 
ديگرت در دست خداست ...

هيچ  كس آنقدر فقير نيست كه نتواند
 لبخندى به كسى ببخشد و آنقدر 

ثروتمند نيست كه نيازى
 به لبخند نداشته باشد

ما انسان ها مثل مداد رنگى هستيم شايد رنگ مورد 
عالقه يكديگر نباشيم اما روزى براى كامل كردن 

نقاشيمان دنبال هم خواهيم گشت به شرطى 
كه آن قدر نتراشيم همديگر را تا حد نابودى .

742193586
159786243
683524719
968245137
531678492
274319658
495862371
816437925
327951864

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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روز ديگرى آغاز شد ساعت دلت را بر روى 
شادى تنظيم كن تا با هر تيک تاكش

 لبخند بزنى و به ياد داشته باش
 شادى بزرگترين هديه ى امروز توست

اگر در آغاز يک رابطه هستيد و آن رابطه به تدريج 
دارد جدى مى شود، قبل از آنكه تصوير طرف مقابل 
دنياى مطلوب شما  به شكل قوى و موثرى در 
جا بگيرد به گونه اى كه ديگر نتوانيد او را همان 
طور كه واقعا هست ببينيد، همخوانى و همگونى 
ارزيابى قرار دهيد.   نيازهايتان را مورد سنجش و 
حتى اگر شخص  آنقدر در دنياى مطلوب شما جاى 
گرفته باشد كه دقت ارزيابى شما را كم كند، باز هم 

بهتر است آن را انجام دهيد. 
 سعى كنيد همانطور كه خود را ارزيابى كرده ايد 

طرف مقابل را هم مورد سنجش قرار دهيد.
 اگر در همخوانى نيازها با مشكلى روبه رو شديد، در 
عين اينكه شديدآ مجذوب و شيفته ى يكديگريد، 
درباره ى آن با هم حرف بزنيد.  ممكن است عشق 
باعث سوگيرى در  به يكديگر  و عالقه ى شما 
سنجش شده و از دقت ارزيابى بكاهد اما عشق و 
عالقه در اين مقطع بهتر از هر زمان ديگرى، مى 
تواند شما را به سوى مذاكره و مصالحه با يكديگر 
رفتارهاى  كارگيرى  به  اينكه  از  قبل  سوق دهد، 
كنترل كننده ى شما بر روى يكديگر امكان هرگونه 

مذاكره را مسدود كند.

نگرش

به بهانه سالروز تولد
 شاعر معاصرفروغ فرخزاد

تهران چشم  در  در سال 1313  فرخزاد  فروغ 
هاى  دوره  گذراندن  از  پس  گشود  جهان  به 
آموزش  براى  دبيرستانى  و  دبستانى  آموزشى 
نقاشى به هنرستان نقاشى رفت در 16 سالگى 
ازدواج كرد و به اهواز رفت و  با پرويز شاپور 
در آنجا اقامت كرد.اما پس از يكى دو سال از 

هم جدا شدند.
در سال 1337 در سن 22 سالگى به كارهاى 
سينمايى روى آورد و در شركت گلستان فيلم 
به كار پرداخت.در سال 1338 براى بررسى و 
مطالعه ساخت فيلم به انگلستان رفت در طى 
فعاليت سينمايى خود چندين فيلم ساخت و در 

يک فيلم و نمايش بازى كرد.
در  كه  است  سياه  خانه  فيلم  زمينه  اين  در   
مى  تبريز  اطراف  اى  جذامخانه  جذاميان  باره 
سال  در  مستند  فيلم  بهترين  برنده  پرداخت 
در  شركت  براى   1345 سال  در  شد   1342

دومين فستيوال پژارو به ايتاليا سفر كرد
 33 سن  در   1345 سال  در  انجام  سر  فروغ 
سالگى در اوج شكفتگى استعداد شاعرانه اش 
جان  تصادف  يک  اثر  بر  رانندگى  هنگام  به 
تهران  ظهيرالدوله  گورستان  در  را  وى   سپرد 
كاميار  نام  به  پسرى  او  از  سپردند.  خاك  به 

شاپور به يادگار مانده است.

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
                          7 صبح موجود است

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

تجربه کنید.   09158668002

پیمانکاری آذر نوید      اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

 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

کار خوب اتفاقی نیست

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات

 و قیمت استثنایی یا معاوضه 
با اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مرکز تخصصی ابرو و قرینه سازی  
بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی  

زیبایی سی تل     32230549

آگهـی استخـدام
پخش الماس طالیی شرق 

نمایندگی انحصاری محصوالت 
عباس پور )آدرین( 

و محصوالت چاکلز
برای تکمیل کادر فروش 2 نفر 

 بازاریاب استخدام می نماید.
   05632222684 

09155628674 - کلینی
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استقبال استاندار  از  بانوی کاراته کای طالیی در قاین 

بانوی کاراته کای قاینی که قهرمان رقابت های بین المللی شده بود، 
با استقبال مردم و مسئوالن وارد قاین شد.

استاندار  جنوبی،  خراسان  مرکز  سیما  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
از  بود،  کرده  سفر  قاین  شهرستان  به  که  نیز  جنوبی  خراسان 
درقاین  طالیی  کای  کاراته  از  استقبال  سپیده  افتخارآفرینی 
با کسب مقام اول مسابقات  بانوی کاراته   این   غالمی تجلیل کرد. 
بین المللی شین کیوکوشین کاراته در باکوی آذربایجان، مدال طال 
را از آن ایران کرد. غالمی در مسابقات بین المللی کشور صربستان 

نیز قهرمان شده بود.  

۲۵ بازیکن به اردوی تیم والیبال 
امید بانوان دعوت شدند

تسنیم - نخستین اردوی آماده سازی تیم والیبال امید بانوان ایران از 
پنجم بهمن ماه آغاز می شود. در راستای رشد و توسعه والیبال بانوان 
ایران تشکیل خواهد شد.  بانوان  امید  تیم  بار  برای نخستین  امسال 
سیما صدیقی، سرمربی این تیم هم برای نخستین اردوی امیدهای 

والیبال ایران 25 بازیکن را در نظر گرفته است.

تیم والیبال نوجوانان شهرستان در مصاف با میهمانش
                 تیم والیبال مختاران سربیشه متوقف شد      

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند: دور 
رفت مسابقات قهرمانی لیگ والیبال استان خراسان جنوبی با حضور 
11 شهرستان در قالب مناطق 1 و 2 به مدت 5 هفته انجام می شود. 
نوجوانان  تیم  میهمان  مختاران،  تیم  یک  گروه  از  دیدار  اولین  در 
صفر   بر    3 نتیجه  با  را  تیم  این  مقتدرانه  توانست  که  بود  بیرجند 
تیم های  برگزار شد.  بیرجند  دیداردرسالن عفاف  این  شکست دهد. 
حاضر دراین لیگ بشرح ذیل می باشد: منطقه یک: شامل زیرکوه ، 
خوسف  سربیشه ، بزرگساالن ، نوجوانان و جوانان بیرجندمنطقه دو: 

شامل طبس ، سرایان ، فردوس ، بشرویه و قاین می باشد.

پاسخ منفی بزرگ ترین بمب 
به پیشنهاد ۲ میلیاردی پرسپولیس

خیلی ها  را  رفیعی  سروش  نیـوز،  جام  ورزشی  سرویس  گزارش  به 
چین  قطر،  از  باشگاه هایی  تا  اروپایی  تیم های  از  اند.  گرفته  نشانه 
و البته لیگ ایران. سروش اما فعال پاسخی به این پیشنهادها نداده 
هدف  ابتدا  در  بگیرد.  دیگر  روز  چند  است  قرار  را  نهایی  تصمیم  و 
نکته ای  اروپایی.  باشگاه  یک  در  حضور  و  بود  پیشرفت  سروش 
امیدوارکننده که البته از نظر مالی نمی توانست رفیعی را راضی کند.

اگر دارای ریزش مو هستید ...

 B تخم مرغ حاوی مقادیر زیادی از ویتامین
 C است و برای رشد مو بسیار مفید. ویتامین
درفلفل های رنگی مثل فلفل قرمز، سبز و زرد 
وجود دارد که برای سالمت مو بسیار مناسب 
هستند. در واقع کمبود ویتامین C منجر به 
ضعیف شدن ریشه ی مو، ریختن مو و خشکی 
فرنگی و  نخود  بدن می شود. سویا، عدس، 

دانه های نشاسته دار دارای آهن هستند که 
سبب رشد سلول ها به خصوص سلول های 
مو می شود. سیب زمینی شیرین هم حاوی 
بتاکاروتن و ویتامین A می باشد و به همین 
خاطر برای رشد موها مفید است. کلم پیچ، 
هویج، مارچوبه و کدوتنبل نیز برای حفظ 

سالمت موها موادغذایی خوبی هستند.

چگونه پف زیر چشم را پنهان کنیم؟

1- چند لیوان آب بنوشید: اگر شما یک 
شام بسیار شور بخورید و یا قبل از خواب 
افزایش پف کردگی در  گریه کنید سبب 
صبح می شود. نوشیدن مقدار زیادی آب 
در  دهد  می  کاهش  را  پایین چشم  تورم 
طول روز با حفظ آب آشامیدنی، خودتان 
را هیدراته نگه دارید 2- از نوشیدن کافئین 

و الکل اجتناب کنید 3- چیزی سرد روی 
چشم خود بگذارید:  پف کردگی چشم در 
اثر تجمع مایعات در بافت های اطراف چشم 
هاست و مانند سایر انواع تورم، با استفاده از 
کمپرس سرد کاهش می یابد 4- خیار سرد 
به اندازه مناسب برای چشم ها موثر است و 
به طور موقت پف کردگی را کاهش می دهد. 

درمان دانه های سفید زیر چشم

نور آفتاب در تشدید دانه  های سفید زیر 
چشم نقش مهمی دارد. قبل از اینکه گرفتار 
از کرم های ضد آفتاب  این دانه  ها شوید، 
استفاده کنید. اما اگر میلیا یا همان دانه های 
سفید را مشاهده کردید، نگران نشوید، چون 
با استفاده از کرم الیه  بردار از بین می رود، 
چون  قوی،  الیه  بردار  های  کرم   نه  البته 

ممکن است به آن حساس باشید و پوست 
دور چشمتان آسیب ببیند و قرمز شود. از 
آنجا که دانه  های همرنگ پوست )سیرنگوما( 
دور چشم احتمال عود دارند، باید آنها را 
جدی  گرفت و می توان برای پیشگیری از 
جمع شدن آنها روی هم، از روش لیزر استفاده 
کرد. پس آنرا با آکنه نوزادی اشتباه نگیرید.

صبحانه خورها سالم ترند !

است  داده  نشان  شده  انجام  های  بررسی 
که افرادی که به طور منظم صبحانه می 
خورند در مقایسه با سایر افراد کمتر دچار 
سرماخوردگی و آنفلوآنزا می شوند و میزان 
کمتر  ها  آن  در  نیز  افسردگی  و  استرس 
است. همچنین وعده صبحانه نقش مهمی 
در دریافت فیبر و ویتامین های مورد نیاز 

بدن دارد. افرادی که در وعده صبحانه از تمام 
گروه های غذایی استفاده می کنند احتمال 
بیشتری دارد که آهن، کلسیم و ویتامین 
های گروه B را به مقدار پیشنهاد شده دریافت 
کنند. مطالعات نشان داده اند که خوردن میوه 
و سبزی ها در وعده صبحانه احتمال حمله 

های قلبی و سرطان را کاهش می دهند.

برای سالمتی خود ارزش قائل شوید

1 - به اندازه کافی بخوابید: خواب برای 
از دست  انرژی  بازیابی  و  بدن  استراحت 
رفته در طول روز ضروری است. حداقل 
7-10 ساعت خواب شبانه داشته باشید. 
نیم ساعت قبل از خواب بدن و ذهن خود 
آرام کنید. کتابی مطالعه کنید، کمی  را 
موزیکی  به  یا  بنوشید  گیاهی  دمنوش 

آرام بخش گوش دهید 2 - در همه کارها 
اعتدال را رعایت کنید: مثاًل الزم نیست 
یا  کنید  حذف  همیشه  برای  را  شکالت 
را در  4 ساعت در روز بدوید. همه چیز 
هر  می توانید  دهید.  انجام  متعادل  حد 
ساعت  نیم  و  بخورید  شکالت  گاهی  از 

دویدن در طول روز هم کافی است.

 HPV زگیل های معمولی معموالً ناشی از عفونت با ویروس
هستند. بیش از 100 نوع از این ویروس وجود دارد که برخی 
از آنها حتی باعث سرطان می شوند. اگر زگیل مدت زیادی 
بدون درمان به حال خود گذاشته شود، درمان آن پیچیده 
تر خواهد شد. البته زگیل به راحتی قابل انتقال به بخشهای 
دیگر بدن است. درمان های خانگی زگیل: 1- محلول اسید 

سالسیلیک: این محلول به صورت قطره، ژل، پدهای استریل 
نوع  هر  در  استفاده  برای  و  است  در دسترس  پماد  نیز  و 
زگیلی تهیه شده 2- یکی از معروف ترین درمان ها، استفاده 
از ویتامین E از طریق آغشته کردن زگیل و اطراف آن به 
محلول ویتامین E و در ادامه ریختن آب سیر بر روی زگیل 
است. سپس زگیل با یک نوار چسب بسته می شود. در این 

حالت معموال طی یک هفته،آب سیر موجب ایجاد تاول و 
بیرون آمدن زگیل می شود 3- آب پیاز خام: پیاز خرد و سپس 
با اضافه کردن نمک، برای یک شب تمام نگهداری می شود. روز 
بعد این محلول بر روی زگیل قرار داده می شود. این کار باید 
روزی دو مرتبه انجام شود و آنقدر ادامه یابد تا زگیل ها ناپدید 
شوند 4- استفاده از شیره برگ درخت انجیر نیز مفید است.

                                                                                                                                   زگیل ها و درمان آن

جنایت هولناک در پس پرده آتش سوزی عمدی در بیرجند

مرد شیشه ای که پس از قتل دو نفر در بیرجند به یکي از شهرستان هاي خراسان 
رضوي متواری شده بود دستگیر شد. خبری مبنی بر مرگ مشکوک و آتش سوزي 
منزلی واقع در بیرجند به پلیس اعالم شد که بالفاصله مأموران کالنتری 13به 
همراه تیم ویژه پلیس آگاهی استان در محل حاضر شدند.با تالش چند ساعته 
مأموران و گروه آتش نشان، شعله هاي حریق خاموش شد. متأسفانه در این سانحه 
مادر و دختر خانواده جان خود را از دست دادند و پدر خانواده به علت شدت جراحات 
وارده به بیمارستان اعزام شد.بررسي موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهي  
قرار گرفت.فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد:بررسی های پلیس حاکی از 
این بود که متهم متواری به استان سیستان و بلوچستان گریخته.سردار شجاع 

افزود:متهم 22 ساله مظنون به قتل به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

واژگوني سواري ام وی ام حادثه آفرید

رئیس پلیس راه استان گفت: سوانح جاده اي در محور »نهبندان-زاهدان« سه مجروح 
مرکز  اعالم  با  گذشته  شب  کرد:  اظهار   رضایي  حسین  سرهنگ  گذاشت.   برجاي 
فوریت های پلیسی 110مبنی بر در کیلومتر 20محور »نهبندان-زاهدان« بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور 
در صحنه دریافتند که یک دستگاه سواري mvm به دلیل نامعلومي واژگون شده است 
که در این سانحه، راننده و سرنشین خودرو مجروح شدند که در همین حین یک دستگاه 
 سواري پراید نیز به علت دید کم و عدم کنترل وسیله نقلیه با خودروي واژگون شده برخورد 
مي کند که راننده پراید مصدوم و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.سرهنگ رضایی به 
 رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین 

حوادث ناگوار نباشیم. 

زندان پایان راه فروشنده مواد مخدر صنعتي

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از 
دستگیري خرده فروش مواد مخدر صنعتي در شهرستان بیرجند خبر داد. سرهنگ 
»حسن کاهني« در تشریح این خبر گفت: با کسب خبري مبني بر این که فردي به 
صورت حرفه اي اقدام به توزیع مواد مخدر صنعتي در سطح شهرستان بیرجند مي 
کند که بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار قرارگرفت. وي افزود: مأموران پس 
از چند روز کار اطالعاتي و گشت زني در شهر، مخفیگاه سوداگر مرگ را شناسایي 
کردند و عملیات دستگیري این فروشنده حرفه اي موادمخدر آغاز شد. وی تصریح 
کرد: مأموران در این عملیات ضمن دستگیري فرد خرده فروش،مقدار 313 گرم 
هروئین و آالت استعمال مواد مخدر از محل کشف کردند که در این رابطه متهم 

دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي و از آنجا روانه زندان شد. 

این هم سومین برخورد  با تیرهاي برق بلوار پیامبر اعظم )ص( 
در ١۵ روز گذشته در شهرستان بیرجند 

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

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

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

 تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
056 32342112  -09155610262 

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی

تعمیر لوازم خانگی
  در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...
  نبش انقالب 6- شهریاری 

    0915 164  3778-32229117 



7
مهارت و ساخت کفش سنتی بیرجندی در فهرست میراث معنوی ثبت شد

غالمی- مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از ثبت مهارت و ساخت کفش سنتی َچپَّت در فهرست میراث 
معنوی خبر داد. برآبادی عنوان کرد: صادرات چپت از بیرجند به شهرهای اطراف و استان های دیگر و حتی خارج از مرزهای ایران، دلیلی بر متمرکز بودن کارگاه های 

تولید این پای پوش سنتی تا حدود 20 سال پیش می باشد. ساخت این کفش سنتی به صورت موروثی درخانواده هنرمندان پیشکسوت، تداوم داشته است.
پنجشنبه* 9 دی 1395 * شماره 3684

7
زمان و مکان مراسم روز 9 دی 
در شهرستان های استان 
اعالم شد

گروه خبر- شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
در اطالعیه ای زمان و مکان مراسم روز 9 دی ماه 
را در11 شهرستان تابعه استان اعالم کرد. حجت 
االسالم ابراهیم زاده اظهارکرد: مراسم گرامیداشت 
9 دی امروز صبح ساعت 9 و 30 دقیقه با سخنرانی 
در  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی  ا...  آیت 
برگزار  بیرجند  السالم(  )علیه  امام حسین  مسجد 
می شود. وی با اشاره به اینکه این مراسم امشب 
بعد از نماز مغرب و عشاء در شهرستان فردوس 
و  نهبندان  در شهرستان  افزود:  شود،  می  برگزار 
قاین نیز ساعت 9 صبح به ترتیب در محل مصلی 
امام علی )علیه السالم( و مصلی قاین برگزار می 
اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس  شود. 
مراسم  این  امشب  نیز  سرایان  شهرستان  افزود: 
مصلی  محل  در  مسئوالن  و  مردم  حضور  با 
نمازجمعه برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: مراسم 
گرامیداشت 9 دی شهرستان سربیشه امروز صبح 
ساعت 10 در مهدیه و خوسف 18 و 30 دقیقه 

امشب در محل هیئت حسینی برگزار می شود.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر 
عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان

گروه خبر- عصر دیروز جلسه تودیع و معارفه 
مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان 

با حضور معاون امنیتی سیاسی استاندار برگزار شد. 
در این جلسه غالمرضا محمدی مجید اسداللهی 
به عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معارفه و 

از زحمات و تالش های محمدی قدردانی شد.

کنگره شهدای استان
باید باشکوه برگزار شود

اجرایی،  از دستگاه های  استاندار  صدا و سیما- 
تر  باشکوه  برای هر چه  بازاریان خواست  و  مردم 
برگزار شدن کنگره شهدای خراسان جنوبی همکاری 
کنند. پرویزی عصر در ستاد اجرایی کنگره شهدای 
استان، برگزاری کنگره شهدا را با ارزش برشمرد و 
گفت : در مقابل جانفشانی شهدا وظیفه ماست تا یاد 
و خاطره آنان را زنده نگه داری. وی با تاکید بر اینکه 
از انجام هزینه های سنگین و بی مورد در برگزاری 
کنگره شهدا پرهیز شود افزود : باید سعی شود از 
نیروهای مردمی و سمن ها در برگزاری این کنگره 
کمک گرفته شود و در واقع مردم ، برگزار کننده این 
رویداد بزرگ باشند . سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه 
انصارالرضا خراسان جنوبی هم با تشریح برنامه های 
کنگره شهدا در دیگر استانها گفت: کنگره 2 هزار 

شهید خراسان جنوبی سال 97 برگزار  خواهد شد.

عده ای به دنبال غارت ظرفیت ها
و خوبی های انقالب هستند

مجلس  در  تهران  مردم  سابق  نماینده  مهر- 
گفت:امروز با جامعه ای رو به رو هستیم که عده 
ای بسیج شده اند که خوبی های انقالب اسالمی 
می  غارت  را  جامعه  العاده  فوق  های  ظرفیت  و 
جمع  در  چهارشنبه  ظهر  از  پیش  زاکانی  کنند. 
طالب استان در حسینه جماران بیرجند  با تاکید 
های  صحنه  همه  در  مردم  بودن  صحنه  در  بر 
نظام گفت: رهبر معظم انقالب تاکید بر انقالبی 
بودن دارند و می فرمایند در طول سال همه باید 
در صحنه باشند. وی با اشاره به حماسه 9 دی، 
اظهار کرد: فتنه 88 بزرگترین تهدید برای انقالب 
اسالمی بود چرا که آبروی نظام را از بین بردند.

فتنه ۸۸ یک پیچ تاریخی و سرنوشت ساز 
در دوران انقالب اسالمی بود

تسنیم- امام جمعه اهل سنت درمیان گفت: فتنه 
اسالمی  انقالب  دوران  در  تاریخی  پیچ  یک   88
بود که مردم با بصیرت الهی از این پیچ تاریخی 
در 9 دی عبور کردند. مولوی سیداحمد عبداللهی 
مسجد  در  دی   9 حماسه  بزرگداشت  مراسم  در 
محمدرسول  ا...)ص( اسدیه اظهار کرد: در اثر پیوند 
عوامل داخلی به ساختار به وجود آمده در فتنه وطن 
فروشان بزرگ ترین ضربه به نظام اسالمی وارد آمد 
تدابیر رهبری، حضور حماسی  الهی،  اگر فضل  و 
مردم و حضور آنان در حماسه 9 دی نبود شاید امروز 
اثری از انقالب باقی نمی ماند و این ملت به میدان 

آمد و اسالم را زنده نگهداشت.

ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای
به 1۸6 نفر از اتباع بیگانه

از  استان  بیگانه  اتباع  از  نفر   186 خبر-  گروه 
اول  ماهه   9 در  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش 
اند. معاون آموزش  سال جاری بهره مند گردیده 
و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آقا  نفر  و 19  خانم  نفر  تعداد 167  این  از  گفت: 
و  آموزش  معاون  پرست  حق  اند.  دیده  آموزش 
پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به  ادامه داد: 
توسعه  بر  گذاری  اثر  برای  فرصتی  پناهندگان، 

فردی و در نتیجه افزایش خود اتکایی آنان است.

سهم ۵ درصدی مدیریت بحران
از اعتبارات محقق نشد

با  بحران کشور  رئیس سازمان مدیریت  مهر- 
بخش  در  کشور  گوشه  به  گوشه  در  اینکه  بیان 
حوادث مشکل داریم، گفت: پنج درصد از بودجه 

به  یافته که  اختصاص  بحران  به مدیریت  کشور 
در  نجار  نشد.اسماعیل  محقق  محدودیت  دلیل 
کرد:  اظهار  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار 
خیز  حادثه  های  استان  از  یکی  جنوبی  خراسان 
حوادث  گذشته  های  سال  طی  که  بوده  کشور 
تلخی را تجربه کرده است. وی با بیان اینکه این 
استان طی ۵0 سال گذشته زلزله های باالی شش 
ریشتر متعددی را پشت سر گذاشته است، بیان کرد: 
همچنین به دلیل تغییر اقلیم کشور در سال های 
گذشته خشکسالی های متمادی را تجربه کرده که 
اثرات زیادی بر آن داشته است. نماینده ولی فقیه 
در استان نیز با تأکید بر اینکه حوادث قابل کنترل، 
مبارزه و تغییر است، گفت: باید با باالبردن آگاهی 

ها در مقابله با این حوادث آماده بود.

بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور از مرکز پایش و راهبری تاسیسات 

آب شرب شرکت آبفای استان

گروه خبر- معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت 
معاونت  دفتر  سرپرست  همراه  به  کشور  بحران 
راهبری  و  پایش  مرکز  از  استاندار  عمرانی  امور 
تاسیسات آب شرب شرکت آب و فاضالب استان 
بازدید کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در 
این بازدید با بیان اینکه تکمیل و توسعه پروژه تله 
مترینگ، مراقبت تصویری و هوشمند سازی شبکه 
گامی اساسی است، اظهار کرد: به عنوان مثال آب 
بیرجند از چهار دشت مرک، رکات، علی آباد و دشت 
سربیشه با فاصله 6۵ کیلومتری تامین می شود که 
این منابع تولید آب با سیستم های تله متری به 
صورت شبانه روزی از نظر شاخص های میزان دبی، 
انرژی و حتی مسائل کیفی آب رصد می شود. رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور نیز خواستار بررسی 
طرح ها و پروژه های دارای اولویت شرکت آب و 
فاضالب خراسان جنوبی توسط مسئوالن استانداری 
و اختصاص اعتبارات ویژه برای اتمام این پروژه ها از 

محل اعتبارات مدیریت بحران شد.

افتتاح کارگاه دو روزه بصیرت
ویژه کارکنان این مرکز به همراه خانواده ها

گروه خبر- کارگاه دو روزه بصیرت افزایی ویژه 
محل  در  دی   9 مناسبت  به  مرکز  این  کارکنان 
تاالر غدیر برگزار شد. در این کالس ابتدا مزگی 
جریان  تبیین  به  سیاسی  مسائل  کارشناس  نژاد 
و  پرداخته  نظام  دشمنان  براندازی  و هدف  فتنه 
گفت: دشمن در صدد این است تا از طریق جنگ 
نرم و وسایل ارتباط جمعی مانند ماهواره اینترنت 

بین مردم ما اختالف افکنی کند.

فیلم های جشنواره عمار
در ۲۸۰ نقطه استان اکران می شود

مهر- مسئول ستاد اکران مردمی جشنواره فیلم 
عمار از اکران فیلم های جشنواره در 280 نقطه 
استان خبر داد و گفت: آغاز اکران مردمی از 11 
خبری  نشست  در  کریمیان  بود.  خواهد  ماه  دی 
اظهارکرد: بیش از 60 عنوان فیلم با موضوعات 
فتنه، ضداستکباری و فیلم های ویژه در مدارس و 

مساجد خراسان جنوبی اکران خواهد شد.

قول مساعد معاون سازمان برنامه و بودجه 
برای تخصیص اعتبارات دانشگاه بیرجند

گروه خبر- معاون سازمان برنامه و بودجه کشور 
در  که  ابتکاری  های  طرح  از  حمایت  اعالم  با 
توانمندسازی فارغ التحصیالن دانشگاه ها و رشد آن 
ها نقش داشته باشد، درباره اجرای طرح فاضالب 
دانشگاه، تکمیل پروژه های نیمه تمام، تخصیص 
اعتبارات و جبران بدهی های دانشگاه بیرجند قول 
مساعد داد. واعظ مهدوی در نشست شورای دانشگاه 
بیرجند تأکید کرد: برای حل مشکالت کشور نیازمند 
همکاری های علمی و تحقیقاتی دانشگاه ها هستیم.

فتنه ۸۸ هجوم دشمنان به
ارزش های الهی و انقالبی ملت ایران بود

اینکه  بیان  با  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل  مهر- 
و  الهی  های  ارزش  به  دشمنان  فتنه 88 هجوم 
انقالبی ملت ایران بود، گفت: این فتنه با هوشیاری 
شد.  خنثی  رهبری  معظم  مقام  بصیرت  و  مردم 
هفتگی  نشست  در  لطفیان  االسالم  حجت 
خواهران در مهدیه بیرجند اظهار کرد: آموزه های 
بخش  بیت)ع(  اهل  مکتب  سیاسی  و  اجتماعی 
مهمی از معارف اسالمی است که تبیین درست 

آن به پویایی جامعه اسالمی کمک می کند.

مالیی و قوسی- صبح روز گذشته همایش 
حضور  با  استان  بحران  مدیریت  فعاالن 
فرزان  عالمه  سالن  در  کشور  وزیر  معاون 
برگزار شد. نجار معاون وزیر کشور بیان کرد: 
هماهنگی و همدلی سازمان های مرتبط به 
مدیریت بحران استان بسیار ارزشمند است. 
ایران کشوری  اینکه  ادامه داد: به دلیل  وی 
نداریم مگر  راه و چاره ای  حادثه خیز است 
آمادگی خود را حفظ  باشیم و  آماده  این که 
کنیم. رییس سازمان مدیریت بحران کشور 
با اشاره به اینکه  1۵ بیمارستان صحرایی با 
قیمت حدود 3-4 میلیارد به 1۵ استان کشور 
تحویل دادیم، تصریح کرد: برخی استان ها 
بعد از بارها گفتن، بیمارستان را اجرایی کرده 
اند و از آن استفاده می کنند. برای روز مبادا 

باید استفاده از اینها را یاد داشت. وی تاکید 
کرد: آموزش در سطوح دستگاه های اجرایی 

سطح  است.  اهمیت  حائز  مردم  بین  در  و 

آمادگی مردم باید آن قدر باال برود که مطالبه 
گر باشند.  میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران 

استانداری استان نیز بیان کرد: از مهر ماه تمام 

دست اندرکاران مدیریت بحران کشور، حسب 
دستور استاندار در بحث پیشگیری تیم هایی 
برای بازدید از نقاط حادثه خیز اعزام کرده اند. 
وی ادامه داد: علی رغم بارندگی های رگباری 
بسیار مخرب دربهار امسال، طبق آمار در بحث 
تلفات مالی نسبت به سال گذشته 38 درصد 
کاهش خسارات را داشته ایم. وی با اشاره به 
این مطلب به که درگذشته ساالنه 3 نفر در 
سیل کشته می شدند، افزود: با فرهنگی سازی 
های انجام شده در 2 سال گذشته تلفات سیل 

به صفر رسیده است. 
استاندار  عمرانی  امور  سرپرست  فرهادی 
خیز  حادثه  استان  پنجمین  کرد:  اظهار  نیز 
کشور استان خراسان جنوبی است. در استان 
خراسان جنوبی 17 مورد از انواع حوادث طبیعی 

را تجربه کرده ایم. وی ادامه داد: طی سالیان 
ایم.  بوده  مواجه  اقلیم  تغییر  مشکل  با  اخیر 
خشکسالی باعث تخریب مراتع، افزایش آفات 
نباتی و ریزگردها شده است. جانشین استاندار 
در شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: در 
زمان حاضر بالغ بر 400 روستا آبرسانی سیار با 
تانکر انجام می گیرد. وی تاکید کرد: به دلیل 
دانش فنی پایین یا سوء مدیریت ها از نعمت 
در  فرهادی  سازیم.  می  بال  خدادادی،  های 
پایان اشاره کرد: اخیرا سازمان برنامه و بودجه 
کشور اعتبار 290 میلیارد ریالی را از محل ماده 

10 تخصیص داده است.
و  نشان  آتش  برگزیده  از  جلسه  پایان  در 
تکنسین اورژانس و امدادگر و و برگزیده مانور 

زلزله کشور تقدیر شد.

استاندار خراسان جنوبی از برگزاری جلسه 
اول  معاون  ریاست  به  آب  عالی  شورای 
از  آب  انتقال  کار  دستور  با  جمهور  رئیس 
دریای عمان به استان های شرقی و مرکزی 
این  در  امیدواریم  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
به  آب  انتقال  برای  جلسه تصمیمات خوبی 

استان اتخاذ شود.
به گزارش تسنیم، پرویزی صبح دیروز در 
جلسه شورای اداری شهرستان قاین، با بیان 
اینکه خراسان جنوبی در کنار محدودیت ها 
و  توانمندی ها  دارای  دارد  که  مشکالتی  و 
شد:  یادآور  است  بزرگی  بسیار  ظرفیت های 
به  پتانسیل ها  این  تا  باید تالش کنیم  همه 
سرمایه گذاران  تا  شود  اطالع رسانی  خوبی 
به  نسبت  کامل  اعتماد  با  و  خاطر  طیب  با 

سرمایه گذاری در این منطقه اقدام کنند.
از زمینه ها  انتقاداتی که در برخی  به  وی 
از سوی مسئوالن و رسانه ها مطرح می شود 
انتقاد الزمه کار  اینکه  بیان  با  و  اشاره کرد 
مطلوب  نقطه  به  رسیدن  شرط  و  رسانه ای 
است گفت: اگر انتقادی که صورت می گیرد 

بر اساس واقعیات روز و شرایط جامعه باشد 
و با نگاهی سازنده و در راستای اصالح امور 
صورت گیرد قطعًا تاثیرگذار است و می تواند 

گره بسیاری از مشکالت مردم را باز کند.
در  مرزی  بازارچه   4 وجود  به  استاندار 
ادامه  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان  استان 
صورت  که  برآوردهایی  با  مطابق  داد: 
از  کاال  صادرات  میزان  امیدواریم  گرفته 
پایان  تا  افغانستان  کشور  به  ماهیرود  مرز 
که  برسد  دالر  میلیارد  یک  به  جاری  سال 
گذشته  سال  مشابه  میزان  با  مقایسه  در 
است  داشته  افزایش  درصد   32 به  نزدیک 
این در حالی است که با رایزنی هایی که با 
طرف افغانی صورت گرفته امیدواریم بازارچه 

یزدان نیز هرچه سریعتر فعال شود.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  پرویزی 
شهرستان  مشکالت  و  مسائل  به  خود 
رایزنی ها  با  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  قاینات 
و پیگیری هایی که صورت گرفته امیدواریم 
قاینات  فوالد  کارخانه  در  موجود  مشکالت 
این  افتتاح  شاهد  و  مرتفع  سریعتر  هرچه 

مقام  باشیم.  منطقه  این  در  مهم  کارخانه 
انجام  اقدامات  به  استان،  در  دولت  عالی 

ارتباطی  مسیر  کردن  دوبانده  باره  در  شده 
و  تجهیز  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند-قاین 
تا  قاین  بیمارستان  اورژانس  از  بهره برداری 
پایان سال جاری نیز از دیگر دستورکارهایی 

است که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد.
دستگاه های  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 

اجرایی باید در فواصل زمانی به شهرستان ها 
از  و  کرده  سفر  قاین  شهرستان  جمله  از  و 

قرار  مشکالت  و  مسائل  جریان  در  نزدیک 
مدیران  به  اختیار  تفویض  افزود:  گیرند، 
و  استعالمات  از  برخی  مورد  در  شهرستانی 
امور  تسهیل  سبب  که  اداری  اختیارات  نیز 
مسئوالن  کار  دستور  در  باید  نیز  می شود 

استانی قرار گیرد.

دهیاریهاوشهرداریها
کارهاییدرزمینهاستفادهاز

روشهاینوینآبیاریداشتهباشند
استاندار همچنین در همایش روسای شواها 
و دهیاران شهرستان قاین گفت: با توجه به 
کاهش منابع آبی استان الزم است تا دهیاران، 
و  کارها  نیز  بخشداران  و  اسالمی  شوراهای 
برنامه ریزی های جدی تری در زمینه استفاده 
از روش های نوین آبیاری و توسعه کشت های 
اظهار  پرویزی  برسانند.  انجام  به  گلخانه ای 
امور  واگذاری  و  تصدی گری  کاهش  کرد: 
به بخش خصوصی از مهمترین سیاست ها 
و برنامه های کاری است که در دولت تدبیر 
اخیر به طور جد مورد  امید طی سه سال  و 
الیروبی  به  وی  است.  گرفته  قرار  توجه 
قنوات به منظور بهره گیری بهتر از منابع آبی 
استان تاکید کرد و ادامه داد: این کار باید با 
بودن  دارا  و  کارشناسی  دقیق  بررسی های 
تا  برسد  انجام  به  اقتصادی  الزم  توجیهات 
بتوان در زمینه استفاده بهتر از منابع آبی در 
حوزه قنوات اقدامات بهتری به انجام رساند.

در  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس  حسینی- 
بازرگانی  کارت  از  عاید  سود  واریز  از  انتقاد 
عنوان کرد: کارت بازرگانی برخی کارخانه های 
بزرگ استان در  تهران ثبت شده است که سود 
آن به حساب اتاق تهران واریز می شود. به 
گفته احتشام خاک کارخانه ها را مردم استان 

می خوردند ولی پول ها را تهران می گیرد.
صبح دیروز زمانی معاون امور استان ها و 
ایران  اتاق بازرگانی  صباغی مدیر امور مالی 
با  بودند. زمانی  بازرگانی استان  اتاق  مهمان 
باید برای حل مشکل  اینکه دولت  تاکید بر 
اشتغال کشور از بخش خصوصی حمایت کند 
دولت  وظایف  از  اشتغال  ایجاد  کرد:  عنوان 
است و تقویت و قرار دادن تمام ظرفیت ها در 
اختیار بخش خصوصی تنها راه ممکن برای 

حل این مشکل می باشد.
وی با اظهار تاسف از اینکه در سراسر ایران 
و این استان رانت های دولتی موجب می شود 
کنند  عمل  اقتصادی ضعیف  فعاالن  و  تجار 
ادامه داد: یکی از این رانت ها رقابت بخش 

دولتی با بخش خصوصی است که در نتیجه 
آن شاهد نرخ باالی سود تسهیالت هستیم.

کننده  تولید  به  “اگر”  زمانی  گفته  به 
 20 سود  با  باید  شود  داده  هم  تسهیالتی 
مالیات  از جمله  کنار هزینه هایی  در  درصد 
اختالف  وی  کند.  پرداخت  افزوده  ارزش  بر 
بین ارز های دولتی و خصوصی را دیگر مانع 
فعاالن اقتصادی دانست و اضافه کرد: رانت 
چهارم بروکراسی های اداری است که تولید 
کننده را دلسرد می کند. معاون امور استان 
های اتاق ایران تمامی این دالیلی را عاملی 
برای تمدید نکردن کارت بازرگانی از سوی 

سرمایه گذار اعالم کرد.
زمانی به ظرفیت پایین کشاورزی خراسان 
جنوبی با توجه به خشکسالی ها اشاره کرد و 
افزود: این استان در تولید و صادرات زرشک 
و زعفران بهتر عمل می کند که در این زمینه 
ایجاد بسته بندی  برنامه ریزی و  با  باید  هم 
های مناسب آینده روشنی را پیش روی خود 
ایجاد نماید. وی صنعت استان را پایین تر از 

از  بیان کرد: می توان  حد متوسط دانست و 
ظرفیت غنی هم مرز بودن با افغانستان در راه 

توسعه صنعت استفاده کرد. معاون امور استان 
های اتاق ایران از ایجاد بانک اطالعاتی شامل 
ظرفیت های صنعتی استان با همکاری اتاق 
بازرگانی خبر داد و عنوان کرد: این اطالعات 
در اختیار هیات های خارجی قرار خواهد گرفت.
زمانی با اشاره به اینکه برخی کارخانه های 

بزرگ استان مانند کویر تایر، شمش منیزیم 
فردوس و سیمان باقران کارت بازرگانی خود 

را در تهران ثبت کرده اند، اظهار کرد: طبق 
دفتر  که  جایی  نام  به  بازرگانی  کارت  قانون 
کارخانه در آنجا است، ثبت می شود. وی ادامه 
داد: در نتیجه این موضوع، مبالغ مرتبط با کارت 
بازرگانی هم به تهران داده می شود و تالش 

داریم این قانون را تغییر دهیم.

موافقتبرایاضافهکردندوطبقه
بهساختماناتاقبازرگانیاستان

احتشام رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این 
باره عنوان کرد: خاک کارخانه ها را مردم استان 

می خوردند ولی پول ها را تهران می گیرد.
را  سفر  این  دستاوردهای  همچنین  وی 
برای  استان  بازرگانی  اتاق  بررسی درخواست 
اضافه شدن دو طبقه به ساختمان اصلی اعالم 
کرد و ادامه داد: این طرح با توجه به مراجعه 
فعاالن اقتصادی به استان و ایجاد فضایی برای 
تشویق و جذب آنان برای سرمایه گذاری توجیه 
دارد. احتشام افزود: با موافقت معاون امور استان 
های اتاق ایران نزدیک به یک میلیارد تومان 
برای این طرح داده خواهد شد. وی همچنین 
از همکاری ها درباره بودجه های الزم برای 
پذیرش هیات های تجاری، انجام کار پژوهشی 
در رابطه با مشکالت و رفع موانع واحدهای 
متوسط و کوچک، شرکت در نمایشگاه های 
معاونت  فعال کردن  و  از کشور  بزرگ خارج 

استراتژیک اتاق بازرگانی استان خبر داد.

برزجی- معاون حمایت و سالمت خانواده 
کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: این نهاد 
طرح بیمه حوادث ساختمان و وسایل منازل 

مددجویان را در دست اجرا دارد.
نخعی در گفتگو با آوا اظهار کرد: ساختمان 
و وسایل منازل مسکونی حدود 33277 هزار 
خانوار شهری و روستایی تحت حمایت این 
نهاد در استان به طور رایگان تحت پوشش 

بیمه حوادث قرار گرفته است.

در  بیمه  شامل  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
سیل،  آتش سوزی،  جمله  از  حوادثی  مقابل 
زلزله، صاعقه، طوفان و سایر بالیای طبیعی 
میزان خسارت  و  بوده  و حوادث غیرمترقبه 
برای خانوار  ازای هر ساختمان  به  پرداختی 
خانوار  برای  و  تومان  میلیون   3۵ شهری 
روستایی 20 میلیون تومان و خسارت اسباب 
منزل نیز در شهرها 1۵ میلیون و در روستاها 
10 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

قرارداد  عقد  تاریخ  از  اینکه  بیان  با  وی 
تاکنون 11 پرونده حوادث به بیمه ارسال شده 
است، افزود:  امسال در این قالب این بیمه، 
مددجویانی که بر اثر سانحه دچار نقص عضو 
از حوادث مشمول  ناشی  دائم کلی و جزیی 
بیمه شوند تا سقف 1۵ میلیون تومان از بیمه 

خسارت دریافت می کنند.
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون 
در  گفت:  جنوبی  خراسان  امداد  کمیته 

به  تومان  میلیون  پنج   وقوع حادثه  صورت 
به  موقت  اسکان  برای  و  بالعوض  صورت 
مددجویان داده می شود و یکی از مسیرهای 
مددجویان  آتیه  تامین  و  توانمندسازی 

گسترش چتر بیمه ای آنان است.
مددجویانی  منزل  اینکه  بیان  با  وی 
می برند  سر  به  استیجاری  منازل  در  که 
کرد:  خاطرنشان  می شود،  بیمه  نیز 
خانوار  پرونده   49 از  بیش  گذشته  سال 

و  روستایی  38خانوار  شامل  حادثه  دچار 
که  شد  ارسال  بیمه  به  شهری  11خانوار 
دریافت  را  خود  های  خسارت  توانستند 
های  پرونده  از  کرد:  تاکید  وی  کنند. 
و  آتش سوزی  مورد   38 بیمه،   به  ارسالی 
بقیه به دلیل تخریب سیل و دیگر حوادث 
پرونده   11 با  گاز  نشت  و  بوده  غیرمترقبه 
به  حوادث  بین  در  را  حادثه  نوع  بیشترین 

خود اختصاص داده است.

ناچاریم همواره برای حوادث طبیعی آماده باشیم

گرد و خاک برای استان؛ پول برای تهران

طرح بیمه حوادث ساختمان و وسایل منازل مددجویان استان اجرا می شود

رییس سازمان مدیریت بحران کشور:

مدیرکل مدیریت بحران استان: تعداد تلفات سیل به صفر رسیده است

 استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری قاین: 

عواید کارت های بازرگانی برخی از کارخانه های بزرگ منطقه برای کالن شهرها

 انتقال آب از دریای عمان به استان در دستور کار شورای عالی آب قرار دارد
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سران فتنه به آمریکا نامه نوشتند و گفتند: 
ایران در حال ساخت بمب اتم است  

اجتماعی سپاه  و  ، معاون فرهنگی  نقدی  سردار 
با اشاره به مورد حمایت قرار گرفتن جریان فتنه 
توسط غربی ها، بیان کرد: در فتنه سال 88 وقتی 
برای فتنه گران گره خورد  این که ماجرا  از  پس 
و مردم به صحنه آمدند، وزارت خارجه آمریکا به 
سران فتنه نامه نوشت که اکنون ما چه کار کنیم 
و آنها در پاسخ به وزارت خارجه آمریکا گفتند شما 
تحریم ها را افزایش دهید چرا که ایران در حال 

ساخت بمب اتم است. 

احتمال کاندیداتوری یکی از وزرای سابق 
به عنوان گزینه اصلی اصولگرایان 

یک نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی 
در  سابق  وزرای  از  یکی  است  ممکن  گفت: 
در  اصولگرایان  اصلی  گزینه  اسالمی  جمهوری 
شد:  یادآور  جلودارزاده  باشد.  رو  پیش  انتخابات 
تجربه نشان داده که اصولگرایان به لحاظ منافع 
مشترکی که دارند و برای در دست گرفتن قدرت 
سر بزنگاه ها با هم ائتالف می کنند. لذا اگر بخواهند 

می توانند به وحدت و گزینه واحد برسند.

 جنتی: اگر فتنه به اهدف خود می رسید
 همه حزب اللهی ها اعدام می شدند

 رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: همان طور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند و آگاهان سیاسی 
می دانند فتنه مسئله ای بود که از حدود 10 سال 
قبل از سال 88 آن را بررسی کرده بودند و اساس 
بود. اسالمی  جمهوری  براندازی  گران  فتنه   فکر 

آیت ا... جنتی افزود: با تحقق اهداف فتنه، عناصر 
ها  عرصه  همه  در  که  را  انقالبی  و  اللهی  حزب 
حضور دارند و از اسالم، انقالب و والیت فقیه دفاع 
می کنند یک جا نابود می کردند به نحوی که یا 
اعدام و یا زندانی می شدند؛ علما را به کلی منزوی 
می کردند و فرهنگ دینی که اکنون بر کشور، قوا 
و مردم حاکم است را کنار می گذاشتند و فرهنگ 

غربی را جایگزینش می کردند.

رئیس جمهور در موضوع گورخواب ها 
دست پیش را گرفته که پس نیفتد

رئیس  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
دست  گورخواب ها،  وضعیت  از  انتقاد  با  جمهور 
انتقادات  این  و  نیفتد  پس  که  گرفته  را  پیش 
این  به  رسیدگی  مسئولیت  که  است  حالی  در 
سعیدی   است.  مجریه  قوه  عهده  بر  مشکالت 
کشور  در  درمانی  گفتار  و  درمانی  سخن  افزود: 
از  برخی  که  رسیده  حدی  به  و  است  بسیار  ما 
مسئولین وظایف خود و مسئولیت هایی که قانونًا 
بر عهده دارند را فراموش کنند لذا در مقام انتقاد 

گردهمایی اعضای ستادی و عملیاتی مدیریت بحران استان       عکس: برازندهعکس روز هم قرار گرفتند. 

برخی به دلیل هراس از افشای ابعاد 
فتنه۸۸ برای فراموشی آن تالش می کنند

امروز  که  این  در سپاه گفت:  فقیه  ولی  نماینده   
برخی درصدد به فراموشی سپردن فتنه 88 هستند 
به دلیل نگرانی از افشای اسرار عناصر اصلی پشت 
تالش  همچنین  فتنه  از  بیشتری  ابعاد  و  صحنه 
با شیوه های گوناگون و  به قدرت  برای دستیابی 
نگرانی آنها از عکس العمل مردم است. سعیدی 
می  شناسایی  روی صحنه  عوامل  معمواًل  افزود: 
در  قرارگرفتن  دلیل  به  فتنه  طراحان  اما  شوند، 
حاشیه امن به سادگی قابل شناسایی نیستند همان 
گونه که این فرایند را در فتنه 88 نیز شاهد بودیم.

رضایی:  روحانی تا دیر نشده جبران کند 

دیر  تا  نوشت:  اینستاگرامش  در  رضایی   محسن 
بریده  خائنان  از  کنید. جمعی  است، جبران  نشده 
تحریم های  که  کردند  تقاضا  ترامپ  از  ملت  از 
با  ایرانی  یک  کند.  وضع  ایران  علیه  شدیدتری 
شرافت تصویر تعدادی از هموطنان که در قبرستان 
می خوابند را در پاسخ به آنها نشان داد و هنرمندی 
بزرگ خواند.  را شرمساری  این صحنه  آشنا،  درد 
پاسخ گویی  جای  به  کشور  محترم  جمهور  رئیس 
روحانی!  آقای  هستم.  ناراحت  هم  من  می گوید 
تبریکات  و  گویی  آمد  خوش  نخست  ماه  شش 
ریاست جمهوری به پایان رسیده است، االن سال 

چهارم است. سال پاسخگویی است.

واکنش تند واشنگتن به اظهارات اردوغان

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به سخنان »رجب 
بر  مبنی  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان«  طیب 
حمایت ائتالف تحت رهبری واشنگتن از گروه های 
اظهار  و  داد  نشان  واکنش  در سوریه،  تررویستی 
داشت، چنین ادعاهایی »مضحک« و »سخیف« 
است. مارک تونر تصریح کرد، اتهام های این چنینی 
بی اساس و عاری از صحت است. وزارت خارجه 
آمریکا در عین حال، تحویل هرگونه سامانه های 
دفاع هوایی دوش پرتاب به گروه های شورشی در 
واشنگتن  کرد،  خاطرنشان  و  کرده  رد  را  سوریه 
سوریه  به  تسلیحاتی  چنین  رسیدن  »درخصوص 
نگرانی هایی دارد«.  اردوغان شرکای آنکارا را به 
»حمایت از گروه های تروریستی از جمله داعش 
در سوریه« متهم کرده و گفته اسنادی برای ثابت 

کردن این اتهام دارد.
  

موضع تازه مسکو درباره ماندن اسد

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که زمان 
سخن گفتن درباره رفتن بشار اسد گذشته است. 
زاخارووا با اشاره به اظهارات وزیر خارجه انگلیس، 
درباره اوضاع حلب و اصرار برای رفتن اسد ابراز 
شگفتی کرد و گفت: این موضوع به تاریخ پیوسته. 
وی، جانسون را یک دیپلمات غیر حرفه ای خواند 
و افزود: فقط افراطی ها و تروریست ها درباره رفتن 

اسد سخن می گویند.

نجابت دولت باعث قلدر شدن مخالفان شده است

باعث  دولت  داری  و خویشتن  نجابت  نوشت:  زیباکالم 
شده مخالفان، منصف تر شوند یا هر قدر روحانی مراعات 
کرده، آنها جلوتر آمده اند. وقت آن رسیده است که دولت 
صریح با مردم سخن بگوید و از مخالفان شان بخواهند 
بخش  در  به ویژه  خود،  مالی  تأمین  نحوه  درباره  که 
رسانه ای شفاف سازی کنند و به افکار عمومی توضیح دهند هزینه های سنگین 

تبلیغات تخریبی علیه دولت را از چه خزانه ای تأمین می کنند؟

کروبی فریب خورد ، اما موسوی می دانست چه اتفاقی در حال رخ دادن است
 رئیس اسبق سازمان صداوسیما گفت: با شناختی که از کروبی در سالیان طوالنی داشتم و طی صحبت هایی که در روز اول انتخابات با وی 
داشتم، احساس کردم وی فریب خورده و با جریان برانداز در حال همکاری است اما موسوی می دانست که چه اتفاقاتی در حال رخ  دادن است. 
شرایط فتنه بدون شک در خارج از کشور طراحی می شد. ضرغامی افزود: درباره نقش خواص هم متاسفانه تعدادی از شخصیت های کشور در 
سطوح مختلف، امتحان بسیار بدی پس دادند. بعضی از آنها کامال آگاهانه می دانستند چه می کنند و با جریان برانداز همراهی و هماهنگی کردند 

و متاسفانه نقش محوری هم داشتند و بعضی ها هم مواضع غلط گرفتند؛ بعضی ها هم سکوت کردند. سکوت در چنین شرایطی، تقویت جبهه دشمن است.

 ملت در 9  دی با اراده خود صحنه را در دست گرفت

رئیس مجلس شورای اسالمی با گرامیداشت قیام 9  دی 
گفت:  آمریکایی ها و صهیونیست ها دنبال آشفته  سازی 
ایران  ملت  البته  که  بودند  کشور  داخلی  سیاست  حوزه 
با غیرت دینی و نشان دادن اراده خود، کنترل صحنه را 
در دست گرفت. الریجانی افزود: ملت ایران با این قیام 
مجددا اراده خویش را بر صراط انقالب حاکم ساخت و با رهنمودهای پیشوای 
معزز انقالب حضرت آ یت ا... خامنه ای مسیر حرکت آتی کشور را مشخص کرد.

رئیس جمهور مساله نظارت و بازرسی را 
دارای  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در 
اهمیت ویژه ای دانست و گفت: اساسا اگر 
هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام، توام 
با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال 

انحراف و فساد در آن بسیار زیاد است.
دستگاه  همه  این  با  چرا  افزود:  روحانی 
تخلفات  باز هم شاهد  نظارتی در کشور 
شود می  چگونه  هستیم.   بزرگ 

حدود  بزرگ  و  عظیم  تخلف  یک  که 
در  ایران  کشور  در  دالری  میلیارد  سه 
همه  ها  این  بیفتد؟  اتفاق  قبل  دولت 
اند، کدام یکی نظارتش دقیق نبوده  بوده 
است؟ یا قوانین و مقررات نظارتی اشکال 
دارد یا افرادی که مسئولیت نظارت را به 
وی  هستند.  اشکال  دارای  دارند  عهده 
می  تنهایی  به  نفر  یک  مگر  داد:  ادامه 
تواند سه میلیارد را به جیب بزند؟ به کجا 

وصل بوده و شرکای آنها چه کسانی بوده 
اند؟ در چه رده ای بوده اند؟ چگونه نفت 
در اختیار وی قرار گرفته؟ چگونه صدها 

میلیون دالر غیر از نفت، پول در اختیار آن 
قرار گرفته است؟ دستگاه قضا رسیدگی 
کرده و به حکمی رسیده است و من در آن 
باره حرفی ندارم. اما سوال مردم همچنان 

باقی است.  رئیس جمهور تصریح کرد: 
حال فردی اعدام شود،  پولی که در اختیار 
مقصر  کسانی  چه  شد؟  چه  بود  آقا  آن 

این  آغاز  از  من  داشتند؟  نقش  و  بودند 
پرونده پیشنهاد کردم به جای این که این 
اختیار دستگاه قضا قرار  فرد مستقیم در 
گیرد، در اختیار وزارت اطالعات قرار گیرد 

تا اطالعات این موضوع کامال شفاف شود 
بعد در اختیار دستگاه قضا قرار گیرد.

روحانی عنوان کرد: به هر دلیلی این نظر 
انتظار  چیست؟  مردم  انتظار  نشد.  عملی 
مردم این است که ماجرا برای آنان روشن 
مردم  سوال  دارند.  سواالتی  مردم  شود. 

باید پاسخ داده شود.
مهمی  های  پرونده  در  کرد:  تاکید  وی 
اموال عمومی مردم حیف  میلیاردها  که 
و میل شده است؛ باید به سواالت مردم 
نشود  داده  پاسخ  اگر  شود.  داده  پاسخ 
موضوعی مهم تر از سه و ده ها میلیارد 
دالر از دست داده ایم و آن مساله اعتماد 

عمومی مردم است.
رئیس قوه مجریه افزود: آن مساله سرمایه 
ای  سرمایه  بزرگترین  است؛  اجتماعی 
دارد،  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  که 

سرمایه اجتماعی است.

مگر یک نفر به تنهایی می تواند سه میلیارد دالر را به جیب بزند؟
 به کجا وصل بوده و شرکای آنها چه کسانی بوده اند؟ سوال مردم همچنان باقی است 

باز گشت همه به سوی اوست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

مرحومه خدیجه دستگردی
والده سید حبیب شکرابی مدیر کل اسبق کمیته امداد امام خمینی )ره( استان

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/10/9 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 
مسجد امام رضا )ع( واقع در چهار راه جوادیه، خیابان رجایی برگزار می گردد.

خانواده شکرابی

با نهایت تاسف  و تاثر درگذشت مادری مهربان ، فداکار و دلسوز

نی  مرحوهم رباهب بهدا
 همسر مرحوم میرزا محمد حسن بهدانی )اربابی( 
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه

 امروز پنجشنبه 95/10/9 ساعت 14 از محل حسینیه ابوالفضلی بهدان برگزار می شود. 
ضمنا وسیله نقلیه ساعت 13/30 از میدان ابوذر آماده حرکت می باشد

خانواده های بهدانی و سایر بستگان

           

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی   
شماره:11300 )نوبت اول(

  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی شبکه فاضالب  ناحیه 
6 مهرشهر در شهر بیرجند را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه براساس آیین نامه اجرایی بند"ج" 

ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی مناقصه گران( واگذار نماید.
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ایمنی

  از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود برای اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
دوم در ساعات اداری به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی: بیرجند - بلوار شهدای عبادی- روبروی 
پست برق شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ 
به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق 
ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود. پیمانکاران جهت 
کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 32435146-32433407-056تماس حاصل 

فرمایند. 
توضیحات ضروری:  

* مهلت و محل تحویل و زمان ارزیابی: آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی ساعت14:30روز 
شنبه 95/11/02 و روز یکشنبه 95/11/03 خواهد بود. مدارک و اسناد به نشانی: بیرجند- بلوار 
شهدای عبادی- روبروی پست برق - شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی - دبیرخانه 
شرکت تحویل شود. * پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته )آب یا تاسیسات و 

تجهیزات( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
* پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 

قیمت خواهند شد. 
* این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.

* ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
* اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضالب استان خراسان جنوبی 

دریافت نمایید.
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