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سخنگوی شورای نگهبان : 
» فتنه« همچنان مالک بررسی 

صالحیتها در انتخابات است

ایمانی ، فعال سیاسی اصولگرا  : 
 اصالح طلبان مثل اصولگرایان در انتخابات
84 به شکل بدی ناپختگی سیاسی کردند 

قنبری ، فعال سیاسی اصالح طلب : 
مردم ما از سال 84 درس گرفته اند و به یاد 

دارند که کشور به سمتی پیش می رفت

رئوفیان ، فعال سیاسی اصولگرا  : 
گویا میرسلیم ، باهنر ، قالیباف 

و جلیلی برای انتخابات 96 می آیند

صفحه 8   / ندارد  نگرانی  فتنه  از محاکمه سران  نظام  : هیچ کس در  / محمد جواد الریجانی  انحرافی می کوبند  توهم جریان  بر طبل  اصولگرایان همچنان   نژاد:  احمدی  / مشاور  منتقدان دولت  به  پاسخ یک اصالح طلب   / را مردم می دهند  / هزینه غرب گرایی دولت  از سال 92 است  متفاوت  : سال 96 خیلی  غرضی 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

نماینده محترم ؛ لطفا 
در دسترس باشید 
* مهرآئین

کارهای یک خبرنگار  ترین  از سخت  روزها  این 
نمایندگان  با  تماس  از طریق  موضوعی  پیگیری 
استان در مجلس شورای اسالمی است. خراسان 
جنوبی 4 نماینده در قوه مقننه دارد و آنچنان که 
خبرنگاران جراید می گویند تماس با 2 نفر تقریبا 
حد  در  نماینده  یک  سخت  بسیار  یا  غیرممکن 
شانس و اقبال و یک نماینده همیشه ممکن است.  
البته تصور نکنید تنها خبرنگاران روزنامه ها گرفتار 
سر زلف موکالن بلند پایه خویشند. 23 آبان امسال 
استان  اسالمی  شورای  رئیس  »قرایی«  که  بود 
از   که بر گونه ای دیگر خود نماینده مردم است 
پس   : بود  گفته  و  کرده  گالیه  استان  مجلسیان 
از انتخابات حضوری با نمایندگان صحبت و آنها 
را برای رفع مشکالت به شورا دعوت کردیم که 

نیامدند  و اگر نیایند ما به مجلس خواهیم رفت!
به  نیز  ها  رسانه  خبرنگاران   که  پیداست  ناگفته 
آنها  اتصال  حلقه  و  مردم  نمایندگان  دیگر  نوعی 
و  تجربه  دانش  که  درحالی  هستند  مسئوالن  با 
اطالعات آنان در بسیاری از حوزه ها از بسیاری 

مدیران وحتی کارشناسان هم بیشتر است !
کاری  باشد  قرار  اگر  فضا  این  در  است  بدیهی 
برای حل مشکل مردم انجام شود بدون همراهی 
نتیجه  به  رسانه  اصحاب  و  اسالمی  شوراهای 
مطلوب نخواهد رسید. حاال اما چرا وکالی عزیز 
به این دو گروه کم محلی می کنند برخی دلیل 
می آورند این بی اعتنایی از آن روست که نماینده 
اش  وظیفه  و  کند  نمی  اجرایی«  »کار  دراصل 
»قانون گذاری« است ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

عکس : امین جم

10متهم و 5 وکیل برای یک قتل 

نزاع طائفه ای در سبزوار 
قتل در فردوس

صفحه 7

اتمام خدمات رسانی 
 به 38 هکتاری حاجی آباد

تا پایان سال آینده
صفحه 7

ذخیره بیش از 80 نمونه
در بانک خون بند ناف جهاد  

دانشگاهی  خراسان جنوبی
صفحه 7

شهردار بیرجند خبر داد : 
شهروندان مرکز استان
 بیمه مسئولیت هستند

صفحه 7

ثبت فن و سنت آبگیری 
آب انبارهای سرایان در 
فهرست میراث معنوی

صفحه 7

یخ زدگی 
روح »ُدُرح« 

در زمستان
جمعیت هزار نفری روستای مرزی »ُدُرح« در کنار یک مرکز اقتصادی از مشکالت زیادی رنج می برند و از فاصله 
۱۵۰ کیلومتری مرکز استان چشم انتظار توجه مسئوالن برای حل مشکالت هستند. »ُدُرح« نام دارد و بیش از هزار 

نفر را در خود جای داده است. تا مرز، چند ساعتی بیش فاصله ندارد. ) مشروح گزارش در  صفحه 3 (

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

 حاج محمد حسین بنی اسدی
 )بازنشسته شهرداری( 

جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/10/12 از ساعت 14 الی 15 در محل 
هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: بنی اسدی ، سبزاری و سایر فامیل وابسته

خاندان محترم بنی اسدی
با نهایت تاسف و تاثر مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان 

را تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد یکتا برای روح بزرگوارشان آرامش
 و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت می نمایم. 

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

جناب آقای محمد علی بنی اسدی
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان شادروان حاج محمدحسین بنی اسدی 

را تسلیت و تعزیت عرض نموده، از خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم. 

شرکت مبل هنر

جناب آقای محمد علی بنی اسدی
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان شادروان حاج محمدحسین بنی اسدی

 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم. 

شرکت چوب گستر کیان

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه سرورانی که در مراسم 
تشییع و تدفین پدر عزیزمان مرحوم

 حاج محمد  مهدی رفیعی فنود 
ما را مورد تفقد خود قرار دادند، به اطالع می رساند: به مناسبت 
سومین روز درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 

95/10/12 از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل مسجد 
امام حسین )ع( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران 
 موجب شادی روح آن مرحوم  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های رفیعی و سایر فامیل وابسته

جناب آقای محمد علی بنی اسدی
مدیریت محترم شرکت مهندسی هما آسانبر

 و جناب آقای مهندس حسین بنی اسدی 
با نهایت تأثر و تألم درگذشت بزرگ خاندان مرحوم

 حاج محمد حسین بنی اسدی
 را حضور شما بزرگواران تسلیت عرض نموده ، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

پرسنل شرکت مهندسی هما آسانبر خاوران

جناب آقای
 مهندس حمیدرضا بستانی

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت پدر گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 

و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

تدریس خصوصی گرامر زبان انگلیسی )تمام سطوح(
32300407 -09158160175 

جناب آقای مهندس تابش  رئیس محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور  و هیئت همراه
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا رضایی

 نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی
مسئولین محترم استانداری و هیئت همراه

جناب آقای مهندس ناصری  فرماندار محترم  بیرجند و هیئت همراه
جناب آقای مهندس آسمانی مقدم  مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی و همکاران

جناب آقای مهندس گل محمدی  مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند و همکاران
جناب آقای مهندس مالکی  بخشدار محترم مرکزی

از مساعدت و حمایت های بی دریغ شما بزرگواران و حضور سبزتان در افتتاحیه فاز یک پروژه طرح هادی و سنگ فرش روستای نصرآباد
 کمال امتنان را داشته، توفیق روز افزون همه خدمتگزاران به میهن اسالمی را از خداوند منان خواستاریم.

شورای اسالمی ، دهیاری و اهالی روستای نصرآباد

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر 

به اطالع دوستان و آشنایان می رساند:
 مراسم تشییع مرحومه  

حاجیه صغری حقی نیا
 )همسر مرحوم غالمخان خاکی(

 امروز یکشنبه 95/10/12 
ساعت 15 الی 16 از محل مصلی

 برگزار می گردد.
خانواده های خاکی و سایر بستگان

مردم شریف و مومن و انقالبی استان خراسان جنوبی
 با توجه به اینکه یکی از رسالت های دفتر نماینده ولی فقیه پاسخگویی به مسایل دینی 

و هدایت صحیح وجوهات شرعی شما مردم متدین می باشد

ضمنا شماره حساب و کارت های ذیل برای واریز وجوهات شرعی در سطح استان
 اعالم می گردد.

بانک ملی شماره حساب 0110786280002 -      شماره کارت 6037997265358771

بانک سپه شماره حساب 414800168412 - شماره کارت 5892101170428557

دفتر وجوهات نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

آدرس و شماره های تماس به شرح ذیل اعالم می گردد:
1-شعبه اول دفتر وجوهات و پاسخگویی به مسایل شرعی مستقر در محل دفتر

 نماینده ولی فقیه واقع در خیابان طالقانی 9      تلفن: 32214653-4
2- شعبه دوم خیابان حکیم نزاری 21 - پالک 16      تلفن: 32221105

ثبت نـام کـربال - زمینـی
دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات- ساختمان آوا 

32224113

جناب آقای اسدالهی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان

 مدیرکل  شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی  

بسیار باعث مسرت و خشنودی است از صمیم قلب انتصاب شما را 
تبریک عرض می نمایم. 

حاج محمد حقیقت دان
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سکه ۳۶ هزار تومان گران شد

ایسنا-سکه تمام طرح جدید با افزایش ۳۶ هزار تومانی نسبت به دیروز به یک میلیون و ۲۱۴ هزار تومان رسید.
 هر گرم طالی ۱۸ عیار با روند افزایشی ۱۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین نیم سکه و ربع سکه با 
افزایش ۹۰۰۰ تومانی و ۶۰۰۰ تومانی به ترتیب ۶۲۵ و ۳۳۵ هزار تومان فروخته می شود.

سهم 2۷ درصدی مسکن در تورم کل 
محاسبه نشده است

ایسنا-رئیس کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم 
تورم  تورم بخش مسکن در  توسعه، گفت: سهم 
کل اقتصاد به تنهایی ۲۷ درصد است. وقتی دولت 
این تورم را از تورم مجموع ۳۰۰ کاالی موثر در 
تورم کل حذف می کند به صورت طبیعی نرخ تورم 
هیچ  کاهش  این  اما  می یابد  محسوسی  کاهش 

اثری در زندگی و معیشت مردم ندارد.

راز قبوض نجومی گاز کشف شد

قبوض جدید ارسال شده گاز با بند جدیدی همراه 
است که اعالم می کند:» مشترک گرامی با توجه 
فروش  تعرفه  بودجه سال ۹۵،  قانون  به مصوبه 
تاریخ  الی   ۰۳/۰۷/۹۵ تاریخ  از  خانگی  گازبهای 
۰۳/۰۸/۹۵ براساس نرخ مصوب ۱۵۰۰ ریال به 

ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می شود.

دالرکمتر از ۳۸۰۰ تومان می شود

دالر  قیمت  تومانی   ۵۰۰ از  بیش  رشد  از  بعد 
طی دو ماه گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در 
که  داده  وعده  مجلس  و  دولت  مشترک  جلسه 
می شود  تالش  و  ارزان  آینده  روزهای  در  دالر 

قیمت آن  به ۳۸۰۰ تومان برسد.

کدام خودرو امسال بيشتر توليد شد؟

درصد   ۶۳.۷ خودرو  انواع  تولید  امسال  آذر 
انواع  تولید  مدت  این  است.در  یافته  افزایش 
آذر سال  در  و ۷۳۴ دستگاه  هزار  از ۷۸  خودرو 
افزایش  دستگاه   ۸۵۷ و  هزار   ۱۲۸ به  گذشته 
با  انواع خودروي سواري  تولید  امسال  یافت.آذر 
رشد ۶۹.۱ درصدي همراه بوده و از ۷۲ هزار و 
۱۰۷ دستگاه به ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ دستگاه رسید.

تخم مرغ هم گران شد

گذار  تخم  مرغ  اتحادیه  مدیره  هئیت  رئیس 
مرغ  تخم  کیلو  هر  قیمت  گفت:  تهران  استان 
گذشته  هاي  هفته  به  نسبت  مرغداري  درب 
قیمت  وي  است.  یافته  افزایش  تومان   ۱۰۰
جهاد  وزارت  مصوب  نرخ  به  مرغ  تخم  کنوني 

کشاورزي ۲۵۰ تومان اعالم کرد.

سرمقاله

نماینده محترم ؛ لطفا 
در دسترس باشید 
* مهرآئین

حسن  خود  این  و   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
بزرگی است اماپشت پرده  طنز تلخی هم دیده 
به  عزیزان  اعتنایی  بی  که  این  آن  و  شود  می 
و  است  موقتی  البته  جراید   ارباب  و  خبرنگاران 

زمانی حداکثر معادل سه سال و نیم اول ! 
دوره نمایندگی را شامل می شود و تجربه نشان 
انتخابات دیگر  داده است که در ۶ ماه مانده به 
بعدی(  دوره  کاندیداهای  )بخوانید  نمایندگان 
اند و گاه حتی خود سراغ  همیشه ! در دسترس 
خبرنگاران! را می گیرند. و جالب تر آن که همه 

جا هستند بویژه هر جا جمعیت باشد .
را  روزانتخابات همه  قبل  آخر   حتی شب جمعه 
آرامستان هم می توان زیارت کرد . شگفت  در 
آن که در این شش ماه پایانی همه ی آن قواعد 
در  چیز  وهمه  فراموش  اول  نیم   و   سال  سه 
هم و برهم می شود. بزرگوارانی که کار اجرایی 
نمی کردند و پیگیری آب و برق و جاده روستا 
وظیفه شان نبود با گروههای متشکل از »مدیران 
اجرایی«  راهی والیت می شوند کرور کرور وعده 
وعده  همین  براثر  که  بسا  و  دهند  می  اجرایی 
دوباره  چرخه  این  و  شدند.  هم  برگزیده  وعیدها 
بعد از پایان کار آغاز می شود .سه سال و نیم اول 
کار اجرایی نمی کنیم! وقت پاسخ به خبرنگاران 

نداریم!
واسطه  به  این  از  پیش  سطورسالها  این  راقم 
تماسهای  ای  منطقه  مسایل  برخی  پیگیری 
مجلس  محترم  نمایندگان  از  جمعی  با  متعددی 
که  بدانیم  که  روست  آن  از  نامها  ذکر  داشت 
آن  از  نیستند  ونشانی  نام  بی  ادمهای  افراد  این 
دکتر  نوبخت،  دکتر  بابایی  حاجی  دکتر  جمله 
از  پیش  و...  سالمی  بای  ابراهیم  دکتر  خباز،  
حائری  ابوالحسن  سید  مهندس  مرحوم  آن 
با  بزرگواران  این  از  یکی  که  ندارم  بیاد   . زاده 
باشد حاال  نداده  را  تلفنش  پاسخ  آن هم مشغله 
همه  مثل  هم  نمایندگی  کار  جنس  گویا  اما 
های مشغله  هم  شاید  است  کرده  فرق   کارها 
این گونه تصور  بیایید  بسیار شده است.   جانبی 
نمی  اجرایی  کار  نماینده  نظریه  براساس  کنیم 
کند اهتمام جدی نمایندگان استان به ادای کامل 
از امکان وقت گذاشتن  را  آنها  وظیفه نمایندگی 

برای خبرنگاران بازداشته باشد.
داشته  انتظار  اگر  است  حق  فرض   این  با   
در  قوا  تمام  با  ما  نمایندگان  الاقل  باشیم 
از  تر  فعال  لوایح  و  ها  طرح  بررسی  و  نقد  کار 
مخصوصا  کنند.  مشارکت  و  باشند  دیگران 
با  اما  است  بودجه  الیحه  بررسی  فصل  که  
استان  وکالی  از  تری  پررنگ  نقش  همه  این 
به  نسبت  نیستند  اجرایی  کار  به  قائل  که 
هم  اجرایی  کار  که  استانها  سایر   نمایندگان 
نمی  دیده  مجلس  علنی  صحن  در  کنند  می 
های  که ضعف  آن  بعدی  تامل  قابل  شود!نکته 
مزاحم  قوانین  طبیعی،  منابع  قانون  ساختاری 
قانون مشکل ساز  کسب  کار و مالیات و دهها 
دیگر که بیش از هرجا در استان ما به چشم می 
کار  و  است  منطقه  توسعه  موانع  جمله  از  و  آید 
اجرایی هم  نیست الجرم باید  درهمین  مجلس 
ومسلم  قانونی  وظیفه  که  کاری  شود   اصالح 
پرسید  محترم  بایدازنمایندگان  و  است  نماینده  

در این زمینه چه  کرده اند؟ 
اندوسخن  داشته  پیگیری  و  مشاوره  جلسه،  چند 
اخرهیچ خبرنگارآزاده ای چونان هر انسان شریف 
نام  صاحبان  با  کالمی  هم  از  سودی  دیگری 
ونان یا پست ومقام نمی برد وعطشی هم برای 
روزها  خبرنگاری  اگر  ندارد  چنان  آن  ارتباطاتی 
وهفته ها برای یافتن پاسخی یا طرح مشکلی به 
دنبال صاحب مقامی است از سر درد است برای 
اتشی  از  حرارت  همه  این  و  است  معضلی  حل 

است که در سینه دارد. 
بی شک وظیفه هر مسئول ومقامی آن است که 
این درسی است  باشد و پاسخگو و  در دسترس 
که ما از مکتب پیامبر)ص( وعلی بزرگ آموخته 
ایم همو که  در کوچه های کوفه درسایه دیوار 
دارلحکومه می نشست تامردم بی هیچ مانعی  با 

او سخن بگویند.
 امام عصر )عج( نیز در توقیع شریفی به مرحوم 
دهند  دستورمی  اصفهانی  ا...سیدابولحسن  ایت 
خودت را برای مردم ارزان کن ودر دسترس همه 
قرار بده  و در دهلیز خانه ات بنشین تامردم سریع 
وآسان با تو ارتباط داشته باشند و حاجتهای مردم 

را بر آور ما یاریت می کنیم .

جرم فرار از خدمت 
22درصد کاهش یافته است

مهر- شکراهلل بهرامی،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت:با 
اعالم می  افتخار  با  موانع  و  همه مشکالت 
کنیم که جرم فرار از خدمت ۲۲درصد کاهش 
پیدا کرده است. وی در هجدهمین همایش 
پیشگیری از جرم نیروهای مسلح در رابطه با 
اهداف این همایش گفت: موضوع این همایش 
عملیاتی کردن راهکارهای قابل اجرا جهت کنترل و کاهش جرم فرار از 
خدمت سربازان است و دیگر صحبت از آسیب شناسی نیست زیرا این 
در برنامه ۵ سال اول بحث شد و در ۵ سال دوم راهکارها ارائه شد، در 
برنامه سوم بحث پیشگیری مطرح شد و در برنامه چهارم که در حال 

حاضر در آن هستیم این راهکارهای بدست آمده را باید اجرا کنیم.

تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی  بگير محرز شد 

جام جم-داوود محمدی ئیس کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی۱۶۷ 
هزار پرونده فیش های حقوق مدیران توسط دیوان محاسبات و احراز 
تخلف ۳۹۷ مدیر نجومی بگیر خبر داد و گفت:  
دیوان  جامع  گزارش  ارائه  منتظر  کمیسیون 
نجومی  فیش های  خصوص  در  محاسبات 
است.وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ به تعداداین 
متخلفان ورود نکرده است ولی بر اساس گزارش 
دیوان محاسبات، از ۱۶۷ هزار مورد فیشی که مورد بررسی قرار گرفته، 
و  احضار  قضاییه  قوه  به  است.برخی  مشاهده شده  تخلف  مورد   ۳۹۷
پرونده آنها در حال بررسی است.وی گفت:موضوع این است که باید با 
افراد متخلف برخورد قاطع داشت تا هم مردم قانع شوند و این موضوع 

حل شود و هم دست اندازان به بیت المال به جزای کارشان برسند.

سخنگوی ثبت احوال: 
از مردم عذرخواهی می کنيم

فارس-درپی قطعی مکرر سامانه ثبت  احوال در دفاتر پیشخوان دولت 
هوشمند  کارت  متقاضیان  روزه   ۴ معطلی  و 
سازمان  سخنگوی  ابوترابی  اله  سیف  ملی، 
داد.وی  خبر  اختالل  این  رفع  از  احوال  ثبت 
گفت: سیستم های دفاتر پیشخوان دولت در 
شده  شدید  های  قطعی  دچار  گذشته  روزهای 
است.وی  شده  رفع  مشکالت  این  صبح   ۱۰ ساعت  از  امروز  که  بود 
ادامه داد: همه این مشکالت به سازمان ثبت احوال برنمی گردد بلکه 
به مشکالت نرم افزاری این سیستم ها نیز مربوط است.وی نسبت به 
معطلی چند روزه مردم در این رابطه عذرخواهی کرد و گفت: مردم حق 

دارند و می دانیم که در این زمینه با مشکالتی روبرو هستند.

آستانه  در  اساسی  خدمات  و  کاال  بهای  مهر-بررسی 
از رشد  جلسات کارشناسی تعیین حداقل مزد کارگران، 
آبان  به  منتهی  ماهه  در ۱۲  این شاخص  ۸.۶ درصدی 
دارد. حکایت  امسال  ماهه   ۸ در  درصدی   ۸.۴ رشد  و 

تعیین  سال،  پایانی  ایام  به  شدن  نزدیک  با  همزمان 
حداقل دستمزد کارگران برای این قشر از جامعه جدی تر 
می شود؛هر چند امسال دو موضوع الیحه اصالح قانون 
وزارت  با  اجتماعی  تامین  درمان  بخش  ادغام  و  کار 
اهمیت  کارگران،  دغدغه  مهمترین  عنوان  به  بهداشت 
حداقل دستمزد را کمی به حاشیه برده است.با این حال 

جلسات کارشناسی تعیین حداقل دستمزد از اواسط آذر با 
حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در محل 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد تا معیارهای 
تعیین حداقل مزد کارگران با توافق طرفین مورد بررسی 
قرار گیرد و در نهایت طبق معیارهای مورد توافق، نرخ 
حداقل دستمزد ۹۶ در شورای عالی کار تعیین شود.در دو 
جلسه کارشناسی گذشته حداقل مزد، بر سر آن بحث و 
بررسی شده، تعیین مرجع مورد توافق شرکای اجتماعی 
برای اعالم نرخ سبد معیشت کارگران بود.در عین حال 
با توجه به اهمیت  باقی مانده و  پایان سال  به  ۸۰ روز 

و تاثیر هزینه سبد معیشت کارگران در حداقل دستمزد، 
آخرین گزارشات بانک مرکزی از قیمت کاالها و خدمات 
مصرفی مورد بررسی قرار گرفت.آخرین گزارشات بانک 
مرکزی از تغییر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
در مناطق شهری کشور در دو گروه اصلی و اختصاصی، 
حاکی از آن است که شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۹۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به 
آبان سال گذشته ۸.۶ درصد افزایش داشته است.بررسی 
شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در ۸ ماه نخست 

سال جاری نیز از رشد برخوردار بوده است.

هزینه معیشت کارگران چقدر افزایش یافت؟

از  مرکزی  بانک  اعتبارات  تابناک-مدیرکل 
زمان  تمدید  برای  رئیس کل  با  رایزنی  آغاز 
ایرانی  کاالی  خرید  اعتباری  کارت  صدور 
تا پایان اسفندخبر داد و گفت: ۴۲۰۰میلیارد 
تومان منابع در اختیار سه بانک قرار گرفت.

وی گفت: مدت زمان صدور کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی تا پایان آذر تدارک دیده 
رئیس کل  با  رایزنی  حال  در  اما  بود،  شده 
بانک مرکزی برای تمدید زمان صدور این 

هستیم. جاری  سال  اسفند  پایان  تا  کارتها 
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: مهلت 
تعیین شده برای صدور کارتهای اعتباری تا 
بود،  تدارک دیده شده  آذرسال جاری  پایان 
پایان  تا  کارتها  این  از  استفاده  زمان  اگرچه 
بانک  رئیس کل  چنانچه  اما  است؛  اسفند 
پایان  تا  زمان صدور  کند،  موافقت  مرکزی 
کرد:  تصریح  شد.وی  خواهد  تمدید  اسفند 
در  عامل  بانکهای  و  مرکزی  بانک  نقش 

کاالی  خرید  اعتباری  کارت  طرح  اجرای 
ایرانی، صرفا تامین منابع بوده است و اصل 
از  هدف،  های  گروه  تعیین  و  طرح  اجرای 
جمله تصمیمات تیم اقتصادی دولت است و 
کار تامین منابع از محل منابع بانک مرکزی 
نقش اصلی این بانک بوده است.به مدیرکل 
بانکها  اینکه  گفته،  مرکزی  بانک  اعتبارات 
عنوان کنند که برای اجرای این طرح، منابع 
نبوده  مطرح  اصال  نداشته اند،  را  الزم  مالی 

بانک  سوی  از  منابع،  تامین  چراکه  است؛ 
مرکزی صورت گرفته و بانکها صرفا کارگزار 
کردند؛  دریافت  را  خود  کارمزد  و  بوده اند 
بنابراین مشکلی از لحاظ تامین منابع وجود 
نداشته است. وی خاطرنشان کرد: بعد از ۳۰ 
 ۳۰ تا  اعتباری  کارتهای  صدور  مهلت  تیر، 
آذرتمدید شد و ۴۲۰۰ میلیارد تومان منابع در 
اختیار سه بانک قرار گرفت تا بتوانند کارتهای 

اعتباری را برای متقاضیان صادر کنند.

احتمال تمدید زمان صدور کارت اعتباری

www. iranwash. ir قاليشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 4۳ 42 ۳2  / 66 66 44 ۳2     

برای اولين بار فرش های خود را اتو کشيده تحویل بگيرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

حمل بارواثاثيه 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

دیدن فيلم هم رایگان شد
فلش 8 گیگ 15000 تومان

فلش 16 گیگ 20000 تومان
رم 8 گیگ 15000 تومان
رم 16 گیگ 2000 تومان

همراه با گارانتی مادام العمر
کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

درب اتوماتيک سيد
مجری انواع: 

)درب های اتوماتیک 
جک ، پارکینگی ، کرکره، 

سکوریت اتومات(
09303107002
09155614880

آگهی مزایده خودرو )نوبت دوم(
اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر دارد: 

به استناد مجوز شماره 950021 مورخ 1395/7/28 کمیسیون ماده 2 
استان، یک دستگاه خودروی قابل شماره گذاری با مشخصات ذیل را از طریق مزایده 

عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.

رنگمدلنوع خودروردیف

نقره ای متالیک1۳8۶پژو 405 دوگانه سوز1

1- زمان و نحوه بازدید متقاضیان از خودرو: 
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و همچنین بازدید از خودرو از تاریخ 
1395/10/07 لغایت 1395/10/16 در ساعت اداری به آدرس بیرجند- ابتدای خیابان 

آیت ا... غفاری - اداره کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.

2- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: 
پایان وقت اداری روز شنبه 1395/10/18 و بازگشایی پاکت ها راس ساعت 10 صبح روز 

یکشنبه 1395/10/19 در محل اداره کل گمرکات خراسان جنوبی می باشد.
ضمنا شرکت کارکنان دولت در مزایده بال مانع می باشد.

آگهی فقدان سند مالکیت 

نظر به اینکه آقای حسین با اطمینان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده و مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 80 فرعی از شماره 657- اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به حسین با اطمینان می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است. با بررسی دفتر 

امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 88626 صفحه 252 دفتر امالک جلد 557 به نام حسین با اطمینان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. 
علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب را به این اداره اعالم فرماید واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی 

به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.
علی فضلی - کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

دعوت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملی 10360062317
 به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهام خاص(

می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتیب در ساعات9:00 و10:00 
صبح روز یکشنبه 1395/10/26 در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند واقع در خیابان 
ارتش جنب سازمان بهزیستی برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت 
به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )برای سهامداران حقوقی( و داشتن کارت شناسایی معتبر  
)برای سهامداران حقیقی( در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.                                                            

الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی 
1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 
به 1395/6/31 2- بررسی وتصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی 
به 1395/6/31 3- بررسی و تصمیم گیری در خصوص نحوه تقسیم سود سالیانه شرکت 4- بررسی و تصمیم گیری 
درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و کارکنان شرکت 5- بررسی و تصمیم گیری در خصوص 
حق الزحمه بازرسین 6- انتخاب بازرسین قانونی شرکت 7- انتخاب حسابرس 8- تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای 

درج آگهی های شرکت

ب: دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه - بررسی و تصویب افزایش 

سرمایه - تغییر آدرس- نقل و انتقال سهام

هیئت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه محکوم علیه مجتبی محمدی فرزند محمدعلی در پرونده کالسه 931456 - اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ 80750000 ریال از 
بابت دیه به محکوم له فاطمه سرمدی گردیده و با توجه به توقیف 400 سهم مشاع از 20091/65 مترمربع پالک ثبتی 79 فرعی از 344 اصلی بخش دو بیرجند که براساس نظریه کارشناس قیمت هر 
مترمربع آن 350000 ریال تعیین گردیده و بخشی از آن در شورای حل اختالف در ازای 36721381 ریال در حق شاکی به مزایده گذاشته شده و از طریق مزایده در روز یکشنبه 1395/10/28 از ساعت 
12 الی 13 در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 

تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

جانفدا- دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا ۳ ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC
خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب

هر سه سرویس یک سرویس رایگان 
هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفيــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات ۳1057        

09151۶15۳29

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت



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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 یکشنبه* 12 دی 1395 * شماره 3686

قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب در خراسان جنوبی تمدید شد
   

گروه خبر- مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی گفت: سازمان تامین اجتماعی برای حمایت از تولید و رونق فضای کسب و کار، پیشنهاد تمدید قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان 
خوش حساب را با شرایط مناسب تر ارایه داد و این پیشنهاد به تازگی به تصویب هیأت وزیران رسید. مجید درویشی افزود: طبق روال قانون جاری در سازمان تامین اجتماعی دریافت 

خبر تکذیبیه حرف های استاندار را در آوا خواندم ۲ ضمانت نامه بانکی و یا اموال منقول و غیرمنقول به عنوان وثیقه مورد قبول بود که در قانون جدید بخشودگی جرایم، امکان دریافت چک به عنوان وثیقه قابل قبول خواهد بود.
نکته در این خصوص باید گفت : ۱ - آقای استاندار 
لطفا حواستان را جمع کنید یک مدیر باید مراقب 
حرف زدن و تصمیمات خود باشد که اگر تصمیمات 
هم بد نبود حداقل برداشت های متفاوت برای جامعه 
ایجاد نگردد چرا که آنوقت باید تمام توان خود را 
صرف حاشیه ها کنید و از حل مشکل مردم باز می 
مانید ۲ - آقایانی که هم که گیر می دهید به حرف 
های استاندار ، اگر با این تکذیبیه همچنان در حال 
بهانه گیری و پافشاری هستید شک نکنید مشکل 
استاندار نیست مشکل غرض ورزی شماست که 

دنبال حاشیه سازی هستید
ارسالی به الگرام آوا
سالم. متاسفانه همه چی داره کم کم گرون میشه. 
االن حدود ۲0 درصد روش  تا  پیش  ماه  از  خونه 
مربوطه  دالر  به  چی  همه  واقعاچرا؟؟میگن  اومده 
فروشنده ای که تا ماه پیش التماس می کرد خونه 
شو بفروشه االن حدود سی میلیون گرونتر قیمت 

میکنه. امیدوارم مسووالن به فکر ما هم باشند.
09۱5....704
کشتارگاه  نمایند  پیگیری  امر  مسووالن  لطفا 
از  خارج  به  سادات  آباد  حسین  در  واقع  صنعتی 
را  فاضالب  بد  شود.بوی  منتقل  مسکونی  بافت 
کشتارگاه  متعفن  بوی  اما  کرد  تحمل  شود  می 
واقعا غیر قابل تحمل است.گله های سگ ولگرد 
در اطراف کشتارگاه که آسایش را از حدود 500 

خانوار روستا گرفته که جای خود.
09۱5...9۲5
آقای رئیس دولت در سخنرانی شون گفتندکه برای 
قبرخوابها وکارتن خوابها باید دست بدست هم بدیم 
مشکل روحل کنیم این همه سال دست بدست هم 

دادیم چی شد هر روز اختالس و دزدی وگرانی   
09۱5...7۱4
سالم آوا جان شما را خدا به گوش مسووالن برسانید 
محض رضای خدا نسبت به گاز کشی آخر غفاری 
۱4- دشت علی آباد اقدام کنند بخار چراغ نفتی ما 
را کشت ما چند خانواریم که گاز نداریم شما را قسم 

می دم به خدا اقدام کنید خدا خیرتان دهد
09۱5....۲59

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جمعیت هزار نفری روستای مرزی »ُدُرح« در 
کنار یک مرکز اقتصادی از مشکالت زیادی 
کیلومتری   ۱50 فاصله  از  و  می برند  رنج 
مسئوالن  توجه  چشم انتظار  استان  مرکز 
برای حل مشکالت هستند. »ُدُرح« نام دارد 
داده  جای  خود  در  را  نفر  هزار  از  بیش  و 
است. تا مرز، چند ساعتی بیش فاصله ندارد. 
مردمانش صفا و صمیمیتی بر چهره داشته و 
در اندک زمانی کوتاه مانند آشنایی دیرینه با 

تو هم نشین می شوند.
سرزمینی  با  بگذاری  که  وادی اش  در  قدم 
با  وسیع  روستای  می شوی.  رو  به  رو  پهناور 
اصلی  خیابان های  تنها  خاکی...  کوچه های 
آینده ای  برای  نیز  فرعی ها  و  شده  آسفالت 
بررسی  برای  می گذرانند.  روزگار  روشن 
کیلومتری   ۱50 مسیر  را  ساعاتی  مشکالتش 
در  را  خودرو  می پیمایم.  »ُدُرح«  تا  بیرجند 
خیابان بسیج متوقف کرده و در پی مشکالت از 
این کوچه به کوچه ای آن سوتر می روم. گویی 
عظمت روستا درهم شکسته و گردوخاکی که 
با هر وزش بادی بر غلظتش افزوده می شود، 
روستا آن را در هم گرفته است. خانه ها یکی 
اختیار  سکوت  اسکلتی  نمایی  در  درمیان 
کرده اند. بنا به گفته یکی از اهالی، این خانه ها 
را  آن  خانه ها  صاحب  و  داشته  قدیمی  بافت 
بنا به دالیلی تنها تا مرحله  اما  تخریب کرده 

اسکلت بندی پیش رفته اند.

احداث میدان تنها
 با یک تابلو و دیگر هیچ

خیابان بسیج مرا به میدان شهدا منتهی می کند. 
جایی که تنها با یک تابلو به نام شده و نه از 

زیباسازی خبری است و نه فضای سبز...
از فلکه و کوچه های خاکی می گذرم. نمای روستا 
را از بلندای قبرستان برانداز می کنم. زمین های 
گسترده و خالی به چشم می خورد که می توان 
منزلگاه هزاران جوان بی سرپناه شود. فقط اندک 

توجهی از سوی مسئوالن را می طلبد.
تنها با حضور چند مقام عالی رتبه استان می شود 
چراکه  بخشید.  »ُدُرح«  به  را  آبادی  رنگ 
نیروی  در  و  بوده  پای کار  مردمانی  اهالی اش 

انسانی از هیچ همتی دریغ نمی کنند.

»ُدُرح« در انتظار گازرسانی

یکی از اهالی روستای »ُدُرح« که گویی برای 
زیارت قبور آمده است در گفت و گو با خبرنگار 
هزار  از  بیش  دارای  روستا  این  می گوید:  مهر، 
بیان  در  احمدی  زهره  دارد.  جمعیت  خانواده 
گاز  نبود  می افزاید:  »ُدُرح«  روستای  مشکالت 
این  روی  پیش  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
منطقه است. وی ادامه می دهد : صحبت گاز 
کشی چندی پیش در این روستا طنین انداز شد 
از نعمت گاز بهره  نیز این روستا  اما تاکنون  و 
نبرده است. احمدی با بیان اینکه برخی از مردم 
این روستا توانی برای تهیه نفت و یا گاز ندارند، 
گفت: ناتوانی جسمانی این افراد باید موردتوجه 
مسئوالن باشد تا در امر گازرسانی بیش ازپیش 
همچنین  می دهد:  ادامه  وی  کنند.  تالش 
بسیاری از خانه ها قدیمی بوده و در گرم کردن 

خانه باید نفت زیادی را خریداری کنند.
احمدی یادآور می شود : این روستا شب های 

از  یکی  کشی  گاز  و  دیده  خود  به  را  سردی 
اساسی ترین نیازهای آن است.

بیرجند  تا شهرستان  روستا  این  می افزاید:  وی 
کیلومترها فاصله دارد و آن گونه که از عملکردها 
پیداست، هزینه اعتبار برای روستایی دورافتاده به 

ذائقه مسئوالن خوش نیست.

نبود پزشک متخصص در »ُدُرح«

می خورد.  چشم  به  بزرگ  ساختمانی  دور  از 
می گوید:  و  می کند  آن  به  اشاره ای  دست  با 
بهداشت این روستا دارای فضای بسیار بزرگی 
است. احمدی با بیان اینکه مکانی که خالی از 
دو  تنها  می گوید:  نمی آید،  به کار  باشد  پزشک 

این روستا حضور دارند که  پزشک عمومی در 
آن هم به صورت شیفتی کار می کنند.

و  می کنم  خداحافظی  روستایی  بانوی  این  از 
بانک  و  مدرسه  بهداشت،  ساختمان  دنبال  به 
تمامی  که  است  عجیب  می کنم.  جست وخیز 
این امکانات وجود دارد اما برخی آن چنان که 
کارایی  درح  نجیب  مردم  برای  است  شایسته 
و  روان  های  آب  را  خاکی  خیابان های  ندارد. 
نیست.  پیدا  آن ها  منشأ  اما  فراگرفته  سرگردان 
جوی آب حاشیه خیابان اصلی هم مملو از زباله 
است. کسی نمی داند متولی کیست و چه کسی 
سیاه  خانمی  می کند.  نظارت  صحنه ها  این  بر 
چهره که در بدو ورودم خودم را به وی معرفی 
کرده بودم، مرا برای صرف چای به داخل خانه 
دعوت می کند. پارچه ای به صورت عمامه بر سر 
پیچیده و لباس های رنگارنگی دارد. دعوتش را 
قبول نمی کنم چرا که هنوز موارد زیادی را برای 

بررسی پیش رو دارم. 
با لبخندی شیرین می گوید: اگر گزارشت کارساز 
مسئوالن  به گوش  را  ما  و صدای  بود  خواهد 
می رساند، غصه نبود پزشک متخصص را حتما 
بنویس. جوابش را با لبخند می دهم و می گویم 
از  دورافتاده  روستای  این  صدای  است  امید 

بیرجند به گوش مسئوالن استانی برسد.

روستاهای مرزی موردتوجه قرار گیرند

فضایی  دارد.  زیادی  خاکی  و  خالی  مسیرهای 
میدان  یا  و  بازی  پارک  احداث  برای  مناسب 
فوتبال... اما دریغ از این امکانات. هر چند مدت 

از دور گردوخاکی مثال گردباد بلند می شود.
خود را از میدان خاکی به خانه های قدیمی که 
بیشتر به مخروبه شباهت دارد، می رسانم. پسر 
انباشته شده در  بچه ای در البه الی خاک های 
حال جست وخیز است. پیرمردی هم پارچه ای به 
کمربسته و در آفتاب گرم زمستانی زمان سپری 
اندکی  را  خودش  می روم.  سراغش  می کند.به 
جمع وجور می کند و می گوید: درح شرایط بسیار 

مناسبی برای توسعه دارد.

مسطح  های  زمین  اینکه  بیان  با  عباسی  رضا 
افزود:  دارد،  وجود  حوالی  در  زیادی  گسترده  و 
های  گردوخاک  از  اندکی  ساخت وساز  شاید 
این  ادامه می دهد: در حوالی  بکاهد.وی  روزانه 
النو  »َهنگر،  مانند  زیادی  روستاهای  روستا، 
توجه  نیازمند  که  داشته  وجود  مشکوتی«  و 

مسئوالن است.
عباسی با تاکید بر اینکه باید به روستاهای مرزی 
توجه ویژه شود، می افزاید: این در حالی است که 
در روستایی مانند هنگر با جمعیت پنجاه خانوار، 
حتی مغازه ای برای خرید مایحتاج زندگی وجود 

ندارد.
وی با بیان اینکه روستاهای مرزی نقش مهمی 
باید  ایفا می کنند، می گوید:  امنیت  ایجاد  در  را 
به  آن ها  مهاجرت  از  و  توجه  روستاها  این  به 
بیان  با  عباسی  شود.  جلوگیری  شهرستان ها 
معرض  در  منطقه  مرزی  روستاهای  اینکه 
خالی شدن از سکنه هستند، می گوید: در حال 
حاضر به دلیل نبود برخی زیرساخت ها در روستا، 
این  جوانان  از  بسیاری  شغل،  و   خشکسالی 
روستا و دیگر روستاهای اطراف به شهرستان ها 

مهاجرت کرده اند.
در  خبرنگاران  با  گفتگو  در  نیز  درح  امام جمعه 
گفت:  منطقه  این  مردم  مشکالت  خصوص 

بخش درح بیش از 40 روستا دارد و شغل اکثر 
مردم دامداری و کشاورزی است.

عنوان  راستگو  محمد  حجت االسالم 
کرد:خشک سالی ۱۸ ساله باعِث تلف شدن دام 
فشار  مردم شده که  رفتن کشاورزی  بین  از  و 

زیادی را بر مردم وارد کرده است.
درح،  بخش  کرد:  اظهار  درح  امام جمعه 
بازارچه  ازجمله  که  دارد  فراوانی  استعدادهای 
و  وسیع  دشت  معادن،  وجود   ،7۸ میل  مرزی 

ظرفیت بخش کشاورزی است.
از  را  آب  وجود  عدم  و  محرومیت  راستگو، 
در  می گوید:   و  دانسته  درح  بخش  مشکالت 
تا  منتظرند  مدت ها  مردم،  روستاها  از  بسیاری 
تانکر آب رسانی به روستای آن ها برود و بتوانند 

یک ۲0 لیتری آب به دست آورند.
حتی  منطقه  مردم  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  ندارند،  را  زندگی  اولیه  امکانات 
خانواده هایی را در این منطقه داریم که در یک 
اتاق زندگی می کنند.امام جمعه درح عنوان کرد: 
در برخی روستاها که میزان آب دهی چاه ها و 
قنوات بسیار پایین آمده است به دلیل باال بودن 
از آن  نیترات، شبکه بهداشت استفاده  کربن و 
اینکه در  بیان  با  را ممنوع کرده است.وی  آب 
برخی روستاهای این بخش حتی اهالی برای 
برداشت آب ۲0 متر از چاه پایین می روند تا 
آب  وضعیت  گفت:  کنند،  برداشت  آب  بتوانند 
ترک  راستگو،  است.  خطرناک  درح  در  شرب 
مشکالت  دیگر  از  را  دانش آموزان  تحصیل 
درح عنوان کرد و افزود: باوجوداینکه در نظام 
است  افتاده  راه  سوادآموزی  نهضت  اسالمی 
ناتوانی  دلیل  به  روستاها  از  بسیاری  در  اما 
دانش آموزان  از  بسیاری  خانواده ها،  اقتصادی 
فاصله  به  اشاره  با  ترک تحصیل می کنند.وی 
بخش  مرکز  تا  روستاها  برخی  دقیقه ای   ۲0
است  گونه ای  به  مردم  معیشت  گفت:وضعیت 
فرستادن  امکان  کم  فاصله  این  با  حتی  که 
فرزندانشان  برای تحصیل ندارند چرا که اعالم 

می کنند پول خوابگاه نداریم.

بازارچه ای به نام درح به کام دیگران

تنها  ماهیرود  مرز  وجود  رغم  علی  درح  مردم 
بازارچه رسمی و فعال استان در کنار دست شان 
منطقه  این  رونق  و  اشتغال  از  سهمی  هیچی 

نصیب شان نشده است.
باربری  سهم مردم این منطقه فقط کارگری و 
است که البته به همین هم راضی هستند اما آن 
هم به طوری که سهم کارگران افغانستانی دو 

برابر سهم اهالی این منطقه تقسیم شده است.
ستادی  و  اجرایی  کارهای  چون  این  بر  عالوه 
است  غیربومی  افراد  دست  به  ماهیرود  بازارچه 
هیچ  که  هستند  مند  گالیه  منطقه  این  اهالی 
سهمی از عواید مرز نصیبشان نمی شود و فقط 

عواید آن به نام بخش درح اما به کام غیربومیان 
بازارچه  وجود  به  اشاره  با  درح  جمعه  است.امام 
مرزی میل 7۸ در نزدیکی این بخش گفت: این 
بازارچه به نام مرز درح اما به کام دیگران است و 

مردم منطقه حتی سهم کارگری را در آن ندارند.
 وی با تاکید بر اینکه مردم منطقه باید از عوائد 
این بازارچه سهم داشته باشند، گفت: مردم این 
منطقه به کارگری در بازارچه نیز راضی هستند 
اما کارگری هم نصیب مردم این منطقه نشده 
است.امام جمعه درح بابیان اینکه بیشتر اشتغال 
اظهار  است،  افغان  کارگران  دست  در  بازارچه 
کرد: در بازارچه دو کارگر افغانستانی و یک کارگر 
ایرانی فعالیت می کنند؛ می گوییم حداقل نصف 
نصف کنید اما مسئوالن اعالم می کنند اگر این 
کار را بکنیم افغانی ها بازارچه را تعطیل می کنند! 
آیا نمی شود فکری به حال این موضوع کرد؟مردم 
اما  هستند  راضی  بازارچه  در  کارگری  به  درح 
کارگری هم نصیب مردم این منطقه نشده است 
وی می گوید: تعداد افغانی هایی که در بازارچه 
کار می کنند زیاد است و از هر سه ماشین بار 
و کاال که آنها خالی می کنند یکی را برای تخلیه 
بار به مردم روستاهای مرزنشین  واگذار می کنند.
امام جمعه درح در خصوص گازرسانی به بخش 
درح هم گفت: خط لوله اصلی انتقال گاز با درح 

به  گازرسانی  اما هنوز  دارد  فاصله  کیلومتر   50
این منطقه اجرایی نشده است. وی می گوید: اگر 
باران سیل آسا یا برف در این منطقه ببارد امکان 
توزیع گازوئیل و نفت به روستاها از بین می رود.  
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن گازرسانی به درح 
را جدی بگیرند؛ گفت: فقط در شعار حمایت از 
مرزنشینان را سر ندهیم در عمل برای کمک 
این قشر تالش شود. امام جمعه درح در خصوص 
از  کارت های  مرزنشینی هم گفت:  بسیاری 
مرزنشینان منطقه هنوز کارت مرزنشینی ندارند 
و این در حالی است که افراد هستند که کارت 
در  و  نیستند  مرزنشین  اما  دارند  مرزنشینی 

شهرهای دیگر سکونت دارند.

طرح »شهر شدن درح«
در حال پیگیری است

و  گفت  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
پیگیری هستیم  در حال  بیان کرد:  مهر  با  گو 
نظر  به شهر کنیم.  تبدیل  را  که روستای درح 
افضلی ادامه داد: در این صورت تمام امکانات 
شهر اعم از شهرداری جمع آوری زباله و غیره 
به آنجا تعلق می گیرد.با توجه به نزدیک بودن 
این روستا به مرز ماهیرود، باید زیر ساخت ها 
مردم  به مشکالت  و  یابد  امکانات گسترش  و 
منطقه ویژه توجه شود  زیرا  یکی از زیرساخت 
های اصلی توسعه و رونق مرز ماهیرود، توجه 
به درح استوی با اشاره به نبود گاز در روستای 
روستا  این  به  کشی  گاز  طرح  کرد:  بیان  درح 
در حال پیگیری است و در آینده ای نزدیک از 
تاکید  با  می شوند.افضلی  برخوردار  نعمت  این 
کرد:  بیان  مردم  سوی  از  گری  مطالبه  بر 
مردم  و همکاری  با تالش  نهبندان  شهرستان 
به زودی گاز کشی می شود. وی تأمین امکانات 
و زیرساخت ها حق مردم درح دانست و گفت: 
مرز  به  روستا  این  بودن  نزدیک  به  توجه  با 
ماهیرود، باید زیر ساخت ها و امکانات گسترش 
توجه  ویژه  منطقه  مردم  مشکالت  به  و  یابد 
زیرساخت های  از  یکی  داد:  ادامه   شود.افضلی 

اصلی مرز ماهیرود، توجه به درح است.

طرح افزایش سهمیه کنکور رشته 
پزشکی در نهبندان و درح

به  اشاره  با  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
نبود پزشک متخصص در درح بیان کرد: مردم 
باید مطالبه و پیگیری کنند تا پزشک متخصص 
بیان  افضلی  یابد.  حضور  آنجا  در  عام المنفعه 
کرد: برای رفع این مشکل اقدامات و پیگیری 
داده ام.وی  انجام  مجلس  در  زیادی  های 
سهمیه  افزایش  طرح  راستا  این  در  داد:  ادامه 
درح  دانش آموزان سربیشه،  به  پزشکی  کنکور 
است.افضلی  ارائه شده  ما  از سوی  نهبندان  و 
افزود: بنابراین طرح سهمیه پذیرش کنکور در 
رشته های پزشکی در این مناطق زیاد می شود 
باید تعهد بدهند که در همین  و دانش آموزان 
نهبندان  مردم  نماینده  کنند.  خدمت  حوزه ها 
این  اجرای  با  است  امید  کرد:  بیان  سربیشه  و 
طرح موافقت و بخش اعظمی از مشکالت درح 
برطرف شود.گزارش حاکی از آن است که باید 
سوی  از  بیشتری  موردتوجه  مرزی  روستاهای 
دولت قرار گیرد و حمایت از مرزنشینان تنها به 

تاکید در جلسات و شعار خالصه نشود.

یخ زدگی روح »ُدُرح« در سرمای زمستان

جوابیه معاونت آموزش دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
در تاریخ 95/9/۲۱ در خصوص جذب نیروی بومی 
به استحضار می رساند: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
آموزشی سالمت در شرق کشور  به عنوان قطب 
تاکنون نه تنها به تربیت نیروهای مورد نیاز حوزه 
سالمت منطقه بلکه نقش عمده ای در تامین نیروی 
انسانی حوزه سالمت در شرق کشور داشته است 
نیازهای  از  این دانشگاه  التحصیالن  و تعداد فارغ 
منطقه ای به مراتب بیشتر می باشد. این دانشگاه 
ضمن پذیرش دانشجویان معرفی شده از سازمان 
اولویت منطقه ای پذیرش  سنجش که بر مبنای 
می گردند در رشته های پزشکی و داندانپزشکی 
نسبت به جذب دانشجویان بومی با تعهد خدمت 
در منطقه پرداخته و در بعضی رشته ها که هنوز نیاز 
به فارغ التحصیل بومی احساس می شود مستقیم 

دانشجوی بومی استان پذیرش می نماید.

جوابیه معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/9/۲9 در خصوص هزینه آزمایشات قبل از 
ازدواج به استحضار می رساند: هزینه دریافتی فوق 
الذکر شامل: انجام 9 آزمایش اجباری اولیه قبل از 
ازدواج شامل) cbc زوجین ، تشخیص سوء مصرف 
متامفتامین  و  زوجین  آمفتامین  زوجین،  مرفین 
زوجین، سیفیلیس زوج( مطابق دستورالعمل های 
ویزیت   ۲ همچنین  و  بهداشت  وزارت  از  ارسالی 
پزشک عمومی می باشد و از آنجائیه خدمات فوق 
مشمول بیمه نمی باشد هزینه آنها مطابق تعرفه 

بخش دولتی از مراجعه کننده دریافت می شود. 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   
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ایزوگــام  مصطفی هریوندی
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کیوسک دروغ سنج به کمک پلیس فرودگاه می آید 

ایسنا- محققان موفق به طراحی و ساخت یک ربات مودب، دو زبانه، پاسخگو و رباتیک شدند که در سفرهای برون مرزی و برای تشخیص مهاجران غیرقانونی از آن استفاده می شود. این دستگاه رباتیک که  آواتار 
نام دارد، در حال حاضر در آژانس خدمات مرزی کانادا )CBSA( برای کمک به ماموران امنیت مرزی آزمایش شده تا انگیزه افراد را از ورود به این کشور تعیین کند. آواتار یک کیوسک شبیه سیستم های چک کننده 
مدارک در فرودگاهها یا دستگاههای خودپرداز در فروشگاه ها است، دارای یک چهره بر روی صفحه نمایش بوده که از مسافران سوال می پرسد و می تواند تغییرات در فیزیولوژی و رفتار را در طول مصاحبه تشخیص دهد.

یادداشت

جشنواره عکس 
بودن یا نبودن!
* فرهاد خسروی بیژائم

هنر نمی خرد ایام و زآن شکسته دلم
کجا روم به تجارت بدین کساد متاع

امروزه در خراسان جنوبی، برگزاری جشنواره یا 
همایش های هنری که دیدگاهی مستقل را دنبال 
کنند و به اعتالی هنری بیانجامد، متاسفانه روز به 
روز در حال کم  رنگتر شدن است. یکی از معدود 
فعالیت های هنری نیمه مستقل در سالیان اخیر، 
“جشنواره عکاسی بیرجند در قاب ایران” بود که 
که پس  آنجا  از  گردید.  برگزار  متوالی  دوره  پنج 
بینی می شد به  از برگزاری دو دوره اول، پیش 
دلیل نبود برنامه ریزی و دور اندیشی الزم، این 
جشنواره سرنوشت روشنی نخواهد داشت؛ جمعی 
از اهالی هنر استان، دوستانه نکاتی را به مسئوالن 
و تیم اجرایی یادآور شدند که متاسفانه به آن بی 
توجهی شد. نکته ای که گریبان گیر بسیاری از 
جشنواره های سراسری و استانی دیگر نیز شده 

است و در بیرجند هم شاهد آن بوده ایم. 
ناخوبی  و  ها  خوبی  ای،  جشنواره  هر  طبعاً 
هایی  دارد که ممکن است به مذاق همه اهالی 
فعالیتی هنری،  امر که  این  نباشد.  هنر خوشایند 
در سطح ملی برگزار می گردد، فی نفسه بسیار 
)شورای  آن  برگزاری  عوامل  به  باید  و  نیکوست 
شهر، شهرداری و تیم اجرایی( دست مریزاد گفت 
و از آنان قدردانی شایانی نمود. اما آنچه در این 
گذشت،  آن  کنار  از  سادگی  به  توان  نمی  بین 
از  نیازی  بی  بر  مبنی  کنندگان  برگزار  دیدگاه 
همفکری و استقبال نکردن از نقدهای سازنده و 
کارشناسانه ای بود که توسط برخی اهالی هنر به 
این جشنواره وارد گردید. مهم ترین نقد وارده بر 
این فعالیت هنری، نداشتن چشم انداز معین بود. 
برگزارکنندگان،  انتظار  گفت،  نمیتوان  راستی  به 
دوره  پانزده  یا  ده  هشت،  پنج،  مثال  برگزاری  از 
قرار  اصال  اینکه  و  است  بوده  چه  این جشنواره، 
بوده چند دوره برگزار شود؟ همین روشن نبودن 
ساز  زمینه  انداز،  چشم  نبودن  شفاف  و  هدف 
هدف  که  است  شده  دیگری  ای  حاشیه  مسایل 
جشنواره را، به برگزاری صرف، آن هم بر اساس 
دیدگاه و سلیقه شخصی بزرگوارانی که اعتقادی 
داده  اند، سوق  نداشته  از خرد جمعی  استفاده  به 
است. البته این موضوع در استانی که مدیران و 
مسئوالن طراز اول فرهنگ و هنر، آن را در عمل 
به هنرمندان آموزش نداده اند، چندان دور از انتظار 

نیست. 
به عنوان مثال، اتاق فکر و جلسات هم اندیشی 
های  برنامه  نیز  و  هنرمندان  صنفی  امور  درباره 
اجرایی، تقریبا بدون اطالع اهالی هنر و در جمع 
های چند نفره مسئوالن محترم خالصه می گردد 
و نتایج آن هم در استتار و اختفای کامل باقی می 
ماند. فی المثل، هنوز در بسیاری از موارد مشخص 
نیست که متولیان برگزاری برنامه های فرهنگی  
و هنری، با چه متر و معیاری انتخاب می شوند؛ 
که در مورد همین جشنواره نیز مصداق پیدا می 
مجریان،  انتخاب  شرایط  و  زمان  واقع،  در  کند. 
همایش  و  ها  جشنواره  برگزاری  نحوه  و  داوران 
می  این  نتیجه  است.  ابهام  پرده  در  همواره  ها، 
شود که جامعه هنر استان نیز، به صورت پراکنده 
و در حلقه های متعدد، فعالیت خود را پیگیری می 
کند و گاه حتی به طور کامل، از حضور و فعالیت 
کوتاهی  بی شک،  هستند.  خبر  بی  هم  دیگران 
اصلی دراین باره را، مسئوالن فرهنگی و هنری 
استان مرتکب شده اند. حال؛ در این آشفته بازار 
بی برنامگی و ناامیدی که به زعم مسئوالن ناشی 
از تخصیص نیافتن بودجه کافی و به گمان برخی 
از اهای هنر به دلیل بی تخصصی، بی کفایتی و 
تفریحی  رفاهی  سازمان  اقدام  است؛  درایتی  بی 
در  شهر  شورای  نظر  حسن  و  بیرجند  شهرداری 
برگزاری پنج دوره جشنواره، جای بسی خرسندی 
داشته است. قطعا برگزاری این جشنواره تخصصی 
ساالنه، برای ارتقا هنر و دیدگاه شهروندان نسبت 
به هنر، روزنه های امید فراوانی را گشوده است. 
انتظار و شاید کمی  از  و اما! تصمیم اخیر و دور 
جشنواره،  تعطیلی  بر  مبنی  مسئوالن،  شتابزه 
جامعه هنر استان را در بهت فرو برده است که 
امید است با توجه به تدبر و تعمق در مطلب پیش 

رو، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
نگاهی عمیق و جامع به شیوه برگزاری، هزینه 
ها و دستاوردهای این جشنواره، نشان می دهد که 
تفکرات پیش برنده آن، محدود به چند نفر است 
که متاسفانه به پیاده کردن تفکرات و دیدگاههای 
تخصصی خود پرداخته اند و انصافا در این مورد، 

جای دفاع برای خود باقی نگذاشته اند. 
دبیر  رئیس،  بودن  ثابت  بر  دوستان  این  تاکید 
حتی  و  متوالی  دوره  پنج  در  اجرایی،  عوامل  و 
در  آثار  داوری  تیم  دیدگاه  نسبی  بودن  یکدست 

چندین دوره، جای ابهام دارد.
ثابت،  محورهای  ادامه  بر  تاکید  براین،  عالوه 
کارشناسانه  نظرهای  اظهار  و  پیشنهاد  علیرغم 
رئیس،  با  به صورت حضوری  هنر،  اهالی  فراوان 
جشنواره؛  عوامل  سایر  و  اجرایی  مسئولین  دبیر، 
این فکر که برگزار کنندگان، صرفا به اعتالی هنر 
استان می اندیشند را کمی مخدوش نموده است. به 
زعم هنرمندان مستقل استان، برگزاری متوالی یک 
جشنواره با هزینه های چند ده میلیونی به شیوه 
یکسان، آنچنان که باید و شاید پذیرفتنی نیست.
ادامه در ستون مقابل

بهروزی فر- شاید آن روزهای خیلی دور - سال 
ایستگاه فرستنده رادیویی  اولین  -1355 که  
بیرجند در فاصله 20 کیلومتری این شهر احداث 
شد تا مردم این دیار بتوانند برنامه های رادیویی 
مراکز مختلف را بهتر و با کیفیت تر بشنوند، 
تصور ایجاد و راه اندازی رادیویی مستقل و با 
برنامه هایی ارزشمند در این شهر در مخیله کمتر 
کسی می گنجید، اما حاال با گذشت 40 سال 
از آن ایام، در حالی روزهای برگزاری نوزدهمین 
مراکز  تلویزیونی  و  رادیویی  تولیدات  جشنواره 
ایم که  را پشت سر گذاشته  استانهای کشور 
بین معاونت  صدای مرکز خراسان جنوبی در 
از آن  را  رتبه دوم  استانها  های صدای مراکز 

خود کرد.

رتبه دوم رادیو در نوزدهمین جشنواره

ملی،  شعار”رسانه  با  که  جشنواره  این  در 
شبکه های استانی، محور رشد و توسعه پایدار” 
همچون هجده جشنواره پیشین با هدف ارزیابی 
و  و جذب مخاطبان  در جلب  مراکز  عملکرد 
کسب رضایت خاطر آنها از تولیدات مراکز در 
دو سال 93 و 94  برگزار شد، به گفته دارابی، 
کشور؛  صداوسیمای  های  استان  امور  معاون 
تعداد  15۷5 اثر مورد بررسی و ارزیابی ۶0 نفر 
از استادان، صاحب نظران و مدیران باسابقه قرار 
گرفت تا طی مدت 45 روز نتیجه تالش استان 

ها در دو سال گذشته را واکاوی نمایند. 
اثر  تلویزیونی، 440  اثر  بین 341  از  میان  در 
حوزه  در  اثر   2۶0 خبری،  اثر   443 رادیویی، 
موسیقی و شعر و 91 اثر در حوزه پژوهش، با رشد 
چشمگیری به نسبت جشنواره های گذشته تعداد 
5 اثر پژوهشی، 23 برنامه رادیویی، 1۶ اثر خبری 
و ۶ اثر موسیقی از تولیدات مرکز خراسان جنوبی 
هم به بخش داوری جشنواره راه یافت، و در 
نتیجه جایزه” بهترین تصویر برداری”، “بهترین 
پژوهشی  برگزیده  طرح  و  مقامی”  نوازندگی 
“تحلیل محتوای اخبار سیمای استانی” به صدا 
و سیمای خراسان جنوبی تعلق گرفت و صدای 
مرکز خراسان جنوبی هم در بخش ارزیابی های 
دو ساالنه در بین معاونت های صدای مراکز حائز 

رتبه دوم و شایسته تقدیر اعالم شد.
این در حالی است که رادیو خراسان جنوبی در 
آخرین ارزیابی برنامه های مراکز رادیویی کشور 
و سه  بین سی  در  تابستان 95 هم  پایان  در 
مرکزی که عمدتاً از مراکز بنام و با پیشینه ای 
غنی هستند، رتبه سوم را از آن خود کرده بود و 
این روزها در انتظار اعالم نتایج ارزیابی عملکرد 

مراکز در سه ماهه پاییز 95 می باشد.

کسب این موفقیت، فرصت مغتنمی بود تا با 
و  صدا  مرکز  صدای  معاون  احمدی،  علیرضا 
سیمای خراسان جنوبی همکالم شده از چند و 
چون موفقیت های مکرر این مرکز بیشتر جویا 

شویم.

کسب نمره قبولی 
از تعداد مخاطبان و میزان رضایت آنها 

خراسان  سیمای  و  صدا  مرکز  صدای  معاون 
جنوبی با اشاره به این نکته که جایگاه و رتبه 
مراکز استانها بر اساس شاخص های 14 گانه 
اداره کل صدای استانها تدوین کرده،  ای که 
مشخص و اعالم می گردد،می گوید: یکی از 
اصلی ترین بخش های این شاخص های 14 
گانه که در رتبه مراکز نقش بسزایی هم دارد، 
تعداد مخاطبان و میزان رضایت آنها از رادیو می 
باشد که در این زمینه در فصل تابستان، رادیو 
مخاطب  درصد   3۶ از  بیش  جنوبی  خراسان 
از  مخاطبان  این  درصِد  از 83  بیش  و  داشته 
برنامه های ما رضایت کامل داشته اند. علیرضا 
احمدی تأکید می کند: این همدلی و همراهی 
مخاطبان، از مهمترین سرمایه ها و موثرترین 
خراسان  رادیو  در  مردم  خادمان  های  انگیزه 
جنوبی است. به گفته او؛ تولید برنامه های فاخر 
منطبق با استانداردهای سازمان و برنامه سازان 
برتر، یکی دیگر از شاخص های مدنظر است 
که هنرمندان برنامه ساز رادیو خاوران توانسته اند 
در این شاخص نیز رتبه برتر را کسب نمایند. وی 
خاطرنشان می کند: توجه به فرهنگ و آداب و 
رسوم بومی- محلی و تولید برنامه هایی فاخر و 
تأثیرگذار براساس فرهنگ استان، مایه افتخار و 
باعث ارتقاء جایگاه رادیو در بین دیگر مراکز است 
که با توجه به غنای فرهنگی خراسان جنوبی، 
فرزندان این استان توانسته اند با الهام از همین 
داشته ها خوش بدرخشند و برنامه هایی فاخر و 
شاخص را در راستای معرفی این فرهنگ غنی 

تولید نمایند.

 تحکیم پیوند مردم و مسئوالن
 وظیفه اصلی رسانه ملی

بر اساس گفته های معاون صدای مرکز صدا 
و سیمای خراسان جنوبی،تعامل با مخاطبان و 
مسئوالن و تحکیم پیوند و ارتباط مردم و مدیران 
اجرایی، یکی از وظایف اصلی رسانه ملی است 
که در رادیوی خراسان جنوبی هم سعی شده با 
تولید برنامه های تعاملی به این رسالت واقعی 

جامه عمل پوشانده شود.

رادیو  در  ما  تالش  شود:  می  متذکر  احمدی 
خراسان جنوبی بر این بوده تا در برنامه هایی 
“ُپرسمان”،  “نِماُشم”،  شرقی”،  “صبح  مانند 
“مجله خانواده”، “پیام امروز”، “رادیو شب” و... 
نیازهای مخاطبان استان را بررسی و منعکس 
کنیم و با سفر به شهرها و روستاهای مختلف 
استان، در قالب برنامه هایی همچون “بُقبند”، 
“شهر به شهر”،”دهکده” و... قابلیت های همه 
می  وی  بکشیم.  تصویر  به  را  استان  مناطق 
افزاید: برنامه سازی در زمینه شعار سال از دیگر 
شاخص های ارزیابی برنامه ها در معاونت امور 
استان های سازمان صدا و سیماست که رادیو 
خراسان جنوبی نیز توانسته با تولیدات متنوع در 
ساختار های نمایش، مستند، برنامه های ترکیبی، 
در  ای  ویژه  جایگاه  محور،  گفتگو  و  میزگرد 
راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب و تحقق 
عنوان سال” اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل “ 
کسب نماید. تأکید معاون صدای مرکز صدا و 
سیمای استان بر این است که؛ رادیو خراسان 
جنوبی طی سالهای اخیر توانسته جایگاه خود را 
بین رتبه اول تا سوم حفظ نماید که با کسب 
رتبه سوم در تابستان 95 در ادامه این موفقیت 
ها، ُمهر تأییدی بر این مدعا زده شد و جا دارد 
این موفقیت شیرین را به تمامی مخاطبان رادیو 
که سرمایه اصلی رسانه ملی محسوب می شوند، 
تقدیم کنیم. احمدی می گوید: ما تالش کرده 
ایم با تدوین دورنمای 5 ساله برای رادیو ، چشم 
اندازی به آینده داشته باشیم و با تقویت بنیه های 
فنی، مادی و معنوی، ارتقای برنامه ریزی های 
و تقویت برنامه سازی ها، جایگاه رادیو خاوران 
را حفظ نموده و حتی ارتقاء بخشیم. ما برنامه 
ریزی را سرلوحه کار خود قرار داده ایم- یک 
برنامه علمی، همه جانبه متناسب با ظرفیت ها 
و امکانات-از طرفی نظارت و ارزیابی پیوسته، 
مشفقانه و خالقانه با هدف شناسایی و تشویق 
برنامه سازان برتر، یکی از رویکرد های ما در این 
برنامه ریزی ها و برنامه سازی هاست که قطعًا 
برنامه ریزی براساس توانمندی برنامه سازان از  
عوامل اصلی موفقیت در رسانه ملی به ویژه رادیو 

به حساب می آید.

برگی از افتخارات رادیوی استان

رادیو خراسان جنوبی با توجه به نوپا بودن- عمر 
با کارنامه  را  بلوغ رسانه ای خود  11 ساله - 
درخشان و افتخارآفرین تولیدات مستند جشنواره 
و  هنری  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  ای 
درخشش  که  کرده،  کامل  استان   تخصصی 
رادیو خراسان جنوبی در جشنواره های مختلف 

ملی و بین المللی گواه تالش خالقانه و مدیریت 
مبتکرانه تصمیم سازان و برنامه سازان دلسوز و 

بی ادعای رادیو خراسان جنوبی است.
افتخار آفرینی مستند رادیویی “دهکده تنهایی” 
در مسابقات رادیویی و تلویزیونی ABU، برنامه” 
بقبند” در شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز، 
در  “ماخونیک”  و  “سیپک”  “بارکوچ”،  برنامه 
زرد”  “بهار  برنامه  رادیو،  المللی  بین  جشنواره 
در سومین جشنواره اعتیاد و رسانه، برنامه”به 
پیر  جهانی  اجالس  ششمین  در  سادگی” 
نیاز”  نجوای  های”  برنامه  حسینی،  غالمان 
نماز  جشنواره  در  ع(”  حسین)  “دلشدگان  و 
جشنواره  قزک”در  نمایش”چولی  نیایش،  و 
پریکس مارولیک کرواسی، مستند “محله چینی 
ها” و “ زندگی بدون مرز” در جشنواره بین المللی 
URTI فرانسه به عنوان تنها نماینده جمهوری 

در  به شهر”  برنامه “شهر  و   ایران   اسالمی 
شانزدهمین جشنواره تولیدات مراکز و همچنین 
دومین جشنواره ملی رسانه های شهری  تنها 
رادیویی  تولیدات  درخشان  کارنامه  از  بخشی 

خراسان جنوبی در سنین نوجوانی است.
با نگاهی گذرا به تقویم تولیدات رادیو درمی یابیم 
رادیو خراسان جنوبی با برنامه ریزی منسجم و 
هدفمند در رتبه بندی اداره کل صدای استان ها 
همواره جایگاه ویژه ای داشته که رتبه ششم و 
پنجم رادیو در سال های گذشته مهر تأییدی بر 
توانمندی آن در بین سایر مراکز است. این رادیو 
در گستره توفیقات خود، در سال 1393 در بین 
33مرکز به رتبه سوم کشوری دست یافت و در 
پاییز سال 1394 رتبه اول و در 9 ماهه اول سال 
1394 رتبه دوم را دربین 33 مرکز رادیویی در 
کشور کسب  نمود. این پویایی و توانمندی رادیو 
خراسان جنوبی در همایش مدیران شبکه های 
رادیویی کشور که در بوشهر برگزار شد، رخ نشان 

داد و تمجید مدیران ارشد رسانه ملی را برای این 
رادیوی استانی رقم زد. رادیو خراسان جنوبی طی 
این عمر کوتاه 11 ساله همواره تالش کرده با 
نفوذ بر اعماق قلوب و اندیشه مخاطبین، احساس 
ها و عواطف انسانی را با مفاهیم و محتوای ناب 
در نوردد و با هدایت عملی و میدانی،  حضور در 
کنار مخاطبین را با انتقال اجرای زنده ویژه برنامه 
ها به محیط بیرون از استودیو، تجربه نماید تا  
موجبات جذب بیشتر مخاطبین را در این حوزه 
فراهم آورد. بر همین اساس برابر نظر سنجی 
از بهار 1388 تاکنون میانگین  صورت گرفته 
میزان شنونده های رادیو خراسان جنوبی  به 
طور تقریبی 3۶درصد و میانگین میزان رضایت 
مندی جامعه هدف از برنامه های رادیو نمودار 
8۶ درصد را تثبیت کرده که تحقق این مهم 
ها،  خواسته  به  رادیو  جدی  اهتمام  از  نشان 
عالیق مخاطبین خود دارد. تصمیم سازان رادیو 
خراسان جنوبی هم با ترسیم و تدوین دورنمای 
5 ساله، افقی روشن، هدفمند و کاربردی را در 
فعالیت های کاری خود در دستور کار قرار داده 
و همواره تالش نموده اند با عبور از مشکالت 
فرار رو و تقویت بنیه های فنی، مادی، معنوی و 
دانش تخصصی کارکنان با بر گزاری کارگاه ها 
و کالس های متنوع آموزشی  بر شتاب موتور 

محرکه رادیو خراسان جنوبی بیفزایند.
 امید روزنامه آوای خراسان جنوبی به نمایندگی 
از همه مردمان فهیم این استان، این است  که 
با استعانت از الطاف رحمانی خداوند و همت 
واالی تصمیم سازان فهیم و مدبر رسانه ملی، 
با تکیه بر توان تخصصی نیروهای متعهد و 
های  سیاست  تحقق  مجموعه،  این  انقالبی 
کالن سازمانی که مبتنی بر چهار اصل”دین” ، 
“ اخالق” ، “امید” و آگاهی” استوار است، بیش 
از پیش در سنگر این رسانه استانی رقم بخورد. 

درخشش »رادیو خاوران« در ارزیابی های کشوری

مخاطبان ، اصلی ترین سرمایه رادیوی خراسان جنوبی
رادیو؛ بیش از 36 درصد مخاطب، جلب بیش از 83 درصِد رضایت کامل این مخاطبان

ادامه از ستون مقابل
نتیجه آن می شود که خروجی جشنواره، علی 
گرفته  صورت  ای  هزینه  با  بودن،  خوب  رغم 
از  گروهی  که  این  ندارد.  و  نداشته  همخوانی 
اهالی هنر سایر مناطق کشور، مهمان شهرستان 
بیرجند باشند و بدون پرداختن هیچ هزینه ای، ده 
ها میلیون تومان از بودجه منطقه منطقه محروم 
خراسان جنوبی را، در چند روز به خود اختصاص 
استان  هنرمندان  از  کثیری  مذاق جمع  بر  دهند، 
خوشایند نبوده است. از طرفی، نکته ای که نباید 
از آن غافل شد این است که مگر هنر، فقط در 
میان،  این  در  شود؟  می  خالصه  عکاسی  بحث 
تکلیف دیگر شاخه های هنری چیست؟ و اصال 
رابطه جشنواره ساالنه عکس و مجموعه شهرداری 

چگونه تعریف شده است؟ 
مسئوالن  از  دوباره  تشکر  ضمن  پایان،  در 
برگزاری این جشنواره، امیدواریم مدیران مربوطه، 
اخیر  تصمیم  در  موجود،  های  کاستی  علیرغم 
تجدید نظر نموده و نگذارند فرهنگ و هنر استان، 

بیش از این دچار پراکندگی و خشکسالی شود.
این نکته را نیز نباید از نظر دور بداریم که طبعا 
و  است  گرفته  هایی صورت  کوتاهی  سو،  هر  از 
شاید نظارت دقیق و آسیب شناسی بر پایه نظرات 
کننده،  برگزار  نهادهای  سوی  از  کارشناسان، 
جشنواره را در مسیر بهتری هدایت می نمود. از 
آنجا که هنر استان، مشکالت عدیده و بغض های 
فروخورده فراوانی دارد، صمیمانه امیدواریم، با ادامه 
این قبیل جشنواره ها، برخی از انتظارات فرهنگی 
وارده  ایرادهای  لذا  استان، مرتفع گردد.  و هنری 
بر جشنواره و نیز راه کارهای اولیه برای خروج از  

وضعیت کنونی، ذیال تقدیم می گردد:
ایرادهای وارده به جشنواره:

جمعی  خرد  و  عمومی  آرای  به  توجه  عدم   .1
متخصصان تجربی و دانشگاهی استان و پافشاری 

بر مسیر و شیوه ثابت به مدت پنج سال.
2. عدم استقبال از همفکری و هم اندیشی اهالی 
هنر، در مورد خروجی جشنواره از سوی نهادهای 

برگزار کننده و ناظر.
3. غفلت و عدم توجه به لزوم تغییر محورهای 
و  یکنواختی  از  جلوگیری  راستای  در  جشنواره 

پوشش دادن ذائقه های مختلف هنری.
4. عدم دقت در تدوین مهمترین بخش جشنواره 
به  توجه  با  البته  که همان کتاب جشنواره است. 
عدم اخذ مجوز نشر و مشخصات کتاب، محصول 
نهایی جشنواره، در تعریف کتاب جای نمی گیرد و 

کاتالوگ نامیده می شود.
و اما پیشنهادهایی در راستای ادامه جشنواره و 
جلوگیری از تعطیلی این رویداد فرهنگی و هنری:

حضور  با  هدفمند،  فکر  اتاق  تشکیل   .1
نمایندگان محترم شورای شهر، شهرداری، سازمان 
رفاهی تفریحی و تنی چند از نمایندگان هنرمندان 
مستقل استان، خارج از انتصاب ها و انتخاب های 

سلیقه ای و بدون پشتوانه.
2. عدم تاکید برگزارکنندگان بر انتصاب دائمی 
عوامل اجرایی و داوری، در راستای بهره گیری هر 
چه بیشتر از سالیق متفاوت و دیدگاه های متنوع 
برگزاری  زمینه  در  نوآوری  و  افزایش خالقیت  و 

جشنواره.
های  زمینه  سایر  در  جشنواره  گسترش   .3
با  مرتبط  مختلف  های  حوزه  گنجاندن  و  هنری 
شهرداری و فضاهای شهری در این جشنواره؛ من 
شهری،  المانهای  دیواری،  نقاشی  نقاشی،  جمله: 

تصویرسازی، حجم سازی و غیره.
4. برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در 
راستای محورهای جشنواره، توسط اساتید مجرب 

در طول زمان منتهی به جشنواره.
های  کارگاه  برگزیده  هنرمندان  از  حمایت   .5
آموزشی و نیز برگزیدگان جشنواره برای شرکت در 

دوره های تخصصی تر در شهرهای دیگر.

به امید رسیدن روزهای خوب برای فرهنگ و 
هنر خراسان جنوبی

کاریکاتور ارسالی به تلگرام آواقاب عکسرضا باقری شرف برای پيشگيری از سرطان پياز بخورید ...

1.پیاز زرد: مناسب پخت و پز- 
کباب، شامی، سس، سوپ

2.پیاز قرمز: مناسب خام خوردن 
 ترشی، ساالد، ساندویچ

3.پیاز سفید: ترد ترین و تند ترین
سالسا، چاتنی

4.پیاز شیرین: مناسب سرخ کردن 
حلقه کردن، گراتین، سبزیجات پخته
داده نما 5.موسیر: تریکب با ماست- ترشی

1

2

3
4

5

س از: مالئی
عک

سینمـا فردوسـی
سالم بمبئــی

شروع 
سانس

14/3016/1518/1520/15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: ميدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

کلینیک همراه برگزار می کند:   کارگـاه اوتیسـم
با مجوز سازمان نظام روان شناسی و امتياز بازآموزی

استاد: دکتر مجید ابراهیم پور      زمان: 30 دی ماه 95
اطالعات ثبت نام: 09302502065 - 05632221634 نقد و اقساط



5

وقتش رسیده از کارتان استعفا دهید

یکشنبه *12 دی  1395 * شماره 3686

آیه روز  

و در حقيقت نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو نبوت و كتاب را قرار داديم از آنها 
]برخى[ راه ياب ]شد[ند و]لى[ بسيارى از آنان بدكار بودند. سوره الحديد، آيه 26

حدیث روز  

هر كه گناهي را براي خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قيامت خشنود گرداند. 
پيامبر )صلى ا... عليه و آله(

اى آنکه تو يوسف منى من يعقوب
اى آنکه تو صحت تنى من ايوب

من خود چه كسم اى همه را تو محبوب
من دست همى زنم تو پائى ميکوب

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

یک لحظه مکث کن

همه ما روزهاى بدى در سر كارمان داشته ايم. 
يا حتى يک هفته بعد يا بيشتر. ولى اگر آخرين 
روز خوبى كه در محل كارتان داشته ايد را به ياد 
نمى آوريد، احتمااًل وقتش است كه به بيرون 
به  مطمئناً  البته  كنيد.  فکر  كار  آن  از  آمدن 
تا براى  نياز داريد  اين  از  نشانه هاى بيشترى 
اين تصميم مطمئن شويد به همين خاطر ما 
اگر  كرده ايم.  گردآورى  برايتان  را  ليست  اين 
چند مورد از اين نشانه ها را طى چند ماه اخير 
مشاهده كرده ايد، بايد به طور جدى به تغيير 

محل كارتان فکر كنيد.
همیشه کسل و بی حوصله هستید

اگر وضعيت كارى تان ديگر هيچ چالشى براى 
شما ندارد و در اين زمينه با رئيستان صحبت 
كرده ايد و هيچ تغييرى صورت نگرفته است، 
مى تواند نشانه اين باشد كه بايد از كارتان استعفا 
دهيد. بااينکه بى حوصلگى در محل كار گاهى 
احساسى عادى و طبيعى است ولى محققان بر 
اين باورند كه طوالنى شدن اين احساس يک 
عالمت هشدار است كه نشان مى دهد كارتان 

چيزى نيست كه از آن لذت ببريد. اگر بيشتر 
زدن هاى  گشت  صرف  را  كارى تان  ساعات 
اينترنتى يا بازى  با موبايلتان مى كنيد يا مدام 
بيرون  وقت  ديگر  است  ساعت  به  چشمتان 

آمدن از آن كار است.
از مهارت هایتان استفاده نمی شود

خيلى وقت ها نياز است كه به رئيستان ثابت 
پس  از  و  داريد  توانايى هايى  چه  كه  كنيد 
ولى  برمى آييد.  هم  بيشتر  مسئوليت هاى 
و وضعيت  داديد  انجام  را  كار  اين  اگر مدتى 
كارى تان تغييرى نکرد و همچنان نتوانستيد از 
استعدادها و مهارت هايتان استفاده بهينه كنيد، 

به انتخاب هاى كارى ديگر خود فکر كنيد.
 اهداف كارفرمايتان با اهداف شما همخوانى 
ندارد.اين روزها بيشتر افراد برايشان مهم است 
مناسب  و  درست  شركتى  در  را  وقتشان  كه 
سرمايه گذارى كنند. به همين دليل بهتر است 
از خودتان سوال كنيد كه آيا اهداف شركتى 
كه در آن كار مى كنيد با اهداف و ارزش هاى 
اين  آيا  خير.  يا  دارد  همخوانى  شما  زندگى 

كار مستلزم اين است كه بيشتر از چيزى كه 
مى خواهيد به مسافرت برويد؟

رئیستان غیرقابل تحمل است
نه  مى كنند  ترك  را  رئيسشان  افراد  بيشتر 
كارشان را. رفتار و گرايشات رئيس شما تاثير 
شگرفى بر زمانى كه در محل كار مى گذرانيد 
دارد. حتى بر جنبه هاى ديگر زندگى شما هم 
اثر مى گذارد. اگر اخالق و رفتار او زندگى را 
بهتر  است،  كرده  غيرقابل تحمل  شما  براى 

است از كارتان بيرون بياييد.
احساس می کنید هیچوقت

 نمی توانید برنده باشید
ايجاد كند،  بايد در شما حس چالش  كارتان 
يا  برنده  چيزى  در  مى خواهيد  انگار  طوريکه 
موفق شويد. نه اينکه مجبور باشيد در جنگى 
كه از قبل بازنده اعالم شده ايد شركت كنيد و 

هيچ چيزى به دست نياوريد.
رشد نمی کنید

اتفاق  ساده  خيلى  كار  يک  در  شدن  راكد 
مى افتد و اگر كارتان را دوست داشته باشيد، 

اين روند احساس راحتى در شما ايجاد خواهد 
كرد، ولى خيلى مهم است كه به خاطر داشته 
باشيد هر كارى بايد مهارت هاى شما را ارتقا 
دهد و به ارزش هاى شما بعنوان يک كارمند 
اضافه كند. اگر هيچ چيز جديدى در كارتان ياد 
نمى گيريد و يک كار مشخص را هر روز و هر 
روز تکرار مى كنيد، بهتر است جاى ديگرى به 

دنبال كار باشيد.
باید همیشه مراقب حرف هایتان باشید

وقتى مجبوريد به هر كلمه اى كه مى خواهد از 
دهانتان بيرون بيايد فکر كنيد و آن را تحليل 
كنيد و نگران برداشت رئيس و ديگران از آن 
باشيد، شرايط كار برايتان بسيار دشوار خواهد 
»خودتان«  كار  محل  در  نمى توانيد  اگر  شد. 

باشيد، كارتان را تغيير دهيد.
شرکتتان روی شما

 سرمایه گذاری نکرده است
درگير كردن كارمندان يکى از عبارات پرطرفدار 
مديران است و اين پرطرفدار بودن دليل دارد: 
مهم  واقعاً  شركت  در  كارمندان  شدن  درگير 

است.وقتى كارمندان در كار درگير مى شوند، 
و  داشت  خواهند  بيشتر  اشتياق  و  خالقيت 
ارتباط احساسى بيشترى با كار و هدفى كه بايد 
براى آن تالش كنند برقرار مى كنند. درحاليکه 
كارمندانى كه در كار درگير نشوند، نسبت به 
و  بود  خواهند  بى اعتنا  آن  اهداف  و  شركت 
ممکن است باعث شکست پروژه هاى كارى 
شوند. اگر تصور مى كنيد شركت شما توجهى 
ندارد،  كار  در  كارمندان خود  به درگير كردن 
بهتر است جاى ديگرى براى كار جستجو كنيد.

همیشه نگران مسائل مالی هستید
نگران  هميشه  ما  بيشتر  كه  است  درست 
در  مدام  نگرانى  اين  اگر  ولى  هستيم  پول 
خودتان  ولخرجى  آن  دليل  و  شماست  ذهن 
نيست، احتمااًل زمانش رسيده است كه كارتان 
خداحافظى كنيد. اگر مدت كافى در اين كار 
بوده ايد، از مديريت بخواهيد تا در اين مورد با 
آنها صحبت كنيد. داليلى كه براى آنها درمورد 
استحقاقتان به حقوق بيشتر توضيح مى دهيد 

بايد كاماًل عملى و منطقى باشند.

عارفانه روز

عده ى “خـدا” اين است دستانت را به من بده
 تا فتح كنى دنيا را و ممکن كنى؛ ناممکن ها 

را  و بدست بياورى  دست نيافتنى ها 
را پس روزهايت را به “خــدا” بسپار..

بياموزيد بى قيد و شرط عشق بورزيد! 
و بدون قصد و غرض حرف بزنيد و بى دليل

ببخشيد و از همه مهم تر بى توقع 
به انسانها محبت كنيد

 آدمهاى منفى در راه رسيدن به مقصد به پيچ 
و خمهاى جاده مى انديشند، اما انسانهاى مثبت 

انديش به زيباييهاى جاده، عاقبت هر دو به مقصد 
مى رسند، اما يکى با لذت و ديگرى يا حسرت.

هميشه خودت باش؛ خودت را ابراز كن ؛
به خودت ايمان داشته باش؛ به دنبال

 شخصيتى موفق نباش،كه ازآن تقليد كنى.

يک ايرانى داخل بانک در منهتن نيويورك شد و يک 
بلندگو  از  اش  گرفت.وقتى شماره  دستگاه  از  شماره 
اعالم شد بلند شد و پيش كارشناس بانک رفت و گفت 
كه براى مدت دو هفته قصد سفر تجارى به اروپا را داره 
و به همين دليل نياز به يک وام فورى بمبلغ 5000 
دالر داره كارشناس نگاهى به تيپ و لباس موجه مرد 
كرد و گفت كه براى اعطاى وام نياز به قدرى وثيقه 
و گارانتى دارد و مرد هم سريع دستش را كرد توى 
جيبش و كليد ماشين فرارى جديدش را كه دقيقا جلوى 
در بانک پارك كرده بود را به كارشناس داد و رئيس 
بانک هم  با وام آقا موافقت كرد آنهم فقط براى دو 
هفته .كارمند بانک هم سريع كليد ماشين گرانقيمت را 
گرفت. ماشين به پاركينگ بانک در طبقه پائين انتقال 
داد.خالصه مرد بعد از دو هفته همانطور كه قرار بود 
برگشت كارمزد وام رو پرداخت كرد..كارشناس رو به 
مرد كرد و از قول رئيس بانک گفت “ از اينکه بانک 
ما رو انتخاب كرديد متشکريم”و گفت ما چک كرديم 
ومعلوم شد كه شما يک مولتى ميليونر هستيد با اين 
همه ثروت چرا به خودتون زحمت دادين كه 5000 
دالر از ما وام گرفتيد؟ايرونى يه نگاهى به كارشناس 
بيچاره كرد و گفت: تو فقط به من بگو كجاى نيويورك 
مى توانم ماشين 250.000 دالرى رو براى 2 هفته يا 

اطمينان خاطر با فقط 15.86 دالر پارك كنم.

نگرش

ایجاد انگیزه و اشتیاق

آينده  بدانيم چگونه براى  اينکه  اولين گام براى 
كه  بفهميم  كه  است  اين  كنيم،  ريزى  برنامه 
انگيزه ى بيشترى  چه چيزها و چه كارهايى به ما 
آرزويى  چه  هستيم؟  چه چيزى  مى دهد.عاشق 
داريم؟ شغل مورد عالقه مان كه آن را از روى اجبار 

و اكراه انجام نمى دهيم، چيست؟ 
ممکن است ما از نوشتن لذت ببريم، ممکن است 
كار كردن با حيوانات را دوست داشته باشيم يا 
حتى عاشق عکاسى باشيم. نکته ى مهم در پاسخ 
دادن به اين سؤال اينجاست كه همان چيزى را 
بنويسيم كه واقعا به آن عالقه داريم تا در گام 
بعدى بتوانيم در مسير رسيدن به آن قدم برداريم. 
در مورد تجارب گذشته ى خود فکر كنيد و ببنيد 
چه كارى بوده است كه هميشه از به خاطر آوردن 
آن احساس غرور كرده ايد و از آن به عنوان يک 

نقطه ى مثبت در زندگى ياد كرده ايد. 
شركت  ماراتن  دو  مسابقه ى  يک  در  قبال  اگر 
كرده ايد و حس خوبى داشته ايد، پيشنهاد مى كنم 
از  و  كنيد  تکرار  خود  براى  را  تجربه  اين  بازهم 
احساس خوبى كه داريد، لذت ببريد. اگر فرزندتان 
به خاطر آموزش هايى كه شما به او داده ايد، يک 
ورزشکار يا موسيقى دان موفق شده است، مى توانيد 
از اين تجربه براى آموزش به بچه هاى ديگر هم 
استفاده كنيد و تجربه  و اطالعات خود را در اختيار 
آنها نيز بگذاريد.فراموش نکنيد براى شاد بودن حتما 
الزم نيست پولدار باشيد، بلکه پاسخ اين سؤاالت 
را  زندگى خود  اهداف  تا  به شما كمک مى كند 

مشخص كنيد و در همان مسير قدم برداريد.

                        

افقی: 1- کلمات و جمالت که 
به صورت ضرب المثل طنز آلود 
باشد - شجاعت 2- الله سرخ - 
پنهان 3-شوخ  نهفته،   - نماینده 
یک   - پوشاک  جامه،   - طبعی 
آسان،   - هزیان  چیزی 4-  سوم 
موجود   - کننده  یاری   - فراهم 
خیالی 5- نوع، قسم - گسترده، 
درختی   - آهنگ   ، آواز   - فراخ 
 - سخن   -6 پسند  شاه  تیره  از 
شأن - بی پروایی، بی باکی 7- 
شهرستانی در شمال یزد -  بغیر 
آن، بجز آن - کلوخ، گل 8- بله 
بیگانه - غیر قابل پیش بینی - 
کلمه افسوس ، وای 9- قبیله که 
در جاهلیت در مدینه سکنی داشت 
- جداری که در اطراف خانه یا باغ 
بنا کنند - ذیقیمعت ترین ترجمه 
دیوان حافظ به انگلیسی 10- ابزار 
اضافه برای ماشین - از شهرهای 
کبد  بین 11-  نزدیک   - فرانسه 
- رفتن، گذشتن - به آن - مغز 
خورده   - شاکی  ساز   -12 سر 
باالترین  ریزه - شادی، نشاط - 
اهلی  حیوان   -13 خانه  قسمت 
و علف خوار - برهان - یکی از 
شهرستانهای شمالی کشور 14- 
نوشته ای که بوسیله آن شخصی 
به شخص دیگر وجهی حواله دهد 

از جزایر  - زبان ها - جزیره ای 
قناری 15- مبارک - یکی از خانه 
ای هفتگانه عصر ساسانی - فرو 

رفتن در کاری. 
معتبرترین  از   -1 عمودی: 
دانشگاههای امریکا و از بزرگترین 
دانشگاهی  تحقیقات  مراکز 
 - راحت  استراحت،   - رنگها   -2
ایتالیا 3- زعفران - چه  پایتخت 
 - هوشیاری  و  مستی   - وقت 
پسوندی که در آخر کلمه می آید 
و نشان  وعالمت نسبت است 4- 
ول، رها- شیوا - تخت، اورنگ 5- 
مخفف کوه - جمع سند - سنگی 
که به آن آتش زنه هم گویند 6- 
فرومایه - رنج و زحمت - حرف 
شرط به معنی اگر 7- گسترده و 

 -8 غذا  پیش   - حافظه   - فراخ 
اکنون    - قنات   ، کاریز   - ارقام 
9- کچل - چلچراغ -باالتر، برتر 
10- دوستی، محبت - حفظ شده 
- نشانی که به پاس مقام علمی و 
ورزشی به کسی دهند 11- یک 
قلم   - میگو   - چیزی  هشتم 
بدون  سخت  جای   -12 فرنگی 
ریگ - شتر تندرو - آتشین 13- 
گفتگو- زر، طال - ظروف شیشه 
ای بزرگ و دهان گشاد - یکی 
از قهرمانان هری پاتر 14- مادر - 
همیشگی - کلمه ای یونانی که 
برای مذاب های طبیعی سیلیکاته 
کتیبه  گرفته می شود 15-  بکار 
سنگی در روستای کوچ بیرجند به 

عنوان یکی از آثار ملی ایران
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دیشروخشیاراهرا1

هتکیدمزرالایر2

نیرزناندنکشخی3

ماکاهاگامتس4

انادنزمامانت5

سدیواکودراو6

تاکنروبعایمیک7

یمانویاهرنار8

گنشابهنشاکارا9

میلاخوقنمیس10

امکتشخهتساری11

تنمانرسواکش12

یشالتچراپروبص13

سورعانعردوردب14

مرسناگتشهبیدرا15

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 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

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

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

به چند نفر بازاریاب با روابط عمومی باال زیبایی سی تل     32230549
نیازمندیم.     09363258106

آدرس: خیابان مفتح- کاالی پزشکی مرکزی

به یک فروشنده با مدرک گیاه پزشکی جهت کار 
در ادوات ونهاده های کشاورزی واقع در خیابان 
بلوار عبادی روبروی فنی و حرفه ای نیازمندیم
ساعت تماس: 15 به بعد-همراه:09157210237

کارت  دانشجویی اینجانب علیرضا محتشمی 
فرزند ابوطالب به شماره دانشجویی 

94137135190077 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

نیازمند محوطه ای دارای برق با متراژ 
باالی 1500متر در حومه بیرجند )ترجیحا 

دارای آب و انبار(   09154473005

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  

09159639253 - نیازی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

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

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش  6 متر رایگـان  دریافت کنید

*تعویض مبل و فرش * کارت خرید کاالی ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1      32228253

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی
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تیم والیبال  بیرجند بر تیم مختاران غلبه کرد

آخرین  بیرجند:در  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
رقابت دور رفت مسابقات والیبال لیگ استان، تیم والیبال بزرگساالن 
بیرجند، بر حریف خود تیم مختاران غلبه کرد.آخرین هفته رقابت های 
دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی استان در حالی برگزار شد که تیم 
والیبال بزرگساالن بیرجندبه مصاف تیم مختاران سربیشه رفت.در این 
رقابت که در سالن عفاف برگزار شد، تیم بزرگساالن بیرجند توانست 

با نتیجه 3 بر 1 مختاران سربیشه را مغلوب خود کند.

برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران به میزبانی قاین

رئیس کمیته قویترین مردان خراسان جنوبی گفت : مسابقات قوی ترین 
مردان ایران از 28 دی ماه 95 به مدت 4 روز در قاین برگزار می شود.
وی افزود: در یازدهمین دوره مسابقات قوی ترین مردان ایران جایزه 
بزرگ انتخابی مسابقات جهانی از هر استان پنج نفر در این مسابقات 
شرکت می کنند.وی اضافه کرد: حمید یعقوبی ، مرتضی خسروی و 
اشکان خراشادی به سرپرستی علی کهنسال از خراسان جنوبی در این 
خراسان  مردان  قویترین  کمیته  کرد.رئیس  خواهند  شرکت  مسابقات 
استان گفت : 10 مرد آهنین برتر به مسابقات جهانی راه خواهند یافت.
وی اظهار کرد : این مسابقات با حمایت مالی ترمینال ضبط پسته امین 

زاده و در سالن سیمرغ دانشگاه پیام نور قاین انجام خواهد شد.

تیم های برتر رقابت های فوتسال جام 9 دی شهر
 مود سربیشه مشخص شد

در نتیجه بازی های رده بندی و فینال مسابقات فوتسال گرامیداشت 
حماسه 9 دی ، تیم های برتر مشخص شدند.به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان سربیشه، در ادامه رقابت های فوتسال جام 9 دی 
که در سالن ورزشی مود با حضور 9 تیم برگزار شد، تیم های شهید 
شریفی پناه و ولی عصر برا رقابت در مرحله فینال و تیم های شهید 
کامیاب و چنشت برا رقابت در مرحله رده بندی به مصاف یکدیگر رفتند 
که در نتیجه این رقابت ها، تیم  پایگاه مقاومت بسیج ولی عصر در 
ضربات پنالتی توانست شهید شریفی پناه را شکست داده و مقام قهرمانی 
را کسب کند.تیم های شهید شریفی پناه و چنشت نیز به ترتیب جایگاه 
دوم و سوم را بدست آوردند.گفتنی است این مسابقات به همت هیأت 

فوتبال شهر مود با هدف گرامیداشت حماسه 9 دی در مود برگزار شد.

برد تیم والیبال خوسف از تیم زیرکوه در هفته پنجم
 دور رفت لیگ استان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان خوسف، در 
این رقابت که در سالن تختی شهر حاجی آباد برگزار شد، تیم خوسف 
توانست با نتیجه 3 بر ه تیم زیرکوه را مغلوب خود کند. زمان شروع 

دور برگشت مسابقات نیز متعاقبا اعالم خواهد شد.

مصرف ژلوفن، خوب یا بد!

ژلوفن به صورت کپسول نرم ژالتینی است از 
دسته داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی 
می باشد و در موارد زیر قابل استفاده است: 
کاهش موقت درد ناشی از سرماخوردگی، 
)مثل  سردرد  عضالنی،  درد  درد،  دندان 
قاعدگی  درد  روماتوئید،  آرتریت  میگرن(، 
و کاهش تب. این دارو می تواند ایجاد زخم 

معده کنند، بنابراین افرادی که دارای مشکل 
زخم معده هستند از مصرف این داروها باید 
خودداری کنند. همچنین مصرف ژلوفن در 
در سه ماه آخر بارداری که جزء گروه پرخطر 
است، مصرف آن ممنوع است. مصرف این 
داروها باید در کوتاه مدت صورت گیرد و در 
بلند مدت نباید از این داروها استفاده کرد.

قبل از مصرف ایبوپروفن دقت کنید ...

زیر،  موارد  از  هریک  داشتن  صورت  در 
را  پزشکتان  ایبوپروفن،  مصرف  از  پیش 
آسپیرین  به  حساسیت   - سازید:  مطلع 
یا  بارداری  داروهای ضدالتهابی،  دیگر  یا 
آسپیرین،  ناپروکسن،  مصرف  شیردهی، 
بیوتیک ها  آنتی  )وارفارین(،  ضدانعقادها 
)سفالسپورین ها(، داروهای ضد سرطان و 

والپروئیک اسید یا دیوالپروئکس، مصرف 
پولیپ های  به  ابتال  الکلی،  مشروبات 
بینی مرتبط با آسپیرین؛ زخم یا التهاب 
خون؛  پرفشاری  گوارش؛  دستگاه  در 
خونریزی  مشکالت  دیگر  یا  هموفیلی 
دهنده؛ نارسایی مغز استخوان؛ زخم های 

دهانی؛ یا بیماری های کبدی یا کلیوی.

پیشگیری از آلزایمر با رژیم غذایی

التهاب  کاهش  به  که  هایی  انتخاب  با  ما 
بهبود  را  و جریان خون  کنند  می  کمک 
می بخشند می توانیم به پیشگیری از ابتال 
به بیماری آلزایمر کمک کنیم. در ادامه با 
برخی از انتخاب های غذایی که می توانند 
به پیشگیری از ابتال به آلزایمر کمک کنند، 
بیشتر آشنا می شویم: کاهش مصرف مواد 

غذایی قندی و افزایش دهنده گلوکز خون، 
مصرف مواد غذایی حاوی اسیدهای چرب 
رژیم  خوراکی،  مغزهای  مصرف  امگا-3، 
غذایی مدیترانه ای و دش، مصرف میوه ها و 
سبزیجات به میزان زیاد، پرهیز از چربی های 
ترانس، نوشیدن چای سبز، کاهش مصرف 
چربی های اشباع شده، مصرف زردچوبه.

احساس می کنید مبتال به آنفلوآنزا 
شده اید؟ پس به مننژیت هم شک کنید

با  مبارزه  حال  در  شما  بدن  که  زمانی 
همچون  مواردی  داشتن  میکروب هاست، 
تب و احساس ناخوشی زیاد هم غیر معمول 
نیست. اما این موضوع می تواند اولین نشانه 
مننژیت باشد. اگر انرژی ندارید، تب دارید، 
دچار حالت تهوع و سردرد شده اید که به 

طور مداوم بدتر می شود و استفاده از دارو 
تاثیری بر روی بهبود این شرایط ندارد بهتر 
است به وجود مننژیت شک کنید. مننژیت 
بسیار سریع حرکت می کند. به همین خاطر 
اگر مورد غیر عادی داشتید و حالتان خوب 
نبود به یک پزشک متخصص حتماً قبل 

از اینکه دیر شود، مراجعه کنید.

8 سردرد خطرناک

بخش عظیمی از سردردها عصبی هستند 
سردردهای  از  درصد  دو  تا  یک  تنها  و 
مغزی  تومور  مانند  عضوی  علت  جامعه 
درصد  دارند. حدود ۹۸  فضاگیر  ضایعه  یا 
سردردها خوش خیم و قابل بهبودند. عوامل 
موجب  می توانند  فراوانی  غیراختصاصی 
سردرد شوند، مثل یک سرماخوردگی ساده، 

عفونتی کوچک، آلودگی هوا و تغییر عادات 
غذایی و تغییرات هورمونی و ... . اما موارد 
زیر را جدی بگیرید: تغییر در کیفیت سردرد، 
تکرار سردرد، سردردی که شما را از خواب 
بیدار کند، سردردهای صبحگاهی، همراه با 
سردرد  کودکان،  سردرد  استفراغ،  و  تهوع 
سالمندان)65 سالگی( ، همراه با ترس از نور.

آنتی بیوتیک ها از طریق مقابله با عوامل بیماری زا باعث بقای زندگی می شوند، 
داروها  این  مقابل  میتوانند  و  قوی شده  ژنتیکی  با جهش  ها  باکتری  بعضی  اما 
مقاومت کنند و در نتیجه داروها بخوبی عمل نمی کنند و مقاومت آنتی بیوتیکی 
بوجود می آید. در نتیجه انواع قویتر باکتری ها کشته یا متوقف نمی شوند، بلکه 
می مانند، رشد و گسترش پیدا میکنند. این بار دیگر باکتریها سخت تر کشته 
یا متوقف می شوند.درواقع بدن هیچ فردی نسبت به آنتی بیوتیک مقاوم نمی 

شود، بلکه میکروب ها در اثر استفاده نادرست و بیش از اندازه از آنتی بیوتیک 
ها مقاوم می شوند. ممکن است فردی در طول زندگی خود آنتی بیوتیک مصرف 
نکرده باشد اما از طریق عطسه و سرفه افراد مبتال یا تماس با اشیای آلوده، در 
معرض میکروب های مقاوم قرار گرفته و در نتیجه به میکروبی آلوده می شود 
که نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم است.اگر یک میکروب به چند دارو مقاوم 
شود درمان عفونت ناشی از آن می تواند خیلی مشکل و حتی غیر ممکن گردد. 

فردی با عفونت مقاوم به یک داروی مشخص می تواند عفونت مقاوم را به فرد 
دیگری انتقال دهد و از این طریق یک بیماری مقاوم به درمان، از فردی به فرد 
دیگر منتقل گردد که در بعضی موارد می تواند به ناتوانی شدید و حتی مرگ 
ایران  است.در  ها  بیوتیک  آنتی  منطقی  تجویز  و  مصرف  چاره  راه  شود.  منجر 
مصرف آنتی بیوتیک بیشتر از استاندارد جهانی است و این تهدیدی برای سالمت 
جامعه به حساب می آید.معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقاومت به آنتی بیوتیک یک تهدید جهانی است

20تن برنج قاچاق به مقصد نرسید

به  قاچاق  برنج  20تن  از کشف  استان  انتظامي  فرمانده 
داد.سردارمجید  خبر  طبس  در  ریال  میلیارد  یك  ارزش 
شجاع اظهار داشت:روز گذشته مأموران انتظامي طبس در 
راستاي اجراي طرح مبارزه با ورود کاالي قاچاق و حمایت 
از تولید داخلي،هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یك 
تریلي مشکوک و آن را متوقف کردند. وي افزود:مأموران 
در بازرسي از خودرو؛20تن برنج خارجي که فاقد هرگونه 
مجوز حمل و نقل و به صورت قاچاق حمل مي شد کشف 
قاچاق  کاالي  ریالي  ارزش  افزود:کارشناسان  کردند.وی 

کشف شده را یك میلیارد ریال بر آورد کردند.

مرگ جوان 20 ساله در حریق خودرو

سوخت. آتش  هاي  شعله  در  ساله   20 گفت:جوان  استان  راه  پلیس  رئیس   
سرهنگ حسین رضایي اظهار داشت:در ساعت 2:10 دقیقه بامداد روزجمعه یك 
سواري پژو 206 در مسیر زاهدان به بیرجند به دلیل خواب آلودگي راننده به 
سمت چپ جاده منحرف شد و به سمت راست جاده به طور ناگهاني تغییر مسیر 
داد که به دلیل عدم کنترل خودرو از جاده منحرف و به داخل پل سقوط کرد.

سرهنگ رضایي در این سانحه رانندگي راننده مجروح و سرنشین خودرو گرفتار 
شد که همان لحظه 206 آتش گرفت و سرنشین 20ساله در میان شعله هاي 
آتش جان داد.به گفته وي این حادثه در کیلومتر 20 محور زاهدان به نهبندان 
رخ داد و علت تصادف 80درصد به علت بي توجهي به جلو از سوي راننده 206 

و 20 درصد نقص راه به دلیل نداشتن حفاظ در پل ارزیابي شده است.

زن نوزاد 5 ماهه خود را زنده زنده در آتش سوزاند 

وقوع یك جنایت در ساختمانی در یکی از خیابان های شیراز به مأموران کالنتری اعالم و تیم نیروی انتظامی در 
محل حاضر شدند.طی بررسی های اولیه مشخص شد زن 34ساله دختر 5 ماهه خود را به طرز هولناکی به قتل 
رسانده است.ماموران پس از حضور در محل با فریادهای زنی روبه رو شدند که نوزادی را در آغوش خود داشت و پیکر 
نوزاد به شدت سوخته بود.در تحقیقات اولیه کارآگاهان مشخص شد نوزاد 5 ماهه بر اثر سوختگی شدید جان خود را 
از دست داده است.با انتقال جنازه نوزاد به پزشکی قانونی این موضوع رنگ واقعیت گرفت و مرگ این کودک بر اثر 
سوختگی را تایید کرد و پرونده برای بازداشت مادر جنایتکار در اولویت کار پلیس قرار گرفت.این زن در بازجویی های 
پرونده، از راز قتل فرزندش پرده برداشت و به ماموران گفت:روز حادثه از گریه دخترم خسته شده بودم از روزی که او 
به دنیا آمده بود شرایط مناسبی نداشتم و فکر می کردم او باعث بدبختی من است،روز حادثه در حالی که گریه می 
کرد مقداری نفت روی او ریخته و کبریت را روشن کردم. دخترم آتش گرفت و گریه کرد. یك لحظه متوجه شدم 

که چه کاری انجام داده و از کارم پشیمان شدم از همسایه ها کمك خواستم اما بی فایده بود و دخترم فوت کرد.

تعمیر لوازم خانگی
  در منزل     

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

    0915 164  3778-32229117 

چای گلین 16000 تومان
چای گلستان 17000 تومان

روغن 5 کیلویی ورامین 22000 تومان
قند 17000 تومان
شکر 2۸00 تومان

پودر ماشینی سافتلن 2500 تومان
برگ   300 کاغذی  دستمال 

1250تومان

دستمال دوقلو توالت 1250 تومان
تن ماهی 1۸0گرمی 3660 تومان

پوشک نیستا بی بی معمولی 6500 
تومان

پوشک نیستا بی بی دو قلو 20000 تومان 
 پوشک مولفیکس معمولی ۸000 تومان
پوشک مولفیکس دوقلو 24000 تومان
شکالت زنجبیلی کیلویی ۹000 تومان

ارزانی را با ما تجربه کنید         اجناس جزئی به قیمت کلی

آدرس: فلکه طالقانی- روبروی دادگستری کل 09151603194 

 پخش مواد غذایی مروارید

آدرس: بلوار شهید آوینی، نیلوفر، انتهای امیرکبیر
شماره تماس:  09151635494

قیمت بلیت استخر نیلوفر 
)دانشگاه آزاد(

داشتن کاله و مایو مناسب برای آقایان و بانوان الزامی است

به مدت محدود 5000 تومان

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

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی
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ثبت فن و سنت آبگیری آب انبارهای سرایان در فهرست میراث معنوی کشور

غالمی- مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از  ثبت فن و سنت آبگیری آب انبارهای شهرستان 
سرایان در فهرست میراث معنوی کشور خبر داد. برآبادی افزود:آب گیری آب انبار ها همه ساله از اوایل دی ماه در شب های سرد زمستان انجام می شود بدین 
ترتیب که گروهی از مردم که این سنت حسنه را که از پدرشان به ارث برده اند و به »میرآب « معروف هستند، اقدام به انجام آبگیری آب انبارها می کنند. 
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عکس : آرشیو

ذخیره بیش از 80 نمونه
در بانک خون بندناف
جهاد دانشگاهی استان

جهاد  ناف  بند  خون  بانک  مسئول  خبر-  گروه 
این  در  نمونه   80 از  بیش  ذخیره  از  دانشگاهی 
داد.  خبر  دی ماه  تا  امسال  ابتدای  از  نمایندگی 
بهنامیان عنوان کرد: این سلول ها قابلیت درمان ده ها 
بیماری را دارند و در زمان حاضر بیشتر در زمینه 
درمان بیماری های خونی، نظیر انواع سرطان های 
نقص  و  تاالسمی  مادرزادی،  کم خونی های  خون، 
سیستم ایمنی و چندین بیماری دیگر به کار گرفته 
ذخیره سازی  متقاضیان  کرد:  تأکید  وی  می شوند. 
وام  از  به صورت محدود می توانند  ناف  بند  خون 
10 میلیون ریالی بهره مند شوند. مسئول بانک خون 
بند ناف جهاد دانشگاهی یادآور شد: برای نگهداری 
خون بند ناف دو میلیون و 420 هزار تومان هزینه از 
خانواده متقاضی دریافت و بعد از سال اول، سالیانه 

116 هزار تومان به عنوان شارژ دریافت می شود.

برگزاری موسیقی آواهای حماسی
با عنوان حماسه آوا در استان

 ٩ حماسه  بزرگداشت  مناسبت  به  خبر-  گروه 
دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با والیت مراسم 
آوا”  با عنوان “حماسه  آواهای حماسی  موسیقی 
در بیرجند برگزار شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی عنوان کرد: این مراسم از سوی این اداره 
کل با همکاری بسیج هنرمندان استان به منظور 
زنده نگه داشتن این حماسه دینی برپاشد. گفتنی 
محل  در   18 ساعت  دی   10 مراسم  این  است 

آمفی تئاتر عالمه فرزان برگزار شد.

۱۵ مدرسه عشایری
در استان احداث می شود 

بیان  با  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر  تسنیم- 
اینکه در زمان حاضر 10 هزار و ۵00 دانش آموز 
تحصیل  به  مشغول  استان  مدارس  در  عشایری 
هستند که 20 مدرسه عشایری مجهز به سیستم 
نیمه الکترونیک است، گفت: 1۵ مدرسه عشایری 
در خراسان جنوبی احداث می شود. المعی با بیان 
احداثاین  انجام طرح مطالعاتی و جانمایی  اینکه 
انجام  استان  مناطق  و  شهرستان ها  در  مدارس 
می شود، اظهار کرد: دبیرستان عشایری متوسطه 
درصد   ٩۵ از  بیش  با  چرم  دره  روستای  اول 

پیشرفت فیزیکی به زودی افتتاح می شود.

۱۳۳ گفتمان دینی
در استان برگزار می شود

مهر- دبیر گفتمان های دینی از برگزاری 1۳۳ 
پایان  تا  استان  گفتمان دینی در شهرستان های 
سال جاری خبر داد. حجت االسالم صادقی خواه 
اظهار کرد: از این تعداد ۳4 گفتمان در شهرستان 
بیرجند و 2۳ گفتمان نیز در شهرستان قاین برگزار 
گفتمان  داد: همچنین 10  ادامه  وی  خواهد شد. 
دینی در شهرستان فردوس، 10 گفتمان در حاجی 
آباد، چهار گفتمان در خضری و 1۳ گفتمان نیز در 

شهرستان طبس برگزار خواهد شد.

ابالغ حکم ریاست علیرضا حسنی در دانشگاه 
آزاد اسالمی بیرجند و خراسان جنوبی

از سوی حمید میرزاده  گروه خبر- در حکمی 
علیرضا  کشور،  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  عنوان  به  حسنی 

بیرجند و خراسان جنوبی منصوب شد.

ثبت ملی آسیاب تاریخی خان طبس 

دادرس مقدم- مسئول حوزه ثبت آثار تاریخی، 
ثبت  از  استان  معنوی  میراث  و  طبیعی  فرهنگی، 
آسیاب تاریخی خان در شهرستان طبس این استان 
در فهرست آثار ملی خبر داد. مال اندوز  عنوان کرد: 
نوع معماری این آسیاب در منطقه منحصر به فرد 
است که در راستای شیب ورودی دارای فضاهای 
از  شده  تشکیل  آسیاب  این  بنای  است.  معماری 
یک پالن کشیده و ساده، که ورودی آن به صورت 

همکف با معبر اصلی مجاور خود است.
 

حوادث بیرجند ۱0 کشته و ۹۳ مصدوم 
برجای گذاشت

مهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از 
وقوع ٩٩1 حادثه از ابتدای سال جاری خبر داد و 
گفت: این حوادث 10 کشته و ٩۳ مصدوم برجای 
گذاشته است. میرزایی عنوان کرد: از این تعداد 112 
حادثه در خارج محدوده شهری و 8۷٩ حادثه نیز در 
داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته است. وی 
همچنین از مهار ۳60 حریق در ٩ ماهه سال جاری 
خبر داد و افزود: امید است با رعایت نکات ایمنی از 

سوی شهروندان شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

پیش بینی هواشناسی
از آسمان نیمه ابری و وزش باد در استان

ایرنا- کارشناس گروه پیش بینی و صدور پیش 
آگاهی های جوی گفت: با توجه به الگوی شکل 
گرفته در نقشه های پیش یابی و تغییر نکردن آن 
برای روز یکشنبه در استان آسمانی کم و بیش نیمه 
ابری گاهی با وزش باد در منطقه پیش بینی می 
شود. نخعی عنوان کرد: از روز دوشنبه با نفوذ امواج 
کوتاه ناپایدار به جو استان در نیمه شمالی افزایش 
اواخر وقت  از  باد و گرد و خاک و  ابر، وزش تند 

روزدوشنبه رگبار باران قابل پیش بینی است.

طلب ۴۳ میلیون تومانی
دامداران بشرویه  از صندوق بیمه

بیمه  صندوق  نمایندگی  مسئول  مهر- 
کشاورزی شهرستان بشرویه از طلب 4۳ میلیون 
تومانی دامداران شهرستان از صندوق بیمه خبر 
داد. جمالی در جلسه بررسی مشکالت دامداران 
که با حضور مدیر گروه بیمه دام، طیور و آبزیان 
بود،  شده  برگزار  کشور  کشاورزی  بیمه  صندوق 
این  در  مردم  اکثر  شغل  اینکه  دلیل  به  گفت: 
منطقه کشاورزی و دامداری است بایستی در ارائه 
خدمات بیمه ای به آنها تالش کنیم. وی پرداخت 
غرامت های بیمه دام را بهتر و سریع دانست و 
افزود: کل غرامت از سال زراعی گذشته تا ابتدای 
بوده  تومان  هزار   ۵82 و  میلیون   248 ماه  آذر 
دام،طیور  بیمه  گروه  مدیر  ابارشی  محمد  است. 
در  نیز  کشور  کشاورزی  بیمه  صندوق  ابزیان  و 
این جلسه قول پیگیری برای پرداخت باقی مانده 

غرامت های معوق بیمه دام را داد.

بازدید معاون سیاسی امنیتی استاندار و 
مدیر کل کمیته امداد از خانواده

مددجو روستای درح

امنیتی استاندار  گروه خبر- معاون سیاسی و 
از  تعدادی  منازل  در  مسووالن  از  وجمعی 
در  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مددجویان 
روستای مرزی درح  حاضر شدند و به مشکالت 
دیدارها  این  در  حسینی  کردند.  رسیدگی  آنها 
خانواده ها،  این  اعضای  با  گفت وگو  ضمن 
و  نشست  آنان  مشکالت  و  درددل ها  پای 
استان،  امداد  کمیته  مدیرکل  همراهی  با 
راهنمایی های الزم را برای حل این مشکالت 
این خانواده هاارائه نمود. در پایان این دیدارها  
درباره  مساعد  قول  امداد  کمیته  کل   مدیر 
بیمار،تعمیر  مددجوی  درمانی  های  هزینه 
مسکن و تشویق استعداد قرآنی خانواده را داد.

 دو نفر از کارکنان مرکز آموزش 0۴  به 
مسابقات قرآنی نیروهای مسلح رایافتند

مرکز  سیاسی  عقیدتی  رئیس  خبر-  گروه 
راهیابی  از  بیرجند  رضا)ع(  امام   04 آموزش 
دونفر از کارکنان وظیفه مرکز آموزش 04 امام 
رضا )ع( نزاجا به مسابقات قرآن کریم نیروهای 
مسلح خبر داد. منصوری نیا عنوان کرد: ستوان 
یکم  گروهبان  و  سبزیان  جواد  وظیفه  سوم 
وظیفه محمد تاشک که در دی ماه سال جاری 
اسالمی  جمهوری  ارتش  قرآنی  مسابقات  به 
ایران راه یافته بودند به ترتیب موفق به کسب 
و  قرائت  های  رشته  در  دوم  و  سوم  های  رتبه 
قرآن  مسابقات  به  و  شدند  کریم  قرآن  حفظ 
ماه  اردیبهشت  در  که  مسلح  نیروهای  کریم 
سال ٩6 در تهران برگزار خواهد شد، راه یافتند.

ثبت۱۶ وقف جدید در شهرستان بیرجند
 

تسنیم- رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان 
بیرجند با بیان اینکه این شهرستان دارای 2 هزار 
و 6۳8 موقوفه است گفت: از ابتدای سال تاکنون 
16 وقف جدید به ارزش ۵00 میلیون تومان در 
شهرستان بیرجند به ثبت رسید است که تالش 
جامعه  روز  نیازهای  راستای  در  وقف ها  می شود 
عنوان  همچنین  قاصری  حجت االسالم  باشد. 
کرد: طبق دیداری که با رئیس آموزش و پرورش 
شهرستان بیرجند در هفته وقف داشتیم مقرر شد 
ابتدایی شهرستان  دوره دوم مقطع  دانش آموزان 
نوشته،  دل  انشاء،  قالب  در  را  خود  آثار  بیرجند 
نقاشی و کاردستی برای موضوع وقف تهیه کنند.

برگزاري دوره دوم ممیزي مراقبتي 
سیستم های مدیریتی در شرکت گاز استان

استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر  خبر-  گروه 
مدیریتی  های  سیستم  ممیزی  دوره  دومین  از 
 HSE-MS ، OHSAS 18001، ISO
داد.  خبر  شرکت  این  در   14001، iso9001
دشتی عنوان کرد: این ممیزی به منظور تمدید 
گواهینامه های مذکور برگزار گردید. وی افزود: 
تمامی مراحل پیاده سازی ، استقرار و نگهداری 
خارجی  ممیزین  توسط  مدیریتی  های  سیستم 
ارزیابی  به  توجه  با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
مثبت ممیزی انجام شده تمدید گواهینامه های 

سیستم مدیریتی مورد موافقت قرار گرفت.

دامپزشکی در مبارزه با انگل ها
عملکرد خوبی داشته است

با  استان  دامپزشکی  مدیرکل  خبر-  گروه 
طریق  از  ها  بیماری  از  برخی  انتقال  به  اشاره 
در  دامپزشکی  گفت:  ها  دام  بدن  های  انگل 
خوبی  عملکرد  بیماریزا  عوامل  این  با  مبارزه 
فعالیت های  تشریح  با  پور  رفیعی  است.  داشته 
افزود:  مبارزه  و  پیشگیری  حوزه  در  دامپزشکی 
از ابتدای امسال تا کنون برای مقابله و از بین 
از  بیش  ها  دام  بدن  خارجی  های  انگل  بردن 
یک  و  سنگین  و  سبک  دام  راس  هزار   6۷۵
نگهداری  جایگاه  مترمربع  هزار   1۷۷ و  میلیون 

دام ها سمپاشی شده است.

قتل  علنی  دادگاه  جلسه  اولین  مالیی- 
عمد جوان سبزواری که در فردوس به قتل 
10متهم،  حضور  با  دیروز  صبح  بود  رسیده 
اولیای دم در  از خانواده  نفر  ۵ وکیل و 12 
شعبه یک دادگاه کیفری قتل مرکز استان به 
ریاست قاضی رمضانی برگزار شد. رمضانی 
ابتدای جلسه حاضران را به سکوت و آرامش 
دعوت وعنوان کرد هر فردی در نظم دادگاه 
اخالل ایجاد کند از همین امروز به مدت ۵ 

روز به زندان خواهند رفت.
وی با بیان خالصه ای از شرح قتل بیان 
که  است  زیاد  شدگان  احضار  تعداد  کرد: 
بقیه  و  دارند  حضور  آنها  از  نفر  چند  فقط 
وکیل معرفی کرده اند. قاضی رمضانی ادامه 
داد: نزاعی در یکی از روستاهای شهرستان 
در  که  شده  انجام  قبل  سال  چند  سبزوار 
نهایت گروهی در فردوس درگیر می شوند.
به گفته قاضی مقتول )ح-ح(  راننده تریلر 
کشور  جنوب  بنادر  از  یکی  به  سفر  راه  در 
درگیر  وی  با  نفره   10 گروهی  که   بوده 
را  او  چپ  پای  استخوان  و  شوند  می 
بیمارستان  در  )ح-ح(  که  شکنند  می 
از  بعد  اما  شود  می  بستری  فردوس 
سبزوار  به  و  خارج  فردوس  از   بازپرسی 
از مدتی حال وی  بعد  این که  تا  رود  می 

وخیم شده و فوت می کند.
قانونی  پزشکی  نظر  طبق  افزود:  قاضی 
علت مرگ )ح-ح(  سرایت چربی استخوان 
به خون ومسدودشدن راه های قلب و عروق  
بوده است که طبق نظر دادگاه کیفری قتل 
عمد  قتل شبه  به  منجر  این عمل  فردوس 

است.

تقاضای قصاص دارم
اسامی  قرائت  از  پس  رمضانی  قاضی 
جایگاه  به  را  )ع-ح(  مقتول  پدر  متهمان 
فراخواند و عنوان کرد: از چه کسی یا کسانی 

شکایت دارید و تقاضای خود را بیان کنید؟
پدر مقتول گفت: پسرم بی گناه کشته شد 
)آ-ح(-)م- ما  به  بود  زنده  که  زمانی  در  و 
ح(-)م-ر(-)م-ب(-)ا-ج(-)ح-ب(و )ع-ب( 
آنها شکایت  از همه  را معرفی کرد که من 
ادامه  در  کنم!  تقاضای قصاص می  و  دارم 
قاضی مادر مقتول را به جایگاه فراخواند که 
وی بیان کرد: زمانی که پسرم زنده بود اسم 
)ا-ح( را آورده بود که همراه با چند نفر دیگر 
باسالح هایی مانند: چاقو، شمشمیر چوب و 
لوله به من حمله کردند و بعد من را حدود 
شی  یک  و  کشانده  زمین  روی  1۵0متر 
انداختند. با قدرت روی پای من  سنگین را 
به چه گناهی کشته شد؟  افزود: پسرم  وی 

تقاضای قصاص هر 10 نفر را دارم.
با اجازه  قاضی به  همسر مقتول هم که 
روی  را  دستانش  که  درحالی  رفت  جایگاه 
صورتش گرفته بود بعد از معرفی خود بیان 

کرد: من هم تقاضای قصاص می کنم.

10متهم و 5 وکیل برای یک قتل 
سپس پورحسین وکیل خانواده اولیای دم 
قرائت  از  بعد  که  شد  فراخوانده  جایگاه  به 
اتهام قتل  بر  الیحه ای عنوان کرد: عالوه 
اذهان  تشویش  علت  به  گروه  این  از  عمد 
عمومی با سالح سرد که در یکی از میدان 
اندشکایت  داده  انجام  فردوس  شهر  های 
و ۳  قتل عمد  اتهام  به  را  نفر   ۷ دارم. وی 
نفر دیگر را به اتهام معاونت در قتل معرفی 
کرد که قاضی رمضانی از وکیل خواست در 
مورد معاونت در قتل توضیح دهد وکیل بیان 
کرد: به علت اختالفات دو گروه در یکی از 
روستاهای سبزوار 10نفر با دو خودرو پژو و 
پراید عازم سفر می شوند و به دنبال )ع-ح( 
بودند اما متوجه می شوند که پسرش راننده 
در  که  این  بیان  با  پورحسین  است.  تریلی 
جاده موفق به کتک کاری نمی شوند افزود: 

در یکی از میدان های فردوس با سالح سرد 
بعد  دادستان  حکم  با  که  شوند  می  درگیر 
شوند. می  دستگیر  آنها  همه  دقیقه  چند  از 
وی افزود: آن ۷نفر سه نفر دیگر را تحریک 
از شما  آنها را فراهم کردند که  امکان فرار 
تقاضای بازداشت موقت این متهمان را دارم.

متهم برای مقتول
خواستار خواندن فاتحه شد

بند  پا  با  که  )ا-ح(  متهم  رمضانی  قاضی 
وارد دادگاه شد به جایگاه فراخواند و از وی 
خواست در برابر اتهامات وارده از خود دفاع 
تقاضا کرد  از حاضران در جلسه  متهم  کند 
تا قبل از شروع دفاعیاتش فاتحه ای برای 
مرحوم قرائت کنند و بیان کرد: من کوچک 
و  نظر  اظهار  و حق  بودم  گروه  ترین عضو 
دخالت نداشتم. وی با بیان این که من همه 
اتهامات را رد می کنم افزود: از وجود سالح 
هیچ خبری نداشتم و تا وقتی که پلیس من 
اطالع  بی  جریان  از  بود  نکرده  دستگیر  را 
از  شما  شود  می  مگر  پرسید:  قاضی  بودم. 
سبزوار تا فردوس حرکت کنید و هیچ حرفی 
نشنوید و نگویید؟! متهم پاسخ داد: من یا با 
گوشی بازی می کردم یا با همسرم صحبت 

به  فردوس  شهر  ورودی  در  که  کردم  می 
و من  بایست  میدان  آن سر  برو  گفتند  من 
طول  دقیقه  چند  قاضی:  کردم.  را  کار  این 
پاسخ  متهم  شوی؟  ماشین  سوار  تا  کشید 
این  طول  در  قاضی:   . 1دقیقه  حدود  داد: 
گفت:  متهم  کردی؟  می  چه  دقیقه  یک 

ببخشید با گوشی بازی می کردم.

مرحوم نوه دایی من است
در ادامه قاضی متهم بعدی )م-ب( را به 
مبنی  اتهاماتی  از  افزود:  و  فراخواند  جایگاه 
تشویش  و  سرد  سالح  حمل  عمد،  قتل  بر 
اذهان عمومی دفاع کن. وی پاسخ داد: من 
بی گناهم وهمه این تهامات را رد می کنم .
بقیه  قبلی  نیت  از  من  داد:  ادامه  )م-ب( 
از  این مدت اصال  هیچ خبری نداشتم و در 
ماشین پیاده نشدم و هیچ صحنه درگیری را 
هم ندیدم. وی با بیان این که مرحوم نوه دایی 
من است خاطرنشان کرد: ۵ دقیقه قبل از این 
جریان من از نیت آن ها رامتوجه شدم و به آن 
ها توصیه کردم که از این کار منصرف شوند 

اما کسی به حرفم گوش نکرد.
بقیه  تا  کشید  طول  دقیقه  چند   : قاضی 

ثانیه   ۳0 حدود  داد:  پاسخ  متهم  برگشتند؟ 
تا 1 دقیقه. قاضی: مگر می شود در طول 
عمل  این  و  رفت  را  متر   1۵0 دقیقه  یک 
این  انجام داد و برگشت؟ شما در طول  را 
با  داد:  پاسخ  متهم  ؟  کردی  می  چه  مدت 

گوشی صحبت می کردم.
تا  سبزوار  از  شما  کرد:  بیان  قاضی 
با  و  بچرخید  میدان  دور  تا  آمدی  فردوس 
را  حقیقت  شما  دو  هر  کنید؟  بازی  گوشی 
چه  را  ها  بگوسالح  را  واقعیت  گویید  نمی 
کسی به شما داد؟ متهم گفت: من از وجود 
سالح بی خبر بودم و زمانی که پلیس ما را 

گرفت آنها را دیدم.

12 سالح سرد برای 10 نفر
که 12سالح  این  بیان  با  رمضانی  قاضی 
افزود:  است  شده  کشف  ماشین  دو   در 
عکس های این سالح های عجیب غریب 
موجود است امامتهم اظهار بی اطالعی کرد.

مراجعه نکردن مقتول
به بیمارستان علت مرگ وی است

شد  فراخوانده  جایگاه  به  متهم   6 وکیل 
کرد:  قرائت  را  خود  الیحه  از  قسمتی  که 
که  این  علت  به  حقوق  فقهای  علم  طبق 
خارج  فردوس  از  خود  رضایت  با  مرحوم 
به  قطعی  درمان  برای  بعدا  و  است  شده 
این  نکرده  مراجعه  سبزوار  بیمارستان 
بیماری منجر به فوت او شده و باید خانواده 
وی که مجروح را از بیمارستان خارج کرده 

اند پاسخگو باشند.
قانونی  پزشکی  نظر  طبق  افزود:  وی 
شکستگی پا با عمل جراحی درمان می شده 
بیماری اش  به  فرد  به علت بی توجهی  اما 
چربی استخوان منجر به مرگ وی شده است.
به  جلسه  این  ادامه  وقت  کمبود  علت  به 

زمانی دیگر موکول شد.

برزجی- دهیار روستای حاجی آباد بیرجند  با اشاره 
هادی  طرح  به  روستا  این  هکتاری     ۳8 الحاق  به 
اظهار کرد: پس از الحاق این محدوده به طرح هادی 
اقدامات دستگاه های خدمات رسان برای انجام نقشه 
برداری شروع شده که امید است زیرساخت های الزم  

تا پایان سال آینده اجرایی شود.
آوا  روزنامه  با  اختصاصی  گفتگوی  در  دستگردی 
یاد آور شد: ساخت و ساز های غیر مجاز در اطراف 
و  نشینی  حاشیه  مشکالت  بروز  باعث  آباد  حاجی 
آسیب های اجتماعی شده که تالش ها بر این است 

محالت    این  ساکنان  ها  آسیب  این  کاهش  برای 
ساماندهی شوند. 

آباد  حاجی  هادی  طرح  گسترش  به  اشاره  با  وی 
گفت: ۳8 هکتار از این روستا در تیر امسال به طرح 
از آن نقشه برداری های   الحاق شده که پس  هادی 
الزم نیز انجام گرفته اما ارایه خدمات  زمان براست. 
دستگردی تاکید کرد: در محدود 80 هکتاری که سال 
٩0 به طرح هادی الحاق شده بود تمامی خدمات ارایه 
مواجه  بودجه  کمبود  با  آسفالت  درزمینه  فقط   شده 

شده ایم که آن نیز حل خواهد شد. 

برنای تنها- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
که  فرهنگ  و  بصیرت   ، جوان  همایش  در   استان 
  ۳00 و  استان  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده  حضور  با 
پیروان  کانون  عضو  پسر  و  دختر  آموزان  ادانش 
با  ای  عده   88 فتنه  در  گفت:  شد،  برگزار  والیت 
حمایت دشمنان انقالب ،انتخابات را بهانه کردند و با 

شعار تقلب، کشور را به آشوب کشاندند.
دی    ٩ حماسه  پیام  انتقال  بر  تاکید  با  آبادی  سلم 
به نسل های آینده،افزود: قطعا در حوادث سال 88، 
های  نسل  که  دارد  وجود  هایی  عبرت  و  ها  درس 

 ، گذشته  تجربیات  از  گیری  بهره  و  آگاهی  با  آینده 
ها  توطئه  و  محافظت  و  صیانت  اسالمی  انقالب  از 

دشمنان انقالب را ناکام خواهند گذاشت.
نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالرضا)ع( استان هم 
بی  افراد  از  عده ای  که  بود  فتنه ای   88 فتنه  گفت: 
مدیون  را  خود  اعتبار  همه  آنکه  وجود  با   ، بصیرت 
سازی  پیاده  را  شرایط  بودند،  شهدا  خون  و  انقالب 
الخصوص  علی  و  دشمنان  های  توطئه  و  ها  نقشه 
، نفوذ بیگانگان که همیشه در کمین ضربه زدن به 

انقالب اسالمی هستند، فراهم کردند.

نزاع طائفه ای در سبزوار قتل در فردوس

مدیرکل کمیته امداد:پیگیری آوا از مشکالت حاشیه نشینی شهر؛ 

اتمام خدمات رسانی به 38 هکتاری حاجی آباد
تا پایان سال آینده

پیام حماسه عظیم 9 دی
به نسل های آینده منتقل شود

شهردار بیرجند

 شهروندان بیمه مسئولیت هستند
بیرجند   شهردار  مدیح  عباسعلي  مالیی- 
رئیس  با  خود  مذاکره  از  آوا  با  گفتگو  در 
و  داد  خبر  کشور  بحران  مدیریت  سازمان 
مسکوني  مناطق  تمام  امسال  کرد:  عنوان 
است  بیمه  شهرداري  توسط  بیرجند  شهر 
بابیان  وي  دارد.  اعتبار  سال  تاپایان  که 

استان  هاي  شهر  تمام  توانیم  مي  که  این 
رابا۳00میلیون تومان بیمه کنیم تاکید کرد: 
مدیریت  ستاد  رئیس  با  که  هایي  بارایزني 
ما  به  را  کار  این  وعده  شد  انجام  بحران 
تخصیص   براي  مکاتباتي  مقررشد  و  دادند 
کشور  وزارت  با  تومانی  اعتبار۳00میلیون 

بیمه مسئولیت شهر  از  انجام شود. شهردار 
افزود:اگر  و  داد  خبر  هم  بیرجندی  وندان 
شهرداري  خاطرکوتاهي  به  شهروندي 
خسارت  ما  بیاید  وجود  به  برایش  مشکلي 
پرداخت مي کنیم مانند: حادثه اخیر اتوبوس 

که منجر به فوت یکي از شهروندان شد.

معاون  نجار  اسماعیل  که  است  گفتنی 
بحران   مدیریت  ستاد  ورئیس  وزیرکشور 
اعضای  گردهمایی  جلسه  حاشیه  در  هم 
کردن  بیمه  از  استان  بحران  مدیرت  ستاد 
اعتبار  با  کشور  تجاري  و  مسکوني  منازل 
که  بود  خبرداده  تومان  میلیارد  200هزار 

10و11مدیریت  ماده  طریق  از  مقررشده 
مدت  به  مبلغ  این  و  شود  پرداخت  بحران 
به  آن  وطرح  شده  بیني  پیش  10سال 

مجلس ارائه شده  است.

سود مشارکت در منافع سال 94 بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه “ما” با سود 27 درصد محقق شد

گروه خبر- اسماعیلی مسئول شعبه بیمه 
“ما” خراسان جنوبی درباره بیمه های عمر 
بازار  به  توجه  با  گفت:  سرمایه گذاری  و 
گسترده و بالقوه بیمه های زندگی و همچنین 
رسالت اصلی ما در راستای تامین نیازهای 
بیمه ای جامعه و ایجاد امنیت و آرامش خاطر 
این محصول جزء  ایران توسعه  برای مردم 
راهبردهای اصلی این شرکت قرار دارد. وی 
ساخت های  زیر  ایجاد  با  همچنین  افزود: 
فناوری اطالعات در باالترین سطح، استفاده 

و  ملت  بانک  در  موجود  های  ظرفیت  از 
مشارکت  سود  فروش  شبکه  بهینه  آموزش 
در منافع محقق شده در سال مالی 1۳٩4، 

به میزان 2۷ درصد است.
اضافه  استان  “ما”  بیمه  شعبه  مسئول 
 68 نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در  کرد: 
بیمه  های  شرکت  که  بیمه  عالی  شورای 
سود  درصد   8۵ حداقل  کند  می  مکلف  را 
به  زندگی  های  بیمه  معامالت  از  حاصل 
گذاران  بیمه  یعنی  آن  اصلی  صاحبان 

عودت  گذاری  سرمایه  و  عمر  های  بیمه 
برای  دارد  افتخار  “ما”  بیمه  نماید، شرکت 
چهارمین سال متوالی، حقوق بیمه گذاران 
 2۷ از  بیش  به  را  گذاری  سرمایه  و  عمر 
داد:  ادامه  اسماعیلی  کند.  محقق  درصد 
سرمایه  و  عمر  گذاران  بیمه  تمام  بنابراین 
 ٩4 سال  در  که  “ما”  بیمه  گذاری شرکت 
بطور علی الحساب 18 درصد سود دریافت 
کرده بودند ٩ درصد ما به التفاوت سود به 

حساب اندوخته آنان منظور شد.

وی درباره میزان فروش بیمه های عمر 
اضافه کرد: شرکت بیمه “ما” در  نه  ماهه 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت   ٩۵ سال  اول 
کل  در  رشد  درصد   60 از  بیش  با  گذشته 
پرتفو مواجه است که در این بین بیمه های 
با بیش  این شرکت  عمر و سرمایه گذاری 
مشابه  مدت  به  نسبت  رشد  درصد   ٩۵ از 
در سال ٩4، بیش از ۳4 درصد از پرتفوی 
اختصاص  خود  به  را  “ما”  بیمه  شرکت 
تائید  به  افزود:  انتها  در  .وی  است  داده 

فروشندگان حرفه ای صنعت بیمه جذابیت 
شرکت  در  زندگی  بیمه های  محصول 
بیمه  مشتریان  دسترسی  نیز  و  “ما”  بیمه 
بیمه  شرکت  گذاری  سرمایه  عمرو  های 
“سایت  طریق  از  شخصی  پروفایل  به  ما 
“  که موجب  زندگی  بیمه های  تخصصی 
میشود کلیه تراکنش های حساب بیمه نامه 
نوین  رویکرد  دو  این  نمایند  رصد  را  خود 
و  اطمینان  افزایش  موجب  بیمه  در صنعت 

استقبال  بیش از پیش مردم می گردد.

10 متهم و 5 وکیل برای یک قتل
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رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َدَقة لُتطِفُئ َغَضَب الرَّبِّ إنَّ الصَّ

صدقه، خشم پروردگار را فرو می نشاند.
)کنزالعمال، ح161143 (

 مصباح یزدی: به نام طرفداری خط امام 
اصل حرکت امام را زیر سوال می برند

به  کسانی  اینکه  بیان  با  یزدی  مصباح  آیت ا... 
می زنند،  دین  به  را  ضربه ها  بدترین  دین  نام 
گفت: اگر دشمن علنا بیاید شمشیر بکشد دشمن 
پیرو خط  انقالب و  نام طرفداری  به  است، ولی 
 امام، اصل حرکت امام را زیر سوال ببرند، برای
اینکه نفع کند، این اشتباه است. همین گونه که 
با  آمریکا می سازیم، می توانستیم  با   داریم  امروز 
ما  که  گفته اند  برخی  را  این  بسازیم.  هم  شاه 
آمریکا می سازیم  با  داریم  اکنون  کردیم!  اشتباه 
و برجام است. بعدش هم برجام دو ، سه خواهد 
بودیم  کرده  را  کار  همین  هم  شاه  با  اگر  بود. 

مشکلی نبود و این همه شهید نمی دادیم.

مشاور احمدی نژاد: اصولگرایان همچنان
 بر طبل توهم جریان انحرافی می کوبند

اینکه  به  پاسخ  در  نژاد  احمدی  مشاور  داوری، 
دنبال  را  احمدی نژاد  از  عبور  پروژه  اصولگرایان 
کردند، گفت: مواضع اصولگرایان از گذشته تغییری 
نکرده و اصولگرایان همچنان بر طبل توهم جریان 

انحرافی می کوبند و اتفاق خاصی نیفتاده است. 

پاسخ یک اصالح طلب به منتقدان دولت

انتخاباتی اصالح  میرلوحی، عضو شورای سیاسی 
طلبان گفت: با توجه به آن که اصولگرایان استراتژی 
مشخصی برای رقابت با روحانی در فضای سیاسی 
ندارند به جای رفتارهای ایجابی از رفتارهای سلبی 
استفاده می کنند؛ از همین رو است که در چند ماه 

اخیر شاهد تخریب دولت و روحانی هستیم.

هزینه غرب گرایی دولت را مردم می دهند

جمعیت  مرکزی  شورای  عضو  شریعتی،  مالک 
با  یازدهم  دولت  گفت:  اسالمی  انقالب  رهپویان 
برنامه رفع مشکالت داخلی با کمک غربی ها کار 
را به دست گرفت که به اذعان خودشان فایده ای 

نداشت اما هزینه آن برای مردم ماند.

قنبری: مردم از سال ۸۴ درس گرفته اند

نماینده سابق مجلس گفت: مردم ما از سال ۸۴ 
درس گرفته اند و به یاد دارند که کشور به سمت 
لحظه  هر  که  رفت  می  پیش  داشت  سویی  و 
بیفتد. ممکن بود سایه شوم جنگ بر کشورمان 
که  فکرهای  اتاق  فعالیت  افزایش  درباره  قنبری 
علیه دولت شکل گرفته است، گفت: جناح رقیب 
که تمامی ابزار ها را در اختیار دارد، سعی می کند 
سیاه نمایی  افزایش  با  مانده  باقی  ماه  چند  در 
ببرد.  را زیر سؤال  مهم ترین دستاوردهای دولت 
وی عنوان کرد: برجام باعث شد سایه جنگ از 
منشور   ۷ فصل  از  را  ما  و  شود  برداشته  ما  سر 

برگزاری موسیقی آواهای حماسی با عنوان حماسه آوا در استان   عکس: گرگیعکس روز شورای امنیت ملی خارج کرد. 

ترامپ هم می خواهد با روسیه رفیق شود 
هم با ایران همچنان دشمنی کند

سیاست  مشخصات  از  یکی  نوشت:  نشنال 
دنبال  به  قطعا  او  که  است  این  ترامپ  خارجی 
با روسیه خواهد بود و به  ساختن روابط نزدیک 
دشمنی و خصومت هایی که روابط باراک اوباما 
با پوتین را شکل می داد پایان خواهد داد. دیگر 
مساله این است که آمریکا خود را علیه ایران و 
تعامالت جدید دیپلماتیک با تهران در زمان اوباما 
سیاست  دو  این  خاورمیانه  در  داد.  خواهد  نشان 
و  ایران  نزدیک  روابط  با  تناقض  در  حقیقت  در 
در خاورمیانه  این دو  و کارهای مشترک  روسیه 
 است. برای ترامپ ایجاد تعادل بین روابط گرم تر
از  یکی  تهران  با  بیشتر  دشمنی  و  مسکو  با 
اوست.  دولت  روی  پیش  بزرگترین چالش های 
این تناقضات در سوریه جایی که ایران و روسیه 
تر  روشن  کنند،  می  حمایت  اسد  بشار  دولت  از 
است. با این حال دخالت های مسکو در سوریه از 
کمک به ایران و دوستانش و نایبان این کشور در 
سوریه فراتر است. نشانه هایی از روابط نزدیک 
تر بین ایران و روسیه و همکاری های نزدیک تر 
دیده می شود. ترامپ قول داده که سیاست های 
اوباما در حمایت از شورشی های سوری را از هم 
لحاظ  از  را  آمریکا  ترامپ  کار  این  با  اما  بپاشد، 
تاکتیکی در کنار ایران و نایبان این کشور یعنی 

حزب ا... و شبه نظامیان شیعه قرار خواهد داد. 

 غرضی: سال 96 خیلی متفاوت از سال 92 است

برخی  کاندیداتوری  مورد طرح  در  محمد غرضی  سید 
روز  این که هر  و جلیلی گفت:  قالیباف  از جمله  افراد 
است  آن  دهنده  نشان  شود،  می  مطرح  کاندیدا  یک 
مورد  در  سیاسی  فعال  این  اند.  نرسیده  نتیجه  به  که 
امکان اجرای استراتژی تعدد کاندیدا برای شکستن رای 
روحانی گفت: به نظر نمی آید مفاهیم سال 92 را بتوانند به سال 96 منتقل 

کنند. سال 96 خیلی متفاوت از سال 92 است.

رئوفیان: گویا میرسلیم ، باهنر ، قالیباف و جلیلی برای انتخابات 96 می آیند 

ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب ایران زمین درباره گمانه زنی ها در رابطه با تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات اظهار کرد: رسما موتلفه اسالمی اعالم 
کرده است که میرسلیم کاندیدایش است، جبهه پیروان هم به صورت غیر رسمی سخن از محمدرضا باهنر به میان آورده است. باید منتظر بمانیم ببینیم 
 به نتیجه می رسند یا نه. اسم قالیباف هم پیشتر از این مطرح بود، هیچ وقت هم رسما اعالم نکرد که قصد ورود به انتخابات را ندارد، از أین رو به نظر 
می رسد بیاید. سعید جلیلی هم احتماال کاندیدای پایداری باشد. رئوفیان همچنین درباره رویکرد جبهه پایداری گفت: اگر می خواهیم به نتیجه 

برسیم باید دست از منافع جناحی برداریم، سهم خواهی در انتخابات 9۴ باعث شد شکست تلخ اصولگرایان رقم بخورد، متاسفانه اکنون نیز همان رویکرد مشاهده می شود. 

 هیچ کس در نظام از محاکمه سران فتنه نگرانی ندارد 

الریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در خصوص 
محاکمه موسوی و کروبی گفت: محاکمه این ها مشکلی 
ندارد منتهی نظام بر اساس بهترین منافع برای کشور و 
ملت تصمیم گیری می کند که در آن هم قانون دخیل است 
و هم مصلحت اندیشی. هیچ کس در نظام از محاکمه آنها  
نگرانی ندارد و ممکن است در آینده این کار صورت گیرد، منتهی مسئوالن نظام 

بررسی می کنند که کدام حالت منافعش برای ملت و مملکت بیشتر است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: فتنه ۸۸ 
همچنان مالک بررسی صالحیت ها در 
انتخابات است. کدخدایی در پاسخ به این 
برنامه ای  چه  نگهبان  شورای  که  سؤال 
برای بررسی سیاست های کلی انتخابات، 
ابالغی از سوی مقام معظم رهبری دارد، 
اظهار کرد: از سیاست های کلی انتخابات 
به  هم  نظراتی  و  شده  خوبی  استقبال 
شورای نگهبان آمده و پیش بینی می شود 
که ظرف یکی دو هفته آینده نتایج بررسی 

هایمان را اعالم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ 
به این سؤال که آیا پرونده های نزدیکان 
صالحیت  بررسی  در  می تواند  کاندیداها 
ها مد نظر قرار گیرد و آیا شورای نگهبان 
ندارد مالک های شفافی برای  نیز قصد 
دهد،  قرار  نظر  مد  ها  صالحیت  بررسی 
گفت: ما هنوز با توجه به سیاست های کلی 

های  شاخص  بررسی  مشغول  انتخابات، 
رجل سیاسی هستیم و قصد داریم مصادیق 
روشن و شفافی را ارائه دهیم؛ آنچه قانون 

ها،  صالحیت  بررسی  در  می کند  حکم 
موارد مربوط به خود افراد است و صالحیت 
فرد بررسی می شود نه نسبت و یا نزدیک 
بودنش با شخص خاصی. بر اساس قانون، 

اقدامات فرد مالک بررسی صالحیت ها در 
شورای نگهبان است. کدخدایی در پاسخ 
به این سؤال که در برخی محافل و نیز در 
مجلس بعضی از افراد قصد تطهیر فتنه ۸۸ 
را دارند، آیا شورای نگهبان این موضوع را 
در بررسی صالحیت ها مد نظر قرار می هد 
یا اینکه این موضوع فراموش شده، خاطر 
نشان کرد: 9 دی پاسخی به فتنه سال ۸۸ 
بود که قابل فراموش شدن نیست از این رو 
فتنه ۸۸ در بررسی صالحیت ها مد نظر 

قرار می گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این 
سؤال که آیا برنامه ای در شورای نگهبان 
از  زیادی  تعداد  نکردن  ثبت نام  برای 
کاندیداها در انتخابات ها وجود دارد یا خیر، 
گفت: این ضرورت است که در انتخابات 
ها ساز وکاری داشته باشیم که از ثبت نام 
های بی رویه جلوگیری کنیم این موضوع 

نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ 
با  نگهبان  نظر شورای  این سؤال که  به 
توجه به بررسی طرحی در مجلس درباره 
حقوق های نجومی چیست، گفت: تا زمانی 
که مصوبه ای از سوی مجلس به شورای 
نگهبان درباره حقوق های نجومی ارسال 
نظر  اعالم  آنها  درباره  نمی توانیم  نشود، 
مجلس  که  نمی دانیم  هم  اآلن  و  کنیم 
اما  کرده،  تصویب  را  مصوبه ای  چگونه 
اصل اینکه حقوق های نجومی در جامعه 
خالف بوده، روشن است و امیدواریم که 
مجلس هم ساز وکارهای روشنی برای آن 
مد نظر قرار دهد. وی درباره منشور حقوق 
درباره  که  زمانی  تا  افزود:  نیز  شهروندی 
منشور حقوق شهروندی نیز مصوبه ای از 
نرسد،  نگهبان  شورای  به  مجلس  سوی 

نمی توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم.

»فتنه« همچنان مالک بررسی صالحیت ها در انتخابات است
کدخدایی: در بررسی صالحیت ها، موارد مربوط به خود افراد است و نه نسبت و یا نزدیک بودنش با شخص خاصی

 اصالح طلبان مثل اصولگرایان در انتخابات 
۸۴ به شکل بدی ناپختگی سیاسی کردند

سیاسی  فعال  ایمانی،  ناصر 
اصولگرا در خصوص آرایش 
سیاسی جناح ها در انتخابات 
ریاست جمهوری 96 گفت: 
به  طلبان  اصالح  متاسفانه 

شکل بدی ناپختگی سیاسی کردند و تمام آرای 
خود را در سبد آقای روحانی ریختند. این موضوع 
ارمغان  به  طلبان  اصالح  برای  را  بزرگی   آسیب 
می آورد. به این دلیل که دولت تا همین جا و در 
این ۴ سال هم پاسخ قابل قبولی به جامعه برای 
سال   ۴ بخواهد  که  برسد  چه  ندارد،  کشور  اداره 
دیگر هم پشت سر بگذارد. تمامی نواقصی که این 
نوشته  پای اصالح طلبان  به  است،  داشته  دولت 
می شود. ای کاش اصالح طلبان حداقل حمایت 
نه حمایت مطلق.  از روحانی می کردند  مشروط 
روحانی  آقای  از  مطلق  حمایت  طلبان  اصالح 
کردند، بنابراین همان بالیی که در دور اول آقای 
احمدی نژاد سر اصولگرایان، با حمایت مطلق از 
احمدی نژاد آمد، بر سر اصالح طلبان و روحانی 
سیاسی  ناپختگی  موضوع  این  لذا  آمد.  خواهد 
اصولگرایان  دهد.   می  نشان  را  طلبان  اصالح 
هم در هر صورت در انتخابات 96 کاندیدا خواهند 
داشت و ساز و کار کلی خود را شکل می دهند تا 

با وحدت بیایند.  

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
تاریخ اعزام: 95/10/25

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت

تلفن: 32222265 - 32226749

 به اطالع نیکوکاران ارجمند

 می رساند: 

موسسه  خیریه 

مهـر ماندگـار
فرزندان نگهداری  منظور   به 
 بی سرپرست و بدسرپرست 
6-3 سال به  ساختمانی مناسب 
ترجیحا    محدوده خیابان توحید    

نیازمند   می باشد.

لطفا با شماره های

 09370371133 - 32211826 
تماس حاصل فرمایید.

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده

اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان
 »بدون ضامن و پیش پرداخت«     به مدت محدود

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی










