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رئیس جمهور  : 
حق مردم است بدانند اموالشان  توسط چه 

کسانی در اختیار زنجانی قرار گرفته است

معاون اول قوه قضائیه : 
در قضیه برجام خیلی چیزها را نگفتند 

ولی وقتی افشا می شد می گفتند

سخنگوی شورای نگهبان : 
تضمینی وجود ندارد هر رئیس جمهوری 

برای دوره دوم هم تأیید شود 

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور : 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 92 

دخل و خرج انتخاباتی شان را اعالم کنند

 8 صفحه   / مسئوالن«  اختالف  حل  اتاق   « تشکیل  برای  الریجانی  و  کواکبیان  پیشنهاد   /  ۱۴۰۰ سال  در  اصالح طلب  کامال  کاندیدای   از  رونمایی  از  کرباسچی  خبر   / فریدون  درباره  روحانی  به  نمایندگان  تذکر   / است   دروغ  روحانی  ستاد  به  زنجانی  بابک  کمک   / دارند  باالیی  رأی آوری  شانس  نیکزاد  و  قالیباف 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

آپارتمان نشینی  منهای 
فرهنگ ؛ معضل آینده استان 

* مهرآئین
 
با  و  ببند  محکم  هم  را  در  اتاقت،  توی  برو 
فرمان  که  مادر  بخوان.  را  درست  بلند!؟  صدای 
داد دخترک رفت توی اتاق و برابر دستور شروع 
یک  سوم  طبقه  در  آنها  خواندن.  درس  به  کرد 
مجتمع 8 واحدی زندگی می کنند .نزاع و مجادله 
بین دوهمسایه در پارکینگ درگرفته و حرفهای 
رکیکی رد و بدل می شود. همه هراس مادر از آن 
است که فرزندش این واژه های ناب را بشنود و با 
این ادبیات درخشان ! آشنا گردد از آن رو مطالعه 
با صدای بلند؟ در اتاق در بسته را برای دخترش 
های  صحنه  از  یکی  فقط  این  کند.  می  نسخه 

واقعی در زندگی روزمره آپارتمان نشینی است.
آپارتمان نشینی هم چون بسیاری دیگر از مظاهر 
با  نسبتی  که  آن  بی  آمد  غرب  از  جدید  تمدن 
فرهنگ ما داشته باشد ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

 نسخه معاون اول رئیس جمهور  برای خراسان جنوبی

واکنش استاندار اسبق 
به اظهارات رئیس جمهور

در  جنوبی  خراسان  اسبق  استاندار  رشید  قهرمان 
شبکه  در  جمهور  رئیس  اخیر  سخنان  به  پاسخ 
یک سیما بیانیه ای صادر کرده است در این بیانیه 
آمده است : جناب آقای رئیس جمهور از شما که 
اولین مقام عالی کشور پس از رهبر معظم انقالب 
اسالمی هستید و مهمتر، ملبس به لباس پیامبرید 
و در زمره طالب و علمای کشور قرار گرفته اید 
انتظار انصاف دور از انتظار نیست! هر چند شیوه 
اخیر جنابعالی که به جای پاسخگویی، در جایگاه 

پرسشگر هستید در جای خود ) مشروح در صفحه 3 (

معاون سازمان برنامه و بودجه :

بودجه  نهبندان
باید ۱7درصد افزایش 
می داشت نه کاهش !

به  که  سفری   78 سال  در  رهبری  معظم  مقام 
شهرستان نهبندان داشتند برای طرح توسعه نهبندان 
30میلیاردتومان اختصاص داده بودند اما طبق گفته 
مسئوالن استانی و کشوری تاکنون15میلیارد تومان 

تخصیص یافته است.  ) مشروح  خبر در صفحه 7 (

نارضایتی مردم دستگرد 
از روند کند خدمات رسانی

صفحه 7

سهم ۱۰ درصد استان از 
پروژه های اقتصادی مقاومتی 
بزرگراه ها و باند دوم کشور   

صفحه 7

فراخوان المان نوروز 96 اعالم شد
صفحه 7

یخبندان در راه است
کاهش  از  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
محسوس دمای استان طی سه روز آینده خبر داد.
علیرضا خندان رو بیان کرد ... ) مشروح  خبر در صفحه 7 (

تولید برای صادرات
صفحه  7
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جناب آقای مهندس جعفری گیو
نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 

استان خراسان جنوبی
لیاقت، شایستگی و توانمندی تان  از  انتصاب شایسته شما را که نشان 
می باشد تبریک عرض نموده ، موفقیت شما را در عرصه اقتصاد کشور 

عزیزمان آرزومندم.

سیروس مشار- کشت و صنعت بیدمشک

جناب آقای مهندس اسدالهی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی
 که نشان از درایت و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیقات روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

کارکنان شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان- شعبه بیرجند

از غم هجر پدر سوخته ایم
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز 

شادروان نجفعلی نادعلی
 جلسه یادبودی جمعه 95/۱۰/۱7 از ساعت ۱۰/۱5 الی ۱۱/۱5
 صبح در محل هیئت ابوالفضلی»مصلی« برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های نادعلی و سایر بستگان

نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل   خانه ویران کردند و این نقش به دیوار بماند
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و مادری فداکار 

مرحومه خدیجه کبری حیدری
 همسر محمد حسن اختری )بازنشسته شرکت نفت( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱6 دی ماه 95 از ساعت 2/3۰ الی 3/3۰ 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبی علیه السالم )خیابان معلم( 

برگزار می گردد،تشریف فرمایی شما سروران معزز باعث شادی 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: اختری، حیدری و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

شادروان حاج علی کاظمی
جلسه گرامیداشتی امروز  پنجشنبه 95/۱۰/۱6 از ساعت ۱5:۱5 

الی ۱6 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی و ذکر فاتحه باعث شادی

 روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: کاظمی ، ریاسی ، کوزه گران و سایر بستگان

16 دی ماه سالروز شهادت 

سرگرد شهید غالمحسین آذیر 
که در سال 1359به فیض شهادت نایل گردیده اند 

را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

خانواده شهید آذیر

به مناسبت سومین روز درگذشت پدری فداکار و همسری دلسوز
 بزرگ خاندان، مرحوم مغفور

شادروان محمدولی پژوهش
 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6 از ساعت ۱۴ الی ۱5 در محل 
حسینیه صاحب الزمانی )عج( واقع در خیابان شهدا، حکیم نزاری 9 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی
موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: پژوهش ، حقیقت دان ، کالته بجدی ، بهدانی ، 
افشار، قالیباف ، خاکسار، رضوی ، رادنیا ، میابادی و سایر بستگان

پدر ای آیت عشق خدایی
گل خوش بوی باغ آشنایی

از آن ساعت که رفتی در دل خاک
دلم می سوزد از درد جدایی

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

 کربالیی حاج ابراهیم مودی )فریور(
 ما را مورد تفقد خود قرار دادند، به اطالع می رساند 
جلسه  عزیز  آن  درگذشت  چهلمین روز  مناسبت  به 
یادبودی امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران 

و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: فریور، مودی ، عسکری و سایر فامیل وابسته

)اوست پایدار(
احتراما ضمن تشکر از تمامی دوستان و آشنایان و 
همشهری های عزیز که در مراسم تدفین و ترحیم 

شادروان 

حمیدرضا لطفی 
 شرکت کرده و به هر نحوی ابراز همدردی نموده اند

روز  چهلمین  مراسم  رساند:  می  استحضار  به 
درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6 
ابدی  آرامگان  محل  در  بعدازظهر  ساعت 3 

خانوادگی فرزین و لطفی برگزار می گردد
  تا جاودان سازیم خاطره لبخندهای بی دریغش را... 
موجب  گرامی  سروران  شما  فرمایی  تشریف 
شادی روح آن عزیز از دست رفته و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود. ضمنا ً هزینه مراسم چهلمین روز به رسم مهربانی و بخشندگی آن مرحوم 
صرف امور خیریه خواهد شد. 

 خانواده های: لطفی و دانشگر

ضمن تشکر و قدردانی از تمامی سروران ارجمند که در مراسم 
تشییع و تدفین و سومین روز درگذشت پدرمان 

در مشهد مقدس شرکت فرمودند، به اطالع می رساند: 
 جلسه شب هفت شادروان

حاج سید حامد موسوی
 )بازنشسته دادگستری(

الی ۴/3۰  امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6 از ساعت 3/3۰   
بعدازظهر در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
منعقد می گردد، حضور شما سروران معزز موجب امتنان است

خانواده های: موسوی ، فرامرزی و سایر بستگان

وجودی دارم از مهرت گدازان    وجودم رفت و مهرت همچنان هست

به مناسبت چهلمین روز درگذشت یگانه خواهر عزیزمان 

مرحومه فاطمه زهرا هوشمندی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6  از ساعت 2/3۰    الی 3/3۰  بعدازظهر  در محل هیئت حسینی )پایین 
 شهر( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن مرحومه خواهد بود.

خانواده های هوشمندی و سایر بازماندگان

دار
ت پای

اوس

همکارگرامی   سرکارخانم آزادمنش 
مصیبت درگذشت پدر عزیزتان

 شادروان کربالیی محمدحسین آزادمنش
 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات  

و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندم.   

   خسروی بیژائم-مدیریت بیمه دانا شعبه توحید

جناب آقای عیسی جعفری گیو
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

نماینده مقام عالی وزارت و مدیر کل امور اقتصادی
و دارایی استان خراسان جنوبی

 صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

به مناسبت سومین روز درگذشت روانشاد

 کربالیی محمد حسین آزاد منش
 »بازنشسته آموزش و پرورش« 

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/۱۰/۱6 از ساعت 2/3۰ الی 
3/3۰ بعدازظهر در محل مسجد باقر العلوم)ع( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران معظم موجب شادی روح آن مرحوم
  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

 خانواده های: آزادمنش و چرخی

هوالباقی

اطالعیه خیلی مهم رسـاگستر   شرح در صفحه 2
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 سقف وام مسکن مهر افزایش یافت 

جام جم-شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه با افزایش سقف فردی تسهیالت 
مسکن مهر از ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال به منظور تسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام طرح یاد 
شده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تایید بانک عامل، موافقت کرد.

بیمه سالمت به وزارت بهداشت رفت

ایسنا-طاهر موهبتی معاون برنامه ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور 
مجلس وزارت بهداشت نیز در پی تصویب بندهای سالمت برنامه 
نمایندگان  موثر  تصمیمات  و  توسعه  ششم 
وزارت  تولیت  تقویت  جهت  در  مجلس 
بهداشت، از آنها قدردانی و تاکید کرد: حمایت 
سالمت  نظام  از  را  محترم  نمایندگان  موثر 
کشور، ارج نهاده و مراتب سپاس تالشگران 
عرصه سالمت را به محضر شریفتان تقدیم می دارم.به موجب این 
مصوبه از زمان ابالغ این قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل 
وزیران می رسد  هیأت  تصویب  به  که  اساسنامه ای  اساس  بر  مالی 

وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می شود.

فرصت 3 ماهه به بیمه شدگان برای ابطال 
دفترچه های درمانی

بیمه  سازمان  درآمد  و  بیمه گری  مدیرکل  ریاضیات  فارس-احمدرضا 
سالمت ایران گفت: فاز اول دستورالعمل رفع 
سازمان های  به  و  تهیه  بیمه ای  هم پوشانی 
بیمه گر پایه ابالغ شد.وی با اشاره به پیگیری 
های متعدد سازمان بیمه سالمت ایران طی 7 
برگزاری جلسات  و 8 ماه گذشته و همچنین 
با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور سایر سازمان های 
بیمه گر همچون، تامین اجتماعی، کمیته امداد حضرت امام خمینی 
)ره(، خدمات درمانی نیروهای مسلح و بیمه سالمت در راستای این 
امر صورت پذیرفت؛ اذعان داشت: باالخره این دستور العمل 1۰ روزی 

است که به سازمان های بیمه گر پایه ابالغ شده است.

آزمایشگاه های کشور در آستانه ورشکستگی

با  ایران  انجمن علمی آسیب شناسی  نایب رئیس  فارس-فرید کرمی 
پاتولوژیست ها آن را بررسی  اینکه بیشترین نمونه هایی که  اشاره به 
می کند مربوط به دستگاه گوارشی است، گفت: 
بررسی  بدون  گوارشی  بیماری های  تشخیص 
نمی گیرد. انجام  درستی  به  پاتولوژیست 
پاتولوژیست  آزمایشگاه ها  از  برخی  افزود:  وی 
بوده  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  تنها  و  ندارند 
لذازمانی که نمونه به آزمایشگاه تشخیص طبی ارسال می شود آنها 
به آزمایشگاه دارای پاتولوژیست نمونه را ارجاع می دهند و این مسئله 
ضعف در تشخیص ایجاد می کند چرا که نیازمند اخذ شرح حال بیمار 
جهت تشخیص دقیق نمونه هستیم،در این زمینه مشکلی وجود ندارد 

البته برخی از تجهیزات تنها در تعدادی آزمایشگاه خاص وجود دارد.

گفت:  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  تسنیم-نماینده   
نخواهیم  امسال حج  ما  می گویند  برخی  که  این سخن 
این  در  ها  تصمیم گیری  نیست؛  درستی  حرف  داشت، 
حوزه متمرکز و با رعایت عزت و مصالح مردم کشورمان 
انجام می شود.حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی 
عسکر در نشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه 
مقام معظم رهبری و سازمان حج به اخبار منتشر شده 
مبنی بر دعوت وزیر حج عربستان از جمهوری اسالمی 
متاسفانه  کرد:  اظهار  و  اشاره  حج  مذاکرات  برای  ایران 
هجمه های  تا  دادند  قرار  بهانه  را  مسئله  همین  عده ای 

خود را بار دیگر نسبت به حج و سازمان حج و زیارت آغاز 
کنند که این کار خالف مبانی و آموزه های دینی است.وی 
با تاکید بر اینکه امور حج و زیارت در کشور متولی دارد، 
افزود: مقام معظم رهبری حفظه ا... تعالی در امور حج و 
زیارت نماینده تعیین کرده اند تا بر اساس منویات ایشان 

امور مربوط به حج و زیارت سیاستگذاری
 و اجرا شود.وی عنوان کرد: این سخن که برخی مطرح 
داشت،  نخواهیم  حج  امسال  ما  می گویند  و  می کنند 
نمی خواستیم  نیز  گذشته  سال  ما  نیست؛  درستی  حرف 
توجه  اعزامی  هیئت  مطالب  به  اگر  و  شود  تعطیل  حج 

ایرانی در حج  می شد و آنها را می پذیرفتند حتما زائران 
حضور پیدا می کردند.وی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی 
از افراد در حالی که هیچ مسئولیتی در حوزه حج و زیارت 
مطرح  را  مطالبی  ندارند  آن  با  مرتبط  تصمیم گیری  و 
می کنند که صحیح نیست و بازتاب های منفی در داخل 
و خارج کشور و خصوصا در کشورهای اسالمی در پی 
خواهد داشت. وی افزود: من از همه عزیزان در سراسر 
کشور می خواهم که توجه داشته باشند امور حج و زیارت 
متولی دارد و تصمیم گیریها نیز متمرکز انجام می شود و 
با رعایت عزت و مصالح امت شهید پرور کشورمان این 

تصمیم گیری برای حج آینده با رعایت عزت و مصالح مردم خواهد بود 

 تسنیم-عضو کمیسیون اصل نود مجلس در 
با  جمهور  رئیس  اخیر  اظهارات  به  واکنش 
اعالم اینکه آخرین آمار نجومی بگیران ۳۹7 
نفر است نه ۳۰۰ نفر، گفت:  برخی نجومی 
بگیران حتی اگر مصوبه هیات مدیره داشته 
اختیارات خود سوءاستفاده  از  نباید  اند ولی 
عضو  امیر حسن خانی  رضا  می کردند.محمد 
صحبت های  مورد  در  اصل نود  کمیسیون 
آمار  کاهش  بر  مبنی  جمهور  رئیس  اخیر 

نجومی بگیران به ۳۰۰ نفر از سوی دیوان 
محاسبات اظهار داشت: آخرین آماری که از 
نجومی بگیران به کمیسیون از سوی دیوان 
محاسبات اعالم شده ۳۹7 نفر بوده و چیز 
جدید مبنی به اینکه این ارقام کاهش یافته 
به دست ما نرسیده است.وی در ادامه خاطر 
نشان کرد:  نکته مهم در فیش های حقوقی 
بر  نجومی بگیران  از  تعدادی  که  است  این 
اساس مستندات قانونی چنین دریافتی هایی 

داشتند و مصوبه مجمع و هیئت مدیره را در 
این  بودن  متعارف  غیر  ولی  داشتند،  اختیار 
این  از  است.بعضی  قطعی  امری  حقوق ها 
داشته  را  مجمع  مصوبه  است  ممکن  افراد 
را  دستمزد  عالی  شواری  مصوبه  اما  باشند 
ندارد و البته این شورا اصال جلسه ای نداشته 
که این موضوع در آن مطرح و یا مخالفت 
گفت:  وی  باشد.  شده  اعالم  موافقتی  و 
مستندات  به  نیاز  مجازات  و  برخورد  برای 

مجوز  نفر   ۳۹7 این  از  برخی  زیرا  است 
بودن  غیرمتعارف  در  ولی  داشتند  قانونی 
این حقوق ها شکی نیست و به گفته مقام 
معظم رهبری این کار ظلم به مردم است.

وی در پایان تأکید کرد: از قدیم گفته اند، در 
دیزی باز است...، بنابراین درست است این 
افراد اختیار صد درصدی داشتند و با مصوبه 
قانونی این حقوق ها را دریافت کرده اند ولی 
آیا نباید خودشان ببینند حقشان چقدر است.

آخرین آمار دیوان محاسبات از نجومی بگیران ۳۹۷ نفر است نه ۳۰۰ نفر 

تولید وانت افزایش یافت

طور  به  وانت  انواع  تولید  امسال  ماه  آذر  ایسنا- 
میانگین ۲.1 درصد افزایش یافت. در این مدت 
انواع وانت در خودروسازان داخلی به طور  تولید 
میانگین از ۵8۴۵ دستگاه در آذر ماه سال گذشته 
در  محصول  این  تولید  رسید.  دستگاه   ۵۹۶۹ به 
درصدی   1۴.8 رشد  با  سایپا  خودروسازی  گروه 
همراه بوده و از ۴11۹ دستگاه در آذر ماه 1۳۹۴ 

به ۴7۳۰ دستگاه افزایش یافت.

خودروهای ۹۶ آمدند، ۹۵ ها ارزان شدند

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران از کاهش قیمت خودروهای  مدل 
۹۵ به  دنبال عرضه  خودروهای مدل ۹۶ خبر 
اظهار  نمایشگاه داران  صنف  اتحادیه  داد.رییس 
چند  خودروسازان  جهانی  عرف  یک  طبق  کرد: 
ماه قبل از پایان هر سال ، محصوالت خود را با 

مدل سال جدید عرضه می کنند.

کارنامه دانش آموزان الکترونیکی شد 

جام جم- معاون منابع انسانی و فناوری اطالعات 
می  ها  خانواده  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت 
توانند از اول بهمن با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
eservice.medu.ir کارنامه تحصیلی دانش 

آموزان خود را مشاهده کنند.

افزایش احتمال بروز خاموشی سال ۹۶

به  را  پیش بینی ها  برق  مصرف  میزان  افزایش 
سمت خاموشی تابستان سال ۹۶ برده تا جایی که 
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق 
حرارتی برای وضعیت تابستان آینده هشدار داده 
است. بر اساس گفته های مسووالن برقی، مصرف 
برق در تابستان سال جاری به ۵۶ هزار مگاوات 
می رسد، وزارت نیرو برای این امر تمهیدای را در 

نظر گرفته اما باز  سایه خاموشی در کشور است.

ناجا: پراید های زیر مدل 8۵ امنیت ندارد

فارس-رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به اینکه 
مشکل سوییچ پراید های سال 8۵ به بعد حل شده 
است و سرقتهای آن کاهش داشته است گفت: از 

نظر ما پراید زیر مدل 8۵ امنیت ندارد.

سرمقاله

آپارتمان نشینی  منهای 
فرهنگ ؛ معضل آینده استان 

* مهرآئین
 
در  آپارتمانها  اولین   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
پایتخت در سال 1۳۴۰ سرپاشد .سال ۴۳ قانون 
شد  وضع  نشینی  آپارتمان  برای  ای  نیمه  نصفه 
هنوز  اما  کرد  تغییراتی   ۶۰ سال  بار  آخرین  که 
مبناست. تمایل شدید پهلوی دوم به الگو برداری   
اروپایی درساخت وسازهای شهری   از کشورهای 
شهرهای  به  اندک  اندک  پدیده  این  شد  باعث 
از  با گذشت بیش    . بزرگ دیگرنیز سرایت کند 
گرانی  جمعیت،  افزایش  داستان  آن  از  قرن  نیم 
و  شهرها  طولی  گسترش  های  هزینه  و  زمین 
اوضاع اقتصادی نامناسب در کنار طرحهای جدی 
دولت برای خانه دار شدن ملت در قالب مسکن 
مهر باعث شده است حتی در جاهایی که تفاوتهای 
ماهوی چندانی با روستا ندارد و هنوز در برزخ روستا 
و شهرسرگردان مانده » فرهنگ آپارتمان سازی« 

به سرعت گسترش وسیطره یابد.
فرهنگ  از »  در حالی که هنوزکمترین خبری   
 آپارتمان نشینی« نیست  اینک اما رشد بی قاعده 
در  کوچک  درشهرهای  حتی  سازی  مجتمع 
به  التفاتی  گویا  اصل  از  که  دارد  ادامه  حالی 
نشده  پدیده  این  اجتماعی  و  فرهنگی  عوارض 
هنوز  نشینی  آپارتمان  فرهنگ  که  آن  با  است. 
در مرحله رونمایی است وقواعد ومقررات روشنی 
برای ساکنان مجتمع ها تعریف نشده اماهرروزه 
هزاران نفرساکن این مجموعه ها می شوند .بی 
ان که اطالع دقیقی از مقررات وقوانین یا قواعد 

زندگی جمعی در این فضا داشته باشند.
تر  طوالنی  سابقه  دلیل  به  شهرها  درکالن   
گرفته  نضج  بالنسبه  نشینی  آپارتمان  فرهنگ 
منهای  نشین  آپارتمان  ما  استان  در  اما  است 
 فرهنگ شروع معضالت تازه ای را نوید می دهد.
از  و  قضایی  علوم  دانشگاه  استاد  یک  که  انچه 
جنوبی  خراسان  دادگستری  سابق  مسئوالن 
پرده  آن  از  تهران  نمایشگاه مطبوعات  درحاشیه 
برداشت وپیش بینی کرد اگر مدیریت مجتمع ها 
اصولی نباشد در آینده شاهد نزاع های زیادی بین 

همسایگان خواهیم بود . 
جرم  زمینه  در  اند  گفته  حق  به  که  آنجا  .از 
پیشگیری مقدم بر  هرچیزی است با آینده نگری 
که مبنای کارشناسی نیز داردوآثار آن مدتی است 
که نمودار شده است ضرورت برنامه ریزی برای 
جلوگیری از بروز مشکالت ناشی از نبود یا ضعف 
چندان صد  استان  در  نشینی  آپارتمان   فرهنگ 
که  است  فرارسیده  آن  زمان  شاید   . شود  می   
در شورای فرهنگ عمومی با حضور کارشناسان 
های  مجموعه  برای  واحدی  مقررات  اجتماعی 

مسکونی استان تنظیم و اعمال شود .
مقررات  درباره  رسانی   اطالع  سو  دیگر  از 
همه  کار  دستور  در  باید  مسکونی  های  مجتمع 
رسانه هابویژه صداو سیما بادر نظر داشت دامنه 
بین  زیاد  فاصله  که  چرا  گیرد  قرار  آن  پوشش 
فرهنگ آپارتمان سازی وآپارتمان نشینی با توجه 
که  پدیده  این  وکتاب  حساب  بی  گسترش   به 
حتی زمانی مایه حیرت وشگفتی وزیر راه مسکن 
نیز شده بود  به  بیرجند  به  وشهرسازی در سفر 
طور حتم دردسرهای تازه ای هم برای مردم وهم 
برای مسئوالن و هزینه های زیادی برای منطقه 

به دنبال خواهد داشت.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

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

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

09158626228- 09158346779 اسحاقی

فروش ویژه نمایندگی سروش
فلش 8 گیگ 15000 تومان    فلش 16 گیگ 20000 تومان

رم 8 گیگ 15000 تومان   رم 16 گیگ 20000 تومان
همراه با گارانتی مادام العمر        کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

زمین 262 متر ، عدالت ،  با پروانه ، 510 میلیون ، موقعیت عالی برای ساخت
پیش فروش آپارتمان 160 متری ، عدالت با حداقل پیش پرداخت و معاوضه و بهترین شرایط فروش

آپارتمان 100 متری ، شیک ، باالی مغازه مدرس 69 ، تخلیه سند آزاد ، معاوضه با زمین در سراب ، 160 میلیون
آپارتمان 130 متری ، 3 خواب ،  فول امکانات ،  مدرس ،  170 نقد 40 وام مسکن

آپارتمان 160 متری ،  3 خواب ، فول  امکانات ، مدرس ،  280 میلیون 5 واحدی معاوضه با کوچکتر
250 متر زمین ، 4 طبقه پروانه،  توحید جنوبی ،  400 میلیون فروش - مشارکت در ساخت

85 متری شیک ، نارنج ،  75 میلیون نقد، 30 وام ،  فول امکانات
ویالیی شیک ، سراب ،  270 متر زمین ، 160 متر بنا معاوضه با آپارتمان 300 میلیون
مجتمع آسمان 2 در حال گچ ، 40 نقد ، 40 قسط ، 50 وام مسکن ، فروش یا معاوضه

مجتمع آسمان 4 ، مشارکت ، فروش و معاوضه ، 6 میلیون ثبت نام ، 30 میلیون سهم زمین
آپارتمان 75 متری ،  رسالت ،  تمیز ، 110 میلیون ،  فروش نقد

آپارتمان 75 متری پاسداران ، بسیار شیک ،  110 میلیون ، فروش نقد
مدرس 5 ، چهار راه دوم، 85 متری تمیز و مرتب ،  سند آزاد تخلیه،  105 میلیون

ویالیی 150 متری انقالب تمیز و مرتب 100 متر زیربنا ، 80 میلیون فروش نقد
ویالیی خیابان مطهری 1 طبقه از دو طبقه ، 217 متر زیربنا  فی 190 میلیون

مدرس
 بیست متری دوم غربی 

بین نواب 1 و3     

32231772-3 

www.amlakasemam.com

www.amlakasemam.ir امالک آسمـان

شهروندان محترم        خیلی مهم
از طرف سازمان و دستگاهی که شما عزیزان ارتباط برقرار نموده اید 

ابالغ بسیار مهمی که هم موضوع مادی و هم موضوع معنوی دارد طی پیامک به 
شما اطالع داده می شود.

دفتر تخصصی خدمات اینترنتی رسا گستر این ابالغ ها را استخراج و طی پرینت 
قابل مشاهده  به مبلغ 1۰۰۰ تومان تحویل می دهد.

لذا به محض اطالع پیامکی از ابالغ به دفاتر رسا گستر مراجعه و ابالغ خود را 
دریافت و بالفاصله اقدام نمایید تا هرگز مشمول جریمه - تاخیر- اجرائیه و رای 

منفی عدم حضور نداشته باشید.
رسا گستر همیشه حافظ منافع شما و رفع مشکالت شما می باشد

از اعتماد شما متشکریم - چمنی
دفتر تخصصی خدمات اینترنتی رسا گستر شعبه 1- نبش پاسداران 7

3244۵۵۶3 - 32438۹1۵ -0۹1۵۵۶14320
شعبه 2 رسا گستر: میدان آزادی - جنب گاراژ میابادی   32331۵1۶

به زودی تحویل فیش بیمه و ابالغ به صورت 24 ساعته می شود

تزئینات ساختمانی رحیمی
مشاوره و طراحی در محل

 رایگان ، بازسازی منازل قدیمی
 کناف ، دیوارپوش ، کاغذ دیواری

رنگ آمیزی  
نورپردازی

 09155610111
 بین مدرس

49-47 

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

۰۹15۹6۳۹۰65
علـی آبادی 

ایزوگام فنودی
10 سال ضمانت ، 5 سال بیمه
پخش و نصب در سراسر استان
32420384 -09151639659

با نازل ترین 

قیمت

خرید ، فروش ، رهن و اجاره 
امالک شعبانیه ، نرجس و دولت

بلوار شعبانیه - حدفاصل چهار راه دولت
 و چهار راه بقیه ا... )عج(

 ۳2۳18281 -۰۹151611812
۰۹15۹6182۷۷ 

خرید و فروش

 مسکن مهر

     امالک مهرشهر
زاده  عشقی   

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
۰۹۰1۳۷۷2626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

آگهی نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
نانوایان شهرستان بیرجند

با عنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند، دعوت می شود ظرف مدت 
10 روز از تاریخ 95/10/18 با ارائه مدارک ذیل برای ثبت نام به سامانه اصناف ایرانیان و یا دبیرخانه هیئت 
اجرایی نظارت بر انتخابات واقع در خیابان شهید مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت )اداره امور اصناف 

و تشکل ها( مراجعه نمایند.
شرایط داوطلبان: تابعیت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران 
نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم 
اشتغال در ارگان ها و دستگاه های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنین کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف - عدم اعتیاد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای 
افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن 

پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )2 سری(  
عکس 4×3 رنگی )6 قطعه(- فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی- گواهی عدم 
سوء پیشینه کیفری- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 

  هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند



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

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

از میان نامه های رسیده

3
پنجشنبه* 16 دی 1395 * شماره 3690

تا پایان سال 2 دستگاه پل هوایی عابر پیاده در راه های خراسان جنوبی احداث می شود
   

گروه خبر- مسئول اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی گفت: تا پایان سال 95، 2 دستگاه پل هوایی عابر پیاده در راه 
های استان در مناطق پر جمعیت احداث می شود. محمدعلی حسن زاده، افزود: هزینه احداث هر پل بیش از 1.5 میلیارد ریال است که توسط بخش خصوصی و با 

 معاون نمایشگاه در مصاحبه اعالم کرده بود بحث نظارت این اداره احداث می شود.وی بیان کرد که این پل ها پس از مکان یابی در استان ساخته خواهد شد.
تخصصی نمایشگاه رو قبول داریم ولی نباید مردم 
از حق طبیعی خرید محروم شوند باید به ایشون 
فرمود لطفا مردم رو بهانه نکنید به اصل فلسفه 
فکر  به  مسئوالن  کنید  توجه  نمایشگاه  برگزاری 

مردم هستن شما به وظیفه تون عمل کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

 واقعا نمایشگاه از مسیر خود خارج شده خواهش 
بررسی  رو  دیگر  شهرهای  و  استانها  کنیم  می 
کنید ببینید اونا هم در برگزاری نمایشگاه به این 

شیوه رفتار می کنن!
ارسالی به تلگرام آوا

یکی از غرفه داران در  نمایشگاه اخیر در پاسخ 
اجناسش  بودن  گران  و  کیفیتی  بی  به  اعتراض 
گفت باید هزینه باالی اجاره غرفه ها رو تامین 
بماند  تازه هزینه های جانبی هم دارد که  کنیم 

متاسفانه نظارتی بر نمایشگاه نیست.
ارسالی به تلگرام آوا

اقرار خود شهرداری بیرجند مبنی بر  با توجه به 
از دو میلیارد تومان برای  پرداخت ماهیانه بیش 
حقوق کارکنان آیا بنظر نمی رسد با صرف حتی 
یک ماه از این مبلغ برای امور عمرانی چه انقالبی 
های  ورودی  و  مبلمان شهری   ، نمای شهر   در 
هیچ  دیگر  صورت  آن  در  داد؟  خواهد  رخ  شهر 
داشت. نخواهیم  ای  معوقه  عمرانی  پروژه 
مالیات  جیب  از  هنگفت  هزینه  این  صرف  آیا 
هم  است؟شهرداری  درست  بیرجندی  دهندگان 
مانند بسیاری از ادارات می تواند با جلوگیری از 
کارهای  که  نیروهایی  تعدیل  و  منابع  رفت  هدر 
نیرو کاسته و به  از کمیت  موازی یکدیگر دارند 

کیفیت کار آنها تکیه کند.
 ارسالی به تلگرام آوا

در سفر استاندار به قاین وی قول کمک به منطقه 
بوذرجمهر را داد. چرا مسوولین گردشگری استان 
در رابطه با بهبود وضعیت منطقه گردشگری بند 
دره که پتانسیل باالیی برای راه اندازی مونوریل و 
تله کابین را دارد رایزنی الزم را انجام نمی دهند؟
 ارسالی به تلگرام آوا

سالم آقای شهردار. برای رونق دادن به کسب و 
کار اصناف و شهرمان طرح انتقال صنوف آالینده 

را تسریع فرمایید. 
0915...951
محل  خواهشمندیم،  محترم  مسووالن  از 
محل  به  استقالل  فلکه  از  را  رانندگی  آزمون 

کنند. منتقل  دیگری 
0936...970

 »انصاف شرط الزم کشورداری«

استاندار اسبق خراسان جنوبی در  قهرمان رشید 
شبکه  در  جمهور  رئیس  اخیر  سخنان  به  پاسخ 
به  عینا  که  است  کرده  صادر  پیامی  سیما  یک 

شرح زیر می خوانید:
جناب آقای رئیس جمهور از شما که اولین مقام 
عالی کشور پس از رهبر معظم انقالب اسالمی 
در  و  پیامبرید  لباس  به  ملبس  مهمتر،  و  هستید 
زمره طالب و علمای کشور قرار گرفته اید انتظار 
انصاف دور از انتظار نیست! جنابعالی به صورت 
زنده از شبکه یک سیما به زعم خودتان با مردم 
شیوه  چند  هر  دادید،  گزارش  و  کردید  صحبت 
اخیر جنابعالی که به جای پاسخگویی، در جایگاه 
توجه  قابل  نیز  خود  جای  در  هستید  پرسشگر 
نوعی  توان  می  را  شیوه  این  که  است  تأمل  و 

فرافکنی و فرار به جلو تلقی کرد. 
های  استان  از  یکی  در  حقیر  این  چون  لیکن 
محضر  در  البته  و  کشور  افتاده  دور  و  محروم 
مردمی متدین، فهیم، فرهنگی و والیت مداری 
داشته  خدمت  توفیق  جنوبی  خراسان  همچون 
است )استاندار وقت(. با عنایت به فرمایشات شما، 
از مروت به دور دانستم در پاسخ به فرازهایی از 
موضوع مسکن مهر اشاراتی نداشته باشم، البته در 
 بخش ها و موضوعات دیگر نیز نظر و حرف های 
جدی دارم و ان شاا... در مناسبت های مقتضی 
به آن خواهم پرداخت. بدون تردید منکر نقایص 
در کارهای بزرگ و کالنی همچون پروژه مسکن 
مهر نبوده و نخواهم بود ولیکن کاش دولت شما 
با  ملی  و  این طرح کالن  نواقص  رفع  در صدد 
میانگین پیشرفت بیش از 70 درصد در کل کشور 
و اصالح و تکمیل آن بود. نقدهایی به دولت های 
نهم و دهم هم داشته ام و هنوز هم دارم،ضمن 
از نقص  نقد و خالی  از  اینکه خودم را هم بری 
ندانسته و نمی دانم، اما این مهم را هم از آموزه 
های  نقص  که  ام  آموخته  انسانی  و  دینی   های 
کوچک و موجود نمی تواند و نباید دستمایه زیر 
سؤال بردن کارهای مهم و سازنده باشد و سبب 

خروج از دایره حق و انصاف گردد. 
تحویل  که  مهر  مسکن  های  پروژه  همه  در 
همچون  امکاناتی  است  شده  متقاضیان 
انشعابات آب، برق و تلفن جز الینفک آن بوده 
به  و  )اصواًل  ناظرند.  و  شاهد  همگان  که  است 
تحقیق هیچ پروژه ای بدون داشتن این امکانات 

افتتاح نشده است.(
مزید اطالع عالیجناب: در همه  شهرهایی که در 
گازرسانی  دهم  و  نهم  دولت  سال  همان هشت 
شدند و نه در دوران جنابعالی، تأمین گاز مسکن 
مهر از اولویت های موجود کار بود. اگر نگوییم 
گازرسانی  زمان  در همان  غالبشان  ها،  آن  همه 
شدند. این در حالیست که در دولت اصالحات و 
همفکر شما )هفتم و هشتم( گازرسانی به استان 
کمتر توسعه یافته ای همچون خراسان جنوبی را 
فاقد  و  ممکن  غیر  ماتریالیستی  افکار  مبنای  بر 
توجیه می دانستند فلذا هیچ گونه اقدامی هم در 

صحنه عمل نکردند. 
و  نهم  دولت  در  باشید  داشته  اطالع  جنابعالی 
دهم  شصت و سه هزار و دویست واحد مسکن 
بر هزار و نهصد میلیارد  بالغ  با سرمایه ای  مهر 
یک  و  هشتاد  نزدیک  فیزیکی  پیشرفت  با  ریال 
گردید.   انجام  جنوبی  خراسان  استان  در  درصد 
پیشرفت  میانگین  با  امید  و  تدبیر  لیکن،دردولت 
فیزیکی نیم درصد به طور ماهانه هنوز نتوانسته 
های  پروژه  از  باقیمانده  اندک  درصد  است 
تحویل  و  آماده  را  جنوبی  خراسان  استان  مهر 
اقساط  های  برگشتی  از  امروز  شما  دهد.  مردم 
تسهیالت مسکن مهر با مبلغی بیش از ده هزار 
قادر  ولیکن  کنید  می  استفاده  تومان  میلیارد 
جهت  در  را  رقم  همان  خواهید  نمی  یا  نیستید 
تکمیل  و  مشکالت  رفع  و  آبادانی  سازی  آماده 
دولت  ذاتی  و  مسلم  وظیفه  که  ملی  پروژه  این 

است به کار گیرید. 
 البته مردم آن خطه دالور و شهیدپرور هم دیده اند 
سابقه  پر  مجرب،  و  محترم  وزرای  از  برخی  که 
و کهن جنابعالی درسفرهای استانی و در بازدید 
از پروژه ها، بسیار مقیدند که گرد و خاک ناشی 
و  ننشیند  فاخرشان  لباس  به  آنجا  بادهای  از 
هم  بار  یک  ولی  بازگردند  تهران  به  کشیده  اتو 
های  انسان  از  نفر  چند  خدا  رضای  برای  شده 
منصف که وقت و هزینه کالنی به آراسته کردن 
ظاهرشان اختصاص نمی دهند و یک هفته قبل 
پیشقراوالن خود را برای نصب پالکارد و بستن 
طاق نصرت اعزام نمی کنند را روانه آن دیار کنید 
تا در سفر به آنجا برای حضرتعالی گزارش دهند 
قائن که در  در مجموعه مسکن مهر شهرستان 
یکی از بهترین نقاط شهر قرار دارد و بهترین و 
زیباترین مسجد و امکانات شهرسازی و خدماتی 

شهر در آن بنا شده است. 
....ادامه در ستون مقابل

خیابان گردی در خیابان مطهری

است.  ناجوانمردانه سرد  قوسی- هوا بس 
که  است  حیث  آن  از  اش  ناجوانمردی 
بارش برف و باران را در استان های دیگر 
اینجا  به  سرمایش  لکن  کنیم  می  مشاهده 
 می رسد. مزید بر آن خشکی هواست که تا 
و  کند  می  رسوخ  هم  بدن  های  استخوان 
پا  وضع  این  در  برد.  می  بی حسی  مرز  به 
مستقیم  و  صاف  چندان  نه  خیابانی   به 
و  خالصه  آنرا  شود  می  که  گذارم  می 
کرد.  محسوب  بیرجند  تاریخ  از  ای  فشرده 
از کتابخانه تا زورخانه، از ارگ تا مسجد و از 
آب انبار تا حوزه علمیه در آن وجود دارد و از 

اعالم مختلف نام خواهیم برد. 

مطهری را با نام دین شهید کردند

این خیابان نامش را از معلم متفکر انقالب، 
شهید مطهری مفتخرانه به ارث برده است. 
 مطهری موید حضور همه اهل فکر می باشد. 
صاحب بیش از 50 جلد کتاب در حوزه های 
جرم  به  که  تاریخ  و  تفسیر  حقوق،  فلسفه، 
روشنگری و شجاعت بی حد و حصر توسط 
گروهک فرقان به شهادت رسید. اینجاست 
داداش  گفت:  باید  ها  امروزی  قول  به  که 
ظاهرا  گروه  این  چون  میزنی!  اشتباه  داری 
دینی  انحرافات  با  مبارزه  و  اسالمی  نگاه  با 
ایشان را ترور کردند و فاروق را صفت خود 
می انگاشتند. از اسم خیابان که بگذریم به 
بیرجند  نماد  و  نشان  که  مهم  مکان  اولین 
است می رسیم. ارگ کاله فرنگی، جایی که 
سکنی  آن  در  کارمندانش  و  فرماندار  امروز 
استانداری  در سال های گذشته  اند.  گزیده 
و  فرمانداری  سپس  و  بود  مستقر  اینجا  در 
ساختمان  اینکه  از  بعد  و  استانداری  مجدد 
در  و  جدیدش  محل  در  استانداری  جدید 
بنا شد به آنجا کوچ کردند و  کوی و برزن 
زمان  در  است.  عمارت  این  حاکم  فرماندار 
حاضر ) شما بخوانید این سالها( این عمارت 
در دست مرمت است. یکی از درخواست ها 
و یا بهتر است بگویم آرزوهای من این بوده 
که شرایطی فراهم شود تا بتوانیم این بنای 
حتی  و  ببینم  نزدیک  از  را  فرد  منحصربه 
ساعاتی در آن زندگی کنم! ای کاش امکانی 
برای بازدید عموم فراهم شود. این ارگ از آن 
 جهت که پسوند فرنگ را به دوش می کشد
با ما برخورد می کند. ارگ  مانند غریبه ها 
 کاله فرنگی متعلق به دوره قاجاریه می باشد. 
ارگی که به شکل شش ضلعی است و راسی 
 تقریبا مخروطی دارد و رنگ آن سفید می باشد.
کاله فرنگی ها معموال ساختمان های شش 
گوش یا هشت گوشی هستند که دورتادور 
سایبان  آن  سقف  و  است  دروپنجره  ها  آن 
دارد. بیشتر کاله فرنگی های کشور یادگار 

عصر قاجاری است. 

یاد »میکرو« و »سگا« بخیر!

واقع  الغدیر  کتابخانه  خیابان  سمت  این  در 
شده است کتابخانه ای که به تازگی تعمیر 
)شما  کتابخوانی  به  مندان  عالقه  تا  شده 
آسوده  خیال  با  ها(  کنکوری  پشت  بخوانید 
و آسایش بیشتری کتاب بخوانند. به سمت 
باالتر که گام برمی داریم به دفتر امام جمعه 
محل  جمعه  امام  دفتر  رسیم.  می  بیرجند 
مختلف  امور  برای  مردم  عامه  آمد  و  رفت 
وجوه  پرداخت  تا  گرفته  جواب  و  سوال  از 
رسمی  های  درخواست  البته  صد  و  شرعی 
خیابان  چپ  سمت  در  است.  غیررسمی  و 

کلوپ بازی بسیار قدیمی وجود دارد. کلوپی 
 60 دهه  جوانان  از  خیلی  تجمع  محل  که 
اینکه با وجود ایجاد گیم  بود و نکته جالب 
نت ها و دستگاه های پلی استیشن خانگی، 
بقا  این  راز  است.  دایر  همچنان  کلوپ  این 
و »سگا«  و  »میکرو«  دوره  یاد   چیست؟ 
تمام  بخیر.  نوارهای سگا،  الخصوص   علی 
شهر را به دنبال پیداکردن نوار کمبات باید 
پول  چون  هم  آخر  سر  از  و  چرخیدی  می 
کافی نداشتی باید آن را اجاره می کردی. یاد 
دسته های بازی که همیشه زود خراب می 
 شدند بخیر. یاد درگیری ها و کشمکش ها 

با والد گرامی سر تلویزیون بخیر. 

جست و جو در سطل زباله

 در همین سمت خیابان و اندکی جلوتر خانه ی
که  می شود  نمایان  هایش  با طاق  قدیمی 
جایگزین  خیابان  سمت  در  جدیدی  دیوار 
است.  قدیمی اش شده  فروریخته ی  دیوار 
فراوان  شهر  در  قدیمی  های  خانه  این  از 
و  خانه  این  از  عبور  از  بعد  شود.  می  دیده 
همچنان که در فکر این خانه قدیمی بودم، 
ناگهان  و  افتاد  خیابان  آن سمت  به  نگاهم 
موجودی از سطل زباله بیرون جست. از یک 
گربه فربه هم بزرگتر بود. عجب وضعی شده 
است. روزگاری افراد در آسمان ها و برخی 
در رویاهایشان به دنبال گمشده شان بودند. 

اما برخی امروز در سطل های! زباله. 
دعای این جماعت پررونق و پربار بودن این 
گردند برمی  خانه  به  وقتی  هاست.   سطل 
 می گویند خدارو شکر امروز سطل زباله های
 تا گردن پری را شکار کردیم. البته می توان
از این جهت هم نگاه کرد که مصرف مردم 
شهر باالست و به همین دلیل تولید زباله هم 
زیاد شده که برای عده ای شغل تولید کرده 
است. به هر صورت که بنگریم این شهر این 
گونه نبود. مقصر را باید پیدا کرد. به سمت 
باالتر که گام می گذارم به محل نمایندگی 
رسم.  می  بیرجند  در  خارجه  امور  وزارت 
وزارتی که همچنان با همان نام قجری اش 
باقی مانده است. در اوضاع امروز اسم وزارت 
ای  خنده  خود  به  خود  آید  می  که  خارجه 
برلب ظاهر می شود و الزم می شود سری 

تکان دهی. این روزها پرسیدن حال نماینده 
وزارت هم از اوجب واجبات است. من ترجیح 
اینجا رد شوم. دقیقا  از  تبسمی  با  می دهم 
چسبیده به این ساختمان، دخانیات خراسان 
جنوبی قرار گرفته است. سردری بزرگ که 
آن  روی  جنوبی  خراسان  دخانیات  نام  عینا 
حک شده است. حال اینجا چیست و چکار 
می کنند معلوم نیست. انبار دخانیات خراسان 
جنوبی است یا آیا خراسان جنوبی دخانیات 
خاص خودش را دارد مانند زعفرانش. به هر 
پدیده  هم  یافته  سازمان  دخانیات  صورت 
به  بازار  در  که  حاال  خصوصا  است  جالبی 
خارجی  و  ایرانی  سیگارهای  انواع  راحتی 

اداره  خیابان  سمت  آن  در  شود.  می  یافت 
اوقاف بیرجند با تابلوهایی منقش به سخنان 
کند.  می  خودنمایی  وقف  مورد  در  بزرگان 
تابلوهایی به  اداره  سرتاسر نرده های حیاط 
طور منظم نصب شده است. داخل حیاط آن 
در  شود.  می  دیده  سرسبزی  درختان  هم 
دبستان   -10 -مطهری  آن  مجاور  کوچه 
قدسیه قرار گرفته است. روی دیوار ورودی 
مدرسه جمله ای به این مضمون نوشته شده 
است: سالم بر پدران و همسرانی که دختران 
و زنانشان حجاب دارند. برایم جالب بود که 
ی نداشته  همسر  و  دختران  پدِر  به   چرا 
شود.  سالم  باید  دختر  آموزان  دانش  این   
می توانست چیزی به این حالت نوشته شود؛ 
پدرشان  مباهات  مایه  که  دخترانی  بر  درود 
هستند. سمت چپ خیابان مطهری مدرسه 
قرار  هادوی  هادی  شیخ  نام  به  دیگری 
ای که محل تحصیل  مدرسه  است.  گرفته 
باشد. می  مستعد  تقریبا  آموزان   دانش 
شاعران  و  عالمان  از  هادوی  هادی  شیخ 
قبر  است.  پیش  سال   150 حدود  بیرجندی 
شده  واقع  شهر  پایین  قبرستان  در  ایشان 
شوکتیه  مدرسه  که  زمان  آن  وی  است. 
هایی مخالفت  دلیل  به  شد   تاسیس 
که با مدارس سبک جدید می شده تنها پسر 
خود را به این مدرسه می فرستد تا راه را بر 
علم آموزی در این مدرسه باز کند و آن را 

تایید کرده باشد. 
یکی از مساجد معروف شهر در این خیابان 
از  آیتی.  ا...  آیت  مسجد  است.  گرفته  قرار 
پله  با  شوم  می  داخل  که  مسجد  ورودی 

 هایی روبرو شده که به سمت پایین می روند.
بزرگ  صحن  وارد  ها  پله  پایان  از  پس   
مسجد می شوم. صحن باصفایی که از سه 
طرف به اتاق های اطراف مسجد و از طرف 
دیگر هم به کوچه جنب آن احاطه می شود. 
آیتی  نابغ  در پشت مسجد هم کتابخانه ی 
قرار دارد. مسجد به نام عالم بزرگ آیت ا... 
محمدباقر آیتی معروف به عالمه بیرجندی 
است و کتابخانه هم به نام داماد ایشان است. 
نبش مطهری 8 حسینیه ساقدریها قرار دارد. 
حسینیه هایی که طبق معمول مختص هر 

روستای حاشیه بیرجند می باشند. 

عارفی 112 ساله 
به نام آیت ا... جواد عارفی

علمیه  مدرسه  کوچه،  این  به  ورود  از  بعد 
دیوارهای  شود.  می  دیده  بیرجند  معصومیه 
مدرسه  وارد  است.  نواز  مدرسه چشم  آجری 
است.  فرما  فضا حکم  بر  می شوم. سکوتی 
درختان  با  هایی  باغچه  مدرسه  حیاط  در 
نیمکت  چند  و  کند  می  خودنمایی  پاییزی 
های  حجره  و  شده  نصب  نشستن  برای 
اند.  شده  واقع  مدرسه  دورتادور  که  زیادی 
یک نفر مشغول جمع آوری برگهای زرد پای 
در صحن  موتورسیکلت  چند  است.  درختان 
مرکب  جوان  های  طلبه  است.  شده  پارک 
کنند.  می  انتخاب  را  موتور  راحت  و   ساده 
هیچ  و  است  بخش  آرام  حوزه  فضای 
را  طلبگی  مباحثات  و  مناظره  لذت   چیز 
نمی دهد. تصویری از شیخ جواد عارفی روی 
تابلو اعالنات نصب شده که زیر آن قید شده 
است که ایشان موسس حوزه علمیه بیرجند 
متولد  عارفی  جواد  ا...  آیت  هستند. حضرت 
تلمذ  هادوی  هادی  شیخ  نزد  ش  ه   1271
نموده است. ایشان در همین مدرسه معصومیه 
تحصیل کرده اند و در سال 1320 این مدرسه 
جالب  برایتان  شاید  اند.  کرده  بازسازی  را 
از 112 سال عمر  بعد  بزرگوار  این  باشد که 
لبیک  را  ندای حق  در سال 1380  پربرکت 
می گویند. دوست دارم درنگ کنم اما وقت 
باطنی به مسیر خود  نیست. علی رغم میل 
ادامه می دهم. هیات فاطمیه در این کوچه 
های  هیات  از  هیات  این  است.  شده  واقع 

نامی بیرجند است که در شب 9 محرم سایر 
دسته های شهر در این محل گردهم جمع 
می شوند. وقتی از در بزرگ آن وارد صحن 
می شوم بزرگی و ابهت آن آدمی را فرامی 
بزرگ  بسیار  سقف  الخصوص  علی  گیرد، 
ای  خیمه  به  را  آن  کلیت  که  اش   چادری 
تر  طرف  آن  متر  چند  است.  داده  شباهت 
به  که  محلی  گرفته،  قرار  فاطمیه  داراالیتام 
می  فعالیت  نوازی  یتیم  برای  خیرین  همت 
کند. در این محل عقیقه فرزندان هم پذیرفته 
می شود و می توان با یک تیر، دو نشان زد، 
هم عمل مستحب عقیقه و هم توجه به ایتام. 
خیابان مطهری تاریخ پرفراز و نشیب بیرجند 
و اعالم آن است و مکان مناسبی است برای 
تور نیم روزه یا یک روزه ای برای بیرجندی 

ها یا غیربیرجندی ها. 

مسجد چهاردرخت،
 بی نظیر در معماری

مسجد جامع چهاردرخت دیگر از آن جاهایی 
است که باید حتما دید و با توصیفات الکن 
آن سقف  زیر  در  بودن  لذت  به   هرکسی 
از لحاظ معماری   نمی رسیم. مسجدی که 
بی نظیر است و باب یک اعتکاف روح افزا 
را می دهد. روبروی مسجد دو آب انبار قرار 
فلزی  درهای  با  را  انبارها  آب  جلوی  دارد. 
آن  افق  به  که  ها  نرده  از الی  و  اند  بسته 
چشم می دوزی خوفناک می نماید. متاسفانه 
رنگ  اسپری  با  را  آن  راهنمای  تابلو  روی 
انبارهای  پاشی کرده اند. در این اطراف آب 
زیادی پیدا می شود. قرار نیست به جلوتر از 
سوسو  چیزی  دور  از  ولی  شوم  رهسپار  این 
با  ولی«  »پوریای  زورخانه  جلوتر  زند.  می 
سردر اولین پایگاه مذهبی ورزشی استان قرار 
دارد. این جا محله چهار درخت است. دیوار 
خشتی زیبایی از بقایای اعصار گذشته دیده 
می شود که متاسفانه روی آن را هم نوشته 
گیرم می  پی  را  دیوار  مسیر  که  اندکی   اند. 
دقیقا  روبرو می شوم.  تاملی  قابل  پدیده  با   
خراب  را  قدیمی  خانه ی  دیوار،  به  چسبیده 
کرده اند و از نو درحال ساختن نمونه مدرنش 
این  به  پیرزنی که خانه اش متصل  هستند. 
ساختمان است به کارگران شکایت می کند 
که مواظب دیوار خانه ام باشید، از خدا بی خبر 
ها، دارد فرو می ریزد. این خانه تازه ساز زیبایی 
بصری این محله قدیمی را بر هم زده است و 
نامانوس با فضاست. از همین جا دور می زنم 
تا از کوچه بعدی مطهری بیرون بیایم. موقوفه 
مستوفی)راغبی(  محمدرضا  نام  به  بزرگی 
سرراهم هست و سپس حسینیه سیدانی های 
مقیم بیرجند و در ادامه دارالشفا فاطمه زهرا 
و سپس موسسه خیریه امید کوثر. در ابتدای 
کوچه جامعه انجمن های اسالمی اصناف و 
بازار قرار دارد. اسمی که فهم آن به تخصص 
نیاز دارد. واژه انجمن به معنای مجمع است 
و چگونه در کنار جامعه جاخوش کرده است. 
مثال  است.  پر  دوروبرمان  ها  ترکیب  این  از 
سوپرمارکت بزرگ فالنی؛ خود سوپرمارکت 
به معنای مغازه بزرگ است. خیابان مطهری 
 در نهایت عمود بر خیابان منتظری می شود
از  دیگری  فاز  وارد  ادامه  در  بیرجند  و 
در  مطهری  می شود.  خود  تاریخ  و  ساختار 
پخش  انتها  در  و  کننده  جمع  خیابانی  ابتدا 
کننده می شود. غالب مغازه ها لوازم خانگی 
ابتدای آن رونق  اداری است. مغازه های  و 
ترددی  کم  خیابان  چون  ندارد  را  معمول 

برای عابران پیاده است.  

گذری به تاریخ فشرده بیرجند

....ادامه از ستون مقابل
مختلف  خدمات  که  دهند  گزارش  شما  به 
شهرسازی و امکانات متنوعی با فرآیند مهندسی 
نانوایی، مجموعه های  از جمله: استقرار  صحیح 
تجاری، خدماتی و ... در آنجا ایجاد شده و مالکین 

ناظر و بهره بردار آن هستند.
بر  بیرجند عالوه  در شهر  گفت  خواهند  شما  به 
امکاناتی همچون انشعاب برق، آب، تلفن و گاز با 
توجه به سرانه جمعیتی مسکن مهر هر کجا که 
به حد نصاب رسیده یا نزدیک بوده است مراکز 
آن  ساکنین  اختیار  در  و  شده  ساخته  آموزشی 

پروژه ها قرارگرفته است.
اگر فراموش نکرده باشم در بعضی از مراکز شهر 
بیرجنداز جمله: منطقه موسی ابن جعفر )ع( حتی 
ایجاد  نیز  ورزشی  سالن  و  سبز  فضای  و  پارک 
این  مهر  مسکن  از  دیگری  فازهای  در  و  شد 
 شهرستان درمانگاه و مرکز بهداشتی بهره برداری
و تحویل گردید. در فردوس، سرایان و نهبندان 
نیاز و الزم در مجموعه های  امکانات مورد  نیز 
به  آماده و تحویل متقاضیان شد و  مسکن مهر 
استان  نقاط  سایر  در  بیش  و  کم  ترتیب  همین 

همین اتفاق افتاده است، 
به حضرتعالی که در رأس دولت تدبیر و امیدید و 
ان شاا... بتوانید خدمات شایان بی نظیری به ملت 

داشته باشید یک پیشنهاد کوچکی دارم: 
)صفر  جنوبی  خراسان  استان  در  گازرسانی  همه 
تا صد( طی هشت سال دولت نهم و دهم انجام 
ام  داشته  توفیق  حقیر  که  آنجا  تا  و  است  شده 
 20 و  شهری  جمعیت  درصد   90 دارم  اطالع  و 
درصد جمعیت روستایی استان از شبکه گازرسانی 
های  شهرستان  بین  در  باشند.  می  مند  بهره 
نهبندان  شهرستان  فقط  جنوبی  خراسان  استان 
که  است  گازرسانی  شبکه  از  مندی  بهره  فاقد 
و  شود  گازرسانی  هفتم  خط  از  بود  بنا  هم  آن 
های  پیگیری  و  اقدامات  خصوص  این  در  البته 
داشت.  استمرار  و  شروع  زمان  همان  در  جدی 
اکنون که به هر دلیلی این توفیق در آن دولت 
میسر نشد آن حضرت بذل محبت بفرمایند و به 
دهید،  دستور  توان  پر  و  مجرب  مربوط،  وزرای 
مشکل انتقال گازرسانی به شهرستان نهبندان را 
از  بعد  مبرم  نیاز  این  تا  قراردهند  دستورکار  در 

سالها انتظار مرتفع شود.
و سخن آخر: 

حقیر به ساحت مبارک شما جسارت نمی کند، به 
خود می گویم که انصاف اقل عمل به دستورات 

اسالمی است. 
  قهرمان رشید استاندار اسبق خراسان جنوبی

اصالحیه: 
یا حامی  المللی رقیب  بین  نمایشگاه  در گزارش 
رسید  به چاپ  در همین صفحه  روز گذشته  که 
به   تجاری  هیئات  دعوت  و  اعزام  »مجوز  جمله 
استان واگذار شد« صحیح می باشد که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

عکس: قوسی

کار خوب اتفاقی نیست

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
پیتزا فقط 6000 تومان )نوشابه و سس رایگان(

 با هر سفارش ساندویچ و پیتزا از ما یک هدیه دریافت کنید.
صیاد شیرازی- واحد 90   09157014292 - 32236351صیاد شیرازی - واحد 90     09157014292- 32236351

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

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

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

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4
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لنز دوربین های موبایل ۸۰ بار باریکتر از موی انسان می شود 
 

مهر- با پیشرفت فناوری لنزهای مورد استفاده در نسل آتی گوشی های هوشمند ۸۰ بار از موی انسان باریک تر خواهند بود. این یافته جدید با مشارکت یک محقق ایرانی دانشگاه کلتگ به دست آمده است. این امر حاصل 
موفقیت تحقیقاتی اخیر سامسونگ و دانشگاه Caltech است. این دو موسسه با همکاری هم موفق به ساخت یک لنز تخت شده اند که بر روی یک حسگر دیجیتال سوار می شود و این مجموعه یک دوربین بسیار باریک به 
وجود می آورد. لنزهای دوربین های سنتی از روش هدایت نور از طریق چندین قطعه شیشه مقعر استفاده می کند. اما در روش جدید محققان به جای استفاده از شیشه از دو ورقه نازک استوانه های کریستالی استفاده کرده اند.

یادداشت

خانواده امروزي، 
متعادل یا متزلزل !!!!
* مرتضي رزم آرا

پویا  و  سالم  اي  جامعه  داشتن  شرط  اولین 
سالمت و پایداري خانواده است. اهداف خانواده 
پایه  که  کند  مي  ایجاب  آن  تاسیس  اقتضاي  و 
گذاران آن یعني زن و شوهر در تحکیم و پایداري 
این بنا نهایت سعي خود را داشته باشند و با همان 
اند،  اقدام کرده  آن  براي تشکیل  انگیزه اي که 
و  وحدت  تا  ورزند  اصرار  آن  پایداری  و  دوام  بر 
پویایي این نهاد مقدس تا پایان حفظ شود. اسالم 
بهترین وسیله  خانواده که  به تشکیل  تشویق  با 
فطرت  نداي  به  است  عمومي  عفت  براي حفظ 
پاسخ مثبت مي دهد و عالوه بر اینکه به آرامش 
دارد،آرامش  توجه  زناشویي  زندگي  در  جسمي 
پیوند  سایه  در  را  آدم  فکري  و  اخالقي  روحي، 
ازدواج تامین مي سازد و تاکنون کسي نتوانسته 
ازدواج  از  بهتر  است در روابط زن و مرد چیزي 
ابداع کند، ازدواجي که زمینه ساز انسانیت و پیش 
و  است  عالي  مقاصد  به  رسیدن  براي  درآمدي 
فرزندان  سعادت  و  و عشق  جنسي  انگیزه  میان 

حاصل از آن، پیوند برقرار مي کند. 
اگر امروزه ما شاهد آن هستیم که در عصر ما 
نا  آنقدر سست و بي دوام و  پیوندهاي زناشویي 
پایدار شده است که در برابر حوادث بي ارزش و 
کوچک به آساني از هم مي پاشد، به این علت 
واقعیتهاي  به  ها  ازدواج  اینگونه  در  که  است 
دنبال  به  پیوندها  این  و  نمي شود  توجه  زندگي 
تصورات  و  کودکانه  افکار  و  رویاها  سلسله  یک 
پسر  و  دختر  پیوند  طبیعتًا  شود.  مي  بسته  خام 
امروز دیگر از نوع ظرف و مظروف نیست، بلکه 
مانند پیوند دو گیاه است که با صبر و گذر زمان 
حاصل مي شود. هیچ کس انتظار ندارد در همان 
پیوند  یکدیگر  به  دوشمعداني،  اول  هفته  یا  روز 
باید  دو شاخه  پیوند خوردن  براي  قطعًا  بخورند، 
باید  آن  بر  عالوه  شود،  سپري  مشخصي  زمان 
شود  پیچیده  دوشاخه  این  دور  به  محافظي  نوار 
تا نگذارد قبل از وقوع پیوند، این دوشاخه از هم 
فاصله بگیرند. نوار محافظ پیوند زناشویي، عشق 
و عالقه است. اگر زن و شوهري صبوري نکنند و 
این نوار را قبل از زمان مقرر بازکنند، دیگر پیوند 
محکم و پایداري نخواهند داشت.اما اگر چندین 
سال از زندگي مشترک آن دو بگذرد و به یکدیگر 
انس بگیرند به خصوص وقتي پاي فرزند اول نیز 
رفع  خانوادگي  از مشکالت  بیاید خیلي  میان  به 
مي شود. حضرت عیسي )ع( مي فرمایند” شما 
به آنچه دوست دارید، نخواهید رسید، مگر با صبر 
مورد  در  لذا  دارید.”  مي  ناخوش  آنچه  برابر  در 
عامل  مشکالت،  حل  در  صبر  مشترک،  زندگي 
که  است  داده  نشان  تحقیقات  است.  کارآمدي 
چند  به  مربوط  مشترک  زندگي  اغلب مشکالت 
سال اول آن است. چنانچه در این ایام زوج هاي 
جوان مشکالت را صبورانه تاب آورند و با مهارت 
و تمرین، این صبوري به یک توانایي تبدیل شود، 
قادر خواهند بود مبناي خوشبختي را تا ثریا باال 
ببرند بي آنکه بیم از فروریختن آن داشته باشند. 
البته باید مصادیقي که صبر بر آن جایز است را 

بشناسیم و بعد نسبت به آن ها صبور باشیم. 
و  نظر  اختالف  باهم  شوهرها  و  زن  همه 
اما مهمترین اصل  دارند  گاه هم دعوا  و  سلیقه 
مشکالت  با  شدن  مواجه  چگونگي  زندگي  در 
است. این شما هستید که انتخاب مي کنید؛ مي 
توانید ازدواج نکنید، مي توانید از همسرتان جدا 
شوید و تنها زندگي کنید و یا مي توانید با گل 
از موانع مختلف، گذشته و به ساحل  واژه صبر 
هر  از  پس  که  باشید  مطمئن  و  برسید  آرامش 

سرباالیي، یک سرازیري هم وجود دارد.  

 62 سال  متولد  مالکی  محمدرضا   - کاری  نسرین 
لیسانس  فوق  تحصیلی  مدرک  دارای  بیرجند  شهرستان 
مدیریت منابع انسانی طی دوسال پیاپی به عنوان گزینش 

گر برتر در جهاد کشاورزی انتخاب شد.
مدیریت  در   ۸7 سال  از  گفت:  خود  معرفی  در  وی 
استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  گزینش   هسته 

فعالیت می کنم. 

معرفی به عنوان گزینش گر برتر 
در دوسال متوالی

مالکی  در علت قرار گرفتن در جمع گزینش گران برتر 
در  گیری  تصمیم  کرد:  بیان  متوالی  سال  دو  استان طی 
خصوص انتخاب گزینش گر برتر بر عهده اعضای محترم 
گزینش هر سازمان می باشد ولی اینجانب رضایت خدا و 
پایبندی به اصول کاری در جهت پیشبرد اهداف متعالی 
نظام مقدس جمهوری  اسالمی و آرمان های امام راحل 

)ره(  را سرلوحه کارم می دانم .
گزینش گر برتر استان گفت:  پس از انقالب اسالمی به 
منظور جذب نیروهای متعهد و متخصص در وزارتخانه ها 
و سازمان های دولتی نهادی در کشور با فرمان حکومتی 
حضرت امام خمینی)ره( در تاریخ 15/1۰/61 شکل گرفت 

که متولی امر گزینش گردید. 

پیشرفت هر سازمان تا حدود زیادی 
وابسته به عملکرد نیروی انسانی آن است

سازمانها   انسانی  نیروی  گزینش  اهمیت  درباره  وی 
یادآور شد:   پیشرفت هر سازمان تا حدود زیادی وابسته 

است هر شخص جدیدی  آن  انسانی  نیروی  عملکرد  به 
میانی  سطح  در  اگر  ویژه  به  شود  می  سازمان  وارد  که 
تاثیر  سازمان  رفتار  بر  تواند  می  باشد  سازمان  باالی  و 
انتصاب  و  انتخاب  گونه  هر  لذا  باشد  داشته  بسزایی 
شده  سازمان  عملکرد  در  منفی  تاثیر  باعث  نادرست 
که هایی  هزینه  و  ها  خسارت  بر  عالوه  سرانجام   و 
ناکارآمدی  به  منجر  کند  می  تحمیل  سازمان  بر    

سازمان می شود.
مالکی نقش گزینش در کارآمدی نظام را  از ابتدائی ترین 
لوازم کارآمدی نظام اسالمی جلوگیری از نفوذ عناصر ناسالم 
در دستگاهها ی دولتی دانست و افزود: مهم ترین تهدیدی 
این رو  از  است که متوجه نظام جمهوری اسالمی است 
توجه نهاد گزینش به این امر راه کار مهمی برای صیانت 
نظام از خطر و تهدیدات عناصر نامطلوب ، فاسد و نفوذی 

می باشد.

بحران جدی کشور ما بحران کارامدی است 

از جمله بحران های جدی و تهدید کننده کشور ما بحران 
کارآمدی است مسئله ای که امروزه کشور را مورد تهدید 
جدی قرار داده لذا کارآمدی دولت از مباحث بسیار مهم در 
اندیشه سیاسی است و دولت ها با وجود داشتن مشروعیت 
در  و  امر موجب بحران کارآمدی  این  نباشند  اگر کارآمد 

نهایت بحران مشروعیت می شود. 
با  کرد  تصریح  گزینش  در  گزینی  شایسته  درباره  او 
اسالمی  نظام  در  کارگزاران  و  مدیران  اینکه  به  عنایت 
و  اعتقاد  و  هستند  جامعه  در  الهی  احکام  مجریان 
اسالم  نورانی  احکام  و  انقالب  و  اسالم  به  آنها  التزام 
و  نظام  ارکان  استحکام  در  سازی  سرنوشت   نقش 

شکل گیری جامعه اسالمی دارد و نیز رفتار و کردار آنان 
تاثیر فراوانی در وضعیت گرایش و حمایت مردم نسبت به 
نظام اسالمی دارد باید مدیران و کارکنان از شرایط ویژه 

ای برخوردار باشند.

برای دستابی به افراد شایسته و متعهد باید 
آنها را شناخت تا امانت به اهل دل سپرده شود

 لذا برای دستیابی به افراد شایسته و متعهد باید آنان را 
امانت به اهل آن سپرده شود و مسئولیت ها  تا  شناخت 
به دست ناهالن نیفتد قرآن کریم در سوره نساء آیه 5۸ 
می فرماید: همانا خداوند شما را فرمان می دهد که امانت 
ها را به صاحبانش بازگردانید. از این آیه می توان چنین 
امانت  دینی  حکومت  در  ها  مسئولیت  که  نمود  استنباط 
است و سپردن مسئولیت به فرد مستلزم داشتن صالحیت 

می باشد. 
به گفته مالکی معیارها و مالک های گزینش را  در کشور 
ما گزینش و استخدام نیروی انسانی در دو مرحله انجام می 
گیرد  که در مرحله اول ارزیابی علمی و تخصصی از طریق 
برگزاری آزمون توسط ادارات منابع انسانی دستگا ها و در 
مرحله دوم ارزیابی بر اساس معیارهای اعتقادی، اخالقی و 
سیاسی است که بر گرفته از آرمان ها و ارزش های هر 
فرد و جامعه بوده که توسط گزینش ها و بر اساس ضوابط 

عمومی و انتخاب اصلح صورت می گیرد. 

باور منفی مردم نسبت به گزینش برتر

مردم  منفی  باورهای  علت  استان  برتر  گر  گزینش  این 
آزمونهای  برگزاری  مواقع  در  را   گزینش  به  نسبت 

تقاضا  کثرت  یا  ظرفیت  محدودیت  بعلت  استخدامی 
به  ظرفیت  برابر  سه  سازمانی  پست  یک  تصدی  برای 
نشان کرد:  که  و خاطر  کند  معرفی می  هسته گزینش 
گزینش ها موظف هستند یک نفر را که بر اساس ضوابط 
امتیازات  از  داوطلبان  سایر  با  مقایسه  در  اصلح  انتخاب 
باالتری برخوردار است را انتخاب نمایند که این موضوع 
دلیل بر عدم احراز ضوابط گزینش توسط سایر داوطلبان 
و  افراد  معیار گزینش  او  همچنین  گفته  به  باشد.   نمی 
میزان  با  نزدیکی  تناسب  و  بستگی  آنها  در   شرایط الزم 
مسئولیت های آنان دارد چرا که هر نوع مسئولیتی یک نوع 
شرایطی را ایجاب می کند مسلما هر اندازه مسئولیت ها 
سنگین تر و گسترده تر باشد باید شرایط احراز آن نیز به 
همان نسبت دقیق ترباشد. ممکن است فردی که در یک 
پست منصوب می شود شرایط احراز در پست دیگری را 
نداشته باشد.  اما باوری که در بین عامه مردم رایج بوده 
و باعث ایجاد باورهای منفی و هراس آور از گزینش ها 
شده با مطرح شده موضوع فوق قابل توجیه است زیرا در 
زمانی که یک داوطلب توسط مدیریت گزینش انتخاب می 
شود دو داوطلب دیگر با عنایت به محدودیت ظرفیت در 
را  کمتری  امتیازات  انتخاب شده  که  داوطلبی  با  مقایسه 
کسب نموده اند و این موضوع دال بر ابالغ رای منفی و رد 
داوطلب و هر گونه مسامحه کاری ، اعمال تبعیض و انجام 

امور خالف شرع توسط هسته گزینش نمی باشد.

اعتراض به گزینش برتر 
تا 2 ماه از زمان ابالغ

وی با بیان اینکه داوطلبانی که رای منفی از گزینش گرفته 
اند می توانند نسبت به آن اعتراض نمایند ادامه می دهد: 

در صورتی که صالحیت داوطلب از سوی هسته گزینش 
احراز نشد وی می تواند حداکثر پس از 2ماه از زمان ابالغ 

رای عدم پذیرش پیگیری نماید. 
مالکی خاطر نشان کرد: سازمان های که در استان مدیریت 
در  به شکایت  رسیدگی  اول  مرحله  دارند  گزینش  هسته 
مرحله تجدیدنظر هسته گزینش می باشد که داوطلب می 
نماید. در صورتی که در  اول  تواند درخواست تجدیدنظر 
مرحله تجدیدنظر اول مجددا فرد مورد تایید قرار نگرفت 
می تواند درخواست تجدیدنظر دوم کرده و پرونده ایشان 
پس از تکمیل به هیئت مرکزی گزینش ارسال می گردد .و 
در صورتی که بعد از بررسی هیات مرکزی فرد مورد تایید 
قرار نگیرد می تواند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری 
تسلیم نماید. الزم به ذکر است به استناد آئین نامه اجرایی 
قانون گزینش عدم پذیرش در یک مقطع زمانی و یا یک 
آزمون استخدامی مانع از شرکت در آزمون های بعدی و 

انجام گزینش مجدد نخواهد بود .             

به روز باشید می دانستید که ...نکات ریز خانه داری
با این ترفند بوی بد دهان بعد از خوردن غذا

را  از بین ببریم ...

یک برش خیار را 3۰ ثانیه به سقف دهانتان فشار دهید. خیار 

با کشتن باکتری های بد بو، بوی غذا را از دهنتان از بین میبرد.

منفی  تا  دمایی  در  فریزر  در  را  آن  نان  نشدن  بیات  برای 
نان  بر خالف یخچال، رطوبت  فریزر  قرار دهید. در  4 درجه 
منجمد می شود و آب میان مولکول های پروتئین و نشاسته 

نیز اصاًل منتقل نمی شود.

آقای یوناس سالک با اینکه میتوانست با 
ثبت امتیاز واکسن فلج اطفال میلیاردر شود 
امتناع  اینکار  از  اما بخاطر سالمت کودکان 
کرد، او گفت:حق امتیاز برای چه چیزی؟ آیا 

خورشید و نورش حق امتیاز دارد؟”

الزم است بپذیریم که آپارتمان ملک شخصی ما نیست و به 
نسبت واحدهای موجود در مجتمع دارای شریک هستیم.

همینطور نیز شارژ و هزینه های ماهیانه ساختمان را همیشه 
به موقع پرداخت کنیم.

ترفند

ماست و شوید: مفید برای چربی باال/ ماست و زیره: برای الغر 
شدن/ ماست و شاتره: برای کبد چرب / ماست و خرفه: برای کلسترول
ماست و تخم کتان: برای الغر شدن. داده نما، آوای خراسان جنوبی

کاریکاتور یک مهمانی تجمالتی در ایران قدیم - محمد رضا طاالریقاب عکسخانواده ایرانی - محمد کارگر خواص ماست با گیاهان دارویی 

گفتگوی اختصاصی آوا با  محمدرضا مالکی  به بهانه روز گزینش گر برتر:

دولت های مشروع  اگر کارآمد نباشند موجب بحران مشروعیت  خواهند شد

انتخاب به عنوان گزینش گر برتر سازمان جهاد کشاورزی بیرجند در  دو سال متوالی

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

www. iranwash. ir قالیشويي و مبل شويي ايـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

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

مهمترين معیار ساخت و ساز رعايت اصول فنی اجراست.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی



5

شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت

پنجشنبه *16 دی  1395 * شماره 4690

آیه روز  

تا خدا راستگويان را به ]پاداش[ راستي شان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب كند يا بر ايشان 
ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است. سوره األحزاب، آيه 24

حدیث روز  

همانا سعادتمند)به معنای( كامل و حقیقی كسی است كه امام علی)علیه السالم( را در دوران زندگی و پس 
از مرگش دوست داشته باشد. حضرت زهرا )سالم ا... علیها(

عمری ز پی مراد ضايع دارم
وز دور فلک چیست كه نافع دارم

با هر كه بگفتم كه تو را دوست شدم
شد دشمن من وه كه چه طالع دارم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

واکنش مناسب  در برابر خشم

است.  عصبانیت  و  خشم  داروی  خوشايند  رفتار   ـ 
به جای اينکه بترسید و وحشت كنید يا يک گوشه 
قايم شويد و مراقب رفتارتان باشید تا بهانه به دست 
برخوردی و  با خوش  ندهید سعی كنید  همسرتان 
مهربانی شرايط عصبانیت را تغییر بدهید. در واقع شما 
بايد خوراک اين خشم را بگیريد و برايش جايگزين 
شرايط  به  توجه  با  و  نکنید  سکوت  باشید.  داشته 

موقعیت را به چیزی خوشايند تغییر بدهید.  
 ـ خشم و عصبانیت يک رفتار تهدید آمیز اما موقتی 
است. گاهی هم الزم است او خشمگین باشد اما برای 
خودش. شما نبايد توجه زيادی به اين خشم نشان 
بدهید. حتی اگر او برای چند روز متوالی هم از چیزی 
عصبانی باشد خودش بايد با آن كنار بیايد مگر اينکه 
از شما بخواهد تا راهی برای خروج از اين موقعیت 
نشانش بدهید. به جز اين اگر از او و واكنش هايش 

می ترسید بهتر است توجهی به آن نشان ندهید.  
 ـ اين خشم باالخره فرو می نشیند. حاال بهترين موقع 
برای حرف زدن درباره آن است. شما اين حق را داريد 
از همسرتان بپرسید چرا نمی تواند افسار احساسش را 
دست بگیرد و اينقدر سريع از كوره در می رود. خیلی 
خوب است كه در شرايط عادی روش های كنترل 

خشم را با هم تمرين كنید و درباره اش حرف بزنید.  
 ـ اشتباه شما اين است كه حد و مرز هايتان را در 
به  هرگز  ايد.  نکرده  مشخص  مشتركتان  زندگی 
همسرتان نگفته ايد كه تحمل چه چیزهايی را داريد 
و تا كجا می توانید يک رفتار را تاب بیاوريد. به جای 
اينکه با آزارهای همسرتان سازگار و هماهنگ شويد 

محدودیت های رفتاری الزم را ايجاد كنید.  

مدیریت کنیم و تجدید نظر

ارامش داشته باشیم و از استرس فاصله بگیريم
مادامی كه پارو نزنیم قايق زندگیمان يا سرجای خود 
خواهد ماند ويا با هر بادی به سويی خواهد رفت پس 

تالش كنیم كه تالش الزمه زندگیست 
راههای كاهش

-  موسیقی ماليم و ترجیحا بی كالم گوش كنید.
-  دمنوش بنوشید

-  پیاده روی كنید .
كاغذ  برروی  را  خود  احساسات  بنويسید)   - 

جاری كنید(.
- يک رايحه را بو كنید) زيبايی و بوی گل های 
منزل يا  كار  محیط  در  هستند،  آرامبخش   تازه 

 داشته باشید(.
- بخندید ) نده نشانه شادی درونی است و با استرس 

تعارض دارد(.
-  نفس عمیق بکشید ) در كاهش استرس و بهبود 

شرايط روانی شگفت انگیز است (.
- به كسی كه دوستش داريد زنگ بزنید

خودمان  شخصی  زندگی  فقط  مسئله  اگر 
تصمیمی  نوع  هر  باشیم  مختار  شايد  باشد، 
زندگی  پای  كه  در صورتی  اما  كنیم  اتخاذ 
دیگران مثل همسر و فرزند به میان می آيد 
حق نداريم، از بار مسئولیت شانه خالی كرده 
و خستگی را بهانه تر قرار داده و فرار كنیم 
اين  و  شما  غلط  يا  درست  قبل  سال  چند 
خانم خیلی راحت در مورد ورود يک موجود 
بی گناه به اين دنیا تصمیم گرفتید و اصاًل 
و  پدر  شايستگی  واقعًا  آيا  كه  نکردید  فکر 

مادر شدن را داريد؟
والدینی  نیازمند  كودک  اين  هم  االن 
مسئول و البته دلسوز است، لذا تالش برای 
جدايی راه حل مشکل تان نیست بلکه بايد 
شما به  بتواند  زير  موارد  شايد  كنید   سعی 

كمک كند:
تقسیم وظایف

در گام اول توصیه می كنم كه برای انجام 
خصوصًا  خانواده  به  مربوط  های  مسئولیت 
وظايف  تقسیم  همسرتان  با  فرزندپروری 

برای  هم  همسرتان  نظر  به  باشید.  داشته 
اندازه  به  انجام وظايف  همسری و مادری 
لزوم  پس  است،  نرسیده  پختگی  به  كافی 
مشاهده  بیشتر  ايشان  با  شما  همکاری 
مربوط  كارهای   انجام  برای  شود.  می 
مناسب،  غذای  تهیه  از  اعم  فرزندتان  به 
رسیدگی به تغذيه مناسب، تفريحات، بازی،  

رسیدگی به سالمت عمومی. 
دقیق  طور  به  و  كنید  تهیه  لیست  يک 
مشخص كنید كه شما و همسرتان هر كدام 
برای  البته  دهید.  انجام  بايد  كارهايی  چه 
يک  از  حتمًا  زمینه  اين  در  بیشتر  موفقیت 
فرد مسئول و با تجربه در زمینه فرزندپروری 

كمک جدی بگیريد.
نمره انضباط 20!

انضباط فردی داشته باشید. اگر می خواهید 
مسئولیت پذير باشید بايد منضبط هم باشید. 
انضباط يعنی بدانید هر كاری بايد چه زمانی 
و چگونه انجام شود. كارهای روزانه خود را 
بیرونی  ندهید عوامل  اجازه  مدیريت كنید و 

مانع كارهای شما شود و سعی نمايید هر روز 
كارهای بیشتری انجام دهید. درست كه بعد 
و  نظم  همه  اين  رعايت  سال  همه  اين  از 
مسئولیت برای شما و همسرتان سخت است 
ولی به اين فکر كنید كه داشتن يک خانواده 
منسجم و تربیت موفق كودک چه احساس 
شادی به شما و همسرتان می بخشد. برای 
مسئولیت پذيرشدن بايد بیاموزيد كه چگونه 
را پشت سر  توانید چالش های زندگی  می 
تکرار  و  تمرين  با  كنید.  مدیريت  و  گذاشته 

دستیابی به اين هدف راحت می شود.
تا می توانید تمرین کنید

يک  در  را  كار  چند  كه  كنید  تمرين  بايد 
از  انجام دهید. مثال چند ساعت  با هم  روز 
كودک تان مراقبت كنید با او بازی كنید و 
در  و  برويد  كار  سر  ببريد،  تفريح  به  را  او 
انجام  كارهای خانه به همسرتان هم كمک 
كنید. هیچ كاری را به خاطر كار دیگر كنار 
نگذاريد. وقتی چند كار با هم داريد آنها را 
اولويت بندی كنید و به ترتیب آنها را انجام 

دهید. مثاًل از سركار كه آمدید به كودک تان 
رسیدگی كنید و میان وعده وی مثل میوه، 
شیر، آجیل و ... بدهید. سپس برخی كارهای 
خانه مثل مرتب كردن يا مهیا كردن وسايل 
همسرتان  تا  دهید  انجام  را  شام  اولیه 
با  مدتی  سپس  برسد.  دیگر  كارهای  به 
و بازی  او  با  گذاشته  وقت  تان   كودک 

 صحبت كنید.
تعهد داشته باشید

تعهد داشتن را تمرين كنید. يعنی نسبت به 
مسائل خانه و خانواده، همسرتان و فرزندتان 
حساسیت به خرج دهید. حساسیت به اينکه 
مرتب  همسرتان  با  را  تان  منزل  شب  هر 
با  كنید، ساعاتی وقت برای صحبت و گپ 
وی اختصاص دهید، حتمًا با دخترتان مدتی 
بازی كنید و تربیت و بازی و تغذيه وی از 
حساسیت های عمده شما و همسرتان باشد. 
با اين تمرين، تعهد داشتن در زندگی شما 
نقشی پر رنگ يافته و خانواده حرف اول را 

در زندگی تان می زند.

گاهی مرغ تان یک پا داشته باشد
در  كه  را  روندی  يعنی  باشید.  داشته  ثبات 
بر خورد با خانواده خود در پیش گرفته ايد 

ادامه داده و به آن پايبند باشید.
باشید  پذير  مسئولیت  خواهید  می   اگر 
يعنی  انضباط  باشید.  هم  منضبط  بايد 
چگونه  و  زمانی  چه  بايد  كاری  هر  بدانید 

انجام شود
اعتماد یک تکیه گاه

طوری  خانواده  در  باشید.  اعتماد  قابل 
فرزندتان  سپس  و  همسر  كه  كنید  رفتار 
به شما تکیه كنند و وقتی مسئولیت كاری 
را می پذيريد واقعًا آن كار را انجام دهید.

باشید! آینه 
كه  نکاتی  به  كنید.  توجه  بازخوردها  به   -
دقت  دهد  می  تذكر  شما  به  همسرتان 

تا در كار خود پیشرفت كنید.  كنید 
اگر می بینید فضای خانه تان آرام شده و 
تنش ها كاهش يافته است، مطمئن باشید 

كه اوضاع رو به روال است.

عارفانه روز

 نگرانیهایت را به خدابسپار؛ وآسوده 
بخواب،که خدا بیدار است؛و به یاد داشته 
باش که؛سختیها،محبتهای الهیاند؛ زیرا

 که انسان،پشت درهای بسته؛
به فکر ساختن کلید میافتد!

تنها آب های آرام هستند که چهره ها را 
بدون انحراف و درست نشان میدهند. 

پس تنها ذهن های آرام می توانند
 درک درستی از زندگی داشته باشند.

کارهای بزرگ، شروع های کوچک دارند. 
بزرگترین شرکتهای دنیا از یه گاراژ کوچک 

شروع شدند، برای یک شروع خوب 
باید همه چیز را ساده گرفت.

 من لیاقت و شایستگی عالـی تـرین
عطایا و موهبت هائی را که اکنون به
سراغم می آیند را دارم. زندگی امروز

من بی نظیر است .

783412956
216395478
495876213
351248689
827963145
964751732
142539867
639187524
578624391

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3690                         طراح: نسرین کاری
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 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

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 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 
تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات و 
قیمت استثنایی یا معاوضه با 
اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584

به یک مدرک کارشناسی  مکانیک، 
 برق یا تاسیسات برای اخذ رتبه شرکت 

نیازمندیم .       09155621646

یک مغازه میوه فروشی با کلیه لوازم با 
نازل ترین قیمت به فروش می رسد. 

09109275324

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

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

زیبایی سی تل     32230549

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی

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

یک شرکت بهداشتی معتبر 
به یک نفر کارشناس علمی و فروش 

)در زمینه فروش داروخانه ای(
 با سابقه کار مرتبط در 

استان خراسان جنوبی نیازمند است.
حقوق ثابت + پورسانت

09330280660
05136014475

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

به یک آشپز آقا برای کار 
در رستوران نیازمندیم.

09151647534 - محمدپور
به یک منشی خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در سالن زیبایی نیازمندیم. 

09397690128 -32450229

به چند نفر نیروی MDF کار ماهر 
و نیمه ماهر نیازمندیم.

09151601914

فروش فست فود
 در بهترین موقعیت کاری

09157283369

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

فروش  1000 حلقه 
الستیک  مستعمل سواری 

09158630250

فروش واحد مسکونی حاشیه بیست 
متری دوم غربی مدرس ، متراژ 108متر 
مربع ، قابلیت تجاری  09153622566

زمین فروشی به مساحت 250 
مترمربع ، طالقانی 5
09155031463

منزل فروشی 35 سال ساخت 
اوایل طالقانی 6

09155031463

تعمیر لوازم خانگی
  در منزل     

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

    0915 164  3778-32229117 
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کالس نجات غریق درجه 2 در بیرجند برگزار شد

با  دوره  بیرجند:این  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجوز فدراسیون با حضور 28 نفر از متقاضیان سطح استان در استخر 
شهید مرتضوی آغاز و پس از تست تعیین سطح و آمادگی آنها و حذف 
تعدادی از  شرکت کنندگان با 19 نفر ادامه یافت و پس از گذراندن 60 
ساعت تست های تئوری و عملی و امتحانات پایان دوره به پایان رسید.

صعودپینگ پنگ بازان ایران در رده بندی جهانی

در رده بندی ژانویه 2017 بازیکنان جهان، نوشاد عالمیان با 5 پله صعود 
در مکان 81 ایستاد ، نیما عالمیان و افشین نوروزی نیز هر کدام با 4 پله 
صعود رده های 131 و 232 جهان را به خود اختصاص دادند .در بخش 
زنان ندا شهسواری نفر اول ایران در رنکینگ ماه گذشته جهان در2016 
با حضور در رقابت های آزاد فنالند و کسب رتبه 10 این پیکارها ، انتظار 
می رفت در رنکینگ جدید صعود داشته باشد اما بدلیل محاسبه نشدن 
امتیازات درجه بین المللی رقابت های فنالند از این رده بندی حذف شد.

اراده فرنگی کار ایرانی  برای حضور در المپیک 2020

امید نوروزی در المپیک 2020 توکیو 35 ساله خواهد بود.وی گفت: 
در ابتدای سال آینده در تمرینات تیم ملی حاضر می شوم و آماده ام 
با تمام وجود برای تیم ملی به روی تشک بروم.دارنده مدال طالی 
اگر شرایطم  لندن گفت:  المپیک  بازی های  ایران در  کشتی فرنگی 
مناسب باشد در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی 
شرکت می کنم.امید نوروزی دارنده مدال طالی بازی های المپیک 
2012 لندن و پیکارهای قهرمانی سال 2011 استانبول ترکیه و مدال 
نقره رقابت های سال 2014 قهرمانی جهان در تاشکند ازبکستان است.

قزاقستان میزبان بیست و هشتمین دوره یونیورسیاد

بیست و هشتمین دوره بازی های یونیورسیاد زمستانی دانشجویان در 
12 رشته ورزشی و در دو بخش ورزشهای روی برف و روی یخ در 
ایران  کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.تیم ملی اسکی دانشجویان 
برای سومین بار به این رقابت ها اعزام خواهد شد. در بخش بانوان نیز 

تیم اسکی آلپاین در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

تیم  بدمینتون  پیشکسوتان  استان  به مسابقات 
کشوری  اعزام  شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند:تیم پیشکسوتان 
بدمینتون استان خراسان جنوبی به مسابقات کشوری اعزام شدند.تیم 
کیخا،  ابوترابی، محمود  علی  تابعی،  : مهدی  آقایان  با شرکت  استان 
علیرضا ثانی، محمود خداپرست و ناصر عبادی از تاریخ 15 تا 17 دی 
در این مسابقات حضور می یابد.این مسابقات در ساری برگزار می شود.

خوردنی های مفید برای کبد

1- چای سبز تأثیر زیادی در پیشگیری 
اطراف  در  ها  چربی  رسوب  و  تجمع  از 
کبد دارد2- ریشه زنجبیل 2 تا 3 بار در 
یا ماست  هفته. مصرف دمنوش زنجبیل 
کم چرب حاوی زنجبیل به ویژه در وعده 
 -3 اید  خورده  چرب  غذای  که  هایی 
زردچوبه به عنوان چاشنی در همه غذاها 

و  استفاده شود4-عرق کاسنی  تواند  می 
لیوان 5-روغن  یک  روزی  تره  شاه  عرق 
زیتون جایگزین اغلب روغن ها 6-روزی 
با عسل  دانه  قاشق چایخوری سیاه  یک 
7-نوشیدن  شود  جویده  خوب  طبیعی 
یک  عصاره  آن  در  که  آب  لیوان  یک 

لیموترش تازه وجود دارد.

درمان سریع »تب و لرز« 

مصرف مایعات و آب فراوان می تواند باعث 
کاهش تب و بهبود سریع بیماری در افراد 
کمک  بدن  الکترولیت  تنظیم  به  و  شود 
کند.پوشیدن لباس های راحتی و خنک 
نیز می تواند به کاهش دمای بدن در فرد 
بیمار کمک کند. لباس های از جنس پنبه 
،کتان و ابریشم را در این زمان توصیه می 

خنک  و  اتاق  دمای  بودن  شود.مناسب 
کاهش  باعث  تواند  می  بیمار  اتاق  بودن 
بیمار  بدن  تعریق  و  گرگرفتگی  احساس 
شود. استفاده از دوزهای مشخص تب بر 
نیز  پزشک  نظر  داروهای مسکن تحت  و 
در درمان مشکل موثراست، خواب کافی و 

استراحت هم می تواند موثر باشد.

راه های  از بین بردن بوی سیر دهان

آب  و  سیب  آب  گویند  می  دانشمندان 
می  کاهش  را  دهان  زننده  بوی  نعناع 
دهند به میزان مصرف خام این دو مواد 
موثر عمل نمی کنند. سیب و کاهوی گرم 
هم به میزان قابل موثری بو را کاهش می 
از  برای  مکانیسم  دو  آنان  گفته  دهد.به 
بین بردن بوی زننده سیر وجود دارد:1- 

از  به  خام  غذایی  مواد  در  که  ها  آنزیم 
بین بردن بو کمک می کند.2- ترکیبات 
فنولیک که هم در مواد غذایی خام هم 
پخته به از بین بردن بو کمک می کند.
آن ها بر این باورند غذاهای خام نسبت 
به بوها موثرترند چرا که هم از آنزیم ها 

هم از ترکیبات فنولیک برخوردارند.

8 اشتباهی که در حمام انجام می دهید 

مراقبت از پوست و مو یعنی توجه دقیق 
فقط  که  نیست  کافی  این  چیز.  همه  به 
یا  آرایشی  مواد  یا  بهداشتی  کرم های  به 
می خواهید  اگر  کنید.  توجه  موها  رنگ 
پوست را سالم و شاداب نگه دارید باید به 
رفتار کلی خود با پوست تان توجه کنید. 
دهید:  می  انجام  حمام  در  که  اشتباه   8

1-لیف حمام را عوض نمی کنید 2- هر 
روز بدن را الیه برداری می کنید 3- موها 
بزنید می شویید 4-  اینکه شانه  بدون  را 
را  5-پاها  می زنید  مسواک  دوش  هنگام 
زیر دوش شیو می کنید 6- هر روز موها را 
می شویید 7- با آب داغ دوش می گیرید 

8-موها را با شدت خشک می کنید.

میوه های خشک مصرف کنید

میوه های خشک و آجیل ها را جایگزین 
ها  آن  توانید  می  کنید.  تازه  های  میوه 
میل  وعده  میان  عنوان  به  یا  و  صبح  را 
کنید.میوه های خشک حاوی مواد مغذی، 
فیبرها و عناصر ضروری بدن هستند. البته 
برخی افراد به دلیل پرکالری بودن آجیل 
پرهیز  از مصرف آن  و میوه های خشک 

می کنند اما میوه های خشک برای بدن 
مفید هستند و کلسترول ندارند.همه افراد 
میوه  این  از  گرم  روزانه 100  توانند  می 
های خشک مصرف کنند اما اگر شما میوه 
تازه مصرف نمی کنید این میزان را 2 برابر 
را  خشک،  بادام،آلوی  فندق،  کنید.گردو، 

در برنامه غذایی تان داشته باشید.

آز آن جایی که برای سالم نگه داشتن دستگاه گوارش 
مشکل  بروز  از  را  افراد  این  بدن  باید  باردار،  زنان 
خرما  میوه  داشت، پس مصرف  نگه  امان  در  یبوست 
که دارای مقدار فیبر باالیی است، گزینه خوبی خواهد 
بود. عالوه بر این موارد، مصرف میوه خرما می تواند 
سطح کلسترول خون مادران باردار را تنظیم نموده و 

بدن این افراد را از ابتال به انواع عفونت ها محافظت 
خطر  معرض  در  مادران  بارداری،  روند  آغاز  با  نماید. 
ابتال به فشار خون و دیابت دوران بارداری قرار دارند 
که مصرف فیبر زیاد در این دوره حساس کمک خواهد 
کرد تا از بروز این مشکالت در بدنشان جلوگیری کنند. 
در  خرما  میوه  مصرف  که  نکنید  فراموش  نهایت،  در 

دوران بارداری، برای حفظ وزن متعادل زنان نیز بسیار 
مفید است.به دلیل این که اغلب زنان در دوران بارداری 
خود، بیش از حد گرسنگی می کنند، پس مصرف فیبر 
زیاد می تواند احساس گرسنگی را در بدن آن ها کنترل 
مدت  یک  برای  را  معده  بودن  پر  احساس  و  کرده 

طوالنی فراهم می کند.

کنترل وزن در بارداری با خرما

کشف 150میلیوني احشام قاچاق در شهرستان درمیان

فرمانده انتظامي شهرستان درمیان از کشف 35رأس احشام قاچاق در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ محمود زال بیگي گفت:مأموران انتظامي بخش گزیک هنگام کنترل محورهاي عبوري 
به یک دستگاه کامیونت حامل احشام مشکوک شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند.

سرهنگ زال بیگی افزود:مأموران در بازرسي از خودرو تعداد35 رأس گوسفند که فاقد مجوز از 
دامپزشکي بود کشف کردند و کارشناسان ارزش ریالي این محموله قاچاق را 150میلیون ریال 
برآورد کردند.وی تصریح کرد:در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.فرمانده انتظامي درمیان اظهار داشت:با 
انسان و در واقع مشترک  از بیماري هاي خطرناک قابل سرایت به  توجه به این که بسیاري 
بین دام و انسان است،جابجایي و نقل و انتقال این گونه احشام بدون مجوز بهداشتي مي تواند 

سالمت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

مشاجره در تلگرام به قتل جوان 20 ساله ختم شد 

سرهنگ مجید خان آرمویی فرمانده انتظامی عباس آباد با 
بیان اینکه نوجوان 15 ساله عباس آبادی جوان 20 ساله 
در فضای  دو  این  رساند گفت:  قتل  به  را  سلمان شهری 
مجازی درباره موضوعی مشاجره کردند و در ادامه مشاجره 
را به دیدار در خیابان واگذار کردند.وی افزود:در این دیدار 
عباس  ساله   15 نوجوان  شد  ختم  گروهی  دعوای  به  که 
که  زد  ساله ضربه   20 جوان  گردن  به  تیز  شی  با  آبادی 
مقتول هنگام انتقال به بیمارستان بر اثر خون ریزی جان 
نیروی  به  را  خود  قاتل  افزود:  آرمویی  باخت.سرهنگ 

انتظامی معرفی کرد و بازداشت شد.

زندان پایان راه سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو 

فرمانده انتظامي شهرستان طبس گفت:سـارق تجهیـزات داخل خودرو شهرستـان در کمتر 
از پنج ساعت شناسایي و دستگیر شد. سرهنگ »محسن جاللیان«در تشریح این خبر گفت:با 
اعالم شکایت یکي از شهروندان مبني بر سرقت لوازم داخل خودرو،بالفاصله بررسي موضوع 
در دستور کار مأموران قرار گرفت. وي افزود:مأموران هنگام گشت زني در سطح شهر متوجه 
بازبودن درب خودرو یکي از شهروندان شدند که بالفاصله به محل مراجعه و مشاهده کردند 
که یکي از سارقان سابقه دار در حال سرقت لوازم داخل خودرو مي باشد.سرهنگ جاللیان 
به کالنتري منتقل  اموال مسروقه  به همراه  را دستگیر و  تصریح کرد:مأموران سریعا وي 
کردند که سارق در اظهارات خود به چهار فقره سرقت تجهیزات و لوازم داخل خودرو اعتراف 
کرد.فرمانده انتظامي شهرستان طبس بیان داشت:متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني به دادسرا معرفي وسپس روانه زندان شد.

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     
32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 
تـوکــل

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

پرشین سابق
 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین

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

 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل 
فاطمـــــی

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی ، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج۷ و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616۷56-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

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

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

سینمـا فردوسـی
سالم بمبئــی

شروع 
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100 درصد 
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    اطمینان مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی به مشترکان

 ایرنا - مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی، گفت: با توجه به مدیریت مصرف، تدابیر اتخاذ شده و همکاری مشترکان نگرانی بابت گاز مصرفی خانگی، تولیدی و صنعتی در استان وجود ندارد.
فرشید دشتی،افزود: با توجه به روحیه تدین مردم استان برای صرفه جویی در مصرف خصوصا انرژی و نبود مشکلی در تامین گاز مشترکان، مردم از این نعمت خدادادی درست استفاده کنند.

 وی یادآور شد: بیشترین مصرف گاز استان مربوط به نیروگاه است که مدیریت آن از طریق دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام می شود.
پنجشنبه* 16 دی 1395 * شماره 3690

7
فراخوان المان
 نوروز 96 اعالم شد

از  آوا  با  گفتگو  در  بیرجند  شهردار  مالیی- 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر   96 نوروز  المان  فراخوان 
 4 روی  بر  توانند  می  هنرمندان  و  شهروندان 
 موضوع بهار و نو شدن طبیعت ، نوروز و سنت های
مربوط به آن ، فرهنگ و هویت بومی شهر بیرجند 
، محیط زیست طبیعت بیرجند در نظرگرفته شده 
است.عباسعلی مدیح مهلت ارسال آثار را از 20دی 
امسال تا 25همین ماه اعالم کرد و افزود: هنرمندان 

آثار خود را به شهرداری بیرجند ارسال کنند. 

 جمع آوری سگ های سالم در شهر 

بیرجند  شهرداری  خدمات  معاون  خزاعی- 
عنوان کرد : جمع آوری سگ های سالم در شهر 
کار  دستور  در  حیوانات  این  ساماندهی  منظور  به 
شهرداری قرار دارد. خانزاد در گفتگوی اختصاصی 
با آوا  افزود:اکنون زمینی به مساحت 650 متر مربع 
مجاورت  در  بالصاحب  سگهای  نگهداری  برای 
آماده  و  کشی  فنس  شهرداری،  زباله  دفن  سایت 
شده است.وی تصریح کرد:برابر دستورالعمل ابالغی 
وزارت کشور و مصوبه شورای اسالمی شهر بیرجند، 
تفاهم نامه ای در قالب امر زنده گیری و همچنین 
عقیم سازی و نگهداری سگهای بالصاحب با بخش 
خصوصی منعقد گردیده است و زمینی برای احداث 
مکان جدید  در ظلع شرق) کیلومتر 6(جاده  شوشود  
تحویل که در حال انجام مراحل قانونی می باشد. 
وی با اشاره به اینکه اکنون تعداد 80 قالده سگ 
در پناهگاه ها  نگهداری می شوند گفت: افرادی 
که در امر زنده گیری همکاری دارند از طرف مرکز 

بهداشت شهرستان واکسینه می شوند.
از  تفکیک  سگ های سالم   یادآورشد:  خانزاد 
سگهای بیمار ، با همکاری دامپزشکی شهرستان 
جمعیت  کنترل  دستورالعمل  برابر  و  شده  انجام 
حیوانات ناقل بیماری به انسان، سگهای سالم  پس 
از واکسیناسیون به بخشهای خصوصی و سمن های 

مربوطه واگذار می شود.

سهم 10 درصد   استان از پروژه های 
اقتصادی مقاومتی بزرگراه ها و باند دوم    

خراسان  وشهرسازی  راه  مدیرکل  خبر-  گروه 
جنوبی با اشاره به افزایش دو برابری اعتبار باندهای 
دوم استان در سال 93 گفت: افزون بر 10 درصد 
پروژه های اقتصادی مقاومتی در بزرگراه ها و باند 
دوم مربوط به خراسان جنوبی است.مهدی جعفری 
ادامه داد: 125 کیلومتر ازباندهای دوم استان که در 
سیستم »نیپا« نیز ثبت شده و در 2 کریدور اصلی 
استان قرار دارد، جزو پروژه های اقتصاد مقاومتی 
است.وی یادآور شد: عالوه بر این  74 کیلومتر دیگر 
اقتصاد  های  پروژه  فهرست  در  استان  ازراههای 
مقاومتی قرار دارد که شامل باند دوم و راه اصلی است 
که تخصیص در پروژه های اقتصاد مقاومتی و تامین 
 قیر در اولویت قرار دارد. وی در مورد پروژه های 
مصوب سفر رئیس جمهوری که در سوم دیماه سال 
1393 به استان انجام شد، نیز گفت: از احداث 100 
کیلومتر باند دوم که در دو کریدور اصلی استان قرار 
دارد تاکنون 70 کیلومتر آن انجام شد و تا پایان سال 

مالی 95 تعهد سفر به اتمام می رسد.

بازدید سرمایه گذاران افغانستانی از 
منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

سرمایه  و  اقتصادی  معاون  خبر-  گروه   
گروهی  گفت:  اقتصادی   ویژه  منطقه  گذاری 
به  افغانستان  کشور  گذاران  سرمایه  از 
های ظرفیت  و  ها  قابلیت  با  آشنایی   منظور 
اقتصادی خراسان  سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
زارعی  حسین  شدند.  منطقه  این  راهی  جنوبی  
افزود : 460 کیلومتر مرز مشترک استان خراسان 
ترین  امن  عنوان  به  افغانستان  کشور  با  جنوبی 
هایی مزیت  و  ها  فرصت  کشوراز  شرقی   مرز 
 است که استفاده از آن می تواند منجر به توسعه 

استان خراسان جنوبی و کشور افغانستان گردد. 

1۴9 بازی غیر مجاز از گیم نت ها و 
فروشگاه های خراسان جنوبی کشف شد

 
مهر- مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبی 
با اشاره به فعالیت 51 گیم نت و فروشگاه عرضه 
 محصوالت فرهنگی در استان گفت: در بازرسی های
 انجام شده 149 مورد بازی غیر مجاز کشف شده 
المللی  بین  بنیاد  اینکه  به  اشاره  با  است.محبی 
بازی های رایانه ای کشور وظیفه نظارت و پاالیش 
بازی های رایانه ای کشور را دارد، گفت: تا کنون سه 
هزار و 500 بازی غیر مجاز در کشور شناسایی شده 
و دو هزار بازی بعد از ویرایش و دوبله به بازار عرضه 
شده است. رئیس بنیاد بین المللی بازی های رایانه نیز 
 بابیان اینکه 75درصد کاربران بازی های رایانه ای
آینده ای  در  گفت:  هستند،  پذیری  آسیب  سن  در 
نزدیک بحران بازی های غیر مجاز دامن گیر جامعه 
خواهد شد. خسرو کردمیهن با اشاره به اینکه یکی 
از آفت های مهم بازی های غیر مجاز این است که 
کاربر جزئی از بازی می شود، افزود: هم زاد پنداری 

در بازی ها خطر بسیار جدی است.

دولت هزار میلیارد ریال برای خسارت 
سرمازدگی به استان داد

جبران  برای  ریال  میلیارد   1000 خبر-  گروه 
خسارات ناشی از سرمازدگی به بخش کشاورزی 
جلسه  در  یافت.  اختصاص  جنوبی  خراسان 
رییس  ریاست  به  که  دولت  هیات  روزگذشته 
جمهور، برگزار شد، هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات ناشی از 
سرمازدگی به بخش کشاورزی خراسان جنوبی با 
اولویت محصول زعفران و انار در شهرستان های 

فردوس، بشرویه و سرایان اختصاص یافت.

۲۵00 پرونده در هسته های گزینش 
خراسان جنوبی بررسی شد

گزینش  هسته  سرپرست  مهر- 
بررسی  از  جنوبی  خراسان  استانداری 
های هسته  در  پرونده   500 و  هزار   دو 
گزینش استان طی سال جاری خبر داد. محمود 
خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  در  عربی 
جنوبی با اشاره به وجود بالغ بر 70 دستگاه اجرایی 
تنها  تعداد  این  از  بیان کرد:  در خراسان جنوبی، 

هفت دستگاه دارای هسته گزینش هستند.
 نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز گفت: 
گزینش افراد در هر مکان، سازمان و دستگاهی 
باید مطابق با آرمان های دین، انقالب و مکتب 
اهل بیت باشد.آیت ا.. سید علیرضا عبادی اظهار 
عدالت  اجرای  اسالمی  انقالب  آرمان  داشت: 
خوبی  به  اساسی  قانون  در  این  و  بود  جامعه  در 
منکعس و اسوه آن نیز در چارچوب فرامین مقام 
معظم رهبری برای دوست و دشمن واضح است.

بهره مندی ۲600 نفر از
 خدمات مشاوره ای تامین اجتماعی

مهر- مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی 
خدمات  از  نفر   646 و  هزار  دو  مندی  بهره  از 
مشاوره ای این سازمان در استان طی چهارماهه 
گذشته خبر داد. مجید درویشی اظهارکرد: مرکز 
به  اجتماعی  تامین  پاسخگویی  و  اطالع رسانی 
از  تلفنی  تماس های  پاسخگوی  مستقیم  صورت 
اینکه  بیان  با  وی  است.    1420 شماره  طریق 
بیشترین خدمات مشاوره ای مربوط به حوزه فنی 
مدت  این  طی  گفت:  است،  بوده  شدگان  بیمه 
920نفر در زمینه مسائل مرتبط با حوزه فنی بیمه 

شدگان مشاوره گرفته اند.

یخبندان در راه است

از  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل  مهر- 
کاهش محسوس دمای استان طی سه روز آینده 
خبر داد.علیرضا خندان رو بیان کرد: طی سه روز 
آینده دمای هوا در اغلب نقاط خراسان جنوبی تا 
از  یابد.وی  می  کاهش  گراد  سانتی  درجه  شش 
وقوع پدیده یخبندان در سه روز آینده خبر داد و 
افزود: همچنین در 24 ساعت آینده برای برخی 
نواحی شرقی استان مانند سربیشه و حاجی آباد، 

افزایش موقت ابر را پیش بینی می کنیم.

  اعتباری برای اجرای طرح تعادل بخشی 
آبهای زیرزمینی تخصیص نیافت

 
منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
برداشت های  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
اضافه آب سبب فرونشست عمیقی در دشت های 
ابتدای  از  گفت:  است  شده  سرایان  و  فردوس 
اجرای  برای  اعتباری  هیچ  تاکنون  امسال 
زیرزمینی  آب های  تعادل بخشی  و  احیا  طرح 
است.حسین  نیافته  اختصاص  جنوبی  خراسان 
تمام  سرایان  شهرستان  در  داشت:  اظهار  امامی 
چاه های کشاورزی غیرمجاز تعیین تکلیف شد و 
این شهرستان مجهز  چاه های کشاورزی  تمامی 
اضافه  باید  گفت:  وی  شدند.  هوشمند  کنتور  به 
برسد  حداقل  به  دشت  این  از  آب  برداشت های 
برای  جدی  تهدید  زمین  فرونشست های  چون 

دشت های خراسان جنوبی است.
 

 سینماهای خراسان جنوبی 
بیش از ۴90 میلیون ریال فروش داشتند

 
اداره  سینمایی  و  هنری  امور  تسنیم-معاون 
با  ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  کل فرهنگ و 
بیان اینکه اکران فیلم ها در خراسان جنوبی رو به 
افزایش است گفت: در آذرماه 495 میلیون و 920 
هزار ریال فروش بلیط سینماهای خراسان جنوبی 
بوده است.  سید علی زمزم  اظهار داشت: در حال 
فردوس،  بیرجند،  شهرهای  در  سینما   7 حاضر 
وی  است.  دایر  نهبندان  سرایان،  طبس،  قاین، 
سینمایی  فیلم  ماه  دی   18 شنبه  از  کرد:  بیان 
در  طالبی  ابوالقاسم  ساخته  ایران”  “یتیم خانه 

سینما فرهنگ طبس اکران می شود.

 معاون بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سپاه پاسداران:

برخورداری خانواده 250بیمار از خدمات موسسه خیریه امدادگران سرطانی عاشورا
آموزش  و  بهداشت،درمان  معاون   - ایرنا   
 250 خانواده  گفت:  پاسداران  سپاه  پزشکی 
بیمار، تحت پوشش موسسه خیریه امدادگران 
در  بیماران  به  و  دارند  قرار  عاشورا  سرطانی 
مجتمع بهداشتی ، درمانی شهدا خدمت رسانی 
می شود.دکتر احمد عبدللهی در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی ، افزود: موسسه 
امدادگران عاشورا را فرزندان انقالب و بهیاران 
ایثارگر هشت سال دفاع مقدس برای حمایت 

از بیماران سرطانی پایه ریزی کردند و امروز 
است.  وی  فعال  استان  در 29  موسسه  این 
اظهار کرد: تامین خدمات و هزینه های درمانی 
این گروه از بیماران بر عهده دولت است، با 
توجه به گستردگی فعالیت بهداشتی درمانی 
از  تعدادی  دولتی،  در بخش  بودجه  کمبود  و 
چنین  حضور  هستند،  پوشش  تحت  بیماران 
موسسه های حمایتی کمک های زیادی به 
خانواده های این بیماران می کند.وی ادامه داد: 

مردم خراسان جنوبی از دیر باز در عرصه های 
انقالب، فعالیت های مذهبی و نیز والیتمداری 
پیشگام بودند و این امر استان را به پایگاه تشیع 
واقعی در کشور تبدیل کرده است.عبداللهی در 
ادامه عنوان کرد: خدماتی که در مجتمع های 
درمانی سپاه انجام می شود با تخفیف های 
ویژه ارایه می شود چون خراسان جنوبی استانی 
کمتر برخوردار است. همچنین نماینده ولی فقیه 
در خراسان جنوبی، در این دیدار گفت: سپاه در 

هر جایی که حضور پیدا کند، مایه خیر و برکت 
است و این مهم برای مردم قابل لمس است.

 ، عبادی  علیرضا  سید  االسالم  حجت 
نقاط  از  هم  را  سپاه  درمانی  رسانی  خدمت 
ارزشمند این مجموعه دانست و عنوان کرد: 
باید در زمینه درمانی در برخی مسایل  آنچه 
ها  رسانه  برخی  نوشته  به  شد،  می   محقق 
کامل صورت نپذیرفته که باز هم اقدام سپاه در 

این زمینه قابل قدردانی است.

خراسان  آوا  روزنامه  مالیی-  مصطفی 
دارد  که  خبری  رسالت  جهت  در  جنوبی 
مطالبه گری حق مردم از مسووالن را وظیفه 
 خود می داند و پیرو خبرها و گزارش های 
نهبندان  توسعه  طرح  مورد  در  که  مکرری 
همچنین  و  کرده  چاپ  مسووالن  از 
معاون  نوبخت  از  ما  خبرنگار  گری  مطالبه 
برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس 
مطبوعات،  نمایشگاه  در  کشور  بودجه   و 
مالقات های سید علی اکبر پرویزی استاندار 
و پیگیری های نمایندگان مردم در مجلس 
سازمان  ستادی  و  عملیاتی  گروه  باالخره 
به  روزه  دو  سفر  در  کشور  بودجه  برنامه 
، معدنی  های  ظرفیت  از  تا  آمدند   نهبندان 
این  مظلومیت  و  محرومیت   ، گردشگری   
همانطور  کنند.  بازدید  نزدیک  از  شهرستان 
سال  در  رهبری  معظم  مقام  دانید  می  که 
78 سفری که به نهبندان داشتند برای طرح 
اختصاص  30میلیاردتومان  نهبندان  توسعه 
داده بودند اما طبق گفته مسووالن استانی و 
تخصیص  تومان  تاکنون15میلیارد  کشوری 

یافته است.

ابراز نگرانی از وضع نهبندان

از  را  مسوول  مقامات  این  سفر  نتیجه 
با  که  اجتماعی   ، سیاسی  معاون  محمدی 
حفظ سمت معاون عمرانی فرمانداری نهبندان 

اینکه  به  اشاره  با  وی  شدیم.  جویا  است 
گذشته  سال  در  نهبندان  شهرستان  بودجه 
 ، بود  شده  نظرگرفته  در  تومان  27میلیارد 
عنوان کرد: در این رقم امسال به 23میلیارد 
تومان کاهش پیدا کرده است که ما اعتراض 
با  کردیم.محمدی  اعالم  جلسات  در  را  خود 

و  برنامه  سازمان  مسئوالن  از  ما  اینکه  بیان 
مانده  باقی  تومان  15میلیارد  کشور  بودجه 
 ، را هم مطالبه کردیم  نهبندان   طرح توسعه 
این  بودجه  معاون  شاهی  عرب  خانم  افزود: 
سازمان با ابراز نگرانی و همدردی در این جلسه 

گفت: که به هیچ وجه این ردیف اعتباری حذف 
نشده بلکه به ردیف های اعتباری خاص انتقال 
یافته و نباید بر اساس قانون امسال اعتباری 
کمی به نهبندان می دادند بلکه باید 17درصد 
افزایش می داشت. معاون عمرانی فرمانداری 
نهبندان با بیان اینکه بهدانی معاون سازمان 

برنامه و بودجه استان هم در این جلسه شرکت 
اولین  در  مقررشد  کرد:  خاطرنشان  داشت، 
استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه 
شود.محمدی  بررسی  و  مطرح  موضوع  این 
مقرر  بودجه کشور  معاون  تاکید  با  یادآورشد: 
سال  در  نهبندان  اعتبارات  تخصیص  شده 
آینده بیشتر دیده شود. وی با اشاره به اینکه 
جباری معاون توسعه روستایی و معاون طرح 
آمایش سرزمین و امور برنامه ریزی سازمان 
برنامه و بودجه کشور هم در این سفر دو روزه 
بازارچه  از  میهمانان  کرد:  ،بیان  حضورداشت 
دوکوهانه ، چند معدن و کویر دهسلم بازدید 
و آبرسانی سیار را در روستاها مشاهده کردند 
که چندین جلسه فشرده از ساعت 6عصر تا 9 
شب در فرمانداری برگزار کردیم و قول هایی 

هم داده شد.

مسئوالن شهرستانی
 زیر بار وعده های سرخرمن نرفتند

تلفنی با مدیر دفتر دکتر نظر افضلی نماینده 
مردم نهبندان و سربیشه درهمین باره گفتگو 
کردیم که وی با اشاره به سخنان مسئوالن 

سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: باید 
اعتبار طرح توسعه نهبندان در اختیار سازمان 
گرفت چون  قرار می  استان  بودجه  و  برنامه 
ماده قانونی دارد و مقررشد پیگیر موضوع شوند. 
سازمان  مسووالن  کرد:  خاطرنشان  خیرخواه 
برنامه و بودجه کشور وعده 100میلیارد تومان 
اعتبار را به ما دادند که هنوز در مجلس است و 
اگر در مجلس رای بیاورد تخصیص خواهند داد 

که مسئوالن شهرستانی زیر بار نرفتند.

گفتگوی نظرافضلی با معاون 
مناطق محروم رئیس جمهور

با پرفسور نظرافضلی  تلفنی هم  گفتگویی 
داشتیم  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
و  بود  مجلس  در صحن  اینکه  وجود  با  وی 
 الیجه بودجه 96 ماده 87 را بررسی می کرد
 اما جواب ما را داد.این نماینده مجلس عنوان 
کرد: در مورد اعتبارات استانی و به ویژه نهبندان 
محروم  مناطق  معاون  رضوی  با   وسربیشه 
مغفول  مورد ظرفیت های  در  رئیس جمهور 
مانده استان گفتگو کردم که وی قول های هم 

داد که تا عملیاتی نشود بیان نمی کنم.

 معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در نهبندان:

بودجه نهبندان باید 17درصد افزایش می داشت نه کاهش !

 مالیی- معاون اول رئیس جمهور از معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم خواست وقت 
ویژه ای برای روستاهای خراسان جنوبی بگذارد 
این  در  زا  اشتغال  طرح های  اجرای  برای  و 
روستاها  برنامه ریزی کند تا منجر به بهبود 
شود.دکتر  روستاها  این  مردم  معیشتی  وضع 
نظرافضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه از 
دیدار مجمع نمایندگان مجلس استان و سید 
علی اکبر پرویزی استاندار با جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در 
امورمجلس خبر داد و عنوان کرد: هر نماینده از 
وضع منطقه انتخابی خود گزارش کوتاهی داد.

مسائل  جلسه  این  در  وی،  ی  گفته  به 
آهن،  راه  از  نبودن  برخوردار  خشکسالی، 
شدن  خالی  و  سرانه  درآمد  بودن  پایین 
خواستار  که  بود  جلسه  محوریت  روستاها 

توجه ویژه دولت برای رفع محرومیت های 
استان شدیم.

کرد:  خاطرنشان  مجلس  نماینده  این 
استاندار گزارشی از وضع استان و کارهای 

کرد  ارائه  مشکالت  حل  برای  شده  انجام 
عمان  دریای  از  آب  انتقال  طرح  گفت:  و 

در  و  است  مطالعه  دست  در  استان  به 
کارهایی  آب  منابع  کمبود  با  مقابله  زمینه 

همچون طرح های آبیاری تحت فشار اجرا 
می شود.

متکی بودن به بودجه دولت برای 
ایجاد ریل سال ها زمان خواهد برد

جهانگیری با اشاره به درخواست نمایندگان 
مردم استان مبنی بر ایجاد راه آهن بیان کرد: راه 
آهن یکی از نیازهای اصلی برای توسعه حمل 
و نقل است اما اگر بخواهیم به بودجه دولت 
 متکی باشیم، ایجاد خطوط ریلی سال های

 زیادی زمان خواهد برد به همین دلیل باید با 
استفاده از توان بخش خصوصی و پیمانکاران 
قوی اجرای این طرح ها را با سرعت هرچه 
بیشتر انجام دهیم.اسحاق جهانگیری در این 
متعددی  ظرفیت های  از  کرد:  عنوان  جلسه 
استان برای توسعه و رفع محرومیت ها داشتن 
افغانستان است که می تواند  با  مرز مشترک 

تجارت  حوزه  در  فراوانی  فرصت های شغلی 
مرزی ایجاد کند.

خراسان جنوبی محور توسعه 
صادرات افغانستان

به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
امروز  افزود:  استان  در  آب  منابع  محدودیت 
دیگر باید بپذیریم که کشور با خشکسالی جدی 
مواجه است و در این شرایط، استانی همچون 
خراسان جنوبی که با کمبود جدی آب مواجه 
است، نباید به دنبال توسعه کشاورزی باشد بلکه 
باید با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، به 
دنبال تولید با رویکرد صادرات به افغانستان به 
عنوان یکی از کشورهای هدف صادرات ایران 
استان  معدنی  ظرفیت های  افزود:  وی  باشد. 

می تواند نقش موثری در توسعه ایفا کند.

در دیدار مجمع نمایندگان استان و استاندار با معاون اول رئیس جمهور عنوان شد:

تولید با رویکرد صادرات، نسخه جهانگیری  برای خراسان جنوبی

پیگیری آوا از مشکالت حاشیه نشینی استان ؛پیگیری آوا از مشکالت حاشیه نشینی استان ؛

نارضایتی مردم دستگرد از روند کند خدمات رسانیآموزشی فنی و حرفه ای به سکونت گاه های غیر رسمی هم رسید

حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  برزجی- 
خراسان جنوبی اظهار کرد: 154 نفر از ساکنان سکونت گاه 
 های غیر رسمی استان در 9ماهه سالجاری آموزش های 
مهارتی را فراگرفتند حسین خوش آیند با اشاره به اینکه 
توان افزایی مهارتی افراد در تحقق اقتصاد مقاومتی حائز 
اهمیت است به آوا گفت : رشته های آموزش داده شده 
در سکونت گاه های غیر رسمی شامل؛ کابینت ساز چوبی 
ساده  مهارت های  نی،  و  چوب  سوخت نگار   ،2 درجه 

مشبک کار  مداربسته،  دوربین  و  دزدگیر  نصب  زیستن، 
درجه 2 و دوزنده کیف چرمی است.وی با اشاره به نقش 
جوانان  زایی  اشتغال  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش های 
تعامل و همکاری  فاقد مهارت عنوان کرد: همفکری، 
دستگاه های متولی، توانمندسازی اقشار جامعه به ویژه 
موثرترین  از  به عنوان یکی  دراشتغالزایی  قشر محروم 
راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه تنها راه 

حل معضالت حاشیه نشینی و بیکاری است.

امین جم- عضو شورای روستای دستگرد  با اشاره 
به الحاق ساخت و ساز های جدید این روستا به طرح 
این  به  رسانی  خدمت  گفت:  گذشته  سال  از  هادی 
است.علیرضا  پیگیری  حال  در  مسکونی  واحدهای 
دستگردی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه مردم 
از روند کند خدمات رسانی ناراضی هستند،خاطرنشان 
کرد: به دلیل کمبود بودجه، رسیدن امکانات به کندی 
پیش می رود که همین موضوع باعث نارضایتی مردم 

از 4  با اشاره به سکونت بیش  روستا شده است.وی 
متاسفانه  کرد:  اظهار  دستگرد  روستای  در  نفر  هزار 
این  به  جمعیت  رشد  تناسب  به  امکانات  و  منابع 
منطقه وارد نشده است. وی مشکل آب در روستای 
آبی  منبع  افزود:  و  داد   قرار  اشاره  مورد  را  دستگرد 
جمعیت  برای   84 سال  در  خصوصی  صورت  به  که 
100 خانوار تعبیه شده بود هم اکنون باید جوابگوی 

جمعیتی بالغ بر هزار خانوار باشد. 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت  زنده یاد ابوالفضل علیزاده 
مراسم یادبودی امروز پنجشنبه 95/10/16 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی 

برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.
خانواده های: علیزاده ، مالکی و سایر بستگان

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی  به شرکت  گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به شرکت  گلسافر )پروژه ساخت کارخانه کویرتایر(  فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای  امیرعباس 
حسینی با کد شناسایی بیمه 68917426 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی استادکار  داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی
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صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
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پیامبر صلی ا... علیه و آله فرمودند:
َماِء    إِنَّ الُْبیوَت الَِّتی یَصلَّی فِیَها بِاللَّیِل َو یْتلَی فِیَها الُْقْرآُن تُِضی ُء ِلَْهِل السَّ

رِّی ِلَْهِل الْْرض کَما تُِضی ُء الْکَواکُب الدُّ
همانا خانه هایی که در آنها نماز شب و قرآن  خوانده می شود آسمان را روشن 

می کند همان طوری که ستارگان  دّری زمین را روشن می نماید.
)إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، 92(

تضمینی وجود ندارد هر رئیس جمهوری 
برای دوره دوم هم تأیید شود

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در 
مورد تایید صالحیت روسای جمهور در دوره دوم 
گفت:  هیچ تضمینی در این جهت نبوده و نیست. 
صالحیت  ادوار  همه  در  نگهبان  شورای  قانونا 
بررسی کرده  روسای جمهور مستقر را هم دقیقاً 
است. حاال در این چند دور گذشته نتیجه مثبت 
قانونی و همیشگی شورای  این رویه  بوده است. 
نگهبان بوده و طبیعتاً همیشه هم اجرا خواهد شد.

خبر کرباسچی از رونمایی  کاندیدای
  کامال اصالح طلب در سال ۱۴۰۰

اندازه  به  اصولگرایان  گفت:  کارگزاران  دبیرکل 
می توانند  که  دارند  افرادی  دست،  انگشتان 
با  کرباسچی  شوند.  جمهوری  ریاست  کاندیدای 
از  بیش  اصالحات  جریان  در  حداقل  اینکه  بیان 
دارند که می  در ذهن ها وجود  افرادي  انگشتان، 
 توانند برای ریاست جمهوری کاندیدا شوند، افزود :
امیدوار هستیم که از این چهره ها در انتخابات 1400 
بهره ببریم. این چهره ها شخصیت هایی هستند که 
حتی نهادهای نظارتی هم با آنها مشکلی ندارند و 

برای مدیریت کشور مناسب هستند.

دولت در مذاکرات به نظرات رهبری توجه 
می کرد برجام به نافرجام نمی رسید

اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام  صدیقی، 
دولت باید تمام اقدامات خود را با نظرات رهبری 
به  مذاکرات  در  مسئوالن  اگر  گفت:  ببرد،  پیش 
برنده  امروز  کردند،  می  توجه  رهبری  نظرات 
مذاکرات ایران بود نه اینکه برجام، نافرجام می شد.

حمید ابوطالبی: کاندیداهای انتخابات 92 
دخل و خرج انتخاباتی شان را اعالم کنند

از  استقبال  با  رئیس جمهور  دفتر  سیاسی  معاون 
بیت المال  حساب های  خرج  و  دخل  اعالم  طرح 
کاندیداهای  گفت:  نظام،  مسئوالن  دریافتی  و 
انتخابات سال 92 هم دخل و خرج انتخابانی شان 
را علناً اعالم کنند تا مشخص شود به چه کسانی 
نوشت: همه  است. وی  بیت المال کمک شده  از 
صمیمانه در این »انتظار ملی« نشان دهیم: آن را 
که حساب پاک است / از محاسبه چه باک است.«

تذکر نمایندگان به روحانی درباره فریدون

به رئیس جمهور،  نماینده مجلس در تذکری   4۶
خواستار برخورد با حسین فریدون و معرفی وی 
در  اتهاماتش  به  رسیدگی  برای  قوه قضائیه  به 
زمینه مفاسد اقتصادی شدند. در این تذکر آمده 
است: با توجه به مدارک واصله از جناب عالی و 
زمینه  اغماض  بدون  می رود  انتظار  قضائیه  قوه 

حضور پررنگ استان در نمایشگاه توانمندی های روستائیان و عشایر تهران  عکس: عباسیعکس روز رسیدگی به اتهام ایشان را فراهم آورید.

بدون پذیرش پرداخت دیه شهدای منا 
نباید توافقی درباره حج صورت گیرد

نایب رئیس مجلس گفت: بدون پذیرش پرداخت 
جانب  از  و حج سال ۶۶  منا  فاجعه  دیه شهدای 
توافقی درباره مراسم حج صورت  نباید  عربستان 
این  در  اگر  افزود:  همچنین  مطهری  علی  گیرد. 
خصوص دعوتی از سوی عربستان صورت گرفت، 
باید آن را بپذیریم، چرا که این دعوت نشانه نرمش 
در سیاست عربستان است که به نظرم باید استقبال 
کنیم. وی اظهار داشت: اکنون فرصت خوبی است 

که حق خود را از عربستان سعودی بگیریم.

موشک های تهران کشورهای خلیج فارس 
را پیش از هر اقدامی نابود می کند

جنگ  ماهیت  درباره  اگر  نوشت:  پالسی  فارین 
اول  ما سوال کنید در درجه  از  ایران و سعودی 
از خواننده می خواهیم که دقیق تر نگاه کند چرا 
که این جنگ در جریان است. این نشریه نوشت: 
در سال آینده احتماال باید منتظر باشیم که هر دو 
طرف نیروهای نظامی اش را علیه دیگری تقویت 
کند. این می تواند زنگ خطر باشد. نیروی هوایی 
کشور  این  کلیدی  متحدان  و  سعودی  پیشرفته 
اند.  پیدا کرده  توانایی زیادی  امروز  امارات  نظیر 
ایران می تواند با راکت های قاره پیما و موشک 
های دور بردش سواحل خلیج فارس را قبل از هر 

اقدامی از سوی این کشورها نابود کند.

قالیباف و نیکزاد شانس رای آوری باالیی دارند

معتقد  اسالمی  شورای  مجلس  اصولگرای  نماینده   
بالقوه  کاندیدای  یک  علیه  تخریب ها  وقتی  است: 
ریاست جمهوری بیشتر می شود،  نشان می دهد که او 
در نظرسنجی ها از اقبال خوبی برخوردار است. مصری 
نظر  خواص  جوامع  در  نظرسنجی ها  برابر  اگر  افزود: 
بدهیم،  آقای قالیباف اقبال بیشتری دارد، آقای نیکزاد هم همین طور است. 

این نظرسنجی ها را هر دو طیف انجام می دهند.

حق مردم است بدانند اموال شان  توسط چه کسانی در اختیار زنجانی قرار گرفته است

رئیس جمهور گفت: در پرونده بابک زنجانی که حدود 2.7 میلیارد دالر از بیت المال به یغما رفته، حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم 
از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال االن کجاست؟ 
روحانی افزود: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی تدبیری، منافع مردم 
حراست نمی شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسئولیت 

بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.الزم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکالت عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.

کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی دروغ است 

مشاور رئیس جمهور درباره مدعی شدن بابک زنجانی 
است،  کرده  کمک  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  که 
به ستاد  بابک زنجانی  این است که  اگر منظور  گفت: 
است  دروغ  حرف  این  کرده  کمک  روحانی  انتخاباتی 
چون ما در ستاد انتخاباتی حساب هایمان روشن بود. 
ترکان تصریح کرد: ما اعالم کردیم که آمادگی داریم مخارج را اعالم کنیم به 

شرطی که همه کاندیداها این کار را بکنند. 

این  گفت:  قضائیه  قوه  اول  معاون 
از  که  شنویم  می  را  مطلب  یک  روزها 
برخی  و  است  خوب  بسیار  جهت  یک 
موارد برخورد ابزاری می شود مثال می 
توجه  باید  ولی  بود  شفاف  باید  گویند 
فرق  نمایی  شفافیت  با  شفافیت  کرد 
در  دانیم  می  محرم  را  مردم  اگر  دارد. 
متاسفانه  دارد؟  مرز  یا  است  چیز  همه 
عنوان  به  شفافیت  از  انتخابات  ایام  در 
ابزار استفاده می کنند. مثال وقتی راجع 
می آوریم،  توجیه  است  خودمان  به 
می شود  دیگری  به  مربوط  وقتی  ولی 
موضوع را به اوج می بریم. وی با اشاره 
دولت  آیا  گفت:  امنیتی  موضوعات  به 
شفاف  صورت  به  را  قراردادها  همه 
برجام  در  مثال  نه؛  قطعا  می کند  مطرح 
افشا  وقتی  ولی  نگفتند  را  چیزها  خیلی 
می گفتند  ها  آمریکایی  یا  و  می شد 

می شدند.  اطالع رسانی  به   مجبور 
یا اینکه جواب بدهند همه بانک ها سود 
نیست. پس  این طور  ده هستند؟ حتما 

چطور پاداش های چندین میلیونی داده 
با اشاره  می شد؟ سخنگوی قوه قضائیه 
دلیل  به  مطالب  برخی  انتشار  عدم  به 

می خواهیم  اگر  گفت:  امنیتی  مسایل 
نکنیم  فریبکاری  بگوییم شفافیت، پس 
و با تفکیک کردن موضوعات محرمانه 
را  موضوعات  مردم،  برای  امنیتی  و 
شفاف کنیم لذا اگر تنها برای جلب آرا 
است موضوع فرق دارد. من از قول ایرنا 
حساب های  نوشته   رئیس جمهور  شنیدم 
من  لذا  شود؛  شفاف  باید  قضائیه  قوه 
اینجا می گوییم به مردم و همه کسانی 
این  می زنند  را  حرف  این  دانسته  که 
جمع  و  است  شفاف  کامال  ها  حساب 
نمایندگان  و  دولتمردان  از  کثیری 
مجلس طی 20 ساله گذشته در جریان 
موضوع هستند؛ تحلیل من این است از 
و  قوه  علیه  فشار مضاعفی  پیش  مدتی 
انتخابات  تا  برخی نهادها وارد کردند و 
ادامه می دهند چرا که قوه با دانه درشت 
در  منصبان  صاحب  و  ها  آقازاده  و  ها 

ببینید  شما  است.  برخورد  حال 
بازداشت  کسانی  چه  گذشته  هفته های 
شدند؟ محسنی اژه ای گفت: این فشارها 
و  شد  خواهد  بیشتر  خارج  و  داخل  از 
احتمااًل تا انتخابات ادامه خواهد داشت. 
یک  حاضرید  گفته اید  شما  افزود:  وی 
راه اندازی  خرج ها  و  دخل  برای  سامانه 
اعالم  دیگری  یا  بکنید؛  خوب  کنید؛ 
انتخاباتی مان  منابع  »حاضریم  کرده 
کردن  شفاف  به شرط  کنیم  شفاف  را 
می گویید  راست  اگر  خوب،  ؛  دیگری« 
معلوم  آن وقت  می گذارید؟  شرط  چرا 
می شود پول ها از کجا آمده است. االن 
انتخاباتی  ستاد  برای  می پرسم:  شما  از 
پول  چقدر  نفر  یک  جمهوری  ریاست 
میلیارد؛  20 از  باالتر  قطعًا  است؟   الزم 

آمده  کجا  از  پول  این  بگویید؛  شما 
است؟

در برجام خیلی چیزها را نگفتند ولی وقتی افشا می شد، می گفتند
محسنی اژه ای: قطعاً باالتر از 20 میلیارد برای ستاد انتخاباتی الزم است؛ بگویید این پول از کجا آمده است؟

پیشنهاد کواکبیان و الریجانی برای تشکیل 
»اتاق حل اختالف مسئوالن«

وزارت  از  بیمه سالمت  انتقال  بررسی  جریان  در 
گفت:  کواکبیان  مجلس،  در  بهداشت  به  کار 
زمانی  مالزی(  سابق  وزیر  )نخست  ماهاتیرمحمد 
که بین وزرایش بر سر موضوع سالمت اختالف به 
وجود آمد، آنها را در یک اتاق جمع کرد و به آنها 
24 ساعت مهلت داد که برای مردم در این باره 
تعیین تکلیف کنند. وی ادامه داد: چرا مسئوالن 
حل  تریبون  از  را  اختالف های شان  می خواهند 
کنند؟ یک جا بنشینید و اختالفات تان را حل کنید.

علی الریجانی در واکنش به این صحبت با خنده 
گفت: البد پیشنهاد شما این است که سران قوا 
را در یک اتاق جمع کنند، بلکه مساله حل شود. 
کواکبیان نیز در واکنش گفت: بله بله، اگر این طور 

باشد هم درست است. 

 پاسخ رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه

آیت ا...  اظهارات  به  نسبت  جمهور  رئیس   
ریاست جمهوری  بود  گفته  که  آملی الریجانی 
واکنش  کند  منتشر  را  خود  خرج های  و  دخل 
این  در  کوتاهی  متن  در  روحانی  داد.  نشان 
تشکیل  با  است  حاضر  دولت  است:  نوشته  باره 
را  تمام دخل و خرج و حساب هایش  سامانه ای، 
قوه قضائیه  انتظار است  مقابل  در  و  روشن کند 

نیز همه حساب های خود را روشن نماید.

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

   اقساط ۱2 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان   »بدون ضامن و پیش پرداخت«  
خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال به صورت محدود 
تاریخ اعزام : 95/۱۱/7 زمینی  با تسهیالت ویژه

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

تلفن: 32222265 - 32226749

واگذاري امتیاز از تعاوني مسکن 
کویرتایر به متراژ حدود 105 
مترمربع ، واریزي 26 میلیون 

آدرس پروژه: انتهاي خیابان شهید فهمیده 
تلفن: 05632448064 

09378764667

قابل توجه ادارات، بانک ها، شرکت ها، بیمه ها و غیره
فروش و تهاتر ملک تجاری در بهترین موقعیت خیابان طالقانی

09156038766

جناب آقای جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

نماینده مقام عالی وزارت ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده ، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری را از درگاه ایزد منان

 مسئلت می نماییم.

همکاران شما درهیئت امنای امامزاده سید نجم الدین حسین )ع( روستای گیو

شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت برای تکمیل کادر اداری خود نیازمند یک 
نفر کارشناس مهندسی پزشکی می باشد. 

متقاضیان با شماره 09151411550  یا 32395162 تماس حاصل فرمایند.

ثبت نام کربال - زمینی 
تاریخ اعزام : 95/۱۱/۱7

95/۱2/7 - هوایی

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  3222۴۱۱3

فروش منزل مسکونی در دو طبقه ، سفت کاری شده 
110 مترمربع ، شمالی، واقع در خیابان مقداد حاجی آباد

فی: توافقی    09155614531

قابل توجه کلیه اصناف و کسبه شهرستان بیرجند
با عنایت به مصوبه دولت با عنوان آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مقرر گردیده کلیه 

معامالت و خریدها منحصرا در بستر سامانه با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام شود لذا کلیه کسبه
 که تأمین کننده کاال و خدمات می باشند می بایست در سامانه مذکور عضو شوند. بدیهی است در غیر

 این صورت امکان فروش کاال و خدمات را به دستگاه های اجرایی نداشته و از شرکت این بازار
 محروم می شوند. برای کسب اطالعات بیشتر به اتحادیه های خود مراجعه نمایید.

اتاق اصناف مرکز استان

پیش فروش با سود مشارکت تا 26 درصد
فروش نقد و اقساط پژو 206 تیپ 2 با مدل 96

نمایندگی ایران خودرو 3۱۰2 حاجی پور

آگهی مناقصات شماره 95/۱8 - 95/۱7 

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکتموضوع مناقصه
 در مناقصه

خرید 50 سل باتری دو ولت 1000 آمپر سیلد 95/17
و 50 سل باتری دو ولت 1500 آمپر سیلد

57/000/000 ریال

خرید یک دستگاه یکسو کننده 48 ولت 95/18
1000 آمپر

70/000/000  ریال

شرط تهیه اسناد:  کلیه شرکت های واجد شرایط با  واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا 
شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/10/16 تا پایان وقت اداری 95/10/25 و تحویل اسناد پایان وقت 
اداری 95/11/5 و بازگشایی پاکت ها 95/11/10

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا 
واریز نقدی به حساب سیبا شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد. 
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- مخابرات خراسان جنوبی - اتاق 

شماره 124
تلفن تماس: 32424000-056    فاکس: 056-32424004

شرکت مخابرات خراسان جنوبی










