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رئیس دفتر مقام معظم رهبری : 
 خیال همه راحت باشد مقام معظم

رهبری در سالمت کامل هستند

آیت ا... موحدی کرمانی : 
نمی خواهیم کسی رئیس جمهور شود که به 

پول های غارت  شده بیت المال بی تفاوت باشد

نایب رئیس مجلس : 
روحانی ، ناطق نوری و الریجانی 

فهمیده اند حق با اصالح طلبان است

کمالی ، مشاور آیت ا... هاشمی  : 
روحانی باید برای جایگزین

هاشمی شدن، صبرش را زیاد کند

روحانی ممکن است به نخستین رئیس جمهور یک دوره ای در ایران تبدیل شود / دانشجو : کاندیدای ریاست جمهوری ۹۶ نمی شوم / توکلی : خطر نجومی بگیران بیشتر از اختالسگران است / معافیت 2 ساله بیمه ای کارفرمایانی که نیروهای جوان را استخدام کنند / تعیین تکلیف پدیده شاندیز امروز در وزارت کشور/ صفحه 2 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

حمایت و نظارت مستمر
حلقه مفقوده سرمایه گذاری

* سردبیر

پیشنیه   ، ریشه  هر  و  دارد  ای  ریشه  اتفاقی  هر 
. است  داشته  وجود  ایجادش  برای  ای  زمینه   و 
در سرمقاله روز گذشته خواندیم که مرگ و میر 
استان رشد  قلبی و عروقی در  بیماریهای  اثر  بر 
از علت آن را  فزاینده ای داشته است و بخشی 
پایین اجتماعی در استان  به دلیل استانداردهای 
 شناختیم . اینکه جامعه پر دغدغه است و استرس  ، 
قوت قالب این روزها شده و نشاط اجتماعی که 
اینها را  جای خود را به افسردگی داده ، و همه 
برای یک هشدار به متولیان امر گوشزد کردیم . 
از  بخشی  به  هستیم  مصمم  شماره  این  در  اما 
البته  اقتصادی در استان که صد  کج رفتاریهای 
باعث امراضی نظیر بی اعتمادی در مشارکت ها 
اشاره  گردیده   ... و  گذاری  سرمایه  در  تردید  و 
را  ایشان  باشد  مسئولین  در  همتی  اگر  و  کنیم 
در  و  آشنا  این مشکالت  علل  از  یکی  با  نسبت 

مسیر حل آن ، یاری دهیم . 
 در خراسان جنوبی تجربه های متفاوت از مشارکت های 
عمومی به چشم خورده است . آنجا که در حوزه 

اتفاقات خیر  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

همزمان با سراسر کشور توسط وزیر بهداشت انجام شد ؛

 بهره برداری از 96 تخت 
روانپزشکی در استان

سالمت  نظام  تحول  طرح  اجرای  راستای  در 
در  روانپزشکی  تخت   1000 افتتاح  با  همزمان 

کشور 96 تخت در استان ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

معلوِل»گزارش آوا« با 
همت خیرین استان به 
خانه جدیدش منتقل شد 
صفحه 3

امضای نمایندگان استان پای نامه استیضاح

بی توجهی به جاده مرگ
دلیل استیضاح وزیر راه

 نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه نمایندگان از استیضاح وزیر 

راه منصرف نشدند گفت : ... ) مشروح در صفحه ۷ (

سکوت در خانه شریف
خانه تاریخی شریف بیرجند یکی از بناهای تاریخی 
ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است  که  در 

داخل بافت تاریخی شهر ... ) مشروح در صفحه 3 (

پیام قدردانی استاندار 
و نماینده مردم در خبرگان 
از حضور مردم در مراسمات 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی
صفحه ۷

حساب میلیاردی پارکینگ ها
پس از سه هفته تعطیلی شورای شهر مرکز استان ، با طرح موضوع جریمه های عدم تأمین پارکینگ اماکن عنوان شد ؛

صفحه ۷

صادرات از محرومترین نقطه کشور به برخوردارترین نقاط ایران و منطقه 
صفحه 8

عکس : صباغ

جناب آقای بهاری
شایستگی برازنده شماست

لیاقت، تجارب و توانمندی بی بدیل شما در

 سمت جدید در استانداری خراسان جنوبی 
ارمغان خدمت روزافزون به مردم منطقه است.

کانون تبلیغات جاده ابریشم

کانون تامین اجتماعی شهرستان سربیشه از زحمات

 آقای موسوی مقدم
رئیس محترم بانک رفاه سربیشه

 و  جناب آقای موسوی
 مدیر عامل محترم بانک رفاه مرکزی استان خراسان جنوبی

 و کارکنان شعبه سربیشه تقدیر و تشکر می نماید.

رئیس و دبیر کانون سربیشه -  محمد قالسی

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

 معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
  که نشان از توانمندی و لیاقت شماست تبریک عرض نموده، توفیقات روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادرجنوب خراسان 
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند - مجمع خیرین مدرسه ساز

جناب آقای محمدعلی زرنگ
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و شایستگی شماست ، تبریک عرض نموده و از خداوند برای شما آرزوی توفیق داریم.

خانواده های: رمضانی ، عابدینی

با نهایت تاسف و تاثر فقدان پدری مهربان و همسری فداکار 

شادروان سید حسین رضوی 
دایی بزرگوار شهیدان دکتر سید احمد و سید علیرضا رحیمی

 را به اطالع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان محترم می رساند: 
به همین مناسبت مراسم تدفین و خاکسپاری آن عزیز سفرکرده امروز 
یکشنبه ۹5/10/2۶ ساعت 14 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می شود.

این مراسم موجب شادی روح آن  تشریف فرمایی شما سروران ارجمند در 
مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: رضوی ، ارغوان ، زاهد ، محمدی ، هادی و سایر بستگان

با تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 شادروان محمدعلی نژاد )نجات( 
فرهنگی بازنشسته و پیشکسوت ورزشی استان 

شرکت نمودند، به اطالع می رساند: 
همزمان با سومین روز درگذشت آن مرحوم جلسه ترحیمی امروز 
یکشنبه ۹5/10/2۶ از ساعت 15 الی 1۶ در محل مسجد توحید 

)هیئت بنی فاطمه )س(( برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و  

تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های نژاد )نجات( و سایر فامیل وابسته

سرکار خانم اسالم پناه )نماینده محترم بیمه دانا(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزتان

 مرحوم غالمرضا اسالم پناه 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم، از خداوند متعال علو درجات آن مرحوم 

و طول عمر برای شما و سایر بازماندگان آرزومندیم.

روابط عمومی  بیمه دانا - خراسان جنوبی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت سومین روز  درگذشت

 مرحومه بیگم براتی
)همسر مرحوم غالم محمد غمگین(

 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۹5/10/2۶ از ساعت 3/40 الی 4/40 بعدازظهر در محل 
هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 

موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: غمگین، براتی و سایر بستگان

در سومین سالگرد هجرت ابدی

 شادروان محمد حسین کربالئیان
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

با ذکر فاتحه و صلواتی یاد و خاطره خوبی ها و مهربانی هایش را 
گرامی می داریم. روحش شاد و قرین رحمت الهی باد

همسر و فرزندان

همکار ارجمند جناب آقای محمد بذرکاران

بازرس محترم کانون شورای اسالمی کار استان
انتخاب بجا و شایسته شما را که نشان از تعهد و پشتکار جناب عالی دارد

 تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مدیریت و کارکنان شرکت مهراس کویر

جناب آقای  حاج محمد علی زرنگ
انتصاب نیک جناب عالی را به سمت 

معاون اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی
 که نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه مدیریتی می باشد

 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی تان را از خداوند منان خواستاریم.

نمایندگی بیمه البرز- زرنگ

فــراخــوان استقبــال از بهــار 1396
بهــار رنگیــن شهــر بیرجنـــد
دبیرخانه فراخوان: میدان ابوذر- شهرداری بیرجند

       برای اطالعات بیشتر به سایت شهرداری بیرجند به آدرس: Birjand.ir مراجعه نمایید. تلفن: 3- 05۶32222200
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معافیت دو ساله کارفرمایان جذب کننده نیروی جوان از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری

عصراعتبار-برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با 
مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت 2 سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند. آیین نامه  اجرایی این ماده شامل شیوه 
معرفی، زمینه  های کاری اولویت دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

کاهش قیمت گوشت کلید خورد

مهر-رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش 
خبر  بازار  در  گوشت  این  قیمت  هزارتومانی   2
دنبه  بدون  کیلوگرم شقه  هر  و گفت:قیمت  داد 
عرضه به مغازه دار بین ۳۴ تا ۳۵ هزارتومان و 

عرضه به مشتری ۳۸ تا ۳۹ هزارتومان است.

تعیین تکلیف پدیده شاندیز امروز
 در وزارت کشور

نشست  برگزاری  از  وزیر کشور  اقتصادی  معاون 
شاندیز  پدیده  شرکت  مدیره  هیأت  با  مشترک 
برای حل مشکالت برخی سهامداران و دارندگان 
ادامه همکاری  به  این شرکت که قادر  تعهدنامه 
این  کار  دستور  اولین  گفت:  خبرداد.وی  نیستند 
جلسه مرور روند اجرای مصوبات دو ماهه گذشته 
پدیده  شرکت  مسائل  پیگیری  ویژه  کارگروه 
شاندیز و نحوه تحقق توافقات و تعهدات دستگاه 

های اجرایی و شرکت پدیده شاندیز خواهد بود.

کمیته امداد ملزم به افزایش
 حقوق مستمری بگیران شد 

جام جم- مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  گفت:  کشور 
پوشش  تحت  مددجویان  مستمری  افزایش  با 
نهادهای حمایتی موافقت کرده و این دستگاه ها 
با  هستند،  ها  مستمری  افزایش  اجرای  به  ملزم 
سوی  از  گرفته  صورت  های  هماهنگی  به  توجه 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از ابتدای سال 
۹6 مستمری مددجویان نهادهای حمایتی اعم از 
بهزیستی و کمیته امداد 20 درصد میزان حقوق و 

مستمری تعیین شده برای سال ۹6 خواهد بود.

واکنش آموزش و پرورش به تبلیغات 
“دستگاه های موبایل یاب ویژه مدارس”

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه زمانی در مدارس مد شده بود به نام 
هوشمندسازی، جلوی در ورودی مدارس همانند 
به  افزود:  ، گیت کار می گذاشتند  مراکز حساس 
عبور  گیت  از  آموزان  دانش  وقتی  ترتیب  این 
هوشمند،  کارت  داشتن  دست  در  با  می کردند 

ساعت حضور و غیابشان به ثبت می رسید.

سرمقاله

حمایت و نظارت مستمر
حلقه مفقوده سرمایه گذاری

* سردبیر

جنوبی  خراسان  در   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
عمومی  های  مشارکت  از  متفاوت  های  تجربه 
به چشم خورده است . آنجا که در حوزه اتفاقات 
خیر،فتح بابی می شود مردم استان در کمک های 
مردمی به عتبات عالیات پیشتاز و اولند . در سرمایه 
و  دارند  جهانی  رتبه  خود  برای  پدیده  در  گذاری 
متاسفانه  که  موسساتی  در  ها  سرمایه  تمرکز  در 
از اعتماد مردم سوء استفاده می کنند هم صاحب 
نام هستند اما همین جامعه با سرمایه های کالن 
خوابیده شده شان در بانک ها و میلیاردها پول بی 
زبانی که می توانست از مردگی خارج ، و صرف 
اشتغال جوانان و پویایی جامعه گردد ، حاضر به 
باید عالمت سوال  این  و  نیستند  سرمایه گذاری 
بزرگی برای متولیان اقتصادی جامعه باشد که چرا 

اینگونه شد ؟ 
هشدار  خصوص  این  در  هم  دیگر  نوبت  چند 
دادیم که نگاه جامع نگری ، پشت صحنه اقتصاد 
دلیل  به  ها  ظرفیت  از  بسیاری  و  نیست  استان 
سوء مدیریت و صد البته ضعف نظارت در سالیان 
گذشته از دست رفته است . امروز فارغ ازاینکه چرا 
در استان ما هیچ طرحی برای مشارکت عمومی 
؟ شود  نمی  ایجاد  قرضه  اوراق  قالب  در   ،  مردم 

گاها  های  محل  از  مردم  های  سرمایه  چرا 
ها بانک  چرا  ؟  آورد  می  در  سر   نامطمئن 

سپرده های ما را در خارج از استان تسهیالت 
جنوبی  خراسان  از  گذار  چرا سرمایه  ؟  دهند  می 
فراری است ؟ چرا علیرغم وجود معادن غنی ما 
همچنان تحت استعمار استان های توسعه یافته در 
فرآوری محصوالت خود هستیم و هزاران چرای 
چرایی  موضوع  به  خواهیم  می   ، بماند  که  دیگر 
 عدم مشارکت مردم در حوزه های سرمایه گذاری

عمومی اشاره کنیم و ذهن دستگاه های متولی و 
صد البته نظارتی را نسبت به یک پدیده نامیمون 

در خراسان جنوبی توجه دهیم .
اگر بگوئیم دولت ها در استان برای راستای ایجاد 
پروژه های جدید کم کاری کرده اند شاید کمی 
قبول  و  مصوبه  ایجاد  که  چرا  باشد  انصافی  بی 
دردسری بی  شاید  و  ساده  کار   ، آن  اندازی   راه 

این منطقه محروم  در  تمام دوره ها  در  بوده که 
در سرتیتر وعده ها قرار گرفته است . اما حمایت 
و نظارت بر این حوزه ها پس از مصوبات کاغذی 
به چه شکلی بوده است داستانی است که سر دراز 

دارد.
چرا   . کنیم  می  بازتر  سوال  چند  با  را  موضوع 
یک شرکت سهامی عام مثل ... پس از ۱2 سال 
گاها  و  پی  در  پی  های  وعده  با  هنوز  هم  آن   ، 
و  است  نرسیده  برداری  بهره  به  هنوز  اعتبار  بی 
در این فرآیند آیا کسی جز دولت قرار بوده که با 
اعتبارات به موقع و نه قطره چکانی از آن حمایت 
کند ؟ آیا اگر سوء مدیریت و ... را بخواهیم دلیل 
آیا جز دولت و دستگاه های  بدانیم  تاخیرها  این 
نظارتی قرار بوده به این فرآیند نظارت کند ؟ یا 
در سایر شرکت های عام المنفعه آیا حمایت های 
بالعوض دولت در خصوص شرکت های سهامی 
سهام  ترکیب  بر  آیا  و  ؟  شود  می  مدیریت  عام 
شرکت  اینکه  آیا  ؟  شود  می  نظارت  ها  شرکت 
سهامی عام که قریب به ۸0 درصد از سهام آن 
تصمیم  و  است  انگشت شمار  ای  عده  در دست 
انجام  عمومی  غیر   ، ای  مدیره  هیات  در  گیری 
و  ؟  کند  می  پیدا  عام  سهامی  مفهوم  گیرد  می 
حمایت چند صد میلیونی طی سال های گذشته 
از این گونه شرکت ها به بهانه مردمی بودن جایز 
بوده است ؟ به نظر می رسد در کسب و کارهای 
کوچک خانگی بزرگترین حربه های نظارتی را به 
 کار گرفته ایم و همین که سرمایه اولیه شرکت ها

از  بیش  به  جامعه  خرد  اقشار  مدد  و  همت  به 
میلیارد رسیده است اصل نظارت مستمر به کلی 
به فراموشی سپرده شده است . واقعیت این است 
که در سایه غفلت دستگاه های متولی در حوزه 
ایجاد  های  شرکت  سهام  عمده  سهم   ، نظارت 
دست  در  به  نوعی  به   ، مردم  سرمایه  با  شده 
افراد محدود و خاصی قرار گرفته است که آینده 
اکثریت فاقد توان انتخاب در هیات مدیره ها را ، با 
 مدیریت شخصی و میلی خود به خطر انداخته اند .

که  بودیم  خوانده  ها  کتاب  در  اینها  از  قبل 
عمومی  های  شرکت  از  دولتی  حمایت  شرط 
این  متاسفانه  اما  باشد  مردم  مطلق  اکثریت   ،
گذاری  سرمایه  در  ناخواسته  یا  خواسته  ها  قید 
.امیدواریم  است  شده  گرفته  نادیده  استان  های 
الخصوص علی  امر  متولیان  و   مسوولین 

تازگی  به  که  استانداری  اقتصادی  جدید  معاون 
به این حوزه ورود پیدا کرده اند با دقت به آنچه 
رخدادهای  ایجاد  از  خصوص  این  در  شد  گفته 
اعتماد شکن نظیر آنچه که تاکنون در استان اتفاق 
افتاده است جلوگیری نمایند و حمایت و نظارت را 
همزمان و به طور دقیق و مستمر برای ماندگاری 

بیشتر این سرمایه ها لحاظ نمایند .
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 
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العاده  فوق  عمومی  مجمع  دعوت 

شرکت خاور پیشه )سهامی خاص(

کشتارگاه صنعتی خاور طیور

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم 
می  خاص(  )سهامی  پیشه  خاور  شرکت 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  رساند: 
ساعت  راس   95/11/7 پنجشنبه  شرکت 
10 صبح در محل تاالر کوهستان واقع در 
بند امیرشاه تشکیل می شود. مقتضی است 
شرکت  مذکور  جلسه  در  وکالتا  و  اصالتا 
فرمایید. دستور جلسه: 1- افزایش سرمایه 

شرکت و  اصالح ماده 5 اساسنامه
هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خاورپیشه )سهامی خاص(
کشتارگاه صنعتی خاور طیور

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پنجشنبه 95/11/7 راس ساعت 9 صبح در محل تاالر 
کوهستان واقع در بند امیرشاه تشکیل می شود. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور 

شرکت فرمایید. 
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس و مدیرعامل شرکت 2- انتخاب اعضای هیئت مدیره و 
بازرسان شرکت 3- رسیدگی به صورت های مالی سال 1394 شرکت 4- تعیین روزنامه کثیر 

االنتشار 5- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

اطالعیــه
تمدید مزایده عمومی مورخ 95/10/19 و اصالحیه مورخ 95/10/22 
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

مزایده عمومی اموال منقول مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 
جنوبی تا تاریخ 95/10/29 تمدید می گردد. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند برای 
اطالع کامل از شرایط شرکت در مزایده و بازدید اموال و دریافت فرم و تسلیم پیشنهادات 
حداکثر تا پایان وقت اداری 95/10/29 همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14/30 به آدرس: 
خراسان جنوبی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مرکز آموزش جهاد کشاورزی قاینات 
مراجعه نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 056322223004 و 09151641375 
تماس حاصل نمایید. بازگشایی پاکت ها شنبه 95/11/2 ساعت 10 صبح در مرکز تحقیقات 
 و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان به آدرس: خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند 

18 کیلومتری جاده بیرجند کرمان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف وحدت )پرسنل ناجا بیرجند(

تاریخ انتشار: 95/10/26

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف )پرسنل ناجا بیرجند( 
دوشنبه 95/11/11 ساعت 10 صبح در محل شرکت )پاسداران 14( برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور 

بهم رسانند و یا نماینده خود را معرفی و به دفتر شرکت مراجعه کنند.
دستور جلسه: 

اتخاذ تصمیم درباره هیئت مدیره                                          هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند دوشنبه 1395/11/18 ساعت 
10 در محل سالن اعالن بار پایانه باربری بیرجند کمربندی زاهدان برگزار می گردد. از کلیه اعضای انجمن 
صنفی دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر را با ارائه 
وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد. ضمنا متقاضیان واجد شرایط عضویت در هیئت 

مدیره و بازرسان تا آخر وقت اداری 1395/11/10 مدارک الزم را شخصا به دفتر انجمن تحویل نمایند.
دستور جلسه:

1-گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان  2- تفویض اختیار به هیئت مدیره 3- تصویب صورت مالی سال 
آینده 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950275 محکوم علیه آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز محکوم است به پرداخت مبلغ 568/612/667 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق 

محکوم له سید غالمرضا آذرکار و پرداخت مبلغ 18/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به دادنامه اعسار محکوم علیه محکوم است به پرداخت اقساط یکصد میلیون ریال ظرف دو ماه 
از تاریخ قطعیت دادنامه و مبلغ 70/000/000 ریال پس از چهار ماه از تاریخ  قطعیت رای اعسار و با تعرفه اموال ذیل که به مبلغ 120/300/000 ریال کارشناسی شده است

ارزش به ریالمشخصاتنام دستگاهردیف

موتور پمپ 2 اینچ نو و آکبند با موتور تک سیلندر روبین )Robin( و واتر پمپ کوشین )Koshin( سوخت مصرفی )نفت و بنزین( موتور پمپ آب1
ساخت کشور ژاپن )6 دستگاه( ارزش هر دستگاه 8/800/000 ریال

52/800/000

موتور پمپ 3 اینچ نو و آکبند با موتور تک سیلندر روبین )Robin( و واتر پمپ کوشین )Koshin( – سوخت  مصرفی )نفت و بنزین( موتور پمپ آب2
ساخت کشور ژاپن )5 دستگاه( ارزش هر دستگاه 10/500/000 ریال

52/500/000

15/000/000شیلنگ هیدرولیک 8/7 اینچ )قطر 22mm (   مارک BDM ، نوع En854r6 با فشار 24bar )100 متر( ارزش هر متر 150/000 ریالشیلنگ3
120/300/000جمع: صد و بیست میلیون و سیصد هزار ریال

 که از طریق مزایده در روز سه شنبه 95/11/12 از  ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود.

نمی خواهیم کسی رئیس جمهور شود که به 
پول های غارت  شده بیت المال بی تفاوت باشد

کرد:  تأکید  مبارز  روحانیت  جامعه  دبیرکل 
نمی خواهیم کسی رئیس جمهور شود که نسبت 
به پول های غارت شده بیت المال بی تفاوت باشد 
بلکه پول ها را به بیت المال برگرداند. موحدی 
کرمانی افزود: شورای نگهبان حداقل صالحیت 
را لحاظ می کند اما ما باید دنبال حداکثر صالحیت باشیم، باید بگردیم و 
نزدیکترین گزینه به رهبری را از نظر ثبات، روحیات، بینش، شجاعت، 
بی اعتنایی به دنیا و ساده زیستی و عدل پیدا کنیم. وی گفت: ممکن 
است افرادی آدم های خوبی باشند اما مقبولیت نداشته و رأی نیاورند پس 

باید همه شرایط را برای رسیدن به گزینه اصلح در نظر گرفت.

گلپایگانی: خیال همه راحت باشد 
مقام معظم رهبری در سالمت کامل هستند

بر  تاکید  با  رهبری  معظم  مقام  دفتر  رییس 
اینکه خیال همه راحت باشد که مقام معظم 
رهبری در سالمت کامل هستند و با نشاط 
همه  با  را  خود  رهبری  وظیفه  شادابی  و 
اظهار  می دهند،  انجام  مسئولیت  سنگینی 
داشت: بنده گاهی گفته ام رهبری برای اداره امور وقت کم می آورند 
و کاش 2۴ ساعت بیشتر می شد. حجت االسالم محمدی گلپایگانی 
در آئین تودیع و معارفه مدیر جامعه الزهرا )سالم ا... علی ها( با اشاره 
به طور  را  نیروهای مسلح  فرماندهی  اینکه مقام معظم رهبری  به 
مستقیم و شخصا انجام می دهند، گفت: از زمانی که ایشان به طور 
مستقیم این کار را انجام می دهند، نیروهای مسلح ما زمین تا آسمان 

تفاوت کرده اند و قابل مقایسه نیست. 

روحانی ممکن است به نخستین رئیس جمهور 
یک دوره ای در ایران تبدیل شود

روحانی  باخت  هرچند   : نوشت  المانیتور 
تضمین کننده  عناصر  نیست،  حتمی  امری 
هنوز  رو  پیش  انتخابات  در  هم  پیروزی اش 
وجود ندارند. سرمایه اصلی اش، یعنی برجام به 
نظر نمی رسد که مردم کوچه  و بازار را راضی 
کرده باشد. ممکن است که بگوییم برجام باعث شده تا صادرات نفت 
کشور دوبرابر شود و به انزوای سیاسی و اقتصادی  آن پایان داده باشد، 
ولی برای مخالفان روحانی، هیچ یک از اینها محلی از اعراب ندارد. 
تردیدی نیست روحانی در میانه جنگی سخت قرار دارد که ممکن 
است وی را به نخستین رئیس جمهور یک دوره ای بدل سازد. این همان 

چیزی ا ست که مخالفان محافظه کارش برای آن می جنگند.

کمالی: روحانی برای جایگزین
هاشمی شدن، صبرش را زیاد کند

گرچه در روزهای گذشته نام هایی همچون 
حسن روحانی، علی اکبر ناطق نوری و سید 
میراث  گرفتن  در دست  برای  حسن خمینی 
فکری آیت ا... هاشمی نام برده می شود اما 
حسین کمالی مشاور آیت ا... هاشمی، معتقد 
است جایگزینی هاشمی کار سختی است اما ادامه راه او نه. وزیر کار 
دولت آیت ا... هاشمی می گوید: حسن روحانی نمی تواند به صورت تام 
و تمام جایگزین آیت ا... هاشمی شود و اگر می خواهد پرچم تفکر آیت 

ا... را در دست بگیرد باید صبر بیشتری داشته باشد.

مطهری:  روحانی ، ناطق نوری و الریجانی 
فهمیده اند حق با اصالح طلبان است

نائب رییس مجلس شورای اسالمی گفت:   
حقوق  و  بیان  آزادی  مخالف  که  کسانی 
را  والیت فقیه  اصل  یا  هستند،  شهروندی 
می دهند  جلوه  بیان  آزادی  مخالف  عماًل 
فرد مورد  باید  انتخابات  در  معتقدند که  یا  و 
نظر ولی فقیه رأی بیاورد اینها انقالبی نیستند. مطهری افزود : قسیم 
مردم به انقالبی و غیرانقالبی کار درستی نیست. ما باید بگوییم همه 
مردم انقالبی هستند. این که سریع خط کشی کنیم و جامعه را به دو 
بخش مثاًل ارزشی و غیرارزشی یا انقالبی و غیرانقالبی تقسیم کنیم 
تضعیف انقالب اسالمی است. وی افزود :  دلیل نزدیک شدن  آقایان 
ناطق نوری، حسن روحانی و حتی علی الریجانی  به اصالح طلبان 
و  عاقل  آدم  هیچ  چون  آنهاست،  وجدان  بودن  زنده   و  بودن  عاقل 
قانع شود.  اخیر  تندروی های سال های  درباره  نمی تواند  باوجدانی 
اینها فهمیده اند که در خیلی از موارد اختالفی، حق با اصالح طلبان 
است و در سال های گذشته هم به آن ها ظلم شده است و این که 
اصالح طلب را مساوی ضد انقالب و فتنه گر بدانیم یک خطای بزرگ 
است. در واقع بسیاری از اصول گرایان در سال های اخیر به انحرافات 

فکری و تندروی های جریان سیاسی خودشان وقوف پیدا کردند.

دانشجو : کاندیدای ریاست جمهوری ۹6 نمی شوم
کامران دانشجو عضو جبهه یاران کارآمدی و 
تحول ایران اسالمی با بیان »رئیس جمهوری 
نیاز داریم که از جنس مردم باشد« گفت: به  
کاندیدا  جمهوری  ریاست  برای  عنوان  هیچ  

نمی شوم و به میدان رقابت نخواهم آمد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به قابل اتکا 
نبودن آمار تعداد نجومی بگیران، گفت: مدیری 
که امین تلقی می شود و در توزیع منابع به نفع 
خود برداشت می کند، هر کار دیگری نیز از او 

ممکن است سر بزند.
احمد توکلی در مورد دلیل اهمیت فیش های 
میلیاردی  اختالس های  به  نسبت  حقوقی 
اظهار داشت: مدیرانی که امین تلقی می شوند 
وقتی خیانت کنند یعنی از موقعیت و جایگاه 

ممکن  بنابراین  کرده اند،  سوءاستفاده  خود 
است هر زد و بند دیگری نیز از او سر بزند.

مدیر  اهمیت خیانت یک  اینکه  بیان  با  وی 
مالی  استفاده های  سوء  و  اختالس  از  بیشتر 
دیگر است، گفت:  مدیری که در توزیع منابع، 
به نفع خود استفاده و برداشت می کند، ممکن 
است قرارداد هایی که منعقد می کند را با ارقام 
باشد،  خود  منافع  گرفتن  نظر  در  با  و  باال 
بنابراین ضرری که از این مدیر به بدنه دولت 

و کشور وارد می شود بیشتر از اختالس است.
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدبان 
چگونگی  به  واکنش  در  شفافیت  و  عدالت 
کرد:   نشان  بگیران خاطر  نجومی  با  برخورد 
بر اساس اعالم قوه قضاییه تا هفته گذشته 
با  برخورد  باید  ولی  شده اند  احضار  نفر   ۵۳
سایر  و  بررسی  بیشتری  همت  با  افراد  این 
ارکان نظام و تمام مدیران بخش عمومی این 
موضوع را پیگیری کنند. توکلی در واکنش به 

نهاد های  از سوی  شده  اعالم  متناقض  آمار 
اعالم  در  که  تناقضی  کرد:  بیان  مختلف 
آمار دریافتی بگیران نجومی وجود دارد، نشان 
می دهد نمی توان به آن اعتماد کرد،  بنابراین 
سازمان  دلیل  همین  به  نیست؛  اتکا  قابل 
مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت، کمیته 
برای  نادران  الیاس  ریاست  به  حقیقت یابی 
بررسی جامع موضوع اعم از تعداد سواستفاده 
کننده گان، میزان مبالغ نا مشروع دریافتی و 

قوه یا دستگاه متخلف را تشکیل داده و نتیجه 
بررسی را به مردم اعالم خواهیم کرد.

توکلی : خطر نجومی بگیران بیشتر از اختالسگران است
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مریِم »گزارش آوا«  با همت خیرین هم استانی به خانه جدیدش نقل مکان کرد
 کاری- پس از چاپ گزارش “فقط یک هفته فرصت تخلیه داری” درباره مشکالت یک دختر معلول و پیگیری آن در آوای خراسان جنوبی، موجی در استان و 
شبکه های اجتماعی برای کمک به وی ایجاد شد و در اولین بازخوردهای آن به همت خیرین استان مریم به خانه جدیدش نقل مکان کرد. مریم توانسته است در 

منزلی که برایش به همت خیرین رهن شده ساکن شود و با نگاه خیران نیک اندیش دیگر هزینه های زندگی و درمانش به صورت ماهانه پرداخت می شود.

بنای تاریخی با ارزش در مرکز شهر

. فکر می کنید  بود  واقعیت  امروز یک  سرمقاله 
هست  چی  مردم  مشکالت  و  استرس  دلیل 
همین معیشت سخت و در کنار اون نبود فضای 
تفریحی و فرهنگی برای نشاط جامعه ؛ به نظر 
وقت آن رسیده که برای نشاط شهر و استان هم 

قدمی برداشته شود انشاا... 
915 ... 267

به  چشم  اینکه  عوض  مردم  ما  کاش  سالم 
تا  کنند  عملی  و  اقدام  که  بدوزیم  مسووالن 
اوضاع اقتصاد بهتر شود سراغ کارگردان هستی، 
برویم و خالصانه و عاجزانه از او درخواست کنیم 
باران رحمتش را برما بفرستد و خودمان را تغییر 
گرفتاریها  وکردار.امروز  رفتار،نیات  در  دهیم 
بنده  اگر  کنیم  جستجو  خود  در  را  کمبودها  و 
کنم  کمتر  را  اندیشیم  کج  و  بخل،حسادت 

شهرمان از مشکالت در امان خواهد بود.
0915...260
سالم. سازمان اتوبوسرانی لطفا در صورت امکان 
برای بلوار بهجت الین جنوب به شمال تا انتهای 

همت و بلعکس تا آزادی اتوبوس گذاشته شود. 
0915...595

اسدی  راه  سه  در  معلوالن  عبور  برای  محلی 
که  کرده  نصب  را  ویلچری  ماکت  و  احداث  
عبور  هنگام  سالخورده  عابرین  اکثر  متاسفانه 
کند  می  برخورد  آن  باالی  قسمت  به  سرشان 

لطفا در مورد اصالح آن اقدام فرمایید.
0915...015

سالم بر آوای عزیز و آقای هرم پور اینقدر زیبا 
می نگارید که خستگی را احساس نمی کنیم و 
دوست دارم ساعتها بشینم و باهاتون درد دل کنم 
اما افسوس! آفرین برهمگی شما و خسته نباشید.
0915...896
 بنده واقعا نمی دانم چرا با این همه پیشرفت  های

داشته  الکترونیک  علم  که  انگیز  شگفت 
فاصله  شهر  از  کیلومتر   15 شما  وقتی   هنوز 
می گیرید دیگر در مناطق کوهستانی  صدای 
و  شود  می  کیفیت  بی  بشدت  خودرو  در  رادیو 
بنده  وقتی  پرسرعت  اینترنت  همه  این  با  یا 
روز   در  را  ثابت  تلفن  تومانی  هزار   28 قبض 
بیستم دی ماه پرداخت کردم تا امروز 25 دی 
هنوز تلفن  وصل نشده با اینکه دو بار مراجعه 

حضوری داشته ام.
0915...639

سالم آوا جان می خواستم از مسوولین راهنمایی و 
 رانندگی و سازمان ترافیک سوال کنید سرعت گیر

خودروهایی  چیست؟  بابت  راهنما  چراغ  پشت 
ترمز  و  هستند  اس  بی  ای  ترمز  به  مجهز  که 
به درستی عمل نمی کند ، بعضی مواقع باعث 
سرعت  بودن  دلیل  به  راهنما  چراغ  پشت  شده 

گیر نتونی چراغ رو به موقع رد کنی!
099...309
شهید  خیابان  ساکنین  ما  داد  به  مسوولین،    
کسبه  برسید  خمینی  مصطفی  و  فهمیده 
و  اند، خودروهای خود  بریده  را  ما  امان  محل 
مشتریانشان جلوی منازل پارک می کنند تردد 

ما مشکل شده. 
0915...905

فاضالب خسته  گند  بوی  از  ما  بخدا  آقا  باسالم 
رو  شما  مربوط  ومدیران  مسئول  اقایان  شدیم 
امیراباد  اباد  حاجی  اهالی  برسید  بدادمان  بخدا 
جای  روزخودتون  یک  واقعأ  اگه  اباد.  شمس 

زندگی کنید اونوقت درددل ما را بهتر میفهمید 
0935...167
پلیس  ازگشت  داشتم  ای  ویژه  تشکر  سالم  آوا 
روز  ظهر  بعد  اسدی  بیرجند  مسیر  مستقردر  راه 
بیست و یکم دی این دو تا مامور اینقدر با اخالق 
خوب با محبت با صفا خداوند متعال نگهدارشان 

با اینکه جریمه شدم باز هم تشکر می کنم
0915...692

سالم . کاش و صد کاش این کسی که دکترا 
و  طراحی  و  دارند  وشهرسازی  کشی  نقشه 
انتهایی  خصوصا  های  کوچه  و  کشی  خیابان 
بلوار بهجت و احمدی روشن مهر شهر را پیاده 
سمت  دو  از  را  کوچه  شش  جلوی  و  کردند 
بلواربستند قدری تفکر می کردند با این کوچه 
های پیچ درپیچ چطور باید ادرس داد و چطور 
از  نمیشد  کرد.ایا  پیدا  را  شده  داده  ادرس  باید 
سهولت  برای  سمت  یک  الاقل  کوچه  دو  هر 
و  اعصاب  با  واقعا  آیا  گذاشت؟  باز  امور  در 
!مسوول  است  درست  کردن  بازی  مردم  روان 
فوق  محله  در  میتونی  خودت  انصافا  بزرگوار 
الذکر  ادرسی را پیدا کنی پس تا دیر نشده در 

فرمایید.  نظر  تجدید  معبرها  ورودی 
0915...745

 راهنمایی ورانندگی محترم بااشتباه یک طرفه 
کوچه  هم  فتح   سمت  از   27 مدرس  کردن 
ما  را    29 مدس  هم  کردید  شلوغ  را  پارک 
به  که  کردیم  تقصیری  چه   29 مدرس  اهالی 
طرفه  یک  شویم  شلوغی  متحمل  پارک  خاطر 
لطفا  درسته  مدرس  ازسمت  مدرس   کردن 

تابلو ها را بر عکس کنید متشکرم 
0915...150

دارم  زحمتکش  و  محترم  ازشهردار  سالم  با 
دشت   10 اردیبهشت  انتهای  گازکشی  برای 
نه  نداریم  امکاناتی  هیج  نماید  اقدام  اباد  علی 
را  شما  فقط  اسفالتی  ونه  است  اشغال  سطل 
پای  گاز  شرکت  روبراکنید  را  گاز  همین  خدا 
نکرده  درست  را  معابر  که  انداخته  شهرداری 
ماراحل  مشکل  12خانواریم  زدیم  یخ  ازسرما 

ازشما  ممنون  کنید 
0915...259

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/10/18 در خصوص انحالل 300 
رساند  می  استحضار  به  سال،  ابتدای  از  تعاونی 
وفق دستورالعمل اعالم انحالل شرکتها و اتحادیه 
های تعاونی به ادارات کل اختیار داده شده است 
تا نسبت به انحالل تعاونیهای راکد، غیر فعال و 
تعاونی  تکلیف  و  تعیین  به  نسبت  که  خانوادگی 
اقدام نمی نمایند،  اقدام گردد لذا این اداره کل 
تبعات  از  جلوگیری  و  نظارت  اجرای  راستای  در 
احتمالی اجتماعی بعدی که موجب ضرر و زیان و 
تحمیل بار مالی ناشی از غیر فعال بودن تعاونی 
اعضا  به   ... و  عوارض   ، بیمه  مالیات،  جمله  از 
غیر  تعاونیهای  شناسایی  به  نسبت  گردد  می 
مدیران  از  با دعوت  و  نموده  اقدام  راکد  و  فعال 
تعیین  اخطار  ارسال  و  شده  انجام  بازدیدهای   ،
از  دالیلی  به  بنا  تعاونیها،  اینگونه  برای  تکلیف 
جمله عدم برگزاری مجمع عمومی ، در دسترس 
نبودن برخی هیئت مدیره ها ، تعداد کاهش اعضا 
یکسال  از  بیش  فعالیت  توقف  قانونی،  نصاب  از 
بدون عذر موجه و ... اقدام به انحالل نمی نمایند 
از این رو  وفق مقررات مربوطه انحالل اینگونه 

تعاونیها به اداره ثبت شرکتها اعالم می گردد . 
اداره کل آمادگی دارد برای  شایان ذکر است این 
شرکت  قالب  در  فعالیت  متقاضی  که  اشخاصی 
تعاونی هستند در کمترین زمان ممکن در عرصه  

خدمات ، توزیع ، تولید و... تعاونی تاسیس نماید .

جوابیه معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند

احتراما پیرو مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
95/9/29 در خصوص هزینه آزمایشات و نظارت 
بر تعرفه های دریافتی پزشکان زنان و زایمان به 
استحضار می رساند: هزینه آزمایشات اخذ شده طبق 
تعرفه مصوب دولتی بوده و این آزمایشات شامل 

پوشش بیمه ای نمی باشند. 

سکوت در خانه شریف بیرجند
* نسرین کاری 

خانه تاریخی شریف بیرجند یکی از بناهای 
تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور 
شهر  تاریخی  بافت  داخل  در  که   است  
بیرجند واقع شده و به دلیل داشتن ارزشهای 
آثار  فهرست  در  شماره  4505    با  معماری 
ملی کشور به ثبت رسیده است.       فرم معماری، 
مواد و مصالح و تزئینات بنا حاکی از ساخت 
این بنا در اوایل دوره پهلوی است، این خانه 
بیشتر به عمارت شبیه است زیرا از حیاط با 
فضای سبز، درختان کهنسال، حوض و آب 
نما برخوردار بوده و مهمتر از همه تسلط و 
تپه  نوک  در  و  دارد  شهر  همه   بر  اشراف 
ای مشرف به بافت تاریخی واقع شده است.

خانه  این  در  بنا  تزئینات  شاخص  مهمترین 
شکل  ای  نرده   حصار  توان  می  را  تاریخی 

روی دیوارها و لبه ساختمان دانست .
 از فراز خانه شریف در چشم اندازی زیبا 

تقریبا تمام شهر بیرجند را می توان دید. 

ترمیم خانه شریف در سال 88 

و اما این میراث فرهنگی شهر بیرجند  در 
 سال 88 به مرمت رسیده که در مصاحبه ای

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
وقت  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
بهسازی  و  مرمت  برای  بود:  کرده  اعالم 
ریال  میلیون   420 و  میلیارد  دو  طرح   این 
از اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.

اسدا...محمدپور گفت: بنای اولیه این خانه 
بیرجند  سنتی  های  خانه   سبک  به  تاریخی 
در دوره قاجار ساخته شده و در دوره پهلوی 
کامال  معماری  با  آن  از  بخشی  نیز  اول 
متفاوت مرمت شده است.این مقام مسوول 
ها،  پی   مقاوم  سازی  و  بخشی  استحکام 
سبک  و  سقف  مرمت  دیوارها،  و  جرزها 
نماها،  مرمت  مجدد،  بازسازی  بام،   سازی 
از جمله  گچکاری و ساخت در و پنجره را 

موارد مرمتی خانه تاریخی شریف خواند.

بنای تاریخی 
که مسکوت مانده است

اکنون بعد از  6 سال  این عمارت ارزشمند  
در کوچه های خیابان حکیم نزاری روزگار به 
خاموشی می گذراند در انتهای خیابان حکیم 
نزاری 6 از پلکان باریکی باال می روم و به 
زیاد  بسیار  شکوه  رسم.  می  عمارت  جلوی 
آن به چشم می آید. ولی افسوس که اینک 

این بنای تاریخی در کوچه پس کوچه های 
تاریک مسکوت مانده است. 

مهمانانم را برای دیدن 
عمارت می آوردم

   جلوی در بسته عمارت با جوانی گفتگو 
می کنم  او می گوید: خانه شریف تا سال 
اینکه  از  پس  که  بوده  خانه  سفره  گذشته 
سفره  مالک  به  و  کردند  جمع  را  ها  قلیان 
خانه اعالم شد برای اجاره یکسال باید 50 
میلیون تومان پرداخت کند تعطیلش کرد و 

از آن پس  این عمارت همچنان باقی خالی 
مانده و تعطیل می باشد.

اطراف  همان  منزلش  که  خانمی 
قبال  من  کند:  می  بیان  هم  است 
دیگر  شهرهای  از  که  را  مهمانانی 
آوردم  می  مکان  این  به  آمدند   می 
همان  شدنش  تعطیل  با  اکنون  ولی 
کنند  می  تعجب  آیند  می  که  مهمانان 
استفاده  و  کارکرد  بدون  عمارتی  چنین  که 

آن  گردشگری  جنبه  از  چرا  و  است  مانده 
استفاده نمی شود.

مرکزگفتمان شهر در اختیار 
عمران و مسکن سازان استان

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
بیان  با  هم  استان  گردشگری  و  دستی 
خیابان  در  که  تاریخی شریف  خانه  اینکه  
بافت  داخل  و  بیرجند  شهر  نزاری  حکیم 
متعلق  است  بنایی  دارد  قرار  شهر  تاریخی 
اول  پهلوی  دوره  در  که  قاجار  دوران  به 

ساختمان  و  شده  ایجاد  آن  در  تغییراتی 
دوران  به  متعلق  مجموعه  شمالی  قسمت 
به  بنا  این  گوید:  می  است  اول  پهلوی 
سال  آذرماه   5 تاریخ  در  و   4505 شماره 
به  ایران  تاریخی  آثار  فهرست  در   80
این  بیان  با  رمضانی  است.  رسیده  ثبت 
تاریخی  شهر  فرهنگی  میراث  پایگاه  که 
و  حفاظت  جهت  متعددی  اقدامات  بیرجند 
فرش  آجر  که شامل  داده  انجام  بنا  مرمت 

شرق  و  شمال  اطاقهای  سنگفرش  حیاط، 
اطاقهای  اندود گچ  و  زیر سازی  مجموعه، 
پنجره  و  در  ساخت  و  سازی  بام  شمالی، 
ادامه  است  بنا  این  در  عمده  اقدامات   از 
از  ساله  دو  حدود  دوره  یک  در  دهد:  می 
 این بنا به عنوان رستوران استفاده می شد 
میراث  به  قرارداد  زمان  یافتن  پایان  با  که 
حاضر  زمان  در  و  گردید  عودت  فرهنگی 
در  شهر«  گفتمان  »مرکز  عنوان  به 
سازان  مسکن  و  عمران  شرکت  اختیار 
که  موثق  منبع  یک  اما  دارد.  قرار  استان 
این  گوید  می  نشود  فاش  نامش  خواست 

بنا به عمران و مسکن سازان داده نشده و 
طی مصوبات ستاد بازآفرینی شهری پایدار 
میراث  همکاری  با  که  شد  مقرر  استان 
بهسازی  و  عمران  »شرکت  فرهنگی  
اداره  و  تهران«  در  فعال  ایران  شهری 
گفتمان  خانه  استان  شهرسازی  و  راه  کل 
ارزش  واجد  که  بنایی  در  معماری  و  شهر 
خانه  فرهنگی  میراث  و  مستقر شود   باشد 
را واجد شرایط دانست. شایان ذکر  شریف 
گفتمان  “خانه  تاسیس  تفاهم نامه  است  
رسانی  اطالع  هدف  با  معماری”   و  شهر 
گفتمان  ایجاد  آموزش،  شهروندان،  به 
مختلف  عرصه  های  در  متخصصان  بین 
شهری،  توسعه  مسائل  و  شهر  با  مرتبط 
منافع عمومی در شهر، ارتقا کیفیت زندگی 
در  شهرها  زیست  پذیری  سطح  افزایش  و 
رسید.  امضا  به  ایران شهر  اندیشه  چارچوب 
و در بیرجند مرکز این تفاهم نامه کشوری 

خانه شریف انتخاب شده است؟!

خانه گفتمان شهری مکانی برای 
گفتگو و تقویت معماری

گفتمان  خانه  تفاهم نامه  این  اساس  بر 
ارزشمند طراحی شده مستقر  بنای  شهر در 
آثار  از  یکی  از  حفاظت  ضمن  که  می شود 
تقویت  موجب  معاصر  معماری  ارزشمند 
 جایگاه و نقش تشکل ها و نهادهای حرفه  ای 
تعریف  و  شهرسازی  و  معماری  عرصه  در 
نقد  اندیشه،  تبادل  گفتگو،  برای  مکانی 
اقدامات  و  برنامه  ها  سیاست ها،  ارزیابی  و 
رییس  بود.گرچه  خواهد  حوزه  این  در 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
بنا  این  کند  عنوان می  استان  گردشگری  
به عنوان مرکز گفتمان شهر؟! استفاده دارد 
اما هیچ نام و نشانه ای که موید این مطلب 

باشد به چشم نمی آید.
که  است  این  شهروندان  سوال  دوم  نکته 
جمله  از  تاریخی  بناهای  اصلی  کاربری  آیا 
بنای منزل شریف با چشم انداز خاص خود 
می تواند برای امور حاشیه ای استفاده شود؟

مشاوره قبل از ازدواج باید یک باور باشد 
از  قبل  است  خوب  چه  و  قانون  یک  نه 
را  آن  شود  قانون  یک  به  تبدیل  اینکه 
گزارش  به  کنیم.  تبدیل  فرهنگ  یک  به 
آن  طی  که  است  فرآیندی  مشاوره  ایسنا، 
فرد  به  خاص  مساله  و  ممنوع  زمینه  در 
مساله  می شود.  ارائه  راهنمایی  و  کمک 
ازدواج یکی از موضوعات مهمی است که 
در فر آیند مشاوره همواره مورد توجه است 
یک  فعالیت های  از  بخشی  عنوان  به  و 
اساس  این  بر  می شود.  محسوب  مشاور 
کمک  با  دارند  ازدواج  قصد  که  افرادی 
راهنمایی های  مشاوره ای  منابع  از  جستن 
تا  می کنند  دریافت  زمینه  این  در  الزم 

اتخاذ کنند. را  تصمیمات مناسب تری 

ضرورت و اهمیت
مشاوره قبل ازدواج

که  است  مهمی  بسیار  مساله  ازدواج 
زندگی فردی  از جنبه های مختلف  بسیاری 
و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

امروزه شمار روز افزون مواد طالق موجب 
راه  کردن  پیدا  فکر  به  تا صاحبنظران  شده 
حل هایی باشند که یک ازدواج موفق و سالم 
افزایش  و  شیوع  از  مانع  شاخته  فراهم  را 
آمار طالق که یقینا عواقب بعدی آن بسیار 
از  قبل  مشاوره  شود.  تر  سخت  و  دشوارتر 
ازدواج ابتدا در زمینه مسائل پزشکی، مساله 
گروه های فوتی و ژنتیکی آغاز شد و امروزه 
کم کم در زمینه مسائل شخصیتی و روانی و 
روابط نیز در حال شکل گیری و کاربرد است.

مشاوره قبل از ازدواج شاهراه کاهش 
مشکالت و تنش های خانوادگی

دفترامور  مدیرکل  محمودی  عصمت 
فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 
در گفت و گو با ایسنا گفت: مشاوره قبل از 
ازدواج شاهراه کاهش مشکالت و تنش های 

خانوادگی و مبنای یک ازدواج آگاهانه است.
وی افزود: اختالف، افتراق و جدایی عاطفی 
والدین در بسیاری از مشکالت امروز جامعه 
درست  شناخت  عدم  بپذیریم  باید  و  است 
طرفین در کنار ده ها دلیل دیگر در افزایش 
طالق عاطفی و رسمی نقش موثری دارد. 
وی افزود: آیا انتخاب همسر به اندازه انتخاب 
رشته تحصیلی فرزندان یا خرید یک آپارتمان 
اهمیت ندارد؟ چگونه است که برای خرید یک 
واحد آپارتمان به ده ها بنگاه مراجعه و مشورت 
می گیریم، اما برای ازدواج فرزندان مان حاضر 
محمودی  نیستیم.  مشاوره  جلسه  چند  به 
البته  گفت: استقالل مالی و عشق و عالقه 
امکان ازدواج را فراهم می کند، اما به معنی 

توان انتخاب درست نیست.

انتخاب های هیجانی
به شکست و ناکامی می انجامد

اجتماعی  و  فرهنگی  دفترامور  مدیرکل 
برخی  اظهارکرد:  خراسان جنوبی  استانداری 
را ضامن  جوانان صرف عالقه  و  خانواده ها 
توصیه  به  که  حالی  در  می دانند  خوشبختی 
به  هیجانی  انتخاب های  روانشناسان  

شکست و ناکامی می انجامد.
 5 طالق های  درصد  داد:  ادامه  محمودی 
سال اول زندگی در عین تامین مالی و عالقه 
ادعاست.  این  موید  ازدواج  بدو  در  طرفین 
اول  مراحل  در  باید  مشاوره  کرد:  تاکید  وی 
ضمن  شود،  انجام  خواستگاری  و  آشنایی 
اینکه مشاورین فقط آگاهی می دهند و درصد 
را  آن  ریسک های  و  ازدواج  یک  موفقیت 

گوشزد می کنند تا خودتان تصمیم بگیرید.

مشاور به هیچ وجه به جای 
خانواده ها تصمیم نمی گیرد

فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر 
استانداری با بیان اینکه مشاور به هیچ وجه 
به جای خانواده ها تصمیم نمی گیرد،گفت: 

مشکل اینجاست که ما حتی حاضر نیستیم  
به اندازه دکوراسیون و مبلمان منزل و حتی 
روغن و بیمه ماشین مان برای سالمت رفتار 
و زندگی خانوادگی مان هزینه کنیم. محمودی 
تاکید کرد: قرار نیست هیچ جبر و الزامی در 
کارباشد، مشاوره قبل از ازدواج باید یک باور 
اینکه  از  قبل  انشااهلل  و  قانون  یک  نه  باشد 
تبدیل به یک قانون شود، در خراسان جنوبی 

آن را یک فرهنگ خواهیم کرد.

کمبود مرکز مشاوره ازدواج 
درخراسان جنوبی

حمیدرضا برومند سرپرست اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی با اشاره به کمبود 
مراکز مشاوره ازدواج در سطح استان، گفت: 
تمامی  در  را  مشاوره  مراکز  می شود  تالش 

شهرستان های استان راه اندازی کنیم.
از  ایرانی  بزرگ  جامعه  اینکه  بیان  با  وی 
آمارهای  اما  می شود  تشکیل  مختلف  اقوام 
طالق در گذشته به شدت امروز نبوده است، 
به  پایبندی  گذشته  جوامع  در  کرد:  بیان 
مسئله ازدواج و زندگی مشترک بسیار بیشتر 
از امروز بود و همین امر یکی از دالیل کم 
بود. سرپرست  گذشته  در  آمار طالق  بودن 

خراسان جنوبی  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
به توسعه روز به روز تکنولوژی اشاره کرد 
و گفت: توسعه این تکنولوژی ها سبب شده 
خواستگاه های  و  عواطف  از  ها  انسان  که 
خود جدا شوند و همین امر بنیان خانواده ها 

را با تزلزل روبه رو کرده است.
برومند ادامه داد: توسعه تکنولوژی خیلی 
فرهنگ  باید  آن  با  همراه  اما  است،  خوب 

آموخت.  نیز  را  تکنولوژی  این  از  استفاده 
مشاوره  مراکز  کمبود  به  اشاره  با  وی 
حال  در  گفت:  استان،  سطح  در  ازدواج 
مرکز  عنوان  به  بیرجند  شهر  در  حاضر 
دارد  وجود  مشاوره  مرکز  یک  تنها  استان 
دانشی  و  علم  به  توجه  با  تعداد  این  که 
توسعه  باید  دارد  وجود  استان  در  که 
راستا  همین  در  کرد:  اضافه  برومند  یابد. 
تمامی  در  مشاوره  مراکز  می شود  تالش 

کنیم. راه اندازی  استان  شهرستان های 

امروز جوانان با نظریه های 
احساسی به ازدواج نگاه می کنند

علمی  هیئت  عضو  رحیم آبادی  فاطمه 
مهمترین  را  خانواده  نیز  بیرجند  دانشگاه 
بنیان  گفت:  و  کرد  عنوان  اجتماعی  نهاد 

این نهاد با ازدواج است. وی با بیان اینکه 
این ما هستیم که معمار زندگی آینده خود 
ازدواج  آموزش  موضوع  کرد:  بیان  هستیم، 
یکی از مباحث مهم بوده که در دهه اخیر 

نیاز است به آن پرداخته شود.
با  بیرجند  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
زندگی  مسئله  مهمترین  ازدواج  اینکه  بیان 
بوده که برای آن آموزش ببینیم، افزود: در 
از  دهه های گذشته ازدواج با شناخت کامل 
طرف مقابل انجام می شد، اما امروز ما حتی 

از همسایه خود هیچ گونه شناختی نداریم.
اینکه  بیان  با  خانواده  مسائل  کارشناس 
به  احساسی  نظریه های  با  ما  جوانان  امروز 
ازدواج نگاه می کنند و ازدواج آن ها با نظریه 
مهمی  امر  ازدواج  گفت:  نیست،  شناختی 
آن  حتم  طور  به  احساسی  نظریه  که  است 

را با مشکل مواجه می کند.

هرچه آموزش ها بیشتر باشد
ازدواج موفق تر خواهد بود

رحیم آبادی با اشاره به اینکه یک ازدواج 
و  ارتباطی  عاطفی،  خسارت  هم  ناموفق 
فرزند  تعداد  هم  و  دارد  دنبال  به  مالی 
گذاشت،  خواهد  برجای  را  بی سرپرست 
آموزش  دلیل  همین  به  یادآورشد: 
هر  و  است  جدی  نیاز  یک  ازدواج  برای 
نیز  ازدواج  باشد،  بیشتر  آموزش ها  چه 
است،  الزم  بنابراین  بود.  خواهد  موفق تر 
ارزشی  فرهنگ  این  کردن  نهادینه  برای 
خانواده ها  بیاییم،  میدان  به  هم  با  همه 
مجالس  در  روحانیون  والدین،  بویژه  و 
در  اساتید  و  معلمان  سخنرانی،  و  وعظ 
رسانه ها  و  سیما  و  صدا  درس،  کالس 
و  سمن ها  و  اجتماعی  تشکل های  و 
برای  هم  با  همه  اجرایی  دستگاه های 
خانواده  حریم  از  مقتدر  و  مقدس  دفاعی 
آماده شوند و در کنار همه الزامات زندگی 
فرهنگ  جوانان،  برای  خوشبخت  و  سالم 

مشاوره قبل از ازدواج را نهادینه  کنند.

Ava.news12@gmail.com

مشاوره قبل از ازدواج؛ یک باور باشد نه یک قانون

پیام شما

از  که  نوروزی  های  المان  موضوع  درباره   
امیدوارم  برگزارشده  بیرجند  شهرداری  طرف 
کار  در  متخصص  و  طرف  بی  داورهای  از 
شود  استفاده  امسال  گرافیک  و  سازی  مجسمه 
داوری  امر  بر  کننده،  نظارت  های  دستگاه  و 
طراحان  حقوق  و  حق  پرداخت  همچنین  و 
داشته  دقیق  نظارت   ، قانونی  زمان  در  المان 
گذشته  سال  در  شهرداری  متاسفانه  باشند، 
ها المان  طراحی  و  کرد  کار  ضعیف   بسیار 

 به طیف خاصی داده شد.
0939...911

با  است  شهر  سازی  زیبا  ها  بانک  وظیفه  آیا 
ساختمان های مجلل و بلندی که در شهر احداث 
کرده اند؟ یا کمک به رونق و توسعه استان؟ چرا 
هیچ کس پاسخگو نیست؟ آوا لطفا پیگیری کن.
0935...408

سیمای  و  صدا  برای  متاسفیم  سالم  عرض  با 
قشر  از  حمایت  اینکه  بجای  جنوبی  خراسان 
در  را  اشتغال  زمینه  و  دنبال  را  جامعه  ضعیف 
بیشتر  گزارشات خود به گوش مسئوالن برساند 
ندارند  را  نان خوردنشان  جنبه تخریب مردم که 
دوربین  و  میکرفون  دادن  با  و  نماید  می  دنبال 
درکی  هنوز  که  تجربه  کم  خبرنگار  دو  دست 
از  نادرست  گزارشات  ندارند  متاهلی  زندگی  از 
 700 از  بیش  اشتغال  زمینه  که  بازار  چهارشنبه 
مناسب  قیمت  وبا  است  نموده  فراهم  را  نفر 
محصوالت مختلف را بفروش می رسانند و مورد 
استقبال  مردم آگاه  بیرجند و توابع نیز می باشد 
را دنبال می نماید واقعا باید برای چنین دیدگاهی 

از طرف مسئوالن صدا و سیما تاسف خورد
0915...930

پاسداران  انتهای  ایثار  شهرک  ساکن  باسالم 
چهار راه جماران هستم برای خرید میوه و تره 
باربه مغازه رفتم قیمت ها بسیارگران و اختالف 
از  داشت  بازار  چهارشنبه  و  روز  بازار  با  زیادی 
شهرداری محترم درخواست احداث بازار روز یا 

غرفه میوه و تره بار داریم 
0915...316

عظیمی  ظلم  عدل  خیابان  شدن  بست  بن  با 
شد  موجب  و  شد.  خیابان  این  ساکنان  حق  در 
صوتی  سالمتی  نعمت  از  خیابان  این  مردم 
شوند.  بهره  بی  اتوبوس  خط  و  پاک  هوای  و 
به  پاسداران  خیابان  مانند  را  عدل  خیابان  لطفًا 
پشت ارتش)شهید قرنی( و بلوار امام رضا وصل 
خیابان  این  ساکنان  از  وسیله   بدین  تا  نمایید. 

هم دلجویی ای گردد.
0915...384

نابسامان سهامداران  درباره وضع  لطفا  آوا  سالم 
پدیده حداقل با یکی از مسئوالن مربوطه استانی 

مصاحبه و پیگیری جدی داشته باشید با تشکر
0910...277

پیاده در سر چهارراه  متاسفانه خط عابر   ، سالم 
های شهر ما برای رانندگان نامرئی تلقی می شود 
و هنوز فرهنگ درست آن جا نیافتاده است لطفا 
به عنوان یک رسانه مردمی فرهنگ سازی کنید 
0910...369
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29 دیماه، آخرین فرصت برای ثبت نام تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد
 

ایرنا-  29 دیماه آخرین فرصت برای ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسالمی است. ثبت نام انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی امسال دانشگاه آزاد اسالمی که از 23 دیماه آغاز شده، تا ساعت 24 روز چهارشنبه 29 دی ماه ادامه تمدید شد. داوطلبان شرکت کننده در آزمون 
دکتری تخصصی امسال دانشگاه آزاد اسالمی که به مصاحبه دعوت شده اند می توانند در رشته - گرایش دعوت شده برای مصاحبه، حداکثر 20 محل دانشگاهی را انتخاب کنند.

یادداشت

وقتی فیلم گرفتن جای 
کمک کردن را می گیرد
* نیره ساری

اطراف  اجتماعی  رخدادهای  به  بی تفاوتی 
دغدغه هایی  همان  از  شبانه روز  طول  در  ما 
پررنگ  بدتری  شکل  به  روز  هر  که  است 
مبتنی  را  آن  عمده  دلیل  تحلیلگران  و  می شود 
و  قدیمی  معنویت،  سنت های  رفتن  بین  از  بر 
می دانند. مادی گرایانه  زندگی  در  شدن  غرق 
شنیده  را  جمله  این  قدیم  دهه های  نسل  شاید 
سبیل  و  ریش  محل  یک  در  بزرگی  که  باشند 
گرو می گذاشت تا دعوای پایین ده با باالی ده 
باالخره حل شود، اما شاید همین یک خط برای 
باشد.اما  هم  خنده دار  جدید  دهه های  نسل های 
جماعت  ایرانی  چراکه  است؛  درست  امر  واقعیت 
فداکار،  مردمی  عنوان  به  تاریخ  طول  در  همواره 
پراحساس، با تعهد، مهربان و نوع دوست معروف 
بودند و در صورت مشاهده مشکل یا اتفاقی برای 
همنوع خود بی محابا کمک می کردند، هرچند که 
هنوز هم رنگ این همدلی تا حدودی در روستاها و 
شهرهای حاشیه ای به چشم می خورد، اما آمارهای 
کالنشهرها  در  فاجعه  عمق  از  حکایت  پژوهشی 
پایتخت  مردم  از  نیمی  تقریباً  که  جایی  تا  دارد 
متون  شده اند.در  تفاوتی«  »بی  سندرم  دچار 
 )Apathy( بی تفاوتی  رفتار  از  جامعه شناسی 
می شود  یاد  شناختی  آسیب  پدیده ای  عنوان  به 
سیاسی  مشارکت  برابر  در  مهم  مانعی  که 
پیامدهای  از  متأسفانه  که  است  اجتماعی  و 
به شمار  )مدرن(  امروزی  دوران  در  شهرنشینی 
می رود. خشم و عصبانیت، رضایت و خوشحالی، 
رویدادها،   دالیل  و  عوامل  از  انتقاد  یا  قدردانی 
واکنش های طبیعی هستند که بسیاری از ما در 
زندگی خصوصی و اجتماعی خود با آن روبه رو 
اتفاقات در پیرامون  از  البته برخی  می شویم که 
ما جنبه خصوصی و فردی دارند و هر یک از ما 
مختار است هرگونه که خود تشخیص می دهد 

با آن برخورد کند.
جنبه  اطراف  رویدادهای  از  بسیاری  اما 
جامعه  یک  افراد  کل  تقریبًا  و  دارند  اجتماعی 
از  بعد  واکنش  نوع  که  می کنند  خود  درگیر  را 
فردی  جنبه  دیگر  رویدادها  از  دست  این  وقوع 
را می طلبد. گذشته  ندارد، الزمه واکنش جامعه 
در  جامعه(  بدنه  و  )توده  مردم  درگیری  نبود  از 
گله مندی های  و  جناحی  و  سیاسی  بحث های 
اقتصاد  بر  حاکم  معیشتی  رویه  از  تکراری 
کشور، در حوزه فرهنگی و اجتماعی که شرایط 
جان  به  نسبت  مردم  است،  وخیم تر  مراتب  به 
شده اند  بی تفاوت  خود  همنوع  آبروی  و  مال  و 
گرفتن  با  بی تفاوتی  این  می شود،  دیده  مکرر  و 
فیلم و عکس نشان داده شده و حتی در معرض 
چند  تا  شاید  می شود.  گذاشته  هم  نمایش 
و  سکوت  به  بی تفاوتی ها  این  شکل  قبل  سال 
جنایت های  خوردن  رقم  در  نداشتن  مشارکت 
تهران  مدیریت  پل  و  میدان کاج  خیابانی چون 
خالصه می شد، اما چند سالی است که موضوع 
حتی وخیم تر از این شده است تا جایی که برای 
پاسخ به همنوع خود در دادن آدرس ساده هم 
بی تفاوتی  با  یا  می کنیم  پرت  را  خود  حواس 
عبور  دختری  سر  بر  جوان  مرد  فریاد های  از 
خیابان  کنار  جوان  زن  گریه های  و  می کنیم 
قرایی  امان ا...  دکتر  می گیریم.  نادیده  هم  را 
با  تهران  دانشگاه  استاد  و  جامعه شناس  مقدم، 
اینکه معنویات، »همدلی و همزبانی«  به  اشاره 
مورد اشاره از سوی رهبر معظم انقالب از میان 
مردم رخت بر بسته است، گفت: مردم رباتیک و 
بی احساس شده اند در حالی که الزم بود ایرانی 
بمانیم، اما در عین حال از تمدن غرب نیز عقب 
نمانیم. وی مادیات و نفس پرستی را دو دلیل عمده 
برای شکل گرفتن بی تفاوتی در میان مردم معرفی 
کرد و اظهار داشت: مادیات و زندگی سرمایه داری 
موجب شد تا افراد مصلحت گرا شوند و با فاصله 
به سمت  معنویت،  و  عقالنیت  مراحل  از  گرفتن 
قرایی  کنند.  حرکت  خود  برای  مصلحت اندیشی 
پررنگ  بر  مبتنی  را  زمینه  این  در  موجود  راه حل 
کردن معنویات در زندگی مردم و مشارکت جوانان 
در سطح تصمیم گیری های خرد و کالن دانست.

مکتب  بنیانگذار  باهر،  حسین  پروفسور 
است  معتقد  نیز  ایران  در  انسانی  رفتارشناسی 
که زمانه به گونه ای شده که وقتی فردی عیب 
و نقصی در کسی می بیند، خدا را شکر می کند 
یک  در  وی  است.  مبرا  عیب  آن  از  خود  که 
سخنرانی با اشاره به سخن معروف امام حسین 
)ع( مبنی بر اینکه »اگر دین ندارید الاقل آزاده 
محور  خانواده  و  خلق  خدا،  قباًل  گفت:  باشید« 
هر کس  و  شدیم  خود محور  امروزه  اما  بودیم، 
فقط به خودش فکر می کند، چراکه از قله سنت 
نه مدرنیته شدیم  اما  به صنعت حرکت کردیم، 
و نه سنت قبل را حفظ کردیم. خوبی های سنت 
را از دست دادیم و از صنعت نیز اکتفا به بدی ها 
مدرن  زندگی  از  معنویت  باختن  رنگ  می کنیم. 
امروزی میان مردم، فاصله گرفتن از سنت های 
قدیمی، مادیات و زندگی سرمایه داری، سهولت 
به  جامعه  افراد  بی اعتمادی  دروغگویی،  در 
یکدیگر و ساختارهای اجتماعی و سیاسی امروز 
منجر به بی تفاوتی هایی شده است که به گفته 
تحلیلگران در صورت بی توجهی به بازگشت به 
شد.  خواهد  هم  بدتر  روز  به  روز  قدیمی  سنت 
یادمان باشد، بترسیم از لحظه ای که تا زنده ایم 

چیزی درون ما بمیرد به نام انسانیت!

گفتگوی اختصاصی آوا با هادی صباغ زاده، هنرمند و نویسنده استان :

آثار یک نویسنده باید رنگ و بوی ایرانی داشته باشد

تخیلی  های  داستان  نوشتن  کودکی  از  کاری-  نسرین 
زمینه  بطور جدی در  دبیرستان  را شروع کرد. در دوران 
داستان و نمایشنامه نویسی فعال بوده و در بیرجند کارش 
را در کانون هنرمندان به عنوان یک نویسنده ادامه داد. او 
خاطر نشان می کند: شاید همه بتوانند دست به قلم ببرند 
و مطالبی را بنویسند ولی همه نمی توانند نویسنده باشند 
چون نویسندگی یک هنر است که باید هم آموزش دید و 
هم حس و غریزه نوشتن داشت. هادی صباغ زاده  متولد 
فروردین 1346 در شهرستان بیرجند  و  فارغ التحصیل در 
رشته کارشناسی حقوق قضایی و شاغل در بانک تجارت  

نویسنده مهمان این هفته آوای خراسان جنوبی است. 

اولین کتابی که نوشتم 
داستان تارزان در کودکی بود

داستان  به  عالقه  کوچکی  از  گوید:  می  صباغ  هادی 

اولین کتاب دوران کودکی من  داشتم. یادم هست که 
داستان تارزان بود. جذابیت آن بخاطر مصور سازی هم 
بود. گاهی تحت تاثیر شروع می کردم به نوشتن. عالقه 
وافری به انشاء داشتم و گاهی برای همکالسی هایم نیز 
اولین  باشد.  با یکی من فرق داشته  می نوشتم طوری 
خواب  کارتن  فردی  زندگی  درباره  کنم  فکر  داستانم 
کردم  پیدا  گرایش  بعدها   ... بود  خجول”  “اوستا  بنام 
بود   معرا”  “انجمن  آن  اولین  و  نویسی  نمایشنامه  به 
و  کاغذی”  “خانه  خون”،  “گرداب  های  نمایشنامه  و 
“میثاق” از کارهایی بود که در دوران جوانی داشتم. اما 
وقتی کالس های استاد چرمشیر را پشت سر گذاشتم، 
کارهای خوبی را نوشتم از جمله “شب پر هیاهو”، “بی 
لیلی هرگز”، “مرگ اتللو” ، “میرآب”، “بی بی گل” و 
نویسندگی  من  نظر  به  برد.  نام  توان  می  را  “دشنه” 
نوعی تکامل فکر انسان است. آنهایی که قادرند افکار 
خود را روی کاغذ بیاورند به بلوغ رسیده اند. نویسندگی 
می  آرام  را  ما  متالطم  پر  درون  و  دارد  آرامش  نوعی 

کند. این بود که  از نوشتن خوشم آمد.

اولین نمایش طنزم 
بنام عوضی در دبیرستان در سال 1362 بود

وی در تئاتر هم فعالیت داشته است در این باره می گوید: 
نوشتن  با  دبیرستان  دوران  از  من  تئاتری  فعالیت 
که  شد  شروع  )عوضی(  بنام  اجتماعی  طنز  نمایشنامه 
در  سال 1362 روی صحنه رفت. در این نمایش برای 
اولین گام به عنوان نویسنده و کارگردان و همچنین به 
عنوان  بازیگر موفق شدم در نمایش حضور داشته باشم. 
برای  بیرجند  شهرستان  در  نمایش  انجمن  تاسیس  با 

پیشرفت وکسب تجربیات بیشتر به عضویت آن انجمن 
نمایشنامه  توانستم  که  بود  ها  سال  همین  در  آمدم.  در 
صباغ  بنویسم.  را  کاغذی”  “خانه  و  “عروج”  “محراب”، 
یادآور می شود:  در خصوص امور بانکی اولین کتاب من به 
عنوان بهبود روش های رفتاری در سیستم بانکی به چاپ 
رسید و بعدها مجموعه داستان صندلی زیر بارون را نوشتم. 

کتابخوانی  فرهنگ 
به فرهنگ آموزش و پرورش مربوط است

فرهنگ  ضعف  مورد  در  همشهری  نویسنده  این 
برمی  نظرم  به  حوزه  این  در  ضعف  گفت:  کتابخوانی 
گردد به ساختار غلط آموزش وپرورش. وقتی داستان و 
کتاب های فرهنگی جایی در مدرسه ندارد. وقتی کالس 
انشاء زنگ تفریح معلم و شاگرد است یا باری به هرجهت 
می باشد. وقتی در کالس ادبیات داستانی خوانده نمی شود، 
چگونه انتظار دارید تا نسل جوان به کتاب عالقمند شود. 
گفتن و آمار در آوردن که انگیزه نمی شود برای کتاب 
ما  مدرسه  در  تئاتر  خارج  در  ما  برخالف   .  ... و  خوانی 
علمی شده و داستان جای قواعد کسل کننده دستوری 
را گرفته و خیلی چیزها. وی معتقد است:کتاب ها دست 
اموزان گذاشته  چین می شود و به تناسب ذائقه دآنش 
کتاب  جای  غیر ضروری  های  کتاب  گاهی  شود.  نمی 
های ادبیاتی ما را گرفته. ما چقدر شاهنامه خوانی کردیم، 
در  و  گذاشتیم  مشیری  و  احمد  آل  های  داستان  چقدر 
باید  را  فرهنگ  این  بنابر  گنجاندیم.  درسی  های  کتاب 

مسئوالن  بسازند نه بپردازند. 
کوتاه  های  داستان  مجموعه  اینکه  بیان  با  زاده  صباغ 
و  است  ایرانی  زندگی  و  اجتماعی  موضوعات  با  من 

و  ها  سنت  به  هایم  نوشته  های  نمایشنامه  از  بخشی 
آداب و رسوم بومی می پردازد، می افزاید: سعی کرده ام 

در آثارم رنگ و بوی ایرانی دیده شود. 
وی عنوان می کند: هنر همیشه در  درون خود گرایش 
ها و کارکردهای متعددی دارد. یک هنر ترکیبی بوده و 
زوایای گسترده ای دارد. من همیشه دوست داشتم در 
برخی از آن ها تجربه کسب کنم، من جمله بازیگری، 
و  سینما  عرصه  به  ورود  هم  بعد  و  تئاتر  کارگردانی، 
کوتاه  فیلم  و  عشایر”  دختر  “نازگل  بلند  فیلم  ساخت 
“واکسی”، “من و دستهایم”، “سجاده پهن”، “سکوت 
قناری” و... و همچنین کارگردانی نمایشنامه “میثاق”، 

“بی لیلی هرگز”، “دشنه”، “هامون، هامون” است.

به روز باشید می دانستید که ...نکات ریز خانه داری
چطور لکه های روغن را از روی گاز پاک کنیم؟

برای پاک کردن لکه های روغن تنها کافی است از پودر بچه 

یا آرد ذرت استفاده کنید ! 

آزمایشات پزشکی نشان داده که استفاده از خمیر دندان 

نه تنها باعث بهبود سوختگی نمی شود بلکه ممکن است 

سوختگی درجه دو را به سوختگی درجه سه تبدیل کند ؟!

زمانی که میهمان هستید برای سفارش غذا، سعی کنید 

از گرانترین غذا به خاطر رعایت صرفه جویی برای میزبان 

و از ارزانترین غذا برای رعایت احترام خود استفاده نکنید.

ترفند
چطور دندون ها را در خانه جرم گیری کنیم ؟

از سرد  بعد  را 20 دقیقه در آب بجوشانید،  پوست گردو 

شدن از صافی بگذرانید و روزی 3 بار با آن مسواک بزنید.

کاریکاتور عکس از:  فرهاد راستیقاب عکس کیوان وارثی اثرات کم خوابی بر بدن           داده نما: آوای خراسان جنوبی

عجیب ترین روستاهای ایران

لی لی پوت ایران

بیرجند؛  توابع  از  است  روستایی  نام  ماخونیک 
بیشتر  بودن  قدکوتاه  به واسطه  ایران  از  نقطه  این 
است.  مشهور  ایران  پوت  لی لی  به  ساکنانش 
ماخونیک یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان 
است. روستای لی لی پوتی ایران شهرت و آوازه اش 
را از زنان و مردان کوتاه قامت خود دارد که شب ها، 
چشم  ما  خانه های  سقف  از  کوتاه تر  سقفی  زیر 
می بندند و صبح ها، از چهارچوب هایی کوتاه تر از 

چهارچوب های خانه های ما پا بیرون می گذارند.

نابینایان روستای 

 این روستا که از توابع اسفراین است، اکثریت 
دنیا  به  نابینا  زادی  مادر  روستا  این  در  افراد 
اینکه  بین  این  در  عجیب  نکته  اما  آمده اند.  
حیوانات اهلی نیز همانند گاو و گوسفند و حتی 

گربه ها در این روستا نابینا به دنیا می آیند.

روستای بی زمان

روستای ایستا از توابع طالقان؛ روستایی که در 
آن زمان ایستاده است. این روستا جایی است که 
و  نمی پذیرند  را  جدید  دنیای  امکانات  هیچ گونه 
بدون آب لوله کشی، گاز، برق، درمانگاه، ماشین 

آالت، وسایل ارتباطی و ... زندگی می کنند. 
زندگی  محل  در  دیواری  و  مچی  ساعت 
آهن  و  سیمان  و  ندارد  وجود  روستا  این  اهالی 

در معماری خانه های آنان به کار نرفته است. 
فاصله  مردم  از  آمیزی  اسرار  نحو  به  آنان 
راه  خود  خانه  به  را  کسی  کمتر  و  می گیرند 
اهالی  می گویند  که  است  شایع  حتی  می دهند. 
جمعیت  جزء  و  ندارند  شناسنامه  روستا  این 

آماری ایران هم محسوب نمی شوند.          

ابتکار یک مدرسه چینی 

برای جلوگیری از 

تقلب دانش آموزان

در حاشیه خرید هواپیمای 
 )A321( 321.مدل ای

اختالل در یادگیری، دردهای معده، سرماخوردگی، سردرد و میگرن، کج خلقی و تغییر خلق و خو 
اضافه وزن و اختالل در بینایی.

Ava.news12@gmail.com -عکس: نسرین کاری

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

سینمـا فردوسـی

شروع 
سانس

14:3018:1516:1520:15

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

الک قرمزسالم بمبئــی

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

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

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده           09153410668
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چگونه از سالمت روانی دخترمان محافظت کنیم

یکشنبه * 26 دی  1395 * شماره 3697

آیه روز  

همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى  دهند و مانع راه خدا مى  شوند و آن را كج مى  شمارند آنانند 
كه در گمراهى دور و درازى هستند. سوره إبراهيم، آيه 3

حدیث روز  

اگر يكي از شما به كار قضاوت ميان مسلمانان دچار شود بايد به هنگام غضب ازقضاوت خودداري كند و 
ميان ارباب دعوا در نگاه و نشيمنگاه و اشاره تفاوتي نگذارد . پيامبر اكرم )ص(

تو كـه دور از منى دل در برم نى
هوايــى غيــر وصلت در سرم نى

به جانت دلبرا كـز هر دو عالم
تمنـاى دگر جـز دلبـــرم نى

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه کودکی عالقه مند 
به مطالعه داشته باشیم؟

كتاب مورد عالقه او را بارها و بارها برايش بخوانيد. 
شايد شما از درخواست مكرر او براى خواندن كتاب 
محبوبش خسته شويد، اما بدانيد كه بچه ها عاشق 
شنيدن قصه هاى تكرارى اند. و مهم تر از آن اين 
كه تكرار خواندن قصه ها به آن ها كمک مى كند 
كه با شنيدن مكرر كلمه ها ، آن ها را بياموزند و با 

شكل نوشتارى اين واژه ها آشنا شوند.
تشويق  ماهگى  شش  حدود  از  را  خود  كودک 
هاى  كتاب  بزند.  ورق  را  ها  كتاب  كه  كنيد 
مقوايى محكم را به دست او بدهيد تا به آن ها 
و عكس  دارد  نگه  دستان خودش  با   ، كند  نگاه 
بزند.  ورق  را  صفحات   . كند  لمس  را  هايش 
وقتى كودكتان كمى بزرگ تر شد ، كتاب ها را 
در قفسه هاى پايين تر يا درون سبد هايى روى 
ببيند و بردارد.  زمين بگذاريد تا به راحتى آن ها 
 وقتى براى كودک چهار يا پنج ساله خود قصه اى 
مى خوانيد، روى كلمات انگشت بگذاريد تا شروع 
هر كلمه و فاصله بين دو كلمه و آغاز كلمه بعدى را 
درک كند ، تا بياموزد كه نوشته هر كلمه با ديگرى 
متفاوت است و دريابد كه زمانى كه آخرين كلمه 

يک صفحه خوانده شد، بايد صفحه را ورق زد.
كودكان سه چهار ساله به سرعت استفاده از زبان 
را ياد مى گيرند . از فرصت استفاده كنيد و در هر 
موقعيتى برايش حرف بزنيد . وقتى از خيابان مى 
گذريد و چيزهاى تازه مى بينيد، تمام جزئيات را 
برايش شرح دهيد. سعى كنيد كه لغات جديد را 
برايش معنى كنيد. حتى تابلوها را به او نشان دهيد 

و برايش بخوانيد.

»عتیقه فروش«

عتيقهفروشي در روستايي به منزل رعيتي ساده 
وارد شد. ديد كاسهاي نفيس و قديمي دارد كه 
افتاده و گربه در آن آب ميخورد. درگوشهاي 
ملتفت  رعيت  بپرسد  را  كاسه  قيمت  اگر  ديد 
مينهد.  آن  بر  گراني  قيمت  و  ميشود  مطلب 
آيا  داري  قشنگي  گربه  چه  عموجان  گفت:  لذا 

حاضري آن را به من بفروشي؟
رعيت گفت: چند ميخري؟ گفت: يک درهم.

رعيت گربه را گرفت و به دست عتيقه فروش 
داد و گفت : خيرش را ببيني.

عتيقه فروش پيش ازخروج از خانه با خونسردي 
در  است  ممكن  گربه  اين  عموجان  گفت: 
را آب  كاسه  است  بهتر  شود  تشنهاش   راه 

هم به من بفروشي.
به  تا  كاسه  اين  با  من  قربان،  گفت:  رعيت 
فروشي كاسه  فروختهام،  گربه  پنجاه   حال 

نيست، عتيقه است.
هرگز فكر نكنيد ديگران احمقند.

براساس تحقیقی جدید در سرویس سالمت 
تا   ۱۶ زن  چهار  هر  از  انگلستان،  همگانی 
بیماری های  به  زن  یک  از  بیش  ساله   ۲۴
بیش  این گروه همچنین  مبتالست.  روانی 
از سایرین در معرض خطر مشکالت روانی 
قرار دارند: زنان جوان سه برابر بیش از مردان 
گزارش  اضطراب  و  افسردگی  نشانه های 
می دهند. و در سال ۲۰۱۴ میزان خودآزاری 
زنان سه برابر میزانی بود که در سال ۲۰۰۷ 
رواج داشت. خب، برای اطمینان از سالمت 

روانی دختران چه می توانیم بکنیم؟ 
 فشار مدرسه را مضاعف نکنید

تحت  اهداف  به  دسترسی  برای  »مدارس 
فشار شدیدی هستند و بخش عمده ای از آن 
به والدین نیز منتقل شده است.« این نظر 
 Place2Be خیریه  از  است،  کندریک  سارا 
که حمایت عاطفی از دانش آموزان مدارس 
را فراهم می کند. »و البته طبیعی است که 
ما والدین برای پیشرفت فرزندانمان انتظاراتی 
داشته باشیم. ولی خانه باید جایی امن باشد، 
می دانند  کودکان  آن  در  که  پناهگاهی 

توانایی های  از  بیشتر  خیلی  ارزششان 
آکادمیک آنهاست.«

درباره قوانین استفاده از موبایل و کامپیوتر با 
هم تصمیم بگیرید.  به جای حساسیت درباره 
که  ببینید  موبایلش،  از  دخترتان  استفاده 
خودتان چطور از موبایلتان استفاده می کنید. 
دخترانه  دبیرستان  مدیر  لونن،  جین 
ویمبلدون، می گوید: »گاهی دخترها تعریف 
می کنند که چطور تالش می کرده اند چیزی 
درواقع  مادرشان  و  بگویند  مادرشان  به 
موبایلش  با  داشته  چون  نمی کرده  گوش 
موبایل  یا  می کرده،  چک  را  ایمیل هایش 
وزوز  داشته  یکسره  جدیدش  پیغام های  با 
برای  »ما  می کند:  اضافه  او  می کرده.« 
استفاده از تکنولوژی در زندگی خودمان باید 
چهارچوب داشته باشیم.« الزم است والدین 
هنگام  دستگاه هایشان  گذاشتن  کنار  با 
مکالمه یا غذاخوردن در این راه پیشرو باشند. 
لونن می گوید که برای استفاده از تکنولوژی 
قوانینی داشته باشید، ولی آنها را با هم وضع 
چه  به نظرش  بپرسید  فرزندتان  »از  کنید. 

روشی جواب می دهد. به این ترتیب قوانینی 
می گذارید که برای او نیز نفع شخصی دارد و 

عالقه مند می شود که رعایتش کند.«
نشانشان دهید که طبیعی

 است شکست بخورند
دهید  نشان  آنها  به  که  نکنید  فراموش 
دختران  است  الزم  ندارد.  اشکالی  شکست 
است،  خوب  خوردن  شکست  که  بدانند 
شکست  زندگی مان  در  گاهی  ما  همه  که 
می خوریم، و این که آنچه اهمیت دارد خود 
شکست نیست بلکه روش کنار آمدن با آن 
است. »حتما شما هم نمی خواهید شکست 
ممکن  که  باشد  وحشتناکی  چیز  چنان 
است  رابرتز  نظر  این  بیفتد.«  اتفاق  نیست 
که این طور ادامه می دهد: »سراغ چالش های 
جدید بروید، به دخترتان نشان دهید چطور 
باید ماجراجویی کرد. و وقتی کاری به نتیجه 
به  نمی توانند  کارها  همه  چون  نمی رسد  
شما  که  می بیند  دخترتان  برسند   نتیجه 
ادامه  را  راهتان  و  می ایستید  پا  سر  دوباره 
انعطاف پذیری  ایجاد  به  می دهید. همه چیز 

واقعا دخترانمان  برای  که  است   مربوط 
اهمیت بسیار دارد.«

وقتتان را با آنها بگذرانید
رابرتز معتقد است »کاالی ارزشمندی به نام 
وقت خالی از فشار و نگرانی بهترین چیزی 
این  به  بدهید.  آنها  به  می توانید  که  است 
به  فقط  که  می کنید  متوجهشان  ترتیب 
این دلیل دارید وقتتان را با آنها می گذرانید 
که می خواهید در کنارشان باشید. همه ما 
مقصریم بابت برنامه ریزی های فشرده و نگاه 
دادن  انجام  برای  یا تالش  به ساعت،  مدام 
دو کار هم زمان، ولی هیچ چیز مهم تر از آن 
زمانی نیست که شما فقط کنار یکدیگرید، 

بدون هیچ برنامه ای.«
با هم غذا بخورید

سعی کنید همگی موقع غذاخوردن لپ تاپ و 
موبایلتان را کنار بگذارید و دست کم چند بار 
در هفته با هم به غذاخوردن و صحبت کردن 
بپردازید. اگر نمی توانید با هم غذا بخورید، 
حرف  و  بخورید  چای  لیوان  یک  بنشینید 
بزنید. همان طور که لونن می گوید، »موضوع 

مهم درباره رسانه های اجتماعی این نیست 
که دختران وقتی در آنها هستند چه کارهایی 
می کنند، بلکه مهم این است که وقتی در 
آن  و  نمی کنند.  کارهایی  چه  هستند  آنها 
گفتگو  وقتی هم می شود که صرف  شامل 
با پدرومادر و خواهر و برادر خود نمی کنند؛ 

کاری که الزم است انجام دهند.«
خوب گوش کنید

نگذارید دختران شما را پس بزنند. »گاهی 
تالش می کنند شما را کنار بزنند یا بگویند 
موضوعی  درباره  صحبت  به  عالقه ای  که 
حتما  هم  شما  نیست  الزم  ولی  ندارند، 
قضیه را این طور رها کنید.« این نظر دکتر 
خبره ای  روانشناس  است،  شستر  کارولین 
که با کودکان ۱۱ تا ۱۸ ساله کار می کند. 
»الزم است با آنها وارد مکالمه شوید و ببینید 
مشکل چیست. خیلی مهم است که بادقت 
گوش کنید. موضوع این نیست که شما به 
آنها بگویید چطور از عهده مشکل بربیایند، 
موضوع این است که گوش کنید و ببینید 

مشکل از دید آنها چیست.

عارفانه روز

دیروز، هر چه بود، گذشت امروزت را دریاب! 
به دنباِل اتفاقاِت جدید باش تو می توانی

 امروزت را به شاهکاری بی نظیر تبدیل کنی!

وقتی باهمیم نمی فهمیم، وقتی از هم دور شدیم 
تازه می فهمیم که اونی که رفته چقدر از وجودت 

را کنده و با خودش برده و چقدرش را برای 
خودت جا گذاشته با هم بودن ها را قدر بدانیم

به پايان فكر نكن  انديشيدن به پايان 
هر چيز شيرينى حضورش را تلخ 
مى كند بگذار پايان تو را غافلگير 

كند درست مثل آغاز.

صبح یعنی آغاز فرصت شادی، لبخند و امید
 صبح یعنی امروز سهمی از زندگی 

و شور و شعف عشق از آن خود توست 
لحظه  را قدر بدان تا بخواهی زندگانی زیباست

                        
هلند  پایتخت   -۱ افقي: 
مرغ  -۲ ثابت  و  استوار   - 

 - فراموشکار    - هاي  افسانه 
بزرگ 3- تک و یگانه -  جوجه 
 -۴ ایران  مرزي  رود   - تیغي 
پرنده   - خانمها  تعجب  حرف 
ویتامین  از گنجشک -  بزرگتر 
مطهرات  از   - خون  انعقاد 
گندم  انبار   - پوستي  کاله   -5
امواج  تقویت   -۶ آخر  رمق   -
آبرو  بي  و  بدنام    - رادیویي 
و  رزمي  ورزشي،  حرکات   -
نمایشي ۷- شب طوالني سال- 
عبدا...  خواجه  معروف  آثار  از 
جاسوسي  سازمان   - انصاري 
آمریکا ۸- خورشید گرفتگي - 
تهمت و افتراء - اشاره تأکیدي 
شهرهاي  از   - آذري  پدر   -9
فارس-  آسوده شدن ۱۰-  عابد 
و زاهد - پیش از ورزش - جد 
و پدربزرگ ۱۱-  نام قدیم شهر 
یزد-  پایه ساختمان - سرود و 
نغمه ۱۲-  قریه - باال آمدن آب 
دریا-  عقب و پشت سر - آهار 
۱3-  عقاب سیاه - شایسته و 
الیق - روز و توانایي ۱۴-  نام 
پیشین ویتنام - شاعر تبریزي - 
حصیر ۱5-  مشهور و سرشناس 

- از شهرهاي اردبیل

عمودي: ۱- پابرجا و محکم  - 
فیلمساز ۲ -گل دندان نشین-  
صورت اسامي  - قادر3- خالص 
و  دلیر   - غش  و  غل  بی  و 
 -۴ تحیت  و  درود   - نیرومند 
افعال  از   - ضربي  ساز   - تنبل 
 -5 جنابعالي  و  من  ربطي-  
معبر خون  - نمایش همراه با 
ساز و آواز-  آسیاي کوچک ۶- 
آسیابي که با نیروی چهارپایان 
می گردد-   پایتخت آذربایجان 
- ماده کشنده ۷- ضمیر متکلم 
وحده  -همشیره گرامي - سخن 
از   - تجاري  نشان   -۸ چین 
تقسیمات کشوري -  چارپایان 

9- شکر و ستایش-  نام سه نفرا 
ز پادشاهان اسکاتلند - بیسواد 
مقابل-   و  نزد    -۱۰ قدیمي 
  -۱۱ اجمالي  -مطالعه  آحاد  
سالن پذیرایي بزرگ  -سنگیني 
خوب  میوه  چیزي-   روي  بر 
ز  ا  جوشکاري-  مشعل    -۱۲
اثر  آلماني-  آقاي   - رفتن  دنیا 
معروف نیما یوشیج ۱3-  آدم 
آهني-  سقف خانه - برداشت 
ترکي-   آهوي    -۱۴ محصول 
آثار  -از  نافرمان  و  سرکش 
نام  احمد شاملو ۱5-   معروف 
در  شدن  پنهان   - اهر  قدیم 
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 سـاندویـچ فــدک
بین عدل 16و 18   تلفن : 32204036

اولین و تنها ساندویچی 
کامال شبانه روزی

 در بیرجند

پیمانکاری آذر نوید      
اجرای گرانولیت نما

دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

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

  09158660118 - امالک جمالی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس ، 
انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
با پرداخت 30 میلیون تومان  

09155612431 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

حراج واقعی پوشاک زنانه
 و بچگانه 

با قیمت های استثنایی
شلوار لی بچگانه 

18000الی 25000 تومان
فرصتی خوب برای خرید عید
بلوار معلم ، خیابان فردوسی 

بوتیک آداک

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

تجربه کنید.   09158668002

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

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

09159639253 - نیازی
نقاشی  ساختمان

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

مـژده                          مـژده
50% تخفیف تا 25 بهمن

میکروپیگمنتیشن )هاشور ابرو(
کاشت مژه ، فر مژه ، رنگ مژه و خدمات ناخن 

بین مدرس 11 و 13 - جنب نانوایی    
32230549 

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

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

 32318281 -09151611812

خرید و فروش

 مسکن مهر

     امالک مهرشهر
زاده  عشقی   

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت علی آبادی 
09380160779

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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سومین اردوی تیم منتخب کوهنوردی استان

20 کوهنورد از سراسر استان برای آمادگی صعود سراسری دهه 
فجر، به سرپرستی هیمالیانورد استان، حمید عیلکی نژاد عازم 
 3300 قله  روز   2 مدت  در  کوهنوردان  شدند.این  شیرباد  قله 
متری شیرباد معروف به بام خراسان رضوی را صعود می کنند.

دور برگشت مسابقات لیگ والیبال استان آغاز شد

دور برگشت مسابقات لیگ والیبال استان خراسان جنوبی آغاز 
شد.تیم های بزرگساالن بیرجند و سربیشه حریفان خود، زیرکوه 
بر صفر شکست دادند.جوانان  نتیجه 3  با  را  استان  نوجوانان  و 
بیرجند هم 3 بر 2 معصوم آّباد خوسف را از پیش رو برداشت.بازی 
تیم های قاین با فردوس و سرایان با طبس نیز در حال برگزاری 
تیم  و در منطقه 2  بیرجند  بزرگساالن  تیم  است.در منطقه 1 
فردوس قهرمان نیم فصل شده بودند.در مسابقات لیگ والیبال 
استان خراسان جنوبی 11 تیم در 2 منطقه باهم رقابت می کنند.

مسابقه شطرنج بلیتز در تاالر شطرنج بیرجند برگزار شد

مسابقه بلیتز از سری مسابقات جشنواره زمستانی هیات شطرنج 
بیرجند  شطرنج  تاالر  محل  در  بازیکن   34 حضور  با  بیرجند 
برگزار گردید. این مسابقه جذاب در 7 دور به روش سوئیسی 
برگزار و در پایان آقای مجتبی قالسی مود در جایگاه نخست 
ایستاد آقایان رمضانی و مشرقی مقدم نیز در جایگاه های دوم و 
سوم قرار گرفتند.سید مهدی اسالمی نیا باالترین مقام نوجوانان 
و مقام چهارم را به خود اختصاص داد.خانم عالیه اژدری بورنگ 

نیز باالترین خانم جدول قرار گرفت.

مرحله نهایی مسابقات دارت بانوان   استان برگزار شد

شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیرجند: مرحله نهایی مسابقات دارت بانوان، انتخابی تیم استان 
با  بیرجند  شهرستان  دارت  خانه  در  مسابقات  به  اعزام  جهت 
حضور 12 ورزشکار از برترین های مسابقات انتخابی برگزار و در 
پایان خانم ها:زهره تقوی مقام اول،فرزانه مالکی مقام دوم،الهام 

قاسمی فر مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

برد سه بر صفر تیم والیبال قاینات در برابر تیم والیبال فردوس

تیم والیبال قاینات در پنجمین بازی خود توانست تیم والیبال 
امتیاز  سه  و  دهد  شکست  صفر  بر  سه  نتیجه  با  را  فردوس 
این بازی را کسب کند.رئیس هیات والیبال قاینات گفت تیم 
بر 23  نتایج 25  با  پیاپی  این شهرستان در سه ست  والیبال 
و 25 بر 14 و 29 بر 27 میهمان خود تیم والیبال فردوس را 

شکست داد و 12 امتیازی شد.

مصرف زیاد قند و نمک عمر را کم می کند 

کودکی  از  افراد  تغذیه  الگوی  متأسفانه 
وچاشنی  غذایی  مواد  رویه  بی  مصرف  با 
مضر خو می گیرند غافل از عوارضی که بر 
سالمت به جا می گذارد. بر اثر مصرف قند 
و شکر که از چغندر قند و نیشکر به شکل 
خالص استخراج می شوند.ه با خوردن این 
می کند  تولید  انرژی  زیادی  مقدار  مواد 

در  وپروتئین  معدنی  ماده  نوع  هیچ  که 
آن وجود ندارد و به این دلیل که بدن ما 
به میزان باالی انرژی تولید شده و مجبور 
است انسولین زیادی را ترشح کند تا این 
مساله باعث چاقی ومقاومت به انسولین در 
بدن شده که می تواند در درازمدت منجر 

به بروز بیماری دیابت شود.

کودکان الغر سالم ترند یا چاق؟ 

را  بودن یک کودک  گاه چاق  خانواده ها 
به حساب سالمت او می گذارند و از چاق 
هستند،  خوشحال  فرزندان شان  بودن 
از  ناشی  خوشحالی  این  که  حالی  در 
تصور  خالف  است.بر  آنان  بی اطالعی 
خانواده ها کودکان خیلی چاق هم ممکن 
است، سوء تغذیه داشته باشند، زیرا اگر 

سیستم هضم کودک به درستی کار کند، 
کودک نه خیلی چاق می شود و نه خیلی 
الغر. کودکان چاق در آینده ممکن است 
دیابت،  و چاقی،  وزن  اضافه  با مشکالت 
تا  باید  شوند.کودک  مواجه  خون  فشار 
تا   300 بین  ماه  هر  در  ماهگی   6 سن 

750 گرم اضافه وزن پیدا کند.

آشنایی با فواید آنتی اکسیدان ها 

آنتی اکسیدان ها در میوه ها، سبزیجات، 
مغزهای خوراکی، و غالت و مقادیر کمتر از 
آنها در گوشت قرمز،ماهی یافت می شوند. 
آنتی اکسیدان ها موادی هستند که می 
توانند از سلول های بدن در برابر آسیب 
رادیکال  کنند.  محافظت  آزاد  رادیکال 
های آزاد می توانند در نتیجه مواجهه با 

برخی مواد شیمیایی، سیگار کشیدن،پرتو 
جانبی  محصول  یک  عنوان  به  و  افشانی 
ناشی از سوخت و ساز عادی بدن شکل 
بگیرند. آنتی اکسیدان های غذایی شامل 
سلنیوم، ویتامین A و ویتامین C، ویتامین 
E، به عالوه مواد شیمیایی گیاهی مانند 

لیکوپن، لوتئین می شوند. 

گردو بر هر درد بی درمان دواست!!

می شوند.  شکسته  راحتی  به  گردوها 
اسیدهای  از  سرشار  مغزدار  میوه  این 
چربی  نوع  خصوصاً  است،   3 امگا  چرب 
را  آن  نمی تواند  بدن  که  محافظتی 
 1/4( گردو   3 امگا  میزان  کند.  تولید 
را  روزانه  چربیهای  درصد   98 فنجان، 
عروق  و  قلب  از  گردو  می کند(  فراهم 

ضدالتهابی  خاصیت  می کند،  محافظت 
درآسم، روماتیسم آرتروز و بیماری های 
بعالوه،  دارد.  اگزما  مثل  پوستی  التهابی 
به  آنتی اکسیدان  ماده  یک  حاوی  گردو 
نام اسید االژیک است که سیستم ایمنی 
که  می رسد  نظر  به  و  کرده  حمایت  را 

خاصیت ضدسرطانی دارد.

برای اجتناب از مصرف مواد غذایی تقلبی حتماً مواد غذایی مورد نیاز را در بسته 
بندی مناسب و با برچسب خریداری کنید.در مورد محصوالت غذایی خارجی توجه 
کنید فقط آن دسته از مواد غذایی خارجی که دارای برچسب فارسی و شماره مجوز 
واردات از وزارت بهداشت داشته باشند مورد تأیید هستند.تقسیم  بندی انواع تقلب 
به 2 صورت خطرناک و کم خطر تقسیم می شود به عنوان مثال: افزایش نشاسته به 
ماست که به منظور قوام بیشتر آن انجام می شود یک تقلب است ولی خطری برای 

سالمت مصرف کننده نخواهد داشت در صورتی که استفاده از یک رنگ سبزصنعتی 
برای زیبا ساختن محصولی مثل خیارشور به طور مستقیم سالمت مصرف کننده 
از  متقلبین،  از  ای  تقلب در زعفران، عده  قرار می دهد.زعفران:برای  را موردخطر 
پرچم گیاه گل رنگ و گیاهان مشابه استفاده می کنند و آن را با زعفران مخلوط 
می نمایند.فلفل:برای تقلب در فلفل از موادی نظیر خاک اره نرم، نرم کرده پوست 
گردو و فندق، آرد نخودچی، نرم شده هسته خرما، تفاله زیتون به عنوان پایه استفاده 

کرده و برای ایجاد تندی آن را با پودر فلفل فرنگی یا خردل سیاه مخلوط می کنند 
.خردل:در مورد خردل متقلبین از نشاسته آرد غالت استفاده می کنند و برای ایجاد 
رنگ مورد نظر مقداری پودر زردچوبه به آن اضافه می نمایند.زردچوبه:زردچوبه 
تقلبی، موادی نظیر آرد یا نان خشک، پوست پسته وکمی زردچوبه را با یکدیگر 
مخلوط می کنند.سماق:عده ای از متقلبین تفاله غوره و زرشک را با گل اخدی و آب 
شاه توت مخلوط می کنند.معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند                                                                          

» تقلبات در ادویه جات «

دستگیری هکر ۱۹ساله/ هک ۴۰۰۰ مودم اینترنت

فرمانده انتظامی اصفهان، از دستگیری نوجوان 19 ساله ای که اقدام به هک کردن 
چهار هزار مودم وای فای و ADSL کرده بود در عملیات وی ژه کارشناسان پلیس 
فتای این فرماندهی خبر داد.وی گفت: موضوع هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای 
و شبکه ای امروزه به عنوان یک چالش و مشکل اساسی در فضای مجازی محسوب 
می شود که به شدت کاربران را تهدید می کند.وی گفت: در پی شکایت تعدادی از 
شهروندان مبنی بر اینکه فردی ناشناس به سیستم مودم ADSL آنان نفوذ کرده 
است، موضوع در دستور کار ویژه کارشناسان پلیس فتای این فرماندهی قرار گرفت 
با کارهای علمی دقیق فرد مذکور شناسایی و در منزلش دستگیر  که در نهایت 
شد.وی افزود: به صورت مرتب هزینه های اینترنتی خود را کنترل کنند و اگر با 
افزایش هزینه بدون استفاده از پهنای باند مواجه شدند سریعاً به پلیس اطالع دهند.

2۰۰ کیلوگرم فرآورده مرغی غیر بهداشتی در بیرجند معدوم شد

حسن علیزاده، رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: این مقدار فرآورده خام 
به علت الغری مفرط و پر خونی الشه و اتمام تاریخ مصرف، در بازدید شبانه 
کارشناسان نظارتی شبکه دامپزشکی بیرجند از یک کشتارگاه این شهر، غیر 
بهداشتی تشخیص داده شد و از چرخه مصرف انسانی خارج شدند.وی افزود: در 
بازدید و نظارت بهداشتی تیمهای کارشناسی دامپزشکی از مراکز تولید، توزیع 
و عرضه فرآورده های خام دامی با هر گونه تخلف بهداشتی در خصوص فرآورده 
های خام دامی به شدت برخورد می شود .وی از مردم خواست به تاریخ انقضا و 
مشخصات ظاهری محصوالت پروتئینی شامل رنگ، بو و تأییدیه دامپزشکی در 
هنگام خرید فرآورده های خام دامی توجه کنند و در صورت مشاهده هر گونه 

تخلف، موارد را به شماره 1512 شبکه دامپزشکی گزارش کنند.

الغری به سرعت برق و باد با چای سبز

اگر تصمیم دارید وزنتان به سرعت کاهش 
پیدا کند، طب سنتی به شما توصیه می 
کند که از این نوشیدنی حاوی چای سبز 
استفاده کرده و معجزه آن در الغر شدن 
میز  پشت  تکنولوژی،  رشد  با  ببینید.  را 
بیشتر   ، نشینی و ماشینی شدن زندگی 
مردم از اضافه وزن و چاقی رنج می برند و 

بسیاری افراد برای کاهش وزن رژیم های 
سخت الغری می گیرند اما طب سنتی و 
گیاهی برای الغری معجون ها  و دمنوش 
ها  آن  از  یکی  که  دارد  مفیدی  های 
این نوشیدنی  نوشیدنی چای سبز است. 
به سادگی با استفاده از چای سبز، لیمو، 

عسل و دارچین آماده می شود.

واژگونی خودرو در مسیر سراوان - خاش 3 کشته داشت

واژگونی  گفت:  بلوچستان  و  سیستان  شمال  راه  پلیس  فرمانده 
یک دستگاه سواری کیا در راه ارتباطی سراوان - خاش سه کشته 
سیستان  شمال  راه  پلیس  فرمانده  گذاشت.  برجا  مجروح  سه  و 
مرکز  اعالم  با  داشت:  اظهار  زاده  بهروزی  بلوچستان سرهنگ  و 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف فوتی در کیلومتر 
85 راه سراوان - خاش، ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه خودرو سواری کیا به دلیل ناتوانی 
جاده  از  آلودگی  خواب  از  ناشی  نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده 
از  نفر  سه  وارده  ضربه  شدت  اثر  بر  که  شد  واژگون  و  منحرف 

سرنشینان آن فوت و سه نفر دیگر مجروح شدند.

۰۹۹۰3۱8۹۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 ۴ 5  ۰ ۰  ۱ ۴   

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

داخل و خارج شهرهمراه: ۱۱2۰ 56۱  ۰۹۱5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایزوگام شرق 
آدرس: میدان توحید

32442331
09155622050 

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

انجمن خیریه بیماران ام اس استان برای راه اندازی واحد توانبخشی 
خود نیازمند یک باب واحد مسکونی به صورت اهدای موقت می باشد. 
لذا از شما همشهریان خیراندیش که همواره در امور خیریه پیش قدم می 

باشید،تقاضای مشارکت در این عمل خداپسندانه را داریم.
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی

شماره های تماس: 32430457 - 09151604600
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برف مهمان آسمان استان می شود

مهر- مدیرکل هواشناسی استان از بارش پراکنده برف و باران در استان خبر داد.علیرضا خندان اظهار کرد: میزان 
بارش برف در نیمه شرقی استان بیشتر خواهد بود و در ارتفاعات استان تشکیل پدیده مه را خواهیم داشت. وی بیان 

کرد: برای وضع جوی امروز استان، آسمانی ابری و نیمه ابری همراه با وزش تند باد را پیش بینی می کنیم.
یکشنبه* 26 دی 1395 * شماره 3697

7
پیام قدردانی از حضور پرشور 
مردم در مراسم ترحیم و تجلیل 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی

گروه خبر- آیت ا... رئیسی نماینده مردم استان 
استاندار  پرویزی  و  رهبری  خبرگان  مجلس  در 
و  پرشور  حضور  از  ای  بیانیه  در  جنوبی  خراسان 
شعور و به یادماندنی مردم فهیم و قدرشناس استان 
در مراسم ترحیم و تجلیل مرحوم آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی)رضوان اهلل تعالی علیه(، یار وفادار حضرت 
امام خمینی)ره( قدردانی کردند. در متن بیانیه، این 
حضور مردم را جلوه ای دیگر از همگرایی، همدلی 
اقتدار  و  استان  شریف  مردم  آحاد  قدرشناسی  و 
عنوان  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  روزافزون 
کردند. در بخش دیگری از متن آمده است: برگزاری 
مراسم تجلیل از این شخصیت کم نظیر در سراسر 
کشور و استان، مهر تأییدی بر قدرشناسی از خدمات 
ماندگار و ارزشمند این مجاهد خستگی ناپذیر است 
که همه عمر خود را چه در سال های مبارزه برای 
پیروزی انقالب و چه عرصه سازندگی در راه تعالی 
نظام مقدس جمهوری اسالمی صرف نمود. ضمن 
وارسته  عالم  این  فقدان  مجدد  تسلیت  عرض 
مردم  آحاد  حضور  از  اسالمی،  انقالب  استوانه  و 
شریف در اقصی نقاط استان، خانواده های معظم 
شهدا، ایثارگران معزز، ائمه محترم جمعه و جماعات، 
دانشگاهیان  آگاه،  دانشجویان  و  مسئولین، طالب 
و فرهنگیان فرهیخته، نیروهای نظامی و انتظامی 
غیور و همیشه درصحنه، اصناف و بازاریان محترم 
و همه کسانی که در برگزاری و حضور در مراسم 
مختلف ترحیم و تجلیل از این عالم مجاهد نقشی 
بی بدیل داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، 
از  همچنین  و  درجات،  علو  سعید  فقید  آن  برای 
درگاه ایزد منان، سالمتی و بقای عمر رهبر معظم 
انقالب و همه خادمان ملت شریف ایران و صحت 
و سالمتی و توفیق روزافزون مردم نجیب خراسان 

جنوبی را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.

بی توجهی به جاده مرگ
دلیل اصلی استیضاح وزیر راه

 
برزجی- نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه نمایندگان از استیضاح 
وزیر راه منصرف نشدند گفت:   امضاهای زیادی 
است.  شده  مجلس  تقدیم  وی  استیضاح  برای 
از  با خبرنگار ما  فالحتی در گفتگوی اختصاصی 
احتمال استیضاح وزیر راه بعد از تعطیلی مجلس 
افضلی و  آقای  افزود: من و همچنین  خبر داد و 
حجت االسالم عبادی نامه استیضاح وزیر راه را 
امضا کرده ایم ولی خبر ندارم که آیا امیرحسنخانی 
هم این نامه را امضا کرده است یا خیر. فالحتی از 
جمله دالیل استیضاح وزیر راه از سوی نمایندگان 
استان را مشکالت موجود در خصوص راه، راه آهن، 
جاده های مرگ و دوبانده سازی آنها، مسکن مهر 
عنوان کرد. وی بیان کرد: از دیگر دالیل استیضاح 
وزیر، پیگیری موضوع عدم استعفای وی پس از 
حادثه راه آهن مشهد بود، چرا که بسیاری از مردم 

خواستار استعفای وزیر راه بودند.

آموزش توبافی در خانه پردلی بیرجند

فرمانداری  بانوان  امور  کارشناس  خزاعی- 
عنوان  آوا،  خبرنگار  با  اختصاصی  گفتگوی  در 
کرد: دستگاه های متولی مربوط به کمیته امداد، 
در  فرهنگی  میراث  و  ای  حرفه  فنی  بهزیستی، 
زمینه اشتغال پایدار اقداماتی را برای ارتقا تعاونی 
انجام می دهند. حسینی  بانوان  به  مربوط   های 
اختصاص مکان  به  مربوط  به مشکالت  اشاره  با 
بانوان عالقه مند، افزود : خانه  پردلی  برای این 
برای فعالیت بانوان عالقه مند به توبافی در اختیار 
را در  آنان قرار گرفته است و آموزش های الزم 
همان جا فرا می گیرند و به تولید صنایع دستی می 
پردازند. وی گفت: سازمان فنی حرفه ای نیزکالس 
های جداگانه ای را  برای افرادی که تحت پوشش 
این نهاد هستند برپا می کند و عالقه مندان می 
گفته وی  به  ببینند.  آموزش  این مکان  در  توانند 
اگر شخصی مهارت خاصی داشته باشد و توانایی 
ایجاد اشتغال در ان زمینه را داشته باشد با مراجعه 
به صندوق کارآفرینی امید و درخواست وام باسود 
4درصد، می تواند با دریافت وام به اشتغال بپردازد.

بهره برداری از ساختمان آزمایشگاه کشت 
بافت و هرباریوم دهکده گیاهان دارویی 

دارویی  گیاهان  دهکده  پروژه  مدیر  غالمی- 
جهاددانشگاهی خبر داد: در صورت تأمین اعتبار، 
هرباریوم  و  بافت  کشت  آزمایشگاه  ساختمان 
به  امسال  پایان  تا  دارویی  گیاهان  دهکده 
ایجاد برند ملی برای  بهره برداری می رسد. پویان 
بسته  با  استان  دارویی  گیاهی  محصوالت  ارائه 
از  ملی و صادراتی  در سطح  استاندارد  بندی های 
اهداف افتصادی دهکده گیاهان دارویی عنوان کرد.

امنیت شهروندان مهمترین دلیل قطع 
درختان خشکیده

برزجی- در پی ارسال چند عکس از قطع درختانی 
در خیابان معلم موضوع را از طریق رئیس سازمان 
پارک ها وفضای سبز شهرداری بیرجند جویا شدیم.

انصاری در این باره به خبرنگار ما گفت: این درختان 
تعدادی معدودی از درختان خیابان معلم است که در 
سالهای گذشته خشک شده و اکنون به علت داخل 
بروز حادثه آتش سوزی  احتمال  و  برق  با شبکه 
دلیل خشک  است. وی  آوری شده  و جمع  قطع 
شدن این درختان را این طور توضیح داد: در چند 
سال گذشته به دالیل طبیعی از جمله وجود آفات 
به این درختان آسیب وارد شده که اکنون راهکاری 
تداخل  برق  با شبکه  نداشتیم چون  آن  قطع  جز 
داشت. وی در پاسخ به این سوال که در مجموع 
درختانی که با شبکه برق تداخل دارند به چه نحو 
با  ایمنی سازی می شوند اظهار کرد: شهرداری 
این تداخل جلوگیری می کند  از  هرس درختان 
اما اداره برق نیز طرح جدیدی را در دست اجرا 
دارد تا مکان هایی از شاخه های درختان که با 

سیم های برق اتصال دارد را عایق کنند.

۴۵۰۰ نفر از روستائیان استان
آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

از  نفر  و 532  آموزش 4 هزار  مقدم-  دادرس 
روستاییان در قالب طرح توانمند سازی روستاییان 
و عشایردر 9 ماهه سالجاری  720 هزار و 493 
استان  روستائیان  به  مهارتی  آموزش  نفر ساعت 
ارائه گردیده است. خوش آیند مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان در حاشیه بازدید از کارگاه 
برگزاری  روستاییان  سازی  توانمند  طرح  های 
دوره های مختلف در روستاها را عامل مهمی در 

راستای اشتغال زایی روستاییان دانست.

 سامانه جدید اینترنتی مشاهده
سوابق بیمه شدگان راه اندازی شد

غالمی- مدیرکل تأمین اجتماعی از راه اندازی 
صورت  به  شدگان  بیمه  سوابق  جدید  سامانه 
بیمه  کرد:  عناون  درویشی  داد.  خبر  اینترنتی 
شدگان از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به 
نشانی اینترنتیTamin.ir مراجعه و برای ایجاد 
حساب کاربری با استفاده از راهنمای مربوطه ثبت 

نام وگذر واژه )رمز عبور( خود را مشخص نمایند.

جامعه باید نگرش خود را
به اشتغال بانوان تغییر دهد

گروه  کار  در  دیروز  بیرجند  فرماندار  خزاعی- 
بخش  کرد:   عنوان  شهرستان،  خانواده  و  بانوان 
بر  فعالیت  و  زایی  درون  با  نظام  مختلف  های 
مبنای استعداد درونی، در عرصه های مختلف کار 
می کنند. ناصری تاکید کرد: بخش بانوان بخشی 
مولد و تاثیرگذار در  اجتماع است، و برگزاری دوره 
های آموزشی می تواند اولین قدم برای ساماندهی  
بانوان سرپرست خانوار یا هنرمند باشد تا با استفاده 
با  ایجاد کنند. وی  اشتغال   پایان دوره  از مدارک 
اشاره به اینکه جامعه ناچار است که نگرش خود را 
به نوع اشتغال مربوط به بانوان، تغییردهد، افزود: باید 
با همکاری بین بخشی حوزه اشتغال بانوان بیش از 
پیش فعال شود. ناصری بیان کرد: باید برای فراگیر 
شدن این تعاونی ها در حوزه باال رفتن گردش مالی 
و اشتتغال آن ها تالش کرد تا با توان بیشتری نسبت 
به گذشته به فعالیت بپردازند. به گفته وی یکی از 
مهم ترین مسائلی که مسئوالن تعاونی ها باید مد 

نظرشان قرار دهند پرداخت بیمه و مالیات است.

هشدار به هم استانی ها
 درباره کاروان های غیر مجاز عتبات

دادرس مقدم- پیرو انتشار خبری مبنی بر وقوع 
در شهر  در هتل قصرالمولی  آتش سوزی  حادثه 
کربالی معلی که متاسفانه منجر به فوت 5 نفر و 
مصدومیت 2 زائر از استان خراسان رضوی گردید 
استانی ها  تمام هم  از  استان  زیارت  مدیر حج و 
افراد و دفاتر  درخواست کرد مراقب سوء استفاده 
غیرمجاز که به طور غیر قانونی و خارج از ضوابط 
سازمان حج و زیارت مبادرت به ثبت نام و اعزام 
زائران به عتبات عالیات عراق می کنند، باشند و 
درخواست های اعزام عتبات خود را فقط از دفاتر 
از  مجوز  دارای  زیارتی  خدمات  های  شرکت  و 

سازمان حج و زیارت پیگیری نمایند.

حسینی- پس از سه هفته تعطیلی شورای 
شهر مرکز استان، با طرح موضوع جریمه های 
عدم تأمین پارکینگ اماکن عنوان شد که در 
آن شهردار بیرجند به حسابی که برای جمع 
آوری جرائم پارکینگ های شهر ایجاد شده بود 
اشاره کرد و افزود: در این حساب 1 میلیارد و 

580 میلیون تومان بوده است.
های  نامه  قرائت  با  جلسه  این  کار  دستور 
کمیسیون عمران آغاز شد. صباغ رئیس این 
کمیسیون در ابتدا به طرح تعریض از میدان 
ابوذر تا ابتدای بلوار پاسداران اشاره کرد و افزود: 
سپاه انصارالرضا)ع( عنوان کرده زمین را برای 
تعریض در اختیار می گذارد اما شهرداری مبلغی 
بیش از حد مجاز باید بدهد. وی با بیان اینکه در 
کمیسیون نظر بر این شد که به جای نظر سپاه، 
امتیازاتی داده شود، ادامه داد: از طرفی چون 
طرح داریم تا از ابتدای 20 متری اول مدرس 
به پاسداران راه داشته باشد، این دو موضوع به 

هیات کارشناسی ارسال تا بررسی شود.
درخواست واگذاری زمین برای پارکینگ به 
جای پرداخت عوارض به شهرداری دیگر نامه 
قرائت شده بود که صباغ در توضیح آن عنوان 
کرد: مالک مجوز زمین را با کاربری پاساژ اخذ 
پایان رسیده، فضا  به  اما االن که کار  کرده 
برای پارکینگ درنظر گرفته نشده است که 
قرار شد زمین کنار به شهرداری واگذار شود.

زمین شهرداری را االن بدهیم بعدا
با قیمت بیشتر مجبوریم خریداری کنیم 
شهروندان  از  یکی  درخواست  به  صباغ 
نبش  در  شهرداری  از  زمین  خرید  برای 
خیابان شهید اسدزاده 5 و تیمورپور 4 ، اشاره 
طرح  در  زمین  آنجاییکه  از  افزود:  و  کرد 
قرار دارد و شهرداری مجبور است  تعریض 
باالتر  خیلی  قیمت  با  بعدا  را  زمین  همین 
مخالف  نظر  کمیسیون  در  کند،  خریداری 
بود. یزدان شناس دیگر عضو شورا با تاکید 
بر اینکه هنوز معلوم نیست طرح چه زمانی 
و به چه صورتی قرار است انجام شود عنوان 
کرد: االن زمین را بدهیم و مبلغ دریافتی را 

در جایی از شهر به کار بگیریم.
طاهری یکی دیگر از اعضا در مخالفت با 
بیان کرد: شهرداری امالک مردم  این نظر 

پیاده  را  تعریض  تا طرح  کند  تملک می  را 
کند، حاال که زمین مال خود شهرداری است 
چرا این کار بیهوده را انجام دهد؟ در پایان 

مصوب شد که زمین واگذار نشود. 
از  گالیه  با  بعدی  نامه  قرائت  با  صباغ 
درخواست  این  در  کرد:  عنوان  شهرداری 
بود،  کرده  مصوب  شورا  قبال  که  چیزی 
شهرداری گره اندازی کرده است. وی ادامه 
کوچه  از  یکی  در  ملکی  با  شهرداری  داد: 
اینکه  دلیل  به  معصومیه  بست  بن  های 
از آن  عرض معبر 4 متر است و نمی شود 
استفاده کرد مخالفت  پارکینگ  تامین  برای 
کرده است. پس از صحبت ها و  بیان حاد 
بودن مشکل پارکینگ در شهر، مصوب شد 
پارکینگ  تامین  مشابه،  امالک  تمام  برای 

برای معابر 4 متری نیز انجام شود.

در حاشیه:
افزایش تعداد واحد تجاری
بدون تامین پارکینگ بیشتر!

درخواست تعاونی عمران سجاد فرهنگیان 
بیرجند، عاملی برای شکسته شدن جّو آرامش 
تعاونی  این  گفته صباغ  به  شد.  شورا  نسبی 
تجاری  واحد   3 انباری،  برای  را  پروانه  ابتدا 
در همکف و طبقات هم به صورت دفتری از 
شهرداری گرفته بوده و االن درخواست دارد تا 
انباری را تجاری و 3 واحد را به 9 واحد افزایش 
دهد. این عضو شورا با بیان اینکه شهرداری 
به دلیل تامین نشدن پارکینگ مخالفت کرده 
عنوان کرد: شهرداری ابتدا مجوز داده است 
و االن طبق طرح تفصیلی باید از فرد مبلغ 
جریمه را اخذ کرد. قالیبافان یکی از اعضای 
شورا پیشنهاد کرد که مالک زمین کنار را که 
فروشی است با مذاکره خریداری و از آن به 

عنوان پارکینگ استفاده کند.

در کمیسیون ماده 100
پول می گیریم، حالل می کنیم!

زمان  این  تا  که  شورا  عضو  دیگر  بهترین 
کرد:  عنوان  صراحت  با  بود  کرده  سکوت 
از پروانه  پارکینگ خط قرمز ما است، مالک 
باید  و  است  کرده  تخلف  گرفته  که  هایی 
پارکینگ ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه مردم 

منطقه از نبود پارکینگ معذب هستند ادامه داد: 
نمی شود که فرد با پول کار خود را راه بیاندازد، 
مانند کاری که در کمیسیون ماده 100 انجام 

می شود، پول می گیریم، حالل می کنیم!

با تصویب این مصوبه
مردم را کنار گذاشته ایم

این عضو شورا مصّرانه با بیان اینکه نباید 
زیربار کمبود پارکینگ رفت ادامه داد: با تصویب 
این درخواست عمال مردم را کنار می گذاریم و 
این بر خالف رسالت ما در شورا است. حسنی 
صفت نیز با بیان اینکه این واحد از ابتدا قرار 

نبوده تجاری باشد اضافه کرد: شهرداری نمی 
میلیون  که حدودا 150  مبلغ جریمه  با  تواند 

تومان می شود، پارکینگ ایجاد کند!

بگذارید پول پارکینگ سرجمع شود
دغدغه  اعضا  تمام  که  گفته  این  با  سلیم 
اخذ  با  نشود  شاید  داد:  ادامه  دارند  را  مردم 
اخذ  با  ولی  زد  پارکینگ  جریمه  مبلغ  یک 
را  کار  این  توان  می  واحد  چندین  از  مبالغ 
پول  دهید  اجازه  کرد:  پیشنهاد  وی  کرد. 
بتوانیم  تا  پارکینگ متمرکز و سرجمع شود 
مخالفت  ضمن  صفت  حسنی  کنیم.  کاری 
جمع  مبالغی  بارها  االن  تا  کرد:  عنوان 
احداث  برای  کاری  هیچ  ولی  شده  آوری 
پارکینگ در خیابان مدرس که یکی از شلوغ 
حتی  و  نشده  انجام  است  شهر  نقاط  ترین 

شهرداری زمینی هم در نظر نگرفته است.

اولویت مشکل ترافیک، مدرس است
بهترین نیز در ادامه این صحبت ها عنوان 
خیابان  پارکینگ  اولویت  گویید  می  کرد: 
اولویت  که  حالی  در  است،  بوده  جمهوری 

تعریض را به مدرس داده اید و آیا این کار برای 
حل شدن مشکل ترافیک منطقه نبوده است؟ 
بین  این سوال سکوتی  از مطرح شدن  پس 
اعضا حکم فرما شد که سلیم با شکستن آن 
عنوان کرد: تعداد افرادی که به 3 مغازه مراجعه 

می کنند تفاوتی با 10 مغازه ندارد!

به جای تشکر از شهرداری
درگیر مباحث حاشیه ای خود کرده اید
در حالی که بحث ها شدت گرفته بود مدیح 
اعضای شورا در  از  با جدّیت  بیرجند  شهردار 
صحنه  به  تبدیل  را  شورا  میز  کرد  خواست 

مناظره نکنند. وی عنوان کرد: به جای تشکر و 
دیدن زحمت های شهرداری و اینکه با وجود 
رکود و وضع مالی نابسامان پروژه ها در حال 
انجام است، فقط چوب مناظره و بحث های 
شما را می خوریم. به حدی که ما را درگیر 

مباحث حاشیه ای خود کرده اید.
پارکینگ  ساخت  اینکه  بیان  با  شهردار 
کرد:  بیان  بود  شورا  خود  مصوبه  جمهوری 
مشکل پارکینگ قدمت 20 تا 30 سال دارد 
و نمی توان در عرض 3 سال آن را حل کرد. 

مبلغی که باید در 3 ماه بازگشت داده
می شد در 45 روز انجام شد

وی با اشاره به اینکه حساب بانکی جداگانه 
ای برای احداث پارکینگ در شهر ایجاد شده 
ادامه داد: مقدار برداشت شده از این حساب نیز 
که با مصوبه شما 3 ماه مهلت داشتیم در عرض 
45 روز بازگردانده ایم. مدیح افزود: با تعاونی 
روستایی کار مطالعاتی برای احداث پارکینگ 
در مدرس را آغاز کرده ایم و هفته دیگر طرحی 

برای این موضوع به شورا خواهم آورد.
نباید از شهرداری  اینکه  بیان  با  صباغ هم 

توقع معجزه داشت عنوان کرد: افراد متخصص 
اینجا  در  اند.  کرده  بررسی  را  موضوع  این 
بهترین عنوان کرد: آیا در این شورا مسائل به 
اهلش سپرده می شود؟ نیک در پاسخ رو به 
اعضای شورا گفت: هرکه نااهل هست دستش 
را بلند کند؟! شما که در کمیسیون عمران نااهل 

هستید چرا نظر می دهید! 
مسئول  آرزومندان،  دقیقه   11:24 ساعت 
جزییات  ریز  که  حالی  در  شهرداری  مالی 
برداشت ها و مبالغ بازگردانده شده به حساب 
وارد صحن  داشت  در دست  را  ها  پارکینگ 
شورا شد. وی در پاسخ به سواالت اعضا در 
همین باره عنوان کرد: این حساب 1 میلیارد 
و 580 میلیون تومان داشته که شهرداری 1 
میلیارد و 200 میلیون آن را بازگردانده است.

تقسیم عوارض پارکینگ
در سال 95 ظالمانه است

شهردار  کار  اینکه  بیان  با  صفت  حسنی 
نیمه  ما  است  قرار  اما  افزود:  است  ستودنی 
خالی را ببینیم تا بتوانیم مشکالت را حل کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه تقسیم عوارض پارکینگ 
در سال 95 ظالمانه است گفت: این موضوع 
را مطرح کردیم و پیگیری نشد و تا زمانیکه 
بتوانیم صحبت کنیم همین حرف را خواهیم 
زد. این عضو شورا پس از بیان این سخنان و 
مخالفت هایی که با وی شد با عصبانیت صحن 
با خروج حسنی صفت و  را ترک کرد.  شورا 
اوج گرفتن بحث ها بی نظمی حاکم موجب 
شد جلسه به پایان برسد. این درخواست نیز 
بدون نتیجه رها شد تا در جلسات بعدی مطرح 
شود. الزم به ذکر است بررسی دفترچه بهای 
عوارض شهرداری قرار بود در این جلسه شورا 

مطرح شود که این کار نیز انجام نشد.

50 درصد درآمد شهرداری
محقق نشده است

در حاشیه جلسه بهترین با تاکید بر اینکه 
شهرداری باید به دنبال درآمدهای پایدار باشد 
نه افزایش عوارض عنوان کرد: االن بیش از 
50 درصد درآمد شهرداری در سال 95 محقق 
نشده و نمی توانیم با این وضع برای پیشرفت 

شهر برنامه ریزی داشته باشیم.

پس از سه هفته تعطیلی شورای شهر مرکز استان ، با طرح موضوع جریمه های عدم تأمین پارکینگ اماکن عنوان شد ؛

امین جم- صبح دیروز در راستای اجرای 
طرح تحول نظام سالمت همزمان با افتتاح 
1000تخت روانپزشکی در سراسر کشورتوسط 
دکتر هاشمی وزیر بهداشت،درمان و آموزش 
استان   روانپزشکی  پزشکی،تعداد96تخت 
بهره  به  رضا)ع(بیرجند  امام  بیمارستان  در 
برداری رسید. معاون اجرایی معاونت درمان 
پزشکی  آموزش  و  بهداشت،درمان  وزارت 
در  خود  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  کشور 
بیرجند برای بهره برداری از این طرح،عنوان 
کرد: خوشحالم میهمان یکی از استان هایی 
بسیار  سالمت  تحول  طرح  در  که  هستم 

زحمت کشیده و پیشتاز بوده اند. 

علی شهرامی با بیان اینکه در بخش های 

دولتی بیش از 7500 تخت روانپزشکی داشته 

و کمبود حدود 10 هزار تخت مشاهده  ایم 

می شد،ادامه داد: با توجه به نبود توان ساخت 

این تعداد تخت در وضع مالی موجود،از توان 
بیمارستان هایی که ضریب اشغال پایین تر 

از 60درصد داشتند استفاده شد.
بخش  اینکه  از  خوشحالی  ابراز  با  وی 
هایی  شهرستان  در  بیشتر  روان  های 
افتتاح شده که تاکنون این بخش را نداشته 
در  استان  این  در  ویژه  کرد:به  اند،اضافه 
افتتاح  با  قاین  و  طبس  های  شهرستان 
بخش روان،دیگر نیاز نیست یک بیمار روان 
این مسافت را برای بستری شدن طی کند.
در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه علوم 
قبل  استان  در  کرد:  اظهار  بیرجند  پزشکی 
تخت   40 سالمت  نظام  تحول  طرح  از 

 96 به  حاضر  زمان  در  که  داشت  وجود 
تخت افزایش یافته است.

رغم  علی  اینکه  بیان  با  قائمی  کاظم 
باز هم کمبود  روانپزشکی  گسترش بخش 
داریم،عنوان کرد: این اول کار است و در 
بیمارستان  روانپزشکی  بخش  آینده  سال 
مجاور  زمین  کردن  اضافه  با  رضا)ع(  امام 
یافت.الزم  خواهد  گسترش  بخش  این 
در  تعداد،70تخت  این  از  از  است  ذکر  به 
تخت  رضا)ع(بیرجند،18  امام  بیمارستان 
خمینی  مصطفی  شهید  بیمارستان  در 
شهداء  بیمارستان  در  تخت   8 و  طبس 

قاین به بهره برداری رسیدند.

بیرجند،  پرورش  و  آموزش  مدیر  ایرنا- 
مناسبت  به  درس  47 کالس  کرد:  عنوان 
به  شهرستان  این  در   95 سال  فجر  دهه 

بهره برداری می رسد.
سجادی نژاد روز شنبه در نشست شورای 
کرد:  عنوان  شهرستان،  پرورش  و  آموزش 
 « نهاد،  این  جاری  سال  شعار  به  توجه  با 
عمل  و  اقدام  پرورش،  و  آموزش  شورای 
 » مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در 
تعدادی از کالس های درس در دهه فجر 
تحصیلی  سال  آغاز  از  قبل  هم  تعدادی  و 

96-95 به بهره برداری خواهد رسید. وی 
حاجی  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با 
آباد، دستگرد، مهرشهر و چهکند از بحران 
فضای آموزشی خارج شدند، عنوان کرد: در 
امیرآباد بیرجند برای تامین فضای آموزشی 
هستیم  مواجه  مشکل  با  زمین  تهیه  و 
با همکاری دستگاه های مربوط  امیدواریم 

این مشکل به زودی رفع شود.
در  بیرجند  پرورش  و  آموزش  رئیس 
آموزان  دانش  درصد   100 جذب  به  ادامه 
گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  روستایی 

 14 شهرستان،  آموز  دانش  هزار   128 از 

با  که  کردند  تحصیل  ترک  دالیلی  به  نفر 

همکاری دستگاه های مربوط و با حمایت 

بر  آموزشی  محیط  به  آنها  الزم،  های 

حمایت  برای  وی  گفته  به  خواهند گشت. 
که  مناطقی  در  روستایی،  آموزان  دانش 
این  است  ذهاب  و  ایاب  سرویس  به  نیاز 
تامین  به  نسبت  و  فراهم شد  نیز  امکانات 
اقدام  نیازمند  افراد  پوشاک  و  تحریر  لوازم 

های الزم صورت گرفته است.
این  در  بیرجند  فرماندار  همچنین 
این  در  بیسوادی  کرد:  نشان  خاطر  جلسه 
شهرستان با سبقه فرهنگی باید ریشه کن 
تمام  همکاری  نیازمند  مهم  این  و  شود 

دستگاه ها و نهادهای ذیربط است.

 بهره برداری از 96 تخت روانپزشکی در استان

حساب میلیاردی پارکینگ ها

 47 کالس درس دهه فجر به بهره برداری می رسد

همزمان با سراسر کشور توسط وزیر بهداشت انجام شد ؛

جناب آقای محمد حضرتی
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت خاله گرامی تان را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه

 علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستاریم.
موسسه فرهنگی و داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

جناب آقای ابراهیم حسنی
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان مرحومه بیگم براتی 

را به شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستاریم.
موسسه فرهنگی و داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(- موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند
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امام علی علیه السالم فرمودند :
َمَع َقلَبُه َمن أراَد أن يَِعیَش ُحّرا أيّاَم حیاتِِه فال يُسِكِن الطَّ

هر كه می  خواهد ايام عمر خود را آزاد زندگی كند، طمع را در دل 
خويش جاى ندهد.

)تنبیه الخواطر: ج1، ص49(

اقتصادی  وضع  و  جامعه  روز  شرایط  در  برزجی- 
کشور آنچه که همیشه می شنویم گالیه هایی است 
که نشان از خمودگی صنعت دارد و چهره تولید را 
نمایان  کمبودها  و  ها  توجهی  بی  از  ای  هاله  در 
کرده است. اما در این بین هستند بزرگمردانی که 
در همین وضع وشرایط با اراده و خودباوری رویای 
اند. حمید رضا  موفقیت را به حقیقت تبدیل کرده 
صباغ گل از پیشکسوتان صنعت استان است که با 
بیش از 30 سال تجربه در کار صنعت، امروز سربلند 
اراده ای  با  اقتصادی جامعه  از فراز و نشیب های 
پوالدین صنعت سازه های فوالدی را در خراسان 
می  ادامه  در  آنچه  است.   کرده  شاخص  جنوبی 

خوانید گفتگوی ما با این کارآفرین موفق است. 
ای  خانواده  در   1336 سال  گل  صباغ  حمیدرضا 
فرهنگی در بیرجند متولد شد. او تحصیالت ابتدایی 

و بخشی از دوره متوسطه را در بیرجند و مابقی را 
در مشهد گذرانده است. در سال 64 در رشته زمین 
شناسی )دانشگاه فردوسی مشهد( فارغ التحصیل و 
یک سال بعد به عنوان کارشناس معادن و فلزات 
در نمایندگی بیرجند مشغول به کار می شود.  او در 
با ادغام وزارت صنایع و معادن و فلزات  سال 79 
برعهده  را  بیرجند  معادن  و  صنایع  اداره  ریاست 
خراسان  استان  تشکیل  با   83 سال  در  و   گرفت 
سازمان  رئیس  مقام  قائم  و  تولید  معاون  جنوبی، 
در  سرانجام  و  شود  می  استان  معادن  و  صنایع 
سال 85 از خدمات دولتی بازنشست و وارد عرصه 
اجرایی صنعت در بخش خصوصی شده است. وی 
پس  گوید:  می  عرصه صنعت  به  ورودش  درباره  
به فرصت های موجود در  با توجه  بازنشستگی  از 
سهولت  جنوبی،  خراسان  استان  تشکیل  با  ارتباط 

در  که  نیازی  و  زودبازده  تسهیالت  پرداخت  در 
بخش صنعت احساس می شد با کمک و همفکری 
دوستان و با توجه به این که یکی از نیازهای عمده 
بود،  فوالدی  های  سازه  تولید  استان  کاربردی  و 
عملیات فیزیکی پروژه ساخت کارخانه سامان فوالد 
بیرجند را در اسفند 85 آغاز و ظرف مدت 7 ماه در 
شهریور 1386 همزمان با هفته دولت افتتاح گردید.

نگاه مجموعه مدیران شرکت
 طاق  بیست به تولید

 نگاهی ملی و حتی بین المللی است

 86 سال  در  که  بیست  طاق  شرکت  مدیرعامل 
به عنوان  فعالیتش  از شروع  یعنی یک سال پس 
صنعت  بخش  در  اول(  )رتبه  برتر  کارآفرین 
سال  همان  در  افزاید:  می  ادامه  در  شد  برگزیده 
به عنوان فن آفرین برتر استان به جشنواره شیخ 
بهایی دعوت شدم و در سال 87 نیز عنوان واحد 
نمونه صنعتی را کسب نمودم. در سال 93 به این 
که  پابرجاست  و  موفق  صنعتی  که  رسیدم  نتیجه 
از  پس  لذا  گردد  سازی  مدرن  زمان  گذشت  با 
و  ساخت  به  نسبت  قبلی  شرکت  سهام  واگذاری 

توسعه مجموعه هایی جدید با برند طاق بیست و 
 30000 از  بیش  به مساحت  زمینی  در  سازه  ریچ 
 12000 از  بیش  تولید  زیربنای  با  و  مترمربع 
و  تجهیزات  ترین  پیشرفته  از  استفاده  با  مترمربع 
و جوشکاری  برشکاری  آالت  ماشین  روزترین  به 
با  طراحی  مدرن  های  روش  کمک  به  اتوماتیک 
فوالدی  های  سازه  انواع  ساخت  فعالیت  موضوع 
ساختمانی،  بلندمرتبه  های  سازه  تولید  شامل 
شهرک  در   ... و  تئاتر  آمفی  های  سالن  صنعتی، 
خیابان همت  بلوار همت  در  واقع  بیرجند  صنعتی 

1 اقدام نمودم.
ایجاد  شغلی  های  فرصت  در خصوص  گل  صباغ 
شده در طاق بیست نیز می گوید: با توجه به اینکه 
نگاه مجموعه مدیران شرکت طاق  بیست به تولید، 
در حال  باشد  المللی می  بین  و حتی  ملی  نگاهی 
حاضر و با وجود رکود بی سابقه در صنعت ساختمان 
کشور و عدم وجود نقدینگی و مشکالت متعددی 
بکارگیری  توفیق  دارد،  وجود  تولید  راه  سر  بر  که 
بیش از 130 نیروی انسانی متخصص و مجرب را 
داشته که اکثر آنها سابقه کاری بیش از 10 سال در 
همین زمینه را دارند و بیش از 100 فرصت شغلی 
غیر مستقیم نیز به وجود آمده است. وی با تاکید 

بر اینکه با مدیریت منابع انسانی و تولید با کیفیت 
می توان از محروم ترین منطقه کشور به برخوردار 
ترین نقاط صادرات انجام داد. وی از ارسال بیش 
استان  به خارج  این شرکت  تولیدات  از 80 درصد 
 2 طی  تولیدات  این  افزاید:   می  و  کند  می  یاد 
کرج، تهران،  مانند  شهرهایی  در   گذشته   سال 

قم و زاهدان نصب گردیده  است. 

مدیریت منابع انسانی
 بزرگترین عامل توسعه صنعت

مدیر شرکت طاق بیست  در خصوص  مهم ترین 
کند:  می  اظهار  نیز  صنعت  بخش  توسعه  عامل 
اکثریت  برای  این تصور  نگاهی ظاهری شاید  در 
پیش آید که حرف اول در توسعه صنعت سرمایه 

های ریالی است در حالی که بنده با تجربه قریب 
به40 سال کار صنعتی و معدنی عقیده دارم نیروی 
بزرگترین  تولیدی،  واحد  یک  مشتریان  و  انسانی 
است  بدیهی  لذا  باشد  می  آن  های  سرمایه 
 سرمایه های ریالی در کنار مدیریت منابع انسانی 
می تواند به توسعه یک بخش و در نهایت موجب 

رونق تولید در منطقه گردد.
  وی در پایان نیز  روزنامه آوای خراسان جنوبی 
می  معرفی  استان  پرطرفدار  های  روزنامه  از  را  
کند و بر این باور است که نگاه مدیر بلندنظر این 
روزنامه تاثیر عمیق بر رونق اقتصادی ، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه دارد. وی خاطر نشان می کند: 
در پایان برای کلیه دست اندرکاران پرتالش این 

روزنامه وزین آرزوی توفیق روزافزون دارم.

اراده  پوالدین کارآفرین  استان  در تولید  سازه های  فوالدی
خودباوری، شاهراه موفقیت

صادرات از محروم ترین منطقه کشور به برخوردارترین نقاط ایران و منطقه










