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سرمقاله

افزایش کودکان کار 
در ساعت بی خیالی

*  سردبیر

هم  دور  شهر  پرتردد  خیابان های  از  یکی  سر 
جمع شده اند و در سرمای زیر صفر شبهای مرکز 
می شمارند،  را  امروزشان  کاسبی های   ، استان 
پایشان  و  دست  می شود  نزدیکشان  که  غریبه 
را جمع می کنند، سرما و باران هم مانع کارشان 
بهتر  کاسبی  بارانی  روزهای  گویا  است،  نشده 
می آید.  رحم  به  بیشتر  دلشان  مردم  است، 
گدایی  گل،  گاهی  و  می فروشد  دستمال  گاهی 
و  است  شده  پرخطرشان  رفتارهای  چاشنی  هم 
هر وقت چراغ سبز می شود تازه می فهمی که 
ترافیک پشت چراغ برای صف کمک به همین 

کودکان مظلوم بوده است .  
وجود کودکان کار امروز در شهرهای بزرگ غیرقابل 
است. شده  تبدیل  عادی  ای  پدیده  به  و   انکار 

کارکودکان نه تنها بنیان طبیعی و حقوقی انسانی 
را پایمال می کند بلکه تهدیدی جدی برای آینده 
اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی است. براین 
اساس کارشناسان به عنوان یک معضل اجتماعی 

به آن می نگرند  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

درخواست رئیس اتاق بازرگانی 
خراسان جنوبی از رئیس جمهور:

دولت قبل مسکن 
مهر را ایجاد کرد  

شما صنعت مهر
را  ایجاد کنید

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  رئیس 
جمهور  رئیس  به  خطاب  جنوبی  خراسان  استان 
عنوان کرد: »در دولت قبل مسکن مهر را ایجاد 
کردند، شما صنعت مهر را ایجاد کنید.« احتشام 
در گفت و گو با آوا، با بیان این که اتاق بازرگانی 

تشکل تشکل ها است ... ) مشروح گفتگو در صفحه ۸ (
 

تجلیل از 179 ایثارگر
شرکت های صنعت آب و برق

صفحه ۸

امروز وفردا ؛

سیالب دراستان  

بهزیستی باید سازمانی
مطالبه گر باشد نه پاسخگو

باید  بهزیستی  کرد:  عنوان  بهزیستی  مدیرکل 
مطالبه گر و پرسش گر باشد؛ چراکه دستگاه های 
اجتماعی،  آسیب های  وقوع  جریان  در  دیگر 

اعتیاد، کودکان کار ...  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

عضو مجلس خبرگان رهبری : 
برخی خواب تغییر قانون اساسی 

و تشریفاتی کردن والیت فقیه را می بینند

سخنگوی حزب کارگزاران : 
برای حمایت از روحانی »۳ شرط« داریم

هاشمی قهر نکرد؛ شکست را پذیرفت

حسینیان نماینده سابق مجلس : 
 منظور اصالح طلبان از »آشتی ملی«

آزادی سران فتنه است

عباس عبدی : 
تکلیف خود را با نظام معلوم کنید

که اصالح طلبید یا مبارزه جو؟! 

استراتژی اصولگرایان برای شکست روحانی  /  کاندیدای مجمع اصالح طلبان کیست؟ نامی از عارف نیست  / رئیسی و فتاح گفتند نمی آیند / مخالفت پزشکیان با استیضاح  / سخنگوی دستگاه قضا : مرخصی مهدی هاشمی استثنا نیست / المانیتور: علی الریجانی می تواند جای هاشمی رفسنجانی را پر کند  / صفحه ۲ 
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

یی
مال

س : 
عک

آب و راه آهن
نیازمند دستور ویژه رئیس جمهور

 نماینده مردم سرایان ، فردوس ، بشرویه و طبس در مجلس تاکید کرد :

دکتر امیرحسنخانی : در نبود زیرساخت سرمایه گزار به استان نمی آید 
سفر رئیس جمهور نتیجه پیگیری استاندار است / برنامه های توسعه 
ششم برای مناطق محروم / استان باید از ظرفیت کشور استفاده کند  
مطالبه گری باید اولویت اصلی مردم باشد / محور توسعه شرق کشور ،  
 مطالبه رهبری و مردم / خشکسالی ، دامداری استان  را تهدید می کند

سازمان های توسعه ای استان را حمایت کنند

صفحه ۳

صفحه ۷

با نهایت تاسف و تالم درگذشت

 شادروان برات تولیت
 را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن 
عزیز از دست رفته امروز دوشنبه 95/11/25 ساعت 15 الی 
16 از محل غسالخانه انجام می گردد. ضمناً مراسم سومین 
 روز درگذشت آن مرحوم چهارشنبه 95/11/27 از ساعت 
امام حسن مجتبی )ع( الی 16 در محل مسجد   15 
شما  گردد.حضور  می  منعقد  معلم(  خیابان  در  )واقع   

سروران ارجمند موجب امتنان است. 

خانواده های: تولیت ، ارغوانی ، بینا ، رفیعی ، برکچی ، پرمچی
 و سایر فامیل وابسته

جناب آقای موالئی
 مدیریت محترم امور مالی بیمارستان ولی عصر )عج(   

درگذشت جانکاه پدرگرامی تان را خدمت شما و خانواده 
محترم تان  تسلیت عرض می نماییم، از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای 

بازماندگان صبر جمیل خواستاریم.

شرکت آب خاک ساخت خاوران  

جناب آقای مهندس علیرضا نصرآبادی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند رحمان خواستاریم.

باستانی کاران جهاد کشاورزی و ورزشکاران مجتمع ورزشی مالک اشتر

جناب آقای مهندس قباد گنجی 
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

بدینوسیله انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند 
تبریک عرض می نماییم، در پناه ایزد منان بیش از پیش موفق و موید باشید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس سید علیرضا آذرکار
بر خود می بالیم که در سایه الطاف الهی و مدیریت داهیانه جناب عالی شاهد

 افتتاح نمایندگی هیوندا ، عاملیت مجاز 562 شرکت آسان موتور 
در استان خراسان جنوبی 

می باشیم. لذا از صمیم قلب خدمت جناب عالی تبریک و تهنیت عرض نموده 
موفقیت روز افزون تان را از پیشگاه پروردگار متعال مسئلت می نماییم.

امنیران ارتباطات شرق  )عرب زاده - صبری( 

جناب آقای مهندس علی اکبر مزیدی
مدیر محترم پایانه مرزی ماهیرود استان خراسان جنوبی 

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت مدیریت پایانه مرزی ماهیرود استان خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی را مسئلت داریم و برای شما مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور

و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این استان کویری تمنا دارد.

جمعی از حقوقدانان و دانشگاهیان طبسی مقیم بیرجند

آگهــی استخــدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

 جهت تکمیل کادر خود در کارخانه تولید اکسید 
منیزیم  کیلومتر 57 جاده بیرجند - زاهدان نیاز به یک نفر کاردان 
 برق ترجیحاً با سابقه کار مرتبط برای اپراتوری خطوط تولید را دارد.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته رزومه 

کاری خود را به صندوق پستی 441 بیرجند ارسال نمایند.

استخــدام
شرکت پخش سراسری کیال جنوب بیرجند برای توسعه تیم فروش خود از افراد حرفه ای در امر 

بازاریابی و فروش دعوت به همکاری می نماید.
شرایط: حداقل مدرک تحصیلی دیپلم- حداکثر سن ۳0 سلب

سابقه کار مرتبط ۲ سال - دارای کارت پایان خدمت
مراجعه حضوری : شهرک صنعتی - بلوار صنعت - بلوار تولید نبش تولید 6

ساعت مراجعه ۳ تا 5 عصر به مدت یک هفته تلفن: 056۳2255096

به یک نفر نیروی آقا لیسانس یا فوق لیسانس  نرم افزار 
کامپیوتر نیازمندیم شماره تماس: ۳2450702-۳

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی 

خراسان جنوبی
بدینوسیله از کلیه اعضا دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
)نوبت دوم( این انجمن که راس ساعت 1۸:00 روز دوشنبه 95/1۲/9 در محل ساختمان 

پارس )خیابان فردوسی بیرجند( تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب تراز سال مالی 1۳95- تصویب بودجه 
پیشنهادی سال مالی 1۳96- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
سه سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال- تعیین روزنامه جهت 

آگهی ها- بررسی سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی می باشد.
ضمناً اعضایی که متقاضی کاندیداتوری در سمت هیئت مدیره و بازرسی می باشند 

می توانند حداکثر تا تاریخ 95/1۲/7 درخواست کتبی خود را به دفتر انجمن تحویل نمایند.

هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی خراسان جنوبی

قابل توجه مدیران ساختمان 
طرف قرارداد شرکت مهندسی هما آسانبر خاوران

احتراماً با عنایت به اطالعیه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان 
جنوبی در خصوص اجباری بودن صدور گواهینامه ادواری استاندارد آسانسور، 
خواهشمند است حداکثر تا پایان بهمن ماه جهت تکمیل مدارک و ثبت نام 
در سامانه بازرسی آسانسور به دفتر شرکت واقع در خیابان فردوسی مراجعه 
فرمایید. در صورت عدم مراجعه مسئولیت مستقیم حوادث و سوانح احتمالی به 

شرکت مهندسی هما آسانبرعهده مالکین و مدیران ساختمان می باشد.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان  اسحـق صباغی 

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم
  امروز دوشنبه 95/11/25 ساعت 1۳ الی 14 از محل غسالخانه برگزار می گردد .

خانواده های صباغی و سایر فامیل وابسته

اجرای نمای آلومینیوم  091516555۳7- 09157201009  بلوچــی

جناب آقای دکتر مدیح  شهردار محترم بیرجند
    جناب آقای مهندس براتی 

شهردار محترم منطقه یک
از حضور شما عزیزان و سایر مسئولین محترم استانی و شهرستانی در مراسم 

افتتاح هتل سپهر بیرجند در ایام ا... دهه فجر 
تشکر و قدردانی نموده ، رجاء واثق داریم  بتوانیم با حمایت مسئولین محترم 

استان و شهرستان در رونق صنعت گردشگری استان گام بر داریم.

سید محمد آذرکار - مدیریت هتل سپهر بیرجند

جناب آقای موالئی 
 مدیریت محترم امور مالی بیمارستان ولی عصر )عج(  

درگذشت ناگهانی پدر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت 
عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای جناب عالی 

و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.  

  شرکت پل راه باستان  
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آغاز دوره های آموزشی استخدامی ها از ۲۰ فروردین ۹۶ 

جام جم-رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش 
گفت: از ۲۰ فروردین سال آینده کالس ها و دوره های آموزشی ۱۰ هزار نفری که از طریق آزمون 
استخدامی وارد آموزش و پرورش می شوند آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت. 

طالی سرخ بورسی شد

فارس-مدیرعامل بورس کاال در مراسم افتتاحیه 
کرد:  مطرح  زعفران  سپرده  گواهی  معامالت 
کشف قیمت لحظه ای و واقعی زعفران ایرانی با 
گواهی سپرده کاالیی درحالی میسر شده که در 
بازار فیزیکی نیز به صورت نقد، سلف و نسیه این 

معامالت انجام می شود.

 حداکثر قیمت نان سنگک 2۰۰۰ تومان 

گفت:  سنگکی  نانوایان  اتحادیه  ایسنا-رییس 
نداشتن متولی واحد و نانوایان بدون مجوز، عامالن 
تخلف در این واحدهای صنفی هستند. نانوایی های 
آزادپز حداکثر می توانند نان سنگک را در شکل و 

نوع و تفاوت خدمات ۲۰۰۰ تومان بفروشند. 

خبر خوش بیمه ای برای موتورسواران

به  اشاره  با  مرکزی  بیمه  کل  عصراعتبار-رئیس 
مصوبه مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های 
بدنی گفت: اگر تا اول اسفند صاحبان موتورسیکلت 
ها نسبت به ثبت نام بیمه شخص ثالث اقدام کنند 

جریمه این بیمه بخشیده خواهد شد.

ثبت نام مجدد کنکور ارشد از اول اسفند

گفت:  سنجش  سازمان  عالی  جم-مشاور  جام 
ارشد  کارشناسی  آزمون  در  شرکت  متقاضیان 
ناپیوسته سال ۹۶ که تاکنون ثبت نام نکرده اند می 
توانند از ۱ تا 3 اسفند در این آزمون ثبت نام کنند.

توزیع برنج دولتی ۳۸۰۰ تومانی
 تا اردیبهشت ۹۶

تسنیم-دبیر انجمن واردکنندگان برنج خبر از توزیع 
برنج 3 هزار و ۸۰۰ تومانی به مدت ۴ ماه یعنی تا 
اردیبهشت ۹۶ بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
باکیفیت  برنج هندی  دولت،  اعالم  اساس  بر  داد. 
باقیمت هر کیلوگرم 3۸۰۰ تومان و برنج اروگوئه ای 
فروشگاه  در  تومان   ۲۶۰۰ کیلوگرم  هر  قیمت  با 
کارمندی  مصرف  تعاونی های  و  زنجیره ای  های 
و کارگری و همچنین اصنافی که وزارت صنعت، 

معدن و تجارت معرفی کند، عرضه می شود.

قیمت بلیت اتوبوس عید امسال
 افزایش نمی یابد

کشور  مسافری  تعاونی های  اتحادیه  مهر-رئیس 
اتوبوسرانی در  ناوگان  بلیت  اعالم کرد که قیمت 
ایام نوروز افزایش نمی یابد و رویه  نوروز سالهای 
گذشته، امسال انجام نمی شود.وی خبر داد: قیمت 
بلیت اتوبوس در طی ایام نوروز و در هیچ مسیری 
افزایش نمی یابد و مسافران با قیمت کنونی می توانند 
بلیت نوروزی را هم خریداری کنند. بنابراین رویه ای 
که ایام نوروز سالهای قبل وجود داشت و بدلیل یک 
سر خالی بودن اتوبوسها، ۲۰ درصد به قیمت افزوده 

می شد، امسال انجام نمی شود.

عیدی و حقوق بازنشستگان به زودی 
پرداخت می شود

کشوری  بازنشستگی  صندوق  مهر-مدیرعامل 
برای  اکثر سازمان ها  اعتبار  به کسری  اشاره  با 
تامین  از  بازنشستگان،  حقوق  و  عیدی  پرداخت 
خبر  نزدیک  ای  آینده  در  آن  پرداخت  و  اعتبار 
داد.وی با اشاره به زمان پرداخت حقوق و عیدی 
بازنشستگان گفت: هدف ما این است که عیدی 
و حقوق بازنشستگان هر چه زودتر پرداخت شود؛ 
اما غالب سازمانها با کمبود اعتبار مواجه هستند 
به رغم اصالحات صورت گرفته طی 3 سال  و 
گذشته، اعتبارات در حد نیاز بازنشستگان نیست.

جزئیات تأیید سوابق تحصیلی 
برای ثبت نام در کنکور ۹۶ اعالم شد

فارس-با توجه به شروع ثبت نام آزمون سراسری 
سال ۹5  تا  سال ۸۴  از  که  داوطلبانی  تمام   ،۹۶
موفق به اخذ دیپلم دوره متوسطه در شاخه نظری 
علوم  و  ادبیات  تجربی،  علوم  فیزیک،  ریاضی 
انسانی، علوم و معارف اسالمی شده اند و همچنین 
داوطلبانی که از سال ۹۱ تا سال ۹5 موفق به اخذ 
گواهینامه دوره پیش دانشگاهی شده اند، الزم است 
به  مراجعه  با  کنکور سال ۹۶  در  ثبت نام  از  قبل 
تحصیلی  سوابق   ،dipcode.medu.ir سایت 
خود را تأیید کرده و با دریافت کد سوابق تحصیلی 

نسبت به ثبت نام در کنکور سال ۹۶ اقدام کنند.

وام پنج میلیونی کمیته امداد 
به نوعروسان نیازمند

اجتماعی  های  حمایت  امور  اداره  ایرنا-سرپرست 
پنج  وام  پرداخت  از  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
متقاضیان  و  نوعروسان  تمام  به  تومانی  میلیون 
جهیزیه تا پایان امسال خبر داد.وی در حمایت از 
مددجویان را پرداخت کمک هزینه ازدواج به آنان 
اول  هسته  ازدواج  که  آنجایی  از  گفت:  و  دانست 
تشکیل خانواده است، به همین جهت کمیته امداد 
درکنار حمایت های مالی از زوج های جوان، آموزش  

و مشاوره های الزم پیش از ازدواج را ارائه می کند.

آیت ا... خاتمی : برخی می خواهند والیت فقیه تشریفاتی باشد

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت : اسالمیت، جمهوریت، والیت فقیه 
که  کسانی  و  است  ما  اساسی  قانون  تغییرناپذیر  اصل  چهار  کشور  رسمی  مذهب  و 
را  آرزو  این  بینند  را می  فقیه  تشریفاتی کردن والیت  و  اساسی  قانون  تغییر  خواب 
ا... خاتمی اظهار کرد: تمام گزینه های روی میز رییسان  برد. آیت  به گور خواهند 
تمام  با  که  بود  ساله   ۸ تحمیلی  همان جنگ  گذشته  سال   3۸ در  آمریکا  جمهوری 
توان اجرا کردند، اما به برکت والیت فقیه و حضور همیشگی مردم آسیبی به انقالب نرسید.  وی از انقالبی 
گری به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در دهه چهارم انقالب یاد کرد و گفت: معظم له در طول یکسال 

گذشته بارها بر حفظ روحیه انقالبی و انقالبی گری تاکید کرده اند. 

عبدی : تکلیف خود را با نظام معلوم کنند که اصالح طلبید یا مبارزه جو؟! 

عباس عبدی خطاب به مدعیان اصالح طلبی تصریح کرد به جای پیش کشیدن مباحثی 
مانند آشتی ملی، باید تکلیف خود را با نظام معلوم کنند که اصالح طلب هستند یا مبارزه 
جو؟! وی ضمن یادداشتی، مدعیان اصالح طلبی را دچار تناقض میان اصالح طلبی و 
از  بزرگی  بخش  میان  در  هاشمی  آقای  ناگهانی  فوت  نوشت:  و  دانست  مبارزه جویی 
اصالح طلبان این حس را ایجاد کرد که دچار خالیی در روابط با حکومت و کلیت نظام 
شده اند و به همین دلیل نگران این وضعیت جدید سیاسی گردیده اند. عبدی در پایان نوشت: تا هنگامی که 
بخش هایی از اصالح طلبان مبارزه جویی می کنند، نیازی به این ارتباط و بازتعریف آن ندارند. ولی در این صورت 

به طور آشکار باید متوجه شوند که اصالح طلبی آنان مصداق راه رفتن روی یک پا خواهد شد.

 منظور اصالح طلبان از »آشتی ملی«، آزادی سران فتنه است

رئیس مرکز اسناد انقالب اسالمی گفت: منظور اصالح طلبان از طرح آشتی ملی، آزادی 
سران فتنه است. حجت االسالم روح ا... حسینیان نماینده سابق مجلس با اشاره به 
ادعای اصالح طلبان مبنی بر آشتی ملی اظهار داشت: منظور اصالح طلبان از طرح 
چنین مساله ای، این است که می خواهند بگویند، سران فتنه را آزاد کنید. نماینده سابق 
مجلس افزود: آن هایی که خودشان اختالف درست کردند، اگر واقعا پیرو ادعای خود 

بوده و آن را قبول دارند، به مردم بپیوندند. خود همین موضوع، وحدت ملی را ایجاد می کند. موضوع آشتی 
ملی اخیرا توسط برخی چهره های اصالح طلب مطرح شده که البته در سال های اولیه پس از فتنه سال ۸۸ 

نیز مسبوق به سابقه بوده است.

 ابتکار: ارتباط اصالح طلبان با رهبری باید قوی تر و صمیمی تر باشد

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: االن خیلی روشن است که تمام جریانات منتسب به 
اصولگرایی معتدل و جریانات منتسب به اصالح طلبان با یکپارچگی و انسجام در کنار 
با حضور  انتخابات پرشور  انشاءا...  امیدواریم که  آقای دکتر روحانی قرار دارند. بسیار 
و مشارکت گسترده مردم و انتخابات سالم و آزادی برگزار شود و سرنوشت کشور به 
دست مردم رقم بخورد.ابتکار اظهار کرد: معتقدم ارتباط اصالح طلبان با رهبر انقالب 

باید قوی تر از گذشته و با ایجاد یک فضای صمیمی باشد، فضایی که فعاالن اصالح طلب با اطمینان بخشی 
که برای ماهیت اهداف و نّیات فعالیت های شان می دهند بتوانند انشاءا... در کنار دیگر جریانات سیاسی کشور 

فعالیت خوبی برای آینده ایران داشته باشند.

را  اجتماعی  سرمایه  جمهوری  رئیس 
و  توصیف  جامعه  یک  سرمایه  باالترین 
یکدیگر  به  مردم  ای  جامعه  در  اگر  گفت: 
و حکومت اعتماد نداشته باشند و اگر رابطه 
درستی بین مردم و حکومت، و حکومت و 
شود  می  آیا  نباشد؛  مردم  با  مردم  و  مردم 
امنیت  احساس  مردم  و  اداره کرد  را  جامعه 
اساس  گفت:  روحانی  کنند؟  آرامش  و 

زندگی ما در تمام ابعادش بر مبنای سرمایه 
اگر  اجتماعی  سرمایه  این  است.  اجتماعی 
اگر  است؟  مسوول  کسی  چه  ببیند  آسیب 
مسوولیت  سنگین  بار  شود،  تقویت  بخواهد 
سیاسی،  بازی  قواعد  کیست؟  دوش  بر  آن 
تبیین، تشریح و اقناع مردم بر دوش کیست؟ 
وی ادامه داد: اگر بنا باشد در جامعه ما قواعد 
بازی مراعات نشود و اگر فرهیختگان نتوانند 

افکار صحیح را منتقل و مردم را قانع کنند، 
در  امروز  که  آید  می  پیش  وضعی  همین 
کرد:  اضافه  وی  هستید.  آن  شاهد  آمریکا 
ما سالی یکبار یا دوسالی یکبار حداقل پای 
صندوق انتخابات می رویم و برای سرنوشت 
خودمان تصمیم می گیریم . مگر می شود 
پای صندوق انتخابات رفت، بدون اخالق و 
بدون مراعات قواعد بازی؟ این بار بردوش 

کیست؟ بر دوش شما فرهیختگان، عالمان 
و اندیشمندان علوم انسانی و اسالمی است.  
روحانی ادامه داد: فرهیختگان، اندیشمندان 
و بزرگان! هم انقالب را بازخوانی و هم برای 
اصالح جامعه تالش کنیم. هم بپذیریم تنها 
مسوولیت علم شناخت نیست و باالتر است. 
برای تحول، تغییر و تعالی جامعه، علم باید 

پایه و سکویی باشد. 

رئیس جمهور : مگر می شود بدون اخالق پای صندوق انتخابات رفت؟

سخنگوی دستگاه قضا : مرخصی 
 مهدی هاشمی استثنا نیست

 محسنی  اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در مورد 
تمدید مرخصی مهدی هاشمی که تا ۲5 بهمن 
صورت گرفت و اینکه بر اساس ماده 5۲۰ آیین 
کیفری محکومان می توانند در صورت رعایت 
ضوابط از امتیازات مختصری برخوردار شوند با 
توجه به اینکه این شائبه وجود دارد که مرخصی 
بودن  هاشمی  فرزند  خاطر  به  هاشمی  مهدی 
فقط  که  نیست  استثناء  نه  گفت:  است  بوده 
کرده  استفاده  روز   5 از  بیش  هاشمی  مهدی 
باشد و به تشخیص دادستانی بوده و می تواند 
تمدید کند و به دالیلی که عنوان می کنند که 
می تواند  دادستان  آن،  خانواده  و  علیه  محکوم 
تصمیم بگیرد و به تشخیص قاضی و مشابهاتی 
نیز داشته است و به تشخیص دادستان مواردی 

هم که بیش از 5 روز باشد.

رییسی و فتاح گفتند نمی آیند

هیات  عضو  هاشمی،  زاده  قاضی  امیرحسین 
: اطالع  رییسه مجلس شورای اسالمی گفت 
ا...  آیت  حضرت  سراغ  به  دوستان  که  دارم 
گفتند  قویا  و  شدیدا  ایشان  و  رفتند  رییسی 
نمی آیند. اگر بودند به طور حتم گزینه مورد 
به  فتاح  پرویز  آقای  یا مثال  بودند.  ما  حمایت 

طور قاطع اعالم کردند که نمی آیند.

مخالفت پزشکیان با استیضاح 

استیضاح  مجلس  اول  رئیس  نایب   ، پزشکیان 
وزیر جهاد کشاورزی را با توجه به مشغله مجلس 
و سه ماه زمان باقیمانده تا انتخابات، غیرمنطقی 
برخی  چرا  نیست  مشخص  گفت:  و  دانست 

نمایندگان به دنبال استیضاح وزیرند.

کاندیدای مجمع اصالح طلبان 
کیست؟ نامی از عارف نیست

جهان نیوز نوشت : گرچه برخی اصالح طلبان 
دنبال گزینه مستقل از روحانی بوده ولی بسیاری 
نیز عدم اعالم نظر در این باره را تا روشن شدن 
بیشتر فضای جامعه برای انتخابات، خالف دور 
حفظ  فعال  دلیل  همین  به  دانند.  می  اندیشی 
اصالح  برای  تر  مهم  گزینه  عنوان  به  روحانی 
طلبان البته با شرایطی همچون حمایت مشروط 
را  آینده،  دولت  در  بیشتر  سهمیه  گرفتن  یا  و 
عاقالنه تر ارزیابی می کنند. در همین حال اخبار 
فعال جمع  نیز  حاکیست، مجمع اصالح طلبان 
بندی شان این است که روحانی کاندیدای اصلی 
از  نیز کاندیدای در سایه باشند.  باشد و دو نفر 
کاندیدا های سایه نیز بیشتر از افرادی همچون 
و  شود  می  برده  نام  جهانگیری  و  پزشکیان 

همچنان نامی از عارف دیده نمی شود.

استراتژی اصولگرایان برای 
 شکست روحانی

خود  عزم  تمام  اصول گرایان   : نوشت  انتخاب 
با  آنها  کرده اند  جزم  روحانی  شکست  برای  را 
می دانند  دارند  روحانی  از  که  به شناختی  توجه 
شکست  نمی تواند  تنهایی  به  آن ها  نامزد  که 
همین  بر  کند.  جبران  را  گذشته  ساله  چهار 
اساس اصول گرایان تصمیم گرفتند با چند مهره 
به سراغ روحانی بروند. بر اساس این استراتژی 
در جریان مناظره های انتخاباتی روحانی یک سو 
قرار می گیرد و اصول گرایان سوی دیگر.   این 
جریان بک بار این استراتژی در سال ۱3۸۰ و 
در برابر رییس دولت اصالحات هم با نامزدهای 
فراوان تجربه کرده است. که البته تجربه ای جز 
شکست نداشتند. حاال اما آنها بر این باور هستند 
و  نیست  محبوب  خاتمی  همچون  روحانی  که 
می توان با این استراتژی به دروازه موفقیت رسید.

اعالم  رسماً  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
در  روحانی  از  حمایت  برای  که  می کند 
باید عملی  انتخابات ۹۶ سه شرط دارند که 
اصالح طلبان   : داشت  اظهار  شود.  مرعشی 
را  انتقادهایی  است  ممکن  اینکه  علیرغم 
نسبت به آقای روحانی داشته باشند، اما متحد 
ایشان هستند و همه گروه های سیاسی تقریبا 

این را پذیرفتند که از آقای روحانی حمایت 
کنند، ولی ما به عنوان کارگزاران  همان طور 
تعیین  حمایت  برای  شرط  سه  گفتم  که 
کردیم. ما از آقای روحانی حمایت می کنیم که 
حمایت رهبری را برای دولتش جلب کند و 
بهترین های کشور را هم به کار بگیرد. ما این 
شروط را گذاشتیم. من امیدوارم که آقای دکتر 

روحانی بتواند با رقبایش عادالنه و صحیح در 
منظر افکارعمومی حرف بزند و با وجود رقابت 

انتخابات پرشوری را داشته باشیم.
هاشمی  ا...  آیت  شخصیت  توصیف  در  وی 
رفسنجانی نیز گفت : اینکه آقای هاشمی را 
ردصالحیت کردند ولو به عنوان کهولت سن، 
آقای  بود،  آقای هاشمی  برای  یک شکست 

را  اما سیاست  پذیرفت،  را  هاشمی شکستن 
رها نکرد، قهر نکرد، یک روز هم از انقالب و 
نظام قهر نکرد و شکست خودش را پذیرفت، 
نظام  پای  و  نپذیرفت  را  نظام  شکستن  اما 
را  این  و  بود  آقای هاشمی  این هنر  ایستاد. 
باید یاد بگیریم که هر وقت اختالفی با هم 

داشتیم کل را فدا نکنیم.

هاشمی قهر نکرد؛ شکست را پذیرفت/ برای حمایت از روحانی »۳ شرط« داریم

امکان  به  گزارشی  انتشار  با  »المانیتور« 
مهم  نقش  جایگزینی  ظرفیت  بودن  دارا 
علی  توسط  رفسنجانی  هاشمی  آیت ا... 
اسالمی  شورای  مجلس  رییس  الریجانی 
می نویسد:  المانیتور  است.   کرده  اشاره 
»هشتم ژانویه اعالم خبر درگذشت ناگهانی 
آیت اهلل هاشمی توازن قوا در سطوح باالی 
آیت ا...  داد.  تغییر  را  ایران  در  سیاسی  نظام 
اصالح طلبان  میان  در  زیادی  نفوذ  هاشمی 
داشت.  محافظه کاران  از  عمده ای  بخش  و 
میانه رو  سیاستمداری  به  اخیر  سالیان  در  او 
شده  تبدیل  تندروها  مخالف  و  مستقل  و 
ریاست  انتخابات  در  شکست  از  پیش  بود. 
مقابل  در  میالدی   ۲۰۰5 سال  جمهوری 
سیاستمداری  عنوان  به  او  احمدی نژاد، 
حال،  این  با  می شد؛  دیده  محافظه کار 
هاشمی  آیت ا...  سال،  آن  انتخابات  از  پس 
آغاز  را  محافظه کاران  از  خود  فاصله گرفتن 
کرد و در جریان انتخابات ۲۰۰۹ میالدی و 
رویدادهای پس از آن به محبوب ترین چهره 
آخرین  شد.  تبدیل  اصالح طلبان  میان  در 
 ۲۰۱3 سال  انتخاباتی  رقابت  در  آنان  گام 

میالدی بود. او در انتخابات مجلس خبرگان 
آن  ریاست  کرسی  کسب  سر  بر  نهایت  در 

مجلس به آیت ا... یزدی باخت.
»اگرچه  می نویسد:  این باره  در  المانیتور 

از نفوذ و محبوبیت مشابه آیت ا... الریجانی 
برخوردار  اصالح طلبان  میان  در  هاشمی 
او  مالیم تر  موضع  حال،  این  با  نیست، 
سبب  محافظه کاران  دیگر  با  مقایسه  در 
نفع  به  نیز  را  اصالح طلبان  احترام  تا  شده 

اشاره  با  ادامه  در  المانیتور  برانگیزد«.  خود 
می نویسد:  الریجانی  سیاسی  کارنامه  به 
به مقام  »الریجانی در سال ۲۰۰5 میالدی 
ریاست شورای عالی امنیت ملی رسید اما در 

اکتبر سال ۲۰۰۷ میالدی به دلیل منازعه با 
احمدی نژاد رییس جمهوری وقت از مقام خود 
استعفا داد. او در مه سال ۲۰۰۸ میالدی به 
عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۰۰۹، او نیز مانند آیت ا... 

هاشمی از تندروها فاصله گرفت. او از پلیس 
خواست تا به خواست مردم توجه کند و حق 
آزادی بیان و عقاید را در نظر گیرد؛ اگرچه او 
از معترضان به نتیجه انتخابات هم خواست 
که حساب خود را از اغتشاشگران جدا کنند. 
از درگذشت  اشاره می کند که پس  المانیتور 
چون  دیگری  گزینه های  هاشمی،  آیت ا... 
و  نوری  ناطق  علی اکبر  خمینی،  سیدحسن 
حسن روحانی به عنوان افرادی مطرح شدند 
که شاید بتوانند خالء ایجادشده را پر کنند و 
نقشی مشابه هاشمی را ایفا کنند. المانیتور اما 
واقعیت آن است که هیچ  اشاره می کند که 
یک از افراد مذکور نفوذ باالی آیت ا... هاشمی 

را ندارند.
 ۲۰۱۶ سال  فوریه  در  خمینی  سیدحسن 
در  شرکت  از  و  شد  صالحیت  رد  میالدی 
بازماند.  خبرگان  مجلس  انتخابات  رقابت 
آیت ا...  جانشین  نتوانست  او  همچنین 
عالی  مقام  و  آزاد شود  دانشگاه  در  هاشمی 
رهبری، علی اکبر والیتی مشاور خود در امور 
هیات  ریاست  مقام  در  را  خارجی  سیاست 

موسس دانشگاه آزاد منصوب کردند.

ناطق نوری نیز سال هاست که از سیاست به 
دور بوده و فاقد نقش بسیار مهمی در عرصه 
سیاست ایران است. او در میان اصالح طلبان 
بارها  و  ندارد  باالیی  نفوذ  محافظه کاران  و 

گفته که قصد بازگشت به سیاست را ندارد.
موقعیت  اما  »الریجانی  می افزاید:  المانیتور 
سیاست  در  مهمی  نقش  او  دارد.  متفاوتی 
است؛  کرده  ایفا  دهه گذشته  در یک  ایران 
فاقد  او  است.  داشته  نیز  اگرچه ضعف هایی 
محبوبیت در میان طیف گسترده ای از مردم 
از جمله در میان اصالح طلبان است اگرچه 
میانه روها  و  اصالح طلبان  می رسد  نظر  به 
برای رسیدن به اهدافشان نیازمند او هستند. 
تشکیل  خواستار  اصالح طلبان  از  برخی 
روحانی،  الریجانی،  حضور  با  شورایی 
پر  برای  نوری  ناطق  و  خمینی  سیدحسن 
آیت ا...  فقدان  از  ناشی  خالء  کردن  کردن 
او  می رسد  نظر  به  اگرچه  بوده اند.  هاشمی 
بهترین گزینه برای جایگزینی نقش آیت ا...

زمان  گذر  تنها  حال  این  با  است،  هاشمی 
مشخص خواهد کرد که آیا این نقش به او 

محول خواهد شد یا خیر«.

المانیتور: علی الریجانی می تواند جای هاشمی رفسنجانی را پر کند

سرمقاله

افزایش کودکان کار 
در ساعت بی خیالی

*  سردبیر

و  گری  تکدی  اما   ) اول  از صفحه  سرمقاله  ادامه   (  
موضوع کودکان کار در شهری مثل بیرجند سابقه 
تعداد  که  است  مدتی  که  چند  هر  ندارند  درازی 
و  نیست  مقایسه  قابل  دیگر  دیروز  با  امروزشان 
روند فزاینده این پدیده نامیمون با توجه به عدم 
توجه مسوولین رو به گسترش است . پدیده ای که 
در کنار نیاز اینگونه افراد به حرفه تخصصی برای 
افراد  و  تبدیل شده  این شغل  مافیاهای  و  باندها 
زیادی در شهر از این طریق امرار معاش و درامد 
زایی می کنند . تخصص مظلوم نمایی نیز چاشنی 
پر رنگ رفتارهای این کودکان آسیب دیده شده 
و این درحالی است که انگار خیابان خوب نقش 
خودش را ایفا کرده است و معلم خوبی برای این 
به مریضی  را  است، گاهی خودشان  بوده  بچه ها 
می زند، گاهی می گویند مادرشان بیمار است و باید 
چندین میلیون خرج عملش را بپردازند گاهی هم 
می گویند هر چه کاسبی کرده بودند را دزدیده اند و 

شب از پدرشان کتکی مفصل می خورند.
مبین  تاکیدات دین  و علیرغم  باال  تفاسیر  باتمام 
کار  نوع  در  آنچه که  به همنوع  بر کمک  اسالم 
خیابانی  کودکان  توسط  که  محصوالتی  حتی  و 
عرضه می شود مشهود است روند تخصصی شدن 

این موضوع در استان ماست . 
 علیرغم اینکه نگارنده رسیدن به جایگاه آرمانی 
مثل تبریز که به شهر بدون گدا معروف شده و 
با همت خیریه های قوی و مسوولین با تدبیرش 
را  است  شده  کن  ریشه  کلی  طور  به  پدیده  این 
گسترش  اما  داند  نمی  نیافتنی  دست  موضوع   ،
سریع این پدیده نیز می بایست مورد توجه و برای 

مسوولین امر دغدغه ایجاد نماید .
به نظر می رسد عدم پذیرش مسوولین این قشر 
توسط هیچ مجموعه ای ، شرایطی را ایجاد کرده 
افراد و شگردهای نوی  این  تعداد  بر  که هر روز 
رسالت  بر  بنا  نیز  آوا  روزنامه   . شود  افزوده  آنها 
آسیب  برگزاری نشست  به  اقدام  مطبوعاتی خود 
شناسی این موضوع در پایان این هفته نموده است 
شود  می  درخواست  نیز  عزیز  شهروندان  از  که 
پیشنهادات خود را در این خصوص برای ما ارسال 
نمایند تا بتوانیم با بهره گیری از خرد جمعی و با 
همت مسوولین محترم ، گامی در ریشه کن کردن 
این ناهنجاری برداریم . باشد که با هماهنگی و 
روزی  بتوانیم  متولی  نهادهای  پذیری  مسولیت 
گری  تکدی  سیاه  چهره  بدون  و  سالم  شهری 

داشته باشیم  . انشا ا...
) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله را به 

تلگرام  avanews1376 @ ارسال فرمایید(

حذف یارانه ها براساس ُوسع خانوار

گفت:  کشور  محاسبات  دیوان  انتخاب-رئیس 
اقتصادی،  اطالعات  ما گردش  متاسفانه درکشور 
نشده  ثبت  جایی  یا  افراد  ثروت  و  دارایی  از  اعم 
دولت  مالک  درخصوص  وی  است.  ناقص  یا  و 
نقدی  یارانه  حذف  و  پردرآمدها  شناسایی  برای 
گفت:  یارانه ها  هدفمندی  قانون  براساس  آن ها 
باید  پردرآمد  خانوارهای  که  است  آمده  قانون  در 
از فهرست دریافت یارانه حذف شوند. معیاری که 
دهک  دارد،  وجود  پردرآمد  افراد  شناسایی  برای 
بندی درآمدی است که شامل ۲5 میلیون خانوار 
ایرانی می شود و مشخص می شود که به عنوان 
مثال باالترین یا پائین ترین دهک درآمدی از چه 

رقمی آغاز و به چه رقمی ختم می شود.

آغاز جلسات کاهش نرخ سود در بانک ها

ایسنا-بانکداران هم پیمان شده اند که نرخ سود 
بانکی را کاهش دهند و بتوانند برای این افزایش 
هزینه های خود، راهکاری بیابند. بر همین اساس 
برگزار  هم  با  مشترکی  جلسات  اکنون  که  است 
می کنند و می خواهند که یکبار دیگر با هم عهد 
و  داده  کاهش  را  سود  های  نرخ  بلکه  تا  ببندند 

جلوی ضرر بیش از این خود را بگیرند.

کسری بودجه آموزش و پرورش 
در سال ۹۶ قطعی است

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  فارس-عضو 
شورای اسالمی با بیان اینکه در آموزش و پرورش 
شفافیت در بودجه وجود ندارد، گفت: کسری بودجه 
است.وی  قطعی   ۹۶ سال  در  پرورش  و  آموزش 
ظهار داشت: در بخش آموزش و پرورش در سال 
آینده در بند »و«، در پرداخت حقوق حق التدریس 
و در بخش سایر هزینه های جاری حداقل ۱5۰۰ 

میلیارد تومان کسری بودجه داریم.

خدمات صندوق بیمه عشایر و روستاییان 
افزایش می یابد

مهر-مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر با تاکید بر اینکه این صندوق 
به دنبال افزایش خدمات به مخاطبان خود است، 
آیین نامه ای،  تغییرات  تصویب  صورت  در  گفت: 
خدمات افزایش می یابد.وی گفت: صندوق بیمه 
توانسته  فعالیت خود  اجتماعی در طول ۱۱ سال 
تحت  کشور  سرتاسر  در  را  خانواده  میلیون   ۱.5

پوشش خدمات بلند مدت خود قرار دهد.
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هشدار وقوع سیالب در خراسان جنوبی/آماده باش کامل ستاد مدیریت بحران

مهر-مدیرکل مدیریت بحران استانداری از احتمال وقوع سیالب و بارندگی های شدید در استان خبر داد و گفت: تمامی دستگاه های امدادی 
و عملیاتی در آماده باش کامل هستند.میرجلیلی اظهار کرد: موج نخست این بارندگی ها از روز دوشنبه وارد استان می شود، وی افزود: شدت 

بازار این بارندگی ها در شمال و مرکز استان بیشتر خواهد که این بارندگی ها تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت. به اعتقاد من که حداقل ۳۰ سال است در 
بیرجند کاسبی می کنم ضمن تمام انتقاداتی که 
به رئیس جمهور فعلی دارم اما اگر سیاست های 
امروز  کرد  می  پیدا  ادامه  قبلی  جمهور  رئیس 
ایران عزیز هم ونزوئالیی دیگر بود که هر چند 
بر مواضع خود پافشاری می کند اما مردمش نانی 
برای خوردن پیدا نمی کنند و این یعنی مدیران 
در کنار عزت ملی باید معیشت مردم را هم مد 
حل  در  چند  هر  روحانی  آقای   . دهند  قرار  نظر 
اما  نکرد  عمل  موفق  من  نظر  به  رکود  معضل 
در  کشور  کشتی  شدن  غرق  جلوی  که  همین 
سیاست ها و بی تدبیری های گذشته را گرفت 
وقت  االن  من  نظر  به   . دارد  تشکر  جای  واقعا 
سنجیدن عملکرد رئیس جمهور است و باید دید 
که آیا می تواند جامعه را از رکود خارج کند یا نه ؟
915 ... ۸۳۰
 تصویب بودجه سال 96 بر مبنای نفت بشکه ای

پذیرفته شده  اصول  رعایت  اساس  بر   55 دالر 
بودجه ریزی نمی باشد این درحالی است که علی 
رغم روند افزایشی قیمت نفت هنوز به مرز 55 دالر 
 نرسیده این بودجه دولت را با کسری و بی نظمی

وموجب کاهش  در تخصیص طرحهای عمرانی 
ذخایر صندوق توسعه ملی می کند

915...211
سالم آواجان هیچ میدونید همونهایی که از این 
نظام بیشتر می خورند به آن بی و فاترند و یه لیوان 
ریزند. نمی  وانقالب  اسالم  پای درخت   آب هم 

 به نظر من که هیچ سوادی هم ندارم و به هیچ 
درجه ای هم نرسیده ام هر یک از آقایون که حقوق 
نظام اسالمی را می گیرند و بواسطه ی سالیق 
اند کرده  پشت  آن  به  خود  رویایی  آرزوهای   و 
 به آنها حرام است .این در حالی است که خیلی ها

درمانده دویست هزار تومان آن حقوقند تا شرمنده 
زن وبچه نباشند.و اکثریت راهپیمایان همین ها 
بودند در حالیکه آقایون بخور که امیدوارم حساب 

کارشان را بکنند ال ال تشریف داشتند .
91۰...4۰1

باسالم درموردخرید هواپیمای نو، کسی مخالف 
را  هواپیما  و  شویم  زده  ذوق  اینکه  اما   ، نیست 
ملت  یک  درشأن  این  بچرخانیم  شهر  به  شهر 
مقاومتش  و  پایداری  که  فرهنگ  با  و  فرهیخته 
درحفظ استقالل و ارزشها زبان زد تمام ملتهای 

آزادیخواه جهان است نیست !
915...۳۰۳

نتوانستند یک پرواز کیش  زمسئوالن استان که 
بیرجند را راه اندازی کنند چگونه توقع دارید آب 
یکطرفه  جاده  یا  و  آهن  راه  یا  عمان  دریای  از 

بیرجند قاین را به سرانجام برسانند
915...۳57

حمایت از طرح انتقال آب و راه آهن نیازمند دستور ویژه رئیس جمهور

در نبود زیرساخت سرمایه گزار به استان نمی آید

 قسمت دوم - مصطفی مالیی 
 )Ava.news14@gmail.com(

عنوان  به  جنوبی   خراسان  آوای  روزنامه 
حلقه وصل بین مردم و مسئوالن در راستای 
رسالت خود پیش از سفر دکتر روحانی رئیس 
جمهور با نمایندگان مردم  گفتگویی ترتیب 
داد که امیرحسنخانی نماینده مردم سرایان ، 
فردوس ، بشرویه و طبس در مجلس شورای 
به  رئیس جمهور  اسالمی عنوان کرد: سفر 
های  پیگیری  و  ها  تالش  نتیجه  استان 

استاندار است.
 

سفر رئیس جمهور نتیجه 
پیگیری استاندار است

کشوری  ارشد  مقامات  حضور  افزود:  وی 
تاثیرات مثبتی بر روند تصمیمات استان دارد.

امیر حسنخانی از ردیف اعتباری ویژه برای 
توسعه استان خبر داد و ادامه داد: به زودی 
مجلس این ردیف را مصوب خواهد کرد که 
از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه باید 

تشکر کرد.

برنامه های توسعه ششم 
برای مناطق محروم

اینکه  بر  مبنی  ما  سوال  به  پاسخ  در  وی 
برنامه ششم توسعه کشور را چگونه ارزیابی 
توسعه  برنامه  این  کرد:در  عنوان  کنید  می 
مناطق محروم به خوبی دیده شده و دست 
دولت را برای رسیدگی به مناطق محروم باز 
است.امیرحسنخانی با اشاره به برنامه توسعه 
ششم گفت:برای مناطق محروم سهم نفت 
افزوده  ارزش  یا  و  است  گرفته شده  درنظر 
که  نوعی  )به  گیرد  تعلق  استان  به  هجمی 

استان ما که محروم است از مالیات بر ارزش 
افزوده دیگر استان ها استفاده کند(.  

استان باید از ظرفیت کشور 
استفاده کند

 این نماینده مجلس که پیگیری های ویژه 
است  داشته  ابرها  باروری  پروژه  برای  ای 
از  باید  هم  ما  کرد:استان  بیان  باره  این  در 
ابرها  باروری  امکانات کشور استفاده کند و 
تاکنون موفق بوده است.امیرحسنخانی تاکید 
این  هدفمندترکردن  برای  همه  کرد:باید 
پروژه قدم بردارند چون هر میلی مترمکعبی 
که باران بیاید برای ما غنیمت است و استان 

به آن نیاز دارد.

مطالبه گری باید
اولویت اصلی مردم باشد

اولویت  از  را  گری  مطالبه  امیرحسنخانی 
های اصلی مردم استان دانست و خاطرنشان 
برعملکرد  خود  گری  مطالبه  با  مردم  کرد: 
افزود:  کنند.وی  می  نظارت  مسئوالن 
 ، بگویند  کنند  می  انحرافی  مسئوالن  اگر 
را  خود  سازنده  انتقادات  و  پیشنهادهایشان 

نسبت به توسعه استان اعالم کنند.
در  خبرنگاران  حضور  مجلس  نماینده  این 
مسئوالن  از  آنها  گری  مطالبه  و  جلسات 
بیان  و  دانست  استان  توسعه  موجب  را 
کرد:رسانه ها مطالبه گری مردم را پیگیری 
نماینده  باتاکیدبراینکه  کنند.امیرحسنخانی 
می  را  مردم  مشکالت  و  درددل  مجلس 
مردم  صدای  و  وحدت  چه  افزود:هر  گوید، 
انجام  زودتر  استان  توسعه  باشد،  بلندتر 

خواهد شد. 

محور توسعه شرق کشور ،
 مطالبه رهبری و مردم

و  از دولت  و گالیه  انتقاد  با  امیرحسنخانی 

توسعه  محور  کرد:  بیان  قبل  های  دولت 
ای شرق کشور به عنوان مطالبه رهبری و 
مردم بر زمین مانده است که به نوعی این 

بجستان  فردوس-   - دیهوک  جاده  محور 
بودجه  الیحه  قالب  در  که  شده  12سال 
مانده و انجام نمی شود.این نماینده مجلس 
می  رنج  آبی  بی  از  مردم  اینکه  به  بااشاره 

شهرستان  امسال  متاسفانه  افزود:  برند 
کشور  شهرستان  ترین  خشک  بشرویه 

معرفی شده است.

خشکسالی ، دامداری استان
 را تهدید می کند

نبوداشتغال  بر  تاکید  با  امیرحسنخانی 
آبی  منابع  کمبود  داد:  ادامه  استان  در 
به  و  است  کرده  فلج  را  استان  کشاورزی 
می  تهدید  هم  را  مردم  دامداری  مراتب 
کند.وی از رئیس جمهور خواست عالوه بر 
حمایت از طرح انتقال آب به استان دستور 
عملیاتی  سریعتر  چه  هر  برای  ای  ویژه 
خاطرنشان  بدهد.وی  پروژه  این  کردن 
کرد: با این وضع اشتغال جایگزین یکی از 
مهمترین اولویت های مردم شهر و به ویژه 
خاطرنشان  است.وی  استان  روستاهای 
کرد: با نبود خط ریل و کمبودآب ، سرمایه 
باید بستر  آید و دولت  استان نمی  به  گذار 
سازی کند تارغبتی برای ورود سرمایه گذار 

ایجاد شود.

سازمان های توسعه ای 
استان را حمایت کنند

رئیس مجمع نمایندگان استان از “روحانی” 
خواست تا به سازمان های توسعه ای مانند: 
دولت  نظر  تحت  که  “شستا”  و  “ایمیدرو” 
هستند و برای سرمایه گذاری و بستر سازی 
اشتغال در استان دستوری ویژه دهد. وی با 
بیان اینکه دولت برای مناطق محرومی مثل 
خراسان جنوبی باید تسهیالت فوق العاده در 
نظر بگیرد ، افزود:سرمایه گذار ، مالیات بر 
اجتماعی  تامین  بیمه  حق   ، افزوده  ارزش 
پرداخت می  تهران  در  مالیاتی که  و همان 
کند باید مردم استان ما هم به همین میزان 
بپردازند و به همین دلیل سرمایه گذار رغبتی 

به حضور در استان ما ندارد.

میدان امام ، قسمت ورودی میدان آزادی نیاز به 
حداقل دو عدد سرعت گیر داره... وسایل نقلیه ای 
که از میدان آزادی سرازیر می شوند و به ورودی 
باالیی  بسیار  سرعت  رسند  می  که  امام  میدان 

دارن.لطفا پیشگیری از وقوع سانحه بفرمایند
915...۸۰7
 سالم آوا  به گوش مسئوالن شرکت آب   برسانید از من

که از اول طرح فاضالب  را وصل نکرده ام چرا 
حق  الناس  گیرند.اینها  می  فاضالب  دفع  هزینه 
است چه کسی پاسخگوی برگشت هزینه اینگونه 

شهروندان است ؟ باتشکر
915...915

مهاجرت  نهبندان  در  ببخشیدمیدونیدچرا  سالم 
بیکار  مردم  فکر  به  کسی  اینکه  خاطر  به  زیاده 
 نیست.مسئوالن همه فقط به فکر خودشون هستن

درموردچیزی  هم  کسی  اگه  ساختن  باهم  همه 
اهمیتی  بهش  اصال  کنه  شکایت  گرونی  مثال 
تاکی  نیست  معلوم   . گازه  بعدی  نمیدن.مشکل 

میخاد نهبندان گازکشی بشه 
915...۸94

درستی  به  نخواهد  ملی  تولید  که  زمانی  تا 
انتخاب مردم همچنان  نماید  را میسر  تعهداتش 
داخلی  کاالی  اگر  الاقل  خارجیست.  کاالی 
مردم  از  مختلف  عناوین  به  الاقل  ندارد  کیفیت 

برای گارانتی محصول پول نگیرند
915...212

روز22بهمن  راهپیمایی  در  داشتم  دوست  سالم 
 آقایی که شعار ها را برای تکرار  اعالم می فرمودند
 چند شعار هم علیه مسوالن بی لیاقت و بی کفایت

و اختالسگران می دادند تا حساب کار دست داخلی 
هایی که با بی لیاقتیشون حق مردم و می خورند 
 و باعث دلسردی مردم نسبت به نظام می شوند

حساب کار دستشون بیاد و بفهمند.
9۳۳...۳25

قرار  اگر  بگو  ومسئوالن  نمایندگان  به  آواجان 
استان  اساسی  مطالبات  به  سفر  این  در  نیست 
شامل آب .راه وراه آهن رسیدگی وتصمیم گیری 
شود بهتراست رنج سفر به رئیس جمهور محترم 
تحمیل نشود ومسئوالن و نمایندگان از خجالت 

کم کاریشان به نفس نفس نیفتند 
915...211

حضور مردمی استاندار در بین جمعیت راهپیمایی 
و اجتناب از تشریفات واقعا قابل تقدیر بود

9۳۰ ... 419

مطالبه گري؛ پیش نیاز توسعه استان

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237۱354 - 3237۱355

قالیشویــی ملکــه

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

جمع آوری و چیدمان وسایل توسط خانم

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید2۱ - نبش نبوت 2۱ - پالک ۱05
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 951072 محکوم علیهم 1- سید محسن سرکشیک و 2- شرکت راه و ساختمانی 
سازان راه قم و 3- حسن یزدی محکومند به پرداخت مبلغ 53.528.497 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 1.525.527 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2.451.054 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل تانکر قیر 50 تنی مجهز به کوره گرمکن شامل 5 دستگاه که قیمت هر 
واحد 58.000.000 ریال و قیمت کل 290.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/12/07 
از ساعت 10 الی 11 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. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950977 محکوم علیه محمد علی هدایتی محکوم است به پرداخت مبلغ 50.000.000 
ریال در حق محکوم له علیرضا علی آبادی و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه 

به توقیف اموال شامل 1- تانکر گازوئیلی مکعبی غیر شکیل 1 عدد 2- درب سوله 2 عدد با مشخصات 4*2/70 متر و 5*3/5  که ردیف 
1 و 2 از قرار کیلویی 14.500 ریال )که ارزش نهایی آن بر اساس وزن دقیق تناژ باسکول مشخص شود( 3- درب کرکره ای مغازه ای 
فلزی 2 عدد به ابعاد 3/40 * 5/55 تعداد 2 عدد که مبلغ هر کدام 10.500.000 ریال و مبلغ کل ردیف سه 21.000.000 کارشناسی 
شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/12/09 از ساعت 10 الی 11 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 انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی  فوق العاده )نوبت سوم( 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی 
سلمان یکشنبه 1395/12/8 راس ساعت 15/30 در محل حسینیه مسجد امام حسن مجتبی 
)ع( واقع در خیابان معلم )مقابل خانه معلم( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای 

وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص انحالل تعاونی  

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان قرارگاه استانی سلمان

سالن آرایش مردانه با سوابق  کار 
عالی ، موقعیت  مکانی خوب ، طراحی 

 و دیزاین جدید، با  کلیه امکانات 
به علت مهاجرت به فروش می رسد.  

093056۱72۱3

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی 
بازی فکری *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت
324۱2973

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک ، پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(09303۱07002- 09۱556۱4880

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا   

  88 73 43 32 -99 73 43 32 -  09155616256     خسرکی

قالی شویی و مبل شویی بهارستان 
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آبُِرو  ُخو او جُو نِیِه: آبرو آب جوی نیست. اشاره به اینکه آبرو را به سادگی نمی توان از دست داد.

از دیُونِه  اوال  َسلُوَمتی: از دیوانه احوال سالمتی. اشاره به اینکه از کسی که چیزی را نمی داند سوال کردن.

طنز موتور گازی و بنز ...

طرف  آسمونی- 
بوده  نشسته 
آخرین  بنز  پشت 
داشته  سیستم، 
تا  هشتاد  و  صد 
میرفته،  اتوبان  تو 

یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد !
با  گاز،  رو  میگذاره  رو  پا  میشه،  شاکی  خیلی 
سرعت دویست کیلومتر از بغل موتوره رد میشه.
یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو 
میبینه دوباره موتور گازیه قیییییژ ازش جلو زد!

ته  تا  پا رو  این دفعه پاک قاط میزنه،  دیگه 
با دویست و چهل کیلومتر  گاز،  رو  میگذاره 

دوباره از موتوره جلو میزنه.
همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو 

میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!!
طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار به موتوریه 

هم عالمت میده بزنه کنار.
خالصه دوتایی وایمیستن کنار اتوبان، یارو پیاده 
میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا تو خدایی! 
موتور  این  با  چطور  بگو  فقط  مخلصتم،  من 

گازی کل مارو خوابوندی؟!
وا...   میگه:  زنان  نفس  پریده،  رنگ  با  موتوریه 
بیامرزه که واستادی آخه  داداش. خدا پدرت رو 

کش شلوارم گیر کرده به آینه بغلت !!!

یادداشت طنز

حس انتخاب ... !

*سید محمد امین حسینی

وجود انتخاب خودش 
آخه  خوبه،  خیلی 
که  میده  نشون 
چند  یا  دو  حداقل 
 ... داری  گزینه  تا 
توی  همیشه  من 
انتخاب  زندگیم حق 
سوال  صبح  روز  هر  مامانم  مثاًل  داشتم... 
خوری؟من  می  چی  ناهار  پسرم  کرد:  می 
می گفتم فسنجون، ولی ظهر که از مدرسه 
میومدم غذا هر چی که بود فسنجون نبود... 
دانشگاه هم  رفتم  و  بزرگتر شدم  وقتی که 
وضع به همین منوال بود. تو سلف واسه ما 
دو نوع غذا سرو می شد، ولی همیشه یکی 
کاماًل  ما  و  نبود  خوردن  قابل  اصاًلً  اونا  از 
کردیم.  می  انتخاب  رو  دیگه  غذای  آزادانه 
حس  من  که  اینه  مهم  نیست،  مهم  اینا 
دارم... انتخاب  حق  و  مختارم  کردم  می 

روانشناس ها میگن خوشبختی وجود نداره 
بلکه تنها حس خوشبختیه که وجود داره...

خیلیا  زندگی  همینطوره...توی  هم  انتخاب 
کنند... القا  رو  حس  این  بهم  کردند  سعی 

مثال چندسال پیش بابام بهم گفت: باباجان 
از  که  گیری؟من  می  رو  ات  عمه  دختر 
ذهنم  توی  بودم،داشتم  ترسیده  مخالفت 
نه،بابام  بگم  که  کردم  می  بندی  جمله 
قبول  یا  داری  انتخاب  حق  تو  گفت:پسرم 
می کنی یا میری فکراتو می کنی و بعدش 

قبول می کنی؟؟؟
رو  دخترعمه  و  کردم  فکرامو  رفتم  منم 
انتخاب کردم...آدم که بدون فکر کاری رو 
انجام نمیده...خالصه بعد از یه مدت که با 
اختالف  به  یه سقف،  زیر  رفتیم  دختر عمه 
بهم نمی خورد و در  برخوردیم...اخالقمون 
برداشت  اونم  نداشتیم...  تفاهم  کالم  یک 
گفت: من طالق میخوام ... منم بهش گفتم 
این  و  و مختاری  داری  انتخاب  کاماًل حق 

بیت رو براش خوندم:
من که اصرار ندارم، تو خودت مختاری!!!
یا بمان، یا که نرو، یا نگهت می دارم.

کرد  انتخاب  رو  کدوم  همسرم  نمیدونم 
از  ولی  شوره...  می  ظرف  داره  فعال  ولی 
غذا  برام  شدم...  غذایی  تحریم  موقع  اون 
درست نمی کنه... منم که اهل منت کشی 
نیستم، به مقاومت روی آوردم و رفتم سراغ 
ماست  بینشون  از  و  دستی  دم  غذاهای 
انتخاب کردم و براش  موسیر کم چرب رو 

دلیل علمی هم دارم ... .
کتابی  توی  دیروز  ام  مطالعه  اهل  من 
های  انتخاب  حاصل  ما  زندگی  خوندم: 
برام  جمله  این  پذیرش  ابتدا  »ماست«... 
فکر  بهش  که  االن  اما  بود  سخت  خیلی 
تجربه  درسته...از  کامال  بینم  می  کنم  می 
ی شخصی خودم میگم: خیلی انسان های 
موفق رو می شناسم که ماست موسیر کم 
نیست...پس  اتفاقی  خورند...این  می  چرب 
میرید  تون  کوچه  به سوپری سر  که  وقتی 
ماست بخرید بدونید که دارین سرنوشتتون 
رو رقم میزنین ...من نمیگم،اهل علم میگن 
... . یه جا خوندم ما چوب انتخاب هامون رو 
میخوریم...من که چوب انتخابم رو نخوردم 
رو  انتخابم  جاروی  بار  چندین  حاال  تا  ولی 
منطق  با  همسرم  گاهی  خوردم...بهرحال 

جارو منو قانع میکنه...هعععیییی...
با پیشرفت علم حق انتخاب های ما بیشتر 
جنسیت  انتخاب  بحث  االن  میشه...مثال 
جنین مطرحه...یعنی این که بتونیم انتخاب 

کنیم که بچه چی باشه؟؟؟
حق  این  زودتر  علم  پسر؟؟؟اگه  یا  دختر 
شاید  بود  آورده  بوجود  برامون  رو  انتخاب 
خیلیا...مثال  بودند...اره  زنده  خیلیا  االن 
اش  بچه  انیس  »ستایش«  فیلم  تو  شاید 
نه  اینجوری  کرد،  می  جنسیت  انتخاب  رو 
طاهر  نه  خورد،  می  فردوس غصه  حشمت 
می  بدبختی  اینقدر  ستایش  نه  مرد،  می 
منتظر  االن  ملت  یک  اینکه  نه  و  کشید 
... . مشاهده  ساخته شدن ستایش 3 بودند 
کردیم که آفرینش یه حق انتخاب در زمینه 
که  رو  مشکالتی  چه  جنسیت  انتخاب  ی 
همونطور  بود  می  خوب  نکرد!!!چه  حل 
حق  داریم،  آفرین  کار  جامعه  توی  ما  که 
رشته  داشتیم...یه  می  هم  آفرین  انتخاب 
آفرینی... انتخاب  حق  بنام  دانشگاهی  ی 

کارآفرینان  که  قدر  همون  آرزومندم  البته 
حق  کردند  حل  رو  بیکاری  مشکالت 
رو  کار  این  بتونند  هم  آفرینان  انتخاب 

بکنند ...
حق  که حس  کسانی  ی  همه  از  پایان  در 
انتخاب رو بهم هدیه دادند تشکر می کنم 
و برای حق آفرینان زاییده ی خیالم آرزوی 
وقت  هیچ  میکنم  آرزو   ... دارم  موفقیت 

جاروی انتخاب هاتونو نخورید ...
انتخاباتون خوب و زندگی تون زیبا ...

لطفًا با کالس باشید ...

ایران ناز * سعی کنید هرروز لباسهایتان را آپگرید کنید.

* داشتن موبایل شیک و جدید خیلی مهم است.
بتوانید  تا  بخرید  جلد  چند  موبایلتان  برای   *
موبایلتان را به سادگی با لباستان هماهنگ کنید.

* مدل مو خیلی مهم است هرچه در این زمینه 
هزینه کنید باز هم کم است.

* هر روز چند کلمه جدید از دیکشنری استخراج 
کنید تا به هنگام نیاز به کار بگیرید.

* اگر با کسی قرار می گذارید با نیم ساعت تاخیر 
به سر قرار بروید و از خیابان های شلوغ گله کنید.

خالصه  ثانیه  چند  به  را  خود  تلفنی  مکالمات   *
کنید. خانوم ها لطفًا بیشتر تمرین کنند.

* در میهمانی چای را با قند نخورید بلکه با نوک 
قاشق کمی شکر ریخته و فقط دو بار به هم بزنید.

* چای را به یکباره نخورید بلکه یک کم چای بخورید 
چند کلمه حرف بزنید کمی چای، کمی حرف ...

با کالسی است حتمًا  یوگا ورزش خیلی خیلی   *
این ورزش را یاد بگیرید و جلوی همه انجام دهید.

* هنگامی که کرایه می دهید هیچ وقت پول خرد 
ندهید حتی المقدور تراول یا یکصد هزار ریالی بدهید.

* هر روز یک روزنامه به زبان انگلیسی خریده و 
هر کجا می روید همراهتان ببرید.

* به کالس های آموزش موسیقی رفته و همیشه 
کیف گیتار به دوشتان بیاندازید.

در  را  گلف  چوب  و  اسکی  چوب  همیشه   *
ماشینتان ) ترجیحًا صندلی جلو( داشته باشید. 

* در رستوران یا در میهمانی همیشه نصف کبابتان را 
میل نکرده و در بشقاب دست نخورده باقی بگذارید.

بیچاره کارمندان... !

از نار غصه سوزان

دمساز آه و افغان

از خوشدلی گریزان

عاری ز شوکت و شان

بیچاره کارمندان

بی حال و دل فسرده

بی جان مثال مرده

چون صید تیر خورده

کام از جهان نبرده

انسان ولی چه انسان

بیچاره کارمندان

در یک اتاق محبوس

با شکل و وضع منحوس

یک سر رئیس و مرئوس

همدم به آه و افسوس

مبهوت و مات و حیران

بیچاره کارمندان

از جور بچه و زن

جان متصل به شیون

نه خانه و نه مسکن

تکلیف نا معین

جفت زیان و خسران

بیچاره کارمندان

نه رخت و نه لباسی

نه فرش و نه پالسی

نه پایه و اساسی

نه هوش و نه حواسی

غمناک و زار و پژمان

بیچاره کارمندان

اهل و عیال خانه

دائم پی بهانه

ناراضی از زمانه

چون مرغ فکر دانه

خالیست سفره از نان

بیچاره کارمندان

امروز اهل بازار

دارند دخل سر شار

پول است نزدشان خوار

پس راضیند از این کار

لیک این کسان پریشان

بیچاره کارمندان

* آکا ایران

* خداییش دقت کردین چند وقته آمار دزدی از منازل 
به شدت کاهش یافته. چون تو هر خونه ای دو سه 
نفر تو الین، تلگرام و ... تا صبح بیدارن، حاال میگن 

قراره دزدا تظاهرات کنن.
مدرسه  بحث  وقت  هر  کردین  دقت  حاال  تا   *

تیزهوشان پیش میاد، اکثراً قبول شدن اما نرفتن ؟
* تا حاال دقت کردین وضعیت یه جوری شده که 
“خانِم یه دکتر” بودن از خوِد “خانم دکتر” بودن با 

کالس تر جلوه میکنه ؟
* دقت کردین تو سریال های ایرانی؛ طرف ۲۵۰ متر 
آپارتمان دوبلکس با ۴ تا اطاق خواب رهن میکنه. 
آخرش هم می بینی طرف کارمنده ! همش واسم 

سئواله اینا کارمند کجا هستن ؟!
* تا حاال دقت کردین لذتی که توی گوش دادن به یه 
آهنگ خاطره انگیز از ضبط داغون یه تاکسی هست 
سیستم  یه  از  آهنگ  همون  دادن  گوش  کامل  تو 

پاورفول سارند 3D آخرین مدل نیست ؟ 
* دقت کردین همیشه تو ماشین موقع پخش اون 

آهنگی که کلی منتظرش بودی بغل دستیت بعد یک 
ساعت سکوت یهو یاد یه خاطره ی قشنگ میوفته ؟ 

و شما هم میخوای بزنی نصفش کنی ؟؟؟
* تا حاال دقت کردین لذتی که در پرت کردن شلوار 
گوشه اتاق هست. تو زدنش به چوب لباسی نیست !

* تا حاال دقت کردین اگه یه هفته به مامانتون 
فالن  تا  ساعت،  فالن  روز،  فالن  من.  بگین 
ساعت، میخوام برم فالن جا. مطمئن هم بشین 
که گرفتن قضیه رو. همچین که لباس میپوشین 

برین، باز میپرسه کجا میری ؟

تا حال دقت کردین که ...

* فامیل دور: راه رفتـنـی را، باید رفت ! 
در بستنی را، بــــاید بست !

پسر عمه زا: و در بستنی رو باید لیسید.
غصه  نیست  حسش  دیگه  وقتایی  یه   *

بخوری. رسما غصه تورو می خوره.
در  پشت  جا  همه  شادمانی   : دور  فامیل   *

است، در گشودن هنر است.
یه  امروز  نیست.  قدیم  مثه  هیچی  دیگه   *

بیسکوییت مادر خوردم، مزه عمه می داد !

سخنان قصار  و فیلسوفانه فامیل دور

تکنو لوژي جدید خودرو در ایران- علی اعرابیقاب عکس کاریکاتور سعید صادقی

؟

نشستن درست بر روی صندلی :

داده نما 

صاف شدن گودی کمر

گودی طبیعی کمر 
و نشستن صحیح

گودی بیش از حد کمر

صدرو بیمه ثالث در اقساط 6 ماهه با تخفیف نقدی بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه از 40 تا 70 درصد تخفیف در اقساط 10 ماهه

آدرس حدفاصل فلکه دوم و سوم مدرس مدرس 24 جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا - نمایندگی مختاری
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تفاوت افراد خیلی موفق با سایر افراد

دوشنبه * 25  بهمن  1395 * شماره 3722

آیه روز  

اين ]سفارشها[ از حكمتهايى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است و با خداى يگانه معبودى ديگر 
قرار مده و گرنه حسرت زده و مطرود در جهنم افكنده خواهى شد. سوره اإلسراء، آيه 39

حدیث روز  

مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى يا دوستى خود را براى غير دوستان خدا خالص گردانى، زيرا هركسى 
گروهى را دوست بدارد، با آنان محشور مى گردد. امام على عليه السالم

خوشـا آنانكه سوداى ته ديرند
كه سر پيوسته در پاى ته ديرند

به دل ديرم تمناى كسانى
كـه انـدر دل تمنـاى ته ديرند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

قدرتمندترین کلمات در تبلیغات و فروش

همه ما از امور جديد استقبال مى كنيم، حتى اگر 
واقعاً جديد نباشند. ما به دنبال خودروهاى جديد، 
لباسهاى جديد، كفشهاى جديد، و طعم ها و بوهاى 

جديد هستيم و حاضريم بابت آن پول بدهيم.
آيا كسى هست كه بدنبال صرفه جويى در هزينه و 
زمان نباشد؟ صرفه جويى در هزينه ها كارى است 
كه 99 درصد از ما به دنبال انجام آن هستيم حتى 
اغلب ثروتمندان نيز بدنبال رسيدن به اين هدف 
هستند. اگر مى توانيد به افراد جديد كمک كنيد 
كه در هزينه هاى خود صرفه جويى كنند، حتمًا 
آن را اعالم كنيد. يكى از مهمترين انتظارات ما از 

كاالها و خدمات، امنيت است. 
همه ى ما دوست داريم اطمينان حاصل كنيم كه 
در حوزه ى امنى سرمايه گذارى كرده ايم و يا اينكه 
استانداردهاى  باالترين  فرزندانمان  اسباب بازيهاى 
امنيتى را دارند. در كاربرد اين كلمه بايد دقت داشته 
باشيد، گاهى اوقات استفاده از كلمه ى امن يا امنيت 
چندان مناسب نيست. به عنوان مثال؛ نمى توانيد 

بگوئيد خوردن اين ساندويچ كاماًل امن است.
بايد به مشتريان خود ثابت كنيد كه برند شما همان 
چيزى است كه آنها به دنبال آن هستند. به عنوان 
مثال، يک شركت توليدكننده مواد غذايى ادعا نمود 
كه از هر ۱۰نفر،  ۸ نفر مى گويند كه غذاى اين 
شركت را ترجيح مى دهند. هشت از ده نفر، عدد 
ثابت كردن است.  براى  راه خوبى  بزرگى است و 
بنابراين تنها مورد كيفيت و مراياى محصول خود 

حرف نزنيد، آن را ثابت كنيد.

جالینوس و دیوانه

جالينوس روزى از راهى مى گذشت، ديوانه اى او 
را ديد مدتى به رخسارش نگريست و سپس به او 
چشمک زد و آستينش را كشيد. جالينوس وقتى به 
پيش ياران و شاگردان خود آمد گفت: »يكى از شما 

داروى بهبود ديوانگى به من دهد.«
داروى  هنرمند  داناى  »اى  گفت:  آنان  از  يكى 
ديوانگى به چه كارت آيدت ؟« جالينوس پاسخ داد: 
»امروز آمده ديوانه اى به رخسارم نگريست و خنديد 
بود.« آمده  من خوشش  از  او  كشيد.  را  آستينم   و 
شاگرد گفت: »اين چه ربطى به ديوانگى  تو دارد «

جالينوس گفت:
گر نديدى جنس خود كى آمدى   
كى به غير جنس، خود را بر زدى

چون دوكس باهم زيد بى هيچ شک    
 در ميانشان هست قدر مشترک

تعريف افراد از موفقيت امرى كامال شخصى 
همچون  مواردى  شامل  احتماال  اما  است، 
موفق،  احساسى  ارتباطات  مالى،  استقالل 
تحصيالت عالى و شغلى مناسب خواهد بود. 
زعم  به  كه  شناسيم  مى  را  افرادى  ما  همه 
هاى  ويژگى  اگر  هستند.  موفق  بسيار  ما 
اين  كنيد،به  بررسى  را  افراد  اين  شخصيتى 
نتيجه مى رسيد كه اين افراد بسيار موفق از 
تعدادى عادات مشترک برخوردارند كه آنها را 

از افراد معمولى متمايز مى سازد.
همیشه فهرستی از کارهایی که باید 

انجام دهند را تهیه و دنبال می کنند
بسيارى از افراد موفق به دقت امورى كه بايد در 
هر روز انجام دهند را برنامه ريزى و دنبال مى 
كنند. يادداشت كردن اين موارد، آنها را در مركز 
توجه شما قرار مى دهند و احتمال انجام آنها را 
بسيار افزايش مى دهند. اين افراد بطور معمول 
هر شب، فهرستى از امورى كه بايد روز بعد 
انجام شود را تهيه و بر اساس اهميت، آنها را 
اولويت بندى مى كنند و خود را مقيد مى دانند 

كه در ساعات اوليه روز بعد دو مورد نخست 
ذكر شده در فهرست را به انجام برسانند.

 ذهن خود را درگیر موارد
 غیرضروری نمی کنند

و  تجربيات  بر  را  خود  تمركز  موفق  افراد 
آنها  از  اما  دهند،  نمى  قرار  منفى  مكالمات 
درس مى گيرند و تغييرات الزم را در روند كار 
خود ايجاد كرده و بر آنچه در همان لحظه رخ 
مى دهد متمركز مى شوند. محققان دريافته 
اند كه تمركز حواس بهترين روش مبارزه با 
انتقاد از خود و احساسات منفى كه مى توانند 

مانع از موفقيت شوند است.
 خطرپذیرند

از  است يكى  اقدامى ممكن  در هر  شكست 
نتايج حاصله باشد. اما افراد موفق از اشتباهات 
خود براى بهتر شدن و پيشرفت كردن درس 
مى گيرند. ممكن است فكر كنيم كه كامال 
نتيجه گام بعدى كه بر مى داريم  به  نسبت 
آگاهيم، ولى اگر با شكست مواجه شديم بايد 
از آن درس بگيريم و به تدريج بتوانيم موانع 

بين خود و موفقيت را از بين ببريم.
اطالعات  داشتن کل  در دست  بدون 

قادر به تصمیم گیری هستند
بسزايى  اهميت  از  اطالعات  وجوديكه  با 
برخوردارست، اما هيچوقت حصول اطمينان 
۱۰۰ درصد ممكن نيست، يا حداقل زمانى كه 
حركت به جلو مطلوب است اين امكان وجود 
ندارد. بسيارى از افراد موفق اظهار مى كنند 
كه به ندرت به تمام اطالعاتى كه براى اخذ 
البته  دارند.  نياز است دسترسى  يک تصميم 
تصميم گيرى بدون هيچ پايه و اساسى اصال 
صحيح نيست، اما بايد به جاى انتظار طوالنى 
مدت براى دستيابى به اطالعات كامل، قادر 
بود بر اساس آنچه در دست است تصميمى 

عقالنى و كارشناسانه اخذ كرد.
سخاوتمندند

اين ويژگى در واقع سرمايه گذارى در آنچيزى 
است كه به عنوان كارما شناخته مى شود. به 
افرادى كه با مشكالت درگير هستند فكر كنيد. 
شايد كمک شما به آنها زندگى ايشان را تغيير 

دهد و نتيجه آن در زندگى شما نمود پيدا كند.
هر روز ورزش می کنند

نگاهى به اسامى بزرگ در دنياى كسب وكار 
بياندازيد. همه اين افراد به سالمتى خود اهميت 
مى دهد. آدم هايى مانند مارک كوبان، ايالن 
را صرف  زمانى  روز  تيم كوک هر  و  ماسک 
تمرين هاى هوازى و غيرهوازى مى كنند. افراد 
موفق درک كرده اند كه پيروى از يک برنامه 
تناسب اندام مى تواند استرس را از آنها دور كند، 
ذهن آنها را از افكار منفى پاک كند و  آنها را در 

حل مشكالت يارى كند.
مثبت اندیش هستند

ريچارد وايزمن، روانشناسى از دانشگاه هرتفورد 
در انگلستان تحقيقى را در خصوص صد فرد 
بسيار خوش شانس و يا بسيار بدشانس انجام 
گروه  اين  در  شانس  خوش  افراد  است.  داده 
انتظارات  دارند.  را  ها  بهترين  انتظار  هميشه 
مثبت ما با كمک به مقاومت در برابر شكست 
به واقعيت تبديل مى شوند و ارتباطات ما را با 
ديگران به سمت و سويى مثبت سوق مى دهند.

هر روز زمانی را در سکوت 
و مراقبه می گذرانند

افراد موفق هر روز زمانى را به آرامش ذهن 
خود از طريق مراقبه يا دعا اختصاص مى دهند. 
اين حس آرامش و سكوت، تصويرى بزرگ تر 
از زندگى را در مقابل ديدگانمان قرار مى دهد. 
براى دستيابى به اين سكوت بايد لحظاتى از 
روز را با تمامى فناورى هاى موجود در دنياى 

مدرن خداحافظى كنيد.
شکرگزار نعمات هستند

افرادى كه هميشه از اوضاع و شرايط شاكى 
هستند نمى توانند موفق باشند. 5 تا ۱۰ دقيقه 
اول هر روز را به شكرگزارى براى روزى كه 
در پيش رو داريد، توانايى و استعدادهايتان كه 
كرده  كمک  موفقيتهايتان  كسب  در  را  شما 
بگذرانيد. اين گفته كه افراد ناخشنود شكرگزار 
نيستند كامال صحيح است. در مقابل افرادى 
كه شاكر نعمات هستند هميشه شاد هستند. 
شادى بخشى از موفقيت است و افراد شاد از 

بهره ورى بيشتر برخوردارند.

عارفانه روز

اگر زندگي را با جست و جوي خدايي
 آغاز كنيد كه در پيرامون شماست، 

هر َدم، يک عبادت مي شود

كاركنان لغزش هاي اتفاقي را به شرطي كه بر 
اساس توانايي رهبر باشد و او را در حال رشد و 
بالندگي ببينند، مى بخشند. اما به كساني كه در 

منش خود مرتكب لغزش مي شود اعتماد نمي كنند.

هيچ چيز ارزشمندى آسان به دست 
نمى آيد. تنها راه رسيدن

 به نتايج خوب و ماندگار، 
كار و تالش مستمر است.

مى شود از امشب قانون تازه اى
 در زندگى بنا بگذاريم؟ همواره بكوشيم
 قدرى بيش تر از نياز، مهربان  باشيم.

                        

كه  تاريخى  اثر   -۱ افقی: 
هنرمندى معماران دوره قاجاريه 
را نشان مى دهد در 5 كيلومترى 
ديار  دارد 2-  قرار  بيرجند  شرق 
بزرگ  و  ماندگار  اثر   - بكر 
فردوسى 3- نجم - مشاور  4- 
فرمان  قاعده،   - دور  به  اشاره 
كلمه   - نمودن  دفع  راندن،   -
 - مسافرتى  كيف   -5 همراهى 
خانه   - آقايان  مجلسى  لباس 
دستگاه  از  عضوى   - بزرگ 
  - داشتن  بركت   -6 گوارش 
متصل  ضمير   - خسته  نفس 
همراه   -7 خجالتى   - مونث 
نواميدى  گل   - آيد  مى  دوخت 
تنبل،   -۸ كننده  هجرت   -
 - ساختمان  ظاهر   - بيکاره 
هاى  قله  بلندترين  از   - ناشنوا 
رشته كوه  زاگرس 9- صدا، آواز 
لحظه   - سحر   - ازل  مقابل   -
تكه،   - نيست  سردسير   -۱۰
پينه ۱۱- جمع مسكن - نوعى 
بستنى - ظلم و جور ۱2- پدر يا 
مادر از دست داده - نامى پرنده و 
نامى براى خانم ها - نوعى پارچه 
ابريشمى ۱3 - ناحيه در سارى- 
تله، كمند - سنگريزه - عالمت 
كوهى  گوزن  فارسى ۱4-  جمع 
- پرستار فرنگى ۱5- غارى در 

بيرجند - روزگار بى پايان.

عمودی: ۱- ستون اهكى كف 
غار 2- من و تو - صاف  و پاک  
ديروز   -3 زار  شوره  خالص-  و 
ايران -  در غرب  دلير  قومى   -
فن جاى دادن با نظم و ترتيب 
آهنگ،   -4 كردن  آراسته  و 
آيد  مى  مكان  همراه   - قاعده 
برداشتن  گام  كوتاه  و  نرم   -
بيشتر  نفر  دو  جمع  ضمير   -
 - آماده ساختن  تهيه كردن،   -5
سراى،   - زنجان  شهر  توابع  از 
آسوده  رهايى يافته،   -6 خانه 
ليوان  همراه   - باران  مادر   -
تعجب-  مقام  در  اى  كلمه   -7
پهناورترين   - شاكى  ساز 

شرقى  درجنوب  ايران  استان 
دست   - مريض  غذاى   -۸
سابيدن - سربسته كارخانه - تر 
سوراخ   -9 الشه   - مرطوب  و 
باالنشين  و  سر    - كوه  ميان 
 - گواهى   -۱۰ طول  واحد   -
اتريش  پايتخت   - ورزشى  جام 
۱۱- اهل ونيز- تاالب - دايره 
توابع  از  روستاى    -۱2 اى 
كرج - مخفف كاه - سياهرگ، 
شاهرگ - عدد خيطى ۱3- به 
كادو  نرسيده - خاكستر -  تمنا 
۱4- يک خودمانى - شهر كاج 
سرسبز   - سبز  هميشه  هاى 

۱5- خداى زرتشتيان
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یمهسولتیتکرش1

بایبهنارسراما2

اورانبتاکمبهن3

زرااهونعملد4

رنوراکهتفسدن5

گبیاریبیراتا6

اوبسیماونوبرا7

نراقتیرامیساس8

یاراتایلعممیت9

نیشامکرتامیر10

میقیرحالماکا11

وهکدمدکلمرت12

یاوهداراهییوژ13

زرابیسایسرسای14

یشرابهمانزارت15

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس  
انباري ، پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت ۳0 میلیون تومان  

091556124۳1 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  0915۳6۳7507- حسینی

فروش فوری 
یخچال ایسوزو 8 تن زیر صفر برند ارتین 

با کار کرد دوسال   -  091516۳2984

همکار برای موبایل فروشی نیازمندیم. 
۳2220۳8۳ - 09152671200

به تعدادی بازاریاب درسطح استان 
نیازمندیم.

۳225827۳ -09152016208

به یک حسابدار پاره وقت نیازمندیم.
 آدرس : بلوار صیاد شیرازی - مجتمع میرداماد  
واحد 82 - دفتر آب پاک    056۳2222۳86 

091510۳1668 -091516۳4۳22

به یک نفر خانم برای فروشندگی و 
چیدمان در سوپر مارکت نیازمندیم.
۳2421407 -09151611447

به چند نفر خانم مجرب برای 
کار در فست فود نیازمندیم.

09012048426
056-۳170

به یک نفر خانم با روابط عمومی 
باال برای همکاری در فروشگاه 

لوازم آرایشی و بهداشتی 
نیازمندیم.

۳2220655 - 091516۳0820

مرکـزکامپیوتـر ایلیـا
 از افراد واجد شرایط ذیل  

دعوت به همکاری می نماید:                            
1-خانم آشنا به امورحسابداری 
 و نرم افزارهلو با روابط عمومی باال

 2-فروشنده آقا با روابط عمومی باال
 و اطالعات کامل سخت افزاری  
الزم به توضیح است ساعات کاری

 در دو شیفت صبح و بعدازظهرمی باشد                           
آدرس مراجعه: خیابان معلم
نبش معلم6- کامپیوترایلیا

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  091566۳۳2۳0- برگی

تولیدی کفش آس
با مرغوب ترین چرم های تبریز 

تمام دست دوز با چرم گاوی 
آدرس: سجادشهر، فلکه دوم 

روبروی بانک سپه 
۳241۳754

091551255۳6 - نخعی

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 1۳ - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      ۳22۳0549

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

0915۳61۳24۳ - شریفی

بهسازی ، زیبا سازی
 و تغییر دکوراسیون داخلی 

طراحی و اجرا با بهترین مصالح 
091526۳81۳7

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 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته
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اعزام تیم تنیس بانوان کارگر استان به مسابقات قهرمانی کشور

با  گفت وگو  در  استان  کارگری  ورزش  هیئت  رئیس  قاسمی- 
بانوان خانه  از اعزام تیم تنیس روی میز  خبرنگار روزنامۀ آوا، 
خبر  کشور  کارگر  بانوان  قهرمانی  مسابقات  به  طبس  کارگر 
از  مسابقات  این  که  کرد  اظهار  علیزاده بیرجندی  داد.ابوالفضل 
تاریخ 95/11/25 در شهرستان سمنان آغاز و به مدت 3 روز 
ادامه خواهد داشت.وی افزود: گلناز هنرمند به عنوان مربی و 
سرپرست و فاطمه نعمتیان و طاهره رمضانی به عنوان بازیکن 

در این مسابقه شرکت خواهند کرد.

تکمیل موفقیت های استقالل با شکست پرسپولیس صدرنشین

تیم فوتبال استقالل تهران با پیروزی 3 بر 2 در حساس ترین 
دیدار هفته بیست و یکم لیگ برتر مقابل پرسپولیس صدرنشین 
فوتبال  های  تیم  کرد.دیدار  تکمیل  را  خود  رشد  به  رو  روند 
پرسپولیس و استقالل تهران به عنوان شهرآورد پایتخت از ساعت 
15 در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ایران در 
شکست  این  با  پرسپولیس  شد.  برگزار  تهران  آزادی  ورزشگاه 
همچنان با 47 امتیاز در صدر جدول ایستاده است و استقاللی 
ها نیز با 37 امتیاز در جایگاه سوم جای خود را مستحکم کردند.

برگزاری مسابقات شنا ویژۀ پرسنل 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان

با  گفت وگو  در  استان  کارگری  ورزش  هیئت  رئیس  قاسمی- 
خبرنگار روزنامۀ آوا، خبر داد که به مناسبت گرامیداشت ایام ا... 
اداره  تابعه  دستگاه های  بین  متر،   50 شنا  مسابقات  فجر  دهه 
کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان برگزار گردید.ابوالفضل 
علیزاده بیرجندی تصریح کرد: در این مسابقه 14 نفر از پرسنل 
دستگاه های تابعه در محل استخر سرپوشیده کوثر بیرجند شرکت 
کردند.وی بیان کرد که این مسابقه به میزبانی اداره کل تعاون 
استان و با همکاری اداره کل تامین اجتماعی بوده است.در این 
مسابقه به نفرات اول تا سوم و نیز افراد برتر جوایزی اهدا گردید.

آغاز دور دوم شطرنج زنان جهان در تهران/ نخستین 
صعودها به مرحله بعدی در روز دوم

دور برگشت از مرحله نخست رقابت های قهرمانی شطرنج زنان 
برتر جهان با حضور 63 نماینده در هتل اسپیناس پاالس تهران 
آغاز شد و نمایندگان ایران با جدیت تالش خود را برای صعود به 
دور دوم در دستور کار قرار دادند.دور نخست رقابت های شطرنج 
با حضور 16 استاد بزرگ،23 استاد بین  بانوان جهان  قهرمانی 
المللی، 17 استاد بزرگ بانوان، شش استاد بین المللی بانوان و 

یک استاد فیده از سراسر جهان در تهران آغاز شد.

خیار میوه شگفت انگیز برای دردها

تنظیم فشار خون باال و پایین، پیشگیری 
هضم  به  کمک  ناخن،  شکنندگی  از 
خیار  درمانی  خواص  جمله  از  پروتئین 
است.خواص شگفت انگیز خیار:1-خواص 
 -3 ضدسرطانی  ضدالتهابی2-خواص 
مقابله با بوی بد دهان 4- الغری و هضم 
غذا 5- درمان دیابت 6- خواص خیار برای 

پوست و مو 7- سالمت مفاصل 8- حفظ 
سالمت ناخن ها 9-آب خیار تازه، سوزش 
التهاب معده  سر دل، ترش کردن معده، 
و زخم معده را از بین می برد 10-برای 
بیماری های سینه، شکم و ریه مفید است 
11-پتاسیم موجود در خیار فشار خون باال 

و پایین را متعادل می کند.

هفت دلیل برای مصرف بیشتر غالت

فیبر غذایی: تمام غالت سبوس دار حاوی 
فیبر غذایی هستند که به کاهش یبوست 
کمک می کند. نشاسته مقاوم: نشاسته 
مقاوم یک نوع کربوهیدارت است که بدن 
آن را هضم نمی کند و در نتیجه می تواند به 
حفظ وزن بدن کمک کند. پلی فنول:پلی 
فنول هایی که در غالت سبوس دار وجود 

فالونوئیدها  و  فنلی  اسیدهای  دارد شامل 
هستند. آنتی اکسیدان ها: آنتی اکسیدان 
ها می توانند به پیشگیری از آسیب رادیکال 
آزاد که با سرطان ارتباط دارد، کمک کند.
گیاهی  ترکیبات  ها  ساپونین  ساپونین: 
به دلیل خواص ضد سرطانی  هستند که 

آنها مورد مطالعه قرار می گیرند.

این خوراکی برای قند خون مفید است 

نشاسته مقاوم نوعی نشاسته است که در 
روده کوچک هضم نمی شود. برخی انواع 
انواع  در  به شکل طبیعی  مقاوم  نشاسته 
زمینی،  سیب  موز،  نظیر  خوراکی  مواد 
غالت و حبوبات یافت می شوند و برخی 
به شکل تجاری تولید شده و به سایر مواد 
خوراکی افزوده می شوند.عنوان شده است 

که این نشاسته از سالمت روده حفاظت 
اسیدهای چرب  تولید  افزایش  با  و  کرده 
دارای زنجیره کوتاه، مدت زمان سیری را 
افزایش می دهد. مصرف فیبر کافی در روز 
برای دستیابی به یک رژیم غذایی سالم و 
متعادل مهم است و موجب کاهش ریسک 
ابتال به برخی بیماری های مزمن می شود. 

خواص درمانی انجیر

زیاد می کند2-  را  بدن  تعرق  انجیر   -1
ادرار آور است . اگر ترشح ادرار کم باشد 
ازدیاد آن می شود  باعث  انجیر  ،خوردن 
 -4 دهد  می  کاهش  را  بدن  حرارت   -3
آنهایی که می  برای  چاق کننده است و 
مفید  بسیار  کنند  اضافه  وزن  خواهند 
می  برطرف  را  یبوست  انجیر   -5 است 

کند و یکی از بهترین میوه ها برای تمیز 
است  یبوست  رفع  و  بزرگ  روده  کردن 
از  یبوست  بردن  بین  از  برای  قدیم  در   .
شربت انجیر استفاده می کردند 6- برای 
از   گرم   20 حدود  سینه  های  ناراحتی 
مخلوط  هم  با  را  مویز  و  خشک  انجیر 

کرده و آسیاب می کنند.

می  خواب  به  آرایش  با  که  هنگامی   
نمی  قرار  تاثیر  تحت  ها  هورمون  روید، 
گیرند، بلکه در آنچه بدن در تالش برای 
شود. می  ایجاد  اختالل  است،  آن  انجام 

بازسازی  بدن برخی فرآیندهای ترمیم و 
بدون  و  دهد،  می  انجام  هنگام  شب  را 
تردید، عالقه ای ندارد طی این جریان با 
الیه ای از مواد آرایشی مواجه شود. پس 

اگر در پی بهره مندی از پوستی روشن و 
شاداب هستید، بهتر است پیش از خواب 
آرایش صورت خود را پاک کنید. هنگامی 
که با آرایش به خواب می روید، هورمون 
در  بلکه  گیرند،  نمی  قرار  تاثیر  تحت  ها 
آنچه بدن در تالش برای انجام آن است، 
و  تغییر  طی  شود.  می  ایجاد  اختالل 
تبدیل سلول اپیدرمی، سلول های جدید 

پوست به سمت سطح هل داده می شوند 
پوست  روی سطح  قدیمی  های  سلول  و 
که  هنگامی  کنند.  می  ریزش  به  شروع 
پوست تمیز است، چربی در پایه فولیکول 
می  جریان  سطح  سمت  به  آرامی  به  ها 
را  مسیر  باال  در  چیزی  اگر  اما  یابد، 
مسدود کرده باشد، نخستین مرحله برای 

ظهور آکنه شکل گرفته است.

چرا نباید با آرایش خوابید؟

روشهایی برای جلوگیری از هموروئید

کنید:  خود  بدن  جذب  فراوان  فیبر   -1
راه ها  طبیعی ترین  و  آسان ترین  از  یکی 
است  این  مدفوع  دفع  منظم کردن  برای 
که از طریق رژیم غذایی یا مکمل ها فیبر 
کافی را جذب بدن خود کنید2- آب کافی 
بنوشید: نوشیدن آب کافی به جلوگیری 
درنتیجه  و  می کند  کمک  یبوست  از 

کاهش  را  مدفوع  دفع  آوردن حین  فشار 
را  احتیاط  ملین ها  می دهد3- در مصرف 
رعایت کنید:وقتی که دچار یبوست شدید، 
مخصوصا  فیبری،  مکمل های  از  بعضی 
منظم تر  به  می توانند  پسیلیوم  کپسول 
کردن رفع مدفوع کمک کنند و درنتیجه 
از هموروئیدهای دردناک جلوگیری کنند.

برخورد کامیون با دو خودروی سواری 
پژو پارس و پراید در خیابان غفاری بیرجند

راهنمایی  رئیس  رضایی  علیرضا  سرهنگ 
علت  جنوبی   خراسان  استان  رانندگی  و 
تصادف را نقص فنی خودروی کامیون اعالم 
کرد و افزود :بریدن ترمز کامیون باعث بروز 
این حادثه شده است.سرهنگ رضایی اظهار 
سرنشینان  از  یکی  حادثه  این  :در  داشت 
سطحی  صورت  به  پارس  پژو  خودروی 
به  اورژانس  توسط  که  است  شده  مصدوم 

بیمارستان اعزام شده است.

سه سال حبس برای سارق کابل برق

جلسه رسیدگی به پرونده متهم سرقت از پروژه های مسکن مهر شمال شهر بیرجند در شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 برگزار شد.قاضی پرونده در باره اتهام متهم 32 ساله گفت: برابر اعالم یکی 
از شهروندان به مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی براین که فردی مشکوک با یک عدد کیسه از 
ساختمان نیمه کاره مسکن مهر خارج می شود  نیروهای  پلیس عازم این محل شدند.»تیمورپور« 
اقالم  دیگر  و  برق  کابل  زیادی  مقدار  با کسیه حاوی  را  فرد  و  مراجعه  به محل  ماموران  افزود: 
ساختمانی مسروقه دستگیر کردند که متهم جوان دلیل ارتکاب سرقت را اعتیاد و تامین هزینه 
های  آن عنوان کرد.وی ادامه داد: متهم در پرونده خود سابقه  6 فقره سرقت هم دارد و در دفاع 
از خود این طور مطرح کرده که کریستال مصرف می کند و مجبور شده دست به سرقت بزند 
.قاضی پرونده در نهایت متهم 32 ساله را که دارای سوابق متعدد کیفری بوده به استناد گزارش 
ماموران انتظامی و اقرار صریح  خود وی به تحمل سه سال حبس و 105 ضربه شالق محکوم کرد.

اعتراف سارقان سابقه دار به 23فقره سرقت لوازم خودرو

فرمانده انتظامی بیرجند از دستگیري سارقان لوازم و قطعات خودرو خبر داد.سرهنگ 
علیرضا امیرآبادی زاده اظهار داشت:با دریافت خبري مبني بر وقوع چند فقره سرقت 
گرفت.وي  قرار  مأموران  کار  دستور  در  موضوع  بررسي  بالفاصله  خودرو  داخل  لوازم 
افزود:مأموران کالنتري 15 مهرشهر با انجام تحقیقات گسترده و گشت میداني در سطح 
حوزه استحفاظي به دو نفر که هنگام ارتکاب جرم و در حال سرقت لوازم داخل خودرو 
بودند شناسایي و به کالنتري منتقل کردند.وی تصریح کرد:متهمان در اظهارات خود به 
23فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر 
مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.وی افزود:خودروهاي خود را به سیستم 
ایمني مجهز کرده و از نگهداري اشیاء و اموال قیمتي و وجه نقد در خودروها خودداري 
کنند و هرگونه موارد مشکوک را بالفاصله به مرکز فوریت هاي پلیسي 110 اطالع دهند.

برخورد کامیون با دو خودروی سواری پژو پارس و پراید در خیابان غفاری بیرجند

انجمن حمایت از بیماران ام اس نیازمند یاری سبز 
شما نیکوکاران برای صرف امور درمانی اعضای خود می باشد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540
بانک ملی : 6037991899881936

بانک کشاورزی: 6037707000024111

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

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

 MDF شرایط پرداخت متنوع- سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

دعوت به همکاری 

استخدام با حقوق عالی و آموزش رایگان
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های توزیع و پخش سراسری 
محصوالت غذایی، شوینده و بهداشتی در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود، از افراد 

پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید.
فروشنده حضوری: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، کارت پایان خدمت 

مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حادثه، تکمیلی و 
سایر مزایای رفاهی 

آدرس برای مراجعه حضوری: بیرجند - خیابان ارتش -  تقاطع بلوار پاسداران
 و صیادشیرازی  - کنار درب مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( نزاجا

به ازای خرید هر باطریتلفن : 32232093-32232092-32232084  
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

در
ل 

وی
تح

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065

علـی آبادی 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  



7
دستور ویژه رهبری برای تاسیس مجتمع آبرسانی برای روستاهای کشور

مالیی-مرادی مشاور وزارت نیرو در امور ایثارگران در مراسم تجلیل از ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق استان عنوان 
کرد:با دستور مقام معظم رهبری تا دو سال آینده هیچ روستایی با تانکر آبرسانی نخواهد شد و تامین بودجه تاسیس مجمتع های 

آبرسانی به دستور حضرت آیت ا... خامنه ای رهبری معظم انقالب اسالمی تامین خواهد شد.   
دوشنبه* 25 بهمن 1395 * شماره 3722

7
تولید ۱۴ اثر هنری »مدافعان حرم«

 در خراسان جنوبی

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی از تولید ۱۴ 
فیلم، مستند و قطعه موسیقی  زمینه های  اثر در 
داد.کریمیان  خبر  استان  این  در  حرم«  »مدافعان 
اظهار کرد: تاکنون سه فیلم، سه نماهنگ و هشت 
قطعه موسیقی در حوزه مدافعان حرم در استان تولید 
شده است.وی با بیان اینکه تاکنون فیلم »یک روز 
خاص« رونمایی شده است، افزود: سایر آثار سال 

آینده همزمان با هفته هنر رونمایی خواهد شد.

کالبد گشایی و نمونه برداری از
 پلیکان تلف شده باغ گلشن طبس

دادرس مقدم-یکی از جوان ترین پلیکان های 
رئیس  شد.  تلف  بیماری  اثر  بر  گلشن طبس  باغ 
از  یکی  گفت:الشه  شهرستان  دامپزشکی  شبکه 

پلیکان های باغ گلشن که تلف شده بود بالفاصله 
برای کالبد گشایی و بررسی علت مرگ به شبکه 
کالبد  از  پس  که  شد  منتقل  طبس   دامپزشکی 
گشایی نمونه برداری های الزم جهت آزمایشات 

مربوطه و تشخیص علت بیماری انجام شد.

اختصاص ۸۰ میلیون تومان اعتبار به 
زیرساخت  ناحیه صنعتی آیسک سرایان

 
تسنیم-فرماندار سرایان گفت: ۸۰ میلیون تومان 
ناحیه صنعتی آیسک  تامین زیرساخت های  برای 
پیگیری ها  کرد:  اظهار  یافت.کریمی  اختصاص 
 5۰ نیروگاه  فروسیلیس،  کارخانه  احداث  برای 
بنیاد  دولت،  همکاری  با  خورشیدی  مگاواتی 
است. انجام  حال  در  ایمیدرو  سازمان  و  برکت 

پرورش شتر  زنجیره کامل شترمرغ،  وی تکمیل 
صنعتی، مجموعه فرآوری بنتونیت و توسعه کشت 
برای  اجرا  قابل  برنامه های  دیگر  از  را  گلخانه ای 

تحول در شهرستان و بخش آیسک اعالم کرد.

 93 درصد کارت های الکترونیکی 
مرزنشینان خراسان جنوبی فعال شد

ایرنا - معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ، جمعیت دارای 
کارت مبادالت مرزی استان را ۱۴5 هزار و 6۴9 
نفر دانست و گفت: از این تعداد ۱36 هزار و 6۸2 
نفر معادل 93 درصد از دارندگان کارت الکترونیکی 
اند.سروری  نسبت به فعال سازی آن اقدام کرده 
افزود: ۱۰۰ درصد جمعیت مشمول کارت مبادالت 
مرزی شامل 53 هزار و ۴35 خانوار، نسبت به ثبت 
نام در دفاتر پیشخوان استان ثبت نام کردند.وی 
روند صدور و فعال سازی کارت های الکترونیکی 
را خوب ارزیابی کرد و گفت: پس از فعال سازی 
کارت در محل دفاتر شرکت های تعاونی عضویت 

دارنده کارت در تعاونی قطعی می شود.

وقوع ۱۰7۵ حادثه در بیرجند
39۰ حریق مهار شد

از  بیرجند  نشانی  آتش  مهر-مدیرعامل سازمان 
وقوع یک هزار و ۷5 حادثه طی ۱۰ ماهه گذشته 
خبر داد و گفت: طی این مدت 39۰ حریق مهار 
شد. میرزایی اظهار کرد: در ۱۰ ماهه امسال یک 
هزار و ۷5 حادثه در داخل و خارج محدوده شهری 
در بیرجند رخ داده است.وی ادامه داد: از این تعداد 
۱۱9 حادثه در خارج محدوده شهری و 956 حادثه 
نیز در داخل محدوده شهری به وقوع پیوسته است.

نمایشگاه بهاره در بیرجند برپا می شود

خارجی  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  مهر-معاون 
سازمان صنعت و معدن خراسان جنوبی از برپایی 
نمایشگاه بهاره در بیرجند خبر داد.جویبان اظهار کرد: 
این نمایشگاه از چهارم اسفند آغاز و تا ۱۰ اسفند نیز 
ادامه خواهد داشت.وی بیان کرد: در این نمایشگاه 
تمامی کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله برنج، 
گوشت، آجیل، خشکبار، مواد غذایی، مواد شوینده، 
بهداشتی، کیف و کفش و لباس ارائه می شود.معاون 
بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت و 
معدن خراسان جنوبی ادامه داد: کاالهای ارائه شده 
۱۰درصدی  تخفیف  حداقل  با  نمایشگاه  این  در 

نسبت به بازار به فروش می رسند.

ساالنه ۱۰۰ هزار تن فرآورده های لبنی 
و دامی در خراسان جنوبی تولید می شود

تسنیم-معاون سازمان جهاد کشاورزی استان با 
از واحدهای دامداری  اینکه حدود 3۰ درصد  بیان 
استان دچار بحران مالی هستند، گفت: ساالنه در 

لبنی  فرآورده های  تن  هزار   ۱۰۰ جنوبی  خراسان 
و دامی تولید می شود.مدرسی اظهار کرد: در حال 
میلیون  یک  و  سنگین  دام  رأس  هزار  حاضر 96 
و 65۴ هزار و ۸23 راس دام سبک که بیشتر به 
صورت سنتی نگهداری می شوند در راستای تولید 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  بهره برداران  توسط 

برگزاری طرح »کتابخانه و بزرگداشت 
شهدا« در کتابخانه های عمومی استان

ا... دهه فجر، کتابخانه  ایام  با  غالمی-همزمان 
و  »کتابخانه  طرح  استان،  سراسر  عمومی  های 
بزرگداشت شهدا« را برگزار کردند. کتابخانه عمومی 

غالمحسین آسکتی روستای خوانشرف نهبندان با 
اجرای  به   اقدام  خواهران  بسیج  پایگاه  همکاری 
برنامه فرهنگی »کتابخانه و بزرگداشت شهدا« نمود. 
در این برنامه خانواده »شهید حسن آسکتی« حاضر 
و  این شهید گرانقدر و خاطرات  و در مورد  شدند 

دالوریهایش مطالبی عنوان کردند.

بهزیستی سازمانی مطالبه گر باشد 
نه پاسخگو

کرد:  عنوان  بهزیستی  مدیرکل  حسینی- 
باشد؛  پرسش گر  و  مطالبه گر  باید  بهزیستی 
وقوع  جریان  در  دیگر  دستگاه های  چراکه 
و  کار  کودکان  اعتیاد،  اجتماعی،  آسیب های 
حاشیه  در  هستند.عرب نژاد  دخیل  نیز  خیابان 
های  عمومی  روابط  رابطین  و  روسا  نشست 
بهزیستی استان با اشاره به اینکه حوزه فعالیت 
کمیته امداد و بهزیستی متفاوت است، ادامه داد: 
بهزیستی هنوز سازمانی حمایتی شناخته می شود 
و فقط روابط عمومی می تواند با آگاهی بخشی به 
جامعه دیدگاه جامعه را نسبت به بهزیستی تغییر 
دهد. وی با اشاره به سنگینی وظایف بهزیستی، 
مهدکودک   2۸5 حاضر  زمان  در  کرد:  تصریح 
مسئولیت  هرکدام  که  داریم  استان  در  فعال 
در  که  حساسیتی  و  دارند  مدرسه  از  سنگین تر 
مهدهای کودک است در مدارس وجود ندارد و 

باید پاسخگو باشیم. همیشه 
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الیروبی یکی از کاریزهای مجموعه 
جهانی قنوات بلده

دادرس مقدم -کرم پور مدیر پایگاه شهر تاریخی 
تون و مجموعه جهانی قنات بلده گفت: در این بازدید 
مدیر کل از نزدیک با مقنیان و مراحل الیروبی میل 

چاههای کاریز اسبی که یکی از کاریزهای مجموعه 
جهانی قنوات بلده فردوس می باشد، دیدار کرد.

مجتمع فرهنگی هنری فردوس
 افتتاح می شود

با  فردوس  هنری  فرهنگی  مجتمع  مالیی- 
استان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی  حضور 
با  ای  تفاهمنامه  مراسم  این  در  شد  افتتاح 
پیمانکار بومی برای تجهیز هرچه سریعتر مبلمان 
اداری مجتمع منعقد و پس از سه ساعت جلسه 
فرمانداری  گروه چوب آزمایش عهده دار تامین 
سبز  فضای  ،مسئول  اداری  مبلمان  تجهیز  و 
باغچه های  و  زیباسازی  کار  فردوس  شهرداری 
مجتمع را تقبل نمودند که با ارائه نقشه های آن 
از طرف مسکن و شهرسازی عملیاتی شده است.
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فراخوان اولین جشنواره موسیقی قاینات

قاینات  هنگام  موسیقی  سیما-جشنواره  و  صدا 
این  توانمندیهای عرصه موسیقی  برای شناسایی 
شهرستان برگزار می شود.سرپرست اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمی قاین گفت: این جشنواره، اولین 
با  که  است  شهرستان   این  موسیقی  جشنواره 
فرهنگی  مؤسسه  و  موسیقی  انجمن  همکاری 
هنری طنین فردای این شهرستان برگزار می شود.

عباس میرزنگویی هدف از برگزاری این جشنواره 
را استفاده از ظرفیتهای رسانه ای موسیقی برای 
همچنین  و  آن  مفاهیم  انتقال  و  مخاطب  جذب 
ایجاد انگیزه و تشویق هنرمندان عرصه موسیقی 
برای تولید آثار فاخر در تمامی موضوعات اجتماعی 
در  جشنواره  این  افزود:  و  کرد  عنوان  مذهبی  و 
سبکهای  در  سازها  تمام   ، نوازی  تک  بخشهای 
ایرانی ، مقامی، پاپ و کالسیک و همچنین آواز 
در سبکهای ایرانی، مقامی و پاپ برگزار می شود.

امروز و فردا ؛ سیالب دراستان  

در  استان  هواشناسی  کل  مالیی-اداره 
به شدت  با توجه  اطالعیه ای  عنوان کرد 
بارشهای رگباری طی روزهای دوشنبه و سه 
شنبه بخصوص در بعدازظهر دوشنبه، رواناب 
بویژه در نواحی غرب و شمال غرب استان  
بادهای  . همچنین وزش  جاری خواهد شد 
شدید همراه با گردوخاک سبب کاهش دید 
افقی و ایجاد اختالل در ترددهای جاده ای 
درهمین  هواشناسی  شد.مدیرکل  خواهد 
بارندگی ها سبب وقوع  این  باره هشدارداد: 
آبگرفتگی معابر و سیالب خواهد شد، و قطعا 
بار خواه آورد و اگر مردم   خسارات مالی به 
توجه نداشته باشند و ایمنی را رعایت نکنند؛ 
ممکن است خسارت های جانی هم در پی 
داشته باشد. به گفته خندان رو درتمام استان 
شدت  اما  بود  خواهیم  بارش  وقوع  شاهد 
این  روانآب ها در فردوس، سرایان و طبس 

بیشتر از سایر شهرستان ها خواهد بود.

شهردار آماده باش داد
کشور  بحران  مدیریت  ستاد  اخطار  پیرو 
در  گرفتگی  آب  و  بارندگی  وقوع  بر  مبنی 
حضور  با  بحران  مدیریت  جلسه  استان 
شهرداری  ستادی  اعضای  و  شهردار 
آوا  با  گفتگو  در  شد.مدیح  تشکیل  بیرجند 
عنوان کرد:در این جلسه مقررشد نیروها و 
کامل  باش  آماده  در  شهرداری  تجهیزات 
کمی  گونه  هر  براینکه   باتاکید  باشند.وی 
و کاستی در زمینه ی رفاه حال شهروندان 
کیسه   5۰۰ افزود:  است  قبول  قابل  غیر 
ماسه آماده شده تا در مواقع ضروری برای 
خیابانهای  در  احتمالی  سیل  از  جلوگیری 
برای  کرد:  بیان  شود.شهردار  استفاده  شهر 
تسهیل در روند کار از مسیرهایی که منجر 
آن  رفع  برای  و  بازدید  شود  آبگرفتی  به 

اقدام می کنیم.
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دیدار  مسئوالن دانشگاه آزاد بیرجند با نماینده ولی فقیه:

علم به تنهایی ضمانت اجرایی ندارد؛ انسان گمشده خود است
با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تاکید بر اینکه علم به تنهایی ضمانت اجرایی 
ندارد،گفت: از لوازم خود فراموشی این است 
که علم هیچ تعهدی ندارد و به قانون و عقل و 
 دین پایبند نیست.به گزارش شبستان،آیت ا...

رئیس  با  دیدار  در  عبادی  علیرضا  سید 
از دانشجویان  بیرجند و جمعی  آزاد  دانشگاه 
حضرت  شهادت  تسلیت  ضمن  بسیجی 
فجر  دهه  تهنیت  و  علیها  ا...  سالم  زهرا 
حضور  عطفش  نقطه  که  اسالمی  انقالب 
 22 راهپیمایی  در  ایران  مردم  استثنایی 
انسان گمشده  بهمن بود، اظهار کرد: امرور 
تعجب  که  آمده  روایات  در  و  است  خود 
کند می  گم  را  شیء  انسان  که   است 

اما خودش را گم   به دنبال آن می چرخد 
است. تفاوت  بی  آن  به  نسبت  اما  کرده 

وی با بیان اینکه بشر و انسان به دلیل 
خودش  نفسانی  هوای  پرستش  و  پیروی 
دنبال  امروز  انسان  افزود:  کند،  را گم می 
تعدی، ظلم و ستم و تجاوز و پلیدی است 
حوزویان  و  دانشجویان  امیدواریم  که 
انسان را به معنای صحیحش به دنیایی که 
خود را گم کرده هدایت کنند چرا که هیچ 
نیست.نماینده  باالتر  مهم  این  از  خدمتی 

به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی 
اجتناب  و  ضروری  ای  مسئله  علم  اینکه 
انسان  گفت:  است،  انسان  برای  ناپذیر 
داند چرا  نمی  فراگیری هیچ  تعلم و  بدون 
که سیستم خلقت این گونه است که همه 
ادامه  ا... عبادی  یاد می گیرد.آیت  را  چیز 
که  مفیدی  چیز  هر  که  آمده  فقه  در  داد: 
نیاز  که  میزانی  به  باشد  جامعه  نیاز  مورد 
برآورده شود واجب است.وی با بیان اینکه 
که  است  ای  گونه  به  دنیا  شرایط  امروز 
زند، تصریح  را علم رقم می  امورش  همه 
این  بر  همواره  رهبری  معظم  مقام  کرد: 
دانش  صورت  به  باید  که  دارند  تاکید 
ولی  نماینده  شود.  عمل  و  حرکت  بنیان 
اینکه  بر  تاکید  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه 
ندارد،  اجرایی  ضمانت  تنهایی  به  علم 
که  جهتی  از  نیست  ضمانتی  یعنی  افزود: 
مفید  که  از جهتی  و هم  نه  یا  انجام شود 
با  عبادی  ا...  غیرمفید.آیت  یا  شود  انجام 
فراموشی  خود  لوازم  از  اینکه  به  اشاره 
و  ندارد  تعهدی  هیچ  علم  که  است  این 
نیست،  پایبند  دین  و  عقل  و  قانون  به 
لفظی  المللی  بین  قوانین  از  امروز  گفت: 
و  گریزی  قانون  و  مانده  گیری  مچ  برای 

با  این است  ولنگاری موج می زند و بدتر 
ضایعات  بنابراین  شود  می  کار  این  علم 
کرد:  تاکید  است.وی  تر  گسترده  نیز  آن 
جای  متاسفانه  اما  دارد  وجود  علم  امروز 
است. به علم جهت دهد خالی  عاملی که 
جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
هم  با  باید  دین  و  علم  اینکه  به  اشاره  با 
اجرایی  ضمانت  علم  افزود:  باشد،  توأمان 

فاسد  و  خائن  دانشمند  چه  هر  لذا  ندارد 
شود خیانت و فساد او نیز بیشتر می شود.
آیت ا... عبادی با تاکید بر اینکه علم باید 
علم  به  ایمان  گفت:  باشد،  باایمان  همراه 
خدایی  را  انسان  و  مفید  را  آن  و  جهت 

که  است  ایمان  داد:  ادامه  وی  کند.  می 
وقتی با علم همراه شود در سطح باال امیر 
حد  در  و  شود  می  السالم  علیه  المومنین 
مطهری.نماینده  مرتضی  شهید  متوسط 
ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
مال  و  جوان  به  و  طهارت  قلب  به  ایمان 
کرد:  عنوان  دهد،  می  زیبایی  حکومت؛  و 
 ایمان به انسان بی سواد نیز زینت می دهد

 مانند محمد کاظم ساروقی.

آزاد  دانشگاه  واحدهای  تمام 
استان از زیان دهی خارج شد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 

گفت: در حال حاضر تمام واحدهای دانشگاه 
زیان دهی  حالت  از  جنوبی  خراسان  در  آزاد 
خارج شده است و تالش می شود گام های 
منویات  به  تا  شود  برداشته  مثبت  و  اثرگذار 

مقام معظم رهبری بیشتر نزدیک شویم.
آزاد  دانشگاه  رئیس  حسنی،  علیرضا 
از  بعد  این دیدار گفت:  بیرجند در  اسالمی 
انسجام  با  امیدواریم  والیتی  آقای  انتصاب 
بیشتری دانشگاه آزاد اسالمی ستاد اجرایی 
فرامین مقام معظم رهبری شود. وی افزود: 
مقام معظم رهبری و شهدا شاخص هستند 
امیدواریم دانشگاه  که ما راه را گم نکنیم؛ 
آزاد را به سمت ببریم که لبخند و رضایت 
باشد.رئیس  داشته  پی  در  را  فقیه  والیت 
دانشگاه آزاد بیرجند با تاکید بر اینکه تعامل 
عنوان  دارد،  وجود  دانشگاه  این  در  خوبی 
کرد: جایگاه دانشگاه آزاد خراسان جنوبی از 
رتبه 2۸ به ۱5 ارتقا یافته است.حسنی بیان 
داشت: وضعیت مالی دانشگاه نابسامان بود 
دانشگاه  واحدهای  تمام  حاضر  حال  در  اما 
آزاد در خراسان جنوبی از حالت زیان دهی 
خارج شده است و تالش می شود گام های 
اثرگذار و مثبت برداشته شود تا به منویات 

مقام معظم رهبری بیشتر نزدیک شویم.

مدیرکل کمیته امداد خبرداد:

مدیرکل هواشناسی هشدار داد:

 احتمال خسارت های مالی و جانی وجود دارد  

توانمند سازی خانواده های تحت حمایت از اولویت های این نهاد است.

توزیع بیش از 2 هزار منبع آب در بین مددجویان

برنا-خشکسالی های پی در پی و خشک 
بروز  موجب  ها  قنات  و  ها  چاه  شدن 
و  منطقه  مردم  برای  جدی  مشکالت 
است. شده  مددجویان  الخصوص  علی 

)ره(  امام  امداد  آبادی مدیرکل کمیته  سلم 
مردم  نماینده  با  دیدار  در  جنوبی  خراسان 
شهرستانهای سربیشه و نهبندان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: خشکسالی های پی 
استان و خشک شدن چاه ها و  در  پی  در 
قنات ها موجب بروز مشکالت جدی برای 
مددجویان  الخصوص  علی  و  منطقه  مردم 
شده است.وی با اشاره به اینکه مددجویان 
کشاورزی  شغل  به  اغلب  حمایت  تحت 

فقر  افزود:  هستند،  مشغول  دامداری  و 
به  دام،  علوفه  کاهش  نتیجه  در  و  مراتع 
آب های  افت  و  دیم  کشت  افتادن  خطر 
مردم  زندگی  برای  را  شرایط  زیرزمینی، 
از  یکی  .وی  است  کرده  سخت  بسیار 
از  بخشی  رفع  برای  نهاد  این  اقدامات 
را  حمایت  تحت  مددجویان  مشکالت 
در  آب  ذخیره  منبع   ۱63 هزار  دو  توزیع 
طبس،  سربیشه،  خوسف،  شهرستانهای 
درمیان و نهبندان عنوان کرد و افزود: این 
بوده  استاندار  منبع ها ضد جلبک و کامال 
و  میلیارد   2 از  بیش  خصوص  این  در  و 
۴۰۰ میلیون ریال از سوی این نهاد هزینه 

استان  امداد  کمیته  است.مدیرکل  شده 
چراغ   ۸۱ و  هزار   5 توزیع  به  همچنین 
شهرستانهای  در  مددجویان  بین  در  نفتی 
زیرکوه،  درمیان،  خوسف،  بشرویه، 
و  کرد  اشاره  طبس  و  سربیشه  سرایان، 
مناطق  در  ها  این چراغ  نشان کرد:  خاطر 
میلیارد   6 از  بیش  و  شده  توزیع  محروم 
شده  هزینه  خصوص  این  در  اعتبار  ریال 
خانواده  سازی  توانمند  آبادی  است.سلم 
اولویت  از  یکی  را   حمایت  تحت  های 
این  افزود:   و  کرد  عنوان  نهاد  این  های 
الحسنه  قرض  تسهیالت  اعطای  با  نهاد 
ایجاد  برای  را  شرایط  است  توانسته 

اشتغال در بین خانواده های تحت حمایت 
تعداد  یادآور شد:  فراهم کند.وی همچنین 
در  حمایت  تحت  مددجویان  از  نفر   6۱۰
قالب  در  نهبندان  و  سربیشه  شهرستانهای 
عالیات  عتبات  به   زیارت  شوق  طرح 
گفت:  امداد  کمیته  شدند.مدیرکل  اعزام 
کلی  های  سیاست  اجرای  راستای  در 
 9۴6 سالجاری  ابتدای  از  مقاومتی  اقتصاد 
در  خانگی  مشاغل  و  اشتغالی  خود  طرح 
سلم  است.رضا  شده  اجرا  مددجویان  بین 
شده  اجرا  طرح   9۴6 مجموع  از  آبادی 
خود  های  طرح  به  مربوط  طرح   62۴  ،
مشاغل  به  مربوط  طرح   322 و  اشتغالی 

بوده است و تسهیالت در مشاغل  خانگی 
خانگی 5۰ میلیون ریال  و  در  طرح های 
سقف  تا  امدادی  منابع  از  اشتغالی  خود 
نیز  بانکی  منابع  از  و  ریال  میلیون   3۰۰
مددجویان  به  ریال  میلیون   ۱5۰ سقف  تا 
نشست  به  اشاره  با  شود.وی  می  پرداخت 
با  کشور  )ره(  امام  امداد  کمیته  ریاست 
مساعد  قول  و  جنوبی  خراسان  استاندار 
استاندار مبنی بر  تحویل زمین رایگان به 
شهری  مستاجر  شرایط  واجد  جویان  مدد 
نشان  خاطر  ذیربط  های  دستگاه  از سوی 
کرد: جلسات مختلفی را در جهت عملیاتی 

ایم. شدن موضوعات داشته 

جناب آقای مصیب موالئی
درگذشت پدر بزرگوارتان مرحـوم حاج محمـد موالئـی

 را به شما و خانواده محترم تسلیت  گفته مارا در غم خود شریک بدانید

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع( وابسته به موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

به اطالع نیکوکاران ارجمند  می رساند:  موسسه  خیریه مهـر ماندگـار
به   منظور  نگهداری  فرزندان بی سرپرست  و بد سرپرست 6-3 سال به  

ساختمانی  مناسب ترجیحا    محدوده خیابان توحید   نیازمند   می باشد. لطفا با 
شماره های  32211826 - 09370371133 تماس حاصل فرمایید.

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(  

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر با 
بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده - بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده 

دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواهاعم از کاالهای نو و بال استفاده مازاد فطریه - 
کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و 

ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.
از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه  فعاالن

 بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(
   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه  

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
من اصعد الی ا... خالص عبادته اهبط ا... عزوجل الیه افضل مصلحته

 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد
 پروردگار بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.

)بحار االنوار ، ج 70، ص 249 (

درخواست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان از رئیس جمهور:

دولت قبل مسکن مهر را ایجاد کردند ، شما صنعت مهر را ایجاد کنید

حسینی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
خطاب  جنوبی  خراسان  استان  کشاورزی  و 
به رئیس جمهور عنوان کرد: »در دولت قبل 
صنعت  شما  کردند،  ایجاد  را  مهر  مسکن 
مهر را ایجاد کنید.« احتشام در گفت و گوی 
اختصاصی با آوا، با بیان این که اتاق بازرگانی 
بیشتر  کرد:  عنوان  است  ها  تشکل  تشکل 
اعضا، تولید کنندگان و صادرکنندگان هستند 
 و سرمایه گذاری ها توسط همین افراد انجام 
می شود. وی افزود: وظیفه اصلی اتاق، فراهم 
ایجاد  و  گذاری  بستر سرمایه  و  زمینه  کردن 
مشوق ها برای تولید کنندگان و صادرکنندگان 
است. رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه اگر 
نظرهای بخش خصوصی که همه برگرفته از 
واقعیت های فضای کسب و کار فعاالن اقتصادی 
است اعمال می شد، شاهد رشد اقتصادی بهتر 
از این در صنایع کوچک و متوسط بودیم، اضافه 
این صنایع  از  کرد: مشکل عمده غافل شدن 
است در حالی که قریب به 95 درصد صنایع را 

تشکیل می دهند.
اعطای وام، فقط مسّکن بود نه درمان

احتشام به اعطای مبلغی در قالب کمک توسط 

مسئوالن برای سرمایه در گردش اشاره کرد و 
افزود: این مبلغ کار خوبی بود که دولت انجام 
داد ولی دیر اعطا شد! به گفته وی پولی که در 
بخش صنعت وارد شد فقط مسّکنی بود که برای 
حل مشکالت این واحدها کافی نبود. رئیس اتاق 
بازرگانی با تاکید بر این که باید مشکالت هر 
کدام از واحدها به ریز مورد بررسی قرار گیرد، 
عنوان کرد: کارآفرین باید با خیال راحت و بدون 
دغدغه کار کند تا نرخ بیکاری را بتوانیم کاهش 
دهیم. احتشام با بیان این که مشکالت واحد با 
استمهال و جا به جا کردن وام حل نمی شود، 
ادامه داد: سودهای سنگین و جرایم مالی که 
در این چند ساله تحمیل شده انگیزه سرمایه 
گذار را از بین می برد. به گفته وی تا زمانی که 
مشکالت واحدهای گذشته حل نشود دیگران 
جرئت سرمایه گذاری را پیدا نمی کنند. رئیس 
سرمایه  استان  در  که  افرادی  بازرگانی  اتاق 
دانست  واقعی  ایثارگران  را  اند  کرده  گذاری 
سرمایه  توانستند  می  افراد  این  داد:  ادامه  و 
خود را در بازارهایی که آسایش با بازده بیشتر 
اقتصادی دارد به کار گیرند ولی برای توسعه این 
 استان تالش می کنند. احتشام به تاثیر مثبت 

دولتی  و  دو بخش خصوصی  بین  افزایی  هم 
اشاره کرد و افزود: اکنون بخش خصوصی در 
این استان علی رغم محروم بودن سرمایه گذاری 
های خوبی انجام داده است که البته احتیاج به 

حمایت جدی دارد.
اگر زعفران و زرشک ارگانیک تولید نشود، 

خریدار نخواهد داشت
با  استان  کشاورزی  بخش  توسعه  به  احتشام 
زعفران  و  زرشک  راهبردی  محصوالت  وجود 
اشاره و بیان کرد: بیش از 15 هزار تن زرشک و 
بالغ بر 50 تن زعفران در این استان تولید می 
شود که کیفیت آن در دنیا حرف اول را می زند. 
رئیس اتاق بازرگانی با بیان این که متاسفانه در 
بخش معرفی و برندسازی و حمایت از صنایع 
تبدیلی و تکمیلی این دو محصول بهای کمتری 
داده شده است، اضافه کرد: صادر کننده داخلی 
نمی تواند با سود تسهیالت 15 و 18 درصد 
با رقیب اسپانیایی که نرخ سود 4 درصد می 
دهد، رقابت کند. وی با اشاره به این که زعفران 
اسپانیا از زعفران ایران ارزان تر است، ادامه داد: 
زمانی که صادر کننده نمی تواند با بسته بندی 
زعفران را به فروش برساند فله ای این کار را 

انجام می دهد. به گفته وی، زرشک و زعفران 
ارگانیک  محصوالت  تولید  سمت  به  دنیا  در 
می رود و اگر زرشک و زعفران استان را تا دو 
سال دیگر با مزارع ارگانیک انطباق ندهیم، از 
تا جایی که حتی  دور رقابت خارج می شود 
خرید. نخواهند  هم  را  ما  معمولی   محصول 

شرکت های دانش بنیان می توانند سنگ 
توسعه استان را بالفعل دربیاورند

در  ها  گذاری  سرمایه  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
بخش معدنی استان را بسیار موثر عنوان کرد، 
و افزود: تمرکز سازمان و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نیز روی این قسمت بوده و امیدواریم 
شود.  ایجاد  بخش  این  در  عظیمی  تحوالت 
احتشام به نبود حمایت از شرکت های دانش 
بنیان استان اشاره کرد و ادامه داد: علی رغم 
دانش  و  علم  معدن  جنوبی  خراسان  که  این 
 است، در این زمینه هم کم توجهی شده است.

توسعه  سنگ  ها  شرکت  این  وی  گفته  به 
رئیس  دربیاورند.  بالفعل  توانند  می  را  استان 
اتاق بازرگانی با بیان اینکه این دولت با ایجاد 
را  خوبی  شرایط  کار  و  کسب  فضای  ثبات 
و  صادرکننده  کرد:  عنوان  است،  کرده   فراهم 

تولید کننده قدرت تصمیم گیری و پیش بینی را 
دارند. احتشام درخواست خود از رئیس جمهور 
را این گونه بیان کرد: »در دولت قبل مسکن مهر 
را ایجاد کردند، شما صنعت مهر را ایجاد کنید.« 
وی توضیح داد: برای جوانان خانه فراهم شده 
است اما درآمدی ندارند تا قسط ها را پرداخت 
 کنند. با رونق صنعت این مشکل حل می شود.
های  فعالیت  کنار  در  اجتماعی  کار  لزوم 

بنگاه  اقتصادی
)جامعه  فعالیت های  به  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ابرار( اشاره کرد و افزود: در حال حاضر قریب به 
400 دانش آموز با استعداد در جامعه ابرار استان 
مورد حمایت تحصیلی توسط اعضای اتاق، تولید 
کنندگان و کارآفرینان هستند. احتشام با بیان 
این که خراسان جنوبی اولین استانی بوده است 
که شعبه جامعه ابرار را در اتاق بازرگانی بیرجند 
راه اندازی کرد، عنوان کرد: بهترین عملکرد را در 
سطح ایران داشتیم. وی معتقد است: در کنار 
فعالیت های اقتصادی توجه به خدمات اجتماعی 

یکی از وظایف مهم هر بنگاه اقتصادی است.
زعفران در بورس، کار کارشناسی نیست

رئیس اتاق بازرگانی درباره بورس زعفران اظهار 

کرد: این کار، کارشناسی نیست و عقیده دارم 
کنند،  می  فعالیت  زمینه  این  در  که  افرادی 
بازاریابی  نوین  های  روش  از  کافی  اطالعات 

زعفران ندارند.
 احتشام با تاکید بر این که زعفران کاالی خاصی 
است و نباید خام فروشی شود، ادامه داد: زعفران 
را باید خودمان به فروش برسانیم در حالی که 
بورس خام فروشی است و با فلسفه کسب ارزش 
افزوده و جلوگیری از صادرات فرصت های شغلی 
مغایرت دارد. وی در ادامه با بیان اینکه رسانه ها 
می توانند نقش موثری در انتقال پیشنهادها و 
عنوان  باشند،  داشته  نظرات بخش خصوصی 
کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ 
اولویت خرید،  تغییر دهیم،  را  کننده  مصرف 
تولیدات استان باشد و بعد از آن کشور و در 
مرحله آخر تولیدات خارجی قرار بگیرد. رئیس 
اتاق بازرگانی با اشاره به سفر سفیر جمهوری 
چک و نشست مشترک آنها با فعاالن اقتصادی 
عنوان کرد: جمهوری چک در صنعت ساخت 
فرصت  و  است  قوی  بسیار  معدنی  تجهیزات 
بسیار مناسبی برای فعاالن استان در این بخش 

فراهم شده است.

به همت شرکت های صنعت آب و برق استان انجام شد: 

 تجلیل از 179 ایثارگر شرکت های صنعت آب و برق استان

مصطفی مالیی- دیروز نهمین مراسم تجلیل از ایثارگران 
شرکت های صنعت آب و برق استان به همت شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی، شرکت توزیع نیروی برق 
و شرکت سهامی آب منطقه ای استان با حضور مهندس 
محمد مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران، مشاور 
مدیرعامل شرکت توانیر ، سرهنگ اسماعیلی جانشین 
مدیران  از  جمعی  و  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرماندهی 
شد. برگزار  غدیر  سالن  در  اجرایی  های  دستگاه   کل 
پاسخی   ، بهمن  راهپیمایی22  در  استان  مردم 

کوبنده ای به مستکبران دادند
مهندس امامی، رئیس کمیته انسجام بخشی مدیران 
این مراسم عنوان  استان در  برق  عامل صنعت آب و 
کرد: ایثارگری کاری رشادت طلبانه است و روحیه ای 
عظیم می خواهد. وی با تشکر از ایثارگران صنعت آب 
و برق، افزود: ایثارگران در دوران 8 سال دفاع مقدس 
نشان دادند که مردم انقالبی ایران برای استکبار ستیزی 
انقالب اسالمی  از  از 38 سال  بعد  اکنون  و  اند  آماده 
در راهپیمایی22 بهمن مردم استان پاسخی کوبنده به 
مستکبران دادند. سرهنگ اسماعیلی جانشین فرماندهی 

سپاه انصارالرضا )ع( استان نیز  بیان کرد: خدمات شرکت 
های صنعت آب و برق استان قابل تقدیر است.

برق  و  آب  صنعت  ایثارگران  از  تجلیل  مراسم 
استان در وزارت نیرو نهادینه شده است

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ضمن تقدیر از همت 
راستای  در  استان  برق  و  آب  صنعت  عامل  مدیران 
ایثارگران یادآور  از  برگزاری همه ساله مراسم تجلیل 
ایثارگری  به نوعی  نیرو  شد: خدمت کردن در وزارت 

است و با توجه به گستردگی استان خراسان جنوبی و 
پراکندگی آن، خدمت رسانی در این حوزه کاری بسیار 
دشوار است. مهندس محمد مرادی به نقش وزارت نیرو 
در طول دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: وزارت 

نیرو بعد از نیروهای نظامی و جهاد سازندگی یکی از 
دستگاه هایی بود که نقش مستقیمی در طول جنگ 
ایفا کرد و عالوه بر شهید عباسپور که در سمت وزارت 
قرار داشتند بیش از 530 شهید را این وزارتخانه تقدیم 

کرده است. 
مردم خراسان جنوبی مرزبانان کشور هستند

مرادی بیان کرد: خراسان جنوبی با وجود مرز مشترکی 
که با افغانستان دارد دارای امنیت بسیار باالیی است و 
این نشان دهنده مرزبانی خود مردم از این مرز ملی 
است. وی که مسئولیت ستاد اربعین را نیز در مجموعه 
وزارت نیرو بر عهده دارد از خدمات صنعت آب و برق 
استان خراسان جنوبی در مراسم اربعین حسینی تقدیر 
کرد و گفت: مجموعه صنعت آب و برق در اربعین خوش 

درخشیدند. 
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران ادامه داد: تامین آب 
و برق 3 میلیون زائر ایرانی نماد ایثارگری بود که در 
ایام اربعین انجام شد. مرادی مراسم تجلیل از ایثارگران 
استان را در کشور الگو دانست و بیان کرد: در وزارت نیرو  

این مراسم نهادینه شده است.


