
روزنامه صبح استان دوشنبه  21  فروردین  1396     12  رجب  1438      10  آوریل  2017    سال بیستم    شماره  3755

  شکایت دادستان کل کشور از احمدی نژاد و بقایی برای تبلغات زودهنگام / وعده   جدید و بنزینی -  انتخاباتی بقایی / پیشنهاد ناطق نوری درباره مدت ریاست جمهوری / حبیبی : رسیدن اصولگرایان به نامزد واحد کار آسانی نیست / رویترز: برخی از سران اصولگرا مانند علی الریجانی پشت روحانی ایستاده اند / تحلیل بلومبرگ از نقش رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ / صفحه ۸

رئیسی ، کاندیدای ریاست جمهوری : 
ایران بن بست ندارد و کلید واقعی حل مشکالت 

اراده مردم برای تحول در مدیریت کشور است

واعظی ، وزیر ارتباطات : 
اظهارات احمدی نژاد فرار رو به جلو است 

می خواهد بگوید من هستم و فراموش نشده ام 

محمدی ، عضو هیات رئیسه جمنا : 
بیانیه آقای قالیباف به معنای  انصراف

از کاندیداتوری در انتخابات نیست

میر سلیم کاندیدای موتلفه  : 
معاونان و برخی وزرای دولتم را زمان

تبلیغات انتخابات معرفی می کنم

رئیس بانک مرکزی : 
وعده پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی 

عجیب و این رقم کامالً فریب کارانه است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

سرمقاله

داد خواه ترين  دادگستر زمین

* هرم پور

از  شکایت  به  همدانی«  »سوده  نام  به  زنی 
 فرمانداری به بارگاه معاویه رفت و اشک می ریخت
بر  درود  کرد: »خدایا  زمزمه می  را  این سخن  و 
پیکر پاکی فرست که چون دفن شد عدالت هم 
دفن شد، و خدا سوگند خورده که همتایی برای 
بود.«  همراه  ایمان  و  با حق  او  تنها  و  نیاورد،  او 
معاویه با شگفتی پرسید: چه کسی را می گویی؟ 
و این اشعار را پیرامون چه شخصی خواندی؟سوده 
که  می گویم  را  علیه السالم  علی  گفت:»حضرت 

چون رفت، عدالت هم رفت. ای معاویه!
از  گندم  کیلو  چند  همدان  در  علی  امام  فرماندار 
رسیدم  وقتی  رفتم  کوفه  به   ، گرفت  اضافه  من 
بپا خاسته بود  امیرالمومنین برای نماز مغرب  که 
داری؟ماجرا  حاجتی  فرمود:  و  نشست  دید  مرا  تا 
را شرح دادم و گفتم چند کیلو گندم مهم نیست، 
می ترسم فرماندار تو به سوی تجاوز و رشوه خواری 
خدشه دار  اسالمی  حکومت  آبروی  و  رفته  پیش 
شود . امام علی علیه السالم با شنیدن سخنان من 
گریست و گفت: خدایا تو گواهی که من آنها را 
قطعه  سپس  نکردم.  دعوت  مردم  به  ستم  برای 
پوستی گرفت و بر روی آن نوشت: به نام خداوند 

بخشنده و مهربان؛  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

صفحه 7

 انتقاد  یک نماینده از 
سختگیری در صدور 

مجوزها در استان
رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان کرد : همچنان 
به آمار بیکاری  معترضیم  چون در استان بیشتر از 

میانگین کشور بیکار است ... ) مشروح در صفحه 7 (

نمره ضعیف بانک ها
در پرداخت اعتبارات

 صفحه 7 

آیلندهای بلوار جمهوری
هم ترافیک را کم نمی کنند

صفحه 7 

ساخت مهر شهر بدون
پیش بینی فضای مدرسه  

صفحه 7 

احتمال انتخابات الکترونیک در بیرجند

آگهـی استخـدام
یک شرکت تولیدی صنعتی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود
 از بازنشستگان نیروهای مسلح ، آشنا به امور مالی و اداری

 دعوت به همکاری می نماید.
عالقه مندان می توانند در ساعات اداری با شماره 

09123571317 تماس حاصل نمایند

حضرت حجت االسالم رضایی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مدیر عامل، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی 

پــدرم 
دیروز به صفای وجودت می نازیدم      و امروز به اعتبار نام نیکت می بالم 

پدرم پیشاپیش روزت مبارک باد 
سومین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان مرحوم مغفور  

سیـد محمـد رحیمـی 
را به یاد همه خوبی هایش گرامی می داریم.

روحش شاد و نام و یادش جاویدان 
همسر ، فرزندان و نوه ها  

دومیـن سالگـرد  درگذشت

 زنده یاد سید حسن حسینی نژاد
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

پـدرم روزت مبارک

از طرف همسر و فرزندان

فراخوان عمومی پذیرش متقاضیان استقرار در  مرکز
خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند 

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی در راستای حمایت و ارتقای واحدهای صنعتی 
و افزایش توان رقابتی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان، اقدام به جذب 
شرکت های مشاوره ای فعال و معتبر در زمینه های مختلف ذیل جهت استقرار در مرکز خدمات 
فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند می نماید. از مزایای استقرار در این مرکز می توان 

به موارد ذیل اشاره نمود: 
1- تقدم در برخورداری از حمایت های مالی، آموزشی و فنی شرکت 

2- تقدم در واگذاری پروژه های معاونت صنایع کوچک
3- همجواری با کسب و کارهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی به عنوان درخواست کنندگان 

بالقوه خدمات کسب و کار 
4- امکان بهره برداری از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شهرک صنعتی 

5- امکان قرار گرفتن در شبکه ملی مشاوران مراکز خدمات فناوری و کسب و کار کشور 

حوزه های فعالیت: 
1- بهینه سازی، کنترل کیفیت، ممیزی انرژی و استاندارد سازی 2- توسعه بازار و فروش

3- ارائه خدمات در زمینه تهیه طرح های سرمایه گذاری، ارائه خدمات مالی، حسابداری و 
حقوقی 4- آموزش های تخصصی 5- فناوری اطالعات 6- خدمات فنی و مهندسی

عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان 
 جنوبی به نشانی بیرجند خیابان شهید محالتی، خیابان هفتم تیر، جنب بانک ملت مراجعه 
و یا با شماره 3244۸۸5۸ داخلی 136یا 145 تماس حاصل نمایند و حداکثر تا تاریخ 96/2/1 
درخواست خود را به این شرکت ارائه نمایند. ضمناً اطالعات الزم در خصوص فرآیند پذیرش و 
نحوه واگذاری دفاتر و کار برگ های تقاضا و مشخصات متقاضیان در پایگاه اطالع رسانی شرکت 

به نشانی www.skhorasaniec.ir قرار گرفته است.

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی 

آگهی مزایده شماره 96/1
موضوع: واگذاری شماره های رند تلفن ثابت به شرح لیست موجود در اسناد مزایده در 

سطح استان خراسان جنوبی به باالترین قیمت پیشنهادی 
شرط تهیه اسناد:  واریز مبلغ 100.000 ریال جهت هر شماره به حساب سیبا شماره 010603439۸001 

بانک ملی در وجه مخابرات خراسان جنوبی 
شرکت کنندگان برای هر شماره مورد درخواست با ارائه فیش بانکی جداگانه اسناد را دریافت و پیشنهاد 

خود را به صورت مجزا در پاکت مربوطه تحویل نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 96/01/21 تا پایان وقت اداری 96/2/2 * تحویل اسناد: پایان وقت اداری 

96/2/16 * بازگشایی پاکت ها: 96/2/17
 تضمین: معادل 10% مبلغ پایه را بابت هر شماره تلفن به حساب سیبا شماره 010603439۸001

نزد بانک ملی به نام مخابرات خراسان جنوبی واریز نمایند.
محل تهیه اسناد: بیرجند، بلوار پاسداران، میدان جانبازان، مخابرات خراسان جنوبی، اتاق شماره 124، 

تلفن: 32445444 - 056 فاکس: 056-32424004
مخابرات منطقه خراسان جنوبی 

آگهی مناقصه شماره 96/1
موضوع مناقصه: عبارت است از خرید تجهیزات SDH طبق شرایط منضم به طرح قرارداد 

شرط تهیه اسناد:
 کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب سیبا شماره 010603439۸001 

بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: 

از تاریخ 96/1/21 تا پایان وقت اداری 96/1/30 * تحویل اسناد پایان وقت اداری: 96/2/9 
 بازگشایی پاکت ها: 96/2/10

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی 
به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 010603439۸001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.

محل تهیه اسناد : بیرجند، بلوار پاسداران، میدان جانبازان، مخابرات خراسان جنوبی، اتاق شماره 124، 
تلفن: 32424000 - 056  فاکس: 056-32424004

مخابرات منطقه خراسان جنوبی  

عرضه مرغ کشتار روز به قیمت تعاونی )کشتارگاه( 
آدرس: فلکه سوم مدرس ، اتحادیه تعاونی روستایی  05632420177

کلیه اجناس مواد غذایی زیر قیمت به فروش می رسد. 
) به دلیل مهاجرت( 

آدرس: مهرشهر، روبروی حافظ غربی2 / 09153633870

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

3۲4۲4841  
۰۹1۵1۶3۹۲۶۲ - فرجامی
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 ثبات نرخ طالی سرخ در بازار سایه انداخت 

عصر اعتبار- نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: طبق روال همه ساله در اردیبهشت ماه شاهد پدیده شوم قاچاق 
پیاز زعفران هستیم . نائب رئیس شورای ملی زعفران  از ثبات قیمت طالی سرخ طی دو ماه اخیر در بازار خبر داد و 
گفت: در حال حاضر حداقل نرخ هر کیلو زعفران 4 میلیون و 300 و حداکثر 5 میلیون و 700 هزارتومان است.

گوشت گوسفند ارزان شد  

جام جم-رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: 
تا ۱000 هزار  این نوع گوشت بین 500  قیمت 
قیمت  اکنون  هم  است.  یافته  کاهش  تومان 
هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازه داران بین 
برای مصرف کنندگان  تومان و  تا 35 هزار   34

3۸ هزار تومان است.

جزئیات تک کارت فرهنگیان

فارس- مدیرکل امور اداری و تشکیالت وزارت 
وضعیت  آخرین  در خصوص  پرورش  و  آموزش 
»تک کارت فرهنگیان« اظهار داشت: 950 هزار 
نفر کارمند آموزش و پرورش هستند که از این 
دانشجویان  نفر  هزار   43 تا   42 حدود  تعداد، 
طرح  مشمول  و  هستند  خدمت  متعهدین 
طرح  از  می توانند  نفر  هزار   ۸40 اما  نمی شوند 
تک کارت استفاده کنند.وی در خصوص پرداخت 
گفت:  سرمایه  بانک  طریق  از  فرهنگیان  حقوق 
حقوق  که  نیست  این  دنبال  پرورش  و  آموزش 

فرهنگیان را به بانک سرمایه بیاورد.

قیمت محصوالت ایران خودرو افزایش یافت

قیمت  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  ایسنا- 
محصوالت خود را افزایش داد.به گزارش ایسنا، 
به  قیمت  افزایش  این  شرکت  این  اعالم  طبق 
دنبال افزایش نرخ بیمه شخص ثالث خودرو در 
شماره گذاری  هزینه های  افزایش  و   ۱39۶ سال 
در  اعالمی  تخفیف های  برخی  و  گرفته  صورت 

سال گذشته نیز حذف شده است.
 

آغاز ثبت نام درخواست 
جهش تحصیلی از اردیبهشت ماه

و  آموزش  سازمان  تشخیص  فارس-معاون 
پرورش استثنایی کشور از آغاز ثبت نام درخواست 
و  داد  خبر  ماه  اردیبهشت  از  تحصیلی  جهش 
به  »دوم  پایه های  از  تحصیلی  جهش  گفت: 
چهارم«، »سوم به پنجم« و »چهارم به ششم« 
انجام می شود.وی اضافه کرد: دانش آموز باید در 
و  باشد  داشته  خوب  خیلی  نمرات  دروس  همه 
یک آمادگی تحصیلی و تست هوش در سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی از او می گیرند.

سرمقاله

داده خواه ترين دادگستر زمین

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  به نام خداوند بخشنده 
و مهربان؛  دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای 
شما آمده است؛ بنابراین، حق پیمانه و وزن را ادا 

کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! 
و در روی زمین، بعد از آن که اصالح شده است، 
فساد نکنید! سپس دستور داد که کارهای فرمانداری 
خود را بررسی و جمع آوری کن، تو را عزل کردم 
و به زودی فرماندار جدید خواهد آمد، و همه چیز 
را از تو تحویل خواهد گرفت. نامه را به من داد، 
ُمهر کرد، بالفاصله  و  نه الک  و  را بست،  آن  نه 
فرماندار  همدان«  »شهر  به  من  بازگشت  از  پس 
عزل و دیگری به جای او آمد.«امشب و فردا هم 
متن  نوشتن  به  ایم  مثل همیشه که عادت کرده 
و  اغراق  از  پر  تبریک  های  پیام   ، مطول  های 
احتمااًل خرید هدایایی که بوی علی )ع( رابدهد!!، 
ی همه  اینکه  از  غافل  افتاد  خواهیم  تکاپو   به 

اینها َمجاز است و حقیقت آنچیزیست که در عمل، 
در زندگی ها، در رویه ها، در سیره و روش ها و در 

عملکرد هایمان از علی )ع( نشان داده می شود. 
به قرار همیشه که تلخی شروع این نوشته ها را به 
جان می خرم، اینبار نیز آن را به شیرینی تولد مبارک 
فردا و به همراه تبریکی از جنس محبت به همه ی 
خوانندگان خوب تر از جان  استانم به ویژه پدران 
عزیز و سخت کوش و دوست داشتنی تقدیم میکنم. 
اما اجازه  بفرمایید بر خالف رسم معمول، ما هم 
بجای تکرار حرف های همیشگی کمی از واقعیت 
علی )ع( بگوییم. علوی زیستن و علی وار زندگی 
کردن در جامعه ی امروز سخت است و سخت تر از 
آن وتلخ تر از این سختی، باور دروغ کسانیست که از 
علی)ع( می گویند و بر خالف علی)ع(  رفتار می کنند.

حکایت باال را دوباره و چند باره بخوانیم؛  جامعه چند 
قطبی امروز ما، حکایت ناباورانه ی اینگونه تناقض 
ظلم  از همان  این هم  و  است،  بزرگ شده  های 
های تاریخی مضاعف به علی )ع( و نام اوست که 
کسانی با جعل عنوان علی )ع(، به همه  چیز رسیدند 
و برای گفتمان واقعی علی )ع( پیراهنی هم پاره 
نکردند. جامعه بزرگ کشوری را به کناری میگذارم 
گویم،  می  استانی  تر  کوچک  های  مصداق  از  و 
 آنجاییکه ما هنوز از توزیع عدالت ورزانه ثروت های

از  ما  رجوع  ارباب  عاجزیم،  شدت  به  عمومی 
رفتارهای غرور آمیز و تبختر آمیز و تحقیر کننده 
استانی  ادارات  در  مدیران  برخی  شکن  انسان  و 
نارحت وگالیه مند است،  آنجاییکه برخی مدیران 
اقتصادی وتولیدی و کارخانه داران ما ماههاست به 
بهانه های مختلف از دادن حقوق کارگران طفره 
می روند و چون بهانه است، ُدمشان را به کجای 
آنجایی  داند.  بندند، خدا می  شعارهای علوی می 
که علیه هم صحبت می کنند ؛ تهمت می زنند، و 
همدیگر ار از حقوق انسانی و شهروندی و اسالمی 
محروم می کنند، تابلوی زیبا و زربافتی از سخنان 
علی )ع( در نهج البالغه باالی سرشان می آویزند 
و به بهانه های مختلف از عمل به قانون و شریعت 
سر باز می زنند و فقط آنجا که عمل به قانون نفعی 
برایشان و برای جیبهای گشاده تر از دستانشان و 
 برای آینده شان دارد، یا زورشان به قانون نمی رسد

و یا از خریدن قانون و قانوندان و قانونمدار مستأصل 
و ناتوانند، عمل کننده به قانون هستند، آنجاییکه 
کوره  و  وخیابان  کوچه  در  نیازمند  انسان  هزاران 
دهاتهای استان چشم انتظار لقمه ای نانند و در زیر 
آبشان  نانشان گرم و  اگر  لوای حکومت اسالمی، 
سرد و جایشان راحت باشد، دیگر به هیچ چیز کاری 
ندارند، در بازار اگر کم فروشی نکنند به کم فروشان 
هم کاری ندارند، ناموس دیگران فقط برای دیگران 
است و هرزگی را گاهی به قیمت آبرویشان میخرند، 
نه اهل قناعتند و نه اهل مدارا، حتی سفره های 

افطار رمضانشان هم علی وار نیست. 
 آری! ما در سنگالخ سخت رقابت های مال و مقام 
و هواپرستی گرفتار شده ایم و ناهوشیارانه با هم 
سر رقابت داریم، ما به شدت اهل شعار شده ایم، 
و جامعه ی شعاری جامعه ایست که عاقبت به خیر 
نخواهد شد. مدتهاست شتر جملی  دیگر را بر درب 
خانه  علی )ع(،  و جهالت  نهروانی دیگر را بر برخی 
مغزها و تفکرات  و شمشیر صفینی دیگر را  بر فرق 
عدالت علی )ع( مشاهده می کنیم و َدم فروبسته 
رسیده  فرا  آن  زمان  اینک  کنیم،  می  تماشا  فقط 
انقالب  آغاز شود،  از دورنمان  انقالب دیگری  که 
فاصله ها از دروغ، انقالب  دوری گزیدن از شعار، 
از تزویر، از صحنه چینی و تبلیغ، انقالب آرمانهای 
بزرگ علوی، انقالب الگوهای علی صفت، انقالب 
باورها و اندیشه های معرفتی، انقالب عمل نه شعار. 
وقتی برای رسیدن به کوتاه ترین فاصله ها تا نهضت 
جهانی مهدی موعود علیه السالم به جای جلو رفتن، 
سالهاست سرعت عقب رفتنمان بیشتر است، لزوم 
چنین انقالبی بیش از هر زمان احساس می شود، 
نسل سوم انقالب، نسل پدران فردای جامعه ماست، 
جامعه ای که بدون شک علی وار زیستن برای او 

محبوب تر از شعار دادن ِ علی است.

) لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
را به شماره 09304943۸3۱ ارسال فرمایید (

فرصت دوباره به ثبت نام کنندگان طرح جریمه 
غیبت سربازی سال۹۵

در  ناجا  ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی  سردار 
خصوص فرصت دوباره به ثبت نام کنندگان طرح 
جریمه غیبت سربازی سال ۹۵ برای واریز پول 
تا ۱۵ اردیبهشت سخن گفت. وی گفت:  در 
صورت واریز پول، این دسته از افراد شرایط شان 
با مقررات خرید غیبت سربازی سال ۹۵ تطبیق 
داده می شود.در سال ۹۵ پیامکی برای همه غایبان خدمت سربازی 
ارسال شد و کل موضوعات را به سمع و نظر آنها رساندیم؛ تا آنها را به 
مشارکت دعوت کنیم تا در این فرصت با پرداخت جریمه از تسهیالت 

استفاده کرده و کارت معافیت خود را دریافت کنند.

کرد:تمام  عنوان  جنوبی  خراسان  زیارت  و  حج  امیرآبادیزاده-مدیر 
ودیعه گذاران  حج تمتع که  تا تاریخ8۵/04/3۱ در شعب بانک ملی 
ثبت نام کرده اند  از ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹6/0۱/23 
قبض  اصل  داشتن  دست  در  با  تا  دارند  فرصت  روز   ۱0 مدت  به 
شعب  از  یکی  به  ملی  کارت  اصل  و  شناسنامه  اصل  ودیعه گذاری، 
بانک ملی ایران مراجعه و نسبت به واریز مبلغ علی الحساب هزینه 
سفر خود اقدام کنند.ابولفضل نوفرستی افزود : شعب بانک ملی ایران 
پس از بررسی الزم نسبت به محاسبه اصل و سود متعلقه به مبلغ 
ودیعه گذاری اقدام و مبلغ مابه التفاوت تا سقف ۱0 میلیون تومان را 
متقاضی  به  را  آن  رسید  سازمان،  به حساب  واریز  از  پس  و  دریافت 
ارایه می کند.وی تاکید کرد: با شروع ثبت نام در کاروان ها اولویت با 

افرادی خواهد بود که در این مرحله اقدام به واریز هزینه اولیه سفر 
کرده باشند از این رو الزم است تا اولویت های فراخوان شده در زمان 
مقرر نسبت به مراجعه به شعب بانک و انجام مراحل قید شده، اقدام 
الزم و به موقع را معمول دارند.وی افزود: متقاضیان اعزام به حج تمتع 
سال جاری باید دارای گذرنامه بین المللی انفرادی معتبر با حداقل 
اعتبار تا تاریخ  ۹6/۱2/۵باشند. در غیر این صورت الزم است تا هر 
چه زودتر نسبت به دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.وی بیان کرد: 
اسامی مدیران و مشخصات کاروان ها، هزینه قطعی کاروان های حج 
پس از اجاره کامل منازل در مکه مکرمه و مدینه منوره و هزینه های 
رسانه  از طریق   مربوطه،  ارز  تامین  تغذیه،   نقل،  و  با حمل  مرتبط 

های محلی استان به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

فراخوان ثبت نام اولیه واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال 96 در خراسان جنوبی

با  فرهنگیان  دانشگاه  جم-معاون  جام 
آموزی  مهارت  دوره  برگزاری  روند  تشریح 
استخدامی  آزمون  در  شدگان  پذیرفته 
گفت:  آموزش وپرورش  وزارت   ۹۵ سال 
قبل  سال  به  نسبت  دوره  این  برگزاری 
به  پاسخ  در  وی  دارد.  تفاوت هایی 
مهارت  آموزش  دوره  که  پرسش  این 
آزمون  در  شدگان  پذیرفته  ویژه  آموزی 
چه  از  آموزش وپرورش  وزارت  استخدامی 

از  اظهار کرد: هنوز  آغاز می شود؟  زمانی 
اعالم  با  رابطه  در  آموزش وپرورش  سوی 
نتایج نهایی پذیرفته شدگان موضوعی به 
است  نشده  منعکس  فرهنگیان  دانشگاه 
نتایج  اردیبهشت  نیمه  تا  گفته اند  اما 
اعالم  دانشگاه  به  پذیرفته شدگان  نهایی 
را  برنامه ها  آن  براساس  ما  و  خواهد شد 
توافقی  طبق  افزود:  کرده ایم.وی  تنظیم 
قرار  داده ایم  انجام  آموزش وپرورش  با  که 

نتایج  اردیبهشت   ۱3 تا  حداکثر  شد 
اعالم شود؛  فرهنگیان  دانشگاه  به  نهایی 
مهارت  دوره  برگزاری  روش  در  امسال 
و  است  شده  ایجاد  تغییراتی  آموزی 
اجرای دوره نسبت به سال گذشته تفاوت 
دارد چون نتایج زمانی اعالم می شود که 
عمده ای  بخش  و  نیستند  فعال  مدارس 
در  باید  افراد  آموزی  مهارت  دوره  از 
مدرسه طی شود.معاون آموزشی دانشگاه 

تغییرات  اینکه  به  پاسخ  در  فرهنگیان 
مهارت  دوره  برگزاری  در  شده  ایجاد 
گفت:  است،  مواردی  چه  شامل  آموزی 
بخش عمده آموزش های نظری و عملی 
پایان مرداد  تا  به عنوان پودمان نخست 
شامل  که  دوم  پودمان  و  می شود  ارائه 
کارآموزی و بازشناسی تدریس است در از 
مهر ۹6 و همزمان با فعالیت مدارس در 

طول سال تحصیلی ارائه می شود.

جزییات دوره مهارت آموزی معلمی/کارورزی در مدارس از مهر 96 

صدور کارنامه الکترونیکی برای دانش آموزان
استقرار تدریجی »سامانه فارغ التحصیالن«

ایسنا-رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش درباره روند استقرار 
سامانه جامع دانش آموزی اظهار کرد: اقداماتی که اکنون انجام می دهیم 
فازهای اولیه عملیاتی شدن سامانه جامع دانش آموزی است. در حال 
حاضر  سامانه فارغ التحصیالن را برای فارغ التحصیلی در دوره متوسطه 
داریم که از سال جاری به پایه های پایین تر تعمیم داده می شود.قبال 
سامانه فاینال یا امتحانات نهایی را داشتیم که اطالعات در آن جمع 
آوری و کارنامه فارغ التحصیلی به صورت دستی صادر می شد. در انتقال 
اطالعات به کارنامه به صورت دستی ممکن بود خطای انسانی رخ دهد، 
اما اکنون» سامانه الکترونیکی فارغ التحصیالن« اطالعات را از سامانه 

فاینال می گیرد و دانش آموز را فارغ التحصیل می کند.

 استخدام های جدید در آموزش و پرورش 

عصر اعتبار- فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پروش 
از  امسال در صورت اخذ مجوزهای الزم  از استخدام های جدید 
سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد.وی 
در پاسخ به این سوال که آیا امسال آموزش 
و پرورش استخدام دارد و آزمون استخدامی 
 ۹6 سال  در  اظهارداشت:  می شود؟  برگزار 
دنبال آن هستیم که مجوز از سازمان امور 
اداری و استخدامی بگیریم.وی در پاسخ به این سوال که درخواست 
شما چه تعداد استخدام بوده؟ گفت: تعدادش مشخص نیست چون 
نمی دانیم چقدر سازمان امور استخدامی به ما مجوز می دهد اما 

پیگیر انجام استخدام های جدید در سال جاری هستیم.

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 : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹60046 محکوم علیه علیرضا سیروسی فرزند محمد محکوم است یه پرداخت مبلغ 
622.8۵8.0۱6 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له شرکت دان و علوفه شرق و پرداخت مبلغ 27.02۵.73۱ ریال بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی از ناحیه شخص ثالث به شماره 47۵ فرعی از 4۱۵7 اصلی بخش ۱ 
بیرجند واقع در خیابان صمدی، صمدی 7 بعد از چهار راه دوم، قطعه دوم شمالی به مساحت عرصه 67/6 متر مربع و اعیان طبقه همکف 
و اول به صورت مسکونی مجموعاً حدود ۱00 متر مربع که سقف طبقه اول به صورت سقف سبک با کیفیت موجود و نما که به مبلغ 
670.000.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱3۹6/02/۱0 از ساعت ۱0 الی ۱۱ 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 .۱0 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 ۱0 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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2۱۹7/۹۵ اجرایی ۵00 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 
28۱ فرعی از ۱832 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت ۱۵۱80 مترمربع جمعاً به مبلغ ۱۵.000.000 ریال کارشناسی شده در قبال 
بدهی آقای حسن عبداللهی به مبلغ ۱۵.4۵8.467 ریال در حق آقای علی اکبر عرب و مبلغ 700.000 ریال حق االجرا در حق دولت از 
طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ ۹۵/2/۱۱ از ساعت 8 الی ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش 
برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱0 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 ۱0 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱6 و ۱4 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از 
مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند لولـه بازکنـی  

تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 

95 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 1396 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1۵26 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

جناب حجت االسالم حاج آقا رضایی
حسن انتصاب جناب عالی را به عنوان مدیر کل تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی

 تبریک گفته، مزید توفیقات شما را از درگاه احدیت مسئلت داریم.
هیئت امنا و نمازگزاران مسجد حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم(- بلوار شهید بهشتی   

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 - علـی آبادی 

آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند

کالس های تقویتی و کنکور در تمام پایه های تحصیلی 
با حضور اساتید برجسته استانی 

کالس های جمع بندی 

آدرس: میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3 
تلفن: 32232943 - 09304751599

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

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز جمعه ۹6/02/22 ساعت ۱0 صبح در محل هیئت 
محترم حسینی، خیابان انقالب برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه 
مذکور شرکت نمایند. ضمناً هر عضو می تواند وکالت یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در 

دفتر انجمن به عهده داشته باشد.
دستور جلسه: 

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

تاریخ: 1396/01/20

درب اتوماتیک سید
 مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک ، جک پارکینگی  
کرکره ، سکوریت اتومات( 

09155614880 -09303107002
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خدا انصاف بدهد به کسی رو که فاضالب رو نزدیک 
شهرک صنعتی بنا کرد

915 ... ۳۰۸
سالم آوا خواستم به خاطر کار به جا و بسیار زیبای 
شهرداری یکی از مفید ترین کارها در جهت زیبا 
خیابون  نرده  خصوص  در  هست  موثر  سازی 
جمهوری و گذاشتن گلدونا به عنوان یک شهروند 
به نمایندگی از گروه کثیری از شهروندان تشکر ویژه 

کنم .دست مریزاد به این فکرعالی
9۳9 ... ۸64

به  سمع   مسئول آب و فاضالب   که  جوابیه   هزینه 
نمودن  که  باید  ازشهروندانی  اعالم   فاضالب  د  فع 
   که  دفع  فاضالب  را  وصل   نکردن هزینه بگیرند.
لطفا   بفرمایند تصویر  آن  بند 4/1۸ را در روزنامه 

برای شهروندان  چاپ  نمایند.باتشکر 
915...915

بیابانی  درمنطقه  قبل  کنید.مدتی  چاپ  لطفا 
سرکار  اجراشودوچندنفربرن  قراربودطرحی  که 
اونجا  اینکه  بدلیل  اخبارگفت  توی  وزیرصنعت 
طرح  نمیتونیم  میکنه  گورخرزندگی  فعالتعدادی 
دلت  برادرمن  خب  بگه  نیست  رواجراکنیم.یکی 
دیگه  جای  ببرشون  گورخرهامیسوزه  برای  خیلی 
وآب  میشه؟نون  شغل  مردم  گورخربرای  آخه 

میشه؟ازدزدی وفسادجلوگیری میکنه؟
915...964
در پاسخ به نماینده محترم که فرموده بود کشور در 
شرایط سختی است و دولت کنونی تجربه انگیزه 
گویی  مغالطه  بجای  نیست  بهتر  ندارد  تحرک  و 
منتخب  که  دولت  با  سازی  دشمن  و  فرافکنی 
بوده  کنونی  دولت  به  استان  مردم  رای  44درصد 

اقدامات خودتونو اگر داشتین در مجلس بگید.
915...۰19
نزدیک  بیرجند  شهر  شورای  باسالم.اعضای 
تا  دارند  دعا  التماس  مردم  از  و  شده  انتخابات 
شهر  این  برای  ها  شما  بدن.اخه  رای  بهشون 
چه کاری انجام دادین؟ اعضای شورا یک کار رو 

خوب بلدن اونهم دعوا کردن وقهر کردنه
915...9۸2

اداره برق  اوا جان چاپ کن شاید رئیس  با سالم 
 بیرجند برای رضای خدا بخواند و دستور بفرمایند : 
جلو  معصومیه  در  که  است  ماه  الی سه  دو  مدت 
مجتمع مسکونی امیر اداره شما قرار است نسبت به 
جابجایی دو تیر برق و روشن کردن معبر اقدام کند 
که متاسفانه این زمان کافی نبوده چرا در استان های 
دیگر شبانه پروژه های بزرگ انجام و ما از انجام 
کوچکترین کارها محروم هستیم جناب به قبض 

های برق نیم نگاهی بیندازید !!!! تا کی انتظار ؟!!!!
915...1۸4
سالم و خسته نباشید خدمت آوا و هم استانی های 
عزیز آیا واقعا کیفیت المان های نوروزی امسال قابل 
 بررسی بود که مسئوالن اعالم رضایت مندی می کنند؟
هر  رنگ شده سر  تعدادی سنگ  دادن  قرار  آیا   
قراردادن  و  ها  المان  جابجایی  یا  شهر  چهارراه 
آن در جای دیگر متناسب با ذوق و سلیقه مردم 
این  برای  اینهمه دلسوزی  از  بود؟؟؟واقعا ممنونم 

شهر و اینهمه شفافیت عملکرد آقایان....
915...966
داره،  شهری  شورای  و  شهرداری  عجب  به،  به 
پیاده  راستای  در  جالبی  های  پیشنهاد  بیرجند،  
به حساب  هم  همگانی،آن  های  ورزش  و  روی 
سایر دستگاه های دولتی.در حالی که شهرداری 
کوههای  از  زباله  تن  ده  باالی  هرهفته  تهران 
شهرداری  نماید  می  آوری  جمع  تهران  اطراف 

بیرجند هیچ وظیفه ای در این راستا ندارد!!!
915...26۳

در  وشهرسازی  راه  اداره  از  تشکر  ضمن  باسالم 
خروجی  ولی  روم  سراهی  پل  افتتاح  خصوص 
روستای روم که اول آسفالت وورودی عالی به جاده 
داشته اکنون مردم کشاورز و دامدار روستا را به حالت 
سردر گمی درآورده آیا واقعا مسئوالن محترم منتظر 

اتفاق افتادن و مرگ مردم روستا باشند!
915...2۸9
دیگر  مسئوالن  یا  محترم  فرماندار  به  باسالم  
من یک جوانی 26ساله هستم مراسم عقدی من 
این هست،   من  سوال  شد.  انجام  جاری  درسال 
این پولی که واسه سند عقدی میگیرن زور نیست 
فرماندار  یا  مربوطه  مسئولین  2۰۰تومان،  حدود 
جوانان  زندگی   شروع  برای  نمایند  رفع  محترم 

حدودأ سخت هست .باتشکر  
9۳۰...2۸۰
با سالم در پاسخ پیام دوستی که از وضع ابتدای 
انتقاد کرده بودند برای کسبه که  بازار سرپوش 
حضور دستفروشان، امری طبیعی شده است، در 
چون  است  باشما  حق  شهرداری،  مامور  مورد 
دستفروشان  با  برخورد  از  بعللی  دوستان  این 
درگیر  فعال  ایشان هم  روسای  و  معذورند  میوه 
رسیدگی  وقت  و  هستند  رو  پیش  انتخابات 
بعد  شاا...  ان  ندارند  را  جزئی!  مسائل  این  به 
رسیدگی  نمایید  یادآوری  شوراها  انتخابات  از 
فقط  هم  محیط  بهداشت  .مامورین  شد  خواهد 
به  قانون مینمایند و کال  اعمال  در مورد کسبه 
دستفروشان کاری ندارند.پس دوست عزیز این 
وضعیت را تحمل نمایید و نگران سالمت مردم 

و زیبایی شهرتان نباشید!
915...۳29

بگم  خواستم  نو  سال  وتبریک  سالم  عرض  با 
غفاری  خیابان  از سمت  خیابان محالتی  ورودی 
که  .ما  شبها  خصوصا  نداره  ای  نشانه  هیچ 
مسیرمونه وهمیشه رفت وآمد میکنیم بعضی وقتا 
ردش میکنیم لطفا یه فکری براش بردارین.ممنون
915...24۸

روزنامه آوای خراسان جنوبی
با  است  مصادف  ماه  فروردین   21
ارتش  امیر  شهادت  سالگرد  هجدهمین 
شیرازی صیاد  علی  شهید   اسالم،سپهبد 
 که نام او با تاریخ ۸ سال دفاع مقدس عجین است 

منشا  سر  همچنان  میتوانست  که  حالی  در  او 
مظلوم  ملت  و  کشور  این  به  بیشتری  خدمات 
باشد از میان ما رفت و بار دیگر ایران اسالمی را 
در غم از دست دادن یکی از بهترین و شاخص 
وشرف  دین  از  دفاع  عرصه  فرزندان  ترین 
صیاد  سپهبد  عارف  نشاند.ارتشی  سوگ  به 
شیرازی- که شهید چمران هر گاه می خواست 
او  به  اشاره  با  را مطرح کند  ارتش  الهی  تحول 
می گفت »امروز درارتش فرماندهانی هستندکه 
من در نماز به آنها اقتدا می کنم« سمبل شرف 
دین  عاشق  بود  ای  رزمنده  و  ایرانی  حمیت  و 
نام  و  نان  و  آب  سودای  که  والیت  شیدای  و 
جمله  از  پاکباخته  شهید  این  نداشت  درسر  را 
جمهوری  گذار  بنیان  معتقد  و  مخلص  مریدان 
اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( بود که 
مسلح  نیروهای  وهماهنگی  انسجام  جهت  در 
باال  منظور  به  وبسیج  سپاه   ، ارتش  از  اعم 
بردن توان عملیاتی و جنگی قوای مسلح ایران 
خاطرات  برداشت  ای  سازنده  و  موثر  گامهای 
روزهایی را که صیاد شیرازی با حضور در میان 
رزمندگان خط مقدم سبب تشویق وترغیب آنان 
به مقاومت و رزم می گردید و در خطرناک ترین 
موقعیت های نظامی حاضرمی شد هرگز از یاد 
دوران  فرماندهان  و  مردمی  نیروهای  سربازان، 
۸ سال دفاع مقدس فراموش نخواهد شد .سردار 
مرد  این  درتوصیف  سپاه  سابق  فرمانده  رضایی 
و  بسیجیان  شیرازی  گوید:صیاد  می  بزرگ 
پاسداران را به خوبی درک می کرد و در حقیقت 
وجود ایشان واسطه خیری شد که سپاه و ارتش 
این  شوند  وصل  هم  به  مجزا   نیروی  دو  این 
بزرگ  نعمت  یک  شیرازی  صیاد  شهید  ویژگی 
الهی شد که دو نیروی سپاه و ارتش که خیلی 
کنار  در  شوند  متحد  هم  با  خواستند  نمی  ها 
حیدری  کیومرث  سرتیپ  کنند.امیر  فعالیت  هم 
اسالمی  ارتش جمهوری  زمینی  نیروی  فرمانده 
ایران نیزدر خاطره ای از این سربازرشید اسالم 
منطقه  فرماندهی  من  که  زمانی  کند  می  بیان 
شیرازی  صیاد  شهید  داشتم  عهده  به  را  جنوب 
در  استراحت  جهت  ماموریت  خاتمه  از  پس 
مهمانسرا حضور یافت من به سرباز مهمان سرا 
در  و  تمییز  را  مهمانان  کفشهای  دادم  دستور 
جاکفشی بگذارد شهید صیاد پس از صرف نهار 
وقتی می خواست مجددا کفش هایش را بپوشد 
از تمیز بودن کفشها تعجب کرد و از من پرسید 
سرباز  گفتم  کرده  تمیز  را  کفشها  کسی  چه 
است  کرده  را  کار  این  من  دستور  با  مهمانسرا 
زمین  را  کفشها  شد  ناراحت  بزرگوار  شهید  آن 
و  تواضع  پیرامون  ساعت  نیم  حدود  و  گذاشت 
خودسازی برایم صحبت کرد .شهید صیاد ضمن 
وقت  هیچ  که  داشت  تاکید  بسیار  صحبتهایش 
اجازه ندهم سرباز کفشم را واکس بزند یا تمیز 
کند یا در خودرو را برایم باز کند وی می گفت 
ایجاد  استکباری  روحیه  انسان  در  رفتارها  این 
می کند باید غرور سرباز را حفظ کرد.شهیدصیاد 
شیرازی درخصوص نقش ارتش در نا آرامیهای 
سهم   همیشه  ارتش   : گوید  می  انقالب  اوایل 
خود را به عنوان یک ارگان ثابت قدم در جبهه 
سردشت  و  بانه  در  حتی  و  داشته  نبردها  و  ها 
که ارتش پادگان رسمی نداشت مجبور شد که 
ژاندارمری  پادگانهای  یعنی  کند  درست  پایگاه 
الزم  و  کرد  انتخاب  خودش  پایگاه  عنوان  رابه 
ستاد  که  کند  پیدا  گسترش  پایگاها  آن  که  بود 
و  رزمنده  نیروهای  سایر  حضور  برای  خوبی 
انقالبی  نهادهای  نیروهای  مخصوصا  داوطلب 
بود و ما ترکیب مقدس نیروهای رزمی اسالم را 
در نبرد با ضد انقالب در همین جا دیدیم    این 
نبرد خیلی گسترده شد خیلی زود تمام شهرها از 
وجود کثیف اینها پاک شد و جادها را در کنترل 
گرفتیم و پادگانها نه تنها از محاصره خارج شد 
بلکه نیروها به دنبال ضد انقالب در کوهستانها 
سر  مبارزه  این  از  شدند.بعد  روان  روستاها  و 
در  نکردن  سستی  و  اهمال  و  نیروها  سختانه 
منطقه  در  انقالب  تشکیالت ضد  آنها  با  مبارزه 
شد  منهدم  کامال  غربی  آذربایجان  و  کردستان 
و آنها دیگر نمی توانستند به صورت تشکیالت 
باشند  داشته  جایی  روستاها  و  در شهرها  سابق 
نفوذی همیشه هستند چون چهره  عوامل  البته 
های آنان را نمی شود تشخیص داد. این شهید 
واال مقام صیاد شیرازی در  فروردین ماه 1۳7۸ 
عظمای  فیض  به  کوردل  منافقین  دست  به 
شهادت نایل گردید.روحش شاد و یادش گرامی

نمایشگاه »کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی« در بیرجند گشایش یافت
مهر- طی مراسمی اولین نمایشگاه » کاریکاتور و پوستر اقتصاد مقاومتی« در نگارخانه سینما بهمن بیرجند گشایش یافت.با حضور جمعی از مسئوالن استانی، اولین نمایشگاه »کاریکاتور 
و پوستر اقتصاد مقاومتی« در نگارخانه سینما بیرجند گشایش یافت.رئیس حوزه هنری استان در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران بیان کرد: این نمایشگاه در راستای فرهنگ 

سازی اقتصاد مقاومتی به زبان هنر راه اندازی شده است.مجید کریمیان ادامه داد: همچنین این نمایشگاه با سه موضوع اقتصاد مقاومتی، کاالی ایرانی و قاچاق کاال برگزار شده است.

تاریخی  بافت های  قاسمی-  سمیرا 
تمدن  و  فرهنگ  نشانۀ  شهرها  قدیمی  و 
دلیل  همین  به  است،  دیار  هر  معماری  و 
زیادی  توجه  اماکن  این  به  جهان  تمام  در 
با  مناطق  دیگر  مردمان  تنها  نه  تا  می شود 
خود  بلکه  شوند  آشنا  فرهنگ  و  تمدن  این 
ببالند.در  قدمت  این  به  نیز  جامعه  آن  افراد 
قول  استان  مسئوالن  گذشته  سال  پایان 
و  قدیمی  و  تاریخی  بافت های  که  دادند 
به سازی  و  بازسازی  را  تاریخی  اماکن 
مهمانان  و  گردشگران  برای  تا  کنند، 
این  شود.در  مهیا  خوبی  گردشگری  فضای 
وضع  بررسی  برای  امسال  نوروز  در  راستا 
این  به  بیرجند  قدیمی  و  تاریخی  بافت 
توجه  سرزدیم.با  شهر  بافت های  و  محله ها 
بیرجند  شهر  تاریخی  بافت  پراکندگی  به 

وجود  بافت  این  جوار  در  زیادی  مشکالت 
دارد، با زیبایی و معماری ایرانی و اسالمی 
بالهای  زلزله،  و  آتش سوزی  اما  دارد  که 
خاموشی است که این منطقه را تهدید می 
از  نشانی  بناها  نمای  محله ها  این  در  کند! 
تاریخ بیرجند را درخود جای داده اند و انسان 
را ترغیب به تماشای زیبایی آن می کند ولی 

در خود واقعیت دیگری جای داده است. 

»خانۀ شریف« و »مقبرۀ حکیم 
نزاری« در فراموشی

از  نزاری«  »حکیم  محله   به  ابتدا  در 
که  بیرجند  شهر  محله های  قدیمی ترین 
دارای چندین بنای تاریخی اعم از »موزه، 
حکیم  مقبرۀ  و  بازار  راسته  شریف،  خانه 
بُهت  عین  در  و  رفتیم  می باشد،  نزاری« 
مواجه  ناگواری  بسیار  وضع  با  ناباوری  و 
حکیم  این  مقبره  خیابان  ابتدای  شدیم.در 
مجاورت  در  نشان  و  نام  بدون  بزرگ 
همین  و  دارد  قرار  بانک  عظیم  ساختمان 
نمی  شود،  دیده  مقبره  این  که  است  عاملی 
چه  اگر  فرهنگ!  بر  پول  سنگین  سایۀ 
بی  وعده های  شهر  فرهنگی  مسئوالن 
داده اند  حکیم  مقبرۀ  احیاء  دربارۀ  عملی 
ولی نمی توان به آن امید بست.به آن سمت 
خیابان  به  که  رفتیم  نزاری  حکیم  خیابان 
»خانۀ  دارد  راه  بازار  و  منتظری  شهید 
شریف« یکی از بناهایی است که متأسفانه 
و  فضا  نبودن  آماده  علت  به  نوروز  ایام  در 
شکسته  شیشه های  اما  بود،  بسته  تعمیرات 
درختان  و  بی رنگ  تابلوی  خانه،  این 
جلب  باعث  آن  در  شده  برافراشته  خشک 
عابران  از  یکی  که  می شد  رهگذران  توجه 
با دیدن این وضع پرسید آیا چنین سرمایه 
فرهنگی و گردشگری اگر در استانی دیگر 
 بود با آن چنین برخوردی می شد؟! پایین تر 
با  خانه های  و  مخروبه ها  شریف،  خانه  از 
در  که  می شد  دیده  اصیل  ایرانی  معماری 
نزدیکی  و  بودند  از خاک دفن شده  کوهی 
تردد  که  داشت  وجود  بی نام  خانه ای  آن 
کرد،  جلب  را  ما  نظر  خانه  آن  به  جوانان 
متوجه  خانه  به  ورود  و  بررسی  از  بعد  که 
در  است!  مجردها  برای  مرکزی  که  شدیم 
تمام این کوچه وجود پله و عرض کم معبر 
مشکل  خدمات رسان  دستگاه های  برای 

می کند. ایجاد 

کوچه های باریک و پله هایی در 
فرعی ها دلیلی برای مشکالت 

امدادرسانی

به  که  می رویم  خیابان  سوی  آن  به 
17شهریور هم راه دارد، از کوچه های تنگ 
و تاریک آن گرفته و تیر برقی که در وسط 
که  قدبرافراشته اند  کوچه ها  این  از  برخی 
اگر منزلی آتش  به فکر فرو می رود،  انسان 
داشته  اورژانس  به  نیاز  مریضی  یا  و  بگیرد 
خواهد  خدمات رسانی  آنان  به  چگونه  باشد 
شد.؟! این را یکی از کسانی می گوید که در 
یکی از کوچه های فرعی خیابان 17شهریور 
می کند.در  زندگی  نزاری  حکیم  به  منتهی 
بی  زیاد  فرعی های  خیابان،  این  کوچه های 
نام و نشانی وجود دارد با تابلوهای از رنگ 

خواندن  قابل  سختی  به  که  رفته ای  رو  و 
پالک  حتی  منازل  از  برخی  حتی  و  است 
خیابان  در  تاریخی  اماکن  ندارند.برخی  هم 
تا  مطهری  خیابان  از  قسمتی  و  منتظری 
حدی بهسازی شده است ولی بافت قدیمی 
باقی  رها شده  همانطور  استان  مرکز  منازل 
شوکتیه  مدرسه  زیبای  جلوه  است.  مانده 
نوع  در  کار  متولیان  سوی  از  آن  مرمت  و 
خضر،  »مسجد  وجود  بود،  نظیر  بی  خود 
مرمت  آنها  از  یکی  فقط  که  انبارهایی  آب 
خانه  به  تبدیل  که  پردلی  خانه  و  بود  شده 
گردشگران  برای  است«  صنایع دستی شده 
بناها،  این  نزدیکی  در  اما  بود،  جالب  ما  و 
که  می شد  دیده  ریزش  حال  در  خانه هایی 
از  مانع  داشتن  تالش  بزرگ  چوب های  با 
اینجاست  سؤال  اّما  شوند،  بیشتر  ریزش 
زلزله  برابر  در  می تواند  چوب ها  این  آیا  که 
یا بالهای طبیعی هم مقاومت کند؟ خانمی 
از ساکنان قدیمی این منطقه گفت: در بافت 
قدیمی بیرجند، به دلیل بی توجهی و استفاده 
کاهش  منازل  قیمت  نامناسب،  مصالح  از 
یافته و این یکی از دالیلی است که تبدیل 
نیز  جامعه  از  خاصی  اقشار  زندگی  محل  به 
شده و اکثراً محل زندگی افرادی با بضاعت 
مصرف کنندگان  پاتوق  همچنین  و  کمتر 

موادمخدر و خرده فروشان گردیده است.

تاریخی  بافت های  از  هکتار   47 تنها 
بیرجند زیرنظر میراث فرهنگی قرار دارد

شهر  قدیمی  بافت  مشکالت  پیگیری  برای 
با  ابتدا  در  رفتیم،  امر  مسئوالن  سراغ  به 
میراث  پایگاه  مدیر  نصرآبادی،  علیرضا 
فرهنگی شهر تاریخی بیرحند سخن گفتیم.
به  توجه  با  بیرجند  در  اینکه  بیان  با  وی 
عکسهای هوایی که چندین سال قبل گرفته 
شده است، 12۰ هکتار جزو مناطق تاریخی 
آنچه  ولی  کرد:  عنوان  می شوند،  محسوب 
و  است  فرهنگی  میراث  نظر  زیر  االن  که 
تاریخی  بافت های  قوانین  و  ضوابط  تمام 
هکتار   47 فقط  می شود،  اعمال  آنان  برای 
شهر  فرهنگی  میراث  پایگاه  می باشد.مدیر 
بر  عالوه  که  کرد  تصریح  بیرحند  تاریخی 
جزو  هم  آنان  حریم های  تاریخی،  آثار  خود 
بافت قرار می گیرند و هیچ کس حق ساخت 
ولی  ندارد  را  آن  در  دیگر  کارهای  و  و ساز 
این مناطق چون پراکنده است، متراژ دقیقی 
از آن در دست نیست.»نصرآبادی« همچنین 

تاریخی و تفاوت آن  بافت  در تعریف کامل 
به  تاریخی  بافت  گفت:  فرسوده  بافت  با 
ساختار  نظر  از  که  می شود  گفته  منطقه ای 
طراحی معماری اسالمی- ایرانی داشته باشد 
امکان  منطقه  آن  زمین  و  علمی  شرایط  و 

توسعه را هم داشته باشد.

آثاری که قدمت آن
 به اواسط دورۀ پهلوی برسد 

تاریخی محسوب می شود

به گفتۀ وی بافت ها و مکان هایی با معماری 
و  اوایل  به  آن  قدمت  که  اسالمی،  ایرانی 
می تواند  برسد،  هم  پهلوی  دوران  اواسط 
شود.وی  محسوب  تاریخی  بافت  جزو 
خاطر نشان کرد که بافت قدیمی و تاریخی 

قدیمی  بافت  و  ندارند  باهم  تفاوتی  چندان 
نوع محاوره ای آن می باشد و بافت تاریخی 
کاربرد علمی آن است ولی این موارد با بافت 
فرسوده  بافتی  به  ما  و  دارد  تفاوت  فرسوده 
می گوییم که قدمت آن حدود ۳۰ سال باشد 
ولی چون از مصالح خوبی استفاده نشده در 
مالکان  سریع تر  باید  و  است  نابودی  حال 
پایگاه  کنند.مدیر  اقدام  آن  نوسازی  برای 
هم  که  کرد  اضافه  بیرجند  تاریخی  بافت 
تاریخی  بناهای  از  خیلی  تأسیسات  اکنون 
شوکتیه،  مدرسه  مانند  است  شده  مرمت 
یک  به  االن  که  قدیم  پست  خضر،  خواجه 
تبدیل شده ولی کارهای  اداری دیگر  مرکز 
مفصل تری باید انجام شود که نیاز به بودجه 
دارد.نصرآبادی دربارۀ اختصاص اعتبار برای 
که  کرد  اظهار  استان  قدیمی  بافت های 
میلیون   ۳۰۰  ،95 سال  در  استانی  اعتبار 
تومان مصوب شده بود و ۳۰۰ میلیون تومان 
برای  هم  تومان  میلیون   25۰ و  اضطراری 
بافت تاریخی اختصاص داده شده که از این 
بودجه تاکنون فقط در حد 14 درصد دریافت 
هیچگونه  هم   96 سال  برای  هنوز  و  شده 

بودجه ای ابالغ نشده است.

امداد رسانی به بافت قدیمی مشکل
 و گاهی غیر ممکن است

امدادی  نیروهای  که  مشکالتی  مورد  در 
دارند  مناطق  این  در  خدمات رسانی  برای 
 115 اورژانس  معاون  عباسی،  علی رضا  با 
در  وی  که  کردیم  گو  گفت  و  استان 
خصوص برخی مناطق بیرجند به ویژه بافت 
به  رسانی  کمک  کرد:  عنوان  شهر  قدیمی 
گاهی  حتی  و  مشکل  بسیار  مناطق  این 
برخی  در  وی  گفتۀ  به  است.  غیرممکن 
مناطق به دلیل باریک بودن عرض معبر و 
یا پله دار بودن آن قسمت، ماشین اورژانس 
امکان نزدیک شدن به منزل را ندارد.معاون 
اورژانس استان اضافه کرد که در این موارد 
آنان  به  پیاده  مجبورند  اورژانس  ماموران 
کمک برسانند و همین هم مشکالتی برای 
زمان  همچنین  و  می کند  ایجاد  ماموران 
حتی  و  می کند  طوالنی  را  رسانی  کمک 
دارد.»عباس«  وجود  نیز  بیمار  سقوط  خطر 
در  این معضالت  برای  راه حل هم  چند  که 
قدیمی  دلیل  به  اگر  گفت:  داشت،  آستین 
نمی شود،  را  خیابان ها  منطقه  آن  بودن 
تعریض داد و خانه ها را  بازسازی کرد بهتر 

بافت،  از  خارج  در  دیگری  مسیرهای  است 
شود  گرفته  نظر  در  امداد  ماشین های  برای 
مناطق  آن  به  اختصاصی  راه  از  بتوانند  تا 

رفت وآمد کنند. 

برای کمک رسانی به مناطق قدیمی
 و تاریخی مشکل عملیاتی نداریم

همچنین موسی میرزایی مدیرعامل سازمان 
بیان کرد: در  این باره  آتش نشانی بیرجند در 
کار کمک رسانی به مناطق قدیمی و تاریخی، 
مشکل عملیاتی نداریم ولی قبول داریم که 
می توان خدمات بهتری انجام شود.وی تأکید 
این مناطق و همچنین در تمام  کرد که در 
آموزش  و  پیشگیری  بر  را  اصل  باید  استان 
تمام مردم  به  اساس  بر همین  گذاشت، که 

مردم  خود  البته  می دهیم،  آموزش  رایگان 
و  باشند  داشته  را  الزم  همکاری  باید  هم 
اجازۀ بازدید از خانه هایشان را به مأموران ما 
آنان مشخص  تا مشکالت و نواقص  بدهند 
شود.به گفتۀ وی حتی اگر بهترین امکانات 
هم داده شود ولی مردم در زمینۀ پیشگیری 
فعال نباشند و آموزش الزم را نبینند باز هم 

خسارات جبران ناپذیری خواهیم داشت.

نصب شیرهای آتش نشانی
 در مناطق پر خطر

نشان  خاطر  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
در  آتش نشانی  آب  شیرهای  نصب  که  کرد 
به  کمک رسانی  امکان  که  خطر  پر  مناطق 
در  و  است  ضروری  می باشد،  سخت  آنان 
بیرجند باید 69 شیر نصب شود که تاکنون 
 5 زمانی  بازه  در  و  شده  نصب  مورد   41
داده  که  اعتباراتی  به  توجه  با  هم  ساله 
خواهد  انجام  حتما  کار  مابقی  می شود، 
اصلی  برنامۀ  اینکه  بیان  با  شد.»میرزایی« 
آموزش  بیشتر  جاری  سال  در  آتش نشانی 
آموزش ها  این  تمام  افزود:  است،  عمومی 
رایگان می باشد و در پایان هر ماه پیش بینی 
می شود که 2۰۰ آتش نشان افتخاری داشته 
باشیم و در پایان سال به 4 هزار نفر برسند.

وی عنوان کرد که خدمات دهی شهری در 
اگر  ولی  داشته  بهبود  خیلی  گذشته  سال 
گزارش مکتوبی در این زمینه که به برخی 
مناطق رفت و آمد مشکل است و به موقع 
به آنجا مأموران نمی رسند، داده شود، حتما 
آن  به  و  گرفت  خواهد  قرار  کار  دستور  در 
گزارشی  تاکنون  چون  شد  خواهد  رسیدگی 

در این زمینه ارائه نشده است.

خانه های تخریب شده جزو بافت 
تاریخی نبود

از  قبل  چندی  که  موضوع  این  به  توجه  با 
داده  خبر  معتادان  خانه های  برخی  تخریب 
شد و این منازل در بافت قدیمی و تاریخی 
شهر قرار داشت با علی زندی، دبیر شورای 
نیز  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی 
از  هیچکدام  وی  گفتۀ  گفتیم.به  سخن 
وگرنه  نبوده  تاریخی  بافت  جزو  منازل  این 
میراث فرهنگی اجازه تخریب این اماکن را 
نمی داد.وی تصریح کرد: در سال گذشته با 
توجه به اینکه استان ما یک مرکز فرهنگی 

شناسایی  با  ستاد  قانون،  طریق  از  می باشد 
خرده  و  مخدر  مواد  مصرف  مرکز  چند 
فروشی، مجوز الزم را از تمام مراکز ذیربط 
برای تخریب گرفت و هماهنگی های الزم 
این  شهرداری  همکاری  با  و  شد  انجام 
مبارزه  شورای  شد.دبیر  تخریب  پاتوق ها 
امسال سند  برنامۀ  در  افزود:  مواد مخدر  با 
فروش  و  مزایده  به  منازل  این  مالکیت 
گذاشته خواهد شد تا تبدیل به احسن شود 

و مورد استفاده عام المنفعه قرار بگیرد.

دولت نمی تواند چندان کاری در مورد 
بافت قدیمی انجام دهد

رئیس  صباغ،  حسین  با  ادامه  در  همچنین 
بیرجند  شهر  شورای  عمران  کمیسیون 

آن که  با  گفت:  ما  به  که  کردیم،  گفت وگو 
تالش  قدیمی  و  فرسوده  بافت  برای  دولت 
کرده و خواستار بودجه شده اما موفق نبوده 
نمی تواند  دولت  که  کرد  تأکید  است.وی 
چندان کاری انجام دهد و مالکان خود باید 
شروع به کار کنند و در این زمینه هم پروانه 
و  است  رایگان  منازل  بازسازی  و  بهسازی 
کمترین  با  هم  مسکن  بانک  تسهیالت 
درصد سود به کمک مردم آمده است.رئیس 
کمیسیون عمران شورای شهر تصریح کرد 
که هر چند شورای شهر در همین مورد 1۰ 
مصوبه داشته و حدود ۳ مصوبه آن اجرایی 
می شود،  دیده  که  همچنان  اما  است  شده 
مناطق  بهسازی  و  بازسازی  طرح  از  مردم 

فرسوده استقبال نکرده اند.

استقبال  عدم  دلیل  مالی  مشکالت 
مردم از بازسازی بافت فرسوده

را  ساکنان  بی توجهی  این  دلیل  »صباغ« 
مردم  مالی  و  اعتباری  مشکل  و  بازار  رکود 
موارد  این  در  باید  کرد:  عنوان  و  دانست 
فرهنگ سازی شود.به گفتۀ وی دولت باید به 
امنیت این مناطق در مواجهه با زلزله و دیگر 
بالیای طبیعی توجه کند و باید اول از همه 
به بازسازی و نوسازی این اماکن بپردازد و 
مردم  به  بالعوض  حتی  و  مازاد  کمک های 
داده شود چون اگر اتفاقی بیفتد کمک رسانی 

به مناطق قدیمی بسیار مشکل می شود.

مقاوم سازی بافت قدیمی 
در اولویت دولت باید قرار بگیرد

استان  اندام  بر  لرزه هایی  اخیر  روز  چند  در 
شهر  که  کرد  پیش بینی  می توان  که  افتاد 
ماند،  نخواهد  بی نصیب  آن  از  هم  بیرجند 
می شود  توصیه  استانی  مسئوالن  به 
بافت  مقاوم سازی  برای  سریع تر  چه  هر 
و  استان  مرکز  تاریخی  و  قدیمی  فرسوده، 
به  بردارند.چرا که  دیگر شهرستان ها فکری 
قدیمی  بافت  اگر  گردشگران،  از  یکی  گفته 
حاذبه  هیچ  برود  بین  از  بیرجند  تاریخی  و 
گردشگری دیگری نخواهد داشت.!همچنین 
این  باید در  اولویت شیرهای اضطراری آب 
وجود  و  زباله  سطل  نبود  و  باشد  مناطق 
بود  آزاردهنده  مخروبه  خانه های  در  زباله ها 
باید  سریع تر  هرچه  شهرداری  مسئولین  که 

پیگیر این موارد باشند.

خانه های خراب در قلب شهر
بافت تاریخی و قدیمی مرکز استان در حال نابودی
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پٍييَِده َگز ِکرِده : پياده گز کرده؛ کنايه از کاري را بدون فکر انجام دادن است. )قاين(
تاس اَِخِر ِره َور او ِدشتِه: تاس آخر را بر آب داشتن؛  يعني مرگ کسي نزديک بودن.

طنز نگاشت

صف نونوايي هم جاي بدي نيست !

چند    - دار  دغدغه 
صف  تو  قبل  روز 
وايستاده  نون 
فهميدم  که  بودم 
هم  نونوايي  صف 
نيست.  بدي  جاي 
که  رفاهي  بي  دردمندان  اون  از  پيشاپيش 
گذروندن  نون  صف  تو  عمرشونو  نصف 
خوام.  مي  عذر  مکررات  تکرار  بابت 
تا  خوبيه.چند  جاي  يه  نون  صف  دوستان 
کمتر  تو  که  افته  مي  نون  صف  تو  اتفاق 

افته: جايي مي 
اجتماعي  علوم  پژوهشگر  يه  شما  اگر   -1
اين  از  راحت  خيال  با  تونيد  مي  باشين 
و  نااريب  کامال  نمونه  يه  عنوان  به  صف 
پژوهش  و  کنيد  استفاده  جامعه  از  سالم 
رفتارشناسي  با  رابطه  در  خودتونو  هاي 
با  و  رسونده  انجام  به  صف  اين  در  مردم 
معتبر  مجالت  در  کامل  نفس  به  اعتماد 

برسونين. به چاپ  المللي  بين 
2- اگر شما يه آدم ناراحت و اعصاب ندار 
و خالصه يه آشوبگر اجتماعي هستين مي 
تونين با خيال راحت از اين صف به عنوان 
انواع عقده هاي  محل خالي کردن تمامي 
تون استفاده کرده و حق خود را با متحمل 
رد  با  جاني  و  مالي  هزينه  کمترين  شدن 
وبدل کردن چند تا فحش و نهايتا يه لگد 

بي هوا از صغير و کبير بگيريد.
3- اگر شما يه آدم کمرو و تنها و اجتماع 
به  صف  اين  از  تونين  مي  هستين  گريز 
کنين  استفاده  تمريني  حريف  عنوان 
جامعه  گرم  آغوش  به  ترتيب  اين  به  و 
شرطه.  هم  آمادگي  البته  خب  بازگردين. 
ليستي  نونوايي  به  رفتن  از  قبل  دو ساعت 
کنين،  آماده  رو  پاپيوالر  هاي  تاپيک  از 
رفتارهاي  شناسي  ريخت  مثل  موضوعاتي 
شوهر  رواج  و  ناسازگاري  پرخاشگرانه، 
و  امروزي  جوان  زنان  ميان  در  کشي 
سنتي،  زنان  رفتارشناسي  تطبيقي  مقايسه 
نظريه هاي اقتصاد خرد و کالن و عليهذا. 
بازم تأکيد مي کنم مبادا جوگير شين و در 
بدو امر فک کنين کلم هم اومده جزء ميوه 

ها و اظهار نظر کنين ها. 
همدردي  سر  از  هاي  آه  ماه  سه  از  بعد 
دلمون  رو  دست  آقا  بگم  »چي  معني  که 
نذارين که خونه« رو مي دن هم چاشني 
خدا  بر  پناه  گم  مي  بازم  اما  کنين.  کار 

جوگيري.  از  برم  مي 
تکنيک  اين  از  مکرر  استفاده  با  که  مبادا 
 0/5 زير  به  اثربخشيشو  ضريب  موثر 

هستين. من  مديون  بدينا!  تقليل 

داستان طنز

روزي همسر مالنصرالدين 
چه  فردا  پرسيد:  او  از 
مي کني؟ گفت: اگر هوا 
آفتابي باشد به مزرعه مي 
روم و اگر باراني باشد به 
و  روم  مي  کوهستان 

علوفه جمع مي کنم.
همسرش گفت: بگو ان شاءا ...

آفتابي  يا هوا  فردا  ندارد   ... ان شاءا  او گفت: 
است يا باراني.

از قضا فردا در ميان راه راهزنان رسيدند و او 
را کتک زدند.

مالنصرالدين نه به مزرعه رسيد و نه به کوهستان 
و مجبور شد به خانه بازگردد.

همسرش گفت: کيست؟
او جواب داد: ان شاءا ... منم.

ترجمه حرف هاي آقايان ...
* براي من فرقي نميکنه ديوار آشپزخونه چه رنگي باشه. 
يعني: تا وقتي که آبي، سبز، زرد، صورتي، مشکي، يشمي، 

خاکستري، عنابي، سفيد و ... نباشه اشکالي نداره.
* اين يه کاِر مردونه است. يعني: تو اين کار هيچ منطق 
درستي نيست و تو هم سعي نکن دليلي برايش پيدا کني.
* ميخواي تو درست کردن شام کمکت کنم؟ يعني: پس 

چي شد اين شام؟ چرا رو ميز آماده نيست؟
* چه فکر خوبي! يعني: اين کار شدني نيست و من کل 

روز رو برات کرکري مي خونم وحالت رو مي گيرم.
* بله عزيزم يا حتماً حتماً. يعني: اين يکي اصاًل معني 

نداره و چون شرطي شده ام از دهنم پريده.
* زنم منو درك نميکنه! يعني: همه قصه ها و خاطره 

هاي منو شنيده و ديگه خسته شده.
* ماجرايش طوالنيه و سر فرصت برات تعريف مي کنم. 

يعني: اصاًل خودم هم نفهميدم چي شد.

* من اخيراً خيلي ورزش مي کنم. يعني: باتري کنترل از 
راه دور تلويزيون تمام شده.

* دسپتخت تو مثل دستپخت مادر مرحومم مي مونه. 
يعني: تو هم که غذا رو مي سوزوني.

* کمي استراحت کن عزيزم خسته شدي! يعني: بابا اين 
جارو برقي رو خاموش کن مي خوام فيلم ببينم.
* چه جالب! يعني: آخ که چقدر حرف مي زني!

* عزيزم ماديات در عشق ما هيچ نقشي نداره! يعني: باز 

سالگرد ازدواجمون رو فراموش کردم و  برات کادو نخريدم.
* اين واقعاً فيلم خوبيه! يعني: تو اين فيلم پر از بُُکش 

بُُکش و بزن بزن و ماشين سواريه.
* تو که مي دوني من چه حافظه بدي دارم! يعني: من 
شعري رو که کالس سوم ابتدايي خوندم از حفظم نمره 
ماشينم رو که سال ها پيش فروختم ازبرم و ... اما تاريخ 

تولد تو رو يادم رفته.
* من براي اين کارم دليل دارم! يعني: بذار فکر کنم ببينم 

چه دليلي مي تونم براي اين کارم پيدا کنم.
* منظورت چيه؟ تو که لباس داري؟ يعني: يادت رفته 

چهار سال پيش براي خودت لباس خريدي؟
پيدا  تونم جورابامو  يعني: نمي  برات تنگ شده!  * دلم 

کنم. بچه ها گشنشونه و ... 
* ما تو کاِر خونه با هم مشارکت مي کنيم! يعني: من 
روز مردان؛ روز جورابي ضخيمريخت و پاش مي کنم او جمع و جور مي کنه./ پارس ناز

روز مرد آمد دگر سر شاد باش
هم چو گلبرگي رها در باد باش
روز مرد آمد بشين در خانهات

زلف خود را شانه کن با شانهات
روز مرد آمد غم از دل کن برون
شعر طنزي يا که آوازي بخون
روز مرد آمد بزن سوتي قوي

نازتان امروز دارد مشتري
روز مرد آمد عيالت مهربان

کادويي را کرده در کاغذ نهان
کادويي در رنگهاي مختلف
ميشود در قلب کاغذ منعطف
ميدهد آن کادو را همسر به ناز
ميکني با عشوه کاغذ را تو باز
ميپرد بيرون دو جوراب قشنگ
ميپري از جا تو مانند فشنگ

ميشود جاري ز چشمت اشک شوق
مينشيني با نگاهي بر افق

ميکني بر پا تو جورابي جديد
صد تشکر ميکني از اين خريد 

روز مرد آمد ولي با روز زن
فرقهايي ميکند خيلي خفن

روز زن روزي ز زر هست و طال
روز ولخرجي مردان خدا

روز مردان روز جورابي ضخيم
بوده اين سنت ز ايامي قديم 

* آسموني

نوشته هاي طنز شبکه هاي اجتماعي؛ ميگما ...
* ميگما اگه يوقت شبکه 4 کال هم تعطيل شه تا 6 ماه 

هيچ کسي نميفهمه.
تو جمع سيم  اگه  که  ندين  يه چيزي گوش  ميگما   *

هندزفيري دراومد روتون نشه سرتونو باال بگيريد.
و  فشن  واسه  کانالي  نه  فهمم  نمي  من  ميگما   *
نصف  شغل  چجوري  اي،  مجله  نه  هست  مدلينگ 

دختراش فشن مدلينگه؟!
* ميگما اوني که گير 6 ميليون تومن وام ازدواجه چرا 

کاًل رفته زن گرفته؟!
* ميگما هر چي دوست داريد بخوريد! و اگه کسي سعي 
کرد راجع به پرخوري و وزن تون براتون سخنراني کنه، 

اون رو هم بخوريد!
* ميگما به نظر من تنها راه مبارزه با خشونت خانگي اينه 

که ببري توي کوچه بزنيش.
* ميگما جديداً مد شده باغدارا به محصوالت باغشون 

ميگن »رسيدي اس بده«
* ميگما ديه مرد 200 تومنه. اگه 200 تومن رو بذاري 
بانک سود 22 درصد حساب کني )ساليانه( سر ماه 3.700 
سود مياد. اگه حقوقت کمتر از اينه جنازهات بيشتر ميارزه.

باهام  آيا کسى  ميگه  فالگير  پيش  ميره  دختره  ميگما   *
ازدواج ميکنه؟ فالگير ميگه نه. دختره ميگه تو که هنوز کف 

دستمو نديدى. فالگير ميگه خب عزيزم قيافتو که ديدم.
* ميگما همسايمون قبض آب براش اومده 500 هزار 
راني  با  خودمونو  گفته  آب  اداره  برده  رو  قبض  تومن، 

ميشستيم اينقدر نمي شد.
زير  انگار  که  جوريه  يه  طاليي  ساقه  قيافه  ميگما   *

دست ناپدري بزرگ شده!
چيزي  يه  وقتي  بود،  ايراني  اگه  گوگل  ميگما   *
خواي  »مي  پرسيد  مي  اول  کردي  مي  سرچ  رو 
گفت »حاال  مي  دادي  مي  توضيح  که  بعد  چيکار؟« 
خيلي واجبه که دنبالشي؟« اگه جوابت مثبت بود مي 

ببين!« بيا  بابا  گفت »خعله خب 
* سيب زميني سرخ کرده واقعاً به ما آدم ها ثابت مي کنه يه 
چيزي اگه واقعاً خوب باشه هيچ وقت ازش خسته نمي شي.
* ميگما تو اين فيلما نشون مي ده بچه شون گم مي 
به يادش  اتاقشو دست نخورده  شه مامانش 20 سال 
برگشتم  اردو  رفتم  روز  بار سه  يه  من  داره،  مي  نگه 

ديدم اتاقم شده انباري!
* ميگما گواهينامه گرفتن من يک سال و نيم طول کشيد. 

وقتي باالخره قبول شدم افسره کل آموزشگاه رو شيريني داد.
* ميگما صبحي تو مترو يهو خوابم برد سرم محکم خورد 
به ميله. واسه اينکه جلو ملت ضايع نشم هر چند دقيقه 
يک بار سرمو مي زدم به ميله که فکر کنن خيلي داغونم 

و دارم از قصد مي کنم!
* ميگما تو صنف آرايشگرايه زنونه يه قانوني هميشه 
وجود داره به نام »دوبار که بشوري مي شه هموني که 

خودت مي خواستي«.
* ميگما کاش باالي سر بعضيا يه ضربدر کوچولو بود 
کني،  کليک  روش  نداشتي  وقت حوصله شونو  هر  که 

طرف بسته بشه.
* يعني يه جوري رو صورتم جوش زدم که هر کي منو 

مي بينه سريع مي فهمه مي خوام برم عروسي.

کاریکاتور ميخواست منو بخوابونه، خوابوندمش ! - سيد محمد سياحکيوان وارثی قاب عکس 8 خوراکی برای پاکسازی چربی از رگهای بدن:

داده نما، آوای خراسان جنوبی

سير، جو دوسر، سيب، ماهی، زردچوبه، اسفناج، بذر کتان، روغن زیتون.

به مناسبت 13 رجب 

والدت مولی الموحدين حضرت علی )ع( 
و چهل و ششمين سالگرد تاسيس مکتب نرجس)س(

 گرد هم می آییم تا آیت آن روز خدا را به نظاره بنشینیم
 و به مقتدای خود فخر ورزیم .

میزبان قدوم سبزتان خواهیم بود.

سخنران :آقای دکترديانی
زمان : سه شنبه )1396/1/22(

ساعت : 9 صبح
مکان : طالقانی 1 - مکتب نرجس )س(

واحد فرهنگی مکتب نرجس)س(- کانون تخصصی مهدویت مکتب 
نرجس)س(- پایگاه مقاومت حکیمه خاتون مکتب نرجس)س(

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  - زمينی 
تاريخ اعزام: 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
ميدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمينی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قاليشويــی ملکــه مرکز نيکوکاری جواد االئمه )ع( بيرجند 
بهشتی ها چهار نشانه دارند: روی گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دست دهنده     

امام صادق )علیه السالم(
بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی هایمان را با نیازمندان واقعی 
تقسیم کنیم  و دست های خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه 
های مهربانی لبریز  کنیم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )علیه السالم( بیرجند 
ضمن تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوعدوست همانند سال های 
 گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری 
1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

آدرس: موسی بن جعفر )علیه السالم( 5 )صمدی8( ، داخل صحن مسجد جواد االئمه 
)علیه السالم(    تلفن: 09151631855 - 32313472-056 طاهری
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آیه روز  

خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است پس اى خردمندانى كه ايمان آورده  ايد از خدا بترسيد راستى 
كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است. سوره الطالق، آيه 10

حدیث روز  

نه تندخوست و نه خشن و نه اهل جارو جنجال. در كوچه و بازار، بدى را با بدى جواب نمى دهد، بلكه 
مى بخشد و گذشت مى كند. پيامبر خدا )ص(

نازد به خودش خدا كه حيدر دارد
درياى فضائلى مطهر دارد

همتاى على نخواهد آمد وا...
صد بار اگر كعبه ترک بردارد

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

روز پدر

مناسبت ها

یک لحظه مکث کن

چگونگی روز پدر در سایر کشورها

در بسيارى كشورها روز پدر، سومين يكشنبه ماه 
ژوئن در نظر گرفته شده است. اين روز در ادامه روز 

مادر و قدردانى از مادران است
روز پدر در آلمان: روز پدر در آلمان نسبت به ديگر 
كشورهاى جهان متفاوت است.روز عروج مسيح به 
آسمان به عنوان روز پدر در نظر گرفته شده است  

اين روز، تعطيلى رسمى است.
روز پدر در آمريكا: در آمريكا روز پدر در سومين 
يكشنبه ماه ژوئن جشن گرفته مى شود. اين روز 
اولين بار در 1۹ ژوئن 1۹10 در اسپوكين گرامى 
داشته شد.روز پدر به شكل امروزى آن از سوى 
سونورا اسمارت داد زاده آركانزاس ايجاد شد. پدر 
او ويليام جكسون اسمارت، يكى از كهنه سربازان 
تنها شش  به  او  بود،  آمريكا  دوران جنگ داخلى 
فرزندش را در اسپوكين بزرگ كرده بود.دختر او 
جارويز  آنا  تالش هاى  تاثير  تحت  بسيار  سونورا، 
براى  بود،  قرار گرفته  مادر  روز  انداختن  براى جا 
به عنوان  را  زادروز پدرش  او روز ۵ ژوئن  همين 
روز پدر معرفى كرد اما آمادگى الزم براى برگزارى 
به  مراسم  درنتيجه  نداشت  را  بزرگداشت  مراسم 

سومين يكشنبه ژوئن منتقل شد.
روز پدر در اسپانيا: روز پدر  در روز جشن يوسف 
مقدس، در 1۹ مارس گرامى داشته مى شود. در 
مغازه ها  از  بسيارى  و  بانک ها  مقدس،  روز  اين 
تعطيل اند.روز پدر در استراليا: مردم در استراليا، 
گرامى  را  پدر  روز  سپتامبر  يكشنبه  اولين  در 
هر  نيست.  عمومى  تعطيلى  روز  اين  مى دارند، 
براى  ويكتوريا  ايالت  شهرستان   ۳۲ در  ساله 
نقشى  اهميت  دادن  نشان  و  پدرها  بزرگداشت 

آن ها، جشنى برگزار مى شود.

چو الله از زمين عشق سرزد
به فرق هر بشر تاج ظفر زد

از آن كوكب كه ظاهر در سما شد
قمر در هاله عزت به سر زد

ز مادر زاده شد آن شب اميرى
كه دامان رشادت بر كمر زد
بشر شد كامكار و يار توفيق 
سعادت بر در هر خانه در زد

على بود آن كه در ترويج آيين 
صداى شير برهيجاى شر زد

نسيم خوش ز فروردين خبر داد
و باغ زردرا رنگ خضر داد

بشر را شور و شادى بود بسيار 
كزان دل اندرون سينه پر زد

گلى كه صبحگه از غنچه سر زد
چمن در بوستان را زيب و فر زد

سعادت گشت يار قوم آدم
از آن مسعود گامى كه قدر زد
چو آمد نوگل باغ امامت  
پيمبر بوسه بر او چون پدر زد

همان شاهى كه تيغ ذوالفقارش
به جان دشمنان دين شر زد

رجب را سيزده يومى كه بگذشت
مه بدر از فراز مكه سر زد-حبيب اله ناصح در سيزدهم رجب سال ۳0 عام الفيل، حادثه بس 

عجيبى رخ داد كه هرگز در تاريخ بشريت سابقه 
نداشته و بعد از آن نيز تكرار نشده است، و آن 
حادثه، به دنيا آمدن نوزادى است در درون خانه 
كعبه كه به نام على)ع(  اسم گذارى شد. مادر 
وى فاطمه، دختر اسد فرزند هاشم است كه جزء 
نخستين زنانى شمرده مى شود كه به پيامبر اكرم 
)ص( ايمان آورد و پيش از بعثت از آيين ابراهيم 
پيروى مى كرد. همين فاطمه زنى است كه 
سخت مورد احترام پيامبر اكرم )ص( بوده است.

مدرک حادثه
السالم  عليه  على  اميرمؤمنان،  آمدن  دنيا  به 
در درون خانه خدا فضيلتى است كه محّدثان 
شيعه و دانشمندان علم انساب آن را در كتابهاى 
خود نقل كرده اند و در ميان دانشمندان اهل 
تسنن گروه زيادى به اين حقيقت، تصريح و 
 آن را يک فضيلت بى نظير خوانده اند كه به

مالكى مى  اشاره مى شود:محمد  اى  نمونه   
به  مكه،  در  خدا  خانه  داخل  در  على  گويد: 
دنيا آمد. قبل از او كسى در داخل خانه خدا به 

دنيا نيامده بود و اين والدت فضيلتى است كه 
خداى بلند مرتبه على)ع( به آن اختصاص داده 
است، براى تجليل او و باال بردن مرتبه او و 

آشكار نمودن كرامت و بزرگوارى او.
مراسم نامگذاری

دنيا  به  خدا  خانه  درون  در  كه  نورانى  مولود 
آمده و چهار شبانه روز از او و مادرش با غذاى 
نيز  نام گذاريش  براى  پذيرايى شده،  بهشتى 
خداى خانه بايد تصميم بگيرد، نه پدر و مادر 
و يا پدربزرگ و مادربزرگ. و چنين هم شد، 
خداوند مّنت خويش را بر او كامل نمود و با 
از عالم غيب به گوش فاطمه مادر  جمالتى 
نام نهد.فاطمه بنت  او را چه  نوزاد رساند كه 
اسد مى گويد: پس هنگامى كه خواستم خارج 
شوم، هاتفى مرا ندا داد: اى فاطمه  به نام على 
نام گذارى كن! پس او على است و خداى علّى 
اَْعلى است كه مى گويد: به راستى، اسم او را 
از اسم خودم جدا ساختم و او را به ادب خود 
پرورش دادم و او را بر پيچيدگيهاى علم خود 
آگاه ساختم و او كسى است كه بر بام خانه من 

اذان خواهد گفت و مرا تقديس و تمجيد خواهد 
نمود. پس خوش به حال كسى كه او را دوست 
بدارد و اطاعتش كند و واى بر كسى كه او را 

دشمن بدارد و نافرمانى كند.«
راز والدت

آنچه مهم و ضرورى است كه جامعه اسالمى، 
اعم از شيعه و سنى به آن توجه نمايند، راز و 
فلسفه اين والدت در درون خانه خداوند و كعبه 
است. مريم با آن عظمت كه به تصريح قرآن 
معصومه است و فرزند او از پيامبران اولوالعزم 
او  به  فرا مى رسد،  او  زايمان  بود، وقتى درد 
دستور داده مى شود كه محراب و عبادتگاه را 
ترک گويد و به نقطه دوردستى پناه برد؛ چرا كه 
اينجا عبادتگاه است، نه زايشگاه؛ ولى فاطمه 
بنت اسد را به درون مقدس ترين عبادتگاه، 
ديوار  با معجزه  و  فرا مى خوانند  يعنى كعبه 
آمده كه  منابع  شكافته مى شود و در برخى 
خانه  وارد  كه  شد  الهام  اسد  بنت  فاطمه  به 
كعبه گردد.اگر به روايات امامت و واليت ائمه 
اطهار عليهم السالم مخصوصا اميرمؤمنان)ع(  

دّقت شود، در مى يابيم كه اساسى ترين شرط 
توحيد، واليت امامان معصوم است؛ چنان كه 
در حديث سلسلة الذهب و دهها حديث ديگر 
به آن تصريح شده است كه كلمه توحيد دژ 
كه واليت  به شرطى  است،  الهى  نفوذناپذير 
و امامت امامان در كنار آن باشد. اين از نظر 
فكرى و اعتقادى، و اّما از نظر رفتارى و عمل 
نيز اساسى ترين شرط قبولى اعمال، پذيرفتن 

امامت على عليه السالم و فرزندان اوست.
امام علی پدِر مهربان یتیمان

است،  اهميت  حائز  خدا  مردان  براى  آنچه 
خشنودى ذات پاک اوست، و اميرمومنان امام 
على )ع( مردى كه براى رضاى خدا چنان در 
جبهه جنگ شمشير مى  زند و پايمردى نشان 
مى  دهد كه هيچ پهلوانى را ياراى مقاومتش 
نيست، در نيمه  هاى شب چنان اشک مى  ريزد 
و بدرگاه خداوند زارى و سرانجام به حالت اغماء 
مى  افتد، گوئى كه ترسوتر از او يافت نمى  شود.
آرى او به هنگام خشم بر دشمنان خدا قاطع 
و  متواضع  آنقدر  يتيم  كودک  مقابل  در  ولى 

مهربان بود كه در برابر طفل يتيم روى خاک 
مى  نشست، دست مرحمت بر سر او گذاشته 
و آه مى  كشيد و مى  فرمود: بر هيچ چيزى 
مثل كودكان يتيم آه نكشيده  ام. چنانكه در 
وصيتنامه باشكوه خود فرمود: درباره يتيمان از 
خدا بترسيد. مبادا كه گرسنه بمانند و در جمع و 
جامعه شما تباه شوند من از پيامبر خدا شنيدم 
كه مى فرمود: اگر كسى يتيمى را، تا آنجا كه 
بى نياز شود، سرپرستى كند خداوند به پاداش 

اين كار، بهشت را بر او واجب مى كند. 
لزوم بهره گیری از سبک 

زندگی امام علی)ع(
هر  كه  گفت  بايد  روايات  و  آيات  به  توجه  با 
فردى اگر بخواهد سبک زندگى قرآنى اسالمى 
داشته باشد، بايد زندگى را از اميرمؤمنان على)ع( 
بياموزد. از نظر پيامبر)ص( هر كسى كه شيعه 
امام على)ع( شد و پا در جاى پاى ايشان گذاشت 
مى شود.  بهشت  وارد  و  شد  خواهد  رستگار 
بنابراين، الزم است تا هر مسلمانى سبک زندگى 

امام را بشناسد و براساس آن رفتار نمايد.

عارفانه روز

پيشانى حاجى شهر پينه بسته، دستان پدرم نيز 
همينطور ! بزرگتر كه شدم تازه فهميدم پدرم با 
دستانش نماز مى خواند ! به سالمتى همه پدرها

شما به آن چيزى مى رسيد كه به آن باور
 داريد. جايگاهى كه امروز داريد، ريشه 

در باورى دارد كه داشته ايد.

آنچه ما هر روز اينجا مى گوييم اين است
 كه موفقيت ما كامال بستگى به موفقيت
 هم گروه ها و موفقيت اجتماع مان دارد.

پدر جان ، با يک دنيا شور و اشتياق وضوى 
عشق مى گيرم و پيشانى بر خاک مى گذارم

 و خداوند را شكر مى كنم كه فرزند انسان بزرگ 
و وارسته اى چون شما هستم. 

                        

افقى: 1-  قرارداد يا سندي كه در 
آن عقد بيمه و شرايط آن نوشته 
شده باشد - نوعي خوراک محبوب 
چيره   - خانمها  ناخن  زينت   -۲
واحدي   -۳ بلند  گريه   - شونده 
عالمت   - فاني  دار   - سطح  در 
-  نوعي بازي ساده 4- عالمت 
نگارشى - گذاشتن - عيب و نقص 
۵- كم وزن - پيامبر شكيبا - آزاده 
و  جاه   - ساحلي  خانه  كربال 6- 
 - كوچک   -7 ناگهان   - جالل 
عصر و دوره - زاويه باز در هندسه 
8- زادگاه نيما - نام امام هشتم - 
فام - صداي افسوس ۹- ويراستار 
- البد -  مخفف هيچ 10- سيمان 
قديمي - جد پيامبراكرم )ص( - 
نيلبک 11- سكسكه - شهري در 
استان يزد - ابزار هيزم شكني 1۲- 
سبزي   - مدارک   - سفالي  كوزه 
خوشبو 1۳- شوق، شگفتي - به 
خشخاش گذارند -راننده اتومبيل 
- فلز سرچشمه 14- مرموزترين 
بيماري قرن - هاور كرافت - خيط 
ورز  از   - استكان  يار   -1۵ شده 

شهاي روي آب
ناقال -  و  آتشپاره  عمودي: 1- 
بيماري خاموش ۲- توانايي - يكي 
محل   - مسيح  حواري  دوازده  از 

و  اجتماع ۳- سرراست - سست 
تلفظ   - شيرين  شهد  حال-  بي 
منظره  خوش   -4 »د«  حرف 
خواننده  و  كوچک  اي  پرنده   -
ترويج   - مرطوب   -۵ دشنام   -
دهنده - كشنده بيصدا 6- ترشي 
آزمايشگاهي - غايب نيست - به 
آخر رسيده 7- از انجيلها - گلر اين 
فصل نفت آبادان - جار و جنجال 
آجر   - حق  ذات  به  اشاره   -8
نصفه - ناگزير - عزيز عرب ۹- 
عالم الهي - راه راست يافته - امر 

به شنيدن 10- كاشا ز حال تشنه 
خبر داشت!- ستاره شناس - ضد 
كساد 11- مقابل جزر - فعل امر 
از نگريستن - نوعي بيماري واگير 
-الغر  حيوانات  پروفسور   -1۲
بدهي   -1۳ ماهر  و  كاردان   -
- سالک و رونده - پشت سر - 
بادي  حرف همراهي 14- سازي 
- زيبايي و محبوبيت - مرطوب 
شيباني  ابراهيم  از  فيلمي   -1۵
و  فروتن  محمدرضا  هنرنمايي  با 

مهناز افشار - محرمانه

طراح: نسرین کاریجدول شماره 3755
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123456789101112131415
بابکساتییوجزاب1
الوباونابزینو2
زارهدراببانب3
یناملیددیتات4
رنوتسمسارمری5
ردهمرگاریتکر6
یلبمدردایبنا7
اکرشیواسمنابز8
نوناقکزنربوک9
هاساهلینسوغم10
ابیرداپژورنا11
یراوموگیماکن12
یروننسوتدکار13
ردیلهیتاهراوف14
یناوریشهدنامهت15

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

تجربه کنید.   09158668002

به تعدادی بازاریاب حضوری 
مواد غذایی جهت همکاری 

نیازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه 

32224957 - 09019151565

به تعدادی خیاط )خانم( 
جهت کار در دوزندگی بهاران 

نیازمندیم.
   32223370
09153618940

به دو نفر خانم جهت کار 
در آشپزخانه و یک نفر 

پیک موتوری با گواهینامه 
نیازمندیم.

  05632233088

به یک همکار برای توزیع و پخش
 لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.   

09158254172

به تعدادی راننده )آقا( با ماشین
 برای کار در آژانس نیازمندیم.

 09159369072
به یک کارمند بازنشسته 

خانم برای همکاری در مطب 
دندانپزشکی نیازمندیم. 

09301501544

طراحی و اجرای نمای آلومینیوم، 
اجرای تابلوهای تبلیغاتی و چلنیوم 

 09158619396

به یک نیرو آشنا به امور چاپ 
)چاپ سیلک(نیازمندیم.

 09397403828 - 32432811

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال راننده پایه 1     09153415704 - 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

سوپر مارکت با موقعیت بسیار عالي 
در بیرجند به صورت یکجا 

واگذار مي گردد.    09030669585

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

فروش منزل ویالیی مدرس 10  
تیمورپور 6، پالک 3

125 متر زمین ، 140 متر زیربنا در 
دو طبقه ، کوچه بسیار آرام و مسکونی 
فی: 250 میلیون   09153622715

سوپر مارکت با کلیه امکانات 
و موقعیت عالی با بیش از 25 سال 

سابقه کار در کوی شهید مفتح 
)معصومیه باال( به فروش می رسد.

09153623505

شرکت سیمین پالست ایرانیان استخدام می نماید
مدیر فنی و تولید  تخصص کامل به خط تولید pvc     3سال سابقه کار   1 نفر مرد 

حسابدار صنعتی    3 سال سابقه کار     1 نفر مرد
آدرس: بیرجند، میدان جماران، جنب کاشی سنجری 

 09154967459-09157200411

شرکت پخش مواد غذایی و شوینده 
در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی

 از بین جوانان فعال برای کار در محیطی پویا با حقوق و پورسانت عالی با شرایط ذیل
 در استان و سایر شهرهای مختلف دعـوت بـه همکـاری می نماید. 

2 نفر فروشنده بازاریاب آقا با روابط عمومی باال - 2 نفر فروشنده بازاریاب خانم 
با روابط عمومی باال  / مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

 ضمناً افرادی که دارای سابقه بازاریابی و رزومه کاری می باشند در اولویت قرار دارند.
محل ثبت نام: جاده هتل کوهستان ، شهرک رقویی ، نبش قیطریه 4

همراه داشتن یک قطعه عکس 4*3 الزامیست
32220138 - 32220146 - 09155619386

شرکت پخش زاگرس برای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط 
ذیل تعدادی بازاریاب، راننده دارای کارت هوشمند و توزیع کننده 

استخدام می نماید. حقوق ثابت + پورسانت + بیمه 
آدرس: شهرک صنعتی   تلفن: 32255380-1 - 09121752097

فروش آپارتمان در حال ساخت 
زیربنا حدود 100 متر ، تعداد طبقات 8 و 9 طبقه ، هر طبقه دو واحد 

کلیه واحدها 2 کله )شمالی و جنوبی( ، کلیه واحدها هال و پذیرایی دارای نور جنوب، زمین ملکی
شرایط پرداخت: 25 میلیون تومان نقدی ، 25 میلیون تومان دیگر طی چند فقره چک

 به صورت توافقی ، دارای 35 میلیون تومان وام مسکن
زیر بنا و قیمت قطعی نمی باشد و قابل تغییر است.

بیرجند حاشیه بلوار بقیه ا... )عج(، بعد از بقیه ا... 28 جنب تعاونی مسکن طلوع عدالت   
ساعت تماس: 17 الی 19      09195939128

سمسـاری مرتضـی  
خرید و فروش  لوازم منزل و اداری 

با باالترین قیمت 
    09159632924- امیرآبادیزاده

نیازمندیم
شرکت پخش مویرگی پارسیان با 14 سال سابقه فعالیت با برندهای معروف و خوش فروش 

جهت توسعه کادر فروش خود به شرح ذیل استخدام می نماید

حقوق ثابت اداره کار - بیمه - عیدی - حق سنوات - حق اوالد و ...
تلفن تماس: 32437650-056     09158345525  ساعات تماس: 7/30 صبح الی 14

محل کارشرایطعنوان شغل

بازاریاب 
خانم

روابط عمومی باال 
دیپلم به باال

ویزیت داروخانه ، سیسمونی ها 
و گالری ها در سطح شهر بیرجند

بازاریاب 
آقا

روابط عمومی باال -  پایان 
خدمت -  دیپلم به باال

ویزیت کلیه کارخانه ها ، ارگان های دولتی 
) ادارات ، بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مراکز نظامی و انتظامی (

بازاریاب 
آقا

روابط عمومی باال 
 پایان خدمت 
 دیپلم به باال

ویزیت داخل شهر و شهرستان 
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جام ریاست آفریقا/ 4 مدال زنان تکواندو ایران

آفریقا،  ریاست  جام  از  روز  نخستین  در  ایران  تکواندوکار  زنان 
شدند.  برنز  یک  و  نقره  یک  طال،  مدال  دو  کسب  به  موفق 
 339 حضور  آفریقابا  ریاست  جام  مسابقات  دوره  نخستین 
تکواندوکار از 34 کشور در مراکش آغاز شده است و به مدت 

دو روز ادامه خواهد داشت.

کسب دو سهمیه برای ایران در رقابت های جهانی 
تیراندازی با کمان لهستان

با کسب مدال طال در رقابت های کاپ  دو کماندار کشورمان 
آسیا در تایلند، سهمیه حضور در بازی های جهانی لهستان را 
از آن خود کردند.مرحله اول کاپ آسیا در تایلند روزهای اول تا 
ششم فروردین ماه امسال برای کسب آخرین سهمیه کمانداران 
با  تیراندازی  جهانی  رقابتهای  در  شرکت  برای  کامپوند  رشته 
کمان لهستان برگزار شد.رقابت ها تیراندازی با کمان لهستان از 

29 تیرماه تا 8 مردادماه امسال برگزار می شود.

تنیس روی میز قهرمانی آسیا
پیروزی قاطع زنان ایران مقابل ترکمنستان

را  آسیا  قهرمانی  رقابت  ایران  زنان  میز  روی  تینس  ملی  تیم 
به  ها   رقابت  کرد.این  آغاز  ترکمنستان  مقابل  قاطع  برتری  با 
میزبانی چین آغاز شد و تیم کشورمان در دو بخش انفرادی و 
تیمی مردان و زنان به مصاف حریفان خود می رود.در بخش 
تیمی زنان، نمایندگان کشورمان در نخستین دیدار با ترکنستان 

روبرو شده و به برتری سه بر صفر رسیدند.

مسابقات بین المللی تکواندو فجر
 در سطح استاندارد جهانی برگزار می شود

ایرنا -  هفتمین دوره مسابقات تکواندو جام باشگاههای آسیا 
و بیست و هشتیمن دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام 

فجر 24 تا 28 فروردین ماه جاری در ساری برگزار می شود.

کسب دو مدال طال و دو برنز 
حاصل تالش نمایندگان ایران در ازبکستان

قهرمانی  های  رقابت  در  بازی  9دور  از  پس  ایران  نمایندگان 
شطرنج نوجوانان آسیا در بخش استاندارد به میزبانی ازبکستان 
رده  قهرمانی  برنز رسیدند. رقابت های  دو  و  مدال طال  دو  به 
از  با حضور بیش  امسال  ماه  از 11 فروردین  های سنی آسیا 
و  آغاز شد  ازبکستان  تاشکند  در شهر  قاره کهن  بازیکن   400
ایران در رده های سنی  باز نوجوانان دختر و پسر  21شطرنج 

زیر هشت تا زیر 18سال نیز در این رقابت ها حضور دارند.

دیابتی ها سماق بخورند

مکیدن پودر یا دانه های آن برای تسکین 
عصبانیت  و  التهاب  گرمی،  دچار  افراد 
بیماران  به  آن  و خوردن  است  مفید  هم 
دیابتی و کسانی توصیه می شود که اوره، 
باالست.  خونشان  فشار  و  اوریک  اسید 
سماق برای بیماران دیابتی ماده خوراکی 
مفیدی محسوب می شود، یکی از عوامل 

دیابتی ها،  در  مختلف  عوارض  ایجاد 
ترکیب گلوکز با پروتئین  های بدن است 
و  تغییر ساختار شیمیایی  به  منجر  که 
می  پروتئین ها  این  نامطلوب  عملکرد 
شده،  انجام  های  پژوهش  طبق  و  شود 
سماق می تواند تا 81 درصد از بروز این 

عوارض پیشگیری  کند.

نسخه ای برای کاهش چربی خون

قرمز  گوشت  شده  انجام  تحقیقات  بر  بنا 
حاوی سطوح باالیی از چربی های خطرناک 
است که می تواند باعث غلظت خون و سخت 
پاک  شود.  شریان ها  و  رگ ها  دیواره  شدن 
کردن چربی مرغ و حذف پوست آن هم یکی 
از افزایش چربی  از راه های جلوگیری  دیگر 
خون است. با وجود آنکه بدن به اسیدهای 

چرب نیاز دارد، اما برخی از چربی ها می تواند 
برای سالمت بدن بسیار مضر باشد، چربی 
موجود در پوست مرغ هم یکی از چربی های 
مضر بوده و بهتر است قبل از مصرف حذف 
شود. داشتن یک رژیم غذایی بر پایه گیاهان 
فیبر و حبوبات می تواند در  و سبزیجات، 

کاهش چربی خون بسیار موثر باشد.

خواص درمانی سقز

در  مهمی  بسیار  نقش  سقز  جویدن 
دارد. گوارش  دستگاه  و  معده  پاکسازی 
برای  را رفع و  جویدن سقز بوی بد دهان 
هستند،  دهان  خشکی  دچار  که  افرادی 
جویدن مستمر آن توصیه می شود.به نظر 
بسیاری از دندانپزشکان، استفاده از خواص 
سقز برای سفیدی رنگ دندان ها و جلوگیری 

است.خوردن  مفید  بسیار  پوسیدگی  از 
شیره سقز در حالت ناشتا، باعث دفع سنگ 
کلیه خواهد شد.نرم کردن سینه و تسکین 
دردهای ریوی، از خواص سقز بوده به این 
خوراکی  صورت  به  سقز  پودر  از  منظور 
و  کردن  طرف  بر  می شود.جهت  استفاده 
ترک پوست و خارش آن سودمند می باشد.

آب سیب بهترین درمان برای استفراغ

عضو انجمن علمی طب سنتی ایران درباره 
روشهای درمان اسهال و استفراغ کودکان از 
منظر طب سنتی گفت: درمان ساده ای که در 
این مرحله می توان به کار برد، »آب سیب« 
است که هم تامین کننده آب و الکترولیت 
است و هم مقوی معده و بندآورنده استفراغ 
و اسهال است. در مطالعات نیز ثابت شده 

که مصرف آب سیب می تواند در مرحله حاد 
هم کالری بیشتری نسبت به آب و مایعات 
حاوی الکترولیت به بدن برساند و هم کودکان 
البته  دارند  آن  به  نسبت  بهتری  پذیرش 
به این شرط که مصرف مداوم آب میوه ها 
خود  که  باشد  نبوده  اسهال  دلیل  خود 

درمانی دیگر می طلبد.

برای  بارداری  دوران  در  مفید  غذایی  مواد 
زعفرانی:بسیاری  جنین:1.شیر  زیباترشدن 
شیر  از  بارداری  طول  در  باردار  مادران  از 
زعفران استفاده میکنند که بهتر است مقدار 
زعفران آن زیاد نباشد، چون در مقادیر باال 
شیره  میشود2.  سقط  خطر  افزایش  باعث 
یا  و  ندارید  بارداری  دیابت  شما  نارگیل:اگر 

به آن هم نیستید،  ابتال  به  حتی مستعد 
می توانید در برنامه غذایی خود از هسته 
روزانه  مصرف   .3 کنید  استفاده  نارگیل 
لیوان   3 تا   2 روزانه  باید  باردار  شیر:مادر 
ماهه  سه  در  مخصوصا  کند،  مصرف  شیر 
اول بارداری نوشیدن شیر را فراموش نکنید 
که برای رشد جنین الزم و ضروری است4.

مصرف تخم مرغ:تخم مرغ نیز دارای پروتئین 
بصورت  باردار  مادر  است  بهتر  و  باالست 
بارداری  دوم  ماهه  سه  در  مخصوصا  مرتب 
مصرف کند5. بادام و گردو:مادر باردار بهتر 
است مرتب بادام و گردو خشک شده و یا 
تازه را در برنامه غذایی خود بگنجاند 6. روغن 
باردار روغن مصرفی  مادر  است  زیتون:بهتر 

خود را با زیتون و دانه هسته انگور جایگرین 
 c کند7.پرتقال:این میوه سرشار از ویتامین
است و برای تقویت و کالژن سازی پوست 
جنین شما الزم است، پس در برنامه غذایی 
خود از این میوه استفاده کنید8. آناناس:این 
میوه سرشار از آهن و ویتامین C می باشد 

و توصیه می شود.

نقش تغذیه در زیبایی جنین

سیر و سالمت قلب و عروق

عروق  گرفتگی  و  شرایین  تصلب  از  سیر، 
خونی جلوگیری می کند و نوسانات قلبی 
حاصل از سردی بدن را التیام می بخشد.سیر 
داروی خوبی برای مبتالیان به دیابت و چربی 
خون باالست و قدرت سم زدایی و ضدعفونی 
کنندگی قوی دارد و تقویت کننده سیستم 
ایمنی بدن است و از بروز مشکالت پروستات 

در مردان و گرفتگی عضالت جلوگیری می 
باالیی  میزان  داشتن  دلیل  به  کند.سیر 
است.  فشارخون  کننده  تنظیم  پتاسیم، 
مبتالیان به پرفشاری خون اگر می خواهند 
تنها با خوردن سیر فشارخونشان را کنترل 
کنند نیز باید بدانند که این گیاه تنها یک 

داروی کمک کننده و مکمل درمانی است .

واژگونی تیبا در بشرویه حادثه آفرید

 35 در  تیبا  سواری  یک  واژگونی  با   : گفت  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
شدند.  بیمارستان  روانه  و  مجروح  نفر  سه  فردوس  به  بشرویه  جاده  کیلومتری 
سرهنگ حسین رضایی اظهار داشت : با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
بر وقوع واژگونی خودرو در محور بشرویه به فردوس بالفاصله نیروهای امدادی و 
کارشناسان پلیس به محل حادثه اعزام شدند .وی بیان داشت :مأموران با حضور 
ساکن  و  اهل  با سه سرنشین   تیبا  سواری  یک  کردند  مشاهده  حادثه  مجل  در 
اصفهان به علل نامعلوم از مسیر منحرف شده است که پس از برخورد با خاکریز 
این  در  که  است  شده  متوقف  چرخ  چهار  روی  پل  آبراه  در  سقوط  و  جاده  کنار 
سانحه سرنشینان خودرو که از ناحیه سر ، صورت و گردن دچار مصدومیت شده 
اند که توسط نیروهای امدادی اورژانس جاده ای شهید زارع به فردوس اعزام شدند.

مرگ چوپان 77 ساله در گل و الی بند خاکی

دهنو  روستای  اهالی  از  ساله   77 پیرمرد  جسد 
بندهای  از  یکی  الی  و  گل  در  دیهوک  بخش 
صبح  پیرمرد  شد.این  پیدا  روستا  اطراف  خاکی 
بیابانهای  به  گوسفندان  گله  با  همراه  دیروز 
پی  در  وی  خانواده  که  بود  رفته  روستا  اطراف 
به  روستا  اهالی  از  تعدادی  با  او،  بازگشت  تاخیر 
بدون  را  گوسفندان  گله  اما  رفتند  پیرمرد  دنبال 
 ، انتظامی،  نیروی  کردند.ماموران  پیدا  چوپان 
بندهای  از  یکی  الی  و  گل  در  را  چوپان  جسد 

کردند. منتقل  روستا  به  و  پیدا  خاکی 

۳7۱ کیلوگرم تریاک در دو عملیات پلیس خراسان جنوبی کشف شد

فرمانده انتظامی استان از کشف 371 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی خبر داد. سردار مجید 
در  عبوری  خودروهای  کنترل  هنگام  نهبندان  عربخانه  عملیاتی  پاسگاه  :مأموران  گفت  شجاع 
محورهای فرعی به یک خودروی سواری پژو 405  مشکوک شدند و با عالئم هشدار دهنده به راننده 
خودرو دستور ایست دادند .وی اظهار داشت :راننده خودرو به دستور توقف پلیس توجهی نکرد و با 
سرعت زیاد اقدام به فرار کرد که با تعقیب از سوی پلیس و چندین بار هشدار مأموران با استفاده 
از قانون بکارگیری سالح و اخطار هوایی،الستیک های خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خودرو 
متوقف شد.فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: با توقف خودرو ، راننده که به صورت پیاده 
متواری شده بود دستگیر شد و در بازرسی از خودرو 185 کیلوگرم تریاک در قالب 159 بسته کشف 
شد.سردار شجاع ادامه داد : در عملیاتی دیگر مأموران فرماندهی انتظامی سرایان از یک سواری تیبا 

در محور سه قلعه 186 کیلوگرم تریاک کشف و یک متهم دستگیر کردند .

فروشگاه پیراهن سرا تخصصی ترین مرکز ارائه پیراهن ساده، طرحدار، دوخت صنعتی تهران 
بیش از 100 مدل و 300 رنگ، شلوارهای پارچه ای، فاستونی در رنگ بندی مختلف 

می بادآدرس: پاسداران ، تقاطع 15 خرداد ، مقابل سوپر مارکت برادران پردلی      09155614081 - دلیری نیا ا گر روز پدر  در صورت
و سایز دلخواه   عدم رنگ 

پـس می گیریـم

مجتمع مسجد علی بن ابیطالب )ع(
 طبق روال همه ساله مراسم جشن میالد با سعادت آقا امیر المومنین 

را با برنامه های شاد و متنوع برگزار می نماید. 
از شیفتگان حضرتش دعوت می شود در این مراسم با شکوه شرکت فرمایند.

زمان: روز دوشنبه ۱۳96/0۱/2۱ بعداز نماز مغرب و عشاء
مکان: بلوار شهید بهشتی مسجد حضرت علی بن ابیطالب)ع(

سخنران جلسه:
 مدیر کل محترم سازمان تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

 حجه االسالم حاج آقا رضایی 
ضمناً به 30 نفر از حاضرین در جلسه و علی نام ها هدیه ای به قید قرعه اهداء خواهد شد.

مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب)ع( 

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن
که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 
تا نگویی یا علی رونق نگیرد هیچ کار

خجسته میالد با سعادت
 اسوه ایثار و رادمردی، 
یار و یاور بی پناهان 

و یتیمان 

حضرت علی )ع( 
مبارک باد.

موسسـه خیریـه دانش آمـوزان امـام علـی)ع(

متخصص در حمل بار و اثاثیه منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت  کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص اخالق، انصاف، 
کارخوب سرلوحه خدمات ماست

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

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک ۳ ماهه
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نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

 کاری برای اجرای اقتصادمقاومتی به 
معنای واقعی انجام نشده است

 
تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه با 
وجود داشتن ذخایر معدنی و منابع طبیعی زیاد اما 
مدیریت صحیح نداریم گفت: متأسفانه هنوز اقدامی 
در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی 

انجام نشده است.آیت ا... عبادی در دیدار با مدیران 
صالحین  طرح  قالب  در  اجرایی  دستگاه های  کل 
اظهار کرد: مقام معظم رهبری در مقطعی از زمان 
بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و این هنگامی 
ندا  بیرونی  به دشمنان  بیگانه  بود که خودی های 
اقتصادی  فشار  ایران  کشور  روی  اگر  که  دادند 
بیاورید، نفس انقالب به خرخره می افتد و عده ای 
هم در این میان در مقابل دشمن اظهار ضعف کردند 
و دشمن هم روی کشور ما زوم کرد و تحریم های 
اقتصادی را اعمال کرد. وی افزود: این زشت است 
که در کشور با وجود شعار اقتصاد مقاومتی اما در 
آن انواع اختالس، حقوق نجومی، دزدی، بیکاری 
تبدیلی درستی  اگر صنایع  و  باشد  و خام فروشی 
داشته باشیم و با کشورهای همسو ارتباطات فنی 
خوبی برقرار کنیم یک بیکار در کشور باقی نمی ماند. 
درصد   60 از  بیش  آمارها  طبق  گفت:  عبادی 
کارخانه ها تعطیل شده است و جوانان تحصیل کرده 
منتظر مدیرانی هستند که با مدیریت صحیحی خود 
زمینه اشتغال را فراهم کنند و این همان عمل خوب 
و صالح است و اگر این امر روی زمین باقی بماند هر 

چه نماز و روزه بگیریم همه بی فایده است.

آیلندهای بلوار جمهوری هم
 ترافیک را کم نمی کنند

حسینی- اواخر سال گذشته بود که شهرداری آیلند 
گذاری های وسط بلوار جمهوری را انجام داد. این 
کار، بازخوردها و انتقادات مختلف مردم را در پی 

داشت. در همین باره با صباغ، عضو شورای شهر در 
شورای ترافیک گفتگو کردیم که عنوان کرد: این 
طرح چند سال قبل با نظر مشاوران استانداری و راه 
و شهرسازی تصویب شد و شهرداری منتظر فرصت 
مناسبی بود تا این کار را انجام دهد. وی با اشاره 
به این که هدف جلوگیری از عبور عابران پیاده و 
دور زدن ماشین ها از وسط بلوار بود ادامه داد: بر 
همین اساس سه راه اسدی، میدان امام خمینی )ره( 
و میدان امام حسین)ع( برای ماشین ها و حداقل 
دو نقطه برای عابران پیاده باز گذاشته شده است. 
صباغ علت خط کشی نکردن خطوط عابر پیاده را 
تردد زیاد مردم در زمان اجرای طرح اعالم کرد و 
افزود: در اولین فرصت شهرداری باید این کار را 
انجام دهد و اگر نشود قطعا در وظیفه خود کوتاهی 
کرده است. وی با بیان این که مشکل ترافیک حتی 
با این طرح نیز کامل حل نمی شود اضافه کرد: 
مشکل اصلی این خیابان و مسیرهایی مانند معلم و 
مدرس، عبور اتوبوس های واحد است که می توان 
با قرار دادن پایانه ها در نقاط مختلف این مشکل 
را تا حدی حل کرد. این عضو شورای ترافیک با 
تاکید بر این که به عنوان کارشناس حتما بیشتر 
کردن تعداد نقاط عبور عابر پیاده و خط کشی را در 
شورا پیگیری خواهم کرد عنوان کرد: تعبیه مکانی 
برای عبور گاری های دستی با توجه به زیاد بودن 
تعداد آنان در بازار از دیگر مواردی است که باید 
درنظر گرفته شود. صباغ درباره مشکالت احتمالی 
تردد ماشین های آتش نشانی و اورژانس بیان کرد: 
باید تقسیم بندی و اطالع رسانی به این سازمان 
ها انجام شود تا هنگام پیش آمد مشکلی بتوانند 
با انتخاب بهترین مسیر با سهولت به مقصد برسند. 

حفاظت و سالمت جان مسافران
سرلوحه کار ایران ایر است

پی  در  بیرجند  شعبه  ایر  ایران  کل  مدیر  کاری- 
به  ایر  ایران  پروازهای  جاری  هفته  های  کنسلی 
خبرنگار آوا گفت: شرکت ایران ایر حامی حفاظت 
ایمنی مسافران  و  و سالمت جان مسافران است 
در سرلوحه کار این شرکت است.سمیع زاده افزود: 
هنگامی که یک ناوگان هواپیمایی به مشکلی برمی 
خورد ایران ایر نسبت به جایگزین هواپیمایی جدید 
اقدام می کند. و این تا زمان تعمیر کامل و مناسب 
بودن ناوگان از همه لحاظ ادامه دارد.وی با اشاره به 
اینکه در روز گذشته به علت نقص فنی هواپیما از 
هواپیمای جایگزین بزرگ ایرباس 300 که توانایی 
حمل 275 مسافر را دارد استفاده شد  ادامه داد: ولی 
برای امروز و پرواز روز جمعه ناوگان جایگزین پیدا 
نشد و باالجبار این پروازها کنسل شد.سمیع زاده 
انجام  موقع  به  پروازها  که  این  کرد:  نشان  خاطر 
شود و مسافران با آسایش و راحتی به مقصد برسند 
آرزوی کارکنان شرکت ایران ایر است ولی زمانی که 
ناوگان دچار مشکل می شود ایمنی مهمترین اصل 
برای شرکت می باشد و کنسلی از تهران ابالغ می 
شود و تا زمانی که حتی کوچکترین مشکلی باشد 

پرواز با هواپیمای مذکور انجام نمی شود.

مبارزه با باقی مانده های مواد دارویی 
و آالینده های در فرآورده های غذایی 

اولویت دامپزشکی

مدیرکل  خبری  نشست  دیروز  مالیی-صبح 
برگزار  اداره  این  جلسات  سالن  در  دامپزشکی 
شد.رفیعی پور ارزش تولیدات دام در استان را بسیار 

باال دانست به گفته وی ارز تولید طیور گوشتی در 
سال 250 میلیارد تومان ، مرغ تخم گذار 13 میلیارد، 
مرغ مادر)جوجه( 5 و  کبک، بلدرچین و بوقلمون 
نیز یک میلیارد تومان است.وی با بیان اینکه بالغ 
بر 70 درصد از محصوالت دامی تولیدی در استان 
مازاد است افزود:   امسال اولویت مااهمیت پدافند 
غیرعامل و مبارزه با باقی مانده های مواد دارویی 
ها  فرآورده  در  سنگین(  )فلزات  های  آالینده  و 
است.وی تاکید کرد: منشا ایجاد سکته و سرطان 
پور  رفیعی  است.  غذا  از  نکردن  استفاده  صحیح 
خاطرنشان کرد: سال گذشته27 میلیون کیلوگرم 
خوراک طیور از استان صادر شد و در حالی که این 
میزان در سال 94، 21 میلیون کیلوگرم بوده است.

مدیرکل دامپزشکی از فعالیت 760 واحد مرغداری 
در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 25 واحد 
مرغ بدون آنتی بیوتیک و 120 واحد نیز مرغداری 
قانون جوجه  گفته وی طبق  غیرمجاز هستند.به 
ریزی زیر10هزار قطعه مجوز داده نمی شود.وی به 
شیوع برخی بیماری های مشترک دامی در برخی 
استانها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه امسال برای 
سومین بار هیچ مورد مشکوکی از تب کریمه کنگو 
نداشتیم.رفیعی پور بیان کرد:در سال جاری  120 
از  میلیون تومان برای تأمین مایحتاج پیشگیری 
بیماری های مشترک بین انسان و حیوان به استان 

اختصاص داده شده است.

ثبت نام 17 هزار و 350 نفر 
در مراسم اعتکاف

تبلیغات  کل  اداره  فرهنگی  معاون  حسینی- 
اسالمی از ثبت نام 17 هزار و 350 نفر در مراسم 
اعتکاف در استان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد 
در 253 مسجد مراسم اعتکاف را خواهند گذراند. 
اکثر  این که  بیان  با  آوا  با  در گفتگو  آبادی  سلم 
ثبت نام کنندگان بانوان هستند اضافه کرد: مطابق 
در  است،  شده  رسانی  اطالع  تاکنون  که  آماری 
بیرجند 3 هزار و 200 نفر، قائن 2 هزار نفر، طبس و 
فردوس هرکدام هزار و 500 نفر ثبت نام کرده اند.

ساخت مهر شهر
 بدون پیش بینی فضا برای مدرسه  

 
و  آموزش  شورای  جلسه  دیروز  اسد-صبح  پور 
فرماندار  ریاست  به  بیرجند  شهرستان  پرورش 
وباحضور اعضا در محل  این اداره برگزار شد. یکی 
از مشکالت آموزش و پرورش در مهرشهر را نبود 
اراضی مناسب برای ساخت مدرسه عنوان کرد مدیر 
آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کودکان اوتیسم 
در مدارس استثنایی  تحصیل  می کنند ادامه داد: 
برای سال  تحصیلی آینده   فضاسازی و جانمایی 
این کودکان باید در اولویت قرار گیرد.سجادی نژاد 
با یادآوری انتخابات پیش رو و حضور فعال آموزش 
و پرورش در حوزه های اخذ رای از افراد ی که به 
نوعی در این کار دخیل هستند تشکر کرد.رضایی 
رییس ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان هم ضمن 
مسافران  نوروزی  اسکان  روند  از  گزارشی  ارایه 
افزود:یک پایگاه مستقر در دبیرستان شهید راشدی 
و 14 آموزشگاه دیگر در این زمینه فعال بوده اند   
که تعداد فرهنگیان اسکان داده شده 1227 خانوار 
و 4615 نفر واسکان داده شده های  غیر فرهنگی 
209خانوارو 747نفر بوده اند.در ادامه سجادی نژاد 
از برگزاری نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز 
چی   قلم  اجتماعات  سالن  در  فروردین   26 شنبه 
بیرجند  خبر داد و افزود: ما به کمک خیرین مدرسه 
ساز برای رفع محرومیت از روستاهای اطراف بیرجند  
نیازداریم.زمانی نماینده اداره نوسازی شهرستان نیز،  
طرح مدارس امن یا ایمنی مدارس را جزو مصوبات 
 2 بینی  پیش  درخواست  دانست.و  جشنواره  این 
دبیرستان دخترانه و پسرانه را در علی آباد لوله مطرح 
کرد .نماینده اداره نوسازی ضمن اشاره به مصوبات 
قبلی شورا  رسیدگی به 28 روستایی که به دالیل 
مختلف از قبیل خشکسالی و مهاجرت به شهر خالی 
از سکنه شده و مدارس روستا بالاستفاده مانده را 
خواستارشد و پیشنهاد داد  این مدارس را به اهالی 
اجاره یا واگذار شود .سجادی نژاد یکی از مشکالت 
آموزش و پرورش در مهرشهر را نبود اراضی مناسب 
داد:پیش  ادامه  و  برای ساخت مدرسه عنوان کرد 
بینی نشدن فضای مناسب  برای ایجاد مدرسه یکی 
از مشکالت این منطقه ازشهر است. وی با اشاره به 
اینکه برای یک مدرسه 6 کالسه 2500 متر زمین 
الزم است راه حل این مشکل را حضور یک نماینده 
حل  پایان  در  دانست.وی  شهری  جامع  طرح  در 
مشکالت مالی و معنوی معلمان بازنشسته در هفته 

معلم را به مصوبات  این جلسه اضافه کرد. 

»بهاري« به عنوان مدیر کل روابط عمومی استانداری منصوب شد

غالمی-طی حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبي ، عباسعلي بهاري به عنوان مدیر کل روابط عمومي استانداري منصوب شد. در این حکم اظهار امیدواري 
شده است، با اتخاذ تدابیر مناسب در مسیر تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران ، اندیشه هاي واالي بنیانگذار انقالب اسالمي و رهنمودهاي رهبر 

معظم انقالب حضرت آیت ا... العظمي خامنه اي»مدظله العالي« و برنامه هاي دولت تدبیر و امیدتالش نموده و در انجام وظایف محوله موفق و موید باشد.

مالیی-رئیس مجمع نمایندگان استان عنوان 
کرد: همچنان به آمار نرخ بیکاری  معترضیم  
چون در استان بیشتراز میانگین کشور بیکار 
به رزم  را  استان  اقتصادی در  است. وی کار 
درجبهه جنگ تشبیه کرد و گفت: سختگیری 
مجوز  صدور  در  اجرایی  های  دستگاه  های 

کسب و کار قابل قبول نیست.

4 ساعت سفر زمینی رئیس جمهور
به شهرستان درمیان

عصر شنبه اولین شورای اداری امسال با حضور 
استاندار، معاونان وی و  رئیس مجمع نمایندگان 
استان با محوریت گزارش عملکرد دستگاهی 
و  معدن   ، صنعت   ، جهادکشاورزی  اجرایی 
تجارت ، اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی و 
ارائه برنامه های سال جاری در سالن آمفی تاتر 
استانداری برگزار شد.پرویزی با اشاره به سفر 
رئیس جمهور به استان بیان کرد: 4ساعت سفر 
زمینی رئیس جمهور به درمیان فرصتی مناسبی 
را  بود و مسائل و مشکالت استان  برای من 

برای دکتر روحانی تشریح کردم.

تا  استان  درمانی  بهداشتی  نیاز 
20سال دیگر رفع شد 

وی با بیان اینکه در این هفته با جهانگیری 
دیدار خواهم کرد  رئیس جمهور  اول  معاون 
افزود:استان توانایی اجرای پروژه های جدید 
را  خود  تمرکز  تمام  مدیران  باید  و  ندارد  را 
دهند. قرار  تمام  نیمه  های  پروژه  اتمام  به 
بالغ  مدت  این  در  براینکه  تاکید  با  پرویزی 
حوزه  در  مالی  کمک  تومان  بر100میلیارد 
3پروژه  کرد:  خاطرنشان  گرفتیم  بهداشتی 
درحال  دیگری  بهداشتی  و  درمانی  کوچک 
تکمیل است وبا وجود پروژه های قبلی نیاز 

استان تاحدود20سال دیگررفع خواهد شد.

باالی  های  طرح  به  تسهیالت 
فیزیکی/دستور  پیشرفت  40درصد 

ویژه استاندار
استاندار عنوان کرد: بعد از 7ماه پیگیری برای 
فوالد قاین 17میلیون یورو ابالغ شده است و 
تمام مدیران شهرستانی و استانی برای تسهیل 
از  در روند طرح های توسعه ای کارخانه ها 
داشته  را  الزم  همکاری  خوسف  چدن  جمله 

باشند.وی با تاکید براینکه در حوزه کشاورزی 
و دیگر حوزه ها باید صدور مجوز تسهیل شود 
یادآورشد: استعالم های بی جایی وجود دارد 
که باید حذف شود.پرویزی با اشاره به اینکه 
بیشتری  کمک  خرد  های  اشتغال  به  کمک 
به اقتصاد و معشیت مردم می کند گفت: به 
زودی به طرح های پیشرفت فیزیکی باالی 
خواهدشد.استاندار  داده  تسهیالت  40درصد 

به  سال  یک  از  ها  بانک  کرد:پرداختی  بیان 
این  از  مدیران  است  یافته  افزایش  دوسال 
ها  بانک  و  کنند  استفاده  محدود  فرصت 
سختگیری نکنند.وی به فرمانداران دستور داد 
تا کشاورزانی که خسارت دیده اند را شناسایی 
کنند تا غرامتشان پرداخت شود و هیچ دلیل 

دیگری برای تعویق ،پرداخت وجود ندارد.

  حق الزحمه برای اعضای شوراهای 
روستاها

به  تا  داد  هشدار  دولتی  مدیران  به  استاندار 
یا  اداری محسوس  های  مکان  در  وجه  هیچ 
یا  شود  مطرح  انتخابات  موضوع  نامحسوس 
کنند.پرویزی  مردم دخالت  روند تشخیص  در 
هستیم  قانون  مجری  فقط  کرد:ما  بیان 
و  کنیم  فراهم  را  مردم  مشارکت  زمینه  وباید 
نداریم.وی  را  مردم  انتخاب  در  دخالت  حق 
ثبت  در  رغبتی  کرد:438روستا  خاطرنشان 
نام شورا ها نداشتند و اگر اینها ثبت نام نمی 
کردند در 50درصد از روستاهای استان انتخابات 
برگزار نمی شد.استاندار با تاکید براینکه اعضا 
از عضویت در شوراها راضی نیستند و بخش 
عمده نارضایتی ها به ما برمی گردد دستور داد 
تا حق الزحمه ای برای شوراهای روستاها تعیین 
شود.پرویزی از تخصیص 7/5درصد اعتبارات 

استان های بزرگ به استان های کمترتوسعه 
یافته خبرداد و بیان کرد: اعتبارات این استان ها 

را از 20درصد به5/ 12 درصد رسانیدیم.

 7میلیارد تومان تسهیالت
 به مشاغل خانگی

در ادامه جلسه سنجری مدیرکل تعاون ، کار 
و رفاه اجتماعی نیز بیان کرد: نرخ مشارکت 

میانگین کشوری 30 است اما در استان ما 38 
است.وی افزود:در اعالم نرخ بیکاری ما فقط 
سخنگو هستیم . اعالم کنم  بحثی است اعالم  
نکنم بحثی دیگر. اما به هر حال میانگین نرخ 
اعالم   10/7 گذشته  سال  در  استان  بیکاری 
است. 12درصد  کشوری  میانگین  اما  شده 

به مشاغل  تاکنون  براینکه  تاکید  با  سنجری 
تومان  500میلیون  و  7میلیارد  خانگی 
تسهیالت اعطا شد، خاطرنشان کرد:4هزار و 

300مجوز خانگی صادر شده است.

تعهد اشتغال 
در استان 8 هزار نفر اعالم شد

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  عنوان 
کرد: بالغ بر 7 هزار و نفر در سال گذشته وارد 
بازار کار شدند که تعهد اشتغال ما 7 هزار و 
860نفر بوده است که بین 22دستگاه اجرایی 
تقسیم شده بود.وی تاکید کرد: برای دستگاه 
می  انجام  آزمایی  راستی  هم  اجرایی  های 
رصد  سامانه  در  توانند  می  مردم  که  شود 
طبق  اینکه  بیان  با  کنند.وی  مشاهده  را  آن 
سال  طبق  ما  ششم  بودجه  برنامه  قانون 
تعهد می کنیم  را  ایجاد 8هزار شغل  گذشته 
و هدف ما کاهش 1 درصد نرخ بیکاری است 
باید  اعتبارات  اخذ  برای  یادآورشد:فرمانداران 

اسناد باال دستی و برنامه های امسال خود را 
اعالم کنند تا بتوان منابع جذب کرد.

سرمایه گذاری میلیارد تومانی دولت 
این  دیگر  سخنران  معادن   اکتشاف  در 
شورای ادامه شهرکی رئیس سازمان صنعت، 
کرد:  بیان  که   بود  استان  تجارت  و  معدن 
بالغ  تاکنون  معدنی  ذخایر  شناسایی  برای 
منابع  توسعه  بخش  از  تومان  بر42میلیارد 
معدنی و طرح های اکتشافی و به طور کلی 
بالغ بر65 میلیارد تومان طرح ژئوفیزیک هوایی  
توسط سازمان توسعه و تجهیز معادن کشور در 
استان هزینه شده که نتایج مطالعات اکتشافی، 

پیدایی معادن غنی از آهن و طال است.

دستور ویژه رئیس جمهور
 برای سیمان باقران

شرکت   6 گذاری  سرمایه  و  حضور  وی 
برجام  نتیجه  را  استان  در  معدنی   تخصصی 
تومان  550میلیون  بر  بالغ  افزود:   و  دانست 
گذاری  سرمایه  مستعد  نقاط  شناسایی  برای 
ساخت  برای  زودی  به  که  است  شده 
می  مذاکره  وارد  معدنی  فراوری  کارخانجات 
شویم.شهرکی با اشاره به سفر رئیس جمهور 
گفت: به دستور ایشان 14میلیارد تومان برای 
سرمایه در گردش و 6میلیارد تومان به صورت 
وثیقه به سیمان باقران اختصاص خواهد یافت.
رئیس سازمان صمت افزود: پروژه زغال کک 
تا  20میلیاردتومان  اعتباری  کمک  با  طبس 
پایان نیمه اول امسال به بهره برداری وایجاد 
300 نفرشتغال و کارخانه فوالداسفنجی قاین 
بااعتبار  است  دولتی  آن  سهم  49درصد  که 
17میلیون یورو و ایجاد 600 نفرشتغال تا پایان 

سال به بهره برداری خواهد رسید.

 تسهیالت به واحد های صنفی کوچک /
و  تولید  رونق  ای  برنامه  از  دیگر  یکی  وی   
اعتبار  با  4پروژه  اجرای  را  استان  در  اشتغال 
بیان  کرد.شهرکی  اعالم  تومان  730میلیارد 
کرد: 12طرح دیگر هم با اعتبار 2هزار میلیارد 
تومان و ایجاد اشتغال برای 2 هزار و 500نفر 
و  صنعت  سازمان  شد.رئیس  خواهد  انجام 
های  واحد  به  تسهیالت  پرداخت  از  معدن 
با  کرد:  عنوان  و  خبرداد  هم  کوچک  صنفی 

مقامات  های  پیگیری  و  وزیر صنعت  دستور 
در  دولت  سهام  از  2درصد  استانی  ارشد 
گردد. برمی  استان  به  سنگ  زغال   کارخانه 

توجه دولت
 به تامین زیرساخت ها است

رئیس  مطلق  پور  ولی  جلسه  دیگر  سخنران 
بود که دراین جلسه  سازمان جهاد کشاورزی 
برای  تسهیالت  تومان  264میلیارد  جذب  از 
کشاورزان خبرداد و عنوان کرد:این مبلغ معادل 
30درصد از اعتبارات 10سال گذشته است.وی 
با تاکید براینکه بیشترین توجه دولت به تامین 
از 97میلیارد تومان  افزود:  زیرساخت ها است 
شده  مصوب  حوزه  این  برای  که  ملی  اعتبار 
بود 64میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

ولی پور مطلق از اجرای طرح کاداستر در حوزه 
کشاورزی خبرداد و بیان کرد: این طرح تاکنون 
شده  اجرا  استان  اراضی  از  هکتار  20هزار  در 
بندی  دسته  را  اعتبارات  کرد:  تاکید  است.وی 
کرده اند و نسبت به هر حوزه ای که نیاز به رشد 

داشته پول تزریق می شود.

تعهد اشتغال 
در هر شهرستان معرفی شود

امیرحسنخانی رئیس مجمع نمایندگان استان 
نیز در این جلسه خطاب به مدیران بیان کرد: 
ما که در بین مردم هستیم آمارها غیراز این 
ما   انتخابیه  حوزه  در  اینکه  بیان  با  است.وی 
ایجاد اشتغال احساس نمی شود افزود: اشتغال 
دستگاه  همه  حال  درعین  اما  ندارد  متولی 
اجرایی کار خود را می کنند و کسی پاسخگو 
نیست.! وی گفت: اگر قرار است همان تعهد 
اشتغال سال گذشته را بکنید پس شعار سال 
که تولید و اشتغال است بی معنی می شود.  
تعداد  دستوردهد  تا  خواست  استاندار  از  وی 
تعهد اشتغال در هر شهرستان مشخص شود 
و ی افزود:به ما نمایندگان مجلس و مدیران 
تولید  برای رونق  تا  بگویید  بخش خصوصی 
و ایجاد اشتغال چه کار کنیم؟امیر حسنخانی 
بخش  کاران  کم  و  متخلفان  باید  داد  ادامه 
خصوصی معرفی شوند تا مردم بدانند چه می 
با  بایدهمراه  هم  مردم  کرد:  تاکید  گذرد.وی 
مسئوالن کار کنند تا فرهنگ کار توسعه یابد. 

)Ava.news14@gmail.com(

کمیته  جلسه  اولین  گذشته  روز  قوسی-صبح 
اشتغال و سرمایه گذاری بیرجند در سال جدید 
به ریاست فرماندار برگزار شد. زنگنه سرپرست 
مدیریت کار فرمانداری بیان کرد: آخرین آمار 
نفوس شهرستان و استان را دراختیار داریم ولی 
هنوز آنالیز جمعیت فعال و جمیعت ده ساله ابالغ 
نشده است و وضع نیروی انسانی شهرستان با 
توجه به آمار سرشماری سال 1390 می باشد. 
آمار سرشماری سال 90،  ادامه داد: طبق  وی 
جمعیت شاغل در بیرجند 70206 نفر و جمعیت 
بیکار 6194 نفر بوده اند. آخرین نرخ بیکاری در 
زمستان 95 برای استان هم 10.7 اعالم شده 
است. زنگنه، دبیر جلسه اولین دستور کار جلسه 
را وضع عملکرد پرداخت اعتبارات اشتغال زایی 
بهزیستی و کمیته امداد شهرستان اعالم و افزود: 
کمیته امداد منطقه یک 14میلیارد و 650 میلیون 
ریال اعتبار داشته اند که از این مقدار 116 طرح 
به مبلغ 14 میلیارد و115 میلیون ریال به بانک 
ها معرفی شده است و بانک ها هم 74 طرح 

به مبلغ 8میلیارد و 815 میلیون ریال تسهیالت 
پرداخت  معنای  به  این  که  اند  کرده  پرداخت 

60 درصد اعتبارات کمیته امداد می باشد. وی 
اضافه کرد: تقاضا داریم طرح های معرفی شده 
به بانک ها، اگر قابل پرداخت هستند، پرداخت 
شود  داده  برگشت  صورت  غیراین  در  و  شود 

دبیرجلسه  شود.   معرفی  جایگزین  طرح  تا 
و  دو 14میلیارد  منطقه  امداد  داد: کمیته  ادامه 

50میلیون ریال اعتبارات داشته اند و 93 طرح 
به مبلغ 11میلیارد و 250 تومان معرفی کرده اند. 
برای 55 طرح به مبلغ 7میلیارد و 190 میلیون 
ریال تسهیالت پرداخت شده است که این به 

می  اعتبارات  کل  پرداختی  درصد   51 معنای 
باشد. همچنین اعتبارات اشتغال زایی بهزیستی 
شهرستان 5میلیارد 350 میلیون ریال می باشد 
که 35 طرح به مبلغ 4 میلیارد و 130 میلیون 
بانک ها معرفی شده است و 31 طرح به  به 
مبلغ 373 میلیون تومان با درصد پرداخت 70 
درصد به متقاضیان پرداخت شده است. زنگنه 
اضافه کرد: در سال 95 صندوق کار آفرینی امید 
3میلیارد و 27میلیون تومان اعتبار پرداخت کرده 
است که مربوط به مشاغل خانگی، خوداشتغالی، 

کارفرمایی و طرح های پشتیبان بوده است. 
در سال جدید

 باید 10هزار شغل ایجاد کنیم
وی بیان کرد: دستور کار دوم جلسه در مورد 
ثبت شاغلین سامانه رصد و تعهدات اشتغالی 
های  دستگاه  توسط  گذشته  سال  در  که 
بر  لذا  باشد.  می  است،  شده  پیشنهاد  اجرایی 
این اساس در سال گذشته 2107 شغل برای 
شهرستان ابالغ شد که تا 30 اسفند ماه سال 

گذشته 2099 نفر اشتغال ثبت سامانه رصد شد 
و این به معنای تحقق نزدیک به 100 درصد 
باشد.  می  اجرایی  های  دستگاه  اشتغال  تعهد 
وی توضیح داد: این ها مواردی است که خود 
دستگاه های اجرایی و ادارات کل تعهد کرده و 
به استانداری اعالم کرده اند. زنگنه ادامه داد: 
امسال باید 10هزار شغل در استان باید ایجاد 
کرده  اعالم  اجرایی  های  دستگاه  به  و  کنیم 
ایم که تعهداتی را که می توانند محقق کنند 
را اعالم بکنند. آخرین دستور کار جلسه وضع 
مشاغل خانگی شهرستان بود که در این باره 
زنگنه توضیح داد: تعداد مجوزهای صادرشده 
از ابتدای سال 90، 6486 طرح بوده است. در 
مجموع اعتبارات اختصاص داده شده 82 میلیارد 
و 460 میلیون تومان بوده است. وی افزود: در 
سال گذشته اعتبار مشاغل خانگی نداشته ایم. 
در پایان جلسه فرماندار مقرر کرد تا ده روز آینده، 
بانک ها مابقی طرح های معرفی شده را بررسی 

و هر چه سریعتر پرداخت یا برگشت دهند. 

  کار اقتصادی در استان برابرنبرد در جبهه جنگ  

رئیس مجمع نمایندگان  با انتقاد از سختگیری در صدور مجوزهاعنوان کرد  :

  سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال است اما تعهد8هزار نفراشتغال بی معناست!

در کمیته اشتغال شهرستان بیرجند مطرح شد:

نظارت  هیأت های  اجرایی  دبیر  قاسمی- 
بیان  با  استان  اسالمی  شورای  انتخابات  بر 
انتخابات شورای شهر   ، دارد   احتمال  اینکه 
شود،  برگزار  الکترونیکی  روش  به  بیرجند 
گفت: در حدود 150 شهر که اعضای شورای 
الکترونیکی  انتخابات  باشد،  نفر   9 یا   7 آنان 
در  گذشته  روز  غیرتی  بود.محمدرضا  خواهد 
نظارت  هیأت های  رؤسای  گردهمایی  جلسۀ 
بخش  مراکز  اسالمی  شوراهای  انتخابات  بر 
و شهرستان های استان، اضافه کرد که هنوز 
مشخص  استان  در  رأی  اخذ  شعبات  تعداد 

معلوم  انتخابات  از  قبل  هفته  یک  و  نشده 
گذشته  سال  خالف  بر  همچین  شد،  خواهد 
 10 هر  برای  و  داشت  نخواهیم  سیار  شعبۀ 
صندوق نیز 15 نفر ناظر حضور خواهند داشت.

برای  نفر   678 و  هزار   5 استان  در 
شورای شهر و روستا ثبت نام کردند

دبیر اجرایی نظارت بر انتخابات شورا بیان کرد 
که در انتخابات شورای شهر و روستا 5 هزار 
و 678 نفر ثبت نام کردند و از این تعداد برای  
از  افزود:  است.غیرتی  و 966 کرسی  هزار   2

نفر  تعداد ثبت نام شده ها 4 هزار و 995  این 
برای  هم  نفر    683 و  روستا  شورای  برای 
نفر  شهر می باشند.وی تصریح کرد که 140 
هم برای شورای شهر بیرجند ثبت نام کردند و 
باالترین درصد مشارکت را طبس و کمترین 

آن را آرین شهر داشته است.

وابستگی سیاسی اعضاء هیأت نظارت 
ممنوع

دبیر اجرایی نظارت بر انتخابات شورا با اشاره به 
اینکه همه فکر سیاسی دارند، تأکید کرد که ولی 

وابستگی سیاسی آشکار برای هیأت های نظارت 
کاماًل ممنوع است و باید فارغ از تمایالت حزبی 
اعتماد  بتوانند  کامل  آرامش  با  مردم  تا  باشند 
کنند و نتیجۀ انتخابات را قبول داشته باشند.
اعضاء  طرفی  بی  کرد:  نشان  خاطر  غیرتی 
اصل کار است و اگر کسی وابستگی خاصی 
نظارت  هیأت  در  جایی  باشد  داشته  به کسی 
سببی  یا  نسبی  وابستگی  اگر  حتی  و  ندارد 
افراد این هیأت ها و یا ناظران بر صندوق ها با 
کاندیدها، مشخص شود باید کناره گیری کنند.

به گفتۀ وی وظیفۀ شورای اسالمی مدیریت 

شهری و روستایی است و کار سیاسی جایگاهی 
انتخابی  افراد  صالحیت  و  ندارد  شوراها  در 
رؤسا  و  است  خورده  گره  مردم  سرنوشت  با 
باید به این مسئله توجه کنند و نظارت کیفی 
دهند. قرار  خود  کار  اصل  را  قانون  مبنای  بر 

)Ava.news18@gmail.com(

احتمال برگزاری انتخابات شورای شهر بیرجند به روش الکترونیکی 

نمره ضعیف بانک ها در پرداخت اعتبارات
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امام علی علیه السالم فرمودند:
ِقیَمُه کلَّ امِری ٍء َما یحِسُنُه

قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است
 که به خوبی می تواند انجام دهد.

)بیان و التبین ص 179(

واکنش وزیر ارتباطات روحانی به
 نشست خبری و بیانیه های احمدی نژاد

بیانیه های  و  مورد صحبت ها  در  واعظی  محمود 
گفت:  یازدهم  دولت  به  خطاب  احمدی نژاد  اخیر 
تخریب  دنبال  به  انتخابات  آستانه  در  متاسفانه 
به  ادامه داد: اجماعی هم  ارتباطات  هستند. وزیر 
وجود آمده است که همه با هر تفکری که کاندیدا 
می شوند یک هدف بیشتر ندارند و آن، این است 
که آقای روحانی را تخریب کنند. وی یادآور شد: 
اظهارات احمدی نژاد تنها فرار رو به جلو است. او 
می خواهد بگوید من هم هستم و فراموش نشده ام 

و به نظر کاندیداتوری بقایی هم جدی نیست.

  شکایت دادستان از احمدی نژاد و بقایی

فرارو نوشت: شکایت حجت االسالم محمد جعفر 
و  نژاد  احمدی  از  کشور،  کل  دادستان  منتظری 
بقایی به جریان افتاده است. به گفته یک منبع آگاه 
بقایی و محمود  از حمید  از دالیل شکایت  یکی 
احمدی نژاد به خاطر تبلیغات زود هنگام انتخاباتی 
است که خالف قانون است. در همین خصوص 
گفت:  کشور،  کل  دادستانی  در  آگاه  منبع  یک 
دادستان کل کشور از کسی شکایت نداشته و خبر 
مبنی بر شکایت حجت االسالم منتظری از رئیس 

جمهور سابق و معاون ایشان کذب است.

  میرسلیم: معاونان و برخی وزرا را زمان 
تبلیغات انتخابات معرفی می کنم

نامزد حزب موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری 
می گوید: معاونان رئیس جمهور و چند وزیر اصلی 
می کنم.  معرفی  انتخابات  تبلیغات  زمان  در  را 
میرسلیم گفته است: هیئت دولت ما دارای آرمان و 

اهداف کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود.

محمدی: بیانیه آقای قالیباف به معنای 
انصراف از کاندیداتوری نیست

عضو هیئت رئیسه جمنا گفت: آقای قالیباف گفته 
این  و  ندارم  کاندیداتوری  برای  درخواستی  من 
حرف درستی است. محمدی اضافه کرد: بگذارید 
صریح بگویم نه آقای قالیباف و نه هیچ کدام دیگر 
بسته  امید  آنها  به  دیده  رنج  مردم  که  آقایانی  از 
اند، حق ندارند چنین تصمیمی را به تنهایی بگیرند 
مطمئن  من  گفت:  محمدی  گرفت.  نخواهند  و 
هستم مقصود آقای قالیباف درست فهمیده نشده 
آن چیزی  با  ای عمیق  فاصله  نهایی  و وضعیت 

خواهد داشت که در ظاهر به نظر می رسد.

وعده   جدید و بنزینی -  انتخاباتی بقایی

حمید بقایی در ادامه وعده های انتخاباتی خود این 
بار بنزین را مورد توجه قرار داده است و از مردم 
خواسته که کارت بنزین خود را نگه دارند. بقایی فعال 
 به همین توصیه بسنده کرد و اظهار داشته است :
    مسجد جامع سرایان                                                                    عکس : ایرناعکس روز  بنزین سفر هم در دولت آینده برقرار خواهد بود.

رویترز: برخی از سران اصولگرا مانند 
الریجانی پشت روحانی ایستاده اند

رویترز نوشت: گروه های سیاسی اصولگرای ایران، 
نفوذ  و  روحانی صاحب قدرت  رئیسی، یک  آقای 
جمهوری  ریاست  آتی  انتخاباتی  مبارزات  برای  را 
در  دارند  و سعی  اند  انتخاب کرده  این کشور  در 
این انتخابات او را جایگزین حسن روحانی، رئیس 
جمهور میانه روی ایران کنند. با این حال، برخی 
علی الریجانی  از جمله  اصولگرا  از سران جریان 
رئیس مجلس ایران حمایت شان را از روحانی که 
آینده است  برای چهار سال  به دنبال رای مجدد 
دوره  در  روحانی  اند.  کرده  اعالم  طور ضمنی  به 
اول ریاست جمهوری خود روابط با غرب را بهبود 
توافق  با  را  المللی  بین  های  تحریم  و  بخشید 

هسته ای سال ۲۰1۵ از میان برداشت.

تحلیل بلومبرگ از نقش رئیسی در انتخابات

 بلومبرگ با اشاره به این که ابراهیم رئیسی می 
ها  نظرسنجی  و  کند  متحد  را  اصولگرایان  تواند 
روحانی  یک  حضور  اعالم  نوشت:  دهد،  تغییر  را 
برجسته اصولگرا در رقابت های انتخابات ریاست 
داد  تغییر  را  ایران  در  رقابتی  فضای  جمهوری 
ریاست  انتخابات  های  رقابت  به  رئیسی  آمدن  و 
جمهوری ایران که قرار است ۲9 اردیبهشت برگزار 
شود، می تواند مخالفان حسن روحانی را در آستانه 
ریاست  به  وی  مجدد  انتخاب  قدرتمند  چالش 

جمهوری، با یکدیگر متحد کند.

واکنش رئیس بانک مرکزی
 به وعده یارانه 250 هزار تومانی بقایی

رئیس کل بانک مرکزی در مورد اظهارات بقایی 
گفت:  تومانی  هزار  یارانه ۲۵۰  پرداخت  بر  مبنی 
کاماًل  رقم  این  است  عجیب  من  برای  خیلی 
فریب کارانه است. من به راحتی به عنوان رئیس 
کل بانک مرکزی به شما می گویم پرداخت چنین 
این  است  راحت   البته  نیست.  پذیر  امکان  رقمی 
تومان  میلیون  یک  را  یارانه  کند  ادعا  بیاید  فرد 
می کنم اما تنها حرف است حتی اگر بتواند این 
را هم پرداخت کند آثار آن در اقتصاد بسیار منفی 
نمی گذارد.  مردم  رفاه  در  تاثیری  و  بود   خواهد 
سیف  افزود: این که فکر کنیم حقوق مردم را 1۰ 
برابر کنیم حتماً زندگی آنها بهتر می شود درست 
نیست. قطعاً کاال و خدمات ده برابر افزایش قیمت 
پیدا می کنند و چیزی عاید مردم نمی شود. به نظر 

من این وعده ها جز فریبکاری چیز دیگری ندارند.

شهردار مشهد : شاید احساس تکلیف کنم

مورد  در  مشهد  شهردار   ، مرتضوی  صولت  سید 
حضورش در نشست »جمنا« گفت : من نه رئیس 
ستاد آقای رئیسی هستم و نه کار ستادی انجام 
داده ام بلکه فقط پیام رسان بوده ام. وی افزود: شاید 
احساس تکلیف کرده و در عرصه انتخابات کمک 
کنم و در چارچوب قانون فعالیتی انجام دهم اما 
اگر خالف قانون عمل شد، تذکر بدهید و برای این 

امر از مرخصی خود استفاده خواهم کرد.

پیشنهاد ناطق نوری درباره مدت ریاست جمهوری

 ناطق نوری، بار دیگر حمایت خود را از کاندیداتوری 
حال  عین  در  و  کرد  اعالم   9۶ انتخابات  در  روحانی 
قبال  افزود:  ناطق  هستند.  مردم  کننده  انتخاب  گفت: 
بهتر  جمهور  رئیس  کنم  می  تاکید  باز  و  بودم  گفته 
است دوره ۸ ساله خود را طی کند تا بتواند کارهایی 
که مانده است را تمام کند ضمن اینکه به اعتقاد من ، روحانی موفق بوده 

است از این رو در انتخابات از او حمایت می کنم.

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نوروزی  دیدار  در  اسالمی  انقالب 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، با اشاره 
روحیه  تضعیف  برای  دشمن  برنامه  به 
مردم، مسئوالن و نیروهای مسلح و القای 
گفتند:  نمی توانیم«،  و  »نمی شود  روحیه 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
به  نفس،  اعتماد  و  خدا  بر  توکل  با  باید 
روز به روز توانایی ها و ظرفیت های خود 
را افزایش دهند و با ابتکار و همت بلند، 
کمبودها و خألها را جبران کنند. فرمانده 
کل قوا با تأکید بر لزوم ارتقای روزافزون 
توان عملیاتی و سازمانی نیروهای مسلح، 
خاطرنشان کردند: کمبودهای مالی نباید 
باشد و همان گونه  پیشرفت  برای  مانعی 
وجود  با  مقدس  دفاع  دوران  در  که 
کمبودهای فراوان، یک جنگ طوالنی با 
پیروزی قاطع و بدون جابجا شدن حتی 
رسید،  پایان  به  کشور  مرز  از  متر  یک 

امروز نیز می توان با ابتکار و همت بلند، 
انقالب  رهبر  کرد.  برطرف  را  کمبودها 
اسالمی با اشاره به حمله آمریکا به سوریه 

امکان پذیر  هدف  با  ها  تحلیل  برخی  و 
نشان دادن این اقدام در نقاط دیگر دنیا، 
افزودند: جنایت، تجاوز، تخطی و تعدی 
کاماًل از آمریکایی ها بر می آید و در نقاط 
اما  کرده اند  را  کارها  این  نیز  دنیا  دیگر 

انجام  جرأت  آنها  که  است  این  مسئله 
داشت؟  خواهند  کجا  در  را  کاری  چنین 
اسالمی  جمهوری  کردند:  تأکید  ایشان 

حرف  گونه  این  با  که  است  داده  نشان 
میدان  از  غلط،  کارهای  و  بی ربط  های 
مسئوالنی  و  مردم  و  نمی رود  در  به  
بر  توکل  با  دارند،  اعتقاد  انقالب  به  که 
عقب  تشرها  و  تهدیدها  مقابل  در  خدا، 

عقب نشینی  بر  بنا  اگر  زیرا  نمی نشینند، 
و  درماندگی  دچار  کشور  امروز  بود، 
بود. شده  تمدنی  و  روحی  ورشکستگی 

حضرت آیت ا... خامنه ای در ارزیابی اقدام 
اخیر آمریکا در تهاجم نظامی به سوریه 
کردند،  آمریکایی ها  که  کاری  افزودند: 
اشتباه و خطایی راهبردی است و آنها در 
حال تکرار خطای گذشتگان خود هستند.

ایشان خاطرنشان کردند: مسئوالن قبلی 
آمریکا داعش را به وجود آوردند یا به آن 
در  نیز  کنونی  و مسئوالن  کردند  کمک 
آن  نظیر  گروهی  یا  داعش  تقویت  حال 
هستند. رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه خطر این گروه ها در آینده گریبان 
افزودند:  گرفت،  خواهد  را  آمریکایی ها 
اروپا امروز به خاطر غلطی که در تقویت 
و  است  گرفتار  داد،  انجام  ها  تکفیری 
و  ندارند  امنیت  خیابان  و  خانه  در  مردم 
آمریکا نیز در حال تکرار همان غلط است.

برنامه دشمن القای احساس »نمی شود و نمی توانیم« در مسئوالن است
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح:

رسیدن اصولگرایان به نامزد واحد کار آسانی نیست

خصوص  در  اسالمی  موتلفه  حزب  دبیرکل  حبیبی، 
رسیدن به یک نامزد واحد و ائتالف در بین اصولگرایان 
برای انتخابات ریاست جمهوری آتی گفت: البته برای 
نیست  آسانی  کار  داریم که  قبول  اصولگرایان  ائتالف 
این که نشدنی باشد، این نظر را قبول نداریم و معتقدیم 
این کار سخت شدنی است. وی ادامه داد: ما نامزد موتلفه را خواهیم داشت و 

تالش خواهیم کرد که آسیبی به اصل ائتالف هم وارد نشود.

با صدور بیانیه ای ؛ رئیسی رسما وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد
آمده  رئیسی  بیانیه  از  اعالم کاندیداتوری کرد. در بخشی  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  بیانیه ای رسما  انتشار  با  رئیسی  حجت االسالم 
است که ایران اسالمی بن بست ندارد و کلید واقعی حل مشکالت حضور و اراده مردم برای تحول در مدیریت اجرایی کشور است. در این 
بیانیه آمده است : اینجانب به پشتوانه بیش از دو دهه تجربه مدیریتی در سطح کالن همچنین تعامل و نظارت بر ساختارهای مختلف ملی و 
 رویارویی مستقیم با مفاسد و نواقص موجود در سازمان ها و دستگاه های مختلف اجرایی، نسبت به ریشه های مسایل کشور و گرفتاری های

مردم آگاهی و اشراف یافته ام و عمیقًا معتقدم این وضعیت قابل تغییر است و به مدد الهی امکان بازگشت تحرک، نشاط و رونق به زندگی مردم وجود دارد.

قابل توجه مردم شریف استان خراسان جنوبی  به اطالع می  رساند سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای رفاه حال
 هم استانی  های گرامی، طرح تنظیم بازار میوه را با فروش پرتقال به قیمت 3900 تومان برای مصرف کننده نهایی کماکان ادامه می  دهد

 لذا پیرو اطالعیه  های قبلی، لیست عوامل فروش دارای بنر مخصوص عامل توزیع میوه به شرح ذیل اعالم می  گردد.
تلفن تماس آدرس نام و نام خانوادگی شهرستان ردیف

09153614998 فلکه دوم سجادشهر رمضان کیکاووسی بیرجند 1
09159639653 خیابان آوینی نبش خیابان یاسمن محمد خسروی بیرجند 2
09151633099 بازار پاسداران مسلم ملک ابادی بیرجند 3
32437829 خیابان غفاری بین12 و 14 علی قاسمی بیرجند 4

09159655817 بازار غفاری غالم بجدی بیرجند 5
09159611693 سه راه اسدی محمد جعفری بیرجند 6
09153620761 مابین چهارراه طوس و فلکه ولی عصر )عج( علی زنگویی بیرجند 7
09905643519 معصومیه پاسبان بیرجند 8
093711841910 خیابان بهشتی نبش چهارراه حبیب کرم زاده بیرجند 9
09159629186 بین معلم20و30 امیر برزگانی بیرجند 10
0915160682 خیابان 15خرداد نبش پاسداران محمد پردلی بیرجند 11
09159622114 بلوار مسافر روبروی سازمان اتوبوسرانی ابوالفضل برجسته بیرجند 12
09159647096 موسی بن جعفر )ع(  سید جواد احمدی بیرجند 13

09364725346 توحید16 حسن هیبتی بیرجند 14
09391996605 خیابان 15 خرداد نبش حجاب رضا بهروزی )جمالی( بیرجند 15

2212943 خیابان صمدی نبش خیابان قائم )عج( سید هادی موسوی بیرجند 16
09155624629 روبروی مسجد صدیقه طاهره )س( بی بی زهرا حسینی بیرجند 17
09151601037 بیست متری دوم شرقی مدرس حسین مرادی بیرجند 18

09365236950 خیابان طالقانی روبروی بانک ملی صولتی-خرشادیزاده بیرجند 19
09370278456 نبش امامت4 حمید پامرغی بیرجند 20

2229486 مطهری6 چهار درخت عباسعلی مهدوی بیرجند 21
09151603589 خیابان آوینی - نارنج محمد شبان بیرجند 22
09156657802 بیست متری دوم غربی علیرضا حسینی القار بیرجند 23
09156660266 چهارراه استقالل مهدی جوقه ساالر بیرجند 24
09156670624 فلکه طالقانی سید علی رمضانی بیرجند 25
09159639927 نبش چهار راه جوادیه علی زاهدی بیرجند 26
09157219767 حاشیه میدان امام حسین )ع( جواد دهشیبی بیرجند 27
09153618657 بین کارگران22و24 اکبر دادرس بیرجند 28
09159616578 سایت اداری مهدی بخشی بیرجند 29

حاشیه فلکه سوم مدرس شرکت تعاونی روستایی بیرجند بیرجند 30
مهرشهر بین جنت7و9 شرکت تعاونی روستایی قائم بیرجند 31

09155630446 امیرآباد - حاشیه جاده بیرجند- خوسف محمد نژاد بیرجند 32
09158626308 خیابان محالتی بین مدرسه و توحید عادل امیاری فورگ بیرجند 33
09399609316 توحید 5 مهدی نظری بیرجند 34
09151641070 مهرشهر حسن مرغی بیرجند 35

09153618715 نبش حاجی آباد 9  حسین حاجی ابادی بیرجند 36
09151606374 خیابان مدرس - ابتدای بیست متری اول محمدرضا ملک ابادی بیرجند 37
09368764201 بلوار رجایی حسین محمدی بیرجند 38
09158650690 بلوار رجایی محمد خسروی بیرجند 39
09155610017 خیابان نارنج 6 علیرضا رحمتی بیرجند 40

09155248054 بلوار انقالب - روبروی مرکز بهداشت هادی عدالت پناه بشرویه 41
09159346139 بلوار انقالب - نبش انقالب 9 محمد قدیر زاده بشرویه 42
09155346139 بلوار انقالب احمد توکلی بشرویه 43
09159651599 خیابان مالعبدا...- جنب حسینیه نجفی اکبر حسین زاده اول بشرویه 44
09158341713 ابتدای خیابان مجتهد بشروی رضا عباسیان بشرویه 45
09153660259 بلوار انقالب - نبش انقالب 9 سید حسین مفتاح بشرویه 46
09153344288 بلوار امام خمینی - نبش کوچه 9 حسن نادی افشار بشرویه 47
09155635031 بلوار امام خمینی- نبش خیابان حسینیه محدحسین نادری فشار بشرویه 48
09153599508 بلوار امام خمینی- روبروی بانک ملی مهدی فدکی بشرویه 49
09158199011 ارسک محمد قربانی بشرویه 50

09153353964 ارسک غالمرضا رحیم کریمی بشرویه 51
09158640719 -32475084 خیابان باهنر محمدرضا صحرا نشین خوسف 52

32474411 خیابان شهید حسین فهمیده ابراهیم حیدری خوسف 53
32473576 خیابان امام رضا )ع( 2 حسین نجفی خوسف 54

09155639330 حاشیه میدان امام مهدی باقری خوسف 55
09155616595 -32473290 نبش بهشتی شرکت تعاونی روستایی ابن حسام خوسف 56

09155616065 اسدیه - خیابان راهداران حسن سلمانی درمیان 57
09153614576 اسدیه - خیابان غدیر ناصر یونسی درمیان 58
09151606591 اسدیه - خیابان غدیر9 علیرضا یونسی درمیان 59

09159643675 اسدیه - شهرک- فلکه مولوی عبدالعزیز عنانی درمیان 60
09151607864 قهستان - جنب نانوایی قاسمی حسین سوزنی درمیان 61
09154972632 قهستان - جنب بانک صادرات محمدعلی قادری درمیان 62
09155628837 طبس مسینا - بلوار وحدت احمد حاجی زاده درمیان 63
09153617353 طبس مسینا - بلوار وحدت برات سیفی درمیان 64
09158613683 گزیک - روبروی بانک ملی عبدافاروق رضایی درمیان 65
09153635781 گزیک - سه راهی عزیز آباد یونس یعقوبی درمیان 66
09155660817 خیابان امام خمینی مهدی مهدوی سرایان 67
09153661105 خیابان شهید مطهری مجتبی خاوری سرایان 68
09157241725 جنب مصالح فروشی زینبی مجید روشن سرایان 69
09154989014 حاشیه میدان آزادی محسن محمدی سرایان 70
09157214212 آیسک - خیابان مطهری محمد عباسی حسین آباد سرایان 71
09157215237 سه قلعه - خیابان امام خمینی جواد کافی سرایان 72
09151647074 خیابان شهدا غالمعلی راستگو )مرتضی ابولی( سربیشه 73
09153623563 خیابان شهدا مهدی نجمی پور سربیشه 74
09151639780 خیابان جانبازان حسین شفیعی سربیشه 75
0915664095 میدان امام محسن شفیعی سربیشه 76

خیابان امام حسین )ع( مرتضی مودی سربیشه 77
09159892089 مود - خیابان امام خمینی حسین ملک آبادی سربیشه 78
09153611731 مود - خیابان امام خمینی محمدعلی وظیفه نظام سربیشه 79

09157557559 مود - خیابان امام خمینی محمد عباسی سربیشه 80
09158629835 خیابان آزادی محمد رجبی پور سربیشه 81
09152611151 خیابان شهدا رضا راستگو سربیشه 82
09151642082 درح محمد علی سیروسی سربیشه 83
09131554047 خیابان واعظ طبسی غالمرضا یوسفیان طبس 84
09131571401 خیابان امام رضا )ع( احمد زیتونی طبس 85
09140688134 کوچه شهید وقایی غالمحسین موذنی طبس 86
09139703086 خیابان خرمشهر علی طالبی طبس 87
09133729365 دیهوک رحمت اله رزم آزما طبس 88
09133597981 دیهوک علیرضا جعفرنیا طبس 89
09133572748 عشق اباد محمد علی علی آبادی طبس 90
09133737022 عشق اباد سید مصطفی جوادی طبس 91
09159349818 اسالمیه خیابان امام خمینی-جنب نانوایی ریگی زاده جواد فوالدی فردوس 92

32724679 خیابان انقالب غالمحسین یوسفیان فردوس 93
09155343253 چهارراه معلم محمدرضا کنعانی فردوس 94
09153340002 خیابان خرمشهر رضا جیحون فردوس 95
09158345096 پنج راه حسین برزگر فردوس 96
09156033249 پنج راه حسین جیحونی فردوس 97
09153345255 اسالمیه - خیابان امام خمینی - چهارراه شهدا حمیدرضا رییسی فردوس 98
09159341558 خیابان حافظ سید رضا جوادی فردوس 99
09103050242 خیابان انقالب علی نژاد هوشنگ فردوس 100
09390633812 بلوار بعثت شمالی جواد رزاقی فردوس 101
09158340065 اسالمیه- خیابان امام خمینی- جنب کافی نت آریا هاشم محبوب فردوس 102
09155615945 شهرک  زعفرانیه محمدعلی عبدالهی قاینات 103
09159653653 بلوار  سیمان شهر علی بازکرد قاینات 104
09157752797 خیابان جانبازان سمانه شیر نژاد قاینات 105

پنجشنبه  بازار نجم الدین چدانی قاینات 106
09153633310 میدان تره بار محمد عرب خزایی قاینات 107
09154964398 میدان امام خمینی علیرضا نخعی قاینات 108
09153637401 شهر حاجی آباد مرجان عابدینی )صفر علی اکبری( زیرکوه 109
09155615329 خیابان شهید رجایی مهدی هاشم زهی نهبندان 110
09151645931 خیابان شهدا علیرضا هاشم زاده نهبندان 111

09153633372 خیابان شهید رجایی حسن افشاریان نهبندان 112
09151645829 کوی الغدیر حمیدرضا رضاپور نهبندان 113
09158618110 خیابان هاشم پور صغری زینلی نهبندان 114
09159630239 شوسف علیرضا مالکی نهبندان 115
09153639929 دهک محسن سعیدی نهبندان 116

سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی -  اتحادیه شرکتهای تعاون روستایی استان خراسان جنوبی


