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سرمقاله

مقام معظم رهبری:
انتخابات از افتخارات ملت ايران و مايه

عزت ، قدرت ، روسفيدي و سربلندي در دنيا است

آيت ا... نوری همدانی:
انتخابات امتحان برای ما و مردم است 

و همه وظيفه دارند و مکلف به حضور در آن هستند

محسن کوهکن:
صداوسيما در ايام انتخابات

به منزله مرغ عزا و عروسی است

تابش: روحانی نامزد اصلی اصالح طلبان است /  واعظی آشتيانی: امکان حمايت   اصولگرايان از روحانی وجود دارد / اگر توانايی رفع مشکالت  اقتصادی را نداريد، شعار ندهيد / ثبت نام جهانگيری تصميم اصالح  طلبان بود حتی اگر روحانی موافق نباشد  / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

صفحه ۷

در راه استان
آب 

مجوز اجرای 
مناقصه صادر شد

آغاز اولين کنفرانس ملی فرصت ها و محدوديت های سرمايه گذاری در حوزه صنعت استان

مقاالت روی کاغذ  نیازمند عملیاتی شدن
استاندار :  واگذاری پيمانکاری  احداث راه آهن تاپايان سال انجام می شود / معاون اقتصادی استاندار: مامسئوالن موظفيم پا به پای توليدکننده برويم  /  صفحه ۷

خيز سياسيون برای تصاحب 
کرسی های شورای شهر
* مهر آئین

این روزها بررسی فهرست نامزدهای شورای شهر 
کاربیرجند حاکی از صف آرایی ... ) ادامه در صفحه ۲ (

زه 
 سب

س :
عک

مدیر کل فنی و حرفه ای استان : 

مردم از سرمايه گذاری دولت
 رايگان استفاده کنند

صفحه ۷

انفجار جمعیت و  انشعابات غیرمجاز 
عامل کمبود آب در حاشیه شهربیرجند

صفحه ۷

که گمان داشت که اين گونه سفر خواهی کرد

سی و یکم فروردین مصادف با سومین سالگرد خزان
 همسر ، فرزند و خواهر عزیزمان 

سمیـرا نـداف مقـدم 
را امروز پنجشنبه 96/1/31 بر سر مزارش به سوگ می نشینیم.

خانواده های: نداف مقدم ، افتاده )فتاده(

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق روز افزون شما بزرگوار 

را در مسئولیت جدید خواستارم.

مهندس سعید رضایی-  دارالشفاء خیریه حاج محمد یاوری سربیشه

به اطالع مؤدیان محترم مالیاتی می رساند:  
امروز آخرين مهلت تسليم و ارسال فهرست اطالعات معامالت فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون ماليات های مستقيم دوره پاييز و زمستان سال 1395 برای کليه اشخاص حقوقی 

دولتی و غير دولتی و اشخاص حقيقی )مشمولين بندهای الف و ب ماده 95 )ق.م.م( می باشد. لذا کليه اشخاص مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه 
سازمان امور مالياتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir نسبت به ارسال يا تکميل اطالعات معامالت فصلی خود اقدام نمايند.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی       
   ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

يادبود
گرچه گاه زمان گرد فراموشی می پراکند

اما دردها را نمی زداید، یادها را کمرنگ نمی کند
 و جاهای خالی را پر نخواهد کرد

فروردین ماه یادآور نهمین سال درگذشت امید زندگی مان

 زنده یاد محمد رضا علی زاده 
را گرامی می داریم. ياد و خاطره اش جاودان 

خانواده های علی زاده

ضمن تشکر و قدردانی از کلیه ادارات، سازمان ها، شرکت ها و 
سروران ارجمند که در مراسم تشییع و تدفین و سوم پدر عزیزمان 

حاج شیر محمد غیرتی 
همراه غم و اندوه مان بودند به اطالع می رساند:

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی
 امروز پنجشنبه 96/1/31 از ساعت 3/30 الی 4/30 

بعدازظهر در محل مجتمع فرهنگی مذهبی ابن حسام 
)واقع در طالقانی 13( برگزار می گردد 

حضور شما بزرگواران موجب تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح آن عزیز خواهد بود.

خانواده های: غیرتی، ساالری، چهاردهی، هنرمندفر، ضابطی، اسماعیلی 
و سایر فامیل وابسته 
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است،  سیجس یَا یگذار ٍیسزما یمىاسة تزا اریتس یمسرن فزصت یگلراوٍ َا  »  

« تاالتز اریتس ییاي اضتغال س سیمصزف آب کمتز ي تًل  

 
 آگهی فزاخًان مىاقصٍ عمًمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبیر
 

 

 
 : در وظز دارد یخزاسان جىًب یشزکت آب مىطقٍ ا

جُت  یاس ازارٌ تعاين،کار ي رفاٌ اجتماع تیوسثت تٍ اوتراب ضزکت ياجس صالح یمزحلٍ ا کی یفزاذًان مىالصٍ عمًم كیطز اس
 ان،یفززيس، سزا ه،یلا زجىس،یت یي ازارات مىاتع آب ضُزستان َا سزجىیيالع زر ت یضامل زفتز مزکش یي وگُثاو یثاویپطت ،یامًرذسمات

 .سیالسام وما 1396( زر سال یصًرت حجم ٍ)ت ٍیوُثىسان، طثس ي تطزي
 :مىاقصٍ گذار یي وشاو وام

 32445590-4  تلفه–30 پاسساران –ران اپاسس اتانذی – زجىسیتٍ آزرس ت یذزاسان جىًت یضزکت آب مىطمٍ ا 
  :پزيصٌ مشخصات

 ان،یفززيس، سزا ه،یلا زجىس،یت یي ازارات مىاتع آب ضُزستان َا زجىسیيالع زر ت یضامل زفتز مزکش یي وگُثاو یثاویپطت ،ی: امًرذسماتالف
  1396( زر سال ی)تٍ صًرت حجم ٍیوُثىسان، طثس ي تطزي

  یذزاسان جىًت ی: کارفزما: ضزکت آب مىطمٍ اب
 :یمتقاض ماوکارانیپ طیشزا
 اسیمًرز و یسمف مال ٍیزر رضتٍ ي پا تیاستان محل فعال یاجتماعرفاٌ ي اس ازارٌ تعاين، کار  تیصالح یگًاَ: زاضته الف
 زر زي سال گذضتٍ یسی: وساضته ساتمٍ ذلع ب
 یماٌ ضمس 12اوجام ذسمات  یىیت صی: مست پز

 :ارجاع کار ىذیشزکت در فزآ هیي مبلغ تضم وًع
ماٌ اعتثار تٍ وفع ضزکت آب مىطمٍ  3حسالل  یزارا الیي پاوصس َشار ( ر ًنیلی)َطتصس ي زياسزٌ م 812.500.000 شانیمعتثز تٍ م هیتضم

 یذزاسان جىًت یا
  :اسىاد مىاقصٍ لیي تحً افتیسمان ي مهلت در محل،
اسىاز  افتیجُت زر ىسٌیوما یي معزف یکتث یتا تماضا 04/02/1396 یيلت ازار انیتا پا 31/01/1396 دیاس تار یمتماض  یَا ضزکت

 .ىسیتٍ آزرس فًق الذکز مزاجعٍ وما یذزاسان جىًت یضزکت آب مىطمٍ ا یي امًر لزارزازَا یمثلغ اسىاز تٍ زفتز فى شیمىالصٍ پس اس يار
 .ذًاَس تًز 19/02/1396مًرخ  سٍ ضىثٍصثح ريس  8اسىاز: حساکثز تا ساعت  لیتحً مُلت
 زفتز حزاست ي امًر محزماوٍ ،یزاسان جىًتذ یاسىاز : ضزکت آب مىطمٍ ا لیتحً مکان

 :پاکات ییجلسٍ باسگشا یي محل بزگشار خیتار
 .ذًاَس تًز یذزاسان جىًت یزر محل زفتز لزارزازَا ضزکت آب مىطمٍ ا 19/02/1396مًرخ  سٍ ضىثٍصثح ريس  10 ساعت

  :اسىاد افتیالسم جهت در مذارک
ضمارٌ    ثایاسىاز ي ارسش افشيزٌ( کٍ تایس تٍ حساب س ىٍیپىج َشار( ریال )ضامل َش چُل ي ي )پاوصس 545.000تٍ مثلغ  یشیيار صی: فالف

 یکارتُا كیحساب َا اس طز ٍیياریش )کل یذزاسان جىًت یوام ضزکت آب مىطمٍ اتٍ  زجىسیت یضعثٍ مزکش یتاوک مل  2175082197005
  .اسىاز تٍ زفتز  لزارزازَای ضزکت  تحًیل گززز افتیام زرتاضس( ي رسیس آن َىگ یلاتل پززاذت م یا مىطمٍعضً ضتاب زر محل آب 

 معتثز ییتٍ َمزاٌ کارت ضىاسا یوامٍ کتث ی: ارائٍ معزفب

نجات آب 
 کشاورزی

 در گرو آگاهی
 و حضور همگانی

به مناسبت اولین سالگرد آسمانی شدن همسری فداکار 
مادری مهربان و خواهری دلسوز

مرحومه کنیز  یتیمی 
فرهنگی بازنشسته  )همسر ابراهیم علیزاده(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/1/31 از ساعت 4/15 الی 
5/15  بعدازظهر در محل هيئت محترم ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی 

روح آن مرحومه و  تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد بود.

 خانواده های: علیزاده ، یتیمی ، فرزادنیا ، افشون ، صالحی منش ، خزاعی ، پروینی  
کرمانی ، نخعی ، طاهری ، رمضانی ، عباسی و سایر بستگان

یک شرکت معتبر با زمینه فعالیت مکمل های خوراک 
دام و طیور نیاز به استخدام یک نفر بازاریاب با تجربه 

و با روابط عمومی باال دارد. 
۰۵۶۳۲۴۳۹۳۴۹ -۰۹۱۵۲۶۹۹۸۱۵

 مراسم  هفتمین روز درگذشت  مادری مهربان، فداکار و دلسوز

مرحومه منیژه جگری
         )همسر مرحوم محمد علی بیکی(

امروز پنجشنبه   96/1/31 از ساعت  15:00 الی 16:00 
در محل حسينيه  امام  رضا )عليه السالم(  واقع  در رجايی 1

 برگزار می شود، حضور شما سروران  عزیز باعث  شادی  روح
  آن  مرحومه  و تسلی  قلوب  بازماندگان   خواهد بود.

خانواده های: بیکی ، صحرایی ، قوی ، زیبا ، دستگردی ، اسماعیلی ، فگار 
فراری ، شبان ،کارکن ، رحیمی ، دوستی ، خسروی  و سایر بستگان



پنجشنبه*31 فروردین 1396 * شماره 23763

 ارائه بسته غذایی جدید به نیازمندان و مددجویان در فصل بهار

ایسنا- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از دو میلیون خانوار بسته های امنیت غذایی 
اسفندماه خود را دریافت نکرده اند گفت: مشموالن تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند از بن کارت های خود با مراجعه به 

فروشگاه های معین خرید کنند.به گفته میدری قرار است در فصل بهار یک بسته جدید حمایت غذایی توزیع شود.

ابالغ حداقل و حداکثر
 حقوق کارکنان شهرداری ها 

حداقل  گفت:   آبادی  حسن  محمد  ایسنا- 
 ۶ میزان  به  شهرداری  ها  کارکنان  حقوق 
 ۶/۶۰۰/۰۰۰( ریال  هزار   ۶۰۰ و  میلیون 
فوق  احتساب  با  که  شده  تعیین  ریال( 
نظام  قانون   ۶ ماده  موضوع  العاده های 
هماهنگ پرداخت کارکنان دولت )فوق العاده 
جذب وفوق العاده طرح مسیر ارتقای شغلی( 
ریال  هزار   ۳۵۰ و  میلیون   ۱۰ مبلغ  از 
بود.  نخواهد  کمتر  )۱۰/۳۵۰/۰۰۰ریال( 
مزایای  و  حقوق  حداکثر   : کرد  اضافه  وی 
در سال ۱۳۹۶  کارکنان شهرداریها  مستمر 
تعیین  حقوق  حداقل  برابر  هفت  میزان  به 
ریال  هزار  و۲۰۰  ۴۶میلیون  معادل  شده 

)۴۶/۲۰۰/۰۰۰ریال( است.

حمل خودروهای در راه مانده 
در دوره گارانتی رایگان است

در تبصره ماده ۲۰ اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
تاکید شده است: عرضه کننده خودرو موظف 
)گارانتی(، هزینه های  است در دوره تضمین 
و  مانده  راه  در  و حمل خودروهای  بارگیری 
غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز 
خدمات پس از فروش همچنین تعویض قطعه 
و رفع عیب را )به استثنای موارد تصادفی که 
از عیوب سایر قطعات و مجموعه های  ناشی 

خودرو نباشد(، تقبل کند.

نحوه تشخیص گوشی های قاچاق
 از غیر قاچاق اعالم شد

می توانند  همراه  تلفن  گوشی های  خریداران 
از  گوشی ها  این  سریال  استعالم  طریق  از 
واردات رسمی دستگاه خود مطمئن شوند.بر 
این اساس، استعالم شماره سریال گوشی های 
تلفن همراه جهت تشخیص گوشی های قاچاق 
پیامکی  سامانه  طریق  از  تنها  قاچاق  غیر  از 
استعالم  مخصوص  لینک  یا   ۳۰۰۰۸۸۸۷
شماره سریال گوشی های تلفن همراه وارداتی 
به نشانی  ایران  که در سایت رسمی گمرک 
www.irica.ir قرار داده شده، امکان پذیر است.

سرمقاله

خیز سیاسیون برای تصاحب 
کرسی های شورای شهر

* مهر آئین

بررسی  روزها  این   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (
فهرست نامزدهای شورای شهر بیرجند حاکی از 
صف آرایی جریان های سیاسی در مقابل یکدیگر 
است. در میان نامزدهای شناسنامه دار و منتسب 
گروه  دو  البته  طلبان  اصالح  و  اصولگرایان  به 
سیاسی  بازماندگان  و  بازنشستگان   نمودارترند: 

و تاریخ گذشته و نورستگان جویای نام و نشان.
به  هاست  سال  که  هستند  کسانی  اول  گروه   
مناصب  از  دوری  و  بازنشستگی  یا  سن  اقتضای 
دولتی حاشیه نشین بوده اند و حاال با انگیزه های 
 سیاسی و سفارش بزرگان حزبی قدم پیش نهاده اند.

دسته دوم جوانان و میانساالنی هستند که با وجود 
 استعداد و کوشش های بسیار  به احتمال نتوانسته اند

پله های ترقی را طی کنند و به زعم خود به جایگاه 
شورای  شوند.حاال  دیده  و  برسند  خود  شایسته 
شهر برای این افراد حکم ))سن نمایش و سکوی 
پرش(( پیدا کرده است. این در حالی است که در 
بین وظایف محوله برای شورای شهر و شهرداری 
و  است  نشده  تعریف  سیاسی  وظیفه  گونه  هیچ 
محورهای  حول  و شهرداری  شورای شهر  اصوال 
فعالیت  باید  اجتماعی  و  فرهنگی،عمرانی،ورزشی 
کنند. این نهاد بر مبنای قوانین کشور نیز کارکردی 
غیرسیاسی دارد. شان شورا بی شک آبادانی شهر 
است و آبادانی حقیقی بدون در نظر گرفتن عنصر 
فرهنگ بی معناست. با این حال سخن بر سر این 
نیست که اعضای شورای شهر نباید نظرگاه سیاسی 
تابلوی  با  ورود  که  است  این  حرف  باشند.  داشته 
حزبی و نمود با شناسنامه سیاسی در شورا زمینه 
فراهم  را  سیاسی  حزب  به  شورا((  کاربری  ))تغییر 
آورد و این نهاد مردمی را به عرصه کارزار سیاست 
زدگان تبدیل کند. سال ها پیش از این )بعد از دور 
 اول و دوم ( ورود سالیق سیاسی و گرایش های

گروهی و باندی به شورای شهر بیرجند، آفت کار 
و تالش و زمینه افت جایگاه آن را فراهم آورد و 
شورای شهر بیرجند پس از چند سال موفقیت و آوازه 
با وجود گذشت  درخشان چنان کمر خم کرد که 
ندارد!  کردن  راست  قد  یارای  هنوز  دوره  چندین 
مضحک آن است که برخی انتخاب شوندگان دوره 
های پیشین که در برهه هایی از زمان )با توجه به 
پیش بینی های جوی و هواشناسی!( در لفظ و گفتار 
 به این گروه یا آن جناح سیاسی منتسب می شدند

در عمل و کردار تفاوت آشکاری با یکدیگر نداشتند 
و معلوم نبود اصولگرایان و اصالح طلبان شورا در 
عالم واقع چه تمایزی  از هم دارند؟سیاست زدگی 
شورائیان البته محدود به شهر ما نمی شود و خبرهایی 
ازگسترش این آفت در سایر نقاط کشور نیز گزارش 
شهر  شورای  درباره  مطالعات  تجربه  است.  شده 
 تهران نشان می دهد آن دسته از کمیسیون هایی

که افراد متخصص با رویکرد فعالیت اجتماعی آنها 
را فعال کرده اند،کارنامه بسیار موفق تری نسبت 
 به کمیسیون هایی داشتند که روسای کمیسیون ها

صرفا با رویکرد سیاسی انتخاب شدند و بیشتر از آن که 
خدمت به شهر و مردم را دنبال کنند به دنبال اهداف 
سیاسی بودند. شاید  همین تجربه بود که رئیس 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را واداشت 
که آروز کند شورای آینده تهران به سمت انتخاب 
افراد فعال اجتماعی، متخصصین مرتبط و افراد آگاه 
به مسایل شهری پیش برود. چرا که سیاست زدگی 
و توجه به منافع حزبی و شخصی فرآیند انتخابات، 
عملکرد شورا را با موانع اساسی مواجه می کند و در 
نهایت دود سیاست زدگی اعضا به چشم مردم می 
رود. سیاست زدگی شورا در گام اول با قرار دادن 
حاشیه به جای متن توجه مسئوالن را به مسایل 
با درگیر کردن  آنان را  کم اهمییت جلب کرده و 
در مباحث سطحی از موضوعات اساسی و اولویت 
 دار شهر و خواسته های شهروندان دور می کند.

و  کارکردی تک ساحتی  واقع  به  شورای سیاسی 
 محدود به جغرافیای سیاست دارد و سیاست زدگان

نیز البته نمی توانند تفکری  جامع و منطقی داشته 
 باشند چون حجاب سیاست مانع از بینش واقع گراست.

شورای  به  ورود  انتظار  صف  در  سیاسیون  حاال 
های ضربه  وجود  با  و  اند  گرفته  قرار   شهر 

اساسی که شهر از بازیگران سیاسی دیده است این 
 خطر وجود دارد پس از چندین دوره افول فعالیت های

و  فردی  منافع  به  اهتمام  و  باندبازی  اثر  در  شورا 
 دوری از تخصص وتعقل  این بار زیر عنوان تازه ای

شهر وشهروندان به بازی گرفته شوند . 
امید که چنان نشود !!

تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت نام متقاضیان 
آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان

ایسنا-  اسفندیار چهاربند از تمدید مهلت پرداخت وجه ثبت 
های  استعداد  مدارس  ورودی  آزمون  نام 
پرداخت  زمان  گفت:  و  خبرداد  درخشان، 
مدارس  ورودی  آزمون  نام  ثبت  وجه 
استعداد های درخشان تا پایان وقت اداری 
 ۱۳۹۶ ماه  اردیبهشت   ۵ شنبه  سه  روز 
اقدام  قبال  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  افزود:  شد.وی  تمدید 
اما درهنگام پرداخت وجه دچار مشکل  اند  به ثبت نام کرده 
سامانه  به  خود  اطالعات  کنترل  برای  توانند  می  اند،   شده 

 http://azmoon.medu.ir  مراجعه کنند.

 ایرنا- مشاور مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با اشاره به 
آغاز مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت از دقایق نخستین 
بامداد روز گذشته از مشموالن خواست تا شماره شبای 
حساب های بانکی خود را با ورود به صفحات شخصی 
خود در این سامانه وارد کنند. سیدجعفر سبحانی افزود: 
مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، در حقیقت مکمل 
مرحله نخست آن است و طی آن مشموالن می توانند با 
مراجعه به سامانه به آدرس www.samanese.ir به اعالم 
 IR شماره شبای ۲۴ رقمی حساب بانکی خود همراه با
اولیه بپردازند. به گفته این مقام مسئول، شماره شبا برای 

پرداخت سود سهام عدالت سال ۹۵ به مشموالن دریافت 
می شود که امید می رود از نیمه دوم امسال و با اعالم 
سود ۶۰ شرکت سرمایه پذیر، سود سهام عدالت به حساب 
افراد واریز شود. وی تاکید کرد، سود سال ۱۳۹۵ متعلق 
به دولت یا خزانه نیست و فقط به حساب مشموالن واریز 
خواهد شد.سبحانی یادآور شد: مشموالن می توانند با 
از دستگاه  بانک های عامل، استفاده  مراجعه به شعب 
های خودپرداز بانکی یا استفاده از اینترنت بانک و تلفن 
بانک به دریافت شماره شبای حساب های خود بپردازند.

وی خاطرنشان کرد: همه بانک های دولتی و خصوصی 

و همچنین سه موسسه مالی و اعتباری »کوثر«، »ملل« 
)عسگریه سابق( و »توسعه« که متصل به شبکه شتاب 
بوده و مورد تایید بانک مرکزی هستند، برای اعالم شماره 
شبای حساب های مشموالن آماده خدمات رسانی اند.
سخنگوی سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مطابق آمار 
برای بیش از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت، به 
همین تعداد نیز باید شماره شبا دریافت شود؛ در صورتی 
که شماره های اعالمی مشکل داشته یا متعلق به شخص 
دیگری غیر از مشمول باشد، پس از ۱۵ روز ایراد وارده از 

طریق پیامک به افراد اعالم می شود.

مشموالن  سهام عدالت شماره شبای حساب های بانکی خود را در سامانه وارد کنند

حج  درامور  فقیه  ولی  نماینده  تسنیم- 
به تالش های صورت  اشاره  با  زیارت  و 
خانواده  مشکالت  رفع  برای  گرفته 
شهدای منا و مسجدالحرام گفت: سهمیه 
شهدای  خانواده های  به  یافته  اختصاص 
با  امسال  درحج  مسجدالحرام  و  منا 
پیشنهاد سازمان حج و بعثه تحقق یافت.
علی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 

قاضی عسکر با اشاره به اقدامات صورت 
حاضران  به  خطاب  حج  درحوزه  گرفته 
گفت: با انسجام بیشتر و دست در دست 
یکدیگر، برنامه ها و امور اجرایی و فرهنگی 
حج با جدیت دنبال شود تا ان شاءا... حج 
کرد:  تاکید  باشیم.وی  داشته  مطلوبی 
خطا  و  آزمون  کوچکترین  برای  فرصت 
وجود ندارد و باید امسال جامع ، کامل و 

با همکاری کامال گسترده ونزدیک کارها 
را پیش ببریم.سرپرست حجاج ایرانی با 
اشاره به اینکه سهمیه اختصاص یافته به 
خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام با 
پیشنهاد سازمان حج وزیارت و بعثه مقام 
معظم رهبری تحقق یافت، تصریح کرد: 
بیش از ۸۶ هزار نفر امسال به حج مشرف 
خواهند شد و مشکلی در ثبت نام نداریم 

در  را  جدید  های  اولویت  می توانیم  و 
االسالم  کنیم.حجت  اعالم  استانی  قالب 
از  همچنین  عسکر  قاضی  والمسلمین 
های  دستگاه  اندرکاران  دست  تالش 
مختلف برای رفع مشکالت خانواده های 
همه  گفت:  و  کرد  تقدیر  منا  شهدای 
تالش کرده ایم تا رسالت خود را در مورد 

این خانواده ها انجام دهیم.

سهمیه خانواده های شهدای منا و مسجدالحرام برای حج تمتع ۹۶ تحقق یافت

آغاز سنجش نوآموزان از خردارد 

استثنایی گفت: طرح سنجش  پرورش  و  آموزش  رئیس  ایسنا- 
ثبت  با  ابتدای خرداد همزمان  از  به دبستان  بدو ورود  نوآموزان 
نام دانش آموزان آغاز می شود.مجید قدمی 
به  مدرسه  طریق  از  نوآموز  کرد:  اظهار 
پایگاه های سنجش معرفی و ارجاع می شود. 
وی ادامه داد: اگر نوآموزی دچار اختالالتی 
باشد به پایگاه های تخصصی ارجاع می شود 
تا یک بار دیگر تست های سنجش بر روی او انجام شود. قدمی 
افزود: همه شرایط سنجش همانند سال گذشته است اما هزینه 
برای  .سنجش  بود  خواهد  تومان  هزار  و سنجش ۲۰  ارزشیابی 

مناطق محروم و دانش آموزان عشایری نیز رایگان می باشد.

امسال 50 هزار فرهنگی بازنشسته می شوند

به ۵۰ هزار  بازنشستگی قریب  از  فارس- وزیر آموزش و پرورش 
معلم در سال ۹۵ خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم در سال 
بازنشسته  فرهنگی  تعداد  همین  هم   ۹۶
شوند. علی فاضلی تصریح کرد: آموزش و 
نیاز  مورد  نیروی  ساماندهی  برای  پرورش 
خود در مقطع ابتدایی، باید از نیروهای دوره 
متوسطه استفاده کند.وی به جذب نیروی 
انسانی در آموزش و پرورش بر اساس مدل »بومی گزینی« اشاره 
کرد و افزود: با توجه به نیاز آموزش و پرورش در هر استان برحسب 
مقطع تحصیلی، جنسیت و رشته تحصیلی، جذب افراد از دو 

روش دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی صورت می گیرد.

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

  0۹15۹۶3۹0۶5
علـی آبادی 

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد  به همت خیرین عزیز با تامین سبد 
غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  6063737000007540
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

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 غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵۰۰۶۱ اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای سعید کشتگر فرزند علی اصغر به پرداخت 

مهریه تعداد ۱۱۳ عدد سکه کامل بهار آزادی در حق محکوم لها خانم ریحانه حسین پور محکوم لها تقاضای فروش سهم االرث محکوم 
علیه از یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان پاسداران ۴۰ پالک ۵ متعلق به مرحوم علی اصغر کشتگر با شماره پالک ثبتی ۳۶۸۹ 
فرعی از ۲۴۹ اصلی بخش دو بیرجند را نموده است و ملک مذکور به صورت یک باب منزل مسکونی به مساحت ۳۰۰ مترمربع و دارای 
اعیانی حدود ۱۲۰ مترمربع با سازه آجری سقف آهن و آجر و نمای سیمانی و دارای یک امتیاز آب و برق و گاز و تلفن می باشد و مطابق 
نظریه کارشناسی به مبلغ چهار میلیارد و نهصد میلیون ریال )۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ارزیابی شده است و قرار است سهم االرث محکوم علیه از 
ملک مذکور از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۹۶/۲/۱۷ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 
۱۰ 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 ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل 
می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به   عهده خریدار خواهد بود.

شفیعی - مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن نوین گستر
 ناحیه صنعتی سربیشه به شماره ثبت 1447 می رساند: 

تکلیف  تعیین  به  تا نسبت  دارند  لغایت ۹۶/۲/۳۱ مهلت  تاریخ ۹۶/۱/۳۱  از 
 واحد مسکونی خود اعم از تحویل واحد و تنظیم سند ملک مزبور و پرداخت 
 بدهی های خود اقدام نمایند و با نماینده حقوقی شرکت آقای علیرضا صحافی 

به شماره ۰۹۱۵۶۶۸۲۶۹۹ تماس حاصل نمایند.
شایان ذکر است اعضایی که در مهلت مقرر علیرغم تذکرات تلفنی و شفاهی و 
حضوری هیچ گونه اقدامی ننمایند خود مسئول عواقب آن خواهند بود و کلیه 
مطالبات و هزینه ها به نرخ روز و کارشناسی محاسبه و از طریق مراجع قانونی 
قابل وصول خواهد بود و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعضا نخواهد داشت 

و پاسخگو نخواهد بود.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن نوین گستر 
ناحیه صنعتی سربیشه

فـروش ویـژه اینتـرنت وایمکـس مبیـن نـت
یک سال اینترنت رایگان با 20 گیگابایت ترافیک همراه با مودم

سرعت 4 مگابیت/ شبانه 1 الی 7 صبح رایگان )نامحدود(/ فقط 130 هزار تومان
با خرید هر مودم یک عدد آنتی ویروس اورجینال ESET هدیه بگیرید.

گروه فناوری رایکا عامل رسمی فروش اینترنت وایمکس مبین نت در خراسان جنوبی

آدرس: نبش معلم 24     32438114 - 05۶
 Raykagp @با عضویت در کانال تلگرام از تخفیفات و جشنواره ها مطلع شوید

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

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
پنجشنبه * 31 فرودین  1396* شماره 3763

سالم آوا در پاسخ به همشهری که گفته بود خدمات 
شهرداری نادیده گرفته نشود باید بگویم انتقاد ما 
بردن  سوال  زیر  نه  است  گیری  تصمیم  نوع  به 
زحمات بدنه اجرایی . چرا شورای شهر و شهرداری 
یک پاسخ قانع کننده برای همین گاردیل وسط 
شوند  قانع  مردم  که  دهد  نمی  جمهوری  خیابان 
شود می  ادعا  که  کارشناسی  مسائل  آیا   واقعا 
 انجام شده باید در خدمت شهروندان باشد یا فقط 
به مسائل ترافیکی توجه شود . مردم ناراضی اند 
و  آرمانی  حرف  چند  به  اند  کرده  تکیه  وقت  آن 
این  نیست  معلوم  ترافیکی که  یا مصوبه شورای 

تصمیم را بر چه اساسی گرفته است 
ارسالی به تلگرام آوا
رنج  از کمی آب  اهالی شهرک چهکند  ما  سالم 
می بریم تورو خدا پیگیری کنید چون فشار آب 
نبردم. رو حمام  ها  بچه  یه هفته شده  است  کم 

کمکمون کنید مگرما انسان نیستیم!
915...346
فکری  خواهشمندم  عزیز  خیرین  و  مسئوالن 

بحال ما بیماران خاص بردارند
915...494
آقای شهردار محترم: اگر می خواهید عدالت برقرار 
شود.کامال مثل سرویس بهداشتی مدرن و جدید 
در  مدرن  بهداشتی  سرویس  آزادگان،یک  پارک 
پارک بلوار فاطمیه مهر شهر احداث نمایید.موجب 

اجرای عدالت اجتماعی خواهد شد.
910...170
با سالم خدمت دوستان گرامی: لطفا از مسئوالن 
محترم شهرداری سوال بفرمائید فلکه جدیدی که 
در چهارراه مدرس و محالتی راه اندازی شده چه 
کارائی دارد!؟و با توجه به اینکه این منطقه کویری 
می باشد آیا گذاشتن ماهی منطقی به نظر می رسد؟
915...126
 با سالم خدمت روزنامه محترم آوا.در خصوص المان های
شهری هر سال ضعیف تر از سال قبل عمل میشود.
چرا در خصوص طراحی این المان ها از مردم نظر 
 خواهی نمی شود.چرا از شهرهای دیگر الگو نمی گیرند.
مثال خراسان رضوی هر سال المان هایش زیباتر 
از سال قبل.خواهشمندم در این خصوص چاره ای 
اساسی اندیشه شود تا شاهد هدر رفت هزینه ها و 

احساسات در مرکز استان نباشیم.
915...214

اقساط وام مسکن مهر  به سه سال شده  نزدیک 
اندازی  راه  آسانسور  هنوز  ولی  کنیم  می  پرداخت 
حریق  اطفا  و  نشانی  آتش  سیستم  فاقد  و  نشده 
هستیم با اینکه نزدیک دوسال شده پول آسفالت 
راهم پرداخت کرده ایم ولی آسفالتی انجام نشده , 

لطفارسیدگی فرمایید
915...494

واسه  استان  رانندگی  راهنمایی  و  ترافیک  شورای 
به  توجه  با  بکنید.  فکری  غفاری  ابتدای  ترافیک 
وجود بازارچه و فروشگاه اتکا ترافیک سنگین است.
با ممنوع کردن پارک حاشیه خیابان از بازارچه تا اول 

غفاری ترافیک کمترمیشه
915...610
دعوت  جمهوری  خیابان  طرح  ازمجریان  لطفا 
همراه  به  خیابان  عرض  از  عبور  برای  تا  نمایید 

گزارشگر شما   قدم رنجه نمایند.
915...784

در جواب همشهری که امتیازات آقای قربانی را گفته 
بودند من هم می گویم اگر ایشون از بیرجند کاندید 
می شد علیرغم اینکه بیرجندی نیست رای باالیی 

می آورد چون مردم قدر کار و خدمت رو می دونند
930 ... 509
المانهای شهری در خور این دیار اصال نبوده و چرا 

نام میدان موزه به میدان مادر تغییر نام یافته است؟
915...784
لطفا مناطق تفریحی و گردشگری را  حداقل مفیدتر 
و زیباتر برای اوقات فراغت مان در نظر بگیرید واقعا 

شهر بی روح و کسل کننده و افسرده است 
 915...618
و  خبررسانی  در  شفاف  رویه  بابت  آوا  روزنامه  از 
میلیاردی  کاری  کم  .خبر  ممنونم  دهی  گزارش 
شهرداری ها یکی از همین خبرها بود که جسارت 
رسانه   به  مردم  افتخار  باعث  آن  انتشار  در  شما 

خودشان است همیشه برای شهر قلم بزن
936 ... 210

جوابیه آب و فاضالب استان

به استحضار می رساند:امور آب و فاضالب بیرجند 
به منظور  ریزی شده،  برنامه  موارد قطعی آب  در 
رسانی  اطالع  به  نسبت  توزیع،  شبکه  تعمیرات 
محدوده  در  ساکن  محترم  شهروندان  به  موضوع 
قطعی آب از طریق صدا و سیما  اقدام می نماید. 
بروز  علت  به  آب  قطعی  موارد  در  است  بدیهی 
به  رسانی  اطالع  امکان  توزیع،  شبکه  حوادث 
خیابان  در  آب  قطعی  که  ندارد،  وجود  شهروندان 
انقالب نیز به همین علت بوده است که این امور 
قطعی  و  حوادث  تکرار  از  جلوگیری  راستای  در 
در  ترکیدگی،  دچار  شبکه  اصالح  به  نسبت  آب 
اقدام نموده است  ، امکان  محدوده مذکور در حد 

جوابیه اداره کل تامین اجتماعی
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
اطالع می رساند  چنانچه  به  در  مورخ 26/1/96 
در  توانید  می  گرفته  صورت  ناشایستی  برخورد 
بازرسی  با شماره 32425423 دفتر  اداری  ساعات 
و رسیدگی به شکایات تماس حاصل فرمایید یا به 
صورت حضوری مراجعه تا موضوع از مراجع نظارتی 

سارممان مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.

مبارزه با قاچاق کاالهای سالمت محور اولویت امسال نظارت و بازرسی
صدا و سیما- رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان گفت: کاالهای سالمت محور از جمله تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، انواع 
خوراکی ها و آشامیدنی هایی غیرقانونی وارد  و عرضه می شوند . تهوری افزود: از واحدهای صنفی عمده و خرده فروش تقاضا می شود هرگونه مواد 
خوراکی، بهداشتی و آرایشی که وارد می کنند حتما دارای شناسه بهداشت و اصالت باشد و از خرید و عرضه کاالهای مشکوک به قاچاق خودداری کنند.

آیا تا کنون به رعایت حقوق همسایگانمان در آپارتمان اندیشیده ایم؟!

اجتماعی  مساله  یک  به  نشینی  آپارتمان  امروزه   - ایرنا 
آن  آثار  که  است  شده  تبدیل  نشده  تعریف  فرهنگی  و 
عالوه بر زندگی افراد، جامعه را در برخی مناطق شهری 

تا حدودی با مشکل مواجه کرده است.
به  روستاییان  رویه  بی  مهاجرت  و  تکنولوژی  پیشرفت 
شهرها برای ارتزاق، با کسب و کار هر چند کوچک باعث 
از  شهرها  از  تعدادی  در  کنترل  غیرقابل  جمعیتی  هجوم 
است.ساخت  شده  جنوبی  خراسان  مرکز  بیرجند  جمله 
مخارج  ساختمان،  مهندسی  پیشرفت  بر  عالوه  آپارتمان 
زیربنایی زیادی را از دوش دولت ها بر می داشت به این 
طریق که آب، برق، گاز ، خیابان کشی ها و انواع خدمت 
دهی شهری از این طریق ساده تر بود.شاید در کوتاه مدت 
آپارتمان های سر به فلک کشیده در جای جای  ساخت 
و  تر  با صرفه  ها  دولت  برای  اقتصادی  لحاظ  به  شهرها 
کم هزینه تر بود اما امروزه با بروز بسیاری از آسیب های 
اجتماعی که بر گرفته از این فرهنگ تعریف نشده هست 
باری سنگین تر به جامعه وارد کرده است. روستاییانی که 
به علت های مختلف، مهاجرت به شهرها را تنها راه ادامه 
ارتزاق زندگی می دانستند با ورود به شهرها با غول های 
آجری رو به رو شدند که با طرز زندگی در آنها هیچ آشنایی 
زیاد  گستردگی  بر  عالوه  روستا  در  که  هایی  ندارند.خانه 
محلی برای گذراندن روزهای خوش زندگی بود به چهار 
دیواری های تنگ و تاریکی تبدیل شد که گاهی از آن به 
عنوان زندان های شخصی هم می توان نام برد.شاید به 
نظر آن خانواده روستایی دیگر حریم شخصی هم در این 
مکان ها معنای خود را از دست داده است زیرا حریم زندگی 
اش با همسایه همجوار دیواری 20 سانتی متر بیش نیست.

 قانون و فرهنگ، جزء الینفک
 هر زندگی آپارتمان نشینی است

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی 
آپارتمان  با  ارتباط  در  ایرنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
نشینی، می گوید: قانون و فرهنگ، جزء الینفک زندگی 
نوع  این  در  آن  گرفتن  نادیده  و  است  نشینی  آپارتمان 
های  مشکل  از  بزرگی  بخش  آورنده  وجود  به  زندگی 

اجتماعی و معضل های روانی است.

توجه داشتن به حقوق همسایگان
 از الزامات آپارتمان نشینی است

به یک  افزود: رسیدن  نیا،  یدا... وحدانی  حجت االسالم 
هر  حالیکه  در  آپارتمانی  مجموعه  هر  در  واحد  فرهنگ 
آپارتمانی  فرهنگ  مسکونی  واحد  هر  در  ساکن  خانواده 
همه  کردن  همراه  و  همسو  با  دارد  را  خودش  خاص 
با یکدیگر در یک فرهنگ در عرصه عمل،  فرهنگ ها 
کاری بس دشوار به حساب می آید.به گفته وی فرهنگ 
الزام  و  قواعد  آداب،  به  توجه  معنای  به  نشینی  آپارتمان 
آپارتمان  یعنی  جمعی  محیط  در  که  است  زندگی  های 
نشینی معنا و مفهوم پیدا می کند و دوری از آن باعث 
کرد:  اضافه  شود.وی  می  اجتماعی  مشکالت  رفتن  باال 
توافق نداشتن ساکنان در نحوه استفاده از مشاع ها، وجود 
محسوس  اختالف  و  ها  فرهنگ  گوناگون،  های  سلیقه 
مدرن  مقررات  و  نبودن ضوابط  میان ساکنان،  اجتماعی 
و  ها،  مجتمع  از  برداری  بهره  و  ساخت  طراحی،  برای 
به حقوق همسایگان  آپارتمان ها و بی توجهی ساکنان 
و الزام نداشتن آنها به جبران خسارت های احتمالی تنها 
کرد:  تصریح  نیا،  است.وحدانی  مشکالت  این  از  بخشی 
تظلم  قالب  در  آپارتمان  ساکنان  ناحیه  از  امروزه  آنچه 
می  قرار  حقوق  و  حق  عنوان  به  دادرسی  مورد  خواهی 
باید در  گیرد تنها یک روی سکه است و روی دیگر را 
کاسته شدن از ارزش همسایه و همسایه داری در نادیده 

گرفتن سبک زندگی جست وجو کرد.به گفته وی برای 
داشتن همسایه در فرهنگ کهن، احادیث و آموزه های 
مزایای  از  یکی  و  شده  بی شماری  های  سفارش  دینی 
ارتباط و دوستی با همسایه ایجاد امنیت و آرامش برای 
مسلمانان در یک شهر توسط خود مردم است.وی ادامه 
طرف  چهار  از  خانه   40 که  است  آمده  روایت  در  داد: 
همسایه به شمار می آیند» َوالِجواُر أَربَعوَن دارا ِمن أَربََعِة 
پیشوایان  و  دین  بزرگان  .یا  )خصال،ص544(  َجوانِبِها؛« 
از  گفتم همسایه  نبود می  اگر ستم   « فرمودند:  معصوم 
همسایه ارث می برد.ادامه گفت و گو به این شرح است: 
و  بنیادی  تغییرات  زمان  گذر  و  شهری  جمعیت  رشد  با 
اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم به وجود آمد که از 
از فضایی که وسعت  جمله تغییرها خارج شدن خانه ها 
آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل می گنجد و 
تبدیل شدن آنها به خانه هایی در ابعاد کوچک تر است.به 
گونه ای که هر خانه روی خانه ای دیگر بنا شده، مدلی 
از زندگی را در خانه هایی به نام آپارتمان به وجود آورده 
است.مدلی که زندگی در آن خالف زندگی در خانه های 
حیاط دار و بزرگ تابع قواعد و قانون خاص خودش است.

برای  نشینی  آپارتمان  زندگی  به سبک  داشتن  توجه  لذا 
آگاهی  و  با همسایگان  بهتر زیستن و حسن همجواری 
از حقوق و قوانین زندگی آپارتمان نشینی مهم است.به 
گفته وحدانی نیا، مشکالت زندگی آپارتمانی نشات گرفته 
زندگی سنتی  پیرو  این است که خانواده ها همچنان  از 
خود در خانه های حیاط دار بودند.به گونه ای که صحبت 
کردن با صدای بلند، رفت و آمد در هر زمان از شبانه روز، 
صدای بلند تلویزیون، رادیو و ضبط صوت تا آن میزان که 
تمایل دارند و بسیاری از نمونه های دیگر، با این تفکر که 
چهار دیواری اختیاری است همچنان بر آن شیوه زندگی 

سنتی پا فشاری می کردند، 

بایستی فرهنگ و قوانین آپارتمان نشینی
 را رعایت کنیم

دیوار  به  دیوار  همسایه  حقوق  به  توجه  که  آن  بدون 

باشند. داشته  خود  باالیی  یا  پایین  طبقه  همسایه  یا 
مردم اگر چه از خانه های حیاط دار به آپارتمان های 
های  درخانه  توانند  نمی  اما  کردند،  کوچ  طبقه  چند 
در  همسایگان  مزاحمت  از  یا  آنها  و  بگیرند  آرام  خود 
دیگر  همسایگان  مزاحمت  موجب  یا  هستند  عذاب 
اسکان  محل  پول  معتقدند  که  طوری  شوند.به  می 
زندگی  توانند  می  بخواهند،  که  هرگونه  و  اند  داده  را 
از سکونت در  این دلیل است که  به  کنند و شاید هم 
امروز  به نظر می رسند.اما در دنیای  ناراضی  آپارتمان 
با  آمدن  کنار  راه  تنها  جمعیت،  رشد  به  رو  افزایش  با 
این موضوع، داشتن فرهنگ و قوانین آپارتمان نشینی 
است یا اینکه از شهر خارج و در شهرک های اطراف 
در  و  دیگران  رعایت حقوق  ادامه  در  ساکن شوند.وی 
از جانب دیگران  قوانین  نبودن رعایت حقوق و  انتظار 
مشکل  این  از  جدایی  های  حل  راه  ترین  مهم  از  را 
همسایگی  افزود:  و  کرد  عنوان  نشینی  آپارتمان  در 
خوش  بلکه  نرسانی،  آزار  که  نیست  این  تنها  خوب 
اذیت همسایه  آزار و  برابر  این است که در  همسایگی 

باشی.  داشته  صبر 

آپارتمان نشینی ایستگاه دوم؛ محاسن 
محاسنی  نشینی  آپارتمان  مشکالت،  و  کنارمعایب  در 
شایسته  اجتماعی  محیط  شدن  فراهم  مثل  دارد.  هم 
برای تربیت بهتر کودکان. چرا که در اینگونه از منازل 
افراد ارتباط نزدیکی با یکدیگردارند. به عبارتی محیطی 
کودکان  مناسب  اجتماعی  برخوردهای  برای  مساعد 
بزرگساالن  حال  شامل  مسئله  این  و  شود  می  فراهم 
روابط  شبکه  طبیعی  طور  به  ها  خانواده  شود.  می  نیز 
و  دهند  می  گسترش  را  فرزندانشان  و  خود  اجتماعی 
آنها به عضوی از یک خانواده بزرگ تبدیل می شوند.

در این خانواده بزرگ افراد مختلف با مهارتهای ویژه و 
گروههای سنی متفاوت زندگی می کنند که هریک می 
دلیل  به  کنند.  منتقل  دیگران  به  را  مهارتها  این  توانند 
آپارتمانها  ساکنین  بین  که  عاطفی  نزدیک  ارتباطات 

بوجود می آید افراد در کارها به کمک می کنند. زندگی 
و  داوطلبانه  همکاری  حس  ها  مجموعه  گونه  این  در 

مسئولیت پذیری اجتماعی را به خوبی ترویج می کند.

آخر؛ ایستگاه 
 آموزش شهروندی ضرورتی انکار ناپذیر

پذیرش قواعد زندگی شهرنشینی امروز به معنی پذیرش 
این  ماست.  اطراف  در  زیستی  الگوهای  در  تغییراتی 
تغییرات در رفتارهای ما نیز وارد شده، عالیق و قوانین 
جدید را به زندگی ما تحمیل می کنند. پس مفهوم خانه 
اجتماعی،  امور  همه  که  خود  دیروزی  و  کهن  قالب  از 
اقتصادی و فرهنگی در چارچوب آن حل می شد، تهی 
با  ما  اجتماعی  زندگی  قالب  به  تغییرات  است.این  شده 
نمانده  محدود  همین  به  اما  کرده  سرایت  نیز  دیگران 
شیشه  ماهیت  حقیقت  در  امروزی  زندگیهای  است. 
ای  شیشه  آپارتمانها  همان  یا  ها  خانه  اند.  یافته  ای 
نشینی  آپارتمان  فرهنگ  شرایطی  چنین  در  اند.  شده 
در  زندگی  الزامهای  و  قواعد  آداب،  به  توجه  معنای  به 
از  دوری  و  کند  می  پیدا  مفهوم  و  معنا  جمعی  محیط 
بنابر  اجتماعی می شود.  رفتن مشکالت  باال  باعث  آن 
این بسیاری از کارشناسان، مشکالت آپارتمان نشینی و 
دو  گرفتن  نادیده  درنتیجه  را  همسایگان  میان  اختالف 
و  نشینی  آپارتمان  فرهنگ  دانند.ابتدا  می  اساسی  نکته 
سپس آموزش آپارتمان نشینی. برای آنکه این دو نکته 
ایجاد  به  که  بازیابیم  ایی  گونه  به  روابط  و  رفتار  در  را 
فرهنگ  آموزش  باید  نگردد  ختم  تنشها  و  مناقشات 
شهرنشینی  مباحث  اولویت  در  را  نشینی  آپارتمان 
در  بالینی  روانشناسی  کارشناس  دهیم.معبودیان،  قرار 
شهروندان  آگاهی  بردن  باال  گوید:  می  خصوص  این 
زندگی  آن،  اصول  و  قواعد  و  شهرنشینی  زندگی  از 
آپارتمان نشینی را سهل و ساده می کند.او به آموزش 
افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  نشینی  آپارتمان  فرهنگ 
شهروندان  شود  انجام  سازی  فرهنگ  که  درصورتی 

امنیت اجتماعی را بیشتر احساس می کنند. 

خراسان جنوبی  در  ترسیب کربن  پروژه  اجرایی  مدیر   
گفت: هدف اصلي از اجراي پروژه ترسیب کربن، ارتقاي 
توانمندي جوامع محلي در راستای احیا، مدیریت، توسعه 
و بهره برداري پایدار از منابع طبیعي و نیز توسعه روستایي 
ایسنا  خبرنگار  با  گفت و گو  در  یاری  است.علیرضا  بوده 
بین المللي  پروژه  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی،  منطقه 
جمهوری  دولت  بین  مشترک  ابتکاری  کربن  ترسیب 
که  می باشد  متحد  ملل  عمران  برنامه  و  ایران  اسالمی 
سربیشه  شهرستان  حسین آباد  منطقه  در   2005 سال  از 
 Carbon( کربن  ترسیب  افزود:  است.وی  شده  اجرا 
Sequestration( به معناي جذب دي اکسید کربن 
اضافي موجود در جو است که یکی از روش های تبدیل 
زیرزمیني  و  هوایي  اندام هاي  توسط  آلي،  مواد  به  آن 
مراتع  در  مرتعي  مقاوم  گونه هاي  کاشت  طریق  از  گیاه 
در  ترسیب کربن  پروژه  اجرایی  است.مدیر  تخریب  شده 
این  در  کربن  ترسیب  اهمیت  داد:  ادامه  خراسان جنوبی 
گلخانه اي  گازهاي  از  یکي  انتشار  کاهش  با  که  است 
موجود در جو )CO2( ، روند افزایش دماي کره زمین 
اثرات مطلوب زیست محیطي را  را کاهش داده که خود 
به دنبال خواهد داشت.یاری اظهار کرد: پروژه بین المللي 
مسائل  اولویت،  در  برنامه  یک  عنوان  به  کربن  ترسیب 
حفاظت محیط زیست جهاني و اولویت هاي توسعه ملّي 
را توأمًا در بر مي گیرد.وی تصریح کرد: پروژه بین المللي 

ترسیب کربن در راستاي تحقق یکي از اولویت هاي توسعه 
دولت جمهوري اسالمي ایران یعني مقابله با بیابان زایي 
و تخریب سرزمین و با هدف توسعه یک مدل مدیریت 
تخریب شده  طبیعي  منابع  اقتصادي  احیاي  و  مشارکتی 
در مناطق خشک و نیمه خشک طراحی شده است.مدیر 
داد:  ادامه  خراسان جنوبی  در  ترسیب کربن  پروژه  اجرایی 
همچنین این پروژه در توسعه پایدار روستایي مشتمل بر 
افزایش  ظرفیت سازي براي مردم، دستگاه هاي محلي و 
کره  گرمایش  با  مقابله  راستای  در  اتمسفر  کربن  جذب 
از  پروژه  اول  فاز  کرد:  بیان  می شود.یاری  اجرایی  زمین 
نیمه سال 2003، در دشت حسین آباد غیناب سربیشه واقع 
در استان خراسان جنوبي در مساحت 125 هزار هکتار آغاز 
فاز  پایان  در  به دست آمده  موفقیت هاي  دنبال  به  و  شده 
اول پروژه ترسیب کربن و با موافقت دفتر برنامه عمران 
ملل متحد مقرر شد.وی اظهار کرد: فاز دوم پروژه با هدف 
فاز اول تعریف  توسعه وگسترش دستاوردهاي پروژه در 
شد، لذا سند فاز دوم با همکاري دفتر امور بیابان و دفتر 
UNDP تدوین و در سال 89 به امضا رسید و پروژه 
تا سال 2015 با اعتباری معادل 2.1 میلیون دالر که 29 
درصد سهم سازمان ملل متحد و 71 درصد سهم ایران 
است، تداوم خواهد داشت.یاری ادامه داد: سایت اجرایی 
استان  در  واقع  سربیشه  شهرستان  محدوده  در  پروژه 
خراسان جنوبی و در حوزه آبخیزی به مساحت 225 هکتار 

واقع شده و تعداد 37 روستا را به عنوان روستاهای هدف 
در بر می گیرد.وی با اشاره به اینکه در این پروژه محور و 
مبناي فعالیت ها بر جوامع روستایي متمرکز است، تصریح 

کرد: راهبرد اجرایي پروژه بر رعایت سه اصل تأثیرگذار 
بر احیا و مدیریت مشارکتي منابع  طبیعي یعني نیازهاي 
 – اجتماعي  مسائل  و  زیست محیطي  مسائل  توسعه اي، 
ترسیب کربن  پروژه  اجرایی  است.مدیر  استوار  اقتصادي 
ترسیب  بین المللي  پروژه  داد:  ادامه  خراسان جنوبی  در 
کربن در راستاي بکارگیري برنامه ریزي پایین به باال با 

واگذاري مسئولیت هاي برنامه ریزي و مدیریتي محلي به 
تا  کرد  خواهد  قادر  را  هدف  جوامع  مردم  عامه  سطوح 
ضمن مدیریت بهتر منابع، مسئولیت بیشتري را در تأمین 

معیشت خود داشته باشند.یاری اظهار کرد: این برنامه ها، 
طي یک فرایند جامع با برنامه هاي سازمان هاي اجرایي 
روستایي  توسعه  برنامه هاي  تدوین  به  و  تلفیق  محلي 
محلي منتج شده است.وی ادامه داد: سازماندهي و ایجاد 
تشکل هاي روستایي و بسیج جوامع محلي، تأمین منابع 
و  رفاهي  اشتغال زا،  فعالیت هاي  براي  گردش  در  مالي 

اقدامات مدیریتي و احیایي، آموزش و ارتقاي ظرفیت هاي 
انساني، احیاي منابع طبیعي تخریب یافته براي مردم و با 
کمک مردم و اتخاد رویکردي یکپارچه و همه جانبه نگر 
از جمله  استراتژي های اجرایي پروژه ترسیب کربن است.

مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی اظهار 
کرد: همچنین انجام کار شبکه اي با دستگاه هاي محلي 
از  استفاده  نیاز،  مورد  زیرساخت هاي  توسعه  راستای  در 
منابع طبیعي،  مدیریت  در  مردان  و  زنان  توأم  همکاري 
مردم  بهره گیري  به  صرف  نهالکاري  از  پروژه  تبدیل 
پایدار،  و  جایگزین  مشاغل  ایجاد  نهالکاري،  منافع  از 
روستایي  فراورده هاي  کیفي  و  کمي  ارتقاي  و  بازاریابي 
و  بهداشت  وضعیت  ارتقای  راستای  در  خدمات  ارائه  و 
پروژه  اجرایي  استراتژي های  دیگر  از  منطقه  در  آموزش 
تشکیل  همچنین  داد:  ادامه  است.یاری  کربن  ترسیب 
اعتباري  خرد  صندوق  هاي  و  روستایي  توسعه  گرو هاي 
فعالیت هاي  در  روستاییان  مشارکت  تسهیل  هدف  با 
منابع طبیعي است. پایدار  براي مدیریت  مالي  اجرایي و 

بیان  مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن در خراسان جنوبی 
اصیل ترین  روستایی  توسعه  گروه های  واقع  در  کرد: 
روستایی  جوامع  در  مشارکتی  نهادهای  مردمی ترین  و 
به عنوان  ثبات می توانند  بوده که در صورت موفقیت و 
اهداف  موفقیت  و  پایداری  ضامن  محکم،  پشتوانه ای 

مورد نظر در طرح های مشارکت مردمی باشند.

 آپارتمان نشینی و چالش های آن 

ارتقای توانمندی جوامع محلی، هدف اصلی پروژه ترسیب کربن
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یادداشت

چگونه جهان 
عطش ظهور می یابد؟!

* حجت االسالم والمسلمین خدامراد سلیمیان

چون قیام جهانی حضرت مهدي عجل ا... فرجه 
براي به سامان کردن نابسامانی های همة مردم گیتی 
است، بايد با احساس نیاز و پذيرش فراگیر آنان همراه 
باشد. پس تا آن گاه که بیشتر جامعه جهاني به منجي 
احساس نیاز نكنند، حضرت)عج( ظهور نخواهد کرد. 
پس از گرد آمدن ياران ويژه حضرت)عج( در آغاز 
ظهور، نوبت به ياوران آن حضرت)عج( مي رسد. آنان 

بی درنگ در مكه گردآيند، آماده ياري او مي شوند. 
شمار ياوران آن حضرت)عج( نخست افزون بر ده 
 هزار خواهد شد؛  که امام صادق علیه السالم فرمود: 
امام زمان علیه السالم خروج نمي کند، مگر همراه 
ياران نیرومند و رشید، و اين ياران کمتر از ده هزار 
نفر نیستند. آنچه در اينجا بايد يادآور شد اين که 
بخشي از ياران، همان شیعیان واقعي آن حضرتند 
که در دوران غیبت به شايستگي به وظايف خود 
عمل کرده اند. در اين باره ابو بصیر از امام صادق 

علیه السالم روايت مي کند:
امام در تفسیر اين قول خداي تعالي »َيْوَم َيأْتِي 

بَْعُض آياِت و ... «؛ فرمود:
خروج قائم منتظر ما، ]سپس فرمود:[  اي ابا بصیر! 
خوشا به حال شیعیان قائم ما، کساني که در غیبتش 
نیز  ظهورش  حال  در  و  هستند  او  ظهور  منتظر 
فرمانبردار اويند. آنان اولیاي خدا هستند که نه ترسی 

بر آن هاست و نه اندوهگین مي  شوند.
دنبال يک عطش  به  بی گمان، جامعه جهاني 
مقدس و فراهم بودن زمینه  های مناسب اجتماعي 
در جهت پشتیباني از حكومت موعودـ  که از شرايط 
آغاز آن انقالب بزرگ است ـ است. از آنجايي که 
ا... فرجه براي  قیام جهانی حضرت مهدي عجل 
گیتی  مردم  همة  های  نابسامانی  به سامان کردن 
آنان  فراگیر  پذيرش  و  نیاز  احساس  با  بايد  است، 
همراه باشد. پس تا آن گاه که بیشتر جامعه جهاني 
به منجي احساس نیاز نكنند، حضرت ظهور نخواهد 
کرد. به عبارت روشن تر مردم جهان، پس از چشیدن 
تلخي ها و تجربة نابسامانی ها و بي عدالتي ها و درک 
نارسايي ها و سستی های قوانین بشري براي برپايي 
عدالت اجتماعي، و يافتن اين حقیقت که فقط در 
ساية تالش انساني الهي است که همة نابساماني ها 
برطرف می شود. منجی موعود خواهد آمد. و باز به 
به تعبیر ديگر، تا در مردم جهان درخواستی نباشد، 
عرضة هر نوع برنامة اصالحي، مفید و مؤثّر نخواهد 
بود. امیرمؤمنان علي علیه السالم اين حقیقت را به 
برخي از مردم سرافكنده و پشیمان از جهالت خودـ  
که بعد از 25 سال خانه نشیني، به خانه وي هجوم 
مي برند و از وي مي خواهند تا زمام امور را به دست 

گیردـ  اين گونه بیان فرمود:
و  شكافت  را  دانه  که  خدايي  به  باشید!  آگاه 
انسان را آفريد، اگر نه اين بود که جمعیت بسیاري 
ِگرداِگردم را گرفته و به ياري ام قیام کرده اند و ازاين 
رو حجت تمام شده است و اگر نبود عهد و مسئولیتي 
که خداوند از علما و دانشمندان هر جامعه گرفته 
گرسنگي  و  ستمگران  شكم خوارگي  برابر  در  که 
ستمديدگان سكوت نكنند؛ من مهار شتر خالفت را 
رها مي ساختم و از آن صرف نظر مي نمودم و انجام 

آن را با جام آغازش سیراب مي کردم.
اين بیان مي رساند که حضرت آن گاه حاضر شد به 
دنبال خالفت رود و آن را بپذيرد که مردم دور او را 

گرفتند و حضرت را ياري رساندند. 
تاريخ نیز به روشني گواه است هرگاه ياران مورد 
معصوم  پیشوايان  براي  مردمان،  پذيرش  و  نیاز 
از هیچ گونه تالشي  السالم فراهم مي شد،  علیهم 

براي برپايي عدالت فروگذار نبودند.
حال اين پرسش پيش مي آيد که اين عطش 

و خواست جهانی چگونه و کي پديد مي آيد؟
و  پرورش  به  بستگي  اين  مي گويیم:  پاسخ  در 

آموزش بر پاية آموزه هاي ديني دارد. 
بايد با رستاخیز فكري که از طرف انديشمندان با 
ايمان و آگاهان جامعه پديد مي آيد، ياران و ياوران 
آن حضرت فراهم شده و جامعة جهاني در درون 
باز  که  کند.  نیاز  احساس  منجي  موعود  به  خود 
برای  از طرف خداوند  است  ارمغانی  او  می گويیم: 

حیات دوبارة انسان و انسانیت.

فواید انجام کار خیر از دیدگاه علم

 

تكناز- به تازگی علم ثابت کرده است که انجام 
کارهای نیک و خیر می تواند تاثیر زيادی در انسان 
بگذارد. مشارکت در فعالیت های نوع دوستانه تاثیر 
قابل توجهی بر سالمت خیرين دارد که مواردی از 

آن به شرح ذيل است: 
با  مقابله  برای  راه  ترين  ساده  خير  کار 
تحقیقی  آرامش است: طبق  استرس و حفظ 
journal Clinical Psycho�  که در مجله

logical Science منتشر شد، افرادی که در 
طول روز بیشتر از ديگران رفتارهای محبت آمیز 
دارند، به لحاظ عاطفی کمتر تحت تاثیر فشارهای 

عصبی ناشی از کار قرار می گیرند.
‘امیلی انسل’ روانشناس دانشگاه يل گفت: يافته 
های اين مطالعه نشان می دهد که با حتی کارهای 
کوچكی که برای ديگران انجام دهیم، در روزهای 

پر استرس احساس ناخشنودی نخواهیم کرد.
کار خير روند پيری مغز را کاهش می دهد: 
نظر سنجی  در يک  داوطلبانی که  از  68 درصد 
اعتقاد  در سال 2010 شرکت کردند، به درستی 
از حس  ناشی  آنها  احساس سالمت  که  داشتند 
با  روانشناسی  بولتن  نشريه  است.  دوستی  نوع 
داوطلب  مزايای  باره  در  مطالعه   73 نتايج  آنالیز 
کار خیر بودن، از ارتباط میان اقدامات و رفتارهای 
بیماری  به  ابتال  خطر  کاهش  با  خیرخواهانه 

آلزايمر و عالئم افسردگی خبر داد.
است:  لذتبخش  خيرخواهانه،  مالی  کمک 
با  افراد  ساينس،  مجله  در  ای  مطالعه  براساس 
مبادرت به کمک نقدی به مراکز خیريه، فعالیت 
که  کردند  تجربه  را  مغز  از  ای  ناحیه  در  عصبی 
احساس لذت و نشاط قابل توجه را موجب می شود.
را  قلب  سالمت  ديگران  به  کردن  نيکی 
افزايش می دهد: يک مطالعه در انجمن پزشكی 
آمريكا نشان داد در افرادی که داوطلبانه به مدت 
10 هفته در يک فعالیت خیرخواهانه کوچک شرکت 
کردند، میزان التهاب و کلسترول خون کاهش يافت. 
اما شرکت کنندگانی که فعالیت های نوع دوستانه 
عالئم  توجه  قابل  کاهش  بود،  تر  گسترده  آنها 

بیولوژيكی بیماری قلبی در آنها مشاهده شد.
جسمی  درد  کاهش  سبب  دوستی  نوع 
ساينس  نشريه  در  تحقیق  يک  نتايج  شود:  می 
نشان می دهد که اگر دويدن مسافت طوالنی به 
شما آسیب می زند، کمک کردن به ديگران بعد 
از مسابقه باعث بهبود حال شما می شود. بر اين 
اساس، بیمارانی که درد مزمن داشتند و به عنوان 
مشاور همكار آموزش ديده بودند، متوجه شدند که 
پس از کمک به حل مسايل ديگران، درد کمتری دارند.

خواندنی ها

فردوس  تون  شهر  جهانیار  حمام  کاری-  نسرين 
احداث  زمین  عمق  در  بیابانی  مناطق  معماری  مطابق 
شده است. حمام جهانیار شهر تاريخی تون فردوس از 
آثار دوره قاجار است که به شماره 11994 در فهرست 
بیابانی  مناطق  حمام  معماری  مطابق  و  ثبت  ملی  آثار 
در عمق زمین احداث شد و نیاز به مرمت دارد. رئیس 
گردشگری  و  صنايع دستی  فرهنگی،  میراث  اداره 
فردوس  عنوان می کند: حمام جهانیار )يا به عبارتي 
حمام جهنیار، جانیار، جونیار( در شهر تاريخي تون در 
محله عنبري در حوالي دروازه میدان واقع شده است .

جهانيار  حمام  معماری 
به دوره قاجار برمی گردد

تاريخ  مورد  در  اينكه  به  اشاره  با  پور  کرم  اقدس 
نیست  دست  در  دقیقي  اطالعات  آن  باني  و  احداث 
موجود  معماري  به شواهد  توجه  با  توان  مي  آنچه  اما 
گفت مربوط به دوره قاجار مي باشد، می افزايد: حمام 
معروف  نام  همین  به  مسجدي  با  همجواري  دلیل  به 
به طور   47 زلزله سال  گشته است. )مسجد جانیار در 
کامل تخريب گرديد.( وی با اشاره به اين که عملیات 
است،  شده  آغاز   1386 سال  از  جهانیار  حمام  مرمت 
می افزود: اگرچه قسمت هايی از بنا مرمت شده است 
توجه  که  است  اعتباری  نیازمند  بنا  کامل  مرمت  ولی 
فرهنگی،  میراث  اداره  می طلبد.رئیس  را  مسئوالن 
کند:  می  تصريح  فردوس  گردشگری  و  دستی  صنايع 

پالن  و  هوايی  عكس های  به  توجه  با  جهانیار  حمام 
و  زن  استفاده کنندگان  برای  مجزا  مسیر  دو  مربوطه 
از  استفاده  که  است  داشته  همزمانی  ساعت  در  مرد 
گرمخانه  دو  با  خزينه  دو  اين  ارتباط  و  خزينه  يک 
توجه است.وی  قابل  نیز  بزرگ  حمام کوچک و حمام 
اضافه می کند: در گوشه غربی گرمخانه پلكانی است 
نوع  و  دارد  قرار  آنجا  در  بزرگ  حمام  توالت های  که 

پوشش آن نیز با ساير فضا متفاوت است.
و  دستی  صنايع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
پالن  خواناسازی  و  آواربرداری  فردوس،  گردشگری 
سربینه شرقی  دو  بازسازی  و  مرمت  بنا،   غربی  سربینه 
برای  کاهگل  اندود  اجرای  بام،  سبک سازی  غربی،  و 

پشت بام، مقاوم سازی ديوارهای غربی بنا و آواربرداری 
اقدامات  جمله  از  را  حمام  گلخن  و  هیزم دان  فضای 

مرمتی در بنای تاريخی حمام جهانیار عنوان کرد.

جهانيار  حمام  فعلي  مالکيت 
وقفي می باشد

اينكه مالكیت فعلي حمام جهانیار وقفي  بیان  با  وی 
می باشد ادامه می دهد: آب حمام از طريق قنات سعد 
آباد )حمام 6 ساعت آب موقوفه داشته است . هر 12 روز 
تامین مي شده  پر مي کردند(   را  انبار جنب حمام  آب 
است.کرم پور می گويد معبری که از سمت شريان اصلی 

شهر و محله به در و سردری می رسد به عنوان ورودی 
حمام بزرگ مطرح است و در ديگر از شريان فرعی در 

محله انشعاب می گیرد که ورودی حمام کوچک است.

تبحر معمارانه در ساخت حمام

گويد:   می  بنا  اين  بودن  جذاب  به  اشاره  با  وی   
اقلیم  در  ها  حمام  معماری  جهانیارمطابق  حمام 
کويری و در عمق زمین جای دارد  زمانی که  از در 
به  پله   10 حدود  و  شويم  می  وارد  که  کوچک  حمام 
چرخشی  از  بعد  برويم،  پايین  که  سانتیمتر   25 ارتفاع 
به  معمارانه  تبحر  با  که  حرکت  اين  در  درجه   120
تاغ  پوشش  رسیم.  می  حمام  سربینه  به  رسیده  انجام 
بر  شواهد  به  توجه  با  ريخته  فرو  زلزله  در  که  سربینه 
تاغ کلمبوی  نوع  از  بايد  مانده و تیپ پالنی آن  جای 
پلكانی است  باشد. در گوشه غربی گرمخانه  عرقچین 
نوع  و  دارد  قرار  آنجا  در  بزرگ  توالت های حمام  که 
پوشش آن هم با ساير فضا متفاوت می شود . میان در 
حمام نیز مشخص است و در زلزله آسیب ديده است.

کرم پور ادامه می دهد:  اما از میان در که بگذريم  تنها 
نیمی از پالن سربینه را می توان مشاهده کرد. 

سقف سربینه حمام بزرگ فرو ريخته و خطوط پالنی 
نیز در زير آوار است. برای تشخیص درست بايد ابتدا آوار 
با توجه به عكس  . و  از اين فضا صورت گیرد  برداری 
نیز  بوده  سربینه  ورودی  پیش  که  ديگر  فضای  هوايی 

ديده می شود که اکنون کامال زير آوار رفته است.

ضلعی  چهار  نقشة  با  قلعه  اين  ايران-  در  سیری 
آن  جنوبی  ضلع  در  اصلی  ورودی  و  شده  ساخته 
مدور  برج  شش  دارای  بنا  اين  است.  شده  واقع 
قرار  شمالی  و  غربی  جنوبی،  اضالع  در  که  است 
آن  از  پس  و  است  جنوبی  ضلع  در  ورودی  دارند. 
فضای هشتی قرار گرفته که دارای پوشش گنبدی 
در  موجود  فضاهای  ديگر  از  است.  عرقچین  نوع  از 
اتاق های متعدد و  ارتباطی،  به راهرو  بايد  اين ضلع 
قلعة  کلی  حالت  در  نمود.  اشاره  هیزم دان  و  مطبخ 
يكديگر  با  مرتبط  است که  دو حیاط  دارای  درخش 
به  راهرو  يک  توسط  هشتی  فضای  هستند.  نیز 
قلعه  اصلی  فضاهای  که  می شود  منتهی  اول  حیاط 
دو  جمله  از  گرفته اند.  شكل  حیاط  اين  اطراف  در 

حیاط  غربی  و  شرقی  اضالع  در  که  دری  سه  اتاق 
بايد  اتاقها  اين  در  تزئینات موجود  از  قرار گرفته اند. 
به شومینه و طاق نماها اشاره کرد. در اطراف حیاط 
ديده  هاللی  و  جناغی  قوس  با  نماهايی  طاق  اول 
گنبد  از  قلعه  اين  فضاهای  پوشش  برای  می شود. 
بنا  اين  است.  شده  استفاده  کلیل  و  تخت  عرچین، 
زندگی  محل  و  داشته  مسكونی  و  دفاعی  جنبة  هم 
حاکمان اين منطقه بوده است. در حیاط دوم اتاقی 
در گوشة شمال غربی آن وجود داشته که به فضای 
برج منتهی می شده است.  به استناد قانون هرگونه 
اثر و حريم آن بدون کسب  اين  دخل و تصرف در 
ممنوع  فرهنگی  میراث  کل  اداره  از  کتبی  مجوز 
است. اين قلعه در شهرستان درمیان واقع شده است.

قلعه درخش

فلسفه تسبیحات حضرت زهرا)س( 

 
روز پالس- شیخ صدوق می گويد: از حضرت امیر 
مؤمنان)ع( روايت شده که آن حضرت به مردی از 
»بنی سعد« فرمود: آيا می خواهی از خودم و فاطمه 

برايت سخن بگويم؟!
با  او  بود.  من  خانه  ی  در  فاطمه)س(  حضرت   
مشک آب، آنقدر آب آورد که بند مشک در بدن 
که  کرد  کار  دستی  آسیاب  با  قدر  آن  کرد،  اثر  او 
دست  هايش تاول زدند، آنقدر خانه را جارو زد که 
لباسهايش تیره رنگ گرديد و آنقدر زير ديگ، آتش 

روشن کرد که لباسهايش سیاه رنگ شد.
خدا  رسول  پدرت  نزد  کاش  گفتم:  او  به  من   
صلی ا...  علیه وآله می رفتی و از او خادمی درخواست 
می کردی؟ تا آن خادم عهده  دار اينكار ها می شد. 
بر  وقتی  رفت.  پیامبر  نزد  سالم ا... علی ها  فاطمه 
ا...  علیه وآله وارد شد، ديد عده  ای با  پیامبر صلی 
به  چیزی  حیا  و  شرم  از  می کنند.  گفتگو  پیامبر 
پدرش نگفت و برگشت.  پیامبر صلی ا...  علیه وآله 
از آمدن فاطمه سالم ا...  علی ها فهمید که با ايشان 
کاری دارد. فردا صبح زود پیامبر صلی ا...  علیه وآله 
به خانه ما آمد. آن حضرت سالم کرد. جواب داديم 
و گفتیم: علیكم  السالم يا رسول ا... ! بفرمائید. آن 
حضرت آمد نشست و فرمود:: دخترم فاطمه! ديروز 
چه کار داشتی که نزد من آمدی؟ فاطمه شرم کرد 
که جواب بگويد. من جواب دادم و گفتم: آنقدر آب 
اثر کرده، آن قدر  او  آورده که بند مشک در بدن 
آسیاب  دستی چرخانده که دستهايش تاول زده، آنقدر 
خانه را جارو زده که لباسهايش تیره گرديده و آنقدر 
آتش زير ديگ روشن کرده که لباس هايش سیاه 
گرديده است، من به او گفتم که کاش نزد پدرت 
پیامبر  می کردی.   درخواست  خادمی  و  می رفتی 
نمی خواهید  آيا  فرمود:  وآله  علیه  ا...  صلی  اسالم 
از خادم بهتر است؟!  چیزی به شما ياد بدهم که 
هنگامی که می خواهید بخوابید، 34 بار »ا... اکبر«، 
33 بار »الحمدهلل« و 33 بار »سبحان ا...« بگوئید. 

فاطمه گفت: از خدا و پیامبر خدا راضی شدم.

کاریکاتور دشت بشرويه - مجتبي صفريجواد طريقی اکبرپور قاب عکس جلوگيری از عرق کردن با مصرف:

مصرف ليمو ترش، کرفس و هندوانه  با کاهش دمای بدن 
از عرق کردن پی در پی جلوگيری می کنند.

داده نما، آوای خراسان جنوبی

حمام جهانیار؛ مناسب با اقلیم کویری و دردل زمین
مرمت کامل حمام جهانیار، نیازمند اعتبار است

Ava.news12@gmail.com .عکس از : کاری

خبرها از گوشه و کنار

علت مسدود شدن تماس صوتی تلگرام  

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزير  ايسنا- 
تلگرام  صوتی  تماس  فیلترينگ  به  واکنش  در 
قضايیه  قوه  جانب  از  آن  علت مسدود شدن  و 
قضايیه  قوه  به  مسئله  اين  که  کرد  تاکید 
مورد  اين  در  بايد  حوزه  اين  و  است  مربوط 
حكم  اساس  بر  ها  اپراتور  کند؛  رسانی  اطالع 
قوه قضايیه که به آنها ابالغ شده است اين کار 
را انجام داده اند. محمود واعظی درباره مسدود 
که  کرد  تاکید  نیز  تلگرام  صوتی  تماس  شدن 
اپراتورها  به  که  قضايی  حكم  با  سرويس  اين 

ابالغ شده، مسدود شده است.

پر  غارهای  از  يكی  خاگینه  غار  ايران-  در  سیری 
عمق و مرموز شهرستان زيرکوه است. اين غار اگر 
چه به علت قرار گرفتن در موقعیتی خاص ناشناس 
مانده است و کمتر در معرض ديد عالقه مندان به غار 
و غارنوردی قرار گرفته اما به علت شكل ظاهری و 
برخورداری از داالنهای تو در تو می تواند به عنوان 
زيرکوه  شهرستان  معروف  بسیار  غارهای  از  يكی 
مسیر   2 از  غار  اين  به  دسترسی  راه  گردد.  قلمداد 
است  پذير  امكان  داشگران  سد  و  آباد  محمد  بیشه 
ساعت   2 حدود  و  طوالنی  تقريبا  مسیرها  اين  که 
بیشه  مسیر  مسیرها  میان  از  دارد.  نیاز  کوهپیمايی 
بر  غار  اين  رسد.  می  نظر  به  تر  راحت  آباد  محمد 
محمد  بیشه  بین  ارتفاعات  در  ای  ای صخره  دامنه 

آباد و سد داشگران واقع است. علت نامگذاری غار 
نیست.  غار خاگینه مشخص  به 

باشد  می  بزرگ  بسیار  ای  حفره  دارای  غار  ورودی 
اما از اين حفره که بگذريم داالنی حدودا 10 متری 
شما را به داخل غار هدايت می کند. داالنهای اين 
پس  و  باشد  می  همسطح  غیر  ارتفاعات  دارای  غار 
از پايان هر داالن ارتفاعی چند متری به سمت باال 
وجود دارد .آثار حیات حیوانات در اين غار در جايی 
های  فضله  اما  خورد  نمی  چشم  به  بارز  به صورت 
از  عظیمی  دسته  زندگی  از  حكايت  خفاش  بیشمار 
در  زيبا  تاالر  چندين   . دارد  غار  اين  در  خفاشها 
سقف  رسد  می  نظر  به  که  دارد  وجود  غار  داخل 

اين تاالرها بوسیله مواد آهكی پوشیده شده است.

غار خاگینه
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روش های مقابله با افسردگی

توقعات خود را در حد معتدل نگهدارید: به خود بقبوالنید 
از  بیش  و کمی  استراحت  برای  زمانی  تعطیالت،  که 
روزهای دیگر خوش گذراندن است و تصور نکنید که 
باید اتفاق های بسیار فوق العاده ای در این روزها بیفتد و  
اینکه همه چیز بسیار رؤیایی باشد. از این روزها انتظارات 

معقولی داشته باشید.
کاری متفاوت تر از همیشه انجام دهید : امسال تعطیالت، 
سعی کنید کاری متفاوت از سال گذشته انجام دهید تا 
جذابیت تعطیالت برایتان بیشتر شود. مثاًل به کاری که 
دوست داشتید، انجام دهید اما وقتش را پیدا نمی کردید، 
برسید. یا به تئاتر بروید و یا با اعضای خانواده تان قرار 
بگذارید، به جای هدیه دادن به یکدیگر، پول هدایا را 

صرف امور خیریه کنید.
به سیستم حمایتی خود تکیه کنید: اگر سابقه افسردگی 
دارید، به شبکه ای از دوستان و همچنین خانواده تان نیاز 
بیایند.  به کمکتان  ندارید،  تا وقتی حال خوشی  دارید 
بنابراین هنگام تعطیالت خانواده تان وقت بگذرانید. یا اگر 

مشکل است، حداقل تماس تلفنی با آنها داشته باشید.
 به بدترین ها فکر نکنید: برخی از مردم سطح توقعات 
خود از تعطیالت را آنقدر پایین می آورند که باز هم دچار 
که  می کنند  تصور  معمواًل  آن ها  می شوند.  افسردگی 
تعطیالت به آنها خوش نخواهد گذشت و حتی روزهای 
بعد از آن بسیار بد و ناراحت کننده خواهد بود. برای رهایی 

از این نوع افسردگی، هرگز به احتماالت بد فکر نکنید.
موارد بی اهمیت را رها کنید: خودتان را به آب و آتش 
نزنید که مثال حتماً تمام سنت های مربوط به تعطیالت 
نوروز را به جای آورید. مثاًل اگر نتوانستید سفره هفت 
سین پرزرق و برق بیندازید، آن را تبدیل به معضلی برای 

ذهن و روحتان نکنید. از تعطیالتتان لذت ببرید.

باشم فکر  به دنبال معنی کلمه کتاب  وقتي خواستم 
کردم که کار ساده  اي را به عهده گرفته ام! اما وقتي 
دو روز تمام در گوگل کلمه کتاب و کتاب خواني را 
جستجو کردم آن هم به امید یافتن چند تعریف مناسب 
نه تنها هیچ نیافتم، تازه فهمیدم که چقدر مطلب در 
مورد کتاب و کتابداری کم است. البته من عقیده ندارم 
اما  که جستجوگر گوگل بدون نقص عمل مي کند، 
به هر حال یک جستجو گر قوي و مهم است و مي 
 بایست مرا در یافتن 2 یا 3 تعریف در مورد کتاب کمک

 ، حوادث  الي  البه  در  چرا  چرا؟  راستي  کرد  مي 
»کتاب  سال،  مختلف  ایام  هاي  مناسبت  و  رخدادها 
از کل روزنامه  اندازه یک ستون  به  و کتاب خواني« 
هاي یک سال ارزش ندارد؟ شاید یکي از دالیلي که 
آمار کتاب خواني مردم ما در مقایسه با میانگین جهاني 
هاي  رسانه   کاري  کم  و  کوتاهي  است،  پایین  بسیار 
ماست. رسانه هایي که در امر آموزش همگاني نقش 
مهم و مسئولیت بزرگي را بر عهده دارند. کتاب، همان 
که از کودکي برایمان هدیه اي دوست داشتني بود و 
یادمان داده اند که بهترین دوست است! اما این کالم 
تنها در حد یک شعار در ذهن هایمان باقي مانده تا اگر 
روزي کسي از ما درباره کتاب پرسید جمله اي هرچند 

کوتاه براي گفتن داشته باشیم. 
غرور و تعصب / جین اوستین / مترجم: رضا رضایی

الزمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، 
اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام

 رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.

میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی
 به این دارد که تا چه حد می تواند 

همه نیروهای خود را در یک کانال بریزد.

مگذار بـه بی تو بودن عادت بکنم
تنهـا به خیال تـو قناعت بکنم

باز آی در ایـوان و همان اول صبح
چشمـان فسونگرت زیـارت بکنم

افراد منطقی خودشان را با دنیا تطبیق می دهند. افراد 
غیر منطقی سعی می کنند دنیا را با خودشان تطبیق 

دهند. پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی 
بدست نیاوردی افسرده ای فقط محکم

 بنشین و شاد باش خداوند در فکر دادن 
چیز بهتری به تو می باشد

بیدار می شوید؟ چقدر  از خواب  با چه حسی  هر روز صبح 
خوشحالید از اینكه یک روز دیگر از راه رسیده و باید سرکار 
حاضر شوید؟ دوست دارید زنده ترین ساعت های روز را همراه 
افرادی غیر از خانواده بگذرانید؟ دربین همكاران تان کسی 
هست که بتوانید او را به عنوان دوست صمیمی انتخاب کنید 
از  فرار  برای  روز  در  بار  راحت صحبت کنید؟ چند  او  با  و 
محل کار لحظه شماری می کنید؟ آیا دوست دارید ساعت کار 
طول بكشد و شما در محیط خوب و دوست داشتنی اش نفس 
بكشید؟ بعضی عوامل باعث دوست داشتنی شدن محیط کار 
می شوند.دوست داشتن محیط کار و البته همكاران و در راس 
آن هم مدیر، باعث باالرفتن راندمان کار و احساس شادی و 
رضایت شما در محیط کار می شود. درست است که در این 
بازار کساد کار، باید خوشحال باشید که کاری دارید و حقوقی، 
اما گاهی بهتر است روان تان سالم بماند تا کار و حقوق داشته 
باشید! اینجا قرار است درباره عواملی که باعث شادی در محل 
کار می شود، صحبت کنیم. عالوه براین که با اینفوگرافی ها 
به بررسی عوامل استرس زای محل کار و اثر آن روی جسم 

و روان نیز خواهیم پرداخت.
  با عشق کارتان را انجام دهید 

اولین نكته برای موفقیت در کار این است که شما عاشق 
کارتان باشید. اگر از کاری که انجام می دهید لذت ببرید، 
احساس آرامش داشته و به صلح درونی با خودتان می رسید. 
این صلح، هماهنگی در جسم و روان را برای تان به دنبال 

داشته و باعث می شود به جای خستگی از کار، از آن لذت 
ببرید. سالمت روانی ناشی از رضایت شغلی، ویژگی مهمی 
است که نباید نادیده گرفته شود. بنابراین اگر از کارتان لذت 

نمی برید، حتما درصدد تغییر آن باشید.
آنچه کسب می کنید، مهم است 

بسیار  نكته هم  این  نیست، هرچند  مالی  دریافت  منظور، 
ته نشین  شما  روان  در  کاری  انجام  از  آنچه  است.  مهم 
می شود، بسیار مهم است. برای مثال احساس می کنید شغل 
شما باعث کمک به دیگران می شود؟ تاثیری روی میزان 
علم آنها دارد؟ تغییری در رفتار و گفتار آنها ایجاد می کند؟ 
به سالمت جسم آنها کمک می کند؟ به سالمت روان شان 
کمک می کند؟ باعث شادی و تفریح شان می شود؟ بنابراین 
حسی که از کار دریافت می کنید، بسیار مهم است. به این 

احساس دقت کنید.
دریافتی تان  مهم است 

دریافتی  میزان  بحث  به  شغلی  رضایت  از  مهمی  بخش 
بازمی گردد. به این معنی که شما در قبال ساعت ها و میزان 
کاری که انجام می دهید باید مبلغ منصفانه ای دریافت کنید. 
این رقم عالوه بر حقوق و مزایایی است که برای شما باید 
درنظر گرفته شود. درغیر این صورت احساس می کنید به 
شما ظلم شده و از شما بیگاری  می کشند. اگر دچار این حس 
هستید، ابتدا جای جدیدی را برای تامین درآمد مالی پیدا کرده 

و بعد از این شغل تان استعفا بدهید.

 رفتار کارفرما چطور است؟ 
این که کامال مشخص است! فالنی رئیس است و شما 
مرئوس! اما این که این جایگاه چقدر باعث اعمال قدرت، 
با  همراهی  و  کمک  عكس  به  یا  توهین  تحكم،  ظلم، 
می کنید  احساس  اگر  است.  مهم  بسیار  می شود،  کارمند 
برای  حتما  می کند،  نگاه  شما  به  ابزار  چشم  به  کارفرما 

تغییر شغل تان اقدام کنید.
همکارها را ارزیابی کنید 

دارند؟  زاویه  شما  چقدربا  دیگر  همكارهای  یا  اتاقی  هم 
دارند  دوست  چقدر  هستید؟  زیرآب زنی  تالش  در  چقدر 
آنها  با  از مصاحبت  به عكس،  یا  بدزدند؟  از شما  را  کار 
لذت می برید؟ آیا با شما همقدم و همراه هستند و مثل 
که  این  برود؟  پیش  بهتر  کار  می کنند  تالش  تیم،  یک 
بسیار  نكته  است،  به چه شكلی  با همكارها  ارتباط شما 
مهم دیگری است که باید به آن توجه کنید. قدم اول و 
مهم، ثبات قدم و به قول معروف حفظ جایگاه تان است. 
قدم بعدی، صحبت کردن با همكار مورد نظر برای تغییر 
بعدی،  راهكار  است.  گرفته  پیش  در  که  است  روندی 
صحبت با مدیر است و راه نهایی، ترک محل کار است. 
چوب  معروف  قول  به  که  افرادی  یا  فرد  حضور  درواقع 
اعصاب  شدن  خرد  جز  چیزی  می گذارند،  چرخ تان  الی 
را به دنبال نداشته و باید هرچه زودتر شرایط را به شكل 

مناسب تغییر دهید.

 احساس ارزشمند بودن مهم است 
می کنید  حس  می کنید؟  بودن  ارزشمند  احساس  چقدر 
کاری را انجام می دهید، پولی دریافت می کنید تا زندگی 
کنید یا این که اعتقاد دارید شما مهره مهمی اول برای 
جامعه  کل  در  درنهایت  و  کار  محل  در  بعد  خودتان، 
هستید؟ اگر حس می کنید فرد ارزشمندی نیستید و کاری 
انجام  بدون حضور شما  یا  با حضور  انجام می دهید،  که 
شغلی تان  جایگاه  روی  مجددی  بررسی  حتما  می شود، 
داشته باشید. اول این که ممكن است تفكر شما اشتباه 
باشد. دوم این که ممكن است فكرتان درست باشد و نیاز 

به تغییر شرایط باشد.
قابل اعتماد هستید؟ 

قابل  فرد  چقدر  باشید. شما  داشته  رفتارتان  روی  مروری 
اعتمادی برای کارفرما و همكاران تان هستید؟ اگر مساله ای 
را  آن  یا  می ماند  باقی  همان جا  دارد،  وجود  کار  محل  در 
یا  مشكل  رفع  برای  چقدر  می کنید؟  منتقل  دیگران  به 
چرخ دهنده های  جزو  خودتان  می کنید؟  تالش  مشكالت 
فعال هستید یا باید به حال شما هم فكری کرد و تغییرتان 
داد؟ اگر به نظر خودتان فرد قابل اعتمادی نیستید یا برای 
بهبود اوضاع کار تالشی نكرده و به قول معروف چوب الی 
چرخ مسیر حرکت می گذارید، عالقه ای به کارتان ندارید و 
بنابراین باید  به دلیلی از کار و محیط آن خسته شده اید. 

برای تغییر شرایط اقدام کنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

اما کسانی که کفر ورزیدند در دنیا و آخرت به سختی عذابشان کنم و یاورانی نخواهند 
داشت.سوره آل عمران، آیه 56

حدیث روز  

هر که مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دوری گزیند، هر که از دوزخ ترسد برای توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشی 
گیرد و از حرام ها برگردد. امام سجاد )ع(

سبک زندگی

عوامل استرس زا در محل کار و اثر آن روی جسم و روان

462713859
953482617
718659342
584936271
671825934
239174568
195267483
327548196
846391725

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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لوازم آرایشی با کلیه لوازم
 با موقعیت عالی و سابقه کار 

باال به فروش می رسد. 
با شرایط ویژه 

 09031909827

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

را تجربه کنید.   09158668002
نصب و سرویس کولر 

آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

به چند نیروی خانم 
جهت کار در سالن زیبایی نیازمندیم.
 09397690128 - 32450229

به تعدادی برقکار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم.

09156676468 - 09159624680

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

قالیشویــی ملکــه

کار خوب اتفاقی نیست

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

جهت نگهداری دختربچه سه 
ساله به یک خانم نیازمندیم.

09101613312
32444467

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در بیرجند و شهرستان های استان 

جهت پشتیبانی 
دستگاه های کارتخوان

 نیرو می پذیرد.
09159371053 - 32323292 

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

09013772626 ان
یگ

ل را
نز

ب م
در

ل 
وی

انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه

به دو نفر جهت کار در کارواش
 با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.    

09305243021

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

به یک آشپز مجرد با  حقوق عالی 
و دو کارگر ساده ترجیحاً خانم و 

یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در رستوران شاندیز 

نیازمندیم.
32446825 -09359280927 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

حمل بار و اثاثیه منزل داخل و 
خارج استان  همراه با کارگر ماهر 

09105451077  - اقدامی

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین 
قیمت  09380160779 - علی آبادی

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

کارت دانشجویی مهتاب رمضانی کاریز باالیی 
به شماره دانشجویی 9439147518 

 سپیده کاشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
 ساقط می باشد.

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

فروش  40 فنجان آب قنات روستای 
مزگ با چند قطعه زمین کشاورزی

 قیمت توافقی    09155658214
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صعود کوهنوردان استان به قله تفتان

کوهنوردان  )ع(  علی  حضرت  سعادت  با  والدت  مناسبت  به 
هیئت  و  تاکسیرانی  خودروکاران،سازمان  احمر،شرکت  هالل 
در  تفتان  قله  به  مشترک  ای  برنامه  در  بیرجند  کوهنوردی 
سیستان و بلوچستان صعود کردند. به گفته عباس مقدم مدیر 
عامل شرکت خودروکاران علیرضا خدمتی سرپرستی این گروه 
را به عهده داشت. قله تفتان با ارتفاع 4050 متر بلندترین قله 
در منطقه جنوب شرقی ایران و استان سیستان بلوچستان است.

داوران جوان بیرجندی در مسابقات لیگ دسته سوم کشور

به  ای  ابالغیه  طی  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
هیئت فوتبال خراسان جنوبی سه داور برگزیده بیرجندی را برای 
قضاوت دیدار مس نوین کرمان و زاگرس چهارمحال بختیاری 
معرفی کرد. امیر سخاوت جو،سید حسین بسکابادی و امیر آرمند 
لیگ دسته  از مسابقات  این سری  بیرجندی، در  داوران جوان 

سوم کشور قضاوت خواهند کرد.

من را با پیراهن استقالل به خاک بسپارید

ایسنا-آرش برهانی، مهاجم سابق استقالل روزگذشته از دنیای 
فوتبال خداحافظی کرد. برهانی پس از این تصمیم در بیانیه ای 
نوشت: دست تک تک هواداران را می بوسم و از ته دل می گویم 
همه آنها را دوست دارم و تاکید می کنم که غم درونم را از 
این خداحافظی نمی توانم کتمان کنم. تا زنده هستم استقاللی 
و هوادار استقالل هستم و در روز وداع از دنیا هم دوست دارم 

مرا با پیراهن مقدس استقالل به خاک بسپارند.

 خداحافظی جهانبازی در دیدار پرسپولیس - پدیده

ایران در حاشیه  با تجربه فوتبال  ایرنا -یداهلل جهانبازی داور 
قضاوت  دنیای  از  پدیده  و  پرسپولیس  های  تیم  دیدار 
و  داوران  کمیته  رئیس  اصفهانیان  کرد.فریدون  خداحافظی 
فوتبال  فدراسیون  داوری  دپارتمان  رئیس  فر  کامرانی  حسن 
در مراسمی پیش از آغاز دیدار تیم های پرسپولیس و پدیده 

از یداهلل جهانبازی تجلیل کردند.

افسردگی حاصل 
استفاده مفرط از گوشی هوشمند

برای  ابزاری  هوشمند  گوشی های  ایسنا- 
در  را  افراد  اما  شده اند،  راحتی  و  سرعت 
نتیجه  در  و  خستگی  ماللت،  معرض 
افسردگی قرار می دهند. این مورد در زنان 
بسیار خطرناک تر است.افرادی که به طور 
پیوسته در معرض نور آبی صفحه نمایش 

می شوند. نوموفوبیا  دچار  دارند،  قرار 
عوارضی  همراه  گوشی  از  مفرط  استفاده 
نظیر مشکالت شخصی، اجتماعی، کاری، 
به  را  افسردگی، اضطراب و حتی کم رویی 
در  بیشتر  زنان  بین  این  در  دارد.  دنبال 
پیوسته  آنان  زیرا  هستند  خطر  معرض 

گوشی خود را چک می کنند.

علت تشنگی دایمی چیست؟

عصر ایران- هنگامی که احساس خشکی 
در بدن شکل می گیرد، به طور معمول 
کافی  آب  مصرف  است:  روشن  آن  دلیل 
اندازه است،  از  نیست، میزان نمک بیش 
یا فوق العاده سخت ورزش کرده اید. اگر 
از  )یکی  نوشید  می  آب  کافی  میزان  به 
شفاف  تا  روشن  زرد  رنگ  آن  های  نشانه 

ادرار است( اما همچنان احساس کم آبی 
مراجعه  پزشک  به  است  بهتر  کنید،  می 
کنید تا دلیل دقیق این شرایط مشخص 
شود. زیرا خشک شدن دهان ممکن است 
نشانه ای از اشاره بدن به یک بیماری مانند 
دیابت- دیابت بی مزه- خشکی دهان-کم 

خونی- فشار خون پایین باشد. 

درمان قوز قرنیه در مراحل ابتدایی 

ایسنا- بیماری قوزقرنیه در سنین حدود 
10 سالگی به تدریج شروع و در نوجوانی 
پیشرفت می کند و در سنین بزرگ سالی 
شدت بیشتری می یابد.قوز قرنیه منجر به 
ضعیف بینایی و ایجاد آستیگمات نامنظم 
که  نامنظمی  می شود.آستیگمات  چشم 
قوز قرنیه ایجاد می کند در ابتدا با عینک 

تشدید  صورت  در  اما  است  اصالح  قابل 
نیست  اصالح  قابل  عینک  با  بیماری، 
استفاده شود؛  تماسی سخت  لنز  از  باید 
در غیر این صورت از جراحی و در نهایت 
ممکن است که نیاز به پیوند قرنیه باشد.
در  قوزقرنیه  است  الزم  دلیل  همین  به 

مراحل ابتدایی درمان شود.

 6 خوراکی تسکین دهنده درد

تسکین  برای  که  جام جم- خوراکی هایی 
سریع درد مفید هستند،1-زنجبیل: زنجبیل 
منظم  برای  و  درد  شکم  تسکین  برای 
ساختن ضربان قلب مورد استفاده قرارمی 
گیرد. 2- مریم گلی: این گیاه که خاصیت 
ضد التهابی دارد برای تسکین درد، تقویت 
حافظه و کاهش ورم مفید است.3- قهوه:یک 

لیوان قهوه سیاه می تواند سردرد را کاهش 
دهد.4- ماهی سلمون: ماهی سلمون منبع 
است.5-  درد  تسکین  برای  خوبی  بسیار 
است  موثری  مسکن  سبز  سبز:چای  چای 
و منبع خوبی برای کاهش رادیکال های آزاد 
است.6- گیالس: این میوه خوشمزه التهاب 

بافت ها را درمان می کند.

عصر ایران- یکی از عملکردهای اصلی کبد سم زدایی 
و کمک به خروج مواد سمی از بدن است. اگر عملکرد 
با اختالل مواجه شود، پدیدار شدن  سم زدایی کبد 
برخی مشکالت از جمله تغییرات ناگهانی در گوارش و 

سوخت و ساز جای شگفتی ندارد.
آشنایی با نشانه های کبد آسیب دیده

به  کبد  آسیب  بالقوه  های  نشانه  شناسایی  و  درک 
منظور حفظ سالمت و تندرستی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
خستگی: تشدید احساس خستگی و فرسودگی می 
تواند در نتیجه سطوح افزایش یافته محصوالت جانبی 
سمی در خون شکل بگیرد زیرا کبدی که از عملکرد 

درست بی بهره است قادر به نابودی آنها نیست.
پوست خشک یا تحریک شده: پوست تحریک شده 
و خارش دار که به نظر شرایطی پایدار می رسد، یکی 

دیگر از نشانه های بالقوه آسیب کبدی است. 

درد شکم: اگر کبد آسیب دیده باشد، احساس درد در 
اطراف ناحیه شکم نشانه ای شایع است.

اندام بزرگی در دستگاه گوارش  تهوع یا استفراغ:کبد 
انسان محسوب می شود و از این رو، هر گونه بیماری 
مرتبط با آن می تواند به مشکالت گوارشی منجر شود. 
تهوع و استفراغ مکرر به واسطه تجمع سمومی شکل 

می گیرد که کبد توانایی از بین بردن آنها را ندارد.
کبودی: هنگامی که کبد تولید پروتئین های ضروری 

برای لخته شدن خون را کند یا متوقف می کند، انسان 
به راحتی با کبدی یا خونریزی مواجه خواهد شد.

تورم شکم:  آسیب کبدی جریان عادی خون به اندام 
ها را مختل می کند و فشار در رگ ها را افزایش می 
دهد.ختالل در این فرآیند موجب افزایش شدید فشار 
 خون شده که نهایتا موجب تجمع مایع در اطراف شکم 
می شود و این شرایط به نام آسیت یا آب آوردگی شکم 

شناخته می شود. 

نشانه هایی برای آسیب کبدی

فواید خربزه تلخ برای سالمتی 

جام جم- خربزه تلخ )بیتر ملون(، یا گویا 
برای  که  دلیل  این  به  معموال   ،)Goya(
سالمتی مفید است، استفاده می شود. این 
نوع خربزه طعم بسیار تلخی دارد، اما یک 
ماده ی خوراکی بسیار مفید است.ازجمله 
فواید این ماده خوراکی می توان به موارد 
زیر اشاره کرد:1. برای افراد مبتال به دیابت 

نوع دو، مفید است.2. سنگ کلیه را خرد 
می کند.3. کلسترول بد را کاهش می دهد.

4. تاثیر مثبتی در درمان سرطان لوزالمعده 
تاثیر  دارد.6.  پوست  برای  فوایدی  دارد.5. 
دارد.  وزن  کاهش  فرآیند  روی  مثبتی 
هضم  به   .۸ است.  کبد  مقوی  داروی   .۷

کربوهیدرات ها کمک می کند.

خستگی و خواب آلودگی قربانی گرفت

 بی احتیاطی و بی توجهی به جلو، باز هم قربانی 
گرفت. ساعت 10:35 صبح  روز گذشته در کیلومتر 
۷5 محور بیرجند - خور یک دستگاه پراید واژگون 
شد . در این حادثه راننده 35 ساله زخمی شد که 
هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت . دو شب 
گذشته نیز یک دستگاه خودروی 405 در شهرک 
چهکند با یک عابر پیاده برخورد کرد. متاسفانه این 
عابر پیاده که یک  دختر بچه 6 ساله بود در این 
حادثه جان خود را از دست داد. علت حادثه عدم 

تجه به جلوی راننده پژو اعالم شده است.

بیرجند حریق در خیابان ولیعصر 

حدود نیمه شب دو شب گذشته یک باب مغازه سیسمونی در 
خیابان ولیعصر بیرجند دچار حریق شد و در آتش سوخت .به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، با اعالم مرکز 110 مبنی 
در  کالنتری  مأموران گشت  ولیعصر  درخیابان  آتش سوزی  بر 
نبود  در  داشت  بیان  و  مراجعه  فردی  که  شدند  حاضر  محل 
لوازم سیسمونی در حال  و  من مغازه دچار حریق شده است 
سوختن است .با حضور نیورهای آتش نشانی حریق مهار شد 
این  به  بالغ بر 500 میلیون ریال  به اعالم صاحب مغازه  بنا  و 
بررسی  دست  در  حادثه  .علت  است  شده  وارد  خسارت  مغازه 

کارشناسان پلیس و آتش نشانی قرار دارد .

قتل به خاطر یک »پیچ«!

ایسنا- سرایدار جوان که در پی مشاجره بر سر بستن یک پیچ، تعمیرکار آسانسور را به قتل رسانده بود ،حادثه را 
تشریح کرد. ساسان - متهم به قتل - در بازجویی های خود گفت: اصاًل نمی خواستم چنین اتفاقی بیفتد. از صبح 
آسانسور خراب بود و تعمیرکار برای تعمیر به ساختمان آمده بود. کارش تا ساعت 4 بعدازظهر طول کشید اما تمام 
نشده بود. باید یک پیچ را می بست تا آسانسور قابل استفاده باشد. به امیر - مقتول - گفتم پیچ را ببندد چون 
آسانسور روشن بود و بچه های ساکنان در ساختمان بودند و هرلحظه احتمال داشت اتفاقی بیفتد، اما به حرف هایم 
توجه نکرد.سر همین مسأله با هم دعوایمان شد ولی همسایه ها میانجیگری کردند و ماجرا تمام شد. من هم به 
اتاق سرایداری ام رفتم، لحظاتی نگذشته بود که شیشه اتاق شکست. فهمیدم که امیر به انتقام دعوای چند دقیقه 
قبل شیشه را شکسته است. دوباره دعوایمان شد و امیر به سمت در خروجی ساختمان رفت که با هم درگیر شدیم. 
چاقویی که به مرد نصاب داده بودم تا پیچ را ببندد هنوز دستش بود، او را هل دادم که ناگهان چاقو وارد رانش شد. 

مقتول بر اثر صدمات وارده دو روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.

اصالحیه  برای ایمنی در مقابل زلزله ، محل خواب خود را دور از اشیای قابل سقوط و پنجره ها انتخاب کنید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

شروع 
سانس

14:3018:1520:1516:1522

خوب، بد، جلف گشـــت 2

کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و... با قیمت مناسب   09156633230- برگی

مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک  - یوسفی 
واقع در بلوار شهدای  عبادی  - میدان ابن حسام جنب تاالر سی کاج 

آماده ارائه خدمات به همشهریان گرامی می باشد. 32259517 - 32259516
قابل توجه همشهریان عزیز:
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 نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی: 

  اقتصاد مقاومتی محقق نشده است
   
قوسی-  دیروز اعضای بنیاد مهدویت استان با حجت 
االسالم عبادی دیدار کردند. در این دیدار نماینده ولی 
فقیه بیان کرد: شناخت تاریخی و روایتی در بحث 
های تخصصی مهدویت و پاسخ گویی به شبهات 
از شناسنامه ای  یک رشته است و شناخت خارج 
حضرت مهدی یک بحثی دیگر که همه طوایف 
تحت تاثیر آن و جاذبه هایش هستند. نماینده ولی 
فقیه با بیان این مطلب که در اربعین حرکتی شروع 
شده است، افزود: بسیاری از افرادی که در همایش 
بزرگ اربعین شرکت می کنند مسلمان نیستند اما 
آنان انگیزه دارند و امام مهدی را به حق می شناسند. 
وی ادامه داد:  نامه مقام معظم رهبری به جوانان 
غرب بدون دلیل نبوده و این نیروهای خفته هستند 
که به موقع بیدار خواهند شد. نماینده ولی فقیه با 
اشاره به اینکه دنیا لبریز از ظلم شده ادامه داد: تکیه 
اصلی برنامه ها و دروس تخصصی بنیاد مهدویت 
باید تکیه بر عدل باشد، چرا که مردم از ظلم به تنگ 
آمده و خود به دنبال شناخت می روند.حجت االسالم 
عبادی با ابراز تاسف از این که برخی به دنبال سیاست 
بازی و حزب و گروه هستند، تصریح کرد: سخنان 
رهبری نسخه شفابخشی است که گوش شنوایی 
برای عمل به آن ها نیست.   نماینده ولی فقیه تاکید 
کرد: در جامعه فرهنگ اقتصادپرستی رواج پیدا کرده 
که دشمن آن را به عنوان ضعف و رخنه ای گرفته 

است و درصدد ضربه زدن به نظام است. 

 کار فرهنگی  در حوزه مهدویت باید 
 بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد

شوراي  اعضای  با  دیدار  در  غالمی-استاندار 
بنیاد مهدویت  بنیاد مهدویت گفت  برنامه ریزي 
به  دولتي  غیر  فرهنگي  مؤسسه  یک  عنوان  به 
انجام امور فرهنگي در حوزه مهدویت مي پردازد؛ 
از این رو دستگاه هاي فرهنگي باید بیش از پیش 
به این امر اهتمام داشته باشند. پرویزي، با بیان 
هاي  زمینه  در  مساعدت  و  کمک  آماده  اینکه 
افزود: در خصوص  آموزشي هستیم،  و  فرهنگي 
در  مهدویت  ویژه  آموزشي  هاي  دوره  برگزاري 

سطوح مختلف، آماده  همکاري هستیم.
 

    معاون اقتصادی استاندار: مامسئوالن 
موظفيم پا به پای توليدکننده برویم

پوراسد- دیروز عصر  چهار نشست از نشست های 
تخصصی))پنل((،   نخستین کنفرانس ملی فرصت 
در  استان  گذاری  سرمایه  های  محدودیت  و  ها 
نشستها  .این  شد  برگزار  بیرجند  صنعتی  دانشگاه 
تحت عنوان 6 ))پنل(( ازجمله: رویکرد توسعه صنعتی 
استان، فرآوری مواد معدنی،  توسعه تجارت،و سرمایه 
بینی شده  اقتصادی  پیش  گذاری و منطقه ویژه 
است .مودودی،معاون صادرات سازمان تجارت ایران 
سخنران  پنل تجارت بود .حسینی مدیر عامل بورس 
انرژی کشورنیز درباره   توسعه صنعتی استان سخن 
گفت.همچنین یزدان پناه از متخصصان بیرجندی 
مقیم آمریکا و مدیرکمپانی ))ناگنیدلز(( هم بیاناتی 
در نشست سرمایه گذاری مطرح کرد .درپنل رویکرد 
اقتصادی  امور  معاون  سرفرازی  صنعتی”   توسعه 
استاندار عنوان کرد:ما مسووالن موظفیم پابه پای 
تولیدکننده برای پیگیری درخواستهایش تا تهران 
برویم.”  معاون امور ا قتصادی استاندار و شهرکی 
دیگر  از   تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان  رییس 
مهمانان حاضر در این جلسه بودند. وی برشناسایی 
دقیق قابلیتها ی طبیعی و معدنی موجود ومزیت های 
رقابتی آنها و نیز شناخت زیر ساخت های علمی، 
افزود شناخت وضع  تاکید کردو  صنعتی و معدنی 
منابع انسانی متخصص مقیم و یا قابل جذب می 
تواند رویکرد کلی توسعه صنعتی  را مشخص کند 
.همزمان با  شروع نشست  توسعه صنعتی در  قسمت  
دیگر دانشگاه نیز محققان در حال ارائه مقاالت علمی 
صفاریان   بودند.فنایی  کنفرانس  در  شده  پذیرفته 
داوری مقاالت را برعهده داشتند. تاسیس پارکینگ 
خورشیدی، استفاده از سنگ های قیمتی افغانستان به 
دلیل مرز مشترک، نقش اکوتروریسم در توسعه پایدار 
خراسان جنوبی از جمله این مقاالت  بود.هداوندی ، 
دبیر نشست سرمایه گذاری با اشاره به اینکه استان 
از موقعیت راهبردی برخوردار است اما سهم تولید 
ناخالص داخلی استان کمتر از 1 درصد  است .وی 
هدف از این پنل را آشنایی با فرآیند خلق و پیاده 
سازی ایده های کسب و کار با توجه به ظرفیت های 
استان دانست. امروز همزمان با دومین وآخرین جلسه 
کنفرانس ، برنامه ی بازدید از منطقه ویژه اقتصادی 
 ، این منطقه  از  بازدید  تا ضمن  تدارک دیده شده 

ظرفیت ها و  قابلیتهای آن شناسایی شود.

اقتصاد آب را جدی بگيریم

با اشاره به  اداره منابع آب نهبندان  کاری- رییس 
اینکه برای اشتغال نیاز به حفاظت و حراست از آبهای 
زیرزمینی داریم گفت: آب یکی از مهمترین مولفه 
های انرژی در زمینه اشتغال است و اتخاذ راهکارهای 
مختلف به ویژه فرهنگ سازی درباره استفاده آب 
و  صنعت  کشاورزی،  شرب،  های  بخش  در  را 
امروز  کرد:  بیان  شهابی  است.  ضروری  خدمات 
شاهد هستیم هزینه مصرف شده برای تولید برخی 
محصوالت کشاورزی بسیار بیش از قیمت فروش 
آنها در بازار است؛لذا می بایست  به مقوله اقتصاد 
آب توجه بیشتری داشته باشیم. وی همچنین به اخذ 
تخصیص و تامین آب یک واحد پرورش آهو،2 واحد 
مرغداری،کمپ گردشگری دهسلم، عشایر کوچ رو 
تگ سهلو نهبندان و همچنین رفع مشکل تامین آب 
شرکت ساغرکویر)پرواربندی بره( و تخصیص آب 
شرب دام در محدوده مطالعاتی نهبندان و سهل آباد 

در سال 95 توسط اداره منابع آب اشاره نمود.

برگزاری انتخاباتی سالم، باشکوه و قانونمند مطلوب نظام، رهبری و شهداء است

غالمی-معاون سیاسی ، امنیتي و اجتماعي استاندار در جلسه کمیته اطالع رساني ستاد انتخابات استان می گفت افزود :تلطیف فضاي جامعه را از وظایف کمیته اطالع رساني ستاد انتخابات استان 
دانست و تصریح کرد: اطالع رساني درست ، به موقع و موثر در راستاي آگاه سازي عمومي حساس کردن فضاي کلي جامعه نسبت به انتخابات باید به عنوان یک دستورکار مهم در اولویت قرار گیرد.
حسینی تقسیم عادالنه امکانات تبلیغاتي را مورد تاکید قرار داد و افزود: مسئولین ، مجریان و زمینه سازان انتخابات هستند و اجازه ندارند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در انتخابات دخالت کنند.
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واگذاری پيمانکاری  احداث راه آهن تاپایان سال

مناقصه خرید تضمينی آب آغاز شد

مالیی-  در  سفر روحانی رئیس جمهوری و جانباز 
مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل آب و فاضالب کشور  
در  نیرو  وزیر  مشاور  استان.  به  فروردین  دوم  در 
شورای اداری قول داد تا یک ماه آینده مناقصه خرید 
تضیمنی آب برای استان های شرقی کشور برگزار 
شود. روزنامه آوای خراسان جنوبی در همین  باره با 
» امامی« مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان 
گفتگو کردیم که وی عنوان کرد: این پروژه عظیم 
برای تامین آب شرب و صنعت استان های سیستان 
و بلوچستان ، خراسان رضوی و جنوبی اجرا خواهد 
شد.وی با اشاره به اینکه در سفر جانباز وزیر نیرو 
قول انجام مناقصه را دادند افزود: دیروز مجوز اجرای 
مراحل  مقدمات  زودی  به  که  شد  صادر  مناقصه 
مناقصه و ارزیابی سرمایه گذار انجام می شود.امامی 
با تاکید براینکه سرمایه گذار تمام مراحل ساخت ، 
بهره برداری و تحویل آب را انجام دهد ادامه داد: 
دولت تضمین خرید آب را به عهده دارد و سرمایه 
گذار باید در موعد مقرر کارتحویل دهد.مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان از آبگیری سد سیاهو در 

شهرستان سربیشه تا دوماه آینده نیزخبر داد.

انفجار جمعيت ، انشعابات غيرمجاز عامل 
کمبود آب در حاشيه شهربيرجند

مکرر  پیامکی  و  تلفنی  های  تماس  مالیی-پیرو 
حاشیه نشین های مرکز استان )روستا های چهکند ، 
حاجی آباد و امیرآباد مبنی بر قطع آب و نرسیدن آب 
به منازل انتهای خط انتقال اعتراض داشتند به نوعی 
که سه شنبه عصر با تانکر به این روستای چهکند 
آبرسانی شده است.با وجود اینکه این روستاها هنوز 
جزء شهر محسوب نمی شوند اما خدمات شهری 
رادریافت می کنند درهمین باره قربانی مدیر روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی علت قطعی 
آب در روستای چهکند را تعمیرات و تعویض ترانس 
برق در مسیر خط انتقال لوله آب دانست و افزود: 
در روزهای گذشته گرمای هوا باعث شده تا مردم 
آب بیشتری مصرف کنند وی ادامه داد:جلسه ای به 
همین منظور برگزار خواهیم کرد تامشکالت مردم 
رفع شود.همان طور که می دانید تامین آب شرب 
به عهده شرکت آب منطقه ای استان می باشد.در 
همین راستا با سروری معاون حفاظت و بهرداری 
شرکت آب منطقه ای هم گفتگو کردیم که وی 
عنوان کرد: تامین آب براساس جمعیت معیارسنجی 
و آب تخصیص می یابد.وی با تاکید براینکه در چند 
سال اخیر انفجار جمعیتی ، اصناف کوچک مانند 
قالی شویی ها ، انشعابات غیر قانونی ، ساخت خانه 
ای غیر مجاز بخشی از علت های قطعی آب در این 
مناطق است خاطرنشان کرد: کمبودزیرساخت ها و 
فرسودگی لوله ها را می توان ازدیگر عواملی نام 
برد که قطعی آب را در این منطقه تشدید می کند.
روستایی  اب وفاضالب  بیان کرد:شرکت  سروری 
چاه هایی دارد که در اختیار خودش است اما مجوز 

بهره برداری را ماباید بدهیم.

گلوگاه های فسادخيز و نقاط آسيب پذیر 
اصالح شوند

دادرس مقدم- استاندار در جلسه ستاد صیانت از حریم 
امنیت عمومي و حقوق شهروندي گفت  دستگاه 
ها و نهادهاي ذیل قواي سه گانه کشور باید نقاط 
آسیب پذیر و گلوگاه هاي فسادخیز را شناسایي و 
نحوه ارائه خدمات را به لحاظ کمي و کیفي اصالح 
کنند.پرویزی، با بیان اینکه یکي از مشکالت مردم 
در گذشته، ضرورت مراجعه حضوري به ادارات براي 
انجام امور بود، تصریح کرد: مراجعه حضوري و نا 
آشنایي شهروندان با ضوابط و قوانیني که انجام امور 
اداري را تسهیل مي کنند، چالش هاي بسیاري را 
ایجاد کرده؛ از این رو در صورت شفافیت بیشتر قوانین 
، مردم با مشکالت کمتري مواجه خواهند شد.استاندار 
روند برخی استعالم ها و وجود بخشنامه هاي زائد را 
براي کشور مضر دانست و افزود: به عنوان نمونه در 
استان به دلیل شرایط جغرافیایي، برخي مباحث به 
هیچ وجه موضوعیت ندارد، لیکن تالشي نیز براي 
اصالح و یا تفویض اختیارات جهت تسهیل امور و 

کسب رضایت ارباب رجوع صورت نپذیرفته است.

سی و هفتمين دوره قرعه کشی حسابهای 
قرض الحسنه بانک مسکن برگزار می شود 

قرعه  دوره  هفتمین  و  سی  مقدم-بزودی  دادرس 
کشی حسابهای قرض الحسنه بانک مسکن برگزار 
می شود . مدیر شعب بانک مسکن استان در گفتگو 
با روزنامه آوا از برگزاری سی و هفتمین مرحله قرعه 
کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک 
مسکن خبر داد . پورقربانی گفت : سی و هفتمین 
مرحله قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه 
پس انداز بانک مسکن تحت عنوان گشایش دفتر 
قرعه کشی  جوایز  است.وی  شده  آغاز  مهربانی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک را جمعًا 
به ارزش حداقل 1۷6 میلیارد و ۷۸5 میلیون ریال 
دارندگان  و  :مشتریان  افزود  .پورقربانی  اعالم کرد 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن تا 
۳1 خرداد سال جاری فرصت دارند با افتتاح حساب  
و یا تکمیل موجودی در این قرعه کشی شرکت کنند. 
شایان ذکر است، حداقل موجودی الزم برای شرکت 
در این قرعه کشی، 2۰۰ هزار ریال بوده و هر 1۰۰ 

هزار ریال در هر روز یک امتیاز محسوب می شود. 

استاندار در اولین کنفرانس ملی فرصت ها و محدودیت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت استان عنوان کرد:

اولین  دیروز  قاسمی-صبح  سمیرا 
محدودیت های  و  فرصت ها  ملی  کنفرانس 
حضور  با  استان  صنعت  در  سرمایه گذاری 
مقامات ارشد استانی و میهمانان کشوری در 

دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار شد.

اطلس معدنی
 در اختیار سرمایه گذاران

عکس برداری  از  جلسه  این  در  نیز  استاندار 

و  صنعتی  فضای  از  کیلومتر  هزار   15۰
این  اگر  گفت:  و  داد  خبر  استان  معدنی 
معدنی  اطلس  شود  کامل  عکس برداری 
استان  تاریخ  بار در طول  اولین  برای  کشور 
تهیه می شود و در اختیار سرمایه گذاران قرار 
در  که  کرد  تصریح  پرویزی  گرفت.  خواهد 
و  داشیم  هم  دیگری  برنامه ریزی  این  کنار 
گاز  و  برق  مانند  استان  های  زیرساخت  در 
در  وی  گفتۀ  شد.به  انجام  خوبی  کارهای 
حوزه ریل نیز اقدامات  شایسته ای صورت 
گرفته است و کارشروع ریل گذاری بیرجند 
پیمانکار در سال  به  بافق- مشهد  در محور 
جاری واگذار خواهد شد، چون معدن نیازمند 
ریل می باشد و استان   وضع خوبی در حوزه 
معدن دارد.پرویزی همچنین از برنامه تامین 
آب برای  حدود ۳5 سال آینده استان خبر داد 
و افزود: این طرح 45.5 میلیون متر مکعب 
است که هر چند تمام آن برای مصرف شرب 
است ولی باعث می شود که منابع موجود در 
استان برای سرمایه گذاری در بخش صنعت 
و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.به گفتۀ 
وی فقط 1۰ درصد جذب سرمایه گذاری به 
درصد   9۰ و  می شود  مربوط  ها  زیرساخت 
آن به جذب اعتماد سرمایه گذاران اختصاص 
می یابد و باید فضای سرمایه گذاری آن قدر 
آرام و تثبیت باشد که حس  اطمینان سرمایه 

گذاران افزایش یابد.

 ، استان  قابلیتهای  نکردن  معرفی 
محرومیت را به همراه دارد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی استان  هم 
شانس های  و  پتانسیل   اینکه  به  اشاره  با 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف در استان 
عنوان کرد که خراسان جنوبی  است،  بسیار 

پتانسیل ها  معرفی  عدم  در  محرومیت هایی 
دارد.مرتضی  سرمایه گذاری  فرصت های  و 
با  که  هستیم  امیدوار  داد  ادامه  صفدری زاده 
رفع این محرومیت ها مردم با این فرصت ها 

آشنا شوند و سرمایه گذاری انجام دهند  . 

52درصد  صادرات  از مرزماهیرود
فرصت های  استان  که  کرد  اظهار  وی 
گردشگری و تفریحی زیادی هم دارد ولی به 

آن توجهی نمی شود  .مدیرعامل منطقه ویژه 
در  که  صنعتی  شهرکهای  افزود  اقتصادی 
استان قرار دارد و منطقه ویژه اقتصادی که 
در خیلی از موراد منحصر به فرد است تا جایی 
که حدود 52 درصد از صادرات به افغانستان 
است.صفدری زاده  بوده  ماهیرود  مرز  از 
مرز  این  ظرفیت های  باید  که  کرد  عنوان 
بازرگانان شناسانده شود  و  تجار  به  ماهیرود 
تا از پتانسیل های آن به خوبی استفاده کرد.

 بدون سرمایه گذاری 
تولید شکل نمی گیرد

بیان  این همایش  در  نیز  بیرجند  امام جمعۀ 
شکل  تولید  سرمایه  گذاری  بدون  که  کرد 
و  نمی شود  محقق  هم  ثروت  و  نمی گیرد 
کمال  به  نمی تواند  باشد  فقیر  که  جامعه ای 
برسد.رضایی اضافه کرد: پس باید ما ثروتمند 
انجام  سرمایه گذاری  و  تولید  با  که  باشیم 
می شود و برای رسیدن به این هدف باید به 
جذب سرمایه های غیر کاال برویم و هدایت 
آنان به بخش های مولد را داشته باشیم.وی 
با اشاره به این که  نظام رباخواری را قبول 
خوری  مفت  مساوی  را  ربا  ما  گفت:  نداریم 
می دانیم و نباید به این سمت رفت ولی االن 
معنای قرض الحسنه در بانک ها از بین رفته 

است و پول را بهره زیاد پس می گیرند .

؛  .تی  سی   . آی  در  گذاری  سرمایه 
ورود به بازارهای جهانی 

با  ارتباطات  فناوری  ارتباطات و  معاون وزیر 
در  گذاری  سرمایه  فرصت های  اینکه  بیان 
است،  بزرگ  فرصت های  از   ICT بخش 
عنوان کرد که از 1۰ شرکت برجسته جهان 
۸ تای آن در حوزۀ صنعت ارتباطات هستند 

سرمایه  و  پایین  اشتغال  هزینه  از  چون 
متخصص باال برخوردار است. عمیدیان ادامه 
از  جنوبی  خراسان  برخورداری  نرخ  که   داد 
خطوط پرسرعت ۷9 درصد شده است و 16 
درصد فارغ التحصیالن برجسته استان مرتبط 

با رشته های ICT می باشند.

بیشترین سود سرمایه گذاری
 در برند سازی است

صادرات  توسعه  معاون  مودودی  محمدرضا 
سازمان توسعه تجارت ایران نیز  عنوان کرد 
ارزش  و  سودآفرینی  نمودار  بخواهیم  اگر   :
 ۳ به  باید  کنیم  بیان  را  کاال  یک  آفرینی 
نکته طراحی، ساخت تولید و برند توجه کنیم 
مربوط  برند  و  طراحی  به  سود  بیشترین  که 
می شود ولی تولید سود کمی دارد.وی افزود 
را در تولید گذاشتیم و  بیشترین کار  ولی ما 
کمترین تالش را در طراحی و برند محصول 
گذاشتیم که این خود باعث سود پایین کشور 

شده است 

میزبانان میهمانان را تنها گذاشتند
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع معادن 
و کشاورزی ایران از حضور نداشتن مسئوالن 

استانی گالیه کرد و گفت: نباید این افراد در 
وسط جلسه و یا بعد از سخنرانی خود بروند 
بتوانند  تا  بمانند  جلسه  پایان  تا  باید  بلکه 
در  ا...داد((  کنند.))مرتضی  رفع  را  مشکالت 

سرمایه  های  فرصت  علمی  کنفرانس  اولین 
گذاری در استان بیان کرد: یکی از مشکالت 
التحصیل  فارغ  توفیق  عدم  کار  و  کسب 
وی  گفتۀ  است.به  اجرا  و  کار  در  دانشگاه 
و  بانکی فضای کسب  بد در سیستم  رقابت 
وارد  موسساتی  و  است  کرده  سخت  را  کار 
بانک مرکزی هم  از قوانین  شدند که خارج 
حتی هستند و به خاطر بهره باالی وام بانکی 
بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط را به 

خاک سیاه نشانده است.وی تورم مقررات را 
از دیگر مشکالت بزرگ پیش روی سرمایه 
هزار   12 اکنون  افزود:   و  دانست  گذاری 
قانون و 1۸۰ مقرره در کشور وجود داردوی 
و  دانست  ضعیف  را  کشور  های  زیرساخت 
اظهار کرد که دولت نسبت به تامین ان اقدام 
باید کند و نیز عدم تمرکز در تصمیمات تاثیر 
زیادی در امر سرمایه گذاری داردو  استاندار 

باید تصمیمات استانی را بگیرد.

مقاالت روی کاغذ 
نیازمند عملیاتی شدن

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه 
و  کنند  تغییر  باید  دانشگاه ها  علمی  فضای 
فقط  محدود به مقاله های روی کاغذ نباشد 

نیازمند فضایی علمی  دلیل  به همین  افزود 
اینکه  بیان  با  هستیم.مهرشاد  بانشاط  و 
حیات  در  موثر  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط 
ارتباطی  باید  کرد:  اظهار  است،  نشاط  و 

معدنی  و  صنعتی  های  پتانسیل  با  دائمی 
شرق  فرصت های  به  توجه  تا  باشیم  داشته 
کشور برود .وی تأکید کرد دانشگاه صنعتی 
در حوزۀ صنعت با ماموریت خاصی روبه رو 
برای  مشارکت  در  آن  ذاتی  ووظیفه  است، 
زیرساخت  و  معدنی  علمی،  صنعتی،  توسعه 
است.ناصر  کشور  شرق  منطقه  و  استان 
صنعت  حوزه  توسعه  برای  افزود:  مهرشاد 
ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و  تعامل سازنده 
ادامه  برای  و  است  مهم  اصلی  آنان  بین 
دائمی  دبیرخانه  باید  عملکردها  این  داشتن 
سرمایه گذاری  فرصت های  علمی  کنفرانس 
در استان تشکیل شود.ابوالفضل فورگی نژاد 
در  که  کرد  عنوان  هم  کنفرانس  این  دبیر 
این همایش ۳2 مقاله پذیرش شده و در 6 
نشست تخصصی ارائه خواهد شد.وی اظهار 
کرد که برای استفاده از ظرفیت های استان 
باید عزم و همدلی جدی صورت گیرد، چون 

استان توان و امکان توسعه را دارند.

صادرات قطعات الکترونیکی
 به پاکستان

شرکت  خودکفایی  معاون  منصوری  منصور 
استان   ومسوالن  مردم  به  هم  ساپکو 
استان  نزدیکی  به  توجه  با  که  کرد  توصیه 
اکثر  بودن  گازسوز  و  افغانستان  مرز  به 
قطعات  می توانند  پاکستان  خودروهای 
تولید  را   CNG الکترونیکی  کوچک 
نمایند. صادر  کشورها  این  به  و  کنند 

وزارت  خارجی  گذاری  سرمایه  مدیرکل 
جنوبی  خراسان  گفت:  هم  دارایی  و  اقتصاد 
نیاز به تهیه نقشه جامع سرمایه گذاری دارد 
و باید طرح های قابل ارائه را تهیه و تدوین 
اصلی جذب سرمایه  قدم های  از  کند چون 
کرد  تصریح  جمالی  می باشد.احمد  گذار 
استان  در  گذاری  سرمایه  جامع  نقشه  تهیه 
راه سرمایه گذاری را هموار می کند و امید 
است دبیرخانه این کنفرانس بتواند طرح های 
قابل اجرا را جمع بندی و در اختیار سرمایه 
گذاران قرار دهد.وی همچنین مرز را نوعی 
فرصت دانست و تأکید کرد که استان ما با 
توجه مرز طوالنی که دارد می توان با ایجاد 
شهرک های صنعتی مشترک و جذب سرمایه 
گذار بهترین استفاده را از آن ببرد و   پایگاه 
اطالعات فرصت های سرمایه گذاری در تمام 
می تواند  هم  مختلف  زبان های  با  حوزه ها 
باشد. گذار  سرمایه  جذب  کننده  کمک 

مشکالت ما عدم شفافیت اطالعات، 
فساد و رانت، هزینه باالی معامالتی

اینکه  بیان  با  نیز  کشور  بورس  مدیرعامل 
عنوان  است،  انسانی  منابع  ثروت،  بزرگترین 
عدم  علت   به  ما  مشکالت  از  خیلی  کرد: 
هزینه  رانت،  و  فساد  اطالعات،  شفافیت 
عدم  و  انحصارها  افزایش  معامالتی،  باالی 
رقابت و باال بودن ریسک می باشد و باید این 
که  کرد  تأکید  شود.حسینی  حل  موضوعات 
در استان می توان با حمایت از صنایع استان، 
تامین  سوخت،  عرصه  تسهیل  و  ساماندهی 
مالی، کاهش هزینه ها و امکان معامله حّقابه 

ها مشکالت را رفع کرد.
)Ava.news18@gmail.com(

            مردم از سرمایه گذاری دولت رایگان استفاده کنند
مدیر  خبری   نشست  دیروز  صبح  مالیی- 
کل فنی و حرفه ای  با هدف ارائه برنامه ای 
امسال   برگزار شد.خوشایند در این نشست 
عنوان کرد: هدف از فعالیت های فنی و حرفه 
و  ماهر  نیمه  و  ماهر  کار  نیروی  تربیت  ای 
اشاره  با  است.وی  کار  نیروی  مهارت  ارتقاء 
را  خود  فعالیت  ای  حرفه  و  فنی  اینکه  به 
انجام می  در دو بخش دولتی و غیر دولتی 
دهد، افزود: 2۰ مرکز آموزش دولتی در قالب 
12۰ کارگاه ثابت و با 45۰ حرفه آموزشی در 
آموزشگاه   162 و   کنند.  می  فعالیت  استان 
بخش  در  آموزشی  حرفه   21۰ با  فعال  آزاد 

غیر دولتی ارائه خدمت می کنند.

تکمیل زیرساخت های  فنی و حرفه 
و 350میلیون  میلیارد  یک  معطل  ای 

تومان 
آموزش  و  سازی  توانمند  اینکه  بیان  با  وی 
مناطق  و  عشایر  روستاییان،  مهارتی  های 
از  پایدار  اشتغال  رویکرد  با  مرزی  محروم 
راستای  در  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  اهداف 
افزود:  است،  مقاومتی  اقتصاد  های  پروژه 

گسترش عدالت اجتماعی در مناطق روستایی، 
تحقق پیشرفت فرهنگی و اجتماعی با ارتقای 
کیفیت جمعیت و تحقق توسعه پایدار زیست 
های  پروژه  اهداف  جمله  از  نیز  محیطی 
است. ای  حرفه  و  فنی  مقاومتی  اقتصاد 
میلیون   ۷۷۳ اینکه  به  اشاره  با  خوشایند 
ای  حرفه  و  فنی  گذشته  سال  درآمد  تومان 
بوده است، گفت:   هشت پروژه اداره کل فنی 
و حرفه ای خراسان جنوبی در دولت  یازدهم 
به بهره برداری رسیده است و سه پروژه دیگر 
امسال شامل : مرکز خواهران شهرستان های 
طبس، قاین و بیرجندمی باشد تعیین تکلیف 
می شوند و تکمیل آن بالغ بر یک میلیارد و 
دارد.مدیرکل  نیاز  اعتبار  تومان  میلیون   ۳5۰
با بیان اینکه تعهد  آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش ما ۳میلیون 2۰۰هزار نفر بوده است 
ایم  داده  آموزش  بیشتر  نفر  ما62۰هزار  اما 
افزود:برای امسال پیش بینی اموزش 4میلیون 
نفر را کرده ایم. وی  از مردم خواست تا برای 
آموختن مهارت و ایجاد اشتغال از این سرمایه 
گذاری دولت به صورت رایگان استفاده کنند 
چون فنی و حرفه ای استان هیچ محدودیتی 

برای آموزش در هر مکان و زمان ندارد.

آموزش 5میلیون
 نفرساعت فنی و حرفه ای در استان  

وی با بیان اینکه در مجموع به طور متوسط 
انجام  آموزش  نفر ساعت  پنج میلیون  ساالنه 
قالب  آموزش ها در  این  بیان کرد:  می شود، 
دوره های 1۰ تا یک هزار و 9۰ ساعته متناسب 
با  انجام می شود.خوشایند  با حرفه مورد نظر 
اشاره به اینکه جامعه هدف اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای تمامی کارجویان، روستاییان، 
دانش  سربازان،  دار،  خانه  زنان  دانشجویان، 
هستند،  صنوف  و  صنایع  شاغلین  و  آموزان 
و  میلیون  یک  گذشته  سال  کرد:  خاطرنشان 
۷۷6 هزار و 954 نفر ساعت آموزش در مراکز 
ثابت دولتی دیده اند و همچنین 219 هزار و 
۷۰۰ نفر ساعت در جوار زندان ها از خدمات فنی 
و حرفه ای استفاده کرده اند.مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای  با اشاره به اینکه سال گذشته 
۳5 هزار و 56۳ نفر ساعت در مراکز پادگانی 
از آموزش های فنی و حرفه ای بهره  استان 
مند شده اند، افزود: یک میلیون و 44 هزار و 
4۳9 نفر ساعت در مناطق روستایی و عشایری 

آموزش دیده اند.

خراسان جنوبی رتبه اول
 آموزش فنی و حرفه ای در کشور

مجموع  در  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  وی 
ساعت  نفر   ۸5۳ و  هزار   ۸۳1 و  میلیون  سه 
گفت: 21  اند،  دیده  آموزش  دولتی  بخش  در 
هزار و ۷62 هزار نفر دوره نیز از این آموزش 
ها بهره مند شده اند.خوشایند با اشاره به اینکه 
افزایش  درصد   22.5 حدود  گذشته  سال  در 
عملکرد آموزشی را نسبت به سال 94 داشته 
ایم، افزود: خراسان جنوبی در سال 95 در بین 
ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور رتبه 
نخست آموزشی را داشته است.خوشایند ادامه 
داد: داشتن اعتبار بین المللی، قابلیت تطبیق با 
احراز  واحدهای درسی دوره کاردانش، شرایط 
شغل، دریافت پروانه کسب، کسب بیمه تامین 
اجتماعی و تسهیالت از جمله مزایای گواهینامه 

های آموزش فنی و حرفه ای است.

آغاز ثبت نام هجدهمین دوره مسابقات 
ملی مهارت

خوشایند با بیان اینکه هجدهمین دوره مسابقات 
ملی مهارت نیز هم اکنون در مرحله اجرا و ثبت 

نام است، گفت: ثبت نام از ابتدای امسال آغاز و 
تا دهم تیر در ۳6 رشته ادامه خواهد داشت.وی 
با اشاره به اینکه افزایش تعهدات آموزشی به 
میزان 2۰ درصد از مهم ترین برنامه های فنی 
و حرفه ای در امسال است، عنوان کرد: افزایش 
ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  آموزشی،  تنوع 
اسمی آموزشگاه ها، اجرای طرح اعتبار سنجی، 
آموزش مدیران و مربیان، نظارت و بازررسی، 
و  آموختگان  مهارت  اشتغال  وضع  رهگیری 
مشاوره و هدایت شغلی کارآموزان از جمله اهم 

برنامه ها است.
)Ava.news14@gmail.com(
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 امام علی علیه السالم فرمودند:
 اَلِعلُم َکنٌز َعظیٌم الَیفنی

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.
)غرر الحکم و درر الکلم(

واعظی آشتیانی: امکان حمایت   
اصولگرایان از روحانی وجود دارد

عده ای  تالش  درباره  آشتیانی  واعظی  رضا  امیر 
اصولگرایان  ستاد  تشکیل  برای  اصولگرایان  از 
عملکرد  به  مردم  اگر  کرد:  اظهار  دولت  حامی 
 دولت اقبال نشان می دهند، منطق اقتضا می کند

که از روحانی دفاع کنند. البته حمایت اصولگرایان 
از روحانی را بعید می دانم ولی نشدنی هم نیست. 

پایداری تاکنون به شکل رسمی از هیچ 
کاندیدایی اعالم حمایت نکرده است

حجت االسالم مرتضی آقا تهرانی دبیرکل جبهه 
انتشار  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پایداری 
خبری درباره حمایت این جبهه از کاندیداتوری 
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
قاطع  جبهه  این  نهایی  گزینه  معرفی  برای  اگر 
شویم، بیانیه داده و اعالم حمایت می کنیم، لذا 
به صورت رسمی  منتشر شده،  اخیراً  که  خبری 

نبوده است و استنباطی است.

اگر توانایی رفع مشکالت 
اقتصادی را ندارید، شعار ندهید

گفت:  مجلس،  در  خمینی شهر  مردم  نماینده 
اگر  ریاست جمهوری  انتخابات  کاندیداهای 
شعار  ندارند،  را  اقتصادی  مشکالت  رفع  توانایی 
شفاهی  تذکری  در  ابطحی  ندهند.محمدجواد 
انتخابات  به  اشاره  با  مجلس  علنی  صحن  در 
رأی  در  همواره  مردم  گفت:  ریاست جمهوری، 

دادن، اصل را بر صحت شعارها قرار می دهند.

ثبت نام جهانگیری تصمیم اصالح  طلبان 
بود حتی اگر روحانی موافق نباشد

در  تهران  مردم  نماینده  هاشم زایی  عبدالرضا 
اسحاق  ثبت نام  درباره  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  ریاست جمهوری  انتخابات  در  جهانگیری 
 3 یا   2 که  رسیدند  نتیجه  این  به  اصالح طلبان 
کاندیدا در انتخابات داشته باشند، چه آقای روحانی 

موافق باشند چه نباشند.

اگر نمی توانستم درآمد کشور را 
2/5 برابر کنم اصاًل کاندیدا نمی شدم

قالیباف گفت: در کشوری با این همه منابع و ثروت 
و  رفاهی  سطح  می توان  مطمئناً  خدادادی  های 
درآمدی مردم را در یک مدت مشخص افزایش داد. 
مطمئن باشید اگر نمی توانستم این کار را بکنم اصاًل 
نامزد نمی شدم. وقتی فردی با بیش از سی سال سابقه 
مدیریت اجرایی که به همه تعهداتی که داده پایبند 
بوده، با قاطعیت اعالم می کند که بعد از 4 سال درآمد 
کشور را دو برابر و نیم می کند یا 5 میلیون شغل ایجاد 
خواهد کرد، مطمئناً سال ها مطالعه و برنامه ریزی و 

سابقه مدیریتی پشت این حرف وجود دارد.

کواکبیان: جریان دولت قبل 
جای نگرانی برای نظام ندارد

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس گفت: شک ندارم 
جریان وابسته به رئیس دولت دهم به فرض تایید 
صالحیت جای نگرانی برای نظام ندارد چرا که امروز 
حتی طرفداران دو آتشه آنان همچون جبهه پایداری 

هم از آنها اعالم برائت کرده اند.

گزارش بررسی پرونده مدرک تحصیلی 
فریدون به پس از انتخابات موکول شد

محمد قمی رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی 
حسین فریدون گفت: ما کاری می کنیم که انتشار 
گزارش کمیته بررسی پرونده حسین فریدون به 
پس از انتخابات موکول شود چرا که بر روی رأی 

آقای روحانی در انتخابات تأثیر منفی دارد.

عده ای خیلی وقت ما را نخواهند گرفت 

 1636 کشور،  انتخابات  ستاد  رئیس  از  نقل  به 
نام  ثبت  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  نفر 
شورای  حقوقدان  عضو  ابراهیمیان  کردند. 
نگهبان در پاسخ به اینکه آیا شورای نگهبان در 
بررسی  نتایج  تواند  می  شده  بینی  پیش  مهلت 
آدمی  قطعا  کند،گفت:  اعالم  را  ها  صالحیت 
که سواد ندارد و ثبت نام کرده، وقت زیادی از 
نگهبان نخواهد گرفت. عده ای روشن  شورای 

است صالحیت شان موجود نیست.

صادقی: کنار رفتن جهانگیری 
به نفع  روحانی  قطعی نیست 

مجلس  اصالح طلب  نماینده  صادقی  محمود 
نفع  به  جهانگیری  کناره گیری  به  اشاره  با 
اظهار داشت:  آتی،  انتخابات  از صحنه  روحانی 
کنار رفتن جهانگیری به نفع روحانی به شرایط 

انتخابات بستگی دارد. و فضای 

پاسخ احمدی نژاد درباره 
رد صالحیتش توسط شورای نگهبان

صالحیتش  رد  شایعه  به  پاسخ  در  نژاد  احمدی 
گفت: نه برای بنده و نه برای آقای بقایی دلیلی 
ندارد که رد صالحیتی اتفاق بیفتد. ضمن اینکه 
برای اصالح و پیشرفت کشور راه های فراوانی 
وظیفه  ما  بیفتد  که  اتفاقی  هر  باالخره  هست. 

خودمان را طبق آن شرایط تعریف می کنیم.

صداوسیما در ایام انتخابات مرغ عزا و عروسی است

محسن کوهکن نماینده مجلس گفت: صداوسیما 
در ایام انتخابات به منزله مرغ عزا و عروسی است و 
اگر سفر رئیس جمهور را پوشش ندهد،  آنها اعتراض 
می کنند اگر پوشش دهد یک کاندیدای دیگر اعتراض 
باید حل شود.وی گفت: در  این موضوع  می کند. 
حاشیه مناظره های انتخاباتی باید گروه کارشناسی بگذارید اگر کاندیدایی حرف 

غیر کارشناسی مطرح کرد،   با اخالق درست به چالش کشیده شود.

تابش: روحانی نامزد اصلی اصالح طلبان است

شورای  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس  نایب 
طلبان  اصالح  اصلی  نامزد  را  روحانی  اسالمی، 
دانست و گفت: شورای سیاست گذاری اصالح 
با  تعامل  در  را  جهانگیری  اسحاق  طلبان، 
تابش  محمدرضا  است.  کرده  معرفی  روحانی 
افزود: داوطلب شدن برای انتخابات، جزو حقوق شهروندی است، ولی 

در عین حال کاندیدای اصالح طلبان آقای روحانی است.

اعتراض علیه نظر شورای نگهبان گناه است

آیت ا... نوری همدانی با بیان اینکه همه وظیفه 
اصلح  فرد  و  یافته  حضور  انتخابات  در  دارند 
قانونی  جایگاه  حفظ  لزوم  بر  کنند،  انتخاب  را 
شورای نگهبان و عدم مخالفت با آن تاکید کرد 
شورای  نظر  علیه  طغیان  و  اعتراض  گفت:  و 
ما  برای  امتحان  انتخابات  تقلید گفت:  مرجع  این  است.  گناه  نگهبان 

و مردم است و همه وظیفه دارند و مکلف به حضور در آن هستند.

دیدار  در  گذشته  روز  اسالمی  انقالب  رهبر 
نیروهای  یگان های  از  جمعی  و  فرماندهان 
و  ارتش  روز  مناسبت  به  ارتش  چهارگانه 
نیروی زمینی با اشاره به انتخابات پیِش رو، 
مایه   و  ایران  ملت  افتخارات  از  را  انتخابات 
ملت  سربلندی  و  روسفیدی  قدرت،  عزت، 
بدخواهان  گفتند:  و  خواندند  دنیا  در  ایران 
در  معنویت  و  اسالم  دادن  نشان  به دنبال 
نقطه  مقابل مردم ساالری بودند اما جمهوری 
اسالمی با مردم ساالری اسالمی و انتخابات، 
را نشان داد. حضرت  این حرف  بودن  غلط 
در  ملت  همه   افزودند:  خامنه ای  آیت ا... 
انتخابات احساس می کنند که کلید کارهای 
کشور در دست خودشان است و آنان هستند 
می کنند.  معین  را  کشور  اصلی  عناصر  که 
ایشان با تأکید بر اینکه همه  مردم، نامزدها، 
دولت و دست اندرکاران باید قدر انتخابات را 

باید  فرمودند:  بدارند،  را گرامی  آن  و  بدانند 
انتخاباتی گسترده، با شور و شوق و نشاط، 
سالم و همراه با امنیت برگزار شود و چنین 
مصونیت  کشور  به  ذخیره ای،  و  انتخابات 
اسالمی  انقالب  داد.رهبر  خواهد  بسیاری 
رسانه های  وسوسه انگیز  مطالب  به  اشاره  با 
خراب  برای  آنان  خصمانه   تالش  و  دشمن 
ملت  کردند:  خاطرنشان  انتخابات،  کردن 
که  هوشیاری  و  بیداری  همین  با  ایران 
این  مقابل  در  است،  داده  نشان  همواره 

حرکت، عمل خواهد کرد.

نقطه ضعف به دشمن نشان ندهید
توقع  افزودند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
انگیزه   این است که وقتی  از مسئوالن  من 
ضعف  نقاط  از  استفاده  برای  را  دشمن 
کردن  برطرف  درصدد  می بینند،  اقتصادی 

برآیند.  منافذ  بستن  و  اقتصادی  نقاط ضعف 
یک  برای  گفتند:  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
است که مسئوالن  آن  بدترین حالت  کشور 

آن کشور، از تشر دشمن بترسند زیرا این کار، 
در را برای ورود، تجاوز و تعرض او باز می کند.

تدبیر و حکمت باید
 همراه با شجاعت باشد

امور  اینکه  در  کردند:  نشان  خاطر  ایشان 

حکمت  و  تدبیر  و  عقل  با  باید  را  کشور 
انجام داد، هیچ تردیدی وجود ندارد اما این 

تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: ترسیدن 
اخم  تأثیر  تحت  و  دشمن  تشر  از  دلهره  و 

قدرتمندان قرار گرفتن، اوِل بدبختی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: اگر کسی 
از  اما  ندارد  اشکالی  بترسد،  می خواهد  هم 
زیرا  نترسد  مردم  حساب  به  و  ملت  طرف 

ملت ایران ایستاده است.

اگر بنا بود ایران از قدرت ها بترسد
اکنون دیگر نشاني از ایران نبود

ابتدای  از  توطئه ها  انواع  به  اشاره  با  ایشان 
پیروزی انقالب اسالمی تاکنون، خاطرنشان 
کردند: اگر بنا بود جمهوری اسالمی و ملت 
آن ها  مقابل  در  و  بترسد  قدرت ها  از  ایران 
و  اثر  هیچ  دیگر  اکنون  کند،  عقب نشینی 

نشانی از ایران و ایرانی باقی نمی ماند.

انتخابات از افتخارات ملت ایران و مایه عزت ، قدرت ، روسفیدي و سربلندي در دنیا است
اگر بنا بود ایران از قدرت ها بترسد اکنون دیگر نشاني از ایران نبود/ تدبیر و حکمت باید همراه با شجاعت باشد
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روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی  ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(می باشد.
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هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال  -  هوایی
تاریخ اعزام: 96/2/28

 دفتر خدمات مسافرتی،جهانگردی و زیارتی

 عماد بیرجند
میدان شهدا ، جنب بانک صادرات ، ساختمان آوا    

تلفن:  32224113

آگهی مزایده انتشارات دانشجویی 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
در نظر دارد از طریق مزایده، 
انتشارات دانشجویی دانشگاه 
را به اشخاص واجد شرایط و 
مورد تأیید دانشگاه به مدت 

3 سـال بـه صـورت اجـاره واگـذار نمـاید.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی 
ظرف مدت 10 روز جهت بازدید و کسب 
مزایده  فرم شرکت در  و دریافت  اطالعات 
دفتر  به  دربسته  پاکت  در  آن  تحویل  و 
معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در انتهای 
مرکزی  غفاری، ساختمان  ا...  آیت  خیابان 
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه نمایند.

میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 
باشد  می  ریال  میلیون(  )پنج   5000000 
شمـاره  حسـاب  بـه  بـایست  می  کـه 
نزد  دانشگاه  نام  به   0106062323001
بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی 
واریزی  فیش  اصل  و  گردد  واریز  بیرجند 
همراه با پاکت شرکت در مزایده ارائه شود. 
ضمناً مبلغ پایه برای اجاره بهای سال اول 
ریال  میلیون(  )دویست   200000000

تعیین می گردد.
هزینه درج این آگهی به عهده برنده مزایده 
خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد هرکدام از 

پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

روابط عمومی 
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

ثبت نام کربال به صورت محدود 
اعزام زمینی مورخ 1396/2/18

میالد حضرت ولی عصر)عج(
 و حضرت علی اکبر )ع( در سرزمین 

مقدس نجف اشرف و کربالی معلی
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 
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32226749 - 32222265


