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حیف و میل پول مردم در بیرجند
شهردار بیرجند “جاوید” شد

ارزآوری 79 میلیون دالری 
صادرات استان

صفحه 7 

استفاده از سالن های ورزشی 
که خاک می خورد 

      صفحه 7 
سهم  دانش بنیان 
در صنعت استان 

فقط 3 درصد
قاسمی-  استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه گزارش هایی که 
ارائه شده است می گوید سهم دانش بنیان در تولید صنعتی استان 
) در صفحه 7  خبر  ادامه   ( کرد:...   اظهار  است،  ناچیز  و  درصد  فقط 3 

توجه به مبلمان شهری ،
از برنامه های اصلی شهردار جدید            

 صفحه 3

فی
 نج

س :
عک

 / مشروح خبر در صفحه 3

  تابلو مشخصی از تولید و اشتغال برای هر شهرستان ترسیم می شود  / صفحه 7

 استاندار دربازدید از کارخانه کک سازی طبس

سرمقاله

بعضی تصویرهای
 فراموش ناشدنی! 

   

*هرم پور

از  کنم،  صحبت  عکس  یک  از  خواهم  می    
لحظه هایی که در آن،  زمان محصور می شود و 
مستندی برای تاریخ به وجود می آید، عکس باال را 
بادقت بیشتری ببینید، مستندی که پاسخ خیلی از 
سؤالها را می دهد و البته گاهی تکلیف ها را بیشتر 
می کند. در استانی مثل خراسان جنوبی صحنه هایی 
اینچنین شاید کم نباشند، اما قاب تصویر همیشه مهیای 
ثبتشان نیست. روز چهارشنبه هفته گذشته مثل خیلی 
از شهروندان عزیز هم استانی، عکسی توجه من را هم  
به خود جلب کرد، ثبت صحنه ای از دیدار نمایندگان 
استان در فضایی صمیمی با . . . )ادامه سرمقاله در صفحه 2(

حجت االسالم رئیسی :
 تعامل با اروپایی ها برای

 کشور ما الزم است

محمدجواد ظریف:
هیچ یک از ما هیچ گاه به آمریکا اعتماد 
نداشتیم ؛ برجام مبتنی بر اعتماد نیست

عبدا... ناصری: 
اصالح طلبان از آقای روحانی هیچ وقت

 انتظاری نداشته اند و سهم خواهی نکرده اند

سردار  غیب پرور:
هرگاه به مذاکره روی آوردیم

سیلی خوردیم

صفحه 2صفحه 2صفحه 2صفحه 2

آسیا/صفحه 6 در  روماتیسم  رکورددار  زاهدان/ایران   - زابل  محور  زنجیره ای  تصادف  یک  در  مجروح  سواری/۸  خودرو  سه  با  قیر  تانکر حمل  بیرجند/تصادف  در  سابقه دار  سارق  نافرجام  عالءالدین/فرار  پاساژ  طبقه ششم  در  قلب ها/آتش سوزی  به  بازگشت  آزمون  در  نساجی/بیرانوند  و  استقالل  دیدار  جنجالی  مرد  گل شدن/پاشازاده  آقای  منشا؛  جدید  پروژه 

29 مهر ماه ، روز ملی صادرات
را به تمامی دست اندرکاران صادرات کشور 

که با مشارکت ، همدلی و همفکری در راه 
اجرای شایسته برنامه های تولیدی و دستیابی 
به اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران مجاهدت می ورزند، تبریک عرض نموده
 برای تمامی این عزیزان آرزوی سالمتی و سربلندی می نماییم.

 روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان 

حـاج  غالمرضا آرمنـد
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/7/29 
از ساعت 3/15 الی 4/15  بعدازظهر
 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
برگزار می گردد، حضور سروران معزز 

موجب امتنان می باشد. 
خانواده های آرمند و سایر بستگان

در
چهارمین 
سالگرد 
درگذشت 

مادر عزیزمان 

حاجیه سلطنت بُرجی
 به یاد تمام خاطره های زیبایش

 روحش شاد و قرین رحمت خداوند باد
خانواده مهربـان

   آگهـی مزایـده
 اداره کل آموزش و پرورش

 خراسان جنوبي
شرح در صفحه آخر

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری
 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی  " سال 96" 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 1377 و قانون اصالح قانون معادن 
مصوب سال 1390و فصل چهارم آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 و دستورالعمل های مرتبط با آن در نظر 
دارد تعدادی از محدوده های اکتشافی، گواهینامه های کشف و پروانه های بهره برداری مشمول مزایده را از طریق مزایده عمومی 

به دارندگان دارای توان فنی و مالی الزم واگذار نماید.
 بر اساس این اطالعیه متقاضیان می توانند جهت آگاهی کامل از اطالعات محدوده های مزایده ای، شرایط مزایده و دریافت 
فرم های مربوطه از روز شنبه مورخ 96/07/29 تا روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 به آدرس اینترنتیwww.skimto.ir و  
khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی مراجعه نموده و پیشنهادات خود را بر اساس 
شرایط ارائه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/08/17 در پاکت الک و مهر شده و صرفاً از طریق 
پست سفارشی به آدرس خراسان جنوبی ، بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ساختمان شماره 2 )شهدای عبادی( کدپستی 

9719871165 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی ارسال نمایند. 
 پاکت نهایی باید شامل پاکت )الف( محتوی تضمین شرکت در مزایده )ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب 
2175312179002 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای( با رعایت شرایط مزایده، پاکت )ب( محتوی مدارک صالحیت فنی و 
مالی و سایر مدارک مندرج در شرایط مزایده و پاکت ) ج( محتوی فرم پیشنهاد قیمت باشد. همچنین شرکت کنندگان در مزایده 

مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را به روی همه پاکت ها ی الک و مهر شده قید وآن را امضا و مهر نمایند.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/08/24 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید 

مطهری سازمان به آدرس  بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
- حضور متقاضیان در کمیسیون مزایده بالمانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین 
شرکت در مزایده و یا درخواست های واصله بعد از وقت مقرر فوق و پاکت هایی که به صورت حضوری و یا غیر از پست سفارشی 

ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.
)http://cadaster.mimt.gov.ir( اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست در سامانه کاداستر معادن  - 

ثبت نام و نسبت به درخواست  ارزیابی صالحیت )توان( فنی و مالی اقدام و با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن 
استان محل ثبت شرکت یا نزدیک ترین استان به محل ثبت شرکت جهت  اخذ گواهی مراجعه و به همراه باقی مدارک مورد 

نیاز شرکت در مزایده در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .
- شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معامالت دولتی و قانون منع مداخله کارکنان دولت و قانون معادن وآیین نامه 
اجرایی آن و سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر را به طور کامل رعایت 

نمایند. - کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

 روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

شناسه آگهی: 98491 

جنـاب آقـای مهنـدس گرجـی
معاون محترم حمل و نقل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را در سمت جدید که حاصل سال ها تجربه، توانمندی

 و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
  سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه ایزد منان خواستاریم.

شرکت مسافربری سیروسفر بیرجند 
 شرکت مسافربری 7 عدل بیرجند

به مناسبت سومین روز درگذشت 
همسری مهربان و مادری دلسوز مرحومه مغفوره 

فاطمـه جبـاری
فرهنگی بازنشسته )همسر محمد ملکوتی(

  جلسه ترحیمی امروز شنبه 96/7/29 از ساعت
2 الی3 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جباری، ملکوتی و سایر بستگان
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توضیحات رییس دانشگاه آزاد درباره شرایط انتقال دانشجویان دختر

رییس دانشگاه آزاد اسالمی درباره تسهیل انتقال دانشجویان دختر به واحدهای دانشگاهی شهرهای خودشان، گفت: برای دانشجویان کارشناسی از دانشجویان که در 
واحدهای غیر از محل سکونتشان قبول می شوند، شرایطی را فراهم کردیم. چنانچه خودشان درخواست داشته باشند، به راحتی می توانند در سامانه انتقال دانشگاه ثبت نام 

کنند و ترتیبی اتخاذ شده است در محل سکونت و کنار خانواده به تحصیل خود ادامه دهند.این طرح در حال حاضر فقط برای دانشجویان مقطع کارشناسی است.

سرمقاله

بعضی تصویرهای
 فراموش ناشدنی! 

   *هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( با نماینده محترم ولی فقیه 

در استان. عکسی که تاریخی بود والبته آنطور 
که گفتم؛  تکلیف ساز. تقریبًا در سالهای پس 
اخیر،  ویژه در سالهای  به  و  استان  تأسیس  از 
همدلی، همگرایی، سلیقه های نزدیک به هم 
یعنی  استان  تأثیرگذار  مسؤولین  هدفی  هم  و 
مجمع نمایندگان، نماینده محترم ولی فقیه و 
ای  نمونه  هیچ  استاندار،  و  بیرجند  جمعه  امام 
تأمل  قابل  هم  و  تحسین  قابل  هم  و  نداشته 
از  نیست  الزم  هیچ  عکس  این  برای  است. 
تکنیک های رسانه ای مثل  برجسته سازی و 
محتوا پروری استفاده کنید، این عکس خودش 
از  پر  محتوای  صدها  و  مهم  برجستگی  یک 
برجستگی  دارد.   و شنیدن  گفتن  برای  درس 
نمایندگان،  مجمع  تاریخی  همدلِی  مهِم 
ماجرای  این  در  فقیه  ولی  نماینده  محوریت 
 شیرین است و یکی از صدها حرف درس آموز

این  اهمیت  شنیدن،  و  گفتن  برای  آن  
هدفمند  و  هدایت  و  دهی  خط  برای  جایگاه 
و  مردم  نفع  به  مردم،  برای  ها  تالش  کردن 
ها،  رسانه  است.  مردم  احقاق حق  راستای  در 
و  دلسوز  عناصر  برخی  و  مسئوالن  از  بعضی 
مهم  از  یکی  سالها  این  در  استان  تأثیرگذار 
استان  توسعه  راستای  در  ها  چالش   ترین 
ناهماهنگ  ضرباهنگ  را  جنوبی  خراسان 
موجود در سمفونی پیشرفت استان می دانستند 
گاهی  نمایندگان،  گاهی  مدیران،  گاهی  و 
یا  استاندار  معاونین  موارد  برخی  در  استاندار، 
حتی گاهی فرمانداران را به نواختن ناهماهنگ 
در این ارکستر متهم می کردند. این روزها و 
در  حداقل  که  مناسبی  بسیار  فضای  با  تقریبًا 
ای بهانه  هیچ  است،  کننده  امیدوار  امر   ظاهر 

راستای  در  تالش  مسؤولیت  از  فرار  برای 
آبادانی این استان و رفع مشکالتش پذیرفتنی 
ها  ظرفیت  همیشه  ها  سلیقه  اختالف  نیست. 
در  همدلی  برای  اعتماد  دیوار  و  داده  هرز  را 
همین  است.  کرده  ویران  را  توسعه  راستای 
سواری  دوچرخه  همچون  سالها  ها  اختالف 
روی دوچرخه ای بی زنجیر، فقط از ما هزینه 
و انرژی گرفته و خستگی مفرط و بی انگیزگی 
را  درجا زدن محض  و  به جلو  و عدم حرکت 
تحویلمان داده است. وحدت و همدلی موجود 
 در بین نمایندگان بامحوریت نماینده ولی فقیه

حال  در  استاندارمحترم،  مشارکت  و  حضور  و 
ایجاد یک فضای مطلوب و مهیا کردن بستر 
مناسب برای آغاز یک حرکت جهادی و پرثمر 
است. در این جاده هر کس ُکند براند یا به چپ 
و راست منحرف شود، احتماال دچار خستگی، 
خوب آلودگی، روزمرگی و غفلت و بی هدفیست 
گرفتن  دست  به  و  نشستن  شایستگی  لذا  و 
فرمان ماشین در حال حرکِت توسعه را ندارد. 
مردم به همین برادری ها دلخوش می کنند  و 
ما البته با کمی جسارت همراه با ادب از محضر 
همه ی دوستان عزیز حاضر در این قاب زیبا،  
انتظار حرکت های قوی تر، فریادهای رساتر، 
و البته گاهی توبیخ و تهدیدهای  عملی تر  و 
شرعی و مؤدبانه در راستای احقاق حق مردم 
را داریم. من مثل خیلی از شهروندان عزیز این 
تصویر را در سالهای اخیر بیشتر از هر تصویر 
دیگری دوست دارم، هر چند شاید چند جای 
خالی این تصویر، می توانست باز هم با حضور 
بعضی از آنهایی که می دانیم دلسوزند و همراه 
استان  جنوبی،  خراسان  استان  شود.  پر  مردم، 
سرزمین  دیار،  این  طالئیست.   های  فرصت 
 تصمیم های تاریخیست، گاهی فکر می کنم

استان  این  در  ابرها  کردن  بارور  جای  به 
خشکسالی زده، الزم است مانعی برای حرکت 
ابروار فرصت ها از فراز آسمان استان بیابیم، این 
 استان  یک نقاشی منحصر به فرد از همه ی

آلبوم تصویرهایی که  البته  و   ظرفیت هاست 
 هیچگاه، نه از ذهن  مردم و  نه از ذهن  رسانه ها

 فراموش نخواهند شد.

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

زمان پرداخت مطالبات معلمان 
حق التدریسی   مشخص شد

پرورش،  و  وزیرآموزش  بطحایی  سیدمحمد  ایلنا- 
درباره برنامه وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت 
بدهی حق التدریسی ها گفت:  بخشی از بدهی وزارت 
آموزش و پروش به حق التدریسی ها مربوط به به سال 
تحصیلی قبل است؛ یعنی ما از سال گذشته نیز 
به همکاران حق التدریسی مان بدهکاریم.وی با بیان 
اینکه مراحل تخصیص پرداخت طی شده است تا 
بخشی از آن بدهی ها پرداخت شود، اظهار داشت: 
دستور پرداخت به خزانه رفته و امیدوارم ظرف روزهای 
آینده با گشایشی که در خزانه ایجاد می شود، این 
تخصیص پرداخت شود. بنابراین می توان گفت که 
مراحل اداری پرداخت بدهی حق التدریسی  ها طی شده 

و تنها تخصیص آنها انجام نشده است.

جریمه ۹۰ هزار تومانی برای
 خودروهای فرسوده

باشگاه خبرنگاران- مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی 
و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور از جریمه و درج نمره منفی در گواهینامه مالکان 
خودرو های فرسوده خبر داد.امیر جعفرپور، اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه شورای عالی ترافیک در مرداد ماه سال 
جاری مقرر شد تا به منظور کاهش آلودگی هوا، برای 
خودرو های شخصی که به سن فرسودگی رسیدند، 
محدودیت هایی اعمال شود. وی در خصوص جزییات 
آبان ماه هر خودرو  اول  از  اذعان کرد:  این مصوبه 
سواری که به سن فرسودگی رسیده باشد، حق تردد 
در جاده ها و کالنشهر ها را ندارد.مدیرکل دفتر حمل و 
نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور گفت: به همین منظور جریمه 900 
هزار ریالی برای تردد خودرو های فرسوده از آبان ماه 
پیش بینی شده است. جعفرپور در پایان گفت: البته 
طرح برخورد با خودرو های فرسوده برای وسایل نقلیه 

عمومی و باری با تاخیر اجرا می شود.

زائران اربعین تا ۵ آبان به 
مرز خسروی مراجعه نکنند

بیان  با  فرماندار قصرشیرین  اکبری  فرامرز  میزان- 
این که تردد زائران از مرز رسمی خسروی به عتبات 
با پنجم آبان آغاز  عالیات از هفتم ماه صفر برابر 
می شود، از زائران اربعین حسینی خواست تا قبل از 

این تاریخ به مرز خسروی مراجعه نکنند.

برخیکوتاهنظرندوخودرابهنفهمیمیزنند

غالمعلی حدادعادل  گفت:برخی کوتاه نظر هستند 
چرا  می گویند  که  می زنند  نفهمی  به  را  خود  و 
مدافعان حرم باید به سوریه بروند و کشته شوند؟ 
این افراد فکر می کنند مدافعان حرم می روند از یک 
دیوار یا یک ساختمان دفاع کنند، هر چند مسلما 
حرم حضرت زینب)س( نماد یک ارزش معنوی باالست و دفاع از سنگ و 

چوب آن واجب است اما حقیقت برتر از دفاع مادی است.

رئیسی:تعاملبااروپاییهابرایکشورماالزماست

حجت االسالم رئیسی در دیدار با وزیر امور خارجه 
کشورمان گفت: انسجام ملی حول هدایت های رهبر 
معظم انقالب منافع و امنیت کشور را حفظ می کند.وی 
با بیان اینکه تعامل با اروپایی ها برای کشور ما الزم است، 
اماهمراهی آنان با آمریکا برای فشار بر ایران قابل قبول 
نیست، اظهار کرد: به یکی از دیپلمات های اروپایی گفتم لیاقت کشور شما که حتی 
قدمت ابنیه های آن از کل تاریخ آمریکا بیشتر است؛ دنباله روی از آمریکا نیست.

هرگاهبهمذاکرهرویآوردیم،سیلیخوردیم

سردار غالمحسین غیب پرور با تأکید بر اینکه در 
40 سال گذشته هرگاه به مذاکره روی آوردیم سیلی 
خوردیم، عنوان کرد: گفته بنده بدان معنا نیست که 
بگوییم نباید به طور حتم مذاکره کنیم؛ زیرا می توان 
مذاکره در تاکتیک، آن هم در چهارچوب تعریف شده را 
پی گرفت. علت ایجاد عزت در ایران این بود که مقابل آمریکا ایستادگی کردیم؛ 
اما زمانی که به جای مقاومت دنبال مذاکره برویم، انسجام از هم پاشیده می شود.

در مصاحبه  ایران  امور خارجه  وزیر 
نیوز  سی بی اس  شبکه  خبرنگار  با 
آمریکا در تهران به مسائل مختلفی 
ترامپ  ایرانی  ضد  سخنرانی  چون 

ایاالت  خروج  به  ایران  واکنش  و 
است. پرداخته  برجام  از  متحده 

ظریف گفت: مشاهده می کنید که 
بیرون  حال  در  )ترامپ(  دولت  این 

رفتن از همه توافق هاست... از توافق 
نفتا بیرون می آید، از توافق همکاری 
از  می آید،  بیرون  پاسیفیک  ترنس 
یونسکو خارج می شود. از همه چیز 

دارد خارج می شود. یکی از متفکرین 
سیاست  دکترین  گفت  آمریکایی 
خارجی آمریکا، دکترین خروج است. 
بنابراین مردم دیگر نمی توانند به حرف 

اعتماد کنند.آقای ظریف در  آمریکا 
پاسخ به سؤالی در خصوص مخالفت 
رهبری با توافق و بی اعتمادی رهبری 
به آمریکا از ابتدای مذاکرات گفت: 
رهبر معظم انقالب از توافق حمایت 
کردند، اما هیچ گاه به آمریکا اعتماد 
آمریکا  به  گاه  هیچ  نیز  ما  نکردند. 
اعتماد نکردیم. هیچ یک از ما هیچ 
این  نداشتیم.  اعتماد  آمریکا  به  گاه 
توافق مبتنی بر اعتماد نیست. توافق 
اعتماد  عدم  بر  مبتنی  هسته ای 
باید  که  اقداماتی  ما  است.  دوجانبه 
انجام می دادیم را خیلی شفاف تعریف 
توافق  این  در  کس  هیچ  کرده ایم. 
آن قدر ساده لوح نبوده که به طرف 
مقابل اعتماد کنددکتر ظریف گفت: 
مشاهده می کنید که آمریکا به تحریم 
پیدا کرده است.  دلبستگی شدیدی 

عبدا.. ناصری در مورد احتمال عدم 
در  معتدل  اصول گرایان  با  ائتالف 
سال 98 می گوید: این موضوع نظر 
نظر حزبی.  نه  بود  ایشان  شخصی 
انتخابات  و  گذشته  مجلس  برای 
ائتالف  مگر  جمهوری  ریاست 
احتمالی  هر  بنابراین  نشد؟  انجام 
کالن  سیاست های  هنوز  و  هست 
انتخابات  برای  کلی  جهت گیری  و 
پیش رو، مشخص نشده است. وی 
افزود: طبیعتاً اگر اصالح طلبان نیروی 
باشند،  نداشته  میدان  در  آن چنانی 
همان سیاست سال 94 را در پیش 
خواهند گرفت تا به حداقل مطالبات 
شکل گیری  عدم  که  خودشان 
بود  نهم  مجلس  مشابه  مجلسی 
دسترسی پیدا کند.ناصری درباره نگاه 
تالش  و  روحانی  به  اصالح طلبان 

وی برای بازتر کردن عرصه فعالیت 
آقای  از  اصالح طلبان  گفت:  آنها، 
روحانی هیچ وقت انتظاری نداشته اند 
و سهم خواهی نکرده اند. در انتخابات 

چنین  اصالح طلبان  هم  رو  پیش 
انتظاری را نخواهند داشت.اما طبیعتًا 
خود آقای روحانی حتماً فهم روشنی 
از رأی 29 اردیبهشت 96 باید داشته 

باشند؛ این گام را از باب حساسیت 
نسبت به منافع و مصالح ملّی باید 
بردارند. در مجموع، اصالح طلبان آقای 
روحانی را به میدان گفتگو با کسی 

نخواهند فرستاد.این وظیفه تاریخی 
حتماً بر دوش آقای روحانی هست 
را اگرچه اطالح طلبان  انتظار  این  و 
دارد. ایشان  از  جامعه  اما  ندارند، 

هیچیکازماهیچگاهبهآمریکااعتماد
نداشتیم؛برجاممبتنیبراعتمادنیست

ناصری:اصالحطلبانازآقایروحانیهیچوقت
انتظارینداشتهاندوسهمخواهینکردهاند

امیرعبداللهیان:نبایددربارهاروپاخوشباورباشیم

اینکه آمریکا و اروپا مواضع  با بیان  امیر عبداللهیان 
مشترکی در برخی از موضوعات دارند، خاطرنشان کرد: 
اروپایی ها ضمن اینکه اقدامات ترامپ را محکوم می کنند 
و ضمن اینکه ما باید همه تالش دیپلماتیک مان را به کار 
بگیریم که شکاف بین آمریکا و اروپا در ایران به قوت 
خود باقی بماند، اما نباید خوش باور باشیم و تصور کنیم که به راحتی اروپا در کنار 

ما قرار می گیرد و از آمریکا فاصله خواهد گرفت.

درعملهمپاسخبیاحترامیهایترامپدادهشود

لطف ا... فروزنده عضو جمنا درباره سخنان اهانت آمیز 
رئیس جمهور آمریکا علیه ملت ایران، با بیان اینکه 
یاوه گویی های  به  شکنی  دندان  پاسخ  ایران  ملت 
ترامپ دادند، اظهارداشت: رئیس جمهور کشورمان هم 
مواضع خوبی در برابر ترامپ اتخاذ کرد. امیدوارم در 
کنار صحبت هایی که در پاسخ به رئیس جمهور آمریکا داشتند در عمل هم 

پاسخ این بی احترامی های ترامپ داده شود.

اروپابایدراهخودراازبدعهدیهایآمریکاجداکنند

حمیدرضا ترقی درباره بیانات مقام معظم رهبری درباره 
برجام و نیز رابطه با اروپایی ها بیان کرد: بیانات اخیر 
رهبر معظم انقالب در حقیقت نوعی اتمام حجت با 
اروپایی ها بود.وی ادامه داد: اروپایی ها باید راهشان را 
از بدعهدی های آمریکا جدا کنند و تحت تاثیر آمریکا 
تصمیم نگیرند.یقینا مواضع ترامپ درباره فعالیت های موشکی ایران و یا دیگر 

مسائلی که ارتباطی با برجام ندارد، قابل اعتنانیست.

درباتوماتیک
سیــد

مجری انواع: )درب های 
اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات( 

 09303107002
09155614880

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

32446666/32424320-2 صافصاف،لوللول،تختتخت

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

گچ کاری و گچ بری پذیرفته 
می شود. در اسرع وقت

 )شهر و روستا(
09159658659

مقام معظم رهبری: 
جلسات قرآنی را افزایش بدهید. هر چه 

می توانید تعلیم و تعلم قرآن را زیاد کنید.   
96/03/06

شروعثبتنامدورههای

حفـظقـرآنکریـم
کالسهایتدبر،روخوانیوروانخوانی
درسنینمختلفخواهرانوبرادران

)بیشتر هزینه دوره ها توسط خیرین تامین و با 
کمترین هزینه ارائه شده است(

برای آشنایی با برنامه های آتی به مرکز آموزش موسسه فرهنگی قرآن و 
عترت نیایش واقع در ابتدای سجادشهر، سجاد 2 طبقه سوم، مسجد چهارده 

معصوم )ع( مراجعه فرمایید.

@sootdavoodi
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۵2  
۰۹۳۶۹۵۶۰۸۴۷

)از ساعت ۱۴به بعد(

)دست خیرین محترمی که قصد همکاری دارند را به گرمی می فشاریم(

 صدور بیمه نامه ثالث در اقساط6ماهه
بیمه آسیا نمایندگی اقدامی

 نبش غفاری ۱۶ - ۰۹۱۵۱۶۰۴۴۵۷

ایزوگاموقیرگونیکاظمسالخورده
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه*29 مهر 1396* شماره 3912

درمان 5 زوج نابارور در مرکز درمان ناباروری خراسان جنوبی
گروه خبر- مرکز درمان ناباروری خراسان جنوبی طی سه ماه از شروع فعالیت خود، 5 زوج نابارور را درمان کرد. مسئول مرکز درمان ناباروری استان گفت: از ابتدای شروع به کار این مرکز در مرداد 
امسال تاکنون هزار و 500 زوج نابارور تشکیل پرونده داده اند که 650 زوج در نوبت درمان هستند.دهقانی با اشاره به دو روش IVF و IUI  برای درمان نازایی  افزود: به دلیل نبود فوق تخصص 

نازایی در بیرجند روش IVF تاکنون استفاده نشده است و فقط  30 زوج  از روش  IUI در حال درمان هستند که 5 زوج درمانشان موفقیت آمیز  و نتایج آزمایشهای آنان مثبت بوده است.
بیرجند  جزء  مهرشهر  ببینم  خواستم  می  سالم 
ها  وبیمارستان  ها  درمانگاه  تمام  چرا  نیست 
آقایان  چی  برای  هست؟  شهر  سمت  آن  برای 
و مسئوالن به جای این همه مسجد یک مرکز 
زنند نمی  شهر  مهر  در  بیمارستان  یا   درمانی 
که مردم مجبور نباشند برای یک سرما خوردگی 
بلندشوند بروند اون سر شهر لطفا مردم مهر شهر 

را دریابید.باتشکر از اوا
915...032
در تابستان گذشته در زمین خاکی ما بین خیابان 
های  کامیون  مهر  خیابان  10و  روشن  احمدی 
الودگی  زیادی توقف کردن و هر روز صبح هم 
های  خانه  ی  برا  دودی  آلودگی  هم  و  صوتی 
ما  آسایش  سلب  باعث  و  نمودن  مجاورحادث 
برخورد  از کوچکترین  دریغ  اما  و  ساکنین شدن 
پلیس و اعمال قانون پلیس اکنون که هوا سرد 
شده بیشتر این کامیون ها در ابتدا صبح روشن 
صوتی  مختلف  های  آلودگی  کماکان  و  هستند 
و دودی از جانب کامیونهای پارک شده در این 
زمین خاکی ادامه دارد.پلیس محترم اگر شما در 
این خانه های مسکن مهر ساکن بودید وهمیشه 
دود در فضای خونه ی شما می پیچید آیا باز هم 
در اعمال قانون تردید داشتید و نظاره گر بودید.؟
910...170
سالم  در سال 9۴ در محور بیرجند قاین ساعت 
35دقیقه بامداد به علت سرعت غیرمجاز آن هم 
نه  و  من  نه  که  حالی  در  شدم  جریمه  تسلیمی 
ماشینم در آنجا نبودیم. دست مریزاد به اون ماموری 
نوشته. اشتباه  از روی کارت خودرو شماره رو  که 
915...380
است  خواهشمند  محترم  مسئوالن  از  سالم  با 
تکلیف  و  بیاندازند  اردیبهشت  خیابان  به  نگاهی 
فلکه نیمه تمامی که فقط دوبار ساخته شده و به 
دلیل بی دقتی مسئول اینکار خراب شد و در آخر 
نیمه تمام رها شده را  روشن کنند بیت المال را 

اینقدر راحت حیف و میل نکنیم
915...610
پل  طرح  داریم  تقاضا  جدید  شهردار  از  سالم 
موسی بن جعفر)ع( و اتصال آن به سه راه اسدی 
تا شاهد  دهید  قرار  بازدید  مورد  و  اولویت  در  را 
سال  فجر  دهه  پل  بود  باشیم.قرار  آن  پیشرفت 

گذشته به بهره برداری برسه ولی...با تشکر 
990...00۴
سرعت رانندگی و سبقتهای خطرناک اتوبوس ها 
بیرجند به مشهد مشخص می کند. سیستم های 

ثبت تخلف آنها فعال نیست
910...72۴
خیابان  برای  طرحی  است  تاسف  جای  با سالم 
با  پارکینگ  و  شهدا  مزار  طرف  به  حسین  امام 
وجود زمین اجرا نمیشه میشود با هزینه مناسب 
والمان و تابلو و نور پردازی از جایی که ورودی 
خور  در  و  بهتر  طراحی  باشد  می  قلعه  و  مزار 
شان شهربرای میهمانان و مسئوالن ومیهمانان 

وهمشهریان باشیم
915...332
   با سالم خونه ما  بلوار همت، مهر شهر خواستم 
بدونم،چرا این همه اپارتمان خالی و زمین ساخته 
نشده اینجاست؟؟ اینجا اگه متعلق به مسکن مهر 
با  ؟؟چرا  نمیشه  داده  تحویل  صاحبانش  به  چرا 
اجتماعی  مسکن  از  ها  رسانه  تو  اینقدر  اینکه 
خانه  و  ها  زمین  همین  میزنند؟؟تکلیف  حرف 
ها  دالل  کدوم  به  نیست  معلوم  که  خالی  های 
تعلق داره مشخص نمیشه ،یکی باید برای یک 
رو  میالن  یک  نفر  یک  و  بکشه  خودشو  خونه 

تصاحب کنه
915...667
مطبوعات  و  ها  رسانه  خدمت  سالم  باعرض 
مسوالن  گوش  روبه  وشهر  مردم  مشکالت  که 
راه  تیکه  بگویید  مسوالن  به  فقط  میرسانید. 
جاده  که  امیراباد  سمت  به  بیرجند  اباد  حاجی 
باریک وتاریک و آسفالت غیر استاندارد و داغونی 
دارد که هیچ روشنایی وتابلو عالیم نداره باید چند 
کشته ومجروح بدهد تا آقایان دست به کارشوند.
این یک راه ارتباطی بین چند روستایه بخدا یک 
شاید  کنید  تهیه  گزارش  یک  و  بیارید  دوربین 

اقایان مسول چاره اندیشی کنند. 
915...152
با عرض سالم و خداقوت به شورای شهر بیرجند  
خسته نباشید دوستان بیرجند مرکز استان نمیدانم 
سازی  زیر  خراب  اینقدر  ها  خیابان  آسفالت  چرا 
مناسبی انجام نشده؟؟ شما ها که شهرداری زبون 
شما رو متوجه میشه طی جلساتی که دارین بگید 
فکری بردارن واقعا خرابه خودتان  بروید خیابان 
ها رو بازدید کنین  خیابان غفاری  آوینی پانزده 
خرداد و...شما یه دور در سطح شهر بزنید  متوجه 
میشید مسئول مربوطه لیاقت شو نداره یکی دیگه 

رو جایگزین کنین  
939...220
از ساعت 2/5 صبح تا 5صبح خیابانهای بیرجند 
درقلمرو سگ های ولگرد است مخصوصأ خیابان 

انقالب و مطهری که گله ای تردد میکنند
915...801
درج  را  مطلب  این  کنم  می  سالم.خواهش  آوا 
کنید.اداره راهداری نهبندان در مسیرجاده اصلی 
اسماعیل آباد اقدام به ایجاد سرعت گیر با ارتفاع 
حدود20سانتیمتردر۴نقطه نموده است یعنی عمال 
کامل  ایست  با  نقلیه  وسایل  بسته!!!  را  جاده 
اند. نگذاشته  وعالمتی  تابلو  کنند.هیچ  می  گیر 
باکمترین سرعت خسارات زیادی به وسایل نقلیه 

وارد می شود .خواهش می کنیم پیگیری کنید.
915...610

نت
نتر

ز ای
ها ا

س 
عک

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

گزارش میدانی آوا از 

حیف و میل پول مردم در بیرجند
اسدزاده- در طی سالهای اخیر همواره  اعضا 
شورای شهر و مدیران شهرداری در توجیه کم 
کاری های بسیار در حوزه فعالیت های عمرانی 
شهری بیرجند کمبود بودجه را بهانه کرده اند اما 
یک بررسی سر سری و محاسبه سر انگشتی در 
نحوه هزینه کرد اعتبارات اندک موجود پرده از 
موج گسترده ای از بی برنامگی های هزینه ساز 
شهرداری برمی دارد که نشان می دهد سر دیگر 
است   مدیریت  سو  عمومی  اموال  ومیل  حیف 
شهروندان بیرجندی در این باره حرفها ی زیادی 

داشتند که با خبرنگار ما در میان گذاشتند .

پل های عابر پیاده  ای که
 دردسر ساز شد

 یک  هم شهر ی با انتقاد از جانمایی نادرست  پل های
عابر پیاده وبی مصرف بودن  آنها می پرسد واقعا 
ضرروت  احداث این پلها با هزینه های میلیاردی  
در این نقاط چیست ؟ اصال کسی به خاطر دارد 
فردی ازروی این پلها گذشته باشد ؟  احراری 
با  پل  تر نصب  ان مضحک  از  ادامه می دهد 
پله برقی در ابتای خیابان طالقانی بود، پلی گران 
تمام فضای  باال که  با هزینه نگهداری  قیمت 
پیاده رو وجلوی مغازه ها را اشغال کرده بود  که 
فایده  وبی  مردم  نارضایتی  دلیل  به  بعد  مدتی 
بودن ان را برداشتند وگم وگور کردند پلی که 
گویا برای خودنمایی دراین محل خاص گذاشته 
شده بود تا حسابی دیده  شود بیشتر مایه تمسخر 
وطنز شد . این شهروند می گوید این درحالیست 
که  چندسال پیش  از ان شهردار وقت با مبالغی 
معادل هزینه این پل پروژهای بزرگ وضروری 
را در شهر اجرا می کرد  .آیا این چیزی جز حیف 

هیچ  بدون  شهر  عمومی  اموال  کردن  میل  و 
انتقاد  با  احراری  است؟  نگری  آینده  و   منطق 
از نبود نظارت برعملکرد شورا وشهرداری توسط 
دستگاههای نظارتی می پرسد به نظر بنده این 
گونه عملکرد قابل پیگرد حقوقی وقضایی است 
بیت  ومیل  حیف  مسببان  باید  العموم  ومدعی 

المال را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. 

پل هوایی یا سقوط آزاد
شهروند دیگری  هم  به طنز می گوید  این پلها 

را برای سفر راحت به آخرت  ساخته اند!! چون 
تاکنون مصرفی جز چند فقره خودکشی نداشته 
است. ادامه می دهداصال آیا خود آقایانی که این 
چنین پروژه ای را افتتاح کردند می توانند از آن 
همه پله باال بروند یا پایین بیایند که مردم عادی 
 ازان  استفاده کنند؟وقتی ما هنوز خیابان هایمان 
آن  خاطر  به  که  نیست  شلوغ  صورت  ان  به 
ترافیک داشته باشیم پل هوایی به چکار مردم 
آسفالت  خرج  ها  بودجه  این  اگر  ایا  آید؟  می 
مناطق شمال شهر می شد بهتر نبود  تا حداقل  
 رانندگان بعد از عبور با ماشین از روی هر چاله ای  

مجبور نشوند به جلوبندی سازی بروند  .

مگر برای بودجه برنامه ریزی ندارند؟
 نمونه این پلهای  به گفته شهروندان بی فایده 
عبادی  بلوار  از جمله  از شهر  دیگری  نقاط  در 
و صیاد شیرازی هم دیده می شود  جالب ان 
که این دومی یک سرش از وسط بلوار اینده در 
زمینهای ارتش در می اید و از االن معلوم است 
بعدا باید هزینه سنگینی برای جابجایی ونصب 
دوباره آن به بیت المال تحمیل شود  واین وضع 

کامال نشاندهنده بی برنامگی در نصب ان نیز 
هست.  مردم می پرسند مگر برنامه ریزی برای 
بودجه شهر و تصمیم گیری بر سر آن یک اتاق 
این شهر  و  ندارد وای به حال  ندارد؟اگر  فکر 
بودجه هایی که از سر بی فکری وکج فکری 
این  حال  به  باید  دارد  هم  اگر  شود  می  حرام 
چنین کارشناسانی؟! تاسف خورد که ذره ای به 

فکر اولویت ها وزیبایی و تناسب شهر نیستند.

بودجه میلیاردی دورریخته شده 
پارک جنگلی

درباره  که  است  دیگری  همشهری  دهقانی 
فواره  موزیکال پارک توحید می گوید:این فواره 
جز در بعضی از روزهای سال روشن نیست و 
آن  خرج  که  یاصدمیلیونی  ده  چند  هزینه  این 
شد هدر رفته است چون وقتی هزینه کرد برای 
چیزی برمیزان استفاده از ان بچربد اسراف شده 
است . ادامه می دهد  مورد مشابه دیگر مثال 
دریاچه مصنوعی شرق کشور! است  بزرگترین 
که500 میلیون تومان در ابتداخرج ان شدو اخیرا 
به میلیارد هم رسیده است، هزینه استخری  که 
آب  از  خالی  همیشه  تازه  و  ندارد  زیبایی  هیچ 
است وقتی معترض  هم می شویم  می گویند 
ما با کمبود آب مواجه هستیم،خب مگر از اول و 
قبالاز دور ریختن پول بیت المال نمی دانستید 

وضع منابع ابی استان ومنطقه چیست. 

المان های تقلیدی را
 از میادین شهر حذف کنید

را  میادین  های  المان  او  است  دانشجو  اکبری 
المان ها که در  این  افزاید  نقد می کند و می 
میادین شهر گذاشته می شود،ایده پردازش چه 
کسی است؟جز چند مورد همه تقلید از میادین 
شهرها و شهرستان های دیگر است بقیه میادین 
اصال شکل آن با اسم میدان تشابهی ندارد.مثال 
قبل    ابوذر،میدان مرکزی شهرچند سال  میدان 
با  وقتی  داشت  اسب  چند  معنی  بی  مجسمه 
وسطی  اسب  کنار  شدند  مواجه  مردم  انتقادات 
در  مادرشهید  مجسمه  گذاشتند؟یا  پرچم  یک 
میدان شهدا که تناسبی با محیط نداشت  البته 
هردوی این نمادها برداشته شد اما کسی نپرسید 
مسوول دور ریختن پول شهرداری که بود . ادامه 
می دهد یا دستی که درورودی بیرجند از سمت 
مشهد نصب است چه ایده ایست برای ورودی 
شهر؟وقتی شب از آنجا رد می شویم بیشتر ترس 
آور است تا این که حاوی پیامی باشد. اکبری 
 براین باور است در این شهر خیلی جوان های

طراح و ایده پرداز در مورد المان و طراحی میدان 

داریم و بهتر است پولی که صرف شبیه سازی و 
تقلید از  فالن شهر می شود، دستمزد یک جوان 
طراح شود تا بقیه از روی  شهر ما تقلید کنند نه 

ما از روی انها.

تلویزیون  میلیاردی
 همیشه خاموش میدان ازادی!

قاسم زاده یک فرهنگی است  که یکی دیگر از 
مظاهر حیف ومیل اموال بیت المال را  تلویزیون 
میدان ازادی و بودجه ای که صرف راه اندازی 
آن  شده می داندو می گوید: برای میدان آزادی 
میلیاردی  که  گذاشتند  تبلیغاتی  تلویزیون  یک 
این  سال  تمام  اما  اند  کرده  هزینه  آن  برای 
تلویزیون خاموش است  و هیچ مصرفی ندارد 
محیط  که  نصب شده  جایی  در  که  مخصوصا 
که  دهد  می  نشان  کامال  واین  نیست  تجاری 

کمترین فکر ی پشت این کارها نیست 

چشم پوشی از 
جریمه های مراکز مختلف

سبزهی درباره چشم چوشی از تخلف بعضی از 
 مراکز وابسته به شهرداری و بخشش  بدهی های
گوید: می  اخیر  سالهای  در  شورا  توسط   انها 

که  بودم  قضیه  این  شاهد  پیش  وقت  چند 
 تعدادی از مراکز خصوصی به خاطر خالف هایی

شدند  که  ای  جریمه  و  بودند  کرده  که 
ها  آن  به  را  سنگینی  مبلغ  یک  شهرداری 
تخفیف داد در حالی که مثال اگر، شهرداری به 
خیابان  برای گسترش  که  بگوید  مرکز  همان 
در جایی دیگرعقب نشینی کند آیا حاضر است 
بدون گرفتن هیچ پولی عقب نشینی کند.؟ بعد 
بودجه  ما  دوستانمان در شهرداری می گویند 
نداریم. ما پول نداریم کار فرهنگی یا عمرانی 
شود  می  بخشی  حاتم  همه  این  وقتی  کنیم. 
یا  بیهوده   کارهای  صرف  شهرداری  پول  یا 
صرف نمادهایی می شود که بعد از مدتی  باید 
جمع اوری شود  بالتبع نباید پولی برای عمران 

شهر بماند . 

ایده پرداز خوب نداریم؛ فقط تقلید
 شهروند دیگری درباره المپ هایی که بین بلوار ها 
که  ای  سرمایه  از  دیگر  گوید:یکی  می  هست 
هم  مدتی  از  بعد  و  شد  خرج  پیش  سال  چند 
خبری از آن نبود المپ های بد قواره ای بود که  
معلوم نیست چه کسی از ان خوشش آمده بود 
وسفارش خرید ونصبش را در بلوار مدرس دادند      
بخاطر شکل و کوتاهی ارتفاع المپها که حالت 

چهار شاخ داشت ! وحادثه ساز بود مجبور شدند 
آنها را جمع اوری کنند .

پل هوایی الزم است
 اما نیاز به فرهنگ سازی دارد

در  شهر  شورای  فعلی  عضو  شناس   یزدان 
خیابان  در  که  هوایی  پل  گوید:  می  باره  این 
غیر  دلیل  به  بود،  شده  ساخته  طالقانی 
این  ساخت  بودن  منطقی  غیر  و  کارشناسی 
به  مربوط  قضیه  این  ولی  شد  برداشته  پل، 

 دو دوره شورای قبل است.اما درباره پل های 
 هوایی شهر باید بگویم  که ساخت این پل ها، 
برای رفاه و حفظ جان شهروندان الزم است 
مخصوصا در مکان هایی که تردد وسایل نقلیه 
زیاد است حتی اگر کسی از آن استفاده نکند 
متاسفانه  اما  هستیم  آن  ساخت  به  مامور  ما 
از این پل ها هنوز برای عموم مردم  استفاده 
سازی  فرهنگ  و  است  نشده  سازی  فرهنگ 
ملی  رسانه  و  روزنامه  طریق  از  فقط  هم 
و  ها  تلویزیون  خصوص  در  است.وی  شدنی 
بیلبوردهای تبلیغاتی می گوید: این بیلبورد ها 
اش  هزینه  و  ندارد  شهرداری  به  ربطی  هیچ 
مرتبط به بخش خصوصی است که یک روش 
برای  شهر،  زیباسازی  برای  علمی  و  منطقی 
که  است  فرهنگ  تبلیغ  و  اطالعات  افزایش 
و  شود  می  واگذار  شهرداری  به  مدتی  از  بعد 
این بهترین روش برای سرمایه گذاری برای 

شهرداری است.

هزینه ای غیرقابل برگشت
در  که  هایی  هزینه  درباره  شناس  یزدان 

گوید:  می  است  معصومیه شده  جنگلی  پارک 
احداث پارک جنگلی هزینه هنگفت و غیرقابل 
که  هایی  ازبرنامه  یک  هیچ  که  بود  برگشتی 
عملی  بود،  شده  گرفته  نظر  در  استخر  برای 
در  زیاد  گرمای  و  شدید  تبخیر  خاطر  نشد.به 
فصل تابستان، نمی توانستیم در تمام تابستان 
استخر آب داشته باشد و خب زمانی که استخر 
آب نداشته باشد تمام تفریحاتی که مربوط به 
آن است هم عملی نمی شود.به نظر من اگر 
بودجه ای که برای استخر هزینه شد اولویت 

بندی می کردیم، می توانستیم در جای بهتری 
خرج کنیم و امکانات بهتری را برای رفاه حال 
زیبا سازی شهر و مبلمان شهری  شهروندان، 
استفاده کنیم. درباره خیلی از بودجه هایی که 
برای استان می آید ولی بدون برناه ریزی حیف 
و میل می شود مانند این پارک، بنده موافقم و 
قبول دارم که بدون هیچ برنامه ریزی و آینده 
رییس سازمان  ها خرج می شود.  پول  نگری 
رفاهی و تفریحی شهرداری بیرجند در گفت و 
گو با خبرنگار ما گفت:تلویزیون میدان آزادی 
را به دلیل تذکرات راهنمایی و رانندگی مبنی 
بر پرت شدن حواس راننده ها خاموش کردیم.

ما  به  رانندگی  و  کرد:راهنمایی  بیان  شاکری 
 اعالم کرده ،در صورت بروز حادثه دور فلکه ،

برنامه  افزود:  بود.وی  خوهیم  ما  مقصر 
در  دیگر  مکانی  به  تلویزیون  انتقال  برای 
انتقال  مکانی  و  زمان  ولی  است  اقدام  دست 
که  مکاتباتی  در  و  نیست  مشخص  تلویزیون 
شده است،هر چه زودتر برای رفع این مشکل 

کارهای مفیدی خواهد گرفت. 
)Ava.news25@gmail.com(

شهردار بیرجند “جاوید” شد

توجه به مبلمان شهری ، از برنامه های اصلی شهردار جدید
حسینی- “محمدعلی جاوید” شهردار بیرجند شد. 
خبری که از پنجشنبه شب هفته گذشته ابتدا در 
فضاهای مجازی و پس از آن، بین مردم شهر 
تا  هنوز  که  افتاد  زمانی  اتفاق  این  شد.  پخش 
فرصت قانونی انتخاب شهردار 33 روز باقی مانده 
است. پیرو این موضوع با تقی زاده رئیس شورای 
شهر بیرجند گفتگو کردیم که در این باره، عنوان 
متعددی  مصادیق  شهردار  انتخاب  برای  کرد: 
توسط کارشناسان و مردم به ما پیشنهاد شد که 
درباره این افراد در کارگاه مشورتی بررسی شد. 
روی  گزینه  این که حدود 30  به  اشاره  با  وی 
میز شورا قرار گرفت ادامه داد: ولی همان جلسه 
اول نزدیک به 20 گزینه بنا به دالیل مختلف 
سکونت  مشکالت  قوی،  رزومه  نداشتن  مانند 
خانواده در شهر دیگر، وضع بودجه و درآمدهای 
شهرداری، نگرانی از بابت قبول مسئولیت و یا 
گذاشته  کنار  خود،  فعلی  جایگاه  دادن  ترجیح 

شدند.  

خانزاد کماکان سرپرستی شهرداری را 
برعهده دارد

تقی زاده با بیان این که 6 مورد از مصادیق تا قبل 
از آقای جاوید در شورا دعوت شده بودند اضافه 
کرد: در یک هفته گذشته و با بررسی هایی که 
در شهرداری های مختلف کشور داشتیم، آقای 
جاوید را نیز که شهردار اسبق یاسوج بوده،  به 
اعضا  تایید  مورد  رزومه وی  دادند،  پیشنهاد  ما 

شورا  در  حضور  برای  ایشان  از  و  گرفت  قرار 
دعوت کردیم. به گفته وی “جاوید”، پنجشنبه 
شب در شورا حضور یافت و توانست با اکثریت 
آراء )7 موافق، یک ممتنع و یک مخالف( تایید 
بعدی  دریافت کند.رئیس شورا مراحل  را  شورا 
کارها  و سایر  استانداری  به  معرفی وی  را  کار 
برای تایید وزارت کشور اعالم کرد و افزود: تا 
کماکان  خانزاد  شهرداری،  حکم  دریافت  زمان 

سرپرستی شهرداری را بر عهده خواهد داشت.

جاوید:” تمام حیثیت خود را برای
 کار می گذارم”

با  “جاوید”  که  اختالفاتی  درباره  زاده  تقی  از 
اعضای شورای شهر یاسوج داشته پرسیدیم که 
در این باره بیان کرد: چهارچوب اختیارات شورا 
و شهرداری مشخص است و طبیعی است که 
که  شورا  مصوبات  برخی  به  دارد  حق  شهردار 
قابل اجرا توسط شهرداری نباشد اعتراض کند، 
“جاوید” دیدگاه ضابطه مند و قانون مداری داشته 
و از طرفی اعضای شورای شهر بیرجند نیز ضابطه 
مند هستند. وی با تاکید بر این که می خواهیم 
شورا و شهرداری در کنار یکدیگر کار خودشان را 
انجام دهند خاطرنشان کرد: اگر شهردار مسئولیت 
پذیر باشد، قطعا به نفع شورا است.رئیس شورای 
شهر با اشاره به این که “جاوید” اهل دادن وعده 
ادامه داد: ایشان  و وعیدهای آن چنانی نیست، 
صراحتا عنوان کرد “با این وضع بودجه شهرداری 

نباید همان ابتدا انتظار انجام کار خارق العاده ای 
داشت، ولی تمام حیثیت خود را برای این کار می 
گذارم تا شرمنده مردم و شورا نشوم”تقی زاده با 
بیان این که شورا “جاوید” را فردی منطقی و واقع 
گرا  دیده است افزود: علی رغم برخی که تنها 
غیر  هایی  قول  شورا،  اعتماد  رای  کسب  برای 

واقعی می دهند، ایشان این گونه نبود.

شهردار جدید 
چشم بسته موافقت نخواهد کرد

به گفته وی همچنین در جلسه پنجشنبه شب، 
شهرداری  “مجموعه  که  کرد  مطرح  “جاوید” 
و عزل و نصب ها زیر نظر شهردار باید باشد و 

عضوی از شهرداری با حمایت فردی از شورا نباید 
حق دخالتی در این امور داشته باشد”، کار درست 
و معقول نیز همین است، به عنوان شورای شهر 
نقش نظارت بر شهردار و برنامه ریزی را داشته و 
نباید دست شهردار را ببندیم.رئیس شورا اصلی 
مبلمان  به  توجه  را  “جاوید”  های  برنامه  ترین 

شهری، فرهنگ خراسان جنوبی و استفاده از آن 
در نمادهای شهری، بازسازی و توجه به فضاهای 
سبز شهر و همچنین مرمت فضاهایی که افسرده 
شده اند اعالم کرد و یادآور شد: پیگیری مطالبات 
شهرداری، توجه به منابعی که می تواند به شهر 
کمک کند و تعامل با دستگاه های مربوطه در 
چهارچوب قانون نیز از دیگر برنامه های ارائه شده 

توسط وی بود.تقی زاده خاطرنشان کرد: خوش 
بختانه چون “جاوید” کارشناس شهرداری نیز بوده 
است، به قوانین شهرسازی و شهرداری اشراف 
غلطی  اطالعات  بخواهند  افرادی  اگر  و  داشته 

بدهند ایشان چشم بسته موافقت نخواهد کرد.

پراکندگی در بدنه شهرداری 
یکی از دالیل انتخاب “جاوید”

وی همچنین در پاسخ به این که آیا غیر بومی 
بودن “ جاوید” مشکالتی برای کار وی ایجاد 
کار،  ابتدای  در  کرد: شاید  عنوان  کرد،  نخواهد 
مخالفت ها محسوس تر باشد، ولی صرف نظر از 
تجربه و رزومه کاری “جاوید” یکی از دالیلی که 
شورا به وی گرایش پیدا کرد، “غیر بومی بودن” 
بود. رئیس شورا در این باره توضیح داد: پرکندگی 
و انشقاق در بدنه شهرداری به گونه ای بود که 
عده ای به صورت جزیره ای از برخی کاندیداها 
حمایت می کردند. این ها موجب شد فردی را 
انتخاب کنیم که عالوه بر انتقال تجربه مدیریت 

بهتری نیزی داشته باشد.
 

برای پیشرفت
باید تمام ظرفیت ها را سنجید

یکی از اصلی ترین عواملی که برخی کاندیدهای 
انصراف  به  مجبور  “جاوید”  از  قبل  بومی  غیر 
شدند، “غیر بومی” بودن آنان بود. “عظیمی زاده” 
بود که  از مصادیقی  شهردار سابق یزد و یکی 

 در شورای شهر بیرجند برای معرفی برنامه های 
 خود حضور یافت ولی به دلیل همین مخالفت ها

را  وی  که  افرادی  مانند  داخلی  فشارهای  و 
تهدید به موفق نشدن در بیرجند، عدم همکاری 
بودند،  کرده  تخریب  حتی  و  پرسنل شهرداری 
انصراف داد.رئیس شورای شهر با تاکید بر این 
بیان  باشد،  مطلق  گرایی  بومی  نباید  نگاه  که 
ولی  دارند  ارجحیت  بومی  مصادیق  قطعا  کرد: 
صرفا این دیدگاه ، شهر و استان را از دریافت 
سازد،  می  محروم  بومی  غیر  مصادیق  تجارب 
ما بیرجندی هایی داریم که در مشهد، تهران و 
زاهدان فعالیت های خیلی خوبی دارند، ولی آیا 
در آن جا غیر بومی به حساب نمی آیند؟! نباید 
ابتدا به شناسنامه آنان نگاه  انتخاب افراد  برای 
باید تمام ظرفیت ها   کرد، بلکه برای پیشرفت 
را سنجید.گفتنی است،محمد علی جاوید متولد 
شهر چیتاب از توابع شهرستان بویراحمد دارای 
مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری می باشد 
 و اکنون نیز دانشجوی دوره دکترا )در شرف دفاع (

رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان است، 
او که سابقه کار اجرایی 18 ساله را دارد، سمت 
هایی مانند شهردایر سی سخت، سازمان همیاری 
کبگیان،  بخشداری  استان،  شهرداری های 
امور شهری  دفتر  مدیر کل   ، پاتاوه  بخشداری 
شهرداری  و  بویراحمد  و  کهگیلویه  استانداری 

یاسوج را می توان در پرونده سوابق وی دید.
)Ava.news13@gmail.com(

عکس:اینترنت
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کسر هزینه قبوض تلفن به صورت اتوماتیک

ایسنا- معاون شرکت مخابرات ایران عنوان کرد:  70 درصد مکالمات تلفن ثابت در ایران زیر یک دقیقه است و با توجه به تعرفه گذاری صورت گرفته برای تلفن، 
در این بخش گرانی اتفاق نیفتاده است.همچنین لزوم اصالح نظام تعرفه گذاری در خدمات ارتباطی باید متناسب با تورم و سود منطقی اپراتور آبونمانی برای تلفن 
ثابت در نظر گرفته شود همچنین در حوزه اینترنت مشترکان باید با پرداخت هزینه ثابت از خدمات گوناگون بهره ببرند. برنامه ریزی برای حذف قبوض کاغذی 

ظرف هشت ماه آینده انجام می شود و  به زودی اعالم صورت حساب قبوض تلفن ثابت، با هدف اطالع رسانی به مشترکان، به صورت یک ماهه خواهد شد. شنبه* 30 مهر 1396 * شماره 3912

یادداشت

انجمن اولیا مربیان
* محمدحسین فروزان 

بیست و چهارم  مهر، روز پیوند اولیا و مربیان 
است. در هفته پیوند  که از این روز آغاز می شود 
آموزان،   دانش  اولیای  مدرسه،   مدیر  دعوت  به 
در جلسه ای گرد هم می آیند. مدیر گزارشی از 
فعالیت های سال گذشته خود و همکارانش را به 
اولیا ارائه می دهد و مشکالت مدرسه را با آنها در 
میان  می گذارد و در پایان تعدادی از اولیا برای 
عضویت در انجمن داوطلب می شوند. پس از رای 
گیری نمایندگان اولیا در انجمن تعیین می شوند.

ترین  قدیمی  از  یکی  مربیان  و  اولیا  انجمن 
و  خانه  همکاری  آغاز  است.  مدنی  نهادهای 
شمسی   ۱۳۲۶ سال  به  انجمن  قالب  در  مدرسه 
فرهنگ،  عالی  شورای  سال  آن  در  گردد.  برمی 
تشکیل این انجمن ها را در همه آموزشگاه ها و 
شرح وظایف آنها را تصویب کرد. در سال ۱۳۴۶ 
شمسی، انجمن اولیا و مربیان ایران تاسیس شد 
انجمن آمده است:   و به ثبت رسید. در مرامنامه 
است  سازمانی  ایران  مربیان  و  اولیا  ملی  انجمن 
غیرانتفاعی و غیردولتی، این موسسه با همکاری 
و پشتیبانی کسانی که به تربیت عمومی نو نهاالن 
و نوجوانان عالقه دارند تشکیل می شوند و هدف 
های معین و مشخصی را بر محور سیاست های 
معیارهای  با  و  کشور  پرورش  و  آموزش  کلی 
فدراسیون بین المللی اولیا و مربیان برای نیل به 
هدف های خود تعقیب می کند. انجمن ملی اولیا 
ایران سازمانی است که در آن تعصب  و مربیان 
مذهبی، طبقاتی، نژادی و یا سیاسی راه ندارد و 

صرفاً به جنبه تربیتی همگانی متوجه است.
همچنین آرمان انجمن بهسازی روابط اجتماعی 
نسل  تربیت  طریق  از  جهان  و  کشور  سطح  در 
جوان به وسیله کسانی است که تمام یا قسمتی 
از وقت، نیرو و کوشش خود را وقف تامین آینده 
زندگی  آن  در  ما  که  کنند  و جهانی می  اجتماع 
می کنیم انجمن برای باال بردن آگاهی خانواده 
ها و تقویت مشارکت آنها، کالس های آموزش 
خانواده را در طول سال تحصیلی برگزار می کند. 
و  تقویتی  های  کالس  مورد  در  گیری  تصمیم 
مدرسه  مالی  است.گردش  انجمن  با  برنامه  فوق 
و مسائلی مانند تعمیرات، تهیه تجهیزات زیر نظر 
انجمن است.آنچه که در آموزش و پرورش به نام 
مدرسه محوری خوانده   می شود، چیزی نیست 
جز تفویض اختیارات گسترده برای اداره مدرسه به 
انجمن اولیا و مربیان. کاهش تصدی گری دولت و 
سپردن کار مردم به مردم از طریق تقویت انجمن 
میسر است. انجمن های اولیا و مربیان در صورتی 
که با همدیگر ارتباط افقی داشته باشند، می توانند 
تبدیل به بزرگترین نهاد مدنی جامعه شوند. بیش 
از ۱۳0 هزار مدرسه در سراسر کشور وجود دارد 
و هر مدرسه یک انجمن دارد. اگر تعداد اعضای 
هر انجمن را به طور متوسط ۵ نفر فرض کنیم و 
حداقل در یکصد هزار مدرسه این انجمن ها شکل 
گیرند این نهادی است با ۵00 هزار عضو فعال که 
برگزیده ۱۶ میلیون خانواده ایرانی هستند. انجمن 
ها، نهادهای دنباله رو هستند و معمواًل نقش آنها 
تایید تصمیماتی است که از سوی مدیر به عنوان 
نماینده بوروکراسی قدرتمند اداری اتخاذ می شود. 
است  جامعه  در  تلقی  این  گستردگی  دیگر  مانع 
کمک  آوری  جمع  فقط  انجمن  وظیفه  گویا  که 
مدرسه  کمبودهای  جبران  برای  اولیا  مالی  های 
است و در واقع به چشم یک موسسه خیریه به 
معیشتی  دیگر مشکالت  کنند.مانع  می  نگاه  آن 
است.  جامعه  در  گسترده  فقر  و  ها  خانواده  اکثر 
اگر فقر فرهنگی و ضعف جامعه مدنی را نیز به 
نتیجه می رسیم  این  این عامل اضافه کنیم، به 
نهاد  این  تنها عامل ضعف  اداری،  که مشکالت 
نیست.به گفته کارشناسان میانگین سواد در گروه 
را  جامعه  فعال  نیروی  که  ساله   ۴0 تا   ۱۵ سنی 
تشکیل می دهند، ۵/۵ سال است. در این راستا 
انجمن اولیا و مربیان هیأتي منتخب از پدران و 
مادران، دانش آموزان و مریبان مدرسه است که 
با هدف همکاري در جهت پیشبرد امور آموزش 
این  شود.  مي  تشکیل  آموزان  دانش  پرورش  و 
را به مدیر  انجمن پیشنهادها و طرح هاي مفید 
اداره  در  و  کند  مي  عرضه  مدرسه  مسئووالن  و 
بهتر امور، یار و یاور صمیمي مدیران محسوب مي 
گردد.انجمن اولیا و مربیان، مظهر همکاري خانه 
و مدرسه در امر تعلیم و تربیت کودکان و نوجونان 
است. در هفته پیوند اولیا و مربیان که از تاریخ ۲۴ 
تا ۳0 مهرماه هر سال برگزار مي گردد، پدران و 
مسائل  درباره  و  شده  دعوت  مدارس  به  مادران 
تربیتي بحث و تبادل نظر نموده و نمایندگان خود 
را در انجمن براي  یک سال برمي گزینند مشاوره 
انجمن،  اهداف  تحقق  منظور  به  ریزي  برنامه  و 
همکاري و همفکري با مدیر و مربیان مدرسه در 
آموزان و  فراغت دانش  اوقات  برنامه هاي  مورد 
دعوت از اولیاي عالقمند به منظور بهره مندي از 
خدمات و یاري هاي آنان براي تهیه و تدارک و 
تکمیل امکانات آموزشي پرورشي مدرسه از جمله 
مهم ترین وظایف انجمن اولیا و مربیان مي باشند.
آسمان  در  پرواز  نیرومند  بال  دو  مربیان،  و  اولیا 
تربیت اند که هیچ کدام به تنهایي نمي توانند اوج 
گرفتن دانش آموزان، در افق هاي روشن فردا را 
فراهم آورند. والدین مهربان و معلمان دلسوز باید 
و  مرز  این  فرداي  امیدهاي  به  یکدیگر،  یاري  با 

بوم، فرصت شکوفایي بدهند.

واقعه گوهرشاد و نقش محمد ولی خان اسدی در آن 

کاریکاتور عروسک  تاجمیرمجید خسروانجم قاب عکس  داده نما، آوای خراسان جنوبی

 پیشه ور -”محمدولي خان اسدي” فرزند میرزا علی اکبر 
بیرجندی )اسدی( متولد ۱۲۵7 ه.ش در بیرجند است. پدرش 
حاج علی اکبر خرده مالک بیرجند بود. محمدولی تحصیالت 
خود را در مکتب خانه آغاز کرد و چند سالی به آموختن 
و  خط  حسن  تعلیم  در  پرداخت.  روز  آن  متداول  دروس 
نامه نگاری تالش زیادی کرد. وی چند سالی هم در مدرسه 
ای که محمد اسماعیل خان)شوکت الملک اول( برای برادر 
و برادرزادگان خویش دائر کرده  بود، درس خواند در سال 
۱۳۲۲ هجری قمری  همزمان با فوت محمد اسماعیل خان 
و اعطای لقب وی به برادرش محمد ابراهیم خان اسدی، به 
سمت مدیر دیوان حکومتی مستوفی والیت قاینات منصوب 
و به “مصباح دیوان” ملقب شد. شوکت الملک ، اسدی را به 
پیشکاری و اداره امالک خود منصوب کرد و در دوره چهارم 

مجلس شورای ملی وی را به تهران فرستاد. اسدی در تهران 
به “مصباح السلطنه” ملقب  و فعالیت در برابر سلسله قاجاریه 
پرداخت. وي از جمله کساني بود که در جلسة 9 آبان ۱۳0۴ 
به تغییر سلطنت قاجار رأي مثبت داد. محمد ولی در ۴ اسفند 
۱۳0۴، از طرف شاه به نیابت تولیت آستان قدس رضوي 
منصوب شد و در 8 فروردین ۱۳0۵ وارد مشهد گردید. 
وی از فروردین ۱۳0۵ تا ۴ آذر ۱۳۱۴، نیابت تولیت را 
برعهده داشت و در این مدت، چند طرح عمراني را به 
اجرا رساند، از جمله احداث بیمارستاني به نام رضاشاه 
وي  مدرسه  باب  چندین  احداث  و  ۱۳۱۳شمسی   در 

نظام نامة جدیدي نیز براي ادارة حرم ترتیب داد.

به شهرت رسیدن “محمدولي خان اسدي” 
در دوران تصدي نیابت تولیت 

رسید  شهرت  به  تولیت  نیابت  تصدي  دوران  در  او 
بود  صدد  در  و  کند  جلب  را  رضاشاه  اعتماد  کوشید  و 
که استاندار خراسان نیز شود. معمواًل، در برخي مواقع 
جدید  استاندار  انتخاب  یا  مي رفت  سفر  به  استاندار  که 
برعهده  را  استانداري  مسئولیت  اسدي  طول مي کشید، 
مي گرفت. در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی ، که کنگرة 
و  رضاشاه  شد،  برگزار  مشهد  در  فردوسي  هزارة 
اسدي  منزل  در  بودند،  رفته  مشهد  به  که  خانواده اش 
اقامت کردند. در آغاز تابستان ۱۳۱۴شمسی ، به دستور 
شد  آغاز  لباس  و  کاله  تغییر  براي  تالشهایي  رضاشاه 
زماني  برخاست.  براي کشف حجاب  نیز  زمزمه هایي  و 
مردم  از  گروهي  رسید،  مشهد  به  ماجرا  این  خبر  که 

خطیب(  و  )واعظ  بهلول  محمدتقي  شیخ  هدایت  با 
از  پیش  بهلول  شدند..  متحصن  گوهرشاد  مسجد  در 
تعقیب  تحت  رضاشاه،  ضد  خطابه هاي  سبب  به  این، 
بود .تداوم این موضوع باعث شد تا در ۱9 تیر ۱۳۱۴، 
کردن  متفرق  براي  نظامي  نیروهاي  صریح  دستور  با 
از  پس  ولي  بردند،  هجوم  گوهرشاد  مسجد  به  مردم 
اطراف  از  توفیق  بدون  نظامي ها  مختصري  درگیري 
تا  شد  باعث  حرکت  این  دامنة  اما  رفتند،  کنار  مسجد 
کند.  صادر  را  ماجرا  ختم  صریح  دستور  شخصًا  شاه 
اختیار مخالفان  آمده فرصت مناسبي در  موقعیت پیش 
اسدي قرار داد تا بتوانند براي کنار زدن او اقدام کنند. 
فتح ا...  پاکروان با ارسال گزارش هایي به تهران مبني 
را  او  ذهن  شاهی   رضا  تغییرات  با  اسدي  مخالفت  بر 
یافتن  منظور  به  به اسدي مشوش ساخت. شاه  نسبت 
عامالن اصلي ماجراي گوهرشاد، محمدرفیع نوایي را 
او  و  نمود  اعزام  مشهد  به  شهرباني  رئیس  عنوان  به 
ماجراي  در  مردم  تحریک  اصلي  عامل  را  اسدي  نیز 
تا  گوهرشاد  ماجراي  پایان  از  کرد.  معرفي  گوهرشاد 
باقي  خود  سمت  در  همچنان  اسدي   ،۱۳۱۴ آذر   ۴
این مدت پرونده اش سنگین تر مي شد  بود و در طول 
را  او  شهرباني  مأموران  روز  همین  در  سرانجام  تا 
بازداشت کردند. بعد از این حادثه سرانجام محمد ولی 
خان اسدی متهم و مسبب شورش عمومی قلمداد شد و 
در شب چهارم اذرماه ۱۳۱۴ ه.ش اسدی را از دارالتولیه 
بازداشت و به زندان شهربانی منتقل کردند. وی پس از 
محاکمه و پرونده سازی به اعدام محکوم شد. اسدی در 
سحرگاه روز سه شنبه، ۲9 آذر ۱۳۱۴ تیرباران شد. وی  

در زمان مرگ حدود ۵7 سال سن داشت جسد اسدی 
خیابان  پایین  قبرستان  در  خائن  یک  عنوان  به  ابتدا 
بقایای جسد وی در صحن عتیق  دفن شد ولی بعدها 

حرم رضوی به خاک سپرده شد. 

اقدامات و فعالیت های اسدی

رضوی  قدس  آستان  نیابت  سال  ده  مدت  در  وی 
نمود.احداث  ارایه  مشهد  در  را  ای  ارزنده  اقدامات 
که  کوهسنگی  خیابان  -احداث  مشهد  کوهسنگی 
بیمارستان            احداث   - است  معروف  اسدی  خیابان  به 
امام رضا)ع(-احداث نخستین دبیرستان ها ) فردوسی و 
شاه رضا( در مشهد -احداث خیابان تهران و طبرسی و 
دیگر خیابان های شهر مشهد و همچنین دیگر اقدامات 
و اصالحات اداری و عمرانی در آستان قدس گوشه ای 

از فعالیت های اسدی در مشهد می باشد.

 چرا سه راه اسدي؟

سه  یک  به  بیرجند   منتظري  شهید  خیابان  انتهاي 
راهي منتهي مي شود که هنوز هم بعد از گذشت سال 
ها هیچ واژه اي جایگزین نام آن نشده است. زماني که 
ساخت این خیابان شروع شد، شهردار آن منطقه محمد 
ولی خان  اسدی بود و زمین هاي آن محدوده نیز به 
وي تعلق داشت و چون در آن زمان خیابان ها را به نام 
کردند  مي  گذاري  نام  منصب  صاحب  یا  مشهور  افراد 

این خیابان نیز به این نام معروف شد.

عکس از : اینترنت   

بازارتلفن  قبضه  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
آسیب  و  قاچاقچی ها  ازسوی خالفکاران،  همراه کشور 
از دغدغه های  این موضوع همواره یکی  از  دیدن مردم 
تلفن  بازار  و  کنند  پیدا  راهی  بلکه  تا  بود  مردان  دولت 
مردم  و  شده  خارج  قاچاقچیان  دست  از  کشور  همراه 
کاالی اصلی و با خدمات پس از فروش مناسب دریافت 
کنند.دغدغه ها مسئوالن را واداشت طرح های مختلف را 
در سال های گذشته به مرحله اجرا درآورند که این طرح 
ها یا به دلیل نداشتن ساز و کار مناسب با شکست مواجه 
شده و قاچاقچی با خیالی آسوده به کار خود ادامه می داد.
ادامه  کشور  به  همراه  تلفن  قاچاق  رشد  به  رو  روند 
با  نیز  مبارزه  برای  شده  ارایه  های  طرح  و  داشت 
پیشگامی قاچاقچی ها در عمل با شکست مواجه شده 
اینکه در دولت یازدهم تالش هایی نوین برای  تا  بود 
مقابله با قاچاق آغاز شد و دولت اقداماتی برای شفافیت 
ارتباطات  وزیر  داد.واعظی  قرار  کار  دستور  در  امور  در 
با  دستگاه  سایر  با  همکاری  به  مصمم  یازدهم  کابیه 
با مدنظر  اما وی  هدف کاهش قاچاق تلفن همراه بود 
آنها  خوردن  و شکست  گذشته  های  تجربه  دادن  قرار 
قاچاق  با  مبارزه  ضمن  که  بود  طرحی  اجرای  دنبال 
اعتقاد  نسازد.به  نیز درگیر مشکل  را  تلفن همراه مردم 
واعظی، برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه باید طرحی 
نو درانداخت که ضمن داشتن عقبه کارشناسی به گونه 
ای اجرا شود که مجدد با شکست مواجه نشده و مردم 

را بیش از گذشته در گیر مشکل های بیشتر نکند.
طرحی        دقیق  اجرای  برای  مطالعه  اساس،  این  بر 
به نام رجیستری آغاز و پله پله کار پیش می رفت، ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، گمرک، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دست 

به دست هم داده تا شاید بر این معضل چیره شوند.

در این میان قاچاقچی ها نیز بیکار ننشسته و با ابزار 
با  نطفه  در  را  طرح  تا  کردند  تالش  خود،  اختیار  در 
شکست مواجه کنند، اما کارشناسان همچنان بی توجه 

به تالش آنها کار خود را پیش می بردند.در بخشی از 
کار، قرار شد تا گمرک کدهای بین المللی گوشی ها را 
در سامانه هوشمند درج و کمی کار را برای خالفکاران 
سخت ترکند و کار مطالعه نیز در جریان بود تا راههای 
خالف محدودتر شود، پس از پایان کار دولت یازدهم، 
طرح رجیستری همچنان در حال بررسی بود و با ورود 

آذری جهرمی، پیگیری ها ادامه یافت.
پیگیری طرح در دولت دوازدهم نیز ادامه پیدا کرد تا آنکه 

این اواخر، مسئوالن دست اندر کار در وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات گرد هم آمده و رایزنی های آخر را انجام 

دادند و مقرر شد مرحله نخست طرح از امروز اجرایی شود.

و  معدن  صنعت،  وزیر  شریعتمداری«  »محمد 
حمایت  هدف  با  طرح  که  گفت  جلسه  آن  در  تجارت 
اجرا  ارتباطات  وزارت  محوریت  با  و  داخل  تولید  از 
طرح  که  گفت  نیز  جهرمی  آذری  جواد  و  شود  می 
اجرا  به  کاران  خالف  برای  بازار  کردن  ناامن  برای 
در  آن مشمول گوشی های  اجرای  اما  آمد  در خواهد 
برای  خالفکاران  حال  این  شد.با  نخواهد  مردم  دست 
ترساندن مردم اقدام به پخش شایعه کردند، به طوری 

نبودن  زا  هزینه  بر  ارتباطات  وزارت  در  مسووالن  که 
نمی  مردم  دست  های  گوشی  مشمول  اینکه  و  طرح 
شود، بارها تاکید کردند.امروز این طرح آغاز شد تا بازار 
کرده  خارج  قاچاقچی  دست  از  را  همراه  تلفن  گوشی 
فروش  از  پس  دارای خدمات  های  گوشی  ورود  راه  و 

مناسب و قانونی را فراهم سازد.
طرح  درباره  همراه  تلفن  های  فروشنده  از  یکی 
رجیستری به خبرنگار ایرنا گفت: رجیستری قرار است با 
گوشی قاچاق مبارزه کند و طرح خوبی است. وی درباره 
گفت:  شود،  می  قیمت  افزایش  سبب  طرح  آیا  اینکه 
شرکت ها هنوز افزایش قیمتی نداده اند و باید صبر کرد.

اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  ایرنا،  گزارش  به 
گوشی  کردن  کددار  طرح  اجرای  نگران  مردم  گفت: 
ما  نظر  از  زیرا  نباشند  رجیستر(   ( همراه  تلفن  های 
همراه  تلفن  شبکه  در  اکنون  که  هایی  گوشی  همه 
اجرای  مشمول  و  بوده  قانونی  هستند،  فعال  کشور 
در  جهرمی«  آذری  شوند.»محمدجواد  نمی  طرح  این 
های  گوشی  کردن  کددار  بررسی طرح  نشست  حاشیه 
تلفن همراه با اشاره به تالش جدی برای اجرای طرح 
بودن  آماده  از  تلفن همراه،  دار کردن گوشی های  کد 
گفت:  و  خبرداد  رجیستری  طرح  فنی  های  زیرساخت 
مهرماه  پایان  تا  که  بود  شده  داده  قول  که  همانگونه 
سیستم،  فنی  ابعاد  لحاظ  به  باشد  آماده  سیستم  این 
با یک  آمادگی کامل را دارد.آذری جهرمی تاکید کرد: 
باید  بلکه  را مدیریت کرد  بازار  توان  نمی  فنی  سیستم 
ابعاد مختلف در نظر گرفته شود، حقوق مصرف کننده، 
شود  گرفته  قرار  نظر  مد  باید  تقاضا  و  تولید  مکانیزم 
پازل  یک  مختلف  های  تکه  و  ابعاد  به صورت  باید  و 

مکانیزیم و برنامه برای آن داشته باشیم.
Ava.news12@gmail.com .

رجیستری طرحی برای بریدن امان خالفکاران 
و آرامش خیال مردم

خواندنی ها

دانستنی های جالب درباره  مارها

از  معموال  مارها  درازای   -  ۱ رو-  دیجی 
مارها  است.۲-  متر   7 از  بیش  تا  سانتی متر   ۱0
ساالنه موجب مرگ ۱00 هزار نفر می شوند.۳-  
آنجا  به  رفتن  که  دارد  وجود  برزیل  در  جزیره ای 
از  بیش  آن  مترمربع  هر  در  چراکه  است  قدغن 
سر   ۲ می توانند  مارهای    -۴ دارد.  وجود  مار   ۵
هر    -۵ کنند.  دعوا  یکدیگر  با  سرغذا  و  باشند 
استرالیا  در  می توان  را  دنیا  برتر  کشنده  مار   ۱0
توسط  ساالنه  که  افرادی  تعداد  کرد.۶-  یافت 
زنبورها کشته می شوند بیشتر از کسانی است که 
مارها می توانند  مارها کشته می شوند. 7-  توسط 
دهانشان را ۱۵0 درجه باز کنند. 8-   هیچ مارخاکی  
در نیوزلند وجود ندارد. 9- میزان کشندگی نیش 
Ti�  -۱0 است.  ۱00درصد  سیاه مامبای   مار 
taoboa ماری است که ۶ میلیون سال پیش 
می زیسته و بزرگ ترین، بلندترین و سنگین ترین 
ماری است که تابحال کشف شده است. ۱۱- مارها 
اجازه  آنها  به  که  دارند  پذیری  انعطاف  فک های 
را  از دهانشان  می دهد شکارهایی خیلی بزرگ تر 
هم بخورند. ۱۲-  مارها پلک ندارد.۱۳- مارها از 
می کنند.۱۴-  استفاده  بوییدن  برای  زبان شان 
)۵۱ درصد( از آمریکایی ها از مار بیش از هرچیزی 
در زندگی شان می ترسند. ۱۵-  مارها نمی توانند 
و  بزنند  پلک  نمی توانند  ببندند،  را  چشم شان 
تابحال    -۱۶ بخوابند  باز  چشم های  با  باید 
چراکه  نداشته،  وجود  ماری  ایرلند  در  هیچوقت 
در  نتوانستند  گذشته  در  و  مارها خونسرد هستند 
طول عصر یخبندان روی زمین های یخ زده دوام 
بکرزایی  به  قادر  مارها  از  بعضی    -۱7 بیاورند. 
های  ارتش  از  برخی  کماندوهای    -۱8 هستند. 
رسمی  این  می خورند؛  زنده  زنده  را  مارها  جهان 
برای نشان دادن قدرت و جرئت شان است. ۱9-  
مارها در تمام قاره ها بجز قطب جنوب وجود دارند. 
۲0-  مارها می توانند نزدیک شدن دیگر حیوانات 
را با لرزش های خفیف در هوا و روی زمین متوجه 
تا ۲ سال  از مارها می توانند  شوند. ۲۱-  بعضی 
بدون هیچ غذایی دوام بیاورند. ۲۲-  تمام مارها 
سم  به  نسبت  مارها   -۲۳ هستند.  گوشتخوار 
معموال  نزدیک شان  خویشاوندان  یا  خودشان 
حتی    -۲۴ نه.  مارها  دیگر  سم  به  اما  مقاوم اند 
پرستیده  به عنوان خدا در هند  مارها  امروزه هم 
به شدت  مارها  از  ها  اینکه هندی  با  و  می شوند 
می ترسند، اما بعضی زنان روی آنها شیر می ریزند.  
۲۵-  زنی که ادعا می کرد عاشق یک مار شده در 
سال ۲00۶ با او ازدواج کرد.  ۲۶-  سر بریده شده 
یک مار حتی ساعت ها پس از مرگ هم می تواند 
نیش بزند. این نوع نیش ها اغلب حاوی مقادیر زیادی 
از زهر می باشند. ۲7-  از حدود 7۲۵ گونه مار سمی 
در دنیا، ۲۵0 تای آن می توانند فقط با یک نیش 
انسان را بکشند. ۲8-  جد مارها یک خزنده ۴ پا 
بوده که ۱00 میلیون سال پیش می زیسته است. 
بعضی مارها مثل پیتون و بوآ هنوز هم بقایایی از 

پاهای پشتی جدشان را در اسکلتشان دارند.
۲9-  هرچه بدن یک مار گرم تر باشد، سریع تر 
می تواند شکارش را هضم کند. معموال ۳ تا ۵ روز 
را هضم کند.  مار غذایش  تا یک  طول می کشد 
عمل  آناکوندا،  مثل  بزرگ  خیلی  مارهای  برای 
  -۳0 بینجامد.  طول  به  هفته ها  می تواند  هضم 
بعضی حیوانات مانند میمون پوزه دراز نسبت به 
از  برای جلوگیری  دارند. ۳۱-   ایمنی  مارها  سم 
مدفوع  بخواهند  که  هرجا  مارها  شدن،  شکار 
می کنند که این باعث می شود کثیف و بدبو بنظر 
نظر  آنها صرف  از شکار  حیوانات  دیگر  و  برسند 
کنند. ۳۲- سنگین ترین مار دنیا آناکوندا است که 
حدود ۲70 کیلوگرم وزن داشته و می تواند به 9 متر 
هم برسد. این مار از حیواناتی مانند کاپیبارا ، آهو ، 
گوزن یا تمساح تغذیه می کند. ۳۳-  با اینکه مارها 
ماهیچه ها  پوست،  اما  ندارند  بیرونی   گوش  هیچ 
گوش  به  را  صدا  لرزش های  استخوان هایشان  و 
بعد  مارها  از  بعضی    -۳۴ می رساند.  درونی شان 
از اینکه یک وعده غذایی خیلی بزرگ می خورند 
می ترکند! ۳۵- بعضی مارها بیش از ۲00 دندان 
دارند. این دندان ها برای جویدن نیستند بلکه برای 

این هستند که شکار از گلوی مارها باال برنگردد.
۳۶-  حدود ۵00 نوع و ۳ هزارگونه مختلف مار 
که یک  غذایی  میزان  دارد. ۳7-   وجود  دنیا  در 
مار می خورد تعداد زاده های او را مشخص می کند. 
۳8- مارها برای زنده ماندن الزم است که فقط 

ساالنه ۶ تا ۳0 وعده  غذایی بخورند.                

برگی از تاریخ بیرجند: 

عکس:اینترنت
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روش برخورد با انسانهای سوءاستفاده گر

اولین کاری که باید بکنید این است که به عقب و به نقطه 
شروع نگاه کنید.اگر آن فرد از همان ابتدا سوءاستفاده گر 
بوده ولی شما تا امروز متوجه آن نبوده اید، به آن دوستی 
خاتمه دهید. نداشتن آنها در زندگی تان خیلی بهتر است 

چون اینگونه افراد فقط شما را عقب می کشند.
اما اگر آن فرد از ابتدا اینطور نبوده و در شرایط کنونی دچار 
مشکل و سختی شده، هنوز جای امیدواری هست. مسئله 
این است که این عادت شما برای بخشندگی مداوم به 
آنها، برای آنها عادت شده است.آنها از شما انتظار دارند 
که اینطور باشید.اصاًل نسبت به دریافت این بخشندگی ها 
از شما شرطی شده اند چون شما همیشه اینکار را می کنید.
آنها اعتیاد ناسالمی به گرفتن و هیچوقت پس ندادن پیدا 
کرده اند.این چیزی است که باید درک کنید.وقتی به طور 
مداوم برایشان بخشندگی کنید، عادت وابسته شدن آنها 
توضیح دهید  برایشان  فعال کرده اید.باید  را  دیگران  به 
که برایشان خوب نیست، که هربار نیازهایشان را تامین 
می کنید، تاکیدی بر این واقعیت است که آنها از عهده انجام 
کاری برای خودشان برنمی آیند.این تقریباً نمونه ای از همان 
ضرب المثل قدیمی است که می گویند به جای اینکه به 

دوستتان »ماهی« بدهید به او »ماهیگیری« یاد بدهید.
اما اگر او برای اینکه برای خودش »ماهیگیری« کند امتناع 
کرد و از اینکه همیشه برای برآوردن نیازهای خودش از 
دیگران سوءاستفاده کند راضی است، به هیچ عنوان نباید 
برای برآورده نکردن خواسته های او کوچکتری احساس 
برای کسی که  ندارید  اجباری  عذاب وجدانی کنید.هیچ 
نمی خواهد برای خودش قدمی بردارد، قدم بردارید.آنها باید 
خودشان یاد بگیرند که چطور از پس نیازهای خودشان 
برآیند.این را به او بگویید و آنوقت می بینید که دیگر حرفی 

برای گفتن ندارند چون می دانند که حرفتان حقیقت دارد.

هنوز اسیر نفس خویشی

سلطان سلجوقی بر عابدی گوشه نشین و عزلت گزین وارد 
شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر بر نداشت و به ملکشاه 
تواضع نکرد، بدان سان که سلطان به خشم اندر شد و به او 
گفت: آیا تو نمی دانی من کیستم؟من آن سلطان مقتدری 
هستم که فالن گردنکش را به خواری کشتم و فالن 
یاغی را به غل و زنجیر کشیدم و کشوری را به تصرف در 
آوردم.حکیم خندید و گفت: من نیرومند تر از تو هستم، زیرا 
من کسی را کشته ام که تو اسیر چنگال بی رحم او هستی. 
شاه با تحیر پرسید: اوکیست؟ حکیم گفت: آن نفس است. 
من نفس خود را کشته ام و تو هنوز اسیر نفس اماره خود 
هستی و اگر اسیر نبودی از من نمی خواستی که پیش پای 
تو به خاک افتم و عبادت خدا بشکنم و ستایش کسی را 
کنم که چون من انسان است. شاه از شنیدن این سخن 

شرمنده شد و عذر خطای گذشته خود را خواست.

از نظر خودم، من فقط کودکی هستم که در ساحل 
بازی می کنم در حالیکه اقیانوس های پهناور
 حقیقت، کشف نشده در مقابلم قرار دارند.

کسی که می خواهد یاد بگیرد یک روز پرواز کند ابتدا 
باید یاد بگیرد که بایستد و راه برود و بدود و باال رود ؛ 
نمی توانید مستقیما به سمت پرواز کردن، پرواز کنید.

  از دوست بجز وفا نمي دانستید
او را از خود جدا نمي دانستید
پایان تمام دوستي ها را من

مي دانستم ، شما نمي دانستید

بیایید رویای فردایی را داشته باشیم که می توانیم 
واقعا از درون عشق بورزیم، و عشق را به عنوان 
برترین حقیقت در قلب تمام مخلوقات بشناسیم.

بهترین راه برای فاسد کردن جوان اینست
 که به او آموزش دهی برای کسانی که شبیه 

به او فکر می کنند ارزش بیشتری نسبت 
به کسانی که متفاوت فکر می کنند قائل باشد.

وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته باشید 
یا به طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط 
خودمان را اذیت کرده ایم. البته همه ما نیازمند این هستیم 
ابتدایی مان در روابط برآورده شود،  که نیازهای اصلی و 
نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی چیز دیگری جز 

این حساب کنید، فقط ناامید خواهید شد.
باشد که در مسیر زندگی، هر کس در جایگاهی  یادتان 
متفاوت با دیگری است، همانطور که حرف ها و رفتارهای 
او منعکس کننده آن است. اگر بخواهید رابطه ای موفق تر 
و شادتر داشته باشید خیلی مهم است که این چیزها را از 

دیگران توقع نداشته باشید:
را طبق  کارها  همه  که  باشید  نداشته  توقع   .۱

استانداردهای شما »درست« انجام دهند
با هم متفاوت  براساس عوامل مختلف  آدمها  اخالقیات 
اعتقادات معنوی و  است، عواملی مثل تربیت، فرهنگ، 
از این قبیل. بعنوان مثال، در بعضی کشورهای آسیایی، 
گوشت سگ خورده می شود و در این هیچ اشکالی دیده 
نمی شود چون برایشان به صورت فرهنگ درآمده است. 
یا ممکن است شما اهل فحش دادن نباشید اما دوستتان 
مدام اینکار را می کند. این باعث نمی شود آدم بد یا خوبی 
اینکار  استاندارد بعضی ها  البته ممکن است طبق  باشد 
خوب نباشد اما اینکه توقع داشته باشید آنطور که استاندارد 
خواهد  شما  ناامیدی  باعث  فقط  کنند،  رفتار  شماست 

شد.فقط سعی کنید که خودتان به استانداردهای خودتان 
استانداردهای  هم  دیگران  بدهید  اجازه  و  باشید  پایبند 

خودشان را برای زندگی داشته باشند.
۲. توقع نداشته باشید که کامل باشند

نخواهید  ناامید  هیچوقت  ببینید  کمال  را  ها  نقص  اگر 
شد. اما خیلی ها هنوز وقتی دیگران اشتباه می کنند به 
آنها سخت می گیرند و با همین روش برخورد روابطشان 
موجب  بودن  کامل  برای  وسواس  این  رود.  می  بین  از 
اقدام  خطر  و  مزمن  بیماریهای  اضطراب،  افسردگی، 
و  کنند  اشتباه  دیگران  بدهید  میشود.اجازه  به خودکشی 
اگر  این فکر کنید که  به  بگیرند.  اشتباهاتشان درس  از 
هیچکس اشتباه نمی کرد دنیا واقعاً چه شکلی می شد. 
همه ما ربات هایی سرد و بی احساس بودیم که هیچ لذتی 

را در زندگی تجربه نمی کردیم.
۳. توقع نداشته باشید که با همه

 حرف هایتان موافق باشند
حتی بهترین دوست ها در همه چیز با هم هم عقیده نیستند، 
پس اگر دیگران با چیزی که میگویید مخالفت کردند یا 
دیدگاهی متفاوت داشتند، ناراحت نشوید. اگر قرار بود همه 
دنیا جای خسته کننده  دنیا یک جور فکر کنند،  آدمهای 
 ای میشد. دیدگاه ها و اعتقادات متفاوت و خاص ما باعث 
می شود دنیا رشد کند.تصور کنید اگر با استفاده از سوخت 
یا هر  انداختن ماشین هایمان، خانه ها  راه  برای  فسیلی 

چیز دیگر موافق بودید چه بالیی سرمان می آمد. اگر این 
اختالفات عقیده ای نبود امروز ماشین ها برقی و انرژی 

خورشیدی نداشتیم.
۴. توقع نداشته باشید که فکرتان را بخوانند

بعضی ها بینش قوی تری دارند اما خیلی ها قادر به فهمیدن 
احساس یا نگاه شما نیستند. اینکه شما نسبت به احساس 
دیگران حساس تر هستید به این معنی نیست که بقیه هم 
باید همه چیز را از نگاه شما بخوانند. همه دوست ندارند 
روانشناس باشند، به همین دلیل خودتان را خیلی روشن 
و  فکر  که  نشوند  مجبور  دیگران  تا  کنید  ابراز  واضح  و 
احساستان را حدس بزنند! گفتگوی صادقانه و آزاد روابط 
مستحکم تری میسازد. توقع نداشته باشید که آنطور که شما 

با دیگران رفتار می کنید با شما رفتار کنند
 ۵. توقع نداشته باشید که هر بار زمین

 خوردید بلندتان کنند.
البته دوستان و خانواده خوب وقتی نیاز داشته باشید به کمک 
شما می آیند اما برای پاک کردن خاک روی لباستان از آنها 
توقع نداشته باشید. آنها هم مشکالت درونی خودشان را 
دارند و نمی توانند هم وزن مشکالت شما و هم مشکالت 
اما نه  خودشان را تحمل کنند. میخواهند کمکتان کنند 
همیشه و نه در همه زمان ها. این به آن معنی نیست که 
به شما اهمیت نمی دهند، این یعنی گاهی باید خودتان به 

تنهایی بار مشکالت و چالشهایتان را به دوش بکشید.

۶. توقع نداشته باشید که درکتان کنند
»همه آدمها مسیر زندگی شما را درک نمی کنند. اشکالی 
ندارد، زندگی آنها نیست که آن را بفهمند، زندگی شماست.« 
تا وقتی خودتان، خودتان را درک می کنید، نیازی نخواهید 
داشت که از دیگران تاییدیه بگیرید. آنوقت دیگر اینکه شما و 

زندگی تان را درک نمی کنند برایتان عذاب آور نخواهد بود.
۷. توقع نداشته باشید که آنطور که شما با آنها 

رفتار می کنید با شما رفتار کنند
در حالت ایده آل همه آدمها از قانون طالیی پیروی می کنند 
اما متاسفانه ما در جهان ایده آلی زندگی نمی کنیم. تازمانی که 
همه آدمها بامالحظه تر شوند، باید بپذیریم که با ما بد رفتار 
کنند چون هنوز نمی توانند رابطه درستی حتی با خودشان 
داشته باشند. مهربانانه نگاه کنید تا اگر آن اندازه که شما با 

آنها مهربان هستید، مهربان نبودند، ناراحت و ناامید نشوید.
۸. توقع نداشته باشید که همان آدمی 

بمانند که یک سال پیش بودند
آدمها برحسب تجربیات و شرایط زندگی شان به مرور زمان 
تغییر می کنند. همه آدمها هر روز در جنگی سخت دست و 
پنجه نرم می کنند و هیچکس جز خودشان واقعاً آن را درک 
نمی کند. پس وقتی میخواهید قضاوتشان کنید، این را به یاد 
داشته باشید. آدمها را با همه تغییراتی که داشته اند دوست 
داشته باشید، نه فقط وقتی با ایده آلها و استانداردهای شما 

همخوانی داشته باشند.
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8 چیزی که نباید از کسی توقع داشته باشید
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اسکاروایلد  از  اثری   -1 افقی: 
نویسنده ایرلندی- جوان 2- کشوری 
در آفریقا - از گل های زینتی - از 
چوب  با  گز  شبیه  جنگلی  درختان 
بادوام 3- کفش دوز- غذای نذری- 
سلسله  ایتالیا 4-  در  بندری  و  شهر 
جدا  آسیا  از  را  اروپا  که   جبالی 
 - ساله  صد  دوره  یک   - کند  می 
روش و رفتار 5- برکت سفره - ماده 
ریواس-  ریشه  صنعتی  سرخرنگ 
بحث و موضوع 6- اتمسفر- بانو و 
ناخن  زینت  طلبی-  زیاده  خاتون- 
عنوان   - گری  حیله  و  زیرکی   -7
و لقب رئیس معبد بودای بلخ بود- 
باستان  مصریان  نزد  ارواح  فرشته 
8- پسته وحشی- سازگاری- عددی 
مجهول از سه تا نه - نفرین 9- باخبر 
و مطلع - شهری در استان خراسان 
رضوی- بدگوی مردم 10- خدمتکار 
پیر- چاشنی قرمز رنگ- بسیار گرم و 
سوزان- تیر پیکاندار 11- واحد پول 
کتابی  یا  المعارف  دائره  سامورایی- 
بحث  حکمت  فنون  از  آن  در   که 
می کند- ماه محبت 12- حیوان شیر 
ده مفید - خار خوشه گندم - نام ها 
13- فزونی- قصد و اراده- شناخته و 
آشکار 14- نمد زین- دورنمای سن- 

سائیدن و خرد کردن 15- ثروتمند- 
عنوان شهر اردبیل در دوره قاجاریه. 

 - الحراره  میزان   -1 عمودی: 
محافظ شخصی و جان پاس 2-گل 
نومیدی - تخت پادشاهی- وسط و 
و  خوی  آتشفشان-  کوه   -3 میانه 
سرشت- مشاور فکری 4- نام سابق 
مشکین شهر- چاره و گزیر- نشانه 
بانگ 5- جامع  و  و غرض- صوت 
و دربرگیرنده - از توابع کرمانشاه 6- 
نفس و هوا - درد و رنج - آرواره- 
عسل و انگبین 7- وهمی و موهوم- 
رنجوری  و  بیماری  کوهی-  ریحان 
جگر   - ناتوان  و  نحیف  نایژه-   -8

اینترنتی 9- سربست  مزاحم  سیاه- 
کارخانه- تشکیالت - جزیره ای در 
استرالیا به مرکزیت »آپیا« 10- نان 
آور خانه - بخیه وسیله درو- نقش 
هنر پیشه 11- آسان کردن- آرامش 
بنزین  مخزن   -12 دل  بخشنده 
موبد   - مردم  سوره   - اتومبیل 
 -13 نیازمند  و  تنگدست  زرتشتی- 
رمان   - التجاره  مال  مرمر-  سنگ 
نویس مشهور لهستانی برنده جایزه 
اثر »امپراتور  با  نوبل ادبی 1953 م. 
گیالن-  استان  مرکز   -14 زمین« 
کتب  از  عزاداری-  و  سوگواری 
از مهر  مقدس هندوان 15- فیلمی 
داد خوشبخت- کامیاب و برخوردار. 
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انعردزیهابور7
طاشنلاوتیاا8
یدیاعمهفربتس9
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رگدربنفارشای11
وهرهاتلوههبش12
المایراکرپورگ13
جردلایریدجفر14
ریمنوروخبراتکه15

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507- حسینی 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات
 آهن و چدن شما را با باالترین قیمت در سطح 

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک  
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

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

را تجربه کنید.   09158668002

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده  09155614521 - زارع

کافیست یک بار امتحان کنید
پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان

فقط 6000 تومان
شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90

32236351
شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد

 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی
آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  

شرکت ها و بوفه های مدارس
 با نازل ترین قیمت

شماره مدیریت: 09157014292
32436935

پیک رایگان

به تعدادی کارگر ساده 
نیازمندیم.

شرایط سنی 30 تا 35
مدرک تحصیلی  حداقل 

دیپلم ، متاهل ، آقا
ساعت تماس: 8 تا 11

09037080144

فروش امتیاز آپارتمان فرهنگیان
 صیاد شیرازی بعد از پل هوایی
واریزی 40 میلیون  فی: توافقی

09151606778

ایسوزو  5 تن و 200 )باری( 
بسیار سالم

 به صورت ویژه ، نقد و اقساط
 معاوضه با خودروی سواری    

09151600337

برنج سرالشه )نیم دانه( طارم 
درجه یک رسید

میدان آزادی - کوچه بانک ملی
پخش مواد غذایی امین

09155611711- 32314261

فروش یک باب منزل واقع در 
خیابان بهشتی، شیرین غربی 8 ، سند 

ششدانگ، زیربنا 180 متر با امتیاز 
آب، برق و تلفن مجزا برای هر طبقه  

09126340723

کارت دانشجویی اینجانب 
مرضیه علی آبادی دانشجوی 
رشته مربی کودک به شماره 

95111050130033 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

فاکتور خرید خودروی ولکسی مشکی 
 GW4G151401010761به شماره موتور

 NA6NF2117Ecoo2014 و شماره شاسی
به نام حسن صمدیان مفقود گردیده 

از یابنده تقاضا می شود با شماره 
09155621058 تماس گیرد.

پروانه بهداشتی تاسیس دامداری
 شماره پروانه 94/400 

به تاریخ 94/6/29 به کد بهداشتی 
122410930008 به نام مصطفی 
رمضانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

به یک سرمایه دار با اندک 
سرمایه نیازمندیم. 09126340723

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان در زمینه 
خدمات بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2- ساختمان آلما - واحد 203
32233854 -32236199

به یک کارگر ساده یا سرایدار با حقوق 

مکفی نیازمندیم.   09126340723

کیـک صائـب و روزینـا 
یکی از بهترین و با کیفیت ترین کیک ها در 
شهرستان های خراسان جنوبی نمایندگی 

فعال می پذیرد.    5217  548  0910

به تعدادی نیرو جهت کار در رستوران 
نیازمندیم: 09363654746

ساعت تماس: 18 الی 22

به یک راننده کمپرسی برای کار
 در زابل نیازمندیم.
09155623441
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پروژه جدید منشا؛ آقای گل شدن

گادوین منشا در نبود مهدی طارمی می تواند پرسپولیس را در جدول 
گلزنان لیگ برتر صاحب نماینده ای جدی کند. منشا در حال حاضر تنها 
یک گل برای پرسپولیس در لیگ برتر به ثمر رسانده است؛ اما او خوب 
می داند در پرسپولیس فرصت های گلزنی زیادی خلق می شود و این 
فرصت وجود دارد تا او با گلزنی در چند بازی پیاپی جایی برای خودش 
در میان گلزنان برتر دست و پا کند. منشا در حال حاضر محبوبیت خوبی 
بین هواداران پرسپولیس دارد؛ اما گلزنی برابر نفت در جام حذفی و به 
خصوص گل زدن در دربی 85 که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد می 

تواند او را تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیکنان پرسپولیس کند.

پاشازاده مرد جنجالی دیدار استقالل و نساجی

 سرمربی نساجی برای دقایقی با تصمیمات خود جو بازی را متشنج کرد.
مهدی پاشازاده سرمربی نساجی به دلیل اعتراض به تصمیمات بنیادی 
فر از سوی داور مسابقه اخراج شد. این سرمربی که در جریان بازی 
بارها نسبت به تصمیمات تیم داوری معترض بود، در نهایت با تصمیم 
داور از کنار خط اخراج شد.پاشازاده اما در مقابل این تصمیم داور مسابقه 
ایستادگی کرد و اعالم کرد که حاضر به ترک منطقه فنی نیست که 
بنیادی فر در واکنش به این تصمیم با فراخواندن کمک داوران، بازی 
را متوقف کرد.لحظاتی بعد اما با وساطت مسئوالن برگزاری مسابقه، 
پاشازاده نیمکت و محوطه فنی را ترک کرد تا بازی مجددا به جریان 
بود.  استقالل  هواداران  تشویق  باره  این  در  توجه  جالب  بیفتد.نکته 
بازیکن  استقاللی ها در واکنش به این تصمیمات پاشازاده به شدت 

پیشین خود را مورد حمایت قرار دادند و او را تشویق کردند.

بیرانوند در آزمون بازگشت به قلب ها

در  استقالل  و  حذفی  جام  در  نفت  برابر  پرسپولیس  آینده  بازی  در 
لیگ برتر می تواند زمینه را برای بازگشت محبوبیت علیرضا بیرانوند 
مهیا کند.سه بازی از علیرضا بیرانوند در پرسپولیس و تیم ملی باعث 
شد تمام آنچه او در این دو فصل اخیر رشته بود پنبه شود. بازی تیم 
ملی برابر سوریه و چهار بازی آخر پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 
و گل هایی که بیرانوند دریافت کرد باعث شد تا انتقادها نسبت به 
دروزاه بان اول تیم ملی اوج بگیرد به طوری که بسیاری او را روی 6 
گل خورده پرسپولیس در دو بازی رفت و برگشت برابر الهالل مقصر 
برانکو  و حمایت  اعتماد  مورد  هنوز  او  که  البته  دانستند.  می  اصلی 
است و به نظر می رسد هنوز دروازه بان اول این تیم در دو بازی 
حساس پیش رو باشد.بیرانوند اما حاال فرصتی مناسب برای بازگشت 
به قلب ها دارد. بیرانوند خوب می داند که ادامه نمایش نامطمئنش 
در بازی های اخیر می تواند او را از ترکیب اصلی تیم ملی در آستانه 

جام جهانی نیز دور کند.

7 ماده غذایی که رگ ها را مسدود 
می کند

سالمت رگ ها به میزان زیادی در گرو تغذیه 
مناسب است. مصرف برخی مواد غذایی باعث 
انباشته شدن پالک های چربی در رگ ها شده 
پنیرها  کنند.1-  می  تنگ  و  را سفت  آن ها  و 
باعث رسوب در رگ های خونی می شوند. 2- 
محصوالت لبنی دیگر و کاهش اندازه رگ ها. 

هفته  در  عدد   4 از  بیش  اگر  مرغ  تخم   -3
باشد. 4- سوسیس و کالباس و رفقا و افزایش 
کلسترول بد خون. 5- گوشت قرمز و افزایش 
خطر مسدود شدن رگ ها. 6- پیراشکی و رفقا 
و چربی های مضر برای قلب.7- نمک و سفت 
شدن رگ های خونی. برای داشتن قلب و رگ های 
سالم عالوه بر کنترل رژیم غذایی الزم روزانه ورزش 

هایی مانند پیاده روی و شنا و غیره انجام دهید.

کاهو سرشار از مواد معدنی 
و انواع ویتامین ها

کاهو  در  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  وجود   
موجب شده این سبزی برای سالمتی خواصی 
از  این سبزی سرشار  باشد.  داشته  همراه  به 
مواد معدنی و انواع ویتامین هاست. همچنین 
این سبزی دارای مقدار کمی کربوهیدرات و 

قند است و میزان آب موجود در آن باالست. 
عالوه براین، وجود این دو ویتامین در کاهو باعث 
رژیم های  در  مناسبی  گزینه  سبزی  این  شده 
غذایی مفید برای قلب باشد. همچنین این دو 
آنتی اکسیدان مانع از انباشت کلسترول در عروق 
با   A می شود.ویتامین  پالک ها  شکل گیری  و 
حفظ سالمت چشم ها هم مرتبط است. همچنین 

برای  رژیم های کاهش وزن کاربرد دارد.

آتش سوزی در طبقه ششم پاساژ عالءالدین
 

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران عنوان کرد:  در ساعت 
۰5:35 صبح)جمعه( یک باب مغازه 7 متری در طبقه ششم مرکز 
تجاری پاساژ عالءالدین در خیابان جمهوری، تقاطع حافظ دچار 
نیرو های  سوزی  آتش  این  وقوع  پی  در  افزود:  شد.ملکی  حریق 
اعزام شدند.ایمن سازی  به محل حادثه  نشانی  آتش  ایستگاه   3
و رعایت موارد ایمنی در این مرکز تجاری موجب شد تا آالرم ها 
و سیستم های هشدار و اطفای اتوماتیک در لحظات اولیه آتش 
سوزی به موقع عمل کنند و همین عامل اجازه گسترش و سرایت 
آتش را به قسمت های دیگر نداده بود، اگرچه در گذشته این مرکز 
تجاری ناامن بود.سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در 

پایان بیان کرد: این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.

معاون اجرایی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت: حدود 7۰ درصد زنان 
و 5۰ درصد مردان باالی 5۰ سال دچار پوکی استخوان هستند. دکتر علیرضا مهدوی با اشاره 
به روز جهانی پوکی استخوان، اظهارداشت: روز جهانی پوکی استخوان هر ساله در روز 2۰ اکتبر 
)28 مهر( برگزار می شود و به منظور افزایش آگاهی از نحوه پیشگیری، تشخیص و درمان 
پوکی استخوان و بیماری های متابولیکی استخوان در طول سال مطابق با شعار روز جهانی 
پوکی استخوان یک کمپین در بسیاری از کشورهای جهان برگزار می شود وی خاطرنشان کرد: 

روز جهانی پوکی استخوان )WOD( ابتدا در سال 1۹۹6 توسط انجمن ملی پوکی استخوان 
انگلستان مطرح شد و از سال 1۹۹8 هدایت برنامه های بزرگداشت این روز توسط فدراسیون 
جهانی استئوپروز ) IOF( انجام شده است. مهدوی با بیان اینکه بیماری های عضالنی اسکلتی 
یکی از عمده ترین مشکالت سالمتی در دنیا هستند، اظهارداشت: در این گروه از بیماری ها 
براساس شیوع و بار ناشی از آن، بیماری های پوکی استخوان، کمردرد، استئوآرتروز و بیماری 
های دیسترفی عضالنی شیوع بیشتری دارند. مدیریت بیماری های عضالنی اسکلتی از سال 

13۹۰ به عنوان یکی از اولویت های برنامه ریزی مدیریت بیماری های غیرواگیر تعیین شده 
است و هم اکنون مدیریت بیماری های عضالنی اسکلتی با سه گروه بیماری هدف شامل پوکی 
استخوان و اختالالت متابولیک وابسته، کمردرد و آرتروز و دیستروفی های عضالنی، شروع شده 
است که برنامه مدیریت بیماری پوکی استخوان و اختالالت متابولیک وابسته، در مرحله اجرای 
آزمایشی و نهایی سازی طرح »پیشگیری و درمان بیماری پوکی استخوان« است و سایر گروه 

های بیماری های هدف در مرحله مطالعه و جمع آوری داده ها هستند.

ایران رکورددار روماتیسم در آسیا

فرار نافرجام سارق سابقه دار در بیرجند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس از بیرجند به نقل از پایگاه خبری 
پلیس، سردار مجید شجاع اظهار داشت: با وقوع سرقت های سریالی اعم از 
خودرو و مغازه و سلب آرامش از شهروندان، برنامه ریزی برای دستگیری 
متهم  شد.  انجام  حوزه  کالنتری  ماموران  تعامل  با  سرقت ها  این  عامل 
پارک  مارکت ها سوار خودروی  از سوپر  یکی  فرار جلوی  سابقه دار هنگام 
شده ای که خانواده ای داخل آن بودند شد و اقدام به روشن کردن خودرو 
کرد اما ماموران انتظامی او را از خودرو بیرون کشاندند که او در مقابل آن ها 
مقاومت و با سالح سرد یکی از ماموران را مجروح کرد اما نامبرده با وجود 
زخمی که بر تن داشت اقدام به تعقیب سارق کرد که با کمک دیگر ماموران 
این سارق حرفه ای دستگیر شد. وی اضافه کرد: متهم در بازجویی به سرقت 
سه خودرو و 6 مغازه برای تامین هزینه مواد مخدر مصرفی خود اعتراف کرد.

تصادف تانکر حمل قیر
 با سه خودرو سواری

به گزارش خبرنگاران جوان شیراز-روابط عمومی آتش 
نشانی شیراز اعالم کرد: ساعت 23 و 1۰ دقیقه با اعالم 
گزارش انحراف تانکر حمل قیر از میسر و ورود به بلوار 
مقابل و برخورد با سه خودرو سواری که در مسیر خود 
در حال حرکت بودند، آتش نشانان با شش خودرو امدادی 
و اطفائی از 3 ایستگاه ۹-7-1 به محل حادثه واقع در 
بلوار سرداران اعزام شدند.بر اساس این گزارش حادثه 3 
مجروح برجای گذاشت که مصدومان با کمک نیرو های 
آتش نشانی رهاسازی و به نیرو های اورژانس تحویل داده 
شد.کارشناسان علت حادثه را عدم کنترل وسلیه نقلیه و 

خستگی و خواب آلودگی اعالم کردند.

مراقبت ها بعد از کاشت ایمپلنت

7۰۰ نوع میکروب و باکتری در محیط دهان 
وجود دارد که برخی از آنها مفید و برخی دیگر 
افراد  حالت تخریبی دارند که توصیه می شود 
پس از کاشت ایمپلنت مراقبت های بهداشتی 
را انجام دهند. غذا در بین دندان ها و همچنین 
عفونت  باعث  می تواند  ایمپلنت  کاشت  ناحیه 

محل شده و برای فرد مشکالت زیادی را ایجاد 
غذایی،  وعده  هر  از  پس  زدن  مسواک  کند. 
از  به موقع  دندان و جرم گیری  نخ  از  استفاده 
باید  افراد  این  که  مهمی هستند  موارد  جمله 
رعایت کنند همچنین برای نگهداری از ایمپلنت 
از روش های رادیوتراپی و Xray استفاده می شود 
که پزشک می تواند با انجام این روش ها میزان 

تحلیل استخوان ها را بررسی کند.

اگر مفصل هایتان ورم دارد، این 
خوراکی ها را اصال نخورید

برخی مواد غذایی بیماری آرتریت را تشدید   
می کند و با پرهیزاز خوردن آنها می توان 
شدت بیماری را کم کرد. این مواد خوراکی 
کرد:  بندی  دسته  زیر  شکل  به  توان  می 
شکر،  و  قند  فودها،  فست  پنیر،  کافئین، 

گوشت قرمز، کره، گلوتن) نشاسته(، لبنیات 
فریز  غذاهای  مرغ،  تخم  نمک،  پرچرب، 
آجیل ،  انواع  نشاسته ای،  سبزی های  شده، 
این  به  توجه  پرکالری،  و  چرب  غذاهای 
نکته مهم ضروری است که افراط در زیاده 
روی این خوراکی ها درد آرتریت را تشدید       
آنها  اندازه  خوردن  تردید  بدون  کند،  می 

برای سالمتی الزم است.

مهمترین عوامل ایجاد کننده روماتیسم!

روماتیسم یک بیماری ژنتیکی است و مهمترین 
عامل  ژنتیکی،  های  بیماری  بروز  در  عامل 
فعال  برای  ها  ژن  حال  این  با  است؛  ژنتیک 
شدن و تحریک سیستم ایمنی، نیاز به عامل 
و  :سیگار  مانند  عواملی  دارند.  بیرونی  محرک 
عوامل ایجادکننده روماتیسم،  چاقی، کم تحرکی 

است.روماتیسم به دو نوع ›روماتیسم مکانیکی‹ و  
›روماتیسم التهابی‹  دسته بندی  می شود. روماتیسم 
می تواند همه سنین را دربرگیرد؛ حتی کودکان و 
نوزادان از این بیماری در امان نیستند برخی انواع 
روماتیسم مانند پوکی استخوان قابل پیشگیری است 
و می توان در برخی از سنین مانند دوره یائسگی یا 
به روش های  بیشتر  توجه  با  بلوغ  حوالی سن 

پیشگیرانه از بروز این بیماری پیشگیری کرد.

۸ مجروح در یک تصادف زنجیره ای 
محور زابل - زاهدان

 به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه 
رییس  رفعت  زاهدان،  از  جوان  خبرنگاران 
بااعالم این خبر  مرکز فوریتهای پزشکی زابل 
گفت:  3 دستگاه پراید در محور زابل - زاهدان 
حدفاصل شیله به سه راهی دشتک باهم برخورد 
کردند.وی با بیان اینکه 3 دستگاه آمبوالنس به 
محل حادثه اعزام شدند، گفت: در این حادثه 8 
نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان 
االنبیا  خاتم  بیمارستان  به  دیگر  مصدوم   7 و 

شدند. زاهدان منتقل 

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
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 در مراسم قدردانی از فعاالن عرصه نماز  عنوان شد

کارها و برنامه های خود را 
با نماز تنظیم کنید

شبستان-در سومین اجالس استانی نماز از 4 نفر 
از عوامل برنامه رادیویی نجوای نیاز، 7 فعال عرصه 
نماز و فضای مجازی و یک موذن روشندل خراسان 
 جنوبی تجلیل شد.نماینده ولی فقیه در این مراسم ،

فلسفه خلقت انسان را عبادت دانست و گفت: نماز 
محور عبادت است که باید در زندگی جایگاه ویژه ای 
داشته باشد.حجت االسالم عبادی با بیان اینکه نماز 
در بنای عظیم عبودیت و بندگی حالت ستون دارد 
و همه به او متکی هستند، افزود: اگر می خواهید 
باشد  راست  است  خدا  عبودیت  تمامش  که  دین 
باید کارهاو برنامه های خود را با نماز تنظیم کنیم. 
مدیر فضای مجازی ستاد اقامه نماز کشور نیز در 
این جلسه با تاکید ترویج و تعمیق نماز موثرترین 
راه برای کاهش آسیب های اجتماعی است، افزود: 
باید از فرصت و بستر فضای مجازی برای مخابره 
مفاهیم اسالم و انقالب به دنیا استفاده کنیم. دبیر 
ستاد اقامه نماز  نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اگر 
فضای مجازی را نفی کنیم در واقع سر خود کاله 
گذاشته ایم، گفت: اما همه کسانی که دغدغه دین و 
فرهنگ دارند باید دست در دست هم دهند تا فضای 

مجازی به نفع دین و معنویت تغییر یابد.

تنها کلکسیون عناب کشور
در شهرستان سربیشه

حسینی- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه 
در  کشور  عناب  کلکسیون  تنها  که  این  بیان  با 
شهرستان سربیشه راه اندازی شده است عنوان کرد: 
تعداد 34 اکوتیپ )ارقام( عناب از سراسر کشور از 
استان های لرستان، مازندران، گلستان، اصفهان، قم، 
این  فارس، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در 
کلکسیون وجود دارد. رضوی هدف از این کلکسیون 
را انتخاب ارقام برتر و تکثیر آنان دانست و افزود: هر 
ساله تمام مشخصات این ارقام با جزئیات کامل ثبت 
شده و از بین آن ها یک یا مجموعه ای برای پیوند و 
یا کشت بافت انتخاب می کنیم. وی با اشاره به این 
که پیگیر ثبت این ارقام هستیم اضافه کرد: تاکنون 
سه عنوان کتاب نیز درباره عناب به چاپ رسانده ایم. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه به همکای 
با دانشگاه های معتبر درباره اجرای پایان نامه های 
کارشناسی ارشد و دکتری با محوریت عناب اشاره 
کرد و افزود: همچنین با پژوهشکده بیوتکنولوژی 
آن  کشت  طریق  از  عناب  تکثیر  درباره  ایران 
همکاری کرده ایم. به گفته رضوی برگزاری کارگاه 
های آموزشی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
برای آموزش باغداران و پیگیری و تاسیس اولین 
نهالستان مجوزدار عناب در استان در این شهرستان 

از دیگر کارهای انجام شده است.

گشایش نمایشگاه 
خط و خوشنویسی دربیرجند

 85 خوشنویسی  هفته  مناسبت  امیرآبادیزاده-به 
استاد  به  متعلق   ، نستعلیق  شکسته  خط  اثر  
التحصیل  فارغ  از شاگردان  تن  و 11  اسماعیلی 

نگارخانه شهر  در  وی،  ممتاز خط شکسته  فوق 
شهرستان بیرجند برای عالقه مندان به نمایش 
اشعار  قرآنی،  موضوعات  با  نمایشگاه  درآمد.این 
شاعران، سخنان بزرگان و روایات تا 30 مهر از 

ساعت 9 تا 11 صبح و17تا20 شب دایر است.  

2رأس دام آلوده به تب مالت
 در استان شناسایی شد

بیماری  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس  قاسمی- 
های دامی اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه 
جمعیت دام سنگین استان به لحاظ تب مالت در 
شرایط خوبی قرار دارد، از حذف 2 راس گاو آلوده به 
تب مالت خبر داد. »دادفر« خاطر نشان کرد که طی 
سال گذشته تعداد 6 رأس دام آلوده به بیماری تب 
مالت شناسایی و بعد از مراحل قانونی در کشتارگاه دام 
ذبح و از چرخه تولید خارج شد. وی تأکید کرد که اگر 
دامی بر اثر ابتال به بیماری تب مالت از چرخه تولید 
حذف شود، از طرف سازمان دامپزشکی به صاحب 
ضرر  از  بخشی  تا  شود  می  پرداخت  غرامت  دام 
تولیدکننده جبران شود و از این رو مبلغ 33 میلیون 
تومان به دامداران پرداخت شده است. به گفتۀ وی 
25 درصد خونگیری از دام ها نسبت به مدت مشابه 
در سال گذشته افزایش داشته است و همچنین با 
توجه به اینکه این بیماری از شیر خام به انسان قابل 
سرایت است، کنترل و آزمایش دام های شیرده به 
ویژه در دامداری های صنعتی استان که حجم تولید 
شیر باالیی دارند از اهمیت باالیی برخوردار است. 
این مقام مسئول افزود: از ابتدای سال جاری تعداد  
6 هزار و 700 راس گاو و گوساله با هدف شناسایی 
دام های آلوده به بیماری تب مالت خونگیری شده اند 

که خوشبختانه تنها 2 مورد از این بیماری دیده شد.

هشدار استاندار به 5  شورای شهر: شهردار را زودتر معرفی کنید

رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن استان خواستار شد
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س: ای

عک
نت

نتر
س: ای

عک

استفاده از سالن های ورزشی که خاک می خورد  

 پایین ترین نرخ آب بهاء در کشور متعلق به خراسان جنوبی است 
تسنیم- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  با بیان اینکه پایین ترین نرخ آب بهاء کشور متعلق به این استان است، گفت: با توجه به وجود خشکسالی های 18 ساله در استان و نشست اکثر دشت های 
منطقه بازنگری در نرخ آب بهاء ضروری است. هاشمی مقدم برهمکاری شوراهای اسالمی شهرها برای اصالح نرخ آب بهاء تاکیدکرد و اظهار داشت: این یک ظرفیت است که در قانون پیش بینی 
شده است که باید از آن برای خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده شود. وی اظهار کرد: عدم تطابق درآمدها و هزینه ها یکی از مهمترین چالشهای پیش روی شرکت آب و فاضالب استان است.

ارزآوری 79 میلیون دالری 

صادرات استان

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رییس  برزجی- 
خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال میزان صادرات 
در استان 79.672.611 دالر  بوده که از لحاظ وزنی 
طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 36 درصد رشد داشته است. الزم به 
ذکر است ارزش هر تن کاالی شش ماهه نخست 
امسال 134 دالر بوده  است.داود شهرکی در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار آوا یادآور شد: از میزان صادرات 
استان 62 درصد آن از طریق گمرک بیرجند و ماهیرود 
و 38 درصد از طریق بازارچه ماهیرود انجام شده است.
از استان کاشی و  افزود عمده اقالم صادراتی  وی 
سرامیک، سیمان ، خوراک کامل طیور، گازوئیل،رب 
گوجه فرنگی، هیدرو کربن سبک، میلگرد، روغن 
سوخت تقطیری ، هیدرو کربن سنگین و مصنوعات 
پالستیکی است.شهرکی با بیان اینکه خراسان جنوبی 
چندین برابر صادرات خود به سایر استان ها خدمات 
برای  ملی  سطح  در  باید  کرد:  بیان  می کند،  ارائه 
ایجاد زیرساخت ها در استان اعتباری پیگیری شود تا 
امکانات و زیرساخت های مورد نیاز را در مرز فراهم 
کنیم.وی افزود در بررسی  انجام  شده واردات استان  
طی شش ماهه نخست سال جاری 472.419دالر 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل)5.105.028 دالر( 
91درصد کاهش را نشان    می دهد. رئیس سازمان 
صنعت، معادن و تجارت خاطر نشان کرد: وزن  اقالم 
وارداتی  735 تن می باشد که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل) 3.650 تن( 80 درصد کاهش را نشان 
می دهد .وی با بیان اینکه  ارزش هر تن کاالی 
وارداتی643 دالر است گفت: اقالم عمده وارداتی طی 
شش ماهه نخست سال جاری شامل برنج ، شکر ، 
شتر،بی کربنات سدیم صنعتی ، دستگاه عمل آوری و 

بسته بندی قیر می باشد.

تابلو مشخصی از تولید و اشتغال
 برای هر شهرستان ترسیم می شود

بنا  گفت:  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
از  مشخصی  تابلو  شهرستانی  سفرهای  در  داریم 
تولید و اشتغال را برای هر شهرستان ترسیم کنیم.
محمدمهدی مروج الشریعه عصر پنجشنبه در حاشیه 
افزود: هدف  سازی طبس  کارخانه کک  از  بازدید 
استان  اشتغال  کارگروه  در  ابتدای سال  ها  گذاری 
آییم و  اکنون برای رصد کردن می  انجام شده و 
برای بررسی میزان تحقق و پیشرفت فیزیکی، میزان 
مشکالت  بررسی  و  منطقه  در  موجود  اشتغالزایی 
واحدها سفر می کنیم.وی خاطرنشان کرد: به طور 
یقین ظرفیت ها باالتر از این هاست و در حوزه های 
مختلف مباحثی انجام شد که امروز بسیار ارزنده و 
قابل پیگیری خواهد بود.استاندار گفت: شهرستان 
طبس مجموعه ای از نعمت های خدادادی است که 
وظیفه ما این است که به بهترین شکل ممکن بتوانیم 
در راستای خدمت و بهره برداری بندگان خدا مورد 

استفاده و بهره برداری قرار دهیم.

همه گروه های سیاسی 
براي توسعه شهرستان باید تالش کنند

غالمی-استاندار که در جمع حامیان دولت در طبس 
سخن می گفت با بیان این مطلب، افزود: همه گروه 
هاي سیاسي از هر تفکر و سلیقه اي که هستند باید 
براي توسعه شهرستان در کنار یکدیگر قرار گرفته و 
براي رسیدن به اهداف توسعه اي از تمام توان خود 
استفاده کنند.مروج الشریعه، با بیان اینکه تفرقه و 
دوگانگي ما را از هدف اصلي بازخواهد داشت، ادامه 
داد: براي رسیدن به توسعه و نیل به اهداف مورد 
نظر باید تالش کرد و از دوگانگي و تفرق جلوگیري 
نمود.مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه احزاب 
در جامعه باید نهادینه شوند، افزود: براي رسیدن به 
این هدف باید تالش کرد و حاکمیت نیز مي تواند 
با حمایت از این امر تا حد زیادي مشکالت موجود 
را مرتفع نماید.مروج الشریعه، به برگزاری جشن ها و 
مراسم مختلف از سوی جوانان اشاره کرد و ادامه داد: 
نباید دست رد به سینه جوانان زد بلکه باید بگذاریم 
این عزیزان مراسم و جشن هاي خود را در یک سالن 
با شرایط اسالمي و قانوني برگزار کنند چرا که اگر 
جلوگیري شود قطعاً اتفاقات دیگري رخ خواهد داد.

استاندار، خاطر نشان ساخت: نباید مانع از شور ، شعف 
و شادی جوانان به صورت سالم و ضابطه مند بود.

برگزاری نخستین دوره هم اندیشی
 »سواد رسانه ای « در استان

کاری - روز پنجشنبه مراسم افتتاحیه نخستین دوره 
راهنمایان سواد مجازی استان در دانشگاه پیام نور 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  برگزار شد.مسئول  بیرجند 
سپاه انصار استان در این مراسم عنوان کرد: فعاالن 
فضای مجازی از فرصت استفاده کرده و اربعین را به 
جهان در برابر هجمه های فرهنگی دشمن معرفی 
کنند. نوفرستی افزود: امروز فضای مجازی در دست 
نیروهای انقالبی است و اگر به تعبیر رهبری بحث 
سواد فضای مجازی نباشد، آسیب ها در این حوزه 
زیاد خواهد بود.مسئول دفتر استانی سازمان فضای 
کرد:  بیان  هم  جنوبی  خراسان  در  سراج  مجازی 
میلیون ها کاربر در فضای مجازی  در کشور داریم 
که در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی دارند. 

سهم  دانش بنیان در صنعت استان فقط 3 درصد

استاندار: بانکها به کمک سرمایه گذاران و کارآفرینان بیایند

 قاسمی-  استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
گزارش هایی که ارائه شده است می گوید سهم 
دانش بنیان در تولید صنعتی استان فقط 3 درصد 
 و ناچیز است، اظهار کرد: چرا از نیروی های
 متخصص و به روز در صنعت استفاده نمی شود
پس جای پارک علم و فناوری در این زمینه 
باید مشخص باشد. مروج الشریعه چهارشنبه 
شب در جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
سهم  اینکه  افزود:  استان  خصوصی  بخش 
نشان  است  اندک  بنیان  دانش  در  استان 
نیز  روزی  به  فناوری  ما  است که  آن  دهنده 
نداریم. وی تأکید کرد که اداره صنعت، معدن 
و تجارت استان باید واحدهای تولیدی را فناور 

و نیروهای نخبه دانشگاهی را شناسایی کند.

طرح های تشویقی کارشناسی شده 
را تا جلسه بعد ارائه کنید/ قید محکم 

استاندار به 5 شواری شهر!
به  جواب  در  استان  در  دولت  عالی  مقام 
دارایی  و  اقتصاد  مدیرکل  گیو«،  »جعفری 
استان که اظهار کرد:  55 مشوق قانونی احیا 
شده است و در همین راستا با دستگاه های 
متولی، مکاتبه شده تا هرگونه مشوقی که در 
قانون آنان وجود دارد را ارائه کنند، گفت: اگر 
طرح تشویقی هم ارائه می شود باید مسائل 
حقوقی، قانونی و کارشناسی آن بررسی شده 
باشد. »مروج الشریعه« عنوان کرد: تا برگزاری 
های طرح  که  دارید  وقت  شورا  بعد   جلسه 
تشویقی علمی و کارشناسی شده را ارائه کنید. 
و  درصدی   100 اختصاص  داد:  ادامه  وی 
نقدی، کمک های فنی و اعتباری می تواند در 
تنظیم مشوق ها به صنعتگران کمک کند و به 
همین دلیل از رئیس مجمع نمایندگان استان 
درخواست کرد تا در مجلس شورای اسالمی 
سقف کمک های فنی اعتباری را از 3 به 20 
درصد افزایش دهند. استاندار با تأکید بر اینکه 
شوراها سیاست گذار هستند و در این موضوع 
می توانند به ما کمک کنند افزود: سرنوشت 5 
شهر بزرگ و به ویژه مرکز استان در دست 
سلیقه های مختلف قرار دارد که اگر به زودی 

به  مجبور  استاندار  نکنند  انتخاب  را  شهردار 
مداخله می شود.

ارتباط صنعت با دانشگاه صفر!
صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  اشاره  با  استان 
کرد:  اظهار  استان،  صنعتی  واحدهای  پایش 
بین  نامه  پرسش   657 طرح  این  اجرای  در 
توزیع  استان  و کشاورزی  تولیدی  واحدهای 
درصد   60 معادل   384 دالیلی  به  که  شد 
ارزیابی  و  داده  برگشت  ها  نامه  پرسش  این 
شد. »جرجانی« عنوان کرد که از این تعداد 
311 واحد فعال می باشند و 145 واحد زیر 
ظرفیت و 75 واحد مقطعی فعالیت می کنند، 
همچنین 73 مورد راکد هستند. وی ادامه داد: 
در حوزه اشتغال و مدارک تحصیلی کارگران 
نیز 43 درصد زیر دیپلم، 39 درصد دیپلم و 
فوق دیپلم و فقط 18 درصد لیسانس در این 
بسیاری  وی  گفتۀ  به  دارند.  فعالیت  واحدها 
به جذب  تمایل  استان  تولیدی  واحدهای  از 
نیروهای تحصیل کرده نداشتند چرا که رشته 
های آنان مطابق با واحدهای صنعتی نیست 

و باید ارتباط صنعت با دانشگاه بیشتر شود.

نداشتن  و  فناوری  نبود  بازار،  اشباع 
توان رقابتی علل اصلی

تعطیلی کارخانه ها
اینکه  بیان  با  ها  شهرک  شرکت  مدیرعامل 
78 درصد تکنولوژی این کارخانه ها معمولی 
است، اضافه کرد: 19 درصد فناوری های نوین 
و فقط 3 درصد دانش بنیان هستند و صنعت 
به روزی ندارند. »جرجانی« اظهار کرد: نداشتن 
بازار فروش محصوالت واحدهای راکد استان 
18 درصد و نبود نقدینگی 52 درصد می باشد 
که نبود تکنولوژی، اشباع بازار و نداشتن توان 
رقابتی علل اصلی تعطیلی کارخانجات استان 
است. وی بیان کرد: هزینه حمل و نقل مواد 
اولیه در استان باال است و این عامل در افزایش 
هزینه ی تولید تاثیرگذار است، باید زیرساخت 
های سیستم حمل و نقل ریلی، زمینی و هوایی 

خراسان جنوبی توسعه پیدا کند.

۲۲۰ واحد تولیدی همچنان بالتکلیف
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
نیز در این باره بیان کرد که سال گذشته در 
استان  تولیدی  واحد  یاب 700  بهین  سامانه 
ثبت نام کردند که به 350  واحد از طرح رونق 
تولید و 120 واحد نیز از محل پرداخت مستقیم 
افزود:  »شهرکی«  شد.  پرداخت  تسهیالت 
امسال هم 220 واحد تولیدی در این سامانه 
ثبت نام کرده اند که البته همان باقی مانده 

آنان  به  قبل  سال  که  هستند  هایی  کارخانه 
تسهیالت داده نشد. وی دلیل این عدم پرداخت 
فرسودگی  و  فروش  بازار  وثیقه،  نداشتن  را 
هم  هنوز  افزود:  و  کرد  عنوان  آالت  ماشین 
این واحدها در این زمینه دچار مشکل هستند. 
 به گفتۀ وی سهم 20 درصدی کمک های 
اعتبارات  مجموع  از  استان  اعتباری  و  فنی 
خیلی شاخص باالیی نیست یعنی از منابع کم 
میزان کمی هم می توانیم به واحدهای تولیدی 
اختصاص دهیم باید در قانون نسبت به توسعه 
نیافتگی استان سهم این اعتبارات حداقل 40 
از  نه  بینی می شد و آن هم  درصدی پیش 
اعتبار استان بلکه این درصد به اعتبار استان 
معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شود.  اضافه 
استان  تعاون  اتاق  تا  داد  پیشنهاد  تجارت   و 
واحدهای  همکاری  با  را  حمایتی  صندوق 
این کمک  از  تا بخش  صنعتی تشکیل دهد 

های به این صندوق برود تا مشکل وثیقه و 
موانع سرمایه گذاری را رفع کنیم.

به ما ابالغ نشده است!
نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق   »احتشام«، رئیس 
واحدهای  بدهی  ها،  بانک  اینکه  بر  تاکید  با 
کنند،  می  استمهال  درصد  با 29  را  تولیدی 
سود  اعتبار  و  پول  شورای  کرد:  خاطرنشان 
را 18 درصد اعالم کرده است ولی متاسفانه 
برخی از بانک های استان همچنان کار خود 
از  درصد   5 قانون  همچنین  و  کنند  می  را 

تسهیالت بانک ها برای نوسازی و بهسازی 
دستگاه های فرسوده اعالم شده است، اجرایی 
نمی شود. ولی دو مدیربانکی که در این شورا 
حضور داشتند بیان کردند که هنوز بخش نامه 
18 درصدی شورای پول و اعتبار و آن 5 درصد 
از طرف بانک مرکزی به ما ابالغ نشده است، 

هرچند که ما اصال سود 29 درصدی نداریم.

بال تکلیفی در پرداخت حقوق
کارمندان دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این جلسه 
نشود  اصالح  ها  بانک  قانون  تا  کرد:  عنوان 
با  »آرین«  شود.  نمی  حل  نقدینگی  مشکل 
تاکید براینکه در پرداخت حقوق شش ماه آینده 
کارمندان دولت مانده ایم، از نمایندگان مجلس 
در خواست کرد که درصد نقدینگی و تخصیص 
کمک های فنی و اعتباری را در قانون بودجه 

سال آینده بیشتر کنند.

پیشنهاد کارشناسی شده و پخته
به ما ارائه دهید

رئیس مجمع نمایندگان استان در این باره، با 
اشاره به اینکه پیشنهادات باید کارشناسی شده 
اظهار  به صحن علنی مجلس مطرح شوند، 
کارشناسی  پیشنهاد  استان  مدیران  اگر  کرد: 
برای بودجه سال 97 دارند ارائه تا نمایندگان 
اضافه  کنند.»عبادی«  پیگیری  را  آن  استان 
کرد: هر نوع مزاحمت، انباشت و قانون جدیدی 
که باید وضع شود را کارشناسی شده و پخته 
به ما ارائه کیند تا با اخذ امضاء 15 درصد از 
نمایندگان مجلس، در صحن علنی و خارج از 

نوبت مطرح کنیم.

بدون  راحتی  به  چرا  استاندار:  انتقاد 
ارائه راهکار از مشکالت رد می شویم! 
 استاندار بعد از سخنان اعضای شورا با نتقاد 
از این که متاسفانه بدون اینکه راهکاری ارائه 
شود فقط گزارش عملکردی خوانده شد  گفت 
با این روند کار پیش نمی رود. »مروج الشریعه« 
با اشاره به اینکه این شورا تنها جلسه ای در 
کشور است که دبیر پارلمانش بخش خصوصی 
می باشد و اگر بر همین گزارش عملکرد ها 
استان؛  پیشانی  بر  در نسل  کنید، نسل  اکتفا 
توسعه نیافتگی نقش می بندد. وی بیان کرد 
که ریسک پذیری، تغییر و تحول نیاز جلسات 
استان است و رسالت ما بر ریسک پذیری است 
که  نوعی  به  باشید،  تحول  و  تغییر  شاهد  تا 
اگر آسیب ها اعالم می شود، راهکاری برای 
رفع آن ها نیز عنوان شود. مقام عالی دولت 
در استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
دستور داد تا کلیه واحد هایی که مشکل دارند 
را تقسیم بندی کند و برای هرکدام راه حل 
خود را بیابد وی پیشنهاد داد تا صندوق اعتباری 
برای حوزه کشاورزی، صنعت و معدن تشکیل 
شود تا شاهد افول واحد هایی که با ظرفیت 
نباشیم. کنند،  می  فعالیت  درصد   70 تا   50
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بانک های  گروه خبر-استاندار گفت: مدیران 
مدیران  دوشادوش  توان  تمام  با  باید  استان 
اجتماعی  اقتصادی، فرهنگی و  دستگاه های 
به  کمک  برای  الزم  تسهیالت  جهت  در 
سرمایه گذاران و کارآفرینان تالش کنند.مروج 
الشریعه در نهمین جلسه راهبردی و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی در طبس افزود: جلسه شورای 
هماهنگی بانک های استان تشکیل شود و به 
بانک های استان اتمام حجت استاندار را بگویند 
که آمده ایم کاری برای مردم انجام دهیم و 
هیچگونه مانع، تسامح و تساهل در مسیر انجام 
این خدمت را از هیچ کس نخواهم پذیرفت.
استان  اقتصادی  ستاد  جلسات  در  گفت:  وی 
 هرچه مصوب می شود برای تمام دستگاه های
  اجرایی الزم االجراست و هر کس که نمی تواند

 پا به پای این مصوبات در اجرا بیاید باید خیلی 
دهد  دیگر  فردی  به  را  خود  جای  محترمانه 

که همپای مصوبات باشد.مقام عالی دولت در 
استان با بیان این که جلسات اقتصاد مقاومتی 
با حضور نمایندگان مجلس در استان برگزار 

می شود افزود: ظرفیت باالی نمایندگان برای 
است  استان  مدیران  اختیار  در  امروز  پیگیری 

که باید از آن استفاده کنند و هر مدیری که 
پیگیر تر باشد قطعا موفقیت بیشتری خواهد 
داشت.مروج الشریعه با اشاره به درآمد بیش از 

سه میلیارد ریالی بازارچه نوروزی طبس افزود: 
این نشان می دهد 6 میلیون زائر و مسافری که 
از طبس عبور می کنند یک ثروت از زیرگوش 
تصریح  می کند.وی  عبور  آرامی  به  این شهر 
کرد: توسعه از محل منابع مالی دولت و پول 
نفت آنطور که مورد نظر است محقق نخواهد 
شد جز در زیرساخت هایی که برای شکوفایی 
یک پروژه اقتصادی مورد نیاز است که وظیفه 
دولت است.وی گفت: برای پست برق دیهوک 
در اعتبار شاخص ها 70 میلیارد ریال منظور شده 
است.استاندار افزود: اعتبار ارتقاء شاخص های 
دوازدهم  دولت  کارهای  بهترین  از  اقتصادی 
پیدا کرد  بودجه سال 96 تجلی  در  است که 
فراکسیون  و  مجلس  نمایندگان  امیدواریم  و 
مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص کامل 50 

به آن اضافه کنند.نماینده  را  نقدینگی  درصد 
جلسه  این  در  نیز  مجلس  در  طبس  مردم 
نتیجه  باید  می شود  ارائه  گزارشی  اگر  گفت: 
بخش باشد در بانک ها، منابع طبیعی و سایر 
سیستم ها محدودیت وجود دارد که باید خروجی 
جلسات اقتصاد مقاومتی در شهرستان ها این 
باشد.امیرحسنخانی افزود: کاهش جمعیت در 
عدم  ثمره  دیهوک  و  دستگردان  بخش های 
برنامه ریزی در توسعه اشتغال است و می بایست 
این مشکل برطرف شود تا توقع مردم برآورده 
شود.وی تاکید کرد: مشکل دو صنعت کانسرام و 
سیمان گریبان مسئوالن و مردم طبس را گرفته 
و موجب بیکاری شده و از سویی در کک برای 
ارائه شود که  باید برنامه  توجیه اقتصادی آن 

بتوان حرفی از توسعه و اشتغال زد.

و  جانبازان  هینت  رنیس    - کاری  نسرین 
معلوالن استان بیان کرد: در  4 ساله گذشته 
بیشتر از 100 مدال طال، نقره و برنز در میادین 
ورزشی کسب کردیم که نشان از توان باالی 

ورزشکاران جانباز و معلول استان است. 
هفته  بزرگداشت  مراسم  پنجشنبه،  شامگاه 
پارالمپیک همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی در 
مجموعه ورزشی خاتم االنبیاء )سالن عفاف( با 
حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان، معاون 
سیاسی و امنیتی استاندار و برخی از روسای 
هیئت های ورزشی برگزار شد.این مراسم به 
همت هیئت جانبازان و معلوالن استان برپا شد 
و حدود 200 نفر از ورزشکارانی دارای معلولیت از 
بیرجند و دیگر شهرستان های استان درمراسم 
داشتند.رئیس  حضور  هفته  این  بزرگداشت 
هیئت ورزش های جانبازان و معلوالن خراسان 
 جنوبی در این مراسم با بیان اینکه قدم های
مثبت درباره ورزش جانبازان و معلوالن برداشته 
شده است افزود: خراسان جنوبی  در 17 رشته 
که  است  فعال  معلوالن  و  جانبازان  ورزشی 
آقایان  شامل  10  رشته ورزشی مخصوص 

و 7 رشته مخصوص خانم  ها است. مهدی 
شریعتی یادآور شد: در  4 ساله گذشته بیشتر 
میادین  در  برنز  و  نقره  طال،  مدال   100 از 
ورزشی کسب کردیم که نشان از توان باالی 

ورزشکاران جانباز و معلول استان است. 
وی با اشاره به اینکه کمیته ملی المپیک در 
داد:   ادامه  با  189 رای تصویب شد  مجلس 
در آینده شاهد وضع بهتری برای داشته های 
جامعه جانباز و معلول  خواهیم بود. شریعتی با 

بیان اینکه برای بهتر شدن وضع ورزش باید 
 موازی کاری از بین برود افزود: خیلی از ارگان ها
و سازمانها سالن های ورزشی دارند که فقط 
گاهی    و  هست  خودشان  اعضای  مختص 

مسابقه ای  در آن برگزار می شود و در آن تا هفته 
 دیگر بسته می شود. رنیس هیئت ورزش های
جانبازان و معلوالن خراسان جنوبی ادامه داد: 
ورزشکاران  استان  شهرستانهای  از  برخی  در 
گالیه از نبود سالن و مکان ورزشی دارند چه 

زیباست که این سالن های که خاک می خورد 
و در آن بسته است برای استفاده ورزشکاران 
یادآوری  با  وی  شود.  استفاده  استان  مستعد 
اینکه حضور در میادین ورزشی از آسیب های 
اجتماعی جلوگیری می کند خاطر نشان کرد: 
فراهم  ورزشکاران  برای  خوب  امکانات  باید 
اشاره  با  برسیم. وی  نتایج خوبی  به  تا  کنیم 
جلب حضور  هدف  با  همایش  این  اینکه  به 
حداکثری جانبازان و معلوالن و توسعه نشاط و 
شادابی برگزار می شود، از همگان خواست تا با 
حضور پررنگ، خود سهمی در برگزاری هرچه 

مطلوب تر این برنامه داشته باشند.

در پارالمپیک شاهد
شکوفایی ورزشکاران استان هستیم

مدیرکل ورزش و جوانان استان هم  در این 
مراسم با اشاره به اینکه موقعیت های خوبی در 
استان وجود دارد از کلیه ورزشکاران این رشته 
خواست تا برنامه ریزی خود را برای حضور در 

میادین پارالمپیک انجام دهند.
اسماعیل افضل پور خدمت کردن به جانبازان 

و معلوالن را افتخار جامعه ورزشی دانست و 
خاطرنشان کرد برای توسعه ورزش جانبازان 
دریغ  حمایتی  و  تالش  هیچ  از  معلوالن  و 
نخواهیم کرد. وی خاطر نشان کرد: همانطور 
توانستند  ورزشکاران  المپیک  میادین  در  که 
پارالمپیک  در  کنند  برافراشته  را  ایران  پرچم 
کسب  و  ورزشکاران  شکوفایی  شاهد  هم 
مدالهای رنگارنگ هستیم. وی با بیان اینکه 
در بخش زیرساخت و تسهیالت برای ورزش 
دارای مشکالتی هستیم افزود: اولویت اصلی 
پروژه های عمرانی و کارهای  این است که 
وی  برسانیم.  اتمام  به  را  شده  شروع  که 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه در برنامه ششم 
توسعه اعتبارات خوبی برای ورزش داده شده 
است و در سالهای آینده برای ورزش جانبازان 
و معلول کمک خواهیم کرد.افضل پور تاکید 
کرد: ورزشکارانی که دارای موقعیت خوب و 
آفرینی  افتخار  تنها موجب  نه  باالیی هستند 
بخش  در  بلکه  و کشور هستند  استان  برای 
هستند.  دخیل  هم  استان  اقتصادی  توسعه 
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امام علی علیه السالم فرمودند :
الِة َفإنَّها َخیُر الَعَمِل، إنَّها ِعماُد دينُِكم اللّ َ اللّ َ ِفي الصَّ

خدا را، خدا را درباره نماز، كه بهترين كردار و ستون دين شماست !
)گزيده تحف العقول، ح65(

 MBA شروع پنجمین دوره مدیریت عالی کسب و کار
نحوه ثبت نام چگونه است؟ 

رئیس مجتمع آموزشی سجاد با بیان این که افراد عالقه مند به شرکت در این دوره 
پس از مصاحبه و بررسی رزومه )جهت بازدهی بیشتر دوره و یک دست بودن شرکت 
کنندگان(، در صورت قبولی می توانند در دوره شرکت کنند، ادامه داد: برای رزرو زمان 
مصاحبه با شماره زیر تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید در تلگرام به کارشناس 

دپارتمان با شماره 09158670285 پیام دهید.
 خلیل نژاد زمان و نحوه برگزاری شروع پنجمین دوره MBA )مدیریت عالی کسب و کار (
  را چهارشنبه 96/08/3 اعالم کرد و گفت: این دوره قریب به 9 ماه به طول می انجامد.
گفتنی است؛ سر فصل های این دوره با متد Role Playing )روش ایفای نقش( برای 
تاثیر گذاری هر چه بیشتر آموزش داده می شود. همچنین کالس های این دوره هر 
هفته 1 جلسه 4 ساعته خواهد بود. روزهایی هم که پذیرای اساتید غیربومی هستیم 
دو روز آخر هفته به برگزاری کالس اختصاص خواهد داشت. الزم به ذکر است دوره 
MBA  به طور کامل فیلمبرداری می شود و شرکت کننده می تواند فیلم جلساتی که 

غیبت داشته است را دریافت نماید.
 MBA نظرات شرکت کنندگان دوره 

آقای نوید کامرانی )مدیر بازرگانی شرکت پیام آوران کویر( عنوان کرد: دوره ای برای 
کشف قابلیت های پنهان هر شخص و استفاده از آن برای تعیین مسیر زندگی و کسب 
و کار. آقای اسماعیل بهاری )مدیر عامل شرکت افق بیرجند( : دوره ای برای افزایش 

راندمان و بهبود کار تیمی در شرکت و مدیریت منابع  به بهترین شکل ممکن. 
آقای امین جمالی راد ) مدیر تولیدی آراز دکور( : دوره ای است برای همه افراد و کسب 
و کارها، فارغ از رشته تحصیلی آنها برای تجدید اطالعات و پیشرفت استعدادهای 
فردی و گروهی افراد. آقای محسن هاشمی)کارشناس ارشد مدیریت اجرایی( : دوره ای 

ضروری که هر شخص باید بگذراند. 
آقای امیر حسین اصغری ) دانشجوی ارشد برق دانشگاه بیرجند( : دوره ای برای 
تغییر نگرش، برای رسیدن به آینده ای پر سود. آقای سید امیررضا ابطحی )دانشجوی 
مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند(: دوره ای ضروری برای افزایش توانایی های مدیریت 
یک مهندس در محیط کار. خانم الهام الهی )مدیر بازاریابی شرکت درنمای شرق( : 
دوره ای است که چشم اندازی دقیق، اصولی و واقعی از اهداف آینده مان را برایمان 
مشخص می کند و رسیدن به اهداف را سریع تر و با اطمینان خاطر می سازد. آقای 

محمد نجیبی)مدیر مدرسه( : دوره ای برای مدیریت ذهن، زمان، احساسات و درآمد.

آموزشگاه علمی دهخدا بیرجند ثبت نام می کند
 کالس های کنکور )تجربی ، ریاضی ، انسانی( -کالس های کنکور زبان  ، هنر

کالس های کنکور تیزهوشان ششم،نهم-کالس های تقویتی و تکمیلی
  کلیه پایه ها و مقاطع تحصیلی- مشاوره تخصصی کنکور وآموزش مهارت های

 تحصیلی )شیوه های برنامه ریزی ، مطالعه ، تست زنی(

شروع ثبت نام: 96/7/25    تلفن تماس: 32441152

آگهی مزایده
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: 9 دستگاه خودروي مازاد خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومی به شماره فراخوان 100960159000001 
به فروش رساند. متقاضیان محترم مي توانند جهت مالحظه و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده ، از تاریخ انتشار آگهي »96/7/25« لغایت96/8/3 به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 32424724-056 )اداره پشتیبانی و خدمات( تماس حاصل 
فرمایند. آخرین مهلت تکمیل و بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد و همچنین تحویل اصل تضمین شرکت در مزایده )پاکت الف( به دبیرخانه اداره کل تا پایان وقت اداري روز 
 شنبه مورخ 96/8/13 خواهد بود. زمان و مكان جلسه کميسيون مزایده: روز یکشنبه مورخ 96/8/14 ساعت8/30 صبح در محل اتاق کنفرانس اداره کل برگزار خواهد شد.

به پیشنهادات ناقص ، مبهم ، مشروط یا فاقد سپرده کافي شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ليست خودروهای مازاد
تعدادمدل)شمسی(نام خودروردیفتعدادمدل)شمسی(نام خودروردیف
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کلیه هزینه هاي پس از فروش به عهده خریدار خواهد بود 
    اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي

فراخوان ثبت نام        
کالس های آموزشی  قرآن  و  عترت

 مکتب نرجس )علیهاالسالم( بیرجند
  شیفت بعدازظهر

در مراحل مختلف آموزش قرائت قرآن کریم

رهبر معظم انقالب:

همت را بر این مسئله بگمارید 
که تمام مردم بتوانند قرآن را یاد بگیرند.

جهت ثبت نام  همه روزه )به جز  پنجشنبه(
مکتب   ،1 طالقانی  به  صبح   11 تا  ساعت 8   

نرجس)س( مراجعه و یا با شماره 
32223831 تماس حاصل فرمایید.


