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     صفحه 7

ماندگاری پرواز
 مستقیم کیش

وابسته به بودجه 
رفاهی سازمانها

حسینی - مدیر شرکت سایه سیر شرق بیرجند از 
ادامه پروازهای بیرجند کیش خبر داد و عنوان کرد: 
شنبه و سه شنبه این هفته پرواز خواهیم داشت و 

پس از آن نیز با حمایت ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مردم ؛  نامحرمان
 جلسه بودجه
استانداری

 ۸  :  ۳7 ساعت  شنبه   5 بامداد   - آئین  مهر 
طریق  از  آوا  خبرنگار  که  هنگامی  دقیقه 
جریان  در  دولت  حوزه  خبرنگاران  ویژه   گروه 
ی الیحه  بررسی  جلسه  فوری   برگزاری 

بودجه سال 97 استان قرار گرفت و به سرعت برق 
خود را به دروازه کاخ استانداری رساند تا پاسخی 
برای سواالت متعدد خوانندگان خود درباره بودجه 

استان بیابد ...  ) مشروح خبر در صفحه 7 ( 

سرمقاله

وصیت آب ؛ وضعیتی
 بین باید ها و نبایدها
* هرم پور

هستیم؛   مواجه  دردناک  واقعیتی  با  روزها  این    
تراژدی  این  آغاز  باید  و الجرم  آبی،   بی  بحران 
هولناک را که هر روز بیشتر خودی نشان می دهد، 
بپذیریم. فهم چنین مصیبت عظمایی برای ما که 
در متن و بطن ماجرا هستیم و زیر دندانهای کوسه 
ی خشمگین خشکسالی در حال لِه شدن،  خیلی 
سخت نیست. هر چند باورش تا همین روزهای 
برای  که  بنمایاند  مشکل  برایمان  آنقدر  قبل، 
بدهیم  خرج  به  مدیریتی  خساست  ابرها،  باروری 
و استان تشنه ای را با مردم عطش زده و زمین 
های خشک، فقط به واسطه ی دو میلیارد تومان، 

از بارش باران و برف مناسب، محروم کنیم!! 
همانطور که بارها گفته ایم شرایط استان و مردم 
که  است  آن  از  تر  بغرنج  با خشکسالی،   درگیر 
یا  نوشت  آن  با  رابطه  در  کمال  و  تمام  بتوان 
مشکالتش را در حوزه ی آب به تصویر کشید؛ 
اما مصیبت بارتر بارتر از ماجرای خشکسالی، سوء 
مدیریت ها، زمان سوزی ها و بی تدبیری های 
مدیریتی و البته برخی سهل انگاری ها و غفلت 
های مردمی در این حوزه است. واقعیت آن است 

که آنچه ... )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

* مهرشهر ؛ حاشیه ای  پررنگ تر از 
شهر  * کاش مسئوالن حتی یک روز 
به جای ما در مهر شهر  زندگی کنند 
* ترس اهالی کوچه از مصاحبه کردن 
و اوضاع بهم ریخته زندگی در چنین 
وضعی ما را حیران می کند که چقدر 
برخی از مردم شجاعت حرف زدن را 
هم ندارد * اینجا دهیاری داشت پول 
آسفالت را از ما گرفتند اما در جای 
دیگر هزینه کردند * مدیران مدرسه 
نیازهای  تامین  برای  جدی  تالش 
دانش آموزان ندارند و فقط می گویند 
 بودجه نداریم * در برخی از کالس ها

 * اند  شکسته  دوم  دست  میزهای 
آمد  شهر  مهر  به  خوبی  اگرخدمات 
آنهم از صدقه سری مسکن های مهر 
بوده اما هنوز هم کمبود هایی وجود 
دارد که باید مسئوالن بیشتر به آن 
 توجه کنند * این آبی که از خانه های

بیرون می آید وقتی بارندگی ها هم 
مضاعف بر آن می شود تمام زندگی 
و  کشاند  می  الی  و  گل  زیر  به  را 
دارد  اهالی  برای  بیماری هم  تا  هزار 
وضع  این  از  انگار  مسئوالن   که 
فاضالب  و  آب  بی خبرند * شرکت 
عنوان می کند که فعال برنامه ای برای 
فازهای دیگر مهر شهر ندارد که این 
کوچه ها به خاطر همین زیرساخت 
آسفالت نیز نمی شود و نبود آسفالت 
یک معضل برای شهروندان ساکن در 

این مناطق ) مشروح  در صفحه ۳ و ۴ ( 

دهلکوه ؛ مزرعه ای که شهرشد!
آواز ُدُهل شنیدن از دور خوش است 

علی جنتی: دولت ما َفربه و کم خاصیت است/مرعشی : آی کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران باالست/سخنگوی اعتماد ملی: خروج جهانگیری از دولت به صالح نیست/صفحه 8

کواکبیان : 
اصالح طلبان از دولت 
روحانی سر خورده اند

منتجب نیا: 
اگر روحانی رییس جمهور نمی شد 

امروز در کشور امنیت نبود

رئیس قوه قضائیه:
 فتنه گران قدیم دعوت به اغتشاش 

می کردند، فتنه گران جدید بست می نشینند
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

نمایندگی انحصاری تشـک پرهـام
فروش ویژه انواع تشک

* طبی    * فنری   * طبی- فنری
1- بیرجند، خیابان توحید، نبش توحید 15، صنایع چوب کیان 09339822282

 2- بیرجند، تقاطع محالتی و 22 بهمن ، مبل کیان       09153612301

با گارانتی تعویض

10% زیرقیمت کارخانه 

جناب آقای دکتر علی اربابی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

مدیر کل بیمه سالمت استان خراسان جنوبی 
که نشانه درایت و اهتمام شما در خدمت به مردم و اقشار آسیب پذیر 

جامعه است، تبریک عرض نموده 
توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مرکز جامع درمان بیماران خاص خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اربابی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
که نشان از لیاقت و کارآمدی شماست، تبریک عرض نموده 
 از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری 

مستمر را  برایتان مسئلت می نماییم.

پرسنل داروخانه دکتر اربابی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر جاوید
شهردار محترم بیرجند

انتخاب شایسته جناب عالی از سوی شورای محترم اسالمی شهر بیرجند که بیانگر کارآمدی 
و سوابق ارزشمند تان در سطوح مختلف مدیریت شهری است، صمیمانه تبریک می گویم.

 امیدوارم در سایه توجهات حضرت حق و با بهره مندی از خرد جمعی، زمینه سازی برای مشارکت 
شهروندان و ارتقای شاخص های یک شهر توسعه یافته با مؤلفه های فرهنگ اسالمی، ایرانی

 و پیشرفت همه جانبه شهر بیرجند موفق و سربلند باشید.

سید محمد حسین زینلی    
مدیرعامل شرکت کویرتایر    

جناب آقای دکتر اربابی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
که از مدیران الیق، دلسوز و فهیم این مرز و بوم می باشید 

تبریک و تهنیت عرض نموده، از خداوند منان توفیق هر چه 
بیشتر برای شما در ارتقای سطح سالمت بیمه شدگان عزیز  را 

آرزومندیم.  

مدیر و کارکنان هتل سپهر بیرجند

جناب آقای دکتر اربابی
انتصاب جناب عالی را به عنوان

مدیر کل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم. مطمئنا مدیریت اثربخش

 و توانمند توام با تجارب برجسته وگرانقدرتان موجبات ارتقای 
آن مجموعه را فراهم خواهد آورد

 از درگاه حضرت سبحان تداوم توفیق تان را مسئلت داریم.

آذرکار، مرجانی

* بازاریاب آقا با پورسانت جذاب برای کل استان
* بازاریاب بومی برای شهرستان طبس گلشن )آقا(

* راننده که دارای ماشین شش تن مسقف باشد
* حسابدار خانم دیپلم به باال / سن زیر 35 سال

حقوق ثابت، بیمه، حق بن و خواروبار، مسکن، حق اوالد، عیدی و سنوات مطابق قانون اداره کار

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تولید، نبش تولید 6   تلفن : 32255096

استخدام شرکت کیال  در  بیرجند  برای فروش محصوالت هنکل )پریل و پرسیل(

آقایان دارای کارت پایان خدمت

حداقل دیپلم و حداکثر سن 35 سال

داشتن یک قطعه عکس جدید الزامی است

آگـهـی مـزایـده مـاد
شرح در صفحه آخر

سوله در شهرک صنعتی برای خرید و  یا  اجاره نیازمندیم.
در صورت تمایل مالک به فروش ، ترجیحا سوله مستعمل باشد.

قیمت کارشناسی            09155629076
فوری فوری

شناسه آگهی: 118182

شرکت سراسری پخش گستر
نمایندگی برندهای معروف غذایی و بهداشتی تعداد معدودی 

بازاریاب با روابط عمومی باال و تجربه کاری برای الین جدید 
استخدام می نماید. )مراجعه حضوری(

آدرس: بیرجند شهرک صنعتی، تالش شرقی 3، آخرین واحد
تلفن: 05632255724-6 

همراه: 09159612051

جناب آقای دکتر اربابی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی 
که نشان از لیاقت و کارآمدی شماست، تبریک عرض نموده 

 از درگاه ایزد منان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری مستمر 
را برایتان مسئلت می نماییم.

دکتر ابراهیمی، دکتر وردی

بیرجند 
پاک ترین مرکز استان  

عکس : امین جم
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رجیستری موبایل وظیفه فروشنده است

ایسنا- یک کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطالعات گفت : وظیفه رجیستر کردن دستگاه موبایل برعهده فروشنده 
است؛ خریدار باید سریال دستگاه مورد نظر را به سامانه همتا اعالم و از رجیستر بودن آن اطمینان حاصل کند اما 
درنهایت اگر دستگاهی غیرفعال شد، خریدار باید به استناد فاکتور به فروشنده مراجعه و درخواست حل مشکل کند.

سرمقاله

وصیت آب؛ وضعیتی
 بین  باید ها و نبایدها
* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( آنچه در خراسان جنوبی 

به چشم می آید، عدم درک واقعی از حقیقت 
درونی  مناسب  فهم  عدم  و  وجود خشکسالی 
مصیبت  بار  مرگ  باتالق  در  شدن  گرفتار  از 
های آن است،  عدم درکی که بخشی از آن 
از  بخشی  و  خیالی  بی  به  را  مردم  و  مدیران 
آن متولیان امر را به سردرگمی کشانده است. 
در استانی که اگر قرار باشد لیست استانهای 
آبی در  آبی و بی  از مشکل کم  بحران زده  
سرلیست  جزو  قطعًا  کنند   منتشر  را  کشور 
ی  برنامه  هیچ  هنوز  گرفت،  خواهد  قرار  ها 
مدون، مشخص و الزام آوری در حوزه صرفه 
جویی آب وجود ندارد و یا ابالغ نشده است، 
طرح و برنامه ی جامع و قابل تکیه ای برای 
جمع آوری، استفاده و استحصال و ماندگاری 
آب های جاری و رو زمینی مشخص نشده و 
برنامه هایش در حوزه ی بهره برداری از آب 
و  عجوالنه  کارشناسی،  غیر  زیرزمینی،  های 
با نگاه به جلو پاهاست نه نگاه به افق های 
جلسات  در  مدیران  هنوز  آینده،  سال  چند 
دقیق  و  شده  کارشناسی  و  متقن  های  پاسخ 
وضعیت  خصوص  در  خبرنگاران  سؤاالت  به 
واقعی آب استان و پروژه های حمایتی نمی 
آمار و واقعیت های بحران  از  دهند و بخش 
از دسترس  بودن  دلیل محرمانه  به  را  استان 
خارج و یا در پستوخانه های ذهنی نگهداری 
مردم  حالیکه  در  دیگر  سوی  از  کنند.   می 
می دانند که به دلیل فرونشست های متعدد 
شربشان  آب  تأمین  زیرزمینی،   های  سفره 
از نظر  این سالها به مشکل خورده و  هم در 
تعهد  ندارد،  مناسبی  وضعیت  آب،  سنگینی 
جانانه و توجه قابل تقدیری نسبت به صرفه 
نمی  نشان  خود  از  آب  مصرف  در  جویی 
وضعیت  شدن  تر  وخیم  جز  بنابراین  دهند. 
از  و  چندساله  های  آبی  کم  و  خشکسالی 
های  نابسامانی  مدیریت  شدن  خارج  دست 
چه  اش،   منفی  پیامدهای  و  آن  از  پس 
می  نظر  به  داشت؟  توان  می  دیگری  انتظار 
بالین  بر  که  است  رسیده  فرا  آن  وقت  رسد 
نامه  وصیت  و  بنشینیم  طبیعی  محتضر  این 
باز  را  آب  ی  حوزه  در  نبایدها  و  ها  باید  ی 
کنیم و از نو برای خودمان و برای  آیندگان 
بخوانیم. ما باید صرفه جویی کنیم و این باید 
مقابل(  ستون  در  سرمقاله  )ادامه   .  .  . بار  هزاران  را 

ما  بخوانیم،  یکدیگر  گوش  به  سرمقاله(  )ادامه 

منطقی،  آب،  منابع  مدیریت  با  رابطه  در  باید 
را  مردم  باید  ما  کنیم.  اقدام  علمی،  و  فنی 
به  هم  را  آب  منابع  بتوانیم  تا  کنیم  مدیریت 
نباید  حوزه  این  امادر  کنیم.  مدیریت  درستی 
نباید  باشیم،  نگاه سطحی و کوتاه مدت داشته 
آن  متری  چند  به  پا  جلو  از  روز  هر  را  مشکل 
طرف تر  پرتاب کنیم و نباید حل آن را به نسل 
فردا بسپاریم، ما نباید آب را و تعهد و تکلیفمان 
نسبت به آن را هرگز فراموش کنیم. بحران بی 
آبی، واقعًا جدیست اما می توان مدیریتش کرد 
»بحران«  تبدیل  ی  فاصله  و  کمتر  تبعاتش  تا 

به »فاجعه اش« کمی بیشتر شود. 

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

افزایش ۲ برابری بودجه درمان 
بیماری های صعب العالج

برابری  افزایش ۲  از  فارس- یک نماینده مجلس 
بودجه درمان بیماری های صعب العالج خبر داد و 
گفت: هنوز بودجه درمان بیماری های صعب العالج 
افزایش  به  اشاره  با  ترکی  نیست.اکبر  کافی 
اعتبارات مربوط به درمان بیماری های صعب العالج 
اقدامی  آن تحت عنوان  از   ، بودجه 97  در الیحه 
مثبت در جهت کاهش درد این بیماران یاد کرد 
و گفت: در بحث طرح تحول سالمت قرار بود که 
هزینه ها کاهش پیدا کند که این امر در قسمت 
بستری ها تحقق پیدا کرد اما هزینه ها در بخش 
که  گونه ای  به  یافت  افزایش  سرپایی  درمان 
بسیاری  که  دلیل  این  به  نیست؛  پرداخت  قابل 
میزان  و  نشده  رعایت  بالینی  راهنمایی های  از 
بودجه صرفه جویی شده از بخش بستری در سایر 

بخش ها هزینه نشده است.

برنامه ریزی برای نصب
 ۵۰۰ هزار کنتور هوشمند

معاون توزیع شرکت توانیر گفت: برای تابستان سال 
آینده برنامه ریزی شده حدود ۵00 هزار کنتور هوشمند 
دیماندی  مشترکان  و  کشاورزی  چاه های  روی  بر 
نصب شود. در حال حاضر 1۵8 هزار کنتور هوشمند 
برای مشترکان دیماندی در کشور نصب شده است 
که در کاهش پیک بار تابستان سال جاری و حفظ 

پایداری شبکه برق نقش بسیار موثری داشتند.

زنگنه: هزینه تولید بنزین
 بیش از 2000 تومان است

زنگنه وزیر نفت در پاسخ به این سوال که هزینه تمام شده تولید هر 
لیتر بنزین در کشور چقدر است، گفت: با توجه به قیمت نفت هزینه 
تولید هر لیتر بنزین کمتر از ۵0 سنت نیست. به این ترتیب با توجه 
به این که نرخ دالر حدود 4۲00 تومان است، هزینه تمام شده تولید 
بنزین حداقل ۲100 تومان خواهد بود.در حالی بر اساس اظهارات وزیر 
نفت، بنزین هم اکنون با یارانه 1000 تومانی )معادل ۵0 درصد( ارائه 
می شود که زمزمه های گرانی بنزین از اوایل دی ماه و یا ابتدای سال 
آینده جدی است. زنگنه روز سه شنبه موضوع افزایش قیمت بنزین را 
رد نکرده بود اما درباره میزان آن نیز جزئیاتی نگفت و موضوع را به 

تصمیم مجلس موکول کرد.

شرایط معافیت از سربازی
 مددجویان کمیته امداد

میزان - مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کشور با بیان شرایط معافیت از سربازی افراد تحت پوشش این نهاد 
گفت: فرزندان ذکور زنان سرپرست خانوار که تحت حمایت کمیته 
امداد قرار دارند و فرزندان خانواده هایی که سرپرست آن از کار افتاده 
است و سه خواهر دارند نیز از سربازی معاف خواهند شد.مجید زارع 
با بیان اینکه 9۲71 نفر در سال 96 از این تسهیالت استفاده کرده اند، 
معافیت  خدمات  از  استفاده  با  نیز  مورد   374 کنون  تا  کرد:  اظهار 
از  خواهر،  سه  همراه  به  خانوار  سرپرست  کارافتادگی  از  به  مربوط 
خدمت سربازی معاف شده اند. همچنین ۲470 مورد نیز از معافیت 

مربوط به زنان سرپرست خانوار بهره مند شدند.

تعیین تکلیف استخدام معلمان
 حق التدریسی تا یک ماه آینده

معلمان  تعیین تکلیف  طرح  وضعیت  آخرین  درباره  میرزاده  حمایت 
حق التدریس و نهضتی ها، با اشاره به تصویب این طرح در مجلس، به ایلنا 
گفت: طرح فرایندی طوالنی را پشت سرگذاشت و در نهایت در کمیسیون 
آموزش مجلس تصویب شد. این طرح قرار است به زودی در صحن علنی 
مجلس قرائت شود و اگر مجلس و شورای نگهبان تصویب کنند، برای اجرا 
به دولت ابالغ می شود. فکر می کنم این طرح تا یک ماه دیگر در مجلس 
و شورای نگهبان تعیین تکلیف شود. میرزاده ضمن تاکید بر این که این 
طرح استخدامی، همه حق التدریسی ها و مربیان نهضت را در بر نمی گیرد، 
افزود: طرح فقط شامل کسانی است که در قانون مصوب شهریور سال 9۵، 

آموزش و پرورش ملزم به تعیین تکلیف شان شده است.

دستمزد کارگران در سال ۹۷ چگونه است؟

تکلیف نیروی انسانی آموزش و پرورش ظرف دو هفته آینده مشخص می شود

تعاون،  وزیر  کار  روابط  معاون  مشیریان  تسنیم-احمد 
تعیین  جزئیات  با  ارتباط  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
نشست های  در  کارگر  میلیون   13 از  بیش  دستمزد 
موضوع  داشت:  اظهار  کار،  عالی  شورای  تخصصی 
که  کردیم  دسته بندی  بخش  دو  در  را  دستمزد  تعیین 
نشست های  سپس  و  تخصصی  کارگروه های  ابتدا 
بپردازند. بررسی  و  بحث  به  کار  عالی  شورای  رسمی 

وی افزود: نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در 
کمیته های فرعی شورای عالی کار حضور دارند که طرح های 
مرتبط با افزایش دستمزد مطرح می شود و سپس در صورت 

می رسد. تصویب  به  کار  عالی  شورای  در  اولیه  توافق 
با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  روابط  معاون 
دستمزد  تعیین  درباره  جلسه  سه  تاکنون  اینکه  به  اشاره 
برای  اساسی  راهکار  هنوز  گفت:  است،  شده  برگزار 
است. نشده  مطرح  کار  عالی  شورای  نشست   در  طرح 

مشیریان با اعالم این خبر که هفته آینده نشست شورای عالی 
کار پیرامون تعیین دستمزد کارگران برگزار می شود، گفت: 
کمیته فرعی شورای عالی کار به موضوعات مورد بررسی در 
جلسات خود را به نشست شورای عالی کار پیشنهاد می دهد.
موضوع  کار  قانون  در  که  است  طبیعی  افزود:  وی 

بانک  اعالمی  تورم  نرخ  به  توجه  با  دستمزد  حداقل 
قانون  راهکارهای  اما  و  می شود  تعیین  مرکزی 
بود. خواهد  توجه  مورد  مزد  افزایش  برای  دیگر 
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 
افزایش  برای  مذاکره  طرف  سه  در  تعامل  روحیه  اینکه 
دستمزد کارگران وجود دارد، تصریح کرد: دولت در 4 سال 
عقب ماندگی های  از  بخشی  تا  است،  کرده  گذشته سعی 
تورم  از  بیش  دستمزد  نرخ  افزایش  با  را  کارگران  دستمزد 
از  بیش  افزایش دستمزد  قطعاً  امسال هم  و  کند  جبران 
تورم اعالمی بانک مرکزی برای کارگران رقم خواهد خورد.

های  سال  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  ایسنا-وزیر 

اولیه اجرای تفویض اعتبارات آموزش و پرورش استان ها 
به شورای برنامه ریزی هر استان با سختی هایی مواجه 
خواهد بود، گفت: قطعا این اقدام موجب کاهش تمرکز در 
برنامه ریزی و تالش برای رفع نابرابری ها و کمبودهای 

موجود می شود.
سیدمحمد بطحایی در خصوص تمهیدات وزارت آموزش 
و پرورش برای رفع معضل کمبود شدید نیروی انسانی، 
پرورش  و  آموزش  در  انسانی  نیروی  کمبود  کرد:  اظهار 

مساله جدی برای کل کشور است. البته وضعیت آن در 
استان ها و شهرهای مختلف کشور با هم متفاوت است.
نیروی  کمبود  میزان  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
رفع  مجاری  و  استان  هر  در  پرورش  و  آموزش  انسانی 
این کمبودها و همچنین وضعیت آزمون های استخدامی 
برای جذب نیروی انسانی و بحث ردیف های استخدامی، 

در این برنامه لحاظ شده است.
 ان شاءا... ظرف دو هفته آینده با هماهنگی که با سازمان 

توجه  با  و  گرفت  خواهد  صورت  کشور  استخدامی  امور 
اختالف  سازمان  این  ارقام  و  ما  ارقام  میان  در  اینکه  به 
برگزار می شود،  با جلساتی که  این اختالف  دارد،  وجود 
برنامه  این  وجود  با  افزود:  شد.بطحایی  خواهد  برطرف 
دیگر تکلیف ما در جذب نیروی انسانی، برای سال آینده 
و سال های آینده مشخص است که در این سال ها باید 
نیروی انسانی در چه نقاطی و با چه جنسیتی و از کدام 

مجاری تامین و بکارگیری شود.

درب اتومـاتیک سیـد 
مجری انواع: )درب های اتوماتیک، جک  پارکینگی ،  کرکره ، 
سکوریت اتومات(  09155614880-09303107002

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم (
شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند

شماره ثبت: 5467        شناسه ملی: 14006400983       تاریخ انتشار: 96/09/25

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی نوین ابتکار سالمت بیرجند 
 ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ 6 /1396/10 در محل سالن صدف واقع در بلوار فرودگاه 
جنب مزار شهدای باقریه )دره شیخان( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
 چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 
تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه :
اصالح ماده )6( اساسنامه مورد عمل

تصمیم گیری در خصوص اصالح بند )ب( ذیل ماده )12( اساسنامه مورد عمل

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:

  به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای
 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. در اسرع وقت 
)شهر و روستا(  09904712042

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه* 25 آذر 1396* شماره 3955

104 میلیارد ریال تسهیالت به عشایر خراسان جنوبی اختصاص یافت
ایرنا - مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 104 میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیالت به عشایر استان اختصاص یافته است. قوسی با بیان این 
که از محل ماده 10 و 12 مدیریت بحران 63 میلیارد ریال تسهیالت برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی به عشایر اختصاص یافت، ادامه داد:  با پرداخت این تسهیالت پیش 

بینی می شود که عشایر استان 24 هزار راس دام سبک را پرورش دهند که با پرورش این تعداد دام، 450 تن گوشت قرمز توسط عشایر تولید خواهد شد.
و  کوچک  بچه  که  جوان  های  خانواده  باسالم 
کنند  زندگی می  تو مهر شهر  دارند  ای  مدرسه 
نیست  نظامی  بازداشتگاه  یا  اردوگاه  اینجا  اما 
بلکه منطقه مسکونیه ما همه بچه کوچک داریم 
ولی تو کل بلوار همت حتی یک فضای سبز و 
بوستان تفریحی نیست پس کی به فکر سالمت 
روان مردم و نسل اینده ؟ ما همه خونه اپارتمانی 

داریم؟ االن نقش شهرداری این وسط چیه؟
915...451
سالم ، خیلی جالبه که آثار باستانی و تاریخی از 
سیصد چهارصد سال پیش مونده و معلومه نیاکان 
شادی  و  تفریح  و  رسومات  و  رسم  به  چقدر  ما 
مردم با همان امکانات محدود اهمیت می دادند 
ولی حاال هیچ مکان یا مراسم شادی و تفریحی 
خاصی وجود ندارد اگه مسئوالن به فکر شادی و 
تفریح مردم هستند برای تفریح مردم خرج کنند تا 
سر مردم و جوونها از تو گوشی ها در بیاد ، وقتی 
این  است!   تومان  هزار  شنا 8  استخر  بلیط یک 
همه روان شناس و جامعه شناس داریم چرا ازشون 

برای تفریح و شادی مردم کمک نمی گیرید؟
915...501
روزا خوب بحث  این  ا...  ماشا  تخته  به  بزنم  آوا 
بودجه رو مدیریت می کنی اسم روزنامه رو باید 

بزاریم آوای بودجه خراسان جنوبی 
936 ... 8۷۷
غیربومی  که  شهردار  استاندار،  آقایان  آوا  سالم 
، معیشت و زندگی  احوال  اوضاع و  از  هستند و 
مردم خبر ندارند و متاسفانه اطرافیان هم به فکر 
باد آورده مبادا ازدست  پست و مقام و موقعیت 
برود ، ما مردم بدبخت هم دل خوش به تقدیر و 

سرنوشت دادمان به جایی نمی رسد!!!
935...5۷9
سالم آوا لطفا به داد ما مستاجران برسید له شدیم 
مغازه ها  به فلک کشیده  اجاره های سر  این  با 

وکاسبی زیر خط ضعف، ظلم و ستم تا کجا؟
935...5۷9
سالم، کارفرماهای محترم تو رو خدا نیروی خانم 
جا  هر  من  کنید  فکر  هم  بیکار  من  به  نگیرید 
چرا  االن  نداریم.  نیاز  اقا  نیروی  میگویند  میروم 
باشد؟  بیکار  کار کند و یک مرد  باید یک خانم 

لطفا مسئوالن رسیدگی کنند ممنون
938...199
خدمت  نباشید  خسته  و  تشکر  و  سالم  با 
که  حال  است  شایسته   ، اوا  روزنامه  پرسنل 
افراد  وجود  به  باتوجه   ، منصوب  جدید  شهردار 
در  که  ای  شایسته  و  دلسوز  متخصص،کاردان، 
عهده  را  مردم  به  خدمت  اسالمی شهر  شورای 
دست  و  ها  بساطی  ساماندهی  به  نسبت  دارند، 
فروشان به خصوص محوطه جنب مصلی ، وضع 
 نامناسب المان های شهر، فضای میدان امام؛ ) خ(
راه  سه  گرافیکی  اشکال  اسالمی،  جمهوری   
اسدی مصلی و موسی ابن جعفر، کاری در خور 

شان مرکز استان عملی شود، با تشکر...
915...8۷1
هم  حاال  همین  جهاد،  بازرگانی  توسعه   ... آقای 

شیر گران است چون  آب زیاد می زنند
915...۷61
آقای  جناب  آوا،  کوش  سخت  عزیزان  سالم، 
بلوار  آخر  میرساند  بیرجند،بعرض  شهردار محترم 
اینکه  السالم مهر شهر، بجای  امام حسین علیه 
زباله های  تجمع  برای  مکانی  باشد  سبز  فضای 
ساختمانی و کندکاری آسفالت خیابان ها و غیره 
گردیده که در شان نام این بلوار نمیباشد در همین 
راستا مسولین امر را  آگاه ساختنند لیکن اقدامی 
صورت نگرفته اگر در رابطه با ایجاد فضای سبز 
به  و  آوری  را جمع  ها  زباله  نیست الاقل  مقدور 
محروم  قشر  ساکنین،  دغدغه ی  یا  و  درخواست 
بلوار که تحت حمایت کمیته حضرت امام خمینی 

)رض(، میباشند پایان دهید.
910...546
های  راه  جهت  اعتبارملی  گرفتن  برای  سالم  با 
استاندار,  جمله  از  استان  مسؤلین  همه  استان 
رئیس برنامه و بودجه , مدیر کل راه و شهرسازی 
و نماینده های مجلس بیرجند و قاین و نهبندان و 
سربیشه باید متحد بوده و تا حصول نتیجه پیگیری 

جدی نمایند.
915...355
افزایش  عدم  به  عنایت  با   : وخداقوت  سالم  با 
و...(  بوس  )اتوبوس،مینی  نقلیه  وسایل  کرایه 
برون شهری)مسیرخوسف - بیرجند و بالعکس (
متاسفانه بعضی ازرانندگان خودسرانه و سلیقه ای 
اقدام به دریافت کرایه بیشترمی کنند )کرایه هر 
نفر با اتوبوس یا مینی بوس12500ریال می باشد 
بعضا  و  ازمسافر13000ریال  همیشه  که  درحالی 
15000ریال دریافت می شود ( ، مسافر هر روز، 
متحمل هزینه های سربار است.ازمسئولین مربوطه 
خواهشمندیم پیگیری واقدام نمایند.باتشکر-یکی 

ازشهروندان ساکن شهرستان خوسف.
915...۷95
در کشورهای دیگر یک پل بزرگ رو در عرض 
اینکه ترافیک نشود می سازند,  48 ساعت برای 
لوله  یک  برای  ماهه  یک  ما  شهر  در  اونوقت 
فاضالب فرعی تقاطع خیابان پاسداران رو بستند، 
از دیروز هم که یک الین اصلی خیابان ارتش رو 
فکری  خواستارم  مسئولین شهر  کلیه  از   . بستند 
با  مردم  آسایش  برای  و  بکنند  مردم  حال  به 
سازمانهایی مثل اداره آب و فاضالب قرارداد زمانی 
ببندند. فقط موقع تعطیلی مدارس و اول شب یه 
سر به تقاطع پاسداران بزنید . گاها 2 یا 3 بار چراغ 
سبز می شود و امکان گذشتن از این تقاطع نیست.
915...842

مهرشهر ؛ حاشیه ای  پررنگ تر از شهر
با الحاق یک شبه دهلکوه به شهر ،  40 درصد به جمعیت مرکز استان اضافه شد !

 زنگ خطر بهداشت بیخ گوش مسئوالن 

عصمت برزجی - از روزی که سنگ بنای مهر شهر 
دیده  و  شنیده  منطقه  این  از  آنچه  همواره  شد  گذاشته 
شده مشکل ، کمبود و گالیه بوده است. ساخت مسکن 
های مهر مشکالت این منطقه را مضاعف کرد . وقتی در 
فاصله زمانی اندک حجم انبوهی از جمعیت در این منطقه 
ساکن شدند. انتظارات هم به موازات مسکن هایی که قارچ 
گونه از زمین سربلند می کردند باالتر می رفت.  با الحاق 
مهر شهر به بیرجند یک شبه 40 درصد به جمعیت شهر 
افزوده شدکه این عامل باعث شده  شهرداری بیرجند نتواند 
خدمات مناسبی در این منطقه به شهروندان ارائه کند.البته 
تالش هایی انجام شده که کافی نیست و مردم برخی از 

مناطق مهر شهر هنوز ناراضی اند .

کاش مسئوالن حتی یک روز
به جای ما در این منطقه زندگی کنند

ظهر یکی از روزهای سرد پاییزی تیم خبری روزنامه آوا 
از کوچه های مهر شهر حضور یافت تا ضمن  در برخی 
استماع درد دل های این شهروندان به پیگیری مشکالتشان 
بپردازد. اولین محلی که به آن سرزدیم خیابان ولی عصر 
بود  بانوی جوانی که در ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته 
اولین مخاطب گزارش ماست او  که از ۷ سال پیش در 
مشکل  رفع  را  اولویت  شده  ساکن  خمینی  امام  خیابان 
لحاظ  از  گوید: کوچه های خاکی  و می  عنوان  فاضالب 
بهداشت برای مردم مشکالت زیادی به وجود آورده و باید 
شهرداری هر چه زودتر برای آسفالت آن اقدام کند. وی با 
بیان اینکه برنامه منظمی برای جمع آوری زباله ها وجود 
از  ادامه می دهد: این اوضاع باعث شده که برخی  ندارد 
کوچه ها چهره نازیبایی داشته باشد به طوری که گاهی 
از بوی تعفن نمی توان حتی از این کوچه ها عبور کرد. 
 این شهروند که گویا گرد و خاک امانش را بریده یاد آور 
می شود: ما در خانه های امداد زندگی می کنیم و دائما زندگی 
مان زیر خاک است . کاش مسئوالن حتی یک روز به جای ما 

در این منطقه زندگی کنند شاید از احوال ما باخبر شوند. 

شهروندانی که سختی می بینند
اما حاضر به مصاحبه نیستند 

عصر  ولی  خیابان  فرعی  های  کوچه  از  یکی   وارد 
می شویم خاکی بودن این کوچه ها نظرمان را جلب می 
کند چون به دنبال همین سوژه بودیم خانمی که در حال 
می  اما  ماست  بعدی  مخاطب  است  خود  مهمانان  بدرقه 
گوید اجازه ندارم با شما مصاحبه کنم . کمی جلوتر می 
رویم در مغازه ای کوچکی جوانی مشغول خیاطی است 
او هم تا دوربین ما را می بیند اجازه ورود به مغازه نداد و 
گفت مصاحبه نمی کنم . این ترس اهالی کوچه از مصاحبه 
کردن و اوضاع بهم ریخته زندگی در چنین وضعی ما را 
را  از مردم شجاعت آن  حیران می کند که چقدر برخی 
ندارد  حتی برای مشکالت ملموس زندگی شان مطالبه 
تعدادی  که  است  آژانسی  کوچه  انتهای  در  باشند.  گری 
جوان به همراه مردی میانسال در آن نشسته اند آنها نیز 
اما باالخره مرد میانسال پا جلو  از دوربین فرار می کنند 

گذاشت مشروط به اینکه از او عکس نگیریم!!

دهیاری چند سال پیش پول آسفالت را
از ما گرفته اما جای دیگر هزینه کرده است 

گفته  به  و  است  فارسی  سلمان  خیابان  ساکنان  از  او 
محسوب  منطقه  آن  ساکنان  اولین  جزو   خودش 
می شود  به خبرنگار ما می گوید: ما 15 خانوار بودیم که 
در این خیابان زندگی می کردیم از همان سالهایی که اینجا 
در جای  اما  گرفتند  ما  از  را  آسفالت  پول  داشت  دهیاری 

دیگر هزینه کردند. وی ادامه می دهد: االن هم دهیاری 
می گوید تحویل شهرداری است شهرداری می گوید پولی 
جاهایی  حتی  مناطق  از  برخی  نشده  داده  تحویل  ما  به 
که مزرعه بوده آسفالت شده اما اینجا خیابان ها و کوچه 
راه و شهرسازی  اندازی های  است. وی سنگ  ها خاکی 
 برای صدور سند خانه های مسکونی را مشکل دیگر خود 
می داند و می افزاید: ما االن باید زمینی که چند سال پیش 
از راه و  را دوباره  ایم  با هزار سختی ساخته  ایم و  خریده 

شهرسازی بخریم که هزینه هنگفتی هم دارد. نبود آسفالت و 
فاضالب مشکل ساکنان خیابان سلمان فارسی نیز هست که 

این شهروند با آن اشاره می کند.

ازدحام دانش آموزان در کالس های درس 

دو خانم جوان که مشغول صحبت هستند مخاطب بعدی ما 
می شوند یکی از آن ها که جزو  ساکنین همین منطقه است  
اضافه بر مشکالت پیشین به کالس های شلوغ مدارس 
اشاره می کند و می گوید: مدیران مدرسه تالش جدی برای 
تامین نیازهای دانش آموزان ندارند و فقط می گویند بودجه 

نداریم. وی یاد آور می شود: در برخی از کالسها میزهای 
دست دوم شکسته گذاشته اند و وقتی اعتراض هم می کنیم 
می گویند پول نیست این وضع روی درس خواندن فرزندان 
مان تاثیر می گذارد وقتی کالسها شلوغ باشد مسلما کیفیت 

کار آموزش پایین می آید. 

اگر امکاناتی هم آمد
از صدقه سری مسکن مهر بود

وی که از 9 سال قبل در این منطقه ساکن است به روزهایی 
و  شده  می  ابرسانی  برایشان  تانکر  با  که  کند  می   اشاره 
می افزاید: اگرخدمات خوبی به مهر شهر آمد آنهم از صدقه 
سری مسکن های مهر بوده اما هنوز هم کمبود هایی وجود 

دارد که باید مسئوالن بیشتر به آن توجه کنند. 

گل و الی کوچه ها  و هزار بیماری
برای مردم ؛ مسوالن انگار از آن بی خبرند

اشاره  با  نیز  ولیعصر)عج(  خیابان  ساکنین  از  یکی 
دارد   وجود  ها  کوچه  در  که  هایی  آب  روان  وضع   به 
می گوید: این آبی که از خانه های بیرون می آید وقتی 
زندگی  تمام  شود  می  آن  بر  مضاعف  هم  ها  بارندگی 
هم  بیماری  تا  هزار  و  کشاند  می  الی  و  گل  زیر  به  را 
وضع  این  از  انگار  مسئوالن  که  دارد  اهالی   برای 
بی خبرند. وی که از دو سال قبل در این کوچه مستاجر 
شده می افزاید: دائما هم خودم و هم خانواده ام مریض 

هستم از بس که باید گرد و خاک را تحمل کنیم. 

حافظ، خیابان یا بزرگراه 

خیابان  این  شلوغی  نیز  حافظ  خیابان  ساکنین  از  یکی 
پارک  گوید:  می  و  کند  می  عنوان  فعلی  مشکل  تنها  را 
بزرگ  دردسر  یک  به  ها  مغازه  و  منازل  جلوی  ماشین 
این قضیه در خیابان  تبدیل شده و مدام سر  اهالی  برای 
در  ها  جوی  الیروبی  خواستار  که  وی  شود.  می   دعوا 
کوچه های فرعی این خیابان است و می گوید: وضع جداول 
نامناسب است و با اندک بارندگی سیالب در خیابان راه می 
افتد. یکی دیگر از کسبه خیابان حافظ شلوغی این خیابان را 
به ما یاد آور می شود و می خواهد که پیگیری جدی برای 
یک طرفه شدن این خیابان داشته باشیم. وی از علت های 
شلوغ شدن و ترافیک در خیابان را وجود تنها داروخانه ای 
می داند که مردم برای مراجعه به آن مجبور هستند که دوبله 
پارک کنند. از دیگر  مشکالتی که این شهروند به آن اشاره 
می کند موضوع تجاری شدن مغازه ها است که دراین باره 
می گوید: شهرداری مغازه ها را تجاری موقت می کند و هر 

6 ماه بابت آن حدود 500 هزار تومان پول می گیرد که این 
برای صاحب ملک و مستاجر به صرفه نیست و همین باعث 

شده که کرایه ها باال باشد . 

آموزش و پرورش از مردم نگران تر 

اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس 
می  است  داریم  قبول  را  مهرشهر  در  مدرسه  کمبود 
و  نداریم  جدید  مدرسه  ساخت  برای  ای  بودجه  گوید: 
از مردم  ما  تعبیر که  این  با  . ضیائی   پیدا شود  باید خیر 
همه  هنوز  کند:    می  نشان  خاطر  هستیم  نگران   بیشتر 

مسکن های ساخته شده در این منطقه  بارگذاری جمعیت 
نشده لذا با توجه به آماری که بعدا در مهر شهر خواهیم 
از کمبود  نیز مضاعف خواهد شد. وی  داشت مشکالت 
102 کالس درس در سال تحصیلی جاری یاد می کند 
و می گوید: اگر بارگذاری جمعیت کامل شود با مشکل 
سوال  این  به  پاسخ  در  .وی  کنیم  می  برخورد  تر  جدی 
که آیا امکان استفاده از فضاهای موقت استیجاری وجود 

ندارد نیز عنوان می کند: در زمان حاضر فضایی که آیتم 
 های آن مورد تایید اداره کل نوسازی باشد وجود ندارد و 
نمی توان هر مکانی را به عنوان مدرسه اجاره کرد چرا که 
فضاهای موجود شخصی است و یا افراد تمایلی به اجاره 
دادن ندارند یا شرایط فضا طوری است که نمی توان به 

عنوان مکان آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. 

چشم انتظاری حیات طیبه
به همت خیران مدرسه ساز

رئیس آموزش و پرورش بیرجند  از پای کار بودن چند 

خیر سخن می گوید و می افزاید: هم اکنون مدرسه حیات 
طیبه در مهر شهر با 50 کالس درس شروع شده اما پس 
از سه سال این طرح هنوز 40 درصد پیشرفت فیزیکی 
اما  است  مانده  راکد  اعتبارات موجود  به  توجه  با  و  دارد 
همچنان به کمک های خیرین برای تکمیل این پروژه 
امیدوار هستیم. ضیائی  تاکید می کند : اگر این پروژه به 

تمام شود 40 درصد نیاز موجود برطرف می شود. 

مدیران کم لطف و تجهیزات مستهلک 

هر  گوید:   می  نیز  مستهلک  تجهیزات  درباره  وی   
تحویل  تجهیزات  تمام  با  تکمیل   از  پس  ای   پروژه 
می شود که خیرین هم به این سمت حرکت کرده اند ولی 
بعضا در برخی از مدارس ممکن است که تجهیزات فرسوده 
باشد .  وی از وجود کارگاه های جوشکاری و نجاری خبر 
می دهد و خاطر نشان می کند: این امر نشان از کم لطفی 
مدیران است وگرنه  آمادگی داریم که میز و صندلی های 
مستهلک را بازسازی کنیم اما باید مدیران زحمت بکشند و 

برای تعمیر رایگان این تجهیزات مراجعه کنند.

فاضالب مهر شهر از آخر به اول/
برای فازهای دیگر باید در سطح

کالن برنامه ریزی شود
 

در خصوص مشکل فاضالب مهر شهر نیز معاون مهندسی 
و توسعه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی می گوید: 
برای اجرای فاضالب مهر شهر این منطقه را به ۷ فاز تقسیم 
نموده ایم. که  به توجه به اینکه منطقه غرب مهر شهر به 
دلیل باالآمدن سطح آب های زیرزمینی جزو مناطق بحرانی 
محسوب می شده فاز 6 و ۷ جزو اولویت بوده است.  مهندس 
ناصری در گفتگوی اختصاصی با آوا عنوان می کند : هم 
اکنون پروژه فاضالب مهر شهر در فازهای 6 و ۷ و کلکتور 
اصلی در حال انجام است که پروژه کلکتور اصلی صد در صد 
آن انجام شده و فاز های 6 و ۷ نیز در مراحل پایانی قرار دارد.   
برای  فاضالب  و  آب  شرکت  فعال  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
فازهای دیگر برنامه ای ندارد گفت: برای تامین اعتبار این 
فازها دوباره باید برنامه ریزی در سطح کالن انجام گیرد. 
در حالی شرکت آب و فاضالب عنوان می کند که فعال 
این  که  ندارد  شهر  مهر  دیگر  فازهای  برای  ای  برنامه 
کوچه ها به خاطر همین زیرساخت آسفالت نیز نمی شود 
و نبود آسفالت یک معضل برای شهروندان ساکن در این 
مناطق شده بوی تعفن فاضالب های روان در کوچه ها 
از  بارندگی ها  ایجاد شده در  از یک طرف و گل و الی 

طرف دیگر و همچنین گرد و خاکی که بخشی اعظمی 
تحمل  ساکنین  فصلی  بادها  وزش  دلیل  به  را  سال   از 

می کنند نیز بر آن مضاف شده است. 

شهرداری: تا فاضالب تکمیل نشود
خیابان ها را نمی توان آسفالت کرد

مسوول روابط عمومی شهرداری بیرجند نیز در پاسخ به سوال 
خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه زمانی کوچه های فرعی ولی 
عصر و سلمان فارسی چه زمانی آسفالت خواهد شد عنوان 
می کند تازمانی که زیرساخت ها تکمیل نشد منطقی نیست 
که شهرداری هزینه های گزافی برای آسفالت انجام دهد و 
بعد از مدتی کوتاهی برای فاضالب یا هر زیرساخت دیگر 
آسفالت شکافی شود. وی با بیان اینکه تخریب آسفالت هزینه 
های زیادی دارد می گوید : رویکرد شهرداری نیز آرامش 
مردم است و چون ان منطقه در حوزه خدماتی شهرداری 
است موظف به خدمات رسانی هستیم اما در این خدمات 
رسانی فقط شهرداری دخیل نیست . وی با تاکید بر اینکه 
شهرداری تمام قد آماده خدمات رسانی است می افزاید: این 

امر مشروط به همراهی سایر دستگاه های مربوطه است. 

به زودی حافظ یک طرفه می شود
 

نیزسرهنگ  حافظ  خیابان  شدن  طرفه  یک  در خصوص 
های  بررسی  به   بیرجند  راهور  پلیس  رئیس  قاسمی 
و  کند  می  اشاره  گرفته  انجام  این  از  پیش  که   میدانی 
نیز  ترافیک  نیاز احصا شده و در شورای  این  افزاید:  می 
مطرح کردیم که مصوب نیز شده لذا به زودی و  بعد از 
اینکه چراغ چشمک زن تقاطع دکتر حسابی و ولیعصر)عج( 

نصب شد خیابان حافظ نیز یک طرفه خواهد شد. 

اما در  پول آسفالت را از ما گرفتند، 
جاهای دیگر هزینه کردند

برای  جدی  تالش  مدرسه  مدیران 
ندارند  نیازهای دانش آموزان  تامین 

و فقط می گویند بودجه نداریم. 

شهرداری هر 6 ماه بابت تجاری موقت 
حدود 500 هزار تومان پول می گیرد 
این برای صاحب ملک به صرفه نیست. 

 اگر بارگذاری جمعیت کامل شود
با مشکل جدی تر برخورد می کنیم.

تا زمانی که زیرساخت ها تکمیل نشود 
منطقی نیست که شهرداری هزینه های 

گزافی برای آسفالت انجام دهد

عکس: توال

عکس: امین جم



4
شناسایی آنی انواع سرطان با فناوری نانو

آخرین خبر- گروهی از محققان دانشگاه راجرز در آمریکا روش تازه ای برای شناسایی تومورهای کوچک سرطانی ابداع کرده اند.این پژوهشگران با استفاده از نانوذرات منتشرکننده 
نور می توانند با دقت باال محل تجمع تومورهای سرطانی را شناسایی و ردگیری کنند.این در حالی است که با استفاده از روش سنتی تصویربرداری رادیویی شناسایی تومورهای یادشده 

تنها زمانی رخ می دهد که آنها بسیار بزرگ شده اند و درمان سرطان به سختی ممکن است. معموال در این مرحله پزشکان نمی توانند کار چندانی برای درمان بیمار انجام دهند.
شنبه  *25 آذر   1396 * شماره 3955

یادداشت

از قلم شما

اما غریبه! شاید  عصمت برزجی- دهلکوه، نامی آشنا 
نام دهلکوه یا همان” مهرشهر “با مسکن مهر در بیرجند 
شده  ساخته  تازه  شهر  این  پشت  اما  باشد  شده  عجین 

دنیایی حرف نگفته است .

پالک 43 ، اولین خانه مسکونی در دهلکوه 
 

اینکه  از  پیش  شهر  مهر  که  ذهن  در  سوال  این  با 
شهر شود چه بوده به دنبال شخصی هستیم که برایمان 
آدرس   . بگوید  بیرجند  جدید  وصله  این  قدیم  تاریخ  از 
با  که  رویم  می  مردی  اولین  سراغ  به  و  گیریم  می  را 
خانواده اش در مهر شهر قدیم یا همان دهلکوه ساکن 
شده است. پالک 43 همان آدرسی است که گرفته ایم 
زنگ درب را می زنیم  و وارد می شویم؛ حیاطی بزرگ 
“علیرضا  گرم  خانه  به  را  ما  راهرویی  انتهایش  در  که 
که  آنطور  میانسال،  مردی  رساند.  می  دستگردی” 
دو  و  همسر  با   . دارد  سن  سال   50 گوید  می  خودش 

فرزندانش ساعتی میزبان ما می شوند. 

 چند آغل گوسفند و کوره 
اولین سازه های دهلکوه

کنار بخاری گازی که روشن دارد می نشینیم . اولین 
سوالم از “ دستگردی” این است که چرا اسم اینجا دهلکوه 
شد کمی به فکر فرو می رود و بعد به خاطر می آورد؛ 
اینجا که اکنون بیش از چندین هزار نفر ساکن آن شده 
اند متعلق به یک نفر بوده که به  او رحمت ا... دهلکویی 
می گفته اند.  او ادامه می دهد : اجداد ما اینجا را از رحمت 
ا... دهلکویی می خرند اما ساکن نمی شوند اینجا در قدیم 
دشتی بود که کاروان های شتر و گوسفند هنگام عبور بار 
انداز می کردند. آنچه که این مرد 50 ساله از اولین سازه 
های دهلکوه  به خاطر دارد یک استخر بوده که کنار آن 

چند آغل گوسفند و کوره وجود داشته است. 

تاالر چوبی، تنها سایبان دهلکوه 

ذهنش به زمانی می رود که پیاده از شهر به دهلکوه 
می آمده و می گوید: سریع راه می رفتم و 20 دقیقه 
اینجا می رسیدم، تمام  به  از شهر  طول می کشید که 
روز را مشغول کشاورزی بودم . از محصوالت کشاورزی 
اش می پرسم که پاسخ می دهد: اینجا عناب ، پسته، 
سنجد ، پنبه ، توت و گندم داشتیم. اما چون به صورت 
دائمی ساکن نبودیم تاالری از چوب درست کرده بودم 
 که فقط حکم یک سایبان داشت و روزها وقتی خسته 

می شدم زیر سایه این تاالر استراحت می کردم.

دلداری یک مهندس باعث شد 
که به ماندنم امیدوار شوم

می پرسم چطور شد که در دهلکوه ساکن شدید کمی به فکر 
فرو می رود و ادامه می دهد: اوایل زندگی ام بود که در بیرجند 
مدام از این خانه به آن خانه اسباب کشی می کردیم شغلی هم 
جز همین کار کشاورزی در دهلکوه نداشتم لذا چاره ای نمی دیدم 
جز آنکه خانواده ام را نیز با خود به اینجا بیاورم . می گوید: زمانی 
که ما به دهلکوه آمدیم فقط 8 خانواری اینجا بودند . روزی در 
مزرعه مشغول کار بودم که مهندسی از شرکت برق مشهد برای 
بازدید آمده بود و سوال می کرد که اینجا چند نفر ساکن هستند 
گفتم همین تعداد محدودی که می بینید و او گفت روزی خواهد 
رسید که اینجا باالی 50 خانوار جمعیت داشته باشد . و دلداری 

آن مهندس باعث شد که بیشتر به ماندن خود امیدوارم شوم. 

با خورجین موتور ، آب از شهر می آوردم 

اولین خانه ای که دستگردی به همراه خانواده اش در آن 
ساکن شده جزو خانه هایی است که بنیاد مسکن آن زمان 
ساخته بود. در این خصوص نیز می گوید: بر اساس حق آبه 
ای که هر کس از این روستا داشت سال 76  بنیاد مسکن 
یک امتیاز واگذار کرد و به ما نیز همین خانه رسید که اکنون  
ساکن هستیم. از روزهایی می گفت که رنج بی آبی مجبورش 
می کرد تا با دوچرخه یا موتور از شهر آب بیاورد چون آب 
قنات دهلکوه شور بود و غیر قابل خوردن!. در همین خصوص 
ادامه می دهد: در خورجین موتورم یا دوچرخه 4 لیتری هایی 
جاسازی می کردم و از بیرجند آب می آوردم حتی یک روز 
ماموران شهرداری ظروفی که آب داشتم را از من گرفتند و 

گفتند “حق نداری که آب ببری از شهر !.”

هفته ای یک بار برای استحمام
 به شهر می آمدیم

بی آبی تنها رنج زندگی آن روزهای این مرد نبوده ؛
یا چراغ  می گوید: به جای برق هم پیک نیکی توری 
گردسوز روشن می کردیم. همان طور که در کنار بخاری 
از  گرمتر شود  تا  جا کرده  به  جا  را  گازی اش کمی خود 
روزهایی یاد می کند که برای مقداری نفت باید مسیر طوالنی 
را به شهر می رفته تا بتواند به اندازه ای که چراغی روشن 
کند و خانه اش گرم شود نفت بخرد. اما اینجا هم پایان رنج 
هایش نیست باز ادامه می دهد: برای استحام هم بچه هایم 
را به حمامی که در خیرآباد بود می بردم معموال هفته ای یک 

بار آنها را برای استحمام به شهر می آوردم. 

جریان زندگی در سختی ها 

آن زمان ها حتی مدرسه ای هم در دهلکوه نبوده و علیرضا 
دستگردی هر روز صبح دو فرزند محصلش را به دبستانی در 
خیابان کارگران می رساند و ظهر مجدد آنها را به خانه برمی 
گردانده است. شاید گفتن این حرفها اکنون برایش آسان باشد 
و نوشتن آن برای ما آسان تر اما در ذهن نمی توان تصور کرد 
که زندگی در این سختی ها جریان داشته باشد. بعد از اینکه 
10 سال از این اوضاع می گذرد دوندگی های همسرش و 
سایر ساکنین برای برق دار شدن منازلشان به نتیجه می رسد 
و باالخره کنتور برقش در سال 87 نصب می شود. اما آب 
شربشان تا همین چند سال پیش با تانکر تامین می شده است. 

ماهی گیری از قنات دهلکوه

مزرعه دهلکوه از مادرش به او ارث رسیده ولی می گوید: از 
همان بچگی با پدر بزرگم از دستگرد با چهارپا می آمدیم به 

اینجا و کشاورزی می کردیم. در خاطراتش از گندم زارهایی 
می گوید و باغات پسته ای که با برادرش به ثمر رسانده بود. 
مرور می کند روزهایی که در این دشت بی سایه با خانواده 
اش گندم درو می کرده وظهر برای رفع تشنگی  از آب انبار 
قدیمی دهلکوه آب برمی داشته و زیر سایه پل های ورودی 
شهر کمی نفس تازه می کرده است. می گوید: در قدیم 
قنات دهلکوه آب فراوانی داشت حتی بچه هایی که برای 
بازی به اینجا می آمدند از قنات ماهی هم می گرفتند. اما به 
مرور ساخت و سازها باعث شد که آب قنات کم شود البته 

خشکسالی هم بی تاثیر نبوده است.

خوش بین بودیم به پیشرفت روستا 
اما نه به این سرعت !

از او می پرسم آیا فکر می کردید روزی روستای کوچکی که 
فقط 8خانوار داشته اینقدر گسترش پیدا کند؟ پاسخ می دهد: 
خوش بین بودیم به پیشرفت روستا اما نه به این سرعت و ما را 
با خاطراتش به روزهایی می کشاند که آغازی بر پایان مزرعه 
زیبایش بوده همان روزهایی که به تعبیر “دستگردی” دهلکوه 
در حال تبدیل شدن به شهر 72 ملت می شود. ادامه می دهد: 
وقتی خشکسالی چند سالی تداوم پیدا می کند افراد زیادی از 
روستاهای حاشیه به اینجا مهاجرت کردند و از طرفی هم برخی 
از مالکین دهلکوه که ساکن نبودند زمین هایشان را به فروش 
گذاشتند آنها به پولشان رسیدند و عده ای هم به زمین هایی که 

شب زمین بود و روز خانه! 

فروش زمین  از روی ترس 

وی خاطر نشان می کند: فروش زمینها به جایی رسید 
که عده ای از مالکین اصلی هم مجبور به فروش  اراضی 
خود می شدند چون ترس از تصرف شبانه و حتی سرقت 
از درختان و میوه ها خواب را به چشمانشان حرام کرده بود. 
وی از این سخن می گوید که برخی از زمین ها به ناحق 
گرفته شد و ادامه می دهد: مردم از کنار دولت پیشرفت 
فاصله  بود که در  اینطور  و  از کنار مردم  کردند و دولت 

بسیاری کمی مرزعه ما تبدیل به شهر شد. 

آبی برای کشاورزی نمانده 

از او می پرسم که االن حال و روز کشاورزی تان چطور 
است سری تکان می دهد و می افزاید: حاال که دیگر هیچ 
اثری از کشاورزی نمانده  همان مقدار کمی هم که باقی مانده 
مجبور هستیم در حصار چهاردیواری بکشیم چون بیم آن می 
رود که تصرف شود و از آنجایی که دیگر آبی برای آبیاری 

نداریم درختان هم خشک شده اند. 
وی در این لحظه یاد آن روزهایی می افتد که از 4 فرسخی 
دهلکوه نهال عناب را بر دوش خود کشیده و کاشته اما اکنون 
جای آن نهال ها را ساختمان های چندین طبقه گرفته است.  
و اینجا پایان گفتگوی ما با علیرضا دستگردی است وقتی 
که از خانه بیرون آمدیم باغچه کوچک حیاطش را نشان می 
دهد و می گوید: این تمام دارایی من از آن کشاورزی گسترده 
دهلکوه است همین چند نهال انار و عناب و یک تاک انگور !

قطار بدون ریل معلوالن

* زهرا ساعی

همه  برای  ممکنی  همیشه  امکان  معلولیت 
کودک  هزار   30 ساالنه  که  کشوری  در  ماست. 
و  به یک  قریب  و چیزی  دنیا می آیند  به  معلول 
اقدامات  باید  نیم میلیون معلول زندگی می کنند، 
معلوالن  رفاه  و  برخورداری  برای  تری  جدی 
این تعداد معلول  به تناسب حضور  صورت گیرد. 
در کشور سیاستگذاری های کالن رفاهی به انجام 
بدون  ما،  کشور  در  معلوالن  قطار  است.  نرسیده 
معلوالن،  خود  پویش  و  جنبش  با  عمدتاً  و  ریل 
دستگاه های  همه  باید  که  دارد،  کندی  حرکت 
ذیربط را در حرکت این قطار و ریل گذاری برای 
آن، سهیم کرد. الیحه حمایت از حقوق معلوالن، 
تست انسان دوستی برای نمایندگان مجلس شورای 
با  که  حال  است.  دولتی  دستگاه های  و  اسالمی 
از حقوق معلوالن  تالش بی وقفه الیحه حمایت 
و اصالح  بررسی  برای  دیگر  بار  از 13 سال  بعد 
در دستور کار مجلس قرار گرفته باید تمام توان 
اجتماعی، برای تصویب الیحه را به کار بگیریم، 
را طوری  در کشور  معلوالن  گفتمان حقوق  باید 
برای  نباشند  مجبور  آنها  دیگر  که  کنیم  تکثیر 
سال ها  خود،  حقوق  ابتدایی ترین  از  برخورداری 
عمومی،  سهل انگاری  که  را  بالیی  نباید  بدوند. 
بر  آورد،  معلوالن  درصدی  سه  استخدام  سر  بر 
سر الیحه حمایت از حقوق معلوالن آورده شود، 
تحرک  و  تردد  پذیری،  دسترس  سازی،  مناسب 
توانبخشی  و  درمانی  بهداشتی،  خدمات  شهری، 
آموزشی  و  هنری  فرهنگی،  ورزشی،  امور  ویژه، 
مخصوص معلوالن، کارآفرینی و اشتغال معلوالن، 
و  معلوالن  برای  ویژه  تسهیالت  و  مسکن  حق 
فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی عمومی، جزو حقوق 
طبیعی معلوالن است. هرچه محیط زندگی، فضای 
خصوصی، عمومی و به خصوص شهرها را برای 
زندگی معلوالن مهیاتر کنیم، مفهوم معلولیت را 
مفهوم  از  بخشی  کرده ایم.  تغییر  دستخوش  نیز 
است،  عزیزان  این  ناتوانی  خاطر،  به  نه  معلولیت 
حضور  آماده  جامعه  که  است  دلیل  این  به  بلکه 
گسترده  مفهوم  یک  با  ما  نتیجه  در  نیست.  آنها 
از تقسیم   از معلولیت روبه رو هستیم که برگرفته 
نشدن متوازن امکانات است  به همین دلیل است 
که باید تالش شود، در وهله اول زمینه بهره مندی 
همه شهروندان با هرگونه توانمندی را از امکانات 
سیاستگذاری های  با  سپس  کرد.  میسر  جامعه، 
هرگونه  زمینه  دقیق،  برنامه ریزی های  و  هدفمند 
نابرابری و تبعیض بر اساس معلولیت را در جامعه 
از بین برد. استفاده از استعدادها و توانمندی های 
تمامی  در  آنها  گسترده  مشارکت  و  معلوالن 
بخش های جامعه، بدون شک می تواند در توسعه 
اداری  و  شهری  باشد .ساختار  مؤثر  کشور  پایدار 
دینی،  و  تفریحی  آموزشی،  فضاهای  کشور، 
امکانات رفاهی و ورزشی باید به گونه ای سامان 
بیابد، که معلوالن به شکل مستقل بتوانند به اداره 
بپردازند و خانواده و جامعه، دولت و  زندگی خود 
اساسی  مسئولیت  یک  به عنوان  ما،  همه  مردم، 
شهروندی، اخالقی و دینی، همراهی با معلوالن و 
زمینه سازی برای حضور و مشارکت آنها در فضای 
عمومی را در اولویت زندگی حرفه ای، کاری و رفت 

و آمد شهری خود بدانیم.

به نام حضرت دوست
بنی آدم اعضای یکدیگرند   

که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار   

 دگر عضوها را نماند قرار
توکز محنت دیگران بی غمی  

 نشاید که نامت نهند آدمی
تصویر  درباره  گرامی  جنوبی  خراسان  آوای 
اثر  بر  افتاده  زمین  به  رو  کودک  دهنده  تکان 
تشنگی و بی آبی در یکی از روستاهای درمیان 
در کنار ظرف های خالی از آب مطلبی نوشتم و 
در تاریخ 96/7/11 تقدیم دفتر آن روزنامه نمودم 
همان  مرتبه  دو  نکردید.  چاپ  را  آن  شما  ولی 
تصویر دلخراش در صفحه 3 روزنامه 96/9/16 
چاپ شده است تصویر قبلی در صفحه 4 روزنامه 
96/6/21 چاپ شده بود در این فرصت 4 ماهه 
موثری  اقدام  باره  این  در  دولتی  مسئول  کدام 
صورت داد و دلش برای این کودک که بر زمین 
داغ افتاده بود و از ناامیدی به شن های تفتیده پناه 
برده بود سوخت و به درد آمد؟ در قدیم هر آدم بی 
رحم و بی عاطفه و بی تفاوت را به غیرمسلمان 
تشبیه می کردند. ما که مسلمان هستیم و خود 
و  دانیم که مظهر مهربانی  پیامبری می  پیرو  را 
دلسوزی بودند. پس چرا در مقابل نیازمندی هم 
نوعان مان آن هم برای آب که مایه حیات است 
این قدر بی مسؤلیت و بی تفاوت هستیم و اجازه 
نازکتر گل روستایی مان  برای کودکان  میدهیم 
چنین اتفاقات عجیبی رخ دهد که یک کودک بی 
گناه بعلت تشنه بودن به صورت بر زمین بیافتند 
و اشک هر آدم با عاطفه ای را در بیاورد. ما در 
روستاهای خراسان جنوبی نابغه زیاد داریم که از 
چشم مسؤالن مربوطه به دور مانده است. لطف 
و  بروید  مربوطه  ادارات  مسؤالن  سراغ  به  کنید 
ببینید چرا در حضورشان چنین اتفاقات جانکاه رخ 
امکانات خودرویی در  بهترین  آنها که  می دهد. 
اختیارشان می باشد بروند و سری به روستاهای 
مردم  که  کنند  مالحظه  و  بزنند  نزدیک  و  دور 

روستاها چه می کشند.

گفتگوی خواندنی آوا با قدیمی ترین ساکن مهرشهر 

خواندنی

ژاپن با ربات های همه فن حریف به 
استقبال مسافران المپیک 2020 می رود !

نوداد- ژاپن قصد دارد با ربات های چند منظوره 
خود از مسافرانی که برای تماشای مسابقات المپیک 
شوند می  توکیو  دا«  هانه  »فرودگاه  وارد   2020 

 استقبال کرده و به آن ها خدمات رسانی کند.
به گفته »یوکاتا کوراتومی«، یکی از مسئوالن 
فرودگاه ژاپن، 7 ربات جدید برای خدمات رسانی به 
مسافران در این فرودگاه طراحی شده است. یکی 
از این ربات ها مترجم است و گفته های مسافران 
را به زبان های مختلف ترجمه می کند. مسافران با 
استفاده از میکروفن متصل به این ربات صحبت 
به صورت خودکار  ها  آن  گفته های  و  کنند  می 
 ترجمه و بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود. 
ربات انسان نمای کوچک دیگری که سفید رنگ 
در  نیز  دارد  نام   )Cinnamon( »سینامون«  و  است 
از  و  کرده  حرکت  فرودگاه  مختلف  های  قسمت 
مسافران سوال می کند که آیا نیاز به کمک دارند 
یا خیر. ربات دیگری نیز برای حمل چمدان های 
پیدا خواهد کرد. این فرودگاه حضور  مسافران در 
این ربات ها از 9 ژانویه 2018 به مدت یک ماه در 
 »فرودگاه هانه دا« توکیو مورد آزمایش قرار می گیرند.
ژاپن پیش از این نیز از ربات های خارق العاده خود 

برای موارد گوناگون استفاده کرده بود.

جذابرترین ها

جاده شگفت انگیزی که از وسط دریا، 
زمین و آسمان می گذرد!

قلب  از  که  زیبایی  جاده  خبرنگاران-  باشگاه 
اقیانوس اطلس می گذرد چند جزیره نروژ را به هم 
متصل می کند. زیبایی هایی وصف ناپذیری که 
قطعا در نوع خود بی نظیر است می تواند آخرین 
لحظات عمر هر بازدید کننده ای را رقم بزند. این 
جاده مجموعه ای از جزایر نروژ را به هم متصل 
می کند شبیه اتصالی میان زمین، دریا و آسمان 
لقب گرفته است. این جاده در مسیر خود از میان 
دو روستا عبور و در نهایت شمال و جنوب کشور 
به  که  سازه  این  کند.  می  وصل  هم  به  را  نروژ 
 2005 سال  در  نروژ  قرن  سازه  برترین  عنوان 
جذب  با  توانسته  امروز  به  تا  است  شده  انتخاب 
ماهیگیری و کشاورزی  توریست، صنعت  فراوان 

این کشور را رونق بخشیده است.

دهلکوه، مزرعه ای که شهر شد 

گلی از  بهار تخته جان
 هرم پور- سال 1304 هجری شمسی، روستای تخته 
توابع بخش قهستان شهرستان درمیان. در میان  از  جان 
نعمت و در فصل سخاوت  پر  این منطقه  زیبایی  هزاران 
آسمان و بخشندگی زمین،کودکی با لطف خدا بر دستان 
پدر و مادری مؤمن و مردم دار به هدیه قرار می گیرد که 
سالها بعد، نبوغش در معماری و صنعت و شعر، شگفتی ساز 
می شود.نام این کودک، »محمد حسین« است و طبعش به 
مرام عاشقان اهل بیت علیهم السالم، پاک و  وجودش با 
مهر خدا  سرشار و دلش به لطف بیکران طبیعت آغشته.  در 
تخته جاِن آن روزها، مدرسه ای برای درس خواندن نیست 
و »محمد حسین« به مکتب می رود و یک ماه تحصیالت 
مدرسه اش را در بیرجند و در حوزه علمیه »سرای میان ده« 
در حضورآیِت خدا و مرد صراط حق،آیت اهلل  »شیخ جواد 
او تلمذ عشق و معرفت  عارفی« می گذراند و از محضر 
می نماید.سِر پر شور و دل شیدایی او اما عزم مأمنی دیگر 
دارد. »محمد حسین« با تکیه بر نبوغ ذاتی، هنر معماری 
و نجاری را بدون فراگیری از استاد می داند تا جاییکه در 
دوازده  سالگی استاد بّنا و معمار خانه های روستا می شود 
و کارگرانی زیر دست او برای ساختن بنا کار می کنند. در 
معماری، سبک های قدیم و نوین را ناخوانده،آموخته و در 
نجاری، بدون ساعتی شاگردی از همان ابتدا ابزار و وسیله 
برای دایر کردن کارگاهی در منطقه ساخته و از همان سالها 
از خانه و مدرسه و  تاکنون دهها بنای  بزرگ و کوچک 
حوض انبار تا مسجد و حسینیه یادگار  دست های پر توان 
و همت باال و عشق زبانزدش به اهل بیت علیهم السالم 
با  و  او  به دست  روستا که  آنجا که حسینیه ی  تا  است، 
ترکیب غالبی از چوب ساخته شده، در ظهر تاسوعای سال 
1376  و در جریان زلزله مهیب آن سال که همه ی خانه 
های روستا را تخریب می کند، بدون آسیب باقی می ماند 
و نجات بخش جان دهها اهالی روستا می شود که برای 
عزاداری در آن محل تجمع کرده اند.  سالها بعد، »محمد 
حسین« جوان در افراز و تراز چاه و قنات، استادی زبردست 
می شود و عالوه بر ساخت و تحویل دهها قنات، دهها حلقه 
قنات دیگر را در منطقه احیاء و بدون چشم داشتی تحویل 
مردم می دهد. یازده حوض انبار در منطقه که هنوز آثار و 
شواهد برخی از آنها از کنار جاده ها و در میان دشت و بیابان 
ها مشخص و نمایان است، هفت مسجد و تعداد بی شمار 

ساختمان عمومی مثل غسالخانه، حمام، انبار و مراکز اداری 
و نیز آسیاب های  بادی و دستی و گاوی که با چرخش 
یک دور گاو، سنگ آسیاب شصت دور می زده است و پایه 
گذاری چندین هیأت و راه اندازی چندین مراسم محوری 
عزاداری از جمله برکات زندگی مردی خدایی و مردمی به 
نام  »حاج محمد حسین«  است که در میان مردم به عزت 
و احترام و درستی و پاکی و در میان دوستان و آشنایان و 
اقوام به مهربانی و محبت و نوع دوستی شناخته می شود. 
را مدیون لطف خدا  »حاج محمد حسین« طبع شعرش 
می داند و سرآغاز سرودن اشعار نابش را از هفت یا هشت 
سالگی بدون خواندن کتاب و آموزش و بدون آشنایی با 

فنون شعر ذکر می کند.

از هنر سیرم و از مال ندارم بهره 
می کنم شکر که خالق نکند دارایم

چون که هر کس به جهان مال فراوان دارد  
از غم حال جهان دیده ی گریان دارد

ندهد خمس و زکات و ندهد سهم امام    
 دین اسالم از این واسطه ویران دارد

من به خود نازم و گویم که منم مرد سخی
مردمان باز بخوانند مرا مرد سفی

تا زنم دم به دل از ِمهر علی خواهم زد   

   دست بر دامن موالم علی خواهم زد        
تا به من نیم نفس باشد و من خواهم گفت

تیر برچشم تو بدخواه علی خواهم زد
»حاج محمد حسین« بخشی از اشعارش را بارها در دعوت 
مسئولین و در حضور آنان خوانده است و مورد تشویق و 
تحسین آنان قرار گرفته است. بخشی از اشعار ایشان هم 
در مساجد، حسینیه ها و هیأت های مذهبی و در مناسبت 
های مختلف توسط مداحان و روضه خوان ها قرائت می 
شود. این شاعر اهل بیت علیهم السالم،گنجینه شعری ویژه 
شهدای روستای »تخته جان« دارد که در آن برای تک تک 
شهیدان روستا، شعر ویژه و متفاوتی در ذکر احوال و رفتار و 
عشقشان به وطن و جهاد و اسالم و شهادت سروده است. 
بخشی از اشعار »حاج محمد حسین« در باب آداب اسالمی، 
بخشی در خصوص حوادث روزگار و مناسبت های انقالبی 
و رویدادها و بخشی نیز در منقبت اهل بیت علیهم السالم و 
همچنین تعدادی از اشعار نیز در خصوص حوادث کربالست 

که در مداحی ها از آن بهره گرفته می شود. در سالهای 
اخیر و با اطالع جمعی از طالب و فضالی حوزه علمیه قم 
از وجود شاعری خوش قلب و پاک نیت در روستای تخته 
جان با اشعاری نغز و پر مغز، فرصت دیداری از سوی آنان 
با »حاج محمد حسین« فراهم شده و آنان برخی از اشعار 
ایشان را برای استفاده در مجالس و نوشته هایشان به قم 
برده اند، ولی علیرغم وجود دیوان دست نوشته ای از دهها 
شعر ایشان در مناسبت ها و با موضوعات مختلف و متنوع،  
در استان خراسان جنوبی ارگان یا نهادی برای جمع آوری 

و بررسی و چاپ این اشعار زیبا و دلنشین اقدامی نکرده 
راستای  در  آن  که جای چنین حرکتی خالی و ضرورت 
پاسداشت عمری تالش و همت و کار در راه خدا از سوی 
مردی بی ادعا با زندگی شگفت و درس آموز، بیش از پیش 
احساس می شود. اکنون روزها و شب های »حاج محمد 
 92 سن  در  جان«  »تخته  روستای  در  رضایی«  حسین 
سالگی همچنان با ذکر خدا و ایمان و توکل بر همراهی 
و  نشاط  پر  و مسؤولین،   مردم  برای  خیر  دعای  با  و  او 
همراه با آرامش می گذرد. این شاعر اهل بیت، راز سالمت 
و آرامشش را در ایمان به خدا و توکل همیشگی به او، 
ساده زیستی و استفاده از دامان پاک طبیعت در خوراک و 
زندگی می داند. فرزندان پسر و دختر و دامادها و عروسان 
و دهها نوه و نتیجه ی ایشان، تجربه های گراسنگ او را 
در بیش از 9 دهه زندگی قدر می دانند و از او برای برکت 
و عاقبت به خیری در زمزمه های نیمه شبش با خدا طلب 

دعا می کنند:
من که هر شب سحر از خواب بپا می خیزم                   
    اشک حسرت به رخ از خوف خدا می ریزم
مسألت می کنم از درگه خالق جهان                               
 روز محشر ز کرم بگذرد از تقصیرم
چند روزی که در این دیرفنا بودم من                             
  کار شایسته نکردم، زگنه  لبریزم
بهر فرزند و عیال و همه  از جان و دلم                        
    من دعا کردم و خود غرق گنه می میرم
دل خوشم من که خداوند رحیم است و غفور                 
  وعده داده که بیا بنده برم، مغفورم
گر شود لطف محمد و علی شامل حال                           
    مِن عاصِی گنه کار، یقین پیروزم
دل من پر بود از ِمهر علی و آلش                             
     زین سبب خوش گذرد زندگی امروزم

محمدحسین  حاج  های  از سروده  ای  نمونه  باال  اشعار 
رضایی است که عالوه بر سادگی، به دلیل برآمدن از قبلی 
عین  در  و  دلنشین  آالیش،  بی  و  و ضمیری صاف  پاک 
حال تأثیرگذارند. شاید شما هم در شهر و دیارتان، اینچنین 
مردمان صاحب دلی را می شناسید که در گمنامی، سینه 
سوخته ی اهل بیت علیهم السالمند و پس از عمری تالش 
و کوشش، آنچنان که باید و شاید اسم و نام و نشانی از آنان 
به چشم و زبانها نیامده است. شرح حالی از آنها را به همراه 
تصاویرشان برای روزنامه ارسال نمایید تا روزنامه ی آوای 
خراسان جنوبی در به دوش کشیدن بیرق رسالت معرفی 

فرهیختگان گمنام این استان بیش از پیش سهیم باشد.  

عکس : محمودآبادی

اقتصاد،گمرک،تجارت

احراز هویت
 در گمرک ایران:

تسهیل  منظور  به  گمرکی  امور  جامع  سامانه 
اجرایی طراحی  در گمرکات  تجاری  فعالیت های 
شناسه  ثبت  آن  از  استفاده  الزمه  که  است  شده 
ملی )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در سامانه احراز 
از زیر مجموعه سامانه جامع امور گمرکی می باشد. 
در نرم افزار احراز، اطالعات و مشخصات خدمت 
گیرندگان وارد میشود که با مراجعه حضوری نسبت 
به ثبت اطالعات و بارگذاری تصاویر اقدام نموده و 
پس ازآن نسبت به دریافت شناسه کاربری و رمز در 
سایت پنجره واحد تجارت فرامرزی یا EPL  اقدام 
می گردد. طبق ماده 190 آئین نامه اجرایی قانون 
امور گمرکی انجام تشریفات گمرکی به وکالت از 
طرف صاحبان کاال مستلزم داشتن پروانه گارکزاری 
گمرکی است ولی سازمانهای دولتی و سفارتخانه ها 
می توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام 
با تصریح  به خود  متعلق  امور گمرکی کاال های 
حدود اختیارات به گمرک معرفی نماید که شرایط 
و مدارک آنها به عنوان نماینده به شرح ذیل می 
کدینگ  ایجاد  درخواست  حقیقی:  اشخاص  باشد: 
بازرگانی، کپی مدارک  و رمز EPL  ، کپی کارت 
شناسایی معتبر و تکمیل فرم مشخصات. اشخاص 
حقوقی: پروانه فعالیت، آگهی تاسیس، آگهی آخرین 
بازرگانی  کارت  مالیاتی،  مودیان  گواهی  تغییرات، 
مدیر عامل، درخواست و تکمیل فرم کدینگ.نماینده 
اشخاص حقوقی: وکالت نامه رسمی طبق فرمت 
گمرک ایران، تعهد نامه طبق فرمت گمرک ایران، 
گواهی سو پیشینه، آخرین مدرک تحصیلی حداقل 
دیپلم، لیست بیمه شرکت، مدرک شناسایی معتبر، 

درخواست و تکمیل فرم کدینگ.

مهدی کیانی -  مسئول احراز هویت

عکس از : رضایی
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بهترین توصیه برای جلوگیری
 از عقب انداختن کارها

به  تیتر  این  خواندن  از  بعد  که  چیزی  اولین   
میخوانمش”؟  “بعدا  که  است  این  رسد  می  ذهنتان 
خواهم  می  که  نکته  این  کنید،  صبر  لحظه  یک 
شاید است.  مهم  بسیار  بگذارم  میان  در  شما   با 
 ۲ دقیقه وقت بگیرد اما بعدا ساعت ها زمان برای شما 
ذخیره خواهد کرد.برای اینکه کارهای خود را مرتب به 
 تعویق نیندازید، این تکنیک را امتحان کنید: مهم ترین
انجام دهید را شناسایی کنید.  باید   کاری که امروز 
دهید   انجام  را  کار  این  قسمت  اولین  موقع  همان 
حتی به کوتاهی ۳۰ ثانیه. همیشه مهم ترین قسمت 
را شروع کنید. همه چیزهایی که  این است که کار 
حواستان را پرت می کنند خاموش کنید. همه برنامه 
باید  که  کاری  و  باشید  شما  باید  فقط  ببندید.  را  ها 
نه  کنید.  فکر  کار  انجام  به  و  بنشینید،  دهید.  انجام 
به همه مراحل، فقط به مرحله ابتدایی که باید انجام 
وسوسه  دارید  اینکه  کنید،  توجه  ذهنتان  به  دهید. 
دلتان  احتماال  بپردازید.  دیگری  کار  به  شوید  می 
های پیغام  یا  فیسبوک  توییتر،  ایمیل،  خواهد   می 
 گوشیتان را چک کنید. دلتان می خواهد یک دست 
 گیم بازی کنید یا اصال برید سراغ انجام کار دیگری
 بروید. به این هوس ها توجه کنید. اما تکان نخورید. 
ها  هوس  بروند.  و  بیایند  ها  هوس  این   بگذارید 
خیلی شدید می آیند و مثل یک موج می گذرند. بگذارید 
دانه دانه رد شوند. ذهنتان هم می تواند باشما بجنگد تا 
به شما بقبوالند که االن نباید این کار را انجام دهید. باز 
 هم توجه کنید، اما بگذارید بگذرد. کارتان را شروع کنید ،

 بقیه اش خودش انجام می شود.

دو خانم در محل کارشان با هم صحبت می کردند.اولی: 
طور؟  چه  تو  بود.  من  برای  خوبی  خیلی  دیشب، شب 
دومی: مال من که فاجعه بود. شوهرم وقتی رسید خونه 
و  دقیقه رفت  از دو  بعد  و  دقیقه شام خورد  ظرف سه 
افتاد رو تخت و خوابش برد. به تو چه جوری گذشت؟« 
اولی: »خیلی شاعرانه و جالب بود. شوهرم وقتی رسید 
خونه گفت که تا من یه دوش می گیرم تو هم لباساتو 
عوض کن بریم بیرون شام. شام رو که خوردیم تا خونه 
پیاده برگشتیم و وقتی رسیدم منزل شوهرم خونه رو با 
این  قرار، همسران  از  روشن کردن شمع رویایی کرد. 
دو خانم نیز همکار هم بودند و داشتند درباره دیشب 
طوری  چه  دیروزت  اولی:  شوهر  می کردند.  صحبت 
گذشت؟ شوهر دومی: عالی بود. وقتی رسیدم خونه شام 
روی میز آشپزخونه آماده بود. شام رو خوردم و بعدش 
اولی:  بود؟ شوهر  تو چه جوری  داستان  رفتم خوابیدم. 
رسیدم خونه شام نداشتیم، برق رو قطع کرده بودند چون 
بنابراین مجبور  بودم.  نکرده  پرداخت  صورت حسابشو 
شدیم بریم بیرون شام بخوریم. شام هم بیش از اندازه 
گرون تموم شد و مجبور شدیم تا خونه پیاده برگردیم. 
نداریم و مجبور  افتاد که برق  وقتی رسیدم خونه یادم 

شدم چند تا شمع روشن کنم.
این که اصل داستان چیه، مهم نیست. برداشت، نحوه 

برخورد و شکل ارائه شما مهمه!

بعضی ها فکر می کنند اگر کسی زمین خورد 
باید روی او بایستند

 تا قدشان بلندتر شود.

موفقیت کلید شادی نیست، بلکه شادی کلید 
موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست 

بداری، موفق خواهی بود.

مرا ببر از این دیار به شهر خالی از گناه
به کوچه های بی کسی از آشیانه سیاه

مرا ببر به راه دور به سرزمین سوت و کور
به دشت تشنه غروب به خاک پاک بی غرور

جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی ندارد
نبودنت را انتخاب کن

اینگونه، به بودنت احترام گذاشته ای . . .

خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تا
هر رنجی به رحمت، هر غصه ای به شادی 

هر بیماری به سالمتی مبدل گردد

بدون شک افرادی که به مهارت همدلی دست یافته اند 
شد،  خواهند  برخوردار  مناسب تری  فردی  بین  روابط  از 
در  بیشتری  احترام  و  شوند  می  محبوب تر  دیگران  بین 
بهتر  احساس  مزایا  این  به  اگر  کنند.  می  جامعه کسب 
درونی نسبت به خود را نیز اضافه کنیم، تاثیر همدلی را 
در افزایش رضایت از زندگی در خواهیم یافت. منظور از 
همدلی توانایی فرد در درک احساس، هیجانات و افکار 
دیگران است. به بیان ساده تر میزان همدلی شما نشانی 
از آن است که چقدر می توانید خودتان را جای دیگران 
بگذارید، درد آنها را بفهمید و در بهبود شرایط شان کوشا 
باشید. اگر چه جنبه هایی از این احساس و درک انسانی 
در قالب خصوصیتی- شخصیتی تا پیش از سنین جوانی 
ادراک  و  احساس  این  ابراز  چگونگی  گیرد،  می  شکل 
همچنین گسترش و پخته تر کردن آن، مهارتی است که 
بهترین زمان برای کسب کردن آن در سنین جوانی است. 
رفتار همدالنه را از خانواده خود شروع کنید. برای اعضای 
خانواده خود وقت بگذارید و به حرف آن ها گوش کنید. 
در این بین سالمندان را فراموش نکنید. آنها نیاز به توجه 
و زمان بیشتری دارند. کمک و سرزدن به اقوام نیازمند و 
سالمند، حتی اگر نسبت نزدیکی با شما ندارند، نه تنها از 
نظر دینی و اخالقی پسندیده است که احساس رضایت 

درونی شما را نیز باال می برد.

برای دیگران وقت بگذارید: هر دوستی مانند نهالی 
ترین  مهم  است.  رسیدگی  نیازمند  رشد  برای  که  است 
رسیدگی مورد نیاز در دوستی؛ زمان است. پس آن را از 
 خانواده، دوست و هر کسی که می توانید رابطه همدالنه ای

 با او برقرار کنید دریغ نکنید.

بیشتر بشنوید؛ گوش همه از نصیحت پر است: 
در اکثر مواقع افراد راه درست را می دانند. آنچه انسان ها 
دردهاست.  گذاشتن  اشتراک  به  دارند  نیاز  شدت  به 
گذاشته  میان  در  همدل  افراد  با  آنکه  از  پس  دردها 
می شوند، قدرت خود را از دست می دهند. پس اجازه 
بدهید دیگران دردهایشان را مطرح کنند. اگر راهنمایی 
نظرتان  در  دارید،  اعتقاد  آن  درستی  به  که  کارگشایی، 
ای،  کلیشه  توصیه های  از  اما  دهید.  ارائه  را  آن  هست 
تکراری و نصیحت که نتیجه ای جز خستگی و آزردگی 

طرف مقابل تان ندارد، خودداری کنید.

جامعه  افراد  تنوع  درک  باشید:  نداشته  تعصب 
تعامالت  امکان  دیگران  مخالف  نظرات  تحمل  و 
همچنین  و  برد  می  باال  را  اجتماعی تان  سازنده 
عالوه بر ایجاد همدلی با قشر گسترده ای از جامعه، 
کند.  می  وسیع  زندگی  در  را  دیدتان  و  تجربیات 
معنای  به  مخالف  عقیده  یک  شنیدن  نکنید  فراموش 

نیست. آن  پذیرفتن 

دیگران  مشکالت  حال  درعین  و  نکنید  اغراق 
شنیدن  از  پس  افراد  از  برخی  نشمارید:  کوچک  را 
گیرند  قرارمی  تاثیر  تحت  آنچنان  دیگران  مشکالت 
ابراز  با  و  کنند  کنترل  را  خود  احساسات  توانند  نمی  که 
 هیجانات شدید مانند گریه کردن و سخنان ناامید کننده ،

 بر مشکل فرد می افزایند. از سوی دیگر ، گروه دیگری از 
 انسان ها فکر می کنند با ساده جلوه دادن مشکل می توانند

 از درد روانی فردی که دچار آن مشکل شده است بکاهند. 
مسئله  که  »این  مانند:  جمالتی  از  استفاده  با  افراد  این 
تری بزرگ  خیلی  دردهای  »دیگران   ، نیست.«   مهمی 

چه  داشتی  را  من  مشکالت  اگر  »پس  یا  دارند«،    
می کردی؟« نه تنها از درد طرف مقابل کم نمی کنند که 
احساس مثبتی که به واسطه درد دل کردن و همدلی ایجاد 

می شود هم از بین می رود.

او  به  را  مقابل  طرف  هیجانات  و  احساسات 
انعکاس دهید: این انعکاس هم به صورت کالمی و هم 
در چهره و رفتار شما می تواند جلوه گر شود. تغییر چهره و 
لحن شما متناسب با موضوع مطرح شده توسط افراد باشد 
همچنین انعکاس کالمی احساسات آنها با جمالتی مانند: 
»می فهم که چقدر این موضوع برایت درد آور بود«، »معلوم 
است که رفتار این آدم خیلی تو را عصبانی کرده« راه را برای 

یک رابطه همدالنه و درک متقابل باز می کند.

شما  نظر  از  و  واقعیت  در  مسئله  نیست  مهم 
درک  در  مسئله  اهمیت  است،  بزرگ  چقدر 
معیار  آن است:  از  تان  مقابل  و احساس طرف 
اهمیت مشکل، شما نیستید؛ بلکه ادراک طرف مقابلتان از 
موضوع است. این موضوع را در نظر بگیرید که هر فرد 
با توجه به فضای خانوادگی، اعتقادات، شخصیت و میزان 
رشد یافتگی اش، نگرانی ها و اولویت های متفاوتی دارد، که 
این نگرانی ها از نگاه شما ممکن است کامال بی اهمیت به 
نظر برسد. یادتان باشد هدف ما همدلی با انسان هاست نه 
برآورد اهمیت مشکالتشان و برای این موضوع کافی است 
به احساس و هیجانی که فرد به واسطه این مشکل تجربه 

می کند و به شما انتقال می دهد توجه کنید.

مراقب خود و سالمت روانی تان باشید: برای اینکه 
ظرفیت  روحی  نظر  از  و  کنید  کمک  دیگران  به  بتوانید 
ارتباط مناسب و همدلی با آن ها را داشته باشید، پیش از هر 
چیز باید از سالمت روحی وجسمی کافی برخوردار باشید. 
گروهی از فعالیت های همدالنه مانند کمک به افراد دارای 
مشکالت روانی حاد یا کمک به افرادی که دچار نقایص 
ذهنی و جسمی شدید هستند با شرایط روحی و شخصیتی 
برخی از افراد سازگار نیست و شرکت در این فعالیت ها نه 
تنها کمکی به افراد آسیب دیده نخواهد کرد، که خود فرد را 

نیز با مشکالت روحی جدی روبه رو می کند.
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ژئو ممبران

09153637917 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  

غفاری )آوینی(  - 72 متری - سند آزاد 
نورگیر- دارای حق مرغوبیت در زمان 

ثبت نام - دارای ویو و چشم انداز عالی 
 امکانات فول - پکیج- کف سرامیک

 کابینت ام دی اف - کمد دیواری
لوستر- دیوار کاذب ام دی اف جلو در 
ورودی - شیشه دو جداره - ساختمان 
دارای دو آسانسور - دارای پارکینگ 
مسقف و درب ریموت دار- تراس 

ضمنا با توجه به سند آزاد می توان از
 70 میلیون وام مسکن نیز استفاده کرد 
جهت هماهنگی برای بازدید لطفا با شماره 
09156660728 تماس حاصل فرمایید

واحـد آپارتمـان فروشی 

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 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

فروشگـاه 
پـارس پـرداز
فروش اقساطی لپ تاپ، 

تبلت و سیستم 
) ارسال رایگان 

 به سراسر استان( 
بیرجند- بیست متری اول 

شرقی مدرس
 پالک 16

09357787955
سلطانی

بازیابی اطالعات فوق تخصصی و تعمیر هارد  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- فاطمی

با کادری مجرب و کارآزموده آماده ارائه خدمات به کلیه ارگان های دولتی و خصوصی می باشد.
قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم

 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

دعوت به همکاری از بین آقایان 
متقاضی برای کار در دفتر بیمه 

09908878433
به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت انجام 

امور بانکی )کارت خوان ( نیازمندیم. 
طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203 

32233854 - 32236199

به چند نفر نیروی آقا و خانم 
آشنا به کامپیوتر جهت کار در 

انتشارات 
) تایپ و تکثیر ( نیازمندیم. 
تلفن تماس: 32342019

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست    09155614521 - زارع
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 راهیابی ورزشکاران جوان دارت خراسان جنوبی 
به اردوی تیم ملی 

علیزاده،  ابوالفضل  بیگمی،  آتنا  جنوبی؛  خراسان  دارت  تیم  جوانان 
دارت  ملی  تیم  اردوی  اولین  به  آبادی  علی  پوریا  و  خادم  مهدی 
کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  شدند.به  دعوت  کشور  جوانان 
ورزش و جوانان خراسان جنوبی با دعوت رسمی سرمربی تیم ملی 
دارت جوانان کشور، جوانان تیم دارت خراسان جنوبی؛ آتنا بیگمی، 
ابوالفضل علیزاده، مهدی خادم و پوریا علی آبادی به اولین اردوی 
تیم ملی دارت جوانان کشور دعوت شدند.تیم دارت خراسان جنوبی 
به اولین اردوی تیم ملی دارت جوانان که پس از برگزاری قهرمانی 
جهان در ژاپن از ۲۳ تا ۲۶ اذر ماه در مجموعه شهید کشوری تهران 
برگزار می شوند اعزام خواهند شد تا زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین 

کرده و مسابقات درون اردویی را برگزار کنند.

 »یادبودجان باختگان حادثه اشترانکوه«

خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  استان  ورزشی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیات  جنوبی، 
های  باشگاه  و  بیرجند  شهرستان  کوهنوردی  هیات  مشارکت 
علیرضا  مرحوم  محترم  خانواده  حضور  با  شهرستان  کوهنوردی 
عاملی؛ صعودی مشترک و مراسم«یادبود« همنوردان متوفی در 
قله  به  صعود  با  جمعه  روز  هفتمین  مناسبت  به  را  )اشترانکوه( 

بنددره برگزار شد.  انتهای جاده  قوچ دره میرک 

تنها هدف استقالل در فصل نقل و انتقاالت

تنها یک هدف  انتقاالت  و  نقل  استقالل در فصل  خبر ورزشی- 
دنبال می کند.در حالی که هنوز فصل نقل و انتقاالت آغاز نشده 
استقالل  که  بازیکنانی  مورد  در  زیادی  های  زنی  گمانه  است، 
استقالل  حال  این  است.با  منتشر شده  دارد  آنها  به جذب  تمایل 
تنها  خود  لیست  به  کریمی  و محسن  برزای  بهنام  بازگرداندن  با 
یک مهاجم خارجی جذب خواهد کرد و کار این تیم خیلی زود در 
پایان خواهد رسید.گفته می شود شفر شخصا  انتقاالت به  نقل و 
با مهاجم مورد نظر خود توافق کرده است و او به زودی به ایران 

می آید تا قرارداد خود را به امضا برساند.

پسته کوهی، مکملی
 برای داروهای افسردگی

بهداشت  سازمان  اعالم  بر  بنا  جم-  جام 
به  تبدیل  سال ۲0۲0  در  افسردگی  جهانی، 
به  توجه  با  شود.  می   جهان  بیماری  دومین 
چنین گستره ای، محققین در تالش هستند 
تا روش های دارویی و غیردارویی جدیدی را 

در  کنند.  کشف  بیماری  این  بر  غلبه  برای 
را  کوهی  پسته  ایرانی،  محققین  رابطه،  این 
داروهای  مکمل  و  طبیعی  دارویی  به عنوان 
پسته کوهی  افشره  آزموده اند.  شیمیایی 
درکنار داروی فلووکسامین عالوه بر  کاهش 
بی حرکتی،  استرس  با  شده  القاء  افسردگی 
بافت  در  آنتی اکسیدانی  شرایط  بهبود  باعث 

هیپوکمپ مغز می  شوند.

جام نیوز- هنگامی که تعداد پالکت ها کمتر ازحدعادی است، روند 
لخته شدن خون به خوبی صورت نمی گیرد، که اغلب به خونریزی 
بیش ازاندازه وکبودی منجرمی شود.کبودی ها در نتیجه آسیب دیدگی 
یک یا چند رگ خونی به واسطه یک جراحت پوستی شکل می گیرند. 
گاهی اوقات کبودی ها بدون دلیلی مشخص ظاهر می شوند. در این 
میان، کم خونی یکی از مواردی است که می تواند به کبودی منجر شود.

کبودی های بی دلیل برای نوع خاصی از کم خونی شایع هستند، که 
به نام کم خونی آپالستیک شناخته می شود. کم خونی آپالستیک یک 
شرایط پزشکی است که نه تنها به واسطه تعداد کم گلبول های قرمز، 
بلکه تعداد کم گلبول های سفید و پالکت ها تعریف می شود. هنگامی 
که تعداد پالکت ها کمتر از حد عادی است، روند لخته شدن خون به 
خوبی صورت نمی گیرد، که اغلب به خونریزی بیش از اندازه و کبودی 

منجر می شود. در صورتی که کم خونی آپالستیک به واسطه شیمی 
درمانی یا پرتودرمانی برای درمان سرطان شکل گرفته باشد، زمانی که 
این روش های درمانی پایان یابند، کم خونی بهبود خواهد یافت.اگر 
بارداری دلیل کم خونی آپالستیک است، با پایان این دوران، کم خونی 
نیز بهبود می یابد. اگر پس از تولد نوزاد هیچ بهبودی در این شرایط 

مشاهده نشد، مصرف داروهای دیگر با تجویز پزشک نیاز خواهد بود.

آیاکمخونیبهشکلگیریکبودیمنجرمیشود؟

3 ادویه ای که در زمستان
 باید مصرف کنید

غذاها  به  دادن  برطعم  عالوه  ها  مهر-ادویه 
سالمت  برای  هم  متعددی  خواص  دارای 
ها  ادویه  این  از  برخی  به  ادامه  در  هستند. 
شود.1-زردچوبه:  می  اشاره  شان  خواص  و 
روز  هر  زردچوبه  و  شیر  لیوان  یک  نوشیدن 

صبح در زمستان موجب تقویت سیستم ایمنی 
ها  عفونت  از  بسیاری  از  را  و شما  تان شده 
دور نگه می دارد.۲-دانه شنبلیله: دانه شنبلیله 
می  که  است  خواص ضدویروسی  از  سرشار 
را  گلودرد  و  زکام  عامل  های  ویروس  تواند 
دارای  ادویه  این  هندی:  کند.۳-جوز  نابود 
که  است  ای  قوی  ضدباکتریایی  خواص 

سیستم ایمنی را تقویت می کند. 

 آزمایش هایی که خانم ها
 باید انجام دهند

سالمت نیوز- هدف از همه اقدامات مراقبتی این 
است که بتوان سالمت زنان را ارتقا بخشید و در 
مواقع خطر طول عمر یک خانم را با تشخیص 
معاینه  لگنی:در  معاینه  داد.1.  افزایش  زودرس 
لگنی پزشک می تواند به اندازه رحم، وجود توده 

در واژن، وضعیت دهانه رحم، اندازه تخمدان ها 
تا حدودی دست یابد و در صورتی که در معاینه 
احساس شود، روش های تشخیصی  مشکلی 
دیگر درخواست کند-۲. سونوگرافی:هر خانم بهتر 
است سالی یکبار برای انجام سونوگرافی از رحم و 
تخمدان ها اقدام کند-۳. پاپ اسمیر:پاپ اسمیر 
عالوه بر تشخیص نوع عفونت، نوع سلول ها و 

تغییرات آنها را هم در دهانه رحم است .

غذاهای سمی و کشنده، اما بسیار رایج!

که  غذاهایی  از  بسیاری  خبرنگاران-  باشگاه 
همین  به  نیستند.  سالم  کنیم  می  مصرف  ما 
علت است که هر روز شاهد ظهور بیماری های 
ناشناخته و جدید هستیم. 1  تخم مرغ خام و یا 
نیم پخت:تخم مرغ می تواند یک غذای کشنده 
باشد. سال های زیادی است که سالمونال یکی از 

شایع ترین بیماری های منتقل شده از راه غذا است 
و بیش از ده ها میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده 
است. سالمونال باکتری است که از راه تخمدان 
پرنده آلوده وارد تخم آن ها می شود. ۲ - شیر خام 
و آبمیوه های شرکتی:گاوها بسیار مستعد بیماری 
هستند و شیر آن ها به سرعت دچار بیماری و 
میکروب می شود. بنابراین روش پاستوریزه کردن 
برای پاک کردن بیماری ها در نظر گرفته می شود.

با باال رفتن سن به چه ویتامین هایی 
نیاز داریم؟

الو دکتر-  کلسیم: واقعا هیچ دلیلی نباید وجود 
داشته  کلسیم  کمبود  مردم  که  باشد  داشته 
تر  قوی  در  خود  نقش  برای  کلسیم  باشند. 
ساختن استخوان های شما شناخته شده است-     
ویتامین D: این ماده مغذی که توسط بدن و 

از دریافت نور خورشید ساخته می شود، به شما 
کمک می کند تا کلسیم و فسفر را جذب کنید-

ویتامین B۱۲: این ویتامین برای حفظ سلول 
های خونی و سلول های عصبی سالم ضروری 
است-ویتامین C: پرتقال و فلفل قرمز و سبز، 
همراه با سایر سبزیجات و میوه ها این ویتامین را 
به بدن می رسانند-ویتامین B۶: این ویتامین به 

متابولیسم و سیستم ایمنی شما کمک می کند.

آتش سوزی در خیابان مهزیار بیرجند

مدیر روابط عمومی آتش نشانی با اعالم خبر 
آتش سوزی در خیابان مهزیار شمال شهر 
عنوان کرد: ستاد فرماندهی1۲۵ آتشنشانی 
بیرجند و  آتش نشانان از ایستگاه سلمان به 
موقعیت حادثه اعزام و حریق رو اطفا نمودند.

امیرآبادیزاده افزود: طبق کارشناسی های اولیه 
مسکونی  واحد  آبگرمکن  از  حریق  کانون 
شروع شده وبا رسیدن بموقع آتش نشانان به 
محل از پیشرفت آتش جلوگیری شده است.

به گفته وی خوشبختانه این حادثه خسارت 
جانی نداشته است

کشف  هزار و 538 عدد قرص غیرمجاز در بشرویه 

 جانشین انتظامی شهرستان بشرویه از کشف هزار و ۵۳8 عدد قرص 
غیر مجاز در این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 
پلیس ، سرگرد »مهدی میرزایی« در تشریح این خبر گفت: با کسب 
خبری مبنی بر نگهداری قرص های غیر مجاز در سطح شهرستان 
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود : 
مأموران با انجام اقدامات اطالعاتی ونامحسوس محل های مورد 
نظر راشناسایی وپس از کسب مجوز قضایی طی دو مرحله اقدام به 
بازرسی از محل های شناسایی شده کردند که در بازرسی از محل 

های مورد نظر هزار و ۵۳8 عدد قرص غیر مجاز کشف شد . 
جانشین انتظامی شهرستان بشرویه تصریح کرد: دراین رابطه دو نفر 

دستگیر وپس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شد.

قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر با 134 کیلوگرم تریاک در بیرجند دستگیر شد

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سردار »مجید شجاع«فرمانده انتظامی استان خراسان 
جنوبی در رابطه با این خبر اظهار داشت :با دریافت اطالعاتی مبنی بر فعالیت یکی از قاچاقچیان 
حرفه ای مواد مخدر در اطراف شهرستان بیرجند ،شناسایی محل فعالیت و اختفای این فرد در 
دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت . وی بیان داشت:مأموران 
پس از شناسایی محل های تردد متهم تحت تعقیب،نامبرده را هنگامی که قصد داشت با یک 
دستگاه پیکان وانت حامل ضایعات اقدام به جابجایی مواد مخدر کند در بلوار مسافر شهرستان 
بیرجند دستگیر کردند که در بازرسی از خودرو ۶8 کیلوگرم تریاک کشف شد .فرمانده انتظامی 
استان خراسان جنوبی در ادامه افزود :با هماهنگی مقام قضایی مخفیگاه قاچاقچی دستگیر شده 
بازرسی شد که از مخفیگاه وی نیز ۶۶ کیلوگرم تریاک کشف شد . سردار شجاع تصریح کرد : در 
مجموع این عملیات 1۳4 کیلوگرم تریاک کشف ،یک دستگاه خودرو توقیف شد و متهم دستگیر 

شده پس از تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد .

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

کار خوب اتفاقی نیست

نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک170
شماره تماس: 09361113580 -09155600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
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

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

امداد باطری سپهر
تحویل و تعویض باطری 
در منزل و محل کار )بدون 

هزینه( قبول حواله از فروشگاه 
شهرداری برای همکاران 

محترم شهرداری ، آتش نشانی 
و سازمان های وابسته

تست دینام و باطری و 
استارت رایگان 

 32220423
09361779359

ط
 نقـد و قسـ

ی پور
حقیق

کدکالس
خودرو

رنگ های شرح خودرو
قابل عرضه

پرداخت های بهای کارخانه
قانونی والزامی

قیمت مصوب 
فروش

حداقل مبلغ 
پیش پرداخت

مدت بازپرداخت 
و نرخ بهره

موعد
تحویل

کدبرنامه فروش 
کارخانه

پژو پارس سال 28232
بنزینی

سفید
 مشکی 
نقره ای 
خاکستری

12ماهه 309,442,57362,192,427371,635,000190,000,000%20
18 ماهه %21
24 ماهه %22

فوری
85527

پژو پارس سال 28317
دوگانه سوز

320,286,75163,893,249384,180,000200,000,00085528

جدول شرایط فروش اعتباری محصوالت ))پژو پارس سال بنزینی(( و ))پژو پارس سال دو گانه سوز(( – آذر96
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استانداردر جلسه ستاد راهبری مدیریت 

اقتصاد مقاومتی استان در سرایان عنوان کرد :

مدیران  پروژه های اقتصاد
مقاومتی  را اجرایی کنند 

گروه خبر-استاندار خراسان جنوبی گفت: مدیران 
اختیار  در  که  مالی  منابع  به  توجه  با  شهرستانی 
دارند پروژه های اقتصاد مقاومتی که دارای ماهیت 
توسعه ای است را در این شهرستان اولویت بندی و 

اجرایی کنند. مروج الشریعه در جلسه ستاد راهبری 
مدیریت اقتصاد مقاومتی استان در سرایان به تغییر 
و  کرد  اشاره  آینده  سال  بودجه  در  دولت  رویکرد 
اظهار کرد: با توجه به این امر الزم است که مدیران 
با  تغییرات  این  گرفتن  نظر  در  با  نیز  شهرستانی 
استفاده از منابع داخلی در راستای رسیدن به اهداف 
مورد نظر تالش کنند. وی جلوگیری از خروج منابع 
مالی از استان را مورد تاکید قرار داد و افزود: یکی 
از مواردی که باید در نظر گرفت جلوگیری از خروج 
آنها در توسعه  به کارگیری  استان و  از  منابع مالی 
استان و شهرستان است. وی استفاده از منابع بانکی 
برای توسعه زیرساخت ها را از رویکردهای جدید 
بودجه ای در سال آینده ذکر کرد و اظهار داشت: 
تغییراتی که در این زمینه صورت گرفته نقطه عطفی 
است که رخ داده وامیدواریم در تالشی همه جانبه 
که از سوی دولت و مجلس صورت می گیرد شاهد 

رسیدن به اهداف اقتصادی دولت باشیم.

توسعه همه جانبه استان بدون همراهی 
جریان های سیاسی قابل انجام نیست

غالمی-استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم 
بزرگترین سرمایه در نظام مقدس جمهوری اسالمی 
محسوب می شوند گفت: از این رو باید برای تعالی و 
پیشرفت همه مردم استان، دست در دست یکدیگر 
گذاشته و  استان و شهرستان خود را در مسیر توسعه 
با  دیدار  در  الشریعه  مروج  دهیم.  قرار  جانبه  همه 
حامیان دولت در سرایان با تاکید بر اینکه من برای 
خود هیچ وظیفه ای باالتر از اجرایی کردن منشور 7 
صفحه ای دوباره ایران و محقق ساختن برنامه های 
دولت تدبیر و امید قائل نیستم اظهار کرد: شایسته 
مخصوصًا  استان  کل  مدیران  و  مسئوالن  است 
عهده  بر  مسئولیتی  حاکمیت  راس  که  کسانی 
دارند در راستای اجرایی کردن منشور دوباره ایران 
رئیس جمهور اقدامات جدی تری صورت دهند.وی 
تشکیل اتاق فکر در شهرستان را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: شما باید به عنوان اتاق فکر شهرستان با 
تشکیل جلسات هفته ای و با تفکر مسائل را احصاء 
و آنها را برای مرتفع شدن به فرماندار و استاندار ارائه 
کنند زیرا زمانی توسعه و پیشرفت صورت می گیرد 
که همه با هم به دور از سالیق سیاسی برای توسعه 
شهرستان سر یک میز بشینیم و تصمیم گیری  می 
کنیم  و وقتی از جلسه توسعه شهرستان خارج شدیم 

با قدرت مشی سیاسی خودمان را دنبال کنیم.

میزان تلفات شبکه برق 
در استان ۸ درصد است

تسنیم-معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
در  برق  شبکه  تلفات  میزان  استان  برق  نیروی 
خراسان جنوبی را حدود ۸ درصد عنوان کرد و گفت: 
نیز۲7۱.۱ مگاوات در سال جاری  استان  بار  پیک 
است.منصوریان در آیین اختتامیه  ارزیابی نظارت 
عالیه شرکت توانیر به تعداد پنل خورشیدی در استان 
اشاره کرد افزود: درحال حاضر ۲0 نیروگاه متصل به 
شبکه در قالب خرید تضمینی به ظرفیت ۲70 کیلو 
وات و 56 نیروگاه متصل به شبکه به ظرفیت ۲۲0 
کیلو وات در قالب طرح یارانه بالعوض احداث شدند.

سهمیه جو مدت دار در نهبندان 
جوابگوی دامها نیست

صدا و سیما-توزیع جو مدت دار در نهبندان فقط 
۲5 درصد نیاز دام دامداران این شهرستان را تامین 
می کند. مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: توزیع 
594 توزیع جو مدت دار بین دامداران این شهرستان 
آغاز شده است که این سهمیه جوابگوی نیاز دامها 
نیست. محمد مالکی با بیان اینکه تخصیص سهمیه 
در مراحل بعدی نیاز شهرستان را جبران خواهد کرد 
افزود: خشکسالی ۱۸ ساله و فقر مراتع مشکالت 
زیادی برای دامداران ایجاد کرده است که دولت با 
تخصیص جو و علوفه ی یارانه ای می تواند بخشی 
دامداران  از  کند.جمعی  برطرف  را  مشکالت  از 
نهبندانی نیز معتقدند حمایت های دولت، دامها را 
تا قبل از رسیدن بهار آینده سرو پا نگه خوهد داشت.

در  همایش هم اندیشی ائمه جماعات، علما و معتمدین شیعه و اهل سنت مطرح شد

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

پروژه های اشتغال و محرومیت زدایی سپاه در شهرهای مرزی استان اجرایی می شود

اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال روستایی

بیرجند »پاک ترین« مرکز استان کشور  
گروه خبر-مدیرکل محیط زیست استان خراسان جنوبی گفت: کیفیت هوای ۱6 مرکز استان کشور در شرایط پاک قرار گرفت که بیرجند با شاخص ۲4 
پاک ترین مرکز استان کشور نام گرفت. پرویز آرامنش اظهار کرد: کیفیت هوای ۱6 مرکز استان کشور در شرایط پاک قرار گرفت که بیرجند با شاخص 
۲4 پاک ترین مرکز استان کشور نام گرفت.مدیرکل محیط زیست استان گفت: بر این اساس تبریز با شاخص ۱55 آلوده ترین مرکز استان کشور است.

ری
 اکب

س:
عک

مردم نامحرمان جلسه 
بودجه استانداری
مهر آیین- دو روز پیش یعنی ۲3 آذر رسانه ها به نقل از 
بهاری مدیر کل روابط عمومی و بین الملل  استانداری 
 در شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های
 اجرایی استان خطاب به روابط عمومی سازمان ها
نوشتند : » جایگاه خبرنگاران و اصحاب رسانه باید 
برای مراسم گوناگون حفظ شود و در نزدیکترین 
و در دسترس ترین مکان به خبر قرار گیرند  .« 
طوری  باید  جلسات  بود  افزوده  همچنین  وی 
نگهبانی  در  پشت  از  خبرنگاران  که  شود  برگزار 
دقیقه   ۸:37 ساعت  شنبه   5 بامداد  اما  برنگردند، 
از  جنوبی  خراسان  آوای  خبرنگار  که  هنگامی 
در  دولت  حوزه  خبرنگاران  ویژه   گروه  طریق 
ی الیحه  بررسی  جلسه  فوری  برگزاری   جریان 
بودجه سال 97 استان قرار گرفت و به سرعت برق 
خود را به دروازه کاخ استانداری رساند تا پاسخی برای 
سواالت متعدد خوانندگان خود درباره بودجه استان 
پرشتاب  مدیران  دنبال  به  خواست  می  بیابد.وقتی 
ایست  فرمان  با  شود  استانداری  وارد  ها  سازمان 
نگهبانی استانداری از همراهی کاروان مدیران باز 
ماند، چرا که به فرموده کارمند محترم: فقط خبرنگار 
صدا و سیما اجازه ورود را دارد. چند لحظه بعد در 
گروه تلگرامی فوق الذکر اعالم شد جلسه لغو شده 
است. این در حالی بود که مدیران استان همچنان 
جلوی چشم خبرنگاران به سوی ساختمان استانداری 
رژه می رفتند! نکته شگفت آور تر آنکه عکس های 
جلسه ادعایی لغو شده ! چند ساعت بعد روی همان 
خراسان  آوای  روزنامه  شد.  بارگذاری  ویژه  کانال 
جنوبی خوانندگان محترم را برای اطالع بیشتر از 
محتوای جلسه به بخش های خبری صدا و سیمای 
استانی ارجاع می دهد و دو نکته را متذکر می شود: 
۱-خبرنگاران رسانه ها با رفتار های اینگونه ناآشنا 
رفتاری ها عادت  این کژ  به  نیستند و حاال دیگر 
کرده اند و خیلی کسرشان شان! نمی شود و بازنده 
از قبل معلوم است که کیست ؟  اینگونه کردارها 
۲- حداقل انتظار این بود که کارکنان حوزه های 
گوناگون استانداری احترام به سخن مدیران بلند پایه 
دستگاه خود را حفظ می کردند و فقط چند ساعت 
پس از سخنان مدیر کل روابط عمومی، کاری در 
نقطه مقابل نظر وی انجام نمی دادند و شان سازمان 
خود را زیر سوال نمی بردند. دغدغه این روزنامه البته 
حضور در چنین جلساتی نیست .حاال این سوال از 
طرف مردم وجود دارد که پشت صحنه جلسه بودجه 
قرار است چه اتفاقی بیافتد که روزنامه ها به عنوان 

نمایندگان مردم نباید از آن مطلع شوند؟! 

کلیات احداث بوستان ۴۸ هکتاری 
نشاط بیرجند تصویب شد

احداث  کلیات  گفت:  بیرجند  خبر-شهردار  گروه 
بوستان 4۸ هکتاری این شهر با عنوان »نشاط« در 
نشست علنی شورای شهر تصویب شده است. جاوید 
بوستان  این  احداث  تشریح  در  پنجشنبه  شامگاه 
اظهار داشت: کلیات این پروژه در نخستین نشست 
علنی شورا پس از معارفه رسمی به تصویب اعضای 
این  بیرجند رسیده است. وی گفت:  شورای شهر 
پروژه 4۸ هکتار وسعت و در دو سمت بلوار پیامبر 
اعظم)ص( واقع شده و ۱6 کیلومتر طول دارد. جاوید 
یادآور شد: از ویژگی های دیگر این بوستان، اتصال 
به وسعت 39 هکتار  بوستان جنگلی شهر  به  آن 
است که انتهای همه پیاده روی ها به این بوستان 
بوستان  این  در  می توان  و  می شود  ختم  جنگلی 
را  گردشگری  و  اقامتی  تفریحی،  زیرساخت های 
برای شهروندان ایجاد کرد. شهردار بیرجند افزود: 
این پروژه پس از تصویب قطعی در شورای شهر در 
دو فاز، عملیات اجرایی آن شروع و تکمیل می شود .

بیشتر مصدومان ضایعه نخاعی به علت 
تصادف در استان کودکان هستند

هزار  تا ۱00   ۸0 ساالنه  رانندگی  حوادث  کاری- 
معلول به جامعه تحمیل می کند. این رقم بسیار 
باالیی است که مشکالت عدیده ای را در جامعه 
برای شخص و جامعه و دولت به وجود می آورد. 
مدیرکل بهزیستی استان در این باره در گفتگو با 
خبرنگار آوا گفت: تعداد معلوالن ضایعه نخاعی استان 
۲44 نفر که ۱04 نفر در اثر تصادف دچار این مشکل 
شده اند.علی عرب نژاد با بیان اینکه  از این تعداد 
۸5 درصد کودکان زیر ۱5 سال هستن افزود: تعداد 
معلوالن در اثر سانحه نزدیک به ۱500 نفر است که 
بیشترین فراوانی در بازه سنی 35-۲9 سال  هستند و 
75 درصد آنها را مردان شامل می شود.وی با اشاره به 
اینکه بیشترین  درصد معلولیت های ناشی از تصادف 
این  داد: 35 درصد  ادامه  شامل کودکان می شود 

معلولیت ها شامل کودکان 6 تا ۱0 سال می شود.

۱.7 میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای 
مسکونی مناطق زلزله زده   نیاز است

)ع( گفت: ۱.7  الرضا  انصار  سپاه  تسنیم-فرمانده 
مسکونی  واحدهای  تکمیل  برای  تومان  میلیارد 
دوم  سرتیپ  سردار  است.  زلزله زده   نیاز  مناطق 
پاسدار علی قاسمی در شورای عالی بسیج  استان 
خراسان جنوبی اظهار کرد: زلزله کرمانشاه نسبت 
به زلزله های دیگر تلفات انسانی کمتر و خسارت 

مالی بسیار باالیی داشته است.  

* استاندا در سفر به شهرستان سرایان مورد استقبال 
امام جمعه، فرماندار و مسئوالن این شهر قرار گرفت 
با  گلزار شهدای،  در  ورود ضمن حضور  از  و پس 

خانواده شهید غالمحسین اصیل دیدار کرد.
* سرپرست اداره کل امور مالیاتی گفت: براساس 
دستورالعمل برای حمایت از واحدهای اقتصادی و 
تولیدی، فعاالن محترم اقتصادی تا پایان سال، اصل 
بدهی های مالیاتی خود را پرداخت کنند، از تقسیط 
بدهی و بخشودگی جرایم متعلقه بهره مند می شوند.

رایگان  های  دوره  برگزاری  از  بیرجند  بخشدار   *
آموزش حوله بافی سنتی در روستاهای بیرجند خبر 
به  هنرمندان  تولیدات  زمینه  این  در  گفت:  و  داد 

تضمینی از آنها خریداری می شود.

اخبار کوتاه

ماندگاری پرواز کیش ؛ وابسته به بودجه رفاهی سازمانها

هدف گذاری۱۵۰۰ نقطه در استان برای اکتشاف آب های ژرف  

فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه با بیان 
اینکه در دوسال گذشته در مرزهای خراسان 
رضوی و از امسال در مرزهای خراسان جنوبی 
مستقر شده ایم گفت: امسال برنامه های خوبی 
زدایی  محرومیت  و  اشتغال  بخش های  در 
گزارش  داریم.به  استان  مرزی  شهرهای  در 
منصوری  قدرت ا...  سرتیپ  سردار  تسنیم 
اظهار کرد: امسال برنامه های خوبی در بحث 
زیرساخت های  و  زدایی  و محرومیت  اشتغال 
وی  داریم.  استان  در  مرزی  شهرستان های 
با بیان اینکه در دو سال گذشته در مرزهای 
خراسان رضوی  قرارگاه ثامن االئمه مستقر 
جنوبی  خراسان  مرزهای  در  امسال  و  شده 
مرز  نگران  افزود:تنها  یافته ایم  استقرار 
افغانستان بودیم که امسال با استقرار قرارگاه 
سپاه اجازه شرارت به کسی نمی دهیم. فرمانده 
قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه گفت: سپاه به 
دستور رهبری برای جلوگیری از ناامنی ها در 
شد  مستقر  شرقی  شمال  و  شرقی  مرزهای 

 چون افغانستان مکان خوبی برای داعش است.
“بصیرت “ از شروط اولیه

 دینداری برای مسلمانان است

بیان  با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
ایجاد  به اسم مذهب جنگ  اینکه کسی که 
می کند پیرو هیچ مذهبی نیست گفت: دشمن 

برای ما دین و مذهب دیکته می کند که باید از 
خواب غفلت بیدار شویم و بصیرت از شروط 
اولیه دینداری برای مسلمانان است. عبادی نیز 

اظهار کرد: دشمن مسلمانان را به اختالف و 
تفرقه سرگرم می کند تا منابع مادی و معنوی 
را از دست آنها خارج کند. وی با تأکید بر اینکه 

علمای اسالم پیرو هر مذهبی که هستند باید 
از جان و ناموس مسلمانان دفاع کنند افزود: 
زبان ها  به  مذهبی  جنگ  عنوان  به  آنچه 

المذهبی  جنگ  گفت  می شود  دقیقاً  می آید 
را  اسالم  وقتی که یک مسلمان  است چون 
است. شناسی  اسالم  اولش  شرط  پذیرفت 

مجاهدت مخلصانه نیروهای
سپاه سبب برچیدن بساط

داعش در منطقه شد
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس 
مجاهدت  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان 
مخلصانه نیروهای سپاه سبب برچیدن بساط 
داعش در منطقه شد گفت: از اهداف آمریکا 
برقراری امنیت برای رژیم صهیونیستی، امنیت 
مسیرهای نفت و تجزیه کشورهای اسالمی 
است. مولوی نذیر سالمی نیز اظهار کرد: اگر 
چه امروز داعش در عرصه میدانی و نظامی با 
شکست مواجه شده است اما نباید از آرامش 
ایجادشده به جهت نابودی داعش غافل باشیم. 
وی با بیان اینکه اگر کشور روز به روز در حال 
ارگانها  دیگر  و  سپاه  با کمک  بوده  پیشرفت 
است اظهار کرد: ظرفیت هایی در کشورهای 
اسالمی وجود دارد و اگر سایه وحدت و خرد 
گیرد  قرار  استفاده  مورد  مسلمانان   جمعی 

وضعیت به گونه ای دیگر رقم می خورد.

 مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری از اختصاص ۱۲ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای حمایت از تولید و اشتغال در 
مناطق روستایی خبر داد.به گزارش مهر، احمد 
خوارزمی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح 
مشارکتی شرکت تعاونی توسعه و عمران آیسک 
با اشاره به این موضوع که طرح مشارکت مردم در 

راه اندازی واحدهای تولیدی در روستاها و مناطق 
محروم در راستای منویات مقام معظم رهبری 
مبنی بر اینکه »مردم باید باید وارد کار تولید 
شوند« کلید خورده است، افزود: مردم باید باور 
 کنند که می توانند یک تولیدکننده موفق باشند.
۱۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از 

تولید و اشتغال در مناطق روستایی

کارگاه  از  هایی  نمونه  برشمردن  ضمن  وی 
های تولیدی احداث شده در مناطق مختلف از 
تداوم طرح حمایت از تولید واشتغال در مناطق 
روستایی کشور با اختصاص اعتبارات ۱۲ هزار 
میلیارد تومانی دولت خبر داد وافزود: همه ما در 
قبال بیکاری جوانان مسئول هستیم.خوارزمی 
بر برند سازی تولیدات از همان ابتدای کار و 

استفاده از متخصصین تولید و بازاریابی تاکید 
کرد و افزود: با هر مسئولی که در راستای راه 
بشدت  کند  اندازی  سنگ  طرح  این  اندازی 
برخورد خواهد شد. وی تاکید کرد: به محض 
راه اندازی مجتمع در آیسک، زمین وتجهیزات 
قرار  بانک  قبول  مورد  وثیقه  عنوان  به  آن 
آزاد می گردد و  یارانه مردم  می گیرد و کارت 

از این لحاظ نگرانی وجود ندارد.
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری بر توجه ویژه به بحث اشتغال 
در بخش آیسک تاکید و آمادگی معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری را 
برای هرگونه حمایت از طرح های مشارکتی در 

ایجاد واحدهای تولیدی  اعالم کرد.

حسینی- مدیر شرکت سایه سیر شرق بیرجند 
و  داد  خبر  کیش  بیرجند  پروازهای  ادامه  از 
عنوان کرد: شنبه و سه شنبه این هفته پرواز 
حمایت  با  نیز  آن  از  پس  و  داشت  خواهیم 
تر  دقیق  مدیریت  با  استان  مردم  و  مدیران 

ادامه خواهد داشت.
بهمنش در گفتگو با آوا با بیان این که از دو 
هفته قبل با اعالم این خبر که پرواز کیش به 
زاهدان خواهد رفت، درخواست های متعددی 
از طرف مردم و مسئوالن داشتیم، ادامه داد: 

استاندار نیز پیگیر ماندن این پرواز در استان 
با اشاره به این که حتی این پرواز   بود. وی 
بلوچستان  و  سیستان  با  مشترک  تواند  می 
باشد، اضافه کرد: اگر هم مردم فقط برای این 
جا بخواهند باید پای کار باشند، ما انتظاری جز 
حمایت نداریم. به گفته وی این پرواز قیمتی 
طول  با  همجوار  های  استان  از  تر  پایین 
مسافت یکسان دارد.  مدیر شرکت سایه سیر 
شرق بیرجند هر پرواز خالی و یا نیمه خالی 
که انجام شود را، با ۲0 تا 40 میلیون تومان 

ضرر همراه دانست و افزود: تفاوت این حجم 
ضرر با استان های دیگر نیز به علت داشتن 
تور و حساب شدن هتل جز ضرر و زیان است.

نوید پرواز به شیراز و 
اصفهان و حتی خارج از کشور

بهمنش با تاکید بر این که در شان مردم این 
استان نیست که با وسیله نقلیه به مشهد و 
کرمان برای پرواز به کیش بروند، خاطرنشان 
کرد: اگر پرواز از استان خودمان انجام شود، 

عاله بر ارزان تر بودن آن، خطرات جاده ای 
نیز کاهش می یابد. وی از تغییر ساعت های 
پرواز برای راحتی مردم استان نیز خبر داد و 
یادآور شد: اگر این پرواز باقی بماند، پروازهای 
و  تبریز  حتی  و  شیراز  اصفهان،  به  دیگر 
نیز  را  کشور  از  خارج  به  سیاحتی  پروازهای 
شرق  سایه سیر  شرکت  مدیر  آورد.  خواهیم 
ویژه  به  مدیران  همکاری  خواستار  بیرجند 
آموزش و پرورش و نیروی انتظامی جمهوری 
مجموعه  هر  کرد:  اضافه  و  شد  اسالمی 

تفریحی  رفاهی  عنوان  با  ای  بودجه  دولتی 
برای  را  اگر آن  برای کارکنان خود دارد که 
پرسنل و در این پرواز بگذارد، از ما حمایت 
کرده است. بهمنش از انجام این کار توسط 
امامی مدیر عامل آب منطقه ای استان خبر 
داد و افزود: قول ها و تعهدات شفاهی از سایر 
مدیران نیز داشته ایم که اگر آن ها هم این 
کار را انجام دهند این پرواز نه فصلی ، بلکه 

دائمی خواهد شد.
)Ava.news13@gmail.com(

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی گفت: 
فناوری  پیشرفته ترین  جنوبی  خراسان  در 
اکتشافات برای آب های ژرف در حال انجام 
است و هزار و 500 نقطه در این راستا هدف 
گذاری شده و ارزیابی های زیادی انجام شده و 

به زودی در شرق کشور شاهد اتفاقات مهمی 
شورای  جلسه  در  بود.مروج الشریعه  خواهیم 
فرهنگ عمومی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
راه های پیشرفت مناسب و آنچه که منطبق 
بر تمدن مردم است باید بررسی شود که این 

راه ها چگونه می تواند استوار شود.
وی افزود: واقعیت این است که که وقت آن 
گویش ها  ارزش ها،  معرفی  در  که  رسیده  فرا 
و آداب خود را مطرح کرده و نحوه ارتباطات 
اجتماعی، اخالقی و فرهنگی خود را بازنگری 
ظرفیت های  همین  با  گفت:  کنیم.استاندار 
داشته  زیادی  فعالیت های  می توانیم  موجود 

باشیم که مدت 50 شب تعداد 50 مسجد را در 
شهر بیرجند بازدید کردم که باید گفت مساجد 
ظرفیت های مختلف و زیادی دارند که می توان 
از آنها بهتر از این استفاده کرد.وی اظهار کرد: 
امری  همواره  جامعه  امور  در  مردم  مشارکت 

بسیار مهم است و باید سالمت جامعه را ارتقا 
دهیم و دغدغه ها و راهبردهای دولت در سالم 
سازی جامعه جز با مشارکت و نقش آفرینی 
مردم موثر نخواهد بود که کانون های مساجد 
یکی از بهترین پایگاه ها است که می توان از آن 

به بهترین نحو استفاده کرد.
“فرهنگ” هویت یک ملت و زیربنای 

توسعه و پیشرفت جامعه است
بیان  با  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
اینکه غارت مالی و اقتصادی را می توان جبران 
از  اگر فرهنگ جامعه ای غارت شود  اما  کرد 
هویت  فرهنگ  گفت:  می شود  خالی  محتوا 

یک جامعه بوده و باید در برابر نفوذ و غارت 
فرهنگی دشمن از داشته های خود محافظت 
کنیم. عبادی نیز بیان اینکه رهبر معظم انقالب 
از شهر بیرجند به عنوان شهر دین و دانش نام 
برده اند افزود: باید این فرهنگ را با چنگ و 

 دندان در برابر غارت و ناتوی فرهنگ حفظ کرد.

نخستین جلسه شورای علمی مشورتی 
می شود برگزار  بیرجند  در  استان 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جلسات  مصوبات  اینکه  بیان  با  نیز  جنوبی 
زیادی  اهمیت  از  عمومی  فرهنگ  شورای 
علمی  شورای  اعضای  گفت:  است  برخوردار 
مشورتی خراسان جنوبی تعیین شده که هفته 
آینده نخستین جلسه شورای علمی مشورتی 

خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می شود.
محبی اظهار کرد: شورای نظارتی باید در کنار 

شورای فرهنگ عمومی تشکیل شود و شورای 
موردی هم از مواردی است که باید تشکیل 
شود که شورا نظارت بر نامگذاری اماکن در 
استان تشکیل شده که اعضای آن از استانداری 
هستند و نظارت برنامه ریزی بر شهرها و اماکن 

عمومی را دارند. محبی با بیان اینکه شورای 
نظارتی، بر انتخاب، نصب المان ها، مجسمه ها 
در داخل شهر نظارت دارد و نصب مجسمه ها 
نظارتی  از سوی شورای  با مجوز  باید همراه 
عمومی  فرهنگ  شورای  افزود:  باشد  استان 
باید در زمینه موارد اجتماعی در جامعه مطرح 
شود چراکه شبکه های اجتماعی با برنامه های 
خود کانون خانواده ها را احاطه کرده و شاهد 

شکل گیری زندگی های دیجیتالی هستیم.
خانه محله در 

مهرشهر بیرجند ایجاد می شود
از  تقویمی  اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  شهردار 

به  داد گفت:  ارائه خواهم  را  برنامه های خود 
ایجاد  بیرجند  مهرشهر  در  محله  خانه  زودی 
افتخار  جای  اینکه  بیان  با  می شود.جاوید 
است که برای مردم این استان و شهر بیرجند 
کاری در خور شأن انجام شود افزود: یکی از 
اولویت های مهم شهرداری انجام امور فرهنگی 
رفاهی  سازمان  گفت:  بیرجند  شهردار  است. 
امور  فرهنگی،  سازمان  عنوان  با  تفریحی 
که  است  یافته  تغییرنام  ورزشی  و  اجتماعی 
در این راستا برنامه هایی در حال انجام است.
رئیس دانشگاه بیرجند با بیان اینکه معضالت 
همه  دغدغه های  از  یکی  همواره  فرهنگی 
دانشجویان  افزود:  مسئوالن در جامعه است، 
دانشگاه بیرجند همواره پایش سالمت می شوند 
و در برنامه  ریزی فرهنگی برای جوانان باید از 
دانشگاه  به  از ورود  تا قبل  آغاز کرد  مدارس 

برنامه های فرهنگی دنبال شود.

شیوه  پیاده سازی برنامه ها یکی
از مشکالت جامعه محسوب می شود

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز گفت: 
برنامه ها  پیاده سازی  شیوه   از مشکالت  یکی 
است و همه برنامه ها را نباید به سمت آنچه 
که خودمان فکر می کنیم ببریم. صادقی اظهار 
داشت: اگر امروز حرف از معضالت اجتماعی 
و آسیب ها به میان می آید به گونه ای صحبت 
می شود که انگار ما مسئوالن هیچ کاره بوده 
و مشکالت خود به خود به وجود آمده است.

برگزاری جلسات شورای  به   نسبت 
فرهنگ عمومی در استان توجه شود

مسئول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی نیز در 
این نشست اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 
در مجموع ۲0 جلسه شورای فرهنگ عمومی 
در خراسان جنوبی برگزار شده که باید نسبت 

به این موضوع بیشتر توجه شود.

عکس:اکبری

عکس:گرگی
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امام صادق علیه  السالم  فرمودند:

إنّي َوا...  ما آمُُرُکم إالّ بِما نَأمُُر بِِه أنُفَسنَا فََعلَیُكم بِالِجدِّ و االِجتِهاِد

به خدا سوگند من شما را به چیزی فرمان نمی دهم مگر آن که خود را نیز بدان فرمان می دهم؛ 

پس بر شما باد که تالش و کوشش کنید.    )بحار األنوار ، ج 5 ، ص 79(

پزشکیان:برایرفعبیعدالتی
فقطمنتظرظهورامامزمان)عج(هستیم

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بی عدالتی در همه بخش ها وجود دارد، گفت: سال 
ها است در حال نگارش قانون هستیم، اگر حرف 
درست قانون شود و به خوبی هم اجرا شود مشکلی 
باقی نمی ماند، اما وقتی قانونی پس از شش روز 
نقض می شود حتما در جایی ایرادی وجود دارد. وی 
تصریح کرد: مشکل بی عدالتی در همه بخش ها 
است و منتظر ظهور امام زمان )عج( هستیم تا بین ما 
عدالت را برقرار کند. پزشکیان اظهار کرد: اگر راهکار 
درستی برای حل مشکالت ارائه شود حتما مشکل 
حل می شود، اما ایراد کار جایی است که برخی از 

مسئوالن بدون تخصص نظر می دهند 

رئیسقوهقضائیه:فتنهگرانقدیمدعوت
بهاغتشاشمیکردند،فتنهگران

جدیدبستمینشینند

آیت ا... آملی الریجانی با اشاره به هجمه های اخیر 
علیه دستگاه قضایی گفت: در فتنه 88 قوه قضائیه 
تمام قد ایستادگی کرد اما فتنه، قدیم و جدید ندارد. 
کار افرادی هم که در حال حاضر انواع اتهامات را 
علیه دستگاه قضایی مطرح می کنند و سیاه نمایی 
می کنند نوعی فتنه است زیرا هر کس اصل نظام را 
تخریب کند در واقع در حال فتنه گری است. سران 
فتنه می گفتند ما انتخابات و شورای نگهبان را قبول 
نداریم، اینها هم می گویند ما قوه قضائیه را قبول 
نداریم. آنها دعوت به اغتشاش می کردند، اینها هم 
با بست نشینی به دنبال جریان سازی و اغتشاش اند.

سعیدی:انحرافاتاحمدینژاد
هنوزبهمردمگفتهنشدهاست

حجت االسالم سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه 
با اشاره به برخی سخنان و رفتارهای رئیس جمهور 
هنوز  احمدی نژاد  انحرافات  برخی  گفت:  پیشین 
به مردم گفته نشده است.عده ای امروز طلبکار شدند. 
این افراد می گویند چرا در آن زمان از احمدی نژاد 
حمایت کردید؟ این در حالی است که طبیعی است تا 
زمانی که فرد در مسیر درست است باید از او حمایت 
و پشتیبانی کرد و هرگاه به انحراف رفت باید در برابر 

آن موضع گرفت.

سخنگویاعتمادملی:خروج
جهانگیریازدولتبهصالحنیست

گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در رابطه 
با مفید یا مضر بودن استعفای جهانگیری از دولت 
گفت:   1400 سال  کاندیداتوری  برای  دوازدهم 
جهانگیری در دولت دوازدهم تنها کسی است که در 
حال حاضر در راستای عمل به مطالبات مردم که از 
آقای روحانی داشتند، قدم برمی دارد و به همین دلیل 

به هیچ وجه خروج او از دولت به صالح نیست.

ظریف:باشواهدوارونهنمیتوانبر
جرائمجنگیآمریکاسرپوشگذاشت

ظریف، وزیر خارجه با انتشار فایلی در توئیترش به 
ادعای نماینده آمریکا در سازمان ملل علیه ایران 
پاسخ داد. ظریف نوشت: »در حالی که ایران از روز 
نخست، خواستار آتش بس، کمک رسانی و گفت وگو 
درخصوص یمن شده بود، آمریکا با اقدام به فروش 
و  غیرنظامیان  کشتار  برای  را  متحدانش  سالح، 
هم  قدر  هر  است.  کرده  تقویت  قحطی  تحمیل 
نمی توان  شود،  ارائه  وارونه  شواهد  و  واقعیت ها 

همدستی آمریکا در جرائم جنگی را پنهان کرد.«

واشنگتن:فعالاقدامیدرباره
برجامانجامنمیدهیم

در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  نائورت،  هیثر 
پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پایان موعد 60 روزه 
اقدام کنگره آمریکا در مورد سرنوشت برجام و اینکه 
آیا اصواًل ضرب االجلی برای تصمیم گیری در این 
خصوص وجود داشته یا خیر گفت: »من فکر می کنم 
ضرب االجل بعدی در ماه ژانویه است، بنابراین فکر 

نمی کنم قبل از آن تاریخ کاری انجام دهیم.«

گوترش:مطمئنمآمریکا
دربرجاممیماند

دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت، 
آمیز  صلح  ماهیت  تضمین  راه  بهترین  را  برجام 
برنامه هسته ای ایران خواند و از آمریکا خواست به 
تعهداتش در این توافق پایبند بماند.گوترش با بیان 
اینکه رد پایبندی ایران به برجام از سوی ترامپ 
تردید چشمگیری درباره آینده این توافق به وجود 
آورد، افزود: مطمئن شده ام آمریکا متعهد شده که 
در حال حاضر در برجام بماند. وی با استقبال از 
حمایت دیگر طرف های توافق هسته ای همچون 
چین، روسیه و ... از برجام، آمریکا را ترغیب کرد به 

تعهداتش در این توافق پایبند بماند.

شکستتوافقهستهای،پیاماشتباهی
دربارهمذاکرهباکرهشمالیمیفرستد

به  گفت:  روسیه  خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی 
پیام  ایران،  هسته ای  توافق  انجامیدن  شکست 
اشتباهی را درباره مذاکره با کره شمالی جهت حل 
زمینه  در  اقدام  و  می فرستد  منطقه  این  بحران 

مدیریت این وضعیت را با مشکل مواجه می کند.

آیکیویخانوادههاشمیوکارگزارانباالست

مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در پاسخ به این 
سوال که چرا اسم خاندان هاشمی و حزب کارگزاران با 
ثروت اندوزی درآمیخته شده،گفت: مشکل ما، مشکل آی 
کیومان است؛ آی کیوی ما مقداری بیشتر از دوستان مان 
است. مشکل کارگزاران و خانواده آقای هاشمی این است 
که  آی کیوی باالیی دارند و می فهمند که کشور را نمی توان با توزیع پول نفت اداره 
کرد و نمی شود کشور را با نگهداشتن ظرفیت ها و اجرا نکردن پروژه ها حفظ کرد. 

علیجنتی:دولتماَفربهوکمخاصیتاست

معاون کانون ها و سازمان های دبیرکل حزب اعتدال 
و توسعه با بیان اینکه دولت ما اکنون فربه و کم 
خاصیت است، گفت: دولت چاره ای نداشت که در 
ابتدای کار جلوی استخدام ها را بگیرد چون دولت قبل 
با استخدام بیش از حد دولت را فربه کرده بود. جنتی با 
اشاره به حضور نخبگان و متخصصان ایرانی در اروپا و آمریکا ادامه داد: سوال 

این است که چرا از این استعدادها در داخل استفاده نمی کنیم.

وعدههایرئیسجمهورتناسبیبامنابعکشورندارد

اینکه  بیان  با  ذوالنوری  مجتبی  االسالم  حجت 
وعده های انتخاباتی رئیس جمهور تناسبی با منابع 
کشور نداشته و چندین الیحه بودجه نیز توان تحقق 
وعده های روحانی را ندارد، گفت: وعده های انتخاباتی 
روحانی تقریبا غیر واقعی است، زیرا غالبا هزینه اجرایی 
دولت باالست. وعده های رئیس جمهور را بودجه عمرانی باید محقق کند که در 

کشور ما شاید کمترین رقم به بخش عمرانی تعلق می گیرد.

مقام  قائم  نیا  منتجب  رسول 
به  اشاره  با  ملی  اعتماد  حزب 
اینکه این روزها بحث و گفت وگو 
امید  و  تدبیر  دولت  است که  زیاد 

است،  نکرده  عمل  و  داده  شعار 
زیاد  قدری  به  گالیه ها  گفت: 
دولت  حامیان  از  برخی  که  شده 
می کنند.  انتقاد  نحوی  به  هم 

و  نقد  که  کنیم  فراموش  نباید  ما 
انتقاد یک ضرورت است. نقد باید 
نسبت به همه باشد، رئیس جمهور 
اما  گیرد  قرار  نقد  مورد  باید  هم 

تخریب  باشد،  سازنده  باید  انتقاد 
باشد پیشنهاد  همراه  بلکه  نباشد، 

معتقدم  اینکه  بیان  با  منتجب نیا 
انتخاب   92 سال  در  روحانی  اگر 

نمی شد قطعا در کشور امنیت امروز 
بدون  کرد:  اظهار  نداشت،  وجود 
علیه  که  جهانی  اجماع  آن  شک 
به  منجر  بود  گرفته  شکل  ایران 
خطرات جدی می شد ولی روحانی 
انتخاب شد و با کمک وزیر خارجه 
ای مومن و متعهد توانست کشور 
نجات  بین المللی  خطرات  از  را 
مردود  و  بسته  فضای  آن  و  دهد 
داخلی که در زمان دولت های نهم 
و دهم ایجاد شده بود را باز کند.
ناحیه  از  روحانی  داد:  ادامه  وی 
یک  که  نیز  اجرایی  مسئوالن 
ادبیات مبتذل را منتشر کرده بودند، 
یک فرهنگ فاخر را رواج داد و اگر 
اصالح  که  می کنند  فکر  برخی ها 
نیستند  روحانی  پشت  طلب ها 
است. آشفته ای  و  باطل  خواب 

حزب  دبیرکل  کواکبیان  مصطفی 
مردم ساالری اظهار کرد: معتقدم 
اگر ما در 1404 می خواهیم کشور 
را  کشور  باید  شویم  منطقه  اول 
حزبی اداره کنیم. وی افزود: 158 
انتخابات  دوره  دهمین  در  نفر 
یادگاری  عکس  ما  با  مجلس 
اما امروز زنبیل شان جای  گرفتند 
بر  تاکید  با  کواکبیان  است.  دیگر 
اینکه دموکراسی بدون حزب معنا 
ندارد، ادامه داد: امروز حزب قوی 
دارد  در کشورهای همسایه وجود 
و اگر ما بحث را به سمت احزاب 
نژاد  احمدی  مثل  یکی  باز  نبریم 
موج ایجاد می کند و 8 سال کشور 
اعتقاد  به  اندازد.  می  زحمت  به  را 
دبیرکل حزب مردم ساالری، وجود 
به  کشور  در  سیستماتیک  فساد 

دلیل عدم حضور حزب است چرا 
که نبود احزاب سبب عدم پایش و 
رصد یکدیگر می شود. کواکبیان در 
ادامه با تاکید بر اینکه اصالح طلبان 

اند، خورده  سر  روحانی  دولت   از 
کار  پای  طلبان  اصالح  اگر  گفت: 
نباشند مشارکت پایین می آید. وی 
جمهور  رئیس  اعالم  به  اشاره  با 

آمریکا در معرفی قدس به عنوان 
پایتخت رژیم صهیونیستی تصریح 
کرد: روز والدت پیامبر )ص( بیت 
ها صهیونیست  به  را   المقدس 

تقدیم می کنند بنابراین فکر نمی 
کنم ترامپ دیوانه هست خودش را 
به دیوانگی زده است و ما باید در این 
شرایط وحدت خود را حفظ کنیم.

منتجبنیا:اگرروحانیرئیسجمهورنمیشد
اصالحطلبانازدولتروحانیسرخوردهاندامروزدرکشورامنیتنبود

دبیرکل حزب مردم ساالری :

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد فروشباغویالمزروعی1200متر،نیمساعتآب09153612188
با وکالت از بانک ملت در نظر دارد 
امالک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی 
را از طریق مزایده عمومی شماره 96/143 به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 96/9/25 لغایت 96/10/5 

از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.
ضمنا جلسه بازگشایی پاکت ها و اعالم برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 

96/10/11 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.
شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

 آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/10/5 می باشد.
توضیحات:

الف( نحوه فروش نقد و اقساط )درصد پیش پرداخت،تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق 
جدول مندرج در آگهی می باشد.

ب( در فروش های اقساطی اولویت با باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط 
بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام 

نماید. ج( سایر شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.
 د( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40%   پیش پرداخت ،40%  حداکثر 2  ماه  بعد

)همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

                                                         نقد و اقساط 
نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداختکاربری

صنعتی ،مزروعی
به همراه ماشین آالت
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 قیمت با احتسابقیمت پایهمتراژ )مترمربع(کاربریکدشناسهردیف
تخفیف

 شرایط
فروش

توضیحاتآدرس

اعیانعرصه
 مسکونی1304905

تجاری
بیرجند،خیابان 17 شهریورنقدی179/10391/489/780/000/0008/802/000/000

نبش کوچه 17 شهریور، پالک 28
 با وضعیت موجود دارای
 پارکینگ )چهارطبقه
 ساختمان نیمه ساز در
مرحله سفت کاری(

بیرجند،خیابان حکیم نزارینقدی391/536011/800/000/00010/030/000/000مسکونی2304351
کوچه حکیم نزاری 12، پالک 41

با وضعیت موجود

 نقد و***4544/56304/340/000/000صنعتی310106
اقساط

 بیرجند،شهرک صنعتی
بیرجند،قطعات شماره 3501 و 3502

 به همراه ماشین آالت
با وضعیت موجود

 نقد و***203/45175400/000/000مسکونی4305165
اقساط

 سربیشه، خیابان مطهری
کوچه مطهری 29،پالک 3

با وضعیت موجود

 نقد و***214/314/286/000/000قدرالسهممسکونی510577
اقساط

 بیرجند،خیابان مدرس،خیابان
 بیست متری سوم شرقی آیت ا...

مدرس،پالک 51،طبقه پنجم

با وضعیت موجود

 نقد و***95/731/680/000/000قدرالسهممسکونی610611
اقساط

 بیرجند،خیابان مدرس،خیابان
 بیست متری سوم شرقی آیت ا...
مدرس،پالک 51،طبقه اول شرقی

با وضعیت موجود

 نقد و***152/392/820/000/000قدرالسهممسکونی710612
اقساط

 بیرجند،خیابان مدرس،خیابان
 بیست متری سوم شرقی آیت ا...

مدرس،پالک 51،طبقه همکف

با وضعیت موجود

 نقد و***101/6203/22/700/000/000تجاری8305137
اقساط

 بیرجند،خیابان انقالب،کوچه
انقالب 5 ،نبش انقالب 5/2

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: بیرجند - خیابان شهید محالتی- نبش خیابان 7 تیر- ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان خراسان جنوبی  056-32446616 /  32445575 - 056 
آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران- بزرگراه آفریقا - نرسیده به چهارراه جهان کودک- کوچه ژوبین پالک 5 /   88872200-88781317

دیدار و گفتگوی مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان با هنرمندان و صنعتگران دومین نمایشگاه صنایع دستی استان * عکس : بستانی دیدار استاندار خراسان جنوبی با سید علی اکبر پرویزی استاندار سابق* عکس : اکبری


