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سرمقاله

قدر مردم را 
می دانیم؟ 

* هرم پور

زندگی کمی برای بعضی از مردم و کمی بیشتر 
از آن برای تعداد دیگری از همین مردم سخت 
شده است و این هم از رازهای بزرگ و عجایب 
غریب روزگار انقالب ماست که هر وقت زندگی 
انقالب را  سخت می شود،  برای همانهایی که 
بیشتر از همه دوست دارند، به پایش خون داده 
اند و حاال هم می خواهند کنارش بمانند،  سخت 
تر می شود و کاالها برای همان هایی که دلشان 
با انقالب به فرداها  وصل می شود، بیشتر گران 
می شود. نمی خواهم نصیحت کنم، که ساعت 
انقالب از ساحت نصیحت گذشته و نمی خواهم 
پندر و اندرز کنم، که از سن انقالب و انقالبیون 

خجالت می کشم ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

بیرجند  و افسانه شهر تمیز

اجرای طرح ممیزی امالک بعد از یک دهه توقف در بیرجند  / انجام پرواز بیرجند- تهران پس از 22 ساعت تاخیر / تولید 40 درصد تخم مرغ مازاد بر مصرف در استان/ ممنوعیت وضع هر گونه عوارض محلی بر کاالهای صادراتی /  صفحه ۷

نماینده نهبندان و سربیشه
 در نطق میان دستور مجلس:

اوج کاهش
 اعتبارات استان
در بودجه 97
نظر افضلی : تشنگی مردم روستاها با تانکر 
حل نمی شود و نیازمند اعتبارات ملی است 
بخش  در  گذاری  سرمایه  عدم  دلیل  به   *
کشاورزی  بخش  در  اشتغال  سهم  صنعت، 
استان 34 درصد است در حالی که میانگین 
متوسط   * باشد  می  درصد   19 کشوری 
جنوبی  خراسان  خانوارهای   ساالنه  درآمد 
پایین  از میانگین کشوری  حدود 20 درصد 
 تر است *  در عصر تکنولوژی، هنوز حدود 
50 درصد حوزه انتخابیه از پوشش شبکه های 
تلویزیونی برخوردار نیست * گردشگری در 
خراسان جنوبی مغفول مانده است * بعضی 
گذار  سرمایه  جذب  در  استانی  مدیران  از 
ناتوان اند * مدیران باید قبل از سیاسی بودن 

اقتصادی باشند ) مشروح در صفحه ۷ (

 عبور از 
خط قرمز

محرومیت
* عنوان تمیز ترین شهر کشور را رییس جمهور ، خانم ابتکار و کالنتری سازمان حفاظت محیط زیست 
در سفرهایشان به بیرجند اطالق کرده اند *  احتماال اطالعات  درستی به آنها نداده اند و مسئوالن ایشان 
 را به نقاط برگزیده وخاص برده اند * با رسانه ای شدن این موضوع خیلی ها به این باور به این شهر
 می آیند که به »تمیز ترین شهر کشور« آمده اند * در ابتدای بلوار شهید ناصری گاه یک تکه زباله یا 
 شیشه آبمیوه برای یک  هفته یا گاهی حتی بیشتر وسط بلوار رها شده که متاسفانه هیچکس  سراغی از آن 
 نمی گیرد  * آموزش و پرورش باید در فرهنگ سازی وصدا سیما در بخش اطالع رسانی عمومی ایفا نقش کنند
* معموال بعد از وزش باد شدید تعداد زیادی پالستیک و پوست کیک در حاشیه ی بلوارها  و درختان جمع 
می شود * رفت و روب جمع آوری زباله ها چند سالی هست که برون سپاری شده است ) مشروح در صفحه 3 (

میالد یازدهمین
اختر تابناک آسمان

امامت مبارک باد

فردا کلنگ راه آهن 
به زمین می خورد

مدیر کل راه و شهرسازی گفت: پنج شنبه با حضور 
آهن  راه  اول  قطعه  کشور،  ارشد  مقامات  از  یکی 

استان کنگ زنی می شود  ) مشروح در صفحه 7 (

30 درصد تخفیف
برای پرداخت عوارض

تسهیالت ویژه شهرداری
صفحه ۷

عکس : خبرگزاری مجلس

مصطفی کواکبیان :
 با مشاهده هر عیبی تذکر می دهیم

 اما از رای دادن به روحانی پشیمان نیستیم 

واعظ آشتیانی : 
هیچ طیفی از اصولگرایان

در انتخابات از احمدی نژاد حمایت نکردند

محمدباقرنوبخت: 
مردم هنوز دولت
 را دوست دارند

حسینعلی حاجی دلیگانی:
الریجانی مانع اصلی

سوال مجلس از روحانی است
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 جناب آقای سید مجتبی علوی مقدم 
انتصاب شایسته  جناب عالی را به عنوان 

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری
خراسان جنوبی

حضور شما تبریک عرض نموده، برایتان موفقیت روزافزون و توفیق
 خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

حجت االسالم و المسلمین حاج آقای قاصری
رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند

جناب آقای حاج محمد باقر قاصری 
مدیرکل محترم حج و زیارت خراسان شمالی

با نهایت تاسف درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده،
 از خداوند منان علو درجات آن زنده یاد و صبر بازماندگان را مسئلت داریم.

دفاتر و شرکت های زیارتی:
 بیرجند تنعیم ، فدک ، نورالمهدی )عج( و عماد بیرجند

این فضل خداست آن را به هر که بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بسیار است )سوره جمعه آیه 4(

 جناب آاقی مهندس حسین مودی 
انتصاب شایسته و مسرت بخش جناب عالی را به سمت

معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی مدیریت شعب بانک در استان خراسان جنوبی
که نماد بارز تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شماست، تبریک و تهنیت عرض می نماییم. رجاء واثق داریم 
 حضورتان موجب تعامل و هم افزایی و ارتقای جایگاه بانک در حمایت از بخش کشاورزی خواهد شد.

کارشناسان کشاورزی مدیریت وشعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

جلسه چهلمیـن روز درگذشت 

مرحومه حسنیه قمری
)همسر مرحوم محمدحسین عبقری( 

روز پنجشنبه 96/10/۷ از ساعت 14:30 الی 15:30 در محل مجتمع ابن حسام 
)واقع در طالقانی 13( برگزار می شود.

خانواده های : قمری ، عبقری ، حسامی ، مظهری و سایر بستگان

برادر ارجمند جناب آقای مهندس زهرایی
جانشین محترم سازمان بسیج سازندگی کشور

مدیران موفق و توانمند همواره منشا تحوالت ارزشمند و پیشرفت های اثربخش در عرصه های 
مختلف کشور هستند. انتخاب بجا و ارزنده جناب عالی را با عملکرد شایسته و مدیریت جهادی 
که حاصل تجربه و توانمندی شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده، سربلندی و توفیق 
روزافزون تان را در مسئولیت جدید از درگاه بلند خالق هستی بخش آرزو دارم.                           

                                                               سید محمد حسین زینلی
                                                               مدیرعامل شرکت کویرتایر

جناب آقای مهندس مهدی هنری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی 
که موید درایت، توانمندی و تالش های خستگی ناپذیرتان می باشد 

صمیمانه تبریک گفته و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم. 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران 

استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس زراعتکار 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

رئیس اداره امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند 
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند موفقیت روز افزون شما 

و سایر همکاران محترم تان را آرزومندیم. 

شورای اسالمی و دهیاری روستای برزج

مراسم تشییع

مرحومه کربالئیه فاطمه خیرآبادی
)همسر مرحوم کلوخ کارگر(

امروز چهارشنبه مورخ 1396/10/6 ساعت 14 الی 15 
از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می گردد.

خاندان کارگر

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 
معاونت توسعه و مدیریت منابع  

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که بیانگر تعهد،کارآمدی و شایستگی های شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را خواستاریم.
کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جناب آقای مهندس هاشم ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

همت و پشتکار جناب عالی در حمایت از فعاالن و بهره برداران 
بخش کشاورزی استان بر هیچ کس پوشیده نیست. کسب عنوان 

حامی برتر پژوهش و فناوری در سطح ملی 
 نشان از عزم راسخ شما برای رونق کشاورزی 

خراسان جنوبی است. این موفقیت را صمیمانه حضور شما تبریک عرض
 می نمایم و از خداوند منان توفیق روزافزون تان را مسئلت دارم.

اکبری-مدیرعامل شرکت سبزآفرینان خوسف

خوشا آنان که با عزت ز گیتی        بساط خویش برچیدند و رفتند
     خوشا آنان که با ایمان و اخالص       چو خورشیدی درخشیدند و رفتند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور
شادروان کربالیی حاج محمدرضا زرنگ

را به اطالع کلیه اقوام و آشنایان می رساند: مراسم تشییع و خاکسپاری 
امروز چهارشنبه 96/10/06 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه 

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی تسلی بخش دل های داغدار ماست.
خانواده های : زرنگ ، دلخروشان ، شرافت ، ساجد 

زارع فرد ، بابائی نیا ، رادنیا و سایر بستگان

بقا مختص 
ذات اوست

خیر عزیز مدرسه ساز

“حـاج محمـد رضـا زرنـگ”
دار فانی را وداع گفت.

ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی و بازماندگان شان
 به اطالع عموم مردم عزیز می رساند: مراسم

تشییع جنازه آن سعید  فقید امروز چهارشنبه 96/10/6 ساعت 15 
از محل غسالخانه برگزار می شود.

اداره کل نوسازی مدارس خراسان جنوبی ، مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان ، مجمع خیرین مدرسه ساز بیرجند

ـاقی
والب

ه

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر و پدر عزیزمان 

شادروان عباسعلی آزادنیـا
جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/10/۷ از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد. 
خانواده های: آزادنیا ، مردانی ، فریدونی ،کدخدایی، شجاعی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر محسن ناصری
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون فرهنگی،  دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که بیانگر تخصص، مدیریت ارزنده و لیاقت شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض می نماییم، دوام توفیقات روزافزون تان را آرزومندیم.

مهندس مجتبی ناصری و دکتر بنت الهدی بهدانی

به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان

 شـادروان حاج حسن قاصـری 
)پدر حجت االسالم قاصری رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند(
جلسه بزرگداشتی امروز چهارشنبه 96/10/6 از ساعت 1۷:30 الی 19 
 در محل امامزادگان باقریه)ع( منعقد می باشد. همچنین جلسه هفتم

 آن مرحوم پنجشنبه 96/10/۷ بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد 
 روستای بمرود برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانـواده قاصـری
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 صدور دستور توقف شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد 
 
تسنیم- سردار تقی مهریا اشاره به اعالم لیست 25 خودروی فاقد استاندارد اظهار کرد: روز دوشنبه لیستی از سوی وزارت صنعت و معدن در 
خصوص خودروهای فاقد استاندارد به پلیس راهور اعالم شد که البته لیست اعالمی کامل نبوده و خودروهای سنگین در آن ذکر نشده است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: به دنبال اعالم این لیست به پلیس، از روز دوسنبه دستور توقف شماره گذاری این خودروها اعالم شد.

سرمقاله

قدر مردم را می دانیم؟ 

* هرم پور

)ادامه سرمقاله از صفحه 1(نمی خواهم نصیحت کنم، 

گذشته  نصیحت  از ساحت  انقالب  ساعت  که 
سن  از  که  کنم،  اندرز  و  پندر  خواهم  نمی  و 
اما  کشم.  می  خجالت  انقالبیون  و  انقالب 
حقیقت آن است که از قلمم  بیشتر شرمم می 
بر  زخمی  و  بماند  نیام  در  شمشیرش  که  آید 
دو  یکی  از  نگذارد.  مسؤولین  از  بعضی  گردن 
شد  می  گران  اجناس  از  بعضی  که  قبل  ماه 
به  دیگر  اجناس  بعضی  گرانی  ی  زمزمه  و 
که  مسؤولینی  از  بعضی  به  رسید،  می  گوش 
مسؤولیتی  واسطه،   با  چه  و  واسطه  بی  چه 
و  دل  هوادار  که  گفتم  داشتند  مردم  قبال  در 
جان مردم باشید،  شعار ندهید و به جای شعار، 
شرافتشان را پاس بدارید. این مردم، هیچ جای 
را  هایتان  مدیریت  سوء  ندارند.   مانندی  دنیا 
کنند  می  لمس  را  هایتان  غفلت  و  بینند  می 
و  سپارند  می  خدا  به  را  هایتان  خیالی  بی  و 
و  انقالب هست،  که  دارند  این خوش  به  دل 
جان  هنوز  اما  رمق،   کم  چند  هر  ها  ارزش 
و  بگذارید  کنار  را  راست  و  چپ  گفتم  دارند. 
از  گفتم شمشیِر  همانجا  برسید.   فقرا  درد  به 
نیام بیرون آمده ی این قلم به گردن آن مدیر 
از  بخوردکه  باید  منصبی  و صاحب  و مسؤول 
درد و رنج مردم هیچ نمی فهمد، وشاید همین 
حاال قیمت ها را نداند و تمام دغدغه اش در 
هزار توی سیاِه خودنمایی ها و خودپرستی ها 
فخر  و  ها  گرایی  تجمل  و  ها  مستی  پول  و 
ما  تو و  فروشی هایی خالصه شود که من و 
و شمای شهروند طبقه متوسط را در آن هیچ 
راهی نیست،  چه رسد به آن خانواده ای که 
قوت الیموتش، نان و پنیر است و تجمل سفره 
این  قیمت طال. شمشیر  به  مرغی  تخم  اش، 
باید  مسؤولی  خیال  بی  آن  ی  گرده  بر  قلم 
و  مردم  درد  انتقال  ی  ُعرضه  که  آید  فرود 
مشکالتشان را به آنجا که باید ندارد و یا  می 
ترسد و یا چون به سهمش در این سیاه بختی 
آگاه است، رغبتی نمی کند. شمشیِر این قلم، 
»قلِم« پای آن صاحب منصبی را باید بشکند 
که با دروغ و تزویر، وعده ی نابحق می دهد و 
ناپاکی و بدمستی و بی لیاقتی هایش را به پای 
بر دست  قلم،  این  انقالب می گذارد. شمشیِر 
تیِز طمِع آن  المال و دنداِن  از بیت  آن سارق 
طمعکار به سرمایه های مردم باید فرود آید که 
خودش و آبا و اجدادش،  خوراک رسانه های 
بیگانه اند و غذای . . . )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

بی  و  خبیث  ماهوارهای  ی  روزانه  سرمقاله(  )ادامه 

می  کجا  و  کی  ما،   شریف  مسؤولین  عفت! 
های  محبت  قدرشناس  و  شوند  بیدار  خواهند 
این مردم باشند؟ کی و کجا می خواهند جواب 
برای  شان  حوصله  و  انقالب  برای  صبرشان 
بدهند؟  را  آن   دستاوردهای  نشستن  ثمر  به 
شده،  امید  نا  مردم  آوردن  صحنه  به  از  دشمن 
دلش می سوزد که فراخوان هایش با کادرهای 
شود،   می  مخابره  خارج  به  آمیز  مسخره  خالِی 
این  ایمان  و  تعهد  برابر  در  افتاده که  به هراس 
مردم به انقالب چه می خواهد بکند.  اما تو ای 
مسؤول، تو مدیر واالمقام، تو کسی که می دانی 
پول چیست، گرانی چیست، فقر چیست، درد و 
چیست،  فرزند  ی  دغدغه  و  آه  و  اشک  و  رنج 
خجالت چیست، جیب خالی چیست، فشار زندگی 
و افسوِس اندکی رفاه چیست، اگر این دردها را 
بدانی و بفهمی و بی خیال باشی، و برای رفع آن 
اقدام نکنی، روزگار،  سخت بیدارت خواهد کرد، 
و مردم هیچکس را خیانتکار از تو به انقالب و 
دست به خنجرتر از تو برای بریدن گلوی نظام 
شرفشان،  قدر  هم  تو  کاش  شناخت!  نخواهند 
قدر همراهی شان با نظام و انقالب، قدر دشمن 
قدِر  شان،  شناسی  فرصت  قدر  شان،  شناسی 
قدردانی شان از انقالب و قدر صبر و نجابتشان  

را بیشتر از این می دانستی!

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

لوازم خانگی 5 درصد گران شد

خانگی  لوازم  اتحادیه  رئیس  طحان پور  محمد 
در  خانگی  لوازم  قیمت  تغییرات  خصوص  در 
تولید  حوزه  در  اینکه  به  باتوجه  کرد:  بیان  بازار 
ندارد  وجود  انحصار  کشور  در  خانگی  لوازم 
تولیدکنندگان برخی از شرکتها 5 درصد به قیمت 
کاالهای خود اضافه کرده اند.وی در ادامه افزود: 
قیمت  افزایش  مخالف  تولیدکنندگان  از  بسیاری 
بوده اند چرا که با اعمال این افزایش، قیمتها به 
رقابت  و  نزدیک شده  قیمت محصوالت خارجی 
 5 تخفیف  حذف  بیان  با  وی  رود.  می  میان  از 
برخی  گفت:  بازار،  در  برندها  از  برخی  درصدی 
پنج  نیز  خانگی  لوازم  کننده  تولید  شرکتهای  از 
را  خود  تولیدی  محصوالت  به  تخفیف  درصد 

حذف کرده اند.

تبصره گرانی بنزین حذف شد

آخرین خبر - فریدون حسنوند در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به 
بررسی تبصره های مختلف بودجه سال 97 در کمیسیون انرژی مجلس 
گفت: یکی از موضوعات مهم تبصره 18 بود که بر اساس آن قیمت 
انرژی  کمیسیون  می یافت.رئیس  افزایش  سوخت  و  انرژی  حامل های 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون انرژی بحث و بررسی 
مختلفی در این خصوص داشت، تصریح کرد: نظرات دستگاه ها مرتبط 
و اجرایی درباره تبصره 18 اخذ شد و در نهایت اعضای کمیسیون انرژی 
به افزایش قیمت حامل های انرژی رأی منفی دادند و تبصره 18 الیحه 
پیشنهاد  انرژی  بودجه سال 97حذف شد.به گزارش میزان، کمیسیون 
حذف این تبصره که در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی بوده را 

به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می کند.

بطحایی: فعال خبری از پول
 برای شیر مدارس نیست

منظور  به  اعتباری  هیچ  فعال  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  ایسنا- 
توزیع شیر در مدارس به وزارتخانه تخصیص نیافته است.سید محمد 
بطحایی اظهار کرد: متاسفانه تا زمانی که اعتبارات مورد نیاز برای توزیع 
شیر در مدارس به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نشود، این وزارتخانه 
نمی تواند نسبت به عقد قرارداد در این باره، اقدام کند. وی افزود: 20 
میلیارد تومان اعتبار جهت توزیع شیر در مدارس باید به وزارت آموزش 
و پرورش پرداخت شود تا بتوان عقد قرارداد انجام داد.وزیر آموزش و 
پرورش تصریح کرد: امیدواریم با گشایشی که در خزانه دولت اتفاق 
می افتد، اعتبارات مورد نیاز جهت توزیع شیر در مدارس ارائه شود تا 

بتوان نسبت به این کار اقدام کرد.

وام جعاله 2۰ میلیون تومانی مسکن تمدید شد

سقف  تا  مسکن  جعاله  تسهیالت  اعطای  طرح  اجرای  تسنیم-مدت 
200میلیون ریال از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مسکن تا پایان امسال تمدید شد.فرابورس ایران اعالم کرد: پیرو اطالعیه 
این شرکت در خرداد و مهرماه امسال و بر اساس مصوبه آبان ماه بانک 
مسکن و نیز نامه دیماه معاونت تحقیقات بازار و توسعه محصول بانک 
مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیالت جعاله اعطایی، مدت اجرای 
طرح اعطای تسهیالت جعاله مسکن تا سقف 200میلیون ریال از محل 
اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن به تنهایی و یا توأم 
با تسهیالت جعاله با سپرده، همزمان با خرید واحد مسکونی، تعویض 
وثیقه و یا انتقال مانده بدهی تهسالت روش اقساطی)اعم از خرید یا 

ناشی از سهم الشرکه( تا پایان سالجاری تمدید شد.

عقب ماندگی150 درصدی دستمزد کارگران نسبت به سبد معیشت

دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به افزایش قیمت تخم مرغ

این  اعالم  با  کار  عالی  شورای  کارگری  عضو  فارس- 
روزرسانی  به  با  کارگری  معیشت  سبد  محاسبه  که  خبر 
ارسال خواهد شد،  کار  عالی  به شورای  اخیر  گرانی های 
یک  از  بیش  امسال،  تورم  گرفتن  درنظر  بدون  گفت: 
تأمین معیشت  تومان عقب ماندگی  میلیون و 500 هزار 

کارگری وجود دارد. 
نشست  جزئیات  جدیدترین  به  اشاره  با  توفیقی  فرامرز 
اعضای شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد سال 97 
اظهار داشت: نشست  ایرانی،  میلیون کارگر  از 13  بیش 
بیشتر  کارگران   97 دستمزد سال  تعیین  بررسی  کارگروه 
هم اندیشی برای ارتقای سطح قدرت خرید کارگران نسبت 

به سال های گذشته بود.
وی افزود: با بررسی های انجام شده، قدرت خرید کارگران 
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و اگر بخواهیم 
که  می شود  مشخص  کنیم،  اعالم  باره  این  در  رقمی 
سبد  هزینه های  به  نسبت  درصد   150 فعلی  دستمزد 

معیشت که شامل حداقل هاست، عقب ماندگی دارد.
است،  معتقد  کار  اسالمی  شوراهای  مزد  کارگروه  رئیس 
کارفرمایان باید بپذیرند که بیش از آن چیزی که رقم تورم 
اعالم می شود، رقمی برای افزایش دستمزد کارگری اضافه 
کنند تا شاید در درازمدت بخشی از عقب ماندگی های مزد 

کارگری جبران شود.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه سبد معیشت 
هزار   500 و  میلیون   2 بر  بالغ  هزینه ای  گذشته  سال 
که  هستیم  راهکاری  دنبال  کرد:  تصریح  داشت.  تومان 

عقب ماندگی سال های گذشته را جبران کنیم.
اخیراً  آیا گرانی هایی که  این سوال که  به  پاسخ  در  وی 
در کشور رخ داده، در محاسبه جدید سبد معیشت سال 
هزینه های  قطعًا  گفت:  خیر،  یا  بود  خواهد  مؤثر   96
و  اخیر  قیمتی  تغییرات  به  توجه  با  معیشت  سبد 
شد  خواهد  روزرسانی  به  داده،  رخ  که  نرخ هایی  افزایش 
عالی  شورای  به  تصمیم گیری  برای  الزم  پیشنهادات  و 

کار ارسال می شود.

خبری  نشست  در  نوبخت  نیوز-محمدباقر  جهان 
تخم  قیمت  افزایش  به  اشاره  با  خبرنگاران  با  هفتگی 
اقالم  از  یکی  عنوان  به  مرغ  تخم  قیمت  افزود:  مرغ 
نخست  ماهه  چهار  در  را  ثباتی  با  روال  مردم  غذایی 
سال جاری داشته است. اما از مرداد با توجه به کاهش 
از دست  تولیدات داخلی نه تنها قدرت صادرات خود را 
دادیم بلکه مشکل آنفوالنزا روی میزان تولید ما و برخی 

برخی  و  ما  که  آنفوالنزایی  گذاشت.  سوء  اثر  کشورها 
برای حفظ سالمت  باعث شد  کشورها درگیر آن شدیم 
در  و  کنیم  اقدام  ها  مرغ  معدوم کردن  به  نسبت  مردم 
گذار  تخم  مرغ  تن  هزار   500 و  میلیون   23 راستا  این 
را  ما  نیاز  از  درصد   20 تا   14 گفت:  شد.نوبخت  معدوم 

این میزان مرغ معدوم شده تامین می کرد.
برای  تومان  میلیارد   30 دولت  گفت:  دولت  سخنگوی 

و  کرد  پرداخت  گذشته  سال  در  را  خسارات  این  جبران 
امسال هم 100 میلیارد تومان برای جبران این خسارات 

پرداخت کردیم.
گرفته  تصمیم  کشاورزی  وزارت  از سوی  گفت:  نوبخت 
شد مجوز واردات 19 هزار تن صادر شد االن هم برای 
110 تن مجوز در حال صادر شدن است. رئیس جمهور 

هم دستور دادند این مسئله به سرعت رسیدگی شود.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بيرجند- بلوار پيامبر اعظم )ص( - سايت اداري 
ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - كدپستی : 9719866838 

تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعميرات و توسعه شبكه و انشعابات و نصب و تعويض كنتور و نصب رگوالتور در سطح ناحيه فردوس

شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، 
بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ، تعميرات شبكه و انشعابات و اجراي 11000 متر توسعه شبكه و500 انشعاب متفرقه و نصب 2500 كنتور و 1700 رگوالتور و تعويض 

800 كنتور در سطح ناحيه فردوس شامل : )شهرهاي فردوس ، اسالميه ، سرايان ، آيسك ، سه قلعه  و روستاهاي تابعه(
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمين 1.980.000.000 ريال )يك ميليارد و نهصد و هشتاد ميليون(- ارائه هرگونه چك به عنوان تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار مورد 
قبول نمي باشد. محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرايي اين پيمان در بخش خدمات امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعميرات و 
توسعه شبكه و نصب انشعابات و نصب كنتور و رگوالتور از محل اعتبارات سرمايه ای شركت ملي گاز ايران )منابع تخصيصی- طرح هاي غير عمراني( تأمين مي گردد.

شرايط متقاضیان :
* دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا پايه 5 در رشته نفت و گاز * ارائه گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

* داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه  * ارائه رضايت نامه از كارفرمايان قبلی و نداشتن هرگونه سوء سابقه و نارضايتی نزد كارفرمايان قبلی 
به همراه اسناد ارزيابی كيفی * ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مندرج در اسناد ارزيابي كيفي * ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي 

صورت هاي مالي سال 95 و يا حداقل سال 94 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
* مهلت اعالم آمادگي ، دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كیفي پیمانكاران : از 96/10/05 لغايت 96/10/12 

 HSE تذكر: هر يك از مناقصه گران بايستی اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران شامل: )دستورالعمل ارزيابی كيفی مناقصه گران )پيمانكاران( و دستورالعمل ارزيابی 
مناقصه گران را از سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيك( دانلود نمايند.(

* آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كیفي : پايان وقت اداري مورخ 96/10/27  * اعالم نتايج  ارزيابي كیفي :  96/11/04  * آخرين مهلت عودت اسناد 
مناقصه: ساعت 12:00 روز يكشنبه مورخ 96/11/15  * زمان و مكان بازگشايي پاكت ها: ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 96/11/15- سالن جلسات شركت 

گاز استان خراسان جنوبي
شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه تصوير برابر با اصل شده گواهينامه 
صالحيت پيمانكاري در حداقل پايه 5 در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا پايه 5 در رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و 
همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند. از مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند جهت عودت اسناد مناقصه و 
بازگشايي پاكت ها دعوت به عمل خواهد آمد.  ضمناً ارائه مدارك و دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. 

اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد.
روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 1396.4346(-نوبت دوم       شناسه آگهی: 121396

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کاالی طبس
به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/09/22 مجمع 
عمومی و جلسه 96/09/30 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمی اسامی و سمت هر يك از اعضای 
اصلی و علی البدل هيئت مديره انجمن صنفی كه از تاريخ 96/09/22 به مدت سه سال و بازرسان 

به مدت يك سال انتخاب شده اند به شرح ذيل می باشد:
آقای ابراهیم مرتضايی      رئیس هیئت مديره
آقای علی باالر       نايب رئیس هیئت مديره

آقای تیمور رضا خسروی       خزانه دار هیئت مديره
آقای علی آذرنیوش      دبیر هیئت مديره

آقای مرتضی اصلحی      عضو علی البدل هیئت مديره
آقای محمدمهدی رحمانی   عضو علی البدل هیئت مديره

آقای محمود مظفريان     بازرس اصلی انجمن
آقای علی اكبر نجفی     بازرس علی البدل انجمن

انجمن صنفی مذكور به شماره 128-3/2-12 در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان 
جنوبی به ثبت رسيده و مطابق اساسنامه كليه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئيس 

هيئت مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
محمد سنجری- مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 7 شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره های زير: 1- ششدانگ يك قطعه باغ مشجر 83 فرعی از 311 
- اصلی واقع در دهكده دستگرد بخش 7 بيرجند مورد تقاضای آقای محمد مهدی سارانی )در سند انتقال يك قطعه زمين 
مزروعی قيد گرديده است( 2- ششدانگ مزرعه و قنات دستگرد پالك 311- اصلی بخش 7 دهستان طبس مسينا مورد 

تقاضای آقای محمدمهدی سارانی و غيره در روز چهارشنبه مورخ 1396/10/27 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
 لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی و مجاورين شماره های فوق الذكر بوسيله اين آگهی اخطار 
می گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقی كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
 تاريخ انتشار : 1396/10/06          علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

یک عدد سند کارخانه پژو 405 به 
شماره موتور 12489187480 و شماره 
شاسی naam01ca3br538989 به نام 
عفت کمالی جانفدا به شماره پالک ایران 

28142ج77 لطفا در صورت پیدا کردن با 
شماره 09155630190 تماس بگیرید.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

رکوردی جدید در تولید کنستانتره زغال سنگ
صدا و سيما- شرکت زغال سنگ پروده طبس، با توليد بيش از 70 هزارتن کنسانتره زغال سنگ رکورد جدیدی در تاریخ معدنکاری زغال سنگ کشور ثبت کرد. مدیر 
عامل این شرکت گفت: با تکيه بر توان کارکنان، در آذر با فرآوری 133 هزار تن زغال خام، در این مجموعه 70 هزار و 591 تن کنستانتره زغال سنگ توليد شد.کریتی 

سالم، سوال من از مدیران اینه که ایا جواب نجابت ثانی افزود: پيش از این باالترین ميزان توليد کنستانتره مربوط به دی 95 با 62 هزار و 90 تن بود که در آذر با افزایش 14 درصدی به 70 هزار و 591 تن رسيد.
مردم بيرجند این است که پروازی بعد از چندین 
ساعت در حال پرواز بعلت نقص فنی کنسل شود 
و هيچ گونه جوابی که ندارند هيچ خسارت وارد 
گذرایی  مطلب  اصال  که  رجوع  ارباب  به  شده 
 بيش نيست اما تا ساعت 9 شب که می خواهند

پرواز دیگری را آماده کنند همچنان خبری نيست 
پذیرید  می  خودتان  برای  را  رفتار  این  آقایان 
ضمنا دادن یک ليوان چای و یک عذر خواهی از 
بزرگی شما نمی کاهد این جز یک تاسف عميق 

جوابی دیگر ندارد.
ارسالی به تلگرام آوا
اعالم  بحران  مدیریت  مسئوالن  به  لطفا  سالم 
مدارس  آموزان  دانش  به  وقت  اسرع  در  کنيد 
زلزله  زمان  اقدامات  ابتدایی  مخصوصا  بيرجند 

را آموزش دهند تا الاقل زیردست وپا له نشوند.
ارسالی به تلگرام آوا
را  هایی  همان  دقيقا  که  بدهد  خيرت  خدا  آوا 
گزارش می کنی که مدت هاست مشکل ما مردم 
این استان شده است، این بار هم با گزارش فرار 
سرمایه ها از استان، دقيقا دست روی نکته اصلی 
است  حيف  چقدر  گذاشتی،  استانمان  پيشرفت 
باز  خوانند  می  را  ها  این  محترم  مسئوالن  که 
هم به فکر خودشان هستند، مگر پيشرفت یک 
سرمایه گذار با کمک شما چه ضرری می تواند 
داشته باشد که این گونه دور خود وميزتان حفاظ 
کشيده اید؟! سرمایه و پول مردم استان به راحتی 
در جاهای دیگر سرمایه گذاری می شود، آن ها 
هميشه  هم  بهانه   ... ما  ولی  کنند  می  پيشرفت 
کنيم”!  می  عمل  قانون  طبق  ما   “ است:  این 
حتی بزرگترین حقوقدانان نيز معتقدند قانون هيچ 
کشوری کامل نيست و کسور خودمان که دیگر 
بماند، آن گاه این جا سفت و سخت به دو خط 
قانونی که خودشان هم می دانند که می توانند از 

آن بگذرند چسبيده اند!
ارسالی به تلگرام آوا  
سالم اوا خدا خيرت بده به گوش مسئوالن آب 
وبرق و گاز و پست برسونيد وقتی مأمورشان به 
درب منازل برای رویت کنتور ميایند یک اتيکت 
که نام و نام خانوادگی شان نوشته باشد و لباس 
فرم مشخصی داشته باشند و در ساعات مشخصی 
به درب منازل مراجعه کنند بخصوص در اطراف 
شهر اميرآباد و حاجی آباد و شمس آباد و  چهکند.
واقعأ نظم و ترتيب و یک پارچگی خيلی خوبه. 

باتشکر اهالی حاجی اباد واميراباد بيرجند  
915...152
جناب آقای شهردار. از ساکنان عدالت 7 هستم.
و عدم همکاری  تعلل  دليل  نمایيد  بررسی  لطفا 
در  و فضای سبز  پارکها  در سازمان  همکارانتان 
سبز  فضای  سوخته  المپهای  تعویض  خصوص 
هر المپ  تعویض  چيست؟؟؟برای  شهيدفکوری 
باید یک ماهی پيگير باشم چندین بار با سازمان 
و 137تماس بگيرم هيچ اقدامی نمی کنند آخر به 
همين روزنامه پيامک بدهم فوری ميان مشکل 
همانطور  شهرداری  کاش  کنند.  می  برطرف  رو 
که در گرفتن عوارض از شهروندان اینقدر دقيق 
و  رسانی  خدمت  در  هم  اندکی  هست  فعال  و 

پاسخگویی مطالبات شهروندان کوشا باشد.
930...247
سالم آوا. هزینه تعویض شناسنامه و کارت ملی 
چرا روز به روز گران تر ميشود. اداره ثبت احوال 
هزینه  من  بنظر  کند.  می  مگر چجوری حساب 

تعویض کال بعهده دولت است نه ملت بيچاره...
915...025
باسالم به مسؤالن پيشنهاد می شود برای درک 
وضع موجود برای یک بار هم که شده به یکی از 
ميدان هایی که کارگران فصلی ایستاده اند بروند 
سوار  نفر  چند  سرکار  به  رفتن  برای  ببيندکه  تا 
ماشين می شوند شخصی می گفت وقتی برای 
چندین  زدم  را صدا  گر  کار  نفر  دو  کاری  انجام 
از  کوهی  یک  هرکدام  و  شده  ماشين  سوار  نفر 
مشکالت رو بيان کردند و گفتند شما مزد همان 
دو نفر رو به ما چند نفر بدهيد تا حداقل پول نان 
رو داشته باشيم چند روز است که دست مان به 
کار نرسيده .اما با این وضع نماینده های همين 
ایجاد  به فکر  این که  به جای  مردم در مجلس 
اشتغال درکشور باشند به فکر افزایش حقوق خود 
از چند ميليون به چندین ميليون هستند وقتی کار 
افراد رو هم قطع کنند قيمت  این  نباشد ویارانه 
ها هم افزایش یابد چطور باید این افراد زندگی 
کنند؟ با این حال اسکان چند هزار افغان هم در 

این استان محروم جای سؤال است !
915...693
 سال هاست خيابان های شهر را خط کشی نکرده اند
زیباسازی شهر  برای  از شهرداری خواهشمندم   ،
مخصوصا که عيد نوروز را در پيش رو داریم کاری 
کند، نور افشانی شهر با استفاده از المپ های زیبا 
و مجهز به فناوری روز را نيز پيشنهاد می دهم، 
برای المان های نوروز هم با توجه به آمدن شهردار 
جدید و زیبا نبودن المان های سال پيش، انتظار از 
آقای جاوید می رود که امسال با بهترین المان ها 

ميزبان مهمان های نوروزی باشيم.
915...947
از  که  هستم  انسانی  من  استاندار.  جناب  سالم 
ذکر  و  دادم  نامه  شما  به  تمام،  اميدی  نا  روی 
کردم محرمانه که کسی نبيند و آبرویم نرود اما 
شما به همه نشان دادید! کاری که برایم نکردید 
و جوابی هم ندادید حتی یک مالقات حضوری به 
من ندادید فقط آبرویم را بردید. آیا خدارا خوش 

مياد؟ من که ازتون راضی نيستم.
915...643

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

رو  ای  زباله  بيرجند  در  کاربر-  ایمان 
دارای  ومردمانش  بينيد  نمی  زمين  روی 
این  باشند.  می  شهروندی  باالی  فرهنگ 
نيست  شهرداری  سخت  فعاليت  خاطر  به 
این  مردم  باالی  فرهنگ  از  برگرفته  بلکه 
شهر است که هم خودشان وهم مسافران! 
زیست  محيط  حفظ  رعایت  به  ملزم  را 
دکتر  سخنان  از  بخشی  این  کنند.  می 
زیست  محيط  سازمان  ریيس  کالنتری 
تلویزیونی  زنده  برنامه  یک  در  کشور 
به  بيرجند  از  پيش  چندی  آن   در  بودکه 

عنوان تميز ترین شهر کشور یاد کرد.

تمیز ترین شهر کشور کجاست ؟

سرعت  به  سخنان  این  فيلم  زمان  همان 
دست  به  دست  مجازی  های  شبکه  در 
کاربران  گوناگون  های  واکنش  با  و  شد 
صفحات  از  برخی  در  شد.  رو  روبه 
به  مضمون  این  با  کاربران  مجازی 
دانيد  می  شدند.  دعوت  فيلم  این   دیدن 
و  ببينيد  ؟  ترین شهر کشور کجاست  تميز 
ایران  شهر  ترین  تميز  بيرجند  کنيد  افتخار 
است. تنها اندکی بعد کاربران دیگری با به 
زباله  از  نامناسبی  اشتراک گذاشتن تصاویر 
های در نقاط گوناگون شهر عنوان ادعایی 
را دستمایه طنز و شوخی قرار دادند اما به 
حفاظت  سازمان  ریيس   سخنان  راستی 
و  است؟  صحيح  کشور  زیست  محيط 
مستندات این نظر کدام است. اما شهروندان 
بيرجندی نظرهای دیگری هم در این باره 
دارند.  اگر منظور از بيرجند محدوده خيابان 
باشد  ومعلم  غفاری  خيابان  وانتهای  آوینی 
به  توان  می  حتی  است  صحيح  البته  صد 
شهر  ترین  تميز  بيرجند  کرد  ادعا  جراًت 
بيرجند  از  اگر مقصود  اما  جهان هم هست 
تمام محدوده شهر شامل شمال ، جنوب ، 
شرق ، غرب وبافت جدید وقدیم شهرباشد 
به هيچ عنوان چنين ادعایی صحت ندارد!!! 
ادامه  مطلب  این  بيان  با   »هاونگی« 
به  درستی  اطالعات   احتماال  دهد  می 
و  اند  نداده  زیست  محيط  سازمان  ریيس 
نقاط  به  را  ایشان  واستان  شهر  مسئوالن 
حالت  این  ودر  اند   برده  وخاص  برگزیده 
همين  شهر  تمام  که  کرده  تصور  ایشان 
این  البته چنين نيست   را  دارد  که  وضع 
شهروند افزود: متاسفانه در سال های اخير 
شهر  در  تبليغاتی  تب  نوعی  بروز  شاهد 
مصنوعی  دریاچه  بزرگترین  مثال  ایم  بوده 

بزرگترین دسته گل و......

چهره زننده ای از انواع زباله
در میادین و ورودی های شهر

دیده می شود

را   حرف  این  استان  و  شهر  مسئوالن  اگر 
به اصطالح به زبان ریيس سازمان محيط 
به  عمل  جهت  در  باید  باشند  داده  زیست 
نه  بردارند  مفيدی  های  قدم  موضوع  این 
معابر  در  زباله  انواع  انباشت  وضع  اینکه 
باشيم  به خصوص  وجوهای آب را شاهد 
این  شدن  ای  رسانه  با  که  جهت  آن  از 
این شهر  به  باور  این  به  موضوع خيلی ها 
کشور«  شهر  ترین  »تميز  به  که  آیند  می 
از  وحشتناکی  منظره  آنوقت  اند.  آمده 
از  شهر  ورودی  ميادین  در  ها  زباله  انواع 
سمت کرمان یا بلوار معصوميه  یا غفاری 
و  مردم  برای  آبرو  زاهدان  جاده  سمت  از 
در  است  معتقد  او  گذارد.  نمی  مسئوالن 
بلوار شهيد ناصری گاه یک  ابتدای همين 
تکه زباله یا شيشه آبميوه برای یک  هفته 
شده  رها  بلوار  وسط  بيشتر  حتی  گاهی  یا 
آن  از  سراغی  هيچکس   متاسفانه   که 
فعاليت   دهنده  نشان  این  که  گيرد  نمی 

ضعيف شهرداری دراین نقطه می باشد.
 

در مجاورت آرامستان فقط روز جمعه 
پاکسازی انجام می شود

موسی  محله  ساکن  شهروندی  »سالمی« 
سوال  درباره  تامل  کمی  با  جعفر)ع(  بن 
و می گوید  تکان  می دهد  را  ما سرش  
در  ما  زندگی  محل  در  حداقل  مورد  این 
فقط  شود.  نمی  دیده  آرامستان   مجاورت 

سر  بر  مردم  ازحضور  بعد  جمعه  روز  در 
شود   می  نظافت  شان  گذشتگان  در  مزار 
و در مابقی طول هفته واقعا  وضع افتضاح 
منتهی  های  کوچه  فقط  که  چرا  باشد  می 
کنند  می  نظافت  را   متقين  بهشت  به 
شود  می  بلند  که  بادی  هر  نتيجه  در  و 
وبيسکویت  شکالت  و  کيک  جلد  انواع 
پخش  اطراف  محالت  تمام  در  خود  با   را 
می کند در این حال باید روز جمعه دوباره  
او در  آرامستان نظافت شود که نمی شود 
البته  که  کند  می  اشاره  نکته  این  به  ادامه 
مردم هم کم لطفی می کنند و زباله هایشان 
را در کوچه و خيابان رها می کنند  می گوید 
شوند  متعهد  باید  هم  شهر  مرکز  ی  کسبه 
وزباله های خود را با نایلون های مخصوص 
در داخل سطل زباله بگذارند و از ریختن انها 

در جوی ها خودداری کنند.
که  دیگری  شهروند  محسنی  خانم 
رفتگران  کار  سختی  به  و  است   فرهنگی 
البته  گوید:  دارد   می  ایمان  شهرداری هم 
به هر حال عنوانی  »تميزترین« یکی است 
به شهر داده شده که خوب است همشهریان 
آن  تحقق  برای  مربوطه  مسئوالن  و  عزیز 
در  که  جاهایی  در  حداقل  کنند   بهترعمل 
است  مسافران  و  مهمانان  چشم  رس  تير 
انجام  بيشتری  دفعات  به  و  دقيقتر  نظافت 
و  افراد  به  شدت  به  دیگر  ازطرفی  شود 
شهر  عمومی  نظافت  به  که  هایی  سازمان 
بی توجه اند تذکر جدی داده وبرخورد شود. 
و  ها  گل  البه الی  در  ها  زباله  انواع  وجود 
است،  شهروندان  انتقاد  مورد  درختان  برگ 
زباله همچون  بزرگ  قطعات  گفته می شود 

برای روزهای  ، دلستر و مقوا  شيشه نوشابه 
متمادی در نقطه های اصلی شهر همچون 
جلو  دقيقا  که  شود  می  دیده  غفاری  راه  ها 
به  او  باشد.  می  ها  ميهمان  و  مردم  چشم 
این نکته هم اشاره می کند که نقاطی هم 
نياز است سطل های زباله جدید  هست که 
و تابلو نریختن زباله گذاشته شود.  هر چند 
که در این امر بسيار مهم آموزش و پرورش 
 باید در فرهنگ سازی وصدا سيما در بخش 

اطالع رسانی عمومی ایفا نقش کنند.

شهرداری متولی فرهنگ شهر نشینی

شهرداری  شهری  خدمات  معاون  خانزاد 
بيرجند به سواالت ما در این باره پاسخ می 
دهد: وی در باره دوره ی جمع آوری زباله 
روز  هر  اصلی  های  خيابان  در   : گوید  می 
نظافت انجام می شود و خيابان های فرعی 
شود.  می  انجام  درميان  روز  یک  کار  این 
های  خيابان  در  ها  زباله  وی  ی  گفته  به 
در  و  شود  می  آوری  جمع  شب  هر  اصلی 
کوچه ها یک شب درميان جمع آوری می 
این کارها توسط همکاران  تمام  ، که  شود 
واحد خدمات نظافتی انجام می شود. خانزاد 
ادامه می دهد مشکلی که در مناطق باد خيز 
داریم این است که معموال بعد از وزش باد 
شدید تعداد زیادی پالستيک و پوست کيک 
می  جمع  درختان  و  بلوارها   ی  حاشيه  در 
شود و از این رو بعد از وزش بادهای شدید 
شود.  می  تر  دقيق  و  تر  بيش  ما  نظافت 
معاون خدمات شهری ، شهرداری ادامه می 
دهد: رفت و روب جمع آوری زباله ها چند 

سالی هست که برون سپاری شده است.

آیا نیروی کافی برای خدمات
در این بخش دارید؟

شهرداری  منطقه  دو  کرد:  اضافه  خانزاد 
پيمانکار  یک  به  منطقه  هر  که  داریم 
یک  حاضر  زمان  در  ولی  شده  سپرده 
با  سال  دو  داد  قرار  که  است  پيمانکار 

داریم. ایشان 

 برای جمع آوری این زباله ها و 
پاکسازی محل های انباشت شهرداری 

چه اقداماتی انجام داده است؟

در پاسخ به این سوال معاون خدمات شهری 
ای  منطقه  هر  در  ما  گوید:  می  شهرداری 
شهرداری  پيمانکار  جانب  از  که  گروهی 
داریم  را  شوند  می  مدیریت  منطقه   همان 
که تمام اعمال نظافت خيابان های اصلی و 
معابر و کوچه های فرعی را انجام می دهند 
کارشناسان  که  فهرستی  طی  کار  این  و 
به  و  گيرند  می  نظر  در  شهرداری  سازمان 
که  و هر گروهی  داده می شود  امتياز  آنها 
از  اخطار  تعداد  ماه  در  و  کند  عمل  ضعيف 
خواهد  جریمه  پيمانکار  بگذرد  نصاب  حد 
ميدان  کردن  تميز  برای  پرسيم  می  شد. 
یا همان ميدان  معصوميه و ورودی کرمان 
آیا  است  شهر  ورودی  که  عبادی  شهدای 

شهرداری اقدام خاصی انجام داده است؟
خانزاد در پاسخ عنوان می کند: ما یک گروه 
رصد  را  کارها  مرتب  که  داریم  کارگر   سر 

و  اصلی  ميادین  نظافت  موضوع  کنند  می 
گونه  هر  که  صورتی  در  را  شهر  ورودی 
را رویت کنند همان موقع  مشکل نظافتی 
شود  می  داده  جدی  تذکر  پيمانکاران  به 
که در همان روز رفع و گزارش را به سر 

کنند. اعالم  کارگر 
به  پاسخ  در  شهرداری  خدمات  معاون 
اقدامات  امروز  به  تا  آیا  که  سوال  این 
توجه  جلب  زمينه  در  هم  فرهنگی 
 شهروندان به نظافت شود انجام شده است 
را  تبلغاتی  کارهای  سری  یک  گوید:  می 
است   داده  انجام  تفریحی  رفاهی  سازمان 
ولی ما از همين جا از متوليان فرهنگی که 
 سر شاخه و عنصر مهم آن آموزش و پرورش 
می باشد تقاضا همکاری در زمينه آموزشی 
و فرهنگ شهر نشينی و استفاده درست و 
بيشتر  را  تميز  از یک محيط شهری  بهينه 
یاری  نوعی  به  قرار دهند و  در دستور کار 
خانزاد  از  باشند.  مسير  این  در  ما   رسان 
می پرسيم عنوان تميز ترین شهر کشور را 
که به بيرجند داده شده قبول دارید؟ وی در 
پاسخ می گوید: این عنوان را ریيس جمهور 
سازمان  رئيس  کالنتری  و  ابتکار  خانم   ،
سفرهایشان  در  زیست  محيط  حفاظت 
افزاید:  می  اند.  کرده  اطالق  بيرجند  به 
و  شهروندان  جمعی  کار  حاصل  هم  این 
هایی  برهه  در  البته  که  است  شهرداری 
تر  رنگ  پر  شهرداری  نقش  زمان   از 
عزادرای  ایام  در  مثال  عنوان  به  شود  می 
که  مشابه  روزهای  و  عاشورا  و  تاسوعا 
مضاعفی  زحمات  شهری  خدمات  کارکنان 

می کشند و تالش زیادی می کنند.  

افسانه شهر تمیز

*  احتماال اطالعات  درستی به رییس سازمان محیط زیست نداده اند و مسئوالن شهر واستان ایشان را به نقاط برگزیده وخاص برده اند. * با 
رسانه ای شدن این موضوع خیلی ها به این باور به این شهر می آیند که به »تمیز ترین شهر کشور« آمده اند. * در ابتدای بلوار شهید ناصری 
 گاه یک تکه زباله یا شیشه آبمیوه برای یک  هفته یا گاهی حتی بیشتر وسط بلوار رها شده که متاسفانه هیچکس  سراغی از آن نمی گیرد.

* کسبه ی مرکز شهر هم باید متعهد شوند وزباله های خودروا با نایلون های مخصوص در داخل سطل زباله بگذارند و از ریختن آن ها به 
طور جد خود داری کنند. * آموزش و پرورش باید در فرهنگ سازی وصدا سیما در بخش اطالع رسانی عمومی ایفا نقش کنند. * معموال 
 بعد از وزش باد شدید تعداد زیادی پالستیک و پوست کیک در حاشیه ی بلوارها  و درختان جمع می شود. * رفت و روب جمع آوری زباله ها

چند سالی هست که برون سپاری شده است. * عنوان تمیز ترین شهر کشور را رییس جمهور ، خانم ابتکار و کالنتری سازمان حفاظت محیط 
زیست در سفرهایشان به بیرجند اطالق کرده اند.

“تمیزترین شهر کشور”، لقبی که پایتخت به ما داد

بیرجند و 
را  برخی  بهزیستی،  های  خانه  برای  آوا،  سالم 
داده  تحویل  ندادند،  را  برخی  و  دادند  تحویل 
ندارد  شيرآالت  است،  داغون  خيلی  هم  ها  شده 
خواهش  نيست،  سکونت  قابل  برخی  حتی   و 
می کنم مسئوالن مربوطه کمک حمایتی کنند و با 

معلوالن کنار بيایند.
935...548
از زمانی که مشخص شد تنظيم بازار را به جهاد 
کشاورزی تفویض کردند و از اداره بازرگانی گرفتند، 
جهاد کشاورزی سوله ساخت و سوبسيت ها دولت 
را هم گرفت، شرکت تعاونی تاسيس کردند و بدون 
توجه به قانون که خود کارمندان دولت یا هر ارگانی 
 ، ندارند  را  خود  کار  مشابه  رشته  در  فعاليت  حق 
درست است که خود را مدیر عامل معرفی نکرده 
تعاونی  موسس  هيئت  و  مدیره  هيئت  عضو  ولی 
که  جویی  هستند،  جهادکشاورزی  همکاران  خود 
دولت برای کشاورزان در اختيارشان قرار داده را با 
این که می توانند مستقيم بدهند به شرکت های 
تعاونی خودشان می دهند، آن ها نيز درصدی اضافه 
می کنند و تازه سوبسيت دولتی که حق تنظيم بازار 
است را نيز خودشان می خورند! آنگاه می گویند ما 
هيچ مسئوليتی در قبال بازار سياه نداریم وقتی که 

خودشان بازارسياه راه انداخته اند.
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا، کدام ارگان وظيفه نظارت بر روی اجاره مغازه ها
را دارد؟ این افزایش اجاره ها اختياری است؟ زمانی 
ميليون  یک  ناگهان  تومانی  هزار  اجاره 500  که 
تومان می شود، من مغازه دار به کجا باید شکایت 

کنم؟ لطفا ارگان مربوطه پاسخ دهد.
901...574
آوا لطفا پيگری کن این ميوه فروشانی که در هر 
و  اتراق کرده  کنند،  پيدا  از شهر که جایی  نقطه 
نمای جالبی ندارد، خواهش می کنيم ساماندهی 
که  کند  ایجاد  مکانی  شهرداری  هم  یا  شوند، 
هم این افراد از کار و کاسبی نيافتند و هم برای 

زیباسازی نمای شهر اقدامی انجام شده باشد.
915...861
چرا هيچ نظارتی بر روی رستوران های غذای آماده 
انجام نمی گيرد؟ از برخی از این رستوران ها که 
 واقعا هم غذای خوش طعمی دارند تشکر می کنم
، ولی اگر به آشپزخانه آن ها برویم با صحنه بسيار 
ناجوری از روغن های سوخته، لباس های کثيف 
آشپزان و غذاهای مانده ای که در حال آماده شدن 
برای سوپ هستند رو به رو می شویم! چرا در این 

شهر بازرسی و سرکشی انجام نمی شود؟
ارسالی به تلگرام آوا
آوا هر تاکسی در شهر یک قيمت متفاوت از مسافر 
با  تلفنی  ها  تاکسی  و  جور  یک  گيرد، 133  می 
قيمت دیگری، برخی تاکسی های دور ميدان ابوذر 
و شهدا هم که انگار انصاف ندارند و با قيمت هایی 
مربوطه  اداره  لطفا  برند.  می  مسافر  باالتر  خيلی 

بررسی کند.
ارسالی به تلگرام آوا
آقای شهردار آخر هم برنامه های خود را برای شهر 
اعالم نکرده اید، گفتيد پارک در بلوار پيامبر اعظم قرار 
است احداث شود ولی هنوز که هيچ خبری نيست، 
 به دهه فجر نزدیک می شویم لطفا برنامه هایتان

را برای این دهه اعالم کنيد.
ارسالی به تلگرام آوا
با نهایت تشکر از پليس راهنمایی و رانندگی، که هر 
 جا تابلوی جدیدی برای ورود ممنوع نصب می شود
 همان روز اول نصب، به انتهای کوچه می روند 
به جای  کنند،  وارد شد جریمه اش  تا هر کسی 
این که در ابتدای کوچه بایستند و به مردمی که 
این  بگویند  بوده  کوچه  آن  از  هميشه  مسيرشان 
تابلو نصب شده و از این مسير نروید همچين کاری 
می کنند. بزرگواران راهنمایی و رانندگی ما واقعا 
قدردان زحمات شما هستيم ولی این گونه رفتارها 

باعث می شود مردم دلسرد شوند.
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا لطفا این موضوع را نيز مطرح کن، برای زمين های
را  دورشان  الاقل   ، بردارید  فکری  شهر  متروکه 
حصار بکشيد و سامانی بدهيد، عالوه بر ایجاد کردن 
 منظره نازیبا برای شهر، پاتوق پارک ماشين های

ناجور شده است.
ارسالی به تلگرام آوا
برای کشاورزی  استانی که داخلش یک فرغون 
پيشرفت  انتظار  چگونه  بخری،  توانی  نمی 
فروشی،  ابزار  های  مغازه  در  داریم؟  را  صنعتش 

فرغون با کيفيت پيدا نمی شود!
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
خراسان جنوبی

با توجه به مطلب درج شده در صفحه 3 روزنامه 
در  زمين  واگذاری  درباره  جنوبی  خراسان  آوای 
جهت  بنياد  این  جوابيه  درميان  نوغاب  روستای 

تنویر افکار عمومی به شرح ذیل می باشد: 
به  زمين  واگذاری  رساند  می  استحضار  به 
متقاضيان واجد شرایط روستا بدون هيچ مشکلی 
برای  مذکور  افراد  لذا  باشد  می  اقدام  حال  در 
بنياد  به  زمين  واگذاری  پرونده  تکليف  تعيين 

مسکن شهرستان درميان مراجعه نمایند.
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چهکسانیتعرفههایاینترنتراتعیینمیکنند؟

تعرفه گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می گیرد و تعرفه های تعیین شده 
در چارچوب مصوبه های کمیسیون توسط سازمان به ذی نفعان ابالغ می شود. مجموعه مصوبات این کمیسیون از 

ابتدا تاکنون در آدرس www.cra.ir برای عموم قابل دسترسی است.
چهارشنبه  *6 آذر  1396 * شماره 3965

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

عکاسخونه 

رضایی- زمستان هم از راه رسید و در شهر اولین نوبرانه 
هاي سرما را به همراه آورد ,و در این آمدن اگر کودک باشي 
با لباسی نازک و در گذر از  خیابان کفشت که ماههاست 
باران شب قبل پر شود ,آنجاست که  از آب  سوراخ است 
زیبای زمستان جایش را به  بی مهری مي دهد و نیازها 
یاري  دستهای  اما  شود.  می  بزرگ  های  آرزو  به  تبدیل 
رسان هم کم نیستند و در شهر ما هم  اگر دست محبت 
به سوي کس دراز کنی,هنوز دست هاي گرمي است که 
میزبان دستهاي تو باشد.دستهایی جوان و به دور از ژست 
ها و فیگورهای  مدیریتي,که در همین کوچه بس کوچه 
های شهر خدمت مي کنند.سازمان هاي مردم نهاد یا به 
اختصار) سمن (تشکل هایی که با کار تیمي سعی در کمک 
به افراد مستمند دارند، البته که تعداد این سازمان ها کم 
نیست، اما در یکی از کوچه هاي شهر سازمان مردم نهادي 
را یافتیم که در کمال نجابت به فکر روزهای سرد زمستان و 
دستهای نیازمند حمایت افتاده است و با عرضه محصوالت 
صنایع دستي  دست صنعتگران جوان و اختصاص درصدي 
از فروش آن سعي در شادی بخشیدن  و ایجاد لبخند رضایت 

بر لب این افراد دارند

وابسته به هیچ نهادی نیستیم

مهدی خادمي دبیر جوان سمن علمی تحقیقاتي پویندگان 
علم کویر و همچنین دبیر” جشنواره ی یلدا و لبخند” مي 
گوید:بازارچه ی یلدا و لبخند به نفع کودکان بي سرپرست 
برگزار شده  و حرکتي   معلوالن جسمي  و  ,بد سرپرست 
است و درآمد حاصل به این افراد داده مي شود.“خادمي” با 
اشاره به غرفه ای ادامه می دهد این بازارچه به وسیله سمن 
علمی تحقیقاتي پویندگان علم کویربرپا شده است ،که البته 
سازمان اداره کل ورزش جوانان هم همکاری داشته است. 
وی ادامه می دهد: شرکت کنندگان در این بازارچه، موسسه 
خیریه مهر ماندگار,مهر کویر,مهر آفتاب,توانبخشی حضرت 
ابوالفضل)ع( و علي اکبر)ع(,مرکزاتیسم و سازمان زندان ها 
مي باشند به گفته ی وی بازارچه ۴۰ غرفه دارد و بچه هایی 
که اینجا حضور دارند همگی جوان و زیر ۳۰ سال هستند.او 
در خالل گفت و گو به اقدامات این سازمان مردم نهاد  اشاره 
می کند  و می گوید:این سازمان کامال مردم نهاد است و 
وابسته به هیچ ارگان و نهاد دولتي نیست و در زمینه های بت 
اختراع,کارهای تحقیقاتی و پژوهشی,برگزاری همایش ها و 
سمینارها در زمینه اجتماعی و علمی و فرهنگی و همچنین 

اردوهای جهادی به مناطق محروم استان فعالیت دارد.

با کمترين هزينه بازارچه را بر پا کرديم

)خادمي ( در حالي که سعي مي کند در بین جمعیت که 
حاال از ابتدای ورودمان  افزایش یافته اند مکان مناسبی را 
برای ایستادن پیدا کند,مي گوید:این مکان متعلق به سمن 
علمي تحقیقاتی پویدگان علم کویر است که با کمترین هزینه 
در زمینه ساخت غرفه ها و تجهیز محیط بر پا شده است.او 
همچین در مورد تبلیغات در مدت هفت روزه این بازارچه نیز 
بیان مي کند ,هیچ تبلیغاتی از قبیل بر پایی بنر و توزیع بروشور 
در شهر انجام نشده و فقط با اطالع رسانی در فضاي مجازي 
همان طور که می بینید جمعیت بسیاری مراجعه کردند و 
عقیده داریم وقتي کار خیر باشد مردم خودشان مي آیند و 
وقتی مي بینند پولی که مي دهند صرف امور خیر مي شود 
خودشان از اینجا که مي روند برایمان تبلیغات مي کنند و این 

باعث شده است که حضور مردم پر رنگ تر شود. 

ايجاد اشتغال و خود باوری در بین جوانان

خادمی مي گوید:عالوه بر موضوع خیریه اي که اینجا 
بین  در  باوری  خود  ایجاد  ما  دیگر  هدف  است  مطرح 
جوانان و صنعتگران در حوزه های گوناگون  صنایع دستي 
,پژوهشي و تحقیقاتي و همچنین ایجاد اشتغال ,بدون اتکا 

به نهاد یا ارگان خاصي است.

استقبال مردم بي نظیر بود

بعد از اتمام صحبت با خادمی ،با چند تن از غرفه دارها هم 
گفت وگو می کنیم,مجتبي که دانشجوي ترم ۵ مهندسي 
می  بیان  گونه  این  را  حضورش  از  است،هدف  متالوژي 
کند:محصوالتی که در این غرفه مي بینید از گردنبند گرفته تا 
انواع سنجاق سینه ها و بند عینک همه کار دست،است و من 
به همراه یکی از دوستانم این کارها را برای فروش آورده ایم.
مجتبي ادامه مي دهد :هدف اول از حضور در اینجا اختصاص 
بخشي از درآمدمان به امور خیریه است .و از اینکه که بگذریم 
در کنار درس از این راه مي توانیم درآمد کسب کنیم و بر 

خالف تصور، استقبال مردم هم بي نظیر بود.

سفارش کار گرفتیم

روبه روی این غرفه,محصوالت مربوط به سازمان زندان ها 
عرضه می شود,که با نگاهی به انواع کیف هاي چرم دست 

ساز زنانه و مردانه  و ماشین های چوبي ,کارهای معرق و منبت 
مي توان پی به ذوق و سلیقه سازندگانش برد ,از مسئول غرفه 
که خانمي جوان است در مورد حضور در بازارچه مي پرسم و او 
در جواب مي گوید:با توجه به انواع کارگاههایی که در زندان ها 
وجود دارد و محصوالتی که توسط دست زندانیان ساخته مي 
شود برای کمک به خانواده های این عزیزان شرکت کردیم .او 

از استقبال مردم مي گوید  و اشاره مي کند که در مدت فعالیت  
بازارچه عالوه بر فروش، سفارش هاي زیادی را هم گرفته ایم 
و آمادگی داریم تا این محصوالت را در تعداد باال برای ارگان 
ها و ادارات حتی با لگوی خودشان تولید کنیم و همین جا مي 
خواهم از تمام ارگان هایی که نیاز به این گونه محصوالت 
دارند ،می خواهم به ما مراجعه کنند.مهدیه بیجاري یکي دیگر 
ازغرفه داران نیز عنوان می کند:من از طریق یکی از دوستان 
با سمن آشنا شدم و با توجه به اینکه در باغ اکبریه هم کارگاه 
داریم در مدتی که این بازارچه شروع شده  تصمیم گرفتیم که 
کارهایمان را برای فروش به این جا بیاوریم. بیجاري در باره 
کارش مي گوید زیورآالتي که در اینجا مي بینید  بر اساس 
احیا نمد،در استان ساخته شده اند,که با تلفیق با طراحي ها و 
ایدهاي جدید به مردم عرضه مي شود.خانم جوان دیگري در 
غرفه گوهر تراشي در حالي که برای مشتریانش از خواص 
سنگها و کاربرد هر یک سخن مي گوید  از حضور در این 
بازارچه ابراز خرسندی مي کند و ادامه مي دهد : محل کارم 

درسمن پویندگان علم کویر است و هم کار تولید و هم آموزش 
انجام مي دهم و چقدر خوب بود اگر مدت بازارچه هایي از این 
دست بیشتر می شد که برای صنعتگران بسیار مفید است و 
باعث دلگرمي آن ها مي شود از طرفي مردم هم بهتر می 
توانند  چیزی که مد نظرشان است را پیدا کنند. مي گوید  فوق 
لیسانس معماری هستم و ۹ سال است که در این حرفه کار 

مي کنم به نظرم اگر جاي ثابتي را به این  برنامه ها اختصاص 
افشاري،  است.امیر  مفید  ما  کار  پیشرفت  در  بسیار  دهند 
دبیرآموزش و پرورش نیز در غرفه شمع سازي این بازارچه در 
حالي که مشغول مرتبط کردن وسایل کار و انواع شمع هایي 
که در طرح هاي جذاب و ساده است. لحظه ای دست از کار 
مي کشد و مي گوید من مدت هاست که با سمن پویندگان 
علم کویر همکاری دارم و این اولین باري است که در بازارچه 
بیرجند شرکت مي کنم ،که با استقبال خیلي خوبي مواجه 
شدیم. امیر افشاري ادامه مي دهد در شهرهای مانند مشهد و 
تهران در نمایشگاهای زیادی را شرکت کردم و این بار فقط 
برای اینکه ،بنا بر کار خیر بودحضور یافتم  و امیدوارم مردم و 
مسئوالن از قبل بیشتر حمایت کنند.همین طور که دوربینم را 
در کیف مي گذارم و آماده رفتن می شوم ,خادمي پسر نوجواني 
را به عنوان کوچک ترین سمن پویندگان علم کویر معرفي مي 
کند.محمد قاضییانی نوجوان مخترع و خالق که مدت شش ماه 
است که از طریق خواهرش که او هم در همین سمن مشغول 

پیشبینیوقوع
زلزلهدرایران؛
ممکنیاغیرممکن؟

* منتظر القائم

شدن  فعال  زمان  می توان  قطعی  به طور  آیا 
این  حدودی  تا  کرد؟بله.  پیش بینی  را  گسل ها 
کار قابل پیش بینی است. به طوری که با بررسی 
شدن  فعال  از  می توان  گسل ها  فعالیت  عالئم 
زلزله های  پیدایش  شد.  مطلع  حدودی  تا  آن ها 
گسل ها  شدن  فعال  عالئم  از  یکی  خفیف 
لرزش ها  این  بررسی  با  و  می شود  محسوب 
و  شده اند  فعال  گسل هایی  چه  فهمید  می توان 
آنها  در  را  آتی  عمده  لرزش های  وقوع  امکان 
موضوع  این  به  توجه  با  کرد.بنابراین  ارزیابی 
پیش بینی  نیز  را  زلزله  دقیق  زمان  می توان 
کرد؟پیش بینی انواع مختلفی دارد. ما نمی توانیم 
با دقت الزم و  را  زلزله  ماه  روز و حتی  ساعت، 
اطمینان الزم پیش بینی کنیم اما به صورت دراز 
مدت و میان مدت امکان پیش بینی وجود دارد. 
تغییرشکل های  بررسی  راه  از  اساس  همین  بر 
تاریخچه وقوع  پوسته زمین وعوامل دیگر نظیر 
زلزله های گذشته، می توان ازفعال بودن گسل و 
شد  آگاه  مدت  دراز  دوره  در  زلزله  وقوع  امکان 
یک  در  را  زلزله  وقوع  احتمال  درصد  حتی  و 
کرد.به  پیش بینی  دراز مدت  یا  میان مدت  دوره 
نظیر  کالیفرنیا  عمده  شهر های  در  مثال  عنوان 
سان فرانسیسکو با انجام تحقیقات تیمی وسیع، 
سال  سی  در  مختلف  زلزله های  وقوع  احتمال 
اطالع  برای  آن  نتایج  و  شده  زده  تخمین  آتی 
برای  عموم منتشر می شود. .روش های مختلفی 
و  مکزیک  کشور های  در  زلزله  زمان  پیش بینی 
هنوز  زمینه  این  در  چرا  ایران  شده،  ایجاد  ژاپن 
فعالیتی انجام نداده یا اگر انجام داده چرا هنوز از 

آن استفاده نمی کنند؟
ثبت  اساس  بر  کشور ها  این  در  روش هایی 
از  استفاده  با  که  شده  ابداع  لرزه  زمین  حرکات 
آن  وقوع  از  زلزله  وقوع  محل  در  می توان  آن 
آگاه شد و چند ثانیه قبل، رسیدن امواج مخرب 
زلزله به منطقه مورد نظر را پیش بینی کرد. این 
روش ها در مکزیک و ژاپن و بعضی کشور های 
اقداماتی در  نیز  ایران  استفاده می شود. در  دیگر 
این زمینه انجام شده که هنوز در مراحل مقدماتی 
در  تهران  شهر  بحران  مدیریت  سازمان  است. 
حال ایجاد ایستگاه های آزمایشی در تهران است. 
مقدماتی  مرحله  در  هنوز  فعالیت ها  این  هرچند 
بوده و توسعه الزم را پیدا نکرده است.به طور کلی 
ارائه  ثابتی  عدد  نمی توان  زلزله  پیش بینی  برای 
هستند.امواج  فاصله  تابع  اعداد  این  چراکه  کرد 
بیشتر  سرعت  با  ولی  بوده  بی خطر  نسبتًا  طولی 

حرکت کرده و زود تر می رسند.
کم  هستند  مخرب  که  عرضی  امواج  اما   
زمین  می رسند.ویژگی  دیر تر  و  بوده  سرعت تر 
باعث  که  است  کشور ها  آن  و  ما  بین  شناسی 
متأسفانه  یا  خوشبختانه  می شود.  تفاوت  این 
 ۳۰ تنها  عمومًا  ما،  در کشور  زلزله  بروز  هنگام 
تحت  مسبب،  گسل  اطراف  کیلومتری  تا۴۰ 
تأثیر تکان های مخرب زلزله قرار می گیرند و بر 
زلزله  از  قبل  زیادی  اساس زمان هشدار  همین 
زیاد  چندان  نه  بزرگی  با  زلزله های  برای  بویژه 
برای  زمان  این  حال  هر  به  ولی  ندارد،  وجود 
اتوماتیک  اقدامات  بویژه  و  بزرگتر  زلزله های 
مورد استفاده است که در هر کدام باید واکنش 
شود. انجام  ویژه ای  عمومی  اطالع رسانی  یا 
آن  واردکردن  با  که  دارد  وجود  هم  دستگاهی 
امواج  رسیدن  قبل  ثانیه  چند  همان  بتوانیم 
مخرب زلزله را پیش بینی کنیم؟بله. دستگاه های 
این  به  مؤثری  کمک  می توانند  نگار  شتاب 
تا  دستگاه  این  از  نمونه  چندین  کنند.  موضوع 
سازنده های  است.  شده  وارد  کشور  به  حال  به 
این  از  نسخه هایی  ساخت  حال  در  نیز  ایرانی 
کیفیت  افزایش  برای  کار  و  هستند  دستگاه ها 
که  داریم  جدی  نیاز  بنابراین  دارد.  ادامه  آنها 
دستگاه های الزم برای این منظور تأمین شده و 

در محل های حساس نصب شوند.
4 گوشه دنیا 

بلندترین برج آجری جهان کجاست؟

گنبد قابوس سال ۳۷۵ و در شهر گنبد استان 
که  است  متر  برج ۵۵  شد.ارتفاع  ساخته  گلستان 
با احتساب بلندی تپه در مجموع ۷۰ متر از سطح 

زمین ارتفاع دارد..

ترفند 

باز یابی سریع انرژی

انگشت  وسیله  به  را  شده  داده  نشان  نقطه   
شست و اشاره به مدت ۳ دقیقه محکم فشار داده 
و سپس به هر دو طرف ماساژ دهید و تکرار کنید

اصالحیه  

تنها 1 نفر در دنیا دچار سندروم X است !

این سندروم از پیر شدن طبیعی ) افزایش سن 
نرمال ( جلوگیری می کند ، بروک گرینبرگ 2۰ ساله 

است اما یک ساله به نظر می رسد !

یاد باد آن روزگاران یاد باد

دهکدهگیاهاندارویی

پیشه ور  - مصرف گیاهان دارویی در ایران سابقه ای 
از پنج هزار سال دارد که توجه دانشمندان بزرگ  بیش 
ایران همچون ابوریحان بیرونی، ابوعلی سینا و زکریای 
های  گونه  مصرف  طوالنی  پیشینه  بر  گواهی  رازی، 
گیاهان دارویی است. خراسان جنوبی یکی از قطب های 
تولید گیاهان دارویی کشور است که محصوالت آن به 
دلیل شرایط جوی و کویری از کیفیت ممتازتری نسبت 

به دیگر مناطق برخوردار است. 
در خراسان جنوبی استفاده از گیاهان دارویی در طب 
سنتی رواج داشته و با فرهنگ مردم عجین بوده و تهیه 
عرقیات از گیاهان دارویی مرسوم است.  تنوع زیاد گونه 
های گیاهی ناشی از شرایط مناسب اقلیمی منطقه است 
می  آن  فروش  و  آوری  جمع  از  زیادی  های  خانواده  و 
مزیت  با  دارویی  گیاهان  باشند.  داشته  درآمدی  توانند 
رونق  در  می تواند  توجه  صورت  در  عالی  بسیار  های 

اقتصادی منطقه مفید واقع شود. 

گیاهان دارويی قدمی موثر 
در شکوفايی ظرفیت خراسان جنوبی

گیاهان  استانی منحصربه فرد درزمینه  خراسان جنوبی 
این  در  استان  ظرفیت های  به  توجه  با  و   است  دارویی 
دانشگاهی  جهاد  دارویی  گیاهان  دهکده  احداث  زمینه، 
معرفی  برای  مدلی  و  الگو  و  استانی  مزیتی  می تواند 
دارویی  گیاهان  دهکده  باشد.  استان  توانمندی های 
قدمی موثر در شکوفایی ظرفیت خراسان جنوبی محسن 
پویان، مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهادانشگاهی 
گفت:  آوا  روزنامه  با  گو  و  گفت  در  خراسان جنوبی 
خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده 
با مساحت حدود 1۴۰ هزار متر مربع است  مجموعه ای 
پژوهشی،  برنامه های  تحقق  آن  احداث  از  هدف  که 
شکوفایی  در  موثر  و  اشتغال زا  گردشگری،  تحقیقاتی، 
پتانسیل های بالقوه استان در حوزه گیاهان دارویی بوده 
این  مهم ترین بخش های  از جمله  داد:  ادامه  است. وی 
گیاهان  تحقیقات  مجتمع  ساختمان  به  می توان  دهکده 
باغ  گیاهی،  بافت  کشت  و  عمومی  آزمایشگاه  دارویی، 
تحقیقاتی اکوتیپ های عناب، مزرعه تحقیقاتی زعفران، 
کلکسیون زرشک، استخر دو منظوره، کلکسیون گیاهان 
دارویی، گلخانه های تحقیقاتی، سوله های فرآوری گیاهان 
نمایشگاهی،  غرفه های  وابسته،  محصوالت  و  دارویی 

تحقیقات  مزرعه  گردشگری،  و  تفریحی  فضای 
دانشگاهی  تکمیلی  تحصیالت  دوره های  رساله های 
و  منطقه  مزیت دار  دارویی  گیاهان  کشت  مزرعه  و 
گیاهان  فرآوری  و  تولید  سازی  بهینه  آموزش  واحد 
گروه  عضو  ابراهیمی،  مهدی  کرد.  اشاره  دارویی 
خراسان  جهادانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشی 
دارویی  گیاهان  دهکده  در  گفت:  ایسنا  به  نیز  جنوبی 
به  مربع  متر   1۰۰۰ از  بیش  استان  جهاددانشگاهی 
که  یافته  اختصاص  زعفران  تحقیقاتی  مزرعه  احداث 

این  اجرای همزمان طرح های تحقیقاتی روی  قابلیت 
گیاه دارویی ارزشمند را فراهم کرده است. وی ادامه 
از  حمایت  به  مزرعه  این  تحقیقاتی  طرح  اولین  داد: 
و  کیفیت  بهبود  راستای  در  بومی  محصولی  تولید 
در  اکنون  هم  که  یافته  اختصاص  زعفران  عملکرد 
حال انجام است. عضو گروه پژوهشی گیاهان دارویی 
کلکسیون  افزود:  خراسان جنوبی  جهادانشگاهی 
مساحت  با  دهکده  این  در  واقع  دارویی  گیاهان 
و  بومی  دارویی  گیاهان  کشت  به  مربع  متر   ۵۰۰۰
وی  است.  یافته  اختصاص  خراسان جنوبی  ارزشمند 
در  دارویی  گیاهان  رویش  دوره  پایان  با  داد:  ادامه 
به  مقاوم  گونه های  شناسایی  و   ۹۵-۹6 زراعی  سال 
می شود  پیش بینی  کلکسیون،  این  در  گرما  و  شوری 
گیاه  گونه   ۴۰ حدود  در   ۹6-۹۷ زراعی  سال  در  که 
و  کشت  مورد  ساله  چند  و  ساله  دو  یکساله،  دارویی 

گیرد.  قرار  بهره برداری 

 طرح های تحقیقاتی 
دوره های تحصیالت تکمیلی

تکمیلی  تحصیالت  دوره های  تحقیقاتی  طرح های 
ابراهیمی افزود: بخشی از فضای دهکده گیاهان دارویی 
به انجام تحقیقات دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد 
انجام  نیز زمینه  اکنون  و دکتری اختصاص داده شده و 
یک طرح تحقیقاتی دوره دکتری روی گیاه کم آب بر و 

مزیت دار “کینوآ” فراهم شده است. 

طرح های  تعداد  می شود  پیش بینی  کرد:  تصریح  وی 
تحقیقاتی مشترک بین مراکز تحقیقاتی و جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی که در ارتباط با گیاهان دارویی راهبردی 

یا مزیت دار استان هستند، افزایش یابد. 

کشت گونه های گیاهی مزيت دار
 

دارویی جهادانشگاهی  گیاهان  پژوهشی  عضو گروه 
اهمیت  به  توجه  با  اظهارکرد:  جنوبی  خراسان 
به  سازگار  و  درآمدزا  گیاهی  گونه های  کشت  ترویج 
جزو  گیاهان  قبیل  این  کشت  استان،  اقلیمی  شرایط 
محسوب  دارویی  گیاهان  دهکده  برنامه  اولویت های 
حدود  راستا  همین  در  داد:  ادامه  ابراهیمی  می شود. 
کشت  به  دهکده  مرغوب  زمین های  از  هکتار  یک 
از  که  یافته  اختصاص  کندل  و  باریجه  گیاه  دو 
دارای  و  صمغ  تولید کننده  گیاهی  گونه های  جمله 

خاطرنشان  وی  هستند.  باالیی  اقتصادی  ارزش 
و  گیاهان  این  کشت  به  کشاورزان  ترغیب  کرد: 
بر  عالوه  استان  مراتع  از  آن  اصولی  بهره برداری 
درآمد  کسب  به  منجر  ارزشمند،  گونه های  این  حفظ 
می شود.  مراتع  بهره برداران  و  کشاورزان  برای  پایدار 
اجرای سه طرح تحقیقاتی در دهکده گیاهان داوریی 
گروه  عضو  واجارگاه،  کهنسال  سکینه  خراسان جنوبی 
خراسان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشی 
سه  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  نیز  جنوبی 
است،  شده  انجام  دارویی  گیاهان  دهکده  در  طرح 
شناسایی  طرح  تازه،  عناب  ماندگاری  طرح  گفت: 
بافت  کشت  طرح  و  عناب  کلکسیون  اکوتیپ های 
داد:  ادامه  وی  است.  طرح ها  این  جمله  از  عناب 
درصد   8۰ تاکنون  تازه  عناب  ماندگاری  طرح 
بهمن   تا  طرح  این  نهایی  نتایج  و  داشته  پیشرفت 
دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو  می شود.  منتشر 
کشت  طرح  در  افزود:  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
تجاری  پروتکل  به  دستیابی  دنبال  به  عناب  بافت 
کشت بافت عناب هستیم و این طرح در کشور برای 
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  دهکده  در  بار  اولین 
خراسان جنوبی در حال انجام است. کهنسال واجارگاه 
عناب  کلکسیون  اکوتیپ های  شناسایی  طرح  گفت: 
به  تجاری  ارقام  معرفی  برای  نیز  جهاددانشگاهی 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  انجام  کشاورزان 
زمان  افزایش  هدف  با  تازه  عناب  ماندگاری  طرح 
طرح  در  افزود:  شده،  اجرا  بازار  در  عناب  عرضه 
طریق  از  عناب  نهال  تولید  نیز  عناب  بافت  کشت 
است.  اقدام  دست  در  دارویی  گیاه  این  بافت  کشت 
جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو 
شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  اظهارکرد:  خراسان جنوبی 
بافت  کشت  تازه،  عناب  ماندگاری  طرح های  برای 
از  عناب  کلکسیون  اکوتیپ های  شناسایی  و  عناب 
محل اعتبارات داخلی به ترتیب 2۵، ۳1 و ۵۰ میلیون 
است؛ خراسان جنوبیظرفیتبسیاری  گفتنی  است.  تومان 
درزمینه گیاهان دارویی دارد که احداث دهکده گیاهان 
استانی  مزیت  یک  بعنوان  جهاددانشگاهی  دارویی 
تحقیقاتی،  پژوهشی،  برنامه های  تحقق  در  می تواند 
در  موثر  فعالیت های  سایر  و  اشتغال زا  گردشگری، 
برخوردار  کم  استان  این  بالقوه  پتانسیل های  شکوفایی 

در حوزه گیاهان دارویی بسیار اثر گذار باشد.

درمانیبرایبیکاریوناکارامدیطرحهایپژوهشیخراسانجنوبی

جشنوارهیلداولبخند

عکس از : رضایی

عکس از: پیشه ور 

زمستان چه تاثیری بر متولدین

 ماه های گوناگون سال می گذارد؟

 این سوغات های ناخوشایند آخرین فصل سال 
که پشت تغییرات آب و هوایی خود را پنهان کرده 
اند،تعداد بسیاری از مردم را درگیر خود می کنند، 
اما جالب است بدانید که تاثیر و نمود آنها روی 
افراد مختلف با هم متفاوت بوده و باید دید که 
هرکدام از متولدین ماه های مختلف باید با این 

پدیده ها چطور کنار بیایند؟
فصل  آمدن  با  ماه  این  فروردین:متولدین   -1
در  آنها  زیرا  شوند،  می  خوابی  بی  دچار  سرما 
زمستان شدیدا از فعالیت های بدنی خود را کاهش 
به  این وقت سال  اردیبهشت:آنها در  اند.2-  داده 
شدت درونگرا و منزوی شده و تمایلی به برقراری 

ارتباط با دیگران ندارند،اما تماشای یک فیلم خوب 
می تواند متولدین این ماه را شارژ کند. ۳- خرداد:این 
افراد نیز در زمستان مدام احساس خستگی مفرط 
دارند و تغییرات خلقی شان از فصل قبل به این 
۴-یر:اشخاصی  است.  چشمگیر  شدت  به  فصل 
که در این ماه به دنیا آمده اند نباید در زمستان تنها 
بمانند، تا حد ممکن حضور در جمع های خانوادگی 
برای آنها مفید خواهد بود، تا بتوانند خود را در یک 
وضعیتی روحی استاندارد نگاه دارند. ۵- مرداد: متولد 
این برج که عاشق نور است در کمال تعجب با آغاز 
زمستان عالقه به حضور در تاریکی ها پیدا می کند .             
باید  که  است  بزرگی  نعمت  شهریور:سالمتی   -6
مراقب آن بود، اما متولدین این ماه در فصل زمستان 
بسیار سرما می خورند. ۷- مهر:تفکر درباره موضوعات 
خوشایند، مفید و مثبت، می تواند برای متولدین این 
ماه یک پناهگاه امن در برابر افسردگی بسازد. 8-آبان 
:سعی می کند اصال خودش را افسرده نشان ندهد در 
حالی که جزو آسیب پذیرترین افراد در مقابل کرختی 
و بی حوصلگی زمستانی است. ۹- آذر:متولد این ماه 
که پیشاپیش، تسلیم شدن خود را مقابل افسردگی 
زمستانی اعالم کرده و یک شکست خورده به تمام 
عیار مقابل این پدیده است.1۰- دی:این وقت از سال 
که می رسد مدام در استرس برنامه ریزی برای سال 
جدید است، چه کارهایی را باید انجام داد و چه اموری 
را نباید؟. 11- -بهمن:امنیت ، امنیت و بازهم امنیت 
، این چیزی است که متولد این ماه شدید در فصل 
زمستان به آن نیاز دارد، احساس امنیت می تواند او 
را در مقابل تمام ناخوشی های روحی و جسمی در 
این فصل ضد ضربه کند.12- -اسفند: شکست در 
رسیدن به اهداف اگر با فضای زمستانی ترکیب شود، 
متولدین این ماه حال بسیار بدی را تجربه می کنند.

ارجمند  خوانندگان  از  پوزش  با  وسیله  بدین 
به دلیل اشتباه در تیتر گفتوی آوا با خانم نگین 
ناصح ، واژه صحیح ) از آن( است که به اشتباه   

) اذعان ( درج شده است.



چهارشنبه  * 6 دی  1396 * شماره 3965 

شاد و موفق زندگی کنید

بسیار  ما  همه  برای  شاد  و  موفق  زندگی  داشتن 
ای عده  اشتباه  عقیده  برخالف  اما  است  بخش   لذت 
 که تنها پول و ثروت را عامل آن می دانند افراد موفق 
بیان می کنند.برای  این موضوع  برای  دالیل دیگری 
رفتن به سمت اهدافتان نگران نباشید و بدانید که زمانی 
که هدفتان را مشخص کردید، تنها رفتن از نقطه ی 
A به نقطه B مهم است و پیچ و خم های راه را بعدا 
فراموش خواهید کرد.این قانون طبیعت است.استرس 
دلیل بسیاری از مشکالت و بیماری های مزمن است. 
استرس موجب پیری زود رس شده و سبب می شود تا با 
تغییرات هورمونی و افزایش ضربان قلب ، شما احساس 
اضطراب و ترس بیشتری کنید.درواقع تحقیقات نشان 
داده، استرس تاثیرات ثابت و بلند مدتی را در بدن ما 
به وجود می آورد. شما می توانید از طریق یوگا، تکنیک 
عبادت،  بازی،  ورزش،  مدیتیشن،  عمیق،  تنفس  های 
مثبت اندیشی و ... با استرس های زندگی مقابله کنید. 
اگر شما دچار کم خوابی باشید این مسئله می تواند روی 
سالمت شما تاثیر گذار باشد.کم خوابی مشکلی است 
که امروزه بسیاری از ما درگیر آن هستیم و می تواند ما 
را در معرض مشکالتی مثل دیابت، اختالل سوخت و 
ساز، افزایش وزن، افزایش اشتها، ضعف سیستم ایمنی، 
خستگی، استرس و افسردگی قرار دهد.پس اگر استرس 
دارید، بهتر است در وهله اول ، به وضع خوابتان رسیدگی 
کنید. شاید فشارهای اجتماعی موجب شوند تا ما خودمان 
را برای آنچه دیگران می پسندند ، تغییر دهیم اما در کنار 
در نظر گرفتن قوانین و هنجارهای کلی اجتماع، برای 
رسیدن به شادی و موفقیت بیشتر، باید بدون در نظر 
گرفتن شرایط تنها خودتان باشید و کارهایی را که شما 
را بیشتر خوشحال می کند و دوست دارید را انجام دهید.

کسادی بازار

می گوید:  خیاط  رجبعلی  شیخ  فرزندان  از  یکی 
جناب  معروف خدمت  چلویی  مرشد  مرحوم  روزی 
شیخ رسید و از کسادی بازارش گله کرد و گفت: 
آن  گرفتار  ما  که  است  وضعی  چه  این  داداش! 
شدیم؟ دیر زمانی وضع ما خیلی خوب بود روزی 
مشتری ها  و  فروختیم  می  چلو  دیگ  چهار  سه 
شده  رو  و  زیر  اوضاع  یک باره  اما  بودند،  فراوان 
سکه  از  کارها  رفتند،  پس  یکی  یکی  مشتری ها 
مصرف  هم  دیگ  یک  روزی  اکنون  و  افتاده، 
فرمود:تقصیر  و  کرد  تأملی  ؟شیخ  نمی شود 
مرشد  می کنی  رد  را  مشتری ها  که  است  خودت 
بچه ها هم  از  نکردم، حتی  رد  را  گفت: من کسی 
می دهم. آنها  به  کباب  نصف  و  کنم  می  پذیرایی 
روز  سه  که  بود  کسی  چه  سید  آن  فرمود:  شیخ 
دادی  هل  را  او  آخر  بار  بود؛  خورده  نسیه  غذای 
از  سراسیمه  مرشد  کردی؟!  بیرون  مغازه  در  از  و 
راه  آمد و شتابان در پی آن سید  بیرون  نزد شیخ 
پس  و  خواست،  پوزش  او  از  و  یافت  را  او  افتاد، 
روی  و  کرد  نصب  مغازه اش  در  بر  تابلویی  آن  از 
آن نوشت: نسیه داده می شود، حتی به شما. وجه 

می شود. پرداخت  وسعمان  اندازه  به  دستی 

اگر تمام گلها را هم
 از شاخه بچینید

نمی توانید جلوی آمدن بهار را بگیرید!

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز 
بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته 

و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم

شد ربیُع الثانی و فصل شور ِ دلبری
نغمه عالَم شده یا امام ِ عسگری

ای امام ِ عالمین از همه خوبان سری
بر َفلَک موالیی و از َملَک دل می بری

ای ستاره دنباله دار! عشق، امروز 
در سایبان مهربانی تو منزل می کند

والدت امام حسن عسکری)ع( مبارک باد.

الهی! 
دستم گیر که دست آویز ندارم

 و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم

حضرت امام حسن عسکری )علیه السالم( در سال 232 
هجری قمری در روز هشتم ماه ربیع الثانی در شهر مدینه به 
دنیا آمد، پدر آن حضرت امام بزرگوار حضرت هادی، ومادرش 
خانمی به نام حدیثه بود. نام ایشان حسن، وکنیه آن بزرگوار 

ابو محّمد واز القاب ایشان زکی و عسکری است.
آنچه از صفات بزرگ وفضایل که الزمه امامت است در آن 
حضرت جمع بود، یعنی در علم، وزهد، کامل بودن در عقل 
وخرد، عصمت، شجاعت، کرم وبزرگواری از تمام مردم زمان 
خود برتر بود، وعالوه بر نصوص که از پیامبر)صلی ا... علیه 
وآله( وامامان گذشته در باره امامت آن حضرت وارد شده بود، 
حضرت امام هادی )علیه السالم( یعنی پدر بزرگوارشان نیز 
تصریح به امامت آن جناب فرمودند، ودر روایتی که مرحوم 
شیخ مفید )رحمه ا...( در کتاب گرانقدر ارشاد نقل کرده است، 
حضرت امام هادی )علیه السالم( چهار ماه قبل از شهادت 
امام عسکری )علیه السالم( را وصّی خود قرارداد، وبه امامت 
آن حضرت تصریح کرده وگروهی از دوستان و شیعیان را بر 

این امر گواه گرفت.

داستان مرحوم شیخ مفید در مورد امام 

آن حضرت در میان مردم وبزرگان وحّتی افراد مخالف از 
ناخواسته  به حّدی که حتی  بود،  برخوردار  احترام خاصی 
آن حضرت را احترام می کردند.  مرحوم شیخ مفید )رحمه 
ا...( از ابن قولویه نقل کرده است که: احمد بن عبیدا... بن 

خاقان متصدی امالك وخراج شهر قم بود که از طرف بنی 
عباس به این کار گماشته شده بود، پس روزی نام علویان 
و مذهب آنان، در مجلس او برده شد و او مردی بود که با 
اهل بیت دشمنی بسیار داشت. در عین حال گفت:من مردی 
از علویان مانند حسن بن علی »حضرت امام عسکری« در 
وقار وآرامش وعّفت وپاکدامنی وبزرگواری در نزد خاندان خود 
ندیده ونشناخته ام، به طوری که همه فامیل او را بر سالمندان 
وبرزگان خود مقّدم می داشتند، همچنین همه سران لشگر 
ووزراء وعموم مردم او را بر سایرین مقدم داشته احترام می 
کردند. روزی پدرم برای دیدار با مردم نشسته بود، ومن باالی 
سر او ایستاده بودم، ناگاه دربانان آمده وگفتند: ابو محّمد ابن 
الرضا بر در خانه است، پدرم به آواز بلند گفت: اجازه اش دهید 
تا وارد شود.من از آنچه از ایشان شنیدم واز جرأت آنان که 
نام مردی را در حضور پدرم با کنیه نام بردند متعجب شدم، 
با آنکه جز خلیفه یا ولیعهد، یا کسی را که سلطان دستور 
داده بود نزد پدرم، با کنیه نام نمی بردند. پس دیدم مردی 
باجاللت  جوان،  صورت،  خوش  اندام،  خوش  گندمگون، 
و هیبتی نیکو وارد شد. چون چشم پدرم به او افتاد، از جا 
برخاست وچند قدم به سوی او رفت، ومن به یاد ندارم با هیچ 
یک از بنی هاشم و افسران و برزگان چنین رفتاری کرده 
باشد، چون به او نزدیک شد او را در آغوش کشیده صورت 
وسینه او را بوسید، و دست او را گرفته بر مسند خود که روی 
آن می نشست نشانید، و در کنار او نشسته رو به او کرد وبا 

او به گفتگو پرداخت. در ضمن سخنان به آن حضرت می 
گفت: قربانت شوم، فدایت شوم، ومن همچنان از آنچه می 
دیدم در تعجب بودم، در این هنگام دربانان آمدند، وخبر از 
ورود »موفق« برادر خلیفه دادند، اّما پدرم همچنان سر گرم 
گفتگو با امام عسکری )علیه السالم( بود اعتنایی به آنچه 
دربانان گفته بودند نکرد، تا زمانی که غالمان ونوکران برادر 
خلیفه آمدند، پدرم در این حال آن حضرت را بااحترام وعزت 
هر چه تمام تر بدرقه کرد، وبه طوری که موّفق آن حضرت را 
نبیند او را در آغوش کشیده وبا آن حضرت خداحافظی کرده 
وآن بزرگوار رفتند. من که همچنان متعجب بودم به نوکران 
گفتم: وای بر شما این چه کسی بود که شما و پدرم او را این 
چنین احترام نمودید؟ گفتند: این شخص مردی علوی است 
به نام حسن بن علی ومعروف به ابن الرضا، من همچنان در 
تعجب بودم تا آنکه شب شد، ورسم پدرم آن بود که شبها 
بعد از نماز گزارش کارهای روزانه را تنظیم می کرد، چون 
نماز را خواند در برابر او نشستم، گفت: احمد کاری داری؟ 
گفتم: آری، اگر اجازه دهی پرسش کنم، گفت: اجازه ات 
دادم، گفتم: پدر جان این مردی که امروز به اینجا آمد وتو به 
او می گفتی: پدر ومادرم فدای تو، وآنچنان او را احترام کردی 
که بود؟ گفت: پسر جان این امام وپیشوای رافضیان حسن 
بن علی معروف به ابن الرضا است، سپس کمی سکوت کرده 
ومن نیز ساکت بودم، آنگاه گفت: پسر جان! اگر خالفت و 
زمامداری از خاندان بنی العباس بیرون رود، هیچ کس از بنی 

هاشم غیر او شایسته خالفت نیست، و این به خاطر برتری و 
فضل و پاکدامنی و پارسایی و زهد و عبادت و خوش خلقی 
و شایستگی اوست، و اگر پدرش را دیده بودی مردی بود 
خردمند و هوشیار و دانشمند. احمد می گوید: من که این 
سخنان را از پدرم شنیدم وآن رفتار را با امام عسکری )علیه 
السالم( از او دیدم دچار حیرت وخشم وسرگردانی شدم، بعد 
از آن تصمیم گرفتم که خود در این باره تحقیق کنم، به دنبال 
این تصمیم از افراد مختلف راجع به او پرسیدم، از هیچ یک 
از بنی هاشم، و سرکردگان و نویسندگان و قاضیان و فقهاء و 
دیگر مردم نپرسیدم جز آنکه همه به فضل وکمال او اعتراف 
کرده او را مردی محترم شمردند، از این رو مقام وشخصیت 
او در نظرم بزرگ شد، زیرا دیدم دوست ودشمن او را به نیکی 

یاد کرده تمجید وستایش می کنند. 
از چنان اخالق  آن بزرگوار همانند پدران گرامی خویش 
تأثیر  تحت  نیز  دشمنان  که  بود  برخوردار  واالیی  ورفتار 
اخالقش قرار می گرفتند،  به عنوان مثال آن حضرت را 
به زندانبانی به نام علی بن اوتاش سپردند، این شخص به 
شّدت باخاندان پیامبر دشمنی میوزرید، وبا آل ابی طالب 
با شدت وخشونت رفتار می کرد،  وقتی آن حضرت را به 
زندان او فرستاند به او گفتند: با او چنین وچنان رفتار کن، 
بیش از یک روز نگذشته بود که آنچنان در مقابل امام )علیه 
السالم(تواضع می کرد که گونه بر خاك می گذشت، وسر 

بزیر انداخته به آن بزرگوار نگاه نمی کرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و بگو: پروردگارا، مرا )در هر کار،( با ورودی صادقانه وارد کن، و با خروجی صادقانه خارج 
ساز؛ و از نزدت برای من تسلّطی یاری بخش، قرار ده. سوره اسرا،آیه 80

حدیث روز  

امام حسن عسکری علیه السالم:
 همانا از برای جود و بخشش اندازه و مقداری است پس هر گاه زیاد شده از آن مقدار پس آن اسراف است.

سبک زندگی

سالروز والدت امام حسن عسکری )ع( مبارک باد

27
451
3157
5439

158
4871
9613

348
61

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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521978632

974536283

863241577

285413799

137659421

649827155

796185344

312794868

458362916

جدول سودوکو

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

واگذاری آژانس با پروانه 
در بهترین موقعیت / قیمت توافقی   

 آدرس : بلوار شهید ناصری ، شهرک امام علی )ع(
09156673461  

به تعدادی بازاریاب و پشتیبان جهت 
انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2 - ساختمان آلما - واحد 203 

32233854 - 32236199

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست    

09155614521 - زارع

باغداران و زعفران کاران 
کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199
نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

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

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

کارت دانشجویی اینجانب ابوالفضل بافنده 
به شماره دانشجویی  94137135170015 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

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

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

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
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آماده باش استقاللی ها برای دربی برگشت
 

جام نیوز-موفقیت های چند بازی اخیر استقالل با شفر اگر تا پیش از این 
هم برای بعضی اتفاقی یه نظر می رسید اما پیروزی چهار گله برابر زردپوشان 
آبادانی نشان داد که این موفقیت ها اتفاقی نبوده است. در چنین شرایطی 
شاید تنها تیمی که بتواند ترمز سرخپوشان را بکشد استقالل باشد تا بعد از 
دربی اسفندماه شاید اختالف 8 امتیازی پرسپولیس در صدر جدول و اختالف 
14 امتیازی اش با استقالل کاهش یابد و سیر صعودی پرسپولیس متوقف 
شود. استقالل شاید با این اختالف امتیاز شانس کمی برای رسیدن به عنوان 
قهرمانی این فصل داشته باشد اما قطعا شاگردان شفر از حاال انتظار دربی را 
می کشند تا آمادگی شان را نشان دهند و انتقام شکست بازی رفت را بگیرند.  

مربی جدید پرسپولیس فردا به تهران می آید

فارس-مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز وارد تهران خواهد شد.با 
جدایی سرتن چوک از کادرفنی تیم فوتبال پرسپولیس، برانکو سرمربی 
این تیم اعالم کرد که زالتکو ایوانکوویچ که سابقه کار در فوتبال ایران 
را هم دارد جانشین او خواهد شد.زالتکو اما به خاطر صادرنشدن ویزایش 
نتوانسته بود راهی تهران شود اما روز گذشته ویزای این مربی کروات 
برای آمدن به ایران در نهایت صادر شد.مربی جدید تیم پرسپولیس هم 
بلیت سفر به تهران را گرفته و اگر مشکل خاصی به وجود نیاید او طبق 
برنامه امشبآ زاگرب را به مقصد استانبول ترک خواهد کرد تا بعد از 
توقفی چند ساعته در این فرودگاه، عازم تهران شود.طبق اعالم زالتکو، 
او بامداد فردا در تهران خواهد بود و بعد از مشخص شدن برخی از 

مواردف در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا خواهد کرد.

اعزام تیم ملی بوکس به بلغارستان در هاله ای از ابهام

میزان-تکلیف حضور بوکسورهای کشورمان در تورنمنت های تدارکاتی 
بین المللی پس از مجمع انتخابی بوکس مشخص می شود.در حالی که 
قرار بود تیم ملی بوکس ایران اواسط بهمن ماه جاری در تورنمنت تدارکاتی 
بلغارستان شرکت کند، حضور در این رقابت ها در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
است.با توجه به این که امروز مجمع انتخابات فدراسیون بوکس برگزار 
می شود و مشخص نبودن شرایط کادر فنی تیم ملی بوکس این امکان 
وجود دارد که حضور در این تورنمنت منتفی شود.پیش از این کادر فنی تیم 
ملی بوکس ایران برای حضور در تورنمنت جایزه بزرگ بلغارستان و جاده 

ابریشم جمهوری آذربایجان برنامه ریزی کرده بود.

اختالف پرسپولیسی ها  سر بیرانوند

خبر ورزشی-بعضی از هواداران پرسپولیس بعد از گلی که بیرانوند از فوالد 
خورد در فضای مجازی علیه او موضع گرفتند و حتی توهین هایی انجام 
دادند، در مقابل عده ای از این سنگربان حمایت کردند.در واقع سر بیرانوند 
بین پرسپولیسی ها اختالف افتاده و حاال باید دید آیا تماشاگران پرسپولیس 

در بازی جمعه با تراکتورسازی از بیرانوند حمایت می کنند یا نه؟

بهترین غذاهای ضد پیری پوست

مجله اینترنتی تناسب اندامبهترین راه برای حل 
این مشکل هستند. در ادامه 2 تا از بهترین آنتی 
اکسیدان های ضد پیری را به شما معرفی می کنیم. 
1- توت فرنگی: در واقع توت فرنگی، بیشتر از 
پرتقال ویتامین C دارد! ویتامین سی، یک ابزار 
را  تولید کالژن  زیرا  است،  پیری  قدرتمند ضد 

افزایش می دهد، آسیب دیدگی پوست ناشی از 
خورشید را ترمیم می کند، و چین و چروک ها و 
خطوط ریز را نیز بهبود می بخشد.- کدو: از آنجایی 
است،  آزاد  رادیکال  ضد  ماده ی  یک  کدو،  که 
می تواند به کاهش خستگی ناشی از استرس هم 
کمک کند، خطر ابتال به پوکی استخوان بعلت 
تخریب استخوان را کاهش دهد، و مشکالت 

حافظه ی ناشی از پیری را بهبود ببخشد.

 K -2 و K -1 در دو شکل است.هر دو ویتامین K برترین ها- ویتامین
پروتئین هایی تولید می کنند که نقش آنها کمک به لخته شدن خون است. 
لخته شدن خون از خونریزی مفرط داخلی و خارجی جلوگیری می کند.

از طریق مصرف  از ویتامین K را  افراد بزرگسال میزان کافی  بیشتر 
خوراکی ها و آنچه بدن به طور طبیعی تولید می کند، دریافت می کنند. با این 
حال برخی داروها و بیماری ها، تولید ویتامین K را کاهش داده و از جذب 

آن جلوگیری می کنند.به گفته کارشناسان کمبود ویتامین K در نوزادان 
شایع تر است. به گفته کارشناسان کمبود ویتامین K در نوزادان شایع تر 
است. همچنین بزرگساالنی که از داروهای ضد انعقاد، آنتی بیوتیک های 
مداخله گر در تولید و جذب ویتامین K، میزان باالیی از ویتامین A یا 
E مصرف می کنند بیشتر مستعد ابتال به کمبود ویتامین K هستند. 
همچنین کمبود این ویتامین می تواند ناشی از بیماری باشد که مانع از 

جذب صحیح چربی می شود. کمبود ویتامین K عالئم متعددی دارد که 
دلیل اصلی آن خونریزی مفرط است. از جمله عالئم دیگر آن شامل موارد 
زیر می شود:1-کبود شدن بدن.2- ظاهر شدن لخته های خونی کوچک 
زیر ناخن ها.3- تیره شدن رنگ مدفوع یا وجود خون در آن.4- وجود خون 
در غشاء مخاطی. در صورتی که ویتامین K تشخیص داده شود برای 

فرد مصرف مکمل های این ویتامین به نام »فیتونادیون« تجویز می شود.

کمبود ویتامین K چه عالئمی دارد؟

از مصرف بیش از حد این مواد غذایی 
التهاب آور اجتناب کنید

بهداشت نیوز- التهاب واکنش طبیعی بدن به 
جراحت و عفونت است. التهاب مزمن احتمال 
بروز دیابت و بیماری های قلبی را افزایش می 
دهد.نقش افزایش دهنده التهاب را در بدن دارند 
و باید در مصرف آنها از افراط پرهیز کرد:1-روغن 

های گیاهی: این گونه روغن ها از قبیل روغن 
نباتی، حاوی اسیدهای چرب امگا ۶ هستند که 
می تواند منجر به افزایش التهاب و افزایش خطر 
ابتال به بیماری های مزمن شود.2-شکر.3-آرد 
تصفیه شده: محصوالت تهیه شده با آرد سفید، 
برنج سفید، سیب زمینی سفید و بسیاری از غالتی 
که دارای کربوهیدرات های تصفیه شده هستند، 

می تواند التهاب آور باشند.

بیماران قلبی مجرد در معرض 
ریسک باالی مرگ قرار دارند

خبرگزاری دانا- طبق مطالعه محققان دانشگاه 
اموری آتالنتا آمریکا، در مقایسه با بیماران قلبی 
معرض  در  بیشتر  متاهل، همتایان مجردشان 
تیم  سرپرست  دارند.قیومی،  قرار  مرگ  خطر 
تحقیق، در این باره می گوید:مطالعه ۶۰۵1 بیمار 

با میانگین سنی ۶3 سال که تحت عمل جراحی 
عمل  نتایج  داد  نشان  بودند  گرفته  قرار  قلب 
ازدواج نکرده  یا هرگز  بیوه  افراد مطلقه،  برای 
بسیار ضعیف بود.یافته ها نشان داد در مقایسه 
با بیماران متاهل، افرادی که هرگز ازدواج نکرده 
بودند 24 درصد بیشتر در معرض مرگ به هر 
علت و 4۵ درصد بیشتر در معرض مرگ ناشی از 

بیماری قلبی عروقی قرار داشتند.

این عادت های غذایی الغرتان می کنند

تغذیه  عادت های  بیشتر  چه  هر  خبر-  شهر 
سالمی را در خودتان ایجاد کنید که شما را به 
سمت انتخاب های سالم سوق می دهند، راحت تر 
و  کنید  الغر  را  خودتان  که  توانست  خواهید 
دارید.شما  نگه  عادی  محدوده  در  را  وزن تان 
می کنیم.  آشنا  سالمی  تغذیه ای  عادت های  را 

از  یکی  کامل،  به طور  غذا  طعم  1-چشیدن 
بهترین راه ها برای کاهش احساس گرسنگی و 
جلوگیری از ُپرخوری، 2-نوشیدن 8 لیوان آبیکی 
از ترفندهای مطلوب برای الغر شدن این است 
که هر روز باید حداقل 8 لیوان آب بنوشید.3- 
از ظروف  کوچک تراستفاده  بشقاب  از  استفاده 
از  استفاده  برای غذا خوردن،  میزان  کوچک تر 

غذای مصرفی را کاهش می دهد. 

تأثیر معجزه آسای بابونه 

باشگاه خبرنگاران-بابونه طبع گرم و خشک و به 
سمت معتدل دارد، 2 نوع بابونه در کشور ما وجود 
دارد که عبارت اند از بابونه معمولی و شیرازی، 
و  اختالالت گوارشی  رفع  برای  بابونه شیرازی 
سردرد های میگرنی بسیار مفید است.بابونه ضد 
درد، التهاب و اسپاسم است، بابونه مسکن و کورتن 

طبیعی بدن محسوب می شود.مصرف این گیاه 
به افرادی که دچار جوش های غرور جوانی و 
اگزمای پوستی هستند، توصیه می شود. اشخاصی 
که پوست های خشک و حساس دارند نیز باید از 
کرم حاوی بابونه استفاده کنند؛ مبتالیان به کهیر 
نیز باید پوست خود را با دم کرده بابونه و گل بنفشه 
شست و شو دهند، بابونه همچنین پوست را ضد 

عفونی و ورم سینه را دفن می کند.

آدمکشی به خاطر سرقت آبمیوه گیری

رحیم که از مجرمان سابقه دار در زمینه فروش مواد مخدر بود به جرم نزاع منجر به جرح 
دستگیر شد. او در بازجویی گفت: در همسایگی زنی به نام سمیه زندگی می کنم. چند روز 
پیش ماموران پلیس، سمیه را به جرم حمل مواد مخدر دستگیر کردند. وقتی او را با خود بردند، 
مردی به نام سعید به خانه سمیه رفت و سرک کشید. به سعید گفتم اگر چیزی از خانه سمیه 
کم شود تو باید پاسخگو باشی. روز بعد سمیه آزاد شد. وقتی خانه اش را وارسی کردیم متوجه 
شدیم آبمیوه گیری، چرخ گوشت و 8۰۰ هزار تومان پولش به سرقت رفته است. دزدی کار 
سعید بود. سمیه می خواست از او شکایت کند اما من گفتم خودم ماجرا را حل و فصل می کنم. 
متهم ادامه داد: روز بعد به محله زندگی سعید رفتم اما او با دوستش به سمتم حمله کرد. من 
هم چاقو را درآوردم و ضربه ای رها کردم که به دوست سعید خورد. من یادم نمی آید چطور به 
مقتول ضربه زدم چون نیم ساعت قبل از درگیری، مشروب خورده بودم و حالت طبیعی نداشتم. 

شگرد جدید دزدان کیف قاپ

دزدان با تصادف های ساختگی با خودروی سرقتی، صد فقره کیف  قاپی کردند. متهمان به 
نام های وحید، نادر و علیرضا که با پیگیری پلیس شناسایی و دستگیر شده بودند به پلیس آگاهی 
منتقل و بازجویی شدند که معلوم شد هر سه آنها از مجرمان حرفه ای در زمینه سرقت خودرو و 
کیف قاپی هستند. یکی از متهمان به قاضی پرونده گفت: من و همدستانم با سرقت خودروهای 
پراید و پژو در مناطق شمال شهر تردد می کردیم. با شناسایی افرادی که از بانک یا مراکز 
خرید خارج می شدند، آنها را تعقیب کرده و با خودروهای سرقتی ضربه ای به آنها می زدیم که 
تعادلشان را ازدست بدهند و روی زمین بیفتند. همان موقع کیف هایشان را سرقت می کردیم. 
بعد موجودی حسابشان را خالی و در ادامه کارت های شناسایی شان را به صندوق پست انداخته 
و گوشی های دزدی را نیز می فروختیم و پول ها را میان هم تقسیم می کردیم.متهمان با اعتراف 

به یکصد فقره کیف  قاپی و سرقت تعدادی خودروی پراید و پژو روانه زندان شدند.

دستگیری سارق حرفه ای خودروهای سنگین

ای  حرفه  سارق  دستگیری  از  بزرگ  تهران  آگاهی  پلیس  رسانی  اطالع  مرکز    
خودرو خبر داد.ماموران کالنتری 1۰1 تجریش در حین گشت زنی به سرنشین یک دستگاه 
خودرو پراید مشکوک شده و در بازرسی از داخل خودرو موفق به کشف مقادیری لوازم داخل 
خودرو شدنددر بررسی سوابق وی مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در 
زمینه سرقت انواع خودرو ) به ویژه خودورهای سنگین( و سرقت لوازم داخل خودرو است که 
بارها دستگیر و روانه زندان شده است. همزمان با شناسایی متهم تعدادی از شکات و صاحبان 
خودروهای سنگین که خودروهای آنها مورد سرقت قرار گرفته بود به پایگاه یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ مراجعه و طرح شکایت کردند. تعدادی از شکات تصاویری از لحظه سرقت در اختیار 
کارآگاهان قرار دادند که سارق را در حین سرقت لوازم داخل خودروهای آنها نشان می داد و متهم 

نیز با مشاهده تصاویر خود چاره ای جز اعتراف به دهها فقره سرقت نداشت. 

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی، اجرای انواع رنگ های 
روغنی، پالستیک، اکرولیک ، مولتی کالر
  09151630741 - رحیمی
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شهردار بیرجند:

طرح ممیزی امالک بعد از یک دهه 
توقف در بیرجند اجرا می شود 

دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: طرح ممیزی 
این  در  ماندن  مسکوت  دهه  یک  از  پس  امالک 
این  کرد:  عنوان  آید.جاوید  می  در  اجرا  به  شهر 
طرح با مشارکت بخش خصوصی و زیرمجموعه 
بیرجند  شهری  مناطق  سطح  در  شهرداری  های 
و  امالک  ممیزی  کرد:  اظهار  شود.وی  می  اجرا 
مستحدثات در حوزه شهری زمینه را برای ورود به 
شهر الکترونیک، تهیه ی بانک اطالعات شهری و 
غیره فراهم می کند.شهردار بیرجند با بیان اینکه 
برنامه  ابزاری ضروری برای  طرح ممیزی امالک 
فعلی شهرها،  ریزان شهری است گفت: مدیریت 
از  یکی  که  طلبد  می  را  خود  لوازم خاص  و  ابزار 
مهمترین آن ها داشتن اطالعات صحیح در زمینه 
الیه های مختلف بافت شهری است.جاوید تاکید 
به  بیرجند  امالک شهر  بزرگ ممیزی  کرد: طرح 
عنوان گامی در راستای شهرداری الکترونیک و ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان است.وی عنوان کرد: 
شهرداری بیرجند بر اساس همین اطالعات خدمات 
توزیع خدمات  در  نقش مهمی  و  رسانی می کند 
از  امالک عبارت است  دارد.ممیزی  به شهروندان 
ساختمانها  امالک،  اطالعات شهری خاص  تولید 
گروههای  توسط  که  غیره  و  صنفی  واحدهای   ،
ویژه و آموزش دیده، بر روی فرم های مشخص 
. پذیرد  می  انجام  نظر  مورد  اطالعاتی  اقالم  با 

30 درصد تخفیف برای پرداخت 
عوارض تسهیالت ویژه شهرداری

منابع  و  توسعه  معاونت  خبر-سرپرست  گروه 
اساس مصوبه  بر  بیرجند گفت:  انسانی شهرداری 
ماه  اسفند  پایان  تا  امروز  از  اسالمی شهر  شورای 
و  تخفیفات  از  به شهرداری  مراجعان  جاری  سال 
تسهیالت ویژه بهره مند می شوند.بهدانی افزود: بر 
این اساس آن دسته از درخواست های شهرسازی 
بدهی  دارای  مودیانی که  و هم چنین  شهروندان 
ماه  دی  پایان  تا  پرداخت  صورت  در  بوده  معوقه 
اظهار  تخفیف خواهد شد.وی  درصد  مشمول 30 
کرد: همچنین شهروندانی که از اول بهمن ماه تا 
اقدام به تسویه حساب بدهی خود  22 بهمن ماه 
خواهند  برخوردار  درصد   25 تخفیف  از  نمایند 
شد.وی ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای اسالمی، 
شهروندانی که بدهی خود را از 23 بهمن ماه تا 25 
اسفند ماه پرداخت کنند مشمول تخفیف 20 درصد 
خواهند شد.وی اظهار امیدواری کرد: کلیه مودیان 
در  تقسیطی  های  چک  دارای  که  شهروندانی  و 
شهرداری هستند بتوانند در مهلت های تعیین شده 
نسبت به پرداخت بدهی خود به صورت نقدی اقدام 
نمایند، ضمن بخشودگی محاسبه هزینه نگهداری 
از تخفیفات فوق نیز بهره مند خواهند شد.  چک 

 ممنوعیت وضع هر گونه عوارض
 محلی بر کاالهای صادراتی

تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون  کاوش- 
این که  بیان  با  سازمان صنعت، معدن و تجارت 
وضع و اخذ هر گونه عوارض بر اقالم و کاالهای 
اساس  بر  داد:  ادامه  باشد،  می  ممنوع  صادراتی 
تکالیف قانون برنامه ششم توسعه، رشد میانگین 
ساالنه بیست و یک و هفت دهم درصد )7/21( 
برای صادرات غیر نفتی در طول سال های برنامه 
می بایست محقق گردد. جویبان، یکی از الزامات 
مهم و اساسی برای تحقق اهداف تعیین شده را 
راه  سر  بر  قانونی  های  محدودیت  و  موانع  رفع 
صادرات دانست  افزود: باید هم گرایی و هم افزایی 
رویکردها، ضوابط و ساز و کارهای اداری دستگاه 
های اجرایی در راستای تحقق سیاست ها و برنامه 

های کالن صادراتی کشور ایجاد شود.

طرح ملی سامانه رصد آسیب های 
اجتماعی دراستان اجرایی می شود

کاری -  طرح پیمایش رصد آسیب های اجتماعی 
مراکز تحت  پرسشگران  آن  کننده های  تعیین  و 
نظارت توسط بهزیستی استان برای 4100 نفر از 
تا 60 سال شهرستان های  طیف های سنی 15 

بیرجند، طبس و نهبندان  اجرا می شود. 

نظر افضلی در نطق میان دستور: اوج کاهش اعتبارات استان در بودجه 97 انجام گرفت

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

انجام پرواز بیرجند- تهران پس از 22 ساعت تاخیر
گروه خبر-هادی سالمی مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی در مورد تاخیر پرواز روز دوشنبه بیرجند -تهران عنوان کرد: تاخیر پرواز روز گذشته به خاطر نقص فنی موتور هواپیما 
بوده است.پرواز روز دوشنبه متعلق به ایرباس 320 شرکت هواپیمایی ایران ایر بوده است.پرواز روز دوشنبه پرواز تهران-بیرجند - تهران بوده که تهران - بیرجند انجام شده و قرار 
بود بیرجند - تهران از فرودگاه بیرجند  روز دوشنبه ساعت 9:10 دقیقه  انجام شود که به خاطر نقص فنی در موتور هواپیما دیروز صبح ساعت 7:30 دقیقه پرواز انجام شده است.   

فردا کلنگ راه آهن 
به زمین می خورد
خراسان  و شهرسازی  راه  سیما-مدیر کل  و  صدا 
جنوبی گفت: پنج شنبه با حضور یکی از مقامات 
ارشد کشور، قطعه اول راه آهن استان کنگ زنی می 
شود. قطعه اول راه آهن خراسان جنوبی به طول 47 
کیلومتر از ایستگاه یونسی به سمت بیدخت گناباد در 
حوزه خراسان رضوی است.این قطعه با اعتبار 57 
میلیارد تومان قرار است در مدت 3 سال زیرسازی 
شود و پس از آن عملیات ریل گذاری آغاز می شود.

اعتبار راه آهن خراسان جنوبی در قانون بودجه سال 
94، 7 میلیارد تومان ، سال 95، 9 میلیارد و 400 
میلیون تومان و سال 96 ، 5 میلیارد و 380 میلیون 
تومان مصوب شد که در این سه سال هیچ گونه 
اعتباری تخصیص نیافت.در قانون بودجه سال 97 
هم اعتبار راه آهن خراسان جنوبی به 5 میلیارد تومان 
کاهش پیدا کرده است.طول مسیر راه آهن زاهدان 
- بیرجند - گناباد - بجستان 720 کیلومتر است 

که برای اجرای آن 2 هزار میلیارد تومان نیاز است.

تولید 40 درصد تخم مرغ
مازاد بر مصرف در استان

ایرنا - سرپرست اداره کل دامپزشکی با بیان اینکه 
استان  در  مرغ  تخم  قیمت  افزایش  برای  دلیلی 
وجود ندارد گفت: این استان در تولید گوشت مرغ 
70 درصد و تخم مرغ 40 درصد مازاد تولید دارد 
که به استان های مجاور ارسال می شود. اصغرزاده 
افزود: برای صادرات مرغ و تخم مرغ به داخل و 
. ندارد  وجود  ممنوعیتی  هیچگونه  کشور  خارج 

حضور خراسان جنوبی در یازدهمین 
نمایشگاه بین المللی گردشگری کودک 

کاری- مسئول موزه عروسکها در گفتگو با خبرنگار 
آوا بیان کرد: از سوم تا ششم بهمن در محل دائمی 
نمایشگاههای بین المللی تهران خراسان جنوبی 
در سالن 18 غرفه گردشگری کودک را برپا می 
با مشارکت  نوع گردشگری  این  در  کند.گنجعلی 
فهم  قابل  و  ساده  و  کودکان  زبان  به  کودکان 
برایشان  تا  شود  می  مطرح  گردشگری  محبث 
است  قرار  کرد:  نشان  خاطر  باشد.وی  جذاب 
آموزش های مختلف سفالگری و عروسک سازی 

و نقاشی برای کودکان معرفی برگزار شود.

*  رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: این شبکه 
در 9 ماه امسال برای جلوگیری از شیوع بیماری شاربن 
اقدام به واکسیناسیون 2 هزار و 700 نفر شتر کرد.
* ساخت پالتویی برای اجراهای نمایشی صحنه ای 

شهرستان بشرویه در دستور کار قرار گرفت.
* رئیس حوزه هنری استان گفت: دو اثر هنرمند 
بیرجندی به بخش مسابقه جشنواره مردمی فیلم 

عمار راه یافت.
مالی  تسهیالت  از  استفاده  اقتصاد،  شورای   *
خارجی برای اجرای طرح نیروگاه زغال سنگ سوز 

طبس را تصویب کرد. 
* 9 هزار تن جو بین دامداران و عشایر خراسان 

جنوبی توزیع می شود.
* “خانه محله” در مهرشهر بیرجند افتتاح شد.

* کارگروه دائمی تبیین محتوای برنامه های انقالب 
راه اندازی می شود

ارسک،سه  سرایان،  قائن،  شهرهای  شهرداران   *
قلعه، دیهوک و حاجی آباد منصوب شدند

*  21 طرح اشتغالزایی فراگیر در نهبندان تصویب شد
* وجود بیش از سه هزار مسکن غیر مقاوم در سربیشه

*همایش استاني یکروزه باعنوان زلزله مهندسي،تجربه 
گردید. برگزار  بیرجند  دانشگاه  درمحل  وزندگي 

اخبار کوتاه

و  آب  کمیسیون کشاورزی،  خبر-عضو  گروه 
منابع طبیعی مجلس گفت: دولت به محرومیت 
های استان خراسان جنوبی بی توجه است زیرا 
اعتبارات خراسان جنوبی در الیحه بودجه 97 
بیشترین درصد کاهش را در بین استان های 
کشور داشته است.نظر افضلی در نشست علنی 
دیروز )سه شنبه  5دی(  مجلس در نطق میان 
دستور، ، اظهار کرد:  خدمات فراوان علمی و 
فرهنگی مردمان خطه شرق به کشور انکار شدنی 
 نیست، بسیاری از پدران علم و شخصیت های 
علمی و فرهنگی کشور از این استان برخواسته 
اند، حال زمان آن فرا رسیده است که مسئوالن 
نظام نیز دین خود را به مردم مومن، شهید پرور، 
انقالبی و فرهنگ مدار این خطه از ایران ادا 
کنند ولی کاهش شدید اعتبارات استانی خراسان 
جنوبی در الیحه بودجه 97 که بیشترین درصد 
کاهش را در بین استان های کشور داشته است 
مهم ترین سند برای اثبات بی توجهی دولت 
مردان به محرومیت شدید این منطقه است. 
همانطور که در تذکر قبلی خود بیان کردم این 

منطقه تمام خطوط قرمز را رد کرده است.
متر  میلیون   120 در  آب  بحران  افزود:  وی 
مکعب کسری مخزن داریم در حالیکه حدود 
سیالب  و  رواناب  مکعب  متر  میلیون   460
زدن  شود.  می  خارج  دسترس  از  سال  در 
مطالعات و  داری  آبخوان  و  خاکی   بندهای 

سرزمینی  ی  حوزه  در  صابری«  »هامون 
ولی گویا  دارد  اهمیت  بسیار  خراسان جنوبی 
مسئوالن وزارت نیرو و جهاد کشاورزی هنوز 
عمق فاجعه را درک نکرده اند، حدود 6 هزار 
قنات در استان وجود دارد که اکثر آن ها نیاز به 

مرمت و بازسازی دارند.

تشنگی مردم روستاها 
با تانکر حل نمی شود

افضلی متذکر شد: بارها به وزیر محترم جهاد 
احیای  ستاد  ایجاد  خصوصی  در  کشاورزی 
 قنوات در وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده ام

ولی هنوز اقدام عملی صورت نپذیرفته در حالی 

که در استان های کویری منبع اصلی تامین آب 
شرب روستاها و عشایر، کشاورزی و دامپروری 
از همین قنوات است تشنگی مردم روستاها با 
تانکر حل نمی شود و نیازمند اعتبارات ملی است.

با وجود خشکسالی 18 ساله دراستان خراسان 
جنوبی متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری 
بخش  در  اشتغال  سهم  صنعت،  بخش  در 
کشاورزی استان 34 درصد است در حالی که 
میانگین کشوری 19 درصد می باشد. این بیانگر 
است که با تداوم خشکسالی جمعیت بسیاری از 

مردم استان بیکار خواهند شد.

خانوارهای   ساالنه  درآمد  متوسط 
از  درصد   20 حدود  جنوبی  خراسان 

میانگین کشوری پایین تر است
وزارت  که  است  ضروری  داد:  ادامه  وی 
صنعت و جهاد کشاورزی و وزارت نیرو توامان 
صنعت،  بخش  در  گذاری  سرمایه  با  هم  با 
آموزش شیوه های جدید کشاورزی، توجه به 
محصوالت راهبردی و کم آب بر، آبخوانداری 
و انتقال آب از دریای عمان به استان نسبت 
به این مهم ورود کنند. اکنون متوسط درآمد 
در  روستایی  و  شهری  خانوارهای  ساالنه 

خراسان جنوبی حدود 20 درصد از میانگین 
کمیسیون  عضو  است.  تر  پایین  کشوری 
بیان  مجلس  طبیعی  منابع  و  کشاورزی،آب 
کرد: در حوزه انتخابیه اینجانب در شهرستان 

های نهبندان و سربیشه با وجود توصیه رهبر 
معظم انقالب در سفر سال 1378 به نهبندان 
نسبت به توجه به توسعه این منطقه متاسفانه 
غفلت صورت پذیرفته و نسبت به شهرهای 
نمره  یافتگی  توسعه  لحاظ  از  استان  دیگر 
درصدی  ده  کاهش  به  که  می گیرد  پایینی 
سال  پنج  در  نهبندان  شهرستان  جمعیت 

گذشته گواه این ادعا است. 

حدود  هنوز  تکنولوژی،  عصر   در 
پوشش  از  انتخابیه  حوزه  درصد   50
شبکه های تلویزیونی برخوردار نیست

درمجلس  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نمایند 
تصریح کرد: از محرومیت و مظلومیت مردم 
شهرستان های نهبندان و سربیشه همین بس 
که در عصر تکنولوژی، هنوز حدود 50 درصد 
تلویزیونی  از پوشش شبکه های  این منطقه 
برخوردار نیست که جا دارد رئیس محترم صدا 

و سیمای کشور در این خصوص اهتمام ورزد.

وی افزود: وزیر محترم راه و شهرسازی، مردم 
روز  هر  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
به دلیل زیر ساخت های نامناسب جاده ای 
حضرتعالی  مکتوب  قول  شوند.  می  عزادار 
بودجه  در  اعتبارات  افزایش  خصوصی  در 
97 برای تسریع دوبانده شدن محور بیرجند 
- نهبندان و جاده اصلی سربیشه - ماهیرود 
این  مردم  اعتمادی  بی  که  نشد  عملیاتی 
در پی  را  بالتبع دولت  و  به جنابعالی  منطقه 
نیرو،  وزیر  کرد:  اظهار  داشت.افضلی  خواهد 
پایگاه های هواشناسی مردم محروم  کمبود 
شهرستان نهبندان با وجود همجواری با کویر 
لوت، مستحق این نیستند که از تعرفه برق 
های  ظرفیت  نباشند.  برخوردار  گرمسیری 
هر  برای  اینجانب  انتخابیه  ی  حوزه  باالی 
سرمایه گذاری جذاب است ولی به دلیل عدم 
ورود  توسعه ای  الزم  های  زیرساخت  وجود 

سرمایه گذاران با اما و اگر همراه شده است.

گردشگری در خراسان جنوبی
مغفول مانده است

وی افزود: معدن طالی هیرد نهبندان، سنگ 
 ، بزرگ  فلزی  ذخایر  و  قیمت  گران  های 
قابل سرمایه گذاری در  موارد  از  نمونه هایی 
این منطقه است. از طرفی، نهبندان، شوسف، 
سربیشه، مود و درح می تواند به عنوان قطب 
انرژی های تجدید پذیر استان و کشور باشد 
هم به دلیل بادهای 120 روزه سیستان و هم 
به دلیل همجواری با کویر لوت با بیشترین 
استان  در  گردشگری  گیری.  آفتاب  میزان 
توجه  با  است  مانده  مغفول  جنوبی  خراسان 
به جهانی شدن کویر لوت به عنوان تنها اثر 
طبیعی جهانی ایران و زیباترین جاذبه های 
 کویری با دو کویر دهسلم و حیدرآباد ، کوه های 
تاریخی  آسبادهای   ، نهبندان  مینیاتوری 
شگفت  روستاهای  و  مود  قلعه   ، خوانشرف 
زیرساخت  باید   ، چنشت  و  ماخونیک  انگیز 
منطقه  این  در  گردشگری  های  زمینه  و  ها 
به جد مورد توجه قرار گیرد.عضو کمیسیون 

کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: 
دکتر ظریف بارها چه حضورا و چه از طریق 
راه  اهمیت  از  منطقه  شرایط  تشریح  با  نامه 
اندازی کامل بازارچه مرزی دوکوهانه صحبت 
کرده ایم مردم این منطقه که مدافعان اصلی 
دارند  توقع  امنیت آن هستند  و  شرق کشور 
بازارچه  توان دیپلماسی شما در حل مشکل 
مرزی دوکوهانه موثر واقع شود.افضلی گفت: 
از رئیس محترم جمهور تقاضا دارم به عنوان 
در  زدا  محرومیت  و  عملیاتی  اقدام  اولین 
دولت دوازدهم با ایجاد ردیف اعتباری خاص 
جهت ایجاد کارخانه ها و طرح های اقتصادی 
های مشوق  و  مالیاتی  معافیت  چنین   وهم 
یافته  توسعه  کمتر  مناطق  در  اقتصادی 
منظور  به  و  اجتماعی  عدالت  برای  را  زمینه 
از  منطقه  این  محروم  مردم  برخورداری 
مزایای شغلی آماده کنند. ایجاد مناطق ویژه 
اقتصادی شهرستان های نهبندان و سربیشه 
افغانستان،  مرز  با  فاصله  کمترین  علت  به 
می تواند موجبات توسعه و رشد این منطقه 
محروم را در پی داشته باشد که الزم است، 

بعضی از مدیران استانی
در جذب سرمایه گذار ناتوان اند

عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی 
مجلس بیان کرد: در اینجا می خواهم گالیه 
خود را از برخی مدیران استانی بیان کنم با 
وجود حضور مدیران توانمند که زمینه خدمت 
مدیران  از  بعضی  ولی  کنند  می  فراهم  را 
اند،  ناتوان  گذار  سرمایه  جذب  در  استانی 
اقتصادی  بودن  از سیاسی  قبل  باید  مدیران 
و  می بیند  را  مردم  درد  که  مسئولی  باشند. 
پشت میز خود مست قدرت می شود و قدمی 
نمی  بر  مردم  معیشتی  مشکالت  حل  برای 
عنوان  به  است.اینجانب  مغرض  قطعا  دارد، 
سربیشه  و  نهبندان  انتخابیه  حوزه  نماینده 
با  که  گذاری  از هر سرمایه  کنم  اعالم می 
کند  ورود  منطقه  این  به  زایی  اشتغال  قصد 
در تمام مراحل تمام قد حمایت خواهم کرد.

بیرجند،  در  فارس  خبرگزاری  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
بیرجند طبق قول هایی که در جلسات شورا  شورای شهر 
مبنی بر حضور اعضای شورای شهر و مسؤوالن دستگاه های 
اولین دیدار  بود  داده  برای حضور در مساجد شهر  اجرایی 
صاحب  مسجد  در  دوشنبه  شامگاه  در  را  خود  مردمی 
الزمانی)عج( مهرشهر کلید زد تا در این جلسه به دغدغه ها و 
مشکالت اهالی این منطقه گوش دهد و به آن ها  رسیدگی 
جماعت  امام  عظیم زاده  ابتدا  عمومی  دیدار  این  کند.در 
مسجد جامع مهرشهر به بیان دغدغه های مردم پرداخت؛ 
مشکالتی که سال ها است مردم این نقطه از شهر با آن 
هرازگاهی  خودشان  قول  به  و  می کنند  نرم  پنجه  دست و 
چند، مسؤوالن در این منطقه حضور می یابند و مشکالت 
این اهالی را گوش می دهند اما بعد از مدت زمانی فراموش 
می کنند چه قولی داده اند و پشت سرشان را نگاه نمی کنند.

ضرورت اتمام پروژه 
فاضالب مهرشهر و آسفالت خیابان ها

وی خواستار اتمام پروژه فاضالب مهرشهر و آسفالت خیابان ها 
و معابر این منطقه شد و بیان داشت: با توجه به اینکه این 
منطقه جزوی از شهر شده است اما اگر فردی غیر از بیرجند 

وارد این منطقه شود محرومیت ها را لمس می کند.
اگرچه  کرد:  اضافه  مهرشهر،  جامع  مسجد  جماعت  امام 
جمعیتی بالغ بر 28 هزار نفر در این نقطه شهر ساکن هستند 
اما باید این اشکال را بر هر کسی که مسؤول بوده بگیریم 
چرا امکانات جدید مخصوص باال شهر بوده و این نقطه در 

محرومیت به سر می برد.

وجود سازمان پارک ها و فضای سبز
سبز فضای  یک  از  دریغ  اما  مهرشهر  در 

عظیم زاده خواستار احداث شهرداری منطقه سه در مهرشهر 
شد و بیان داشت: سازمان پارک ها و فضای سبز در این منطقه 
راه اندازی شده است اما اگر می توانید یک فضای سبز در این 
احداث  بر  از قول های شهردار وقت مبنی  بیابید.وی  نقطه 
پارک بزرگی در این منطقه خبر داد و گفت: مردم مهرشهر 
از نبود مکان های تفریحی و ورزشی رنج می برند و جای بسی 
سؤال است که جوانان چگونه تفریحات سالمی داشته باشند.

امام جماعت مسجد جامع مهرشهر از تجمع بیمارستان ها در 
یک نقطه شهر انتقاد کرد و گفت: مردم مهرشهر باید جهت 
تزریقات به مرکز شهر بروند آیا نمی طلبد در این نقطه شهر 

کلینیک شبانه روزی احداث شود.

مشکالت بر زمین مانده
مردم مهرشهر

سبز  فضای  و  تفریحی  فضاهای  استقرار  از  عظیم زاده 
نبود فضاهای  انتقاد کرد و گفت:  بیرجند  در جنوب شهر 
آموزشی مناسب، مدارس دو نوبته، کالس های درس شلوغ 
و نبود آسفالت مناسب از دیگر مشکالتی است که می طلبد 

هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از خدمات رسانی
شرکت اتوبوسرانی

بیشتر  اینکه  بیان  با  مهرشهر  جامع  امام جماعت مسجد 
مردم این منطقه نمی توانند سند مالکیت خود را اخذ کنند، 
از خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی نیز انتقاد کرد و یادآور 
شد: با این جمعیت شرکت اتوبوسرانی به جای اینکه تمام 
و  می زند  دور  مهرشهر  دور  فقط  دهد  پوشش  را  منطقه 
کرد:  اعالم  می ماند.عظیم زاده  باقی  فرعی  خیابان های 
شنیده شده است که قرار است کمربند سبز در جنوب شهر 

احداث شود که این مهم اصال به صالح نیست.

آبیاری درختای جلوی حسینیه
به یمن قدوم اعضای شورای شهر!

روستا  حد  در  مهرشهر  امکانات  اینکه  بیان  با  عظیم زاده 
به  از شهر  نقطه  این  در  که  درخت هایی  داد:  ادامه  است، 
همت دهیاری کاشته شده اند خشک شدند و امروز نیز به 
یمن قدوم مسؤوالن و اعضای شورای شهر درختای جلوی 
حسینیه آبیاری شده است.وی از شهردار بیرجند گالیه ای 
کرد و گفت: در مراسمات ملی و مذهبی این نقطه از شهر را 
جزو شهر حساب کنید و اگر چراغانی و پرچمی می زنید در 

اینجا نیز اقدام کنید.

برخی از مسؤالن در جریان
مساجد مهرشهر نیستند

وی با انتقاد از اینکه متأسفانه برخی از مسؤالن در جریان 
مساجد مهرشهر نیستند، ادامه داد: این نقطه از شهر دارای 
در  برخی  و  تکمیل  مساجد  از  برخی  که  است  مسجد   8
حضرت  مسجد  امنای  هیئت  است.عضو  ساخت  حال 
معصومه)س( مهرشهر از اعضای شورای شهر و شهرداری 
متأسفانه  افراد  این  از  برخی  گفت:  و  کرد  گالیه  بیرجند 
حتی نام مساجد را نمی دانند که این موضوع نقطه ضعفی 
برای این مجموعه ها است.ابراهیم تقی زاده رئیس شورای 
شهر بیرجند با بیان اینکه بخشی از وظایف شورای شهر 
به حیطه موضوعات شهرداری و برخی به موضوعات کل 
شهر اختصاص دارد، بیان داشت: شورای شهر پل ارتباطی 

بین مردم و دستگاه های اجرایی است.

مشکالت به دستگاه های 
مربوطه اعالم می شود

موضوعات  کرد:  تبیین  شده،  ارائه  مطالب  پیرامون  وی 
اعالم  مربوطه  دستگاه های  به  و  دسته بندی  شده  مطرح 
و  ضوابط  چارچوب  در  مربوطه  دستگاه های  تا  می شود 
شهر  شورای  کنند.رئیس  حل  را  آن ها  خود  تالش های 
بیرجند توزیع عادالنه امکانات و خدمات، توجه به مبلمان 
شهری و توجه به فضای سبز را از اهم برنامه های شورای 

پنجم ذکر و مطرح کرد: کل بودجه شهرداری بیرجند 70 
میلیارد تومان است که بخش اعظمی از آن به هزینه های 

جاری و حقوق پرسنل تعلق می  گیرد.

قول رئیس شورای شهر بیرجند؛
تا جایی که بتوانیم خواسته های 

شما را برآورده می کنیم!
شنیدن  را  مردمی  دیدارهای  در  خود  حضور  از  هدف  وی 
بتوانیم  که  جایی  تا  گفت:  و  دانست  مردم  درخواست های 
خواسته ها  برخی  می کنیم؛  برآورده  را  شما  خواسته های 
نیازمند زمان است. صبر و حوصله می خواهد و برخی نیز 

شهردار بیرجند با تأکید بر اینکه مشکالت حوزه شهری را 

باید با تعامل، همفکری و همگامی برطرف کنیم، ادامه داد: 
مشکالت مهرشهر نسبت به مابقی شهر گسترده تر است چرا 

که الحاق این محدوده در سنوات بعدی انجام شده است.

قولی نمی دهم که به آن عمل نکنم
محمدعلی جاوید پیرامون مسائل و مشکالت مطرح شده، 
بیان داشت: نمی خواهم قولی بدهم که به آن عمل نکنم و 
این کار اخالقی نیست.وی با بیان اینکه کلیات مطالب مطرح 
شده را قبول دارم و درخواست و مطالبه نابجایی وجود نداشت، 
ادامه داد: منابع شهرداری بیرجند محدود است و طی 8 ماه 

گذشته فقط 24 میلیارد تومان را توانستیم وصول کنیم.

احداث شهرداری منطقه سه در 
مهرشهر در صورت نبود محدودیت قانونی

احداث  بر  مبنی  شهروندان  درخواست  خصوص  در  جاوید 
شهرداری منطقه سه در مهرشهر، اعالم کرد: اگر محدودیت 
قانونی وجود نداشته باشد و این مهم امکان پذیر بود از این 
موضوع استقبال می کنیم و این مهم منوط بر این است که 
سازمان شهرداری ها ایجاد شهرداری منطقه سه را بدهد.وی از 
افتتاح اولین خانه محله در مهرشهر خبر داد و اضافه کرد: باید 
به مطالبات مغفول مانده مردم این منطقه توجه کنیم.شهردار 

بیرجند همچنین پیرامون آسفالت معابر مهرشهر، اعالم کرد: 
اگر زیرساخت ها آماده و نیاز به دوباره کاری نباشد و انشعابات 
اصلی گاز و فاضالب در این نقطه کار شود حداکثر ظرف مدت 
یک هفته بعد آسفالت را شروع می کنیم و اگر زیرساخت ها 
آماده نباشد آسفالت معابر هدررفت منابع است.جاوید با بیان 
اینکه جهت احداث پارک جدید باید طرح تفضیلی شهر را 
مرور کنیم، مطرح کرد: اگر زمینی وجود داشته باشد و در اختیار 

شهرداری قرار گیرد نسبت به احداث پارک اقدام می کنیم.

احداث کلینیک درمانی
از دغدغه هایی اعضای شورای شهر

مردم  پاسخگوی  قانون  چارچوب  در  اینکه  بیان  با  جاوید 

خواهیم بود، تصریح کرد: همچنین احداث کلینیک درمانی از 
دغدغه هایی است که در کمیسیون بهداشت و درمان شورای 
فاضالب شهری  و  آب  پیگیری می شود.مدیرشرکت  شهر 
بیرجند اظهار کرد: بحث فاضالب را از مشکالت عمده این 
منطقه دانست و گفت: شبکه فاضالب به طول 4 کیلومتر 
مربع و شبکه جمع آوری فاضالب به طول 212 متر مربع با 

اعتبار 7 میلیارد تومان در دست اجرا است.

نیاز احداث شبکه فاضالب به طول
 40 کیلومتری و اعتبار 15 میلیاردی

شبکه  احداث  مهرشهر  مناطق  مابقی  در  کرد:  اعالم  وی 
فاضالب به طول 40 کیلومتر مربع و اعتبار 15 میلیارد تومان 
نیاز است که سعی می کنیم به زودی انجام دهیم.مدیرشرکت 
آب و فاضالب شهری بیرجند تبیین کرد: اولویت اصلی را در 
این منطقه به نصب انشعابات فاضالب اختصاص داده ایم و 
با حوزه عمران شهرداری نیز هماهنگی های الزم را انجام 
دهیم. انجام  را  انشعابات  وقت  اسرع  در  می کنیم  سعی  و 
هاشم آبادی خاطرنشان کرد: برخی واحدها انشعابات فاضالب 
را خریداری نکردند و باید پیگیر این مهم شوند و اگر اقدامی 
انجام ندهند در حفاری های جدید با مشکل مواجه می شوند.
مدیر شرکت توزیع برق بیرجند پیرامون وجود تیرهای برق سه 

فاز در وسط خیابان ها بیان داشت: شبکه برق موجود زمانی که 
این منطقه دهیاری بود اجرا شده بود.محمدرضا عبدی با بیان 
اینکه در زمان شهردار وقت اعالم کردیم حاضر به جابجایی 

شبکه های توزیع برق هستیم

روشنایی مهرشهر مناسب است
روشنایی  شده  انجام  بررسی های  طبق  اینکه  بیان  با  وی 
مهرشهر مناسب است، ادامه داد: اگر در نقطه ای از این منطقه 
شهروندان احساس کردند که روشنایی کافی وجود ندارد با 
تلفن 121 تماس بگیرند تا به رفع نواقص اقدام کنیم.رئیس 
ثبت اسناد و امالک بیرجند پیرامون مشکالت اسناد مالکیت 
مردم مهرشهر، اظهار داشت: اداره ثبت اسناد براساس وظایف 
ذاتی و قانونی خود جهت صدور اسناد مالکیت باید الزامات 

قانونی مانند استعالم از مسکن و شهرسازی را اخذ کند.

مهم ترین مشکل عدم صدور
سند مالکیت؛ ملی بودن اراضی

اهالی  برای  ملکی  سند  هزار  سه  صدور  از  فضلی  علی 
مهرشهر طی سال های اخیر خبر داد و یادآور شد: مهم ترین 
مشکل عدم صدور سند مالکیت مربوط به مواردی است 
اراضی ملی است  که مسکن و شهرسازی می گوید جزو 
با بیان اینکه باید  و ما کاری نمی توانیم انجام دهیم.وی 
مشکالت سند مالکیت از طریق مسکن و شهرسازی حل 
اسناد،  ثبت  از  متشکل  کارگروهی  باید  داد:  ادامه  شود، 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و راه و شهرسازی تشکیل و 

مشکالت ثبت اسناد مردم مهرشهر بررسی شود.

آغاز فاز سوم تلفن ثابت در مهرشهر
مدیر مخابرات شهرستان بیرجند نیز از آغاز فاز سوم تلفن 
انتقاالت  ثابت در مهرشهر خبر داد و اظهار داشت: فعال 
نمی شود.  انجام  خراسان جنوبی  محدوده  در  تلفن  خطوط 
معاون عمرانی شهرداری بیرجند بیان داشت: هر جایی که 
عملیات فاضالب به اتمام برسد در کمتر از یک هفته نسبت 

به آسفالت آنجا اقدام می کنیم.

پرداخت 70 درصدی هزینه آماده سازی؛ 
موظف بودن به اجرای آسفالت

علی عدل با بیان اینکه اگر در خیابانی 70 درصد هزینه آماده 
سازی پرداخت شده باشد موظف به اجرای آسفالت هستیم، 
اظهار داشت: طی ماه های اخیر شاهد نصب تابلوهای هدایت 

راهنمایی و رانندگی در مهرشهر بوده ایم.

به زودی؛افتتاح بزرگترین
آتشنشانی خراسان جنوبی در مهرشهر

وی اعالم کرد: همچنین بزرگترین آتشنشانی خراسان جنوبی 
با استانداردهای روز ایران در مهرشهر ساخته شده است که 

منتظر افتتاحیه این مرکز هستیم.

عبور از خط قرمز محرومیت

گالیه مردم از بی  مهری به مهرشهر

عکس:رمضانی

عکس:رضایی
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مبلغ: بعضی ها هرطور شده
 می خواهند دولت را بزنند

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصالح طلب گفت: آن 
موقع که آقای رئیس جمهور صحبتی نمی کند و 
ایشان سازشکار شده و  موضعی ندارد، می گویند 
مطالبات مردم را فراموش کرده است. وقتی هم که 
مشکالت را مطرح می کند و موضع خود را اعالم 
می کند آن وقت همان جریان می گویند که ایشان 
تبدیل به اپوزیسیون شده اند! این نشان می دهد که 

بعضی ها هرطور که شده می خواهند دولت را بزنند.

رضایی: اگر کاری نمی توانید
 انجام دهید کنار بکشید

نظام  مصلحت  تشخیص  عضو  رضایی  محسن 
در  صداقت  نوشت:  خود  توئیتری  صفحه  در 
انجام  تواند کاری  نمی  است که هرکسی  این 

از آن کار کنار بکشد. با شجاعت  دهد 

نماینده مجلس: عده ای به دنبال 
ناراضی کردن مردم از نظام هستند

عده ای  متاسفانه  کرد:  اظهار  گودرزی  عباس 
نظام  از  مردم  کردن  ناراضی  دنبال  به  تعمدا 
هستند، عده ای دیگر بی خیال هستند و در نهایت 
مسئولیت  انجام  برای  که  هستند  دیگری  عده  
پیگیری  را  کاری  بخواهیم که  آنها  از  باید  شان 
و انجام دهند. حال اینکه وظیفه مسئوالن رصد 
بین  در  نارضایتی  ندهند  اجازه  تا  است  شرایط 

مردم ایجاد شود.

آقای روحانی، وقت و انرژی کشور را 
صرف قمار از اول باخته برجام کردید

به  خطاب  مجلس  در  نجف آباد  مردم  نماینده 
رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور شما بیش 
از ۴ سال وقت و انرژی کشور را علی رغم تذکر 
از اول باخته برجام  باره رهبری صرف قمار  چند 
ابوالفضل  نیستید.  دست بردار  هم  هنوز  و  کردید 
فضای  در  آزادی  از  صحبت  داد:  ادامه  ابوترابی 
از سفرهای  یکی  در  ای کاش  مجازی می کنید، 
خود از پوتین سؤال می کردید که فضای مجازی 
این  در  و  است  چگونه  چین  و  اروپا   ، روسیه  در 
خصوص که چیزی به نام زندگی خصوصی برای 

مردم نمانده است ، صحبت می کردید.

پایانی بر یک جنجال؛ سازه مسکن مهر 
مناطق زلزله زده مشکلی نداشته است

عمران  کمیسیون  رئیس  رضایی  محمدرضا 
مجلس، از آماده شدن گزارش مقدماتی در رابطه 
اخیر غرب کشور خبر داد و گفت: طبق  زلزله  با 
مهر  مسکن  واحدهای  شده  انجام  های  بررسی 
مناطق زلزله زده از لحاظ سازه ای و کیفیت هیچ 

مشکلی نداشته اند.

رئیس قوه قضائیه: با نهادهای کم کار 
در زلزله برخورد قضایی می کنیم 

به  ورود  بدو  در  الریجانی  آملی  آیت ا... 
اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  کرمانشاه 
زلزله زده  مناطق  در  کشور  مسئوالن  حضور 
می شود،  آسیب دیدگان  خاطر  تسلی  باعث 
به  خدمات رسانی  در  دولت  کرد:  تصریح 
این  و  کشیده  زیادی  زحمات  زلزله زدگان 
رئیس  یابد.  داشته  ادامه  باید  همچنان  روند 
محرز  برایمان  جا  هر  کرد:  تاکید  قضائیه  قوه 
می کند،  کم کاری  نهادی  یا  ارگان  که  شود 

کرد. خواهیم  قضایی  برخورد 

رئیس دولت اصالحات در 88
 کوتاهی هایی داشته که باید جبران کند

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  باهنر  محمدرضا 
فتنه  سران  جزو  را  اصالحات  دولت   رئیس 
می دانید یا خیر،گفت: ایشان را برخی جزو سران 
نمی  فتنه  سران  جزو  من  البته  دانند  می  فتنه 
کوتاهی   88 در  ایشان  کنم  می  فکر  ولی  دانم 
 هایی داشته که باید جبران کند و اگر جبران کند 

می توان نشست و گفتگو کرد.

والیتی: از نظر ایران
 فلسطین از بحر تا نهر است

والیتی درباره موضوع تحوالت فلسطین اظهار کرد: 
تا نهر است و همه  از بحر  ایران، فلسطین  از نظر 
بیت المقدس پایتخت فلسطین است. در حال حاضر نیز 
تمام فلسطین اشغال است و باید آزاد شود، جمهوری 
اسالمی نیز نظر خود را اعالم کرده بود و آنچه توسط 
سازمان کنفرانس اسالمی تصویب شد واقع بینانه  نبود.

نشنال اینترست: راهبرد ترامپ 
در مورد برجام شکست خواهد خورد

تارنمای اندیشکده آمریکایی ›نشنال اینترست‹ نوشت: 
راهبرد سراسر ارعاب و تهدید دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(، با توجه به اینکه فاقد مشوق است و طرف 
ایرانی را به همکاری ترغیب نمی کند، به شکست 
خواهد انجامید. این مقاله می گوید: ترامپ، توافق 
هسته ای با ایران را به گروگان گرفته است. در روابط 
بین الملل، دیپلماسی تحکم آمیز توام با تهدید، به 
عنوان راهی برای تاثیر گذاشتن روی تصمیم گیری 

طرف مقابل به کار می رود.

الریجانی مانع اصلی سوال مجلس از روحانی است

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در پاسخ 
از  سؤال  طرح  وضعیت  آخرین  درباره  سؤالی  به 
از رئیس جمهور  رئیس جمهور، گفت: طرح سؤال 
از  باید  قانون  طبق  و  دارد  امضا  الزم  تعداد  به 
سوی هیئت  رئیسه مجلس اعالم وصول شود اما 
متأسفانه آقای رئیس مجلس بنا به دالیلی که بنده نمی دانم، مانع اعالم 

وصول این طرح  شده است.

نوبخت: مردم هنوز دولت را دوست دارند

علیه  جریان سازی  درخصوص  نوبخت  محمدباقر 
این صورتی که در  به  اوضاع  رئیس جمهور گفت: 
فضای مجازی جلوه داده می شود، نیست، عده ای 
عنوان می کنند که از رای دادن پشیمان هستیم 
مردم هنوز دولت را دوست دارند. وی ادامه داد: این 
که فقط نیست، در بحث حقوق های نجومی مشاهده کردید چه مطالبی 

مطرح شد، اما مردم انتخاب خود را کردند. مردم به دولت اطمینان دارند.

نقوی حسینی: فتنه 88 آخرین توطئه دشمن نیست

والیت  رهروان  فراکسیون  عضو  نقوی  حسینی 
مجلس شورای اسالمی در مراسمی که به مناسبت 
آخرین   88 فتنه  گفت:  بود،  شده  برگزار  دی   9
بیش  می کند،  عامل سازی  دشمن  نیست؛  فتنه 
از نشست  و  فتنه،  از  قبل  ماه  از 9  از 2 هزار سند 
برخاست های آنها موجود است. در این رابطه رئیس سابق سازمان سیا گفت: 
برنده واقعی رهبر ایران است او سکان دار، رهبر واقعی و پیروز میدان بود.

نظر  به  گفت:  کواکبیان  مصطفی 
صحبت هایم  از  برخی  از  می رسد 
است،  نشده  درستی  استنباط 
گفته اند  عده ای  که  طوری  به 

این  به  رای  از  طلبان  اصالح 
چنین  که  شده اند  پشیمان  دولت 
همچنان  ما  نیست  درست  چیزی 
کنیم.  می  حمایت  دولت  این  از 

هم  زمان  آن  در  افزود:  وی 
آقای  حتما  را  خیرالموجودین 
روحانی می دانستیم و پشیمان هم 
نیستیم اما مفهوم این صحبت آن 

از دولت نکرده و  انتقاد  نیست که 
داده ایم  مثبت  رای  زمانی  چون 
مجلس  در  و  نکرده  انتقاد  دیگر 
منفعل باشیم. قطعا با مشاهده هر 

است  الزم  می دهیم.  تذکر  عیبی 
توجه  عمومی  افکار  به  نیز  دولت 
بر  تاکید  با  تهران  نماینده  کند. 
نظر  براساس  مجلس  قطعا  اینکه 
دولت درباره گرانی های پیش بینی 
شده در بودجه عمل نخواهد کرد، 
مخالف  نمایندگان  از  خیلی  گفت: 
افزایش قیمت فرآورده های نفتی و 
بنزین هستند و حتی درباره موضوع 
داریم. هایی  بحث  نیز  یارانه ها 

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
خارجی مجلس خطاب  و سیاست 
در  ما  چطور  گفت:  نفت  وزیر  به 
توانستیم  جنگ عراق علیه کویت 
کنیم  خاموش  را  چاه ها  راحتی  به 
ماه  دو  گذشت  از  بعد  اکنون  اما 
است  روشن  سفید  رگ  چاه  هنوز 
شود. معلوم  آن  دلیل  باید  که 

حمایت  آشتیانی  واعظ  امیررضا 
اصولگرایان از احمدی نژاد در انتخابات 
می  کند  انکار  را  جمهوری  ریاست 
اخیرا  که  هایی  بحث  می گوید:  و 
مطرح شده که اصولگرایان باید در 
قبال عملکرد احمدی نژاد پاسخگو 
باشند این همان موضوع فرار رو به 
جلوی اصالح طلبان است تا کسی 
در  یا  اتفاقات 88  در  نپرسد  آنها  از 
که  کارهایی  از  اصالحات  دوران 
نه. یا  اید  تبری جسته  دادید   انجام 

وی افزود: احمدی نژاد بارها گفته بود 
که من اصولگرا نیستم و وام دار کسی 
هم نیستم. من هم می گویم درست 
خود  نژاد  احمدی  چون  است  گفته 
تالش کرد و طیفی که حامی او بود 
تالش کردند تا رئیس جمهور شود. 
اصال بحث اینکه اصولگراها بخواهند 

احمدی نژاد را باال بیاورند، نبود. دو 
گروه اصولگرایان بودند که عده ای 
و  گرفتند  قرار  قالیباف  آقای  پشت 
الریجانی  آقای  از  هم  دیگر  گروه 

از  کردند. پس هیچ طیفی  حمایت 
نژاد حمایت  احمدی  از  اصولگرایان 
می  را  اصولگرا  کدام  اینها  نکرد، 
گویند؟ اگر یک اقلیت از جامعه بزرگ 

حمایت  نژاد  احمدی  از  اصولگرایی 
اصولگرایان  کل  بر  داللت  کرد 
کمپین  درخصوص  وی  کند.  نمی 
پشیمانیم، عنوان کرد: وقتی نیروی 

اصالح طلبی می گوید بعید نیست از 
عارف هم عبور کنیم؛ وقتی از عارف 
عبور می کنند یعنی می خواهند از 

روحانی هم عبور کنند.

کواکبیان: با مشاهده هر عیبی تذکر می دهیم
 اما از رای دادن به روحانی پشیمان نیستیم 

واعظ آشتیانی: هیچ طیفی از اصولگرایان
 در انتخابات از احمدی نژاد حمایت نکرد

مانور زلزله در خراسان جنوبی  عکس: حسین محمودی

 امام حسن عسکری علیه  السالم فرمودند :
الیَْشَغلََک ِرْزٌق َمضـُْموٌن َعـْن َعـَمٍل َمفـُْروٍض

مبادا روزی تضمین شده )که در هرحال به تو می  رسد( تو را از 
کار واجب باز دارد.

)تحف العقول: ص489( 

ثبت نام کربال به صورت زمینی
اعزام در ماه های دی و بهمن و اسفند

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس : خیابان جمهوری اسالمی 21- جنب بانک رسالت

تلفن: 32226749-32222265

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند

موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد اولیه، طبخ 
و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند، پردیس دانشکده 

کشاورزی و پردیس دانشکده هنر مطابق با اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/10/23 لغایت 1397/6/31 

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا 
شماره : 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.500.000.000  )دو میلیارد و پانصد میلیون( ریال
محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند - سازمان مرکزی 

دبیرخانه مرکزی
جدول زمان بندی برگزاری مناقصه:

شروع 
توزیع 
اسناد

پایان مهلت 
توزیع 
اسناد

پایان 
مهلت ارائه 
پیشنهادات

بازگشایی 
پاکت ها 

مرحله اول 
)الف و ب(

بازگشایی 
پاکت ها 

مرحله دوم 
)ج(

محل 
بازگشایی 

پاکت ها

سازمان 1396/10/61396/10/91396/10/181396/10/191396/10/20
مرکزی - 

دفتر معاونت 
اداری و مالی 

دانشگاه
بدیهی است صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد 
تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در چارچوب ضوابط 
مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریک از پیشنهادها 

را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 056-32202049

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(

با محیطی بسیار بهداشتی و پاکیزه همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده
افتتاح حمام مغربی )ماساژ و کیسه کشی سنتی(

و نمک درمانی برای اولین بار در استان
تفریح، نشاط و سرگرمی را در بزرگترین و مجهزترین

 استخر استان تجربه کنیدهمراه با کالس های آموزش خصوصی )صد در صد تضمینی(
 و نیمه خصوصی با قیمت های فوق العاده

خیابان آوینی ، خیابان نیلوفر، امیرکبیر، استخر نیلوفر   شماره تماس جهت رزرو سانس و هماهنگی  09335620696

استخـر نیلوفـر )دانشگاه آزاد( 
با مدیریت جدید و کادری مجرب 

آماده همکاری و عقد قرارداد با کلیه ارگان ها و ...

همراه با طرح سکه باران )روزهای چهارشنبه ساعت 20 الی 22(

هنگام شنا و تفریح سکه طال از کف استخر بردارید

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.


