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سرمقاله

70روز انتظار برای
 دیداربا استاندار  
* مهر آیین

گمانی  و  هیچ شک  بی  جنوبی  خراسان  سرزمین 
 یکی از گنجینه های معدنی کشور است که از آن با 
عنوان هایی چون بهشت معادن، ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

 نگاه  »  جاوید« به بیرجند

افتتاح رسمی خانه مطبوعات  استان
ظهر روز گذشته خانه مطبوعات خراسان جنوبی با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری ، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و جمعی از اهالی رسانه افتتاح شد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در این مراسم گفت: خانه مطبوعات خراسان جنوبی در دوره جدید عزم خود 
را برای برداشتن گام های بلند جزم کرده است و با دوری از سیاسی کاری و انجام کار صنفی 

مستقل به موفقیت می رسد. محبی با اشاره به این که می توانیم ...  ) مشروح در صفحه 8 (

ری
 اکب

س : 
عک

عکس :  رضایی

جاوید : در شهرسازی بیرجند تقلیدی عمل شده است  * عوارض پرداختی 
توسط دولتی ها خیلی کم است * شهرداری به طور میانگین ساالنه 3 
میلیارد و 500 میلیون تومان آب خریداری می کند * تا روزی که باشم هفته 
ای یک روز مالقات عمومی خواهیم داشت * سرانه بودجه شهرداری بیرجند 
بین 31 مرکز استان آخرین است * برای نشاط مردم در چاچوب وظایف 
تعیین شده باید کار انجام دهیم و از این قبیل کارها در شهرداری بیشتر 

خواهید دید  ) مشروح در صفحه 3 (

راه اندازی اولین مجموعه ی تولید کاغذ آهکی در استان/  صفحه 8    مشکل َدست اول؛ لباس دست دوم! / مردم حساب خود را از عوامل تنش جدا کردند/ برخورداری 2 برابری روستائیان از تسهیالت اشتغال /  صفحه ۷
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

 شهردار مرکز استان از وضع شهر و برنامه هایش می گوید ؛ 

محمود صادقی:
 نباید تظاهرات را 

سمت و سوی جناحی بدهیم

سلیمی نمین: 
جریانات سیاسی
 عقالنیت ندارند

حجت االسالم میرتاج الدینی:
سران فتنه خط خودشان را

 از ضدانقالب جدا نکردند

محسن هاشمی:
اعتراضات کف خیابانی 
راه درست انتقاد نیست

 سالروز تصویب قانون 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب

27 سال پيش، قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضالب در جلسه علني يازدهم 
دي ماه 1369مجلس شوراي اسالمي با هدف ساماندهی به امر توزيع آب شرب ، جمع 
آوری و تصفيه فاضالب به تصويب رسيد و می توان گفت تشكيل اين شركت ها از 
 دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی است و متعاقب آن وزارت نيرو تشكيل، شركت های

آب و فاضالب استانی را برای تحقق اين هدف مهم اجرايی نمود. با تفكيک استان، 
شركت آب و فاضالب خراسان جنوبی نيز در سال 1383 تأسيس و با اين اقدام و 
افزايش حدود اختيارات، احداث، بهره برداری و راهبری تأسيسات آبرسانی و توزيع آب، 
احداث شبكه های جمع آوری و تصفيه خانه فاضالب در سطح شهرها سرعت گرفت 
تا اين شركت در راستای فراهم آوردن زيرساخت های شهری مورد نياز شهروندان كه 

زيرساخت توسعه استان است، نقش مؤثری ايفا كند.
با همت همكاران، مشاوران و پيمانكاران، بيش از 99.85 درصد جمعيت خراسان جنوبی 
از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند و قريب به 29 درصد تعداد كل 
مشتركين استان، نيز در تنها شهر بهره مند از سيستم جمع آوری فاضالب )بيرجند( از 

خدمات اين شبكه برخوردار گشته اند. 
اين شركت بر آن است تا در ادامه راه، عليرغم سيطره خشكسالی بر استان، با توسعه 
زيرساخت های شبكه آبرسانی در شهرهای تازه تأسيس و اجرای شبكه فاضالب در 
شهرهای فردوس، قاين و سربيشه، سطح  بهره مندی مشتركين خود از خدمات مطلوب 
و بهينه را  افزايش دهد، چرا كه پايداری خدمات و رضايت مشتركين در صدر اهداف و 

برنامه های اين مجموعه  است. 
بر اساس اهداف تدوين شده در چشم انداز پيش رو؛ شركت آب و فاضالب خراسان 
جنوبی بر آن است تا با كمک نيروی انسانی كارآمد و خالق، توسعه تحقيقات كاربردی 
و نظام پيشنهادات، استفاده از فناوری پيشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مديريتی 
اثربخش، مشاركت مؤثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان سازمانی 
كارآمد به گونه ای عمل نمايد تا شهروندان در حد استانداردهای ملی و بين المللی به 
آب شرب سالم و امكانات جمع آوری، انتقال و تصفيه بهداشتی فاضالب دسترسی داشته 

باشند و در حوزه های تأمين آب شرب سالم و بهداشتی، صيانت از محيط زيست
 و نيز تأمين بهداشت عمومی مردم به عنوان شركتی پيشرو شناخته شود.

مهدی هاشمی مقدم
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و  فاضالب استان خراسان جنوبی

بیانیه مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

به مناسبت یازدهم دی ماه

جز ذات او همه چیز نابود شونده است )سوره القصص آیه 88( 
با تاثر فراوان و تسليم و رضايت به مشيت خداوند كريم 

رجعت همسر و مادر عزیز خانـم آذرمـی 

) همسر آقای محمد تقی صفوی ( 
 به محضر منور الهی و جوار رحمت حضرت حق را به اطالع بستگان 

و دوستان و همشهريان محترم بيرجندی می رساند. 
جلسه هفتم آن بانوی مومنه ی فداكار و مهربان روز سه شنبه 12 دی ماه ۹۶ از ساعت 3 
الی ۴ بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد 
حضور شما بزرگواران موجب شادی روح آن عزيز سفر كرده و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده های: صفوی ،آذرمی ، شایان فر ، امینی ، بیرجندی، راغبی ، منصف ، علوی، شیبانی، 
محسن زاده ، جوهرچی ، قاسمی، ناوی، رئوفی ، کاشانی ، کریمی ، سیدآبادی ، محمدی

جناب آقای مهندس مهدی هنری
انتصاب شايسته جناب عالی را به سمت 

رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی 
كه نشان از درايت، توانمندی و مسئوليت پذيری شما می باشد، صميمانه 
تبريک و تهنيت عرض می نماييم و از خداوند متعال سربلندی، سالمتی 

و توفيق روز افزون تان را آرزومنديم. 
شرکت راهسازی پارس اسکلت قرن )زرگری(

بدينوسيله از همه عزيزان و مهربانانی كه در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحوم حاج محمدرضا زرنگ 
شركت نموده و به هر نحو ممكن به وسيله تلفن، درج آگهی، پيامک و حضور در منزل 
 ابراز همدردی نموده و ما را مورد تفقد خويش قرار داده و موجب تسلی آالم مان گرديدند
به ويژه از زحمات جناب آقای دکتر همراز و همه اقوام، همسايگان، ادارات، ارگان ها، 

فرهنگيان، اصناف، بازاريان، شركت ها و كليه كسانی كه از شهرهای مشهد 
و زاهدان تشريف فرما شدند، صميمانه سپاسگزاری نموده و توفيق آنان را آرزومنديم.

خانواده مرحوم حاج محمدرضا زرنگ ، دلخروشان و سایر بستگان

)هوالباقی(

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان کربالیی غالمحسین شاملو
 )در مشهد مقدس( 

)فرزند مرحوم حاجی مهدی گرگی( 
بعدازظهر روز سه شنبه ۹۶/10/12 بر سر مزارش گرد هم می آييم

 و ياد و خاطره اش را گرامی می داريم.
خانواده های: شاملو ، محمودی زاده

هوالباقی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان حبیب ا... احراری
)بازنشسته آموزش و پرورش(

جلسه يادبودی امروز دوشنبه ۹۶/10/11 از ساعت 15:30 الی 
 1۶:30 در محل مسجد النبی )ص( بیرجند برگزار می گردد.

 خانواده احراری

خانـدان محتـرم صفـوی
جناب آقای مهندس رضا صفوی
سرکـارخانـم سوری  راغبـی

با نهايت تاسف مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان 
تسليت عرض می نماييم، در غم شما شريک هستيم.

مسعود کاشانی، سارا راغبی 
احمد کاشانی، دینا مومنی، امین کاشانی

 به مناسبت سومین روز درگذشت پدری مهربان
 همسری دلسوز و برادری فداكار سرهنگ پاسدار مرحوم مغفور

حاج کربالیی محمدرضا حسین زاده
)جانباز سرافراز و یادگار هشت سال دفاع مقدس(

جلسه ترحيمی امروز دوشنبه ۹۶/10/11 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( واقع در خیابان جمهوری 

اسالمی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در اين جلسه موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های حسین زاده و سایر بستگان
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 اتمام مسکن مهر به سال ۹۸ موکول شد 
 
تسنیم-  احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: طرح پیشنهادی اتمام مسکن مهر در یک بازه زمانی 2ساله و 
یکسان سازی نحوه ارائه تسهیالت بانک ها به متقاضیان مسکن مهر در کارگروهی با محوریت بانک مرکزی ارائه شد تا این طرح ها به کمیسیون 

اقتصاد ارائه داده شوند.وی ادامه داد:  دوشنبه در کمیسیون اقتصاد دولت جمع بندی کارگروه مطرح شد و امیدواریم پیشنهاد تصویب شود.

سرمقاله

70روز انتظار برای
 دیداربا استاندار  
* مهرآیین

استان   5 از  یکی  و   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

آنکه  شود.جالب  می  کشوریاد  معدنی  برتر 
حدود20درصد معادن کشور نیز در این استان 
قرار گرفته است.در زمینه زغال سنگ استان 
ساختمانی  سنگهای  حوزه  در  و  اول   مقام 
مقام سوم را دارد.به  همه این دالیلو دالیل  
سرمایه  که  کرد  ادعا  توان  می  دیگر  متعدد 
گذاری در بخش معدن یکی از پایه هایتوسعه 
استان به شمار می رود.دو دهه خشکسالی در 
تولید  زمینه  در  بنیادین  ضعفهای  و  منطقه، 
محصوالت کشاورزی، باغی و دامی از جمله 
دالیلی است که دیگرنمی توان چون گذشته 
عنوان  به  باغداری  و  کشاورزی  روی  بر 
بازکرد. حساب  منطقه  توسعه  برای  عاملی 

خورده  شکست  تجربه  نیز  صنعت  زمینه  در 
فعالیت های صنعتی پر هزینه،به دلیل دوری 
تر  ارزان  تولیدات  فروش،ورود  بازارهای  از 
شاهد  وهمه  همه  سنگین  ووامهای  خارجی، 
دالیل  به  نیز  صنعت  حنای  که  است  آن 
این  است.در  رنگی  بی  حال  در  گوناگون 
به شاخص ها  باتوجه  نظر می رسد  به  وضع 
،معدن و توجه به توسعه فعالیت های معدنی 
این  گشاباشد.در  راه  استان   در  آن  رشد  و 
از  حداقل  که  جدید  استاندار  رویکرد  میان 
ها  رسانه  هاواخبار  روزنامه  صفحات  میان 
شاهد  کالم  در  حداقل  است  دریافت  قابل 
است. بوده  اقتصاد  موضوع  به  ایشان  توجه 

معدن  بخش  فعاالن  های  گالیه  حال  بااین 
که در چند روز گذشته تماس های متعددی 
تعجب  وباعث  انتظار  از  دور  آوا   روزنامه  با 
معدن  فعاالن  برخی  تماسها  این  در  شد.   
استان از انتظار دو ماهه برای دیداری کوتاه 
کردند.آنها  گالیه   و  دادند  خبر  استاندار  با 
می گویند 70روز است که از طرق گوناگون 
مقام  با  گفتگو  برای  فرصتی  خواهند  می 
ارشد دولت در استان بگیرند اما تااین لحظه 
برای  استانداری  با  مکاتبات  و  تماسها  تمام 
این  است!  مانده  نتیجه  بی  دیداری  چنین 
شورای  رئیس  استاندار  که  است  حالی  در 
نظام  سازمان  عضو  و  استان  معادن  عالی 
ایشان  براین  عالوه  و  است  معدن  مهندسی 
هستند. نیز  شناسی  زمین  مدرک  دارای 

لحاظ  به  که  است  آن  شاهد  همه  این 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  سازمانی)ادامه  وظیفه 

)ادامه سرمقاله( جناب آقای استاندار لزوما باید پای ثابت 

چنین جلساتی باشد که معدنکاران در آن فرصت 
طرح مشکالت تخصصی، اجرایی و فنی حوزه خود 
استاندار  که  است  این  دوم  باشند.فرض  داشته  را 
محترم در هیچکدام از زمینه های فوق تخصصی 
نداشته باشند که در این وضع حداقل برابر شعارهای 
وی و وظایف معمول اجرایی باز هم   دادن وقت 
دیدار و گفتگو با فعاالن این بخش مهم اقتصادی 
در استان کمترین کاری است  که انتظار می رود 
در راستای کاهش مشکالت تالشگران این عرصه  
قابل انجام  باشد.و نکته آخر: اگر امیدی به توسعه 
خراسان جنوبی باشد این امید بیش از همه در بخش 
معدن است و سرمایه گذاری در این حوزه هرچه 
باشد به استان و کشور باز می گردد پس شایسته 
است به جهادگران این میدان مقدس بها داده شود ! 

حتی در یک دیدار معمولی! 

مهلت ثبت نام کسر
خدمت ایثارگری تمدید نشد

تسنیم - سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان 
جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  عمومی  وظیفه 
تصمیم گیری  و  متقاضیان  نام  ثبت  جمع بندی 
برای  نام  ثبت  مهلت  تمدید  برای  نهایی 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  قانون  این  از  بهره مندی 
اطالعات  جمع بندی  برای  زیادی  فرصت  اینکه 
این  از  بهره مندی  برای  متقاضیان  امتیازبندی  و 
وجود  آن  مشمول  نفر  هزار   20 انتخاب  و  قانون 

ندارد مقرر شد تا فرصت ثبت نام تمدید نشود.
آزمون مدیریت کاروان عتبات برگزار می شود

آزمون مدیریت کاروان عتبات روز جمعه 22 
دی ماه در سراسر کشور برگزار می شود

زیارت  و  کارگزاران سازمان حج  امور  مدیرکل  ایرنا/ 
اعالم کرد: آزمون مدیریت کاروان عتبات روز جمعه 
22 دی در سراسر کشور برگزار می شود.محمدی 
گفت: پس از فراخوان سازمان برای شرکت متقاضیان 
در این آزمون، بیش از 8 هزار نفر اقدام به ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد حدود پنج هزار و 700 تن ، 
واجد شرایط شرکت درآزمون شناخته شده اند.محمدی 
اظهار کرد: آزمون روز جمعه 40 درصد امتیازات را به 
خود اختصاص می دهد و 15 درصد از مابقی امتیازات 
مربوط به شاخص های فردی متقاضیان خواهد بود 
امتیازات این دو مرحله را  و کسانی که 60 درصد 
به دست آورند به مرحله بعدی راه پیدا می کنند.

سران فتنه خط خودشان را از ضدانقالب جدا نکردند

حجت االسالم میرتاج الدینی با اشاره به اینکه سران 
و  نکردند  جدا  از ضدانقالب  را  خودشان  فتنه خط 
شد،  کشیده  آشوب  به  تهران  خیابان های  وقتی 
اسرائیل و آمریکا از آشوبگران حمایت کرده و آن ها 
سکوت کردند افزود: باالخره در روز نهم دی ماه مردم 
والیتمدار ایران، سرنوشت خود و نظام را رقم زدند و نظام مقدس جمهوری 

اسالمی را برای همیشه بیمه کردند.

کدخدایی: می گفتند، »می دانیم تقلب نشده« ولی ...

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: 
در سال 88 در آن شرایط که جامعه ملتهب شده بود 
وقتی با عضو ستاد نامزدی ک ادعای تقلب داشت 
صحبت کردیم،گفت می داند که امکان تقلب وجود 
ندارد و حتی من وقتی با مسئولین سابق به عنوان 
مثال صحبت می کردم می گفتند که ما می دانیم تقلب صورت نگرفته است و 

سؤال ما اینجا است که چرا همچنان این شعار را ادامه دادید؟

سلیمی نمین: جریانات سیاسی عقالنیت ندارند

که  سوال  این  به  پاسخ  در  نمین  سلیمی  عباس 
چقدر اختالفات سیاسی می تواند فضا را برای ایجاد 
این  این روزها مساعد کند گفت:  شرایطی مشابه 
موضوع بی تاثیر نیست و من فکر می کنم ما در 
درون جریانات سیاسی عقالنیت الزم را نداریم و 
متاسفانه آنها رقابت های انتخاباتی را هرگز کنار نمی گذارند و این برای 

جامعه بسیار زیان بار است

واکنش وزارت خارجه به اظهارات ترامپ:
 مردم ایران هیچ ارزشی برای ترامپ قائل نیستند 

بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی در امور 
داخلی ایران، تاکید کرد: مردم ایران هیچ ارزش و اعتباری برای ادعاهای 
فرصت طلبانه مقامات آمریکایی و شخص آقای ترامپ، قائل نیستند. حضور 
هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و 
مردم است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس این بدخواهان قراردارد.

صداوسیما نباید بلندگوی یک جریان سیاسی باشد

محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در 
امیدواری  ابراز  مردمی  اعتراضات  از  خود  ارزیابی 
کرد که آثار بهتری را در بودجه سال آینده در پاسخ 
به مطالبات مردمی شاهد باشیم و همچنین نسبت 
به عملکرد صداوسیما گفت : گله ای جدی از رسانه 
ملی داریم که باید صداو سیما تجدید نظر کند.صدا و سیما نباید در جایگاه 

بلندگوی یک جریان سیاسی قرار گیرد.

اعتراضات کف خیابانی راه درست انتقاد نیست

قابل  اعتراض  حق  اینکه  بیان  با  هاشمی  محسن 
قبول است اما نحوه بیان انتقادات و مطالبات باید 
به شیوه قانونی و در چهارچوب رعایت قانون باشد، 
گفت: اعتراضات کف خیابانی هیجانی و غیرقانونی راه 
درست نیست، چرا که این انتقادات در اندک فریادهای 
تندروها محو می شود. پیگیری مطالبات به صورت مدنی و خارج از خشونت 

مناسب ترین روش است.

حجت االسالم و المسلمین محسن 
اعتدالگرا  سیاسی  فعال  غرویان 
روز  چند  تجمعات  به  اشاره  با 
شهرهای  از  برخی  در  مردم  اخیر 

توصیه  مردم  به  من  گفت:  کشور 
می کنم انسجام خود را حفظ کنند 
از زدن حرف های  و مسئوالن هم 
تفرقه افکنانه خوداری کنند و انسجام 
دهند. نشان  را  خود  همبستگی  و 

اعتراضات  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
آلوده  سیاسی  اغراض  به  اقتصادی 
می کند،  سوءاستفاده  دشمن  شود 
بحران ها  این  از  ما  داشت:  اظهار 

هوشیاری  و  داشتیم  زیاد  فتنه ها  و 
اول است. مردم پشت  مردم شرط 
سر رهبری حرکت کنند و مسئوالن 
علیه  انگیز  تفرقه  حرف های  هم 
همدیگر نزنند. آنچه بین مردم تفرقه 

ایجاد می کند برخی از این حرف های 
مسئوالن علیه همدیگر است که دل 
درباره  می شود.غرویان  خالی  مردم 
رفع  برای  باید  دولت  که  اقداماتی 
گفت:  دهد،  انجام  مردم  مشکل 
دولت  و  رئیس جمهور  معتقدم  من 
دلسوز مردم هستند البته خطاهایی 
هم هست اما در نیت دولت تردید 
نیست ولی باید دقت بیشتری کنند.
افزود:  اعتدالگرا  سیاسی  فعال  این 
به  توجه  با  باید  قیمت گذاری ها 
شرایط کشور باشد. دولت تا جایی 
سیاست گذاری ها  در  می تواند  که 
رعایت قشر آسیب پذیر و توده مردم 
را  باال  جلوی حقوق های  و  کند  را 
ناعادالنه  برداشت های  تا  بگیرد 
مسئوالن  قوا  همه  نگیرد.  صورت 
باید  و  هستند  کشور  کننده  اداره 
جلسه بگذارند و به داد مردم برسند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان 
اینکه درخت تنومند نظام جمهوری 
اسالمی قوی تر از این است که با 
این حرف لرزه ای بر اندام ان بیافتد 
گفت: نظام جمهوری اسالمی حاصل 
بسیاری از مجاهدت های مردم ما در 
طول تاریخ است و کشورهای معاند 
ایران نمی توانند با اختالف افکنی 
لرزه ای بر اندام درخت تنومند نظام 

جمهوری اسالمی اندازند.
محمود صادقی با هشدار به دو جناح 
در  کشور  طلب  اصالح  و  اصولگرا 
خصوص تحلیل نادرست از مسائل 
اخیر گفت: به هر دو جناح اصولگرا 
می  را  هشدار  این  اصالح طلب  و 
خطای  دچار  باره  این  در  که  دهم 
تحلیل نشوند و باید به صورت واقع 
گرایانه به این موضوع نگاه کنیم.وی 
با بیان اینکه یک نارضایتی عمومی 

گفت:  دارد؛  وجود  جامعه  سطح  در 
را سمت و  نباید موضوع تظاهرات 
هیچکدام  و  بدهیم  جناحی  سوی 
از  از جناح ها حق استفاده سیاسی 

این موضوع را ندارند و خام اندیشی 
است که ما بخواهیم به این شکل به 
موضوع نگاه کنیم؛ یک نارضایتی در 
سطح بدنه اجتماعی از بی عدالتی در 
مجموعه حاکمیتی و ظلم هاو حرف 

هایی که انباشته شده است وجود دارد 
و از طرفی انحراف هایی که در دولت 
نهم و دهم صورت گرفت در بدنه 
اجتماعی جامعه وجود دارد. نماینده 

داد:  ادامه  مجلس  در  تهران  مردم 
امروز مردم نگران شده اند و مسائل 
دست به دست هم داده است تا مردم 
به نوعی اعتراضات خود را به گوش 

مسئوالن برسانند.

غرویان: دشمن از آلوده شدن اعتراضات اقتصادی
 نباید تظاهرات را سمت و سوی جناحی بدهیم به اغراض سیاسی سوءاستفاده می کند

محمود صادقی فعال اصالح طلب :

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالسه 960198 در قبال محکومیت آقای محمد آراسته فرزند ابراهیم به پرداخت اجرت 
المثل و مهریه خانم زهره پیروزی، یک دستگاه پراید هاچ بک به رنگ سفید مدل سال 1378 به شماره انتظامی 59 د 546 ایران 32 
معرفی و توقیف شده است و مطابق نظریه کارشناسی 1- خودرو تمام رنگ 2- دو سر شاسی آسیب دیده و تا تاریخ 97/7/27 دارای 
بیمه می باشد و به مبلغ پنجاه میلیون ریال معادل پنج میلیون تومان ارزیابی شده است و قرار است خودروی مذکور از طریق مزایده در 
روز دوشنبه 96/10/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی )خانواده( به فروش برسد و قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
شفیعی- مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003091- 1396/09/30 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین 
بهدانی پور فرزند رضا به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652494595 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 
1928 مترمربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 578- اصلی واقع در بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد حاجی رضائی و معصومه 
 حاجی رضائی و علی اکبر شهریارکی تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/10/11         تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/10/27        علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660308001003092 هیئت اول /  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین بهدانی پور فرزند رضا به 
شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652494595 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مساحت 11700 متر مربع قسمتی از 
پالک 6 فرعی از 578- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای غالم کالته صالحی و رقیه کالته صالحی  و حاجیه نساء و معصومه بهدانی 
تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/10/11   تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/10/27     علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
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آغاز اجرای طرح راهی به آسمان در خراسان جنوبی
صدا و سیما- طرح راهی به آسمان با هدف اهدای وسایل کمک توانبخشی و کمک آموزشی به بیماران 3 تا 14 ساله ضایعه نخاعی استان آغاز 
شد. مدیرکل بهزیستی استان گفت: در این طرح بیماران ضایعه نخاعی در بیرجند توسط پزشکان، متخصصان و پرسنل موسسه خیریه ولی عصر 

تهران معاینه می شوند و سپس بر اساس نیاز بیمار، وسایل کمک توانبخشی و کمک آموزشی به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد.
آقای فرماندار بیرجند ، دست مریزاد به عنوان یک 
و  زدی  را  مردم  دل  حرف  خوب  دولتی  مسوول 
عملکرد بانک ها را به درستی تعریف نمودی باشد 
افرادی مثل شما مشکالت جامعه و  که با همت 

مردم سختی کشیده این شهر حل شود
915 ... ۲54
سالم . اگه می خواهیم استان بدون مشکل داشته 
و  حکمرانی  فرایند  در  باید  ذینفعان  همه  باشیم 

مدیریت منابع طبیعی مشارکت داشته باشند.
915...491
شرکت گاز برای اعمال آبونمان دو روزه اون رو توی 
از شهریور که رای  قبض آورد ولی برای حذفش 

دیوان عدالت اومده نمیتونه !! و نیاز به زمان داره؟
915...819
...  سودی را که چهار سال به  با سالم صندوق 
مردم به صورت خورد خورد داده است را برگشت 
داده ولی سودهای ربوی که از وام گیرنده ها را 
اگر  کند  گیری  پی  نیست  وکسی  قانونی  گرفته 
سودی که به مردم داده غیر قانونی بوده سودی 

که گرفته است را باید پس بدهد
915...845

سالم لطفأ درمورد بیماران ام اس به مسوالن بگید 
انها که توان کار ندارند برای خرجی روزمره خودچه 

کاری کنند ؟ مسوالن بدادشان برسند
915...494
بیرجند  شهرستان  برق  شرکت  محترم  ریاست 
درخصوص  که  مشکالتی  به  توجه  ...با  جناب 
ابوذر غفاری  نوسانات برق واقع در خیابان حر و 
پیگیر  شدیدا  جنابعالی  و  دارد  وجود  مهرشهر 
های  پیگیری  شاهد  بنده  که  هستید  مسئله  این 
برق  دراتفاقات  همکارانتان  طریق  از  حضرتعالی 
مقام محترم وهمکارانتان  آن  از  هستم صمیمانه 
دراتفاقات تقدیر و تشکر ویژه دارم.باشد تا شاهد 
وسط  از  قوی  فشار  برق  تابلوهای  کردن  جمع 
خیابان ابوذر غفاری واقع در مهر شهر باشیم. ای 
کاش همه مسئوالن مثل حضرتعالی دلسوز وپیگیر 

می بودند تا شهرمان گلستان می شد 
915...34۲
مسکن  واحدهای  ساکنین  ما  هست  کسی  آیا 
مهر11بیرجند را یاری کند با گذشت سه سال از 
پرداخت اقساط ساختمان ها فاقد آسانسور,سیستم 
و  آسفالت  و  بوده  اطفاحریق  و  نشانی  آتش 
حصارکشی انجام نشده , پایانکارهم گرفته نشده و 
سیم کشی معیوب می باشد ,کسی هست پیگیری 
کند آیا ساختمان ها در برابر زلزله ایمن هستند اگر 
اثرحادثه کشته و مصدوم شوند شاید  تعدادی در 

کسی به داد ما برسد! به کجا باید مراجعه کنیم. 
910...915
به عنوان یک جوان چند پیشنهاد دارم برای شهر 
و استان ،گاهی مدیران و مسئوالن لطف کنند به 
برکت وجود اینترانت داخلی ادارات هم که شده از 
سایت های سایر استان های کشور دیدن و بازدید 
فرمایید و خبر های این پرتال ها را هم یک نگاهی 
داشته باشند ،آخر اگر ارائه عملکرد و گزارش هم 
می دهند یک خبر خوب و یا یک حرکت جهادی 
از  لذا جدای  از مسئوالنشان دیده می شود  هم  
گزارش عملکرد و ارجاع به سلسله مراتب لطفا کمر 
همت را هم ببندید و یک کار جهادی همانند راه 
و...  ، مشکل آب،صنعت گردشگری،اشتغال  آهن 
مشکل دیگر که خود شما مسئوالن بهتر از همه 
آگاه هستید و یا به قول خودتان برخی موارد هم 
 ... و  فکر  اتاق  باشید.پس  می  مطلع  را  محرمانه 

بیرون بیایید و حرکت جهادی را دنبال کنید 
ارسال به تلگرام آوا
از شهردار بیرجند بابت نگاه ویژه ای که به مهر 
شهردار  جناب  هستیم  ممنون  واقعا  دارد  شهر 
این  در  را  محسوسی  تحرک  زودی  به  امیدوارم 

منطقه از شهر شاهد باشیم
 ارسال به تلگرام آوا
آوا ممنون که موارد و مشکالت ما مردم را مستقیم 
به گوش مسئوالن می رسانی از مسئوالنی هم که 
در این ستون پاسخ گو هستند کمال تشکر را دارم 
اما از مسئوالنی که بی تفاوت به این ستون هستند 
بعضی  در  تفاوتی  بی  واقعا حس  از گالیه  جدایه 
ها که محدود هم هستند موج میزند یک نهاد در 
استان اگر ادارات را هم موظف می کردند در قبال 
هر پیام مردمی که مرتبط با آن اداره هست جوابیه 
صادر کند خیلی خوب میشد البته نه هر جوابیه ای
ارسال به تلگرام آوا

جوابیه فرمانداری شهرستان بیرجند

احترما عطف به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 96/10/3 به استحضار می رسانددر پاسخ به 
این  اعتراض  در خصوص  محترم  شهروند  گالیه 
فرمانداری به مصوبه شوای اسالمی شهر بیرجند 
می  اطالع  به  ای  منطقه  قیمت  کاهش  موضوع 
مورخ  اسالمی شهر  :بند 4 مصوبه شورای  رساند 
96/8/۲۲ تحت عنوان افزایش ۲0 درصدی دفترچه 
ارزش معامالتی مالک عمل در سال 95برای سال 
جاری در جلسه هیئت تطبیق مطرح و بدلیل برخی 
ابهامات و اشکاالت قانونی وارد بر مصوبه به شورای 
با  ای که  در جلسه  داده شد ضمنا  برگشت  شهر 
این خصوص در  در  حضور کارشناسان شهرداری 
،ضمن  گردید  برگزار  بیرجند  فرمانداری  محل 
موافقت با کلیات موضوع ،راهکارهای قانونی الزم 
ساختمانی  های  پروانه  های  هزینه  کاهش  برای 
به شهرداری اعالم گردید که تا این لحظه مصوبه 
اصالحی از سوی شورای شهر در این باره واصل 
نگردیده است،لذا پس از طی مسیر اصالح مصوبه در 

شورا هیئت تطبیق اقدام الزم را بعمل خواهد آورد.

نگاه»جاوید« به بیرجند
شرایط  با  شهردار  انتخاب  “شرایط  حسینی- 
من  اگر  است،  متفاوت  مدیران  سایر  انتخاب 
بودم،  استان  اجرایی در  مدیر کل هر دستگاه 
عنوان  به  حضور  ولی  نداشت،  تعجبی  جای 
شهردار در مرکز استان برای خیلی از شهروندان 
و حتی مسئوالن سوالهایی ایجادکرد” این ها 
جاوید شهردار  علی  محمد  از سخنان  بخشی 
بیرجند بود که پس از گذشت یک ماه از زمان 
در  ای  رسانه  دیدار  اولین  در  خود،  تحلیف 
پنجشنبه ای که گذشت ، مهمان روزنامه آوای 
خراسان جنوبی شد. شهردار با اشاره به این که 
شاید درباره انتخاب او ذهنیت ها متوجه مسائل 
گوناگونی از جمله وابستگی قومی و خویشی یا 
قبال هم عرض  داد:  ادامه  باشد  سیاسی شده 
کردم که دنبال هیچ سرنخی نگردید ، زیرا که 
هیچ گونه وابستگی و یا سفارشی در بین نبوده 
است. از هر جهت و جریانی که بخواهید فکر 
تفکرات  اساس  بر  انتخاب  به  قرار  اگر  کنید، 
سیاسی می بود، بهترین ها را در همین استان 
دارید. جاوید با تاکید بر این که قرار است برای 
از  مردم در حوزه مدیریت شهری صرف نظر 
نگاه سیاسی و وابستگی های دیگر کار انجام 
داد، اضافه کرد: فردی که شهردار می شود ، 
در استان و شهر خود ، نیم نگاهی به مسائل 
در  دارد،  منطقه  روابط  و  اجتماعی  و  سیاسی 
حالی که من در این شهر و استان از این نیم 

نگاه نیز محروم هستم.

برای هیچ حوزه ای
نیروی خارج از استان نیاوردم

وی یکی از علت های پذیرفتن سمت شهرداری 
بیرجند را دفاع از حیثیت کاری دانست و افزود: 
برای من بسیار مهم است روزی که از این شهر 
شناخته  توانمند  شهرداری  عنوان  به  روم  می 
و  تبلیغات  با  که  باشیدکاری  مطمئن  و  شوم 
، توانمند نخواهم شد  در اختیار گرفتن رسانه 
بلکه مردم باید قضاوت کنند، بهترین پشتوانه 
هم همین مردم هستند و باید بی تعارف برای 
، ما مدیون مردم  آنان کار کرد. به گفته وی 
و نظام هستیم و هر جا فرصت خدمت باشد 
آن جا خاک ماست.  شهردار بیرجند در ادامه 
تمام حوزه  در  تجربه خود  و  کاری  به سوابق 
های شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: با این 
حال برای هیچ حوزه ای نیروی خارج از استان 
نیاوردم، تنها نیرویی که به همراه خود آورده ام 
، مشاور رسانه ای من است که نشان دهنده 
هم  و  منفی  در جهت  هم  رسانه  کار  اهمیت 
نیز  باشد. هر چند آقای رحیم زاده  مثبت می 

غیر بومی نبوده و هم استانی خود شما است.

پول نباشد نمی توان
 طرح اجرا کرد !

جاوید با بیان این که مردم با انتخاب شورا و 
انجام  را  خود  وظیفه  شهردار  انتخاب  با  شورا 
عهده  بر  بعد  به  این  از  داد:  ادامه  است،  داده 
بنده است که کاری برای شهر انجام دهم.وی 
اضافه کرد: باید ببینم نیازمندی ها کجاست و 
شاخص کجا ضعیف است و کجا باید تقویت 
کنیم، قصد داریم مسیری را تعیین کنیم که کار 
شهردار بعدی راحت تر باشد و به مردم راحت 
تر بپردازد. وی خاطرنشان کرد: قبل و هم بعد 
هایی بررسی  شهردار،  عنوان  به  انتخاب   از 

از شهر انجام دادیم . متاسفانه شاخص هایی 
در  مثال  برای  نبود،  رسیدیم خوب  آن  به  که 
 ۲00 جمعیت  با  شهری  مالی،  منابع  موضوع 
هزار نفر حداقل باید بودجه 150 میلیارد تومانی 
داشته باشد تا هم پاسخگوی نیازهای خود و 
هم راحتی مردم باشد. در حالی که سرانه بودجه 
شهرداری بیرجند بین 31 مرکز استان آخرین 
است. از طرفی اگر پول نباشد نمی توان طرح 

اجرا کرد و بالتبع هرچه گفته شود شعار است!

نباید نگران این بود که 
چه کسی خوشش خواهد آمد 

و چه کسی بد !

شهردار این اوضاع را متاثر از عوامل متفاوتی 
اقلیمی  از اشتباهات مدیریتی مانند وضع  غیر 
و تحریم ها دانست و اضافه کرد: اما معتقدم 
کارهایی را می شد با همین توصیف انجام داد، 
اگر به عنوان شهردار و بر اساس تخصصی که 
دارم مسائل را به نفع شهر و شهروندان سوق 
ندارد  فرقی  باشم  نگران  و  بترسم  ولی  دهم 
معتقد  خود  راه  به  اگر  ولی  زد.  خواهم  آسیب 
مردم  نفع  به  ببینم خروجی  آسیب هم  باشم، 
نگران  نباید  که  این  بر  تاکید  با  جاوید  است. 

خوشایند و برآیندها بود، ادامه داد: نگاه باید با 
حساب و کتاب و مطالعه با اشرافیت کامل بر 

موضوعات باشد.

اولویت، اجرای 
برنامه های کوتاه مدت

در  پایدار  منابع  موضوع  به  ادامه  در  وی 
زمان  در  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  شهرداری 
از  ها  شهرداری  بند  نیم  درآمد  بیشتر  حاضر، 

اگر  و  است  نوسازی  و  ساختمانی  عوارض 
این  به  وابسته  که  بیاوریم  منابعی  باشد  بنا 
عوارضات نباشد، از االن که شروع کنیم ۲ تا 
3 سال دیگر نتیجه می دهد، بنابراین در مرحله 
کوتاه مدت  برنامه های  اجرای  دنبال  به  اول 
مخارج  از  جلوگیری  ها،  هزینه  کنترل  مانند 
زائد و اصالح تعرفه عوارض هستیم. شهردار 
یکی از کارهای انجام شده را پرداخت اضافه 
کار کارگران شهرداری عنوان کرد و افزود: از 
اردیبهشت فقط حقوق ماهیانه پرداخت می شد 

ولی از آذر اضافه کارها را نیز پرداخت کردیم.

عوارض پرداختی توسط 
دولتی ها خیلی کم است

جاوید با بیان این که عوارض پسماند از سال 

1380 تا حاال قانون شده ولی تاکنون پرداخت 
نشده است، اظهار کرد: بخشی هم تعرفه عوارض 
اشخاص حقوقی و دستگاه های دولتی است که 
وی  است.  ناچیز  و  کم  خیلی  فعلی  مطالبات 
تاکید کرد: به عنوان شهردار نباید نگران باشم 
که اگر عوارض قانونی از فالن موسسه دولتی 
درخواست کردیم از شهرداری ناراحت شوند.وب 
ادامه داد: موسسه ای بسیار بزرگ در شهر داریم 
که شاید بیشترین امکانات و فضا را در اختیار 
داشته باشد، ولی هنگامی که جرائم این موسسه 
را در کمیسیون ماده 100 بررسی کردم فقط، چند 
ده میلیون تومان شد ! درحال که یک ساختمان 
حداقل  تومان  میلیون  صد  چند  شهر  در  وی 
گیرند نمی  جا  این  را  عوارض  دارد.   عوارض 

که چه شود ؟ بگویند شهردار اهل تعامل است؟ 
از آن طرف بودجه نمی آید و خدمات شهری 

انجام نمی شود !

در ارتباط با نیروها ؛ شهردار  
تصمیم می گیرد هیچ مداخله ای 

هم را قبول نمی کنم

شهردار همچنین با اشاره به این که از همان 
با  ارتباط  در  دادم  اطالع  شورا  به  اول  روز 
هیچ  و  گیرم  می  تصمیم  نیروهای شهرداری 
کرد:  بیان  کنم،  نمی  قبول  هم  ای  مداخله 
تاکنون نیز  نه سفارشی کرده اند و نه خواهند 

کرد، وی افزود: خوشبختانه نگاه شورای شهر 
خیلی خوب است و آن ها فقط کار می خواهند. 
که  دارد  سازمان   7 شهرداری  جاوید  گفته  به 
منتظرند  و  اند  نشسته  اتاقشان  در  کدام  هر 
که  حالی  در  بفرستد  پول  برایشان  شهرداری 
سازمان ها مستقل هستند و باید خودشان منابع 

مالی پیدا کنند. 
وی به تغییر نام سازمان رفاهی تفریحی به امور 
اجتماعی، فرهنگی و ورزش اشاره و عنوان کرد: 
با تغییر نام، باید ساختارها هم تغییر کند، منابع 
و امکاناتی که االن در اختیار این سازمان است 
در اختیار سازمان حمل و نقل  بوده و برعکس! 
پارکینگ های شهر در اختیار سازمان رفاهی 
است  نقل  و  حمل  مشکل  که  بوده  تفریحی 
 و ربطی به این سازمان ندارد. پارکینگ های

در  است  استفاده  بال  شهرداری  شده  احداث 
خیابان  دو طرف  دو الین  در  مردم  که  حالی 

جمهوری ماشین پارک می کنند.  
وی اضافه کرد: سازمان میادین، میوه و تره بار 
نیز به فرآورده های کشاورزی و مشاغل تغییر 
پیدا کرده است، معاونت عمرانی و شهرسازی 
این شهرداری یکی بود در صورتی که مقوله 
را  ترافیک  معاونت  اکنون  هستند،  جدا  هایی 
هم اضافه کردیم، اساسنامه ها اصالح شده اند 
و ساختار هم شاید تا چند روز آینده تغییراتی 
داشته باشد.این ها اقدامات کوتاه مدتی است 
هم  مردم  بدهد  پاسخ  زودی  به  امیدواریم  و 

اثراتش را خواهند دید.

تا روزی که باشم هفته ای یک روز 
مالقات عمومی خواهیم داشت

شهردار به دیدارهای مردمی خود اشاره کرد و 

افزود: تالش داریم داریم فکرمان با فکر مردم 
تنظیم شود و تا روزی که این جا باشم هفته 
ای یک روز مالقات عمومی خواهیم داشت. 
برگزاری  و  فکر”  “اتاق  اندازی  راه  از  جاوید 
و  داد  خبر  هفته  این  در  آن  جلسه  اولین 
حضور  که  مسئله  این  روی  کرد:  خاطرنشان 
صورت  به  یا  باشد  فراخوان  اساس  بر  افراد 
 آزاد هر فردی شرکت کند و نظر بدهد، بحث 

این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  کنیم.  می 

انتخاب  شود،  بررسی  است  قرار  فکرها  اتاق 
 “ تهران  شعار  مثال  برای  است.  شهر  شعار 
 “ یاسوج  و  زندگی”  و  و  امید  هوشمند،  شهر 
برای  مناسب  گذاری  سرمایه  برای  مستعد 
زندگی” بود. این جا نیز با انتخاب شعار و برنامه 
ریزی بر اساس آن پیش خواهیم رفت، مردم 
نیز متناسب با آن خود را وفق خواهند داد. وی 
تاکید کرد: به طور قطع از متخصصان هر حوزه 

در اتاق فکرها دعوت خواهیم کرد.

شهر نیاز به رنگ و لعاب دارد

شهر  تفصیلی  طرح  در  کرد  عنوان  شهردار  
و دسترسی ها  راستگردها   ، معابر   ، ، ساختار 
بینی شده است،  ، فضاهای سبز خوب پیش 
این تشکیالت یک چیزی  ولی  تصریح کرد: 

کم دارد مانند نقاشی که کشیده شده ولی نیاز 
به رنگ و لعاب دارد.

جاوید دو بخش دارای اولویت برای انجام کار را 
فضای سبز و مبلمان شهری دانست و خاطرنشان 
کرد: پیشنهاد استفاده از پسآب فاضالب برای 
تامین فضای سبز داده شده و استاندار، شورا و 
. کردند  استقبال  فاضالب  و  آب   خود شرکت 
اکنون نیز به دنبال عقد تفاهم نامه ها صرف نظر 

از امکان فنی و اعتباری که نیاز است، هستیم.

شهرداری میانگین ساالنه
3 میلیارد و 500 میلیون تومان

آب خریداری می کند

پسآب  آب  از  وسیعی  حجم  وی  گفته  به 
آب  از  در حالی  که 10 درصد  رود  هدر می 
و  شود   می  سبز  فضای  صرف  شهر  شرب 
میلیارد   3 ساالنه  میانگین  طور  به  شهرداری 

و 500 میلیون تومان آب خریداری می کند. 
فنی هم روی پسآب  از طرفی چون کارهای 
انجام نمی شود ، آلودگی دارد. وی اضافه کرد: 
نشاط، شادابی، حیات و سالمت مردم اولویت 
اصلی و از کشاورزی نیز مهم تر است، می توان 
برخی محصوالت را وارد کرد ولی فضای سبز و 
طراوت و شادابی را نمی توان وارد کرد. شهردار 

اقدام دوم در راستای فضای سبز تغییر آبیاری 
و استفاده از سیستم های نوین دانست و اظهار 
کرد: االن سیستم آبیاری شهر غرقآبی است، 
ولی این طرح جدید را بلوار به بلوار، پارک به 

پارک و میدان به میدان اجرا خواهیم کرد.

احداث بوستان “ نشاط”
و احیای “ پارک جنگلی”

و  گیاهی  های  گونه  از  استفاده  بر  جاوید 
سبز  فضاهای  در  مختلف  های  درختچه 
ایجاد  از  غیر  به  افزود:  و  کرد  تاکید  شهری 
پارک های محله ای نیاز وسیعی به توسعه در 
شهر نداریم و همین ها را نگه داریم ایده آل 
نشاط”    “ بوستان  موضوع  حال  این  با  است. 
پارک  تا  امید  سفیر  میدان  از  کمربندی،  در 

زمان حاضر  در  را مطرح کردیم،که   جنگلی 
یکی از بهترین مشاوران در حال انجام کار و 
امکان سنجی آن است. به گفته وی بوستان 
پیاده  با دو کاربری مهم تحت عنوان پیست 
روی و دوچرخه سواری به طول 16 کیلومتر 
رفت و برگشت اجرا خواهد شد، در بین مسیر 
و  همگانی  های  ورزش  برای  هایی  ایستگاه 
صبحگاهی ، تنیس روی میز ، شطرنج و سایر 
فضاهای بازی کودکان پیش بینی خواهد شد. 
گلکاری  و  ها  درختچه  کاشت  اصلی  اولویت 

های زیبا می باشد. 
قصد داریم از ظرفیت بخش خصوصی در این 
طرح استفاده کنیم تا پروژه در 39 هکتار پارک 
جنگلی نیز ادامه داشته باشد. در آن جا درخت 
و آب و امکانات و ... آماده است، کافی است 
انگیزه ای ایجاد شود ، برای این پروژه منابع 

هم تعریف شده است. 

در شهرسازی بیرجند
تقلیدی عمل شده است

شهردار همچنین بیان کرد: در حوزه شهرسازی 
نیز موضوع برون سپاری همه خدمات از جمله 
صدور پروانه ساختمان، پاسخ استعالمات و ... را 
انجام داده ایم. جاوید درباره مهندسی شهر عنوان 
کرد:  در شهرسازی باید بومی عمل کنیم ولی 
متاسفانه این جا تقلیدی است، در صورتی که در 
هر بخش از معماری و فضای سبز باید متناسب 

با فرهنگ و اقلیم شهر عمل کرد. 

معاونت فرهنگی در 
ساختار شهرداری بیرجند

تعریف نشده است

ادامه در پاسخ به این سوال که جای  وی در 
بیرجند  شهرداری  در  فرهنگی  معاونت  خالی 
کامال مشهود است و چه برنامه ای دارد، بیان 
به  شهرداری  در  فرهنگی  معاونت  نبود  کرد: 
ساختار شهرداری ها، بر می گردد. شهرداری با 
این جمعیت و ظرفیت معاونت فرهنگی برای آن 
تعریف نشده و سازمان فرهنگی، امور اجتماعی 
و ورزش کار انجام می دهد. این سازمان نیز 
با شرح  تفریحی  رفاهی  عنوان  تحت  تاکنون 

وظایف پارکینگ ها و شهربازی بوده است.

کارهای عمرانی در خانه محله 
مهرشهر پیگیری نمی شود 

را  شهر  در  خود  فرهنگی  کار  اولین  شهردار 
افتتاح خانه محله مهرشهر اعالم کرد و افزود: 
ساختمانی بسیار خوب اجاره کردیم و آموزش، 
مسائل فرهنگی و، شهروندی و درمان و ... را 
خواهیم داشت، تنها چیزی که در این ساختمان 
پیگیری نمی شود کارهای عمرانی و آسفالت و 
... است. به گفته جاوید بعد از معاونت عمرانی و 
مدیر کل دفتر شهری ، بیشترین جلساتی که تا 
االن داشتیم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان 
بوده است. برای نشاط مردم در چاچوب وظایف 
تعیین شده باید کار انجام دهیم و از این قبیل 

کارها در شهرداری بیشتر خواهید دید.

اجرای نصفه نیمه 
طرح های منسوخ شده

ماده  کمیسیون  که  جرائمی  به  پاسخ  در  وی 
100 گرفته و اجازه تخلف صادر می کند، عنوان 
کرد: کمیسیون ماده 100 و تخلفات ساختمانی 
ایراد طرح  اولین  ندارد،  به یک عامل بستگی 
تفصیلی شهر است، این طرح ها ، طرح های 
توسعه شهری گفته می شوند که حداقل 100 
طرح  از  و  شده  برچیده  دنیا  در  است  سال 
هوشمند استفاده می شود، اما همین طرح ها 
هم نصفه نیمه انجام می شوند، به گونه ای که 
طرح را اجرا می کنیم، ولی خروجی را که نگاه 
می کنیم کامال با طرح مغایرت دارد. باید طرح 
انتهایی  سال  به  رسیدن  از  زودتر  را  تفصیلی 
تغییر داد.شهردار ادامه داد: کمیسیون ماده 5 نیز 
که مجوز تغییر کاربری ها را می دهد، متشکل 
از اعضایی است که همگی آن ها متخصص 
شهری نیستند. رئیس جهاد کشاورزی، سازمان 
میراث فرهنگی، عضو شورا ، مدیر کل راه و 
و  استانداری  عمرانی  معاونت   ، شهرسازی 
یک شهردار که منافع روز خود و وضع مالی 
شهرداری را می بیند . در نتیجه خروجی این 
کمیسیون تحت تاثیر مسائل مختلف بوده و بر 

اساس صالح شهرسازی نیست.

تیم کمیسیون ماده 100 
ضرورتی ندارد شهرساز

یا مهندس عمران باشند !

 100 ماده  کمیسیون  کرد:  خاطرنشان  جاوید 
نیز تیمی 3 نفره متشکل از قاضی دادگستری، 
نماینده وزارت کشور و عضو شورای شهر است 
که هیچ ضرورتی ندارد شهرسازی یا مهندس 
عمران باشند. آن جا نیز رای صادر می کنند 
که غیر شرعی را شرعی می کند، هرچند این 
با  است.وی  آمده  هم  قانون  خود  در  موضوع 
ها  شهرداری  درآمد  عمده  االن  که  این  بیان 
بر اساس عوارض ساختمانی و رای کمیسیون 
این  بر  بنای  اگر  شد:  یادآور  است،  ماده 100 
انجام نشود، کمیسیون  این تخلفات  باشد که 
قانون هم  ندارد.  بازدارندگی  ماده 100 قدرت 
به روز نیست. وی ابراز امیدواری کرد در الیحه 
برطرف  اشکاالت  این  شهری  مدیریت  جامع 

شود وگرنه روند تخلفات ادامه خواهد داشت.
)Ava.news13@gmail.com

* شهردار با شاره به فرآیند انتخاب وی : شاید ذهنیت ها متوجه مسائل گوناگونی از جمله وابستگی قومی و خویشی 
 یا سیاسی شده باشد اما دنبال هیچ سرنخی نگردید ، زیرا که هیچ گونه وابستگی و یا سفارشی در بین نبوده است. 

* برای من بسیار مهم است روزی که از این شهر می روم به عنوان شهرداری توانمند شناخته شوم * شهری با جمعیت 
بیرجند حداقل باید بودجه 150 میلیارد تومانی داشته باشد تا هم پاسخگوی نیازهای خود و هم راحتی مردم باشد. در 
حالی که سرانه بودجه شهرداری بیرجند بین 31 مرکز استان آخرین است * اگر به مسیر خود معتقد باشم، آسیب هم 

ببینم خروجی به نفع مردم است * موسسه ای بسیار بزرگ در شهر داریم که شاید بیشترین امکانات و فضا را 
در اختیار داشته باشد، ولی هنگامی که جرائم این موسسه را که حداقل چند صد میلیون است در کمیسیون 
ماده 100 بررسی کردم فقط چند ده میلیون تومان پرداخت شده بود  * عوارض دستگاه های دولتی را 
در  بیرجند نمی گیرند که چه شود ؟ می خواهند که گفته شود بگویند شهردار اهل تعامل است؟ *  از 

 همان روز اول به شورا اطالع دادم در ارتباط با نیروهای شهرداری تصمیم می گیرم و هیچ مداخله ای
هم قبول نمی کنم. * اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری اصالح شده اند و ساختار هم شاید تا 
چند روز آینده تغییراتی داشته باشد  * تشکیالت شهر و شهرداری یک چیزی کم دارد مانند نقاشی 
که کشیده شده ولی نیاز به رنگ و لعاب دارد و آن هم یک محور و شعار اولیه است  * در شهرسازی 
باید بومی عمل کنیم ولی متاسفانه این جا تقلیدی اس. * برای نشاط مردم در چاچوب وظایف تعیین 
شده باید کار انجام دهیم و از این قبیل کارها در شهرداری بیشتر خواهید دید * یا شرایط فعلی 

اگر بنای بر این باشد که تخلف انجام نشود ، جرایم  کمیسیون ماده 100 قدرت بازدارندگی ندارد

پاسخ مسئوالن به پیام شما

در حوزه شهرسازی موضوع برون سپاری همه خدمات از جمله صدور پروانه ساختمان، پاسخ استعالمات و ... انجام خواهد شد 

عکس : رضایی 



 محدثه فالح- در این مبحث بنابر درخواست باالی 
کامال  هایی  روش  گرفتیم  تصمیم  عزیز  دانشجویان 
کاربردی جهت نگارش هرچه بهتر جزوات درسی سر 
کالس را آموزش دهیم. در ابتدا وسایل مورد نیاز که 
طبیعتا هر دانشجویی در طول ترم نیازمند آنها خواهد 

بود را نام می بریم: 
*  خودکارهای آبی، قرمز، مشکی، سبز و … 

*  مداد سیاه نرم
 * دفتر )تعداد برگ ها بسته به نوع دستخط دانشجو و 
همچنین میزان ساعتی که استاد گرامی مشغول درس 

دادن هست متفاوت می باشد.(
* گوشی هوشمند 

* هندزفری  * کیف یا کوله نرم و گرم. 
خب در ابتدا و بعد از تهیه موارد فوق باید توجه داشته 

باشید که از نشستن در ردیف های ابتدایی و انتهایی 
کالس اجتناب کنید! چراکه این جایگاه ها مختص افراد 
 خاصی است که خودتان بهتر اوصافشان را می شناسید!
در مرحله بعد، پس از ورود استاد، مثل بچه آدم روی 
صندلی خود نشسته، دفتر و دستک خود را گشوده و 
دقایق ابتدایی کالس را مثل یک دانشجوی خوب و 
نمونه به استاد زل بزنید و هر گاه چشم استاد به شما افتاد 
لبخند ملیحی همراه با حرکت باال به پایین سر به منظور 
تایید سخنان استاد حواله ایشان کنید. *  نکته: به یاد 
داشته باشید که رعایت این مورد در طول کالس می 
تواند مفید باشد. پس از آن تمام حواس خود را متوجه 
جزوه کرده و هر شر و ور و شعری که به ذهنتان خطور 
می کند را با رنگ های متفاوت روی کاغذ پیاده کنید؛ 
البته اگر دستی هم برهنر نقاشی دارید می توانید آن 

را با ترسیم گل و بلبل و پرتره ای بی نظیر از اطرفیان 
خصوصا استاد به تصویر بکشید. در این اثنا خوب است 
مکاتباتی چند نیز با همکالسی های خود داشته باشید 
به این صورت که حرف های مگو و آنچه که بعدا 
فرصتش پیش نمی آید یا وقت بیانش می گذرد مثل 
تعریف و تمجید از نوع درس دادن و اخالق حسنه! 
استاد یا لباس همکالسی جلویی که درزش در رفته و 
هرچیز دیگری که خودتان مناسب می دانید را روی 
تکه کاغذی یا همان گوشه جزوه) بسته به اینکه فرد 
مورد نظر در چه مسافتی از شما قرار دارد( نوشته و با 
با اشاره  یک پرتاب سه امتیازی به مقصد برسانید یا 
ای از گوشه چشم مخاطب را متوجه مطلب بسازید. 
البته تمام تالشتان را مبذول بدارید که این حرکات 
کامال در خفا و به دور از چشم استاد صورت بگیرد. 

چرا که انسان های وارسته تعریف و تمجیدهای این 
چنینی از خود را بر نمی تابند!پس از آن که خیالتان از 
این حرفهای درگوشی راحت شد می توانید هندزفری 
را در گوش گذاشته و آهنگ های منتخب مناسب 
حال روحی خود را پلی کنید و همچنان که نگاهتان 
انتها و  به استاد است در خلسه شیرینی فرو روید.در 
جهت کسب انرژی الزم برای کالسهای بعد می توانید 
کیف و کوله خود را روی میز گذاشته و سر برآن نهاده 
و به خوابی شیرین فرو روید.بعداز همه این امور می 
توانید دو روز مانده به امتحان، جزوه درسی را از بچه 
درسخوان کالس که غالبا از همان بچه های ردیف 
شما  صورت  این  به  کنید.  کپی  گرفته،  هست  اول 
صاحب یک جزوه جامع و کامل از دروس ارائه شده 

و نشده می باشید. تا آموزشی دیگر بدرود.

 آخرین متدهای جزوه نویسی دانشجویی

پای  که  آن  هر  بدان،  فرزندم!  مقدم-  کاظمی  ابراهیم 
آن  اهل  و  دنیا  به  دیگر  نهد،  شست  باالی  سنِّ  اندر 
اگر  پیرت  پدر  مپندار که  نخواهد کرد و چنین  رغبتی 
بیش از جوانان راهِ مال و منال دنیا را می پوید، اندر پی 

منفعت خویش است. هیهات! که ما پیران فقط و فقط 
 از آن جهت که زخم خورده ی این چرک کف دست 
گشته ایم، در واقع با پارو کردن این زر و دینار دنیایی، جان 
خویش را سپر بالی شما جوانان می کنیم و سپس با بذل 

و بخشش های بی اندازه و بی حد و حصر، مثل نوعروسی 
که خاک ها را با جارو به این سو و آن سو می ریزد تا والده 
ی شوهرش را گول بزند، این چرک کف دست را دور 
می ریزیم تا به دست نااهلش نیفتد و خود را بدان زخم نزد 
و حال که من می روم تو نیز که ایدک ا... فی الدریافت 
این هیوالی  توانی  تا می  و  باش  ما  الحقوق ولد خلف 
پلید را از مردم دور دار تا خود را بدان هالک نکنند .

که  حال  مختَلسکم!  فتنه  سلبریتی  و  چرک  هیوالی 
ضرورت دریافت حقوق نجومی دانستی و دعای خیر و 
از آن مهمتر، پارتی من نیز پشت توست، کافیست خود 
را به منسب مورد عالقه ات برسانی و پس از آن دیگر 
بیم هیچ مشکلی و سدی در پیش رویت نداشته باش که 
بعد از آن هر مشکلی با اندکی اعتراض حل می شود، 
لیکن معاذا ... که نپنداری که گفته من جهان شمول است 
و برای کارگران و قشر پست جامعه نیز عملی باشد! خیر، 
تو نیز اگر بخواهی صدای اعتراضت به کم بودن حقوق 
از  اکانتی  یا  برسد  باالدستی  به گوش  مزایای شغلت  و 
اینستاگرام با شانصد کا فالوئر داشته باش و یا تریبونی از 

مجلس شورای اسالمی را در دست گیر و بدان ناچاری 
که پیش از اعتراض در یکی از دو حالی که با تو گفتم 
می  دچار  شیخنا  غذای  اعتصاب  مصیبت  به  واال  باشی 
گردی و تا عالم بر پاست سخره عام و خاص خواهی بود .

خود  اجدادی  حرفه  فِن  و  فوت  که  حال  بابا!  سلبریتِی 
آید  نمی  خوش  را  تعالی  خدای  که  بدان  دانستی، 
علم  طلب  ار  خوب  ژن  و  کیو  آی  این  با  نونهالی  که 
کار  به  تر  زود  هرچه  پس  کند!  طلف  خویش  اوقات 
و کسب اجدادی خود روی آر و بدان که پس از این 
خالص  دست  کف  چرک  این  شر  از  را  مردم  که 
کردی یا خودت به کم ارزشی این مدارک دانشگاهی 
ا... رها  پی خواهی برد و آن را در راه خدمت به خلق 
خواهی کرد و یا خواهی دید که کرور کرور دکترا به 
سمت تو حتی در زندان حمله ور است و تو باید نیک 
بیندیشی و ببینی که کدام دوتا را می توانی برگزینی .

تقسمها  فال  المنال  و  المال  لک  ا...  جعل  ولدی! 
لک  و  سبیال  الیها  لناس  تجعل  ال  و  الناس  بین 
الناس جهل  بشرط  االختالس  و  النجومی  الحقوق 

هیوالی چرک و فتنه دالر

با شیِر گاز  نبرد رخش  از  فروغ زال - رستم، پس 
صادراتی و گذر از بیابان خشک و بدون وای فای 
و کشتن اژدهای کاالهای وارداتی چین و ماچین و 
زن جادوگِر جاسوس و جنگ با کارمندان گمرکی 

ساختن  مغلوب  و  اجنبی  فرودگاه  کننده  توهین 
ارژنگ دیو کم فروش و جنگ با دیو سپید آلوده 
و  »من  جمله  اینستاگرامش  در  داشت  هوا،  کننده 
تایپ  را  هویی«  یه  االن  همین  خان  هفت  از  گذر 
می کرد که پیامی در دایرکت چشمک زد. پیام را 
باز کرد، دید پیام از جمع عالی اعیان و اکابر است 
که می گوید رستم چه نشسته ای که خان هشتم در 
تمامی مملکت ریشه دوانیده و یک مرد می خواهد 
که این غول بی شاخ و دم را از میان بردارد. رستم 
نباشید  دوست داشت برایشان بنویسد عوض خسته 
برایم خان  دادن،  لیوان موهیتو دستم  گفتن و یک 
نبود  این  جدید هم می تراشید؟ ولی رسم پهلوانی 
و گفت: »اسم بده جنازه تحویل بگیر« جمع اعیان 
فامیلی ای  تفاهم های اسمی و  از سوء  اکابر که  و 
را  غول  نام  هم  ترسیدند،  می  بود  شده  شایع  که 
گفتند و هم موقعیت مکانی اش را در گوگل مپ 
ارسال کردند. رستم دستش را به کمرش زد و بلند 
گفت:»ای بواام! کوکا این کنکور دیگه چنن؟ ای 

ریشه دوونده؟«  تو کشور  مثل کاموا  چه خانیه که 
که  هندوانه  استیکر  یک  پاسخ  در  نیز  اکابر  جمع 
رویش نوشته بود فقط یک مرد می تواند این کار 
بر  ارسال کردند. رخش، سم  برایش  انجام دهد  را 
بیشتر  بنزین  تا  که  فهماند  رستم  به  و  کوبید  زمین 
پی  جی  رستم  برویم.  تا  شو  سوار  نشده   ۱۵۰۰ از 
کردند.  حرکت  و  کرد  نصب  رخش  روی  را  اس 
نیمه های شب بود که چند تابلوی غول کنکور را 
چند  و  موسسه  چند  و  خانه  وزارت  چند  درب  به 
تا  کردند  کمین  ها  بوته  درپشت  و  دیدند  بانک 
از  درب  شدن  بسته  صدای  با  صبح  شود.  صبح 
خواب پریدند، رستم گرز گرانش را باال برد تا بر 
یک  ناگهان  آورد.  فرود  دم  و  شاخ  بی  غول  فرق 
تعجب  با  رستم  نگهدار!«  دست  گفتند:»  جمعیت 
گفت شما اینجا چه می کنید؟ دبیر آن جمع عالی 
ما  که  :»این  گفت  و  آمد  پیش  فرهنگی  اکابر  از 
این است که رئیسمان  به خاطر  اینجا چه می کنیم 
 سفر خارجی داشته و شورای ما برگزار نمی شود .

 اما تو اینجا چه می کنی؟«رستم نگاه پهلوون اندر 
دبیری کرد و گفت: »مگر نگفتی خان هشتم را نابود 
کنم؟ این مرد و این هم گرز و این هم خان! بگذار 
ریشه اش را با خاک یکسان نمایم.« دبیر پیش آمد 
و دست به گرز رستم گذاشت و گفت: »ِد مشکل 
زیر  کلی  اش  نابودی  برای  دیگر!  است  همین 
نابودش  بخواهی  االن  اگر همین  نیاز دارد.  ساخت 
از میان می رویم. می دانی گردش  نیز  کنی که ما 
میدانی  است؟  چقدر  کشور  در  غول  این  مالی 
نفر است؟ می دانی چند  نان چند  این غول آب و 
فرهنگ  چقدر  میدانی  شود؟  ساخته  باید  دانشگاه 
 ۱۱۰ نفر   ۱۰۰ هر  از  تا  که  شود  انجام  باید  سازی 
باشد؟«رستم  نداشته  وجود  پزشکی  متقاضی  نفر 
کرد می  فکر  این  به  دبیر  های  صحبت  الی   البه 

و  وزیر  و  مدیر  و  دبیر  و  شورا  و  مجمع  این  پس   
وکیل به چه درد می خورند و زیر لب گفت گرز 
گرانم با چه زاویه ای می تواند همه ی این مشکالت 

را یک ضرب از میان بردارد؟

رستم و خان هشتم

شعر طنز

کاشکی در سرزمینم 
هیچ کس مسکین نبود

* شاعر : بهار نژند

 کاشکی در سرزمینم هیچ کس مسکین نبود
هیچ کس پژمرده و افسرده و غمگین نبود

اقتصاد کشورم پر رونق و پر شور بود
هیچ کس در بند پول خانه و بنزین نبود

چرخ صنعت چرخ می زد خود کفا بودیم و لیک
زندگی هامان فقط وابسته ماشین نبود

ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار و کاش
کارگر دنبال کارش آهوی مشکین نبود

پشت هر کارآفرینی گرم بود و هیچ وقت
نخبه را برخورد بد یا اندکی توهین نبود
خط تولیدات ملی کند و بی رونق نبود
کارگاه هیچ کس تعطیل تر از این نبود

جنس قالبی اگر کم بود در بازار ما
تخم مرغان اصل بود و تخم بلدرچین نبود

تا که کاال می شود قاچاق، روح اقتصاد
می شود هر دم فلج تر، کاشکی همچین نبود!
جنس بنجل جنس چینی وارداتی گر نداشت

جنس ایرانی فقط بهر دوتا ویترین نبود
هیچ کس بی کار در این کشور نفتی نبود

گر تمام جنس و کاالی تو )ِمیـد این چین ( نبود
بس که گفتم کاشکی باید بگویم کاشکی

بر لبم ذکر و دعا و این همه آمین نبود

مهندس نام من نیست!

* رامین کجباف

 منم آن فارغ التحصیل بیکار
که دارم درد دلها با تو بسیار

چو گشتم فارغ و مدرک گرفتم
شدم از شور و شادی بنده بیمار

شدم دردانه ی مامان و بابا
که گویی من زدم الیی به نِیمار
سپس آوازه ام در شهر پیچید
شدم مشهور توی کوچه بازار
مهندس می شنیدم نام خود را
به شهر و روستا از درب و دیوار

بزرگ و کوچک و پیر و زن و مرد
مهندس؛ آی مهندس؛ گشت تکرار

هدایا می ستانیدم از آنها
دو دانه سی دی و یک دانه گیتار
پس از یک جشن بی اندازه باحال

شدم آواره تا پیدا کنم کار
ادارات و صنایع زیر و رو شد

نجستم کار و از غم می زدم زار
دو دستی می زنم بر سر که دیگر
طنابی نیست تا خود را زنم دار

“ز دست دیده و دل هر دو فریاد”
زدم داد و فغان و غّرش و جار

همانا مدرکم را لوله کردم
سپس کردم فرو در معبِر غار
منی که فارغ و بیکارم اکنون
الهی که زند من را یکی مار

برادر جان مهندس نام من نیست
منم آن فارغ التحصیل بیکار

دوشنبه * ۱۱ دی ۱396 * شماره 3969
ضرب المثل محلیو4

ماهی و یونس

جحی  برد.  خانه  به  بریان  ماهی  سه  ُجحی  پدر 
پیش  بخوریم  این  گفت  مادرش  نبود.  خانه  در 
از آنکه جحی بیاید. چون سفره بنهادند جحی در 
پنهان  تخت  زیر  در  بزرگ  ماهی  دو  مادرش  زد. 
از  مگر جحی  آورد.  میان  با  یکی کوچک  و  کرد 
جحی  از  پدرش  بنشستند  چون  بدید.  در  شکاف 
ای؟  شنیده  پیغمبر  یونس  حکایت  تو  که  پرسید 
گفت نه اما از این ماهی بپرسم. سر پیش ماهی 
برد و از او پرسید و گوش بر دهان ماهی نهاد و 
زمان کوچک  آن  من  گوید  می  ماهی  این  گفت 
 بودم دو ماهی دیگر بزرگتر از من در زیر تخت اند

 از ایشان بپرس تا بگویند.

اُو از او نِِمُجنبِه  :  کنایه از خسیس بودن

 اِو اَز َسرِچشِمه ِگل اَلود بُوده :  کار از ابتدا اشتباه بوده است

حکایت طنز طنزنگاشت
نوش جان پولدار ها!

سیما  و  صدا  خبرگزاری   - کاردار  علیرضا 
فهرست شغل پولدارهای ایرانی را اعالم کرده 
را  فهرست  این  که  هرکسی  تقریبا  که  است 
باشد، صد در  نداشته  را  اگر آن شغل ها  دیده، 
صد خودش را نفرین کرده و به انتخاب رشته اش 
لعنت فرستاده که چرا دنبال این کارها نرفته است. 
هرکسی هم که در آن کارها شاغل است، بادی 
داده است!  ادامه  به کارش  و  انداخته  به غبغب 
فوتبالیست،  بازیگر،  پالستیک،  جراح  نام  مثال 
دندان پزشک، تعمیرکار، طراح لباس عروس و 
مدرس کنکور در این فهرست آمده است. اگر 
دقیق به این مشاغل نگاه کنیم، همگی نقش بسیار 
پررنگی در جامعه دارند و خب حق شان هست 
که بیشترین درآمد را داشته باشند. آن ها پولدار 

نباشند، ما پولدار باشیم؟ نوش جانشان.
چه آن جراحی که با علم و عملش قیافه ما را 
حس  اطرافیان مان  و  خودمان  تا  می دهد  تغییر 
بهتری داشته و در جامعه و جلوی آینه وحشت 
نکنیم، یا شاید هم بیشتر از قبل وحشت کنیم! یا 
دندان پزشکی که برای پر کردن یک سوراخ 
میلی متری دندان، چند صد هزار تومان می گیرد. 
یا بازیگر و فوتبالیستی که سرمان را گرم می کنند 
تا گرانی ها و بیکاری و زلزله و آلودگی هوا را 
فراموش کنیم یا دست کم با لبخند تحمل شان 
اگر  دارد.  خود  جای  که  هم  تعمیرکار  کنیم. 
توالت  کسی که عصر جمعه چکه کردن شیر 
کنار  داد  به  شب  نصف  یا  می کند  درست  را 
به  باتری  یک  برای  و  می رسد  مانده ها  خیابان 
باتری کردن، چند ده هزار تومان می گیرد، اگر 

او پولدار نباشد، من باشم؟ نوش جانش.
در  که  کسی  عروس،  لباس  طراح  یا 
میلیونی  نفر،  خاطره انگیزترین شب زندگی دو 
باز هم نوش جانش. به  پول به جیب می زند و 
ویژه وقتی آقا داماد هنوز گرم است و نمی فهمد 
چقدر از جیبش می رود و شش ماه بعد که عکس 
و فیلم های مراسم آماده شد و طی مراسمی آن ها 
را می بیند، می فهمد چه کاله گشادی سرش رفته 
است! یا حتی مدرس کالس کنکور که این قدر 
زحمت می کشد تا فرزندان مان به جای دیپلم و 
کاردانی، با مدرک کارشناسی و ارشد و دکترا 
برای  او  از  مستحق تر  کسی  چه  باشند،  بیکار 
پولدار شدن است؟ اصال نوش جان همه این ها. 
فقط ای کاش اسم چند تا شغل دیگر هم دراین 
فهرست می آمد تا بفهمند که ما به یادشان هستیم 

و زحمات شان را فراموش نمی کنیم. 
مثال کپی کارانی که با کپی کردن از نرم افزارها، 
اختراع ها، ایده ها، خودروها، کسب و کارهای 
تازه و هرچیز خارجی، به نان و نوایی می رسند. یا 
کپی خران و کپی فروشانی که با خریدن خرت 
و پرت های کپی از چین و فروختن آن به ما، پول 
پارو می کنند. یا شغل »بابا پولداری« یا »بابا ژن 
خوبی« که حق بزرگی به گردن ما دارند. کال دم 

همه شان گرم و نوش جانشان!

پویان فراستی-از اول عقل درست حسابی نداشتم 
و پدر خدا بیامرزم معتقد بود که هیچی نمی شوم 
و میگفت: اگر گاو هم باشی و درجای درست 
قرار بگیری یک عده ای می پرستنن اما خاک تو 
سرت که گاو هم نیستی. اما مادرم همیشه هوای 
من را داشت و پس اندازش را به من داد تا به یک 
کاری بزنم. آن زمان بساط نوار کاست داغ بود 
و شهرام شب پره اسطوره مردم بود روی همین 
حساب من هم برای شاد کردن مردم شروع به 
فروش نوار کاست کردم؛ شما یادتان نمی آید 
مایه های  نوار کاست حکمی در  اما آن زمان 
گرم  داشت  تازه  بازار  داشت  را  االن  اختالس 
می شد و شاه ماهی صحنه ها تازه ترانه پر معنای 
“این شبی که میگم شب نیست،” را خوانده بود 
که مامورین عزیز انتظامی بنده را در حین انجام 
وظیفه مشاهده کردند، من هم که ترسیدم نوارها 
را انداختم و حاال من بدو مامور بدو! بعد از این 
ماجرا مادرم ترسید و دیگر اجازه فروش نوار را 
نداد و به جای آن طالهایش را فروخت تا من 
وارد یک بعد دیگری از فرهنگ و رسانه شوم!. 
تازه فیلم های خارجی گل کرده بود و تمام مردم 
ایران می خواستندآنها را ببینندو  پول خرج کنند 
اینطوری شد که من دستگاه وی.اچ.اس همان 
ویدیو خودمان را خریدم دوباره بازارم گرفت تا 
این که باز مامورین عزیز از این حرکت فرهنگی 
من خوششان نیامد و یکبار که در حال فروش 
کاالی فرهنگی بودم من را دیدند و دوباره من 
بدو مامور بدو! بعد از این قضیه مادرم که ناراحت 
شده بود فرش های خانه را فروخت تا من هنر 
ایرانیان را انتشار دهم روی همین حساب چند 
دستگاه ریسیور و چند بشقاب ماهواره خریدم 
تا مردم سرگرم باشند؛ اما باز یک شب مامورین 
عزیز بنده را در حال حمل دیش دیدند و من بدو 
مامور بدو!مادرم هم که دیگر پیر شده بود خانه را 
فروخت تا من به یک کار درست حسابی بزنم و 
از آنجایی که من آدم فرهنگی شده بودم شروع 
به فروش بلیط کنسرت کردم در دوران آن آقایی 
که اسمش را نمی شود آورد و ممنوع التصویر 
هم هست بساط کنسرت خوب بود و من هم 
آدم شده بودم کار قانونی می کردم تا این که 
این اواخر چندتا کنسرت پشت سر هم لغو شد و 
بدهی باال آوردم و اینبار که مامورها با حکم جلبم 
آمدند دیگر ندویدم و یک راست آمدم خدمت 
شما؛ حاال آقای قاضی اگر لطف کنید حکم بنده 

را بنویسید چون دیگر حوصله دویدن ندارم!

حاال که شب یلدا و زلزله و آلودگی به خیر و خوبی 
گذشتند و رفتند. البته آلودگی هنوز نرفته و فقط برای 
طوالنی شدن جمله آن را ذکر کردم. زلزله هم که 
روزی  فردا  اند،  ندوخته  که  را  گسل  ندارد،  رفتن 
دوباره فازش میفتد روی لرزه و کارتون خوابمان می 
کند. پس حاال که یلدا گذشت و رفت بهتر است به 
زندگی عادی خودمان برگردیم و برویم پی درس و 
مشقمان که امتحانات از آنچه در تقویم آموزشی می 
بینیم به ما نزدیکترند.البته می دانم که از قیل و قال 
مدرسه حالی دلتان گرفته و می خواهید یک چند نیز 
خدمت معشوق و می کنید. ولی باید این واقعیت را 
هم بپذیرید که تا درس و مشقتان تمام نشود و پولتان 
از پارو باال نرود از معشوق و دل و قلوه و این مقوالت 
خبری نیست. مردم دخترشان را از سر راه نیاورده اند 

بدهند به شما که نهایتا سوار یک پراید از دم قسط 
اصال  اینها  بابایش  خود  هرچند  بکنیدش،   ۸۲ مدل 
ماشین نداشتند.  اصال نداشتند که نداشتند، داماد را 

چه به این حرف ها…
باشد  بلند  شاسی  ماشینتان  باید  گویند  می  هم  اگر 

راه  تا دوربرگردون خیلی  وقتی  است که  این  برای 
بود، بتوانید از روی گاردریل بروید آنور و زودتر به 

مقصد برسید، وقت دامادشان طالست از بس!
در  سیصدمتری  خانه  شرط  به  را  دخترشان  اگر  یا 
شمال غرب تهران به شما می دهند برای آن ضرب 

به  و دوستی ست وگرنه خودشان که  المثل دوری 
هوای جنوب شهر عادت دارند.

مهریه هم که دیگر خیلی واضح است، دوست دارند 
دامادشان در ابراز محبتش به دخترشان زبانزد فامیل 

بشود وگرنه مهریه را کی داده و کی گرفته…
عکاس و آتلیه آنچنانی هم محض قیافه نه چندان 
فتوشاپ خاطره خوشی  با  شاید  تا  زیبای شماست 
از مراسم برای شما بماند. دختر شاه پریان آنها که 
ها  بازی  قرتی  این  به  نیاز  هم  نرود  آرایشگاه  اگر 
ندارد. اگر هم کمی گریم می کند برای این است 

که شما را سورپرایز کند.
 اینها را گفتم تا بشینید سر درس و مشقتان و از فرجه ها 
نهایت استفاده را کنید که به قول معروف و گفتنی 

آینده در گرو تصمیم امروز شماست.

ُفرجه از نون شب هم واجب تره

من بدو مامور بدو!



خشمی که تخلیه شود، چه کمکی به فرد 
می کند و چه تفاوتی با خشم پنهان دارد؟ 

تخلیه  راه  که  شوند  می  اشتباه  این  دچار  ها  خیلی 
خشم تنها رفتار پرخاشگرانه است، اما خشم انرژی ای 
باید رها شود. راه های زیادی برای تخلیه  است که 
رقصیدن،  خواندن،  آواز  جمله  از  دارد،  وجود  خشم 
ورزش کردن، حضور در ورزشگاه ها و... خشم انرژی 
سرگردانی است که اگر درون فرد بماند، به او آسیب 
می زند و وقتی بیرون می آید، به نوعی حل و فصل 
دانست.  را  آن  تخلیه  راه درست  باید  فقط  می شود، 
روش دیگر این است که همین رفتار خشم آلود بتواند 
در شرایطی بی خطر امکان بروز پیدا کند؛ مثال تخلیه 
خشم می تواند به صورت کوبیدن مشت به بالش یا 
کیسه بوکس یا پاشیدن آب به دیوار یا حتی پرتاب 
توپ باشد چون همراه با کارهایی از این نوع، انرژی 
منفی بدنی تخلیه می شود. فعالیت های ورزشی می 
توانند بسیاری از هیجانات از جمله خشم را تخلیه کنند.
مهمترین نشانه خشم پنهان کناره گیری از جمع است. 
فردی که خشم نهفته دارد، ترجیح می دهد تنها بماند 
و در فعالیت های جمعی شرکت نکند. دومین نشانه 
افت عملکرد است. به عنوان مثال، اگر درس می خواند 
در درس افت پیدا می کند یا در محیط کار حوصله 
ندارد. نشانه بعدی این که خودکشی به عنوان راهی 
برای بروز خشم پنهان، تصمیمی یکباره و بدون سابقه 
نیست. معموال نوعی روند است. افراد هشدارها را نشان 

می دهند، اما بقیه آنها را جدی نمی گیرند.
مانند این که کاش به دنیا نیامده بودم یا زندگی چقدر 
پوچ و بی ارزش است یا جمله ای که بسیار می شنویم 
و جدی نمی گیریم: »دیگر خسته شدم!« همه اینها می 
توانند نشانه های خشم پنهان باشند. از این نظر باید 

گفت روند خودکشی ناگهانی و آنی نیست.

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی،
 عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره ی پرسش هایی 

است که بنیاد هستی ما را دگرگون می کند.

حرف های ابریشمی

سبک زندگی

دوشنبه  * 11 دی  1396 * شماره 3969 

توطئه قتل حضرت عیسی مسیح

وقتی نقشه های آنان بی نتیجه ماند، به فکر افتادند تا 
توطئه  قتل حضرت عیسی را فراهم سازند. آن ها  قیصر 
وضع  این  اگر  گفتند:  او  به  و  کردند  تحریک  را  روم 
ادامه یابد، سلطنت تو واژگون خواهد شد، برای حفظ 
سلطنت خود چاره ای جز کشتن عیسی نداری. حضرت 
عیسی از توطئه دشمن آگاه شد، مکان خود را با یاران 
مخصوصش عوض کرد و در مخفی گاه ها به سر می برد، 
تا از گزند دشمن محفوظ بماند. یکی از حواریون به نام 
مکان  نقره،  مقداری  گرفتن  به  اسخریوطی«  »یهودا 
عیسی را به دشمن نشان داد تا آن حضرت را دستگیر 
کرده و به دار بزنند.عیسی و یاران مخصوصش به داخل 
باغی وارد شدند و در آنجا مخفی گردیدند، ولی بر اثر 
گزارش »یهودا« وقتی که شب فرا رسید و هوا تاریک 
شد، جاسوسان و مأموران دشمن از در و دیوار باغ وارد 
شدند و حواریون را احاطه کردند، وقتی که حواریون خود 
را در خطر دیدند، عیسی را تنها گذاشتند و گریختند. در 
چنین لحظه خطرناکی،  خداوند »یهودای« منافق را که 
پیوسته درباره عیسی سخن چینی می کرد، شبیه عیسی 
قرار داد و مأموران او را دستگیر کردند، آن مرد بر اثر 
وحشت و ناراحتی شدید، فوراً خود را باخت، دهانش الل 
به دار  را معرفی کند و سرانجام  نتوانست خود  شد و 

آویخته شد و به مکافات عمل خود رسید.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید 
ننشینید زیرا در عمل خواهید دید 
که همیشه وقت کم و کوتاه است.

بی قرار  توام و  در  دل  تنگم  گله هاست
آه بی تاب شدن ، عادت کم حوصله هاست
همچو  عکس رخ  مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

باشد که تمام گل های سرخ خوش بو باشند دنیا روشن 
باشد و از تیرگی ها بدور و بچه ها لبخند بر لب داشته 
باشند امیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندند

پیشنهاد هدیه کریسمس: برای دشمن خود: بخشش، 
برای رقیب: تحمل، برای دوستانت: قلبت، 

برای خودت: احترام

بیست و پنجم دسامبر سالروز تولد پیامبر صلح و دوستی، 
مهربانی و موّدت عیسی مسیح)ع( است. پیامبری که به تصریح 
قرآن، بی پدر و از مادری باکره چون مریم که تمام عمر خویش 
را به عبادت و بندگی خداوند صرف کرد و سرانجام با زادن 
فرزندی پاک و مبّشر روح القدس اجر و مزد عبادات خویش را 

در دنیا و آخرت گرفت.
مسیح پیامبری اولوالعزم

رسالت همه پیامران جهانی و عمومی نبوده است. بسیاری 
از پیامبران تنها برای گروه یا قوم خاصی برانگیخته شده 
انبیا تنها پنج پیامبر صاحب شریعت، کتاب  اند. در میان 
آسمانی و احکام اجتماعی بوده اند. این پنج تن عبارتند از 
ابراهیم)ع(، موسی)ع(، عیسی)ع( و پیامبر عظیم  نوح)ع(، 
الشأن اسالم. اینان همان کسانی هستند که در قرآن به 
نام »الوالعزم« نامیده شده و رسالتی جهانی داشته اند. دعوت 
آنان به گروه خاصی محدود نمی شده است و دعوتی عام و 

رسالتی فراگیر و جهانی داشته اند.
نام حضرت مسیح در قرآن

در قرآن نام 25 نفر از پیامبران آمده است. از میان اینان، 
پیامبر اسالم)ص( با بیشترین اشاره و با قرینه های بسیار 
مورد خطاب واقع شده است؛ اگر چه نام حضرت موسی 
بیش از همه انبیا برده شده است.در قرآن، نام حضرت مسیح 
بیست و سه مرتبه با اسم »عیسی«، یازده بار با نام »مسیح« 
و دو مرتبه با وصف »ابن مریم« آمده است.کثرت استعمال 

نام این انبیا به سبب وقایع مهمی است که در زمان آنان رخ 
داده و می باید مورد عبرت مسلمانان قرار گیرد.

بشارت مسیح به نبوت حضرت محّمد)ص(
را  الهی  پیام  و  دارند  مشترک  اهدافی  الهی  پیامبران 
از خویش،  بعد  و  کنند  ابالغ می  زمانه خود  مردمان  به 
را  راه توحید  آنان  از  بعد  پیامبری هستند که  نویدبخش 
و  آغاز  آدم  از حضرت  داستان  این  کند.  می  پرچمداری 
به پیامبر خاتم)ص( ختم شد. در سوره »صف« آیه شش 
آمده است: »به یاد آورید هنگامی را که عیسی بن مریم 
به سوی شما  خدا  فرستاده  من  اسرائیل  بنی  ای  گفت: 
فرستاده شده  من  از  قبل  که  را  تورات  کتاب  و  هستم؛ 
تصدیق می کنم و به رسولی که بعد از من می آید و نام 

او احمد است، بشارت دهنده هستم«.
بر اساس سنتي دیرینه، مسیحیان ابتداي سال را اول ژانویه 
مي دانند. )همانگونه که ما ایرانیان ابتداي سال خود را روز 
اول فروردین مي دانیم و اعراب ابتداي سال خود را ماه محرم 
مي دانند( و شروع سال، غیر از مبدأ سال است. مبدا تاریخ 
نزد مسیحیان تولد حضرت عیسي مسیح )ع( است که اتفاقا 
در روز 25 ماه دسامبر واقع شده یعني یك هفته مانده به 
تحویل سال نو میالدی )همانگونه که مبدا تاریخ شمسي ما 
ایرانیان و سال هاي قمري: 12ربیع االول مصادف با هجرت 
پیامبر از مکه به مدینه است اما ابتداي سال، فروردین ماه در 

سال شمسي و محرم در ماه هاي قمري است(.

در کشورهایی که از تقویم میالدی استفاده می کنند، سال نو 
معموال در اول ژانویه برگزار می گردد.  اکنون، جشن گرفتن 
سال نو یکی از بزرگترین رویدادهای جهانی می باشد. در 
شب ۳1 دسامبر هر سال، آخرین روز یك سال میالدی و 
از کشورهای جهان،  از روز سال نو در بسیاری  روز قبل 
عموما قاره های اروپا، آمریکا، استرالیا و بخش هایی از آسیا 
و آفریقا مراسم سال نو برگزار می شود. در فرهنگ جدید 
غرب این روز با گردهمایی هایی در مجالس و مهمانی ها 
برگزار می شود که انتقال سال را ساعت 12:۰۰ شب جشن 
می گیرند. شب سال نو به صورت جهانی مطابق با تولد 
مسیح یا عرف نامه پس از میالد در کشورهای مسیحی و 
حتی غیر مسیحی در ۳1 دسامبر برپا می شود. شب سال 
نو همچنین به عنوان هفتمین روز کریسمس در مسیحیت 

غربی شناخته میشود.
چرا سال میالدی از اول ژانویه آغاز می شود؟

دلیل خاصی برای آغاز شدن سال میالدی از اول ژانویه ذکر 
نشده است زیرا اقوام مختلف هر کدام روزی را مبدأ سال 
خود قرارداده اند. مثاًل سال نو مقدونی ها در زمان اسکندر از 
پاییز شروع می شد و یونانی ها وسط تابستان را مبدأ سال 
خود قرار می دادند و ایرانی ها هنوز که هنوز است روز اول 

بهار را نوروز می دانند.
قرار  را مبدأ سال میالدی  ژانویه  اول   مسیحی هایی که 
می دهند مدیون رومی ها هستند، در عصر امپراتوری روم 

روال کار براین بود که تمام مقامات مملکتی روز 15 مارس 
)2۶ اسفند( را روز آغاز خدمت قرار می دادند حتی قیصرها و 
کنسول های رومی نیز در این روز وارد عرصه کار می شدند. 
لیکن چون کنسول )فول دیویس نوبیلیور( به دالیلی چند 
موفق نشد در روز 15 مارس زمام امور را به دست بگیرد و 
این مهم پس از مدتی تعویق در روز اول ژانویه میسر شد، 
آن روز را آغاز کار اعالم کردند. ژولیوس سزار هم به یك 
ژانویه وفادار ماند.در سال ۴۶ قبل از میالد، تقویم ژولیانی به 
دستور ژولیوس سزار تنظیم شد در این تقویم نه فقط اول 
ژانویه اول سال شناخته شد بلکه خود سال نیز به  ۳۶5 روز 
تقسیم شد، زیرا همین مدت الزم بود تا زمین یك بار به 
دور خورشید گردش کند. به پاس این خدمت تقویم مذکور 
را ژولیانی گفتند و به پاس بزرگداشت ژولیوس سزار نام او را 

روی ماه ژوئیه )ژولیوس( نهادند.
1 ژانویه جشن آغاز سال نو میالدی 2018

سال نو روزی است که آغاز یك سال گاه شماری جدید 
مشخص  تقویم  یك  سال شماِر  آن  در  و  میزند،  رقم  را 
افزایش داده میشود. در بسیاری از فرهنگ ها، این رویداد 
را به مناسبت پایان سال قدیم و شروع سال جدید جشن 
می گیرند. سال نو میالدی در 1 ژانویه هر سال اتفاق می افتد 
و بیشترین استفاده را در کشورهای دنیا دارد. در 1 ژانویه 
1۶۰۰ میالدی، اسکاتلند اولین کشوری بود که 1 ژانویه را 

به عنوان اولین روز سال اتخاذ کرد.
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موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

داستانک

آیه روز  

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ گونه 
اختالف ]و تفاوتی[ نمی  بینی بازبنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می  بینی . سوره ملک آیه 3

حدیث روز  

 پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است، و آشکارکننده کار بد سرافکنده است، و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.
 امام رضا )ع(

آغاز سال نو میالدی 2018

جدول کلمات جدول 3969

طي  که  درآمدي  کل   -1 افقي: 
کشور  یك  جمعیت  تمام  یکسال 
کننده  ذبح   -2 کنند  مي  تولید 
شتر -  موضوع - الیه سفیدرنگ 
بیروني کره چشم ۳- انتقام گیرنده 
- جانشین وضو -  بیمار نیست ۴- 
سواره - اندیشه - هر فصل کتاب 
باران    -5 زوال«  فرانسوي»امیل 
جهات  از  مشهور  رمان   - اندک  
اربعه - کشیش ۶- تنها  - ششم 
نقاش   -7 کتاب  براي  قطعي   -
خالق  و  هفدهم  قرن  در  هلندي 
تابلوي نقاش چیر هدست هلندي 
نوزدهم  یهودي«  »عروس  قرن 
8- جوال -  ثقیل - پیروي کردن 
9- دیواره اي براي »پدرخوانده« - 
بازیگر   - آب  جریان  از  جلوگیري 
مرد فیلم 1۰ - کلمه پرسشي - بلند 
مرتبه - وجود دارد 11- زهر -  نماد 
- جوانمردي-  آقاي آلماني 12- 
شمشیر  غالف   - سلطنت  اریکه 
- آسیاب آشپزخانه 1۳-  رسوم - 
درنگ - چاهك کف حوض 1۴-  
طفلي که تازه به دنیا آمده - چیره 
شونده  - قدر زر را او مي داند و 
بس 15-  روحاني مبارزي که نقش 

مهمي در هدایت و رهبري مردم در 
نهضت مشروطه داشت.

کتاب  براي  قطعي   -1 عمودي: 
اي  دریاچه   -2 خورشید  فصل   -
 - رنجش  و  کدورت   - ترکیه  در 
خدشه دار ۳- شهري درانگلستان 
اتومبیل بدون صندوق - عقب   -
جداگانه - سگ شکاري ۴- بیماري 
کارهاي  در  متخصص   - زردي 
موسیقي  ماندگار  نام  ساختماني-  
تألیف  ارزشمند  کتابي   -5 آلمان 
پوشاکي   - انصاري  مرتضي  شیخ 
زنانه - ساز پوستي ۶-  رطوبت-  از 
مراکز مهم مذهبي و فرهنگي در 
هندوستان -  خوابگاه 7-  پس از 

ژوئیه - شهري در ترکیه - دستکم 
محالت  از   - عربها  پاییز-    -8
قدیمي تهران - تفریق 9-  قاتل 
تحصیالت   - پایان  گواهي   -
متوسطه - موي گردن شیر 1۰ - 
سنگي زینتي - شعله آتش - فرمان 
اختصاري   نشانه    -11 اتومبیل 
 - ممنوع  و  مقدس   - صفحات 
پنبه اي 12 - ترش  پارچه  نوعي 
نفرین -  هم  و شیرین - سزاوار 
آهنگي 1۳-  برگزیده از هر چیز  بي 
همتا -  از رهبران جنبش استقالل 
تابستاني-   اقامتگاه   -1۴ هند 
شرط  کلمه   - شیطاني  تحریك 

15- اتحاد - حمل و نقل.

123456789101112131415
یلمصلاخاندیلوت1
هیبلصدرومرسای2
ملاسممیتمقتنم3
بابترکفبکارو4
سقلامشانانشر5
تیعبرسداسهکی6
گوگنودناربمار7
یساتنیگنسهچات8
ونیچاپلادنببا9
تسهلیلجمادکب10
رهتورملبمسمس11
انواهماینتخت12
باهاریناتبادا13
رگرزراهقدازون14
یرونهللالضفخیش15

123456789101112131415
نارینامودنارفر1
انبامیمراسوتا2
شتاعامتساکروی3
نیبودادسملتگ4
الرانمتیاهنا5
خزالمتکاماسن6
تیاتوهامناگی7
هشدخکیتامرهبا8
مگنارارشااله9

شیاتابرربونو10
ههتکیداقباکی11
رگهاشدعهتکلک12
یرفربارطضاناو13
ربراببناجراوه14
رهشناریاهمتروی15

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

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

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

می رسد.    09158254172

به تعدادی نیروی خانم برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233

 به یک نیروی جوان آقا 
برای فروشندگی  نیازمندیم.

32214143 -09155624660
به تعدادی همکار خانم آشنا به مقوله 

مشاوره آموزشی نیازمندیم.
09353707507 - 32455202

پنیر صباح  3500 تومان
پنیر توریس و میامی  2800 تومان
آدرس: بیست متری چهارم مدرس 
خیابان طهماسبی، فروشگاه پامچال

32444436

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

استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی 
خود از افراد حرفه ای در حوزه حسابداری 

و مالی دعوت به همکاری می نماید.
32443131

به یک نفر منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
نیازمندیم.  

09011637626 - 32219103 

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر 
و دارای روابط عمومی باال نیازمندیم. 
32436396 -09387244536

به یک همکار آقا در امالک نیازمندیم. 
آشنایی جزیی با کامپیوتر و دارای 

گواهینامه پایه 2 )به صورت دو شیفت 
کامل( ، حقوق ثابت و پورسانت

امالک میری - مهرشهر- نبش فاطمیه 7
09155618396

به یک نفر بازاریاب آقا با روابط 
عمومی باال و حداقل مدرک 
کاردانی به صورت تمام وقت
 با پورسانت باال نیازمندیم. 

09123029824

دعوت به همکاری
به تعدادی مدرس زبان خانم و آقا 
با سابقه تدریس، برای تدریس 

سطوح پیشرفته زبان و یک منشی 
خانم با روابط عمومی باال و ترجیحا 
ساکن شمال شهر جهت همکاری
 در آموزشگاه زبان نیازمندیم.

05632317334

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

باغداران و زعفران کاران کود گاوی 100درصد صنعتی
09151614199

فروشگـاه پـارس پـرداز
فروش لپ تاپ به قیمت معتبرترین سایت های اینترنتی )ارسال رایگان به سراسر استان(

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955 - سلطانی

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 

مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

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

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 ، جنب بانک رسالت    تلفن: 32226749-32222265
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برگزاری مسابقات فوتسال بسیج 
به مناسبت گرامی داشت حماسه 9 دی 

پیشه ور - شب دوم مسابقات فوتسال بسیج گرامی داشت حماسه9دی 
با برگزاری 5 بازی انجام شد.دردومین شب این بازی ها استانداری 
بانتیجه 5 بر0سپاه استان را شکست داد. همچنین هالل احمر 5 بر2 
اموراقتصاد و دارایی ، علوم پزشکی 3 بر0 مرزبانی ، پیام گستر 7 بر 
2 ناحیه بیرجند و نظام مهندسی 3بر2 نیرو هوایی خور را شکست داد.

امید ابراهیمی از استقالل می رود!

جام نیوز- یکی از تیم های اروپایی به ابراهیمی پیشنهاد خوبی داد و 
احتماال وی از استقالل جدا خواهد شد. کاوه رضایی، مهاجم موفق 
استقالل که به تیم شارلوای بلژیک پیوسته بود، توانست در این تیم 
عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.به به همین دلیل مسئوالن 
این تیم عالقمند شدند تا بازیکن دیگری از تیم استقالل جذب کنند. 

ظاهراً امید ابراهیمی از تیم شارلوای بلژیک پیشنهاد دارد.

طارمی قراردادش را تمدید نمی کند

مهر- سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه زلزله تهران هیچ 
ربطی به قراردادش ندارد گفت: مهدی طارمی در نامه ای به باشگاه اعالم 
کرده  قصد تمدید قراردادش را ندارد. سرمربی پرسپولیس ادامه داد: طارمی 
قصد دارد به یک تیم خارجی برود و برای همین در نامه ای به باشگاه اعالم 
کرد قصد ندارد قراردادش را تمدید کند. سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه 
به ماندن طارمی امیدواریم، گفت: با این حال طارمی یک بازیکن حرفه ای 

است و از این راه پول در می آورد. او خودش باید در اینباره تصمیم بگیرد.

یحیی گل محمدی ۲۰ درصد جریمه شد

ایسنا- به دلیل کسب نتایج ضعیف، 20 درصد از مبلغ قرارداد سرمربی 
تراکتورسازی کسر شد. باشگاه تراکتورسازی پس از حذف این تیم از جام 
حذفی با شکست مقابل استقالل خوزستان، عملکرد نه چندان مناسب 
مقابل پرسپولیس و آن چه “تحقیر تراکتورسازی در مصاحبه های پیش و 
پس از دیدار با سرخپوشان پایتخت” عنوان شده، 20 درصد از مبلغ قرارداد 

یحیی گل محمدی سرمربی خود را کسر کرد. 

زوج ورزش ایران در اندیشه طالی جاکارتا

 ایرنا - »محسن محمدسیفی« قهرمان پرافتخار ووشوی جهان و »مهسا 
جاور« قهرمان روئینگ آسیا که زوج ورزش ایران هستند با تالش و 
انگیزه باال، طالی بازی های آسیایی 2018 جاکارتا را هدف قرار داده 
اند. »محسن محمدسیفی« دارنده چهار مدال طالی ووشوی جهان و 
دو طالی بازی های آسیایی گوانگژو و اینچئون و »مهسا جاور« قهرمان 
روئینگ آسیا و دارنده مدال برنز بازی های آسیایی اینچئون، برای موفقیت 

در بازی های آسیایی 2018 جاکارتا، تمرینات خود را دنبال می کنند.

این خوردنی قاتل سلول های
 چربی شما است

 تبیان-سویا عالوه بر اینکه باعث الغری می شود
گیری  چشم  طرز  به  را  شما  خون  قند   
کاهش می دهد. سویا می تواند مانع افزایش 
سلول های چربی در بدن شود. این در حالی 
وزن  اضافه  مشکل  با  مردم  بیشتر  که  است 

از قرص ها  استفاده  روبرو هستند و علی رغم 
و تجهیزات الغری، باز هم چاق اند.دانه سویا 
باعث  که  است  بیواکتیوی  ترکیبات  حاوی 
چربی  سلول های  شدن  کوچک  و  کاهش 
باعث  سویا  می شود.  زنان  و  مردان  بدن  در 
زیرا  کنید،  سیری  احساس  شما  که  می شود 
تغییرات  و  است  پایین  آن  گلیسمی  شاخص 

میزان انسولین را کاهش می دهد.

بهداشت نیوز- داروساز و پژوهشگر طب سنتی  عنوان کرد: در خرما، 
مقداری فیبر غذایی موجود است، فیبر موجود در خرما برای سالمت 
دستگاه گوارش و تغذیه بسیار مناسب است، عالوه بر آن خرما حاوی 
کاروتنوئیدها یا مواد رنگی است که پیش ساز ویتامین A و آنتی اکسیدان 
محسوب می شود و جلوی ضایعات و سرطانی شدن سلول ها را می گیرد. 
جهانشاهی افزود: خرما در درمان یبوست، اختالالت روده ای، مشکالت 

قلبی و اسهال مفید است و جزو مواد غذایی ملین به شمار می آید و 
به همین دلیل برای افرادی که از یبوست رنج می برند، مفید اعالم 
شده است. وی تصریح کرد:خرما مقدار قابل توجهی فوالت یا همان 
اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی برای بدن الزم است 
.جهانشاهی ادامه داد: ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی خرما است که 
این ویتامین برای جلوگیری از بیماری های خطرناک خونریزی دهنده 

الزم است. این پژوهشگر طب سنتی گفت: البته نباید در مصرف خرما 
زیاده روی کرد، چرا که مصرف بسیار باالی آن باعث آسیب به کبد و 
طحال، افزایش فشارخون، جوش دهان و پوسیدگی دندان ها می شود، 
همچنین در خوردن آن افراط نشود، چرا که دارای قند زیادی است در 
این صورت آنهایی که لوزالمعده حساس دارند یا آنهایی که بیماری قند در 

خانواده آنها وجود دارد باید کمتر از این میوه استفاده کنند.

با احتیاط خرما مصرف کنید

مزایای شیر غنی شده برای کودکان

شده  غنی  شیر  کلسیم،  مهم  منابع  از  یکی 
ایجاد  کودکان  برای  را  زیر  موارد  که  است 
می کند:کلسیم باعث سالمت و محکم شدن 
استخوان  پوکی  از  و  می شود  استخوان ها 
جلوگیری می کند. از سردرد جلوگیری می کند 
و کمبود کلسیم باعث می شود کودکان حمالت 

میگرنی را تجربه کنند. از چاقی در دوران کودکی 
جلوگیری می کند و باعث می شود کودک دارای 
غبغب و گوشت اضافه نشود و کمک می کند 
تا چربی ناخواسته بدن کاهش پیدا کند. کلسیم 
برای سالمت دندان کودکان بسیار اهمیت دارد.  
مصرف روزانه مقدار توصیه شده کلسیم به لخته 
شدن خون کمک می کند. همچنین به انقباض 

و انبساط بهتر ماهیچه ها کمک می کند.

تغذیه در روزهای ترک سیگـار

مصرف بیشتر گوجه فرنگی و انواع میوه های 
دیگر می تواند به بهبود عملکرد ریه ها که بر 
است،  کرده  پیدا  کاهش  سیگار  مصرف  اثر 
نقش   B ویتامین های  مجموعه  کند.  کمک 
اساسی در سیستم اعصاب مرکزی بدن بازی 
می توانند  خوبی  به  ویتامین ها  این  می کنند. 

استرس بی دلیل افراد را که ازجمله عوارض 
مصرف  دهند.  کاهش  است،  سیگار  ترک 
از ترک  بعد  تا سه هفته  آب زیاد بخصوص 
سیگار به دفع هرچه بیشتر سموم و ضایعات 
می کند.  کمک  سیگار  مصرف  از  باقیمانده 
حجم  فراوان  آب  نوشیدن  این،  بر  عالوه 
زیادی از معده را پر می کند و از بروز اضافه 

وزن بعد از ترک سیگار جلوگیری می کند.

این افراد در معرض سکته قلبی
 قرار دارند!

باشگاه خبرنگاران- یکی از موضوعات مهمی 
که باید به آن توجه کرد، گرفتگی عروق کرونر 
خون  عضله ها  به  عروق  این  که  است  قلب 
رسانی می کند. در همه افراد از سن 19 سالگی 
تصلب شراین  یا آترواسکلروز  آغاز می شود اما در 

 افراد دیابتی این عارضه با سرعت پیش می رود
دچار  فرد  دهه  چند  از  پس  آنکه  جای  به  و   
عارضه قلبی شود در بیماران دیابتی در سنین 
پایین تر و حتی گاهی در سنین زیر 40 سالگی 
حمله های قلبی دیده می شود. بنابراین بیماران 
دیابتی حتی اگر عالئمی از عارضه های قلبی 
تحت  دوره ای  صورت  به  باید  باشند  نداشته 

معاینه قلبی قرار گیرند.

 این افراد لب به زنجبیل نزنند!

ایسنا- افرادی که شرایط زیر را دارند از مصرف 
زنجبیل خودداری کنند. 1 - افرادی که ریز 
وزنند:زنجبیل معموال به عنوان راه حلی برای 
کاهش وزن توصیه می شود و در کاهش اشتها 
نقش دارد. 2- افرادی که مبتال به اختالالت 
خونی اند:زنجبیل به بهبود گردش خون در بدن 

کمک می کند و از سوی دیگر بدن افراد مبتال 
به نوعی اختالل خونی موسوم به »هموفیلی« 
با ناتوانی در لخته شدن خون مواجه است.3-

مصرف  باشند:اگرچه  مراقب  نیز  باردار  زنان 
زنجبیل در چند هفته نخست بارداری به بهبود 
مادر  در  ضعف  کاهش  و  صبحگاهی  تهوع 
کمک می کند اما برای سه ماهه آخر حاملگی 

به هیچ وجه توصیه نمی شود.

 مرگ جوان ۲1 ساله در بیرجند
 به علت سقوط از ارتفاع

کارگر 21 ساله یکی از کارخانه های تولیدی در شهرک صنعتی 
بیرجند، صبح روز گذشته براثر سقوط از ارتفاع 4 متری جان 
باخت. با اعالم خبر حادثه در ساعت سه و هشت دقیقه بامداد 
روز گذشته، ماموران ایستگاه شماره یک آتش نشانی به محل 
اعزام شدند که با استفاده از تجهیزات امدادی فرد را از داخل 
یک ظرف قیف مانند حاوی ماسه بیرون کشیدند. این شخص 
بنا به دالیل نامعلوم سقوط کرده است و ماموران آتش نشانی 
با پیکر بی جان وی مواجه شدند.  قبل از رسیدن اورژانس به 
محل حادثه کارگر 21 ساله براثر شدت جراحات فوت کرده بود.

واژگونی پراید - وانت 
 حوالی پمپ بنزین معصومیه بیرجند

 پوشش حادثه توسط اورژانس 11۵معصومیه

فرار مرگبار از بیمارستان

مرگ مشکوک وحید 27 ساله در یکی از بیمارستان  به پلیس اطالع داده شد. در همان 
تحقیقات ابتدایی ردپای دو برادر به نام های امیر و سامان در حادثه به دست آمد و ماموران 
آنها را دستگیر کردند.امیر در بازجویی ها گفت: وحید از دوستان و همسایه های قدیمی من و 
برادرم بود. او چند روز قبل موتورسیکلت ما را قرض گرفت اما حاضر به پس دادن آن نبود تا 
این که تصادف شدیدی با آن کرد و از ناحیه سر مجروح شد. او را به بیمارستان منتقل کردند 
اما چون هزینه های درمانش را نداشت، از آنجا فرار کرد و به خانه ما آمد. چند دقیقه نگذشته 
بود که سر قضیه موتور با هم درگیر شدیم و من او را هل دادم. سرش به دیوار خورد و روی 
زمین افتاد. برادرم سامان هم با لگد ضربه هایی به او زد. وحید به خاطر تصادف، ضربه مغزی 
شده بود برای همین با همان یک ضربه من، روی زمین افتاد، بیهوش شد و از سرش خون 
آمد. من و برادرم از ترس، خانه را ترک کردیم اما چند ساعت بعد مادرم زنگ زد و گفت 
وحید را به بیمارستان بردند اما آنجا فوت کرده است. سامان نیز اظهارات برادرش را تائید 

کرد و هر دو به زندان افتادند. مادر مقتول از قصاص متهم گذشت  و درخواست دیه کرد.

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

 1۰۰ 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: ۰1۰98318۲3۰۰9 
شماره کارت مجازی: 6۰37991899۵4916۰

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4۵18*8877*  

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

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

05632323179 - 09153634767
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7
 شوراها و شهرداري ها بايد از فروش ارزش 

هاي زيست محيطي شهر جلوگيري  کنند

امور عمرانی استانداری  غالمی-معاون هماهنگی 
تعدادي  با  حاشيه مالقات  در  که  جنوبي  خراسان 
از شوراهاي اسالمي و شهرداران استان سخن مي 
گفت، تصريح کرد: شهرداران اگر به فکر آينده اي 
خوب براي شهر و شهرداري و اداره مطلوب آنها 
هستند بايد به موضوع منابع انساني و  درآمدهاي 
پايدار توجه ويژه اي داشته باشند تا وضع فعلي اين 
حوزه متحول شود. علوي مقدم با بيان اينکه توجه 
به تربيت نيروهاي تخصصي مي تواند شهرداري 
ها را متحول کرده و ثروت، درآمد و اشتغال ايجاد 
نيروهاي  برخي  حضور  شاهد  کرد:  اظهار  نمايد، 
که جاي  ها هستيم  در شهرداري  غيرمتخصصي 
افراد متخصص را گرفته اند که مي توانند با تعريف 
و اجراي طرح هاي درآمدزا و اشتغال زا و پروژه هاي 
زيرساختي و اجرا و اتمام پروژه با کيفيت مطلوب 
و هزينه کمتر؛ براي شهر مفيد باشند.وی با اشاره 
به مشکالتی که حضور نيروي انساني مازاد براي 
شهرداري ها ايجاد نموده، گفت: شهرداران مسوول 
استخدام نيروهاي بدون صالحيت و بي تخصص 
از روي دلسوزي نيستند و بايد از بکارگيري حتي 
شود. جلوگيري  قانوني  ضوابط  از  خارج  نفر  يك 
قانون  بر  تاکيد  با  امورعمرانی  هماهنگی  معاون 
کامل  رعايت  شهرداري،  و  شهر  اداره  در  گرايي 
قانون  از مصاديق  را  تفصيلي  و  جامع  طرح هاي 
گرايي شهرداران ذکر نمود و تصريح کرد: شوراها 
از فروش ارزش هاي زيست  بايد  و شهرداري ها 
پذير”  زيست  “شهر  و  جلوگيري  شهر  محيطي 
نمايند.علوی  تالش  آن  تحقق  براي  و  تعريف  را 
مقدم همچنين با بيان اينکه طوالني شدن زمان 
اتمام پروژه هاي شهرداري ها باعث از بين رفتن 
اعتماد مردم به شورا و شهرداري مي شود بر مديريت 
زمان درپروژه هاي شهري براساس خواسته هاي 
مردم، اولويتهاي شهر و منابع مالي موجود و پايان 
آن درمهلت مقرر تاکيد نمود و گفت: اتمام پروژه 
هاي نيمه تمام مورد نياز شهروندان بايد از اولويتهاي 
اصلي مديريت شهري باشد و در عين حال از افتتاح 
بي رويه پروژه در شهر پرهيز نمود.وی اضافه کرد: 
مردم،  راي  و  شهروندان  اعتماد  به  پاسخگويی 
تبليغات دروغين و پنهان کاري نيست بلکه ترجيح 
دادن منافع شهروندان بر منافع فردي و گروهي، 
رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض،  توجه به مناطق و 
محالت محروم شهر،  هزينه کرد صحيح اعتبارات 
پروژه  اجراي  با  نيازهاي مردم  برطرف ساختن  و 

هاي مورد نياز آنهاست.

اتاق فکر درحوزه شهری
بيرجند ايجاد می شود 

دادرس مقدم-شهرداربيرجند گفت : برای نخستين 
ايجاد می  اين شهر  فکر درحوزه شهری  اتاق  بار 
شود.جاويد روز يکشنبه افزود : دراين اتاق، نخبگان 
مديران  برخی  و  شهری  خبرنگاران   ، دانشگاهی 
 شهری عضويت دارند.وی اظهار کرد : طرح ايده ، 
برنامه ريزی شهری، تصميم گيری با بهره گيری 
شود. می  دنبال  طرح  دراين  نخبگان  ظرفيت  از 
های  زيرساخت  توسعه   : گفت  شهرداربيرجند 
شهری ، ايجاد فضايی پرنشاط و ارتباط متقابل ميان 
مديريت شهری و نخبگان از جمله اهداف اتاق فکر 
حوزه شهری است.وی افزود : ترسيم چشم انداز ، 
بستر الزم  فراهم کردن   ، استراتژيك  راهبردهای 
برای بهره گيری از انديشه و نظر نخبگان از جمله 

اهداف راه اندازی اتاق فکر بيرجند است .

يی
ضا

س: ر
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رشد 24 درصدی ارزش کاالهای صادراتی از گمرک های خراسان جنوبی
ايرنا - مديرکل گمرک های خراسان جنوبی گفت: در 9 ماه گذشته 560 ميليون و 885 هزار دالر کاال از مبادی گمرگی استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 24 درصد رشد داشت. 
خاشی افزود: اين ميزان صادرات به وزن 2 ميليون و 565 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 37 درصد رشد را نشان می دهد. وی گفت: از ابتدای امسال 24 فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش 
يك ميليون و 443 هزار دالر و به وزن يك هزار و 814 کيلو گرم تشکيل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد پروانه 40 درصد، از نظر وزن 65درصد و از نظر ارزش 78 درصد کاهش را نشان می دهد.

فرماندار بیرجند: 

مردم حساب خود را 
از عوامل تنش جدا کردند
تجمعات  طراحان  گفت:  بيرجند  فرماندار   - ايرنا 
سوء  و  جامعه  در  تنش  ايجاد  هدف  با  اعتراضی 
استفاده از بعضی مشکالت مردم، سعی در ناامن 
کردن کشور دارند که خوشبختانه مردم خيلی زود 
ناصری  علی  کردند.  جدا  آنها  از  را  خود  حساب 
اين  اينکه  به  توجه  با  گفت:  اخير  تجمع  درباره 
استقبالی  مردم  عموم  بود  غيرقانونی  فراخوان 
نوعی در شهر  به  اندکی هم که  تعداد  و  نکردند 
بيرجند حاضر شدند، بيشتر از باب کنجکاوی بود. 
تجمع  اين  در  که  کمی  جمعيت  کرد:  بيان  وی 
حضور يافتند با حضور به موقع پليس و هوشياری 
مردم، متفرق شدند و وضعيت اکنون در شهر کامال 
عادی است. وی بر لزوم طرح و پيگيری مشکالت 
تاکيد و تصريح کرد:  قانونی  از مسير  و مطالبات 
مشکالت  تمامی  است  آماده  بيرجند  فرمانداری 
سازمانی  با  مشکلی  اگر  و  کند  پيگيری  را  افراد 
باشد بايد از راه آن پيگيری شود و فرمانداری کانال 

ارتباط مستقيم با مردم را دارد.

برخورداری 2 برابری 
روستائيان از تسهيالت اشتغال

صدا و سيما  متقاضيان کار در مناطق روستايی 
حدود 2 برابر مناطق شهری از تسهيالت اشتغال 
کميته امداد امام خمينی)ره( خراسان جنوبی بهره 
مند شدند. معاون اشتغال و خودکفايی کميته امداد 
گذشته  ماه   9 در  گفت:  استان  )ره(  خمينی  امام 
ميليارد  پرداخت 13  با  911 فرصت شغلی جديد 
نيازمندان در مناطق  برای  تومان  ميليون  و 915 
روستايی استان ايجاد شد.سيدرضا حسينی افزود: 
کشاورزی،  دامداری،  بخشهای  در  مشاغل  اين 
ايجاد  صنعتی  و  صنفی  خدمات،  دستی،  صنايع 
شد.وی گفت: در اين مدت 508 طرح اشتغالزايی 
تومان  ميليون   159 و  ميليارد   9 پرداخت  با 
تسهيالت در مناطق شهری استان اجرا شد.معاون 
خمينی  امام  امداد  کميته  خودکفايی  و  اشتغال 
در تسهيالت  پرداخت  سقف  گفت:  استان   )ره( 

طرح های مشاغل خانگی را حداکثر 10 ميليون 
تومان، خودکفايی را 50 ميليون تومان و کارآفرينی 

را 75 ميليون تومان اعالم کرد.

بيا در مورد افسردگی حرف بزنيم 

 پيشه ور - رييس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از 
انعقاد تفاهم نامه با دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری 
بانوان  بين  در  نشاط  و  شادی  افزايش   هدف  با 
 خانه دار با عنوان »بيا در مورد افسردگی حرف بزنيم«

گروه  بر  تمرکز  قرارداد  اين  در  کرد:  عنوان  خبرداد 
ايجاد  و  افسردگی  کاهش  هدف  با  خانه دار  بانوان 
شادی و نشاط بوده که در راستای تحقق اين امر 
خواهد  پرداخته  تخصصی  طرح های  اجرای  به 
سطح  در  طرح  اين  اجرای  وی  ی  گفته  شد.به 
از سوی  اسفند  اواخر  تا  اوايل دی  از  بيرجند  شهر 
دبيرخانه علمی آسيب های اجتماعی اجرايی خواهد 
شد.وی تاکيد کرد:  نگاه علمی و پژوهشی محور 
اولويت  اجرای طرح های مختلف  و  اين مسئله  در 
است. اجتماعی  آسيب های  علمی  دبيرخانه  اصلی 

نام نويسی واحدهای گردشگری
 در سامانه بهين ياب

صدا و سيما-نام نويسی از واحدهای گردشگری 
در  تسهيالت  دريافت  متقاضی  دستی  صنايع  و 
صنايع  امور  معاون  شد.  آغاز  ياب  بهين  سامانه 
گفت:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
تسهيالت  درخواست  ثبت  از  پس  واحدها  اين 
رونق توليد در سامانه بهين ياب و طرح در کميته 
شوند. می  معرفی  عامل  های  بانك  به  بررسی، 

تکميل  برای  تسهيالت  اين  افزود:  پارسا  مهدی 
پيشرفت  با  گردشگری  اقامتی  مراکز  و  ها  هتل 
نوسازی  و  بازسازی  درصد،   60 باالی  فيزيکی 
توسعه  و  گردشگری  تاسيسات  و  تجهيزات 
می  پرداخت  دستی  صنايع  توليدی  کارگاههای 
شود.وی گفت: نرخ سود تسهيالت رونق توليد 18 
درصد است که در صورت تامين اعتبار، بخشی از 
سود و کارمزد آن در قالب يارانه پرداخت می شود.  

۸۰ درصد راه های اصلی استان تحت 
نظارت دوربين ها قرار می گيرد

تسنيم-سرپرست مرکز مديريت راه های اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از 
و  داد  در خبر  فعال  تخلف  ثبت  وجود 34 سامانه 
گفت: با افزايش اين تعداد به 68 سامانه 80 درصد 
دوربين های  نظارت  تحت  استان  اصلی  راه های 
ثبت تخلف قرار می گيرد.حميدرضا سلطان دوست 
اظهار کرد: بيش از 49 هزار تخلف سرعت در 9 
ماهه امسال در محورهای خراسان  جنوبی ثبت شده 
است.سلطان دوست با اشاره به تعداد اين سامانه ها 
به  زودی  به  سامانه ها  اين  تعداد  کرد:  خاطرنشان 
تعداد 68 سامانه خواهد رسيد به طوری که 80 درصد 
راه های اصلی استان تحت نظارت دوربين های ثبت 

تخلفات کنترل سرعت قرار می گيرد.

 * رئيس سازمان تعاون روستايی خراسان جنوبی 
گفت: 150 تن پنبه از آغاز طرح خريد تضمينی اين 

محصول از کشاورزان استان خريداری شد.
جنوبی  خراسان  دامپزشکی  کل  اداره  *سرپرست 
از توقيف 84 محموله دام قاچاق طی 9 ماهه سال 

جاری در استان خبر داد.
* رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به 
طرح نظارتی ويژه شب يلدا در استان گفت: در اين 

طرح متخلفان 150 ميليون ريال جريمه شده اند.
گذشته  ماه   9 در  جنوبی  خراسان  هنرمندان   *
با فروش توليدات صنايع دستی 3 ميليارد و 500 

ميليون تومان درآمد کسب کردند.
* معاون توسعه مشارکتهای مردمی کميته امداد 
امام خمينی )ره( استان گفت: در 9 ماه گذشته مردم 
استان 25 ميليارد و 564 ميليون تومان به نيازمندان 
کمك کردند که اين رقم در مدت مشابه پارسال 17 

ميليارد و 449 ميليون تومان بود.
المان های  ساخت  آمادگی  از  بشرويه  *شهردار 
داخلی  توان  و  ظرفيت ها  از  استفاده  با  نوروزی 

شهرستان برای تمام استان خبر داد.
* برنامه راديويی »عندليبان« هر روز به جزء روز 
های تعطيل به معرفی شاعران بومی استان خراسان 
جنوبی می پردازد. اين برنامه صبح ها از ساعت 6:15 
دقيقه به مدت 15 دقيقه به منظور ايجاد فضای با 
طراوت صبحگاهی برای مخاطبان راديو خراسان 

جنوبی پخش می شود.
* انجمن علمی دانشجويی گياهپزشکی در بخش 
در  مخترعين  دانشجويی  علمی  انجمن  و  کتاب 
به عنوان  ملی حرکت  کارآفرينی جشنواره  بخش 

انجمن های شايسته تقدير معرفی شدند.
* مديرعامل شرکت گاز استان از مصرف بالغ بر 
يك ميليارد و 112 ميليون متر مکعب گاز طبيعی 

در 9 ماهه نخست امسال در سطح استان خبر داد.
دستی  صنايع  فرهنگی،  ميراث  اداره  رئيس   *
هدف  با  طرح  اين  گفت:  بيرجند  گردشگری  و 
بازاريابی،نياز  با  روستايی  صنعتگران  آشناکردن 
سنجی و فروش توليداتشان در بيرجند آغاز شده و تا 

پايان سال ادامه دارد.

اخبار کوتاه

روز خوب مطبوعات استان
مطبوعات  برای  گذشت  که  کاری-روزی 
بود  انگيز  خاطره  روزی  جنوبی  خراسان 
رسانه  اصحاب  کاری  صبحانه  نخستين 

حضور  با  گذشته  روز  صبح  جنوبی  خراسان 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل   مدير 
سپهر  هتل  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
بيرجند برگزار شد. پس از آن خانه مطبوعات 
استان در ابتدای خيابان معلم بيرجند افتتاح و در 
رويدادی ديگر ظهر ديروز اعضای جديد هيات 
. نيز معرفی شدند  استان  منصفه مطبوعات 

 تکریم خبرنگار در جلسات اداری
و کاری یک اصل است

مطبوعات  خانه  مديره  هيئت  رئيس 
خراسان جنوبی  در اين مراسم بيان کرد: حفظ 
حرمت و تکريم خبرنگار در جلسات اداری و 
خراسان جنوبی  مطبوعات  خانه  برای  کاری 
اينکه   به  اشاره  با  قربانی   است.محمد  اصل 
خانه مطبوعات، پذيرای انتقادات و پيشنهادات 
خوبی  اتفاق  امسال  افزود:  است  خبرنگاران 
نمايشگاه  به  خبرنگاران  از  تعدادی  و  افتاد 
خبرنگاران  ازاعزام  رفتند.وی  مطبوعات 
با  ديدار  و  مجلس  از  بازديد   و  تهران  به 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی را از جمله 
برنامه هايی دانست که خانه مطبوعات استان 
مديره  هيئت  جديد  اعضای  فعاليت  زمان  از 

پی گيری کرده است.
خدمات ویژه ای برای

خبرنگاران  استان در نظر داریم

  مديرعامل خانه مطبوعات خراسان جنوبی هم  
در اين مراسم اظهار کرد: در ديدارهايی که با 
اصحاب رسانه داشتيم.  چالش ها، مشکالت، 

رسانه  اصحاب  های  خواسته  و  کمبودها 
کمك  با  بتوان  که  اميدواريم  و  شد  بررسی 
اصحاب رسانه مشکالت را برطرف کرد.سمانه 
مصاحبه  دوره های  اينکه   بيان  با  ساالری  
برای اصحاب رسانه  در  را  روابط عمومی  و 
همچنين  داد:  ادامه  است  برگزاری  حال 
تورهای زيارتی و سياحتی و خدمات پزشکی 
برای خبرنگاران در نظرگرفته ايم و  در آينده 
نزديك  در جلسات مشاوره و پرسش و پاسخ  
خواهيم  بررسی  را  رسانه  اصحاب  مشکالت 
کرد.ساالری تاکيد کرد: خانه مطبوعات نياز به 
کمك و همياری همه  اعضای آن دارد تا بتواند 

مشکالت اصحاب رسانه را حل کند.

 باید فضای فراهم شده را قدر بدانیم
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مديرکل 
کرد: شرط  عنوان  جلسه  اين  در  نيز  جنوبی 
عزت نفس و موفقيت  خانه مطبوعات  اين 
را  خود  وظيفه  سياسی  کار  بدون  که  است 
کرد:  اميدواری  ابراز  محبی  دهد.احمد  انجام 
های  گام  خبرنگاران  برای  مطبوعات  خانه 
مطالبات  و  خواسته ها  به  و  بردارد  بزرگی 
بپوشاند.  عمل  جامه  رسانه  اصحاب  حق  به 
وی افزود: رسانه زبانی نافذ است و خبرنگار 
می تواند به خوبی جامعه را رصد کند و الزم 
است خانه مطبوعات در استان خراسان جنوبی 

جريان ساز رسانه ای باشد. مديرکل فرهنگ 
افول اخالق،  اينکه  بيان  با  ارشاد اسالمی  و 
تهمت و افترا را در جامعه شاهد هستيم ادامه 

داد:پس اجازه ندهيم برخی افراد معلوم الحال 
ابراز  کنند.وی  استفاده  فرصت ها  اين  از 
خرسندی کرد:  غرفه خانه مطبوعات خراسان 

رتبه   4 جزو  مطبوعات  نمايشگاه  در  جنوبی 
قدر  را  شده  فراهم  فضای  بايد  و  شد  برتر 
بدانيم.وی با اشاره به اينکه  همراهی، همدلی 

و هم زبانی بايد شعار همه اصحاب رسانه  و 
مطبوعات  خانه  افزود:  باشد  مطبوعات  خانه 
انداز و افق ديد داشته  بايد برای خود چشم 
باشد و هر کسی وارد اين عرصه خطير نشود. 
وی اظهار کرد جوان گرايی رسانه های ما به 
بحران مرگ رسانه های ما تبديل شده و خانه 
مطبوعات بايد برای دوره زمانی خود برنامه 

داشته باشد.

اعضای جدید هیئت منصفه
مطبوعات خراسان جنوبی معرفی شدند

  در رويدادی ديگر ظهر ديروز  اعضای جديد 
خراسان  استان  مطبوعات  منصفه  هيئت 
و  مسئوالن  حضور  با  مراسمی  طی  جنوبی 
با حکم  رئيس کل دادگستری معرفی شدند. 
با قدردانی از تالش اعضای  عليرضا سيفی 
پيشين اين هيئت از اعضای جديد خواست 
تا به عنوان نماينده افکار عمومی با حضور 
به موقع و فعال در جلسات دادگاه، عالوه بر 
وقت  تجديد  از  عادالنه  دادرسی  به  کمك 
بيان  با  کنند.وی  جلوگيری  نيز  پرونده ها 
را در  اينکه خراسان جنوبی کمترين جرايم 
حوزه مطبوعات دارد گفت: در هيئت منصفه 
مطبوعات از همه گروه ها، صنوف و طبقات 
حضور  سياسی  گرايش های  بدون  جامعه 
دارند.رئيس کل دادگستری خراسان جنوبی 

يك  عنوان  به  مطبوعات  منصفه  هيئت  از 
رکن مهم ياد کرد و گفت: بر اساس قانون، 
با  بايد  مطبوعاتی  جرايم  به  مربوط  دادگاه 

شود  برگزار  منصفه  هيئت  اعضای  حضور 
می تواند  اعضا  موثر  حضور  دليل  همين  به 
رأی  صدور  و  حقيقت  کشف  در  قضات  به 
عادالنه کمك کند.سيفی با بيان اينکه تعداد 
دادگاه  در  استان  مطبوعاتی  پرونده های 
بوده  پرونده  يك  قبل  دوره  در  مطبوعات 
است افزود: به ندرت در استان برای جرايم 
مطبوعاتی، کيفرخواست صادر شده است که 
نشريات  زياد  تعداد  به  توجه  با  اين موضوع 
استان و وجود سليقه های مختلف، نشان از 
تعامل و نگاه توأم با احترام دستگاه قضايی 
به حوزه مطبوعات است.رئيس  و مسئوالن 
بر  تاکيد  با  جنوبی  خراسان  دادگستری  کل 
اينکه انتظار ما از فعاالن عرصه مطبوعات، 
اگر  معتقديم  افزود:  است  قانون  به  التزام 
در  کمتر  شود  حفظ  ارزش ها  و  حرمت ها 
شد.  خواهيم  مواجه  مشکل  با  بخش  اين 
حسين  اسالم  حجج  مراسم  اين  پايان  در 
تقی زاده،  ابراهيم  رضايی،واقايان  مختاری، 
ديانی،  محمدمهدی  محمودی راد،  عليرضا 
چرخی،  غالمحسين  نوفرستی،  ابوالفضل 
اسعدی نيا،  عباسعلی  قاسمی،  غالمرضا 
و  ذاکريان  محمدعلی  محمدی،  عابدين 
محمد قربانی، و خانم ها عصمت محمودی 
منصفه  هيئت  اعضای  اسدزاده  فرشته  و 
مطبوعات استان هستند که پس از تحليف، 

ابالغ خود را از دست رئيس کل دادگستری 
خراسان جنوبی دريافت کردند.
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استان  مرکز  دادستان  مقدم-معاون  دادرس 
خراسان جنوبی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق 
پيش  از  بيش  و  جدی  همکاری  ارز  و  کاال 

دستگاه های اجرائی ونظارتی را خواستار شد 
گسترش  گفت:  شيبانی  اعراب  محمدرضا 
توزيع و فروش البسه قاچاق و همچنين دست 
و  است  بهداشتی  نظارت  از  عاری  که  دوم 
تاثير مخرب آن در امر توليد، سرمايه گذاری 
قانونی و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است 
قانونی  برخورد  آن  با  تمام  با جديت  بايد  که 
جلسه  در  استان  مرکز  دادستان  معاون  کرد. 
با  با هدف شناسايی و مقابله  کارگروهی که 
پوشاک  فروش  زمينه  در  مجاز  غير  فعاالن 
قاچاق ودسته دوم در دادگستری بيرجند برگزار 
گرديد، با بيان اين مطلب گفت: اين موضوع 
امنيت اجتماعی را تحت الشعاع خود قرارداده 
و مسئولين می بايست نگاه ويژه ای بر اين 
موضوع داشته باشند. اعراب شيبانی بيان کرد: 
استان  دامنگير  امروزه  از معضالتی که  يکی 
خراسان جنوبی گرديده است عرضه و فروش 
لباس قاچاق و دست دوم در منازل مسکونی و 
همچنين از طريق شبکه های اجتماعی چون 
اينستاگرام ، تلگرام و سايت های غير مجاز است.

شناسایی بیش از 40 منزل مسکونی 
و کانال های تلگرامی غیرمجاز عرضه 

البسه و پوشاک در خراسان جنوبی
کساد شدن  افزود:  شيبانی  اعراب  محمدرضا 
مهم  از  يکی  آينده  و  حال  در  پوشاک  بازار 
ترين آسيب ها است که در سايه فعاليت اين 
اينکه  بويژه  دارد  وجود  مجازی  های  شبکه 
که ممکن است اين پوشاک دست دوم، ناقل 
آمده  پيش  تغييرات  منکر  ما  باشد،  بيماری 
در نحوه خريد و فروش و افزايش تمايل به 
خريداری غير حضوری در دنيای امروزه نيستيم 

اما مشکل موجود آن است که افرادی بدون 
مجوز نسبت به اين کار اقدام می کنند و ضمن 
ايجاد مشکالت فرهنگی و اجتماعی، تشريفات 

و ضوابط قانونی رعايت نمی گردد. 
وی افزود: بسياری از اين لباس ها کيلويی در 
خارج از کشور خريداری و سپس وارد کشور 
دولتی)عوارض  گونه حقوق  هيچ  و  می شود 
گمرکی، ماليات و ...( پرداخت نمی شود و از 
نظارت بهداشتی نيز خارج است. عدم نظارت بر 
فعاليت های کانال های تلگرامی، سايت های 
بدون مجوز و منازل مذکور باعث خواهد شد 
که فضای بازار پوشاک به بازار بی حساب و 
کتابی از انواع سليقه ها و سوء استفاده تبديل 
شود. وی با اشاره به شناسايی بيش از 40 کانال 

و گروه فاقد مجوز عرضه پوشاک در منازل و 
اماکن ادامه داد: فعاليت غيرمجاز افراد در اين 
گروه ها و توزيع البسه با عکس های نامتعارف 

هك شده بر آن سبب مشکالت فرهنگی و 
اجتماعی بسياری می گردد که الزم است به 

طور جد برابر قانون با متخلفين برخورد گردد.

دوم  دست  کاالی  فروش  با  مقابله 
بدلیل مشکالت بهداشتی باید 
مورد توجه مسئوالن قرار گیرد

معاون دادستان عمومی وانقالب مرکز استان 
در حقوق عامه ضمن اشاره به عرضه کاالی 
دست دوم و قاچاق در استان خراسان جنوبی 
دوم  دست  کاالی  فروش  با  مقابله  افزود: 

توجه  مورد  بايد  بهداشتی  مشکالت  بدليل 
کاالها  اين  عرضه  از  و  گيرد  قرار  مسئولين 
بعمل  جلوگيری  بهداشتی  مشکالت  بدليل 

آيد. دستگاه قضا در راستای اصل 156 قانون 
همکاری  با  ايران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
می  که  نحوی  به  ذيربط  ها  دستگاه  ساير 
توانند در اين امر دخيل باشند با جديت تمام 
با متخلفين و مجرمين اين امر برخورد قانونی 

خواهد نمود. 

یکی از دغدغه های
شهر بیرجند چهارشنبه بازار
و دست فروشان شهر است

اعراب شيبانی اضافه کرد: در همين راستا يکی 

از دغدغه های شهر بيرجند چهارشنبه بازار و 
دست فروشان سطح شهر است که می طلبد 
شهرداری بيرجند بيش از پيش نظارت بيشتری 
داشته باشد و فروشندگان در محدوده چهارشنبه 
بازار ساماندهی شده و بر کاالهايی که در آن 
محل به بازار عرضه می شود نظارت قانونی 

به عمل آيد.
دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان 
گفت: عرضه پوشاک دست دوم بسيار پديده 
مشکالت  و  عوارض  و  باشد  می  ناهنجاری 
بهداشتی بسياری را ايجاد می کند. محمدرضا 
حسنی مقدم با بيان اين مطلب که در بحث 
کاالی قاچاق پيگيری بسياری صورت گرفته 
از  بسياری  متاسفانه  داد:  ادامه  است  شده 
کاال های ايرانی با برند خارجی و بسياری از 
کاالهای خارجی با برند ايرانی عرضه می شوند 

و توسط کارشناسان شناسايی می گردد .
گفت:  کاال  قاچاق  با  مبارزه  دايره  رئيس 
تعدادی از سايت های و کانال های مختلف 
عليرغم اينکه نماد اعتماد دارند ولی بازهم در 
اين سايت ها کاالی قاچاق عرضه می شود 
تاکنون 6 فقره شناسايی گرديده و پرونده  و 
تشکيل و در حال رسيدگی می باشد .سرهنگ 
سيد محمدعلی موسوی نژاد اضافه کرد: تلفن 
پاسخگوی  از شبانه روز  110 در هر ساعتی 
هموطنان عزيز می باشد و هر گونه اطالعات 
و اخباری در بحث کاالی قاچاق به موقع و در 

اسرع وقت رسيدگی  می گردد.
صنعت  سازمان  بازرسی  مدير  تهوری  علی 
با  جنوبی  خراسان  استان  تجارت  و  معدن 
بيان اين مطلب که بحث رسيدگی و مقابله با 
کاالی قاچاق با دقت و اهتمام الزم در حال 
انجام است افزود: در بحث رسيدگی ما هيچ 
مشکلی نداريم و گشت های اين سازمان با 

دقت و نظارت کافی صورت می گيرد. 

مشکل َدست اول؛لباس دست دوم!

عکس:رمضانی
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیِْت اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد.
)بحاراألنوار : ج 75 ، ص 461 ، ح 14(

 خانه مطبوعات خراسان جنوبی افتتاح شد
جواد قوسی - ظهر روز گذشته خانه مطبوعات 
بانوان  امور  مدیرکل  با حضور  خراسان جنوبی 
ارشاد اسالمی  ، مدیرکل فرهنگ و  استانداری 

استان و جمعی از اهالی رسانه افتتاح شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در این مراسم 
گفت: خانه مطبوعات خراسان جنوبی در دوره 
جدید عزم خود را برای برداشتن گام های بلند 
جزم کرده است و با دوری از سیاسی کاری و انجام 
کار صنفی مستقل به موفقیت می رسد. محبی با 
اشاره به این که می توانیم زمینی در اختیار خانه 
مطبوعات قرار دهیم تا مجموعه اداری خود را 
در آن احداث کنند، بیان کرد: خانه مطبوعات 
باید چشم انداز و افقی برای آینده داشته باشد 
 که در غیر این صورت دچار روزمرگی می شود.

پرهیز از سیاسی کاری و دولتی شدن
کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
بر  رفاهی خبرنگاران  و  معنوی  مادی،  حمایت 
اساس قانون از طریق خانه مطبوعات پی گیری 
نحوه شکل گیری،  کرد:  اظهار  محبی  می شود. 
در  مطبوعات  خانه  وظایف  و  اختیارات  حدود، 
قانون تصریح شده و باید در همان چهارچوب 
حرکت کند. وی اضافه کرد: اختالف سلیقه  هایی 
که بین اعضای خانه مطبوعات وجود دارد مانند 
یک گفت وگوی خانوادگی است و نباید منجر به 
تشکیل مجموعه های همتراز خانه مطبوعات شود. 
مجبی با اشاره به اینکه خانه مطبوعات باید جریان 
مطبوعات  خانه  داد:  ادامه  شود،  رسانه ای  ساز 

باید از دولتی شدن پرهیز کند. وی ادامه داد: 
پیگیری ایجاد تعاونی چند منظوره برای اصحاب 
برنامه های از   رسانه و هنر در خراسان جنوبی 
خانه مطبوعات است که در بهبود وضعیت مادی 

خبرنگاران مؤثر خواهد بود.
هوای تازه در دوره جدید خانه مطبوعات

کاری  مشکالت  و  مسائل  به  اشاره  با  محبی 
خبرنگاران ادامه داد: متأسفانه شاهدیم برخی از 
با حیطه کاری و وظایف خبرنگاران  مسئوالن 
آشنایی کامل ندارند و مشکالتی برای این قشر 
به وجود می آورند. وی یادآور شد: در حوزه رسانه 
گاه شاهد افول اخالق و گسترش تهمت، افترا و 
بداخالقی هستیم که خبرنگاران فهیم خراسان 
 جنوبی می توانند در بهبود این روند تأثیرگذار  

باشند.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
برای  تنها  باید  مطبوعات  خانه  گفت:  جنوبی 
خبرنگاران گام بردارد و از دولتی شدن پرهیز 
کند. خانه مطبوعات در دوره جدید باید با هوای 
گذشته  کدورت  تمام  یعنی  باشد،  همراه  تازه 
دهد.  رخ  جدیدی  اتفاقات  تا  بگذارند  کنار   را 
محبی با بیان اینکه اگر خانه مطبوعات عزت 
پیدا کند همه عزت پیدا می کنیم، اظهار کرد: 
باید خانه مطبوعات خراسان جنوبی هویت پیدا 
باشد و  را پیگیر  کند، موقعیت رسانه ای خود 
روی پای خود بایستد. وی همچنین گفت: غرفه 
نمایشگاه  در  مطبوعات خراسان جنوبی  خانه 

مطبوعات جزو 4 رتبه برتر شد و باید فضای 
فراهم شده را قدر بدانیم. 

رفع مشکالت خبرنگاران
در ادامه مدیرعامل خانه مطبوعات اظهار کرد: 
همدلی و همراهی خبرنگاران برای پیشبرد اهداف 
خانه مطبوعات از اهمیت زیادی برخوردار است. 
ساالری با بیان این که در این مدت کمبودها، 
 درخواست ها و چالش ها را بررسی کردیم، افزود: از 
 انتقادات و پیشنهادات خبرنگاران در خانه مطبوعات
  استفاده می کنیم و خدمات انجام شده برای اعضا
را از طریق کانال و سایت به اطالع همه می رسانیم.
وی ادامه داد: دوره  های خبرنگاری را در مرکز 
استان آغاز کرده ایم و قرار است در شهرستان ها 
هم این دوره  ها را برگزار کنیم. از دیگر برنامه های 
خانه مطبوعات خراسان جنوبی برگزاری تورهای 
زیارتی، سیاحتی، برگزاری کارگاه هایی با موضوع 
در  خدمات  ارائه  رسانه،  در  حرفه ای  اخالق 
بخش های سالمت، فیزیوتراپی و دندان پزشکی 

خواهد بود.
کرد:  خاطرنشان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل 
برای رفع مشکالت خبرنگاران خراسان جنوبی 
و  پرسش  مشاوره،  جلسات  می شود  تالش 
خبرنگاران  بازدید  ساالری  شود.  برگزار  پاسخ 
مجلس  در  حضور  و  مطبوعات  نمایشگاه  از 
گرفته  انجام  برنامه های  از  را  اسالمی  شورای 
 14 داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  مطبوعات  خانه 
 نفر از خبرنگاران به کربالی معلی اعزام شدند.

عکس : قوسی

جواد رضایی - 

مدیر عامل کاشی فرزاد :

راه اندازی اولین مجموعه تولید کاغذ  از آهک در استان

جواد رضایی - مدیر عامل کارخانه کاشی فرزاد بیان کرد: طرح 
جدیدی که در دست اقدام است از سال 84 شروع شد ه و تصمیم 
داریم کاری که انجام می دهیم با مطالعه کامل و حساب شده باشد 
که البته کارهای مطالعاتی آن انجام شده است و همچنین با بازدید 
هایی که از واحدهای خارج از کشور داشته ایم اطالعات مفیدی به 
دست آورده ایم که امیدواریم  بتوانیم این واحد را به بهره برداری 

کامل برسانیم.
تولیدکاغذ از آهک به عنوان یک صنعت مادر

فالحی تصریح کرد: این واحد در زمینه تولید ورقه های کاغذی 
از  آهک که ضد آب  هم هست، فعالیت خواهد داشت. وی با 
 بیان اینکه تولید کاغذ از آهک به عنوان یک صنعت مادر شناخته 
می شود بیان کرد: این صنعت از نظر زیستی و کمک به محیط 
زیست هم  بسیار تاثیر گذار خواهد بود و با توجه به اینکه صنعت 
نوپایی است و در کشور تعداد واحدهای تولیدی این محصول بسیار 
کم است، می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار و همچنین کمک 
بزرگی به اقتصاد استان باشد. وی با بیان اینکه 80 درصد آهک مورد 
نیاز برای ساخت این محصول از داخل استان تامین می شود، افزود: 

 این محصول عالوه بر استفاده به عنوان کاغذ ، در انواع روکش های
 ماشین،بدنه ماشین، کیف ،کفش و محصوالتی از این قبیل  کاربرد 
فراوان دارد که این باعث ساخت واحدهای جانبی در کنار این واحد 

خواهد شد و زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم خواهد آورد.
 نبود راه آهن،دوری از مراکز صنعتی و عدم زیر ساخت مناسب
فالحی بیان کرد: عالوه بر مشکالت و محرومیت هایی که در استان 
داریم، نبود راه آهن ، دوری از مراکز صنعتی و عدم زیرساخت 
مناسب، از مشکالت پیش روی این واحد است. وی ادامه داد: 
برای پیشرفت این واحد نیازمند یاری و مساعدت تمام مسئولین 
 هستیم و می خواهیم که ما را در رفع موانع موجود در زیر ساخت
  این واحد صنعتی کمک کنند تا با اجرایی شدن این پروژه زمینه ای 
 برای پیشرفت صنعت استان و همچنین اشتغال جوانان را فراهم کنیم.
وی همچنین در مورد موضوع آب رسانی از شهرک صنعتی به 
مجموعه کاشی فرزاد اظهار کرد: در این زمینه همکاری های الزم 
صورت نمی گیرد و امتیاز آب به ما داده نمی شود و هر ماه مجبور 
به پرداخت هزینه های گزافی برای پول آب می شویم که از آب 

نوشیدنی هم  گران تر می شود.

فالحی عنوان کرد: سعی کردیم که با استفاده از دستگاه های مدرن 
و به روز در مصرف آب صرفه جویی کنیم و به جرات می توان 
گفت که در مجموعه کاشی فرزاد هیچ دورریز آب نداریم که در 
واقع این به نفع خودمان است و باعث سودآوری و بهره وری باالتر 
مجموعه می شود. نماینده مردم بیرجند،خوسف و درمیان نیز در 
زمینه برطرف کردن زیر ساخت های مربوط به واحد تولیدی کاغذ 
از آهک بیان کرد: اشتغال و توسعه کار بسیار سختی است و همه 

باید در این زمینه به صنعتگران کمک کنند.
عبادی با بیان اینکه تولید کاغذ از آهک می تواند نقش موثری در 
استفاده کمتر از چوب وکمک به محیط داشته باشد، بیان کرد: 
با توجه به اشتغال باالیی که این مجموعه برای جوانان می تواند 
داشته باشد بر همه دستگاه ها فرض است که تولید کنندگان و 
صنعتگران در این زمینه را یاری کنند و اگر کسی در این زمینه 

کارشکنی کند در حق جوانان و قشر کارگر اجحاف کرده است.
مدیر عامل آب و فاضالب شهری هم با بیان اینکه هدف همه  
مدیران استانی حمایت از توسعه و صنعت در استان است و ما این 
 انتظار را از صنعتگر نداریم که برای واحد تولیدی تمام زیر ساخت ها

مانند جاده،آب و برق را خودش فراهم کند و سعی در رفع موانع 
موجود است، بیان کرد: خط انتقال آب شرب از مجموعه جدید 
واگذار شده به  مجموعه کاشی فرزاد  در بررسی هایی فنی که  از 
این واحد داشته ایم و همچنین جمع بندی هایی که در فرمانداری 
و استانداری صورت گرفته است، در رفع مشکل آب این مجموعه 

گام موثری برخواهیم داشت.
هاشمی مقدم بیان کرد: با توجه به اینکه فشار خط آب باالست 
توسط  دارد  به جابه جایی  نیاز  این خط که  و بحث مطالعات 
مجموعه کاشی فرزاد انجام می گیرد و باید مسیر جدید انتقال 
لوله تعیین شود تا موضوع برای گرفتن ردیف اعتباری به فرمانداری 
ارائه شود راهکار مناسبی را برای این مشکل پیدا کنیم. وی ادامه 
داد: بهترین گزینه، استفاده از لوله های فوالدی و چدنی است 
و با توجه به برآوردی که در فاز یک این مجموعه شده حدود 
شرکت  نماینده  است.  آن  اجرایی  هزینه  تومان  میلیون   600
تولید بیشتر  توانایی  بیان کرد: خط فعلی برق  نیز  برق استان 
از خط شهرک صنعتی  بایست  ندارد و می  را  از 4.5 مگابایت 
 و به صورت زمینی 1100 متر خط انتقال جدید صورت گیرد.

عکس : کاربر


