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سرمقاله

»من« مانع » سمن « !

*امین جم

در تعریف سازمان های مردم نهاد آمده است  ، 
سمن یا   )NGO(  به سازمانی اشاره می کند که 
مستقیما بخشی از ساختار دولت محسوب نمی شود 
اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد 
مردم و قوای حاکم ایفا می کند. سازمان هاي مردم 
جامعه  ارتقاي سالمت  پنهان  نظام  )سمن(،  نهاد 
هستند. این سازمان هاي داوطلب، مستقل از دولت 
بوده و در عین غیرانتفاعي بودن، در خدمت مردم 
هستند و به همین دلیل، صداي مردم نامیده مي 
شوند. سمن ها، نماد و واسط مشارکت مردم نیز 
کاهش  سالمت،  ارتقاي  اصلي  بازوهاي  از  یکي 
در  است.  جوامع  سالمت  در  عدالتي  بي  و  فقر 
اسالم نیز بر اصل مشارکت در دولت، اداره درست 
ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (  (   ... امور  اصالح  و  کشور 

راهپیمایی مردم     بیرجند 
در محکومیت  هنجارشکنان

فردا برگزار می شود
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در پی موج سواری عناصر معاند و خارج نشین بر مطالبات مردم و 
هنجارشکنی ها و توهین به مقدسات، اطالعیه فراخوان عمومی صادر کرد. شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی طبق اطالعیه ای اعالم کرد راهپیمایی مردم بیرجند در محکومیت موج سواری بر مطالبات مردم، هنجارشکنی و 
توهین به مقدسات اخیر، روز پنجشنبه ۱۴ دی ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا برگزار می شود. ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

مردم  استان مسیرشان را
مدیر کل فرودگاه های استان   :از هنجارشکنان جدا کردند

جذب 70 میلیارد تومان
 اعتبار برای فرودگاه

صفحه ۷

واگذاری صدور 
پروانه  ساختمانی

در مرکز استان به 
بخش خصوصی

طرح  بار  نخستین  برای  گفت:  بیرجند  شهردار 
برون سپاری صدور پروانه های ساختمانی در این 
شهر به دفاتر خدمات شهر واگذار می شود. جاوید  
در جمع مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و 

درآمد شهرداری افزود:  ... ) مشروح در صفحه ۷ (

عکس : مالکیعکس : قربانی

صفحه ۷

/صفحه ۷ بازار   به  بُر دسترسی  میان  راه  الکترونیک  تجارت  می شوند/  تجلیل  جنوبی  نمونه خراسان  جنوبی/ ۱۲ صادرکننده  در خراسان  ای  پروانه  بیمار  / صفحه 3  /شناسایی ۱۲  تقی  آقا  دار:  مردم  و  انصاف  با  کاسب   

پروژه  برق رسانی روستای چاه عشایری شماره ۴ شهید عباس حسینی درح سربیشه افتتاح شد / صفحه ۸

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

رهبر معظم انقالب : 
دشمن منتظر فرصت

 برای ضربه زدن به ملت بود

محمدباقرنوبخت : 
نباید جز وحدت به

 چیز دیگری فکر کنیم

نقوی حسینی:
فرماندهی اغتشاشات 

در خارج از کشور است

حجت االسالم منتظری:
مردم برای ایجاد 

امنیت به صحنه بیایند

از فراقت ای پدر از بس پریشانیم ما          از سرشک غم چو سیالبی خروشانیم ما
از سر ما سایه مهر تو چون کوتاه شد          بی سر و سامان و سرگردان دورانیم ما

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز مرحوم مغفور 

کربالیی محمدحسین آزادمنش 
)فرهنگی بازنشسته(

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/۱0/۱3 
از ساعت ۱4:30 الی ۱5:30 در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود.

خانواده های: آزادمنش، چرخی و سایر بستگان

با نهایت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره

حاجیـه صغـری یوسفـی
)همسر حاج علی محمد یوسفی(

را به اطالع می رساند:
جلسه یادبود آن فقیده سعیده امروز چهارشنبه 96/۱0/۱3 از ساعت۱5:30 الی۱6:30 

در محل سالن هیئت حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد 
حضور سروران معظم موجب امتنان است .

خانواده های: یوسفی، محمدنژاد، توکلی، معصومی، زندی،
متولی، ابراهیمی، کرابی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان
با کمال مسرت و افتخار انتصاب جناب عالی را به عنوان 
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند و تالش های خستگی ناپذیر شما می باشد 

تبریک عرض می نماییم، امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی
نظام مقدس جمهوری اسالمی و جامعه دانشگاهی موفق و سربلند باشید.

پرسنل بیمارستان ولی عصر)عج(
بعضی دردها قرار نیست التیام یابد دست زمان که می افتد فقط عمیق تر می شود

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

شادروان حاج علی خواجه 
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 96/۱0/۱4 از ساعت ۱4 الی ۱5 

در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در خیابان مدرس،خیابان شهید فالحی 
برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: خواجه ، جعفری

سومین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج محمد حسین سیگاری
را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم. 

روحش شاد
خانـواده مرحـوم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 
پدری دلسوز و همسری مهربان بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

محمد علی مهدوی صفت )هم آغوش( 
 جلسه یادبودی روز پنجشنبه 96/۱0/۱4 از ساعت ۱4 

الی ۱5 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است. 
خانواده های: مهدوی صفت، خونیکی 

و سایر بستگان 

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

رئیس بسیج سازندگی استان خراسان جنوبی 
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم، از خداوند متعال 

سربلندی، سالمتی و توفیق روز افزون تان را آرزومندم. 
مدیرعامل شرکت نگین فرم خاوران

جناب آقای مصدق قاری  
درگذشت ناگهانی والده مکرمه تان را تسلیت عرض نموده 

از خداوند منان برای آن مرحومه آمرزش الهی 
و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و سالمتی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 
بیمارستان ایران مهر

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه مریم جباری ) بازنشسته آموزش و پرورش(
)همسر شادروان ابوالقاسم مقرنسی(

را به اطالع عموم می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 96/۱0/۱3 ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر از محل بهشت متقین برگزار می گردد.
خانواده های: جباری، سروری، مقرنسی

جناب آقای حاج سید حامد رضازاده
سرکار حاجیه خانم حقیقی

با عرض تسلیت و اظهار همدردی به مناسبت درگذشت مرحوم سید محمدباقر حقیقی
خود را در غم شما شریک می دانیم و از همشهریان عزیز دعوت می کنیم

در جلسه سوم آن زنده یاد که روز پنجشنبه 96/۱0/۱4 از ساعت ۱5 الی ۱6 
در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در سجادشهر برگزار می گردد، شرکت فرمایند.

از طرف عوامل اجرایی و همسفران کاروان حج تمتع

اطالعیــه 
دعوت از  امت خداجو

  به منظور شرکت در راهپیمایی 
 تجدید بیعت با رهبری 

زمان: پنجشنبه 96/10/14  ساعت 9/30 صبح
مکان: میدان شهدا 

جناب آقای مهندس محمد زهرایی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور 
که نشان از درایت، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از خداوند متعال

 سربلندی، سالمتی و توفیق روز افزون تان را آرزومندم.

محمـود خزیمـه
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ارائه روش جدید برای ورود به دانشگاه تا ۴ سال آینده 
 
میزان- منصور غالمی وزیر علوم گفت: بنده قول داده ام که مدل های جدیدی برای پذیرش در دانشگاه ها وجود دارد، ارائه کنید و امیدوارم 
بتوانیم این روش جدید را به صورت کامل و علمی ارائه کنیم. وی افزود: کارشناسان و مسؤوالن سازمان سنجش تالش می کنند تا به روش 

و الگویی مناسب برسند و رئیس سازمان سنجش نیز قول داده است که در ۳ تا ۴ سال آینده الگوی مناسب تری را رونمایی کند.

سرمقاله

»من« مانع » سمن « !

*امین جم

به  هم  جامعه  امور  از صفحه 1( اصالح  سرمقاله  ادامه   (

عنوان حق و هم به عنوان تکلیف تأکید فراوان 
شده است.در استان خراسان جنوبی ۳17سازمان 
مردم نهاد دارای مجوز وجود دارد که در در مقوله 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست، 
کنند.روز  می  فعالیت  غیره  و  جوانان  و  ورزش 
اندیشی سازمان های مردم  یکشنبه نشست هم 
نهاد استان با حضور تعدادی از مسئوالن، در سالن 
جلسات بانک کشاورزی بیرجند برگزار شد.سخنان 
نمایندگان سمن های حوزه های مختلف، حاکی 
از واقعیتهای تلخ و دردآوری بود  که بیشتر از آن 
برای یک استان فرهنگی تاسف آور است . مدیران 
سمن ها همه از مشکالت و سنگ اندازی های 
اداری  بروکراسی  بر  و  گفتند  می  مختلف  ادارات 
اغراق هیج  بدون  تاکید داشتند که  استان  خاص 
جای دنیا مشابه ان را نمی توان پیدا کرد! برخی از 
مالیات های سنگین وضع شده بر موسسات خیریه  
تامین  با  گوناگون  مشکالت   از  برخی  و  گفتند 

اجتماعی ,وسایر ادارات گله داشتند.
نمی دانم این برخوردها با مردمانی که خود پا به 
میدان گذاشته و عاشقانه تمام تالش خود را برای 
حل مشکالت مردم به کار بسته اند،چه توجیهی 
می تواند داشته باشد؟مگر نه اینکه فعالیت ها و 
اقدامات سازمان های مردم نهاد می توانند باری از 
دوش مسئوالن برداشته و به قولی به عنوان بازوان 
توانمند نظام فعالیت کنند؟چگونه می شود که برای 
فردی  همت  به  که  آزمایشگاه  یک  نام  گرفتن 
سالمت  مشکالت  از  پیشگیری  هدف  با  و  خیر 
های بهانه  به  مدتها  است،  شده  انجام   مردم  

مختلف پاس کاری کرده و در نهایت انتخاب نام را 
به تغییر واژه ژنتیک توسط فرهنگستان شعر و ادب 
گره بزنندتا آن جا که ندادن مجوز  به همین بهانه 
نیم بند باعث بازگشت بودجه وتعطیل خدمات این 
موسسه شود ؟یا سمنی دیگر که در حوزه ازدواج 
جوانان استان فعالیت می کند  و به واسطه همین 
اما  شود   می  عنوان  صاحب  کشور  در  فعالیت 
مسئوالن استان از نام و نشان آن هم بی خبرند!

نمایندگان برخی سمن ها دیدگاه رقابتی مسئوالن 
با آنان را دلیلی بر سنگ اندازی ها می دانستند  
برخی  ان که »من« ومنیت هنوز در  یعنی  واین 
تغییر  اصلی  مانع  ما  استان  مدیریتی  های  حوزه 
است.  وخدمت  کار  به  نسبت  مدیران  نگرش  
باید  استان  مسئوالن  داشتند  نیزاعتقاد  برخی  
دید  تا  کنند  فعالیت  دیگر  های  استان  در  مدتی 
مقابل( ستون  در  سرمقاله  ادامه   (  .  .  . وسیعی  بازوافق 

) ادامه سرمقاله (نسبت به مسائل پیدا کنند! واین یعنی 

به  مدیران  اعتنایی  بی  دالیل  دیگر  از  که  این 
جایگاه سمن ها  ظرف خالی ادراک انها از  اگاهی 

وبینشهای بلند  مدیریتی است.
جامعه  نیاز  ها  سمن  فعالیت  که  است  پرواضح 
مسئوالن  وظیفه ی  کمک  و  حمایت  و  امروزی 
است و هیچ توجیهی و دلیلی برای عدم همکاری 
با کسانی که برای بهبود شرایط جامعه تالش می 

کنند پذیرفتنی نیست.
 خراسان جنوبی نیز با توجه به مشکالت زیادی که 
با آن دست و پنجه نرم می کند، به کمک سمن ها 
برای حل مشکالت بیش از سایر استان ها نیاز مند 
است و مسئوالن نیز باید با آینده نگری و دیدی باز 
به حل مشکالت و مطالبات سمن ها اقدام کنند.  
چراکه حمایت مسئوالن از سمن ها عالوه بر حل 
ارتباط  باعث حفظ   ، استان  از مشکالت  بسیاری 
به  بعدی  مطالب  دولت می شود.در  و  مردم  بین 
پیگیری  همچنین  و  ها  سمن  مشکالت  تشریح 

مطالبات و مشکالت آنان پرداخته خواهد شد.

عذرخواهی وزیر ارتباطات از مردم

آخرین خبر- محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
جهت  از  یکی  نوشت:  خود  توییت  آخرین  در 
گیری های دولت برای حل معضل بیکاری، توسعه 
کسب کارهای نوپا و تقویت فضای مجازی بوده و 
خواهد بود. وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی 
که بدلیل شرایط اخیر متضرر شده اند، عذرخواهی 
کنم. با بازگشت آرامش، در حال مذاکره با شورای 

امنیت کشور برای رفع محدودیتها هستیم.

برگزاری امتحانات نهایی و کنکور در پایه 
دوازدهم در ساختار جدید آموزشی 

علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش 
آینده،  تحصیلی  سال  در  داشت:  اظهار  پرورش  و 
استقرار ساختار به مرحله نهایی خواهد رسید و اولین 
خروجی های نهایی آموزش و پرورش از ساختار جدید 
خارج خواهد شد و می توانیم از ساختار جدید، بر اساس 
خروجی های آن، ارزیابی داشه باشیم.وی با اشاره به 
اینکه در شرایط فعلی برای دانش آموزان مدارس کشور 
در پایه یازدهم، امتحان نهایی و در پایه دوازدهم آزمون 
کنکور سراسری برگزار می شود، گفت: در استقرار نظام 
جدید آموزشی، امتحان نهایی دانش آموزان با آزمون 

کنکور در یک سال تحصیلی برگزار خواهد شد.

فرماندهی اغتشاشات در خارج از کشور است

ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی 
مجلس با بیان اینکه اعتراضات به صورت مطالبات 
اقتصادی و صنفی خود را نشان داد، اما به مرور زمان 
این اعتراضات به اغتشاش تبدیل شد ، گفت: اکنون 
فرماندهی این اغتشاشات به خارج از کشور منتقل شده 
است و قدرت های سلطه گری که ناکامی های بسیاری از انقالب اسالمی 

دیده اند و رفتار خصمانه ای با ملت داشته اند وارد صحنه شده اند.

واکنش شمخانی به رفتار سعودی ها در اغتشاشات اخیر

شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان 
وقوع  حال  در  آنچه  و  نیست  نگرانی  جای  اینکه 
است چند روز دیگر پایان می یابد، گفت: سعودی ها 
سازمانی را درست کرده اند و افرادی نیز از خارج از آن 
کشور برای اداره این سازمان آورده اند چون خودشان 
چنین توانایی را ندارند.وی افزود: سعودی ها از جایی که فکرش را هم نمی کنند 
از ایران پاسخ مناسبی خواهند گرفت و آنها به خوبی خطر پاسخ ما را می دانند.

دو سوم ظرفیت اقتصاد ایران در اختیار دولت نیست

حمیدرضا جالیی پور گفت: صدا و سیما اوال به عنوان 
رسانه ای »برای همه ایرانیان« عمل نمی کند. ثانیا 
این رسانه در خدمت منتقدین روحانی است. اگر صدا 
و سیما درست عمل می کرد، رسانه های ماهواره 
ای این همه مخاطب پیدا نمی کرد. صدا و سیما 
چند سال است دارد »سیاه نمایی اقتصادی« علیه روحانی را تبلیغ می کند. 

در حالی که دو سوم ظرفیت اقتصاد ایران در اختیار دولت روحانی نیست.

واشنگتن: اعمال تحریم های 
بیشتر علیه ایران محتمل است

 آندرو پیک معاون وزیر خارجه آمریکا در امور عراق و ایران به تلویزیون 
صدای آمریکا گفته است که اعمال تحریمهای بیشتر علیه مقامات ایران که 
به ادعای وی در رکوب معترضان دست دارند محتمل است.وی همچنین 
تاکید کرده است که آمریکا تالش میکند حمایت متحدانمان از اعتراضات در 
ایران را گسترش بدهیم.دولت آمریکا طی روزهای گذشته بارها از اغتشاشات 

و آشوبگران در ایران حمایت کرده است.

مردم برای ایجاد امنیت به صحنه بیایند

حجت االسالم منتظری دادستان کل کشور اظهار 
کرد: شان و جایگاه مردم ما باالتر از این است که 
بخواهیم مطالبات به حق و قانونی آن ها را با این 
اغتشاشات پیوند دهیم و باید این موضوعات را از 
و  صحنه  در  مردم  گفت:حضور  کرد.وی  جدا  هم 
هوشیاری آن ها در ایجاد و گسترش امنیت نقش اثرگذاری دارد.مردم باید 

بدانند که ایجاد امنیت بدون حضور آن ها در صحنه امکان ندارد.

اظهارات رذیالنه نتانیاهو درباره اغتشاشات ایران

پیامی همزمان  در  نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و  متبوعش  رژیم  میان  ارتباط  وجود  انکار  با 
اغتشاشگران، از آرزوی موفقیت برای آنها و انتظار 
برای ایجاد دوستی میان ملت ایران و شهرک نشینان 
صهیونیست سخن گفت.نتانیاهو افزود: شنیدم که 
رئیس جمهور ایران ادعا کرده که اسرائیل در پشت پرده اعتراضات در ایران 

است. این حرف نه تنها اشتباه بلکه خنده دار هم هست.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
با  هفتگی  دیدار  اسالمیدر  انقالب 
تعدادی از خانواده های معظم شهیدان 
تالش  و  اخیر  حوادث  به  اشاره  با 

نظام  به  ضربه زدن  برای  دشمنان 
اسالمی، گفتند: آنچه که مانع دشمن 
و اعمال دشمنِی اوست، وجود روح 
شجاعت، فداکاری و ایمان در ملت 

است.ایشان با اشاره به این واقعیت که 
دشمن همواره منتظر فرصت و رخنه 
برای ورود و ضربه زدن به ملت ایران 
بوده است، افزودند: در قضایای چند 

روز اخیر، دشمنان ایران با ابزارهای 
گوناگوِن در اختیارشان از جمله پول، 
امنیتی  دستگاه  و  سیاست  سالح، 
هم پیمان شدند تا برای نظام اسالمی 

مشکل ایجاد کنند.ایشان گفتند: من 
حرف هایی  قضایا  این  در خصوص 
دارم و در وقت آن با مردم عزیزمان 
انقالب  گفت.رهبر  خواهم  سخن 
اسالمی با اشاره به نقش مهم روحیه 
شجاعت و فداکاری در جلوگیری از 
اِعمال دشمنِی دشمنان، شهیدان را 
نمونه کامل این روحیه و مجاهدت 
خواندند و افزودند: ملت ایران تا ابد 
مدیون شهیدان عزیزی است که دل 
از خانه و خانواده خود کندند و در مقابل 
دشمن خبیثی سینه سپر کردند که 
مورد حمایت غرب و شرق و ارتجاع 
منطقه بود. اگر در جنگ تحمیلی پای 
دشمن بعثی به کشور باز می شد، به 
هیچ چیز رحم نمی کردند و وضعی 
به مراتب بدتر از وضعیت امروز لیبی 
و سوریه، برای ایران بوجود می آمد.

محمدباقر نوبخت اظهارکرد: دولت 
به حقوق شهروندی همه مردم چه 
داده اند و  به دولت رای  آنهایی که 
دولت  رقیب  به  که  کسانی  چه  یا 
رای داده اند، پایبند است و آن ها را 
به رسمیت می شناسد.وی همچنین 
افزود: دولت از آسیب دیدن نیروهای 
انتظامی و امنیتی و همچنین آسیب 
رسیدن به اغتشاشگران ناراحت بوده 
و متاثر و دردمند حوادث اخیر است 
زیرا تمام کسانی که آسیب می بینند 
ایرانی هستند. به هر حال این ملت 
دشمن دارد و امروز اگر رییس جمهور 
نسبت به این اتفاقات غمگین است، 
رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر 
اسرائیل خوشحالند و این خوشحالی 
آنها  نمی کنند چون  را کتمان  خود 
دشمن ملت ایران هستند. دشمنان 

ایران بیکار ننشستند و می توانند از 
این فضای اغتشاش استفاده کنند.
نوبخت اظهار کرد: در درون خانواده 
اکنون  و  آمده  پیش  مشکالتی 

جایش نیست که بگویم چه کسانی 
اقدامات اخیر را شروع کرده اند. 

نباید اختالف را تشدید کرده بلکه 
حل  برای  ملی  وحدت  دنبال  به 

به  پاسخ  در  باشیم.وی  مشکالت 
از پشت  آیا دولت  این پرسش که 
اطالعی  اخیر  اقدامات  این  پرده 
حال  هر  به  کرد:  اظهار  دارد؟ 

به  دارد و  دولت، وزارت اطالعاتی 
ریز می تواند پشت پرده حوادث را 
بفهمد. دولت زیرکانه همه چیز را 

تحت نظر دارد.

نباید جز وحدت به چیز دیگری فکر کنیم دشمن منتظر فرصت برای ضربه زدن به ملت بود 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت :آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب : 

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

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

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه 
هیئت   96/10/03 جلسه  و  موسس  عمومی  مجمع   96/9/25 مورخ 
و  اصلی  اعضای  از  هریک  و سمت  اسامی  تسلیمی  مدارک  سایر  و   مدیره 
علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/09/25 به مدت سه 
سال و بازرسان به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد.
1- خانم هما زرنگ                               رئیس و دبیر هیئت مدیره
2-آقای هادی تقی زاده                           نایب رئیس هیئت مدیره
3-خانم نسترن بازدیدی                          خزانه دار هیئت مدیره
4- خانم مریم بزرگان                         عضو علی البدل هیئت مدیره

5- آقای محمدعلی نیک نیا                   عضو علی البدل هیئت مدیره
انجمن بازرس اصلی  ایوب بخشایی                            آقای   -6
7- خانم الهام یوسفی                            بازرس علی البدل انجمن
و  کار  تعاون،  کل  اداره  در  شماره 12-3/2-142  به  مذکور  صنفی  انجمن 
اساسنامه  مطابق  و  رسیده  ثبت  به  جنوبی  خراسان  استان  اجتماعی  رفاه 
هیئت  رئیس  امضای  با  تعهدآور  و  بهادار  و  مالی  اوراق  و  اسناد  کلیه 
مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

محمد  سنجری 
 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه البرز استان خراسان جنوبی

 

5%  تخفیف همیشگی ویژه مشترکین به همراه ارسال رایگان
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 1۴000تومانچلوکباب برگ      6000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 16500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

خدمتـی ویژه از غـذای آماده یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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آدرس : نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات:
 32448000 - 32448989-32204431  
همراه: 09155610366   با مدیریت رمضانی

شلــه مشهــدی يــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:30 صبح به بعد

 هرهفته دوشنبه ها: ساعت توزیع 18:30 به بعد
 سوپ جو همه روزه موجود است

 

      تلفن رزرو : 32457248- 09158609661

هزینه ورودی رایگانهزینه پذیرایی رایگان
آدرس : معلم 36/1 

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما همشهریان عزیز می باشد

تاالر پذيرايی سيمرغ

فــردا همــه می آییــم
ما بسیجیان پایگاه مقاومت روزنامه آوای خراسان جنوبی ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر 
که باعث ناآرامی کشور و سوءاستفاده دشمنان این مرز و بوم شده است، از همه مردم 
متدین و انقالبی استان دعوت به عمل می آوریم تا با حضور خود در راهپیمایی مورخ  96/10/14 
ساعت 9:30 صبح از میدان شهدا به سمت میدان ابوذر برگزار می شود، شرکت نموده تا 
ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقالب و امام شهدا، بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان 

پایگاه مقاومت بسیج روزنامه آوای خراسان جنوبیاسالم و انقالب بزنیم.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه* 13 دی 1396* شماره 3971

244 واحد مسکن شهری آماده واگذاری
گروه خبر- 244 واحد مسکن شهری در خراسان جنوبی تکمیل شده و آماده واگذاری به متقاضیان است. معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گفت: این واحدها در معصومیه و 
چهکند بیرجند و باغستان فردوس تکمیل شده و به متقاضیان واگذار می شود.دائمی افزود: هر واحد مسکونی دارای 30 میلیون تومان تسهیالت و آورده متقاضی با توجه به زیربنا و تعداد اتاق خواب 

از 25 تا 50 میلیون تومان متغیر است.معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان افزود: باقیمانده هزینه واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن در اقساط 18 تا 36 ماه تقسیط می شود.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

جواد رضایی- افراد مشهور زیادی هستند 
که هر روز در رسانه ها مطرح می شوند و یا 
بازیگران  مانند  شود  می  برده  اسم  ها  آن  از 
و  سیاستمداران   ، ورزشکاران  ها،  ،موزیسین 
مقامات تراز اول مملکتی که همیشه کوچک 
ترین خبرهای مربوط به آن ها را دنبال می 
 کنیم.اما انسان هایی هم هستند که گر چه در
رسانه ها کمتر اسمی از آن ها برده می شود 
ولی در بین مردم از جایگاه مهمی برخوردارند 
و مردم به سبب کاری که انجام می دهند به 

آنها احترام می گذارند.
یا  و  اداره  فالن  در  نیست  نیاز  را  افراد  این 
بهمان شرکت بزرگ جستجو کنیم و گاهی در 
کارهای روزمره با افرادی برخورد می کنیم که 
 در کاری که انجام می دهند جزو بهترین ها
ها  آن  به   نیاز،  موقع  به  هر کس  و  هستند 

مراجعه می کنند.
همیشه  خالف  بر  بار  این  هم   ما  خبرنگار 
از صحبت با فالن مسئول و یا فالن  فعال 
مدیریتی  میزهای  و  اجتماعی  و  سیاسی 
کاسب  سراغ  به  و کرده  نظر  صرف 
آقای نام  به  داری  مردم  و  انصاف   خوش 

“تقی چاجی “رفته است.
“تقی چاجی” ،جلوبندی ساز،که محل کارش 
در جایی دور از مرکز شهر بیرجند قرار دارد.
تقی  آقا  صداقت  و  کاری  درست  ی  آوازه 
می  جوانی  مرد   ، شنیدیم  ها  خیلی  از  را 
گفت:ماشین من چند ماه بود که  هر جا می 
از پرداخت کلی هزینه درست نمی  بردم بعد 
 شد و حقیقتش را بخواهید دیگر کالفه شدم و
طریق  از  ،که  بفروشم  را  آن  خواستم  می 
شدم،موقع  آشنا  تقی  آقا  با  دوستانم  از  یکی 
مراجعه به وی : فکر می کردم مثل همه جاها 
یکی دو روزی معطل می شوم وبعد هم کار 
بدون نتیجه خواهد بود،اما پس از مراجعه به 
آقای چاجی ماشینم را سوار شد و  تعمیرگاه، 
دوری زد،پیاده شد و با سفت کردن دو سه تا 

پیچ مشکل آن حل شد.
به  گوید:بارها  می  هم  دیگری  شهروند 
تعمیرگاه آقا تقی رفته ام در حالی که خودروام 
برده نمایندگی  به  باید  و  داشته   گارانتی 
و  شده  خودرو  سوار  چاجی  آقای  شد،اما  می 
ایراد آن را پیدا کرد در حالی که می دانست 
عایدش مالی  ی  نتیجه  هیچ  کار  این   از 
نمی شود،جالب این که این کار را برای همه 
است  کار  در  او  صداقت  دیگر  کند،نکته  می 
در حالی که می تواند از ناآگاهی و ناآشنایی 
مراجعان استفاده کند و خودروهای آنها را چند 
پول  آنها  از  ای  بهانه  به  و  دارد  نگه  ساعت 
بگیرد.“نایبی” هم شهروندی دیگری است که 
بیان می کند :جلوبندی ماشینم خیلی صدا می 
داد و مانند گاری شده بود، نمایندگی هم رفتم 
کردند  عوض  را  قطعه  تا  سه  دو  هم  آنجا  و 
که  تقی  آقا  نشد،پیش  درست  هم  باز  ولی 
رفتم عیب ماشین را از جای دیگری از ماشین 
و  نمایندگی  به  مراجعه  با  ،که  داد  تشخیص 

تعویض قطعه مورد نظر مشکل برطرف شد.
برای مصاحبه با توجه به  صحبت هایی که در 
مورد شلوغی سرش شنیده بودیم تصوربر این 
 بود که بعد از چند روز، جواب تلفنش را بدهد ،
ولی در اولین تماس، برای بعد از ظهر همان 

روز وقت گرفتیم.

سفر تهران و عالقه به جلو بندی

 تقی چاجی می گوید:شروع کار من به سال های
  61 یا   60 های  سال  گردد.  می  بر  نوجوانی 
همراه  به  پدرم،  پیکان  خودرو  با  که  بود 
رسیدیم  ،وقتی  رفتیم  تهران  به  بزرگم  برادر 
ماشین مشکل پیدا کرد و برادرم که خودش 
تعمیر کار بود شروع کرد به باز کردن جلوی 
ماشین ،طوری که جلوی ماشین کامال لخت 

شده بود.
برای من که کنار برادرم ایستاده بودم ،کاری 
در  و  آمد  جالب  بسیار  داد   می  انجام  او  که 
به  نسبت  شدیدی  ی  عالقه  خودم  وجود 
با  بتوانی  اینکه  از  کردم   احساس  کار  این 
یک آچار وسیله ای را به این روز بیندازی و 

بعد از نو همه چیز را  سر جایش بندی لذت 
می بردم و این شد که بعد از دوره راهنمایی 

دیدم عالقه ای به درس خواندن ندارم و به 
خواهم  می  او  رفتم.از  سازی  جلوبندی  سراغ 
دهیم  ادامه  را  وگو  گفت  بقیه  تا  بنشیند  که 
اندازد  می  کارگاه  صندلی  تنها  به  نگاهی  او 
 و با خنده می گوید،من را هیچ موقع نشسته
تر  راحت  طور  همین  و  ،ببینید  توانید  نمی 
هستم ،در حالی که نگاهش را به سقف می 
دوزد و در گذشته ای دور دنبال سررشته کالم  
سازی  بندی  جلو  دهد:  می  ادامه  گردد،  می 
کار بسیار سختی است ولی من به خاطرعالقه 
ای که به این کار داشتم سال62 برای اولین 
با آقای به نام زینلی شروع به کار کردم بعد 
از دو سال به بیرجند آمدم و پیش جلوبندی 
به  مشغول  یوسفی  آقای  نام  به  دیگری  ساز 
نماندم  آنجا  بیشتر  هفته  یک  کار شدم،ولی  
واقع   در  و  بود  سنگین  خیلی  کارش  چون 
سواری  ماشین  به  من  ولی  بود  کار  کامیون 

عالقه داشتم.
دوباره به مشهد بر گشتم و تا سال 69 پیش 
این  در  و  کارکردم  “عشقی”  نام  به  استادی 
درآن  که  گذشت  هم  سربازی  دوران  فاصله 
ایام،روزهایی که مرخصی می گرفتم دم مغازه 
می رفتم و نمی خواستم از کار فاصله بگیرم.

می خواستم در کارم بهترین باشم

که  بود   70 دهد:سال  می  ادامه  چاجی  تقی 
همان  از  کردم  باز  مغازه  و  آمدم  بیرجند  به 
ابتدای کار سعی می کردم کار را طوری انجام 
دهم که بعد از من کسی نتواند ایرادی به آن 
بگیرد و روحیاتم این طوراست که اگر کاری 
که  انجام می دهم ، بعد از من کسی بیاید و 
اصالحش کند ،از خودم راضی نمی شوم و از 
همان اول می خواستم در کارم بهترین باشم.

البته نمی دانم موفق بوده ام یا نه ولی سعیم 
بر این بوده است.

هیچ موقع نیتم پول نبوده است

که  گوشیش  به   و  کند  می  سکوت  چاجی 
خورده  زنگ  صحبتمان  اول  از  بار  چندین 
ناچار جواب می دهد،در  با  چشم می دوزد و 
آن  در  که  اتاقی  به  نگاهی  فرصت  این 
هستیم می اندازم ،که در جای،جای آن انواع 
ماشین  شده  باز  های  آچار،انبردست،قطعه 
آشنا نا  چشمم  به  که  دیگری   وابزارهای 
می آید،خودنمایی می کند،در قسمت دیگری 
از کارگاه و درست روبه روی در ورودی میزی 
انواع  از  پوشیده  آن  روی  ،که  اند  گذاشته  را 
که  ای  گیره  و  مهره  و  ،پیچ  ماشین  قطعات 
ودر  باشد  می  است،  شده  نصب  میز  لبه  در 
کاران  ،تعمیر  چاجی  آقای  با  وگو  گفت  بین 
ماشین  همراهشان صاحب  به  گاهی  و  دیگر 
نقص  مورد   در  حرارت  با  هاشان  بعضی  که 
ماشینشان صحبت می کنند،وارد می شوند و 
به سرعت چیزی را بر می دارند ومی روند و به 
 دنبال آن صدایی که در محوطه می پیچید :
))این رو بذار زیر صفحه ش ببین درست کار 

می کنه...((
ادامه مکالمه  شدن  تمام  از  بعد  تقی   آقا 
پیش مداری   مشتری  بحث  دهد:وقتی   می 
وقتی  و  نبوده  پول  نیتم  موقع  هیچ  آید  می 
دید  این  ،با  آورند  می  تعمیر  برای  را  ماشینی 
نگاه نمی کنم که چقدر می توانم اجرت بگیرم.
هدف این است که  مشکل کسی که مراجعه 
کرده، حل شود و بعد از اینکه لبخند رضایت بر 
لبش نشست، موضوع پول پیش می آید و اگر 
کمتر هم بدهند  معموال سخت گیری نمی کنم 
و معتقدم اگر طرف قدر کار مرا بداند دوباره که 

مراجعه کند مطمئنا اجرت کامل را خواهد داد.

درست کردن ماشین به هر قیمتی
این تعمیرکار با سابقه  ادامه می دهد:من فکر 

ماشین  باید  آید  می  مشتری  وقتی   کنم  می 
اجرت  اگر  قیمتی و حتی  به هر  درسته بشود 
هم نگیرم،تمام سعیم این است مشتری راضی 
به   71 سال  کند:  می  بیان  چاجی  برود.تقی 
مغازه  ای  کوشه  خیابان  در  و  آمدم   بیرجند 
آنجا کار کردم و به خیابان  باز کردم،دو سال 
عدل تغییر مکان دادم و 15 سال آنجا ماندم 
 و بعد از آنجا آمدم به مکانی که می بینید.از او

می پرسم چرا هر ماشینی که می آورند خودتان 
سوار می شوید،حتی اگر مشکل کوچکی داشته 
او می گوید:این دور زدن خیلی وقت  باشد و 
مرا می گیرد ولی عیب ماشین معلوم می شود 
اشتباه  به  را  ای  قطعه  که  شود  می  باعث  و 
شود.چاجی  انجام  تر  دقیق  وکار  نکنم  عوض 
داشتیم  موردی  امروز  دهد:همین  می  ادامه 
کرده  عوض  را  ماشین  کمک  مشتری  که 
دستکاری  هم  را  دیگر  جای  چندین  و  بود 
کرده بود و به گفته خودش 200 هزار تومان 
دادم  وقتی سوار شدم تشخیص   ، کرده  خرج 
ادامه است.  ماشین  الستیک  از  عیب   که 

می دهد :به هر حال هر دیکته ای غلط دارد 
و من هم از این قاعده مستثنی نیستم ولی با 
سوار شدن می خواهم عیب اصلی را پیدا کنم تا 
خطا به حداقل برسد و از روی  حدس و گمان 
برای مشتری  نکنم چون  را عوض  قطعه ای 
فهمیدم  که  افتاده  اتفاق  خیلی  دارد.  مالی  بار 
که نمی توانم عیب ماشین را تشخیص بدیم 
و خیلی راحت به مشتری گفتم تا به همکارانم 

نشان بدهد.

پول قیمتی دارد ونباید صداقت
را فدای آن کرد

چاجی بیان می کند :پسرم هم با من کار می 

کند و من همیشه به او می گویم پول خوب 
است ولی به هر قیمتی نه و پول هم قیمتی 

دارد و خوب نیست  آدم همه چیزرا برای پول 
بدهد.او می گوید :آدم نباید صداقتش را برای 
اگر  و  است  اول  شرط  صداقت  و  بدهد  پول 
با صداقت کار کنی ،مردم اطمینان می کنند 
طور  این  و  فهمند  می  خوب  را  این  مردم  و 
نیست که فکر کنی یک فاکتور را بیشتر بزنم 
و طرف متوجه نمی شود ،شاید یک نفر متوجه 
نشود ولی کم کم مردم طرف را می شناسند 
انجام می هد به خودش  بازتاب کاری که  و 

برمی گردد.

تبلیغات من رضایت مردم است

از  دوری  جای  در  اینکه  با  پرسم  می  او  از 
شهر هستید،دلیل اینکه این قدر سرتان شلوغ 
با  اید؟چاجی  کرده  تبلیغات  ،چیست؟آیا  است 
به پیشانیش می کشد و جواب  لبخند دستی 
برسد  چه  ندارم  هم  تابلو  حتی  دهد:من  می 
به تبلیغات و هرکس برای اولین بار بخواهد 
بار  چند  را  فرودگاه  بلوار  باید  بیاید  اینجا  به 
باال پایین کند، تبلیغات ما رضایت مردم بوده 
خیلی  اما  است  کلمه  دو  مردم  است.رضایت 
آن  سخت است،شما وقتی ماشینی که عیب 
راحت پیدا نمی شود ،باید کلی وقت بگذاری 
موضوع  هنوز  وقت  آن  و  کنی  عیب  رفع  تا 

رضایت مشتری پیش می آید.
چاجی بیان می کند: به طور معمول روزی 5 
تا 6 ماشین مراجعه می کنند و در ایامی که 
فصل  مسافرت است تا25-30مراجعه کننده 
داریم،به غیر از خودم، برادرم و دو نفر دیگه 
 هم هستند که کار می کنند  و این اواخر هم ،

پسرم به مجموعه اضافه شده است.
او در مورد ضمانت کارش می گوید:هر ماشین 
که اینجا می آید، بازدید نهایی را خودم انجام 

وقتی  هستم   عقیده  این  بر  دهم،و  می 
قاعده و  چارچوب  کار رعایت شود  و طبق 
اصول کار بسته شده باشد ،به طور مثال یک 
جلوبندی 90 هزار تا100 هزار کار می کند و 
این مدت دو سال طول می کشد ،من با خیال 
راحت این تضمین را به مشتری می دهم و 

می گویم که این مدت زمان را کار می کند.
که   شده  دهد:بارها  می  ادامه  چاجی  تقی 
ولی  ایم   کرده  برطرف  را  ماشین  مشکل 
کرده  مراجعه  دوباره  روز  چند  از  بعد  مشتری 
را  ایراد  ای  هزینه  گرفتن  بدون  ومن  است 
شده  گرفته  وقتش  چون  و  ام  کرده  برطرف 
است به نظرم در این شرایط یک عذر خواهی 

هم بدهکار مشتری می شویم.

می خواستم کارم را عوض کنم

وقتی از او در مورد سختی کارش می پرسیم 
و اینکه آیا تا به حال به فکر تغییر شغل هم 
افتاده است یا نه ؟می گوید :در سال های اولی 
که به بیرجند آمده بودم ، هنوز شناخته شده 
 نبودم و مراجعه کننده ای به آن شکل نداشتم ،
چون درآمدم پایین بود به فکر عوض کردن 
کارم افتادم ولی عالقه که به این شغل داشتم 

نگذاشت تا از آن صرف نظر کنم .
چاجی می گوید :اینکه اکنون می بینید مردم 
و هم صنف هایم به کار من اطمینان دارند و 
شاید دو سه روزی هم معطل بشوند یک شبه 
نبوده و حرکت الکپشتی داشته است و در دراز 

مدت این اتفاق افتاده است.

جوان ها باید با عشق وارد کار شوند

او می گوید:اگر جوانان می خواهند وارد این 
مهم  خیلی  تحصیالت  نظرم   به  شوند  کار 
تغییر  قبل  به  نسبت  ها  ماشین  است،چون 
این  بر  عالوه  و  شده  تر  پیشرفته  و  کرده 
هرکس که می خواهد وارد این کار بشود مهم 
این است که  با عشق وارد کار شود و در این 
حالت است که پیشرفت خواهد کرد واگرفقط 
هدفشان پول باشد و با این نگاه وارد کارشوند 

شاید به پول برسند،اما ماندگار نخواهند بود.
چاجی بیان می کند: سال 72 ازدواج کردم و 
دو فرزند دارم که همان طور که گفتم پسرم 
همیشه  من  و  کند  می  کار  من  با  تازگی  به 
اخالق در کار را به او گوش زد می کنم و از 
او خواسته ام که در کار اول رضایت مشتری 
پرسم  می   ، پول  گرفتن  بعد  و  است  شرط 
،اولین ماشینی که تعمیر کرده اید به یاد دارید 
رود  می  فرو  فکر  به  کمی  چاجی  بود؟  ،چه 
،اولین  و می گوید: چون حافظه خوبی ندارم 
،ولی  نیست  یادم  کردم  تعمیر  که  را  ماشین 
یک بار مشتری داشتم  که ماشینش را چندین 
 جا برده بود و کلی هزینه هم کرده بود ولی 
نتیجه ای نگرفته بود و طوری بود که  وقتی 
شرح حال  را برایم تعریف می کرد، احساس 
 کردم که اشک از چشمانش سرازیر خواهد شد ،
همراهش سوار ماشین  شدم و به در کارگاه 
با  او  بلند شد و  از ماشین  که رسیدم صدایی 
 استیصال گفت همین صداست و هر جا برده ام
درست نشده است.چاجی ادامه می دهد:دنده 
عقب گرفتم و در همین حال به یکی از بچه 
بگذارد  چاله  لب  را   18 آچار  یک  گفتم   ها 
اینکه  از  قبل  رسید  چاله  لب  ماشین  وقتی  و 
آن  و  شدم  پیاده  شود  پیاده  ماشین  صاحب 
جایی که مد نظرم بود را با همان آچار سفت 
کردم که چند لحظه بیش ترطول نکشید،بعد 
به  صاحب ماشین که داشت پیاده می شد ،  
درست  ماشین  که   کرد  فکر  او  و  برو  گفتم 
خیلی  بندازید  نگاهی  یه  حاال  گفت  و  نشده 
و  برود  گفتم  من  کرد  فکر  و  ام  برده  جاها 
تستش  و  آید،  نمی  بر  من  دست   از  کاری 
کند و وقتی که تست کرد خیلی خوشحال شد 
و این خوشحالی و برقی که در چشمانش بود 
همیشه در خاطر مانده است و احساس خوبی  
که از رضایت این فرد به من دست داد،را هیچ 

موقع فراموش نمی کنم.
)Ava.news22@gmail.com(

کاسب با انصاف و مردم دار:

گفتگو با “تقی چاجی” جلوبندی ساز معروف بیرجند

این استان با این همه ظرفیت واقعا ما برای تولید 
به  ایم  کرده  کار  کم  خیلی  آن  معرفی  و  محتوا 
را  بیرجند  اصال  برخی  اینکه  از  واقعا  که  صورتی 
نمی شناسند و یا اگر هم می شناسند تصور هایی 
نادرست دارند حتی نا ایمن میدانند!!! آخر چه طور 
اطالع رسانی داشته ایم؟ چه چهره ای از بیرجند 
شهر فرهنگی و با تمدن و با تاریخ اجدادمان برای 
سایر مردمان کشور ساخته ایم،به نظر من ما تولید 
ایم  نکرده  استان  در  اساسی  و  درست  محتوای 
و البته از ظرفیت رسانه ها اینترنت و شبکه های 
اجتماعی نیز برای معرفی این استان به ندرت کاری 
انجام شده است،حداقل نه برای گردشگری برای 
شناخت فرهنگ و مردمان این استان هم که شده 
یک مرجع و یا به صورت یک کمپین از کسانی که 
اشراف کامل دارند کمک خواسته تا به معرفی دقیق 
و البته انتشار عالی آن در سه ابزار رسانه اینترنت و 
شبکه های اجتماعی حرکت مناسبی صورت گیرد 
برای من یک شهروند ساده درد بزرگی  این  زیرا 
است حاضرم خودم از روستا و یا شهر بیرجند به 
تولید محتوا در اندازه خودم شروع کنم و بازنشر دهم.
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سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم .لطفا 
بکنید.  سپیده  خیابان  ابتدای  حال  به  هم  فکری 
جلوه بسیار زشتی به شهرمون داده چندساله به حال 
خودش رها شده هیچ مسئولی حرکتی انجام نمیده 
اعظم هم  پیامبر  بلوار  ، حتی فضای سبز حاشیه 

فراموش شده ، این جای تاسف برای همه ما دارد
915...278

این روزها که بحث خسارت به اموال عمومی از 
آشوبگر مطرح  و  برخی عناصر ضدانقالب  سوی 
هست یه سوالی ذهن بنده را درگیر کرده.اداره ها و 
دستگاه های دولتی و بانک ها و ...که اموال دولتی 
با  که  افرادی  آیا  شوند  می  محسوب  عمومی  و 
پارتی  بازی و رابطه در این دستگاه ها و سازمان ها 
استخدام می شوند و از بودجه دولتی و بیت المال 
اموال  به  روند،خسارت  این  آیا  گیرند  می  حقوق 
عمومی نیست؟؟؟لطفا مسئوالن و مدیران استان 
هوشیار باشند و با این پدیده شوم در استان برخورد 
کنند.پارتی بازی و بی عدالتی در استخدامی ها در 

استان بی داد می کند...
930...247

فرماندار  جناب  استحضار  به  آوا...لطفا  سالم 
پیگیرمشکالت  که  زیباست  چه  برسانید  محترم 
کارگروهی  که  میشه  عالیه  واقعا  هستند  مردم 
تشکیل بدهند با همت پرسنل اهم از بازرسی و 
اطالعات بصورت کامال نامحسوس حتی بصورت 
جات  اداره  به  هفته  هریک  الاقل  رجوع  ارباب 
مراجعه کرده وپاسخگویی وعدم پاسخگویی آنها 
رو رصد کنند و این طرح در چندین مرحله انجام 
بشه در بخش های مختلف مطمئنا همشهریان 
وپشتکار  همت  قدردان  بابت  ازین  هم  گرانقدر 

جنابعالی وهمکاران فعال شما خواهند بود. 
919...630

با سالم خدمت ریاست محترم اداره راه و شهرسازی 
محله  آسفالت  و  کشی  جدول  درخصوص  لطفا 
نمایید. اقدام  شیرازی  دربلوارصیاد  واقع  جلیلیان 

باتشکر خدمت به محرومین عبادت است.
915...358

آشغال  و مطهری  منتظری  خیابان  قصابی های 
گوشت هایشان را کنار پیاده رو می ریزند باعث 
میشود سگ های ولگرد هار زیادی شب ها در 
این خیابان ها تجمع کنند شهرداری سگ ها را 
جائیکه  بشرویه  و  طبس  درکویر  و  آوری  جمع 

روستا نباشد رهاکنند
915...801

سالم بیمارستانی که یک نماز خانه نداشته باشد 
وهمراه بیمار از بخش سی سی یو جهت استفاده 
اورژانس  داخل  بیاد  باید  بهداشتی  سرویس  از 
درب اون بیمارستان را باید تخته کرد فقط دارند 
حرف میزنند که ما چنین وچنان کردیم... شما را 

بخدا  مگر مردم چه گناهی گردند؟؟؟
915...995

جناب  درمیان  شهرستان  محترم  فرماندار  سالم 
بشیری زاده روستای نوغاب بخش مرکزی این 
جمعیت  شهرستان  این  ازشهرهای  شهرستان 
هیچگونه  ولی  است  بیشتر  روستا  این  ساکن 
خدماتی شهروندان این روستا ندارند ازحضرتعالی 

تقاضا داریم فکری بر دارید.
915...468

اداره محترم برق سالم خیابان پشت مسجد آیتی 
و  قراردارد  کوچه  تیربرق وسط   5 خزاعی  کوچه 
با آن وجود دارد  پیشامد وبرخورد  امکان  هر آن 

لذا نسبت به جابجایی آن اقدام فرمایید.
915...330

این  کنی  می  چاپ  مارو  پیام  که  ممنون  آوا 
بدون  کردند  افتتاح  چرا  را  میالد   بیمارستان 
تماس  سونوگرافی  برای  دارم  روز  هر  و  پزشک 

می گیرم ولی هربار میگن دکتر نداریم...
ارسالی به تلگرام آوا

سال  چند  هر  را  ناصری  بلوار  اول  های  زباله 
به چند سال جمع می کنید یک کیسه گونی و 
آشغال آنجا افتاده و هر روز به مدت 1 هفته شده 
داریم مشاهده می کنیم...لطفا جمع آوری نمایید 

برای چهره شهر مناسب نیست
ارسالی به تلگرام آوا

گزارش سمن های شما را خواندم به عنوان یک 
جوان واقعا نسبت به حرف هایی که سمن های 
مختلف گفتند خجالت کشیدم که حتی وقتی کسی 
 می خواهد در این استان کار خیر هم بکند سنگ

می اندازد چه برسد ...
ارسالی به تلگرام آوا

آقا تقی 

عکس ها از رضایی
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میزان-  رئیس اتحادیه دستگاه های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: طرح ریجستری حدود 16 درصد روی قیمت گوشی تاثیر گذاشته است علت آن هم این 
است که زمانی که گوشی قاچاق وارد می شود پروسه زمانی ندارد اما، از طریق قانونی خواب کاال در دوایر دولتی خودش یک تعرفه ایجاد می کند. ابراهیمی دستگاه های 

صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره میزان موفقیت طرح، اظهار کرد: فعال سهم زیادی از بازار شامل این طرح نشده و برای پاسخ به این سئوال زمان الزم است.
چهارشنبه*13 دی   1396 * شماره 3971

یادداشت

جذابترین ها 

خواندنی ها

۲۰۱۸ با دو »ابر ماه« آغاز می شود

در  ابرماه  دو  میالدی   ۲۰1۸ ژانویه  در  مهر- 
آسمان ظاهر می شوند. ابر ماه در نخستین روز از 
سال جدید قابل مشاهده خواهد بوناسا اعالم کرد در 
نخستین روز سال جاری میالدی ابرماه در آسمان 
ظاهر می شود. این نخستین ابرماه ۲۰1۸ است و 
چند هفته بعد ابرماه دیگر نیز در آسمان قابل مشاهده 

این  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  ماه  بود.ابر  خواهد 
قمر در آسمان بزرگتر و درخشان تر به نظر بیاید. 
همچنین در این وضعیت مدار ماه کمترین فاصله با 
زمین را دارد. طی این رویداد، به طور معمول ماه 
ماه  از  تر  بزرگتر و ۳۰ درصد درخشان  1۴ درصد 
کامل به نظر می رسد. ابر ماه معموال هر 1۳ ماه 
در  دوم ۲۰1۸  ماه  ابر  آنکه  شود.جالب  می  تکرار 
۳1 ژانویه اتفاق می افتد. پدیده وقوع دو »ابر ماه« 
در یک ماه هر دو سال و نیم یکبار اتفاق می افتد.

عجایب 

کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  هفته  سربازی- 
زلزله هایی که مدتی است در  اثرات بالیای طبیعی و 
در  تا  ای شد  بهانه  درآورده  به صدا  کشورزنگ خطررا 
با شهردار فردوس،  یک گفت و گوی صریح و شفاف 
و  میزان خطرپذیری  بحران،  مواقع  در  این شهر  وضع 
نماند فردوس در  ناگفته  امکانات تشریح شود.  آمادگی 
تجربه  را  ریشتر  دهم   7 و   6 زلزله  یکبار   1۳۴7 سال 
کرد که در این حادثه ۲ هزار نفر جان خود را از دست 
دادند و شهر بکلی ویران شد. شهردارفردوس در پاسخ 
صورت  در  شما  دغدغه  مهمترین  که  سئوال  این  به 
به  گفت:  چیست  فردوس  در  طبیعی  بحران  یک  بروز 
عقیده من باید به موضوع آموزش همگانی و انسجام و 
جدی  توجه  رسان  امداد  دستگاههای  بیشتر  هماهنگی 
هستیم.  پذیر  آسیب  بخش  دو  این  در  ما  هنوز  و  شود 
حالج مقدم تاکید کرد: اخیرا” به بحث مانورهای زلزله 
آمادگی  میزان  است  ولی ضروری  شده  بیشتری  توجه 
واقعی  مانورهای  برگزاری  با  رسان  امداد  دستگاههای 
مستمر سنجیده شود.حمید حالج مقدم در این گفت و 
گو با بیان اینکه پس از زلزله سال 1۳۴7 شهر فردوس 
به مکان جدید منتقل وبر اساس آئین نامه ها و ضوابط 
زمان  در  گرچه  افزود:  شد  ساخته  مدرن  شهرسازی 
جنگ تحمیلی کنترل الزم روی ساخت و سازها انجام 
برخوردار  بنا  استحکام  از  ساختمانها  از  برخی  و  نشد 
نیستند ولی پس از زلزله بم در سال 1۳۸۳ ساختمانها 

بر اساس اصول فنی و مهندسی احداث شد.

سایت مرکزی اسکان اضطراری

با همکاری  وی تصریح کرد: محدوده های پر خطر 
اساس   براین  که  شده  شناسایی  درشهر  احمر  هالل 
گرفته  نظر  در  شهروندان  موقت  اسکان  برای  نقاطی 
شده که بیشتر شامل پارکها، فضاهای باز شهری، سالن 
های ورزشی و سوله های هیات مذهبی می باشد. به 
گفته وی عالوه بر این سایت مرکزی اسکان اضطراری 
شهر در مسیر پارک دلگشا به مساحت ۸ هکتار تسطیح 
درآن  نیز  شهرداری  بحران  مدیریت  سوله  که  شده 

و  گرمایشی  سیستم  به  مجهز  سوله  این  و  شده  واقع 
زیرساخت ها  برخی  به  نیاز  هنوز  ولی  است  سرمایشی 

مانند سکوهای برداشت آب دارد. 

زندگی 4 هزار نفر در بافت فرسوده فردوس
 و ناتوانی در نوسازی منازل

شهردارفردوس محدوده شهر فردوس را 1۴۰۰ هکتار 
اعالم کرد که از این مقدار ۲7 هکتار بافت فرسوده مصوب 
شهرداری است و در دو منطقه جواد االئمه و موسی ابن 

جعفر قرار گرفته و۴ هزار نفردرآنها زندگی می کنند.وی 
از  سالهای گذشته مشوق های خوبی  در  اینکه  بیان  با 
طرف شهرداری و دولت برای نوسازی بافت فرسوده در 
نظرگرفته شده افزود: درآمد بسیار کم مردم این مناطق 
و عدم توانایی در بازپرداخت تسهیالت تشویقی موجب 
شده رغبتی برای نوسازی ساختمانهای فرسوده نداشته 
توانمند سازی  فعلی دولت  به گفته وی سیاست  باشند. 
اینگونه محالت است و ستاد بازآفرینی شهری به همین 
منظور تشکیل شده تا با مشارکت دستگاههای خدمات 

رسان مردم از نظر اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و غیره 
توانمند شده و بتوانند نسبت به نوسازی منازل فرسوده 
وجود شهرداری  این  با  کرد:  تاکید  کنند.وی  اقدام  خود 
پیش بینی های الزم برای مواقع بحران را در این مناطق 
با هدف دسترسی آسان مردم به فضاهای باز و امن انجام 
داده و به همین منظور زمینی به مساحت 1۰ هزار متر 
بافت فرسوده منطقه جواداالئمه تملک  مربع در حاشیه 
شده که سوله چند منظوره مدیریت بحران نیزو فضای 
بهداشت  و شبکه  احداث خواهد شد  زمین  این  در  سبز 
این  در  را  محله  سالمت  پایگاه  نیز،  فردوس  درمان  و 

زمین احداث می کند . حالج مقدم گفت: ورود خیرین 
مسکن ساز برای مشارکت در نوسازی بافت فرسوده را 
بازوی  عنوان  به  بتوانند  افزایی  با هم  تا  دادیم  پیشنهاد 
کمکی برای دولت عمل کنند که البته هنوز به نتیجه ای 
نرسیده است. وی افزود: عالوه بر این اقدامات تعریض 
و بازگشایی برخی معابر و خدمات دستگاههای دولتی در 
امور زیربنایی با هدف کم کردن خطر پذیری در مواقع 

بحران دربافت فرسوده انجام شده است.

محله بندی شهر فردوس

وی محله بندی شهر فردوس را از دیگر اقدامات شهری در 
راستای مدیریت بحران برشمرد و خاطرنشان کرد: این طرح به 
تصویب اولیه رسیده و در هر محله نقشه ایمنی شهر پیش بینی 
شده و پس از تکمیل به اطالع مردم خواهد رسید تا مردم بدانند 
در هنگام بحران درنزدیکترین مکان امن محله اشان مستقر شوند 
و دستگاههای امداد رسان نیز خدمات خود را بهتر ارائه دهند.

مردم آموزش همگانی را جدی بگیرند

مردم آموزش همگانی را جدی بگیرند.حالج مقدم گفت: 
گر چه شهرداری دوره های آموزشی مختلفی برای مدارس، 
اداره ها و اماکن عمومی برگزار و در مناسبتها اطالع رسانی 
کرده ولی به نظر میرسد مردم علیرغم تجربه زلزله سال ۴7 
در فردوس در برابر بحرانها آسیب پذیرند و نمی توانند درهنگام 
زلزله با حفظ خونسردی خود تصمیم درستی بگیرند. به گفته 
وی هالل احمراقدامات خوبی در مناطق بافت فرسوده برای 
آموزش شهروندان انجام داده اما این مقدار کافی نیست و 
شهروندان باید در زمینه مراقبت های فردی بعد از زلزله جدیت 
بیشتری داشته باشند و صدا و سیما نیزبیشتر از گذشته به 
آموزش همگانی مردم اهمیت دهد. حالج مقدم تصریح کرد: 
شهرداری در موضوع  آتش سوزیها از چند سال قبل بازدید 
فنی از اماکن عمومی فرهنگی، آموزشی، مجتمع های تجاری 
و مسکونی و هیات مذهبی را شروع کرده و موارد ایمنی به 
متولیان امر کتبا اعالم شده تا درجهت رفع برخی نقایص اقدام 
کنند و تقاضای ما از مردم این است که اخطارهای ایمنی 
شهرداری را جدی بگیرند. وی توجه به مهار سیل، جمع آوری 
آبهای سطحی، نصب 1۲ شیر هیدرانت آتش نشانی در شهر را 
از دیگرکارهای شهرداری در راستای مقابله با بحرانها برشمرد 
و با اشاره به اینکه شهرداری از نظر تجهیزات آتش نشانی 
وضع نسبتا خوبی دارد گفت:  لباس ضد حریق، و خوروی 
باالبر برای ارتفاع 15 متراز نیازهای شهرداری است . وی بار 
دیگر بر توجه مردم به بحث آموزش تاکید کرد و افزود: کشور 
ما بر روی گسل زلزله قرار دارد و ضروری است برای  کاستن 

از اثرات بالیای طبیعی ، آموزش همگانی فراگیر شود .

شهردار فردوس در گفت و گو با آوا مطرح کرد:

گوناگون

تشخیص میزان پیشرفت سرطان
 با نانوابزار ایرانی

با  تهران  دانشگاه  برق  دانشکده  محققان  ایرنا- 
ساخت یک نانوابزار الکترونیکی، روشی جدید برای 
ابداع  دیگر  بافت های  به  سرطان  انتشار  تشخیص 
کرده اند. عبداالحد هزینه باال و زمان بر بودن تشخیص 
را دو عیب اساسی روش های رایج تشخیص متاستاز 

شدن سرطان دانست و افزود: روش های رایج مورد 
استفاده در تشخیص متاستاز شدن سرطان از یک 
این  می کنند.  استفاده  زیستی  شناساگرهای  سری 
دقت  است،  کند  و  گران  اینکه  بر  عالوه  روش ها 
باالیی نیز ندارند. اما کیت ساخته شده در این طرح، 
نیز  را  بافت  در  سرطانی  سلول  یک  حضور  حتی 
تشخیص می دهد. در چند مورد مشاهده شده که 
دستگاه ساخته  شده نتیجه آزمون تشخیص سرطان 
را مثبت اعالم کرده درحالی که روش های رایج نتیجه 
را منفی اعالم کرده اند اما با انجام آزمون های تکمیلی 
مشخص شده است بیمار درگیر سرطان بوده و دستگاه 
ما به خوبی توانسته این موضوع را تشخیص دهد.

هیجان انگیز ترین پیشرفت های علمی 
در سال ۲۰۱۷

به  مصرف  بار  چند  های  موشک  دیجیاتو- 
برخی  شوند،  می  فرستاده  فضایی  های  ماموریت 
با استفاده از سلول ها بدن خود بیمار  سرطان ها 
قاره  دیرین شناسان هشتمین  و  درمان می شوند 
زمین را کشف نموده اند. در این مطلب به بررسی 
هیجان انگیز ترین پیشرفت های علمی در سالی 
دنیا  قاره  هشتمین  پردازیم.کشف  می  گذشت  که 
در اقیانوس آرام جنوبی سرزمین گمشده »زالندیا« 

و  نو  زالند  خشکی  دو  میان  در   )Zealandia(
نیو کالدونین واقع شده است. این قاره تازه کشف 
شده تا امروز ناشناخته باقی مانده بود، چرا که در 
کف اقیانوس و در انزوای کامل به سر می برد، اما 
زمانی یکی از خشکی های پهناور مملو از حیات 
در اقیانوس آرام جنوبی به حساب می آمده است.

مشاهده فرایند تولید میلیون ها تن طال
 و پالتین در فضا

در ماه اکتبر سال ۲۰17 و در یک اتفاق هیجان انگیز 
و تاریخی اخترشناسان موفق به رصد برخورد دو ستاره 
خاص در فاصله 1۳۰ میلیون سال نوری از زمین شدند. 
اتفاقی که طی آن حجم غیر قابل باوری از عنصر طال در 
میان حرارت و فشاری فوق العاده تولید شده است.درمان 
سرطان خون با استفاده از سلول های خونی خود بیمار
در طی سال جاری میالدی روشی کاماًل جدید 
 »CAR T-cell« به  موسوم  کننده  امیدوار  و 
از  آن  در  که  شد  کشف  سرطان  درمان  برای 
مبارزه  برای  بیمار  خود  خون  سفید  های  گلبول 
شود. می  استفاده  سرطانی  های  سلول  با  موثر 

ناتمامی زندگی 
گریزناپذیر است

* عبدی 

یکی از بحران  هایی که نویسنده را تهدید می  کند، 
کند  ادعا  کنید کسی  تصور  است.  ننوشتن  بحران 
دونده است و ندود و یا کسی ادعای خنیاگری کند 
اما از سازی، صدایی نسازد. چقدر هولناک است؟ برای 
یک نویسنده هم ننوشتن بزرگ ترین بحران است. 
برای این که این بحران رفع شود به نظر من هیچ 
روانپزشک و هیچ نسخه  دارویی جز خواندن و پناه 
بردن به کتابخانه و مطالعه و تحقیق، وجود ندارد. 
باید اینقدر بخوانی تا به انباشت ذهنی برسی و بعد 
از این مرحله هم بگذری تا به سرریز برسی. وقتی 
به این حال رسیدی، آن دونده  ای هستی که پاهای 
برایش  دیگر  و مسیر  بی قراری  به  افتاده  چاالکش، 
جزیی از مقصد است.سرریز حالت بسیار مهمی در 
نویسنده است. اما مهمترین چیز این است که قبل 
از سرریز، آنچه می  خوانی باید درونی  سازی شده باشد. 
باید بخوانی و انباشت کنی و در ذهنت آنقدر با آن 
مفاهیم دربیفتی تا بتوانی جهان ذهنی خودت را به 
شیوه  کامال منحصر به فرِد خودت، بسازی و به نگاه 
بی  تکرار ِ یگانه  خود برسی. وقتی به این سرزمین 
موعود رسیدی، می  بینی اینجا همان جایی است که 
نویسنده به خلق می رسد. باید بدانیم که البته پسند ما از 
متن، با توجه به پیش انگاشت  های ما، با هم فرق دارد. 
تقریبا ممکن نیست کسی با هر نوع متنی برخورد کند 
و این برخورد زیر سایه هیچ گفتمانی نباشد. وقتی شما 
حتی به عنوان فردی با یک هویت نژادی خاص با 
و...(  پژوهشی  غیرداستانی،  یا  )داستانی  متن  یک 
مواجه می شوید، قرائت شما از متن با قرائت فرد دیگر 
از هویت نژادی دیگر تفاوت خواهد داشت چه برسد 
به اختالفات مفهومی، برداشت  های متفاوت زبانی و 
از همه مهم تر ایدئولوژیک. عکس العمل های جذب 
و دفع ما نسبت به هر اثری نشان دهنده آن نگاه 
ناظرِ درونی شده  ما است. برای همین است که من 
مثال از شما این نظر را می شنوم که این سبک متن 
را نپسندید و از کسان دیگری می  شنوم که آنچه را 
شما نپسندید، آن ها پسندیده  اند. علت هم به نظر 
در  است.  مولد  نوع مصرف  از  متن  با  برخورد  من 
اینستاگرام صفحه  ای به اسم »ناتمامی/ روزحلزون« 
وجود دارد که کمابیش نقد و نظرات دوستان را آنجا 
بازنشر کرده  ام. بد نیست سری بزنید و ببینید از قضا 
در نزدیک به دویست یادداشت موجود، آنچه را شما 
ضعفِ متن انگاشتید، دیگر خوانندگان به عنوان نقطه  
قوت ستوده  اند. وظیفه  بنده این میان به عنوان نویسنده 
صد البته دیدنِ حفره  های متن است. باور دارم که متن، 
قطعا حفره  دارد و اصال تمام سعی من بر این است 
که ببینم حفره  ها موذیانه خود را کجا پنهان کرده -
اند.در دادوستد بین نویسنده و خواننده، آنچه خواننده 
به نویسنده در قبال متن ش می  دهد، زمان و عمرش 
به  همیشه  گوهر هستی.  گرانبهاترین  یعنی  است 
خودم می  گویم شرمت باد اگر گوهر عمر بستانی و 
در قبالش، چیزی درخور عرضه نکنی. پس من هم 
تمام سعی  ام را می  کنم را تا متن من، اندکی درخوِر 
توجه خوانندگانم باشم. تا چه قبول افتد. تمام اینها 
را گفتم که بگویم چقدر کار شهرزادی سخت است. 
این که پادشاهِ متن را که همانا خواننده است، مجذوب 
و  بگذرد  از سر خونت  وقتی خواننده  خودت کنی. 
به شیرینی نگاهت کند، یعنی موفقیت نویسنده. به 
نظر من چنان که در سوال گفتید،  قضیه  بی  میلی 
خواننده به متن داستانی تولید داخل به ضعف تحلیل 
و استنتاج تجربه  های زیسته نویسندگان برنمی  گردد. 
به نظر من این بی  میلی می  تواند به خاطر این باشد 
که نویسنده به آن درخواست  هایی که خواننده دارد 
و من االن چندتای شان را برشمردم، اهمیت نمی دهد. 
تجربه زیسته و تحقیق و استنتاج باید از چشم خواننده 
پنهان بماند. برود در زیر متن. خالقیت شهرزادگونه 
یعنی استفاده از این تحقیقات و تجربه  های زیسته 
به گونه  ای که درخواست  های خواننده برآورده سازد 
نه خواست نویسنده برای خودنمایی را. نویسنده باید 
قدرت این را داشته باشد که از میان تحقیقات و تجربه  
زیسته و... بی  رحمانه زواید را حذف کند و در نهایت 
ایجاز، اضافات را بزند. حتا به نسبت سی به یک هم 
بزند. یعنی یک  سی  ام تحقیقاتش را عصاره کند و 
نامحسوس در رمان بچکاند و آن هم طوری که معلوم 
نباشد. این کار خیلی سختی است و نویسنده به نسبِت 
میزان موفقیت در اجرای این کار، اثرش خواندنی  تر و 
عمیق  تر و ماندگارتر می  شود. این مرواریدی است که 
همه  ما در پی به دست آوردنِ آن، به تاریک  ترین و 

هراسناک  ترین اعماق اقیانوس می زنیم.

مردم فردوس درصورت بروز یک بحران طبیعی آسیب پذیرند

گرانترین جایزه علمی ۲۰۱۷
 به چه کسانی رسید؟

برترین ها- برخی روزنامه نگاران، »بریک ثرو« 
قیمتی  اند؛  کرده  معرفی  علم«  دنیای  »اسکار  را 
ترین جایزه علمی دنیا که بزرگان سیلیکون ولی آن 

را پایه گذاری کرده اند. این جایزه به تاثیرگذارترین 
دستاوردهای علمی سال در سه زمینه فیزیک بنیادی، 

علوم زیستی و ریاضیات تعلق می گیرد. 

علی اکبر  بهرمان  فرزند بیرجند، پدر ارتودنسی ایران

عکس از : سربازی 

در  سال 1۳11  در  بهرمان  اکبر  علی  -دکتر  ور  پیشه 
شهر بیرجند متولد شد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در 
بیرجند و دوره دکتری دندانپزشکی را درسال 1۳۴۰ با اخذ 
رتبه اول در دانشگاه تهران گذرانید.وی پس از اخذ درجه 
دکتری عازم آمریکا شد و به ترتیب در سال های 66، 6۴ 
و 67 به اخذ تخصص در دندانپزشکی اطفال و ارتودنسی 
)ردیف کردن دندان ها( و MS از دانشگاه های معتبر آمریکا 
نائل شد. وی پس از اخذ درجات مذکور به کشور بازگشت 
اجتماعی  پژوهشی،  آموزشی،  خدمات  منشاء  تاکنون  و 
بهرمان  دکتر  است.  بوده  وسیعی  ابعاد  در  مدیریتی  و 
تنها  نه  ایشان  زیرا  نامید  ایران  ارتودنسی  پدر  رامی توان 
اولین متخصص ارتودنسی می باشد بلکه موجبات گشایش 
دوره  های تخصصی ارتودنسی را در دانشگاه شهید بهشتی 

و سایر دانشگاه های ایران فراهم کرده است.

مقاله های بهرمان افتخار هر ایرانی

در  انگلیسی  و  فارسی  زبان  به  مقاله  چندین  بهرمان 
مجالت داخلی و خارجی به چاپ رسانده که موجب افتخار 
به سمت  از نظر مدیریتی چندین سال  ایرانی است.  هر 
رئیس دانشکده دندانپزشکی، معاون دانشکده و مدیریت 
گروه تخصصی ارتودنسی در دانشگاه شهید بهشتی خدمت 
کرده و در مدت مدیریت خود در توسعه دانشکده مجّدانه 
کوشیده است. ضمناً در بیش از 1۳ کمیته، شورا و جوامع 

صنفی عضویت و یا ریاست دارد.

پزشکی  دندان  خدمات 
دکتر بهرمان در ایران

1-   فارغ التحصیل دانشگاه تهران خرداد ماه 1۳۴۰ 
با احراز رتبه اول و اخذ مدال درجه اول علمی و بورس 

تحصیلی برای دوره های تخصصی از وزارت فرهنگ.
فوق  و  تخصصی  تحصیالت  نیم  و  سال  چهار    -۲
تخصصی در ارتودنسی و دندان پزشکی عمومی و کودکان 
و اخذ درجه علمی MSc از دانشگاه روچستر نیویورک در 
مرکز دندان پزشکی ایستمن. دکتر بهرمان اولین دندان 
پزشکی در ایران است که موفق به گذراندن دوره کامل 

ارتودنسی همرا ه با اخذ درجه MSc شده است.
شهریور  از  بهرمان  دکتر  دانشگاهی  خدمات    -۳
)دانشگاه  سابق  ملی  دانشگاه  در  یاری  استاد  با   1۳۴6
شهید بهشتی( آغاز شده است. مسئولیت ها و خدمات 
دکتر بهرمان در دانشگاه مذکور را به ۳ دوره می شود 
تقسیم کرد که در طی ۳5 سال خدمت انجام داده است.

برای اولین بار تنظیم برنامه 
6 ساله آموزشی دانشکده

1- معاون آموزشی و مسؤولیت دروس دانشکده: در این 
تازه  دانشکده  آموزشی  ساله   6 برنامه  بهرمان  دکتر  دوره 
تأسیس را برای اولین بار تنظیم کرد و تا پایان اولین دوره 
فارغ التحصیلی این مسئولیت را به عهده داشت. در این برنامه 
برای اولین بار کار آموزی دانشجویان بصورت چرخشی تنظیم 
شد )Rotating( بطوریکه دانشجویان در تمام   دورا ن 
تحصیلی در گروه های کوچک در بخش های مختلف 
Pe- )چرخش داشتند و بر خالف دوره های غیر چرخشی 
riodic ( مانند دانشگاه تهران که مثاًل پروتز کامل را فقط 
در سال دوم می دیدند در این برنامه در تمام دوره تحصیلی 

دانشجویان در همه رشته ها کارآموزی می کردند.
۲-  تأسیس و مدیریت بخش ارتودنسی: در این مسؤولیت 
دکتر بهرمان بخش ارتودنسی را تأسیس و کاراندازی نمود و 
مسئولیت برنامه ریزی آموزشی و درمانی و اجرایی بخش 
برنامه  ایران  در  بار  اولین  برای  و  داشت  بعهده  را شخصاً 

رادیوگرافی سفالومتری را تأسیس و تدریس کرد.
۳-  تأسیس و مدیریت بخش دندان پزشکی کودکان: 
و  تأسیس  تنهایی  به  بهرمان  دکتر  هم  بخش  این  در 
برنامه ریزی های آموزشی و درمانی و اجرایی را برعهده 
داشت. الزم به ذکر است که عالوه بر تأسیس و برنامه 
ریزی ها و مدیریت درد و بخش فوق تمام امور آموزشی 
یعنی تدریس علوم نظری، عملی و کلینیکی و درمانی 
برای ۳ سال اول فقط بعهده دکتر بهرمان بوده است و 
خوشبختانه با حضور آقای دکتر کاظم مهرداد مسئولیت 
های بخش دندان پزشکی کودکان را ایشان ادامه دادند 
اجرایی همه دروس  کارهای  و  مدیریت  و  تدریس  ولی 
سالها  تا  ارتودنسی  بخش  کلینیکی  و  عملی  و  نظری 

برعهده دکتر بهرمان بوده است
دهان  کار  بهداشت  های  آموزشگاه  در  تدریس   -۴
کارهای  بر  عالوه  بهرمان  دکتر  تکنسین:  تربیت  و 

ارتودنسی  و  اطفال  های  بخش  در  تدریس  و  اجرایی 
تربیت  آموزشگاه  و  دهان  بهداشکار  آموزشگاههای  در 
تکنسین که برای اولین بار در ایران تأسیس شده بود هم 

در تدریس قسمتی از دروس شرکت داشت.
5-  تأسیس و مدیریت مسئول نشریه دانشکده: عالوه 
بر خدمات اجرایی و آموزشی دکتر بهرمان موسس و مدیر 
کوتاهی  مدت  در  که  بود  دانشکده  نشریه  اولیه  مسئول 
در دندان پزشکی کشور جای خود را باز کرد و با داشتن 
خالصه مقاله ها به زبان انگلیسی برای تعدادی موسسات 
آموزشی و علمی دنیا ارسال می شد و در عوض بعضی از 
مجالت بین المللی را به صورت exchange و رایگان 

برای دانشکده دریافت می شد.
دانشگاه  ارتودنسی  اندازی دروس  راه  و  تأسیس    -6
دانشگاه  مسؤولیت  و  خدمات  بر  مشهد:عالوه  فردوسی 
دو  هر  پروازی  صورت  به  بهرمان  دکتر  بهشتی  شهید 
به  ارتودنسی  نظری  علوم  آموزش  برای  بار  یک  هفته 
مشهد پرواز می کرد و با همکاری خانم دکتر مهدویان 
که عضو هیأت علمی دانشگاه مذکور بود  توانست درمان 

بعضی از بیماران را که نیاز به درمان ارتودنسی داشتند 
ایران  دنبال کند، در ضمن سومین دستگاه سفالومتری 
آموزش  و  تدریس  برای  که  شد  انداخته  کار  مشهد  در 

دانشجویان بکار گرفته شد.
خدمات جنبی بهرمان  خارج از دانشگاه شهید بهشتی
در ۳5 سال خدمت دانشگاهی و همزمان با کارهای 
و  مراکز  و  ها  سازمان  در  وی   اجرایی   و  آموزشی 
کارهای  در  نحوی  به  که  مختلف  های  وزارتخانه 
اند  مسئول  پزشکی  تحقیقاتی  و  درمانی  آموزشی، 
بصورت مشاور و عضو شرکت داشته که بطور خالصه از 

موارد زیر می شود نام برد.

1-  مشاور افتخاری شورای توسعه و تشویق پژوهش 
های علمی کشور.

۲-  عضو کمیته دندان پزشکی وزارت علوم
۳- عضو کمیته ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج

و  پزشکی  دندان  آموزشی  عالی  شورای  عضو   -۴
تخصصی 

5-  عضو هیأت مدیره جامعه دندان پزشکی ایران 
6-  عضو کمیته علمی جامعه 

7- عضو هیأت اجرایی کنگره دندان پزشکی 
۸-  عضو کمیته برنامه ریزی شورای انقالب فرهنگی 

9-  عضو هیأت ممتحنه امتحانات بورد تخصصی 
1۰-   عضو کمیته دندان پزشکی نظام پزشکی 

11- عضو هیأت مدیره های دوره های 5 و 6 نظام پزشکی .
1۲-  عضو شورای علمی مجله نظام پزشکی 

علوم  فرهنگستان  پزشکی  ن  دندا  کمیته  عضو   -1۳
پزشکی جمهوری اسالمی ایران 

1۴-   موسس انجمن ارتودنتیست های ایران 
15-  اولین ریئس هیأت مدیره انجمن ارتودنسی ایران 

16-رئیس اولین کنگره علمی انجمن ارتودنتیستهای ایران

نمونه  استخوان های جمجمه
 اولین بار در دنیا

1-   یازده پروژه تحقیقاتی که قسمتی در مجالت ایران و 
بین المللی به چاپ رسیده است. یکی از این پروژه ها در مورد 
بررسی رشد و نمونه  استخوان های جمجمه است که در 
میمون با روشی خاص به عنوان اولین بار در دنیا انجام شده 
است.۲-  یازده مقاله فارسی و انگلیسی که در مجالت معتبر 

ایران و بین الملل به چاپ رسیده است.

عکس از:اینترنت 



اگر به تازگی مدیر شده اید، بخوانید

و  کرده  اعتماد  شما  به  تیم تان  که  می خواهید  اگر 
احترام بگذارند، باید یک ارتباط حرفه ای را با آن ها 
به عنوان  آن ها  عالیق  و  نیازها  با  و  دهید  شکل 

کارمند آشنا شوید.
1. جلسات کوتاه یک به یک را برنامه ریزی کنید: 

سعی کنید کارمندان خود را بشناسید و با نقاط ضعف، 
با  شوید.  آشنا  آن ها  اولویت های  و  اهداف  قدرت، 
جلسات یک به یک، خود را با اعضای تیم آشنا کنید و 
از این طریق می توانید بدانید که بهترین رویکرد برای 

مدیریت آن ها کدام است.
دادن  برای  کارمندان  ترجیح  که  کنید  مشخص   .2 

و گرفتن بازخورد چگونه است
انتظارات  تا  می دهد  اجازه  کارمندان  به  بازخوردها 
حال  در  به درستی  که  کارهایی  خود،  از  مدیران 
انجامشان هستند و کارهایی که باید روی آن تمرکز 
فرآیند  این  درحالی که  کنند.  درک  به خوبی  را  کنند، 
ممکن است به کارمندان آسیب برساند، به عنوان یک 
مدیر، می توانید با گوش دادن به ترجیحات تیم خود، 

تنش ها را کاهش دهید.
طرف  که  شوید  مطمئن  می دهید،  بازخورد  وقتی که 
مقابلتان می داند که شما بهترین عالیق او را، هم از 
جنبه کاری و هم از جنبه شخصی، می دانید. این کار 
باعث می شود که کارمند درک بیشتری نسبت به امور 

داشته باشد و آن ها را تشویق می کند.
3. گفتگوهای باز داشته باشید

و  جدید  ایده های  برقراری  باعث  باز  گفتگوهای   
همکاری می شود که برای هر تیمی حیاتی هستند. 
از  صرف نظر  که  کند  احساس  باید  شخص  هر 

جایگاهش، در شرکت صدایی دارد.

گام از سر بینش 

استری  و شتری با هم دوست بودند. روزی استر به شتر 
گفت: »ای رفیق! من در هر فراز و نشیبی یا در راه هموار 
و در راه خشک یا تر، همیشه به زمین می افتم. ولی تو 
به راحتی می روی و به زمین نمی خوری. علت این امر 
چیست؟ بگو چه باید کرد؟ درست راه رفتن را به من هم 
یاد بده.«شتر گفت: »دو علت در این کار هست: اول این 
که چشم من از چشم تو دوربین تر است و دوم این که 
من قّدم بلندتر است و از بلندی نگاه می کنم. وقتی بر 
سر کوه بلند می رسم، از بلندی همه راه ها و گردنه ها را 
با هوشمندی می نگرم. من از سر بینش گام بر می دارم 
و به همین دلیل نمی افتم و به راحتی راه را طی می کنم. 
تو فقط تا دو سه قدم پیش پای خود را می بینی و در راه 

دوربین و دور اندیش نیستی.«

میوه های یک درخت نتیجه کارکرد ریشه های
 آن درخت است، فقر یا ثروت تو، ریشه

 در روحیات و افکارت دارد.

خودتان را با نزدیک شدن به مشکالت به چالش 
بکشید و فورا از این مشکالت و موانع به عنوان 

فرصت های بی نظیر بهره برداری کنید.

افسوس که عمر ما به افسوس گذشت
چون زجر قفس به مرغ محبوس گذشت

با عشق تو روزگار ما بود بکام
گر روز و شبی به کام ناقوس گذشت

اجازه نده که ترس هایت 
تو را از رویاهایت دور کنند

 یا از دنبال کردن روهایت کنار بزنند.

این جمله را هر روز تکرار کن:
به لطف الهی من هر لحظه 

با سرعت به خواسته هایم نزدیکتر می شوم.

بررسی  هستند؟  چیزی  چه  دنبال  به  خود  کار  از  مردم 
اخیری نشان می دهد که بیشتر از پول، بیشتر از سود، 
بیشتر از امنیت شغلی، افراد می خواهند که با احترام با 
آن ها رفتار شود.اگر شما هم همینطور هستید، چگونه 
می توانید احترامی که هر روز سر کار دریافت می کنید 

را افزایش دهید؟ 
تا  کنید  استفاده  که  دارد  وجود  مشخصی  های  عادت 
به همکاران خود یاد دهید که هر روز با شما محترمانه 
برخورد کنند.این ها عادتی است که ثابت شده نتیجه می 
دهد، اگر آمادگی داشته باشید که آن ها را رعایت کنید.

1. صدای خود را به گوش برسانید
شما احترامی که شایسته آن هستید را دریافت نخواهید 
ما  برسانید.  گوش  به  را  خود  صدای  اینکه  مگر  کرد 
فهرست خود را با این مورد شروع کردیم )آموزش دادن 
خودتان به بلند صحبت کردن( چون که هر عادت دیگری 
در این لیست بستگی به این دارد که تصمیم بگیرید شما 

شایسته دریافت احترام هستید.
2. مؤدب باشید

انتظار  آن  ازای  در  طبیعتاً  گذارند  می  احترام  که  کسانی 
احترام دارند. بنابراین، به دنبال ارتباطاتی احترام آمیز باشید: 
به همین خاطر است که جامعه هنجارهای مؤدب بودن را 
ایجاد کرده تا با آن شروع کنیم. همچنین، نتیجه معکوس 
این عادت را به خاطر داشته باشید: کسانی که بی ادب یا 

پرخاشگر هستند اغلب فقدان احترام را در کسانی که با آن 
ها تعامل دارند، القا می کنند.

3. از دیگران دعوت کنید که تعامالت 
خود را از قبل زمانبندی کنند

اگر به دنبال احترام هستید، پس این موضوع شامل احترام 
به وقت شما نیز می شود. بنابراین، همکاران خود را تشویق 
کنید که برای نیازهایشان مسئولیت پذیر باشند. زمانی که 
آن ها الزم است وقت شما را بگیرند، یا از یک دستیار یا 
نگهبان استفاده کنید تا وقتتان را مدیریت کنید، یا حداقل از 

تقویم دیجیتال مشترکی استفاده کنید.
4. تمام زمانی که برای خود احتیاج دارید 

را از پیش زمانبندی کنید
اگر تصمیم می گیرید که استراتژی تعیین وقت مالقات را 
دنبال کنید، مهم است که خودتان با زمانبندی تمام وقتی 
که برای خود نیاز دارید، اول از همه به آن عمل کنید. جدی 
و سختگیر باشید، و فقط زمان های باقیمانده را برای هر 
کس دیگری باقی بگذارید. یادتان باشد، شما الزم نیست 
هیچ کس دیگری را توجیه کنید که چه چیزی در تقویمتان 
است؛ شما فقط الزم است که زمانتان را ابتدا به خودتان 

اختصاص دهید.
5. حالت پیش فرض مشاهده 

تقویم خود را خصوصی کنید
این به بیشتر افراد ربطی ندارد که شما در زمان های »غیر 

قابل دسترس« خود چه کاری انجام می دهید، پس اگر از 
روش تقویم مشترک استفاده می کنید، حتماً تنظیمات تمام 
رویدادها را خصوصی کنید. به این شکل، بیشتر بازه های 
زمانی به صورت »غیر قابل دسترس« به دیگران نمایش 
داده خواهد شد، ولی شما نیازی نیست که توجیه کنید چرا 

شما در دسترس نیستید.
6. پیش فرض وقت مالقات تقویم 

خود را روی 15 دقیقه تنظیم کنید
ولی  است،  کافی  تعامالت  از  بسیاری  برای  دقیقه  پانزده 
اگر زمان پیش فرضی را تنظیم نکنید، دیگران به صورت 
خودکار وقت بیشتری از چیزی که احتیاج دارند را زمانبندی 
خواهند کرد. البته این محدودیت غیر قابل تغییری نیست؛ 
اگر رئیس شما یک ساعت احتیاج داشته باشد، می تواند 
برای یک ساعت زمانبندی کند. ولی تنظیم زمان پیش 
بسیار  شکلی  به  که  کند  می  تشویق  را  دیگران  فرض 

کاربردی به وقت شما احترام بگذارند.
7. زمان های بیرون از اداره

 خود را در تقویمتان ثبت کنید
آیا چند روز در هفته بعد از کار ساعت 6 به باشگاه بدنسازی 
می روید؟ سوار اتوبوسی می شوید که زودتر از 9 صبح شما 
را به سر کار نمی رساند؟ این رویدادها را در تقویم خود ثبت 
کنید )در حالت خصوصی(، تا دیگران نتوانند پیش از ورود 

شما یا بعد از خروجتان جلسه ای را زمانبندی کنند.

8. اسم افراد را یاد بگیرید و صدا بزنید
این را برای خودتان عادت کنید که اسم دیگران را یاد 
بگیرید و صدا بزنید. انجام این کار نشانه ای از احترام 
به آن هاست، و چیزی است که باعث می شود با شما 
احساس نزدیکی کنند. آن ها نیز شما را به یاد خواهند 
آورد و خود را موظف می دانند که اسمتان را صدا بزنند.

9. از عنوان ها استفاده کنید
را  کار  این  نیاید  نظر  به  مناسب  یا  طبیعی  اگر  مسلمًا 
نمی  خوبی  به  را  افراد  اگر  ولی  داد،  نخواهید  انجام 
با عناوین  شناسید، یه جای صدا زدن اسم کوچکشان 
محترمانه آن ها را مورد خطاب قرار دهید. به طور کلی، 
انتقال احترام به این شکل آن ها را نیز تشویق می کند 

که به شما احترام بگذارند.
10. برنامه ریزی کنید

که  باشد  نکرده  مشخص  واضح  صورت  به  کسی  اگر 
اولویت های او در زندگی چیست، دیگران این حق را 
او  بر  را  اولویت هایشان  برای خود قائل می شوند که 

تحمیل کنند. پس، برنامه ریزی کنید. ا
بلند  را  هایتان  برنامه  کنید.  اعالم  را  هایتان  استراتژی 
اعالم کنید تا ایده شما تبدیل به برنامه کاری هر کس 
زندگی  هم  و  کاری  زندگی  در  هم  این  شود.  دیگری 

شخصی شما صدق می کند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمين را آفریده است مسلما خواهند گفت  خدا 
بگو ستایش از آن خداست ولی بيشترشان نمی  دانند. سوره لقمان، آیه 25

حدیث روز  

در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید، زیرا طبیعت انسان به بدی تمایل دارد. 
پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

با این عادات، دیگران مجبور می شوند به شما احترام بگذارند

چهارشنبه  * 13 دی  1396 * شماره 3971 
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

شماره 3971

537649281

841572963

692381457

263198745

378265319

915734628

729816534

154923876

386457192

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

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

32444436

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

و مالی دعوت به همکاری می نماید.
32443131

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی    09151614199

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان به سراسر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

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

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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یک شرکت معتبر پزشکی جهت تکمیل کادر فروش خود نیازمند به همکاری با افراد 
واجد شرایط به شرح ذیل دارد :

داشتن حداقل 25 سال سن به باال )آقا /خانم( - داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان 
داشتن مدرک لیسانس در رشته تجهیزات پزشکی ، پرستاری و سایر رشته های مرتبط 

 داشتن روابط عمومی باال و ظاهر آراسته و عالقه مند به امور بازاریابی و فروش
 خواهشمند است رزومه خود را به صورت رسمی به شماره تلگرام 

09151604624 ارسال نمایید .
آدرس : غفاری - خیابان یاس - پالک 28     056-32341050 

یک واحد آپارتمان طبقه همکف 
آفتابگیر، به متراژ 160متر

 با امکانات کامل، لوکس، 3 خواب 
فی: 250میلیون

نبوت 17- پالک 13 
09153623568

مشاوره خرید و فروش سهام
توسط تحلیلگر بازار سرمایه
مدرک دکتری حسابداری 

6سال سابقه تحلیلگری
تلفن تماس دفتر:32405010

تماس مستقیم جهت سرمایه های باالی 
100میلیون    09015610562
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ترس برانکو از استقالل بی دلیل نیست

مشرق- سرمربی پیشین استقالل گفت:برانکو از استقالل هراس دارد 
نتایج این تیم را دیده است. چرا می گویند استقالل  چون ثبات در 
نمی تواند به پرسپولیس برسد؟ کار نشد ندارد.تحول صورت گرفته در 
نتایج تیم استقالل ظرف هفته های اخیر سبب شده تا بازیهای این 
تیم با تمجید و تعریف کارشناسان و منتقدان استقاللی مواجه شود. 
استقالل در 4 بازی اخیر در لیگ و جام حذفی 13 گل به ثمر رسانده 
و بیش از همه گلهایی که تا پیش از این در طول فصل جاری زده بود 

توپ وارد دروازه رقبایش کرده است.

»طالیی« تنها مربی ثابت تیم ملی کشتی است

مهر- عضو شورای فنی کشتی آزاد گفت:طالیی از مربیان جوان و 
اهالی کشتی  زبانزد  همواره  او  رفتار  و  اخالق  که  است  فنی کشتی 
بوده و هست. به همین دلیل با توجه به تجارب و توان باالی فنی 
او تصمیم گرفته شد طالیی به عنوان تنها مربی ثابت در کادر فنی 
تیم ملی حضور داشته باشد. همچنین دیگر مربیان کادر فنی بصورت 

ادواری انتخاب و در اردوهای تیم ملی مشغول خواهند شد.

واکنش جالب برانکو به گلزنی های علیپور

ولی  است  راضی  حسابی  علیپور  علی  از  برانکو  ورزشی-  خبر 
»باالخره  می زند:  جالبی  حرف  تیمش  و  او  گلزنی  روند  مورد  در 
این مسئله  بابت  ما  و  بزند  پرسپولیس گل  در  نفر هست که  یک 
هر  در  و  کرده  بازی  انرژی  با  که  است  این  نداریم.مهم  مشکلی 
مسابقه موقعیت های بسیاری ایجاد کنیم. اگر این کار انجام شود 

بزند.« پیدا می شود که گل  نفر  باالخره در محوطه جریمه یک 

دو تصمیم جنجالی پیرمرد آلمانی استقالل 

افزایش میزان دوندگی  بازیکنان و  پارس فوتبال-حل مشکل بدنی 
آبی پوشان در زمین مسابقه از جمله اولین ایرادات شفر به بازیکنان 
به  نسبت  که  استقالل  آلمانی  سرمربی  شفر  وینفرد  بود.  استقالل 
شرایط بدنی بازیکنان این باشگاه انتقاداتی داشت و در چند نشست 
روزهای  اولین  در  داشت  قضیه  این  به  اشاراتی  نیز  ابتدایی  خبری 
حضور خود در استقالل دو تصمیم جنجالی نیز اتخاذ کرد که خیلی از 
سوی کارشناسان و پیشکسوتان باشگاه استقالل مورد استقبال قرار 
نگرفت.شفر در اولین روزهای حضور در استقالل مربی بدنساز و ۲۵۰ 
هزار دالری استقالل را کنار گذاشت و همچنین استفاده از جی پی 
اس را ممنوع کرد تا با دو تصمیم جنجالی برای ترمیم وضعیت بدنی 
آبی پوشان اقدام کند.استقاللی ها اما رفته رفته و بعد از حضور ساناک 
از نظر شرایط بدنی به فرم مطلوبی رسیدند و حاال میزان دوندگی باال 
از جمله مهم ترین دالیل تغییر روند استقالل و نتیجه گیری این تیم 

طی روزهای گذشته به شمار می رود.

علت اصلی سرطان در ایران چیست؟

شهر خبر- سرطان سومین علت شایع مرگ و 
میر در ایران است. از هر صد هزار نفر در ایران 
مبتال  مرد  و 134  زن  متوسط 1۲۸  طور  به 
شود  می  بینی  پیش   . به سرطان می شوند 
که که میزان بروز سرطان در ایران به دلیل 
سبک  همچنین  و  زندگی  به  امید  افزایش 

زندگی غربی به طور چشمگیری افزایش پیدا 
کند. سه علت اصلی سرطان در ایران افزایش 
مانند  نادرست  به زندگی، سبک زندگی  امید 
کردن  ورزش  عدم  و  نامناسب  غذایی  رژیم 
در  ساالنه  است.  زیست  محیط  همچنین  و 
ایران ۸۵,۰۰۰ نفر مبتال به سرطان تشخیص 
به  آمار  این  انتظار می رود  و  داده می شوند 

1۵۶,۰۰۰ تا سال ۲۰3۰ برسد!

معده  است که  گیاهی  داروهای  بهترین  از  یکی  بابونه  دکتر-  الو 
که  چرا  می کند  هضم  سهولت  و  به سرعت  را  غذاها  و  تقویت  را 
عمومی  تقویت  در  و  می کند  جذب  کاماًل  را  غذاها  شیره  بابونه 
بدن بسیار مؤثر است. هر دارویی که مقوی معده بوده و در هضم 
غذا تأثیر داشته باشد، مقوی عمومی بدن هم هست زیرا یکی از 
علل ضعف بدن، ضعف معده است.در مطالعات علمی آمده است, 

بابونه بعد از وعده های غذایی به بیماران دیابتی  مصرف دمنوش 
کمک می کند تا قند و چربی خونشان بهتر کنترل شود, چکاندن 
روغن بابونه داخل حفرات بینی، باعث بهبود کیفیت و کمیت خواب 
التهاب, عفونت  بهبود  در  بابونه می تواند  استدهان شویه  سالمندان 
همچنین  کند  ایفا  مؤثری  نقش  آنها  خونریزی  کاهش  و  لثه ها 
از زایمان هم کیفیت خواب  بابونه در روزهای پس  مصرف چای 

زایمان  از  پس  افسردگی  بروز  احتمال  هم  داده،  افزایش  را  مادر 
از تهوع  بیمارانی که  بابونه در  را کاهش می دهد.مصرف دمنوش 
صبحگاهی ناشی از ضعف هضم رنج می برند، باعث کاهش عالئم 
آزاردهنده و بهبود وضعیت هضم می شودمصرف دمنوش بابونه در 
بیماری های التهابی مثل انواع بیماری های روماتیسمی، می تواند به 

کاهش عالئم آزاردهنده و عوارض بیماری کمک کند.

دمنوشی برای تقویت عمومی بدن

خواص بی نظیر برخی ادویه ها

 این مواد چیزی بین غذا و مواد غذایی هستند 
و در هر دو دسته جای می گیرند.ه همین دلیل 
می تواند  که  دارند  جالبی  بسیار  خواص  نیز 
بیماری ها  برخی  از  پیشگیری  و  درمان  در 
ادویه های  از  برخی  .خواص  باشد  موثر 
هل:  : از  عبارتند  ایرانی  غذاهای  در  پرمصرف 

هل خاصیت ضدعفونی کننده دارد و تقویت کننده 
عنوان  به  آن  از  می توان  و  است  جنسی  میل 
یک ملین استفاده کرد. از هل برای رفع بوی 
دارچین: کرد.  استفاده  می توان  نیز  دهان  بد 

از خواص اصلی دارچین تنظیم و کنترل قند خون 
است. فلفل: فلفل را به عنوان ضدآسم، ضدتب، 
مشکل  تنفسی،  دستگاه  عفونت های  درمان 
هضم غذا، مرهم و ضدسرطان می شناخته اند. 

پیری زودرس و کم خونی
 عوارض خوراکی های ترش مزه

سیمرغ-خوردن خوراکی های ترش مزه برای 
دقت  باید  اما  است،  بخش  لذت  افراد  خیلی 
ها  خوراکی  این  خوردن  در  افراط  که  کنید 
باعث پیری زودرس و کم خونی می شودباید 
خوراکی های  مصرف  در  افراط  که  دانست 

می شود  موجب ضعف  از یک سو  ترش مزه، 
و اعضای بدن را خشک می سازد و از دیگر 
قوای  و کاهنده  سو، مضعف حرارت غریزی 
بروز  و مزه ترش هر دو سبب  بدن می شود 
باید  کم خونی،  به  داراست.مبتالیان  را  پیری 
نوشیدنی های ترش  و  در مصرف خوراکی ها 
محتاط باشند چرا که مداومت بر خوردن آنها 

باعث پیری زودرس می شود.

رفع اضطراب بیماران دیابتی
 با طالی سرخ

مشکالت  از  یکی  اضطراب،  سالمتی- 
بیماران دیابتی است که اغلب در آن ها، بیش 
از سایر افراد جامعه دیده می شود. دیابت به 
علت فقدان نسبی یا مطلق هورمون انسولین 
می شود  ایجاد  آن  عملکرد  در  اختالل  یا 

کربوهیدرات ها،  متابولیسم  آن  درنتیجه  که 
ازهم گسیختگی  دچار  چربی ها  و  پروتئین ها 
می  شود.زعفران دارای اثرات بسیار مفیدی بر 
سایر اختالالت و بیماری  ها مانند افسردگی، 
اسپاسم، نفخ و درد نیز هست، استفاده از آن 
و  دیابتی  بیماران  اضطراب  کاهش  برای  را 
دچار  مختلفی  دالیل  به  که  بیمارانی  سایر 

اضطراب می  شوند، توصیه نموده اند.

عوامل بروز آرتروز گردن چیست؟

و  مفاصل  به  که  خبرنگاران-هنگامی  باشگاه 
دیسک های گردن بر اثر فعالیت های روزمره فشار 
بیش از حد وارد شود این امر منجر به بروز آرتروز 
می شود، به طوری که بر اثر کج کردن گردن به 
مدت طوالنی و بیش از حد استاندارد این امر باعث 
بروز خوردگی مفاصل و در نهایت بروز آرتروز 

می شود. هنگامی که فرد در هنگام صبح دچار 
خشکی عضالت می شود، این عوامل نشان دهنده 
بروز آرتروز گردن است. دیسک گردن مانند آرتروز 
بر اثر التهاب عضالت به وجود می آید که درمان 
کشش  و  التهابی  ضد  داروهای  از  استفاده  آن 
عضالت گردن است. جلو آمدن بیش از اندازه سر 
به روی شکم و حتی استفاده بیش از حد از تبلت و 
تلفن همراه باعث بروز آرتروز گردن در افراد شود.

هتک حیثیت مرد جوان با تصویر فتوشاپی 

باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس فتا کرمانشاه از دستگیری عامل انتشار 
تصاویر جعلی و ویرایش مرد جوان کرمانشاهی در فضای مجازی خبر 
داد. سرهنگ شفیعی گفت: مرد جوانی با در دست داشتن شکواییه ای 
به پلیس فتا مراجعه و بیان کرد فردی ناشناس با قرار دادن عکس 
دوستان  پروفایل  به  آن  ارسال  و  ناشناس  زنی  تصویر  کنار  در  وی 
اظهارات  دریافت  از  پس  دارد،  را  حیثیتش  هتک  قصد  آشنایان  و 
کار  دستور  در  به سرعت  مراتب  موضوع  دلیل حساسیت  به  شاکی 
 کارشناسان قرار گرفت. وی افزود: کارشناسان پس از بررسی های 
را  بود  جوانی  دختر  که  متهم  گرفته  فنی صورت  تحقیقات  و  الزم 
شناسایی و دستگیر کردند. متهم انگیزه خود را از این کار مخالفت 

شاکی با ازدواج با وی عنوان کرد. 

خواستگار هیوندا سوار، سارق سابقه دار بود

ابراز احساسات دروغین  با  ازدواج و  پسر ۲4 ساله هیوندا سوار که در پوشش دوستی، پیشنهاد 
دختران را فریب داده و سپس اموالشان را به سرقت می برد با تالش مأموران دستگیر شد. از 
طریق مرکز فوریت های پلیسی 11۰ وقوع یک فقره سرقت منزل به کالنتری 1۰1 تجریش 
اعالم شد. شاکی به کارآگاهان عنوان کرد: به همراه مادرم از منزل خارج و حین مراجعه متوجه 
های  دوربین  به  تجهیز محل سرقت  به  توجه  است.با  گرفته  قرار  مورد سرقت  منزلمان  شدیم 
ناشناس  به بررسی تصاویر پرداخته و موفق به شناسایی تصویر شخصی  مداربسته، کارآگاهان 
شدند که با پوشش زنانه وارد آپارتمان شاکی شده است.نهایتا شاکی به کارآگاهان گفت: حدود 
یک ماه پیش با جوانی بعنوان خواستگار آشنا شدم و در طی این مدت، این شخص طی چندین 
نوبت جهت بررسی دکوراسیون به منزل ما تردد داشته است.با دریافت مشخصات متهم و انجام 
بررسی های الزم مشخص شد که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه سرقت منزل است.متهم 

پس از دستگیری به سرقت از منزل شاکی اعتراف کرد.

کالهبرداری میلیاردی در نقش تاجر 

جریان  در  بود  کرده  سرکیسه  را  کشور  استان  پنج  تاجران  که  حرفه ای  کالهبردار 
اقدامات پلیس قائمشهر بازداشت شد. این مرد با شگرد خاصی ابتدا با طعمه هایش 
وارد معامله شده و پس از جلب اعتماد آنها نقشه فریبکارانه خود را عملی می کرد. 
سوی  از  شکایتی  اعالم  با  جوان  مرد  این  اقدامات  راز  کشف  برای  پلیس  اقدامات 
فروشنده عمده گردو در شهر قائمشهر در دستور کار قرار گرفت. این مرد در مراجعه 
به پلیس ادعا کرده بود که در جریان معامله مقدار زیادی گردو از خریدار چند چک 
بانک مراجعه کرد متوجه خالی بودن  اما وقتی در موعد مقرر به  دریافت کرده بود 
حساب و تقلبی بودن چک ها شد. وقتی اطالعات و مشخصات این مرد برای پلیس 
سراسر کشور مخابره شد اطالعات جدیدی از اقدامات خالفکارانه وی در 4 استان 
دیگر نیز به دست آمد.در جریان اقدامات پلیسی مرد شیاد در قائمشهر دستگیر شد و 

به کالهبرداری میلیاردی در ۵ استان کشور اعتراف کرد.

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

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

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

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

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی
 اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،مولتی کالر 

 09151630741 - رحیمی

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی



7
چهارشنبه*13 دی 1396* شماره3971

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

بیمه ها به بخش صنایع تبدیلی 
کشاورزی ورود پیدا کنند

ایرنا - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، گفت: 
شرکت های بیمه ای به عنوان پشتیبانی صادق در 
کنار مردم و نسبت به تعهدهای دو جانبه حساس 
باشند.حجت االسالم والمسلمین عبادی، در جمع 
مدیران عامل شرکت های بیمه مستقر در خراسان 
که  است  این  از  حاکی  ها  شنیده  افزود:  جنوبی، 
برخی از بیمه ها به آسانی مطالبه را دریافت، اما 
 به راحتی پرداخت نمی کنند و بعضا بیمه شونده ها 
چنین  این  اگر  که  شوند  می  مواجه  مشکل  با 
کرد:  تصریح  وی  شود.  نظر  تجدید  باید  باشد 
سرمایه گذاری در بخش صنعت به عنوان یکی از 
مهمترین کارهایی که در این استان مغفول مانده 
است ضمن اشتغالزایی تعداد زیادی از جوانان، با 
انسانی قوی باعث سود آوری و  توجه به نیروی 
ارتقای بخش صنعت استان خواهد شد. به گفته 
وی در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی هم بیمه ها 
می توانند ورود پیدا کنند زیرا با وجود محصوالت 
 استراتژیکی مثل زرشک، زعفران و عناب اقدام های 
موثری در این زمینه می توان برداشت. در ادامه 
نایب رئیس شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی 
خراسان جنوبی گفت: هم اکنون 32 شرکت بیمه 
ای در کشور فعالیت می کنند که 16 شرکت در 
این استان فعال هستند.رضا محزون با بیان اینکه 
زیر  کارگزار  و  حقوقی  و  حقیقی  نمایندگی   362
جنوبی  خراسان  در  مستقر  شرکت   16 مجموعه 
های  شرکت  کرد:  اظهار  کنند،  می   فعالیت 
بیمه ای تاکنون اقدام های خداپسندانه و موثری 
را در منطقه انجام داده اند و همواره تالش خواهند 

کرد که نسبت به وظیفه ذاتی خود متعهد باشند.

بررسی مسائل کالن خراسان جنوبی

گروه خبر-ظهر دیروز مجمع نمایندگان استان در 
مجلس در دیداری با نماینده ولی فقیه و همچنین 

را  استان  کالن  مسائل  جنوبی  خراسان  استاندار 
بررسی کردند. در این نشست گزارشی از پیگیری 

نمایندگان در حوزه بودجه ارائه شد.

۱۲ صادرکننده نمونه خراسان جنوبی 
تجلیل می شوند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  امیری-رئیس 
خراسان جنوبی گفت: آئین بزرگداشت روز صادرات 
استان خراسان جنوبی 1۴ دی برگزار می شود و از 
12 صادرکننده نمونه استان با حضور معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران تجلیل می شود. داود شهرکی اظهار 
کرد: در این مراسم از برگزیدگان جشنواره برترین 
طرح سوغات بر پایه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
استان که فراخوان آن توسط سازمان انجام شده، 
توسط مقامات کشوری و استانی تجلیل خواهد شد. 
شهرکی تصریح کرد: نحوه و میزان تبلیغات، حضور 
در نمایشگاه های بین المللی و هیات  های تجاری، 
انجام تبلیغات مؤثر در خارج از کشور و کشورهای 
هدف و داشتن نمایندگی در این کشورها نیز از دیگر 
معیارها برای انتخاب صادرکنندگان نمونه است. وی 
بیان کرد: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
دومین روز سفر خود به استان با حضور در مراسم 
سالن  محل  در  که  نمونه  صادرکنندگان  از  تقدیر 
برگزار می شود شرکت و  بانک ملی  همایش های 
اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران و راهکارهای 

توسعه مبادالت تجاری را ارائه خواهد کرد.

 پاک بودن خراسان جنوبی
 ازآنفوالنزای فوق حاد پرندگان

بازرگانی سازمان جهاد  توسعه  مدیر    - ور  پیشه 
کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: شیوع بیماری 
آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در برخی از استانهای 
کشور طی سال گذشته و امسال باعث شد حدود 
%25 گله های مرغ تخم گذار کشور معدوم شوند.به 
گفته ی وی  بیماری در سایر استانهای کشور دیده 
شده  و خوشبختانه استان خراسان جنوبی از این 
نظر پاک است .بیجاری افزود: در راستای جبران 
انجام  ، مجوز  با تصویب دولت  کمبود تخم مرغ 
واردات تخم مرغ از سایر کشورها برای اشخاص 
حقیقی و حقوقی به شرط ارائه تعهد مبنی بر توزیع 

در شبکه تنظیم بازار صادر می گردد.

افزایش ذخایر معدنی خراسان جنوبی
گروه خبر-  11 میلیون و 260 هزار تن به ذخایر معدنی خراسان جنوبی افزوده شد. معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: این ذخایر با صدور 25 گواهی کشف در 9 
ماه گذشته به ذخیره معدنی قطعی خراسان جنوبی اضافه شده است.ذخایر معدنی قطعی این استان هم اکنون بیش از 2.5 میلیارد تن است. ساالری همچنین از سرمایه گذاری 192 میلیارد و 
800 میلیون تومانی در معادن خراسان جنوبی از آغاز امسال خبر داد و گفت: با این سرمایه گذاری 3 میلیون تن به ظرفیت استخراج سالیانه استان اضافه و برای ۴33 نفر شغل ایجاد شده است.
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مردم مسیرشان را 
از هنجارشکنان جدا کردند

خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام  قائم   - ایرنا 
جنوبی گفت: اقدام های ساختارشکنانه بیگانگان و 
معاندان نظام در چند روز گذشته باعث شد که مردم 
 این استان مسیرشان را از هنجارشکنان جدا کنند.
حجت االسالم غالمحسین نوفرستی  افزود: مسائل 
و اتفاق های چند روز اخیر در سراسر کشور که به 
بهانه گرانی و تورم مشهود بود چهره واقعی استکبار 
است  آنچه مشخص  داد:  ادامه  کرد.وی  نمایان  را 
گرفت  صورت  اول  روز  در  که  هایی  تجمع  تمام 
برای بیکاری و تورم بود اما متاسفانه در این میان 
جریان های استکباری وارد عمل شدند و با اتاق های 
فکری که از ماه ها قبل تشکیل داده بودند فتنه ای 
دیگر را به وجود آوردند.قائم مقام نماینده ولی فقیه 
آنها  راس  در  نظام،  معاندان  کرد:  تاکید  استان  در 
آمریکا و اسرائیل و از طرفی جریان های تکفیری 
که سیلی سنگینی از نیروهای مقاومت خوردند به 
دنبال موقعیتی بودند که اصل نظام را نشانه بگیرند اما 
مردم بیدار ایران باری دیگر پشتیبانی خود را از نظام و 
والیت نشان دادند. وی در ادامه با بیان این نکته که 
مطالبات به حق مردم باید مورد بررسی و اقدام قرار 
گیرد، افزود: از مسئوالن دولتی انتظار می رود که با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی به حل 
مشکالت پیش رو بپردازند که این امر جز با همکاری 
شد. نخواهد  محقق  نظام  دلسوزان  افزایی  هم  و 

عیادت مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و جمعی از اعضای خانه 
مطبوعات از خبرنگار روزنامه آوا

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل   - مهر  ایران 
به  استان  مطبوعات  خانه  مدیرعامل  و  استان 
اداره  و  مطبوعات  خانه  اعضای  از  جمعی  همراه 
آوای  روزنامه  خبرنگار  از  ارشاد  و  فرهنگ  کل 

کردند.احمد  قدردانی  و  عیادت  جنوبی   خراسان 
محبی در دیدار با نسرین کاری  ضمن تقدیر از 
او ، تالش هایش را در زمینه اطالع رسانی برای 
رفع مشکالت  استان در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی در سالهای اخیر  را ستود.وی اضافه کرد: 
های  سرمایه  رسانی،  اطالع  عرصه  خبرنگاران  
اجتماعی جامعه ما هستند که باید تالش آنان را 
همواره ارج نهاد.وی خاطر نشان کرد: اخبار منتشر 
این خبرنگار نشان دهنده آن است  شده توسط  
رسالت  به  توجه  و  مندی  عالقه  و  عشق  با  که 
خبرنگار چه کارهای با ارزشی را انجام داده است.
مدیرعامل خانه مطبوعات هم در این مراسم عنوان 
کرد:  مردم نیز همانگونه که نشان داده اند، قدردان 
زحمات تالشگران عرصه اطالع رسانی هستند و 
همانگونه که از او به نیکی یاد می کنند و رشد 
اطالع  مدیون  را  خود  مشکالت  رفع  و  بالندگی 
رسانی های خبرنگار می دانند، جای سپاس دارد.
سمانه ساالری  تاکید کرد: خانه مطبوعات استان 
حامی خبرنگاران فعال است و خانم نسرین کاری 
در تمام این سال ها نشان داده است که دغدغه 
مشکالت اجتماع و حمایت از مردم استان را دارد.
در پایان این دیدار به رسم یاد بود یک دیوان نفیس 

حافظ و تابلویی از این خبرنگار به وی اهدا شد. 

شناسایی ۱۲ بیمار پروانه ای
 در خراسان جنوبی

صدا و سیما- 12 بیمار مبتال به بیماری پوستی 
EB)پروانه ای( از ابتدای مهر امسال در خراسان 
بیماریهای  اداره  رئیس  شد.  شناسایی  جنوبی 
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت 
گفت: این بیماری پوستی به دو صورت ژنتیکی و 
اکتسابی است که ژنتیکی در نوزادان و اکتسابی به 
دلیل عوامل محیطی در بزرگساالن بروز می کند.
هادی دهقانی با بیان اینکه شدت این بیماری در 
افزود: به دلیل نقص سیستم  افراد متقاوت است 
ایمنی و شدت وابستگی ژن غالب یا مغلوب به پدر 
و مادر بروز این بیماری متفاوت است که ممکن 

است مالیم یا کشنده باشد.
 
۸7 طرح هادی روستایی
 در استان بازنگری شد

با  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  تسنیم-مدیرکل 
استان  در  واحد مسکن شهری  اینکه 2۴۴  بیان 
در  هادی  طرح   8۷ گفت:  است  واگذاری  آماده 
است.علی اصغر  شده  بازنگری  استان  روستاهای 
آسمانی مقدم  اظهار کرد:در خراسان جنوبی 988 
افزود:  دارد.وی  وجود  خانوار   20 باالی  روستای 
تاکنون برای ۷2 روستای زیر 20 خانوار در استان 
از  فزود:  است.وی  شده  تهیه  هادی  طرح   نقشه 
استان  خانوار   20 باالی  روستاهای  مجموع 
تهیه و  را  برای 862 روستا طرح هادی  تاکنون 

مطالعات آن انجام و تعیین نقشه شده است.

در  تقوایی  غالمعلی  شهید  فرهنگی  سنگر   *
فردوس به بهره برداری رسید.

*  نماز طلب باران در آرین شهر اقامه شد.
* معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی از 
خرید 190 تن پنبه به صورت تضمینی از کشاورزان 
خبر داد و گفت: خرید محصوالت تا 1۷ دی ادامه دارد.
از  اجتماعی  آسیب های  علمی  دبیرخانه  رئیس   *
برگزاری نشست علمی، تخصصی “چالش های زندگی 
بانوان خانه دار” در جهاد دانشگاهی  استان خبر داد.

خراسان  در  قاچاق  دام  های  محموله  توقیف   *
جنوبی 6۴ درصد افزایش یافت.

فجر«  دهه  در  »مساجد  کارگاه  آموزشی   * 
در بیرجند برگزار می شود

اخبار کوتاه

جذب 70 میلیارد تومان اعتبار برای فرودگاه بین المللی بیرجند
کاری-مدیر کل فرودگاه های استان خراسان 
جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا از اتمام حداقل 
با اعتبار باالی 200 میلیون ریال  ۷0 پروژه 
و  داد  خبر  استان  در  خود  فعالیت  شروع  از 
افزود: پروژهای احداث ترمینال جدید فرودگاه 
بیرجند و نصب سامانه راداری شرق کشور از 
انجام  برای  که  است  هایی  پروژه  بزرگترین 
بالغ بر ۷0 میلیارد تومان جذب  آن اعتباری 
مورد سامانه  در  است.هادی سالمی  گردیده 
رادار شرق کشور عنوان کرد:  نصب سامانه 
تکمیل  هدف  با  جنوبی  خراسان  در  راداری 
پوشش راداری شرق کشور و حذف نقاط کور 
موجود، اعالم و به تایید مدیرعامل و هیات 
شهرستان  باقران  ارتفاعات  و  رسید  مدیره 
موقعیت  و  کامل  پوشش  دلیل  به  بیرجند 
برای  نهایی  به عنوان گزینه اصلی و  عالی، 

نصب سامانه معرفی گردید.
سامانه  این  وظیفه   کرد:  اظهار  سالمی 
بر  نظارت  و  کنترل  راهبردی،  و  حساس 
کلیه پروازهای عبوری و ارتقا سطح ایمنی و 
استانداردهای راه های هوایی کشور می باشد 
که با نصب و راه اندازی آن، محدوده شرق 
کشور از مشهد تا ایرانشهر و از مرز افغانستان 
تا نزدیکی یزد تحت پوشش و نظارت کامل، 

قرار خواهند گرفت.
مدیر کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
افزود: ان شاا... با احداث ساختمان ایستگاه، بر 

روی ارتفاعات مذکور و تکمیل مقدمات الزم، 
پیش بینی می گردد این سامانه حیاتی و مهم، 
ابتدایی سال 1398، نصب و  در شش ماهه 

عملیاتی گردد.
سالمی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز این پروژه 
نیز بالغ بر 350 میلیارد ریال بوده که از محل 
ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت  داخلی  منابع 

هوایی ایران تامین خواهد شد.

ترمینال  پروژه های  مورد  در  هادی سالمی 
نیز گفت:  بیرجند  المللی  بین  جدید فرودگاه 
در خراسان جنوبی در سال 1393 و تصدی 

مسئولیت فرودگاه های استان ضمن بررسی 
مشکالت موجود،کمبود شدید فضای ترمینال 
فرودگاه بیرجند، به عنوان یکی از ضعف ها و 
نواقص ساختاری، احصا و شناسایی شد و از 
همان زمان پیگیری توسعه ترمینال موجود در 
دستور کار قرار گرفت به همین منظور گزارش 
توجیهی فنی-اقتصادی تهیه و مراتب جهت 
 اخذ مجوزهای الزم برای شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران ارسال گردید.وی تاکید 
و  حیاتی  پروژه  این  ها   رایزنی  از  کرد:پس 
از  را  احداث  و  مطالعه  مجوز  توانست  مهم 

هیات مدیره شرکت اخذ نماید و این مجوز 
که طی دو مرحله اخذ گردید شامل مطالعه 
و احداث ترمینال خارجی و همچنین توسعه 
ترمینال  کامل  بهسازی  و  داخلی  ترمینال 
موجود می باشد که هم اکنون هردو پروژه در 
 فاز مطالعاتی قرار دارد.مدیر کل فرودگاه های
استان افزود: پروژه ترمینال خارجی به متراژ 
 5 برای  و  مطالعه  با  و  مربع  متر  هزار   10

داشته  احداث  احداث  مجوز  مربع  متر  هزار 
 3500 متراژ  با  داخلی  ترمینال  پروژه  و 
گذراند. می  را  مطالعاتی  فاز  مربع  متر 

پروژه  زنی  اعالم خبر کلنگ  سالمی ضمن 
توسعه ترمینال تا پایان سال جاری گفت: با 
پیگیری ها و رایزنی های انجام گرفته اعتبار 
مورد نیاز این پروژه مهم که حدود 35 میلیارد 
تومان برآورد می گردد، از محل منابع داخلی 
ایران  هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  شرکت 
تامین و به امید خدا تا پایان سال جاری وارد 
شد.هادی سالمی ضمن  خواهد  اجرایی  فاز 
استان  نمایندگان  و  استاندار  از  درخواست 
و  حمایت  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پیگیری از طریق ساز و کارهای موجود خاطر 
نشان کرد: فرودگاه بیرجند به عنوان یکی از 
بهترین مبادی ورودی و خروجی استان محل 
تردد مقامات ارشد کشوری و لشکری،سرمایه 
گذاران و مردم شریف استان بوده که بدیهی 
با  تطابق  عدم  ضمن  موجود  وضع  است 
استاندارها در شان خراسان جنوبی نمی باشد 
لذا ضروری است با پیگیری کلیه ظرفیت ها و 
موانع برطرف و زمینه جهت تسریع در اجرایی 

شدن این پروژه مهم و حیاتی فراهم گردد.
)Ava.news12@gmail.com(

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی خواستار تالش هرچه بیشتر ادارات به 
منظور جذب تسهیالت برای ایجاد اشتغال پایدار 
در شهرستان ها شد.به گزارش مهر سنجری 
بشرویه  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  کمیته  در 
بیان کرد: باتوجه به اینکه در بشرویه صنعت 
مادر وجود ندارد، اگر به دنبال ایجاد اشتغال و 
تولید هستیم بایدی در راستای اعطای مجوز 
و تسهیالت برای مشاغل خانگی تالش جدی 
وجود  با  کرد:  اظهار  باشیم.وی  داشته  تری 
اشتغال در  استان 35 درصد  خشکسالی ها در 
حوزه کشاورزی بوده، در صنعت فرش نیز بیش 
ظرفیت های  البته  و  داریم  بافنده  هزار  از 50 
بسیار خوبی در حوزه گردشگری، بوم گردی و 
کویرنوردی در استان ما وجود دارد.سنجری بیان 
کرد: در استان 6 ظرفیت اولویت دار را در بحث 
پیگیری مباحث اشتغال داریم که شامل تولید، 
بسته بندی، فرآوری محصوالت کشاورزی به 
صورت کلی، حمل و نقل و ترانزیت و فناوری 

رفاه  و  کار  تعاون،  است.مدیرکل  اطالعات 
اجتماعی  گفت: نداشتن پروازهای مرتب، نبود 

ریل و قطار و حمل و نقل مناسب مشکلی عمده 
در استان به منظور دوری از بازارهای مرکزی 
است که نمی توان مواد اولیه را به خارج از استان 
فرستاد و یا اینکه امکان تامین مواد اولیه برای 
کارگاه ها و کارخانه های تولیدی ما مشکل است.

وی گفت: فناوری اطالعات از طرح های اولویت 
دار ما است و با توجه به اینکه امروز یکی از 

بحث  داریم  استان  سطح  در  که  مشکالتی 
دسترسی به بازار و دوری از بازارهای فروش 
محصوالت است اما بستر فناوری اطاعات در 
بخش های مختلف به ویژه تجارت الکترونیک 
و  معرفی  به  توجهی  شایان  کمک  می تواند 

دسترسی بازارها کند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: در راستای 
توسعه فناوری اطالعات که حتی بیشتر از ریل 
و حمل و نقل ارزش دارد باید تالش بیشتری 
انجام شود.وی با اشاره به اینکه اعتبارات حوزه 
و  موجود  طرح های  در  گردش  در  سرمایه 
وجود  پرداخت  قابل  منابع  ایجادی  طرح های 
دارد گفت: در شهرستان بشرویه ۴ میلیارد و 
900 میلیون تومان اعتبارات ابالغی است که 
مسئوالن باید تسهیالت را در شش مورد اولویت 
دار طبق مزیت و ظرفیت های که در توسعه و 
سرمایه در گردش پرداخت کنند.سنجری اظهار 
کرد: تفاوت این منابع این است که 5 درصد 
به دلیل محرومیت شهرستان از سود تسهیالت 
بانکی را دولت یارانه سود پرداخت می کند یعنی 
تسهیالتی که برای خرید کامیون یا اتوبوس یا 
شود  پرداخت  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
به جای سود 18 درصد با سود 13 درصد در 
این شهرستان می تواند پرداخت شود. مدیرکل 

جنوبی  خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
گفت: اعتبارات در استان در مجموع 151 میلیارد 
تومان است و از این ظرفیت باید استفاده شود 
که در شهرستان بشرویه در حوزه اشتغال خرد 3 
میلیارد و ۴80 میلیون تومان امسال اعتبار داشته 
که در حوزه بهزیستی، کمیته امداد و صندوق 
بشرویه  فرماندار  است.  بوده  امید  کارآفرینی 
همکاری  بودن  کم  عدم  دلیل  به  گفت:  نیز 
برخی دستگاه های اجرایی استانی در بعضی از 
پروژه ها اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان به کندی صورت می گیرد. زمان 
زاده اظهار کرد: برخی از ادارات برای اعطای 
تسهیالت حتی در مبالغ پایین نیازمند تاییدیه 
کارشناسان استانی هستند که ارجاع پرونده و 
بررسی آن در استان بازه زمانی طوالنی را گاها 
طی می کند.  مدیرکمیته امداد امام خمینی)ره( 
بشرویه از جذب 53 درصدی اعتبارات ابالغی 
در خصوص ایجاد و توسعه اشتغال توسط کمیته 

امداد امام خمینی)ره( این شهرستان خبر داد.

تبلیغات  هماهنگی  مقدم-شورای  دادرس 
پی موج سواری  در  اسالمی خراسان جنوبی 
عناصر معاند و خارج نشین بر مطالبات مردم 
مقدسات،  به  توهین  و  هنجارشکنی ها  و 
اطالعیه فراخوان عمومی صادر کرد. شورای 
جنوبی  خراسان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
طبق اطالعیه ای اعالم کرد راهپیمایی مردم 
بیرجند در محکومیت موج سواری بر مطالبات 
مردم، هنجارشکنی و توهین به مقدسات اخیر، 
از  ساعت 9:30 صبح  دی  پنجشنبه 1۴  روز 
میدان شهدا برگزار می شود. در این اطالعیه 
در  کشور  در  اتفاقاتی  متاسفانه  است:  آمده 
حال رخ دادن است و با استفاده از احساسات 
دشمنان  و  می شود  سواری  موج  مردم  پاک 
همیشگی اسالم و ایران، در رأس آنان آمریکا 
خون  و  کودک کش  اسرائیل  پیشه،  جنایت 
آشام، عربستان خبیث و سایر مستکبرین عالم 
حمایت ها و هدایت های همه جانبه و بی دریغ 
خویش را از این ناآرامی ها و آشفتگی ها شروع 
کرده اند که این نشان از پشت پرده ای وسیع در 

این خصوص بوده و باید با لحظه شناسی و 
حضور به موقع مردم در صحنه خنثی شود و 
مسئولین نیز با تدبیر و تمام توان سعی در حل 
مشکالت مردم داشته باشند تا اجازه سواستفاده 
به دشمنان داده نشود.مردم بصیر، دین مدار و 
والیتمدار استان خراسان جنوبی همراه با سایر 
هموطنان در پاسخ به آشوب های کور چند شب 
خلق  برای  خروشان  سیلی  همچون  گذشته، 
تابلوی زیبای همدلی، عزت و وحدت ملی در 
مسیر حفظ نظام و انقالب و حمایت از والیت 
به صحنه خواهند آمد تا این بار هم تجلی شور 
و شعور همیشگی شان را به جهانیان نشان 
دهند.شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
با اشاره به توطئه جدید آمریکایی- صهیونیستی 
در توهین به مقدسات و تحمیل خسارت های 
جانی و مالی، از عموم مردم انقالبی و همیشه 
در  تا  کرد  دعوت  جنوبی  خراسان  در صحنه 
راهپیمایی حضور یافته و تجدید میثاقی دوباره 
داشته  رهبری  و  انقالب  امام،  آرمان های  با 
باشند و باری دیگر با حضور منسجم و انقالبی 

خویش جواب ساختارشکنان و دشمنان داخلی 
و خارجی را داده و تودهنی محکمی به سران 
آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان، 

به  بزنند و  استکبار جهانی  سلطنت طلبان و 
مشکالت  علیرغم  که  دهند  نشان  جهانیان 
تا  دارد  وجود  آنان  زندگی  در  که  اقتصادی 

پای جان و تا آخرین قطره خون در حفظ و 
پاسداشت قرآن، اسالم، نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران و شهدا خواهند ایستاد.

تجارت الکترونیک راه میان بُر دسترسی به بازار 

راهپیمایی مردم بیرجند در محکومیت هنجارشکنان، ۱۴ دی  برگزار می شود

برای  گفت:  بیرجند  مقدم-شهردار  دادرس 
نخستین بار طرح برون سپاری صدور پروانه 
های ساختمانی در این شهر به دفاتر خدمات 
شهر واگذار می شود. جاوید روز سه شنبه در 
جمع مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی 
افزود:  و درآمد شهرداری منطقه دو بیرجند 
های  درخواست  کلیه  طرح  این  اجرای  در 
تا  ابتدا  از  شهرسازی  حوزه  در  شهروندان 
پروانه،  اخذ  انتها شامل خدمات شهرسازی، 
دفتر  این  توسط  استعالمات  و  کار  پایان 
بررسیها  داشت:  اظهار  شود.وی  می  انجام 
برون  سمت  به  شهرداریها  دهد  می  نشان 

سپاری گام برداشتند و اجرای این طرح می 
تواند شاخص های تدوین شده را ارتقاء دهد.
ترین  شریف  اینکه  بیان  با  بیرجند  شهردار 
درآمد  و  شهرسازی  حوزه  در  جامعه  افراد 
کارشناسان  از  هستند  فعالیت  به  مشغول 
و  مطلوب  پاسخگویی   : خواست  حوزه  این 
کار خود  در سرلوحه  را  ارباب رجوع  تکریم 
ها،  ظرفیت  اکنون  افزود:  دهند.جاوید  قرار 
قانون تدوین شده و تجهیزات بسیار زیادی 
مناطق  کارشناسان  و  مدیران  اختیار  در 
جهت  در  باید  که  دارد  قرار  بیرجند  شهری 
گرفته شود. بهره  آن  از  رضایت شهروندان 

وی تاکید کرد: مدیران و کارشناسان حوزه 
پاسخگویی  برای  بیشتری  زمان  شهرسازی 
های  شاخص  تا  بگذارند  شهروندان  به 
یابد.شهردار  ارتقاء  مناطق  شده  تدوین 
درصد   80 ۷0تا  اینکه  به  اشاره  با  بیرجند 
درآمد شهرداریها از عوارض ساختمانی است 
افزود: در حوزه شهرسازی بیشترین دغدغه 
عوارض  این  وصول  چگونگی  کارشناسان، 

قانونی است.
های  حوزه  کارشناسان  نشست  این  در 
تنگناهای  و  مشکالت  درآمد  و  شهرسازی 

فراروی این حوزه ها را تشریح کردند.

  صدور پروانه ساختمانی در بیرجند به بخش خصوصی واگذار می شود
عکس:رضایی

عکس:رمضانی
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحابوا و تصافُحوا و ال تحاشموا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را 
بفشارید و به هم خشم نگیرید.    )بحاراالنوار،ج78،ص 347(

با حضور  مشاور مدیرعامل شرکت توانیر انجام شد

بهره برداری از پروژه برق رسانی روستای چاه عشایری شهید عباس حسینی 

به روستای چاه عشایری شماره 4 شهید عباس حسینی  پروژه برق رسانی 
شهرستان سربیشه در مراسمی با حضور امام جمعه درح، نماینده مردم سربیشه 
سربیشه،  کشور،فرماندار  روستایی  برق  طرح  مجری  مجلس،  در  نهبندان  و 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی و جمعی از مسئولین استانی 

و شهرستانی به بهره برداری رسید.
وجود ۵۷ هزار روستای برق دار در کشور

مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری طرح برق روستایی کشور از وجود ۵۷ 
هزار روستای برق دار در کشور خبر داد و گفت: امسال 4۰۰ روستا در کشور برق 
رسانی می شود. مهندس ولی الدین مصلحتی شریبانی در این مراسم اظهار کرد: 
در حال حاضر ۵۷ هزار روستا در کشور از نعمت برق برخوردار شدند. وی افزود: 
در این راستا در کشور روستای باالی ۱۰ خانواری که از نعمت برق برخوردار 
نباشد، وجود ندارد مگر جاهایی که دارای مشکالتی اعم از عدم اخذ کد روستا و 

سایر مشکالت باشد. 
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در زمان جنگ نیز برق رسانی به 
روستاها انجام شده است، بیان کرد: امروز نیز وضعیت ما خوب است و مشکلی 

برای برق رسانی روستایی نخواهیم داشت.
مصلحتی از شناسایی 4۰۰ روستای کشور در سال جاری در بحث برق رسانی 
خبر داد و تصریح کرد: این روستاها به دلیل نداشتن کد روستایی و واقع شدن 
در مناطقی که معارض داشته و جاده نداشتند در برنامه نبودند که با رفع این 
موانع در موافقت نامه قرار گرفتند و برق دار می شوند. وی از برق رسانی این 
4۰۰ روستا در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: درحال حاضر ۳۰ درصد 
جمعیت در روستاها هستند و رشد جمعیت در روستاها باالست بنابراین در برخی 
روستاها و مناطق که رشد جمعیت  به ۱۰ خانوار برسد ما موظف هستیم آنان 

را برق دار کنیم.

 مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و مجری طرح برق روستایی کشور یادآور شد: 
همچنین در این راستا اگر جمعیت روستایی زیر ۱۰ خانوار باشد اما زیر شبکه باشد 
 برق رسانی به این روستاها بدون نگاه کردن به بحث اقتصادی و خانوار انجام می شود.
مصلحتی با اشاره به میزان اعتبار هزینه شده برای برق رسانی به 4۰۰ روستا در 
کشور تصریح کرد: در مجموع برای برق رسانی به این 4۰۰ روستا، ۹۰ میلیارد 
تومان اعتبار هزینه خواهد شد. وی به برق رسانی روستاهای خراسان جنوبی اشاره 
کرد و اظهار کرد: در خراسان جنوبی نیز روستایی که به معنای واقعی بدون برق 
باشد، وجود ندارد مگر روستاهایی که مشکل قانونی دارند و مشکل آنان در حال 
برطرف شدن است. مصلحتی با بیان اینکه امسال ۹ روستا در خراسان جنوبی 
در موافقت نامه برق رسانی بوده است، افزود: از این تعداد ۶ روستا همزمان امروز 
در حال انجام است که تا چند روز آینده به اتمام می رسد و ۳ روستای باقی 
مانده تا پایان دی ماه برق دار خواهد شد. مصلحتی با بیان اینکه برخی روستاها 
از طریق انرژی نو برق رسانی می شود، اظهار کرد: در خراسان جنوبی نیز تاکنون 
 ۱4 روستا از طریق انرژی نو برق دار شده که رقم خوبی در این استان است. 
وی با بیان اینکه باید از فرصت ها استفاده کنیم و در جهت خدمت رسانی به 
مردم گام برداریم، خاطرنشان کرد: امید است روزی برسد که در کشور مشکل 

آب و برق نداشته باشیم.
 ۹ روستا در خراسان جنوبی برق دار می شود

با بیان اینکه تمام  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نیز 
روستاهای باالی ۱۰ خانوار  خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردار شدند، گفت: تا 
 پایان دی ماه امسال ۹ روستا در خراسان جنوبی از نعمت برق برخوردار می شود.

مهندس محمد ابراهیم شرکاء در این مراسم با اشاره به پانل های خورشیدی 
نیرو  وزارت  آن  از  استفاده  و  خورشیدی  های  پانل  بحث  در  کرد:  اظهار 
انجام  گذاران  سرمایه  برای  ساله   ۲۰ تضمینی  خرید  و  گذاشته   تسهیالتی 

متقاضی  افراد  تعداد  جنوبی  خراسان  در  راستا  این  در  افزود:  وی  شود.  می 
زیادی وجود دارد که پروژه برخی از متقاضیان به مرحله بهره برداری رسیده 
توزیع  شرکت  مدیرعامل  است.  شده  منعقد  نیز  تضمینی  خرید  قرارداد  و 
تاکنون حدود ۱4۰  امسال  ابتدای  از  بیان کرد:  برق خراسان جنوبی  نیروی 
 میلیون تومان بابت خرید برق از سرمایه گذاران به آنان پرداخت شده است.
شرکاء تصریح کرد: در کل استان میزان موافقتی که در بحث احداث نیروگاه برای 
سرمایه گذاران صادر شده ۲۵۰ مگاوات است که در این راستا برخی در دست 
اقدام و برخی به اتمام رسیده است. وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی متوسط 
فروش انرژی برق ۷۰ تومان است، خاطرنشان کرد: در این راستا افرادی که از 
پانل خورشیدی استفاده می کنند هزینه برق خریداری شده از آنان ۸۰۰ تومان 
است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی به انشعاب برق مناطق 
 عشایری اشاره کرد و یادآور شد: هزینه فروش انشعاب برق در شهرستان ها
بالغ بر ۲ میلیون تومان است در حالی که این هزینه در روستاها ۵۰۰ هزار 
از  شهری  جامعه  به  نسبت  روستاییان  اینکه  بیان  با  شرکاء  است.  تومان 
انشعابات  فروش  هزینه  این  شد:  یادآور  هستند،  برخوردار  تخفیف   ۱/4 
 برای روستاییان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد به صورت رایگان است.
وی ضمن تاکید بر رعایت  نکات ایمنی در استفاده از برق و وسایل برقی افزود: 
برق نعمتی است همان گونه که بسیار خوب است یک قاتل نیز محسوب می شود 
بنابراین باید عالوه بر رعایت ایمنی، سیم کشی منازل هم توسط افراد ماهر انجام 
شود و همچنین باید در بحث استفاده از وسایل برقی دقت الزم صورت گیرد که 

این نعمت باعث خطر برای روستاییان نشود.
برق رسانی به 16 روستای سربیشه

فرماندار شهرستان سربیشه نیز در این  مراسم اظهار کرد: نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در برهه های مختلف و در 4 سال اخیر خدمات بسیاری ارائه کرده است. 

فالحی افزود: در خراسان جنوبی خدمت رسانی در فواصل و مسیرهای طوالنی 
انجام می شود و این امر کار خدمت رسانی را برای دولت و نظام سخت می 
کند. فرماندار شهرستان سربیشه با بیان اینکه خراسان جنوبی با وسعتی که 
دارد برای برق دار کردن روستاها کیلومترها مسیر باید طی شود، بیان کرد: 
میزان عالقه مندی مردم به نظام باعث می شود مسئوالن خود را موظف به 

خدمتگزاری بدانند. 
فالحی به اجرای پروژه برق رسانی چاه عشایری شماره 4 اشاره و تصریح کرد:  
برای اجرای این پروژه ۸۸۰ متر خط فشار ضعیف، ۱۲۰ متر خط فشار متوسط 
و یک دستگاه ترانس استفاده شده است. وی اعتبار هزینه شده برای اجرای 
این پروژه را ۸4۰  میلیون ریال عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تعداد جمعیت 
برخوردار این پروژه ۲۵ خانوار است. فرماندار شهرستان سربیشه با اشاره به 
اقدامات دولت تدبیر و امید یادآور شد: در دولت تدبیر و امید در شهرستان 

سربیشه ۱۶ روستا با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال برق رسانی شد. 
خدمات زیادی به این منطقه محروم ارائه شده است

امام جمعه بخش درح نیز در این مراسم با اشاره به توزیع بسته های تحصیلی 
 توسط مجری طرح برق روستایی کشور اظهار کرد: پیامبر اکرم )ص( فرموده اند
 باالترین اعمال این است که شادی را به مردم هدیه دهیم و چه شادی باالتر از 
 خدمت خالصانه به مردم است. حجت االسالم راستگو  استفاده از پانل های خورشیدی

توسط مردم و خریداری برق توسط وزارت نیرو را درآمد خوبی برای مردم 
دانست و افزود: در این راستا نیروگاه های بزرگ خورشیدی را نیز می توان 
پوشش داد. وی با بیان اینکه در بحث پتانسیل بادی نیز بیش از ۱۸۰ روز در 
سال در این منطقه باد وجود دارد که در این راستا نصب توربین های بادی 
درآمد خوبی برای این منطقه دارد، گفت: مناطق مرزی پیشانی جمهوری 

اسالمی است که باید حفظ شود.

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: 32226۷4۹-3222226۵

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی در پی موج سواری عناصر معاند و خارج نشین بر مطالبات مردم و هنجار شکنی ها و توهین به مقدسات،  اطالعیه فراخوان عمومی صادر نمود.
در این اطالعیه آمده است: متاسفانه اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است و با استفاده از احساسات پاک مردم موج سواری می شود و دشمنان همیشگی اسالم و ایران، در رأس آنان آمریکای جنایت پیشه، 
اسرائیل کودک کش و خون آشام، عربستان خبیث و سایر مستکبرین عالم حمایت ها و هدایت های همه جانبه و بی دریغ خویش را از این ناآرامی ها و آشفتگی ها شروع نموده اند که این نشان از پشت 
پرده ای وسیع در این خصوص بوده و باید با لحظه شناسی و حضور به موقع مردم در صحنه خنثی گردد و مسئولین نیز با تدبیر و تمام توان سعی در حل مشکالت مردم داشته باشند تا اجازه سوء استفاده 

به دشمنان داده نشود.

   روابط عمومـی شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسالمی خـراسان جنوبـی  

راهپیمایی مردم بیرجند در محکومیت موج سواری بر مطالبات مردم، هنجارشکنی و توهین به مقدسات اخیر 
روز پنجشنبه 14 دی برگزار می شود

مردم بصیر، دین مدار و والیتمدار استان خراسان جنوبی همراه با سایر هموطنان در پاسخ به آشوب های کور چند شب گذشته، همچون سیلی خروشان 
برای خلق تابلوی زیبای همدلی، عزت و وحدت ملی در مسیر حفظ نظام و انقالب و حمایت از والیت به صحنه خواهند آمد تا این بار هم تجلی شور و شعور 

همیشگی شان را به جهانیان نشان دهند. 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان با اشاره به توطئه جدید آمریکایی- صهیونیستی در توهین به مقدسات و تحمیل خسارت های جانی و مالی، از عموم 
مردم انقالبی و همیشه در صحنه خراسان جنوبی دعوت کرد در راهپیمایی روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعت 9:30 صبح که از میدان شهدا به 
سمت میدان ابوذر برگزار می گردد حضور یافته و تجدید میثاقی دوباره با آرمان های امام، انقالب و رهبری نمایند و باری دیگر با حضور منسجم و انقالبی 
خویش جواب ساختارشکنان و دشمنان داخلی و خارجی را داده و تودهنی محکمی به سران آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان، سلطنت طلبان 
و استکبار جهانی بزنند و به جهانیان نشان دهند که علیرغم مشکالت اقتصادی که در زندگی آنان وجود دارد تا پای جان و تا آخرین قطره خون در حفظ و 

پاسداشت قران، اسالم، نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و شهدا خواهند ایستاد.

سجادشهر - حاشیه میدان دوم

در خـدمت شمـا


