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سرمقاله

حجاب یک
 ارزش انسانی است
* امین جم

در سالهاي اولیه حکومت رضاشاه پیش از سفر وي به 
ترکیه تالشهايي برای عادي رواج بي حجابي انجام 
گرفت. به نوشته روزنامه ملیت شاه ايران در 4 شهريور 
1310شمسی، نزديک به  ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

 انتظارات متقابل  مردم و پلیس در استان
 تحلیل های مردم در جامعه ، بر خالف آنچه که تصور می شود از بسیاری از نگاه های کارشناسی ،  مستند تر و به واقعیت های
 موجود نزديک تر است . روزنامه آوا  برای روشن تر شدن ابعاد مختلف انتظارات متقابل مردم و پلیس راهنمايی و رانندگی  
از يکديگر به جمع شهروندان و همچنین به سراغ رئیس پلیس راهور مرکز استان رفته است  ... ) مشروح در صفحه 3 و 4 (

استاندار خراسان جنوبی :

هنرمندان صنایع دستی از 
معافیت مالیاتی و حمایت اتاق 
بازرگانی برخوردار می شوند

 استاندار عنوان کرد: فعاالن و هنرمندان صنايع دستي 
هاي در شرکت  خود  کار  ادامه  در صورت   استان 
در  موسسات  گونه  اين  اندازي  راه  و  بنیان  دانش 
استان مي توانند از امکانات و تسهیالتي همچون 

معافیت مالیاتي و نیز حمايت   ...  ) مشروح در صفحه ۷ (

بازدید فرمانده ارشد آجا و شهردار بیرجند
از پروژه  مسکونی ۱۵۰۰ واحدی ارتش

صفحه  ۸

عکس : طحان 

زباله گرد  های شهر
شاغل می شوند

در صورت تصویب واگذاری بازیافت زباله ها
به بخش خصوصی در شورای شهر بیرجند ؛

 صفحه ۷ 

کالهبرداری و سوء استفاده 3۰۰ میلیون تومانی از مدارک دانشگاهی/  ابالغ 53 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال پایدار به بخش کشاورزی/  ظرفیت های بالقوه استان برای  ایجاد مرکز درمانی بین المللی/ آسمان استان برفی می شود  /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

نقوی حسینی:
 هر کسی راه خود را از ولی فقیه 

جدا کند، یا حصرنشین می شود یا بست نشین

محمدهاشمی رفسنجانی : 
دولت آقای روحانی

 نمی تواند معجزه کند

محسن رضایی: 
حوادث اخیر با  طراحی سی آی ای 

و برادر زن صدام رخ داد

مسیح مهاجری:
 برخی از خاطرات 

آیت ا... هاشمی می ترسند

نمایندگی برندهای معروف غذایی و بهداشتی تعداد معدودی 
موزع ، راننده و بازاریاب با روابط عمومی باال و تجربه کاری 

برای الین جدید استخدام می نماید. 

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش شرقی 3، آخرین واحد

تلفن: 05632255724-6
همراه: 09339615752

شرکت سراسری پخش گستـر
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جناب آقای غالمرضا هوشیار افین
انتخاب مجدد و شایسته  جناب عالی را به 

عضویت شورای اسالمی استان خراسان جنوبی 
تبریک می گوییم.

موفقیت و توفیق خدمت بیشتر شما را از خداوند متعال خواستاریم.
جمعی از اهالی روستای هدف گردشگری افین

کاشـی فـرزاد لوح زرینی در صحنه اقتصاد استان است که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد 
بیش از هزار خانواده در خراسان جنوبی داشته و دارد. امروز افتخار 

صادر کننده نمونه خراسان جنوبی 
مدال ارزشمند دیگری است که بر سینه تک تک اعضای این خانواده بزرگ

 آویخته شده، این موفقیت را خدمت شما و خانواده محترم تان  تبریک عرض نموده 
و از خداوند منان برایتان توفیق بیش از این آرزومندیم.  

مدیران و کارکنان کاشی فرزاد

جناب آقای حاج 
علی اکبر فالحی

به یک نفر ویزیتور )آقا( با تجربه در پخش مواد غذایی 
نیازمندیم.    تلفن تماس: 09151613526

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

 شـادروان بـرات ا... جنـاغی
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم 

امروز یکشنبه 96/1۰/1۷ ساعت 15 الی 16 از محل غسالخانه
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده مرحوم

جنـاب آقـای محبـی 
مدیرکل محترم  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی

جنـاب آقـای  بهـاری
 مدیرکل محترم روابط عمومی استانداری

سرکار خانم سـاالری  مدیرعامل محترم خانه مطبوعات
و همه عزیزانی که با ارسال پیام ، تماس تلفنی و حضوری از اینجانب عیادت نموده

 و باعث دلگرمی ام شدند، صمیمانه سپاسگزارم.

نسرین کاری - خبرنگار و فعال اجتماعی
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ممنوعیتپرداختخارجازصورتحسابدربیمارستانها

ایسنا - دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم اجرای قانون در واحدهای بهداشتی و درمانی، یادآور 
شد: از نظر وزارت بهداشت، هرگونه دریافت و پرداخت خارج از صندوق بیمارستان ها، ممنوع و تخلف است و این تخلف برای 

بیمارستان های خصوصی، دولتی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح تفاوتی ندارد.

سرمقاله

حجاب یک
 ارزش انسانی است
*امین جم

از  نفر  پانصد  به  نزدیک   ) از صفحه 1   ادامه سرمقاله    (

ایراني را به دربار دعوت کرد و پس  خانم هاي 
خود  چادرهاي  تا  خواست  آنان  از  نصیحت  از 
پذیرفتند.  را  شاه  فرمان  نیز  آنان  و  بردارند؛  را 
1313ش/1634م  سال  در  رضاشاه  مسافرت 
و  روحیات  در  نیز  را  عمیقي  تغییرات  ترکیه  به 
زنان  درباره  الخصوص  علي  وی  هاي  سیاست 
تحت  آورد. رضاخان که شدیداً  بوجود  و حجاب 
در  بود  قرارگرفته  ترکیه  زنان  حجابي  بي  تاثیر 
کشف  فرمان  1314ش/ژانویه1935م  دي    17
و  ها  جشن  و  مجالس  کرد.  صادر  را  حجاب 
شهرهاي  بعد  و  تهران  در  برپاشد،  سخنراني 
شمال و سپس سایر شهرها در راه کشف حجاب 
و  مردم  های  گرفت.مخالفت  انجام  اقداماتي 
وقایع  و  1320ش/1941م  شهریور  تا  روحانیون 
از جمله کساني  ادامه داشت.  جنگ جهاني دوم 
حفظ  برای  دوران  این  در  فراواني  تالش  که 
اسالم چه در برابر رضاشاه و چه در برابر استعمار 
در دو کشور عراق و ایران نمود، آیت ا... سید ابو 
درآن  شیعه  بزرگ  مراجع  از  اصفهاني  الحسن 
زمان است. رضاشاه سعي کرد تا با کنار گذاشتن 
اسالم، ایران را به یک کشور غرب زده و نوگرا که 
خودش ترسیم کرده بود، تبدیل نماید. رضاشاه آداب 
مذهبي را خالف تجدد مي دانست و لباس مذهبي 
را خالف رویه مملکت شناخت. محاکم شرعي را به 
محاکم رسمي تبدیل کرد و کم کم روحانیون را از 
امور آموزشي و حقوقي کنار گذاشت رضاشاه که از 
سوابق مبارزات روحانیون در نهضت هاي تنباکو و 
مشروطیت آگاهي داشت و کوشش مي کرد براي 
پیشبرد اهداف خود دیگر مجالي به دخالت آنان در 
از  دین  جدایي  که  بود  این  و  نشود  داده  سیاست 
سیاست را  اصلی مسلم در حکومت خود قرار داد. 
دستور کشف حجاب تا سال ها باعث شده بود زنان 
از خانه خود  برای حفظ حجاب خود حتی  مومن 
بیرون نیایند.در زمان محمدرضا شاه سخت گیری 
اما گرایش به بی  ها نسبت به حجاب کمتر شد 
حجابی عمال کلید خورده بود و در عمل مدارس 
تلویزیون  ،محتوای کتابها  ،برنامه های  مختلط  
حجابی   بی  ترویج  جهت  در  سینمایی  وفیلمهای 
فعالیت می کردند. از آن زمان برخی در پی ساخت 
عقبه ای فرهنگی و تاریخی برای کشف حجاب در 
ایران شدند و داستان ها ، شعر ها واثار متعددی  
به بهانه  آزادی زنان  از طریق بی حجابی منتشر 
شد.این  همه در حالی . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل  ( 

) ادامه سرمقاله  ( بود که زنان ایرانی حتی قبل از اسالم 

نیز به نوعی حجاب داشتند و در هیچ یک از آثار یا 
نوشته های تاریخی،نشانی از بی حجابی زنان دیده 
نمی شود.در سنگ نگاره هایی که از تخت جمشید 
به جا مانده است،شمایل هیچ زنی وجود ندارد و حتی 
مردان با پوشش خاص و لباس های بلند  دیده می 
شوند.این درحالی است که همزمان در مجسمه های 
رومی  زنان به صورت برهنه به نمایش درآمده اند که 
در ایران باستان چنین نگاهی از اساس به زن وجود 
نداشته است . طی سالهای اخیرتحت تاثیر فرهنگ 
وارداتی گاه از طرف برخی روشن فکر نما ها این 
نکته مطرح می شود، که حجاب زن را مخالفت و 
در تضاد با آزادی و استقالل وی است این جماعت 
حجاب را مانع از پیشرفت و حتی در مواردی مانع 
توسعه فرهنگی جامعه می دانند. درحالی که موفقیت 
زنان ایرانی در عرصه های گوناگون علمی بارعایت 
حجاب شاهد بطالن چنین ادعایی بوده است .  بانوانی 
که با حجاب حتی در مسابقات گوناگون ورزشی بین 
المللی شرکت کرده و مقام های مختلفی نیز بدست 
می آوردند.در عرصه علمی و فرهنگی نیز زنان بسیار 
تاثیرگذار بوده و هم پای مردان در توسعه و پیشرفت 
ایران تالش می کنند و هیچ گونه تمایز چه از لحاظ 
درجات تحصیلی دیده نمی شود.حجاب به عنوان یک 
واجب قرآنی و اسالمی مفهومی است که ناظر  حفظ 
کرامت زن و آرامش اجتماع و محدود شدن روابط 
عاطفی و احساسی به چارچوب خانواده  است. متاسفانه  
بی حجابی و بدحجابی کمترین موردی است که 
ارزش های اجتماعی و خانوادگر را زیرپا می گذارد.
اگر تاکیدی بر حجاب است،الزاما یک دستور حاکمیتی 
یا سیاسی نیست.حجاب یک ارزش انسانی مبتنی بر 
حفظ حقوق واقعی زن است. از این رو بیش از هر 
چیزی انسانی است  انسانیت حکم می کند این ارزش 

انسانی  پاس داشته شود .

نَه مجلسی ها به گرانی بنزین

تسنیم-  براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
سال  انرژی  حامل های  دیگر  و  بنزین  قیمت   ،97
به  اشاره  با  الهوتی  مهرداد  نمی شود.  گران  آینده 
جلسه عصر روز  شنبه 16 دی کمیسیون تلفیق 
یارانه ها  هدفمندی  بحث  در  گفت:   97 بودجه 
پیشنهاد افزایش اعتبارات برای پرداخت یارانه  نقدی 
و  نشد  رو  روبه  نمایندگان  اقبال  با  که  شد  مطرح 
تومان تصویب شد. میلیارد  میزان 37 هزار  همان 

ممنوعیت نقل و انتقال معلمان جدید تا ۱۰ سال

تسنیم- امور اداری وزارت آموزش و پرورش در خصوص تعهد مربوط 
وزارت   96 سال  پیمانی  استخدام  آزمون  نهایی  شدگان  قبول  به 
آموزش و پرورش اطالعیه ای را صادر کرده است.در این رابطه و در 
از طی دوره یک ساله  است: پس  تعهدنامه مطرح شده  از  بخشی 
مهارت های تعلیم و تربیت مورد نظر آموزش و پرورش، در صورت 
در  و  تعیین شده  در محل خدمت  مذکور  دوره  در  موفقیت  کسب 
صورت تمدید قرارداد بدون هیچ قید و شرطی به مدت 10 سال از 
تاریخ استخدام پیمانی خدمت خواهم کرد و تقاضای نقل و انتقال 
یا  دیگر  استانهای  پرورش  و  آموزش  کل  ادارات  از  یک  هیچ  به 
برون  انتقال  و  استخدام، شهرهای دیگر  استان محل  تابعه  مناطق 

سازمانی به سایر دستگاه ها را نخواهم داشت.

شرط آموزش و پرورش برای پذیرفتن 
»تعطیالت زمستانی«

ایسنا- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در خصوص 
تعطیالت یک ماهه زمستانی مدارس هنوز نظری نداده ایم، گفت: سازمان 
محیط زیست طرحی را از منظر »کاهش آلودگی هوا« برای ایجاد تعطیالت 
زمستانی آماده کرده است.مهدی نوید ادهم، با بیان اینکه سازمان محیط 
زیست طرحی را از منظر »کاهش آلودگی هوا« برای ایجاد تعطیالت 
زمستانی آماده کرده است، اظهار کرد: آموزش و پرورش به مسئله تعطیالت 
زمستانی از منظر تعلیم و تربیت نگاه می کند؛ ما به تعطیالت زمستانی تنها 
برای کاهش آلودگی هوا نمی اندیشیم بلکه به تمام یک سال تحصیلی 
نگاه کرده و برای مدیریت و استفاده بهینه از زمان برای تحقق اهداف 

آموزشی و تربیتی چاره اندیشی می کنیم.

آخرین تصمیم برای قیمت نان

ایسنا- رییس اتاق اصناف گفت: قیت نان هیچ گونه افزایشی نخواهد 
داشت.علی فاضلی اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت نان 
و  نباشیم  انرژی  حامل های  افزایش  شاهد  که  بود  این  ما  پیشنهاد 
افزود:  باشد.وی   1393 سال  همچون  انرژی  حامل های  قیمت  
همچنین پیشنهاد کردیم که حداقل حق بیمه کارفرمایان تا سقف 
پنج کارگر اعمال شود تا بدین ترتیب بخشی از مشکالت این صنف 
برطرف شود.رییس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این سوال که از 
سوی دولت وعده همکاری در این زمینه داده شده است؟ توضیح داد: 
هنوز مسئوالن در این زمینه پاسخ نداده اند اما پیشنهادمان را طی 
نامه ای به معاون اول رییس جمهوری ارسال کرده ایم که امیدواریم 

این پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد.   

میزان جریمه مشموالن غایب در بودجه 97

کسر اقساط سهام بیمه ملت »بازنشستگان« از دو ماه آینده

 97 بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  خبر-  آخرین 
در  سربازی  خدمت  غایب  مشموالن  جریمه  مبلغ  گفت: 
مفاد  همانند  که  شد  مشخص  کمیسیون  این  نشست 
فارس؛  گزارش  بود.به  خواهد   97 سال  بودجه  قانون 
سخنگوی  و  ساری  مردم  نماینده  یوسف نژاد  اصغر  علی 
کمیسیون تلفیق بودجه 97 صبح امروز در نشست خبری 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس  در  که 
آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش درباره مبلغ جریمه 
این  بر  اظهارداشت:  سربازی  خدمت  غایب  مشموالن 
اساس میزان جریمه مشمولین غایب برای صدور کارت 

میلیون   10 دیپلم  زیر  افراد  برای  وظیفه  نظام  معافیت 
تومان، دیپلم 15 میلیون تومان، فوق دیپلم 20 میلیون 
 30 لیسانس  فوق  تومان،  میلیون   25 لیسانس  تومان، 
میلیون تومان، دکترای عمومی علوم پزشکی 35 میلیون 
تومان، دکترای تخصصی غیر علوم پزشکی 40 میلیون 
تومان و دکترای تخصصی رشته های تخصصی و باالتر 
50 میلیون تومان خواهد بود.سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه 97 همچنین تصریح کرد: به ازای هر سال غیبت 
مازاد برای افراد فوق الذکر در هر سال 10 درصد به قیمت 
با  داد:  ادامه  شد.یوسف نژاد  خواهد  اضافه  پایه  جریمه 

توجه به تبصره مذکور برای مشموالن متأهل 5 درصد و 
مشموالن دارای فرزند به ازای هر فرزند 5 درصد از مجموع 
جریمه کسر می شود همچنین مشموالن تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی 70 درصد برای 
پرداخت جریمه تخفیف خواهند داشت. سخنگوی تلفیق 
بودجه 97 در ادامه با اشاره به تبصره مربوط به پرداخت 
وظیفه  نظام  کارت  صدور  برای  غایب  مشموالن  جریمه 
عنوان کرد که افراد مشمول این تبصره تا پایان سال 97 
می توانند به صورت نقد و اقساط این جریمه را پرداخت 
کنند و پس از تسویه کامل، معافیت آنها انجام خواهد شد.

ایسنا- مدیرعامل هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق 
بازنشستگی کشوری گفت: کسر اقساط 20 هزار تومانی 
سهام بیمه ملت از حقوق بازنشستگان سهام دار، از یک 
تا دو ماه آینده آغاز می شود.محمود طهماسبی اظهار کرد: 
بیمه  سهام  خرید  بابت  تومان  هزار  مبلغ 20  تا  بود  قرار 
آبان ماه امسال  از  بازنشستگان سهام دار  از حقوق  ملت 
آغاز شود، اما با توجه به تعداد سهام داران و تکمیل نشدن 
اطالعات بازنشستگان، تمام تالش این است که یکی دو 
ماه آینده این فرآیند انجام شود.طهماسبی با تاکید بر اینکه 

تمامی بازنشستگانی که در اسفند ماه سال گذشته ثبت نام 
کردند سهام دریافت کرده اند، گفت: این افراد می توانند با 
مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی 
را دریافت کنند. وی  اینترنتی سهام خود  برگه   cspf.ir
یادآور شد: در حال حاضر همه این افراد سهامدار بیمه ملت 
هستند و در سامانه سپرده گذاری مرکزی، سهام به نامشان 
ثبت شده است. طهماسبی از بازنشستگان سهام دار بیمه 
ملت خواست هرچه سریعتر با مراجعه به سایت بیمه ملت 
نامه  بیمه  اطالعات  رایگان،  آتش سوزی  بیمه  دریافت  و 

اداره کل روابط عمومی  را تکمیل کنند. به گزارش  خود 
و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرعامل 
هلدینگ مالی، بانکی و سهام صندوق بازنشستگی کشوری 
همچنین از راه اندازی صندوق بازار گردانی بیمه ملت به 
صندوق  مجموعه  گردانی  بازار  صندوق  دومین  عنوان 
بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: کلیه معامالت در 
این صندوق و صندوق هایی که در آینده راه اندازی می 
شود به صورت معامالت الگوریتمی است که از جدیدترین 

نوع معامالت در بازار سرمایه است. 

آقـای مهنـدس مسعـود 
ict-f اعزام شما را به مسابقات کشوری

که نشان دهنده دست های پرتوان جناب عالی می باشد،تبریک عرض می نماییم. 
جمعـی از دوستـان

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه خیریه صدیقین
شماره ثبت: 76     شناسه ملی: 10360004670

ازکلیه اعضای هیئت امنای موسسه خیریه صدیقین بیرجند ثبت شده به شماره 76 دعوت می شود در جلسه 
 مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 96/11/3 ساعت 16در محل دفتر موسسه واقع در بیرجند - خیابان شهدا

شهدا 4- جنب مسجدالنبی )ص( برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.
هیئتمدیرهموسسهخیریهصدیقینبیرجنددستورکار: اصالح ماده 3 اساسنامه 
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
      یکشنبه* 17 دی 1396* شماره 3974

اهدای 28 هزار جلد کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان
صدا و سیما- بنیاد علوی 28 هزا و 533 جلد کتاب کمک آموزشی به دانش آموزان دوره دوم متوسطه نظری خراسان جنوبی اهدا کرد. معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان گفت: این کتاب ها، در 80 دبیرستان بین بیش از 6 هزار و 700 دانش آموز پایه های دهم، یازدهم و چهارم متوسطه توزیع می شود. میرزایی ارزش ریالی کتب اهدایی بنیاد 

علوی را 710 میلیون تومان برشمرد و افزود: این دانش آموزان، در 2 مرحله آزمون آزمایشی رایگان که اسفند امسال و اردیبهشت سال آینده، برگزار می شود، شرکت می کنند.

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

از  جمعی  از  نمایندگی  به  سالم  استاندار  آقای 
فعاالن اقتصادی استان با شما صحبت می کنم 
مراجعه  وقت  گرفتن  برای  حضرتعالی  دفتر  به 
نفر    5 روزی  و  نوبتند  در  نفر   ۹00 گفتند  کردم 
با محاسبه خودشان  و  کنند  با شما مالقات می 
سختی  به  ،گفتند  کشد  می  طول  ماه   7 حداقل 
می شود شما را دید در این زمینه خواستم چند 
نکته را یادآوری کنم اول اینکه شخص من هیچ 
از  خیلی  از  اما  ندارم  شما  با  دیدار  برای  ادعایی 
تشکل های صنفی دیگر هم شنیده ام که برای 
دیدار با شما باید چقدر صبر کنند و این در حالی 
که  اطالعاتی  به  که  هستید  شما  این  که  است 
تشکل های تخصصی به شما ارائه می کنند نیاز 
دارید و نه من و امثال من به دیدار با شما و در 
تائید این نکته فقط بگویم که استانداران پیشین 
را  اولویت  بودند  که  سطحی  هر  در  استان  این 
به دیدار با فعاالن تخصصی حوزه های مختلف 
استانداران  اما  دانم  نمی  را  شما   . گذاشتند  می 
قبل همه تا پاسی از شب در دفترهایشان کار می 
دیدارهای  هایشان  درگیری  تمامی  با  اما  کردند 

تخصصی را کنار نمی گذاشتند.
ارسالی به تلگرام آوا 
فاجعه یعنی ۹0 درصد از ظرفیت سد های استان 
خالی شود و باز هم هدر رفت آب در دشت ها و 
فرسودگی لوله ها را داشته باشیم. خبری هم نه از 
چاه ژرف است و نه انتقال آب! برای آینده فرزندانمان 
در این استان نگرانم ، بیش از 26 درصد روستاهای 
خراسان جنوبی آب رسانی سیار می شود !!! یکی بگوید 

دقیقا باید در این استان چه کرد؟
ارسالی به تلگرام آوا
آوا تیتر کرده اید که رمز موفقیت در مرز ماهیرود 
جذب سرمایه گذار است، ولی با این شرایط سفت و 
سخت قانونی که در این استان داریم کدام سرمایه 
واقعا  استاندار  از  شود،  می  ماندن  به  مایل  گذار 
ممنونیم که تاکید به تفسیر قانون به نفع مردم دارد 
ولی این سخن ها باید عملی شود، وگرنه از این 
جمالت بارها و بارها از مسئوالن مختلف شنیده 
ایم و باز هم با همان شکل سخت گیرانه و پایتخت 

پسند به کار خود ادامه می دهند!
ارسالی به تلگرام آوا
جناب مدیر عامل شرکت گاز لطفا پاسخگو باشید اگر 
منظور از هزینه خدمات مستمر همان آبونمانست چرا 
در قبض ها آبونمان را ستاره دار نمودید و اگر نیست 

منظورتان ازاین گزینه چیست؟!
۹15...212
باسالم آیا می دانید بیشتر پیامک ها در ستون ویژه 
آوا که بحق مطالبات کسانی است که دستشان به 
هیچ جا نمی رسد از این طریق اعالم می شود اکثرا 
بی جواب می ماند مسئوالن تا کی می خواهند بی 

تفاوت باشند؟
۹15...188
بخش  نوغاب  روستای   ، استاندار  خدمت  سالم 
مرکزی شهرستان درمیان جمعیت ساکن این روستا 
خدمات  است  بیشتر  شهرستان  این  شهرهای  از 
آن چنانی ندارد هزار خانوار روستایی دراین روستا 
گذرد  می  که  سال  پنج  درطول  هستیم  ساکن 
مسئوالن این شهرستان حتی  ده گردشی به این 
روستا نیامدند، فقط با مرکز شهرستان 15 کیلومتر 
مسئولین  لطفی  کم  از  زیادی  گالیه  دارد.  فاصله 
ادارات این شهرستان داریم ما اهالی روستای نوغاب 

ازحضرتعالی تقاضا داریم پیگیری بفرمایید.
۹15...468
آوا گزارش بانوی “زباله گرد” طبس، واقعا زیبا بود، از 
این بانوها در شهر خودمان بیرجند هم زیاد هستند، 
کنند،  اوضاع  این  به حال  فکری  کاش مسئوالن 
معضل کودکان کار کم شد حاال زباله گردی چهره 

شهر را غمبار کرده است.
ارسالی به تلگرام آوا
کنیم  اعضای شورای شهر خواهش می  از  سالم 
شما را به خدا ما را در یابید هیچ کس ما را درک 
نمی کند ده متری شبکه گاز، ما چند خانواریم که 
مگر  کرده  داغانمان  نفتی  چراغ  بخار  نداریم،  گاز 
مسلمانی برافتاده؟ هیچکس بفکر ما نیست شما را به 
خدا فکری به حال ما کنید جلوتر از ظفر خانوارهای 
پشت اردیبهشت ده بی صبرانه منتظر همت شما 

هستیم خداوند خیر تان دهد.
۹15...25۹
آقای دکتر قائمی همه دانشکده ها پیگیر گرفتن 
مجوز دوره های دکترا هستند بجز گروه مامایی 
که نتوانسته حتی دوره ارشد بیاورد. در حالی که 
دانشگاه  فعالیت  سابقه  نصف  که  هایی  دانشگاه 

بیرجند را ندارند جلوتر هستند. چرا؟
۹10...673
پاتوق  با خرده فروشان مواد مخدر و کسانی که 
باید  کنند  می  اندازی  راه  ها  جوان  اعتیاد  برای 

برخورد جدی تری صورت گیرد.
۹15...87۹
تعمیرات  لطفا  کتابخانه های عمومی  نهاد  سالم، 
غیر ضروری را در ایام تعطیل انجام دهید، در فصل 
امتحانات بیشترین تعداد استفاده کننده را دارید با 

صدای دریل و کلنگ نمی توان درس خواند.
۹۹1...372
با سالم خدمت شهردار از شما تقاضا داریم وظایف 
شهرداری را که در دوره قبل به فراموشی سپرده 
شده را به انجام رسانید. جمع آوری سد معبر کسبه 
و دستفروش ها ، آسفالت معابر قدیمی شهر مثل 
و  جابجایی  طالقانی،  و  بهشتی  مطهری  خیابان 
سروسامان دادن به چهارشنبه بازار بیرجند به جهت 
کنترل ترافیک و نارضایتی مجاوران مکان فعلی 
افزایش پارکینگ دراطراف بازار وخیابانهای پر تردد 

از جمله درخواست های ما است.
۹15...423
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پائیزی  روز  یک  عصر   6 ساعت   - اسدزاده 
طبق  هم  من  و  است  شلوغ  خیابان  است 
زدن  دور  قصد  منزل  به  رفتن  برای  معمول 
بلوار را دارم اینجا نقطه بدی است و همیشه 
این  در  باید  چرا  که  کردم  می  فکر  خودم  با 
 معبر به این کوچکی اجازه دور زدن بدهند ؟

اما به رسم عادت همیشگی و قانونی که آن را آزاد 
گذاشته بود ماشین را هدایت می کنم که ناگهان 
 اشارات مامور پلیس ته دلم را خالی می کند !

خدایا از روی کسی رد شدم ؟ با خودروی دیگر 
تصادف کردم یا ... ؟؟

بگذارید حداقل چند وقت بگذرد 
تابلو را ببینند بعد جریمه کنیم

کمی جلوتر توقف می کنم و شیشه را به آرامی 
پایین می کشم . سرباز جوان و خوش برخوردی 
! پرسم  می  را  علت   ! خواهد  می  را   مدارکم 

تخلف در منطقه دور زدن ممنوع ! برمی گردم و 
 تابلوی تازه نصب شده را بر وسط بلوار می بینم .

به سرباز می گویم این تابلو همین امروز نصب 
است من  خانه  مسیر همیشگی  اینجا  و   شده 

متوجه نشدم و انتظار دارم دفعه اول را حداقل 
 تذکر بدهید . می گوید : مامورم و معذور . نگاهی

به اطراف می کند و وقتی مطمئن می شود که 
عذرخواهی  نیست  اطراف  آن  مسوولش  افسر 
می کند . آقا لطفا مرا پدر لعنتی ندهید خودمان 
هم به افسر گفته ایم بگذارید حداقل چند وقت 
بگذرد مردم تابلو را ببینند بعد جریمه کنیم اما ... 

ده درصد حقوقم برای یک جریمه

 جریمه ای را که افسر راهنمایی و رانندگی برایم
نوشت را تحویل می گیرم . ده درصد حقوقم 
را باید برای این جریمه بدهم . دلخور از این 
حرکت پلیس ، پایم را روی گاز فشار می دهم 
تخلیه  را  لطفی  این کم  منفی  انرژی  بلکه  تا 
کنم سر چهار راه بعد اما تصادفی اتفاق افتاده 
و ترافیک سنگین مانع سرعتم می شود . مردم 
کالفه شده اند یکی از ماشین ها که تصادف 
را  خیابان  و  شده  متوقف  خیابان  وسط  کرده 
بیاید  پلیس  کارشناس  است که  مسدود کرده 
و نظر  بدهد . ماشین کناری با لهجه بیرجندی 
صدایش را بلند می کند و می گوید : » ُمنتِِظر 
نِباشی سر چهار راه پایین تر درگیر جریمه ِکرِده 

ُشدن و َسرینو شلوغ شده « .  

مرکز ۱۹۷ و پیام هایی که 
حوصله مخاطب را سر می برد 

پشت ترافیک تصمیم می گیرم با سامانه 1۹7 
مرکزی  ام  شنیده  دوستان  از   . بگیرم  تماس 
پیشنهادات  و  انتقادات  برای  خوب  و  پیگیر 
مربوط به نیروهای پلیس وجود دارد . صدایی 
 ضبط شده آنطرف خط می گوید : شما با مرکز ... 
تماس گرفته اید اینقدر حرف می زند که بی 
قرار است خیلی پشت  حوصله می شوم گویا 
برایم  را  سیستمش  کار  نحوه  تا  بمانم  خط 
توضیح دهد و از آنجایی که مانده شارژ گوشیم 
را الزم داشتم از انتقاد هم پشیمان می شوم.  
اما برای این موضوع ماشینم را کناری پارک و 
با عده ای از شهروندان به گفتگو می نشینم . 

پلیس باید با رانندگان
برخورد قاطع کند

تا  بقیه  مثل  که  است  دانشجویی  جوان  علی 
رسیدن پلیس مشغول تحلیل و ارائه کارشناسی 
می  او   . است  تصادف  ماجرای  از  خودش 
رفته می  سریع  خیلی  ماشین   راننده   :  گوید 

با این نوع ماشین ها  باید پلیس  او  و به نظر 
اثر خوشگذرانی  برخورد قاطع کند چرا که در 

این افراد جان مردم به خطر می افتد . 
اینجا که خیابان شلوغی  ادامه می دهد حاال 
است و نمی شود سریع رفت ولی کافی است 
غفاری  و  معلم  انتهای  به  ها سری  آخر شب 
بزنید و مسابقات رالی عده ای جوان مست و 
 غرق در ثروت را با خودروهای میلیونی ببینید .

انتهای  میدان  در  پلیس  سرزده  حضور  از  او   
غفاری می گوید  و اینکه همان حضور کم و 
گاه گاه ، آرامش خاصی را برای کسانی که آن 
منطقه را برای پیاده روی انتخاب کرده اند به 

ارمغان می آورد .

در فرهنگ رانندگی
خیلی ضعیف هستیم

 این دانشجوی بیرجندی می گوید : متاسفانه ما 
در بحث فرهنگ رانندگی خیلی ضعیف هستیم 
پیدا  فرهنگی شهره  به شهر  اینکه  علیرغم  و 
کرده ایم اما در رانندگی های خود اصال دقت 
 نداریم و حق تقدم ها را  هم رعایت نمی کنیم . 
و  است  بوق  روی  دستمان  بیمارستان  جلوی 

وسط یک خیابان شلوغ بدون توجه به اینکه چه 
ترافیکی ایجاد خواهد شد ماشین را کج پارک 
می کنیم و می رویم به امان خدا . او معتقد 
است پلیس در کنار تذکر ، برای رانندگانی که 
به قوانین احترام نمی گذارند باید از حربه جرایم 
رانندگی استفاده نماید تا افرادی با تخلفات خود 

حقوق سایر شهروندان را ضایع نکنند 

جریمه حربه خوبی است
اما باید آخرین گزینه باشد

نظر  دانشجو  این  همکالسی  و  دوست  البته 
برای  مشهد  از  گویا  که  رضا   . دارد  دیگری 
تحصیل به اینجا آمده است می گوید : جریمه 
حربه خوبی است اما به نظر باید آخرین گزینه 
باشد نه اینکه برای اولین اقدام جریمه نوشته 
شود . او می گوید هفته پیش در خیابان یکی از 

اساتید با خودروی شخصی اش او را سوار می 
کند  و هنوز چند متری از حرکت ماشین نگذشته 
و به قول خودمان در ماشین جاگیر نشده توسط 
یک مامور پلیس برای نبستن کمربند سرنشین 
جریمه شده است و این در حالی است که در 
و  راهنمایی  ماموران  معموال  بزرگ  شهرهای 
رانندگی با اشاره بستن کمربند ، در بیشتر اوقات 
تذکر می دهند و صد البته اینکه کمربند برای 
مسیرهای داخل شهری مثل بیرجند که نه از 
اتوبان و بزرگراه خبری هست  و نه خیابان ها و 
ترافیک و آسفالتش اجازه سرعت می دهد آنقدر 

زیاد تخلفات  با وجود حجم  نیست که  خطرزا 
خطرناک در شهر ، اولویت ماموران به جریمه 

برای کمربند تغییر پیدا کند . 

پلیس برای پر کردن
خزانه جریمه می کند

برخوردها  نوع  این  دلیل  به   : گوید  می  رضا 
که  کنند  فکر می  مردم شهر  پلیس  از سوی 
 راهنمایی و رانندگی فقط برای تامین بودجه های

برای  نگاه  نوع  این  و  کند  می  جریمه  دولت 
پلیسی که فرهنگ سازی نقش به سزایی در 
محسوب  بزرگ  مشکل  یک  دارد  او  عملکرد 
می شود . او می گوید برای ورزش معموال به 
پارک توحید می رویم و با چشم خودم دیدم 
در همان اولین روزی که تابلوی ورود ممنوع 
کوچه باالی پارک به سمت فتح را نصب کرده 

از  بی خبر  ماشین های  این کوچه  داخل  بود 
همه جا را جریمه می کردند . 

نیت واقعی چیست ؟

غالمرضا مرد مسنی که وارد بحث ما می شود 
 نیز در تائید حرف های این دانشجوی غیر بومی

تغییر  پلیس  نیت  واقعا  اگر  پسرم   : گوید  می 
کارشناسی  تصمیمات  اساس  بر  مسیر  یک 
را ممنوع  اند آن کوچه  بوده و تصمیم گرفته 
ماموری  مدتی  تا  که  بود  این  درستش  کند 

بر  که  کسانی  تا  گذاشتند  می  کوچه  سر  را 
و  کنند  می  تردد  کوچه  این  در  عادت  حسب 
سال ها عبور از آن آزاد بوده با حضور پلیس 
متوجه تغییرات شوند . او می گوید مردم اینقدر 
گرفتارند که دیگر هر روز یک تابلوی جدید و 
قانون جدید را بدون تذکر و هشدار نمی توانند 
متوجه شوند . این پیرمرد همشهری می گوید 
تازه اگر واقعا نیت مامورین اصالح است اول 
کوچه بایستند که مردم وارد نشوند و اگر شدند 
هم جریمه کنند نه اینکه ته کوچه کمین کنند 

تا تخلف انجام شود و آنوقت جریمه نمایند . 

اگر شما هم عزیزی را در حوادث 
رانندگی از دست می دادید برای 

تخلفات حکم اعدام می نوشتید

 البته صاحب مغازه ای که در جلوی آن ایستاده ایم

 نظر دیگری دارد . او می گوید : کار خوبی می کنند
جریمه می کنند منزل ما در همان کوچه است از 
دست ترددهای بسیار کالفه شده ایم و همیشه 
 ماشین هایی که از دو سوی کوچه می آمدند
 و با بوق های ممتد و ترافیک آسایش ما را بر هم
 می زدند اعصاب همسایه ها را داغون کرده بود .

حسین 45 ساله ادامه می دهد : اگر شما هم 
عزیزانتان را بخاطر بی مباالتی برخی رانندگان 
در شهر از دست می دادید نه تنها جریمه را بد 
نمی دانستید که برای تک تک این رانندگان بی 

مسوولیت حکم اعدام ! طلب می کردید .

جان انسان ها مهم نیست فقط
۵۰ تومان جریمه مهم است ؟

  او جان یک انسان را عزیزترین سرمایه او می داند
و می گوید چطور می شود که 50 هزار تومان 
انداختن جان  مبلغ یک جریمه برای به خطر 
که  هایی  خانواده  اما  است  زیاد  ها  انسان 
عزیزانشان را از دست می دهد باید خسارات از 

دست دادن یک عزیز  را تحمل کنند. 
شما  حرف   : گوید  می  او  پاسخ  در  غالمرضا 
اما ماموری که در میدان هفت  منطقی است 
تیر با آن همه حجم ترافیک کمین می کند تا 
برای کمربند جریمه کند و این در حالی است 
که در همان لحظه چند خیابان باالتر در نبود 
هیچ ماموری بلوار پیامبر اعظم)ص( به پیست 
مسابقه تبدیل شده باید با چه منطقی این کار را 
توجیه کرد که او برای مردم و بخاطر امنیت و 

نظم شهر اینکار را می کند ؟ 

بخشی از منابع مالی حاصل
از جریمه برای فرهنگ سازی

در استان هزینه شود

خانم جوانی هم که ماشینش را تازه پارک کرده 
 به جمع ما می پیوندد و در این زمینه می گوید :

 به نظر دیدگاه مامورین راهنمایی و رانندگی ،  
 اعمال قوانین به روش سلبی است . او می گوید

اگر بیست درصد همین مبالغ جریمه را فقط در 
بحث فرهنگ سازی رانندگی هزینه کنند نتایج 
او می گوید   . را خواهند گرفت  بهتری   بسیار 
جریمه فقط تبدیل به یک ابزار شده است که 
جیب خزانه دولت را پر کند و اال ماشین خودم 
را در خیابان مدرس جریمه کردند به دلیل اینکه 
وارد خط  متر  ماشینم فقط و فقط 10 سانتی 
کشی ایستگاه اتوبوس شده بود و از این موارد 
برای دالیلی مثل سرعت چند  جریمه ها که 
فقط کیلومتر بیش از حد مجاز انجام شده بسیار 
است که کسی نسبت به آن پاسخگو نیست . 

به من ربطی ندارد بروید از 
شهردارتان پارکینگ بخواهید

کردن  پارک  همین  برای  وقتی  گوید  می  او 
جریمه شدم به مامور گفتم شما که مرا جریمه 
می کنید راهنمایی کنید کجا پارک کنم و از 
به   «  : است  گفته  که  گوید  می  مامور  پاسخ 
من ربطی ندارد بروید از شهردارتان پارکینگ 
بخواهید « . این خانم جوان که گویا با مسائل 
ترافیکی ناآشنا نیست می گوید : هر چند به این 
مامور حق می دهم که نتواند مرا راهنمایی کند 
ولی به هر حال او یک مامور است و باید با روی 

خوش پاسخ دهد .

کارکرد شورای ترافیک بیرجند فقط 
نصب سرعتگیر شده است

او می گوید : متاسفانه کارکرد شورای ترافیک 
بیرجند هم فقط نصب سرعتگیر ها شده است 
سال  چند  این  طی  مثبتی  خروجی  عمال   و 
نداشته اند . یک نوبت چند سال پیش اعالم شد 
که برای کاهش بار ترافیک قرار است چند تا 
از خیابان ها نظیر حکیم نزاری و طالقانی و ... 
یک طرفه شود اما گویا نه در این شورا همتی 
هست  و نه پلیس به عنوان متولی نظم شهری 

پیگیر این موضوع  شده است .

تفاوت برخورد پلیس
 با شهرهای دیگر

جوان دیگری نیز که گویا بیرجندی نیست و 
پدرش در یزد از ماموران شریف راهنمایی و 
 رانندگی است می گوید : تا آنجا که من می دانم 
از  جلوگیری  برای  یزد  در  پلیس  معموال 
تخلفات حادثه ساز در محل هایی که احتمال 
وقوع سانحه است توقف می کند تا رانندگان 
با دیدن آنها توجه بیشتری به رعایت قوانین 
گیرانه  پیش  کار  نوعی  به  و  باشند  داشته 
انجام می شود اما در بیرجند برای اینکار بعد 
صورت  در  تا  کنند  می  توقف  خطر  محل  از 

تخلف جریمه نمایند! 

امروز در این جاده کشته زیاد
داشته ایم مجبوریم جریمه کنیم

جاده  در  پیش  روز  چند  همین  گوید  می   او 
می آمدم و پلیسی مرا جریمه کرد به دلیل نبستن 
کمربند سرنشین عقب ماشین ، وقتی به او اعالم 
 کردم برای برداشتن وسیله ای از پشت ماشین ،  
صراحت  با  است  شده  باز  کمربند  ای  لحظه 
داشته  زیاد  در جاده کشته  امروز   : تمام گفت 
این جوان یزدی   .  ایم مجبوریم جریمه کنیم 
 می گوید : اگر نگاهی واقع گرایانه به مسوولیت های

آنجایی  رسد  می  نظر  به  باشیم  داشته  پلیس 
مرتبط  مردم  به  امنیت  و  نظم  بحث  در  که 
 می شود با تمام قدرت اعمال قانون می کنند

اما در استان هایی مثل خراسان جنوبی برای 
سایر  و  دولت  از  انتظامی  مطالبات  قسمت 

دستگاه ها هیچ پیگیری نمی شود . 
) ادامه در صفحه 4 (

بازخورد  رویکرد قانونی پلیس دراستان
شرحی بر محدودیت های پلیس راهور در خراسان جنوبی و انتظارات مردم از مجریان قانون

آیا جرایم پلیس راهور ارتقای فرهنگ رانندگی در خراسان جنوبی را در پی دارد؟

* عذرخواهی یک سرباز از راننده ؛ آقا لطفا مرا پدر لعنتی ندهید خودمان هم به افسر گفته ایم بگذارید حداقل چند وقت بگذرد مردم تابلو را ببینند بعد جریمه کنیم اما ... 
* شهروندان : پلیس وقتی درگیر جریمه می شود ، نظارت بر خیابان ها و ترافیک را فراموش می کند *  پلیس باید با رانندگان متخلف حادثه ساز برخورد قاطع کند چرا که 
در اثر خوشگذرانی این افراد جان مردم به خطر می افتد *  حضور سرزده پلیس در میدان انتهای غفاری ،  آرامش خاصی را به مردم هدیه می دهد *  متاسفانه در بحث 
فرهنگ رانندگی خیلی ضعیف هستیم و در رانندگی های خود اصال دقت نداریم و حق تقدم ها را  هم رعایت نمی کنیم . جلوی بیمارستان دستمان روی بوق است و وسط 
یک خیابان شلوغ بدون توجه به اینکه چه ترافیکی ایجاد خواهد شد ماشین را کج پارک می کنیم و می رویم به امان خدا  *  جریمه حربه خوبی است اما به نظر باید آخرین 
گزینه باشد *  مردم شهر فکر می کنند که راهنمایی و رانندگی فقط برای تامین بودجه های دولت جریمه می کند و این نوع نگاه برای پلیسی که فرهنگ سازی نقش به 
سزایی در عملکرد او دارد یک مشکل بزرگ محسوب می شود *  در شهرهای بزرگ معموال مامورین راهنمایی و رانندگی با اشاره بستن کمربند ، در بیشتر اوقات تذکر 
می دهند *  پلیس در اولین روزی که تابلوی ورود ممنوع کوچه باالی پارک توحید به سمت فتح را نصب کرده بود داخل این کوچه ماشین های بی خبر از همه جا را جریمه 
می کرد ؛ اگر واقعا نیت مامورین اصالح است اول کوچه بایستند که مردم وارد نشوند و اگر شدند هم جریمه کنند نه اینکه ته کوچه کمین کنند تا تخلف صورت بگیرد و 
آنوقت جریمه نمایند * چطور می شود که ۵۰ هزار تومان مبلغ یک جریمه برای به خطر انداختن جان انسان ها زیاد است اما خانواده هایی که عزیزانشان را از دست می 
دهد باید خسارات از دست دادن یک عزیز  را تحمل کنند ؟ *  کارکرد شورای ترافیک بیرجند هم فقط نصب سرعتگیر ها شده است و عمال خروجی مثبتی طی این چند 
سال نداشته اند  *  پلیس آنجایی که در بحث نظم و امنیت به مردم مرتبط می شود با تمام قدرت اعمال قانون می کنند اما در استان هایی مثل خراسان جنوبی برای قسمت 
مطالبات انتظامی از دولت هیچ پیگیری نمی شود  *  کافی است آخر شب ها سری به انتهای معلم و غفاری بزنید و مسابقات رالی عده ای جوان مست و غرق در ثروت 
را با خودروهای میلیونی ببینید *   پلیس فقط به حدود ۵ درصد مبلغ واریزی جرایم به خزانه آن هم  در بحث فرهنگ سازی دسترسی دارد که همین مبلغ هم به صورت 
متمرکز و در برنامه های ملی تقسیم می شود *  در رینگ دور شهر بیرجند ما نیاز به گاردیل و ... برای رسیدن به استانداردهای حداقلی یک بزرگراه داریم تا بتوانیم سرعت 
مجاز را به سطح ۱۰۰ کیلومتر برسانیم و با سرعت 6۰  کیلومتر هم اکنون در بلوار پیامبر اعظم بحران داریم *  اگر یک پلیس یک برخورد بد می کند این را به تمام پلیس ها 
 نسبت ندهیم  هر چند که در مقوله اصالح برخورد ها خیلی پیشرفت کرده ایم *   اینکه پلیس در معابر شهر بیرجند کمین کند تا تخلف انجام و بعد جریمه کند نمی تواند

واقعیت داشته باشد و اگر شهروندان همچنین موضوعی را مشاهده کردند آن را با پلیس درمیان بگذارند *  پلیس همیشه ماشین هایی مخصوص گشت در خیابان های 
شهر را دارد و اولویت برای حضور در معابر شهری جلوگیری از گره های ترافیکی است *  اگر بر اساس استاندارهای کشور که در تمام استان ها اجرا ولی در خراسان جنوبی 
اجرایی نشده است ، پلیس به تجهیزات دوربین و ثبت تخلف الکترونیکی مجهز می شد ما برای تمام ساعات شبانه روز پیش بینی الزم را داشتیم *  امسال در 6 مرحله در 
آخر شب بالغ بر ۱۰۰ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل تخلفات حادثه ساز در انتهای خیابان غفاری را اعمال قانون و توقیف کردیم *  پلیس نگاه یک جانبه به موضوع تخلفات 
ندارد و این تصور که مامورین راهنمایی و رانندگی فقط زروشان به مردم می رسد و با دستگاه ها کاری ندارد اشتباه است *  معابر شهر ما استاندارد نیست  و گنجایش 
این همه وسیله نقلیه را ندارد *  به مامورین پلیس ابالغ شده که حق تعقیب و گریز موتورسواران فاقد کاله ایمنی را ندارند چرا که همین تعقیب گریزد موجب مشکالت 
و سوانح بزرگتری می شود *  فضای مصاحبه ، نوع گفتمان و شرایط پاسخگویی موید همت عالی پلیس برای پاسخگویی و همچنین مردم محوری در این سازمان داشت

چکیده گزارش



4
چند درصد از گوشی های بازار رجیستری نشده اند؟

تسنیم- رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.فاضلی با اشاره به اینکه طرح 
رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هرچه سریعتر در این طرح قرار 
بگیرند.به گفته ی وی  شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن، جلسه امروز با رئیس کمیسیون اصل 9۰ برگزار شده است.

یکشنبه  *17 دی  1396 * شماره 3974

یادداشت

  جذابترین ها 

خواندنی ها

عوامل محیطی منشاء 92 درصد 
سرطان ها

ایرنا -  عوامل محیطی منشاء 92 درصد سرطان 
ها محسوب می شود و فقط هشت درصد وارثتی 
نیست  جدیدی  بیماری  هستند.سرطان  ژنتیکی  و 
انسان منتقل  به  زاییده محیط زیست است که   و 
   می شود و چون پیچیدگی مولکولی دارد جزو بیماری های
شود.منشاء  می  محسوب  خاص  و  العالج   صعب 
عوامل محیطی در سرطان ها زمانی اتفاق می افتد 
که پس از ورود عامل خارجی به بدن باعث تخریب 
ژنی می شود. درصد سرطان ها از سن 6۰ سال به 

باال رخ می دهد، چرا که بدن در این سن در معرض 
مواد سرطان زا قرار می گیرد و قدرت بافت و سیستم 
ایمنی بدن کاهش می یابد. حدود 5 هزار سال پیش 
سرطان بر روی کره زمین وجود داشته است و هرچه 
جمعیت افزایش می یابد و محیط آلوده تر می شود 
ابتال به این بیماری افزایش پیدا می کند. استرس 
رابطه غیر مستقیم با سرطان دارد و سیستم ایمنی 
قدرت  که  است  ضروری  و  کرده  ضعیف  را  بدن 

مدیریت استرس افراد در جامعه افزایش پیدا کند.

باید برای تحول 
فکر و فرهنگ 
مردم کوشید
* یثربی

این روزها که جلوه هایی از نارضایتی و نا آرامی 
مشاهده می شود، باید به این نکته توجه کنیم که در 
اینگونه حوادث زیانبار، مردم و دولت هردو مقصرند. 
من اینگونه حرکات را زیانبار می دانم، زیرا: یک: به 
رابطه  دولت و مردم آسیب می زند، دو: دشمن را که 
در کمین استقالل و آرامش ما نشسته است، فرصت 
و جرئت می دهد، سه: گروهی در این میان، به گونه 
های مختلف جانی و مالی و روانی آسیب می بینند.
اما به هرحال، در این گونه حوادث زیانبار نباید نقش 
دولت و مردم، هردو را نادیده گرفت. در یک کلمه، 
عامل اینگونه حوادث، بی تجربگی مردم از طرفی و 
بی حساب و کتاب بودن و عدم شفافیت کارهای 
دولتمردان از طرف دیگر، عامل اصلی می باشند.
از طرف مردم، اشکال کار آنجاست که مردم ما، نه 
مورد نقد قرار می گیرند و نه آموزش می بینند. من 
بیست سال پیش در این باره هشدار داده و کتابی هم 
نوشتم. در آن کتاب توضیح دادم که دوقطبی شدن 
جامعه، یعنی تقسیم شدن آن به دولت و اپوزیسیون 
آثار زیانبار بیشماری دارد که فقط یکی از آنها کاستن 
از آبرو و حیثیت جهانی کشور است. دیگری ناپخته 
انتقاد قرار  ماندن مردم است، مردمی که نه مورد 
می گیرند و نه آموزش می بینند، در نتیجه خام و 

ناپخته می مانند.
اساس  بر  گروهی  که  آنجاست  بدخواهی 
باورهای  و  تعصبات  یا  طلبی  جاه  و  سودجویی 
و  با حاکمان  مبارزه  و  مخالفت  مقام  در  افراطی، 
مسئوالن یک کشور برآیند. اما خشم و عصبانیت در 
اثر دو چیز پدید می آید؛ یکی، مشکالت و تنگناهایی 
برند و  از آن رنج می  که مردم گرفتار آن شده و 
دیگری، بی خیالی  و بی اعتنایی مسئوالن در برابر 
این مشکالت. اگر عده ای مالباخته که مشتی شیاد، 
در روز روشن، دار و ندار آنان را به غارت برده و فارغ 
از هرگونه تعقیب و تنبیه در داخل یا خارج از کشور، 
زندگی رویایی برای خود ساخته اند، به دادخواهی 
بیرون آمده و ناله و فریاد سر دهند، کاماًل طبیعی 
است. کارگران بیکاری که به نان شب محتاجند و   
می بینند برخی افراد با چه تجملی زندگی می کنند، 
فارغ التحصیالن بیکاری که محل درآمدی ندارند 
و می بینند که برخی افراد چندین شغل دارند و از 
چندین جا جیب خود را روز به روز پرتر می کنند، و 
صدها درد دیگر، اینان حق دارند که به دنبال گوش 

شنوایی باشند که به فریادشان برسد!
به  نسبت  و  داده  تند  شعارهای  چرا  اینکه  اما 
مسئوالن بی احترامی می کنند، بی تردید از روی 
بدخواهی ناشی از جاه طلبی  یا پیروی از سیاست 
های خارجی نیست، بلکه بیشتر از این باب است که 
از دو جهت کارد به استخوانشان رسیده است؛ یکی 
اینکه دار و ندارشان را از دست داده اند یا با صدها درد 
و رنج دست به گریبانند و دیگر اینکه اراده ای کارآمد 
در مسئوالن برای احقاق حق خود مشاهده نمی کنند.
به  بیگانگان  درازی  دست  خاطر  به  علی)ع( 
که  شد  ناراحت  چنان  یهودی  زن  یک  زیورآالت 
و  طبیعی  کاماًل  اندوهی  چنین  برابر  در  را  مرگ 
مشروع می دانست )نهج البالغه، خطبه 2۷(. من 
را  از درد و رنج های مردم  آنکه بسیاری  با وجود 
درک  حدودی  تا  را  آنان  نوبه خود درد  به  ندارم، 
قوای  اعتنایی  بی  درد  اصلی،  درد  اما  کنم.  می 
رنج  و  درد  از  اثری  من  است.  مملکت  گانه  سه 
در چهره آنان نمی بینم! بنابراین انتظار دارم که 
خردمندانه  سخن  این  مملکت  دلسوز  مسئوالن 
سعدی را در نظر بگیرند که هرکه دست از جان 
بشوید، هرچه در دل دارد، بگوید! آنان که کارد 
به استخوانشان رسیده است، بر آن می کوشند تا 
چیزی بگویند که دل مسئوالن را به درد بیاورند! 
به همین دلیل شعارهای گوناگون سر می دهند.
مسئوالن باید سخن آنان را بشنوند، شرایطشان 
را در نظر بگیرند، دلسوزشان بوده و به فریادشان 
برسند. مسئوالن باید بدانند آنان دشمن نیستند، 
بلکه این مردم به اسالم و قرآن و نظام اسالمی 
اند.  رنجیده  نظام  مسئولین  از  اما  اند،  دلبسته 
مردم دل دردمندی دارند که تندی زبانشان هم 
از یک تصمیم  نه  از آن سرچشمه گرفته است، 
انحرافی و الهام گرفته از دشمن. البته، من منکر 
موج سواری گروه های شکست خورده و قدرت 
های تجاوزگر نیستم، ولی می خواهم بگویم که 
باید  باید به دست خودمان حل شود.  مشکل ما 
وگرنه  کرد،  خود جستجو  در  را  ریشه مشکالت 
بود. خواهند  و  هستند  همیشه  طلبان  فرصت 
بنابراین، باید با مردم مهربان بود، به دلجویی 
علی  و  چیست  آنان  درد  دید  و  کوشید  آنان  از 
وار در برابر دردشان بی قرار بود و به درمانشان 
بیشتر شود،  فاصله ها  نکرد که  کوشید و کاری 
دوست را اندوهگین و دشمن را شادمان ساخت.

سریعترین قطار کابلی جهان

توریسم آنالین- سریعترین قطار کابلی جهان 
در سوئیس افتتاح شد.این قطار کابلی در ارتفاع 

یک هزار و 3۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد و با 
واگن های متفاوتش 1۰ متر در ثانیه سرعت دارد.

عکاسخونه

کشف شواهد تازه 
از وجود حیات در مریخ

کیوریسیتی  به  موسوم  ناسا  نورد  مریخ  مهر- 
تازه در سطح کره  به شناسایی شواهدی  موفق 
مریخ شده که اشکال عجیبی دارند و می توانند 
نشانه وجود حیات در کره مریخ در گذشته باشند.
مواد  نوعی  احتماال  که  شده  کشف  تازه  مواد 
شده  دانشمندان  هیجان  باعث  هستند  معدنی 
اند و مریخ نورد ناسا برای بررسی مجدد آن به 
منطقه کشف مواد مذکور بازگشته است.محققان 

شبیه  ظاهر  در  که  مواد  این  گویند  می  ناسا 
احتماال  هستند،  رنگ  تیره  و  باریک  هایی  لوله 
از برخی فسیل های بسیار قدیمی  بخش هایی 
البته هنوز اطالعاتی در  محسوب می شوند که 
آنها در دست نیست.تعیین ماهیت  مورد ماهیت 
میلیمتری  چند  و  کوچک  بسیار  های  لوله  این 
هنوز ممکن نشده و دانشمندان در تالش هستند 
راهی برای بررسی دقیق تر آنها یا یافتن نمونه 

های مشابه آنها در سطح مریخ بیابند.

گوناگون

مدارس تا سال ۱4۰۰ هوشمند می شوند

مهر- مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، وزارت 
ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح 
هوشمندسازی مدارس در کل کشور را باید تا پایان 
این برنامه )پایان سال 1۴۰۰( عملیاتی کنند.در ماده 
69 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی 
مدارس در کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات تکلیف شده است و در این زمینه مرکز ملی 

فضای مجازی کشور نیز موظف به تدوین مصوبه 
برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.
در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
عالی  شورای  مصوبات  رعایت  با  که  شده  مکلف 
فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش 
نسبت به هوشمند سازی مدارس اقدام کند.در این 
به کتب  الکترونیکی  امکان دسترسی  باید  صورت 
درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره 
استعداد  آموزشی،  ای  رایانه  های  بازی  تحصیلی، 
سنجی و آموزش مهارتهای حرفه ای برای دانش 
آموزان فراهم شود.همچنین ماده 69 قانون برنامه 
ششم توسعه، ارائه مهارت های فنی و اجتماعی به 
صورت رایگان را برای تمامی دانش آموزان شهرهای 
زیر 2۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ 
تکلیف کرده است.موضوع این ماده از برنامه ششم، در 
اولویتهای تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار 
گرفته و قرار است به زودی در زمینه بازیهای رایانه ای 

آموزشی نیز آیین نامه ای مصوب شود.

در  گوید  می  او   )  3 صفحه  از  ادامه   (
دودزا  بخاطر  پلیس  رئیس  تهران  استان 
را  گذاری  شماره  جلوی  خودروها   بودن 
می گیرد و یا یک خیابان را به دلیل استاندارد 
نبودن مسدود می کند تا دولت مجبور شود 
شرایط الزم را فراهم کند اما در خراسان جنوبی 
با این وضع ترافیکی ، پارکینگ و معابر و جاده 
ها ، متاسفانه فقط زور پلیس به مردم می رسد 
و بقیه دستگاه ها هم از ارائه خدمات زیربنایی 
کنند. می  خالی  شانه  شهرها  برای   الزم 

به اندازه سخت گیری
 بر مردم  برای نظم شهر

 برنامه ریزی نمی شود

حسین می گوید : متاسفانه به اندازه ای که 
مردم سخت  به  قوانین  رعایت  در خصوص 
گیری می شود برای رفاه آنها و نظم و امور 
ادامه او    . برنامه ریزی نمی گردد    شهری 
و  رسم  دیدن  برای  برات  روز   : دهد   می   
رسوم بیرجندی ها ، به مزار شهدا رفته بودم 
با  کردم  می  فکر  خودم  با  مدت  تمام  در  و 
این مدیریت ترافیکی که توسط پلیس انجام 
شده خدای نکرده یک اتفاق کوچک در اینجا 
بیفتد با حصار ترافیکی دور مزار شهدا و اینکه 
امکان ورود هیچ خودروی امدادی وجود ندارد 
نداده  انجام  را  تمهیداتی  هیچ  هم  پلیس  و 
شوند.  می  شده  زندانی  آنجا  در  مردم  تمام 
حسین می گوید حتی یک جای خالی را برای 
نشستن هلیکوپتر در مواقع ضروری هم پیش 
بینی نکرده بودند و متاسفانه به نظر می رسید 
تفکر برنامه ریزی پشت صحنه مدیریت این 

فضا نبوده است . 

ما هم اگر پلیس بودیم
جریمه می کردیم 

 ، یزدی  جوان  این  دیدگاه  مقابل  نقطه  در 
طرح  برای  نکاتی  هم  بیرجندی  همشهری 
دارد . او می گوید : به راحتی و با بازی کلمات 
نمی توان زحمات این قشر را زیر سوال برد . 
کدامیک از ما می توانیم در سرمای زمستان 
و یا اصال در روزهای خوب بهار از صبح تا 
ظهر ایستاده در زیر نور مستقیم خورشید برای 
کار  آخر  و  کنیم  تالش  شهر  امنیت  و  نظم 
هم بخواهیم بدهکار جامعه شویم .  علی می 
به توجه به  نیاز  این موضوع  : بررسی  گوید 
همه جوانب آن دارد و من و شمای شهروند 
فقط از نگاه خودمان این موضوع را قضاوت 
می کنیم . او ادامه می دهد : به نظر شما کدام 
آید و بخاطر پر شدن  همشهری پلیس می 
همسایگان  و  شهر  مردم  برای  دولت  خزانه 
خود جریمه صادر کند و خاطره های بد به جا 
بگذارد ؟ مطمئنا شرایطی وجود دارد که ما هم 
اگر در آن قرار بگیریم و با زوایای مختلف آن 
آشنا شویم شاید مثل همان پلیس راهنمایی و 

رانندگی اقدام نمائیم . 

شهروندان همکاری نمی کنند

اساس  بر  انتظارات  باید   : گوید  می  علی 
اختیارات و امکانات باشد . آیا پلیسی که هیچ 
نقشی در سیاستگذاری تامین پارکینگ  ندارد 
می تواند از تخلف پارک کردن خالف مردم 
چشم پوشی کند و شهر به هرج و مرج بیفتد 
چون مثال شهرداری پارکینگ آن خیابان را 
خود  است  معتقد  علی  ؟  است  نکرده  تامین 
شرایط  رعایت  قضیه  این  در  نیز  شهروندان 
را نمی کنند و مثال شهروندی که در فالن 
هیچ  و  زند  می  طبقه  چند  مجتمع  خیابان 
پارکینگی ) حتی به اندازه واحد های موجود 
نمی  نظر  در   ) میهمانان  برای  نه  و  مجتمع 
گیرد چگونه می تواند از شهرداری و پلیس 

توقع مکانی برای پارک داشته باشد ؟

جرایم تقدیم پایتخت می شود

کاش   : گوید  می  بیرجندی  جوان  این 
به  ها  جریمه  حداقل  که  داشت  واقعیت 
رفت می  خودمان  استان  در  پلیس   جیب 
 و خرج خودمان می شد  که می گفتیم پلیس 
ها برای شهر جریمه می کنند و انگیزه شان 
تامین بودجه استان خودمان است و این وصله 
ها به آنها می چسبید ،  حال اینکه این مبالغ 
 همه به شکل متمرکز تقدیم پایتخت می شود
نویسی  بودجه  روال  همین  با  نیز  آنها  و   
ها تبعیض  و  دیدیم  را  آن  نمونه   که 

پایتخت  مصارف  برای  کردیم  مشاهده  را 
هزینه می کنند . 

تحلیل های جامعه ، بر خالف آنچه که تصور 
از نگاه های کارشناسی  از بسیاری  می شود 
مستند تر و به واقعیت های موجود نزدیک تر 
است . ما نیز برای روشن تر شدن ابعاد گوناگون 
این مطالبه مردمی به سراغ رئیس پلیس راهور 
خواهید   ادامه  در  آنچه   . رفتیم  استان  مرکز 
ماحصل گفتگوی ما با سرهنگ قاسمی رئیس 
پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بیرجند 

است که امکان این گفتگو به همت معاونت 
اجتماعی پلیس استان فراهم گردید . 

جریمه ها جایی دیگر مصوب 
می شود ما فقط مجری قانونیم 

 سرهنگ قاسمی در واکنش به انتقادات مردمی
 پیرامون جرایم رانندگی و سخت گیری مضاعف
در خراسان جنوبی می گوید : جریمه ها جایی 
دیگر مصوب می شود و اینطور نیست که یک 
استان جرایم رانندگی آن با یک استان دیگر 
متفاوت باشد . در موضوع تخلفات رانندگی 
قانون  و  است  قوانین  مجری  فقط  پلیس   ،
برای تمام نفاط کشور یکسان و بدون تبعیض 

نوشته شده است . 

جریمه به جیب پلیس نمی رود

جرایم  اعمال  از  هدف  است  معتقد  او   
پیشگیری  و  ، اصالح وضع موجود  رانندگی 
برای  مالی  بحث  اصال  و  است  تصادفات  از 
قانونی  همان  که  چرا  نیست  مطرح  پلیس 
که جرایم را وضع کرده محل های مصرف 
این  عمال  و  است  کرده  اعالم  نیز  را  آن 
نگاه که پول جریمه به جیب پلیس می رود 
شود می  هزینه  استان  در  پلیس  برای  یا   و 

فرضیه باطلی است .

نبستن کمربند در سرعت پایین هم 
باعث آسیب به سرنشین می شود

پاسخی  استان  مرکز  راهور  پلیس  رئیس  از 
انتقاد مردم به استانداردهای چند گانه  برای 
در  تخلف  یک  با  برخورد  نوع  برای  پلیس 
نقاط مختلف کشور می خواهم و اینکه مثال  
سرعت 1۰۰ کیلومتر در بزرگراه پیامبر اعظم و 
ناصری تخلف محسوب می شود اما در تهران 
و مشهد همین سرعت مجاز است و یا میزان 
سخت گیری برای بستن کمربند که در برخی 
 شهرها به شدت بیرجند انجام نمی شود . او 
می گوید :  ماده 19 قانون بستن کمربند برای 
نقلیه در تمام راه ها و گذاشتن  تمام وسایل 
کاله برای تمام موتور سوارها اجباریست و ما 
اگر جریمه می کنیم بر اساس قانون است مثال 
تصادفی  در شهر،ما  ایمنی  نبستن کمربند  با 
داریم با سرعت 2۰ کیلومتر که سرنشین پرتاب 
و سرش با شیشه یا بدنه خودرو برخورد می کند 
و اگر همین شخص کمربند ایمنی داشته باشد 

این اتفاق برای او نمی افتاد. 

با سرعت 6۰  کیلومتر هم در بلوار 
پیامبر اعظم )ص( بحران داریم 

کشور  سراسر  در  ها  استاندارد  گوید  می  او 

مثال  که  نیست  اینگونه  و  است  یکسان 
داده  تغییر  را  قانون  ما  اعظم  پیامبر  بلوار  در 
باشیم اما همان قانون گفته است که پلیس به 
عنوان یک کارشناس ملزومات یک بزرگراه 
دور شهر  رینگ  در همین  و  کند  بررسی  را 
بیرجند ما نیاز به گاردیل و ... برای رسیدن 
به استانداردهای حداقلی یک بزگراه داریم تا 
بتوانیم سرعت مجاز را به آن سطح برسانیم 
و با سرعت 6۰  کیلومتر هم اکنون در  بلوار 
بلوار شهید  در    . داریم  بحران  اعظم  پیامبر 

میدان  بودن  دلیل خطرساز  به  ناصری  هم 
انتهای بلوار و خطر سقوط در دره مجبوریم 
به سرعت  دوباره  رانندگان  جان  حفط  برای 

مجاز آن بلوار تجدید نظر کنیم .  

بد  برخورد  یک  پلیس  یک   اگر 
می کند این را به همه نسبت ندهیم

 در ادامه سوال دیگری از شهروندان را با وی مطرح 
می کنم و نگاه مجموعه پلیس استان را به 
و  پرسم  می  آن  اعمال  نوع  و  جرایم  مقوله 
اینکه مردم معتقدند قوانین در بیرجند بسیار 
خشک و غیر قابل انعطاف اجرا می شود مانند 
آن  فردای  از  و  نصب شده  تازه  که  تابلویی 
و  اول جریمه می شوند  تذکر،  به جای  روز 
اینکه وقتی پلیس در محلی برای اعمال  یا 
قانون مخفی می شود نگاهش اصالح و عدم 
تخلف نیست و چه بسا بدنبال جریمه است و 
یا اینکه پلیس در استان چرا بعد از نقاط حادثه 
خیز برای اعمال جریمه می ایستد و قبل از 
آن برای هشدار توقف نمی نماید  : قاسمی 
رد  را  آن  نه  و  تائید  را  این موضوع  نه   البته 
یک  پلیس  یک  اگر   : گوید  می  و  کند  می 
برخورد بد می کند این را به تمام پلیس ها 
نسبت ندهیم  هر چند که در مقوله اصالح 

برخورد ها خیلی پیشرفت کرده ایم .

پلیس در معابر شهر بیرجند
برای جریمه کمین نمی کند

 او ادامه می دهد : شاید پلیس در حال عبور از 
محلی بعد از محل تابلو به دلیل اعمال قانون 
برای خودرویی دیگر توقف نموده باشد و به 
واسطه همین توقف مجبور به اعمال قانون 
برای سایر تخلف های آن محل شده باشد اما 
اینکه پلیس در معابر شهر بیرجند کمین کند 
تا تخلف انجام و بعد جریمه کند نمی تواند 
چنین  شهروندان  اگر  و  باشد  داشته  واقعیت 
پلیس  با  را  آن  کردند  مشاهده  را  موضوعی 
درمیان بگذارند تا برخورد الزم با مامور خاطی 

انجام گیرد . 

نمی شود در هر تغییر شرایط
در  معبر تا یک سال برای

 هشدار مامور گذاشت

محض  به  که  نیست  اینطور  گوید  می  او 
نصب یک تابلو از همان روز جریمه کنیم و 
پارک  باالی  کوچه  مثل  ها  برخی محل  در 
توحید تا دو هفته مامور گذاشته ایم که تذکر 
و هشدار دهد اما نمی شود برای هر تغییر در 
شرایط معبر تا یک سال مامور جانمایی کرد و 
ظرفیت و امکانات پلیس هم چنین اجازه ای 
رانندگی  را نمی دهد و در جایی که عالیم 

نصب می شود هر تابلو به عنوان یک مامور 
پلیس جایگاه هشدار دهنده دارد .

پلیس وقتی جریمه می کند
حس خوشایندی ندارد

نگاه  ما  نگاه  گوید:  می  قاسمی  سرهنگ 
خیلی   . محور  جریمه  نه  است  اصالحی 
کنند می  جریمه  وقتی  ما  همکاران   از 

اصالح  برای  ولی  ندارند  خوشایندی  حس 
رفتار و رعایت دوباره قوانین باید جریمه کنند 

. او در خصوص نوع برخوردها با رانندگان نیز 
می گوید : به ماموران می گوییم که در برابر 
تندی رفتار راننده متخلف عکس العمل نشان 
پلیس  ماموران  برای  سازمان  واین  ندهند 
و  گفتار  رفتار،  استاندارد سازی  کالس های 
تا حتی کوچکترین  کند  برگزار می   اخالق  
و  راهنمایی  ماموران  جانب  از  احترامی  بی 

رانندگی به شهروندان انجام نشود.

متاسفانه در خراسان جنوبی ، پلیس 
تجهیزات الکترونیکی روز را ندارد

از او در خصوص خالء حضور پلیس در برخی 
اینکه برخی  و  نقاط حادثه ساز  می پرسیم 
خیابان ها در نبود پلیس به پیست رالی جوانان 
تبدیل شده است که می گوید :  ما همیشه 
خیابان  در  گشت  مخصوص  هایی  ماشین 
های شهر را داریم و اولویت ما برای حضور در 
معابر شهری جلوگیری از گره های ترافیکی 
ماموران  شاید  پایانی شب  ساعات  در  است. 
راهنمایی و رانندگی حضور نداشته باشند ولی 
در این کوتاهی، تنها مقصر این اداره نیست 
بلکه سازمان های دیگری هم در این مورد، 
وظایفی دارند که متاسفانه همکاری الزم را 
نمی کنند ولی همه اعتراض ها برای پلیس 
استانداردهای  اساس  بر  اگر  که  چرا  است 
در  لی  و  اجرا  ها  استان  تمام  در  که  کشور 
خراسان جنوبی اجرایی نشده است پلیس به 
تجهیزات دوربین و ثبت تخلف الکترونیکی 
مجهز می شد ما برای تمام ساعات شبانه روز 

پیش بینی الزم را داشتیم .

6 نوبت برخورد قاطع با
رانندگان »رالی« آخر خیابان غفاری

قاسمی ضمن تائید سرعت های سرسام آور 
در  شب  پایانی  ساعات  در  رانندگان  برخی 
انتهای غفاری و پیامبر اعظم)ص( می گوید : 
برای نظارت بیشتر و جلوگیری از تخلفات، در 
شورای ترافیک، مصوب شد که  سرعت گیر 
و حفاظ ایمنی انجام شده و تابلوهای هشدار 
شود  می  هم  باز  ولی  شوند  گذاشته  دهنده، 
رانندگی،  و  راهنمایی  با  والدین  همکاری  با 
از شدت این تخلفات کم کرد هرچند که در 
راستای امنیت ترافیکی ماموران راهنمایی و 
اند و  بزرگراه نظارت داشته  این  رانندگی در 
امسال در 6 مرحله در آخر شب بالغ بر 1۰۰ 
نوع  همین  دلیل  به  را  نقلیه  وسیله  دستگاه 

تخلفات ، اعمال قانون و توقیف کردیم. 

پلیس برخی دستگاه ها را هم به 
دلیل سهل انگاری جریمه کرده است

 
سرهنگ قاسمی به سهم سایر سازمان ها در 

برخی تخلفات اشاره می کند و اینکه پلیس 
راهور هم همیشه راننده را مقصر نمی داند . 
این مقام انتظامی می گوید :  ما در موضوع 
می  جریمه  هم  را  سازمان  فالن  تصادفات 
کنیم و اینها از طریق مقامات قضائی ابالغ 
می شود. درجایی اگر ما بدانیم که سازمانی 
دهیم می  تذکر  هم  آنها  به  ما  دارد   قصور 

و موارد زیادی بوده که پلیس با حکم دستگاه 
قضایی سازمانی را به دلیل عدم ایجاد شرایط 
مناسب برای راننده جریمه کرده است . قاسمی 
های دستگاه  نام  اعالم  به  حاضر  چند   هر 

اما تاکید دارد که پلیس   متخلف نمی شود 
ندارد و  به موضوع تخلفات  نگاه یک جانبه 
رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  این تصور که 
فقط زروشان به مردم می رسد و با دستگاه ها 

کاری ندارد اشتباه است . 

گالیه پلیس از عدم همکاری
سازمان های ترافیکی در استان

او از سایر دستگاه هایی که در زمینه کنترل 
ترافیک دخیل اند گالیه هایی دارد و اینکه 
پلیس به تنهایی نمی تواند اعمال قانون کند .  
به گفته او بارها شده که پلیس احساس کرده 
و  ندارد  بازدارندگی  قدرت  جریمه  محلی  در 
نیاز به امکاناتی برای رفع مشکل و یا حمل 
عدم  دلیل  به  که  دارد  خودروها  جابجایی  و 
های  گره  حل   ، ها  سازمان  سایر  همکاری 

ترافیکی مقدور نمی شود . 

معابر شهر استاندارد نیست

می  شهر  ترافیکی  نقشه  خصوص  در  او  از 
برخی  ترافیک  به  اینکه چرا نسبت  و  پرسم 
و  شود  نمی  اندیشیده   تدبیری  هیچ  معابر 
آیا پلیس در شورای ترافیک که متولی این 
امر است نظر تاثیر گذاری دارد ؟ قاسمی در 
این زمینه می گوید: در بحث های تخصصی 
ولی  شود  می  استفاده  ما  کارشناسی  نظر  از 
این نکته قابل توجه است که معابر شهر ما 
استاندارد نیست  و گنجایش این همه وسیله 
نقلیه را ندارد چون این خیابان ها با توجه به 
با توجه  و   استاندارد چند دهه پیش ساخته 
ها خیابان  متاسفانه   ، خودروها  افزایش   به 

خیابان  در  مثال  است  نداشته  رشد  معابر  و 
طالقانی، مهم ترین مشکل نبود پارکینگ ها 
این  که  است  شهری  مناسب  ساخت  زیر  و 

موضوع تنها به عهده پلیس نیست .

پارکینگ های احداث شده 
مرهمی بر درد های ترافیکی

ایجاد  از  مثبت  نگاهی  با  قاسمی    
پارکینگ هایی در  خیابان های  منتظری و 
جمهوری یاد می کند و می گوید : هر چند که 
این پارکینگ ها از نظر کمی و کیفی وضع 
کنیم  می  تشکر  هم  باز  ولی  ندارد  مناسبی 
که مرهمی، برای مدیریت و کنترل ترافیک 
خصوص  در  مسئول  مقام  این  از  هست. 
رفتارهای خطرساز ماموران پلیس می پرسم 
و اینکه برخی کمین ها یا فرآیند موتور گیری 
و  رانندگان  برای  را  خطراتی  چه  معابر  در 

شهروندان رقم می زند .

حق تعقیب و گریز برای کاله ایمنی
را به ماموران پلیس نداده ایم

 سرهنگ قاسمی می گوید : شاید مشکالتی 
در گذشته بوده است اما اصالح شده است . 
که  کرده  ابالغ  همکارانش  به  گوید  می  او 
همین  که  چرا  ندارند  گریز  و  تعقیب  حق 
شاید  کاله  نداشتن  خاطر  به  گریز  تعقیب 
رئیس  شود.   بزرگتری  مشکالت  موجب 
 پلیس راهور مرکز استان در پایان می گوید :

 منکر این نیستیم که اشکاالتی وجود دارد اما 
برای اصالح آن هم اقداماتی خوبی انجام شده 
به رشد است و در مجموعه  و مسیر کار رو 
برون  و  سازمانی  درون  ارزشیابی  پلیس 
و  است  انجام  در حال  دائم  به طور  سازمانی 
شهروندان عزیز می توانند مشکالت ، انتقادات 
و پیشنهاداتشان را از طریق سامانه 19۷ با ما 
در میان بگذارند  گفتگو ما با این مقام پلیس 
در حالی به پایان می رسد که فضای مصاحبه 
، نوع گفتمان و شرایط پاسخگویی موید همت 
مردم  همچنین  و  پاسخگویی  برای  پلیس 
محوری در این سازمان است که این مهم افق 

روشنی را پیش روی جامعه قرار می دهد  .

بازخورد  رویکرد قانونی پلیس دراستان
شهروندان : جریمه آخرین حربه باشد نه اولین ابزار اعمال قانون /  پلیس : مجری قانونیم 
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با رئیس تان صحبت کنید 

گاهی رئیس ها دلیل نفرت از کار هستند. هر چند آنها 
معموال بخش سخت و بدقلق کار هستند اما هر چه باشد 
مانند شما انسان هستند. با رئیس تان گفتگو کنید و به او 
بگویید چه چیزی ناراحت تان می کند. شاید راه حلی به 
شما ارائه داد یا حداقل بخشی از راه حل را پیش پای تان 
گذاشت. اگر هم خود ِ رئیس، مشکل شماست بررسی 
کنید که آیا این امکان وجود دارد سازمان، شما را به 
بخش موازی دیگری منتقل کند تا زیرمجموعه ی رئیس 
ایده آل تری باشید. اگر کارتان خیلی هم آزارتان نمی دهد 
و آبرومندانه است، ترک آن ممکن است آنقدرها هم که 
فکر می کنید حال تان را خوب نکند، مخصوصا اگر فورا 
کار بهتری پیدا نکنید. بیکار شدن یعنی از دست دادن 
حقوقی که داشتید. آن وقت با ناامیدی شروع به سرزنش 
خودتان خواهید کرد و خودتان را یک فرد شکست خورده 
خواهید دانست. اگر مجبور شدید کارتان را ترک کنید، 
حتما قبل از آن مطمئن شوید که کار بهتری در انتظار 
شماست، ترجیحا شغلی که شغل رویایی تان باشد، یا 

شرایطی را داشته باشد که کار فعلی تان ندارد.
اگر از کارتان متنفرید و هیچ راهی هم پیدا نکرده اید 
کارتان  نمی شود  دلیل  نیافته اید،  هم  جدیدی  کار  و 
را درست انجام ندهید و یک حرفه ای نباشید. درست 
است که مسئولیت های خود را دوست ندارید اما همچنان 
مجبورید تمام تالش تان را بکنید تا بهترین عملکرد را 

داشته باشید. ذهن تان را تمرین دهید که قوی باشد! 
شما نمی توانید از تمام جنبه های ریز و درشت کار خود 
متنفر باشید، می توانید؟ پس حاال که نمی توانید چیزی را 
عوض کنید، سعی کنید روی جنبه هایی از کارتان که 
باب میل تان است تمرکز کرده و تا حد ممکن ذهن تان 

را در برابر هجوم افکار منفی مسدود کنید.

گوسفند صدقه ای

مردی داشت گوسفندی را از کامیون پایین می آورد تا آن 
را برای روز عید قربانی کند. گوسفند از دست مرد جدا شد 
و فرار کرد. مرد شروع کرد به دنبال کردن گوسفند تا اینکه 
گوسفند وارد خانه یتیمان فقیری شد. عادت مادرشان این 
بود که هر روز کنار در می ایستاد و منتظر می ماند تا کسی 
غذا و صدقه ای را برایشان بگذارد و او هم بردارد. همسایه ها 
هم به آن عادت کرده بودند.هنگامی که گوسفند وارد حیاط 
شد مادر یتیمان بیرون آمد و نگاه کرد. ناگهان همسایشان 
ابو محمد را دید که خسته و کوفته کنار در ایستاده؛ زن 
گفت ای ابو محمد خداوند صدقه ات را قبول کند.او خیال 
کرد که مرد گوسفند را به عنوان صدقه برای یتیمان آورده، 
مرد هم نتوانست چیزی بگوید جز اینکه گفت: خدا قبول 
می کند. ای خواهرم مرا به خاطر کمکاری و کوتاهی در 
حق یتیمانت ببخش. بعدا مرد رو به قبله کرد و گفت خدایا 
ازم قبول کن. روز بعد مرد بیرون رفت تا گوسفند دیگری را 
بخرد و قربانی کند. کامیونی پر از گوسفند دید که ایستاده، 
گوسفندی چاق و چنبه تر از گوسفند قبلی انتخاب کرد. 
فروشنده گفت بگیر و قبول کن و دیگه با هم منازعه 
نکنیم.مرد گوسفند را برد و سوار ماشین کرد. برگشت تا 
قیمتش را حساب کند، فروشنده گفت این گوسفند مجانی 
بچه  خداوند  امسال  که  است  این  هم  دلیلش  و  است 
گوسفندان زیادی به من ارزانی نمود و نذر کردم که اگر 
گوسفندان زیادی داشتم به اولین مشتری که به او گوسفند 

بفروشم هدیه باشد.

آدمهایی که این جمله رو می شنون
 خوشبخت ترین آدمها هستند: 

» عیب نداره با هم درستش می کنیم «

موفقیت، توانایی رفتن از شکستی
 به شکست دیگر بدون از دست دادن

 شور و حرارت است.

آن شب که تو در کنار مایی روزست
و آن روز که با تو می رود نوروزست
دی رفت و به انتظار فردا منشین
دریاب که حاصل حیات امروزست

در جستجوی قلِب زیبا باش نه صورِت زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند

امـا آنچه خوب است همیشه زیباست

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر
 می  شوند؛پس هر موقع در قسمتی تاریک

 از زندگی قرار گرفتی،بدان که خدا 
می  خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

همه می خواهند در کاری که انجام می دهند موفق باشند. 
همه ما تالش  می کنیم به موفقیت دست یابیم. درنتیجه، 
دائما از خود می پرسیم که چگونه می توان موفق تر شد و 
به راه های مختلف موفق شدن فکر می کنیم.برای موفقیت 
مانند  دارد،  وجود  بسیاری  امیدبخش  و  جالب  روش های 
معموال  اما  کارایی،  افزایش  برای  سودمند  عادات  کسب 
به موانع  ما چندان  نادیده می گیریم،  را  ماجرا  وجه دیگر 
موفقیت توجه نمی کنیم و این شاید خنده دار باشد، زیرا ما در 
جستجوی موفقیت هستیم ولی کامال فراموش می کنیم چه 

موانعی ما را از رسیدن به اهدافمان بازمی دارند. 
۱. نداشتن چشم انداز 

می کنند.  صحبت  هدف مندی  اهمیت  درباره  زیادی  افراد 
آنها می گویند: »پیش از آنکه کاری را شروع کنید، هدفتان 
را مشخص کنید.« ما به این نصیحت عمل می کنیم و به 
هدف های بزرگی فکر می کنیم که می خواهیم آنها را عملی 
کنیم، شغل  عالی کسب  نمرات  کنیم. تصمیم می گیریم 

پردرآمد داشته باشیم، ترفیع بگیریم و غیره.
اگر چیزی را می خواهی، کافی است برای خودت هدف تعیین 
کنی و برای رسیدن به آن تالش کنی. اما در بسیاری مواقع 
محرکی برای رسیدن این اهداف و گذر از محدودیت های مان 
نداریم. ازاین رو برای دنبال  کردن اهداف مان به اندازه کافی 
باانگیزه و مصمم نیستیم و دلیلی برای ادامه دادن و پیمودن 
باقی مسیر موفقیت نداریم. چیزی تشویق مان نمی کند که 

حتی به بزرگ ترین مشکالتی که با آنها روبه رو می شویم 
توجه کنیم. ممکن است برای مدت کوتاهی هدف های مان 
انگیزه مان کاهش  اما کم کم  کنیم،  دنبال  زیاد  باانگیزه  را 
می یابد تا اینکه درنهایت به چیزی کمتر رضایت می دهیم.

علت این اتفاق آن است که بیشتر افراد چشم اندازی اساسی 
از زندگی شان ندارند. کار آنها مانند ساختن مجلل ترین خانه ها 
بدون ساختن پی است. درنتیجه بیشتر تالش هایشان از همان 

اول محکوم به شکست است.
۲. تمرکز ناکافی داشتن

متمرکز  در  ناتوانی  موفقیت،  اصلی  موانع  از  دیگر  یکی 
زندگی  است.  کار خاص  بر یک  کردن همه تالش مان 
دیگر  و  چندگانه  مشغولیت های  مفهوم  با  را  ما  مدرن 
است  کرده  آشنا  بی فایده  ولی  متنوع  دل مشغولی های 
بیشتر  درنتیجه،  می کنند.  پرت   را  ما  حواس  دائم  که 
تالش هایمان صرفا به خاطر بی انضباطی و تمرکز الزم 
بی نتیجه می مانند. به جای تمرکز بر انجام پروژه فعلی، از 
پروژه ای به پروژه دیگر که دوست داشتنی تر است می پریم. 
از نظر من این کار یکی از بزرگ ترین موانع موفقیت است. 
تالش کنید بر کار فعلی تمرکز کنید. اولویت بندی کنید 
تا کارها را به ترتیب انجام دهید. تمام تالش تان را بکنید 
ندهید  اجازه  مهم تر،  از همه  و  نشود  پرت  که حواستان 
مشکالت مانع دنبال کردن رؤیاهایتان شوند. تا زمانی که 

پروژه تمام نشده است،  دست از تالش برندارید.

۳. ضعف اراده 
تصور اشتباهی که از افراد موفق داریم به نحو چشمگیری به 
این مسئله دامن  می زند. وقتی به آدم های فوق العاده موفق نگاه 
می کنیم، دستاوردهای بزرگشان را می بینیم، اما در بیشتر موارد 
تالش هایی که برای به واقعیت پیوستن رؤیاهایشان کرده اند 
پنهان می ماند. ما می بینیم که این افراد در زندگی شان به چه 
چیزهایی رسیده اند، اما از فداکاری هایی که کرده اند بی خبریم.
می توان اراده را هم چون ماهیچه ای ذهنی تصور کرد. اگر از 
آن به طور مرتب استفاده کنید، خود به خود قوی می شود، اما اگر 
آن را به کار نیندازید، این ماهیچه ضعیف می شود و ممکن 
است به جای تمرکز بر اهداف بلند مدت، تسلیم کارهای بی 
فایده شوید. به زبان ساده، اراده، قدرت ذهنی افراد برای مقابله 
با افکاری است که به تحقق اهداف شان کمکی نمی کنتد.
مطالعات بسیار نشان داده اند که قدرت اراده و خویشتنداری 
ارتباط نزدیکی با سطوح باالی موفقیت و شادی دارد.نگذارید 
ضعف انضباط  شخصی و اراده مانع دستیابی به اهداف تان 
شود. بکوشید دائما انضباط شخصی خود را افزایش دهید. با 

استفاده منظم از قدرت اراده آن را تقویت کنید.
 ۴. تالش برای راضی  نگه داشتن همه 

در بیشتر موارد، سختی کار در تصمیم  به انجام کاری نیست، 
بلکه در تصمیم به انجام ندادن کارهاست. ما معموال کارها 
و درخواست ها را بدون بررسی  می پذیریم، اما اگر کارها را 
براساس ضرورت و اهمیتی که دارند نسنجیم، در شناخت 

اولویت هایمان سردرگم می شویم و هیچ امیدی به نجات مان 
نخواهد بود. این اتفاق باعث می شود تکالیفی بپذیریم که 

انجام آنها کمک چندانی به اهداف  خود ما نمی کند.
در درازمدت این کارها زمان زیادی می برند که بهتر بود از اول 
صرف رسیدن به هدف های  خودمان می شد.به طور خالصه، 
برای آنکه دیگران را به هر شیوه ممکن خوشحال کنیم، 
بیش از حد کار قبول می کنیم. ما نمی خواهیم خودخواهانه 
تعهدات و  به  به همین دلیل در »نه« گفتن  رفتار کنیم، 
تکالیف مختلف مردد می شویم. ازاین رو »تالش برای راضی 

نگه داشتن همه« یکی از موانع اصلی موفقیت است.
۵. ترس 

مشکل بزرگ دیگری که سر راه موفقیت قرار دارد، ترس 
است. ترس از آن موانعی  است که نباید دست  کم گرفته 
برطرف  کار  اول  ممکن  موانع  همه  بود  قرار  شود.اگر 
شود، هرگز هیچ تالشی صورت نمی گرفت.ترس ممکن 
است به شدت مانع رشد شود. ترس ما را محدود می کند، 
می شود  مانع  و  بپذیریم  را  بودن  معمولی  باعث  می شود 
بزنیم. ترس هم چنین ممکن  را کنار  محدودیت های مان 
است ما را از دنبال کردن رؤیاهای مان بازدارد. اگر هر رخداد 
یا چالش به نظرمان خیلی خطرناک باشد، ساکن و منفعل 
خواهیم ماند و عادت هایی را برمی گزینیم که مانع انجام 
کارهای ضروری می شوند، فقط به دلیل  اینکه از مواجه شدن 

با ترس های مان هراس داریم.
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عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن
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آیه روز  

اندازه درنگذرید زیرا  از  با شما می  جنگند بجنگید ولی  با کسانی که  و در راه خدا 
خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. سوره بقره آیه 190
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امریکا 2-  ساده و سهل  - پول 
اختالل خوني  فرنگي -  - گوجه 
خبرگزاري   - رطوبت    -3 شایع 
لباس  مدل  عروسک   - اتریش 
- الفباي موسیقي 4- از سازهاي 
خوردني  قضاوت  شهر-  بادي-  
5-  نام سازي - وزیر فرعون 6- 
از  عمال حج  - دوست داشتن- 
کننده  آویزان  ریسمان   -7 انتفاع 

میوه به - سقف  مرگ  - غذاي 
ظهر 8- از ضمایر-  پرکاربردترین 
و  راست   - استروئیدي  داروي 
حقه   - دیپلماتیک    -9 درست 
و خطابه-  نطق  آستر 10-  بدون 
بزرگ  تخته    -11 تهم  عروس  
واحد    -12 شیر  مشتقات  از   -
انجام  فن   - مردگان   - مقاومت 
کار 13-  درخت انگور-  تیتر خانه 
شعر-  صد متر مربع 14-  داخل 
شدني - چهره - قدرت 15-  بهره 
مند-  برچسب - آسیاب آشپزخانه.
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123456789101112131415
مردلوناتمباسح1
غالبایرفعجریما2
نواهپتساناریج3
ایلماکیخربجرخ4
طتالیشرفاکاا5
یخنونممانورن6
سملیگشیمهرکنم7
یورهیلجرهاظ8
هرقبیرابناتیچ9
واینکنواهتفا10
اسعماسرحبتمل11
نیشانمتیرادلد12
گنلابیرجهناور13
همانرارساتسوگا14
والادمازورمون15

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

را تجربه کنید.   09158668002
یک قطعه زمین دارای سند مالکیت به 

مساحت 3000 مترمربع محدوده صدا و سیما 
به فروش می رسد.    09354804730

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

 به فروش می رسد.    09158254172

زمین سنددار شما را 
 محدوده مهرشهر 
نقدا  خریداریم.

09155610020

فروش برلیانس H230 مدل تیرماه 95 
کارکرد  15600کیلومتر

 رنگ سفید درجه  خشک 
فی مقطوع نقدی 38500000 تومان

09367207245

به تعدادی چرخ کار ماهر 
نیازمندیم.  

09153635925-32403119  

یک شرکت پخش مواد غذایی و سلولزی 
به تعدادی بازاریاب آقا با حقوق ثابت 

نیازمند است.  09105484039

به یک پیک موتوری نیازمندیم.
32423131 

به یک سرویس کار برای کار 
در زابل نیازمندیم.
09155623441

به یک نفر راننده پراید 
)گازسوز( با حقوق ثابت ماهیانه 

800,000 تومان نیازمندیم.
32342233

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحهخدماتماست

مرکزتخصصیحملونقلاثاثیهمنزل
ولوازماداریباسابقهدرخشان

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین
ضم

دت
رص
دد

ص

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

به تعدادی نیروی خانم و آقا برای کار
 در فست فود نیازمندیم.

09363654746 - 32342233
نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک   مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...
 با قیمت مناسب 

  09156633230- برگی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

آینــه بغـــل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
س

آدر

3222213
ن: 4

تلف

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه

بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

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

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

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

باغداران و زعفران کاران
 کود گاوی 100درصد صنعتی

09151614199

شعبهبیرجندباوسایلوجوازکسبواگذارمیگردد.متقاضیانکهدارای
موجودینقدیمیباشندتماسبگیرند.تلفنتماس:09157581053

تـــــاالر درویــــش
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کشتی گیر خراسان جنوبی
 برسکوی دوم کشوری ایستاد 

  open کسب عنوان دومی کشتی گیر فرنگی کار خراسان جنوبی در مسابقات
جواد فراز فاروجی کشتی گیر وزن ۵۵کیلو گرم استان بر سکوی دومی کشور 
ایستاد.قابل ذکر است تا کنون چهار کشتی گیر استان به مرحله نهایی اردوی 
تیم ملی راه یافته اند.ابوالفضل صاحبکاری و علی رضا افتخاری وجواد فراز 
فاروجی در رشته فرنگی بزرگساالن ومهرداد بابایی در رشته کشتی آزاد  است .

سپاهان سه هفته یک گل خورده

خبر ورزشی-تیم سپاهان در دور برگشت از نظر دفاعی به یک تیم خوب تبدیل 
شده است دروازه این تیم در بازی با پارس جنوبی بسته ماند تا این تیم در سه 
بازی دور برگشت تنها یک گل در بازی با سایپا دریافت کرده باشد.این استحکام 
بی ربط با بازگشت عزت اهلل پورقاز نبوده که به دلیل مصدومیت شدید در بازی 
با پرسپولیس دو سه ماهی فرصت حضور در ترکیب سپاهان را از دست داد. 
سپاهان از این سه بازی ۵ امتیاز کسب کرد تا روند بهتری را در دور برگشت 
لیگ برتر آغاز کند و بی شک ادامه این روند رای به ابقای کرانچار خواهد داد.

اردوی تیم ملی در قطر منتفی است

خبرآنالین- ایران به طور قطع در فروردین 97 دو بازی خود را در اروپا 
برگزار می کند.شایعات درباره برگزاری اردوی ایران در قطر صحت ندارد و 
تیم ملی در فروردین ماه به طور قطع به اروپا می رود چراکه رقبا حاضر 
نیستند به آسیا بیایند و اروپا محل بهتری برای برگزاری دیدار دوستانه است. 
به طور قطعا تیم ملی در فروردین 97 راهی قاره سبز می شود. همچنین 
مذاکرات برای برگزاری بازی دوستانه ادامه دارد. کی روش دنبال یک حریف 
اروپایی است و فعال مذاکرات با لهستان و یونان به نتیجه نرسیده است. روز 
سوم فروردین تیم ملی یک حریف تدارکاتی می خواهد ولی برای هفتم 

فروردین دیدار با الجزایر قطعی است.

پدیده این فصل همچنان بازیکن ملی ندارد

ورزش 3- به نظر می رسد کارلوس کی روش در فهرست جدیدش مجددا 
از تیم پدیده لیگ هفدهم بازیکنی را انتخاب نکرده است.پارس جنوبی جم 
که در نخستین سال حضورش در لیگ برتر نتایج غیر منتظره ای گرفته و در 
حال حاضر رتبه سوم جدول را به خود اختصاص داده است، از ابتدای فصل 
تا اردوی اخیر تیم ملی بازیکن ملی پوشی نداشت اما امیدوار بود با حفظ روند 
حضورش در جمع مدعیان به این مهم برسد.با وجود اینکه مهدی تارتار، 
سرمربی پارس جنوبی چندی پیش عنوان کرده بود برای دعوت از بازیکنان 
ملی پوش تیمش با کارلوس کی روش صحبت می کند، اما به نظر می رسد 
هنوز این اتفاق رخ نداده و جمی ها همچنان نماینده ای در تیم ملی ندارند.

بنابر اعالم سایت فدراسیون فوتبال ایران، فوالد خوزستان و سپاهان هر یک 
دو ملی پوش دارند ولی پارس جنوبی و سیاه جامگان نیز که بازی هایشان در 

هفته هجدهم روز گذشته برگزار شد، بازیکنی در تیم ملی ندارند.   

»خار مریم« سم زدای کبد

آریا- این گیاه که یک نوع آنتی اکسیدان قوی 
است، از بدن در برابر آسیب های سلولی ایجاد شده 
از رادیکال های آزاد محافظت می کند.ماده ای به 
نام گلوتاتیون)Glutathione( موجود در این گیاه 
نقش عمده ای در سم زدایی کبد ایفا می کند.خار 
مریم از ایجاد سنگ صفرا پیش گیری و بیماری 

را درمان می کند.این گیاه، در مقابله با سرطان 
پروستات، رحم و سینه موثر است و رشد سلول 
های سرطانی را نیز کاهش می دهد.این گیاه 
اثربخشی داروهای مربوط به شیمی درمانی را نیز 
افزایش می دهد.مقاومت انسولین در بیمارانی که از 
دیابت نوع 2 رنج می برند را کاهش می دهد.خار 
مریم، در کاهش میزان کلسترول خون موثر است 

و کلسترول مفید را نیز افزایش می دهد.

غذایی  وعده های  معتقدند: مصرف  آمریکایی  کارشناسان  ایسنا- 
ارتقاء  برای  موثری  روش  شبانه روز،  از  مشخصی  ساعات  در 

کیفیت زندگی مبتالیان به اختالالت عصبی پیش رونده است.
بیماری  به  مبتال  موش  تعدادی  روی  که  بررسی  این  در 
انجام گرفت، مشخص شد محدود کردن وعده های  هانتینگتون 
غذایی به دوره های شش ساعته برابر در طول روز برای مدت سه 

ماه به ارتقاء کیفیت خواب و مهارت های حرکتی منجر می شود.
موجب  که  هستند  بیماری هایی  پیش رونده  عصبی  اختالالت 
عملکردهای  بر  می تواند  و  می شود  عصبی  سلول های  تخریب 
شناختی از قبیل یادگیری، حافظه، تعادل حرکتی و صحبت کردن 
عصبی  اختالالت  از  یکی  تنها  هانتینگتون  بگذارد.بیماری  تاثیر 
حال  در  می شود.  ناشی  ژنتیکی  جهش  از  که  است  پیش رونده 

حاضر، درمانی که بتواند این بیماری را متوقف یا از ابتال به آن 
به  تولید شده که  داروهایی  ندارد. هرچند،  پیشگیری کند، وجود 
کنترل عالئم این بیماری کمک می کند.در این بررسی محققان 
آمریکایی اظهار داشتند: تغییر در الگوی غذایی می تواند در بهبود 
کیفیت زندگی مبتالیان به بیماری هانتینگتون و دیگر اختالالت 

عصبی پیش رونده موثر باشد.

تاثیرزمانوعدههایغذاییبراختالالتعصبیپیشرونده

 بدترین غذاها
برای دانش آموزان چیست؟

قدس آنالین-دانش آموزانی که بیشتر از فست فود 
استفاده می کنند ) 4 تا 6 بار در هفته( از نظر موفقیت 
تحصیلی تا 20% پایین تر از دانش آموزانی هستند 
که تغذیه سنتی دارند. همچنین دانش آموزانی که 
یک تا سه بار در هفته از این غذاها مزه چشی می 

کنند تنها در دروس ریاضی نمرات کمتری دارند. 
این مسئله نشان می دهد که درک مفاهیم ریاضی 
با تغذیه ارتباط بیشتری دارد. تاثیر سوء فست فودها 
در روند یادگیری دانش آموزان به این دلیل است 
که این غذاها از نظر ریزمغذی های ضروری برای 
رشد شناختی بسیار پایین هستند و از طرفی مقدار 
خیلی زیادی چربی و قند دارند که این دو ماده بر 

حافظه و روند یادگیری بچه ها تاثیر می گذارند.

دالیل درد مچ دست چیست؟

همشهری آنالین- دردهای مچ دست شاید همراه 
یا بدون تورم ایجاد شوند. اگر شما از درد مچ دست 
رنج می برید، چند علل شایع و درمان های مرتبط با 
آنها را بشناسید. 1- سندروم کانال کارپ : یا سندورم 
تونل مچ دستی به علت تحت فشار قرار گرفتن 
عصب مدیان در ناحیه مچ دست ایجاد می شود. 

این بیماری می تواند موجب درد مچ دست شود. 
نرم  بافت  خیم  خوش  کیست  گانگلیون:   -2
خانم ها  دست  مچ  پشت  در  معموال  که  است 
ایجاد می شود و باعث درددر ناحیه مچ می شود 
. 3-بیماری کین باخ: به علت کاهش خونرسانی به 
استخوان لونیت ایجاد می شود.4-سندروم تقاطع:ین 
بیماری به علت ساییده شدن تاندون هایی که از مچ 

دست عبور می کنند بر روی هم ایجاد می شود..

شایع ترین علت کم پشتی ریش
 و سبیل در آقایان

یا  و  کم مویی  علت  شایع  ترین  نیوز-  سالمت 
نداشتن ریش و سبیل در آقایان مسائل ژنتیکی و 
فامیلی است به گونه ای که می توان گفت در بیش 
از 9۵ درصد مردان این موضوع ثابت شده است.

کاهش هورمون های مردانه و درمان آن نیاز به 1 

الی 2 سال زمان دارد و تمام داروها در این بیماران 
خوراکی است زیرا درمان های موضعی پاسخگوی 
سابقه  دارای  فردی  اگر  نیست.  بیماران  نیاز 
خانوادگی باشد و تا سن 18 الی 19 سالگی حدود 
۵0 درصد از موهای صورت آن رشد کرده باشد 
نیاز به مراجعه پزشک ندارد این مشکل با کمی 
صبر برطرف می شود.استفاده از زنگ مو و حنا هیچ 

تاثیری بر رویش مو و پرتر شدن آن ندارد  .

راهکار هایی طبیعی برای جلوگیری
 از تولد نوزادان اوتیسمی

کنار  در  جوان  بانوان  خبرنگاران-  باشگاه 
داشتن رژیم غذایی سالم شامل انواع میوه و 
سبزیجات تازه، پروتئین های گیاهی و حیوانی 
کم چرب، مواد لبنی، دانه های آجیل، شکالت 
تلخ، روغن زیتون، قارچ و نوشیدن آب و دم 

میزان  به  گیاهی، چون چای سبز  نوش های 
دچار  کمتر  ویتامینی  مکمل های  با  کافی، 
به  مبتال  نوزاد  آوردن  دنیا  به  یا  و  ناباروری 
بیماری اوتیسم می شوند مصرف اسید فولیک 
و یا مولتی ویتامین های دارای این ماده مفید 
قبل از دوران بارداری به وسیله مادر خطر به 
دنیا آوردن نوزاد مبتال به اوتیسم را درصورت 

بارداری آن ها تا 73 درصد کاهش می دهد.

کشف ۷۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق  

 فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف 74 هزار نخ سیگار 
خارجی قاچاق به ارزش 42 میلیون و ۵00 هزار ریال در بازرسی 
از یک دستگاه اتوبوس خبر داد . سرهنگ محمد هوشنگی اظهار 
کنترل  هنگام  فردوس  گلشن  بازرسی  ایستگاه  داشت:مأموران 
از شیراز به سمت  اتوبوس که  خودروهای عبوری یک دستگاه 
مشهد در حرکت بود مشکوک شدند و خودرو را متوقف و بازرسی 
کردند.  وی گفت:در بازرسی از این خودرو 370 پاکت سیگار قاچاق 
خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی شامل 74 هزار نخ به ارزش 
تقریبی 42 میلیون و پانصد هزار ریال کشف شد. وی افزود :در این 

رابطه یک متهم دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شد.

حادثه برای خودروی معلمان

عصر روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه سواری 
لیفان در کیلومتر 30 محور فردوس به سرایان ۵ 
نفر مصدوم شدند. سرهنگ حسین نیکمرد جانشین 
گفت:    رابطه  این  در  جنوبی  خراسان  راه  پلیس 
مصدومان همگی خانم و معلم بودند که از فردوس 
به سمت تیغدر شهرستان سرایان در حرکت بودند . 
سه نفر از مصدومان به بیمارستان امام رضا )ع( در 
بیرجند و دو نفر به بیمارستان سرایان اعزام شدند.    
علت حادثه عدم توجه به جلو از جانب راننده سواری 

لیفان تشخیص داده شده است.

یکسال حبس، حکم توزیع کننده متخلف

حاشیه  در  مجاز  غیر  سردخانه  ایجاد  با  که  متخلفی  فرد 
کرد می  بهداشتی  غیر  گوشت  عرضه  و  کشتار  به   شهراقدام 
 به یک سال حبس محکوم شد.رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان 
بیرجند در این رابطه گفت: اقدامات خالف قانون یکی از داللهای 
شهرستان که در واحد گاوداری خود اقدام به کشتار غیر مجاز و راه 
اندازی سردخانه برای انجماد و نگهداری گوشت و ضایعات آن می 
 کرد یک سال حبس تعزیری برایش در بر داشت. حسن علیزاده 
افزود: در بازرسی کارشناسان نظارت شبکه دامپزشکی بیرجند از 
محل مذکور تخلفات بهداشتی وی محرز شد و پرونده متخلف 

برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

کشف خودروی سرقتی از کرمان در خراسان جنوبی 
 

  فرمانده انتظامی شهرستان خوسف از کشف یک دستگاه پراید 
اظهار  صادقی  سرهنگ  داد.   خبر  شهرستان  این  در  سرقتی 
آگاهی شهرستان خوسف هنگام گشت  پلیس  داشت:تیم گشت 
زنی در سطح شهر یک دستگاه خودروی پراید را مشاهده کردند که 
به صورت روشن داخل کوچه توقف کرده است.وی گفت:مأموران 
مدارک  بررسی  با  راننده خودرو  مشکوک شدند که  به حرکات 
خودرو و استعالم شماره پالک آن متوجه شدند که این خودرو از 
حوزه کالنتری 23 شهرستان کرمان سرقت شده است. سرهنگ 
صادقی افزود:راننده خودرو بالفاصله دستگیر شد و خودرو جهت 

تحویل به مالک آن به پلیس آگاهی منتقل شد . 

امالک و 
مستغالت

منزل فروشی در امیر آباد، خیابان
 امام علی )ع(، شمالی،  متراژ ۱۱۵

زیر بنا۷۳ قیمت:۳۸میلیون
تلفن تماس: 

09۱۵۱6۳۳۷۷۱
ملک کشاورزی تقاب
 با دامداری و استخر 

درختان گوناگون، معاوضه 
با ملک مسکونی داخل بیرجند

09۱۵۳6۱0۱24
 فروش منزل ویالیی در مهرشهر،
 متراژ زمین۱24متر،زیربنا۸۵ متر

هال۳2متر،خواب22 متر
آشپزخانه۱2متر
09۱۵۸6۱۱۱60

خریدار منزل ویالیی
 با قیمت حداقل  ۳۵میلیون

 و حداکثر ۱00میلیون
تلفن تماس: 

09۱۵09۱2۳94

فروش فوری آپارتمان ۷۵ متری
 تکمیل و شیک، الهیه ۷ 
قیمت 46 میلیون تومان

 تلفن تماس 
09۱۵96۱۷2۳۳

فروش منزل ویالیی 
خیابان انقالب، ۱60 متر

 دو نبش
تلفن تماس: 

09۱۵۱60۷0۳0

فروش باغی در آرین شهر )سده( 
۳۵00 مترمربع دارای ۱00 درخت 

عناب، 260 درخت زرشک و تعدادی 
درخت پسته

09۱۵۷2۱۳492  
متقاضی خرید واحد آپارتمان تا 200 
م ، محدوده مدرس، رسالت، عدالت، 

پاسداران معلم می باشم
تلفن تماس: 

09۱۵۱6406۱2

مسکن مهر ۷۵ متر طبقه دوم، واحد 
سر نبش، تکمیل یا معاوضه با ماشین 
سواری یا حواله ماشین صفریا اسقاطی

تلفن تماس: 
09۱۵۳6۱42۳۳ 

فروش آپارتمان۷۵ متری، خیابان 
مهزیار فول امکانات، با6۱ قسط 
پرداخت شده به روز، فی60 م 

تلفن تماس: 
09۱2۸99۵24۱

خریدار زمین یا منزل کلنگی
 در خیابان ۱۷شهریور ، انقالب ، 

صمدی قائم، خیرآباد و بافت فرسوده
تلفن تماس: 

09۱۵۵62۵29۷ 

ویالیی، امیرآباد، تمام اسکلت، 2طبقه 
یک خواب، شمالی، فی:  ۱۱۵م یا 
معاوضه با کلنگی محدوده مدرس، 

معلم، غفاری و ... مابه التفاوت نقدی 
09۱۵۸6۱۱۱۵2

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، شمالی، 
۱۸0 متر، ۱20 متر زیربنا

 2 خواب فی:۱20م
تلفن تماس: 

09۱۵96۱2۳۷0

واحد 94 متری
 فول امکانات، مفتح، 

قیمت ۱6۵م
تلفن تماس:

09۱۵۳620620
منزل فروشی درگناباد، با نصب تمام 

امکانات آب، برق گاز،2۵0 متر، زیرفی 
بازار یا معاوضه با مسکن در بیرجند

تلفن تماس: 
09۱۵۱۵2۳0۳۸  

فروش زمین در حاجی آباد با2۵0متر، 
دارای سند ششدانگ و جوازکسب
زیرفی بازار، معاوضه با خودرو 

تلفن تماس: 
09۱۵۱۵2۳0۳۸

فروش منزل در حاجی آباد
دوخوابه، ۱00 متری، 

دارای سند و امکانات، فی62 م نقد 
تلفن تماس: 

 09۱۵۸6۷۱۸94

خریدار منزل ویالیی 
از محدوده طالقانی و ارتش
 به جنوب شهر تا۳20 م

تلفن تماس: 
09۱۵۷40۷660

ویالیی حاجی آباد ۱0۱ متر
 هزینه ها داده شده 

دوخواب، فی 60 میلیون 
تلفن تماس: 

 09۳64۵6696۷

ویالیی حاجی آباد ۱00متر 
قولنامه ای دوخواب 

فی 60 م 
تلفن تماس: 

09۳۷94۸99۵6
معاوضه طبقه همکف ۷۳ متر
 در توحید با واحد دو خواب

 در سپیده  
تلفن تماس: 

09۱۵۳62۳2۷۱

90مترزمین دو نبش،۳0متربنا،امتیاز 
آب،برق،گاز، شهرک چهکندبیرجند، 

شمالی فی۸۵م فروش یا معاوضه
تلفن تماس: 

09۱۵96۳۳۱۷2 
فروش2 قطعه۵00 سهمی 

حاجی آبا، سنددار
قیمت توافقی
تلفن تماس: 

09۱۵۸66۷090
فروش60 مترزمین تجاری

حاشیه صیاد شیرازی
 فی توافقی

تلفن تماس: 
09۱۵۵6۱۵04۳ 

جویای کار

جویای کار 
با ماشین در آژانس، مهرشهر

 تلفن تماس:
09۳۷00۸0964

به یک نیروی ماهر
 به کارواش نیازمندیم.

 تلفن تماس:
09۳۷۸6۷2064

جویای کار
جوانی ۳۵ ساله، مدرک دیپلم 

یک شیفت
 09۱۵۷۵6۵۵2۳ 

به تعدادی راننده با ماشین دوگانه، 
جهت کار در آژانس 

نیازمندیم.
09۱۵۷26۷224 

 

به یک نفرجهت کاردر فست فود
 شیفت صبح 

نیازمندیم.
09۳۸90۸9296

به دو نفر نیرو دارای سابقه برای کار
 در پذیرش و آشپزخانه جهت تکمیل 

کادر فست فود واقع در بیرجند
 نیازمندیم.

09۱۵۵6۱۸6۱۵

به تعدادی راننده تمام وقت جهت کار
 در آژانس نیازمندیم 

تلفن تماس: 
09۱۵964۳9۸0

 به دو نفر همکار
 جهت کار در سالن زیبایی نیازمندیم

تلفن تماس: 
09909۷۷4۷4۳

به 2نفر راننده 
جهت کار در آژانس معصومیه

 تمام وقت نیازمندیم
09۱۵9۳690۷2

جوانی ۳0ساله متاهل، با مدرک 
لیسانس آماده همکاری در 

سرایداری،تلفنخانه
کار دفتری،.نگهبانیو... می باشم 

09۱۵49۵۵0۳۱

خودرو 
پراید

فروش 
پراید۱۳۱ صفر، سفید رنگ 

تلفن تماس: 
09۱۵۳۱۵6۵۵0

فروش پراید مدل۸۱یشمی،تمیز
بدون رنگ، بیمه، الستیک

موتور تازه تعمیر، فی 6۸00 م
تلفن تماس: 

09۱۵0۷۷۳64۷

فروش پراید دوگانه کارخانه
 مدل۸۵، بیمه یکسال

قیمت توافقی
09۱2۸99۵24۱

فروش هاچ بک ۸۵ آلبالویی،  دو در و 
یک گلگیر رنگ ، بیمه 9۷/۱0 معاینه 
9۷/۸ تخفیف کامل، بسیار سالم، رنگ 

اسپورت الستیک نو، فی 9.200م
09۱۵96۵۸4۳۳

خودرو 
پژو

فروش فوری و نقدی 40۵ مدل ۸9 
زیرفی کارشناسی به دلیل نیاز مالی

 تلفن تماس: 
09۱۵66۳2۳۷0 

فروش پژو 40۵، نوک مدادی، دوگانه 
کارخانه، مدل۸9 

پیام جواب داده نمی شود
09۱2۸99۵24۱

خودرو 
متفرقه

پیکان انژکتوری دوگانه cng ، مدل 
۸۳ با۱۱ سال تخفیف بیمه فی: ۷ م 

تومان معاوضه هم می شود
 09۱۵۸666۳۸2 

یک عدد دوچرخه حرفه ای 20، رنگ 
نارنجی، درحدنو قیمت:۱۷0000تومان

 فقط خریدارواقعی زنگ بزند
099۱0۳۵۱2۸۵

فروش پی کی مدل ۸4 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
09۱۵۸6۱0۱۸۷ 

فروش برلیانس مدل 9۵
 رنگ سفید، بیمه ثالث تا مرداد 9۷ ،
داری کف پوش، روکش، بیمه بدنه

 و سالم بدون رنگ 
090۱۷۳6۱420

فروش موتورکاوازاکی ۱00، الستیک 
نو،موتورتازه تعمیر، مناسب جهت 

کلکسیون مغازه و استفاده درروستا  
09۱۵۱6۳۸۸92

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه ۵ ساله
۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹-۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷
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7
 در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی

 مطرح شد:

بررسی صالحیت ۳7۰۰ پرونده
در هسته های گزینش خراسان جنوبی

خراسان  استانداری  گزینش  هسته  تسنیم-مدیر 
جنوبی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: 
از سال 91 استخدامی های ما کمتر شده و از ابتدای 
سال تاکنون 3 هزار و 700 پرونده بررسی صالحیت 
شده که انتظار داریم تا پایان سال این تعداد به 4 
هزار نفر برسد. عربی اظهار کرد: بیشترین حجم 
کاری در هسته های گزینش استان در آموزش و 
پرورش است و در استان بیش از 70 دستگاه اجرایی 
وی  دارند.  گزینش  مرکزی  هسته  کل  اداره   7 و 
افزود: 140 نفر در گزینش استان خراسان جنوبی 
مشغول به فعالیت بوده که از این تعداد 60 نفر به 
صورت رابط و مابقی اعضای اصلی هستند. نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی نیز گفت: هنگامی که 
در گزینش بی تفاوتی باشد اغراض دیگر جای آن را 
می گیرد و در منشور امام علی )ع( نیز به گزینش 
حساسیت  عده ای  متأسفانه  اما  شده  زیادی  توجه 
گزینش را به استهزاء می گیرند. عبادی اظهار کرد: 
بهترین بذرها هم وقتی زحمت کشیده شود و به آن 
رسیدگی شود، محصول قابل قبولی خواهد داد و 

موضوع هسته گزینش نیز مانند همین دانه  است.

ظرفیت های بالقوه استان برای
 ایجاد مرکز درمانی بین المللی

امیری-استاندار خراسان جنوبی در نشست صمیمانه 
هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان 
کرد: بیرجند مرکز هوشمندی های استان است و جا 
دارد  با این استعدادها و امکانات که توانایي تبدیل به 
برند شدن دارد، یك طرح و برند تخصصي درماني 
مطرح و تعریف شود.مروج الشریعه با اظهار اینکه 
استان ظرفیت و استعداد راه اندازی یك مرکز درمانی 
بین المللی را دارد و البته این کار نیاز به سرمایه 
المللي، اطالع رساني و آمادگي هاي  گذاري بین 

افغانستاني در  داخلي دارد گفت: دوستان و والیان 
خدمات  دریافت  براي  مختلف  هاي  کمیسیون 
استاندار  اند.  داشته  تمایل  ابراز  بیرجند  در  درماني 
و  نجف  استانداران  با  دیدار  از  جنوبی  خراسان 
کربال در آینده قریب الوقوع خبر داد و گفت:تالش 
استانداران  این  با  ای  نامه  تفاهم  کنیم  می 
هاي  رشته  برخي  در  درماني  خدمات  ارائه   برای 

تخصصي داشته باشیم. 

آسمان خراسان جنوبی 
برفی می شود

شمال  برای  امروز  عصر  از  خبر-هواشناسی  گروه 
خراسان جنوبی، بارشهای پراکنده پیش بینی کرد. 
رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های 
جوی استان گفت: بارشهای پراکنده در شهرستانهای 
بیرجند، درمیان، زیرکوه، فردوس، سرایان و قاین و 
با مقدار کمتر در طبس و بشرویه تا دوشنبه شب 
ادامه دارد. رضا برهانی افزود: بارش ها در مناطق 
مرتفع و کوهپایه ای به شکل برف خواهد بود. وی با 
بیان اینکه در این مدت دمای هوا در نواحی شمالی 
استان 5 تا 9 درجه کاهش می یابد گفت: با توجه به 
سرمای هوا احتمال تشکیل مه، یخبندان و لغزندگی 

جاده در مناطق کوهپایه ای دور از انتظار نیست.

اتمام اسکان زلزله زدگان روستای 
شیخ صله کرمانشاه با همت سپاه استان

سازندگی  بسیج  سازمان  مقدم-سرپرست  دادرس 
خراسان جنوبی گفت: عملیات اسکان موقت روستای 
شیخ صله کرمانشاه با تالش سپاه انصارالرضا)علیه 
السالم(، گروه های جهادی استان و باهمکاری قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء پایان یافت. مهدی هنری پس 
از بازدید روستای زلزله زده شیخ صله کرمانشاه اظهار 
کرد: عملیات امداد و نجات، اسکان اضطراری، اسکان 
موقت و کمك به اسکان دائم هموطنان عزیز در 
روستاهای زلزله زده کرمانشاه با تدبیر فرماندهی کل 
سپاه به سپاه های استان واگذار شده بود. وی گفت: 
با تالش سپاه و کمك جهادگران استان عملیات 
اسکان موقت زلزله زدگان روستای شیخ صله قبل از 

موعد مقرر و 30 روزه به اتمام رسید 

در شورای شهر بیرجند مطرح شد: 

 در دیدار استاندار با مدیران تعاوني هاي تولیدي صنایع دستي استان مطرح شد:

ارزش سهام بورس خراسان جنوبی به ۴۴۵ میلیارد ریال رسید
گروه خبر- مدیر بورس منطقه ای خراسان جنوبی گفت: مجموع ارزش سهام معامله شده در تاالر بورس استان خراسان جنوبی از ابتدای امسال تا پایان آذر  445 میلیارد ریال بوده 
است. سعید هریوندی اظهار کرد: در آذر ماه امسال 1۸ میلیون و 57۲ هزار و 995 سهم به ارزش 4۲ میلیارد ریال در تاالر بورس استان داد و ستد شد ه است که 59 درصد آن مربوط به 
فروش سهام و 41 درصد آن مربوط به خرید سهام بوده است.وی افزود: از ابتدای سال تا پایان آذر 3۲1 کدمعامالتی جدید افتتاح شده است که سهم آذر ماه63 کد معامالتی بوده است

رفع مشکل انشعاب گاز
 در انتهای بلوار شعبانیه

رضایی-رییس اداره گاز شهرستان بیرجند در گفت 
وگو با خبرنگار ما در مورد مشکل گاز قسمتی از 
طرف  یك  ،که  دولت  راه  چهار  و  شعبانیه  بلوار 
خیابان دارای انشعاب است وقسمت دیگر انشعاب 
ندارد،گفت:این قسمت در ابتدایی که طرح انشعابات 
گاز برای بلوار شعبانیه داده شد،زمینی فاقد ساختمان 
آورده نشده است  بوده و به همین علت در طرح 
دادن  برای  گاز  شرکت  اینکه  بیان  با  .محمودی 
انشعابات و توسعه شبکه هیچ مبلغی از مشترکان 
نمی گیریم و فقط هزینه ی اشتراک که مبلغ  حدود 
۲00 هزار تومان است  را دریافت می کند،گفت:دلیل 
اینکه تا کنون انشعاب به این قسمت داده نشده است 
،این بوده است که ،مشترکان حاضر نبودند هزینه 
هایی حفاری را به شهرداری پرداخت کنند.وی ادامه 
داد: شرکت گازبرای این منظور طرحی را پیشنهاد 
داده است ،که طبق آن  به جای اینکه انشعابات 
از خیابان عبور کند،از پیاده رو که بیش تر مسیرش 
خاکی است استفاده شود تا هزینه آسفالت از دوش 
مشترکان برداشته و روند گازرسانی تسهیل شود.

رییس اداره گاز بیرجند ادامه داد:با پیگیری هایی که 
شده و استعالمی که از شهرداری گرفته ایم،مشکل 
این مسیر تا یك ماه آینده کامال برطرف خواهد شد.

سند توسعه مهارتی
 استان تدوین می شود

گروه خبر-مدیرکل آموزش فنی و حرفه  ای خراسان 
با  استان  مهارتی  توسعه  سند  تدوین  از  جنوبی 
رویکرد بازاریابی آموزش های فنی و حرفه  ای خبر 
داد. حسین  خوش آیند در جلسه کمیته پژوهشی 
منظور  به  که   حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل  اداره 
بررسی طرح های مطالعاتی دریافتی برای اجرای 
طرح پژوهشی سند توسعه مهارتی استان با رویکرد 
بازاریابی آموزش های فنی و حرفه ای تشکیل شد 
استان  مهارتی  سند  تدوین  موضوع  کرد:  اظهار 

مصوب و مجری طرح برای اجرا مشخص شد.

ابالغ 5۳ میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال پایدار به بخش کشاورزی

صدا وسیما- مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد 
کشاورزی استان سهم استان از تسهیالت حمایت از 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری را 11۸ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
از این رقم 45 درصد معادل 53 میلیارد تومان به 
مهدی  دارد.  اختصاص  استان  کشاورزی  بخش 
قالب طرح های  در  تسهیالت  این  افزود:  بهدانی 
سرمایه ای و سرمایه در گردش در مناطق روستایی 

و عشایری پرداخت می شود.

اغتشاشات اخیر نتیجه دخالت 
مستکبران عالم به خصوص آمریکا بود

تبلیغات  رئیس شورای هماهنگی  مقدم-  دادرس 
اسالمی خراسان جنوبی موج سواری بر مطالبات 
نتیجه  را  اخیر  اغتشاشات  و  گری  فتنه  مردمی، 
آمریکا،  خصوص  به  عالم  مستکبرین  دخالت 
اسرائیل، انگلیس و عربستان دانست.حجت االسالم 
و والیتمدار  بصیر  مردم  اظهار کرد:  احمد مالیی 
خراسان جنوبی  ابتدا در شنبه نهم دی بعد از مراسم 
اصلی راهپیمایی نمودند و سپس در پنج شنبه 14 
دی یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی استان در 
طول 40 سال پس از انقالب را رقم زدند و سپس 
در جمعه 15 دی در همه شهرستان ها و برخی 
بخش ها در حمایت از والیت و نظام اسالمی و 
مطالبات  بر  سواری  موج  محکومیت  و  مقدسات 
این  پیشگامان  از  و  دادند  انجام  راهپیمایی  مردم، 

حرکت بزرگ مردمی در کشور نیز بودند.

کالهبرداری و سوء استفاده ۳۰۰ 
میلیون تومانی از مدارک دانشگاهی

تسنیم-دادستان طبس از کالهبرداری و سوء استفاده 
از مدارک دانشگاهی تعدادی از جوانان توسط یك 
جوان خبر داد و اظهار کرد: در این خصوص 300 
جوان مدرک دانشگاهی خود را در اختیار وی قرارداده 
و مبلغی نیز پرداخت شده است که حدود 300 میلیون 
است. شده  پولی  گردش  بین  این  در  نیز  تومان 

۶5۰ واحد مسکن شهری در
 خراسان جنوبی ساخته می شود 

بنیاد مسکن خراسان  مهر-معاون مسکن شهری 
جنوبی از در دست ساخت بودن 65۸ واحد مسکن 
شهری در استان خبر داد. حامد دائمی اظهار کرد: در 
حال حاضر 110 واحد مسکونی شهری و روستایی 
در خراسان جنوبی تکمیل و به متقاضیان تحویل 
شده است. وی با بیان اینکه این واحدها در طبس 
و  زیرکوه  شهرستان  آبیز  بیرجند،  گزیك،  مسینا، 
زیربنای  است، گفت:  بیرجند ساخته شده  امیرآباد 
این واحدها بین ۸0 تا 90 متر مربع است. معاون 
مسکن شهری بنیاد مسکن خراسان جنوبی تصریح 
میلیون  تا 1۸  تسهیالت 15  با  واحدها  این  کرد: 
تومانی ویژه مسکن روستایی با کارمزد 4 درصد و 

بازپرداخت 15 ساله ساخته شده است.  

* مراسم معارفه و تقدیر از مدیران امور فنی و نظارت 
بر طرح های عمرانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

* ششمین جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی به 
میزبانی شهرستان خوسف برگزار می شود.

*مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد خراسان جنوبی 
گفت: فعاالن کانونهای فرهنگی هنری استان در 

چند سال گذشته 31 جلد کتاب تالیف کرده اند. 
نهبندان  عشایری  هنری  فرهنگی  کانونهای   *

تقویت می شوند.
تولید  و  عرضه  مراکز  در  شیرخام  پایش  طرح   *

لبنیات خراسان جنوبی آغاز شد.
*چهارمین جشن بزرگ انقالب در روستاهای مرزی 

سربیشه برگزار می شود.
* رئیس اداره امور سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان گفت :فیلم های سینمایی کمدی، بیشترین 
استقبال را از آغاز امسال تاکنون در  استان داشته اند. 
*مدیرکل اوقاف و امور خیریه  گفـت: از ابتدای امسال 

110 وقف جدید در استان به ثبت رسیده است.
از  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  *مدیرعامل 
آبرسانی سیار بیش از ۲6 درصد روستاهای استان خبر 
داد و گفت: از هر 4 روستا در استان، یك روستا تحت 

پوشش ناوگان آبرسانی سیار قرار دارد.
*۲.5 تن زعفران از کشاورزان استان خریداری شد.

اخبار کوتاه

حسینی- رئیس کمیسیون خدماتی و بهداشتی 
شورای شهر از اعالم آمادگی شرکتی خصوصی 
برای تفکیك زباله های شهری خبر داد و بیان 
کرد: یکی از شروط قید شده کمیسیون برای 
همکاری با این شرکت، این بود که حتما زباله 
گردهای فعلی شهر به استخدام این شرکت در 
آیند، نیروهای استخدام شده توسط کارشناس 
آموزش  مرتبط  های  یا سمن  زیست  محیط 
و  سی  دیروز  شوند.صبح  واکسینه  و  ببینند 
برگزار  حالی  در  شهر  شورای  جلسه  سومین 
افزایش  موضوع  بار  چندمین  برای  که  شد 
 قیمت ها در دفترچه تقویم امالک بررسی شد.

تقی زاده رئیس شورای شهر در این باره بیان 
کرد: طبق بررسی های قبلی قرار شد دفترچه 
سال 96 بر اساس ۲0 درصد دفترچه سال 95  
که شهرداری از آن استفاده می کرد، افزایش 
داشته باشد، این مصوبه را به کمیته تطبیق 
مخالفت  البته  که  کردیم  ارسال  فرمانداری 

کردند و علت را مبهم بودن مصوبه دانستند. 

کمیته تطبیق، مصوب شورا
را به دقت نخوانده است

طاهری دیگر عضو شورا، دالیل کمیته تطبیق 
کرد  اعالم  توجیه  بدون  را  بودن  ابهام  برای 
دهد  می  نشان  اعتراض  این  شد:  یادآور  و 
دقت  با  و  درستی  به  کمیته  این  کارشناسان 
بیرجند  شهردار  اند.جاوید  نخوانده  را  مصوب 
که  این  بیان  با  سخنان  این  ادامه  در  نیز 
 تعرفه عوارض از اختیارات شهرداری و محلی

اداره کل  ادامه داد: هر قیمتی که  باشد،  می 
امور مالیاتی در نظر بگیرد، شهرداری درصدی 
را متناسب با وضع معیشت مردم برای پروانه ها 
در نظر می گیرد ولی مشکل در زمان حاضر 
دفترچه سال 96 می باشد. وی برای سال 97  
پیشنهاد داد که شهرداری فرمولی را تهیه کند 
که در آن قیمت منطقه ای لحاظ نشده باشد. 

قیمت  که  این  به  اشاره  با  شهردار همچنین 
نبوده  اختیار شورا و شهرداری  منطقه ای در 
تعیین  را  آن  امالک  تقویم  کمیسیون   و 
می کند، خاطرنشان کرد: فقط ارزش معامالتی 
 که شهرداری بر اساس آن جرائم را اخذ می کند

است.میری  شورا  اختیار  در  عوارض  تعرفه  و 
رئیس کمیسیون عمران شورا البته این نظر را 
با این عقیده که شهرداری مجبور است مدام 
فرمول جدیدی را تهیه کند، رد کرد و افزود: 
پیشنهاد می دهیم برای رفع ابهام در کمیته 
تطبیق، دفترچه پیشنهادی با همان ۲0 درصد 
جدول بندی و محاسبه کرده و آن گاه برای 
کمیته تطبیق ارسال کنیم.در پایان مقرر شد 
موضوع  این  درباره  را  خود  پیشنهاد  شهردار 

ظرف دو روز آینده مکتوب تقدیم شورا کند.

بیرجند تنها مرکز استانی است
که سازمان پسماند ندارد

خدمات  و  بهداشتی  کمیسیون  های  نامه 
از دیگر موضوعات مطرح شده  شهری شورا 
کمیسیون  این  رئیس  صفت  حسنی  که  بود 

تفکیك  موضوع  به  وی  کرد.  قرائت  را  آنان 
مقصد  و  مبدا  در  شهری  عادی  پسماندهای 
اشاره کرد و ادامه داد: در یك سال گذشته ، 
شرکتی با گذاشتن چند کانکس در شهر این 
کار را قبول کرده ولی نه پولی به شهرداری 
حتی  و  زمینه  این  در  موثری  کار  نه  و  داده 
با  است.وی  داده  انجام  آن  سازی  فرهنگ 

بیان این که کمیسیون بهداشتی شورا اصرار به 
ایجاد سازمان پسماند در شهرداری دارد، افزود: 
بیرجند تنها مرکز استانی است که این سازمان 
را ندارد، حداقل مدیریت پسماند در شهرداری 
ایجاد شود.»حسنی صفت« از اعالم آمادگی 
شرکتی خصوصی دارای توانایی علمی، عملی 
و مالی برای تفکیك زباله ها خبر داد و بیان 
کرد: چندین شرط برای همکاری اعالم شده 
است، از جمله این که حتما زباله گردهای فعلی 
شهر به استخدام این شرکت در آیند، نیروهای 
استخدام شده توسط کارشناس محیط زیست 
یا سمن های مرتبط آموزش ببینند، واکسینه 
شوند و از شرکت مذکور تا 6 ماه اول که کار 
دریافت  وجهی  دهد،  می  انجام  را  زیربنایی 
نشود.وی به برنامه های خوب این شرکت از 
جمله فرهنگ سازی خانه به خانه، استفاده از 
ظرفیت مساجد، روحانیت و صاحبان نفوذ در 
بین مردم اشاره و عنوان کرد: برای هر خانه 
سطل مخصوص تفکیك در نظر گرفته شده 
است، همچنین به محالتی مانند بازار که میزان 

کارتن زیاد است هر روز مراجعه خواهند کرد.

هزینه  پرداخت  بدون  کار  تحویل 
مشروط به انجام کار زیرساختی

شهردار بیرجند در پاسخ به این بیانات از راه 
اندازی مدیریت پسماند در شهرداری خبر داد و 
افزود: ساختمانی در حال احداث است که ظرف 
7 تا ۸ روز آینده مدیریت پسماند در آن جا راه 
اندازی خواهد شد، ایجاد سازمان نیز حدود 3 
ماه زمان می برد که تا آن زمان مدیریت کار 
را انجام خواهد داد.جاوید با اعتقاد بر این که 
لقب “شهر تمیز” نشأت گرفته از فرهنگ خوب 
مردم بیرجند است، اضافه کرد: استحضار دارید 
که کل سود زباله در تفکیك آن است و در قبال 

آن نیز درآمد قابل توجهی دارند. وی خاطرنشان 
پرداخت  بدون  کار  تحویل  با  مخالفتی  کرد: 
هزینه نداریم ولی مشروط به ایجاد زیرساخت 
هایی مانند سطل های چندگانه برای تفکیك 
در منازل و محالت می باشد. شهردار برنامه 
شورا و شهرداری را نیز تفکیك در مبدا و مقصد 
نیز  کاره  نیمه  ساختمانی  کرد:  بیان  و  اعالم 

احداث شده که به همین جهت مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت.جاوید همچنین به برگزاری 
برای  انتخاب شرکت خصوصی  برای  مزایده 
تفکیك زباله های شهری تاکید کرد و ادامه 
داد: اجازه دهید طرح را کارشناسی و منابع آن را 
مشخص کنیم سپس با مزایده شرکت برتر را 
انتخاب کنیم.در نهایت مقرر شد شورا درباره دو 
پیشنهاد موافقت با شرکت مدنظر حسنی صفت 
یا برگزاری مزایده بررسی های الزم را انجام 
دهد. هر چند که حسنی صفت معتقد بود به 
گفته خانزاد معاون خدمات شهرداری یك بار 
مزایده برگزار شده و کسی به غیر از این شرکت 

متقاضی نبوده است.

 12 تحویل  برای  مکاتبه  تقاضای 
هکتار از پارک جنگلی به شهرداری

به  رسیدگی  شده،  مطرح  بعدی  موضوع 
روشنایی 1۲ هکتار از اراضی پارک جنگلی و 
متعلق به منابع طبیعی بود که حسنی صفت 
به  متعلق  هکتار   17 کرد:  بیان  باره  این  در 
شهرداری است که بهسازی و دارای روشنایی 
مقابله  گفته وی جهت  به  است.  کامل شده 
با ایجاد تاریك خانه و وجود قمار و استعمال 
برای  مراتب  شده  مقرر  مناطق  این  در   مواد 
چاره جویی به شورای فرهنگ عمومی و نیروی 
انتظامی گزارش شود. جاوید شهردار بیرجند اما 
عنوان کرد: طبق ماده 137 قانون پنجم توسعه 
شهرداری، شورا با منابع طبیعی برای واگذاری 

این اراضی به شهرداری مکاتبه کند.

با حقوق بین 100 تا 300 کسی
نمی تواند یک زندگی را بچرخاند

درخواست مدیر عامل شرکت تعاونی خدماتی 
توانخواهان بیرجند )شرکت مسئول باجه های 

موارد  دیگر  از  شهری(  اتوبوس  کارت  شارژ 
چاره  تقاضای  که  بود  شورا  در  شده  مطرح 
اندیشی برای جلوگیری از اخذ وجه مستقیم 
داشتند.  را  مردم  از  اتوبوس  رانندگان  توسط 
در قسمتی از متن نامه آمده است:” معلولیت 
جرم نیست و این قشر توقع باالیی هم ندارند 
ولی با حقوق بین 100 تا 300 کسی نمی تواند 

یك زندگی را بچرخاند، با معضل پول گیری 
مستقیم رانندگان نیز درآمد این شرکت کم تر 
شده است.” این شرکت چند پیشنهاد از جمله 
کارت  شارژ  و  مستقیم  کرایه  دونرخی کردن 
شرکت  این  نیروهای  کارگیری  به  اتوبوس، 
در ایستگاه های شلوغ برای نظارت، بدهکار 
کردن هر اتوبوس و دادن کارت شارژ به راننده 
حق  دادن  و  شرکت  این  پورسانت  حذف  و 
الزحمه را به شورا ارئه داده بود که مورد بحث و 

بررسی اعضا قرار گرفت.

از هر 10 نفر 4 نفر مستقیم کرایه
را پرداخت می کنند

کمیسیون خدمات شهری نیز پیشنهاد افزایش 
کرایه مستقیم، حضور نیروهای این شرکت در 
هر اتوبوس و نصب دوربین را مطرح کرده بود 
که به گفته حسنی صفت مدیرعامل سازمان 
این موارد نداشته  با  نیز مخالفتی  اتوبوسرانی 
است. وی ادامه داد: از هر 10 نفر 4 نفر مستقیم 
کرایه را پرداخت می کنند.اما اعضای شورا به 
 شدت با نصب دوربین مخالفت کردند. تقی زاده 
موارد  جاییکه  آن  از  بود  معتقد  شورا  رئیس 
اضطراری برای پرداخت نقدی پیش می آید، 
افزایش نرخ را مصوب کنیم. وی  نمی توان 
بر تقویت نظارت ها تاکید و با گذاشتن ناظر از 

نیروهای شرکت مذکور موافقت کرد.

برون سپاری، این بار با اداره پست
یکی  شهرداری  مالی  امور  مسئول  بهدانی 
را  مواردی  بود که  این جلسه  در  از حاضران 
مطرح کرد. وی با بیان این که سنوات قبل 
قبوض عوارض نوسازی توسط مامور شهرداری 
مستقیم تحویل داده می شد، ادامه داد: امسال 
اداره  با  ای  نامه  تفاهم  طبق  دادیم  پیشنهاد 

پست این کار انجام گیرد. به گفته وی هزینه 
برای فیش های عادی 500 تومان و برای رقم 
های باال ۲ هزار تومان باشد، دستگاه کارتخوان 
شهرداری  حساب  به  نیز  پست  مامور  همراه 
ها  وصولی  5درصد  بین  این  و  بوده  متصل 
کارمزد پست باشد.بهدانی همچنین به موجود 
بودن ۲ میلیارد و 100 میلیون تومان در حساب 
سپرده شهرداری اشاره کرد و افزود: این مبلغ 
را در حسابی قرض الحسنه با سود 4 درصد 
و بازپرداخت 3 ساله در بانك شهر قرار دهیم 
بازنشستگان  بدهی  دریافتی  وام  طریق  از  و 
با  دو موضوع  کنیم.هر  پرداخت  را  شهرداری 

موافقت شورا مواجه شد. 

دوشنبه هفته آینده دیدار مردمی
در مسجد امام هادی )ع(

رئیس شورای شهر  هم با بیان این که دوشنبه 
هفته آینده دیدار مردمی در مسجد امام هادی 
)ع( خیابان دولت خواهد بود، ادامه داد: دوشنبه 
این هفته را به موضوعات اولویت دار شهرداری 
داد،  خواهیم  اختصاص  عوارض  جمله  از 
همچنین شنبه هفته آینده از ساعت ۸ تا 10 
جلسه شورا و از 10 به بعد بازدید اعضای شورا از 
پروژه های شهرداری انجام خواهد شد. به گفته 
تقی زاده مجمع مشورتی با شهردار برای کمك 
به سیاست گذاری های شورا و شهرداری نیز 
تشکیل خواهد شد و اعضا افراد مدنظر خود 
برای شرکت در این جلسه را پیشنهاد  دهند.

و  راه  و  ارتش  نمایندگان  در حاشیه: 
شهرسازی به شورا بیایند

یکی از نامه های خوانده شده در شورا تقاضای 
داد  قرار  انعکاس  برای  شهروندان  از  یکی 
بین ارتش و راه و شهرسازی برای بازگشایی 
خیابان صیاد در مطبوعات بود که هالل یکی 
از اعضای شورا بیان کرد: این موضوع مربوط 
به شورا نبوده و فرد متقاضی باید آن را از همان 

سازمان ها و استانداری پیگیری کند.
حسنی صفت اما با اشاره به بازدیدی که همراه 
اراضی  از  مسئوالن  و  آوا  روزنامه  خبرنگار 
پادگان داشت، عنوان کرد: درختان به راحتی در 
حال خشك شدن هستند و اگر این اتفاق رخ 
دهد، سهم ارتش و مسکن و شهرسازی تبدیل 
به برج های بلند ساختمانی و تجاری می شود.
مرادی شهروند خبرنگار پیگیر این موضوع نیز 
در ادامه این بیانات اعالم کرد: شما به عنوان 
پشتیبان و استحقاق حق مردم پیگیر باشید، این 
قرار داد نیز در داخل خود شورا منعقد شده بود. 
آیا وظیفه دارید که حق شهروندان و تنفس گاه 
شهر را نجات دهید؟ این درختان ثروت شهر 
است و جای تاسف دارد که یك شهروند به 
جای شورا و شهرداری و جاهای دیگر پیگیر 
حکم دادستانی شود.پس از بحث های متعدد 
شهردار پیشنهاد داد که شنبه دو هفته آینده 
جلسه ای با حضور نمایندگان راه و شهرسازی 
و ارتش به همین منظور در شورا برگزار شود که 

اعضا نیز موافقت کردند.

که  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
در دیدار با تنی چند از مدیران عامل تعاوني 
سخن  استان  دستي  صنایع  تولیدي  هاي 
مي گفت، با بیان این مطلب، افزود: صنایع 
دستي خراسان جنوبي، به عنوان یك موتور 
اصلي  برند  به  تواند  مي  اقتصادي،  محرکه 
استان تبدیل شود.مروج الشریعه؛ با تاکید بر 
ضرورت استفاده از سازمان های مردم نهاد 
و بخش خصوصي در زمینه تقویت مشاغل 
مبتني بر صنایع دستي تصریح کرد: به عنوان 
نمونه؛ نمایشگاه توانمندي ها و ظرفیت هاي 
اقتصادي استان خراسان جنوبي که در حاشیه 
اشتغال  و  تولید  گذاري،  سرمایه  همایش 
شد،  برگزار  استان  در  گذشته  ماه  در  استان 
گذاران  سرمایه  تا  کرد  ایجاد  را  امکان  این 
و تولید کنندگان زیادي با ظرفیت  هاي این 
توسعه  زمینه  در  شوند.استاندار،  آشنا  استان 
و  بر شمرد  مهم  را  اصل  دو  دستي،  صنایع 
اظهار کرد: نخستین اصل که مهترین اصل 
نیز است؛ تولید کاالهایي با کیفیت مطلوب 
صنایع  صادرات  طریق  از  بتوانیم  تا  است 
دستي به خارج از کشور، زمینه رشد اقتصادي 
کرد:  تصریح  کنیم.وی  فراهم  را  استان 
 دومین اصل در زمینه توسعه صنایع دستي ،

کمي  گسترش  برای  الزم  ریزي  برنامه   
از  مهم،  امر  این  امروز  که  است  اشتغال 

قابل  بخش  و  جامعه،  ویژه  هاي  اولویت 
اشتغال  جویاي  و  مستعد  جوانان  از  توجهي 

و تولید در استان است.

استان باید به بزرگترین کارگاه تولیدي 
شود تبدیل  کشور  در  دستي  صنایع 

استاندار خراسان جنوبی، در بخش دیگری از 
ویژه  نگاه  به ضرورت  اشاره  با  سخنان خود 
به »استارت آپ ها« به عنوان شتاب دهنده 
هاي صنعت، خاطر نشان ساخت: در صورت 
به  ها  آپ  استارت  برنامه  با  و  مناسب  ورود 
کارگاه  یك  به  استان  دستي،  صنایع  حوزه 

خواهد شد.دکتر  تبدیل  دستي  بزرگ صنایع 
ارتقای  ضرورت  بر  تاکید  با  الشریعه،  مروج 

صنایع  بخش  تولیدي  محصوالت  کیفیت 
را  کیفیت  و  برند  اگر  افزود:  استان،  دستي 
بردیم، مشتریان صنایع  باالتر  و  حفظ کرده 
سطح  نسبت،  همین  به  نیز  استان  دستي 
بازارهاي  وارد  و  کرد  خواهند  پیدا  باالتري 
شد.وی،  خواهیم  حوزه  این  در  تري  قوي 
همچون  تخصصي  و  سنتی  بازارهای  وجود 
بازار مسگر ها در برخي شهرهاي توریستي 
داد  قرار  اشاره  مورد  را  کشورمان  تاریخي  و 
اساس یك  بر  بازارهاي سنتي  این  و گفت: 

تجربه تاریخي به وجود آمده اند، از این رو باید 
بررسي کنیم علل و عوامل کم رونق شدن 
این گونه بازارها در این استان چه بوده است.

در کنار هم می توانیم مسیر جدیدي 
در راستاي توسعه استان با استفاده از 

ظرفیت صنایع دستي پیدا کنیم
استاندار، در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به ضرورت باالبردن افق نگاه هنرمندان 
 استان و نگاه ویژه به بازارهاي جهاني ادامه داد :

باهم و در کنار هم مي توانیم مسیر جدیدي 
در راستاي توسعه استان با استفاده از ظرفیت 
صنایع دستي پیدا کنیم.مروج الشریعه تصریح 
عنوان  به  خانگي  مشاغل  های  شبکه  کرد: 
ظرفیت مطلوب توسعه صنایع دستي در استان 
مي توانند مورد توجه جدي مسئولین و فعالین 

این بخش قرار گیرند.
وی عنوان کرد: برای تقویت زیرساخت هاي 
این بخش، مي توانیم ضمن بهره گیري از افراد 
تحت حمایت نهادهاي حمایتي نظیر بهزیستي 
و کمیته امداد، از مساعدت این دستگاه ها در 
زمینه تقویت زیرساخت هاي مربوطه استفاده 
کنیم.وی، با اشاره به ظرفیت موجود در برخی 
 سازمان هاي استان به عنوان » استارت آپ «

و شتاب دهنده توسعه در استان تصریح کرد: 
مدیران و همکاران مجموعه سازمان همیاري 

شهرداري هاي استان، با کمك اتحادیه تعاوني 
هاي تولید کنندگان صنایع دستي استان مي 
تواند بسیاري از مشکالت پیش روي فعالین 

این بخش را شناسایي کرده و مرتفع نماید.
وی تصریح کرد: سازمان همیاري شهرداري 
هاي استان مي تواند با کمك اتحادیه تعاوني 
دستي  صنایع  بخش  فعالین  و  تولیدي  هاي 
استان، ضمن مساعدت در روند تهیه و خرید 
تولیدي  محصوالت  خام  مواد  و  اولیه  مواد 
صنعتگران، از هنرمندان شاغل در این بخش 
براي شرکت در نمایشگاه هاي ملي و جهاني 
نیز حمایت کند.مروج الشریعه، با تاکید بر لزوم 
توسعه زمینه هاي اشتغال در استان به عنوان 
دغدغه مهم اکثر خانواده ها یادآور شد: صنایع 
دستي براي کمك به اشتغال نیازمند ورود به 
مستلزم  امر  این  که  است،  جهاني  بازارهاي 
باالتر بردن کیفیت محصوالت است.استاندار 
با اشاره به ظرفیت دانشگاه بیرجند و دانشکده 
هنر این دانشگاه به منظور دانش بنیان نمودن 
صنایع دستي استان خاطر نشان ساخت: فعاالن 
در صورت  استان  دستي  صنایع  هنرمندان  و 
ادامه کار خود در شرکت هاي دانش بنیان و راه 
اندازي این گونه موسسات در استان مي توانند 
از امکانات و تسهیالتي همچون معافیت مالیاتي 
شوند. برخوردار  بازرگاني  اتاق  حمایت  نیز   و 

)Ava.news1@gmail.com(

ایجاد فرصت شغلی برای زباله گردها

هنرمندانصنایعدستیازمعافیتمالیاتیوحمایتاتاقبازرگانیبرخوردارمیشوند
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 امام محمد باقر علیه السالم  فرمودند:
فاً َعلی جارِهِ، لََقی ا... َعزَّ َوَجلَّ یَْوَم الِْقیاَمِة  نْیا اْستِْعفافاً َعِن النّاِس، َو َسْعیاً َعلی أْهلِهِ، َو تََعطُّ َمْن َطلََب الدُّ

َو َوْجُههُ مِثُْل الَْقَمِر لَیْلََة الْبَْدِر
هرکس دنیا را به جهت یكی از این سه حالت طلب کند:بی نیازی از مردم؛آسایش و رفاه خانواده 
و عائله اش؛کمک و رسیدگی به همسایه اش روز قیامت در حالتی محشور می گردد و به مالقات 

خداوند متعال نایل می شود که صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانی است.
)وسائل الّشیعة: ج 17، ص 21، ح 5(

جمهوری اسالمی نوشت: عده ای از شعار 
مرگ بر روحانی، توی دلشان قند آب شد

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:در تفسیر حوادث 
اخیر، فقط انگشت اتهام را متوجه آمریکا و اسرائیل 
و چند کشور منطقه و خارج نشینان کردن اشتباه 
محض است؛ چرا که این حوادث اساسا دو ریشه 
داخلی و خارجی دارد. دشمنان، همیشه در کمینند. 
اما در داخل چرا بستر برای آنان آماده می کنیم؟! 
دشمن یقینا اگر در داخل، جای پا نداشته باشد هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. چرا باید قند در دل عده ای 
آب شود که جمعیتی بیایند به خیابان ها و شعارهای 
مرگ بر روحانی و مرگ بر دولت سر بدهند؟! فکر 
نکرده بودند که به این حد اکتفا نخواهد شد؟ و 
ندیدیم که ادامه شعارها و تحرکات هنجارشکنانه 

به کجاها رسید؟!

محسن رضایی: حوادث اخیر با  طراحی 
سی آی ای و برادر زن صدام رخ داد

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
درباره  شده  انجام  بررسی های  با  ارتباط  در  نظام 
علت وقوع حوادث اخیر اظهار کرد: چند ماه پیش 
ایران  میز  رئیس  اربیل عراق جلسه ای توسط  در 
برادر  و  صدام  پسر  دفتر  رئیس   ، سی آی ای  در 
نماینده  از عربستانی ها و  نماینده ای  با  زن صدام 
منافقین تشکیل شد. آنها تاریخ عملیات را اواخر 
فضای  از  استفاده  با  که  گرفتند  نظر  در  آذرماه 
مجازی کارشان را شروع کنند و تا بهمن به زعم 
خود کار نظام را تمام کنند. اسم پروژه را استراتژی 

همگرایی نتیجه بخش گذاشتند. 

شریعتمداری: داعش باید در خباثت 
پیش آشوبگران لنگ بیندازد

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان 
درخصوص مقایسه آشوبگران با داعش و اینکه آنان 
را »تفاله داعش« نامیده بود، گفت: فقط نیم نگاهی 
به اقدامات آشوبگران طی چند روز گذشته به وضوح 
نشان می دهد که داعش در پلیدی و خباثت باید 

پیش آشوبگران لنگ بیندازد. 

مسیح مهاجری: برخی از خاطرات 
آیت ا... هاشمی می ترسند

مسیح مهاجری با بیان اینکه عده اي سعي مي کنند 
خاطرات آقای رفسنجانی را را زیر سوال ببرند و ایراد 
بگیرند،گفت:ایراد گرفتن و نقد کردن حقشان است 
ولي کساني هم در دفاع مي توانند بگویند که به دلیل 
و  است  فردي  منحصربه  خاطرات  ویژگي ها  این 
تاریخ انقالب است و البته بعضي از انتقادها و ایرادها 
هم به دلیل نگراني هایي است که بعضي ها دارند.

به همین دلیل این خاطرات خیلي باارزش است و 
آنهایي که از این خاطرات مي ترسند یا نگران هستند 
به خاطر همین است که ایشان مالحظه کسي را 

نکرده و همه چیز را نوشته است.

شکست فاز بین المللی آشوب های ایران؛ 
اروپایی ها هم مقابل آمریکا ایستادند

ناآرامی  درباره  ملل  امنیت سازمان  نشست شورای 
العاده  های ایران به پایان رسید. این نشست فوق 
برای بررسی شرایط ایران بود و شامل صدور قطعنامه 
یا بیانیه نبود. شایان ذکر است اکثر کشورهای عضو 
شورای امنیت با آمریکا همراهی نکردند. نماینده چین 
در این جلسه اظهار کرد: بایستی به تمامیت ارضی و 
حق حاکمیت کشورها احترام گذاشت. شورای امنیت 
نباید درباره مسائل داخلی کشورها بحث کند. نماینده 
روسیه نیز خطاب به نیکی هیلی گفت: شما به جای 
اینکه انرژی شورای امنیت را صرف مسائل افغانستان، 
سوریه ولیبی کنید، آن را برای مسائل داخلی کشورها 
صرف می کنید. چرا آمریکا حاال که اوضاع داخلی 
ایران نرمال شده بایستی این جلسه را برگزار کند؟ 

وی افزود: آیا شما هیچ ابزاری غیر از تحریم ندارید؟

 رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا: 
برجام باید کامال اجرایی شود

مجدد  مذاکرات  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  رئیس 
درباره توافق هسته ای ایران و ضرورت بازنگری در 
آن را رد کرد و گفت: برجام به همین صورتی که 
هست باید کامال اجرایی شود.»یان کلود یونکر«، 
در گفت و گو با روزنامه »تاگس شاو« آلمان به 
مسئله اغتشاشات اخیر در ایران پرداخته و انتقادها 
اندازه کافی خود  به  اروپا  اتحادیه  اینکه  بر  مبنی 
را  نداده است  قرار  ایران  را در کنار معترضان در 
مسئول  و  اروپایی  کمیسیون  افزود:  وی  کرد.  رد 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضع خود را در این 

باره آشکارا اعالم کرده است.

تیلرسون: تحریم های بیشتری 
علیه ایران در راه است

رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه 
با شبکه سی ان ان گفت: تحریم های بیشتری علیه 
ایران در راه است. »الیز البوت«، خبرنگار سی ان ان 
به  ایران  پایبندی  اگر  حتی  پرسید:  تیلرسون  از 
توافق هسته ای را تایید کنید، آیا تحریم های غیر 
هسته ای بیشتری در راه خواهد بود؟ وزیر خارجه 
غیرهسته ای  تحریم های  گفت:  پاسخ  در  آمریکا 
خزانه داری  وزارت  است.  راه  در  بیشتری 
برنامه  به  پاسخ  در  را  غیرهسته ای  تحریم های 
»نقض«  که  ایران  بالستیک  موشک های  توسعه 

توافق های قبلی محسوب می شود، اعالم کرد.

محسن هاشمی: آیت ا... هاشمی شناسنامه انقالب اند

هاشمی  ا...  آیت  این که  گفت:  هاشمی  محسن 
شناسنامه انقالب اند، مورد وثوق همه بزرگان است. 
ایشان این گونه فکر می کردند که بهترین راه برای 
معرفی اسالم، ساختن ایرانی آباد، آزاد و معتدل است 
و معتقد بودند که همه چیز را در کشور برای این امر 
داریم. مرحوم هاشمی معتقد بودند باید عدالت مورد نظر را به وجود آوریم و با 

فقر، جهل و عقب افتادگی، عدالت و عزت به دست نمی آید.

روشنگری صداوسیما فتنه را در نطفه خفه کرد

حجت االسالم محمد زارع فومنی دبیر کل حزب 
مردمی اصالحات با اشاره به هجمه ها علیه سازمان 
تخریب  به  برخی   اینکه  کرد:  اظهار  صداوسیما، 
صداوسیما آورده اند نشان دهنده تاثیر به سزای این 
سازمان است.وی ادامه داد: برنامه های چند روز اخیر 
صداوسیما در روشنگری مردم نسبت به ماهیت اصلی اغتشاشات نقش مهمی 

داشت و توانست فتنه را در نطفه خفه کند.

زیباکالم: من صداوسیما را متهم می کنم

زیباکالم درباره عملکرد رسانه های رسمی و به طور 
مشخص صداوسیما در اعتراضات اخیر گفت: »شاید 
این حرف خیلی ثقیل و ناهنجار به نظر برسد، اما من 
در این ناآرامی ها انگشت اتهام را نه به سوی »آمد نیوز« 
می گیرم، نه به سوی شبکه های فارسی زبان »بی بی 
 سی«، » من و تو« و »صدای آمریکا«، بلکه صدا و سیما را متهم می کنم.« 

وی گفت: واقعیت این است که صداوسیما مدت هاست تعطیل شده است.

باغ موزه »ملیتا« در لبنان * عکس : ایرنا

دولت  وضعیت  تحلیل  در  هاشمی 
دولت  کرد:  اظهار  روحانی،  حسن 
آقای روحانی نمی تواند معجزه کند، 
روحانی در شرایطی دولت را تحویل 

گرفت که وضعیت کشور از جهات 
مختلف خیلی بد بود، رشد اقتصادی 
منهای پنج درصد بود، بیکاری زیاد 
بود، اشتغال زایی وضعیت بدی داشت 

و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل 
بود که درست کردن اینها به سرمایه 
کار  نمی توان  شعار  با  و  دارد  نیاز 
اقتصادی کرد. وی افزود: برآوردی که 

در دولت آقای روحانی سال گذشته 
اگر بخواهیم  این بود که  شده بود، 
به این تعداد شغل برسیم، به پنجاه 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است 

و این میزان را از سه طریق می توان 
تامین کرد، یا بخش خصوصی بیاید 
یا دولت خود سرمایه گذاری کند، یا 
باشد.  داشته  خارجی  سرمایه   جذب 
اما نه بخش خصوصی به این قدرت 
برای  نه زمینه الزم  رسیده است و 
جذب سرمایه خارجی فراهم کرده ایم 
و نه دولت چنین بودجه ای دارد در 
عضو  می شود.  همین  وضع  نتیجه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  سابق 
نظام در پاسخ به این پرسش که آیا 
مرحوم هاشمی در اواخر عمر انتقاداتی 
دولت  اقتصادی  عملکرد  به  نسبت 
آقای  از  را  این  من  گفت:  داشت، 
هاشمی نشنیده ام و نمی دانم. برخی 
افراد این جمله را از قول آقای هاشمی 
ایشان  از  شخصاً  من  اما  گفته اند، 
نشنیده ام و این را مستند نمی دانم.

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی مجلس در پاسخ به کسانی 
که سرنوشت سوریه و لبنان را منفک 
از سرنوشت خود می دانند، گفت: اگر 
جوانان ما در آن سوی مرزها با داعش 
کوچه   در  امروز  نمی کردند  مبارزه 
پس کوچه های کشور مان داعشی ها 
 دنبال خانواده های ما بودند تا به آنها
ابتدا  از  داعش  چراکه  بزنند  آسیب 
برای نابودی جمهوری اسالمی ایران 
راه اندازی شده بود. وی تصریح کرد: 
هم  به  را  آنان  معادالت  تمام  ایران 
برای  شرایط  این  چون  و  است  زده 
دشمنان انقالب غیرقابل تحمل بود 
افتادند.  مختلف  توطئه های  فکر  به 
وی با بیان اینکه شناخت فتنه های 
امروز بسیار سخت است، تأکید کرد: 

این گونه فتنه ها باعث نفوذ آشوب در 
کشور می شود، امتی که امام خود را 
گم کند شایسته حمایت خداوند نیست 
فقیه  ولی  از  را  خود  راه  و هر کس 

جدا کند، فتنه گر اعم از حصرنشین 
افزود:  وی  می شود.  بست نشین  یا 
اغتشاشات، فتنه سازمان یافته دشمن 
است، مبادا در دام آن  گرفتار شویم.

به مسئوالن  نقوی حسینی خطاب 
خاطرنشان کرد: مردم مشکل بیکاری، 
برجام  دارند،  اقتصادی  و  معیشتی 
هیچ مشکلی را حل نکرده است، به 

فکر مردم و پاسخگوی مطالبات آنها 
باشید، اگر این مشکالت حل نشود 
دشمنان، با ایجاد فتنه بزرگ تر به دنبال 
موج سواری بر مطالبات مردم هستند.

دولت آقای روحانی نمی تواند معجزه کند
نقوی حسینی: هر کسی راه خود را از ولی فقیه 

جدا کند، یا حصرنشین می شود یا بست نشین
محمد هاشمی رفسنجانی :

اختتامیه هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار * عکس : مهر

تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند در سال 1360 تاسیس و 
تاکنون پروژه های متعدد مسکونی و تجاری احداث و در اختیار اعضای 
خود قرار داده است و در حال حاضر فاز دو پروژه شهید صیاد شیرازی 
واقع در بلوار شهید ناصری بیرجند مشتمل بر 798 واحد مسکونی در 

دست احداث داشته که حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با توجه 
به مراحل پایانی پروژه و ضرورت تعامل و بررسی همه جانبه مشکالت 
پیش روی پروژه با دستگاه های اجرایی و خدماتی، بازدیدی در تاریخ 
96/10/14 با حضور  امیر فرماندهی  محترم ارشد نظامی آجا در استان 

و شهردار محترم بیرجند صورت گرفت که امیر سرتیپ دوم ستاد قوام 
یوسفی ضمن تقدیر از خدمات و همکاری شهردار و پرسنل محترم 
شهرداری خواستار تداوم همراهی گذشته شهرداری با پروژه شدند. 
در این بازدید جناب آقای دکتر جاوید ضمن بررسی میدانی وضعیت 

اجرایی پروژه به مراتب اجرای با کیفیت و منضبط پروژه اشاره داشتند 
و ضمن اعالم تالش شهرداری به جهت تسهیل در امور شهروندان 
در چارچوب ضوابط شهرداری ابراز امیدواری کردند که مشکالت 
 موجود مرتفع و امکان ارائه خدمات بیشتری به شهروندان فراهم گردد.

بازدید امیر فرماندهی محترم ارشد نظامی آجا در استان خراسان جنوبی و شهردار محبوب و مردمی بیرجند از پروژه 1500 واحدی شهید صیاد شیرازی تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند


