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زمانی که خیابان های کم عرض ساخته 
می شد مسئوالن خواب بودند یا بیدار؟!

سرمقاله

وظیفه جوان انقالبی
 در قبال طبیعت

*امیری

هر ساله، نیمه های  اسفند که به هفته ی منابع طبیعی 
نامگذاری شده است، رسانه ه،) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

احمد خرم:
 کم کاری دولت در البی با نمایندگان

 می تواند نشانه پذیرش شکست باشد

عزت ا... ضرغامی:
 اصولگرا و اصالح طلبی پوست خربزه 

اساسی زیرپای انقالبیون بود

احمد توکلی:
من نامه رد صالحیت
 احمدی نژاد را نوشتم

سید محمد حسینی: 
از یک مقطعی احمدی نژاد از مرجعیت 

و  روحانیت  فاصله گرفت
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

هشدار آب و فاضالب بیرجند درباره مصرف بی رویه آب/ کمک بیش از ۱۶ میلیارد ریالی مؤسسات خیریه به مددجویان بهزیستی استان/ توزیع میوه طرح تنظیم بازار آغاز شد/۱۰۰ درصد مساحت استان  تحت تأثیر خشکسالی شدید /  صفحه 7

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد:

دستگیری 17 متخلف در شب چهارشنبه آخر سال در استان
فرمانده انتظامی استان گفت: در شب چهارشنبه آخر سال 17 متخلف در استان، به دلیل برهم زدن نظم و امنیت 
عمومی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند.سردار شجاع افزود : شمار دستگیرشدگان چهارشنبه سوری امسال در 
این استان با اقدامات پیشگیرانه و توجه خانواده ها به هشدارهای پلیس، 35 درصد نسبت به چهارشنبه آخر سال 95 
کاهش یافت. وی ادامه داد: در چهارشنبه سوری سال گذشته 26 نفر در استان دستگیر شده بودند. ... مشروح در صفحه 7

شهردار بیرجند :

اولین برنامه، 
برون سپاری است

ایجاد منبع درآمد پایدار برای شهرداری از اصلی ترین 
راه های نجات از بدهی ها و خدمت رسانی بهتر به 
شهروندان است. در همین راستا با شهردار بیرجند 
صفحه7 در  مشروح  جاوید...  که  داشتیم  گفتگویی 

انتقاد نماینده ولی فقیه از ساخت و سازهای غیر اصولی در شهر بیرجند:

طرح جامع شهری برای تمام شهرستان های استان بایدتهیه شود و ساخت و سازها در شهرها فقط بر اساس این طرح جامع باشد* متاسفانه خیابان های کم عرضی در شهر ساخته شده است که مشخص 
نیست در زمانی که این خیابان ها ساخته شده مسئوالن مربوطه در خواب به سر می برند یا بیدار بودند و چطور مجوز ساخت خیابان های کم عرض را صادر کردند* ساختمان های بلند و سر به فلک کشیده سایه 
خانه های دیگر را خراب می کند* اکنون وقتی عکس های ماهواره ای از شهر بیرجند پخش می شود همه را به تعجب وامی دارد که چگونه این ساخت و ساز نامنظم و بی سر و سامان رخ داده است / مشروح در صفحه 7

 ظرفیت ارزان و
سرمایه خیز گردشگری 
موجب تحول اقتصادی 

فردوس خواهد شد
همایش منطقه ای دو روزه ظرفیت های گردشگری 
و توسعه شهرستان فردوس همزمان با هزاره سفر 
و  اندیشمندان  حضور  با  فردوس  به  خسرو  ناصر 
محققان خارجی و داخلی، جمعی از مدیران استان 
خراسان جنوبی و مسئوالن محلی در محل سالن 
کارکرد. به  آغاز  فردوس  هنری  فرهنگی  مجتمع 
رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و 
دبیر علمی این همایش در سخنانی به ظرفیت مهم، 
ارزان و سرمایه خیز گردشگری اشاره کرد و افزود: 
امروز گردشگری از ارزان ترین... ) مشروح در صفحه 7( 

شبی به یاد ماندنی
 با پهلوانان کهن 
ورزش بیرجند به 
میزبانی هتل سپهر

پهلوانان و دالورمردان سال های دور، حق بزرگی به 
ورزش و آیندگان و قهرمانان دارند که باید مسئوالن 
قبل از ورود این عزیزان به وادی پیشکسوتی جبران 
در  که  بنمایند.ورزشی  را  آنان  زحمات  و  ها  تالش 
مورد  خاص  شرایط  و  امکانات  به  توجه  با  دیارمان 
قرار  نوجوانان  خصوصا  ورزشی  هدف  جامعه  اقبال 
پهلوانانی  و  مردان  دلیر  روزگاری  و  روزی  گرفته 
سنگ بنای آن را با کمترین امکانات فراهم ساختند. 
روزی که هر گوشه شهر زمین های خاکی زیباترین 
 )  4 صفحه  در  مشروح   ( آهنگ...  ترین  عاشقانه  و 

ری
اکب

س : 
عک

جناب آقای مهندس عباس سروری
رئیس محترم هیئت کشتی استان خراسان جنوبی 

برخود الزم می دانیم کسب رتبه نخست هیئت برتر استان را خدمت 
جناب عالی و کمیته های اجرایی تبریک عرض نموده و از زحمات و تالش های

 شبانه روزی و غیر قابل وصف شما تشکر و قدردانی نماییم 
امید راسخ داریم که با این پشتکار فراوان و کوشش شما بزرگوار کشتی استان 

به سرمنزل مقصود خواهد رسید.

جمعی از کشتی گیران و مربیان

بازگشت همه به سوی اوست با ثاثر فراوان درگذشت ناگهانی مرحومه

 حاجیه خانم کشمیری)غنی(
 بازنشسته آموزش و پرورش

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 
ساعت ۱5 الی ۱۶ از محل غسالخانه برگزار می شود. ضمنا مراسم سومین روز 
درگذشت آن مرحومه شنبه 96/12/26 از ساعت 15 الی 16 در محل حسینیه 

آیت ا... آیتی منعقد می گردد. حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: کشمیری، حیدری، غنی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس عباس سروری
رئیس محترم هیئت کشتی استان خراسان جنوبی

انتخاب بجا و شایسته هیئت کشتی در کسب رتبه نخست هیئت برتر استان 
را خدمت جناب عالی، کلیه عوامل اجرایی، مربیان و کشتی گیران تبریک عرض می نماییم.

 صنایع آلومینیوم زرین بیرجند

 دو سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری
 می کنیم و در نهایت ناباوری، باورمان شده که او دیگر نیست، دیگر نمی آید و دیگر 

نباید منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را نمی بینیم، ولی طنین صدای دلنشینش  
همچنان در گوش ما ، مهربانی اش در قلب ما و زیبایی چهره اش در یاد ماست.

در دومین سالگرد درگذشت شادروان دکتر مهران شاهی گیو  
امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 بر سر مزارش گرد هم می آییم و با ذکر

 فاتحه و صلواتی به روحش یاد و خاطرش را گرامی می داریم. 
خانواده

هر جا که بنگرم  ز تو مادر نشانه ای است
هر لحظه بر لبم  ز کالمت ترانه ای است 

    در تار و پود قلب منی، نازنین من
خاکت برای تسلیت دل بهانه ای است 

به اطالع دوستان و آشنایان می رساند: به مناسبت سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره  

بی بی حجی محقق
مادر شهید سید امین هاشمی 

خواهر شهید سید جواد محقق             عمه شهید سید مصطفی محقق
جلسه یادبودیپنجشنبه )شب جمعه( مورخ  9۶/۱2/24 از ساعت ۱9 الی 2۰ در محل »مجتمع 

فرهنگی- مذهبی ابن حسام واقع در خیابان طالقانی۱3 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی 
در این جلسه و قرائت فاتحه موجب شادی روح آن مرحومه وتسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده های: هاشمی، محقق، رسته مقدم، چمنی
 وردی، رحمتی و سایر فامیل وابسته 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 محمد فـرج زاده 
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24  از ساعت ۱4:3۰ 

الی۱5:3۰ در محل هیئت محترم حسینی برگزارمی گردد 
 تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح 

آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های فرج زاده و سایر بستگان

انمش همیشه جاودان

ضمن تشکر از الطاف تمامي بستگان ، دوستان و سروران گرامی که ما را در 
سوگ از دست دادن بزرگ خاندان شادروان 

میرزا علی آقا مالکی
همراهی و  به طرق مختلف ابراز همدردی نمودند، در چهلمین روز 

هجران غمبارش امروز  پنجشنبه  مورخ  9۶/۱2/24 
از ساعت ۱5 الي ۱۶  در محل مجتمع فرهنگي - مذهبي ابن حسام 

واقع در طالقاني ۱3 گرد هم مي آییم
حضور شما سروران گرامي موجب شادي روح آن مرحوم

 و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مالکي و فامیل وابسته

با فرا رسیدن بهار و نوروز باستانی جلسه بزرگداشتی به یاد و خاطره 

پدری فداکار مرحوم محمد ابراهیم امید 

مادری مهربان مرحومه طیبه نوپوش

 )همسر مرحوم محمد مهدی رفیعی( 

فرزندی عزیز مرحومه مهشید رفیعی
 و به یاد خوبی ها و مهربانی های

 مرحومه فاطمه صغری رفیعی
امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 از ساعت ۱5 الی ۱۶ در محل مسجد باقر العلوم)ع(

 برگزار می شود، با حضور شما سروران در این محفل یاد این عزیزان را گرامی می داریم.
خانواده های: امید، رفیعی و دلیری نیا

مادر، چهل روز نبودنت را ناباورانه نگریستیم و گریستیم. اکنون چشم امید به پروردگاری 
داریم که چون تو را پروانه وار به سوی خویش فرا خواند، به ما نیز شکیبایی عطا فرماید. 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری فداکار و مهربان

 مرحومه حاجیه خدیجه زینلی
 )همسر مرحوم مهدی هوشمندی بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 از ساعت ۱4 الی ۱5 در سالن هیئت حسینی 
برگزار می گردد. ضمنا از کلیه عزیزانی که با حضور صمیمانه خود در مراسم تشییع و تدفین و 
ترحیم با ارسال پیام، اطالعیه، پرده نویسی، درج تسلیت در جراید و اهدای تاج گل ما را مدیون 
لطف و محبت خود قرار داده، از صمیم قلب تشکر و قدردانی می نماییم و از اینکه به علت تألمات 

روحی از تماس به موقع و شایسته در جهت قدردانی از شما عزیزان ناتوان بودیم 
پوزش می طلبیم.

خانواده های هوشمندی

والباقی
ه

زود بودش سفر مرگ ولی، گل مگر دیر تواند پژمرد...

خانواده های محترم موحدی پور و عزیزی
در کمال بهت و ناباوری، درگذشت نابهنگام  دوست و  همراه همیشگی زنده یاد 

مریم  موحدی پور )کارمند شهرداری قائن( 
در سانحه دلخراش رانندگی را حضور شما تسلیت عرض نموده ، همنشینی با اولیای  الهی 

برای آن مرحومه ، شکیبایی و  پاداش صابران را برای شما آرزومندیم.
امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24  ساعت ۱4 الی ۱5 در محل بهشت متقین 

)غسالخانه بیرجند( بهترین دعاها را بدرقه راه آن عزیز سفرکرده خواهیم نمود.

       خانواده نصرآبادی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 همسری فداکار، پدری دلسوز و پدر بزرگی مهربان مرحوم

 کربالیی محمد دستجردی 
)پدرخانم آقای دکتر ولوی(

  جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل مسجد علی ابن ابیطالب )ع( واقع در 

بلوار شهید بهشتی )نبش شهید بهشتی ۱5( برگزار می شود 
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های دستجردی و فامیل وابسته

به مناسبت دومین سالگرد  درگذشت
همسر و پدری مهربان شادروان

کربالیی علی بذرکاران
 بعدازظهر امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 بر سر مزارش

گرد هم می آییم و با ذکر صلوات و فاتحه
 یادش را گرامی می داریم.
خانواده بذرکاران

برادر ارجمند جناب آقای محمد فاضلی
سرپرست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان درمیان

انتصاب ارزشمندکه مبین شایستگی، توانمندی وتجربه جناب عالی می باشد 
را تبریک عرض نموده، سربلندی وتوفیق روزافزون تان را از درگاه قادر سبحان آرزومندم.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 کربالیی رمضان چهکندی نژاد 
ابوی آقایان عرفانیان کارشناس رنگ

 و حسن و علی چهکندی نژاد تعمیرکاران اتومبیل 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۶/۱2/24 از ساعت ۱5 الی ۱۶ در محل 

مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می شود 
حضور شما سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: چهکندی نژاد، عرفانیان
 مجدی نیا، حسین زاده، هاشم نیا

یاد بود

سید محمدحسین زینلی  
   مدیرعامل شرکت کویرتایر
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رانندگان حق بیمه فروردین ۹۷ را اسفندماه بپردازند

رانندگان بیمه شده تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می توانند در اسفندماه ۹۶ حق بیمه سال ۹۷ را واریز کنند. عباس باقری مدیر 
کل وصول حق بیمه و حسابهای انفرادی با اعالم این مطلب گفت: با مذاکرات انجام شده با سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، امکان دریافت شناسه 
و پرداخت حق بیمه براساس ضوابط و مقررات سال ۹۷ برای آن دسته از رانندگانی که اعتبار بیمه پردازی آنان تا پایان اسفندماه سال ۹۶ است، فراهم شده است.

وظیفه جوان انقالبی
 در قبال طبیعت

*امیری

 هر ساله، نیمه های  اسفند که به هفته ی منابع طبیعی 
نامگذاری شده است، رسانه ها و البته مردم منتظرند تا 
تصویر کاشت نهال از سوی رهبر انقالب را مشاهده 
کنند. سنتی که در طول سال های اخیر همواره مورد 
ورزیده اند.  اهتمام  آن  انجام  بر  و  بوده  ایشان  تأکید 
ایشان در یکی از همین مناسبت ها درباره ی اهمیت 
درخت کاری  گفتند: »کار ما که درخت می کاریم،  کاری 
نمادین است. ما یک درخت می کاریم، معنایش این 
است که جوان ها که چندین برابِر نیروی یک آدم پا 
به سن گذاشته ای مثل ما در آن ها وجود دارد و نشاط 
بیشتری دارند، تعداد بیشتری درخت بکارند و مردم عزیز 
کشورمان عادت کنند به سنت ایجاد این وسیله ی 
حیات.«البته اهتمام به کاشت درخت را می توان یکی 
از مصادیق توجه رهبر انقالب به موضوع مهم تری 
به نام »محیط زیست« دانست. آلودگی هوای تهران 
شاید مهم ترین معضل زیست محیطی بود که تا چند 
سال پیش مطرح می شد، اما امروزه در مورد شهر های 
گوناگون به کّرات این خبر به گوش می رسد و مردم 
بسیاری از نقاط کشور از آن رنج می برند. آلودگی هوا 
که بخشی از آن ناشی از فعالیت کارخانه ها و صنعتی 
از معضالت زیست محیطی  شدن است، تنها یکی 
این روزهای کشور ماست.خشک شدن دریاچه هایی 
نظیر دریاچه ی ارومیه و هامون در اثر خشکسالی و 
اجرای پروژه های عمرانی بدون در نظر گرفتن شرایط 
زیست محیطی نیز امروزه از مشکالت دیگر به وجودآمده 
است. از بین رفتن جنگل ها و پوشش گیاهی نواحی 
شمالی کشور و مشکالت و تهدید جنگل های زاگرس 
در اثر نفوذ گردوغبار و از آن بدتر، دفن زباله های شهری 
در مناطق جنگلی، باعث از بین رفتن بیش از شش هزار 
هکتار از جنگل های کشور در سال می شود. همه ی این 
موضوعات، جزو مسائلی بودند که در طول این سال ها 
جزو مطالبات و دغدغه های رهبر انقالب محسوب 
شده و می شود.از توسعه ی پایدار تعاریف گسترده ای 
مشترک  تعاریف  تمامی  در  آنچه  ولی  است،  شده 
است، استفاده از منابع طبیعی و خدادادی به گونه ای 
است که هم باعث رشد و بهره مندی جامعه ی امروزی 
شود و هم بتوان منابع را به گونه ای برای نسل آینده 
به عنوان میراثی ماندگار حفظ کرد .اهمیت حفظ منابع 
طبیعی و محیط زیست تا بدان جاست که در قانون 
اساسی به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده 
است: فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی 
محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه 
پیدا کند، ممنوع است.یکی از مسائلی که در زمینه ی 
است  این  گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  محیط زیست 
که حفظ محیط زیست  امری حیاتی است و کاری 
تجمالتی نیست، حفاظت از جنگل ها و پوشش گیاهی، 
مصرف بهینه ی آب و حفاظت از خاک و دیگر موجودات 
زنده، همگی برای بقای انسان و زندگی مطلوب مادی 
و معنوی او درجه ی باالیی از اهمیت را داراست.برای 
مثال، اگر از آب های در دسترس، به درستی استفاده 
نشود، زندگی انسان ها از طرق مختلف می تواند دچار 
مشکل شود. با توجه به اینکه ایران کشور کم آبی به شمار 
می آید، درصورتی که از آب های موجود، در زمینه هایی 
مانند کشاورزی به درستی استفاده نشوند، بخشی از 
اشتغال و درآمد در این حوزه از بین خواهد رفت و منجر 
به مشکالت عدیده ی اقتصادی برای افراد شاغل در 
این بخش می گردد و عدم مصرف بهینه ی آب به عنوان 
یکی از منابع طبیعی ارزشمند ...)ادامه در سرمقاله ستون مقابل (

...)ادامه سرمقاله از ستون مقابل (و حیاتی، باعث وابستگی کشور 

به خارج، در زمینه ی محصوالت کشاورزی مختلف 
می شود. در همین مورد امام صادق )ع( می فرمایند: 
زندگی بدون داشتن سه چیز بر انسان گوارا نیست: 
زمین حاصلخیز. و  و گوارا  فراوان  تمیز، آب  هوای 
متأسفانه آلودگی هوا در شهر های بزرگ و صنعتی، 
در چند سال اخیر بسیار چشمگیر شده است؛ عالوه 
بر آلودگی های ناشی از فعالیت های زندگی ماشینی و 
صنعتی، اخیراً مشکل ریزگرد ها نیز باعث شده است 
زندگی در بخشی از مناطق جنوبی و غربی کشور 
این موضوع که  دانستن  مواجه شود.  با مشکالتی 
ریزگرد ها بر روی مسائل اقتصادی و کشاورزی هم 
دوچندان  را  نگرانی ها  می کند،  ایجاد  سوئی  اثرات 
باعث  نیز  شیمیایی  کودهای  از  استفاده  می سازد. 
آلودگی بخش هایی از آب های زیرزمینی شده است.

موارد اشاره شده، برخی از دالیل اهمیت پرداختن به 
مسائل زیست محیطی است که به دلیل عدم توجه 
در گذشته، باعث کاهش کیفیت زندگی در بخشی 
از مناطق کشور شده و در صورت نپرداختن جدی به 
آن، می تواند مشکالت بیشتری برای نسل بعدی به 
وجود آورد. از سویی دیگر، با توجه به اینکه فعالیت های 
حفاظت از محیط زیست بسیار وسیع است، در همه ی 
امور  از عهده ی تمامی  به تنهایی  کشورها، دولت ها 
زیست محیطی برنمی آیند و نیاز به مشارکت همگانی 
در حفاظت از محیط زیست دارند. بنابراین مسئوالن باید 
در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خود، شرایط را 
این  در  تا  نمایند  فراهم  آحاد »مردم«  برای حضور 
زمینه، از مشارکت آن ها حداکثر استفاده به عمل آید.

رهبر انقالب هم با توجه به تجربه ی کمک گرفتن از 
مردم در مدیریت کشور می فرمایند: »از اول انقالب تا 
امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم، آن 
کار پیش رفته است، هر کاری را انحصاری در اختیار 
مسئوالن و رؤسا و مانند این ها قرار دادیم، کار متوقف 
مانده است. به نظر می رسد که برای تحقق اهداف سند 
ملی محیط زیست، بیش از هر عاملی، مشارکت جوانان 
می تواند مؤثر واقع شود و ضروری است جوانان مؤمن 
انقالبی، با عزم جهادی خود، به مشارکت و تالش 
علمی و عملی برای ارتقای حفاظت از محیط زیست 
و آبادانی ایران اسالمی بپردازند تا کم کاری های گذشته 
جبران شود و مردم کشورمان در افق ۱۴۰۴، از زندگی 
باکیفیت تر و سالم بهره مند شوند و ایران به عنوان الگویی 
منطقه ای در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست 
می رسد  نظر  به  روی،  این  از  شود.  مطرح  سالم، 
بهبود شرایط فعلی جز با حرکت جهادگونه ی مردم 
و علی الخصوص »جوانان مؤمن انقالبی« امکان پذیر 
دغدغه ی  می بایست  انقالبی  مؤمن  جوان  نیست. 
حفظ محیط زیست و رفع معضالت و مشکالت آن 
را در تمام روزها و هفته ها و سال ها را به عنوان یکی 
از دغدغه های همیشگی خود مد نظر داشته باشد.

پرداخت وام با کارمزد ۴ درصد
 به مرزنشینان

ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
جمهوری گفت: وام اشتغال با هدف کاهش بیکاری و 
رونق اشتغال در مناطق روستایی و عشایری مرزنشین 
با کارمزد چهار درصد و برای سایر روستاییان ۶ درصد 

پرداخت می شود.

سرمقاله

سردار نقدی:اعتراف کنم به » آقای احمدی نژاد« رأی دادم

سردار محمدرضا نقدی در یادداشتی عنوان کرده در 
پیشگاه ملت عزیز اعتراف کنم که روابط صمیمی با 
»مرحوم هاشمی رفسنجانی« داشتم، نه فقط بنده بلکه 
اکثریت قریب به اتفاق نیروهای انقالبی الاقل در دور اول 
ریاست جمهوری ایشان به او رأی دادند، بنده حتی در 
حمایت از او سخنرانی هم کردم.وی افزوده: اعتراف کنم به » آقای احمدی نژاد« رأی 

دادم، در دوره اول ریاست او مسئولیت پذیرفتم و به او کمک و از او حمایت کردم.

 از یک مقطعی احمدی نژاد از مرجعیت فاصله گرفت

سید محمد حسینی گفت: از یک مقطعی احمدی 
نژاد از مرجعیت و روحانیت فاصله گرفت. می گفت 
باید فقط نظر رهبری را در نظر داشته باشیم، کاری 
با دیگران نداشته باشیم. از بعضی علما مثل آیت 
ا... مصباح و بعضی ائمه جمعه هم به تدریج فاصله 
گرفت و این سیر به جایی رسیده که اکنون با رهبری هم سر ناسازگاری 

دارد و شاید می پندارد این جوری بتواند در صحنه بماند!

توکلی: من نامه رد صالحیت احمدی نژاد را نوشتم

احمد توکلی با بیان اینکه معترض ترین و صریح ترین 
نماینده مجلس در دوره احمدی نژاد بودم، گفت: وقتی 
دیدم که او مجدد کاندیدای ریاست جمهوری شد، نامه ای 
برای رد صالحیتش نوشتم و این درحالی بود که بسیاری 
دیگر سکوت کرده بودند؛ دوستان انصاف را رعایت کنند! 
من از تمام مخالفین احمدی نژاد فعال تر بودم. وی افزود:امروز همگی باید فارغ از 
جناح بندی های سیاسی به این قانون عمل کنیم. دولت مسئول اجرای این کار است.

وزیر راه دولت اصالحات در واکنش 
عدم  از  روحانی  که  گمانه  این  به 
رای اعتماد برخی از وزرایش چندان 
نگاه  این   « گفت:  نیست،  ناراضی 
افزود:  وی   .» نیست  اخالقی  اصال 
» ممکن است رئیس جمهور به این 
جمع بندی رسیده باشد که حضور در 
جلسه فایده ای ندارد. ممکن است 
ارزیابی شان این بوده باشد که مجلس 
تصمیم خود را گرفته و به حرف ها و 
استدالل ها گوش نمی کند«.خرم با 
اشاره به اینکه خودش یکی از وزرای 
من   « گفت:  است،  شده  استیضاح 
خودم از آقای خاتمی خواهش کردم 
که خود را هزینه نکند. گفتم که این 
ها )مجلس( تصمیم  خود را گرفته اند 
و هر کاری کنید رای نمی دهند لذا 
بهتر است که خود را هزینه نکنید. عدم 
شرکت روحانی در جلسه استیضاح نیز 

از مجلس  ارزیابی  بر همین  مبتنی 
باشد«.خرم در مورد اینکه آیا کم کاری 
نشانه  آن  پارلمانی  معاون  و  دولت 
مقابل مجلس  در  پذیرش شکست 

اما  باشد  این  شاید   « گفت:  است، 
قاعده این است که دولت همه تالش 
خود را برای دفاع از وزرایش داشته 
باشد«.وی در پاسخ به اینکه آیا تغییر 
ترکیب مجلس در دور دهم و تشکیل 
را  دولت  نتوانسته  امید  فراکسیون 

نسبت به رویکرد مجلس امیدوارتر کند 
و رئیس جمهور را به جلسات استیضاح 
بکشاند؟ گفت: »من قضاوت نمیکنم 
اما علی القاعده باید تکیه به فراکسیون 

امید در مجلس بیشتر شود . وزیر راه 
اینکه  بر  تاکید  با  اصالحات  دولت 
استیضاح باید اصولی، علمی و عقالیی 
باشد ، گفت: » فقط ۶ ماه از اعتبار 
نامه وزرا نگذشته و این زمان برای 
ارزیابی عملکرد آن ها کافی نیست«. 

اسبق  رئیس  ضرغامی،  عزت ا... 
صداوسیما کشور گفت: بحثی که آقای 
کروبی در نامه به مقام معظم رهبری 
درباره وضعیت کنونی جامعه تصویر 

هرچند  بود،  نادرست  کامال  کردند، 
همه جناح ها با همه سوءگیری های 
این  به  انتقادی  موضع  خود،  بین 
متن داشتند. نکته جالب این انتقادها 
به نامه آقای کروبی مطلب یکی از 
از  خارج  در  که  بود  شخصیت هایی 

کشور ساکن است. او خطاب به آقای 
کروبی گفته بود: »شما تمام تالش  
خود را می کنید که بگویید دوره خمینی 
خوب بود، االن دوره خامنه ای این همه 

اشکال وجود دارد و باید برطرف شود و 
ای کاش ارزش های دوره خمینی بیاید. 
اشکال شما این است که متوجه نیستید 
خامنه ای کامال راه خمینی را رفته و 
انتقاد ما این است و بزرگ ترین مشکل 
خامنه ای این بوده که راه خمینی را 

رفته است.وی در ادامه افزود: معتقدم 
از ابتدا تقسیم بندی کشور به اصولگرا 
و اصالح طلبی پوست خربزه اساسی 
زیرپای انقالبیون و خدمتگزاران نظام 
بود. این اعتقاد من است. کاری کردند 
که هر کسی می خواهد حرف حسابی 
بزند، بگویند این جناح هستید یا آن 
جناح! و دعواهای تخریبی نسبت به 
هم داشته باشند، به خصوص در مقاطع 
همه  کردن  تارومار  حد  تا  انتخابات 
بروند.  پیش  انقالب  دستاوردهای  و 
اما امروز شاهد هستیم کسی که در 
جریانی حضور داشته و نامش بر آن 
فرد خورده است اگر قصد داشت حرفی 
بزند که خالف عقیده و نظر آن جریان 
باشد او را زود متهم می کنند که تو در 
جریان مقابل رفته ای و اجازه نمی دهند 
این  از  خیلی  شود.  شنیده  او  حرف 
جهت در کشور دچار خسران شدیم.

احمد خرم: کم کاری دولت در البی با نمایندگان می تواند نشانه 
پذیرش شکست باشد؛ من از خاتمی خواسته بودم خود را هزینه نکند

 ضرغامی : نامه کروبی درباره وضعیت کشور کامال نادرست بود؛
اصولگرا و اصالح طلبی پوست خربزه اساسی زیرپای انقالبیون بود

جزئیات سبد معیشت خانوارها اعالم شد
بر اساس مصوبه شورای عالی کار در خصوص »سبد هزینه 
از  غذایی  مواد  مزد ۹۷، سهم  مبنای  عنوان  به  معیشت« 
هزینه کل معیشت ماهیانه ۶۸۶ هزار تومان و سهم اقالم 
غیرخوراکی نیز حدود ۲ میلیون تومان تعیین شد.شورای 
خصوص  در  گیری  تصمیم  مرجع  عنوان  به  کار  عالی 
دستمزد ساالنه، شب گذشته دومین نشست خود پیرامون 
تعیین مزد ۹۷ را به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برگزار کرد.یکی از موضوعات محوری شورای 

عالی کار پیش از ورود به تعیین »درصد افزیش« حداقل 
مزد، تعیین »حداقل هزینه ماهیانه« یک خانوار بر مبنای 
عنوان  به  این هزینه  تا  است  غیرخوراکی  و  مواد خوراکی 
مبنای تعیین دستمزد در چانه زنی ها مد نظر قرار گیرد.با 
کار،  عالی  در نشست شب گذشته شورای  رویکرد  همین 
حداقل هزینه معیشت خانوار در سال۹۶، معادل ۲ میلیون 
و ۶۶۹ هزار ۸۰۰ تومان برای یک خانوار با جمعیت ۳.۳ نفر 
تعیین شد و به تصویب اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت 

رسید.جمعیت ۳.۳ نفری به استناد گزارش سرشماری نفوس 
تعداد  محاسبات  مبنای  عنوان  به  سال ۱۳۹۵،  مسکن  و 
جمعیت خانوار کارگری قرار گرفته است.بر اساس این مصوبه 
شورای عالی کار، سهم اقالم خوراکی از کل هزینه معیشت 
ماهیانه ۲۵.۷ درصد و سهم اقالم غیرخوراکی نیز از مجموع 
سبد معیشت ۷۴.۳ درصد تعیین شد.با این حساب، جمع 
هزینه اقالم خوراکی یک خانواده ۳.۳ نفره با در نظر گرفتن ۱۳ 
قلم کاالی اساسی و پر مصرف، در سال جاری ۶۸۶ هزار و 

۱۳۹ تومان و جمع اقالم غیرخوراکی خانوار برای همین تعداد 
جمعیت، یک میلیون و ۹۸۳ هزار و ۶۶۳ تومان توافق شد. 
اما حداقل دستمزد پایه برای امسال ۹۳۰ هزار تومان است که 
با احتساب حق بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی و حق مسکن 
۴۰ هزار تومانی، مجموع دستمزد دریافتی حداقلی بگیران 
به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان می رسد؛ بنابراین مجموع 
دریافتی حداقلی بگیران تا حداقل هزینه معیشت خانوار، یک 

میلیون و ۵۹۰ هزار تومان فاصله دارد.

وزارت آموزش و پرورش: مدارس حق دادن پیک نوروزی به دانش آموزان ندارند
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: همه 
مدارس اعم از دولتی و غیردولتی مشمول طرح »عید و 
داستان« هستند و حق دادن پیک های نوروزی به دانش 
ندارد. وجود  استثنایی  رابطه  این  در  و  ندارند  را  آموزان 
دستور  از  که  مدارسی  با  کرد،  تاکید  زاده  حکیم  رضوان 
مدارس سراسر  به  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابالغی  العمل 
در  ها  خانواده  و  برخورد خواهد شد  کنند،  کشور تخطی 

صورت هر گونه شکایت و انتقادی نسبت به توزیع پیک 
های نوروزی می توانند به پرتال معاونت آموزش ابتدایی 
وزارتخانه قسمت تماس با ما مراجعه کرده و شکایت خود 
را ثبت کنند.وی ادامه داد: روسای ادارات استان ها و مناطق 
آموزش و پرورش در سراسر کشور نیز آماده دریافت گزارش 
ها مبنی بر هر گونه تخلف مدارس هستند و مراتب را با 
ابتدایی وزارت  جدیت پی گیری می کنند.معاون آموزش 

ارزیابی  مرکز  همچنین  کرد:  تصریح  پرورش  و  آموزش 
عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش 
تا نظارت  آماده کرده  رابطه  این  فرم های نظرسنجی در 
بیان  زاده  اعمال شود.حکیم  مدارس  فعالیت  بر  بیشتری 
داشت: گزارش های دریافتی درباره تخطی از دستورالعمل 
مذکور بررسی می شود و اگر مبالغی از خانواده ها و دانش 
آموزان دریافت شده باید بازگردانده شود حتی مدارس برای 

دخالتی  نباید  نیز  نوروز  ایام  در  داستانی  فعالیت  انجام 
داشته باشند و حق انتخاب کتاب و نحوه اجرای این برنامه 
کامال بر عهده دانش آموز است.حکیم زاده یادآور شد: با 
دستورالعمل جدید این وزارتخانه مبنی بر حذف پیک های 
نوروزی و جایگزین شدن داستان خوانی، داستان گویی و 
عنوان  با  چیزی  هر  دادن  اجازه  مدارس  نویسی،  داستان 

تکلیف نوروزی به دانش آموزان را ندارند.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي«

برابر آرای شماره 139660308002000746و 139660308002000745 و 139660308002000744 - 1396/11/29 صادره هيئت 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.  بخش 11 : خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به شماره شناسنامه 211 صادره از قاین 
به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 70.50 مترمربع در قسمتی از پالك یك - اصلی بخش 11 قاین 
واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - محل آسياب فعلی خریداري )مع الواسطه( از مالكين رسمي علی جمعه و سردار و زوجه علی 
جمعه. خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به شماره شناسنامه 211 صادره از قاین به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ یكباب 
مغازه به مساحت 88.80 مترمربع در قسمتی از پالك یك - اصلی بخش 11 قاین واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - جنب آسياب 
شفيع نژاد خریداري )مع الواسطه( از مالكين رسمي علی جمعه و سردار و زوجه علی جمعه. خانم خدیجه اكبرزاده فرزند حسين به شماره 
شناسنامه 211 صادره از قاین به شماره ملي 0888503172 در ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 27.50 مترمربع در قسمتی از پالك 
باقيمانده 2 و 3 - اصلی بخش 11 قاین واقع خيابان شهيد كالهدوز )ده دستگاه ( - جنب آسياب شفيع نژاد خریداري )مع الواسطه( از 
مالكين رسمي علی جمعه و سردار و زوجه علی جمعه. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۹6/12/08              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/12/24  
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:
از مردم عزیزمان مصرا می خواهم برای کوری چشم دشمن نماز جمعه ها را باشکوه تر کنند.

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریك ميالد با سعادت حضرت امام محمد باقر )ع( و تسليت شهادت 
امام هادی )ع( به اطالع مردم والیتمدار و شهيد پرور می رساند: نماز عبادی سياسی و دشمن شكن جمعه 
این هفته به امامت حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مختاری امام جمعه موقت 

شهرستان بیرجند اقامه می گردد.
سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم حضرت حجت االسالم و المسلمین

 حاج سید محمد باقر اسدی استاد حوزه های علمیه خواهد بود.
زمان: جمعه 96/12/25 ساعت 10/45

مکان: بلوار شهدای عبادی، بلوار صنعت و معدن ، مصلی بزرگ المهدی )عج(
ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

»آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سندرسمي«
برابر راي شماره 139660308002000743 - 1396/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي خانم مریم تنها فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 3458 صادره از تهران به شماره ملي 0073884219 در ششدانگ یكباب منزل به مساحت 230.40 
مترمربع قسمتی از پالك 317 و 339 - اصلي بخش 11 قاین واقع در قاین - خيابان امام خمينی 13 خریداري )مع الواسطه( 

از مالك رسمي آقایان محمدعلی )حاجی نژاد( و مهدی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهي مي شود و در صورتي كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند ازتاریخ انتشار اولين آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹6/12/08         تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/12/24
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

آگهی ابالغ دعوت نامه هیئت تشخیص مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند
بدینوسيله به شركت پخش نوین آوران شانجان فعال مجهول المكان ابالغ می گردد كه خانم ليال نجفی به شماره ملی 0078817056 در 
خصوص مطالبات حين كار و پایان كار مدت كاركرد و فسخ رابطه كاری )مشتمل بر حقوق معوقه، حق مسكن، بن كارگری، حق اوالد، عيدی 
و پاداش، مرخصی، حق سنوات ماموریت و هزینه ایاب و ذهاب و بيمه( به كالسه پرونده 96/240 طرح شكایت نموده و وقت رسيدگی روز 
سه شنبه مورخ 1397/2/4 ساعت 9 صبح تعيين وقت گردیده و به استناد ماده 48 آیين دادرسی كار موضوع بدین وسيله در یكی از روزنامه 
های كثير االنتشار درج می گردد تا خوانده فوق در وقت مقرر جهت رسيدگی در هيئت تشخيص مدیریت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بيرجند 
واقع در بيرجند، بين پاسداران 22 و 24 حاضر گردد. ضمنا در صورت عدم حضور خوانده هيئت وارد رسيدگی و اتخاذ تصميم خواهد نمود.

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 139604008281000112/1
بدینوسيله به رضا عربی آیسك به كد ملی 0859904032 بدهكار پرونده كالسه 139604008281000112/1 كه برابر گزارش 
مامور ابالغ و اجرای ثبت اسناد و امالك سرایان شناخته نگردیده اید، ابالغ می گردد كه برابر قرارداد بانكی به شماره 93514854919 
بين شما و بانك ملت سرایان مبلغ صد و چهل و چهار ميليون و نهصد و هجده هزار و پانصد و سی و نه ریال )144/918/539( 

بدهكار می باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائيه صادر و به كالسه فوق در 
این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18/19 آیين نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی كه تاریخ ابالغ 
اجرائيه محسوب است فقط یك نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عمليات اجرایی طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. محمود جهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرایان 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینكه در پرونده اجرایی به شماره 960486 محكوم عليه محمد علی بهدانی فرزند عليرضا محكوم است به پرداخت 
مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تادیه و پرداخت مبلغ 16/950/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق الوكاله وكيل  و با توجه به اینكه از محكوم عليه در اجرای مفاد تامين 

خواسته مقادیری اموال شامل طالجات  6 عدد پالك به وزن 211/520 و دو عدد النگو به وزن 10/820 و زنجير و پالك به وزن 6/780 
جمعا به وزن 29/120 كه در تاریخ 1396/11/19 هر گرم به مبلغ 1/473/000 ریال كه جمعا به مبلغ 42/894/000 ریال و سه عدد 
سرویس نگين دار به وزن 63/320 كه وزن نگين 31/120 وزن طالی خالص 32/200 كه به نرخ مورخ 96/11/30 با احتساب هر گرم 
اجرت ساخت 140/000 ریال و قيمت طالجات به قيمت كارشناسی تاریخ فوق 1/442/000  ریال كه جمعا به مبلغ 50/940/000 ریال 
 كارشناسی شده است ضمنا قيمت طالجات به نرخ روز مزایده از اتحادیه طال و جواهر استعالم خواهد شد كه از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 1397/01/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احكام حقوقی به فروش می رسد كه قيمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به كسانی كه باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مكلف است حداكثر تا یك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احكام حقوقی دادگستری بیرجندآنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

انواع رنگ های روغنی ، پالستیک نقاشی  ساختمان
اکرولیک ،  مولتی کالر،  کنیتکس ، کناف و...

 با قیمت مناسب       09156633230- برگی

قابل توجه ادارات، سازمان ها و کشاورزان
عرضه فوق العاده گل رز هلندی و ...  

کلی و جزئی

عرضه نشاء انواع گیاهان دارویی 
مختلف )نعناع، آویشن و ...(

با قیمت های استثنایی
09338892105
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پرداخت 13 فقره تسهیالت اشتغالزایی به بهبودیافتگان اعتیاد
صدا و سیما-  13  فقره تسهیالت اشتغال به بهبود یافتگان اعتیاد در خراسان  جنوبی پرداخت شد. معاون حمایت، سالمت و خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( استان با بیان اینکه 
امسال 9 مرد و 4 زن از این تسهیالت بهره مند شدند، گفت: متقاضیان این تسهیالت را در مشاغلی از جمله تعمیرات موتور، واحد تجاری، خرید ماشین و تأمین غرفه فروش میوه 

بزرگ در بازار شهرداری هزینه کردند.  نخعی افزود: به بهبود یافتگان اعتیاد با توجه به نوع اشتغال از یک تا 15 میلیون تومان تسهیالت بدون سود با بازپرداخت 5 ساله پرداخت می شود. جامعه  از  نفر  یک  عنوان  به  آوا  سالم 
اصناف می خواهم تشکر کنم از موضع استاندار 
مقام  به  استاندار  )نامه  شما  روزنامه  تیتر  درباره 
کشور(  شرق  آب  تامین  برای  رهبری  معظم 
به  باید  ممنونم.واقعا  پیگیر هستند  اینقدر  ایشان 

این موضوع آب به صورت جدی نگریسته شود.
ارسالی به تلگرام آوا

بودن  فرموده  که  در جواب همشهری  آوا  سالم 
میکنه  بلبل  و  گل  رو  غفاری  قسمت  شهرداری 
ولی مهرشهر رو نه باید عرض کنم تا حاال هم 
شهرداری بی عدالتی کرده و عوارض کالن جمع 
خرج  ناعادالنه  رو   شهر  جنوب  از  شده  آوری 
عوارض  نیستیم  راضی  که  ما  کرده  شمال شهر 
حالش  و  کیف  شهر  جنوب  با  نجومی  پرداختی 
کیسه  از  محترم  شهردار  لطفا  شهر  شمال  مال 
جمع  عوارض  و  نکنن  بخشش  و  بذل  خلیفه 
منطقه  همان  در  رو  منطقه  هر  از  شده  آوری 
نکنین! آقایون بی عدالتی  به گفته  خرج کنن و 
915...313

جناب شهردار محترم که چند صباحی در این شهر 
جمع  فقط  شهرداری  که  بدانید  دارید  مسئولیت 
کردن عوارض سالیانه از منازل وخودروها نیست 
می  ارایه  مردم  به  خدماتی  چه  شهرداری  مگر 
کند بلوار مجیدیه هنوز آسفالت نشده، پل موسی 
ابن جعفر برای مردم این محله فقط گرد وخاک 
امان ما را  دارد، سگ های ولگرد در این محله 
بریده اند ،میدان واقع در بلوار پیامبر اعظم)ص( 
است،  خاکی  هنوز  مجیدیه  بلوار   روبروی 
جوی های آب این منطقه هنوز پل نداد وبا خاک 
از  پس  و  جمع  آن  در  باران  وآب  است  شده  پر 
مدتی بوی بد می دهد،بچه های این محله محل 
بازی وفضای سبز ندارند، جمع آوری زباله ها هم 
و....حاال  انجام می گردد  زباله گردها  توسط  که 

باید بابت کدام خدمت عوارض پرداخت نماییم
915...056

اکثراً  که    31 توحید  ساکنین  سالم  عزیز  آوای 
سالهای  از  پس  باشند  می  ارتش  بازنشسته 
که حال   ، مقدس  دفاع  در  حضور   متمادی 

نمایند  استراحت  آرام  محیطی  در  بایست  می 
درب  های  کارگاه  روزی  شبانه  مزاحمتهای  از 
 ، محل  آالینده  صنوف  سایر  و  سازی  پنجره  و 
لحظه ای آرامش و آسایش ندارند.ضمناً وضعیت 
نظافت محل نیز بسیار افتضاح می باشد خواهشًا 
فرمایند معمول  را  الزم  عنایت  امر  مسئولین 
915...893

ملی  تولید  از  حمایت  شعار  عزیز،  مسئولین 
که  افاغنه  حضور  با  ایرانی،  کارگر  کار  عامل 
اشغال  را  ایرانی  جوان  از  شغل  یک  کدام  هر 
این  مردم  برای  و  است  تضاد  در  اند  کرده 
منطقه دیگر بس است که مهمان نوازی بکنند.
915...212

ادغام  مورد  در  روز چهارشنبه   2 خبر صفحه  در 
ها  بانک  و  اعتباری  موسسات  ساماندهی  و 
از  اعم  ذینفعان  حقوق  تمامی  که  شده  عنوان 
شد  خواهد  مراعات  کارکنان  و  گذاران  سپرده 
که  )ع(  الحجج  ثامن  شده  تعدیل  کارمندان  ما 
بیش از یک سال و نیم از تعدیلمان گذشته هنوز 
هیچ  پارسیان  بانک  متاسفانه  و   .... تکلیفیم  بال 
جواب مشخص و قانع کننده ای به ما نمی دهد 
ما فقط جواب  تماس های مکرر  به  پاسخ  در  و 
منتظر بمانید را میگویند ... ضمن اینکه خیلی از 
نرسیدند  خود  معوق  ْحقوق  سنوات  به  کارمندان 
م  پیا  ؟هرچند  است  شده  رعایت  حق  واقعا  ..آیا 
... هیچ  استاندارو  به  نوشتن  نامه  یا  آوا  به  دادن 
فایده ای ندارد   و هیچ احدی ککش هم نمیگزد !
ارسالی به تلگرام آوا

عمرانی  معاون  که  دارد  تاسف  جای  واقعا  آوا 
پروژه  درصد  از 30  بیش  دهد  می  آمار  استاندار 
ناظری  مگر  ندارند!  ایمنی  استان  عمرانی  های 
مگر  آخر  نیست؟  ها  پروژه  این  سر  باالی 
کارفرمایان و ادارات انصاف ندارند؟ پروژه هایی 
بی کیفیت را اجرا می کنند باز پس از چند سال 
بازسازی می کنند، خدا رحم کند که تا آن زمان 
برای مردم اتفاقی نیافتد، االن متوجه می شویم 
علت این همه آتش سوزی در پروژه های مختلف 
چیست؟ خواهش می کنم مقداری نظارت ها را 
با  کافی  اندازه  به  منطقه  این  مردم  کنید  بیشتر 

بالیای طبیعی گریبان گیر هستند.
ارسالی به تلگرام آوا

بندی  رتبه  اگر  گویند  می  استاندار  آقای  آوا 
پاسخگویی  در  استان  آخرین  عنوان  به  استان 
آمد،  نخواهیم  کوتاه   ، باشد  مشکوک  مردم  به 
مدیران  واقعا  که  اند  نکرده  باور  هنوز  یعنی 
درخواست های  به  باید  که  آن طور  منطقه  این 
می  استاندار  آقای  از  کنند،  نمی  رسیدگی  مردم 
جوابیه  و  شما  پیام  ستون  همین  فقط  خواهم 
به  ها  جوابیه  برخی  بخواند،  را  مسئوالن  های 
سر  از  فقط  کند  می  حس  آدم  که  است  نوعی 
می   ، داریم  دوندگی  ادارات  در  است!  کردن  باز 
گویند کارتان را پیگیری می کنیم اما دیگر هیچ 
خبری نمی شود. آقای استاندار چه بخواهید چه 
پاسخ  در  اول  رتبه  تا  جا  این  مدیران  نخواهید 
دارند. فاصله  خیلی  مردم  مطالبات  به  گویی 
ارسالی به تلگرام آوا

سالم، من مانده ام این آماری که از تعهد اشتغال 
باالی صد درصدی می دهند، دقیقا شاغالن کجا 
هستند؟ اگر اینقدر تحقق اشتغال داریم پس چرا 
از جوان های بیکارمان کم نمی شود، چرا روز به 
روز تعداد جوان های زباله گرد بیشتر می شود؟ 

لطفا پاسخ همین سوال من شهروند را بدهید.
ارسالی به تلگرام آوا

* آجیل مدت هاست که از سبد نوروز بسیاری از خانواده های ایرانی کمرنگ شده است.* این روزها  دست فروشان هم پسته را کیلویی 50 هزار 
تومان و بادام شور را کیلویی 45 هزار تومان می فروشند و جالب اینکه به دلیل استقبال فراوان مشتریان دارای ترازوی دیجیتال و کارت خوان هستند. 
* برای خرید آجیل و برخی مواد غذایی مورد نیاز به بازار مراجعه می کنم، اینجا قیمت ها از شهر بهتر است. * به دلیل درآمد اندک وهزینه های رو 
به افزایش هر سال مجبور به کاهش حجم آجیل و خرید در کمترین کیفیت هستم و این مسأله موجب شرمندگی در برابر خانواده و فامیل می شود. 
* قیمت ها امسال در حد مناسب است و تغییری نداشته ؛ زیرا امسال میزان تولید بسیار باال بود آن  قدر که نه تنها کفاف بازار شب عید را می دهد 
که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار  سال آینده را نیز تأمین کند. * هر سال در آستانه سال نو  فروش نمایشگاهی برگزار می شود در حالی 
که که این  موضوع  به کسب و کار فروشگاه های سطح شهر ضربه می زند و بهتر است که فروش نمایشگاهی تعطیل شود. * در نمایشگاهها عمال 
محصوالتی به فروش می رسد که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست. * هیچ کمبودی برای تامین آجیل و خشکبار شب عید مورد نیاز مردم وجود 
ندارد. * به دلیل تنوع و کیفیت و کمیت آجیل در بازار نمی توان قیمت مشخصی برای هر کیلوگرم از این محصول اعالم کرد. * از خرید آجیل از 
دستفروشان به شدت خودداری کنند، چرا که فرآوری آجیل دست فروشان در مکان ها و شرایط کاماًل غیر بهداشتی انجام شده که گرد و خاک 

خیابان نیز به آن اضافه می شود و در نتیجه چیزی جز بیماری  گوارشی برای مصرف کننده در پی ندارد.

چکیده گزارش

پایانی سال،  در روزهای  در حالی  نسرین کاری - 
مواجه  نسبی  تقاضای  افزایش  با  خشکبار  و  آجیل  بازار 
با  شده اما همچنان بسیاری از مردم قدرت خرید آجیل 
کیفیت و درجه یک را نداشته و مجبورند از آجیل های فله 
و کهنه و بی کیفیت که در حاشیه خیابان ها و  و دست 
مصرف  از  برخی  کنند.  شود، خریداری  می  عرضه  دوم 
روزهای  در  آجیل  انواع  قیمت  هستند  معتقد  کنندگان 
پایانی سال افزایش داشته که این موضوع در سبد خانوار 
موثر بوده است. بازار آجیل و خشکبار شب عید این روزها 
سوت وکور و همچنان کم مشتری است. فعاالن این بازار 
می گویند آجیل مدت هاست که از سبد نوروز بسیاری از 

خانواده های ایرانی کمرنگ شده است.

عرضه آجیل های فله و بی کیفیت در شهر

پایان  در  مخصوصا  آجیل  قیمت  از  داری  خانه  خانم 
سال و نزدیک شدن به عید نوروز گالیه دارد و می گوید  
این روزها  دست فروشان هم پسته را کیلویی 50 هزار 
تومان و بادام شور را کیلویی 45 هزار تومان می فروشند 
دارای  مشتریان  فراوان  استقبال  دلیل  به  اینکه  جالب  و 
معتقد  رضوی  هستند.  خوان  کارت  و  دیجیتال  ترازوی 
است: شاید اگر مغازه های شهر قیمت خشکبار و آجیل 
خود را کاهش دهند،  بساط عرضه آجیل فله بی کیفیت 
جمع شود اما تجربه سال های گذشته نشان داده معموال 

عزم جدی برای مقابله با این موضوع وجود ندارد.

قیمت آجیل در بازار نسبت به سایر جاها 
ارزان تر است

گوید:   می  شهروندان  از  دیگر  یکی  عنایتی   فهیمه 
با کالس و خیابانهای معلم و مدرس شهر  مغازه های 
برای  که  فروشند  می  باالیی  بسیار  قیمت  به  را  آجیل 
افزاید:   می  ندارد. وی  اقتصادی  آنها صرفه  از  ما خرید 
برای خرید آجیل و برخی مواد غذایی مورد نیاز به بازار 
مراجعه می کنم، اینجا قیمت ها از شهر بهتر است.وی با 
بیان اینکه هنوز حقوقم را پرداخت نکرده اند و تاکنون 
 نتوانسته ام برای خرید مایحتاج عید اقدام کنم. وی تاکید 
می کند:  البته با قیمت های باالی اجناس بعید می دانم 

بتوانم تمام آنچه مورد نیازم هست را خریداری کنم.
وی ادامه می دهد:  برای خرید آجیل به بازار مراجعه 
پسته  نمونه  برای  باالست  بسیار  ها  قیمت  اما  ام  کرده 
کیلویی 50 تا 60 هزار تومان و یا آجیل چهار مغز بین 
35 تا 45 هزار تومان است. وی تاکید می کند: بنده به 
زیادی  میهمانان  میزبان  هرسال  خانواده  بزرگ  عنوان 
هستم بنابراین باید چند کیلو آجیل خریداری کنم که با 

حقوق بازنشستگی ام همخوانی ندارد.

  پولی برای خریدآجیل و شیرینی نمی ماند

قیمت  به  نفره   6 خانواده  یک  پدر  عنوان  به  باقری 
باالی آجیل اشاره می کند و یادآور می شود: با حقوق 
خانه  اجاره  کنار  در  هزارتومانی   500 و  میلیون  یک 
زندگی  ضروری  هزینه های  دیگر  و  هزارتومانی   650
واقعًا  خوراک  و  خورد  و  گاز  و  برق  و  آب  مانند 
 30 بادام  و  هزارتومانی   50 پسته  خرید  برای  پولی 
عید  شب  اقالم  دیگر  و  شیرینی  و  ومیوه  هزارتومانی 
اندک  درآمد  دلیل  به  افزاید:  می  وی  ماند.  نمی  باقی 
وهزینه های رو به افزایش هر سال مجبور به کاهش 
این  و  هستم  کیفیت  کمترین  در  خرید  و  آجیل  حجم 
فامیل  و  خانواده  برابر  در  شرمندگی  موجب  مسأله 

می شود، اما چاره ای نیست.

  ضرورت توزیع آجیل تنظیم بازاری

دلیل  به  می کند:  اضافه  نیز  دیگری  شهروند  حسنی 
و  کارگر  قشر  بخصوص  مردم  که  اقتصادی  مشکالت 
کارمند با آن مواجهند، چه خوب بود، دولت در کنارعرضه 

بازار  از  و کمتر  نرخ مصوب  دارای  بازار که  تنظیم  میوه 
است، همین کار را هم در خصوص آجیل شب عید انجام 
می داد تا در این شرایط سخت اقتصادی مردم آجیل شب 
عید را با کمترین مبلغ و قیمت ثابت تهیه کنند و خجالت 

زده چشمان منتظر فرزندان خود نباشند.

خبری از مشتری نیست

میزان  گوید:  می  خشکبار   و  آجیل  فروشنده  رضایی 
تقاضا برای خشکبار و آجیل چند سالی است که کاهش 
داشته است. با رسیدن آخرین  ماه  سال هنوز تقاضای قابل 
 توجهی در این بازار احساس نمی شود. او درباره تغییرات 
قیمت آجیل و خشکبار عنوان می کند: قیمت ها امسال در 
میزان  امسال  زیرا  ؛  نداشته  تغییری  و  است  مناسب  حد 
تولید بسیار باال بود آن  قدر که نه تنها کفاف بازار شب عید 
را می دهد که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار  سال 
آینده را نیز تأمین کند. وی در عین حال بزرگ ترین مشکل 

اصلی بازارآجیل را کمبود مشتری می داند و می گوید: از 
مواجه  با مشکل کمبود مشتری  بازار  این  امسال  ابتدای 
بوده و هست. به عبارت دیگر به دلیل شرایط بد اقتصادی 
و درآمد اندک مردم، خرید آجیل در اولویت هزینه خانوارها 
و  ماست  مراسم  ترین  سنتی  نوروز،  چند  هر  ندارد.  قرار 

سفره این عید بدون آجیل معنا پیدا نمی کند واز ضروریات 
را در  آجیل  نظر می رسد که مردم  به  این حال  با  است، 

اولویت های آخر خرید خود قرار داده اند.

فروش نمایشگاهی نباشد، بهتر است!

و  کند  می  انتقاد  آجیل  نمایشگاهی  فروش  به   وی 
می افزاید هر سال در آستانه سال نو  فروش نمایشگاهی 
برگزار می شود در حالی که که این  موضوع  به کسب 
بهتر  و  می زند  ضربه  شهر  سطح  فروشگاه های  کار  و 
بیان  با  تعطیل شود. وی   نمایشگاهی  فروش  است که 
که  است  این  نمایشگاه  برپایی  از  اصلی  هدف  اینکه  
تولیدکنندگان قوی در آن حضور یابند تا با عرضه مستقیم 
و بدور از واسطه، کاال با قیمت کمتری به دست مصرف 
کننده نهایی برسد که این راهکار تصمیمی درست و مورد 
پذیرش است، اما در عمل دیده می شود که کار با اصل 
نمایشگاهها  در  دارد و شاهد هستیم که  تفاوت  موضوع 

کیفیت  از  که  رسد  می  فروش  به  محصوالتی  عمال 
مناسبی برخوردار نیست و از طرفی هم مغازه دارانی که 
طی سال اجاره مغازه و بهای آب و برق و گاز می دهند 

و امیدشان به شب عید است را دچار مشکل می کند .
و  بنجل  اجناس  نمایشگاه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 

با  بنده  می کند:  تاکید   می شود،  عرضه  پایین  کیفیت  با 
فروش نمایشگاهی مخالفم و اگر قرار است، به نفع مردم 
کار شود، می توان این مهم را با انتخاب واحدهای منتخب 
در نقاط مختلف شهر برای فروش فوق العاده انجام داد. 

وی می افزاید: در این صورت اگر تخلفی صورت گرفت 
کیفیتی عرضه  بی  یا جنس  و  افتاد  اتفاق  گرانفروشی  و 
شد، براحتی می توان موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری 
کرد در حالی که در فروش نمایشگاهی که 10 روزه است، 

نمی توان این مسأله را دنبال کرد.
 

 کمبودی برای تامین آجیل
و خشکبار شب عید نداریم

در حالی مردم از قیمت باالی آجیل گالیه دارند،  رییس 
فراوانی   و  مناسب  قیمت  از  خشکبار  کشوری  اتحادیه 

آجیل نسبت به سال گذشته خبر داده است.
با  آجیل  از  مردم  سفره  امسال  گفت:  شریفی  گفته  به 

کیفیت و قیمت مناسب پر خواهد بود و مردم می توانند 
به راحتی آجیل را با بهترین کیفیت و بهترین قیمت تهیه 
کنند. وی با یان اینکه  هیچ کمبودی برای تامین آجیل و 
خشکبار شب عید مورد نیاز مردم وجود ندارد  افزود: حجم 
خرید آجیل و خشکبار نسبت سال گذشته تغییری نکرده 
نیاز  مورد  آجیل و خشکبار  انواع  قیمت  درباره  است. وی 
در  آجیل  کمیت  و  کیفیت  و  تنوع  دلیل  به  افزود:  مردم، 
از این  بازار نمی توان قیمت مشخصی برای هر کیلوگرم 
نیز آجیل و خشکبار  از سوی دیگر  محصول اعالم کرد. 
قیمت مصوبی ندارد، اما ناظران و بازرسان اتحادیه، اتاق 
اصناف و دیگر دستگاه های نظارتی دائما بازار این محصول 
را به ویژه  در این ایام رصد خواهند کرد و با تخلفات و گران 

فروشی های احتمالی نیز برخورد می کنند.

از خرید آجیل دستفروشان
به شدت خودداری کنید

وی مردم توصیه کرد، از خرید آجیل از دستفروشان به 
شدت خودداری کنند، چرا که فرآوری آجیل دست فروشان 
در مکان ها و شرایط کاماًل غیر بهداشتی انجام شده که 
گرد و خاک خیابان نیز به آن اضافه می شود و در نتیجه 
پی  در  کننده  مصرف  برای  گوارشی  بیماری   جز  چیزی 
ندارد. شریفی درباره آجیل تازه و پارسالی با بیان اینکه از 
رنگ و بوی آجیل شهروندان می توانند متوجه تازگی آن 
شوند. البته باید مواظب باشند و از مراکز معتبر خرید کنند. 

طرح نظارتی، کنترل و نظارت
بر وضع بازار کاال

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی  نیز 
گفت: طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات ویژه  نوروز 
97 از هفتم بهمن ماه جاری آغاز شد و تا پایان فروردین ماه 
سال آینده ادامه دارد. داود شهرکی افزود: ایجاد زمینه مناسب 
برای تامین و توزیع کاالهای مورد نیاز مردم، جلوگیری از 
تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری، دقیق و کارشناسی به 
شکایت و گزارش های مردمی از جمله اهداف اجرای این 
طرح در استان است. وی  با بیان اینکه  یکی از اهداف مهم 
این طرح نظارتی، کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کاال و 
خدمات اولویت دار در مراحل تامین، توزیع و خدمات در ایام 
پایانی سال، با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه 
تعزیرات  کل  اداره  نوروزی،  بازرسی  طرح  در  افزود:  است 
از  حمایت  انجمن  استاندارد،  اداره  اصناف،  اتاق  حکومتی، 
حقوق مصرف کنندگان، اتحادیه های صنفی، شبکه بهداشت 
و درمان و سایر دستگاه های مربوطه همکاری می کنند. وی 
عنوان کرد: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
در طول طرح در بخش کاالیی و توزیعی بر عرضه میوه، 
پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، خواربار، شیرینی و 

غیره نظارت خواهند داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی 
ادامه داد: عالوه بر این، در بخش خدماتی شامل شرکت 
های مسافرتی هوایی، زمینی و دفاتر فروش آنها، حمل و 
نقل درون شهری و برون شهری، اماکن تفریحی، فرهنگی 
اقامتی، غذاخوری ها، رستوران های  زیارتی، واحدهای  و 
بین شهری، انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار 
و ... نیز به صورت ویژه نظارت و بازرسی صورت خواهد 
گرفت.شهرکی یادآور شد: هر گونه افزایش قیمت کاال و 
خدمات توسط بازرسان این سازمان مورد بررسی و نظارت 
قرار خواهد گرفت. وی گفت: سامانه ستاد خبری 124 استان 
در تمامی ساعات شبانه روز نسبت به دریافت گزارش های 
مردمی به صورت فعال اقدام و بازرسان این سازمان در اسرع 

وقت به این گزارش ها رسیدگی خواهند کرد.

جیب های بی پول؛سفره های بی آجیل

عکس : اینترنت

نارضایتی مردم از آب شرب بیرجند
کیفیت آب شرب بیرجند نارضایتی مردم به خصوص در 
منطقه شمال شهر را به دنبال داشته و این در حالی است که 
مسئوالن اعالم می کنند: آب بیرجند گوارا نیست اما سالم و 
بهداشتی است. به گزارش مهر، صحبت های مردمی خبر از 
کیفیت نامطلوب آب را می دهد چراکه کمبود منابع تامین آب 
شرب، خشکسالی و ورود آب چاه به شبکه آب شرب را دلیل 
بی کیفیتی آن می دانند. به خوبی می توان اظهارات مسئوالن 
نسبت به گوارایی آب شرب شمال شهر را با حضور مردم در 
 مناطق جنوب شهر بیرجند برای تهیه آب با کیفیت نقض کرد.

کیفیت آب شرب بیرجند نامطلوب است
یک شهروند بیان کرد: آب شرب بیرجند از کیفیت خوبی 
برخوردار نیست. محمدی با بیان این که در بسیاری از موارد 
نوشیدن آب بیرجند، دل درد به همراه دارد، افزود: همچنین 
برخی از بیماری های کلیوی برخاسته از این آب است. وی 
خواستار توجه مسئوالن به کیفیت آب شرب شمال شهر 
 بیرجند شد و افزود: آب این منطقه شور است و باید تصفیه شود.

هزینه نگهداری آب شیرین کن باال است
یکی دیگر از شهروندان بیرجندی بیان کرد: آب بیرجند 
باعث رسوباتی در کتری و سمار می شود که این امر نشان 

دهنده کیفیت نامطلوب آب است. ادهمی با بیان این که از 
شش سال گذشته از آب شیرین کن استفاده می کنم، افزود: 
هدررفت آب در این دستگاه باال بوده و هزینه های زیادی نیز 
به دنبال دارد. همچنین هزینه های نگهداری آب شیرین کن 
باال است، به طور متوسط هر پنج ماه باید فیلتر ها را تعویض 

کنیم که این خود هزینه های زیادی به دنبال دارد.

آب شرب بیرجند نیازمند ارتقا است
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 
وضع بهداشتی آب شرب بیرجند نیاز به ارتقاء دارد، افزود: البته 
به این معنی نیست که مشکل اساسی وجود دارد اما در پاره 
ای از مقاطع بعضی از پارامترها خارج از محدوده سالم قرار 
می گیرد. آب شرب بیرجند در حال حاضر در برخی پارامترها 
از رنج نرمال خارج می شود که رفع مشکالت نیاز به تکمیل 

پروژه های در دست اقدام دارد.

اتصال ۱۵۰ لیتر آب
به تصفیه خانه در طرح توسعه

مدیر راهبردی و بهره برداری تصفیه خانه آب شرب بیرجند 
نیز بیان کرد:  جنوب شهر بیرجند به تصفیه خانه وصل است 
اما زون شمالی از آب دشت سربیشه استفاده می کنند.محبتی 

با بیان اینکه در حال حاضر آب شرب بیرجند مناسب بوده 
و مردم مشکل زیادی ندارند، افزود: در برنامه توسعه تصفیه 

خانه، 150 لیتر به تصفیه خانه متصل خواهد شد 
وی ادامه داد: همچنین ظرفیت تصفیه خانه از  640 به 
950 لیتر با 350 لیتر به تصفبه خانه اضافه خواهد شد و کل 

مبادی شهری نیز به تصفیه خانه وصل خواهد شد.
وی اظهار کرد: اگرچه از برخی زون های شهر که  آب چاه 
ها را مستقیم وارد تصفیه می کند از حد استاندارد فاصله دارد 
اما نگران کننده نیست. محبتی با اشاره به استفاده شهروندان 
این  بیان کرد:  منازل  در  از دستگاه های آب شیرین کن 
دستگاه ها به طور کامل امالح آب را می گیرد و باید با آب 
امالح دار مخلوط شود. وی با اشاره به مواد شیمیایی مورد نیاز 
برای تصفیه آب بیان کرد: ساالنه بالغ بر پنج میلیارد تومان 
برای تامین مواد شیمیایی هزینه می شود. مدیر راهبردی و 
بهره برداری تصفیه خانه آب شرب بیرجند افزود: تامین هزینه 

های مواد شیمیایی بسیار باال بوده و نیازمند توجه است.

نگرانی مردم پیرامون سالمتی آب شرب
منتفی است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای نیز بیان کرد: اگرچه آب 
آشامیدنی بیرجند برای شهروندان گوارایی الزم را ندارد اما 

کامال سالم و بهداشتی است. امامی با بیان اینکه بهداشت به 
طور مرتب بر کیفیت آب نظارت دارد، افزود: هرگونه نگرانی 
از سوی مردم در راستای سالمت آب نوشیدنی منتفی است. 
وی با اشاره به آب شرب شمال شهر بیرجند بیان کرد: آب 
مورد نیاز این منطقه از دشت سربیشه تامین شده و نیاز به 
تصفیه ندارد. وی با بیان اینکه تعرفه پایین آب در استان، 
تصفیه خانه را با مشکالتی رو به رو کرده بود، افزود: در 
این راستا مجوز خرید تضمینی آب برای ما صادر شد. امامی 
بیان کرد: مناقصه  بیرجند  با اشاره به توسعه تصفیه خانه 
واگذاری توسعه و بهره برداری تصفیه خانه بیرجند به بخش 

خصوصی از چند ماه گذشته آغاز شده است.

واگذاری تصفیه خانه به بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ادامه داد: امید است به 
زودی مناقصه مالی تمام شده و به مدت 15 سال توسعه و 
بهره برداری تصفیه خانه به بخش خصوصی واگذار شود.
به هفت  قریب  در حال حاضر ساالنه  اینکه  بیان  با  وی 
می  هزینه  خانه  تصفیه  نگهداری  برای  تومان  میلیارد 
شود، افزود: با واگذاری تصفیه خانه به بخش خصوصی، 
این مشکل رفع می شود. امامی با اشاره به پساب تصفیه 
خانه بیان کرد: طی سال جاری پروژه جایگزین پساب  با 
آب شرب را آغاز کرده ایم. نیمه سال آینده دو حلقه چاه 

کشاورزی با پساب تصفیه خانه جایگزین می شود.

عکس: اینترنت

تاکید رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بر نظارت قیمت ها
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فارس- وزارت ارتباطات به دلیل تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور موبایل را که هنگام ورود کاربران به برخی سایت ها، شماره آنها را در اختیار سایت پذیرنده قرار 
می دادند 40 میلیارد ریال جریمه کرد. گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی 

سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است. پنجشنبه * 24 اسفند  1396 * شماره 4030

گوناگون

هشدارها برای یک سفر خانوادگی 

چگونه- از تعطیالت لذت ببرید! آرامش تنها چیزی 
را  خود  رفتن  روز  باید  دارید.  نیاز  قطعاً  که  است 
مشخص کنید و از قبل آماده شوید تا مجبور نشوید 
در لحظه آخر همه چیز را آماده کنید. اگر از قبل آماده 

نشوید، احساس می کنید تحت فشار باید همه کارها 
انجام شود. اگر خدای ناکرده تصادف کردید عصبی 
نشوید و آرامش تان را حفظ کنید. اگر قصد سفر با 
هواپیما به کشور دیگری را دارید حتماً قوانین خاص 

خطوط هوایی را رعایت کنید.

فعال دور ارز دیجیتالی خط بکشید

ایسنا- اگرچه ارزهای دیجیتالی این روزها در جهان 
گل کرده و برخی هم سودهای کالنی از آن به جیب 
زده اند اما با توجه به عدم تایید قطعی ارزهای دیجیتالی، 
مسئوالن همچنان به مردم توصیه می کنند فعال از 

ورود به این حوزه خودداری کنند. استفاده از ارزهای 
دیجیتالی مدتی است مطرح شده و آوازه آن به ایران 
هم رسیده، در حدی که برخی مردم را بر آن داشته به 
جای سرمایه گذاری در بانک ها  ریسک سرمایه گذاری 
برروی ارز دیجیتالی را بپذیرند که اگرچه سود آن در 
حال افزایش است، اما هیچ ضمانتی برای کاهش 
ناگهانی این سود وجود ندارد و نکته مهم تر اینکه بانک 

مرکزی مشروعیتی به این نوع ارز نداده است.

فناوری اطالعات

شبی به یاد ماندنی با پهلوانان کهن ورزش بیرجند 
به میزبانی هتل سپهر

اصغری- پهلوانان و دالورمردان سال های دور، حق بزرگی 
به ورزش و آیندگان و قهرمانان دارند که باید مسئوالن قبل 
از ورود این عزیزان به وادی پیشکسوتی جبران تالش ها و 

زحمات آنان را بنمایند.
ورزشی که در دیارمان با توجه به امکانات و شرایط خاص 
مورد اقبال جامعه هدف ورزشی خصوصا نوجوانان و جوانان 
قرار گرفته روزی و روزگاری دلیر مردان و پهلوانانی سنگ 
بنای آن را با کمترین امکانات فراهم ساختند. روزی که هر 
گوشه شهر زمین های خاکی زیباترین و عاشقانه ترین آهنگ 
از کفش های جیری و الستیکی و توپهای چرمی و ریسه 
ای شنیده می شد. زمین هایی که با خار و خاشاک پوشیده 
شده بود. اما عالقه مندی به بازی و عشق به رقابت سازنده 
و دوستانه، عشق رسیدن به قله قهرمانی کشور و المپیک در 
وجود تک تک جوانان موج می زد. زمین خاکی “هنگ کهنه” 
که افرادی در آن با تمام وجود ساعتها زندگی خود را سپری 
می کردند. رفاقتها همیشه بر رقابت ها برتری داشت. زمین 
خاکی “دبستان منصف” زمین خاکی هنگ کهنه، پل دژبان، 
دبستان پرویز بعدها خیابانهای 17 شهریور، معلم، خیرآباد، پای 
قلعه، کشمان و به مرور زمان زمین های آسفالت دبیرستانهای 
علم، خزیمه علم، شوکتی، حافظ و والیبالیستهایی که ابتدا 
تمرینات و مسابقات خود را در مدرسه شروع و رقابت نمودند 
و کشتی گیرانی که در سالن کوچک مدرسه شوکتی بر روی 
تشک های کاهی و پنبه ای حریف را ضربه فنی می کردند 

و با رشادت و شجاعت و مردانگی به رقابت می پرداختند.
ورزش در بیرجند قدمتی به بلندی ورزش ایران دارد و گاه 
حتی ورزشکاران برتر این خطه به عنوان اولین پایه گذار و 
آغازگر مطرح بودند ورزش های چون تنیس خاکی، کریکت، 
فوتبال، باستانی و کشتی زورخانه ای بود. از این جمله دلیر 
از آن دوران که همان  مردان و پهلوانان و نسلی ماندگار 
غیرت، مردانگی، محبت، صفا، صمیمیت، عشق و ایثار و 
گذشت در وجودشان شعله ور است. و هنوز وقتی به دیدارشان 
می روی و یا در محیطی و مراسمی آنها را دور هم جمع می 
کنی سخن از همان خصلت ها و افتادگی به میان می آورند. 
در این وادی افراد و شخصیت هایی آستین ها را باال زده و 
با عشق و استقبال گرم پیشکسوتان نسل های سالهای دور 
در ورزش را دور هم جمع کرده اند، شبی و ساعاتی با یاد و 
خاطرات دوران جوانی به سر می برند. یکشبه شب 20 اسفند 
در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن بهار طبیعت به همت 

یکی از فرزندان متعهد و خالص محالت قدیمی شهر )ته ده 
یا پایین قلعه( بنام دکتر سید محمد آذرکار مدیر هتل مجلل 
سپهر 48 نفر از پیشکسوتان باالی 65 سال سن به باال گرد 
هم جمع شدند تا شبی به یاد ماندنی و خاطره انگیز را رقم 
زنند. این دورهمی باشکوه به میزبانی و مدیریت دکتر آذرکار با 
دبیری سید حسین اصغری پیشکسوت و خادم ورزش برگزار 
گردید. هر عزیزی که وارد سالن با صفا  و زیبایی طبقه ششم 

هتل می شد روشنی و صفای خاصی را همراه می آورد. 
خاطره  شب  عنوان  تحت  ورزش  پیشکوتان  دورهمی 
هنرمند،  و  توانمند  پیشکسوت  گری  مجری  به  گویی 
افتخاری آغاز شد. بعد از تالوت کالم ا... مجید با ضرب 
و نوای با صفا و گرم مرشد پیشکسوت نوروزپور معنویت 

خاصی بر سالن حاکم کرد. 
سپس دکتر سید محمد آذرکار که میزبانی این گردهمایی را 

به عهده داشت پشت تریبون قرار گرفت.
و با شعر و ادبیات خاص در تعریف و تمجید از اساتید و بزرگان 
ورزش و بیرجند فضای روحانی را در جلسه حکم فرما نمود 
استاد با زیبایی وصف ناپذیر سخن گفت و از افتخارات خود و 
هتل سپهر و کادر زیر مجموعه را خدمتگذاری پیشکسوتان 
ورزش و مردم فهیم دانست وی در ادامه سخنان خود گفت 
هماهنگی و همفکری ، اتحاد رمز موققیت در کارهاست. وی 
اضافه کرد: مجموعه هتل سپهر افتخار میزبانی پیشکسوتان 
ورزش بیرجند نصیبش گردیده است. بزرگانی که سپیدی 

موی آنان مایه سپیدی روی ورزش شهرستان است.

همچنین استاد کاظم غنی از فرهیختگان فرهنگی و ورزشی 
گذشته  های  سال  از  خدمات  و  خاطرات  ذکر  به  بیرجند 
پرداخت. پهلوان نوروز پور نیز در ابتدای جلسه با ذکر خاطره 
و گرفتن ضرب زورخانه و اشعاری در مناقب موال علی )ع( 

حس و حال معنوی به آن بخشید.
در این همایش و دورهمی مهمانان ویژه ای روشنی بخش 
امنیتی  سیاسی،  معاون،  اسماعیلی  دکتر  و  بودند  محفل 
سازمان    ، احمر  هالل  جمعیت  از  مسئوالن  استانداری 
 ، پزشکی  هیئت  ورزشی،  فرهنگی،   ، تفریحی  رفاهی، 

ورزشی از آن عزیزان بودند.
اسماعیلی نیز در سخنانش از فرهنگ غنی خراسان جنوبی 
گفت و افزود: از بزرگترین افتخارات دوران خدمتم است وی 
افزود: باید در حوزه ههای مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی 
مراسمی مشابه برگزار شود که باید مسئوالن در سال 97 در 

این موضوع برنامه ریزی نمایند. وی افزود پیشکسوتان از 
سرمایه و ذخایر گرانقدر جامعه هستند که باید در شکوفا 
نمودن استعدادهای نوجوانان و جوانان به عنوان الگو از 
کنار  ها  نسل  این  و حضور  دیدار  که  نمود  استفاده  آنان 

همدیگر تاثیرگذار است.
سید حسین اصغری دبیر برگزاری دورهمی و پیشکسوت 
ورزش استان در ابتدا تماس تلفنی با محمد مهرور از بانیان 
اداره تربیت بدنی و استاد و اسطوره ورزشی استان و کشور 
برقرار نمود که تحولی در روحیه حاضران که از ورزشکاران 
افرود:  و دوستان و رقیبان مهرو بودند پدید آورد. اصغری 

و  عکس  قالب  در  بیرجند  ورزش  از  پرباری  تاریخچه 
جمع  پیشکسوتان  مستندات  و  خاطرات  و  جراید  بریده 
آوری شده است که ان شاء ا... در آینده در انعکاس آن 

تالش خواهیم نمود. 
اسماعیل افضل پور مدیر کل ورزش و جوانان هم با تقدیر 
و تشکر از آقایان آذرکارو اصغری و همچنین عوامل هتل 
سپهر و دست اندرکاران به نقش پیشکسوتان در جامعه 
خصوصا نسل سوم و چهارم انقالب  و قهرمانان اشاره نمود 
که می تواند با برگزاری جلسات، دیدارها و مشورت نقش 
سرنوشت سازی در آینده ورزش استان داشته باشند افضل 
پور، از برنامه ها و اهداف اداره کل ورزش و جوانان حمایت 
جدی از پیشکسوتان پیگیری در خصوص راه اندازی موزه 
ورزش و جمع آوری اسناد و مستندات و چاپ کتابی در 

این خصوص خواهد بود.
در بخش دیگری این جلسه از 4 نفر از بانوان پیشکستوتان 
ورزش خواهران عصمت ثنایی نژاد ، زهرا فارابی ، زهرا 
بهداد و کبری نجف نیا با لوح تقدیر و هدیه ای بمناسبت 

روز زن از سوی افضل پور تقدیر شد.
حسین  آقای  پیشکسوت  ترین  مسن  گردهمایی  این  در 
رسته مقدم متولد 1309 رشته باستانی و مهدی مهربان  
جوانترین رشته بسکتبال متولد 1331 بودند. پیشکسوتان 
رشته های ورزشی والیبال، بسکتبال، فوتبال، وزنه برداری، 
دوومیدانی، ژیمناستیک، پینگ پنگ ، کشتی، بوکس در 
این جلسه حضور داشتند به همراه روسای هیئت های از 
دیگر برنامه های این شب خاطره انگیز پخش کلیپ از 
پیشکسوتان که دارفانی را وداع گفتند و پیشکسوتان حاضر 

از سالهای 1320 تا سال 1357 بود.

عکس: اصغری 

»استیون هاوکینگ« ستاره 
برجسته علم فیزیک درگذشت

آخرین خبر- استیون هاوکینگ، ستارۀ درخشان دنیای 
علم، که بینش کیهان شناسی مدرن را شکل داد در 
سن 76 سالگی فوت کرده است. خانواده او در ساعات 

اولیه صبح روز چهارشنبه طی بیانیه ای اعالم کردند 
که وی در خانه اش در نزدیکی دانشگاه کمبریج مرگ 
آرامی داشته است. این فیزیکدان انگلیسی در سن 22 
سالگی مبتال به یک بیماری عصبی خاص شد و در 
آن زمان پزشکان به وی اعالم کردند که تنها برای 
چند سال دیگر زنده خواهد ماند. این بیماری هاوکینگ 
را به طور کامل از کار انداخت و باعث شد وی تا 
آخر عمر بر روی ویلچر نشیند و حتی امکان حرف 
زدن را نیز نداشته باشد. مقاالت علمی هاوکینگ، 
نگاه فیزیک دانان را به سیاه چاله ها و زمان تغییر داد 
و معروف ترین کتاب او، »تاریخچه زمان« یکی از 
برای  )علم  پاپ ساینس  کتاب های  پرفروش ترین 

عموم« در طول تاریخ محسوب می شود.

علمی

سینما و تلویزیون

میزبانی شبکه های تلویزیون 
در نوروز 97

مجموعه  و  فیلم ها  تله  سریال ها،  نو-  صبح 
برنامه هایی که هر سال به بهانه نوروز به روی آنتن 
پای  عنوان  به  می روند،  سیما  مختلف  شبکه های 
شده اند  تبدیل  رویدادی  به  نوروزی  اتفاقات  ثابت 
که اغلب مخاطبان این رسانه به آنها عادت کرده 
و منتظرشان هستند. شبکه اول سیما در ایام نوروز 
سریال »پایتخت5« به کارگردانی سیروس مقدم و 
تهیه کنندگی الهام غفوری را به روی آنتن می برد. 
سریال »تعطیالت رؤیایی« به کارگردانی علیرضا 
امینی و تهیه کنندگی مجید اوجی در 15 قسمت از 
شبکه 2 پخش می شود. اما شبکه سوم سیما نیز با 
سریال »آرماندو« به کارگردانی احسان عبدی پور 
خانه های  مهمان  محمدی  ایرج  کنندگی  تهیه  و 
نیز، جزو  مردم می شود. مجموعه »هیأت مدیره« 
سریال های نوروزی است که از شبکه 5 سیما روی 
آنتن می رود. این سریال به کارگردانی مازیار میری 
که 15  است  شده  تولید  و  تهیه  قسمت  در 100 

قسمت از آن در نوروز پخش می شود.

حمل بار و اثاثیه منزل با کادری 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

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی
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مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684
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تصمیم گیری آسان تر

برای همه ی ما پیش آمده است که به خاطر تصمیم 
عجوالنه ای که در گذشته گرفته ایم احساس پشیمانی 
کنیم. کمی بردباری به خرج دادن به شما اجازه می دهد 
به جای تصمیم های آنی، اطالعات بیشتری جمع کنید 
و تصمیم های منطقی تری بگیرید. برای ارزیابی کامل 
هر موقعیتی به خودتان زمان بدهید و پیش از آنکه خود 
را نسبت به اجرای طرحی عملی متعهد بدانید نکات مثبت 
و منفی آن را خوب بسنجید. اجازه ندهید کسی شما را 
مجبور کند بدون فکر و در نظر گرفتن همه ی جوانب، 

تصمیمی آنی بگیرید.
تحقق اهداف: اگر شما هم خیلی زود از انجام کاری خسته 
می شوید و حوصله تان سر می رود، بدانید تنها نیستید. 
اغلب ما دوست داریم چند کار را با هم انجام دهیم و از 

کاری به سراغ کار دیگر برویم.
اما به یاد داشته باشید برنده ی مسابقه ی الک پشت و 
خرگوش چه کسی بود. صبر با خود ثبات قدم به همراه 
می آورد. ترکیب این دو به شما اجازه می دهد عمیقاً به 
انجام کاری بپردازید و مهارت های الزم برای به پایان 
رساندن آن را فرا بگیرید. از طرف دیگر شما را برای 
 پدید آوردن سابقه ای استوار در حوزه ی خاصی توانمند 
می کند، شما با پشتکار به خرج دادن قادر خواهید بود 
اهداف رفیعی که برای خود و کسب و کارتان در نظر می 

گیرید را تحقق ببخشید.
درک  برای  کند  می  کمک  ما  به  صبر  بهتر:  روابط 
بردباری  دارند  حضور  مان  زندگی  در  که  افرادی 
بیشتری از خود نشان دهیم. به این ترتیب قادر خواهیم 
بود از نقایص یکدیگر چشم بپوشیم و تفاوت هایمان 
را بپذیریم، حتی در مورد ویژگی هایی که در خودمان 

قادر به تحملشان نیستیم.

چه عشق قشنگی 

می گویند این داستان واقعی است و در کشور ژاپن 
اتفاق افتاده است ولی حتی اگر یه افسانه و قصه هم 

باشد می تواند درسی برای عشق باشد! 
خراب  نوسازي  براي  را  اش  خانه  دیوار   شخصي 
بین  داراي فضایي خالي  ژاپني  مي کرد. خانه هاي 

دیوارهاي چوبي هستند.
این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن 
مارمولکي را دید که میخي از بیرون به پایش کوفته 
شده است. دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد. 
وقتي میخ را بررسي کرد تعجب کرد این میخ ده سال 

پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود !!!
چه اتفاقي افتاده؟ مارمولک ده سال در چنین موقعیتي 
زنده مونده !!! در یک قسمت تاریک بدون حرکت.
است.  تصور  قابل  غیر  و  ندارد  امکان  چیزي  چنین 
متحیر از این مساله کارش، را تعطیل و مارمولک را 

مشاهده کرد. در این مدت چکار مي کرده؟
چگونه و چي مي خورده؟ همانطور که به مارمولک 
در  غذایي  با  دیگر  مارمولکي  یکدفعه  کرد  نگاه مي 

دهانش ظاهر شد!!!
 مرد شدیدا منقلب شد . ده سال مراقبت. چه عشقي! 

چه عشق قشنگی !!!

کسی که گذشته را کنترل کند آینده 
را کنترل می کند، و کسی 

که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می کند.

تنها راز زندگی موفق اینست 
که بفهمی سرنوشتت انجام 

چه چیزی است، و بعد آن را انجام دهی.

صد بار بگفت یار هر جا مگریز
گر بگریزی بجز سوی ما مگریز

هر گه زخیال گرگ، ترسان گردی
در شهر گریز سوی صحرا مگریز

این آسان است که دیگران را سرزنش 
و روحیه آنها را خرد کنی، ولی یک عمر 
زمان می برد که بتوانی خود را بشناسی.

بخشش، عطری است که گل بنفشه 
روی پایی پخش می کند که

 آن را له کرده است.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی  کند و فرشتگان از آنها استقبال می کنند ]و به آنان 
می  گویند[ این همان روزی است که به شما وعده می  دادند . االنبیا/ آیه 103

حدیث روز  

 همانا مردمان بنده دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاست و هر جا منافعشان ]به وسیله دین [بیشتر تأمین شود زبان می چرخانند 
و چون به بال آزموده شوند آنگاه دین داران اندکند.امام حسین )علیه السالم(

سبک زندگی

»با كالس« هستید؟ یا »با كالس نما«؟
و  باشید  درخشش  الیق  باید  بدرخشید  می خواهید  اگر 
خوشبختانه یا متاسفانه نمی شود تنها با داشتن سر و ظاهر 
زیبا، در نظر مردم باهوش، الیق، دیدنی و باكالس جلوه كرد. 
ما این بار با حضور دكتر دهقان، پزشك، نویسنده و مدرس 
خانم های  ویژگی های  بررسی ها  به  زندگی  مهارت های 
چطور  شما  می پردازیم.  كالس نماها  با  و  واقعی  باكالس 

هستید؟ »با كالس« یا »با كالس نما«؟
روی ظاهر متمركز نشوید

با كالس نما برای متفاوت  از خانم های  این روزها بعضی 
آزار بی وقفه خودشان در سالن های  به نظر رسیدن درحال 
زیبایی زیر سشوارهای داغ یا تغییر رنگ و موج موها و انجام 
آخرین طرح های روز روی ناخن های شان هستند؛ این پروسه 
متفاوت نمایی از راه دستكاری ظاهر، اغلب در جامعه ما جواب 
می دهد اما یك »خانم باكالس واقعی« هیچ وقت برای به 
چشم آمدن، تمام تمركز و وقتش را روی ظاهرش نمی گذارد. 
اگر بهترین ساعات زندگی تان در آرایشگاه و سالن مد بگذرد 
 در نهایت یك مانكن معمولی هستید كه نگاه تان می كنند، 

نه آن بانویی كه باید باشید.
آشپزی، ننگ و عار نیست

این روزها دختران جوان و خانم های مایل به شیك بودن برای 
اینكه متفاوت به نظر برسند سعی می كنند هرچه زنان قدیمی 
بلد بودند یاد نگیرند! برای مثال بلد بودن خیاطی، گلدوزی 
و به خصوص آشپزی برای با كالس بودن شان ننگ و عار 

است اما حتما در كالس های فشرده زبان آن هم تا ترم سه و 
چهار یا یوگا و تای چی شركت می كنند. باكالس بودن واقعی 
یعنی سرآمد بودن در همه چیز و خوب است بدانید داشتن 
هنرهای خانگی برای یك خانم نه تنها بی كالسی نیست بلكه 
نشان دهنده هوش، استعداد و مهارت باالی او در زندگی است. 
خیلی جذاب است كه ضمن شیك بودن، دستپخت بیستی 

داشته باشید و از هر انگشت تان یك هنر بریزد!
زنان باكالس فضولی نمی كنند

واقع بین  و  مثبت اندیش  شاد،  افرادی  واقعی  باكالس های 
هستند كه درك درستی از زندگی با انسان های دیگر و زیست 
مسالمت آمیز اجتماعی دارند؛ بنابراین می توانند احساسات زنانه 
مثبت و منفی شان را با توجه به آگاهی كافی از مسائل، به 
خوبی كنترل كنند. آنها هیچ وقت برای تسكین درد ناشی از 
حسرت ها و نداشته های شان به غیبت، بدگویی و حسادت 
مبتال نمی شوند. باكالس های واقعی شاید پولدار نباشند اما 
طبعی بلند داشته و همواره دست و دلبازند. این دسته از زنان 
با كشف عیب ها و رازهای دیگران ذوق زده نمی شوند و هرگز 
كنجكاوی منفی یا فضولی ندارند؛ یعنی غیر ممكن است برای 
فهمیدن وضعیت سلیقه صاحبخانه ای كه در خانه اش  مهمان 

هستند در كشوها و كابینت ها را باز كنند.
 لوس بودن های بی كالس

به صحبت كردن  مردان  از  بیشتر  زنان  همه می دانند كه 
عالقه مند هستند؛ بنابراین بیشتر هم حرف می زنند. یك خانم 

باكالس همان طور كه خوب حرف می زند سكوت به موقع را 
نیز خوب بلد است؛ ضمن اینكه به لحن و چیدمان كلماتش 
دقت دارد. برای نمونه اگر با همسر یا نامزدش لوس حرف 
مردم  برای  مترو  واگن  وسط  را  بازی  همان  عین  می زند، 
كالمی  ادب  پیداست  ناگفته  اینكه  ضمن  نمی كند!  اجرا 
داشتن برای خانم های ایرانی، یك ویژگی مهم است؛ پس 
حواس تان باشد كه فحش دادن، تعریف كردن جوك های 
ركیك، مسخره كردن افراد با اصوات و اشاره های كالمی یا 
استفاده از اصطالحات و ادبیات مردانه، گاف بزرگی است كه 
اگر تمام شرایط یك خانم واقعی را هم داشته باشید به سادگی 

هر چه رشته اید، پنبه می كند.
برای زیبا شدن باید آموزش ببینید

گاهی  جذاب  و  زیبا  ظاهری  داشتن  برای  باكالس نماها 
میلیون ها تومان خرج می كنند اما برای باكالس بودن واقعی 
تنها كافی است كه باسلیقه باشید و البته اولین قدم آنكه عیوب 
بدن تان را شناخته و با توجه به آنها لباس بپوشید؛ داشتن دانش 
در مورد رنگ شناسی برای ست كردن لباس ها، خوش پوشی، 
خودآرایی و رفع نواقص ظاهری اگر از داشتن پول در این كار 
مهم تر نباشد، كم اهمیت تر هم نیست. به عالوه خوب است 
همیشه از عطرهای مالیم و باكیفیت استفاده كنید تا رایحه ای 
خوب و دلپذیر یادآور حضور شما باشد. از دیگر مواردی كه 
باید برای شیك پوشی در نظر داشت كیفیت كیف و كفش 
است چون شما می توانید با ست كردن درست رنگ ها، لباسی 

معمولی اما برازنده به تن داشته باشید و با در دست گرفتن 
كیف دستی باكیفیتی از برندی مناسب كه به تیپ تان بیاید، 

كامال شیك باشید.
تواضع، فوت كوزه گری است!

اگر شما از آن دسته باكالس نماهایی هستید كه فكر می كنند 
برای متفاوت بودن باید یك جوری به همه حالی كرد، آنها 
بال مگس بوده و شما قطب عالم امكان هستید )!( سخت 
در اشتباهید.غرور و تكبر بیجا نه تنها از شما فردی متفاوت و 
قابل اعتنا نمی سازد بلكه باعث می شود تا درجه آدم متوهمی 
كه می شود به توهماتش خندید، پایین بیایید؛ بنابراین همیشه 
متواضع باشید و هرگز در هیچ جمعی از زیبایی، هوش، شغل 
و موقعیت، امكانات مالی و خانواده یا اصل و نسب خودتان با 
آب و تاب تعریف نكنید. باوركنید برای زیبا به نظر رسیدن در 

جوامع انسانی، تواضع بیشتر از خودستایی به كارتان می آید.
اعتماد به نفس از زیبایی مهم تر است

برای  كه  اینجاست  نكته  مهم ترین  اما  گفتیم  را  گفتنی ها 
باكالس بودن، داشتن اعتماد به نفس از زیبایی بسیار مهم تر 
است. اگر خودتان را دوست داشته باشید و از آن مهم تر نسبت 
به توانایی ها و زیبایی های درونی تان آگاه بوده و روی آنها 
متمركز شوید، ناخودآگاه مردم را نیز بدون زحمت ظاهرسازی 
با  و  كنید  كار  خودتان  روی  بنابراین  كرد؛  خواهید  جذب 
خودسازی، كسب عزت نفس و داشتن رفتاری سالم اما زنانه، 

باكالس و قابل توجه به نظر بیایید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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571849326

983216457

246375189

635794228

718523694

429681573

367158942

192437865

854962731

جدول سودوکو فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

اولین سانتافه 2017 صفـر بیرجند 
قیمت استثنایی  09151630158

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
 تعویض فرش کهنه با نو

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به دو نفر خانم و آقا جهت کار در غذای 
آماده برای نظافت و شستشو نیازمندیم  

32448989 - 09128460511

به چند نیروی »آقا« بازاریاب با تجربه 
برای کار در شرکت پخش در سال 97 

نیازمندیم.     09153617902

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات

 آدرس: خیابان شهید رجایی 
نبش رجایی 15

09155614880  

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

نقاشی ساختمان
 تهران پــارس
اجرای انواع رنگ های نانو 
)مولتی کالر، اکرولیک و ...( 

رنگ های صنعتی )اپوکسی و ...( 
رنگ های روغنی، پالستیک و کناف 

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

اخالق، انصاف، كارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن كنجد

ساعت كار: 17:30 تا 12 شب

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111
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عصر ایران- بسیاری از غذاهای موجود در بازار حاوی قند افزوده شده 
هستند که در صورت استفاده مکرر می توانند به ضرر سطوح انرژی بدن 
انسان عمل کنند.این که سطوح انرژی بدن انسان در طول روز اندکی فراز 
و فرود داشته باشد، عادی محسوب می شود. عوامل متعددی می توانند بر 
این جریان طبیعی اثرگذار باشند که از آن جمله می توان به میزان خواب و 

سطوح استرس، میزان فعالیت جسمانی و رژیم غذایی اشاره کرد.

خوردن غذا یا میان وعده به طور کلی می تواند سوخت مورد نیاز بدن انسان را 
تامین کند و به احساس کسب انرژی بیشتر کمک کند. با این وجود، مصرف 
برخی مواد غذایی ممکن است نتیجه ای معکوس به همراه داشته و موجب 
افت سطوح انرژی شود.قهوه:زمانی که حد اعتدال در مصرف آن رعایت شود، 
قهوه می تواند آثار جسمانی و روانی مثبتی را به همراه داشته باشد. به عنوان 
مثال، برخی مطالعات نشان داده اند که قهوه ممکن است به کاهش خطر 

ابتال به بیماری های انحطاط عصبی، مانند پارکینسون و آلزایمر، به میزان 
26 تا 34 درصد کمک کند.اما مصرف منظم قهوه می تواند به شکل گیری 
مقاومت در بدن منجر شود که کاهش قدرت اثرات این نوشیدنی را در پی 
داشته و برای کسب نتایجی مشابه باید قهوه ی بیشتری بنوشید. مهم تر این 
که وابستگی به قهوه به جای دریافت مواد مغذی مناسب و خواب کافی می 

تواند با گذشت زمان سطوح انرژی را کاهش دهد.

خوراکی های انرژی افکن!

خاصیت ضد سرطانی هسته انگور
 

انگور  هسته  عصاره  در  موجود  ترکیبات 
را  سرطانی  های  سلول  انواع  از  بسیاری 
دهد.  می  قرار  هدف  انتخابی  صورت  به 
بسیاری از جهش های ژنتیکی که منجر به 
گسترده شدن )متاستاز( سلول های سرطانی 
کولورکتال و مقاومت آنها در برابر درمان های 

رایج می شوند، این سلول ها را به طور خاص 
می  حساس  انگور  هسته  عصاره  به  نسبت 
سازد. جالب است بدانید بیشتر ترکیبات فعال 
موجود در عصاره هسته انگور قادرند جهش 
های ژنتیکی مختلف را شناسایی کرده و مورد 
هدف قرار دهند. در حقیقت با افزایش جهش 
ها، قابلیت عصاره هسته انگور نیز برای مقابله 

یابد. افزایش می  با سلول های سرطانی 

پنیر کسی را خنگ نمی کند!
 

پنیر را باید حتماً دانشجویان و دانش آموزان در 
برنامه غذایی خود حداقل سه واحد بگنجانند، به 
گونه ای که یک واحد پنیر)قوطی کبریت(، یک 
واحد شیر)یک لیوان( و یک واحدماست)3/4لیوان(
باشد. بسیاری معتقدند پنیر باعث کاهش هوش 
می شود، در صورتی که پنیر حاوی ماده ای به 

نام تیرامین است که این ماده می تواند در صورت 
عبور از سد خونی مغز وارد مغز شود و کاهش 
عملکرد ذهنی فرد را در پی داشته باشد، البته 
این ماده توسط یک نوع آنزیم موجود در بدن 
انسان می تواند تجزیه شود ولی این آنزیم تا حد 
مشخصی فعال است. برای فعالیت بیشتر این 
آنزیم، باید میزان مس را در بدن زیاد کرد و این 

کار با خوردن گردو در کنار آن انجام می شود. 

پیشگیری از عوارض مسافرت هوایی

مسافرت هوایی طوالنی مدت برای برخی انسانها 
یک   Jet Lag دارد.  را  خود  خاص  عوارض 
اختالل موقتی و آنی است که در نتیجه مسافرت 
هوایی طوالنی مدت و گرسنگی و بی خوابی رخ 
می دهد و باعث می شود تنظیمات بدن به هم 
با هواپیما، ساعت  در سفرهای طوالنی  بریزد. 

داخلی بدن کار نمی کند.  نشانه های این اختالل 
عبارتند از: اضطراب، تشویش، نگرانی، یبوست، 
سردرد، حالت تهوع، از دست دادن آب، اسهال، 
گیجی، عرق کردن، زود رنجی و حتی گاهی از 
دست دادن حافظه. عالئم: 1-می خواهید بخوابید 
اما خوابتان نمی آید و بیدار هستید 2- خستگی 
زیاد و ناگهانی 3- تضعیف عملکرد جسمی 
و ذهنی 4- سردرد و مشکالت گوارشی زیاد.

6 دلیل برای دوست داشتن انبه 

1- انبه به کاهش وزن کمک کند: یک فنجان 
انبه تنها 1۰۰ کالری دارد و در همین مقدار 3 
گرم فیبر است، این یعنی با کمترین کالری می 
توانید احساس سیری کنید و وزن آن در واقع ۸3 
درصد آب است 2- سرشار از مواد مغذی هستند: 
سالم نگه داشتن دندان ها و لثه و داشتن پوستی 

سالم و درخشان 3- انبه می تواند التهاب را کم 
کند: حاوی چندین ترکیب ضد التهابی 4- از 
آنچه فکرش را می کنید راحت تر بریده و پوست 
کنده می شوند ۵- قرمز برابر با رسیده نیست: انبه 
رسیده کمی نرم است و می توان تا بیش از ۵ روز 
در یخچال نگهداری کرد 6- انبه تازه تمام طول 
سال پیدا می شود: ارزش دارد انواع آن رادر طول 

سال امتحان کنید.

سالم ترین روش دم کردن چای

چای به تنهایی می تواند بسیاری از بیماری ها را 
دفع کند و همچنین سیستم داخلی بدن را قدرت 
بخشد، پس نباید ماده دیگری در آن استفاده کرد. 
حتما از آب های کامال تصفیه شده و رد شده از 
فیلترهای مختلف برای دم کردن چای استفاده 
کنید.استفاده از آب های معدنی برای تهیه چای 

زیاد توصیه نمی شود، چرا که امالح موجود در 
آن می تواند طعم و رنگ چای را عوض کند. در 
انتخاب نوع چای دقت کنید. چای را به تنهایی 
می  شیر  خود  چای  در  برخی  کنید،  استفاده 
ریزند که این کار فواید چای را از بین می برد. 
بهترین شیرین کننده چای عسل است. چای را از 
مزرعه بخرید یا خودتان بکارید. چای تولید شده 
خانگی میزان بیشتری آنتی اکسیدان دارند.

یادداشت

  )مسابقات قهرمانی استان اواخردهه 4۰ ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی نشسته ردیف اول از راست آقایان:کاظم طوفانی )بوکس( ملک زاده )بوکس( کیانی 
نژاد )فوتبال( علی عباس نیا )فوتبال( علی نصیری )فوتبال( بقایی )بسکتبال( مرحوم اصغرفالح )کشتی(حسین محمدی )کشتی( مسعودکاشانی )بوکس( ،ردیف باال 
از راست آقایان:ناشناس. مهدی مهربان )بسکتبال(حسین خورشیدزاده)بسکتبال( عباسعلی جباری )فوتبال وبسکتبال( مرحوم رضاقضایی )بسکتبال( جمشیدمهرور 

)بسکتبال( سیدعلی عسکری )بسکتبال( دونفربعد ناشناس ابراهیم عرب )کشتی(مرحوم مهدی چوبدار )کشتی(- گردآورنده: اصغری

کاریکاتور جواد تکنو 

آسیب شناختی آموزه های 
تربیتی والزام توجه به تعلیم
 و تربیت درجامعه
*  کریمی

حیطه تعلیم و تربیت، بسیار مهم و گسترده است و همه ابعاد وجودی انسان از 
تربیت جسم تا عقل و معنویت و... و. را در بر می گیرد. این گستردگی و اهمیت 
زمانی دوچندان می شود که آن را در گستره جامعه از مرد و زن و کودک و جوان 
و پیر بررسی کرد و انتظار داشته باشیم. در بررسی آموزه های تعلیم و تربیت 
مشاهده می شود در همه جوامع و نظریه های تربیتی به رشد و توسعه فردی 
و جمعی به اندازه یکسان توجه و تأکید شده است. آنچه مسلم است تحوالت 
معاصر آنقدر پیچیده و سریع است که نیاز به بررسی عمیق و گسترده موضوع 
می باشد.آنچه  که  امروز می بینیم  فاصله و حفره ای در روابط بین نسل جوان و 
گذشته است. امروزه حضور بالمنازع تکنولوژی در تمامی عرصه های زندگی 
انسان ها که فاصله مکان و زمان را در نوردیده و تا عمق جسم و روح، فکر و 
رفتار همه اقشار نفوذ کرده قابل تأمل و بررسی می باشد. گسترش فوق العاده 
رسانه ها و فناوری های اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی در عرصه های 
فرهنگی و تربیتی سبب شده است که به رقیبی جدی و همپا با تعلیم وتربیت 
واقعی تبدیل شده و با گذر از مرز زمان و مکان فرصت ها و چالش های فراوانی 
پیش روی کاربران و تصمیم گیرندگان عرصه تعلیم و تربیت قرارداده است.

جامعه چیزی جدای از تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی حاکم بر خود از سوی 
خانواده، رسانه ها و آموزش و پرورش، سیاست مداران، ورزش کاران و خالصه 
الگوهای برخاسته از آن جامعه نیست. این دو یعنی جامعه و تعلیم و تربیت 
آنچنان در هم تنیده هستند که با مطالعه یکی به راحتی می توان به قضاوت 
در مورد دیگری ورود کرد. آنچه ضرورت امر را دوچندان می کند عدم آگاهی 
و آمادگی مخاطبان و استفاده کنندگان از الگوهای تربیتی حاکم بر جامعه و نیز 
فاصله نسلی ایجاد شده بین جوانان و افراد کهنسال، بحث ها و بگو مگوهای 
خانوادگی، افسردگی و تنش های سازمانی، تعارضات بومی و فرهنگی و اهداف 
مغرضانه مختلف بشری چون سودجویی، قدرت طلبی و مصرف گرایی و غیره 
است که علما، اندیشمندان و دانشجویان و دلسوزان تعلیم و تربیت هر جامعه 
ای را به تفکر و جستجوی راه حل واداشته تا حداقل کودکان، نوجوانان و 
هر مجموعه و سازمانی که شرایط و آمادگی مواجهه با تحوالت معاصر را 
پیدا نکرده اند یاری نمایندپیامدهای کاهش مسئولیت در تربیت معاصر موجب 
شده مدیران اداری، سیاسی و نظامی معاصر بدون نظارت درونی به کارهای 
خود بپردازند یا انجام وظایف بسیاری از متخصصان چون حوزه های پزشکی، 
رسانه و فناوری و عرصه های زندگی به دور از معیارهای اخالقی صورت گیرد. 
بنابراین نوع جدیدی از تربیت منهای رابطه مسئولیت شکل می گیرد که انسان 
نسبت به محیط انسانی، اجتماعی و فرهنگی خود بی تفاوت شده و در بهترین 

حالت بی طرف می شود که نه از هواداران اخالق و نه از مخالفان آن است؛ 

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

204متر زمین مسکونی 
شمالی، در مهرشهردارای 
پروانه و امتیازات به فروش 
می رسد  09194194305

آپارتمان ساختمان هالل 
احمر، طالقانی، طبقه دوم 

68 متر، مطب دکتر و غیره 
فروشی  09155616598

فروشی زمین 90 متری 
واقع در انتهای بلوار 

خلیج فارس حاجی آباد 
09157233849

فروش باغ روستای تقاب 
 با مناسب ترین قیمت

 شماره تماس 
09157151980

فروش طبقه اول تعاونی 
مسکن ناجا، زیربنا 97متر با 
کلیه امکانات ،کابینت، پرده، 
فی: 78 م 09150919212

خریدار مسکن مهر
 معاوصه با خودرو پراید
 و 405 و وانت و زمین 

09150912394

باغ منزل در خراشاد ، متراژ  
1800 ، 8 ساعت آب ، دو 
طبقه و120 درخت میوه 
فروشی  09155616598

متقاصی خرید مسکن مهر 
معاوضه ای حدود 10 م نقد 

و الباقی زمین کشاورزی 
 09150912394

فروش زمین مغازه تجاری 
50 متر، معصومیه، خیابان 

تالش،  دوکله ، قیمت 
استثنایی  09151609309

فروش زمین 180 متری
 در شهرک چهکند
09151639811

جویای کار

به تعدادی راننده جهت 
کار در آژانس بیمارستان 
با زنگ خور باال نیازمندیم     . 

09156040373

به یک نیرو برای کار در 
منزل، شیفت عصر از ساعت 

2 تا 8 نیازمندیم. فوری 
09368604783

به تعدادی راننده 
جهت کار در آژانس با 
زنگ خور باال نیامندیم 

09157600459

به تعدادی راننده  مجرب و 
متعهد و تمام وقت جهت کار 
در تاکسی تلفنی نیازمندیم  

09363347739

یک نیروی ماهر
 به کارواش 
نیازمندیم. 

09155615786

به یک نیرو جهت سالن 
داری  فست فود نیازمندیم. 
 با سرویس و جای خواب 

05631996 

خودرو

پراید141مد84 ، بدون 
رنگ، بیمه برج 5، الستیک 
خوب ، نقره ای، فی توافقی 

09156653701

موتور تکتاز مدل 87 
استارتی با بیمه

 فی 880 تومان 
 09365463871

سورن دوگانه کارخانه 
سفید، فاقد رنگ، مدل87 

بیمه 97/8  فی:23/500 م  
09150919212

متفرقه

یک دست مبل 7 نفره 
راحتی، تمیز با قیمت 
مناسب فی 470تومان 

09158635610

فروش باند کنوود
718EX آکبند 

 فی فقط 400 با گارانتی 
09155640643

فروش نهال
 عناب پاجوش 
شماره تماس : 
09154946008

کامپیوتر با تمامی و سایل  
تلوزیون و دیجیتال ، 

ضبط سه دیسک خانگی 
فروشی09158635610

پروانه کسب میوه وتره بار 
اجاره داده می شود
 3ساله توافقی 

 09158635610

تخت نو دو نفره قهوه ای و 
نواردورش طالیی  خیلی 
شیک با دو تشک فنری 
خوب   09105463796 

سوله فروشی در شهرک 
صنعتی، با 4000 متراژ 

1700 متر زیر بنا 
09151603740



7
پنجشنبه *24  اسفند 1396* شماره 4030

7
وزش باد در خراسان جنوبی ادامه دارد

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های 
هواشناسی برای امروز جو ابری همراه با وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می شود. رضا برهانی افزود: هوای مرکز استان در این مدت صاف تا کمی ابری 

همراه با وزش باد خواهد بود. وی اظهار کرد: بیشینه و کمینه دمای هوای بیرجند در این مدت به سه و 19 درجه سانتیگراد می رسد.

خراسان  دامپزشکی  خصوصی  بخش  خدمات   *
جنوبی در تعطیالت نوروز هم به بهره برداران این 

بخش ارائه می شود.
در  را  خود  نوروزی  فعالیت  جهادی،  گروههای   *

مناطق محروم خراسان جنوبی آغاز کردند.
* 13  فقره تسهیالت اشتغال به بهبود یافتگان اعتیاد 

در خراسان  جنوبی پرداخت شد.
* 46 رشته قنات شهرستان طبس امسال احیا، مرمت 

و بازسازی شد.
* 67 میلیون تن به ذخایر معدنی استان افزوده شد.

*برگزاری اولین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی استان خراسان جنوبی

* دبیر همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی 
از برگزاری “دومین همایش ملی پژوهش های نوین 
در علوم دامی”  ۲۲ فروردین ماه 97 در استان خراسان 

جنوبی خبر داد.
* مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند از 
اطفای حریق 56 حادثه در چهارشنبه آخر سال در 

بیرجند خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

مراسم چهارشنبه سوری 
خراسان جنوبی ۲۹ مصدوم 
برجای گذاشت
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: مراسم چهارشنبه 
گذاشت.  جای  بر  مصدوم  جاری، ۲9  سال  سوری 
علی دلخروشان اظهار داشت: مراسم جشن آخرین 
چهارشنبه سال جاری، ۲9 مصدوم بر جای گذاشت. وی 
افزود: 17 نفر از مصدومان توسط کارشناسان اورژانس 
در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند و 1۲ 
نفر با آمبوالنس های اورژانس و خودروهای شخصی 
به بیمارستان ها اعزام شدند.دلخروشان با بیان اینکه 
این تعداد مصدومین شامل۲6 نفر از مصدومین مرد 
و سه نفر زن بودند، ادامه داد: از این تعداد 17 نفر 
در شهرستان بیرجند، 9 نفر در شهرستان قاینات، 
یک نفر در شهرستان زیرکوه، یک نفر در شهرستان 
فردوس و یک نفر در شهرستان نهبندان بوده اند.وی 
سن این مصدومین را بین 15 تا ۲5 سال عنوان کرد 
و گفت: این افراد بر اثر ترقه و آتش و به صورت 
سوختگی درجه یک، بریدگی و خراشیدگی در نواحی 
صورت، دست و چشم مصدوم شده بودند. مدیرمرکز 
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم 
مصدومان،  وضعیت  خصوص  در  بیرجند  پزشکی 
بیان کرد: خوشبختانه 11 نفر از مصدومین در بخش 
های اورژانس بیمارستان به صورت سرپایی درمان و 
ترخیص شدند.وی ادامه داد: همچنین یک نفر نیز 
که شب گذشته در بخش سوختگی بیمارستان امام 
رضا)ع( بستری شده بود با وضع مناسب ترخیص شد.

فرماندار بیرجند: نواقص اماکن
 بین راهی برطرف شود

 فرماندار بیرجند گفت: وضعیت پمپ بنزین ها و 
سرویس  های بهداشتی بین راهی در این شهرستان 
تا سه روز آینده توسط دستگاه های مربوط بررسی و 
نواقص احتمالی رفع شود. علی ناصری روز چهارشنبه 
در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان بیرجند 
افزود: تابلوهای راهنمای داخل شهری در حال حاضر 
کوچک است و باید اندازه آن اصالح شود. وی بیان 
کرد: برای مسیرهای اصلی داخل شهر بیرجند نیز 
شهرداری بنر نصب کند تا خروجی شهر، هتل ها، 
پمپ بنزین، اماکن تاریخی و گردشگری و ... برای 
مسافر داخل شهر مشخص شود. معاون فنی و امور 
عمرانی فرماندار بیرجند هم در این نشست گفت: 
اطالع رسانی واحد در شهرستان به منظور جلوگیری 

از تناقض در آمار از طریق فرمانداری انجام شود.

هشدار آب و فاضالب بیرجند
 درباره مصرف بی رویه آب

بی  مورد مصرف  در  بیرجند  فاضالب  و  آب  امور   
رویه آب در روزهای پایانی سال هشدار داد. با توجه 
به روزهای پایانی سال و استقبال از سال نو  که  با 
افزایش مصرف آب از سوی مشترکان  همراه است به 
منظور عدم مواجه مشترکان با کمبود فشار و یا قطعی 
آب، امور آب و فاضالب بیرجند در اطالعیه ای از همه 
شهروندان  خواست در مصرف آب صرفه جوئی کنند.
در این اطالعیه اعالم شده: در روزهای پایانی سال به 
دلیل شستشو و خانه تکانی ، مصرف آب شهروندان 
افزایش می  یابد که با وجود محدودیت منابع تولید و 
ذخیره آب شرب شهر، مشترکان می توانند با مدیریت 
مصرف و جلوگیری از شستشوهای غیر ضروری، مانع 
از افت فشار در شبکه های توزیع و یا قطع آب شده 
و امکان برخورداری از آب آشامیدنی را برای همه 

همشهریان فراهم کنند.

کمک بیش از ۱۶ میلیارد ریالی مؤسسات 
خیریه به مددجویان بهزیستی استان

بهزیستی  مردمی  مشارکت های  معاون  کاری- 
خراسان جنوبی  عنوان کرد:  در سال جاری با رایزنی ها و 
پیگیری های انجام گرفته از مؤسسه خیریه ای در مشهد 
مبلغ 16 میلیارد و 755 میلیون و 918 هزار ریال برای 
کمک به مددجویان بهزیستی استان کمک شد. حسن 
رحیمی؛ معاون مشارکت های مردمی بهزیستی  خاطر 
نشان کرد: از این میزان مبلغ  1۲ میلیارد و 46 میلیون 
و 718 هزار ریال کمک های غیرنقدی بوده که بین 
10 هزار و 114 مددجوی بهزیستی توزیع شده و سه 
میلیارد و 709 میلیون و ۲00 هزار ریال نقدی بوده 
که بین 7 هزار و ۲79 مددجوی این نهاد در معاون 
مشارکت های مردمی بهزیستی خراسان جنوبی از اهدای 
۲5 سری جهیزیه بین نوعروسان زیرپوشش بهزیستی 
استان در سال جاری توسط مؤسسات خیریه خبر داد و 
خاطرنشان کرد: این میزان جهیزیه به مبلغ یک میلیارد 
ریال بوده که در بین ۲5 نوعروس توزیع شده است.

۱7 اثر موسیقی تولیدی استان در
 شبکه های سراسری پخش می شود

صدا و سیمای خراسان جنوبی، نوروز97، نود ویژه 
برنامه در بخشهای رادیویی، تلویزیونی، موسیقی، خبر 
و فضای مجازی تهیه و تولید کرده است. مدیر کل 
صدا و سیمای استان امروز در نشست خبری گفت: 
رادیویی، 9  برنامه  برنامه ها شامل 30 عنوان  این 
برنامه تلویزیونی با ساختارهای مختلف و همچنین 
عنوان  و۲4  موسیقیایی  برنامه  عنوان   ۲7 تولید 
گزارشهای تولیدی خبری است.آینه دار با اشاره به 
اینکه شبکه های استانی شبکه های عمومی هستند 
و برای مخاطبان مختلف و عام برنامه تولید می کنند 
افزود: تمام تالش واحدهای تولیدی ساخت برنامه 
های جذاب و مخاطب پسند است. مدیر کل صدا و 
سیمای خراسان جنوبی افزود: همچنین از ۲7 قطعه 
فاخر موسیقی تولیدی استان، 17 اثر مصوبه پخش از 
شبکه های سراسری و 10اثر دیگر مصوبه پخش از 

شبکه های استانی و شبکه شما را گرفته است.
انفجار مخزن گاز کاربیت 

در مغازه صافکاری در بیرجند

حادثه انفجار مخزن گاز کاربیت در مغازه صافکاری 
برجاگذاشت.  مجروح  یک  بیرجند،  عدل  خیابان 
خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  عامل  مدیر  حسینی 
ساعت  حادثه  این  گفت:  بیرجند  شهرداری  ایمنی 
10:59 دقیقه دیروز رخ داد که با اطالع به سامانه 1۲5 
ستاد فرماندهی آتشنشانی بیرجند، یک تیم اطفا حریق 
از ایستگاه شماره ۲ غفاری به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه جوان ۲5 ساله زخمی و به بیمارستان 
منتقل شد.هنوز علت و میزان خسارت این حادثه 

مشخص نیست.

5 مصدوم  در حادثه واژگونی سواری 
لیفان در محور  شوسف-نهبندان 

در حادثه ظهر دیروز در مسیر شوسف به نهبندان بر اثر 
 واژگونی خودروی لیفان 5 مصدوم برجای گذاشت .

گفتنی است3 نفر از مصدومان به بیمارستان شهید 
آتشدست نهبندان منتقل و بقیه مصدومان در محل 

حادثه  به صورت سرپایی درمان شدند.

۱۰۰ درصد مساحت استان
 تحت تأثیر خشکسالی شدید 

 70 کاهش  از  خراسان جنوبی  هواشناسی  مدیرکل 
درصدی بارندگی در استان نسبت به بلندمدت خبر داد 
و گفت: به طور تقریبی تمام مساحت استان تحت تأثیر 
خشکسالی شدید قرار دارد. علیرضا خندان رو امروز در 
گفت وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس 
در بیرجند اظهار کرد: میانگین بارندگی از ابتدای سال 
زراعی جاری تاکنون ۲1.1 میلی متر بوده است. وی با 
اشاره به اینکه میانگین بارندگی بلندمدت در استان 
تاکنون 73 میلی متر بوده است، تصریح کرد: با توجه 
به این آمار شاهد کاهش 70 درصد بارندگی در استان 
نسبت به میزان بارندگی بلندمدت وجود دارد. مدیرکل 
هواشناسی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در 
سال زراعی جاری در استان مربوط به  آرین شهر به 
میزان 67 میلی متر بوده است، یادآور شد: همچنین 
کمترین میزان بارندگی در این مدت مربوط به درمیان 
به میزان حدود 11 میلی متر بوده است. خندان رو با 
استان در سال  بارندگی در  اینکه کاهش  به  اشاره 
زراعی جاری نسبت به 40 سال گذشته بی سابقه بوده 
است، افزود: به طور تقریبی تمام مساحت استان تحت 
تأثیر خشکسالی شدید قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: 
براساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان اسفندماه 
جاری بارندگی چشمگیری در استان نخواهیم داشت و 
اگر در فروردین ماه سال آینده نیز بارندگی نرمالی وجود 
داشته باشد باز هم در سال زراعی جاری کاهش شدید 
بارندگی را نسبت به بلندمدت در استان شاهد هستیم.
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ظرفیت ارزان وسرمایه خیز گردشگری موجب تحول اقتصادی فردوس خواهد شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد:

توزیع میوه طرح تنظیم بازار آغاز شد

شهردار بیرجند :

اولین برنامه، برون سپاری است
جدیت انجام ممیزی امالک در سال 97

انتقاد نماینده ولی فقیه از ساخت و سازهای غیر اصولی در شهر بیرجند:

زمانی که خیابان های کم عرض ساخته می شد مسئوالن خواب بودند یا بیدار؟!

دستگیری ۱7 نفر در شب 
چهارشنبه آخر سال
در خراسان جنوبي

17 نفر از برهم زنندگان نظم در خراسان جنوبی 
در شب چهارشنبه آخر سال دستگیر شدند. فرمانده 
انتظامی استان گفت: در شب چهارشنبه آخر سال 17 

متخلف در استان، به دلیل برهم زدن نظم و امنیت 
شدند. دستگیر  انتظامی  نیروهای  توسط  عمومی 
سردار شجاع افزود: 7 نفر با تعهد کتبی آزاد و 10 
نفر دیگر به مقام قضایی معرفی شدند که احتماال 
با دستور مقام قضایی تا پایان تعطیالت نوروز در 
بازداشت به سر خواهند برد. فرمانده انتظامی خراسان 
جنوبی گفت: شمار دستگیرشدگان چهارشنبه سوری 
و  پیشگیرانه  اقدامات  با  استان  این  در  امسال 
توجه خانواده ها به هشدارهای پلیس، 35 درصد 
یافت. کاهش  سال 95  آخر  چهارشنبه  به  نسبت 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه 
کم  خیابان های  احداث  برای  نباید  مسئوالن 
عرض مجوز صادر می کردند گفت: طرح جامع 
شهری برای تمام شهرستان های استان بایدتهیه 
شود و ساخت و سازها در شهرها فقط بر اساس 
آیت ا... تسنیم  گزارش  باشد.به  جامع  اینطرح 

سیدعلیرضا عبادی در دیدار با شهرداران خراسان 
جنوبی اظهار کرد: روز بزرگداشت شهرداری و یاد 
وخاطره شهید مهدی باکری را گرامی می داریم و 
امیدواریم در راه اهداف عالیه همه شهدا بتوانیم 
گام برداریم. وی با بیان اینکه مسئولیت سنگینی 
بر دوش شما نهاده شده است افزود: اهمیت شغل 
شما از دو نظر مهم است که در وهله نخست 
اینکه به صورت روزمره مردم به همکاری شما نیاز 
دارند و هدف اصلی این مجموعه گره گشایی کار 
مردم است.نماینده ولی فقیه  گفت: همکاری در 
روند امور مردم نباید کم اهمیت یا کم تفاوت باشد 
بلکه باید مشکالت مردم را حل کنید و از نظر 
قانونی شغل شما برخی امور را ایجاب می کند و 

اینکه شما منتظر باشید که هرچه کسی از در وارد 
شود چه خواهد کرد تا شما حل کنید این درست 

نیست.عبادی گفت: کمتر عبادتی نزد خدا در این 
جایگاه است که مشکل مردم و کشور را تسکین 

دهد و شما باید قدر خود را بدانید.وی اظهار کرد: 
این امر را ساده تصور نکنید که مردم به صورت 

روزمره به کار شهرداری مرتبط اند چون بخشی 
از کار شما ارتباط با شهر و شهرسازی است که 

دراز مدت  در  آثارش  و  دراز مدت است  کاری 
ظاهر می شود که خوب یا بد عمل شده است.امام 

جمعه بیرجند بیان کرد: متاسفانه خیابان های کم 
عرضی در شهر ساخته شده است که مشخص 

نیست در زمانی که این خیابان ها ساخته شده 
مسئوالن مربوطه در خواب به سر می برند یا 
بیدار بودند و چطور مجوز ساخت خیابان های 
کم عرض را صادر کردند.عبادی با بیان اینکه 
جامعه  یک  جهت  از  که  شهری  جامع  نقشه 
پیش رفته و همه نیازها درست جواب بگوید کجا 
است؟ ساختمان های بلند و سر به فلک کشیده 
سایه خانه های دیگر را خراب می کند ما شاهد 
هستیم این شهر در فاصله 35 سال این وسعت را 
پیدا کرده و شهری کوچک بوده اما آیا بهتر نبود 
مسئوالن مربوطه مکانی مناسب برای ساخت 
نظر  در  ویالسازی  برای  مکانی  و  سازی  برج 
می گرفتند اکنون وقتی عکس های ماهوراه ای 
از شهر بیرجند پخش می شود همه را به تعجب 
وامی دارد که چگونه این ساخت و ساز نامنظم و 
بی سر و سامان رخ داده است. وی بیان کرد: 
باید طرح جامعی برای شهر در نظر گرفته تا 
همه چیز در آن دیده شود و بهترین نداشته ها 
را می توان به تدبیر شما شهرداران فراهم کرد.

استان  در  بازار  تنظیم  طرح  میوه  توزیع 
اسفند   ۲4 پنجشنبه  روز  از  جنوبی  خراسان 
ماه96 شروع می شود.هاشم ولی پور مطلق 
صورت  اقدامات  و  ریزی  برنامه  به  اشاره  با 
گرفته طی 6 ماه گذشته و برگزاری 7 جلسه 
کارشناسی گفت : طرح تنظیم بازار میوه ایام 
پایانی سال جاری و نوروز 1397 باید با دقت 
و مراقبت الزم و بگونه ای اجرا شود که میوه 
به بهترین وجه ممکن و با قیمت مناسب در 

اختیار مردم استان قرار گیرد.وی گفت : شروع 
توزیع میوه طرح تنظیم بازار از روز پنجشنبه 
مورخ 96/1۲/۲4 در مرکز استان و از روز شنبه 
شهرستان  کلیه  سطح  در   96/1۲/۲6 مورخ 
های استان انجام خواهد گرفت.ولی پورمطلق 
گفت قیمت میوه طرح تنظیم بازار پس از اخذ 
قیمت بازار استان و بر اساس مصوبه کارگروه 
تنظیم بازار کشور که اجازه داده شده حداکثر 
تا 15درصد کمتر از قیمت بازار عرضه گردد 

خراسان  استان  شرایط  گرفتن  نظر  در  با  و 
جنوبی و به جهت حمایت از مصرف کنندگان 
استان،  به شرح زیر تعیین گردیده است : سیب 
درختی۲0,000 ریال ، پرتقال تامسون 15000 
در  ریال وی  والنسیا ۲6500  پرتقال  و  ریال 
ادامه گفت از آنجا که وزن جعبه های میوه در 
محاسبه و تعیین قیمت لحاظ گردیده لذا میوه 
طرح تنظیم بازار در زمان توزین با احتساب 
وزن جعبه عرضه خواهد گردید.رئیس سازمان 

همچنین  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد 
گفت مباشرین و عاملین توسط سازمان صنعت 
، معدن و تجارت استان شناسایی شده و لیست 
مربوطه در کمیته راهبردی استان به تصویب 
رسید. فروشندگان میوه باید نسبت به نصب 
بنرکه نشانگر محل عرضه و فروش میوه طرح 
تنظیم بازار با اعالم قیمت های مصوب می 
باشد  اقدام نموده و در طی دوره زمانی اجرای 
تنظیم  طرح  غیر  مشابه  کاالی  نباید  طرح، 

بازار را عرضه کنند. همچنین مردم استان در 
صورت مشاهده تخلف می توانند موضوع را به 
اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن 
و تجارت استان یا از طریق تماس با سامانه 
1۲4 منعکس نمایند تا بررسی و اقدام قانونی 
الزم انجام گیرد. ضمن اینکه تیمهای بازرسی 
پیش بینی شده در کلیه شهرستانها بصورت 

مداوم بررسی و نظارت الزم را خواهند نمود.

سربازی-همایش منطقه ای دو روزه ظرفیت 
های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس 
همزمان با هزاره سفر ناصر خسرو به فردوس 
و  خارجی  محققان  و  اندیشمندان  حضور  با 
داخلی، جمعی از مدیران استان خراسان جنوبی 
مجتمع  سالن  محل  در  محلی  مسئوالن  و 
فرهنگی هنری فردوس آغاز به کارکرد.رئیس 
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر 
علمی این همایش در سخنانی به ظرفیت مهم، 
ارزان و سرمایه خیز گردشگری اشاره کرد و 
افزود: امروز گردشگری از ارزان ترین صنایع و 
حرکتی جهانی است که باید به آن توجه شود. 

تاکید برجذب گردشگر 
و رونق اقتصادی فردوس

دکتر محمد جعفر یاحقی تاکید کرد: در بسیاری 
از مناطق از راههای مختلف به دنبال جذب 
همکاری  با  بتوانیم  اگر  و  هستند  گردشگر 
مسئوالن و مردم از این ظرفیت مهم شهرستان 
فردوس برای جذب گردشگرو حتی یک شب 
اقامت آنان در شهرستان استفاده کنیم شاهد 
بود. وی  منطقه خواهیم  در  اقتصادی  تحول 
تصریح کرد: رونق گردشگری موجب ترغیب 
و تشویق سرمایه گذاران به فردوس نیز خواهد 
تا  است  مغتنمی  فرصت  همایش  این  و  شد 
آثار  و  شهرستان  گردشگری  های  فرصت 
ایران و جهان  به  را  این شهر کهن  تاریخی 
معرفی کنیم. یاحقی با اشاره به آثار تاریخی 
فراوان رو زمینی در فردوس گفت: اگر کاوش 
در شهر تاریخی تون صورت گیرد بی شک آثار 
تاریخی زیادی اززیر خاک بیرون خواهد آمد 

ولی آنچه مهم است استفاده از ظرفیت های 
است.  فردوس  اقتصادی  رونق  برای  موجود 
وی خاطرنشان کرد: ما می توانیم ظرفیت ارگ 
بم را از بقایای زلزله فردوس فراهم کنیم که 
این مهم نیازمند باورهمگانی و تعامل مردم و 

مسئوالن شهرستان است.

لزوم سرمایه گذاری بیشتر
در آب گرم معدنی فردوس

آب  مجتمع  مهم  ظرفیت  به  اشاره  با  وی   
درمانی شهرستان فردوس گفت: آبگرم معدنی 
مهمترین  از  گردشگر  جذب  برای  فردوس 
ظرفیت های سرمایه گذاری است که هنور به 

جایگاه اصلی خویش نرسیده و نیازمند توجه 
بیشتر است. به گفته وی در این همایش عالوه 
بر حضور یک پروفسور از دانشگاه دهلی هند،  
افغانستان،  کشورهای  ازدانشمندان  مقاالتی 
پاکستان و ترکیه در راستای اهداف همایش 

ارائه گردیده است. 

گویش محلی فردوس باید 
زنده نگه داشته شود

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بر احیاء و 
زنده نگه داشتن گویش فردوس تاکید و اضافه 
کرد: مردم به فرزندان خود گویش منحصر به 
تا به فراموشی  فرد فردوس را آموزش دهند 

سپرده نشود . فرماندار فردوس نیز این همایش 
را گامی بلند برای شناخت ظرفیت ها و پتانسیل 
های فردوس برشمرد و گفت: تحقیقات علمی 
توسط  فردوس  توانمندیهای  خصوص  در 
از  یکی  عنوان  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

انجام  حال  در  جهان  دانشگاههای  برترین 
است که امیدواریم به رونق اقتصادی فردوس 
منجر شود. حسین ابراهیمی قدمت شهرستان 
فردوس را بر اساس آثار تاریخی به دست آمده 
مربوط به 5 هزار سال قبل دانست و تاکید کرد: 
تمام تالش ما شناساندن آثار تاریخی، مناطق 
دیدنی و بکر شهرستان به گردشگران است.

در ادامه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی به همایش قرائت شد که در این 
پیامها بر لزوم عزم جدی مسئوالن شهرستان 
فردوس برتبدیل کردن این شهرستان به پایگاه 
مهم گردشگری کشور با توجه به ظرفیت ها 
و قرار گرفتن در مسیر عبور میلیونها مسافر و 
زائر از 7 استان جنوبی کشور به مقصد مشهد 

تاکید شد.

رونمایی از چهار کتاب
و افتتاح دو نمایشگاه

معاون  مقدم،  دبیر  محمد  دکتر  همچنین   
در  کشور  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان 
سخنانی به بیان ویژگی های زبان و گویش 
مردم تون) نام قدیم فردوس( پرداخت و از چهار 
کتاب به نامهای: آن سالها، واژه نامه گویش 
تون، دیوان نثاری تونی و دیوان موالی تونی 
رونمایی شد. در ادامه چند تن از اندیشمندان 
در  تخصصی  کارگروههای  در  محققان  و 
جانبی  و صنایع  توسعه گردشگری  خصوص 
به  کردند.  بیان  مطالبی  جهانی  صنعت  این 
گزارش خبرنگار ما نمایشگاهی از توانمندیهای 
شهرستان فردوس در حاشیه این همایش بر پا 
شد و نمایشگاه نوروزگاه شامل معرفی آداب ، 
رسوم، غداهای محلی، صنایع دستی و سوغات 
فردوس نیز به مناسبت برگزاری این همایش 
در محل پارک گردشگری تون تا عید نوروز 
پذیرای عالقه مندان خواهد بود. بازدید از آثار 
تاریخی شهرستان فردوس، روستاهای هدف 
گردشگری، کویر پلند و قنات جهانی بلده از 

دیگر برنامه های این همایش بود. 

برای  پایدار  درآمد  منبع  ایجاد  حسینی- 
از  نجات  های  راه  ترین  اصلی  از  شهرداری 

بدهی ها و خدمت رسانی بهتر به شهروندان 
بیرجند  شهردار  با  راستا  همین  در  است. 
گفتگویی داشتیم که جاوید در این باره عنوان 
کرد: اولین برنامه ما برون سپاری یعنی کاهش 
خودش  نوعی  به  کار  این  است،  ها  هزینه 
با بیان  تامین درآمد محسوب می شود. وی 
این که ظرفیت های بسیاری در شهر وجود 
دارد که تاکنون از آن ها استفاده نشده است، 
ادامه داد: عوارض نوسازی و خودرو یکی از آن 

ها است که اگر شهروندان مطلع شوند و در 
آن مشارکت کنند، بخشی از مشکالت شهر 
حل می شود.  به گفته وی این که مردم در 
سایر شهرها اقدام به پرداخت عوارض خودرو 
می کنند ظلم در حق خودشان است. شهردار 
با اشاره به این که در بخش سرمایه گذاری 
کرد:  اضافه   ، کردیم  شروع  را  کارهایی  هم 
توزیع اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های 
متناسب با حوزه خدمات شهری، تکمیل سالن 

نیمه کاره فرهنگی و اجتماعات ، استفاده از 
میادین میوه و تره بار و سردخانه ، پارکینگ 
های شهرداری، احداث مجمتع های تجاری 
بلوار  پارک  و ظرفیت  پرندگان  باغ  تکمیل   ،
ایجاد  برای  جنگلی  پارک  و  اعظم  پیامبر 
مجتمع رفاهی و رستوران ها همه از مواردی 
کسب  و  گذاری  سرمایه  توان  می  که  است 

درآمد کرد.
ممیزی  که  این  بر  تاکید  با  جاوید همچنین 

امالک را صد درصد از ابتدای سال 97 شروع 
خواهیم کرد، یادآور شد: کار ابتدا از مرکز شهر 
و مجمتع های خصوصی مثل بانک ها و بیمه 
ها و آن هایی که فعالیت اقتصادی می کنند و 
باید زیرساخت هایی را برای مردم فرآهم کنند، 
آغاز خواهد شد. به گفته وی اگر مجتمع دارای 
شرایطی باشد بالاستثنا در کمیسیون ماده 100 
انجام شده  استفاده غیر مرتبط  اگر  و  مطرح 

باشد، رای به پلمپ آن ها صادر خواهد شد.

عکس:سربازی

عکس: مقامی
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسی که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسی که از محاسبه نفس غافل بماند، 
زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9( 

اولین آیین تکریم و قدردانی از شهرداران استان
  رضایی- روز گذشته در مراسمی به مناسبت 

روز شهردار از 27 شهردار استان تقدیر شد.
شهردار بيرجند در این جلسه اظهار کرد: این 
برنامه، اولين همایش روز شهردار است که با دعوت 
 از 27 شهردار و شوراى اسالمی شهرستان هاى
داد: 25  ادامه  است.وي  گرفته  استان صورت 
اسفند به مناسبت سالروز شهادت سردار شهيد 
مهدى باکرى که اولين شهردار شهيد است، به 
نام روز شهردار  نامگذارى شده و اميدواریم این 
برنامه ها در آینده هم ادامه پيدا کند. جاوید با 
اشاره به نزدیک شدن به روزهاى آخر سال بيان 
کرد: ستاد تسهيالت  در شهردارى ها تشکيل 
، پاکسازى  به  نسبت  ایام  این  براى  و   شده 

نظافت ، نورپردازى معابر و همچنين برگزارى 
جشن هاى فرهنگی ، اطالع رسانی در مورد 
موثرى  اقدامات  ،گردشگرى  تفریحی  مراکز 

صورت گرفته است. 

شوراهای اسالمی باید هم مطالبه گر و هم 
پاسخگو  باشند

 رئيس شوراى شهر بيرجند نيز بيان کرد: پروژه 
هایی که در شهر اجرا می شود، اگر ایرادى داشته  
باشد مردم به شهردارى نسبت می دهند، در 
دستگاه  امر  متولی  است  ممکن  که  صورتی 
توانند  می  ها  دارى  شهر  که   باشد   دیگرى 
با هماهنگی در این زمينه و اطالع رسانی به 
مردم ، شفاف سازى کند. تقی زاده با اشاره 
به نقشی که شهردارى ها در ایجاد نشاط و 
جلوگيرى از آسيب هاى اجتماعی دارند. وى 
با کمک  توانند  بيان کرد: شهردارى ها می 
و همکارى با نهادهاى متولی در این زمينه 

یارى رسان باشند.
 تقی زاده ادامه داد: شوراها هم طبق وظایفی که 

دارند هم باید مطالبه گر باشند و هم پاسخگوى 
مردم و با نگاه تعاملی شرایط را در هماهنگی 

امور فراهم کنند.
همکارى  از  ابراز خرسندى  با  وى همچنين   
استاندارى با شهردارى و شوراى شهر بيان کرد: 
نيازمند دیدگاه هاى کارشناسی و تبادل نظر با 
این نهاد هستيم تا بتوانيم بهترین نتيجه و اثر 

بخشی را در امور داشته باشيم.

دستگاه های اجرایی موظف
 به ارائه برنامه افق 1420

  معاون امور عمرانی استاندارى نيز بيان کرد: 
خانواده هاى شهدا قابل احترام هستند و نباید از 

تکریم آنها غافل شد.
 علوى مقدم ادامه داد: یکی از افتخارات بزرگ 
به  مردم  کار  اسالمی سپردن  نظام جمهورى 
خود مردم است و این فرصت ارزشمندى است 
تا شوراها با اعتمادى که از طرف مردم دارند 
در تصميم گيرى ها نقش موثرى را ایفا کنند. 
وى با اشاره به اینکه شهردار عالی ترین مقام 

دغدغه  از  یکی  کرد:  بيان  دارد،  شهر  در  را 
کارهاى  در  شهردارى  و  شهر  شوراى  هاى 
ها  دستگاه  دیگر  عملکرد  با   اجرایی،تداخل 
بينی شده  امر هم پيش  این  ولی  باشد  می 
و تمام دستگاه هاى اجرایی موظف شده اند 
تا برنامه افق 1420 را به شهرستان ها ارائه 
بين  تعارضی  ها  پروژه  اجراى  در  تا  دهند 

دستگاه ها پيش نياید.

برنامه های آموزشی
 برای اعضای شوراهای اسالمی

  معاون امور عمرانی استاندارى با بيان اینکه یکی 
از وظایف شهردارى تکریم مردم  و ارائه شفاف 
عملکرد به مردم  می باشد، ادامه داد: شهردارى 
یک نهاد فرهنگی است و باید در زمينه کاهش 
آسيب هاى اجتماعی قدم بردارد. علوى مقدم 
با اشاره به لزوم آموزش به اعضاى شوراها بيان 
کرد: برنامه هاى آموزشی براى  اعضاى شوراها 
اسالمی در دستور کار قرار دارد که هم به صورت 
مجازى و هم به صورت حضورى ميسر خواهد 

بود که اميدواریم شوراها با ظرفيت هایی که 
در اختيار دارند در این زمينه همکارى الزم 

را انجام دهند. 
 وى بيان کرد: درروزهاى آخر سال قرار داریم 
نوروزى، حمل  براى سامان دهی مسافرین  و 
کنترل  و  منظر شهر  و  نقل شهرى، سيما  و 
مسائل امنيتی باید اقدام شود و از این فرصت 
براى معرفی توانمندى هاى استان اعم از صنایع 
دستی و ميراث فرهنگی بهره برده شود. معاون 
ظرفيت  به  اشاره  با  استاندارى  عمرانی  امور 
نمایشگاه ها براى معرفی ظرفيت هاى استان 
در زمينه هاى مختلف، از شهردارى و شوراى 
توجه  مورد  این  به  تا  خواست  شهر  اسالمی 
بيشترى شود و با اطالع رسانی شفاف و به موقع 

قدم هاى موثرى را براى استان بردارند. 
شهر  شوراى  فرهنگی  کميسيون  رئيس   
و  یادآور شد  را  فرهنگی  امور  به  اهميت  نيز 
کميسيون  آینده  سال  اوایل  در  کرد:  بيان 
فرهنگی شوراها تشکيل خواهد شد و با ایجاد 
کارگروهی مشکالت فرهنگی مورد بررسی و 

بحث قرار خواهد گرفت.
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تدریس زبان ویـژه بـانوان 
دوره راهنمایی و دبیرستان      09331614115

به یک نفر کارشناس بینایی سنجی یا کاردانی اُپتیک و یا دارنده گواهی قبولی 
آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت جهت گرفتن پروانه عینک فروشی با حقوق و 

مزایای عالی نیازمندیم. 9 الی 13 و 21 الی 17   0912403407 - 32421233

به مناسبت سالگرد درگذشت شادروان 

حاج سید غالمرضا موسوی نسب 
جلسه یادبودى امروز پنجشنبه 96/12/24  از ساعت 15 الی 16 
در محل مسجد مرتضوی منعقد می گردد، حضور سروران ارجمند 
موجب شادى روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: موسوی نسب ، وحدتی و سایر بستگان

24 اسفند ماه در چهلمین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان شادروان

 استـاد عبـاس فتـاده
 امروز پنجشنبه 96/12/24 بر سر مزارش گرد هم می آیيم

 و با ذکر فاتحه و صلوات یادش را گرامی می داریم.

فرزندان

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی 
کارگری مهندسان برق تاسیسات خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 96/11/19 مجمع عمومی 
موسس و جلسه 96/12/5 هيئت مدیره و سایر مدارک تسليمی اسامی و سمت هر یک از اعضاى اصلی و 
علی البدل هيئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ 96/11/19 به مدت سه سال و بازرسان به مدت یک سال 

انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد :
1 - آقای علی کریمدادی   رئیس هیئت مدیره 

2 - آقای محمدرضا فاطمی   نایب رئیس هیئت مدیره
3 - آقای مهدی خسروی زادنبه     خزانه دار هیئت مدیره 

دبیر هیئت مدیره  4 - آقای آرش حسین زاده     
5 -آقای محمد کاری     عضو اصلی هیئت مدیره 

6 - آقای اسماعیل میری     عضو علی البدل هیئت مدیره 
عضو علی البدل هیئت مدیره  7 - آقای ابوالفضل فتح نیا    

-8 آقای محسن پارسا     بازرس اصلی انجمن 
بازرس علی البدل انجمن  -9 خانم سمیه نوشادی     

انجمن صنفی مذکور به شماره 317-3/1-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی 
به ثبت رسيده و مطابق اساسنامه کليه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مدیره 

یا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.
غالمرضا اشرفی - سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(

بيایيد در آستانه سال جدید و بهار طبيعت شادى هایمان را با نيازمندان واقعی 
تقسيم کنيم و دست هاى خالی آنان را با اهداى بارقه هاى محبت و شکوفه هاى 
مهربانی لبریز کنيم. مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن تشکر 
و سپاس از همکارى هموطنان نوع دوست همانند سال  هاى گذشته در انتظار 

کمک هاى نقدى و غير نقدى شما خيرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 خانواده نیازمند شهری

1390 خانواده نیازمند روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 0109831823009
شماره کارت مجازی: 603799189954160

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

تلفن: 32313472-056    09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری 
جواد االئمه )ع( بیرجند

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:   به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای

 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.     

منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111  
شماره کارت بانک ملی:
6037991899881936  

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  


