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وداع با مرد اولین ها 
مراسم خاکسپارى اش،  با خدا بیامرز گویى مردمى ختم شد که طعم شیرین خدمات  
ارزنده اش را چشیده بودند.  انگار آشناى همه شهر بود. سال ها از ... مشروح در صفحه 2

لرزه های
بی اخالقی 

در فضای 
انتخاباتی

گزارش آوا  از آخرین کنش هاى انتخاباتى استان 

” اوسونه شو چله“

*رجب زاده

هرگز نمیرد آنکه
 دلش زنده شد به عشق

آن  از  او  که  است  این  حقیقت 
زادگانى  بزرگ  یا  بزرگان  دسته 
مجبور  وفاتش  پس  که  نیست 
خوبى  درباره  سرایى  داستان  به 
ویژگى  ستایش  و  نکرده  هاى 
شواهد  باشى.  اش  نداشته  هاى 
نیکوکارى  از  و شاهدان حکایت 
سخاوت  و  مانده  پنهان  هاى 
هاى ناگفته اش دارد و دارند. از 
پزشکى که مى خواست نامش را 
جایى نگویم و امروز پویایى اش 
در پزشکى  ... مشروح در صفحه 2

 

 

 

مى خواهیم به ناامیدى
 و بى تدبیرى پایان دهیم 
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خانـدان محتـرم فروزانفـر
ضایعه درگذشت مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر

که از شخصیت هاى وزین مردمى و خودساخته به فعاالن عرصه سالمت و 
از چهره هاى تأثیر گذار منطقه بودند را خدمت شما تسلیت عرض ن موده، 
از خداوند متعال براى آن فقید سعید رحمت واسعه الهى و براى شما و سایر 

بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم.

مدیریت و کارکنان اداره کل بیمه سالمت خراسان جنوبى

جنـاب آقـاى مهنـدس زینلـى
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
با نهایت تاثر درگذشت همسر خواهر مکرمه
 زنده یاد سید عباس رضا دوست

 را به جناب عالى و خاندان معظم تسلیت عرض نموده
از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحوم رحمت و غفران الهى و براى شما 
و بازماندگان محترم طول عمر با عزت ، صبر و سالمتى مسالت داریم.

معاونان، مشاوران، مدیران وکارکنان شرکت کویرتایر

خاندان محترم فروزانفر
خبردرگذشت برادر گرامیتان موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. 

صمیمانه این ضایعه را به شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، 
براى آن مرحوم غفران الهى و علو درجات و براى داغداران عزیز صبر و شکیبایى از خداوند 

متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق 

به مناسبت سومین روز درگذشت 

 مرحوم مغفور دکتر غضنفر فروزانفر
مراسم یادبودى امروز شنبه 98/09/30  ساعت 15:00 الى 16 

در محل مسجد امام حسین(ع) برگزار میگردد. حضور شما سروران گرامى باعث شادى
 روح آن مرحوم و موجب تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد

خانواده هاى : فروزانفر ، نیک جو، معروفیان ، حاتمى، رمضانى ،ثابتى و سایر بستگان

خانواده محترم و معزز فروزانفر
ضایعه ناباورانه درگذشت

 مرحوم مغفور دکتر غضنفر فروزانفر
 را از صمیم قلب به شما و خانواده هاى به سوگ نشسته تسلیت عرض نموده، امیدواریم خداوند 
متعال رحمت واسعه را به روح بلند آن مرحوم و صبر واجر بر قلب هاى داغدار شما نازل فرماید.

مرغدارى نگین کویر – قهوه چى و پسران 

خاندان محترم فروزانفر
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت درگذشت استاد فرهیخته 

مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر 
موسس و اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکى بیرجند

 که بیش از نیم قرِن عمر پربرکت خود را در راه خدمت به مرم شریف خراسان جنوبى 
صرف نمود،تسلیت عرض نموده از درگاه قادر متعال علو درجات آن مرحوم و صبر و اجر جزیل 

براى بازماندگان خواستارم.

طاهر موهبتى- مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران

آگهـى استخـدام 
شرکت دان و علوفه شرق، واقع در شهرك صنعتى بیرجند، جهت تکمیل کادر 

ادارى و اجرایى خود یک نفر نیروبا مشخصات ذیل استخدام مى نماید. 
متقاضیان محترم، مدارك الزم شامل مشخصات فردى، رزومه تحصیلى و شغلى، دوره هاى 
info@dos-co.com(ایمیل) آموزشى مرتبط، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانى اینترنتى

 تا تاریخ  98/10/5 ارسال نمایند. به مراجعات حضورى پاسخ داده نخواهد شد.

مدرك و رشته تحصیلىعنوان شغلردیف
 (از دانشگاه معتبر)

تعدادمهارت هاى الزم

کارشناس 1
منابع انسانى

کارشناسى و کارشناسى ارشد 
رشته هاى مدیریت منابع انسانى، 

مدیریت آموزشى، 
مدیریت دولتى،مدیریت بازرگانى

تحصیل یا تجربه 
مرتبط با خدمات 

مشتریان،آموزش،  
مدیریت و امورپرسنلى

 یک نفر 
خانم / آقا

جناب آقاى دکتر فرید فروزانفر
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان

مصیبت درگذشت پدر را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از خداوند منان براى 
آن عزیز سفرکرده علو درجات و براى بازماندگان محترم صبر و شکیبایى آرزومندیم.

ضمنا مراسم ختم سوم شنبه 98/09/30 در محل مسجد امام حسین(ع) ساعت 15:00 
برگزار میگردد. 

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقاى منوچهر فروزانفر رئیس محترم هیئت مدیره شرکت فروزان
جناب آقاى رضا فروزانفر مدیرعامل محترم شرکت فروزان

جناب آقاى سیروس فروزانفر عضو هیئت مدیره شرکت فروزان
درگذشت شادروان دکتر فروزانفر را محضر شما و خانواده محترم و معزز فروزانفر تسلیت مى گوییم
 از درگاه ربوبیت براى آن مرحوم تعالى و قرب و براى شما و سایر بازماندگان صبر و سالمت آرزومندیم.

مجتمع تولیدى تخم مرغ هارکو (پورشمسیان) 

ر��ن ����ن �، یادآور ���داری د�یا و �ع�قات آن �ای ��ه ما�ت  و آ��ه از آ�ھا �ی ما�د ��ھا خا�ه ��مان ���بان،

 د��ھای �شاده و ق��ی � � ��یار با ���ی �درا� و �ا�ا� �ای ما ���ده ا�ت. 
با قلبى اندوهناك درگذشت مردى بزرگ و تکرار نشدنى 

  دکتـر غضنفـر فروزانفـر 
عضوى نخست از هیئت امناء و هیئت مدیره توانبخشى حضرت على اکبر(ع) بیرجند 

  را به خانواده معزز ایشان، همشهریان و تمامى ایرانیان تسلیت مى گوییم.
همه با هم با ذکر صلواتى براى شادى روحش دعا کنیم.    یادش جاو�د باد 

هیئت مدیره، مدیرعامل و پرسنل توانبخشى حضرت على اکبر(ع) بیرجند

آگهـى استخـدام
شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

 جهت تکمیل کادر خود نیاز به یک نفر کارشناس یا کارشناس ارشد شیمى (هر یک
 از گرایش هاى تجزیه – کاربردى – محض) با حداقل 3 سال سابقه کار /آقا/ را دارد

متقاضیان محترم مى توانند از تاریخ درج آگهى به مدت 10 روز مدارك 
و روزمه کارى خود را به صندوق پستى 441 بیرجند ارسال نمایند. 

مشیت الهى این چنین است
ضایعه درگذشت

 استـاد دکتـر فروزانفـر
 مدیرى شایسته و با اخالص و یارى دیرین که افتخار همکارى در سالهاى سخت با آن عزیز سفر 
کرده نصیبم بوده ما را متاثر نمود. این مصیبت را به جامعه پزشکى استان و خانواده معزز ایشان 
تسلیت عرض نموده براى آن مرحوم آرامش ابدى و براى بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم. 

دکتر محمود شکیبى و بانو

بقاء مختص پاك اوست
عروج بزرگ مردى از جنس فرشتگان و از تبار دکتر قریب 

 به همه همشهریان و دانشگاهیان و خانواده آن مرحوم تسلیت باد.

دکتـر فروزانفـر
 تجربه ناب و نادر، پزشکى مهربان، انساندوست، خیر، متعهد و 
مدیر بود که این چنین میراث گرانقدرى از خود به جا نهاد و 

تکریم و تحسین همگان را به خود معطوف نمود.
رحمت خدا بر او باد.

سید محمود حسینى -  مدیر عامل مجمع خیرین سالمت استان و سرپرست بیمارستان ایران مهر بیرجند

   خاندان محترم فروزانفر
درگذشت بزر گمرد عرصه پزشکی استان ، 

اسوه بی بدیل فرهیختگی و مردم داري 

شادروان دکتر فروزانفر
از  و  نموده  بازماندگان تسلیت عرض  تمامی  به  را   
خداوند منان براي آن بزرگواران صبر واجر خواستاریم 

وطن چی،اسالمی

کل نفس ذائقه الموت

خاندان محترم فروزانفر
با نهایت تاسف ضایعه درگذشت انسان وارسته و پزشک متعهد و خدمتگزار 

مرحوم دکتر غضنفر فروزانفر 
را خدمت شما عزیزان و سایر بازماندگان گرامى تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال 
براى آن روانشاد غفران الهى و علو درجات و براى عزیزان بازمانده صبر و شکیبایى مسئلت داریم.

حسینى -  وکیل دادگسترى 
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هرگز نمیرد آنکه دلش 
زنده شد به عشق

*فاطمه رجب زاده
 
حقیقت این است که او از آن دسته بزرگان یا 
بزرگ زادگانی نیست که پس وفاتش مجبور 
به داستان سرایی درباره خوبی های نکرده 
باشی.  نداشته اش  و ستایش ویژگی های 
شواهد و شاهدان حکایت از نیکوکاری های 
پنهان مانده و سخاوت های ناگفته اش دارد 
و دارند. از پزشکی که می خواست نامش را 
جایی نگویم و امروز پویایی اش در پزشکی 
را مدیون حمایت های مالی استاد است، آن 
ها که سال های نه خیلی دور دستشان را 
خانمی  تا  گرفته  درمان  هزینه  پرداخت  در 
که برای سفارش آگهی ترحیم آمده بود و 
از  به یک مرکز حمایت  می گفت خیرش 
حیوانات هم می رسیده.دکتر فروزانفر عزیز، 
می  گوش  به  نامش  وقت  هر  که  انسانی 
رسد چهره اش فوری بر پرده ذهن آن هم 
با لبخند می نشیند دیگر بین ما نیست. هر 
چند این سال ها هم خیلی از ما سراغی از او 
نگرفتیم اما  چند نفر را چنین به یاد ماندنی 
سراغ دارید؟ چرا در ذهن ها مانده است؟ مگر 
افرادی که چون او چند سالی در دستگاهی 
خدمت کرده اند و به واسطه پزشک بودن، 
کم   ... و  هستند  شده  شناخته  مردم  برای 
داریم؟ او اما گوهری دارد که حتی حاال که 
چراغ عمرش خاموش است، فروزان مانده و 
در دل ها می درخشد. سّر عجیبی است هر 
که با دل سرو کار دارد می ماند. دلت را زنده 
نگه داری، ماندگاری. خبر شتافتنش به دیار 
باقی که رسید نوای تاسف از نهاد همه مان 
برخاست، این همه که می گویم ، بی اعتبار 
نیست. گزاف نیست اگر این جمله را بنویسم 
که مدت هاست چنین موجی از همدری و 
ابراز محبت همگانی را برای از دست رفتن 
فردی ندیده ام. و نعمت چنین رفتنی با شکوه 
را  زندگی  که سر  نصیب کسانی می شود 
چنان آموخته اند و در تکرار عمل به آن اصرار 
ورزیده اند که پندار و رفتار و گفتار نیک جزئی 
از نهادشان شده و این است که حاال هرکه 
از او سخن می گوید یا فکر مسئولیت پذیر و 
راه گشایش را ستایش می کند، یا مهربانی و 
نیکویی خلقش را به خاطر می آورد و یا بیان 
آرام و ادب در گفتارش را به عنوان ویژگی 
های این مرد بزرگ می شمارد. و براستی تا 
انگیزه عشق در دل نداشته باشی نمی توانی 
در لباس یک پزشک، صبورانه و خستگی 
رئیس،  یک  مقام  در   ، شوی  ظاهر  ناپذیر 
شنوای درد دل مردم و پی گیر خواسته های 
شان شوی و با نظم دهی به کار دیگران در یک 
حوزه کاری، دوران طالیی از خدمت به ثبت 
برسانی ، تا با قدرت دل کار نکنی نمی توانی 
همه مشکالت و موانع آغاز یک کار را از سر راه 
برداری و تو مسیر را برای آیندگان هموار کنی، 
وقتی بزرگ باشی و روحت توانمند، آن وقت 
است که می توانی پایه ها را تو بچینی و قله ها 
را برای موفقیت دیگران آنچنان بسازی که آنچه 
تو سنگ بنایش را نهادی ، روزگاری نه خیلی 
دور زبانزد شود. خاطرات استاد فروزانفر سرشار 
است از این توانایی. او مرد اولین های بسیاری 
بوده است. بنیانگذار بودن کار هر کس نیست. 
روحیه ای بنیادین چون کوه استوار می خواهد. 
تاسیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، آن هم 
در آن سال ها کار آسوده ای نبوده ، هرچند 
بزرگان بسیاری او را در تحقق این هدف یاری 
کرده اند اما پس از تاسیس، حفظ این تشکیالت 
کار دشواری بوده و اینجاست که او پله های 
محکمی برای باالرفتن اساتید علم پزشکی 
امروز این منطقه و دیگر نقاط کشور ساخته است. 
کافی ست رتبه های این دانشگاه را در سال 
های مسئولیت ... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(
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سفرهای عتبات و سوریه به صورت محدود انجام می شود

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در حال حاضر سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و سوریه به صورت محدود و فقط 
از طریق ناوگان هوایی انجام می شود. به گفته وی، این سفرها به سوریه به صورت سه روزه و پنج روزه شامل زیارت 

مرقد مطهر حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )ع( و غیره در برنامه سفر زائران سوریه است.

عبدی: برخی نمی خواهند
 انتخابات سالم برگزار شود 

ما نشان  به  اینکه شواهد  بیان  با  عباس عبدی 
می دهد که برخی نمی خواهند انتخابات سالم برگزار 
شود، تصریح کرد: ترجیح بین بد و بدتر نخواهد 
توانست معتبر و ادامه دار باشد، آزادی برای تعیین 

موضوعات در سیاست گذاری بسیار مهم است .

هاشمی طبا: پیشنهاد استعفا »پوست 
خربزه« انداختن زیر پای روحانی است 

از  عبدی  عباس  پیشنهاد  به  طبا  هاشمی 
تئوریسین های جریان اصالحات مبنی بر استعفای 
روحانی واکنش نشان داد و گفت که این کار پوست 

خربزه انداختن زیر پای رئیس جمهور است.

می خواهیم به ناامیدی
 و بی تدبیری پایان دهیم 

قالیباف گفت: ما اجازه نخواهیم داد، مردم بیش از 
این تحقیر شوند؛ لذا درصدد تغییر اساسی هستیم 
که به جای وعده های دروغ به دنبال کار عملی 
برای برویم و به ناامیدی و بی تدبیری پایان دهیم.

موسوی الری: اصولگراها 
به خودشان هم رحم نمی کنند 

موسوی الری با بیان اینکه اصولگرایان به خودشان 
در  ببینید  شما   : داد  ادامه   ، نمی کنند  رحم  هم 
تلویزیون فارغ از صحت و سقم اتهامات چه بالیی 
با علی الریجانی  سر صادق الریجانی آورده اند، 
چه می کنند با حسن روحانی که دولتش از خود 

آن هاست؛ چگونه رفتار می کنند؟

کنعانی مقدم: گام پنجم تیر 
خالص برجام خواهد بود 

توافق  کاهش  پنجم  گام  درباره  مقدم  کنعانی 
برداشته شود،  پنجمی  گام  اگر  گفت:  هسته ای 
عماًل تیر خالصی به برجام خواهد بود. در عین 
حال ممکن است این موضوع رسماً اعالم نشود.

اصولگرایان خود را از پیش برنده ندانند 

نباید  انقالب  نیروهای  گفت:  آشتیانی  واعظ 
این اطمینان را  بدانند و  برنده  از پیش  را  خود 
در هر شرایطی  باشند که اصالح طلبان  داشته 

نمی توانند وارد مجلس شوند.

فهرست دریافت کنندگان یارانه 
حمایتی بلندتر می شود؟ 

خبرآنالین-با توجه به اعالم سازمان برنامه و 
بودجه در خصوص پیش بینی بودجه ۳۱ هزار 
میلیارد تومانی برای پرداخت بسته معیشتی به 
۶۰ میلیون نفر در سال آینده در قالب بودجه، 
به نظر می رسد امکان بلندتر شدن این فهرست 
وجود ندارد از این رو پیش بینی می شود با تکیه 
بر گفته های احمدی میدری، معاون رفاه وزارت 
تعاون، کار ور فاه اجتماعی کسانی که در حال 
نیز  بسته هستند  این  دریافت  حاضر مشمول 

همچنان مورد  پایش قرار گیرند.

تالش برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان ادامه دارد 

 : گفت  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرعامل 
برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی حداقل ۱5 مکاتبه توسط وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با دستگاه های مختلف کشور 
انجام شده و پیگیری فراوانی برای تحقق این 
خواسته بازنشستگان داشته ایم و همچنان به این 

کار ادامه خواهیم داد.

دستور همتی برای
 پرداخت پول استراماچونی! 

استراماچونی  مطالبات  پرداخت  اینکه  از  پس 
سرمربی استقالل با مشکل مواجه شد، همتی 
رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع ورود  
و دستور الزم را برای پرداخت هرچه سریعتر 
را صادر کرد. بانکی  از مجاری  وجه موردنظر 

)ادامه سرمقاله( او بشمارید. ریاستش بر شورای 

منشاء  بعد  های  دوره  در  عضویتش  و  شهر 
خدمات کم نظیری شد و مهمتر اینکه شخصیت 
واالنگرش، سازش دهنده بود و در حوزه شورا با 
وجود تعدد سلیقه ، اشتراک فکر و عمل ایجاد 
می کرد و این اتحاد بود که توان ساختن داشت. 
اما حسرتی که پس از وصف این درخشیدن ها 
و گفتن از قلبی فروزنده باقی می ماند، خیره 
ماندن به چشم های بسته ای است که شاید 
ناباورانه دیگر باز نمی شوند. کاش دیده بگشاید 
این دریای محبت و قدر شناسی را بیند. یا بهتر 
این است که آرزو کنم کاش وقتی بزرگی زنده 
است ، مراتب قدر شناسی مان را به او هدیه 
دهیم به پاس دلسوزیها و مهربانی هایش برای 
روزهایی که برای ما زندگی می کرد. به هر 
صورت استاد فروزانفرها پس از کوچ به خانه 
ابدی هم آموزگارند و نیک بودن و نیک ماندن 
درس می دهند. آن ها که ثبت است بر جریده 

عالم دوامشان.

دوستان عزیز
امروز آخرین مهلت ارسال لیست بیمه می باشد

هرچه سریع تر مراجعه فرمایید
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

پاسداران- روبرو تامین اجتماعی
دفتر پیشخوان خدمات دولت

چمنی- 3242 3242   صبح و عصر
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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استخر دانشگاه آزاد اسالمی

تخفیف زمستانه سانس های خصوصی فقط و فقط به مبلغ 149/999تومان 
جهت اطالعات بیشتر  در سانسهای فعال به استخر مراجعه نمایید.
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 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  نبش رجایی 15     

09155614880

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای عملیات فاز دوم عملیات 
تکمیلی سالن ورزشی روستای تیغاب شهرستان قائنات به شماره ۲۰۹۸۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰4  را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱3۹۸/۰۹/۲۹ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  از ساعت ۹ صبح مورخ  ۹۸/۰۹/۲۹ لغایت ساعت 
۱۹ مورخ ۹۸/۱۰/۰۱ 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۰ صبح  روز   پنجشنبه    تاریخ   ۹۸/۱۰/۱۲ 
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۱ صبح  روز   پنجشنبه   تاریخ  ۹۸/۱۰/۱۲ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های  الف :

آدرس خراسان جنوبی – بیرجند – خیابان مفتح ۲7 – استادیوم آزادی – اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبی 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۰۲۱-4۱۹34 
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

آگهی تجدید مزایده عمومی 0021/خ ت/98
اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 4دستگاه خودرو سواری با مشخصات 
مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۲ را از 

طریق مزایده عمومی به فروش رساند. 
زمان انتشار در سامانه ۱3۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰ صبح   

مهلت بازدید : از تاریخ ۱3۹۸/۰۹/۲۸ تا ۱3۹۸/۱۰/۰7 از ساعت  ۸صبح الی ۱۲  ظهر 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱3۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۰۹:۰۰  

زمان بازگشائی: ۱3۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
زمان اعالم به برنده : ۱3۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۱3:۰۰

هماهنگی  تلفن  والیت  ورزشی  مجموعه  استقالل،  ،خیابان  بیرجند  بازدید:  محل 
۰۵۶3۲4۲۱۰۶۹ و یا همراه ۰۹3۵3۶3۵3۶۰

www. /ضمناً برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
setadiran.ir می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال 

اسناد و پیشنهاد قیمت، بازگشایی و اعالم به برنده در بستر سامانه انجام خواهد شد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 

ارائه دهنده کلیه خدمات حسابداری و حسابرسی شرکت ها ، پیمانکاران و بنگاه های اقتصادی
* تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی  * تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده

* محاسبه سود و زیان به صورت ماهیانه و سالیانه * محاسبه حقوق و دستمزد - لیست بیمه و مالیات مکانیزه
* اعزام حسابدار به محل شرکت ها و موسسات جهت انجام خدمات حسابداری به طور تمام وقت

 و پاره وقت به همراه پشتیبانی
* مشاوره رایگان مسایل مالی- مالیاتی - تامین اجتماعی - مالیات بر ارزش افزوده و معافیت

شرکـت حسابـداری تـراز پـژوهان جــامع

آدرس: بیرجند/ خیابان طالقانی / نبش طالقانی 15/ ساختمان عسل/ طبقه سوم  09155602737
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نسرین کاری-مراسم خاکسپاری اش،  با 
خدا بیامرز گویی مردمی ختم شد که طعم 
چشیده  را  اش  ارزنده  خدمات   شیرین 
بودند.  انگار آشنای همه شهر بود. سال 
ها از آخرین باری که او را دیدم می گذرد. 
برای خیلی ها اینگونه است. اما آن طور 
نبود که از دل برود هرآنکه از دیده برفت. 
سراغ پزشک کودکی هایش را می گرفت، 
همین چند وقت قبل بود. از من می پرسید: 
دکتر فروزانفر کجاست: می دانستم استاد 
در بستر بیماری است همین را به او گفتم.  
از دل آرزویی برای بهبودش کرد و گفت: 
هیچ وقت فراموش نمی کنم بس مهربان 
و خوشرو بود، تمارض به بیماری می کردم 

تا مادرم مرا به مطب او ببرد. 

مهربان و خوش رفتار
آن مرد در مراسم خاکسپاری اش هم 
خاطراتی از این دست درباره دکتر در 
فروزانفر  دکتر  گوید:  می  دارد.  ذهن 
مؤدب و خوشرفتار بود فرزندان را نزد 
او برای مداوا می بردم. برخالف خیلی 
دکترهای امروزی هرگز با بداخالقی و 
تندی صحبت نمی کرد و برای بیمار 
از  خوبی  خاطرات  گذاشت  می  وقت 
دکتر دارم و از اینکه دیگر در بین ما 
نیست بسیار متأسفم. خدا او را بیامرزد 

و قرین رحمت حق کند. 
بسیاری از مردم او را در لباس طبابت 
به خاطر می آورند. او به دلیل مسئولیت 
انتخاب  اولین  طبابت،  در  اش  پذیری 
شان  کودکان  که  بود  والدینی  برای 
بیمار می شدند. به کسی نه نمی گفت، 
 هوای ندارها را داشت. برای پول، طبابت 
نمی کرد و این را مردم باور کرده بودند.  

پاسخگویی شبانه روزی به بیماران 
مسعود پورصدری، رئیس شورای اسالمی 
و  مداری  اخالق  هم  خراشاد  روستای 

دکتر  ویژگی  مهمترین  را  داری  مردم 
عنوان می کند و می افزاید: این پزشک 
انسان منش در تمام ساعات شبانه روز 
واقع یک  بود و در  پاسخگوی مریض 
شود  می  یادآور  وی  بود.  واقعی  خدوم 
در زمان نقاهت دکتر به دیدارش رفتیم  
او با خرسندی از خاطراتش درباره خرید 
یاد  اندک  مبالغ  با  دانشگاه  زمین های 
کرد که اکنون بسیار ارزشمند شده است 
پورصدری خاطر نشان می کند: دکتر در 
خاطراتش گفت من که هیچگاه سوار 
اتوبوس نشده بودم برای جلسه  یهویی  
درخصوص تأسیس دانشگاه با اتوبوس به 
تهران رفتم تا بتوانم نتیجه خوبی بگیرم و 

دانشگاه نتیجه این تالش بود. 

اول مردم 
دکتر رضوانی متخصص داخلی، صداقت 
و مردمی بودن دکتر را مهمترین ویژگی 
اش می داند و عنوان می کند: او مدیری 
الیق و امانت دار بیت المال بود. بارها 
را  مریض   ۱5۰ باالی  روزی  شد  می 
ویزیت می کرد. من ۱2 سال در کنار 
تأسیس  زمان  از  فرهیخته  استاد  این 
شدن  افزوده  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رشته های مختلف و پیراپزشکی بودم 
و به خوبی دلسوزی و حس عالقه به 
او  برای  کردم.  مشاهده  او  در  را  شهر 
پیگری امور و مشکالت استان و مردم و 
دانشگاه بر امور شخصی ارجحت داشت.

میدانی دیگربرای خدمت
تصمیمش برای حضور در شواری شهر 
بیرجند، خبر خوشایندی از آغاز تالش 
هایی می داد که می توانست شهر را 
متحول کند. اولین خدمات به یاد ماندنی 
شکل  شورا  در  او  فعالیت  دوران  در 
مسئولیت  و  گر  مطالبه  روحیه  گرفت. 
با  بیرجند  که  دورانی  در  استاد  پذیر 

مواجه  بهداشت  حوزه  در  کمبودهایی 
بود آنچنان نمود در ساختن آینده داشت 
که امروز برخورداراز دانشگاهی در زمینه 
علوم پزشکی  با سطحی باال هستیم. 
او به عنوان مؤسس این دانشگاه نقش 
ارزنده در تثبیت فعالیت این مرکز علمی 
ایفا کرد و موانع بسیاری را برای رسیدن 

به این هدف پشت سر گذاشت.

میراث استاد  
رضا قادری متخصص پوست درباره اش 
می گوید:  بی گمان نام او با  تاریخ  دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند گره خورده است و 
میراث او که همانا خدمت صادقانه و بی ریا 
در محروم ترین منطقه ایران بوده است در 
ذهن  وخاطر همکاران قدیمی  و اصیلش 
تا ابد پایدار خواهد ماند. دکتر فروزانفر نماد 
بیرجند است نماد ایثار نجابت بزرگواري و 
بخشش و ایثار است. او شخصی بود  که 
بهترین سرمایه اش  یعنی عمر گرانبهایش 
سالمت  وقف  چشمداشتي  هیچ  بي  را 
مردمانش و  تقدیم  این آب و خاک کرد.   

عشق به مادر
فاطمه آمالی معلم بازنشسته  هم خاطره 
ای شیرین از او دارد »کالس اول که بودم 

دکتر  در روستای سورگ معلم بودند  و 
به  دوچرخه  یک  با  خراشاد  از  روز  هر 
محل کارش یعنی  مدرسه می آمد در 
آن زمان مدرسه ما دو شیفت بود هشت 
صبح تا ساعت یازده و بعدازظهر تا چهار 
 بدون استثنا ایشان  ظهر را به خراشاد بر 
می گشتند.« او می گوید:  علت آن هم  
مادر دکتر بود که در بستر بیماری بود فقط 
بقیه  زمان کار مادر را ترک می کرد و 
وقتش را صرف نگهداری از وی می کرد.

همیشه آدم باش
شورای  عضو  زاده  خراشادی  حسن 
اسالمی روستای خراشاد، دکتر فروزانفر 
و  نامد  می  جرأت  و  پردل  و  قوی  را 
بیماری  زمان  در  متاسفانه  گوید:  می 
پزشک شایعاتی درباره او گفته شد ولی 
با شجاعت درخواست می کرد صحبت 
شایعات  تا  کنیم  ای  رسانه  را  هایش 
تمام شود. سخن دکتر یک کلمه بود: 
همیشه آدم باش!  هادوی نیا دکترای 
مردم  بر  تاکید  هم  آزمایشگاه  علوم 
 داری این پزشک دارد و او را عاشق کار 
فروزانفر  شود:  می  یادآور  و  داند  می 
می  مایه  دل  و  جان  از  کارش  برای 

گذاشت او عاشق مردم و دیارش بود. 

وداع  با مرد  اولین ها 
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تشییع پیکر دکتر »غضنفر فروزانفر«

ایرنا - مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر دکتر »غضنفر فروزانفر« بنیانگذار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و عضو چند دوره شورای شهر روز پنجشنبه با حضور مسئوالن و مردم در بیرجند برگزار شد. مسئول نهاد نمایندگی 
 مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی روز پنجشنبه در آیین تشییع پیکر دکتر غضنفر فروزانفر گفت: وجود انسان عالم و فرهیخته مهمترین نیاز جامعه است و پزشک از نظر اسالم جایگاه بسیار ویژه ای دارد. 

حجت االسالم تابعی افزود: روح خدمتگزاری از مهمترین ویژگی های دکتر فروزانفر بود که ایشان هیچ وقت خود را به عنوان یک مدیر معرفی نمی کرد بلکه دانشگاه راهمانند فرزندش می دانست.
باسالم نوغابی ها پیش قدم شدند در 
فرآوری زرشک شهرستان درمیان یک 
سرمایه گذار از روستای نوغاب بخش 
فرآوری  درمیان  شهرستان  مرکزی 
زرشک که در ابتدای شهر اسدیه سالها 
تعطیل بود، خریداری و به چرخه فعالیت 
فرآوری  دو  نوغابی  شهروندان  درآورد 
آن  از  را  درمیان  شهرستان  زرشک 
خود کردند، که ظرفیت ساالنه هزارتن 
زرشک را دارد. دراین دو فرآوری چهار 
دراین  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 

خصوص شده است.
915...811
درخواست  از شهرداری محترم  سالم 
داریم کوچه های بی نام و نشان اکبریه 
)غفاری( را نامگذاری کنند. ما درکوچه 
آدرس  برای  سابق  نمایشگاه  پشت 
دادن مجبوریم سرکوچه بایستیم و با 

تلفن همراه آدرس بدهیم.
915...198
پیگیری  جهت  لطفا  سالم  عرض  با 
وضعیت  بیماران، به بیمارستان میالد 
کسی  ابولفضل)ع(  حضرت  بیرجند، 
ماندن  در  پشت  بفرستین.بیماران  رو 
داره  دستی  باال  دستور  طبق  دکتر  و 
چکاپ  جهت   که  بانک  کارمندان 
هیچ  میکنه.  ویزیت  کردن  مراجعه 
بیماران  نیست.  پاسخگو  هم  تلفنی 
منتظرند بچه گریه میکنه، اون موقع 
رو چکاپ سالمت  بانک  دکترکارمند 
میکنه. چون شیک ترن یا آشناشونن یا 
با آشنای بیمارستان صحبت کرده مگر 
این چکاپ ها از قبل پیش بینی نشده.

که باید تو اوج ساعت کاری باشه.
915...205
باتوجه به اینکه سازمان فضای سبز در 
مهرشهر هستش ولی دریغ از فضای سبز 
و درختکاری در مهر شهر به خصوص در 

بلوار امام حسین )ع(.
915...921
با سالم کارگر 5 پرشده ازچاله ازشهرداری 
محترم تقاضا می شود، نسبت به ترمیم 

آن اقدام  نمایند. باتشکر
915...064
سالم با وجود داشتن 472 خانوار روستای 
 E درمیان، سرعت اینترنت در این روستا

می باشد.  لطفا پیگیری نمایید.  ممنون
910...354
با سالم خواهشی که از شهرداری دارم 
ساخت  بزنید   17 مدرس  به  سر  یک 
آپارتمان و جمع نکردن نخاله ها و سطل 
آشغالی که واقعا باعث بیماری می شود. 

لطفا فکری به حال آن کنید.  ممنون
915...801
و  سرما  فصل  شروع  با  آوا  سالم 
مشکالت مردم در رابطه با نفت و گاز 
شرکت نفت و شرکت گاز جواب تلفن 
های مردم رو نمیدن لطفا پیگیری کنید.
902...115
با سالم خدمت آقای شهردار و خسته 
نباشید بابت زحماتشان خواهشا فکری 
به حال پیاده رو و معبر کنار پل موسی 
بن جعفر به سمت میدان آزادی  بردارید 
اصال در طول مسیر پیاده رو وجود ندارد.
موقع تعطیلی مدارس بچه های مردم 
در معرض خطر تصادف هستند قبل از 

حادثه پیگیر شوید. باتشکر
935...758
سالم حضور محترم رئیس بیمارستان 
چهار  ما  دکتررحیمی،  اجتماعی  تأمین 
ماه است داریم نوبت دندانپزشکی برای  
پرکردن دندان را می گیریم ولی نوبت 
پیگیری  لطفا   است.   سخت  گیری 

فرمایید.  بقیه چطور نوبت  می گیرند؟
915...739
وضعیت  از  گزارشی  لطفا  سالم  با 
دارای  های  خانواده  مسکن  ساخت 
با  نمایید.  تهیه  درسربیشه  معلول  دو 
وجودی که باید براساس قانون مسکن 
رایگان بگیرند به اصرار بهزیستی قریب 
دو سال هست 25میلیون وام گرفته اند. 
فقط اسکلت اجرا شده، یک سال هست 
کار تعطیل است این افراد هیچ کسی 

ندارندکه از ایشان حمایت کند.
915...276
سالم آوا جون شبا همیشه سگ ها گله 
ای حرکت می کنند و اگه تو خلوت به 
کسی حمله بشه چه کسی جوابگوهست؟
937...417
سالم ما دانشجویان دانشگاه از رئیس 
محترم دانشگاه تقاضا داریم راه های ورود 
و تردد به مسجد دانشگاه را باز کنند. چرا 
مسجد را از دسترس اساتید  و پرسنل و 

دانشجویان خارج کرده اید؟
915...157

تلفن : 32224582 -  نمابر : 32234583
پیام رسان های اجتماعی : 09017245463

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

از روزنامه آوا و همکاران سخت کوش آن 
متشکرم چند روزی است که کمی بادقت 
بیشتر در سطح شهر دور می زنم تا به 
قول قدیمی ها به چشم خریداری شهر 
را یک وراندازی کنم نکته جالبی که به 
چشم می آمد نبود هیچ پروژه شاخص 
زیرساختی و تمرکز مجموعه شهرداری  
به  بود.   آنها  تعویض  و  جداول  روی 
شدت موافق زیباسازی شهر هستم اما 
از عزیزان شورای شهر سوالی دارم و آن 
اینکه آیا شهر به هیچ تغییر زیرساختی 
نیاز ندارد؟  هنوز وقت آن نشده است که 
برای ترافیک مرکز شهر فکری برداشته 
شود؟ قرار نیست کمی افق دیدمان برای 
مدیریت شهری باالتر برود؟ همین چند 
پروژه  که  شدم  خوشحال  پیش  وقت 
 پارکینگی در خیابان حکیم نزاری اجرا 
می شود آقای استاندار و همه همه هم 
برای کلنگ زنی اش رفته بودند وقتی 
متراژ و ظرفیتش را دیدم باور کنید فهمیدم 
افق مدیران ما برای همین االن هم کوتاه 
است چه برسد برای آینده نگری شهر.  به 
آوا پیشنهاد می کنم مثل گذشته نشستی 
برگزار کند و از شورای شهر دلیل  این 
شرایط را جویا شود و پرسیده شود آینده 
این شهر به چه شکلی است؟ چه برنامه 
ای برای آن دارند؟ آیا چند سال دیگر 
جداول کهنه ما را بیشتر آزار خواهد داد 
یا ترافیک های سنگین و قفل شده معابر 
مرکزی! شورای محترم شهر و شهردار در 
خصوص هزینه کرد منابع شهر و حتی 
اولویت بندی هزینه کرد آن مسئولند و 
باید در خصوص آن به عنوان حق الناس 
پاسخگو باشند چرا که منابع آن از جیب 

شهروندان بیرجندی  است
م . ک از بیرجند

پیام رسان های اجتماعی : 09017245463
سامانه پیام کوتاه : 3000272424

گزارش آوا  از آخرین وضعیت کنش های انتخاباتی خراسان جنوبی  دیدگاه خوانندگان

پای قصه  یلدا از زبان بانوی قصه گوی استان 

لرزه های بی اخالقی در فضای انتخاباتی استان

“ اوسونه شو چله” 

رقابت داوطلبان براي ورود به مجلس یازدهم 
، دو ماه مانده به روز انتخابات همچنان فضاي 
پرنشاطي را تجربه مي کند که استقبال خوب 
جامعه از ثبت نام براي کاندیداتوري اولین فاز 
رسمي آن بود و هر چه به روزهاي پایاني 
نزدیک تر مي شویم به حرارت رقابت هاي 

غیر رسمي در این حوزه افزوده مي شود.  
 

94 درصد داوطلبین تائید شده اند 
 4 براي  داوطلب  با 127  جنوبي  خراسان 
حوزه انتخابیه رشد 100 درصدي در ثبت 
نام نامزدها را تجربه کرد.  داوطلباني که 
40  نفر آنها براي نمایندگي مردم بیرجند، 
درمیان و خوسف، 27 نفر آنها براي حوزه 
براي  ي  متقاض  زیرکوه، 25   و  قاینات 
و 35  وسربیشه  نهبندان  هاي  شهرستان 
نفر هم براي حوزه انتخابیه طبس، فردوس، 
بشرویه و سرایان نام نویسي کردند که در این 
میان بنا بر اطالعات واصله چند نفر از این 
داوطلبان نیز به دالیلي انصراف داده اند که 
از آن میان مي توان به هروي نماینده اسبق 
قاین در مجلس شوراي اسالمي اشاره کرد.  
بر اساس آمار منتشر شده 94 درصد داوطلبان 
انتخابات تأییدیه هیئت اجرایي انتخابات را 
اخذ کرده اند و پرونده آنها براي بررسي به 

هیئت هاي نظارت ارجاع شده است.  
 هر چند تا قبل از ایام تبلیغات فضاي رسمي 
فعالیت هاي انتخاباتي وجود ندارد و بنا به گفته 
مسئولین با تحرکات زود هنگام کاندیداها 
برخورد مي شود اما شنیده ها و بررسي فضای 
استان نشان مي دهد در فضاي غیر رسمي 
فعالیت هاي انتخاباتي آغاز شده که در این 
میان بخشي با معرفي خود، عده اي با تخریب 
دیگران و گروهي از سیاسیون نیز به مهندسي 
این خصوص  اند. در  آورده  انتخابات روي 
علیرغم اینکه محمدي رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات خراسان جنوبي هشدار داده که » 
استفاده از خأل قانون و تبلیغات زود هنگام افراد 
در بررسي صالحیتها مدنظر قرار مي گیرد« اما 
فضاي معمول در ادوار قبل انتخابات و نبود 
توجه کافي به این مقوله ، حساسیت این 
موضوع را در این دور نیز پایین آورده است.  

 
هر رأي 200  هزار تومان  

در همین فضا یک فعال رسانه اي اصولگرا 
به  مجازي  فضاي  در  اي  مقاله  انتشار  با 
اشاره  انتخابات  در  عدالتي  بي  و  نابرابري 
کرده و ضمن تقبیح این تفاوت ها نوشته 
است : » امروزه به طور میانگین براي هر 
رأي شاید دویست هزار تومان خرج مي شود 
و نقطه آغاز بي عدالتي این است که دارا 
به قدرت مي رسد و فقیر بازمي ماند.« این 
فعال سیاسي بدون اشاره به مصادیق این 

نابرابري به طور غیر مستقیم کاندیداهاي 
جریان  و  دولت(  )منتقد  راستگرا  جریان 
از  استفاده  به  را  دولت(  )حامیان  چپگرا 
قدرت و امکانات پشت صحنه شان متهم و 
کاندیداهاي مردمي و مستقل را در این زمینه 
فاقد تمکن مالي و سیاسي الزم براي معرفي 
خود دانسته است و درخواست کرده است که 
نهادهای نظارتی در این زمینه  شفاف سازی 
کنند و اجازه تشویش افکار عمومی را ندهند.

رأي به آرد يا سیب زمیني؟ 
پست  در  نیز  دیگر  اي  رسانه  فعال  یک 
به  نزدیکي  به  اشاره  با  خود  اینستاگرامي 
انتخابات و تحرکاتي که کم کم براي جمع 
آوري آراي مردم انجام مي شود  نوشت: خدا 
رو شکر که انتخابات است یک روز به اسم 
جریان سیاسي این وري آرد و وعده و وعید 
بین مردم روستایمان توزیع مي کنند. روز بعد 
از جریان سیاسي آن وري سیب زمیني و عده 
و وعید هاي بهتر پخش مي شودو برنده این 
بازي کثیف کدخداي باصفاي ده ماست که 
گفته اهالي که حرف من را قبول دارند آرد 
و سیب زمیني را بخورند ولي به انسان هاي 
بزرگ که سرمایه شان سالمت و استقالل 
و مردمي بودن است رأي دهند کدخداي ما 
خوب فهمیده که نه اصولگرایش به اصول پاي 
بند است و نه اصالح طلبش به اصالحات.

 
آنچه  فرماندار تکذيب کرد 

 هر چند کنش هاي متفاوتي در خصوص 
رصد  مجازي  فضاي  در  انتخابات   کلیت 
مي شود اما ادعاي یکي از داوطلبان اصالح 
طلب انتخابات که گویا  از حوزه انتخابیه تهران 
ثبت نام کرده  است موضوع جدیدي بود که با 
استقبال ویژه جریان رسانه اي اصولگرا همراه 
شد. این کاندیدا که در انتخابات مجلس دهم 
با فاصله زیادی از دو رقیب اصلي انتخابات،  
جایگاه سوم را به دست آورد،  دلیل ناکامي خود 

را تخلف ثبت نام کاندیداي دیگر عنوان کرد 
و با طرح این ادعا که چون یکي از داوطلبان 
باید از مسوولیتش استعفا مي داده و اینکار را 
نکرده، وي در انتخابات سال 94 رأي نیاورده 
و به همین دلیل در این دور از شهر موطن 
خود ثبت نام نکرده است. البته این ادعا پس 
از انتشار چند نامه از وزارت کشور توسط وي 
جدیت بیشتري پیدا کرد اما با ورود فرماندار 
بیرجند که مسئولیت انتخابات قبلي نیز با وي 

بوده نقاط تاریک این موضوع روشن شد. 
ناصري با تکذیب ادعاي این کاندیدا عنوان 
کرد: در حوزه جرائم انتخاباتي تاکنون جرم 
خاصي رخ نداده است، فقط در یک مورد یکي 
از فعاالن سیاسي در مورد انتخابات گذشته 
با اشاره به مسئله ممنوعیت داوطلبي مشاغل 
هم طراز بیان کرده که در آن سال یکي از 
داوطلبان مجاز به کاندیدا شدن نبوده است. 
ناصري با اشاره به اینکه این مسئله در همان 
چهار سال پیش مورد رسیدگي قرار گرفته و 
مشکل خاصي نداشته است، یادآور شد: مطرح 
کردن  این موضوع بعد از گذشت چهارسال 
در حالي که در همان زمان مورد بررسي قرار 
گرفته، وجاهت ندارد.  هر چند این کاندیدا 
به سخنان فرماندار واکنش نشان داد و وي 
را فاقد وجاهت پاسخگویي دانست  اما تنها 
مرجع باقي مانده پاسخگویي یعني شوراي 
نگهبان را نیز متهم به چشم پوشي کرد.

 
اتحاد بجاي تخريب 

 البته اظهارات وي که پیروزي خود را در 
حذف سایر کاندیداها مي دیده است در فضاي 
مجازي با واکنش هاي متفاوتي روبرو شد: 
یکي از کاربران در زیر پست بازنشر شده او در 
یک گروه نوشت: آقاي دکتر کاش یک روز 
واضح دلیل عملیات تخریبي مشترک شما و  
حامیان آقاي ... را علیه این کاندیدا بدانیم واقعا 
ترس از چیست؟ چه نقطه مشترکي وجود 

دارد که یک اصالح طلب و یک اصولگرا 
با هم متحد شوند تا نگذارند یک کاندیداي 
بیاید چه  او  اگر  مستقل وارد میدان شود؟ 
اتفاقي مي افتد کاش این چاشني ترس که 
باعث اتحاد اصالح طلب و اصولگرا مي شود 
در خدمت منافع استان قرار گیرد نه تخریب 
چهره هاي توانمند و بومي استان. البته کانال 
هاي اصولگرا که خط خبري وي را پیگیري 
مي کردند پس از واکنش هاي مردمي به این 

موضوع در فضاي مجازي و در زماني که 
احساس کردند نامبرده قصد زیر سؤال بردن 
نهاد انقالبي شوراي نگهبان را داشته خود نیز 
با تقبیح کار کاندیداي سابق حرف هاي وي را 
فاقد استناد قوي عنوان کرده و این موضوع را 
مختومه کردند.  در این میان کاندیداي متهم 
شده نیز با انشتار پستي در صفحه اینستاگرام 
خود در خصوص اخالق مداري و پرهیز از 
دروغگویي به طور غیر مستقیم این جریانات 

را به رعایت اخالق دعوت کرد . 
 

ورود به حريم شخصي افراد ممنوع 
فضاي مجازي با تمام نقاط مثبتش جنبه  
منفي خود را نیز طي این مدت به جامعه 
نشان داد در این میان یک کانال خبري که 
جهت محتواي آن نشان از گرایش سیاسي 
خاص دارد نیز با انتشار یک تصویر در اقدامي 
خالف عرف و اخالق به ثبت نام یک خانم 
واکنش منفي نشان داد و با ورود به حریم 
خانوادگي  اطالعات  درج  و  افراد  شخصي 
نامبرده سعي در تخریب وي داشت که در 
فضاي مجازي با واکنش منفي کاربران مواجه 
شد.  یکي از کاربران در زیر این پست نوشت: 
آقایان مسئول امنیت انتخابات ،  امنیت فقط 
براي صندوق رأي نیست آرامش مردم را با 
ورود غیر اخالقي به مسائل و زیر پا گذاشتن 
حریم ها بهم مي ریزند و این هم امنیت 
رواني انتخابات است آقایان قوه قضائیه کاش 

پیگیري این مسائل را براي بعد از انتخابات 
نگذارید . تقریبا 10 روز پس از آغاز رسمي 
فرآیند انتخابات مجلس واکنش هاي متفاوتي 
دیده  نیز  انتخاباتي  زودهنگام  تبلیغات   به 
مي شود .  یک کانال اصولگرا با انتشار مطلبي 
کاندیداها را از تبیلغات زودهنگام انتخاباتي بر 
حذر داشت و خواستار جدیت مسئولین در 
این موضوع شد در همین خصوص یک 
کانال اصالح طلب نیز در پاسخ به ادعاهاي 
مطروحه این کانال نوشت: چند روزي است 
آقاي ... کاندیداي اصولگراي انتخابات آتي در 
روستاها حضور پیدا کرده و با حضور در  درب 
تک تک منازل براي خود راي جمع مي کند 

کاش واقعا نظارتي باشد و برخوردي شود.  
 

مرد هزارچهره و مهندسی انتخابات 
اما پست یک کانال رسانه اي اصالح طلب 
فضاي جدیدي را در پیش روي مردم باز 
کرد:  این کانال با اشاره به مهندسي انتخابات 
توسط یک فعال سیاسي اصولگرا  که گویا در 
ظاهر مدح دولت را هم مي کند، با عنوان مرد 
هزار چهره  نوشت: » اخیرا یکي از مسئوالن 
مدعي  خصوصي  جمعي  در  صاستاني،  
مهندسي انتخابات شده و نکته جالب آن 
است که به 3 کاندیداي متفاوت قول حمایت 
صد درصدي جریان منتقد دولت و حتي به 
برخي از این کاندیداها، قول آراي طیف هاي 
مختلف را داده است.«این کانال با اشاره به 
مسئولیت داشتن این فعال سیاسي در دولت 
تدبیر و امید از استاندار و مسئوالن انتخابات 
خواسته تا به فعالیت هاي انتخاباتي مدیران 
نظارت بیشتري داشته باشند البته این مطلب 
نیز با واکنش کاربران مواجه شدیک کاربر در 
ذیل این پست در یکي از گروه هاي مجازي 
نوشت: کاش اخالق در انتخابات حاکم بود 
تا کاندیداها از توانمندي هاي خود مي گفتند 
مجلسي  ما  رقبایشان.  هاي  ضعف  از   نه 
نمي خواهیم که افراد پیگیر حاشیه ها به آن 
ورود کنند باید کسي را انتخاب کرد که ناتواني 

خود را پشت تخریب بقیه پنهان نکند. 
 

شعب خاص پیگیر تخلفات 
 فضاي انتخاباتي استان این روزها شرایط 
خوبي را پشت سر نمي گذارد و به گفته مدیر 
کل صدا و سیما بر اساس اطالعات موجود 
موج هاي تخریبي بیشتري هم طي روزهاي 
آینده اتفاق خواهد افتاد اما در همین زمینه  
معاون اجتماعي و پیشگیري از وقوع جرم 
دادگستري خراسان جنوبي گفت: با توجه به 
اهمیت اقدامات پیشگیرانه تخلفات انتخاباتي، 
شعب خاص رسیدگي به این موارد در محاکم 
قضا یي استان فعال شده تا تخلفات با سرعت 

و دقت بیشتري رسیدگي شود.

نسرین کاری - امسال قصه یلدا را جور دیگر 
برای تان تعریف می کنم. شاید کمتر کسی 
در بیرجند باشد که نام “سارا مزروعی” معلم 
بازنشسته و بانوی فعال در حوزه های صنایع 
دستی، غذاهای سنتی و  هنرمند صدا و سیمای 
خراسان جنوبی را نشنیده باشد. او بارها در صدا 
و سیما و محافل گوناگون درباره فرهنگ و 
آداب و رسوم استان با لهجه شیرین بیرجندی 
گفته است. امسال او قصه و به قول قدیمی  

ها “اوسونه  شو چله” را برایمان می گوید.

گنجینه  ما دربزرگ
بانوی قصه گو همشهری می گوید: مردم 
این منطقه سال ها پیش دور کرسی زغالی 
با  که  می نشست  مادربزرگی  یلدا،   شب 

گنجینه افسانه های قدیمی اش که در لهجه 
مردم بیرجند به “ اوسونه” مشهور است، 
کوتاه ترین  به  تبدیل  را  یلدا  شب  درازای 
شب سال کند.  مزروعی ادامه می دهد: 
از  یادش بخیر “شب های چله” کودکی 
هفته قبلش منتظر آمدنش بودیم. مادر دیگ 
چدنش را در می آورد و مغز بادام و هسته 
ای زردآلو و تخمه هندوانه را که از تابستان 
جمع کرده بود شور می کرد. از آن طرف 
ظهر سی بهمن هوار می شدیم خونه “جده 

و باباکلو” )مادربزرگ و پدر بزرگ( که دو تا 
گوسفند یکی برای محرم و جلوی دسته امام 
حسین )ع( و یکی هم برای شب چله پروار 

کشون می کردند. 

“نون ملم و سبد زردک دايی مدلی”
خدا برکت بده خونه “بابا کلو” که از صبح 
زود در آن نان می پختن و برای شام نون 
ُملَم )نان نرم( مهیا بود. ولی از همه بیشتر 
ضعف سبد زردک دایی َمَدلی )محمدعلی( را 
داشتم که مثل شیشه ترد و نازک و شغلم 
بود.  سرماخوردگی  درد  شفای  که  هایی 
بچه ها که بهم می رسیدیم به قول جده 
َقُقروسکون )جیغ  و داد( تو سرا برپا می شد 
بگو بخند و اگر کینه، دلخوری یا قهری هم 

بود از یادت می رفت. غروب که می شد از 
آتش تنور منقل ها را پر می کردند و دورش 
ریخته  کرسی  زیر  و  بود  پرخاکستر   هم 
می شد. یک کتری بزرگ سر “چراغ والر” 

برای چایی گذاشته می شد. در فاصله مهیا 
شدن چای و شام مردها به مسجد رفته و 

خانم های خانه در تدارک شام بودند. 

فخر فروشی نبود
نه کسی از تنگدستی خجالت می کشید، نه 
فخر فروشی بود. اونی که چیزی نداشت یک 
کم گندم بریان آورده بود که من برای آن جان 
می دادم. با رسیدن آقایان خونه بساط  تعریف 
و شوخی با فنجان های کمر باریک و نعلبکی 
های لب طالیی که جده ته آن چهره لیلی و 
مجنون می دید شروع می شد. و من در عالم 
بچگی همیشه فکر می کردم لیلی ومجنون 
سوزند! نمی  چایی  ازگرمای  نعلبکی  تو 
این موقع بود که جده با دایره می آمد و دایی 

با باقی مردها دم می گرفتن: 
زیر درختای دارچینی وای دارچینی برتو مینالوم 
/ مشت بزنم گل بریزه تو ورچینی برتو مینالوم 

صقدی ديدار دختر، پسر خو شوم!
در ضمن شب چره )هله هوله( بود که در 
کاسه های نیکلی یا مالمین دست به دست 
می گشت. پدر ها برای بچه هایشان زردک 

پوست می گرفتن و با عبارت صقدی دیدار 
 دختر یا پسر خو شوم آروزی مهر و محبت 
مس  سینی  جده  هم  آخرکار  دادن.  می 
دردست وخاله ها وزن عموها هرکدوم هندونه 
ای یاطبق اناری دردست همچون فرشته ها 
می آمدند. باباکلو هندوانه ها را  می برید و 
هر چند نفری یک قاچ هندوانه را پیش می 

کشیدند و مهربانانه نوش جان می کردند.

کاش بیشتر قدر کنار هم بودن
 را بدانیم

مادر ودایی وعمو چند سالی است و جده و 
باباکلو و عمو علی وعمه ها سالهاست به 
دیار خاموشان کوچ کردن و آسمانی شدن.  
هرسال با آمدن چله سخت دلتنگ می شم 
شد  می  کاش  دارم.  را  آنها  دیدار  حسرت 
سرنوشت را  از سر نوشت. به همین دلیل 
سعی می کنم هرسال برای عزیزانم  یلدایی 
خاطره انگیز بدور از ریب وریا بسازم مبادا 
روزی بیاد که حسرت بودن کنار عزیزانم به 
دلم بازهم بماند. اینجاست که پایان اوسونه  
بانوی قصه گوی استان می رسد و اشک از 

چشمانش جاری می شود. 
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ريزش 700 نفری در راستی 
آزمايی طرح ملی مسکن 

که  افرادی  از  نفر  محمودآبادی- 700 
در مرحله اول برای طرح ملی مسکن 
استان ثبت نام کرده بودند بعد از راستی 
آزمایی حذف شدند. در مرحله ی اول 
شرایطی  مسکن  ملی  طرح  نام  ثبت 
برای متقاضیان ذکر شد که مهمترین 
بود. متقاضی  جیم  فرم  بودن  سبز  آن 
معاون بازآفرینی اداره ی کل مسکن و 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفت 
و گو با آوا گفت: شرایطی از جمله متاهل 
بودن،سبز بودن فرم جیم،نداشتن هیچ 
آمار ملکی و 5 سال سکونت در محل 
جزو شرایط ثبت نام است. علیزاده افزود: 
وامی  کنند،بازپزداخت  دقت  شهروندان 
که به آنها تعلق می گیرد ماهانه حدود 
یک میلون تومان است. بنابراین افرادی 
که توانایی پرداخت این مبلغ را دارند و 
همه ی شرایط شامل آنها می شود می 
توانند در این طرح شرکت کنند. وی با 
احراز  برای  که  هایی  بررسی  به  اشاره 
شرایط متقاضیان در نوبت اول انجام شده 
اعالم کرد: 700 نفر از حدود دو هزار و 
487 نفری که ثبت نام کرده بودند. بعد 
از بررسی ها مشخص شد که فرم جیم 
آنها قرمز است. وی ادامه داد: برخی از 
قرمز  آنها  جیم  فرم  اینکه  افراد،با  این 
شده اما نتوانسته اند،خانه دار شوند. وی 
دراین باره توضیح داد: در بررسی های 
نیز مد نظر وزارت  این موضوع  بیشتر 
گرفته  قرار  شهرسازی  و  راه  مسکن 
است. علیزاده تاکید کرد: این 700 نفر 
فقط در بررسی فرم جیم مشخص شده 
اند بنابراین ممکن است آمار در بررسی 
های بیشتر تغییر کند.معاون بازآفرینی 
اداره کل مسکن و راه و شهرسازی ادامه 
داد: بعد از اعالم تعدادی که حذف می 
شوند. سایت ثبت نام دوباره باز خواهد شد 
تا افراد واجد شرایط دیگر از این موقعیت 
استفاده کنند.وی اعالم کرد: برای سه 
شهراستان)بیرجند،نهبندان،طبس( سهمیه 
ی جدید در نظر گرفته شده و از ساعت 
9 صبح  امروز متقاضیان می توانند در 
سامانه ثبت نام کنند.علیزاده افزود: وقتی 
ثبت نام کشوری تمام شد،دوباره بررسی 
ها انجام می شود. ریزش افراد مشخص 
می شود. و به تعداد ریزش آمار ،مجدد 

ثبت نام خواهیم داشت.
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خواص کاکل ذرت در درمان 
عفونت مجاری ادراری

مصرف دارچین توانایی بدن بیماران دیابتی را 
در واکنش به انسولین افزایش می دهد. در بدن 
افراد مبتال به دیابت نوع ۲، پانکراس انسولین 

کافی تولید می کند اما سلول ها به آن واکنش 
نشان نمی دهند. دارچین با هدایت گلوکز به 
سلول ها به انسولین واکنش نشان می دهد و در 
نتیجه میزان قند خون را حفظ می کند. افزودن 
کاهش  موجب  غذایی  رژیم  به  دارچین 

میزان ورود قند به جریان خون می شود.

هل مشکالت و ناراحتیهای گوارشی 
را تسکین می دهد

مواد  مطبوع  طعم دهنده   عنوان  به  »هل« 
خوراکی شناخته شده اما دانه هل عالوه بر بو و 
طعم خوش، خاصیت دارویی نیز دارد و از همه 
مهمتر برای تسکین مشکالت و ناراحتی های 

گوارشی استفاده می شود.دانه هل رایحه غنی 
است.  برخوردار  بیشماری  خاصیت درمانی  و 
همچنین دانه هل حاوی مواد معدنی مهمی 
همچون کلسیم، گوگرد و فسفر است. هل را 

به عنوان طعم دهنده در غذا فراموش نشود.

جوشانده ی گزنه برای
 پیشگیری از پوکی استخوان

گزنه سرشار از سیلیس و عنصر بور می باشد که 
برای پیشگیری از ابتال به پوکی استخوان موثر 
است. پوکی استخوان در نتیجه ی از بین رفتن 

امالح معدنی از بدن بروز می کند که معمواًل از 
پنجاه سال به بعد افراد را مبتال می کند. روش 
استفاده: 3 قاشق غذاخوری برگ خشک گزنه 
را در یک فنجان آب جوش ریخته و به مدت 
10 دقیقه دم کنید. روزانه 4 تا 5 فنجان از این 

دم کرده میل کنید.

خواص گیاه گلپر برای
 هضم غذا و ضد نفخ

دمنوش گلپر برای هضم غذا موثر و ضد نفخ 
است  ضد عفونی  کننده و میکروب کش قوی 
رفالکس  درمان  جهت  است.  ضداسپاسم  و 

معده، تهوع، استفراغ و سایِر اختالالِت گوارشی 
کاربرد دارد. پودر دانه گلپر می تواند به عنوان 
یک داروی کشنده برای بعضی کرمهای داخل 
معالجه  برای  را  گلپر  روده مصرف می شود. 
عفونت های عصبی و رفع ناراحتی  های عصبی 

تجویز می کنند.

پیشگیری از بیماری های
 قلبی عروقی با والک

آلیسین که یک ترکیب گوگرددار در والک می باشد 
مسئول خواص بی نظیر این سبزی کوهی می باشد. 
این ترکیب فشارخون را در حد نرمال حفظ می کند 

و با جلوگیری از جذب کلسترول، باعث کاهش 
سطح کلسترول خون می گردد. پس می توان آن 
را به عنوان یک محافظت کننده بی نظیر در برابر 
دانست.  و پالک های چربی  لخته خون  ایجاد 
نتیجه اینکه این سبزی کوهی پیشگیری کننده از 

سکته و بیماری های قلبی می باشد.

سیروز، التهاب شدید کبدی است که بر اثر بیماری های ویروسی مانند هپاتیت ، بیماری های عفونی و 
خود ایمنی به وجود می آید. در این مطلب از »هلث نیوز« به چند گیاه مفید برای درمان این بیماری اشاره 
شده است.دانه های کرفس: بررسی های اخیر نشان می دهد، خواص دانه های کرفس می تواند آسیب 

های ناشی از مصرف بیش از حد داروهای مسکن عامل التهاب را کاهش دهد.
قاصدک: به عنوان داروی مدر به بدن برای دفع احتباس آب کمک می کند.

جینسینگ: این گیاه رشد سلول های کبدی را تنظیم می کند.
چای سبز: از آن جا که در مراحل اولیه سیروز، بدن ویتامین از دست می دهد، چای سبز این ویتامین 

الزم را به بدن برمی گرداند.

میوه  شیرین و خوشمزه خرمالو سرشار از مواد مغذی مفیدی )مثل ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها( 
هستند که برای سالمت مطلوب بدن حیاتی می باشند.

-*-خرمالوی تازه حاوی مقادیر مناسبی از مواد معدنی مثل پتاسیم، منگنز، مس و فسفر است.
-*-خرمالو منبع بسیار خوب ویتامین C یکی دیگر از آنتی اکسیدان های قدرتمند است.

-*-مصرف منظم غذاهای غنی از ویتامین C به بدن کمک می کند که مقاومت خود را در برابر عوامل 
عفونت زا، مواد مضر و رادیکال های التهابی افزایش دهد.

مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی

خرمالو میوه خوشمزه زمستانی  گیاهان مفید برای کبد

قدم بردارید اما نه برای قهرمانی بلکه به خاطر خود قدم 
برداشتن.  تصمیم می گیرید ورزش کنید. لباس و کفش 
ورزشی می خرید. در یک باشگاه ثبت نام می کنید. یک 
رشته ورزشی خاص انتخاب می کنید، کلی فیلم وکتاب 
و سی دی آموزشی در خصوص آن رشته خاص برای خود 
تهیه می کنید.اما وقتی روز اول شروع می کنید آن قدر به 
خودتان فشار می آورید که روز دوم با تاخیر سراغ ورزش 
می روید و روز سوم خستگی و اسید الکتیک را بهانه 
گرفتگی عضالتتان می کنید و در نتیجه کم کم همه چیز را 

به فراموشی می سپارید. چرا!؟

از امروز تصمیم می گیرید برای کنکور سال دیگر سنگ 
تمام بگذارید. تمام پس انداز خودتان را صرف خرید انواع 
کتاب های کمک درسی می کنید. گوشه ای از منزل را برای 
خودتان خالی می کنید. یک برنامه درسی کامال فشرده و 
سخت گیرانه برای خود طرح ریزی می کنید و جلوی همه 
قسم می خورید که این بار دیگر جدی هستید و دیگران 
باید به تصمیم شما احترام بگذارند. اما چند روز بعد که 
ذهن و جسمتان تحت فشارهای شدید و برنامه بسته و 
فشرده از هم  می پاشد، ناگهان بی خیال می شوید و به این 
می اندیشید که اگر سال دیگر قبول نشدید باز سال های 

بعد از آن هم هست و تازه قرار است کنکور چند سال 
دیگر حذف شود و تا آن موقع هم می توان صبر کرد. شما 
همان کسی هستید که آن قدر پر شور و هیجان کار را 
شروع کردید و ناگهان همه چیز را به یک باره رها کردید 

و تسلیم شدید! چرا؟
چه اشکالی دارد که نفر اول کنکور نشویم و در بهترین 
رشته بهترین شهر قبول نشویم ولی در عوض در یک 
رشته مناسب در شهری دور پذیرفته شویم.  بگذار در و 
همسایه هر چه می خواهند بگویند. چه اهمیتی دارد که 

آن ها نظرشان راجع به تو و رشته تحصیلی تو چیست؟

قدم بردار نه برای قهرمانی!

آیه روز

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا کسانی که پیش از آنها بودند ]نیز[ به تکذیب پرداختند پیامبرانشان 
دالیل آشکار و نوشته  ها و کتاب روشن برای آنان آوردند. سوره فاطر/ آیه  )۲5(

سخن روز

تا جایی که می توانید سفر کنید، به دور دست ترین جاهایی که می توانید بروید، تا زمانی که می توانید. 
یادتان باشد: زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست.
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موفقیت و انرژی

ثروتمند شوید

شکست ها نتایج ارزشمندی دارند

جسم  می خواهد  ژاپنی  مرمت کار  یک  وقتی 
شکسته ای را مرمت کند، ترک های آن را با طال 
پر می کند. آن ها معتقدند که وقتی چیزی دچار 
بسیار  آن گاه  آسیب می بیند،  و  صدمه می شود 
زیباتر از قبل می شود. این هنر باستانی،  کینتسوگی 
نام دارد. اما دلیل این کار چیست؟ کینتسوگی بر 
مفاهیمی مانند پذیرش کاستی ها و شکست ها 
در زندگی و خارج نشدن از چرخه ی زندگی تاکید 
دارد. حال چرا شکستگی را با طال پر می کنند؟ 
کینتسوگی می گوید که شما بعد از شکست نه 
تنها دچار کاستی و ضعف نمی شوید، بلکه بسیار 
ارزشمند شده و می درخشید. شکست ها، نتایج 
بسیار ارزشمندی هستند که افراد موفق کوله باری 

از آن ها را جمع کرده اند.

با افزایش درآمد ثروتمند نمی شوید

ثروتمند ها به دارایی شان فکر می کنند،فقرا به 
درآمدشان.ثروت به معنای مقدار دارایی است و 
نه درآمد.باید یاد بگیرید درآمد را به دارایی تبدیل 
کنید. جالب است بدانید تنها با افزایش درآمد 
ثروتمند نخواهید شد.تفاوت های ظریفی بین 
تفکر فقر و تفکر ثروت وجود دارد.کاشکی ها را 
باید در زندگی دور بریزید !عاشق کاری که انجام 
بزرگ  را  تان  وجودی  باشید.ظرف  دهید،  می 
کنید. هر روز صبح به خود بگویید خدایا به من 
کمک کن امروز بیشتر خدمت کنم .از این به بعد 
به جای فکر به بدهی ها و بیچار گی ها به فکر 
ایجاد ثروت باشید. بهتر است به جای استفاده از 
واژه مشکالت،  بگوییدمسائل. به این فکر کنید 

که شما از مسائل تواناتر هستید.
بدون  واقعی  ثروت  دهد،  می  نشان  تجربه 
افراد پول  آید. بیشتر  شادمانی به دست نمی 
و پولدار شدن را به اشتباه با ثروتمندی یکی 
می دانند؛ در حالی که ثروت مفهومی عظیم تر 
دارد.ثروتمند نمی شوید مگر توجه تان به داشته 
هایتان باشد و نه آنچه ندارید.شکرگزار باشید 
و نه غرغرو و طلبکار از خود، دنیا و اطرافیان.

طبق قانون جذب شما فکرتان را روی هرچیز 
متمرکز کنید همان را دریافت خواهید کرد.

شما همانی را دریافت می کنید که بیشتر اوقات به 
آن می اندیشید. اگر گردش روزگار ،شانس و اقبال، 
شرایط اقتصادی و اوضاع و احوال جهان در اختیار 
شما نیست صاحب فکرتان که می توانید باشید و 
اینجا همان جایی است که می تواند نقطه قوت 
شما باشد . در هر شرایطی که هستید، بگردید، 

نکات مثبت آن لحظه را پیدا و شکر کنید

جدول ۴۵۲۳                        

افقي: 1-ظرف گلداني شکل براي 
جوش آوردن و تهیه قهوه ترک- 
 -۲ وچوگان  گوي  بازي  نوعي 
ایستاده، بیحرکت- ابزاري که در را 
با آن به چارچوب وصل مي کنند- 
شاطر 3-بندگان مقرب پروردگار- 
رودي در آلمان- بالش تزئیني روي 
مبل 4- عمارت- مرغابي- نهایت، 
 -5 زراعتي  اصطالح  مقصود- 
چهارگوش۶-   - شاه  اقامتگاه 
براي حل برخي مشکالت باید از 
آن گذشت - پرخور- گریز آهو ۷- 
عمل منافق- کمرو- نسبت دو زن 
یک مرد به هم ۸- عداوت- بعضي 
 -۹ بیزار  گذارند-  خشخاش  به 
بیداد- جنگ و نبرد- آینده 10-  
پا یین و قعر- واژه استلزام- نهر 
آموزشگاه  دندانساز-  بزرگ 11- 
1۲-  پول نقد- فالني- مرادف 
آشغال- بیرمق و شل 13- قبال و 
بخت- بي آن فطیر است- گازي 
در سطح خورشید 14-  معاوضه 
کردن- ستاره روشن- چیزي که 

دیده بشود 15- آواره- بلور

عمودي: 1- شیریني و کلوچه 
سنتي لذیذ تبریز- نسخه خطي 
ملک-  خانگي-  کوبنده   -۲
شکسته بند 3- جمع وکیل- بدل 
 -4 خانمها   براي  نامي  وضو- 
گوسفند قرباني- دود  - کافي- 
برد  چشم-  باالي   -5 قرن 
 -۶ خشک  صحراي   - معروف 
آزاد- آشپز- قسمي برنج مرغوب 
راه  بستن-  یخ  پرنمک-   -۷
راست یافته ۸-ضد چاق- داروي 
هوشبري- گریه و نوحه ۹- درخور 

همان  ایراني-  سنتي  دسر  نیاز- 
هاگ است 10-  در مدرسه فراوان 
است- هلهله شادي- آغوش 11- 
هرگز نه- بازسازي- فوج و گروه 
1۲-  گاو یالدار تبت- شامه نواز- 
حس   بی  شل،  درخت!-  عضو 
13-  گونه ها- مانند- سنت و 
زبان کش ور  خلق و خو 14-  
گوشت  آهنین-  تزارها- سخت، 
یک  محصل-   -15 گیاهي 
سرویس رایگان پست الکترونیک 
تحت وب از شرکت مایکروسافت
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ایزوگـام محمـدزاده
آدرس: توحید- نبش چهارراه 

دوم توحید
۰۵۶ - 324۵211۰

۰۹1۵1۶۵2۶۰۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
۰۹1۵۵۶۵82۶8 - ۰۹1۵۶۶۹3۵1۵ 

نقد و اقساط

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

۰91۵   866   8۰۰۲ 

رستوران
 مهـدی 

بیست متری چهارم مدرس
  خیابان خلیل طهماسبی

  ۰91۵۵616181
۳۲۴6۳۳۵۴

 پخت برنج ایرانی 
ک رایگـان  گوشت تازه گوسفند )بره(

پیـ

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00 ) مدرن برتر(

بلوار فرودگاه سه راه صیاد شیرازی  ۰۹۱۵۱۶۴۲۳۷۷    مهدی وسیله کار

تجهیـزات بتنـی مهـدی 
اجاره کامل لوازم قالب بندی و داربست بندی، قالب فلزی،جک سقفی،

لوله بولت،و.... جهت فونداسیون،دیوار برشی،مخازن 

 ایزوگـام  شفیعـی
 3222۵4۹4 - ۰۹1۵1۶3۰283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد ۹8

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

به تعدادی بازاریاب با تجربه و مسئول مطالبات 
با حقوق ثابت قانون کار + پورسانت + بیمه 

نیازمندیم. ۰۹1۰۶۶۹۹۶۰۰

تاالر ایرانیان جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به منشی زن و 

مرد مهماندار زن و مرد نیازمند 
است.

ساعت مراجعه صبح ۹/3۰ الی 
13 عصر

عصر ۵ الی۹/3۰ شب
مکان مراجعه نبش توحید 42 

دفتر تاالر

گاه الستیک  پیشرو رفوش
خیابان مدرس - جنب استانداری

  09151635860 - کرباسچی

خریـد انـواع فلـزات
مستعمل اداری، ساختمانی، کشاورزی 

صنایع و معادن، خانگی
به صورت نقدی

آهن، مس، برنج با قیمت عالی
 - ۰۹1۵1۶۰283۵

۰۹1۵۶۶۵۵۶۰1 - ترابی

تاالر سـی کـاج
با مدیریت و پرسنل جدید 

در خدمت همشهریان گرامی می باشد.
 09151634873 - 3۲358۲۲3

 غالمرضا  احمدی  
بلوار شهدای عبادی - میدان ابن حسام 

تاالر سی کاج

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

۰۹1۵۵۶۰8۹۰7 - ۰۹1۵۶7۰۶۵38

تخریب ساختمان وچاه کنی   
۰8۹1 723 ۰۹1۵ - علیزاده

حمـل بـار فـاروقی
حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج شهر
با کادر ماهر و مجرب )مسیر سیستان و 

بلوچستان، مشهد، بیرجند و حومه(
۰91۵9618۵81 

فاروقی

کار خوب اتفاقی نیست

)سیمان، گچ، پودرسنگ، آهک، آجر تیغه،
 بلوک سقفی، آجر 5 سانت، انواع آجرنما(

  مصالـح ساختمـانی پارسیان 
ی و جزئی

ه کل
عرض

آدرس:بیرجند - تقاطع مفتح و سعیدی    ۰91۵7۲۳8۰۰1 - دباغی
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سیستم حمل و نقل مایه پیشرفت هر کشور

غالمی- همزمان با آغاز هفته حمل و نقل،  جمعی از راهداران و اتحادیه صنفی حمل و نقل استان با نماینده ولی فقیه دیدار کردند.نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار با بیان اینکه سیستم حمل و نقل در هر کشور مایه 
پیشرفت آن است گفت: سیستم حمل و نقل برای جامعه نقش حیاتی دارد و مایه آبروی همه حتی در سطح بین الملل است امید است مسئوالن در هر مقامی هستند به این مساله بیش از پیش اهمیت دهند. در پایان این 

دیدار مدیرکل راهداری استان به همراه جمعی از پرسنل این سازمان با حضور مزار شهدای بیرجند، با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه به روح بلند شهیدان و امام شهدا، با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب تجدید میثاق کردند.

نیروی  شهید   ۱۵ یادواره  *دومین 
انتظامی شهرستان قاینات همراه با 
روز  شهدا  خانواده های  از  تجلیل  با 

چهارشنبه برگزار شد.
جنگالنه  ملی  طرح  *ششمین 
با  بادامک  بذر  کاشت  بیرجند  در 
و  استان  طبیعی  منابع  همکاری 

حامیان طبیعت برگزار شد.
* دانش آموزان دبیرستان دخترانه  امام 
حسین )ع( شادی های آئین کهن یلدا 
را  با میزبانی از دانش آموزان دبیرستان 

ساره به اشتراک گذاشتند. 
ورزشی  قهرمانی  مسابقات  *در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 
سمنان  میزبانی  به  کشور  منطقه ۹ 

رزمی کاران استان مدال آوری کردند.
*مسئول طرح سه شنبه های مهدوی 
بیرجند گفت: امسال نیز طرح »یلدای 
مهدوی« با خرید سبدغذایی، میوه شب 

یلدا انجام می شود.

از ازدواج های پارکی 
تا انتقال آب در خوان آخر

مهدی آبادی-  هفته گذشته، خراسان 
را  گوناگونی  رویدادهای  جنوبی  
پشت سر گذاشت که از مهم ترین 
آنها به روز آب، کاهش 7۵ درصدی 
پله ای  اعتبارات ورزشی، صعود ۱4 
بودجه استان در روز شنبه اشاره کرد. 
یکشنبه روزنامه های استان به استاندار 
سومین در توسعه استان را گشود،و 
جشن برداشت طالی سرخ درسرایان 
آخر،  خوان  در  آب  انتقال  پرداختند. 
پولتیک قضایی، بدرقه شهید رضوی 
انتظار  در  فیلتر  و  ابدی  آرامگاه  به 
سایت های متخلف انتخاباتی از مهم 
ترین تیترهای روزنامه های استان در 
روز دوشنبه بود. ازدواج های پارکی، 
بیمارستان سربیشه عمل بی عمل، 
معرض  در  آموز  دانش  هزار   ۱8
اظهارات  و  اجتماعی  های  آسیب 
فرماندار درباره اراضی 04 مهم ترین 
خبرهای روز سه شنبه بود. چهارشنبه 
رسانه های استان به فرونشست زمین 
در همه شهرستان ها، سپرده های 
مدرن  های  آسیب  پولداران،  گران 
آخر  پرداختند.  کهنه  های  نخسه 
هفته روزنامه های استان به وکالی 
خراسان  سهمیه  افزایش  کاسب، 
خداحافظ  مهر،  مسکن  از  جنوبی 
آقای دکتر و سرد تر از یلدا پرداختند.  

ناامیدی توطئه دشمن، برای 
ضربه زدن به نظام است

جمعه  موقت  خطیب  صداوسیما- 
بیرجند گفت : دشمن با برجسته کردن 
مشکالت در فضای حقیقی ومجازی 
سعی در ناامیدی وبی اعتمادی مردم 
به نظام و انقالب دارد. حجت االسالم 
مختاری در خطبه های نماز جمعه این 
هفته بیرجند با اشاره به دسیسه های 
دشمن از بدو پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون، گفت: دشمنان اخیرا با توطئه 
وحمایت از آشوبگران قصد دارند فضای 

کشور را متشنج کنند.

خبر کوتاه

استان در هفته گذشته

پاسخگویی مسئوالن بنیاد مسکن 
در میز خدمت

صداوسیما- مسئوالن بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی روز گذشته با حضور در میز خدمت در 
حاشیه نماز جمعه بیرجند، پاسخگوی مسائل و 

مشکالت مردم در این حوزه ها بودند. 

روح االمینی: فقدان احزاب بزرگ 
و ملی در کشور حس می شود

ایرنا - رئیس خانه احزاب ایران گفت: فقدان 
احزاب بزرگ، ملی و ایدئولوژیک که در اقصی 
نقاط کشور کار کنند کامال در ۳0 سال اخیر 
حس می شود.روح االمینی چهارشنبه شب در 
نشست »جریان شناسی احزاب و آینده مجلس 
پیش رو« در دانشگاه بیرجند افزود: االن که 
موسم انتخابات است مقدار زیادی از احزاب ما 
کارکردشان را خوب انجام نداده اند و به احزاب 

موسمی معروف هستند. 
بیانیه گام دوم انقالب، چشم انداز 

مدیریت کشور

چشم  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  صداوسیما- 
انداز مدیریت در کشور است. حجت االسالم 
دکتر علی مصباح یزدی ، عضو هیئت علمی 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره( 
قم در جمع مدیران و معاونان دستگاه های 
اجرایی خراسان جنوبی در جلسه درس اخالق 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان گفت: 
امروز باید مدیران و مسئوالن از روزمرگی و 
فرصت سوزی دوری کنند و در راستای اهداف 

شهیدان تصمیمات تأثیرگذار بگیرند.

اولین دورهمی خانواده  یاوران مرکز
 نیکوکاری تخصصی رسانه یاران 

کاری - اکبری، قائم  مقام کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان در اولین دورهمی  یاوران 
مرکز نیکوکاری تخصصی رسانه یاران خراسان 
جنوبی با بیان اینکه  در هشت ماهه اخیر به 
لطف خیرین و نیک اندیشان 4۳ میلیارد تومان 
درآمد مردمی جمع شده است افزود:  ۳۶ درصد 
از این منابع از محل مراکز نیکوکاری بوده است 
و برخی مراکز نیکوکاری ظرفیت نهفته و پنهانی 
است که ما از آن غفلت کرده ایم. وی یادآور شد:  
مقرر شده است در حوزه اکرام و ایتام قرار است تا 
پایان سال یک میلیون حامی جدید به مجموعه 
حامیان و خیرین امداد اضافه شود که سهم 

خراسان جنوبی ۲0 هزار نفر است.

با بیان اینکه  نماینده ولی فقیه در استان 
بدترین آفت انسان غفلت است، گفت: باید 
نخبگان واقعی را شناسایی و به جامعه به 

عنوان اسوه معرفی شوند. به گزارش مهر، 
حجت االسالم  عبادی ظهر پنجشنبه در 
دیدار با استاد برجسته تاریخ و عضو هیئت 

بنیاد  الزهرا )س( و رئیس  علمی دانشگاه 
نخبگان استان، با اشاره به اینکه نخبگانی 
که در هر بخشی کمالی را کسب کردند 
باید به عنوان نمونه و اسوه برای نسل جوان 
ما  بزرگ ترین دشمن  تبیین شوند، گفت: 
نفس ما است که اگر کنترل نشود می تواند 
انسان را زمین گیر کند. وی با بیان اینکه 
مسیر  و  شناسایی  را  نخبه ها  باید  امروز 
سختی که طی کردند را برای نسل جوان 
فرهنگ  دشمن  کرد:  عنوان  کنیم،  بیان 

پیشین ما را به صورت آفت های مختلف 
باید  فرهنگ  حفظ  به  لذا  می کند  تهدید 

توجه زیادی شود.
علی محمد ولوی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
الزهرا )س( نیز در این جلسه اظهار کرد: منطقه 
خراسان جنوبی دیرینه و پیشینه هفت هزار 
ساله دارد که متأسفانه این مهم بر نسل جوان 
ناشناخته است. وی با بیان اینکه تاریخ شفاهی 
و زبان بومی این منطقه بسیار ارزشمند است، 
افزود: زبان بومی می تواند در تقویت فرهنگ 

ملی و غنای زبان فارسی تأثیر گذار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )س( با اشاره 
به اینکه با احیای گویش های بومی می توانیم 
به زبان رسمی ملی خود کمک شایانی کنیم، 
گفت: شکاف نسلی و فاصله بین نسل جوان با 
پیشینه تمدنی بیش از پیش شده که این مسئله 
نیازمند توجه ویژه ای است. وی ادامه داد: اگر 
جوانان را متوجه گذشته نسل های قبل نکنیم و 
نتوانند ارتباط برقرار کنند باید منتظر فاجعه های 

عظیم اجتماعی و دینی در جامعه باشیم.

نخبگان واقعی شناسایی و معرفی شوند
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مهدی آبادی - مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان گفت: بهسازی  ۱۲8 
کیلومتر راه روستایی در قالب طرح ابرار انجام 
می شود که امیدواریم  در این طرح شاخص 
آسفالت  های  راه  از  روستاها  برخورداری 
چهارشنبه   شامگاه  شهامت  یابد.  افزایش 
گرامیداشت   مناسبت  به  که  آیینی  در 
راهداران  از  نقل، در تجلیل  و  هفته حمل 
و رانندگان نمونه استان، برگزار شد افزود: 
سهمیه سوخت، بیمه و فرسودگی ناوگان از 
مهمترین دغدغه های رانندگان ناوگان حمل 
و نقل جاده ای است که پیگیر این مطالبات 
هستیم.  وی اضافه کرد: تا پایان امسال دو 
مجتمع خدمات رفاهی افتتاح و ۳0 ایستگاه 
بین راهی تجهیز می شود وی با بیان اینکه 
7۱00 نفر از خدمات بیمه تکیملی بهره مند 
شدند، عنوان کرد: خواب آلودگی، سبقت  و 
سرعت غیر مجاز، انحراف از جاده از جمله 

مشکالت اساسی در جاده ها می باشد. 
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 

راهداری و حمل و نقل جاده ای هم با بیان 
اینکه حمل و نقل رگ حیاتی اقتصاد کشور 
است، گفت: سال آینده ۳هزار و ۵00کیلومتر 
از راه های روستایی در طرح َابرار بهسازی 

عنوان  آیین،  در  تیموری  محمد  می شوند. 
محروم  دلیل  به  جنوبی  خراسان  در  کرد: 
بودن از شبکه ریلی و رونق نداشتن صنعت 

هوایی، جابه جایی کاالها توسط حمل و نقل 
جاده ای انجام می گیرد که نقش رانندگان 
اهمیت زیادی دارد. وی افزود: با توجه به 
اعتبارات،  کمبود  و  اقتصادی  های  تحریم 

طرح ملی ابرار مشخص شد و مانند جهاد 
سازندگی در دهه ۶0 تا پایان امسال ۲هزار و 
۵00 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود. 

تیموری با بیان اینکه شرایط کشور تفاوتی 
با زمان جنگ ندارد، عنوان کرد: در چنین 
و  نقل  و  حمل  بخش  فعالیت  شرایطی 
از  تا  باشد  جهادی  طور  به  باید  راهداری 

عزت و استقالل کشور دفاع کنیم. این مقام 
مسئول به نقش راهداران در سیل امسال 
اشاره و اضافه کرد: تالش این عزیزان در 

جهادی  روحیه  از  ای  نمونه  سیل  جریان 
فعاالن این حوزه می باشد. 

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار نیز 
در این جلسه  گفت: رانندگان و راهداران 
مردان روز های سختند و با وجود مشکالت، 
اما با قوت در مقابل توطئه های دشمنان در 
این جنگ اقتصادی ایستاده اند. خوش خبر 
افزود: اگر صنعت حمل و نقل به درستی 
اقتصاد جامع و  بیانگر  باشد  فعالیت داشته 
پویا افتخار آفرین برای کشور است. وی با 
بیان اینکه نظام اسالمی در خدمت رسانی به 
مردم از هیچ کوششی فروگذار نکرده، عنوان 
کرد: خراسان جنوبی به کارگاه تولیدی تبدیل 
شده که نمونه آن نیز هدف گذاری  ۱00 
هزار واحد مسکونی روستایی است.  انتقاد 
از فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی، 
سنگین  مالیات  رانندگان،  سوخت  مسئله 
از  تکمیلی  بیمه  و  شرکت های مسافرتی 
نمایندگان  شده  مطرح  نکات  ترین  مهم 

انجمن ها در این جلسه بود

برنامه بهسازی 128 کیلومتر راه روستایی 
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خطبه های آدینه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
است  مردم  حق  گفت:  جنوبی  خراسان 
برنامه های  و  پروژه ها  درخصوص  که 
دستگاه های مختلف اطالعات الزم و کافی 
را داشته باشند. به گزارش ایرنا، خوش خبر 
در هفتمین نشست شورای اطالع رسانی 
به  توجه  با  افزود:  جاری  سال  در  استان 
پروژه های شاخصی که در استان در حال 
اجراست، ارائه پیوست رسانه ای برای این 
پروژه ها، می تواند در اطالع رسانی درست 
کار  اجرای  روند  درخصوص  موقع  به  و 

نقش مهمی را ایفا کند. 
وی بیان کرد: اطالعات پروژه هایی همچون 

هاب منطقه ای شتر، مسکن محرومان و... 
که انتفاع عموم افراد جامعه را به همراه دارد، 
می بایست به طور کامل اطالع رسانی شود زیرا 
در افزایش امید و اعتماد عمومی تاثیرگذار است. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
شورای  نهایی  تاییدیه  دریافت  همچنین 
اطالع رسانی استان را شرط اساسی برای 
نحوه هزینه کرد اعتبارات بند “چ” ماده ۳7 
توسعه ای  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
کرد.  تعیین  سیما  و  طریق صدا  از  کشور 
بنابراین گزارش مدیران دستگاه های اجرایی 
مدعو نیز درخصوص اقدامات انجام شده در 
اختیار  در  پروژه های  رسانی  اطالع  زمینه 

توضیحاتی را ارائه کردند و در نهایت مصوب 
شد اعتبارات بند “چ” - موضوع هزینه کرد 
دستگاه ها  هزینه ای  اعتبارات  درصد  یک 
سازی  فرهنگ  رسانی،  اطالع  منظور  به 
و آگاهی بخشی از طریق انعقاد قرارداد با 
سازمان صدا و سیما - بدون دریافت تاییدیه 
نشود.تبیین  هزینه  رسانی  اطالع  شورای 
دستورالعمل جدید درخصوص بند “چ” ماده 
۳7 توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
انقالب  مسکن  بنیاد  گزارش  ارائه  استان، 
)ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  و  اسالمی 
خراسان جنوبی درباره پیوست رسانه ای طرح 
محرومان،  مسکن  واحد  هزار   ۱0 ساخت 

ارائه گزارش سازمان جهاد کشاورزی درباره 
ارائه  و  شتر  هاب  طرح  رسانه ای  پیوست 
طرح خانه مطبوعات استان برای تشکیل 
با  اجرایی  دستگاه های  مدیران  فکر  اتاق 

اصحاب رسانه از دستور کارهای هفتمین 
نشست شورای اطالع رسانی استان خراسان 
جنوبی بود که در معاونت سیاسی، امنیتی و 

اجتماعی استانداری برگزار شد.

اطالع از اقدامات دستگاه های مختلف حق مردم است

بدون پیش پرداخت
کابینت CNC وکیوم ، هایگالس های ایرانی و خارجی و چوب طبیعی 

آدرس :  نبش مطهری 16 - گل چوب       تلفن : 09155619149
فقـط با روزی ۳۰ هـزار تومـان

ابتدایـی تا دکتـرا
درسی - کمک درسی ketab_Aseman98 @خریـد و فروش کتب دسـت دو

بیرجند - نبش غفاری ۴۲ )کافی نت آسمان(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی ۵۰۰۰ تومان
آدرس: خیابان ارتش ، حد فاصل خیابان عدل 

و خیابان معلم، پالک 168 )عقب رفتگی(

        خرید 

نقدی 1۰ 

درصد تخفیف

کابینت MDF شهابی
طراحی رایگان قبل از  اجرا 

سازنده انواع کابینت و کمد MDF و کالسیک
 و دکوراسیون داخلی با اقساط بلند مدت
خدمات برش و  PVC پذیرفته می شود

شمال شهر- بلوار بقیه ا... )عج( - نبش بقیه ا... ۳۳   /   0915۸6۷096۸ - 091516۳۲6۳۲
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حدیث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : على جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستى 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانى - عضو اتحادیه مطبوعات محلى و شرکت تعاونى مطبوعات کشور

چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان 

اذان ظهر
اذان مغرب 
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امام مهدى علیه  السالم :

إنّا یُحیُط ِعلُمنا بأنبائُِکم و الیَعُزُب َعنّا َشى ٌء مِن أخباِرُکم؛
ما از همه خبرهاى شما آگاهیم و چیزى از خبرهاى شما از ما پنهان نیست.

بحار األنوار : ج 53 ، ص 175

11:30
16:49
22 :47
5 :05
6 :31

مهدى آبادى - رئیس هیات مدیره مرکز 
وکالى قوه قضاییه با بیان اینکه آزمون وکال

مرکز قوه قضاییه براى اولین بار در استان 
برگزار شد، گفت: امسال این آزمون در سطح
ملى و  در 79 حوزه انتخابى در کشور برگزار شد .

موسوى با اشاره به ثبت رکورد جدید در 
تعداد ثبت نام در آزمون وکال قوه قضاییه، 
افزود: 107 هزار نفر امسال در این آزمون 
ثبت نام کردند که این تعداد شرکت کننده 
در سطح کشور بى سابقست که از این تعداد 
بیش از 60 هزار نفر مرد و بیش از 46 هزار 
نفر زن بودند. وى اضافه کرد: در استان 451 
نفر در این آزمون ثبت نام کردند که 232 
نفر زن و 219 نفر مرد بودند. رئیس هئیت 
مدیره وکالى مرکز قوه قضاییه خراسان 
جنوبی عنوان کرد: ظرفیت دقیق پذیرفته 

شدگان هنوز اعالم نشده اما پیش بینى   
میشود تا حدود دوهفته دیگر نتایج آزمون 
و روند مصاحبه تخصصی آغاز شود تعداد 
سواالت آزمون 120 سوال بوده که زمان 
پاسخگویى به این سواالت  140 دقیقه مى 
باشد و سرفصل هاى سواالت  آیین دادرسى 
مدنى، حقوق تجارت، حقوق جزاى عمومى، 
آیین دادرسى کیفرى، حقوق ثبت، حقوق 
مدنى و امور حسبى ومتون فقه بوده است.

سیاست مرکز وکال قوه قضاییه در سالهاي 
و  وکیل  خدمات  به  آسان  اخیردسترسی 

آموزش تخصصی کارآموزان وکالت است 
این آزمون در مقایسه با آزمون هاى سال 
گذشته  در   : داشته  هایى  تفاوت  گذشته 
آزمون به صورت منطقه اى و در برخى از 
شهرهاى بزرگ برگزار مى شد که داوطلبان 
براى شرکت در آزمون مجبور به مراجعه به 
این شهر ها میشدند وبا سختی هاي زیادي 
روبرو بودند  اما امسال با درایت جناب اقاي 
دکتر بهادري رئیس مرکز وکال قوه قضایه 
و سایر مسئولین این آزمون در سطح ملى و 
در 79 حوزه انتخابى برگزار شد .وي از دیگر 

نقاط قوت این آزمون گروه بندي مختلف 
دفترچه سواالت و پاسخ ها  دانست. رئیس 
هیئت مدیره مرکزوکالى استان بیان نمود

مرکز وکالى  خراسان جنوبی به صورت 
اعضا  که  شود  می  اداره  مدیره  هیئت 
هر  در  مرکز  وکال  بین  از  مدیره  هیئت 
استان انتخاب میشوند ونائب رئیس مرکز 
باشد.  مى  امیرافشارى  جناب  وکالاستان 
اشاره  آزمون  برگزارى  مهمانان  به  وى 
کرد و گفت: رییس کل محترم دادگسترى 
حفاظت  محترم  رییس  جنوبى،  خراسان 

دادگسترى  از جمله مهمانان ویژه برگزارى 
این آزمون در استان بودند. 

جمعه  روز  آزمون   این  است  گفتنى 
دانشگاه  در  ساعت 9 صبح  98/9/29در 
پیام نور بیرجند برگزار شد و ناظر آزمون 
،مرکز وکالى خراسان جنوبی با همکارى 
دانشگاه  حراست  و  دادگسترى  حفاظت 
پیام نور بود.جا دارد در پایان  ازتالش هاي 
جناب دکتر ثقفی  رئیس دانشگاه پیام نور 
آزمون  برگزاري  مجري  بعنوان  بیرجند 

وسایر همکاران آنان تشکر   مى کنیم .

آزمون وکالت مرکز وکالي قوه قضاییه برگزار شد
براى اولین بار در استان خراسان جنوبى

عکس :  مهدى آبادى

آگهى دعوت سهامداران (هیئت امنا) مؤسسه خیریه توانبخشى حضرت على اکبر(ع) 
ثبت شده به شماره 153و شناسه ملى 10360048731براى تشکیل مجمع عمومى 

عادى سالیانه
بدینوسیله از کلیه سهامداران(هیئت امنا)مؤسسه دعوت مى شود در جلسه مجمع 

عمومى (عادى سالیانه) که ساعت 18  روزدوشنبه مورخه 1398/10/02به آدرس مؤسسه خیریه 
مرکز  شهاب-  شهید  –خیابان  مفتح  شهید  در شهرك  اکبر(ع)واقع  على  توانبخشى حضرت 
توانبخشى حضرت على اکبر(ع) کد پستى 9719813311تشکیل مى گرددحضور بهم رسانند.       

تلفن 32252050
دستور جلسه: 1-گزارش رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل2-گزارش بازرسان 3-انتخاب اعضاى 

               هیئت مدیره مؤسسه خیریه توانبخشى حضرت على اکبر(ع)هیئت مدیره و بازرسان

دنیـاى فـرش
 اولین و بزرگترین مرکز فروش انواع فرش هاى ماشینى دست دوم (در حد نو) 

و انواع فرش نو (استوك) 
آدرس: بیرجند ، بلوار شعبانیه -نبش شعبانیه 4

3797 361  0915-  9464 750 0935- 31 17 31 32 - على زارع

کلـیـه خدمـات
با مشاوره رایگـان

تماس: 09150541500 - 09157406800 دفتر: 05632236854 نجات
آدرس: نبش شهدا 5 ، ساختمان آذر ، طبقه اول واحد 1

ثبـت شرکت/ ثبـت برند/ اخذ گرید/ پلمپ دفاتر تجارى/ ثبت اختراع، طرح صنعتى
ثبت  تغییرات/ کارت بازرگانى/ اخذ جواز تاسیس و بهره بردارى/ اخذ سندملکى -

 شهرى و روستایى/ انجام امور حسابدارى، حسابرسى، مالیاتى، بیمه اى

پردازان نوژان کویر شرکت تعاونی کار

لباسشویى برجیس - نبش غفارى30
تلفن: 09156552533

پیـک
 رفت و برگشت

شستشوى پتو و ملحفه
 با 20% تخفیف

خاندان محترم فروزانفر
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور دکتر فروزانفر 
را خدمت شما عزیزان و سایر بازماندگان گرامى تسلیت عرض نموده، 

از خداوند منان براى آن روانشاد مغفرت و براى عزیزان بازمانده صبر جزیل خواهانیم. 

کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکى بیرجند 

جناب آقاي دکتر فرید فروزانفر
فقدان پدر بزرگوارتان زنده یاد دکتر غضنفر فروزانفر 

ما را نیز اندوهگین کرد.غفران و رحمت الهی براي آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر 
باعزت براي جنابعالی و خانواده محترمتان از پروردگار متعال خواهانم.

فروشگاه درب هاي آپارتمانی نوژن (نصرآبادي)

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرى مهربان، خواهرى دلسوز

 مرحومه مغفوره کربالئیه زینب اربابى
همسر مرحوم کربالئى غالمحسین مداح

را به اطالع دوستان،آشنایان و همشهریان محترم مى رسانیم.
 مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز شنبه 98/9/30 از ساعت 14 تا 15 در 
محل سالن اجتماعات آرامستان بیرجند (غسالخانه) برگزار مى گردد  ضمنا مراسم 
سومین روز درگذشت آن مرحومه روز دوشنبه 98/10/2 از ساعت 14:30 تا 15:30 در 
محل مسجد امام حسین (ع) برگزار مى گردد.حضور پرمحبت شما سروران گرامى باعث 

شادى روح آن مرحومه و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى مداح، اربابى و سایر بستگان

 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى بدون ارزیابى کیفى –  نوبت دوم
اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان جنوبى در نظر دارد: مناقصه عمومى به شرح ذیل را فیمابین پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت ( ستاد ) برگزار نماید :
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کارفهرست بهاء مورد استفادهمبلغ برآوردمدت موضوع شماره 

مناقصه اجراى پریمکت و آسفالت گرم بیندر رمپ هاى ورود و خروج 98/90
6,552,083,628 1 ماهمجتمع رویال شهرستان سرایان و مجتمع شهردارى خضرى

ریال
فهرست بهاء راهدارى سال 

328,000,000 ریال1398

  ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مى بایست به یکى از دو روش ذیل اخذ و در سامانه ستاد بارگذارى و به صورت فیزیکى تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد:
الف- ضمانت نامه بانکى معادل مبلغ فوق در وجه اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى ب- فیش بانکى واریز وجه نقد معادل مبلغ فوق به حساب مندرج در اسناد مناقصه به نام 
تمرکز وجوه سپرده اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبی نزد شعب بانک ملی ایران ، مدت اعتبار ضمانت نامه بانکى باید حداقل سه ماه پس از افتتاح پیشنهادها بوده و براى سه 
ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس
 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
شرایط مناقصه گران :جهت مناقصه فوق : پیمانکاران حقوقى داراى حداقل رتبه 5 رشته راه و ترابرى و داراى گواهى معتبر صالحیت ایمنى انجام کار صادره از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى و داراى ظرفیت آزاد 
مجاز به شرکت در مناقصه مى باشند. تاریخ انتشار مناقصه فوق در سامانه تاریخ  98/09/30  مى باشد. مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه فوق از سایت ستاد : ساعت 13/00 شنبه 98/09/30  لغایت ساعت 14/30 
سه شنبه 98/10/03  مهلت زمانى ارائه پیشنهاد مناقصه فوق : ساعت 14/30 روز شنبه تاریخ 98/10/14 زمان بازگشایى پاکت مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد : ساعت 08/30 صبح روز یکشنبه تاریخ 98/10/15  
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : خراسان جنوبى - بیرجند - خیابان غفارى -  نبش غفارى 25 - اداره کل راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى خراسان جنوبى شماره تماس : 9-32342137-056  کدپستى : 9717833115  متقاضیان مى توانند براي کسب اطالعات بیشتر و دریافت آگهی مناقصه به پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

  http://iets.mporg.ir و سایت اینترنتى اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان جنوبى به آدرس  http://khorasan-south.rmto.ir  رجوع نمایید.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز راهبرى و پشتیبانى سامانه : 41934 - 021                                       دفتر ثبت نام مرکزى : 88969737 -021 

با بى احتیاطى در رانندگى زندگى خود و دیگران را نابود نکنیم
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