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اصالحیه:در بخشی از یادداشت مندرج در شماره 3479 
با عنوان » مطالبه گری و ...« اشتباها از عنوان بزرگترین 
دریاچه مصنوعی خاورمیانه نامبرده شده که به بزرگترین 

دریاچه مصنوعی شرق کشور اصالح می گردد .

سرمایه گذاری روی باد
یک دست؛ بی صدا !
* هرم پور

 هزاران جوان، دختر و پسر در سنین مختلف در انتظار 
نیز  و جوان  خانواده  و هزاران  اشتغالند  یا  و  استخدام 
یا خودشان  فرزندانشان  که  ای  آینده  نگران سالهای 
و  آمال  بیکاری،  و  رسید  خواهند  اشتغال  سن  به 

آرزوهایشان را تیره خواهد کرد. 
آمار نگران کننده، تأمل برانگیز و گاهی متفاوتی که 
از بیکاری در استان ارائه می شود عمدتاً نشأت گرفته 
از وضع نامناسب اقتصادی سالهای اخیر و تا حدودی 
فقدان نگاه همپوشانی مطلوب و مناسِب بین بخشی در 
حوزه اشتغال است. بگذارید برای یکبار هم که شده، 
با این موضوع، سیاسی برخورد نکنیم و نقش دولتهای 
قبل یا دولت فعلی را در ایجاد این معادله چندمجهولی 

کنار بگذاریم. بیایید به خودمان نگاه کنیم. 
موارد  از  بسیاری  در  و  ها  تالش  اقدامات،  بررسی   
اظهارنظرهای ارائه شده از سوی مدیران و مسئوالن 
حوزه اشتغال، بیانگر نگاه ویژه آنان، دلسوزی و حتی 
تالش هایی بیش از حد ُوسع برای رفع این مشکل 
و  مهم  سؤال  اما  جنوبیست.  خراسان  استان  در  ویژه 
نکته اساسی اینجاست که علیرغم همه تالش های 
انجام شده، چرا ثمره و نتیجه این کوشش ها چندان 

قابل توجه و ملموس و عینی نیست؟ 
به  نزدیک  آمار  و  بگذاریم  کنار  را  بدبینانه  نگاه  اگر   
دو رقمی نرخ بیکاری در برخی از استانها یا شهرهای 
دیگر در مقایسه با استان را به حساب مدیریت مناسب 
و مطلوب شرایط اشتغال در خراسان جنوبی بگذاریم، 
با تأکید می توان گفت که بخش مهم و بسیار زیادی 
از بی نتیجه ماندن و یا حتی مغفول واقع شدن تالش 
ها و کوشش ها در حوزه ایجاد اشتغال، به ناهماهنگی، 
عدم پوشش مناسِب بین بخشی و فقدان نگاه کلی نگر 

به موضوع مهم کار در استان بر می گردد.
 ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

استاندار : بخش خصوصی از قوانین معافیت های مالیاتی در استان آگاه باشند و اگر چنانچه کارگشا نبود به استانداری ابالغ کنند

 پیشنهاد مدیر کل امور اقتصاد و دارایی برای جذابیت سرمایه گذاران خارجی در استان

ارتقای کیفیت 
آب شرب استان

نیازمند افزایش 
اعتبارات است
صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

 نقش دستگاه ها در
 اجرای فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر مشخص شود

 از امروز در استان صورت می گیرد ؛

آغاز نمایش اقتدار
راهیان بیت المقدس

حضور  با  المقدس  بیت  راهیان  رزمایش  برزجی- 
گردان های بیت المقدس، کوثر و امام علی)ع( امروز  
ادامه  فردا  تا  و  شده  آغاز  بیدخت  عمومی  منطقه  در 
الرضا)علیه  انصار  عملیات سپاه  معاونت  دارد. مسئول 
افزود:   خبر  این  اعالم  با  جنوبی  خراسان  السالم( 
اهداف  جمله  از  رزم  توان  ارتقای  و  و  اقتدار  نمایش 
این رزمایش است.یوسفی، خاطر نشان کرد: رزمایش 
در  و  بیرجند  بیدخت  منطقه  در  المقدس  بیت  راهیان 

فاصله 4 کیلومتری به شهر برگزار خواهد شد.
 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان حاجیه معصومه خراشادی زاده
 )همسر جناب سرهنگ سهیل( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل هیئت قمر بنی هاشم )ع( )حسینیه خراشادی ها( واقع در 
منتظری 6 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: سهیل، کوشافر، خراشادی زاده

آگهی استخدام
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

به یک نفر کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای )ترجیحا آقا( برای کار 
در کارخانه تولید خوراک دام و طیور نیاز دارد. افراد متقاضی برای ثبت نام 
  INFO@SETAREHKIAN.COM رزومه کاری و مدارک خود را به آدرس ایمیل
ارسال و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 8-32234907 تماس 

حاصل  فرمایند.

)هوالباقی(
به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

 حاج   میرزا  علیرضا  خراشادی زاده

 جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/1/26 
از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 

)خیابان انقالب( منعقد می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند را به تعظیم و سپاس ایستاده ایم. 

خانواده خراشادی زاده و فامیل وابسته

عزیزترین مان
یک سال است که دلتنگی های غروب را با نبودنت سپری 
کردیم و ناباورانه روز را به شب پیوند زدیم و شب را به امید 
دیدن روی چون ماهت در خواب به صبح رساندیم، طنین 
صدای دلنشینت همچنان در گوش ما، مهربانی ات در قلب ما 

و عمق اندیشه هایت همیشه الگوی زندگی ماست.
یاد و خاطره همسر و پدر نازنین مان 

حاج  علی  اکبر شمشیرگران
 را با حضور مهربانانه شما جاویدان می سازیم.  

جمعه 95/1/27 از ساعت 10 الی 11 صبح    مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم

همسر و فرزندان
)بقا مختص ذات یگانه اوست(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت فرزند عزیزمان شادروان

محمد شعیب رخشانی مقدم
جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 16 الی 17 در 
محل هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور شما سروران معظم، برادران و 
خواهران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان است. 

خانواده های: رخشانی مقدم ، خزاعی ، طالبی گل و سایر فامیل وابسته

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

کربالیی محمد حسین سرحدی 
جلسه بزرگداشتی  امروز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 3:30 الی 4:30 

بعدازظهر در محل حسینیه ساقدری ها واقع در خیابان 
شهید مطهری )مقابل مسجد آیت ا... آیتی ( منعقد می باشد

 حضور سروران گرامی موجب امتنان است.
خانواده های: سرحدی ، مهربان ، غفاری، حسن پور و سایر بستگان

یاد سبزش در باغ خاطره ها باقیست و مهربانی اش در وجود ما جاودانه
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

شادروان ابراهیم بهداد
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 4/30 الی 5/30 

بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است. 
خانواده های بهداد و سایر فامیل وابسته

فروش موم و کلنی زنبور عسل با قیمت مناسب
09156632900 - 09157213695  

اصالحیه آگهی دعوت مجمع عمومی )نوبت اول(
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

WWW.NEZAM-KJ.IR   استان خراسان جنوبی
به اطالع کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان 

جنوبی می رساند:
اولین جلسه مجمع عمومی سازمان، دوشنبه 95/2/20 راس ساعت 17:00 در 
محل سالن موسسه امام علی )ع( در خیابان شهید اسدزاده برگزار می گردد. لذا از 
تمامی اعضای محترم سازمان دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه 

مذکور حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تفریغ بودجه 94   2- بررسی و تصویب بودجه سال 95 

 3- سایر موارد
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

نجات آب کشاورزی در گرو آگاهی
 اسراف در مصرف آب یعنی گام نهادن به سوی کم آبی و بی آبی

فراخوان مناقصه عمومی
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد: 

از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به انتخاب شرکت واجد صالحیت از 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی 
واقع در بیرجند و ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس، سرایان، نهبندان، 

طبس و بشرویه )به صورت حجمی( در سال 1395 اقدام نماید.
 نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند

خیابان پاسداران- پاسداران 30    تلفن: 32445590-4
مشخصات پروژه: الف- امور خدماتی، پشتیبانی و نگهبانی شامل دفتر مرکزی واقع در 
بیرجند و ادارات منابع آب شهرستان های بیرجند ، قاین ، فردوس، سرایان ، نهبندان، طبس 

و بشرویه )به صورت حجمی ( در سال 1395
ب- کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شرایط پیمانکاران متقاضی: 
الف- داشتن گواهی صالحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت در 

رشته و پایه سقف مالی مورد نیاز
ب- نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته

ج- دارا بودن سوابق کاری مشابه
د- مدت پیش بینی انجام خدمات 12 ماه شمسی

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
تضمین معتبر به میزان 785/000/000 )هفتصد و هشتاد و پنج میلیون( ریال دارای حداقل 

3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
زمان ، محل و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

شرکت های متقاضی از تاریخ 95/1/25 تا پایان وقت اداری 95/1/31 با تقاضای کتبی 
و معرفی نماینده برای دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ اسناد به دفتر فنی و امور 

قراردادهای شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس فوق الذکر مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 8 صبح چهارشنبه 95/2/15 خواهد بود.

مکان تحویل اسناد: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی ، دفتر حراست و امور محرمانه
تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها:

 چهارشنبه 95/2/15 ساعت 10 صبح در محل دفتر فنی و امور قراردادها شرکت آب منطقه ای
خراسان جنوبی خواهد بود. 

مدارک الزم برای دریافت اسناد: 
الف- فیش واریزی به مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال که باید به حساب سیبا شماره 
2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی واریز و مبلغ 45/000 )چهل و پنج هزار( ریال بابت ارزش افزوده به شماره حساب 
سپهر بانک صادرات به شماره 2195082001008 به نام شرکت آب منطقه ای واریز )کلیه 
 حساب ها از طریق کارت های عضو شتاب در محل آب منطقه ای قابل پرداخت می باشد( 

و رسید آن هنگام دریافت اسناد به دفتر فنی و امور قراردادهای شرکت تحویل گردد.
ب: ارائه معرفی نامه کتبی به همراه کارت شناسایی معتبر

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

    به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه معصومه بهشتی
)همسر مرحوم حسین صغیری(

 امروز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 2.45 الی 3.45 بعدازظهر
در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد
 حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: صغیری،کامکار، بهشتی و سایر بستگان
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معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامكی شامل پیامك های تبلیغاتی و اطالع رسانی و بازی و سرگرمی خبر داد.به 
گزارش ایرنا، عباسی شاهكوه گفت: اپراتورها باید در همه پیامك های ارسال شده و در صورت فعال سازی خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامكی از سوی مشتركان، هزینه 
خدمات و شیوه غیرفعال سازی را اعالم كنند.در صورت درخواست مشترك برای غیرفعال كردن خدمات، این خدمات باید حداكثر تا 24 ساعت قطع شود.

خدماتارزشافزودهپیامكیساماندهیمیشود بیماران خاص تا پایان فروردین
 یک دفترچه ای می شوند 

كسانی كه  گفت:  رفاه  وزارت  اجتماعی  امور  معان 
با  بیماری  و  هستند  درمانی  بیمه  دفترچه   2 دارای 
شرایط خاص دارند؛ باید تا پایان فروردین یكی از دو 
میدری،  فارس،  به گزارش  كنند.  انتخاب  را  دفترچه 
بیمه  از سوی  اتفاق  این  كه  در صورتی  كرد:  اظهار 
دو  این  از  یكی  بیمه   سازمان  نشود  انجام  شدگان 

دفترچه را حذف خواهد كرد.

وام ازدواج افزایش یافت

جوانان  ازدواج  وام  سقف  ملت  وكالی  تصویب  با 
تومان  میلیون   ۱۰ به   ۳ از  زوجین  از  یك  هر  برای 
با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش یافت. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما،  بانك مركزی موظف است 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را به نحوی 
مدیریت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در 

پایان هر ماه كمتر از ۵۰ هزار نفر باشد.

اجرای طرح جریمه مشموالن غایب 
با ابالغ الیحه قانون بودجه سال 95

ایرنا- سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم كرد: 
متقاضیان طرح جریمه مشموالن غایب كه سال 94 
درخواست خود را ثبت كرده اند و نسبت به پرداخت مبلغ 
جریمه اقدام نكرده اند، باید منتظر ابالغ الیحه قانون 
بودجه سال 9۵ باشند. سازمان وظیفه عمومی ناجا در 
اطالعیه ای آورده است، مقررات جریمه در نظر گرفته 
شده برای تعیین تكلیف وضعیت خدمتی مشمولینی است 

كه مدت غیبت آنان بیش از هشت سال بوده است.

ساخت و ساز مسکن از خرید سبقت گرفت 

ایسنا: آمارهای دریافت تسهیالت بانكی نشان می دهد 
به  تمایل  از  برای ساخت مسكن  تقاضا  در سال 94 
خرید آن بیشتر بوده است. بر اساس اطالعات دریافتی 
از بانك مركزی تقاضای تسهیالت مسكن در ۱۱ ماه 
سال 94 ساخت مسكن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
22 درصد رشد داشته اما تسهیالت خرید با كاهش 2۰ 

درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.

کاهش 60 درصدی قاچاق سوخت 
در سال 93   

 6۰ كاهش  از  كشور  وزیر  انتظامی  امنیتی  معاون 
درصدی قاچاق سوخت در سال 9۳ نسبت به سال 92 
خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری گفت: بر 
اساس گزارش های ارائه شده روزانه در سال 9۳ نسبت 
به سال 92 در مجموع انواع مواد سوختی ۵۰ میلیون 
لیتر كاهش مصرف سوخت داشته ایم و همچنین شاهد 
كاهش 6۰ درصدی قاچاق سوخت در سال 9۳ نسبت 
به سال 92 بوده ایم. وی استان های خراسان رضوی، 
عنوان  به  را  بلوچستان  و  و سیستان  خراسان جنوبی 
استان هایی كه بیشترین قاچاق سوخت در آن ها انجام 

می شود معرفی كرد .

اگر  گفت:  كشور،  سوخت  جایگاه داران  رئیس 
دولت یا مجلس می خواهد بنزین را گران كند 
بیاید یك قیمت مشخص اعالم كند، این رویه كه 
چند نرخی و پلكانی باشد به هیچ وجه قابلیت اجرا 
تسنیم  با  در گفتگو  بیژن حاج محمدرضا  ندارد. 

كردن  پلكانی  برای  مجلس  مصوبه  كرد:  اظهار 
قیمت بنزین بسیار عجیب و تأسف آور است. وی 
افزود: طبق پیگیری هایی كه انجام دادیم متوجه 
شدیم كه هیئت دولت نیز مخالفت خود را با این 
مصوبه به مجلس اعالم كرده و طبق نظرخواهی 

كه از وزارت نفت شده، وزارت نفت نیز به صورت 
مجزا مخالفت خود را اعالم كرده و ما نیز مخالفت 
كتبی و رسمی خود را با این مصوبه اعالم می 
پس  را  بنزین  نرخ  آمدیم  ما  افزود:  وی  كنیم. 
آزاد كردیم، كارت های  بسیار  از مراحل  از گذر 

سوخت جمع شد، اكنون دوباره مصوبه ای را ارائه 
داده اند كه باید از اول كارت سوخت تعریف شود 
و روالی كه دریای كار را به وزارت نفت تحمیل 
می كند؛ عمال بخش نفت را به همراه مردم با این 

مصوبه به آتش می كشند.

افزایشپلكانیقیمتبنزینقابلاجرانیست

سرانجام بعد از حدود هفت ماه از وعده توزیع كارت های 
و  از صدور  بانك ها  برخی  ایرانی،  اعتباری خرید كاالی 
توزیع این كارت ها خبر دادند. به گزارش ایسنا، كارت های 
اعتباری یكی از پرحاشیه ترین سیاست های بسته تسریع 
سوی  از  گذشته  سال  مهرماه  در  كه  اقتصادی  رونق 
رود  می  شمار  به  شد،  رونمایی  دولت  اقتصادی  مدیران 
به طوری كه دو سیاست اعتباری دیگر بانك مركزی در 
این رابطه یعنی وام 2۵ میلیون تومانی خودرو و همچنین 
تامین مالی كاالهای واسطه ای كمی با فاصله از یكدیگر 
از آبانماه سال قبل در دستور كار قرار گرفت، اما كارت 
های اعتباری با توجه به آماده نبودن زیرساختهای فنی 
و مالی و عدم هماهنگی بین سازمانهای ذیربط از جمله 
وزارت صنعت و بانك مركزی و وزارت رفاه مدتها طول 
كشید.  به هر حال با وجود تمامی تغییراتی كه طرح توزیع 
كارت های اعتباری در چند مرحله به همراه داشت، در 

نهایت همانطور كه چندی پیش وزیر صنعت، وعده داده 
بود، بانكها با توجه به درخواست های دریافت شده از سوی 
سازمانها نسبت به صدور این كارتها اقدام كردند و طلسم 
رابطه  در  گرچه  پرحاشیه شكست.  طرح  این  ماهه  چند 
با سازوكار نهایی اجرای طرح كارت های اعتباری هنوز 
اما  نشده،  ارائه  مربوطه  دستگاههای  از سوی  توضیحی 
آنطور كه اخیرا غزنوی- سخنگوی انجمن تولید كنندگان 
لوازم خانگی- در این رابطه توضیح داده است، سه گروه 
مشمول این طرح خواهند بود. اول، بازنشستگان صندوق 
بانك  افراد  این  برای  كه  هستند  كشوری  بازنشستگی 
بازنشستگان می توانند  انجام كار شده و  صادرات متولی 
با مراجعه مستقیم به بانك نسبت به ثبت نام و دریافت 
كارت های اعتباری اقدام كنند. دسته دوم مستمری بگیران 
تامین اجتماعی و دسته سوم، كاركنان آموزش و پرورش 
هستند كه برای این دو دسته به ترتیب بانك های رفاه 

كارگران و ملی متولی انجام كار شده اند كه اطالعات این 
افراد توسط بانك از سازمان های مربوطه اخذ می شود. در 
اعتباری  از شروع توزیع كارت های  حالی بانك صادرات 
بازنشستگان  اساس  براین  كه  داده  خبر  بازنشستگان  به 
صندوق بازنشستگی كشوری كه حقوق خود را از طریق 
شعب این بانك دریافت می كنند می توانند با مراجعه به 
وب سایت www.bsi.ir نسبت به تكمیل اطالعات مورد 
نیاز و اخذ كد رهگیری اقدام كرده و پس از دریافت پیامك 
از سوی بانك و نیز اعالم جهت دریافت كارت صادره و 
تكمیل پرونده خود همراه كارت ملی و تصویر آن به شعبه 
اعالم شده مراجعه كند. كارت های اعتباری با نرخ سود ۱2 
درصد و مدت بازپرداخت 24 ماهه و با ارائه  گواهی كسر از 
حقوق قابل پرداخت است. طبق قرار قبلی این كارتها برای 
خرید كاالهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می تواند 

تسهیالت را با سود ۱2 درصد بازپرداخت كند. 

قفل کارت های اعتباری شکست

  نظر دولت درباره رقم یارانه نقدی

 معاون پارلمانی سازمان مدیریت با بیان اینكه یارانه ماهیانه نقدی باید 2۰ هزار تومان باشد نه 4۵ هزار تومان، گفت: یارانه نقدی ۳۳ درصد معترضان 
برگشت. به گزارش مهر، علیرضا صالح افزود: براساس مصوبه مجلس، در سال 94 چهار و نیم میلیون نفر از دهك های پردرآمد كشور شناسایی و از 
پرداخت یارانه حذف شدند كه یك و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض كردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد. وی گفت: 
چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهك پر درآمد كشور قانونی شود دولت امكان شناسایی آنها را 
نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. وی تصریح كرد: دولت قادر به شناسایی سه دهك 
پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس الزم االجرا شود، اجرای این قانون با مشكل مواجه خواهد شد. 
صالح افزود: برای شناسایی سه دهك پر درآمد باید به حساب های شخصی بانكی مردم سركشی كرد كه دولت به 
هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا كنیم و این كار باعث ایجاد ناامنی 
در ثروت و حساب های شخصی بانكی مردم می شود. وی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تكمیل پایگاه اطالعاتی مؤدیان مالیاتی 
بود، هرچند كه این پایگاه به طور صد درصد اطالعاتش تكمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است. صالح با بیان اینكه دولت نمی 
خواهد در سال 9۵ افزایش قیمت و تعرفه ای را كه به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل كند، تصریح كرد: قانون هدفمندی یارانه ها تكالیفی را بر 

عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند كه دولت مجبور است آن را اجرا كند.

 حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات افزایش می یابد
 

قبیل  از  نمایندگان مجلس شورای اسالمی مقرر كردند حقوق گروه های مختلف 
امسال  بودجه  در  قضات  و  لشكری  و  كشوری  كاركنان  علمی،  هیئت  اعضای 
افزایش یابد. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  فارس، 
ادامه  در  و  پارلمان  چهارشنبه  روز  علنی  نشست 
تبصره  بودجه سال ۱۳9۵ كل كشور،  بررسی الیحه 
۱2 این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب 
رساندند. به موجب مصوبه مجلس شورای اسالمی، 
كاركنان  علمی،  هیئت  قبیل  از  حقوق بگیر  مختلف  گروه های  حقوق  افزایش 
تفاوت  كه  نحوی  به  دولت  توسط  جداگانه  به طور  قضات  و  لشكری  و  كشوری 
حقوق،  حكم  در  كشوری  خدمات  مدیریت  قانون   78 و   7۱ مواد  موضوع  تطبیق 

ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد.

یکدست؛بیصدا!
  ) ادامه از صفحه اول ( در این حوزه نیز مثل همه بخش ها، 
و  مدیران  و  ها  سازمان  ها،  ارگان  نهادها،  اگر 
مسئولیتی  حیطه  و  حوزه  به  فقط  متولّی  مسئوالن 
توجه،  از  عمدی،  یا  انگارانه  سهل  و  كنند  نگاه  خود 
سایر  به  دهی  خدمات  نیز  و  همكاری   مساعدت، 
همانی  وضع  نمایند،  خودداری  استانی  های   بخش 
می شود كه امروز ما در خراسان جنوبی شاهدش هستیم. 
این شرایط، در آستانه جهش های بزرگ و افق های چند 
ساله ای كه طرح های اجمالی و تفصیلی آنها مدّون و در 
پاره ای موارد در حال اجراست، چندان پذیرفتنی نیست. 
آنچه متأسفانه در حوزه اشتغال استان به چشم می آید، 
تالش های یك تنه مجموعه ای از مدیران و سازمان ها 
برای رفع این معضل و در عین حال موازی كاری و در 
 برخی موارد حتی خنثی سازی كارها از سوی مدیران یا 
اداره ای  یا  یا نهاد  سازمان های دیگر است. سازمانی 
فرصت، بستر و شرایطی برای استخدام اداری و یا اشتغال 
را فراهم می  یا كشاورزی  در حوزه خدمات و صنعت 
كند و ارگان، سازمان یا نهاد دیگری با گرفتن مصوبه 
ای از فالن شورا یا طرح برنامه ای یا حتی یك خط 
صورتجلسه در راستای یك تصمیم، همه آن را به كنار 
می راند. برای این موضوع هم می توان چاره اندیشی 
را  ها  داده  و  شرایط  و  داد  طرح  توان  می  هم  كرد، 
احترام گذاشت و  به تصمیم و مدیریت واحد  سنجید، 
بعد هم عمل كرد. وقتی مدیران مجموعه كار و امور 
این مشكل، دلسوزانه تالش   اشتغال استان برای رفع 
حوزه  در  هم  را  نسبی  مندی  رضایت  و  كنند  می 
بدست  كارگران(  چه  و  كارفرمایان  )چه  مختلف   های 
آورده اند ،آیا نمی توان و نمی باید به همیاری و همكاری 
سایر مدیران دل بست و امیدوار بود؟ این یك توقع واقع 
باز شدن  امید  به  كه  جوانانیست  همه  از سوی  بینانه 
درهای اشتغال، سال هاست به انتظار نشسته اند. باور 

كنید این جوانان، فرزندان خودمان هستند. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰9۳۰494۳8۳۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

انواعبرگههایترحیم/بانازلترینقیمت
اطالعرسانیخودرابهمابسپارید

ارسالsmsانبوهویژهمراسمتشییع،ترحیمو...درکوتاهترینزمانممكن
فقطبایکتماس09358461519

آدرس:بیرجند-خیابانجمهوریاسالمی-سهراهاسدی-جنبمصلی

فروشگـاه خواجـوی    چاپ وتکثیر
آبشیرینکنخانگی)نقدواقساط(
نصبوفیلتررایگان18ماهگارانتی
32421633-09155438760

 مخالف مجلس با حذف یارانه
 اقشار آسیب پذیر

فارس: موسوی نژاد عضو كمیسیون انرژی مجلس بابیان 
اینكه مجلس با حذف یارانه اقشار آسیب پذیر، مخالف 
است، گفت: دولت در هدفمندی یارانه ها یكی به نعل 
می زند، یكی به میخ و تناقض گویی های مسئوالن امر 
نشان می دهد كه دولت برنامه مدونی در این باره ندارد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

راستای  در  که  خوبی  اقدامات  از  تشکر  ضمن 
در  سرطانی  و  خاص  بیماران  مشکالت  تسهیل 
و  سالمت  خیرین  مجمع  کاش  شده  انجام  استان 
مرکز  اندازی  راه  برای  پزشکی  علوم  دانشگاه  یا 
به  توجه  با  کنند  فکری  استان  مرکز  در  ناباروری 
افزایش آمار زوج های نابارور در استان و مشکالت 
استان های به  آمد  و  رفت   ، مردم  گریبانگیر   مالی 

 دیگر و هزینه ها بسیار مشکل است. 
915....635
رو  رانندگی  راهنمایی  های  جریمه  بدونم  میخوام 
این قدر سنگین کردن و با کشورهای دیگه مقایسه 
می کنن میگن که هنوز پایینه. درآمد مردم رو چرا 
نگاه نمی کنن که کفاف زندگی عادیشون نمیشه...
935...199
نمی دانم معنی و مفهوم اِلمان در میدان توحید»درخت 
اندر قفس« و درختان میدان ابوذر »درخت قرارگرفته 
دانم  می  تنها  فقط  در شهرما چیست؟!  در سرکن« 
هایش  کاج  با  ایران  سبز  همیشه  شهر  به  شهرمان 
که در تمام فصول سال سر سبزند با مردمانی طبیعت 

دوست بنام و مشهور است.  
915...545
تمام  برای  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  به  باید 

کردن دسته قبض جریمه نمره 20 داد .
915...101
و  راهنمایی  بود  فرموده  که  عزیزی  خصوص  در 
رانندگی زیاد جریمه می کنه اخه برادر عزیز خالف 
ماموران  زحمات  از  ضمنا   . راحتی  همین  به  نکن 

تشکر می گردد .
915...315
های شهرشان  المان  از  انتظاری  چه  مردم شهرم  
که هیچ زیبایی و جلوه خاصی نداشتن دارن.عید که 
هیچ تمام شد .حد اقل واسه تلویزیون شهری آزادی 
که نمای الومینیومشم 6 ماهه داغونه فکری کنن.
915...088
بعد وسایل داخلش  اول ساختمان درست می کنن 
جوانان؛  ورزش  رییس  عزیززاده  آقای  جواب 
استادیوم درست نشده صندلی نصب کردید اینا بیت 

المال نیست تو این ادارها چه خبره؟
915...826
اجتماعی  تامین  استخدام  عزیز  دوست  سالم 
هوار  و  داد  میشن  پول  بی  وقتی  دیگه  یاهرجای 
بفکر  که  اونا  اند  شده  تعیین  پیش  از  وگرنه  دارن 

جیب من و شما نیستن
915...896
با سالم باتوجه به مصوبه جدید شورای شهر که می 
با  برسانند  عرش  به  فرش  از  را  شهرداری  خواهند 
گرفتن چند برابری  عوارض برای چهارشنبه بازار  !  
915...468
برخی کوچه های  برای  از شهرداری خواهشمندیم 

جمهوری که سطل آشغال ندارد.اقدام نمایید.
915...051
های  مکان  برای  فکری  مسئوالن  خواهشندیم 

تفریحی و ورزشی جوانان بکنند. با تشکر
915...143
که  صدا  و  سر  پر  مشاغل  خواهشمندیم  سالم  با 
آلودگی صوتی ایجاد می کنند و مزاحم ساکنان محل 
می باشند را به خارج از شهر انتقال دهید . مخصوصا 

مغازه های خیابان 15 خرداد. با تشکر
936...148
با سالم از مسئوالن خواهشمندم نمایشگاه های اتومبیل 
خیابان توحید که عده زیادی جلوی آن تجمع می کنند 
و گاهی جمع شدن ماشین ها در جلوی آن خیابان را هم 
بند می آورد را به جای دیگری انتقال دهند. مثال خیابان 
صیاد شیرازی برای نمایشگاه های اتومبیل مناسب تر 
است نسبت به خیابان توحید که عرض کمی هم دارد و 

ساکنان زیادی هم در آنجا زندگی می کنند.
915...147
سالم . حاال که کرایه های اتوبوس زیاد شده است لطفا 

به فکر خدمات رسانی بهتر نیز باشید. با تشکر
915...915

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما
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رگبار و رعدوبرق میهمان آسمان خراسان جنوبی
مهر- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در 24 ساعت آینده هوای خراسان جنوبی شاهد رگبار، رعد و برق و بارش تگرگ در ارتفاعات خواهد بود.علیرضا خندان رو
از وزش بادهای نسبتا شدید همراه با گرد و خاک خبر داد و گفت: برخی نقاط  شرقی استان مانند نهبندان، سربیشه، درمیان و حاجی آباد نیز با کاهش دید افقی روبه رو 

خواهند بود.وی با اشاره به میزان بارندگی ها در استان، بیان کرد: میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی 94  تاکنون در بیرجند 90 میلی متر بوده است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کاهش 
ماه  اردیبهشت  پایان  از  را  اینترنت  قیمت 
طرح،  این  اجرای  با  که  می کند  عملیاتی 
اینترنت بیش از 15 درصد برای کاربران، 
ارزان خواهد شد.به گزارش مهر، دسترسی 
اینترنت،  به  کیفیت  با  و  مطمئن  ارزان، 

و  اطالعات  فناوری  توسعه  در  اصلی  عوامل  جمله  از 
دلیل  همین  به  شود.  می  محسوب  کشورها  ارتباطات 
نیز نهادهای بین المللی در مقایسه شاخص های توسعه 
هر  در  را  باند  پهنای  قیمت  و  کیفیت  کشورها، سرعت، 

کشور مبنا قرار می دهند.
در کشور ما با وجود اینکه در اهداف اسناد باالدستی نظام، 
بر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار 
توسعه تاکید شده اما شواهد نشان می دهد که هنوز با 
آنچه که دسترسی ارزان و قیمت پایین در استفاده از این 
از  زیاد است و کاربران  فاصله  خدمات عنوان می شود، 

وضعیت قیمت اینترنت رضایت کامل ندارند.
و  سرعت  مقایسه  و  ایران  در  اینترنت  وضعیت  آخرین 
قیمت این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان که 
ارائه  مرجع  معروف ترین   - نت ایندکس  سایت  سوی  از 
آمار از سرعت و قیمت اینترنت در جهان - منتشر شده 
)اواخر سال گذشته( از رتبه 46 ایران در رده بندی قیمت 

اینترنت حکایت دارد.
دالر  به ازای  اینترنت  قیمت  از  ایندکس  نت  بندی  رتبه 
کشور   62 کاربران  که  اطالعاتی  و  ثانیه  بر  مگابیت  بر 
در اختیار این سایت گذاشته اند، ثبت  شده است؛ در این 
رتبه بندی  ارزان تر  اینترنت  ترتیب  به  رتبه بندی کشورها 
شده اند. ایران در این رتبه بندی در جایگاه 46 قرار داشته 
ایتالیا،  دارد؛  فاصله  رتبه بندی  انتهای  با  پله   16 تنها  و 
مکزیک،  و  ایران  از  باالتر  نیوزیلند  و  اسپانیا  عربستان، 
دارند.  قرار  ایران  از  پایین تر  کلمبیا  و  آرژانتین  فرانسه، 
 0.43 اینترنت  قیمت  با  بلغارستان  رتبه بندی  ابتدای  در 
در  اینترنت  ارزان ترین  لقب  ثانیه  بر  مگابیت  بر  دالر 
روسیه،  بلغارستان،  از  پس  است.  گرفته  خود  به  را  دنیا 
قرار  مجارستان  و  صهیونیستی  رژیم  رومانی،  اوکراین، 
دارند.در انتهای جدول رتبه بندی، آفریقای جنوبی به عنوان 
در  اینترنت  می شود.  شناخته  دنیا  اینترنت  گران ترین 
ثانیه 19.06 دالر  بر  مگابیت  به ازای هر  آفریقای جنوبی 
است. در این فهرست فیلیپین، اندونزی، مصر، مالزی و 
امارات به ترتیب باالتر از آفریقای جنوبی قرار گرفته اند. 

در 27 کشور ابتدایی این فهرست، قیمت اینترنت کمتر 
از سه دالر، یعنی حداقل نصف قیمت اینترنت در ایران 

است.

علل گرانی پهنای باند در ایران
 از نگاه مرکز پژوهش های مجلس

مرکز  نوین  های  فناوری  دفتر  رئیس  فقیهی  مهدی 
از  بررسی های صورت گرفته  به  پژوهش های مجلس 
ایران  در  اینترنت  قیمت  خصوص  در  مرکز  این  سوی 
اینترنت  قیمت  موضوع  گوید:  می  و  کند  می  اشاره 
کم  و  باند  پهنای  گرانفروشی  منظر  دو  از  آن  گرانی  و 
فروشی، در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار 
گرفته است و به نظر می رسد گرانی قیمت اینترنت به 
خارج  از  که  شود  می  مربوط  باند  پهنای  خریدن  گران 
کشور تامین می شود.وی با بیان اینکه شرکت ارتباطات 
زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت 
اضافه  کند  می  خریداری  المللی  بین  های  درگاه  از  را 
باند  پهنای  شود  می  باعث  مدت  بلند  قرارداد  این  کرد: 
به نرخ واقعی خود در گیت وی بین الملل به زیرساخت 
 stm1 لینک هر  اینکه  به  اشاره  با  نشود.فقیهی  واگذار 
پهنای باند در خارج از کشور حدود 800 دالر قیمت داده 
ارتباطات  که شرکت  است  درحالی  این  افزود:  می شود 
زیرساخت هر stm1 را در داخل کشور حدود 20 میلیون 
مرکز  نوین  فناوریهای  دفتر  فروشد.رئیس  می  تومان 
پهنای  قیمت  کاهش  حل  راه  تنها  مجلس،  پژوهشهای 
واگذاری  و  باند  پهنای  تامین  آزادسازی  را  اینترنت  باند 
و گفت: بخش  عنوان کرد  به بخش خصوصی  امر  این 
درگاههای  از  باند  پهنای  تامین  در  تواند  می  خصوصی 
خارجی اقدام کند و آن را در گیت وی کشور به شرکت 

ارتباطات زیرساخت بفروشد.
 این طرح سبب کاهش قیمت و کارآمدی انتقال پهنای 
باند به داخل کشور می شود و در نهایت شرکت ارتباطات 
می  توزیع  را  باند  پهنای  حاکمیت،  عنوان  به  زیرساخت 
خرید  قیمت  شود  اجرایی  طرح  این  اگر  گفت:  کند.وی 

پهنای باند کاهش یافته و در نهایت قیمت 
اینترنت مصرف کننده نهایی کاهش می 
پهنای  فروشی  کم  دیگر،  سوی  از  یابد. 
کاربران  هزینه  افزایش  به  منجر  که  باند 
می شود نیز باید از سوی رگوالتوری مورد 
نظارت قرار گیرد. این موضوع باعث می 
شود سرعت واقعی اینترنت با قیمت واقعی آن در اختیار 

مصرف کننده قرار گیرد.
احتساب  با  مجلس،  پژوهشهای  مرکز  گزارش  براساس 
ضریب اشتراک 8 که پهنای باند در سطح 3 شرکتهای 
به  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  از  پس  یعنی  اینترنتی، 
عنوان تامین کننده و پس از شرکتهای اصلی به عنوان 
معادل   stm1 یک  رسد،  می  فروش  به  کننده،  توزیع 
188 مگابیت اینترنت، حدود 25 برابر قیمت اولیه پهنای 
باند، برای مصرف کننده نهایی محاسبه می شود.در این 
شده  اشاره  نیز  افغانستان  در  اینترنت  قیمت  به  گزارش 
شرکتهای  از  را  باند  پهنای  که  کشور  این  در  که  است 
ایرانی و یا پاکستانی دریافت می کند، قیمت اینترنت به 

مراتب پایین تر از ایران است.

تعرفه خدمات ارتباطی بازنگری می شود

صادق عباسی شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی درخصوص وضعیت نرخ های ارتباطی 
از جمله اینترنت، تاکید کرد: نظام تعرفه گذاری خدمات 
موضوع  این  که  شد  خواهد  بازنگری  زودی  به  ارتباطی 
تمامی تعرفه های مربوط به تلفن ثابت، موبایل و اینترنت 
را شامل می شود. به این معنی که براساس یک چارچوب 
مشخص تمامی خدمات ارتباطی و اینترنتی تعرفه گذاری 
نظام  چارچوب  تدوین  برای  داد:  ادامه  شد.وی  خواهد 
تعرفه گذاری در راستای بازنگری تعرفه ها، نظرخواهی 
از کارشناسان این بخش صورت گرفته است و این طرح 
در مراحل نهایی قرار دارد و پیش نویس آن آماده ارائه به 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب است.

اینترنت ۱۵ درصد ارزان می شود

بر  اخیر  سال  دو  طی  ارتباطات  وزارت  که  آنجایی  از 
است،  کرده  تاکید  بارها  اینترنت  قیمت  کاهش  موضوع 
را برای مصرف کننده 20  باند  سال گذشته نرخ پهنای 
درصد کاهش داد که البته این کاهش قیمت، آنطور که 
این زمینه  نبود. در  باید برای کاربران خانگی محسوس 
تصمیم  از  دیگر  بار  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برای ارزان شدن قیمت اینترنت در کشور خبر داد و به 
مهر گفت: تا پایان اردیبهشت قیمت جدید اینترنت اعالم 
است. درصد   15 از  بیش  قیمت  کاهش  این  می شود. 
محمود واعظی در مورد برنامه وزارت ارتباطات و فناوری 
کاربران  مصرفی  اینترنت  قیمت  کاهش  برای  اطالعات 
با  ای  کمیته  اواخر سال 94  از  داشت:  اظهار  در کشور، 
رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  همکاری 
برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل 
شده است و تمامی تالش این است که مکانیزمی درنظر 
گرفته شود تا تعرفه اینترنت کاهش یابد.وی با بیان اینکه 
اوایل اردیبهشت ماه این کمیته، نتیجه بررسی و پیشنهاد 
کرد  خواهد  اعالم  اینترنت  تعرفه  کاهش  برای  را  خود 
برای  نهایی  نتیجه  که  کنیم  می  بینی  پیش  داد:  ادامه 
کاهش قیمت اینترنت تا پایان اردیبهشت ماه اعالم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: هنوز درصد 
نهایی کاهش قیمت اینترنت به دست نیامده است اما به 
طور قطع، این کاهش، کمتر از 15 درصد نخواهد بود. وزیر 
ارتباطات تاکید کرد: کاهش قیمت اینترنت را برای پهنای 
باند اینترنت و کل اینترنت مصرفی کاربران درنظر گرفته 
این طرح، به طور قطع کاربران  ایم و در صورت اجرای 

اینترنت موبایل نیز متوجه این تغییر قیمت خواهند شد.

  کاهش بیش از ۱۵ درصدی تعرفه؛

اینترنتاردیبهشتارزانمیشود

جوابیه ی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/21 در خصوص کمبود امکانات در روستای 
طریق  از  موضوع  رساند:  می  استحضار  به  ازمیغان 
فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی متولی پیگیری 
خواهد شد . الزم به ذکر است روستای مذکور به دلیل 
همکاری  و  مساعدت  نیازمند  آن  باالی  های  قابلیت 

بیشتر دستگاه های شهرستان طبس می باشد. 

جوابیه های مرکز آموزشی
 درمانی ولیعصر)عج( 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/14 در مورد کشیک نوروزی به استحضار 
می رساند: در تمامی ایام عید از ساعت 16-18 کلینیک 
و  بیماران  )عج( جواب گوی  ولیعصر  بیمارستان  ویژه 

مراجعین محترم بوده است. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مامایی  بخش  مشکل  خصوص  در   95/1/15 مورخ 
مامایی کارشناسان  ولیعصر)عج( در بخش  بیمارستان 
مامایی مشغول به کار می باشند و در هر شیفت حداقل 
 سه نفر نیروی با تجربه باالی 15 سال کشیک می باشد
و اگر دانشجوی مامایی به دلیل آموزشی بودن بیمارستان 
در شیفت جهت کار آموزی حضور دارد با حضور مربی 

و استاد می باشد .

 جوابیه های سازمان اتوبوسرانی 
بیرجند و حومه 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/23 به استحضار می رساند: فعالیت روزانه 
جاری  های  هزینه  مستلزم صرف  اتوبوسرانی  ناوگان 
شامل حقوق و دستمزد رانندگان ، خرید گازوئیل ، روغن 
و الستیک و... می باشد که یقینا می بایست تامین گردد 

تا سازمان اتوبوسرانی بتواند ارایه خدمات نماید. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/23 در خصوص افزایش 14 درصدی حقوق 
پرسنل  و  رانندگان  :تمامی  رساند  می  استحضار  به 
باشند که  قانون کار می  اتوبوسرانی مشمول  سازمان 
افزایش دستمزد کارگری 14 درصد می باشد و از اول 
فروردین ماه الزاما اجرا می گردد و 12 درصد مربوط به 

کارمندان دولت است. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/22 در خصوص قیمت قطعات  و نرخ حقوق 
به استحضار می رساند نرخ حقوق و دستمزد و بهای 
قطعات نسبت به سایر شهرها تفاوت چندانی ندارد ولی 
نرخ کرایه اتوبوس به نسبت بسیاری از شهرهای هم 

طراز پایین تر است.

آخرین وضعیت اینترنت در ایران و مقایسه سرعت و قیمت 
این پروتکل ارتباطی با سایر کشورهای جهان  از رتبه ۴۶ ایران 

در رده بندی قیمت اینترنت حکایت دارد.

چرا شهرداری یک قسمت خیابان الهیه بعد از شهرک 
بهزیستی را آسفالت نمی کند واقعا خنده دار است که در 
حد یک متر از خیابان را بدون آسفالت رها کرده اند فکر  

خودروهایی که از این مسیر تردد می کنند هم نیستند.
0915...654
با سالم. از مسئوالن خواهشمندم  به  ایستگاه سالمت 
واقع در بلوار پیامبر اعظم بیشتر رسیدگی کنند. زیرا مردم 
استقبال خوبی کرده اند و تقریبا این تنها مکان مناسب 
در شهر است که خانواده ها می توانند در آنجا ورزش 
کنند. در شب نور خیابان بسیار کم می باشد همچنین 
تقاضا داریم گشت های انتظامی به خصوص در شب 
بیشتر در آنجا حضور داشته باشند . کانالی که در نزدیکی 
خیابان سپیده قرار دارد نیز بهتر است حفاظ داشته باشد 
تا در تاریکی شب کودکان به داخل کانال سقوط نکنند 

و از حادثه ای جلوگیری شود. با تشکر
939...085

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 929/94 اجرایی تعداد 132 سهم مشاع از 13774 سهم از کل 41325 سهم ششدانگ 
5 قطعه بند مزروعی متصل بهم به پالک ثبتی 463 فرعی از 124 اصلی واقع در دشت چهکند بخش دو بیرجند متعلق   

به منظر سوداگر به مبلغ 19/800/000 ریال کارشناسی شده در قبال قسمتی از بدهی آقای رضا سرمدی به مبلغ 18/090/369 
ریال در حق آقای غالم غوث قاسمی و مبلغ 1/575/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 
95/2/8 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد 
مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2428/93 اجرایی 0/12 یک دانگ از ششدانگ پالک 4157/143 - اصلی بخش یک 
بیرجند به مساحت 208 مترمربع واقع در خیابان جمهوری اسالمی- نبش جمهوری 11 متعلق به آقای یحیی مرغی به مبلغ 
195/000/000 ریال در قبال بدهی آقای محمدرضا مرغی به مبلغ 191/339/545 ریال درحق بانک قوامین و مبلغ 2/500/000 
ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 95/2/12 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع 
شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 
14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد 

بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نهبندان

نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
قانون مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن 

صادر گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
قطعه مفروزه مزرعه سوقات  پالک 4- اصلی شهر نهبندان

قسمتی از پالک 41 فرعی از 4- اصلی بخش 5 نهبندان آقای رسول اردونی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 246/26 متر مربع 
خریداری شده )مع الواسطه( از آقای حسین دهقانی فرزند غالمحسین )مالک رسمی( به آدرس نهبندان کوی صاحب الزمان)عج(- 
محله داشخانه - خیابان قائم غربی 12 لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت، 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/26   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/11

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان 

آگهی مناقصه شماره 95/3

انجام امور پاسخگویی و  از نگهداری سایت های دیتا و  موضوع مناقصه: عبارت است 
پشتیبانی مشترکین تجاری شرکت مخابرات خراسان جنوبی طبق شرایط منظم به طرح 

قرارداد شرط تهیه اسناد:  کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال به حساب سیبا 
شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند. 

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/1/26 تا پایان وقت اداری 95/2/5 و تحویل اسناد پایان وقت اداری 
95/2/15 و بازگشایی پاکت ها 95/2/19

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 103/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک 
تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به 

نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان - شرکت مخابرات خراسان جنوبی - اتاق 

شماره 124 
تلفن تماس: 32424000 -056 فاکس: 056-32424004

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی انتظامی نهبندان 

  تاریخ انتشار: 95/1/26

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان نیروی انتظامی نهبندان مورخ 95/2/5 
راس ساعت 16 در محل نمازخانه ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی برگزار می گردد. 
لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در جلسه 
حضور یابند، ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیل شخصی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند نماینده تام 
االختیار خویش را با برگ وکالت معتبر معرفی نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 

غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: ارائه گزارش کار و عملکرد هیئت مدیره شرکت در یک ساله اخیر- اتخاذ تصمیم در 
مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید- اتخاذ تصمیم در مورد معاوضه زمین نهبندان با زمین معوض 

در بیرجند                                                                                                   هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند
 )سهامی خاص( به شماره ثبت 2971 و شناسه ملی 10980181476

خاص(  )سهامی  بیرجند  صنعتی  شهرک  خدماتی  شرکت  اول(  )نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
چهارشنبه 95/2/8 ساعت 11 صبح در محل بیرجند ، سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرک صنعتی 
بیرجند تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا 
چنانچه هر یک از سهامداران محترم بنا به دالیلی نتواند شخصا در جلسه حضور یابد با دادن وکالت کتبی به یکی 
دیگر از سهامداران حق رای خود را تفویض نماید. یادآوری می شود حداکثر آرای وکالتی هر سهامدار سه رای 
می باشد و همچنین هر یک از سهامداران ، اعم از نماینده سهامدار و یا خود سهامدار حتما بایستی معرفی نامه 

رسمی برای حضور در جلسه را داشته باشند.
دستور جلسه: طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- طرح و 

تصویب آب و فاضالب بها و حق نگهداری- طرح و تصویب آیین نامه های مالی، معامالتی و استخدامی
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند
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تسنیم- دریاچه فامور)پریشان( یکی از زیباترین و بزرگترین دریاچه های آب شیرین خاورمیانه بوده است 
که در بخش جره و باالده شهرستان کازرون قرار دارد که کارشناسان بر این باورند که خشکسالی و 
برداشت بی رویه و غیر اصولی آب از مهمترین دالیل خشک شدن این مکان می باشد. 

فناوری

وسعت دنیای اینترنت چقدر است؟
شلوغ  بسیار  فضاهای  از  یکی  اینترنت  شک  بدون 
به Internet Live State، یک  با توجه  است. 
وب سایت بین المللی آمار، در هر ثانیه حدود ۶۰۰۰ 
توییت ارسال می شود؛ بیش از ۴۰۰۰۰ جستجو در 
ایمیل  از ۲ میلیون  گوکل صورت می گیرد و بیش 
ارسال می شود.اما این آمار تنها به این اندازه از وب 
اشاره می کند. در سپتامبر سال ۲۰۱۴، یک میلیارد 
وب سایت بر روی اینترنت وجود داشته و این تعداد 
لحظه به لحظه در نوسان بوده و برخی از این وب 
متولد  هم  زیادی  تعداد  و  اند  شده  حذف  ها  سایت 
شدند. این آمار به طور مداوم در حال تغییر هستند. 

در یک مطالعه ی نامتعارف، یک هکر ناشناس اندازه 
ی اینترنت را با شمارش تعداد آی پی هایی )پروتکل 

گیری  اندازه  شدند،  می  استفاده  که  اینترنت(  های 
کرد. هر دستگاه آنالینی حداقل یک آدرس آی پی 
دارد. با توجه به این تخمینی که این هکر زده است، 
سال  در  استفاده  مورد  پی  آی  آدرس  میلیارد   ۱.۳

۲۰۱۲ وجود داشته است.
وسعت فیزیکی اینترنت

اگر با بیت و بایت ارتباط برقرار نمی کنید و تاحدودی 
انتزاعی به نظر می رسد نگران نباشید چراکه در سال 
۲۰۱۵ محققان تالش کردند که اندازه ی اینترنت را 

به زبان فیزیکی بیان کنند.  
وب،  کل  چاپ  برای  که  اند  زده  تخمین  محققان 
ایجاد کاغذ  برای  را  آمازون  از جنگل  باید ۲ درصد 
فرضیات  مطالعه  این  در  کنند.  استفاده  نیاز  مورد 
زیادی در نظر گرفته شده است به طور مثال مقدار 
نیاز  متوسطی  وب  هر صفحه ی  برای  که  کاغذی 
فرض،  این  با  است.   A4 کاغذ  صفحه   ۳۰ است، 
برای چاپ یک هارد کپی از متن موجود در اینترنت 
یک  گزارش  به  است.  نیاز  کاغذ   ۱.۳۶×۱۰^۱۱ به 
خبرنگار هم با توجه به تعداد صفحات وب موجود در 
جهان، برای چاپ تمامی اطالعات موجود در جهان 
است.البته الزم  نیاز  کاغذ  میلیارد صفحه  به ۳۰۵.۵ 
به ذکر است که این مقادیری که ذکر شد فقط داده 

های متنی را شامل می شود.  

دکوراسیون قرمز تیره و دراماتیک

در دکوراسیون داخلی منزل، رنگ قرمز تیره رنگی تاثیر 
گذار، قدرتمند و دراماتیک محسوب می شود. جلوه و 
نمای این رنگ با پس زمینه ای از رنگ سفید کامل 
می شود و دکوراسیونی جذاب و متفاوت ایجاد می کند.

جلوه و نمای این رنگ با پس زمینه ای از رنگ سفید 
کامل می شود و دکوراسیونی جذاب و متفاوت ایجاد 
می کند. ترکیب این رنگ با دیوار های خاکستری و 
بتنی ترکیبی جالب توجه همراه با سبک صنعتی و مدرن 
ایجاد می کند. قرمز تیره به همراه آجرهای نمایان و 
ترکیب آن با سبک سنتی، محیطی گرم و دعوت کننده 
ایجاد می کند. به کار بردن این رنگ به عنوان عنصر 
انرژی بخش فضا و به صورت لکه های رنگی جلوه 
ایده ی  یا مبلمان منزل  از دیوار  گر شده در قسمتی 
مناسبی برای طراحی داخلی خانه می باشد.  در این 
قسمت نمونه هایی از دکوراسیون منزل با رنگ قرمز 

تیره آورده شده است. 

دکوراسیون 

ایرانگردی

این مقاله به کوشش استاد مهدی رفیعی تهیه شده است.

دانش و حکمت المع:
راه یافتن به علم  و اطالع و آگاهی از میزان تحصیل و 
وقوف و تبحر او در دانش و فن، از راه دقت در غزل های 
او میسر است. از مقدمۀ فاضالنه ایی که المع به دیوان 
خود نگاشته و از اصطالح های گوناگون دانش و فن 
که در طول دیوان بارها به کار داشته، می توان دانست 
که این گوینده از دانش های صرف و نحو و اشتقاق و 
بدیع و معانی و بیان و فلسفه و کالم و حدیث و نجوم 
و موسیقی و استیفاء بی بهره نبوده، بلکه در بعضی از 
آنها تبحر و وقوف داشته است. در چند قصیده و قطعه 
بیت های عربی ساخته، در قسمت توحید ونعت و منقبت 
از مضمون و مفاد آیه های قرآن کریم و حدیث و خبر 
استفاده های بسیار کرده است. میل به ملمع گویی که 
در او دیده می شود از وقوف، بلکه تبحر او در عربیت و 

صرف و نحو و بدیع و بیان عربی سرچشمه می گیرد.
خزائن االسرار:

المع نام دیوان خود را »خزائن االسرار« نهاده که برگرفته 
از »مخزن االسرار« حکیم نظامی است. مطلع دیوان وی 

با شعر:

مضمون شعری المع
به  دعوت  و  موعظه  مضمون غزل های وی حکمت، 
ترک تعلّقات دنیایی و بیان عشق الهی است. قهر نفس 
او و دوری از هوای نفس، قهری و معمولی نیست. المع 
در مقام سرکوبی نفس از مرحله عادت ومعمولی پا را 
فراتر نهاده و قناعت را آفت طریقت شمرده و توقف در 

وادی ترک تعلقات راحجاب راه سالک می داند. 

بیان عشق و اشتیاق و شکایت هجران و توصیف جمال 
و کمال و لطف و عنایت و قهر و عتاب معشوق با الهام 
، جامی و  بزرگی چون سعدی، حافظ  از غزل سرایان 

صائب، موضوع غزلیات المع را تشکیل می دهد. 

دل، چه  از  برخاسته  و  پخته  است  شعر المع، شعری 
آنگاه که زبان به انتقاد می گشاید و از روزگار ظلم و 
ظالمان و محرومّیت محرومان و فساد مفسده جویان 
فریاد بر می آورد و چه آن زمانی که خالصانه خدا را 
ستایش می کند و رسولش را مدح می گوید و سر نیاز 

بر آستان بی نیاز او می ساید: 

سلوک  از  حکایت  المع  ها  غزل  از  بعضی  مضمون 
های  آلودگی  شاعراز  این  تعلق  ترک  و  درویشی  و 
این  طریق  از  توان   می  و  دارد  دنیایی  و  ظاهری 
گونه سخنان او به طریقت معنوی او و صفای باطن 
که  چنان  یافت. المع  راه  او  اندیشۀ  و  نیت  پاکی  و 
از سخن و اندیشه های منظوم او بر می آید مردی 

خلیق و شاعری پاک دل و پاکیزه خوی است. 
عفت کالم دارد و سخن را پیوسته به موعظت و پند 

و اندرز و تنزیه و تجرید می آراید.
و  ظاهری  های  بستگی  قطع  و  دنیا  تعلق  ترک 
تجرید و تفرد از پیوستن و دل بستن به جلوه های 

فریبندۀ حیات موضوع و مضمون سخن اوست.
و وزن و قافیه و تعبیر و ترکیب و تشبیه و استعاره 
استخدام  در  را  همه  گرایی،  بدیع  و  گری  و صنعت 
حیات  آموز  عبرت  پایان  و  حال جهان  حقیقت  بیان 
از  اعتبار  و  آفریدگار  آفرینش  مقصود  و  انسان 

گذشت روزگار دارد. 

آرامگاه:
و گرانمایه در سال ۱۱۴۱ هجری  ارجمند  این شاعر   
قمری در حدود شصت و پنج سالگی بدرود حیات گفته 
و در زادگاهش، روستای درمیان به خاک سپرده شده 

است.

منابع

عبدالکریم  بن  محمدرفیع   ( المع  1-دیوان 
رفیعی-  محمود  دکتر  کوشش  به  درمیانی( 
دکتر مظاهر مصّفا. 1365، تهران، ناشر دکتر 

محمود رفیعی

تألیف  فورگ،  به  اشاراتی  با  نامه  2-درمیان 
نجاتی،  بهنار  رفیعی،  مهدی  شاطری،  مفید 

1394، بیرجند، چهار درخت  

میرزا محمد رفیع خان اول متخلص به المع

بسم ا... الرحمن الرحیم
عقده گشایندۀ امید و بیم

فاتحۀ نامۀ نو و کهن
انجمن آرای فضای سخن

آغاز می شود که در مخزن االسرار به قرار زیر 
است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم

فاتحۀ فکرت و ختم ُسُخن
نام خدای است برو ختم کن

هر که را کنج قناعت باشد او درویش نیست 
عافیت مر مرد قانع را زکم یا بیش نیست

تا به کی در وادی دنیا گذشتن مانده ای
ساحت از خود گذشتن یک دو گامی بیش نیست

تا آنجا که می گوید:
گر کسی از دیدۀ عبرت دمی سازد نظر 

در حالوت های دنیا، نوش غیر از نیش نیست

شاه حسنت را ز ناز و غمزه بس باشد سپاه
ملک دل ها را مسخر می کند از یک نگاه

هر شب از سودای هجران چون شود تاریک دل
در شبستان خیالت بر فروزم شمع آه

روشنایی نیست در بزم پریشان خاطران
روزگار زلف باشد از پریشانی سیاه

اشک چشم فرقتم از دل برآرد بار غم
از زمین بی آب تا باشد کجا روید گیاه

می توان زافتادگی اندر جهان شد سربلند
خاک ره شد گردباد و بر فلک ساید کاله

شهسوار غمزه ات تا می کند پا در رکاب 
می رباید گوی دل ها را به چوگان نگاه

حسن دل جویت به یغما برده از من عقل و دین
اشک سرخ و رنگ زرد من در آن باشد گواه

المع از بیداد هجران رو به کوی وصل کرد
از جفای هجر سوی وصل می آرد پناه

تا هوای سر زلف تو شده رهبر ما
تار مویی بود از ضعف جنون پیکر ما  

نیستی مایۀ ما چون شده معمار قضا
طرح اقلیم فنا کرده ز خاکسترما 

از نواهای فغان خیز که ازدل خیزد
تار قانون فغان گشته صدا در سر ما 

بس که آزرده ز تاب و تپش دهر بود
همچو مرغ قفسی آمده دل در بر ما

مرغ آتش نفس دشت تأسف شده ایم
 شعلۀ آه شود حرکت بال و پر ما 

آتش واماندۀ صحرای غمیم
تا نظر باز کنی مرده هم این اخگر ما

والی مملکت زاویۀ تجریدیم
که جز از ترک عالیق نبود افسر ما

دیده از اشک زند آب و به مژگان روبد
تا که شایستۀ پای تو شود منظر ما

»المعا« کشتی امید به گرداب زدیم 
یعنی از موج قضا چاره نشد لنگر ما

شادی ده و غم کارم، روحم به شراب اندر 
بی کارم و در کارم، چون پا به رکاب اندر

پیدایم و مفقودم، معدومم  و موجودم
نابودم و هم بودم، موجم به سراب اندر

گریانم و خندانم، خاموشم و ناالنم
پادار و هراسانم، چون شمع به تاب اندر

ویرانم و آبادم، برجایم و بر بادم
دل تنگم و دل شادم، بودم به حباب اندر

پیدایم و پنهانم، پوشیده و عریانم
سنگین دل وتابانم، چون شیشه آب اندر

می سوزم و می سازم، می گیرم و می بازم
جان سوزم و دم سازم، سوزم به شهاب اندر

در جایم و بی جایم، پا دارم و بی پایم
بی موقع و خوانایم، سهوم به کتاب اندر

در جوشم و مدهوشم، با نیشم و بی نوشم
گویایم و خاموشم، چون خون به کباب اندر

من المع و دیجورم، تابنده و مستورم
فیاضم و مقهورم، چون خور به سحاب اندر

اینجا ونیز ایران است!
از  یکی  نام  سراخیه 
خوزستان  روستای 
از  که  روستایی  است 
میگذرد  آن آب  وسط 
عبور  قایق  با  مردم  و 
و مرور می کنند. اینجا 
البته  است  ایران  ونیز 
به جز آب هیچ شباهت دیگری به ونیز ندارد.این روستا 
در نزدیکی تاالب شادگان در بخش خنافره، دهستان 
ناصری، شادگان واقع شده است و به عنوان یکی از 
معرفی  خوزستان  گردشگری  جاذبه  دارای  روستاهای 
از  یکی  سنتی،  بافتی  با  سراخیه  روستای  شده است. 

روستاهای قابل مطالعه در استان خوزستان است. 

  3 2236030   09151605216
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فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98
09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

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

شماره 3481                         طراح: نسرین کاری
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ديد  را  جواني  گذشت.  مي  راهي  از  شيوانا  روزي 
كه تكه اي چوب در دست گرفته و با آن بر سطح 
آب جويبار مي كوبد. شيوانا كنار جوان نشست و از 
چوب با  گرفته  و  مكدر  چنين  اين  »چرا  پرسيد:   او 

بر آب مي كوبي!
جوان آهي كشيد و گفت: »من ذوق شعر دارم و هر 
زمان كه بيكار مي شوم شعر مي سرايم. اما امروز در 
مدرسه همه مرا به خاطر شعر گفتن مسخره كردند 
و مدير مدرسه به من گفت كه چوب زدن بر سطح 

آب بهتر از شعر گفتن است. 
دارم  دهم  انجام  بهتري  كار  كه  اين  براي  هم   من 

بر سطح آب مي كوبم!«
كشيد  جوان  شانه  بر  دستي  و  كرد  تبسمي  شيوانا 
شد  خيره  سرش  باالي  درخت  سوي  به  سپس  و 
گفت:  و  داد  جوان  نشان  را  خوان  آواز  اي  پرنده  و 
آواز  جويبار  و  درخت  يا  و  تو  و  من  براي  »پرنده 
كه  اين  براي  فقط  خواند  مي  آواز  او  خواند.  نمي 
كه  نيست  كسي  هم  واقعي  شاعر  آيد.  مي  آوازش 
بخواند  شعر  ها  آن  رضايت  جلب  و  ديگران  براي 
يا نخواند!« جوان دست از اين كار بيهوده برداشت 
و مدتي به چشمان شيوانا خيره شد و آن گاه انگار 
چيزي دريافته باشد چوب را دوباره بر سطح آب زد 
و شعري با مضمون زيبايي چوب زدن بر آب سرود!!

نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی
 بلکه فقط باید سعی کنی

 خسته آور نباشی

تمام افکار خود را روی کاری که دارید انجام
می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید

 تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.

این گلشن دهر عاقبت گلخن شد
هر دوست که بود جز خدا دشمن شد
جز مهر خدای هرچه در دل کشتم
حاصل اندوه و دانه صد خرمن شد

ما ندرتًا دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، 
درحالیکه پیوسته در اندیشۀ 
چیزهایی هستیم که نداریم.

دوست داشتن انسان ها 
به معنای دوست داشتن خود
 به اندازه ی دیگری است. 

استرس چيزی است كه همه ی ما روزانه با آن سر و كار 
داريم. برای اداره ی يک كسب و كار موفق، بايد نقش های 
زيادی بر عهده گرفت و كار های زيادی را به انجام رساند، 
اين نقش ها و كار ها را بايد در كسری از ثانيه عوض كرد و 

در هر زمان پتانسيل انجام چند كار با هم را داشت.
به همين دليل استرس آنقدر با زندگی روزمره ی ما گره 
خورده است كه اصطالح »مديريت استرس«، اين روزها 

به اصطالح شناخته شده ای تبديل شده است.
»استرس يک واكنش روانی و فيزيكی طبيعی نسبت به 
فشار های روزافزون زندگی است«. مسئولين اين كلينيک 
درباره ی ساز و كار استرس نيز توضيح می دهند احساسی 
كه ما هنگام تجربه ی اين واكنش داريم ناشی از سيستم 
برای  و  گيرد  می  شكل  ما  مغز  در  كه  است  اخطاری 

محافظت از ما طراحی شده است.
ترشح  برای  كند  می  شناسايی  را  تهديدی  مغز  »وقتی 
انبوهی هورمون به بدن سيگنال می فرستد تا قابليت شما 
برای واكنش نشان دادن به آن تهديد را به حداكثر برساند. 

به اين می گويند پاسخ جنگ يا گريز«. 
به شمار می  زندگی  از  استرس بخشی طبيعی  اينكه  با 
با آن به زندگی  رود، هيچ كس نمی تواند در درازمدت 
خود ادامه دهد، چرا كه هم به سالمت جسمانی و هم 
به تمركز فرد آسيب جدی وارد می كند. به همين دليل 
و  زندگی  روی  بر  آن  تأثير  كاهش  برای  بايد  كه  است 

كسب و كار خود راهی بيابيد؛ در غير اين صورت با تبعات 
آن مواجه خواهيد شد. دكتر جوئل لوی و ميشل لوی، به  
۷ استراتژی رسيده اند كه به افزايش انعطاف پذيری و 
مقاومت در برابر استرس كمک می كنند. اين ۷ استراتژی 

را در ادامه خواهيد خواند.

۱- برقراری تعامالت سنجیده را تمرین کنید
ممكن  راحت  خيلی  ديگران،  با  كردن  صحبت  هنگام 
است ذهن شما درگير افكار درونی خودتان شود. تعامالت 
سنجيده يعنی هنگام صحبت كردن با هر كسی، قابليت 

»ماندن در لحظه« را در خود پرورش دهيد. 
روی شخصی كه با او صحبت می كنيد متمركز شويد، 

اين كار را تكرار و همان لحظه را تجربه كنيد.

۲- اجازه ندهید استرس شما انباشته شود
بدنتان به شما خواهد گفت به چه چيزی احتياج دارد و 
تنها زمانی عملكرد صحيح خود را در پيش می گيرد كه 
تسكين الزم را برای آن فراهم كرده باشيد: هر كسی هنگام 
گرسنگی غذا می خورد و هنگام تشنگی آب می نوشد. اگر 
دردی در بدن خود احساس می كنيد، عالمت آزاردهنده آن 

را ناديده نگيريد. 
به دنبال راهی برای تسكين دادن آزردگی حاصل از آن 

باشيد. حين كار كمی به خود استراحت بدهيد.

۳- به خودتان توجه کنید
روی  را  توجهتان  و  متوقف  را  كار  بار  چند  روز  در طول 
خودتان متمركز كنيد. از رايانه فاصله بگيريد و با تمرينی 
زندگی خودتان  به  را  تمركز خود  كوتاه،  ای  مراقبه  مثل 
جويای و هميشه  كنيد  زندگی  لحظه  در  داريد.   معطوف 

حال و روز خودتان باشيد.

۴- تنفس عمیق را تمرین کنید
تنفس عادی هر كسی در مواجهه با استرس ممكن است 
حالتی غير عادی و نامنظم به خود بگيرد. وقتی احساس 
هستيد، استرس  معرض  در  گرفتن  قرار  حال  در   كرديد 

نفس های عميق بكشيد. چشم های خود را ببنديد، ريه 
های خود را تا جايی كه جا دارد از هوا پر كنيد و سپس 
 اين هوا را به آرامی بيرون بدهيد. اين كار را در طول روز 

چند بار تكرار كنيد.

۵- مهربان تر باشید
با  دوستی  نوع  انسان  هر  مثل  زياد  احتمال  به  هم  شما 
مهربان  هم  خودتان  با  آيا  اما  هستيد.  مهربان  ديگران 
هستيد؟ به خودتان سخت نگيريد و اگر برای صرف ناهار به 
زمان بيشتری احتياج داريد اين فرصت را در اختيار خودتان 
قرار دهيد. يا مثاًل اگر امكان دارد يک روز بيشتر مرخصی 
دنيا  كار  محل  كردن  ترک  زودتر  ساعت  چند   بگيريد. 

را به آخر نمی رساند.
۶- محدوده ی تعادل خود را پیدا کنید

به دنبال اين باشيد كه ميان فرسودگی )چالش های بيش 
از حد( و از كار افتادگی )بی انگيزگی مفرط( نقطه ی تعادل 
خود را پيدا كنيد. اگر تنها با هدف كسب درآمد كار كنيد، در 
نهايت انگيزه ی خود را از دست خواهيد داد. از طرف ديگر 
اگر كارتان را دوست داشته باشيد، اما نتوانيد درآمد مورد نياز 
خود را كسب كنيد باز هم دچار بی انگيزگی خواهيد شد. بايد 
سعی كنيد محدوده ی تعادلی در اين بين برای خود بيابيد 

كه رضايت شما را نيز جلب كند.

۷- دقت کنید کار و زندگی تان هدفمند باشد
بيشترين  توانيد  می  كجا  شديد  متوجه  آنكه  محض  به 
اثرگذاری را داشته باشيد، هر كاری از دستتان بر می آيد 
مديريت  بمانيد.  وفادار  خود  اين هدف  به  تا  دهيد  انجام 
استرس محيط كار را يک شبه نمی توان فرا گرفت. بايد 
فرصت بيشتری به خودتان بدهيد و صبور باشيد. فقط اين 
را مد نظر داشته باشيد كه هميشه نمی توانيد اتفاقاتی كه 
واكنش خود  اما كنترل  كنيد،  را كنترل  افتد  برايتان می 
نسبت به اين اتفاقات و چگونگی دست و پنجه نرم كردن با 
اين موقعيت ها در دستان كسی جز خودتان نيست. از همه 
مهم تر اين است كه ياد بگيريد روی تنها چيزی كه هميشه 

كنترلش را داريد متمركز بمانيد: خودتان.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و به تكذيب دست زدند و هوسهای خويش را دنبال كردند و ]ولی[ هر كاری را ]آخر[ 
قراری است. سوره القمر، آيه 3

حدیث روز  

با هوای نفسانی خود مبارزه كن همانگونه كه با دشمنت مبارزه می كنی.
 امام باقر )ع(

سبک زندگی

چگونه استرس روزانه مان را کم کنیم؟

تغییرات  مهم بازاریابی در سال جدید

است  بزرگی  تحول  و  تغییر  میانه  در  بازاریابی  دنیای 
که امکان قرار گرفتن محتوا از طرف برندها در اختیار 
تغییرات  این  از جمله  ساده می کند،  بسیار  را  مخاطب 
می توان به سلطه موبایل بر تمامی جنبه های زندگی، 
ایجاد شکل های جدیدی از طرز بیان، خالقیت، ارتباطات 

نو و جدید و فرصت هایی در این رابطه اشاره کرد.
هرچند که استفاده از تبلیغات در فضاهای مختلف بسیار 
حساس تر از گذشته شده، اما تأثیرگذاری آن ها در هیچ 
دوره به این اندازه کم نبوده است. مصرف کننده هایی که 
با فناوری های مختلف مجهز شده اند، استراتژی هایی از 
از  برنامه های  از  تبلیغ، استفاده  قبیل مسدودکننده های 
برخی  از  اشتراک خدمات پخش  یا  و  پیش ضبط شده 
کانال های خاص، برای دور کردن و عدم مصرف این 
تبلیغات برای خود ایجاد کرده اند و از این طریق در حال 

انقالب کردن علیه تبلیغات سنتی هستند.
تعداد  اساس  بر  کمپین  یک  موفقیت  امروزه   اما 
اشتراک گذاری ها،  ها،  توئیت  باز  ها،  ها، الیک  توئیت 
مشترک شدن ها یا به عبارت دیگر تعامل با افراد مختلف 

در سطح شبکه های اجتماعی سنجیده می شود.
حجم محتوا در هر بار تولید و انتشار به مراتب رفته رفته 
انتشار مطالب  دفعات  تعداد  اما  و کمتر می شود،  کمتر 
)حتی مطالب دست اول(، به مرور بیشتر می شود و دلیل 
این موضوع هم این است حد و دامنه توجه مخاطب 
بازاریابان  امروزه  است.  یافتن  کاهش  حال  در  همواره 
خالق به منظور فائق آمدن بر این محدودیت به استفاده 
از فرمت های GIF یا ویدئوهای کوتاه در اینستاگرام و . 
. . روی آورده اند تا محتوایی بسیار کوتاه و البته باقدرت 
تا ضمن  تولید کنند  گسترش ویروسی بین مخاطبین 
جلب توجه مخاطبین با محدودیت زمانی بسیار باال، آن ها 

را به اشتراک گذاری این دسته از محتوا ترغیب کنند.

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

به چند نفر نیروی خانم
 برای کار در رستوران نیازمندیم.
32342233- 09363768902 

به یک منشی مسلط به کامپیوتر 
برای کار در شرکت نیازمندیم.
خیابان معلم- خیابان فردوسی 

خدمات پژوهشی حکمت
32432811

به یک همکار برای کار 
در کبابی نیازمندیم.

09155625828
به یک بازاریاب خانم با تجربه و با 
روابط عمومی باال برای کار در دفتر 
هفته نامه نیازمندیم. آدرس: سایت 
اداری 09155629298-32446204

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

شرکت پخش مواد غذایی معتبر
 برای تکمیل پرسنل

 با حقوق و مزایای مکفی
 نیاز به افراد واجد شرایط ذیل دارد:

بازاریاب حضوری با سابقه کار در اولویت
بازاریاب تلفنی با سابقه کار در اولویت

اپراتور یا کمک حسابدار )خانم( با سابقه 
کار در اولویت، مسئول مطالبات )بومی(

32320138 -09155611219    

مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان برای فعالیت های ذیل دعوت به همکاری می نماید:

آقا / خانمنیروی خدماتی و پذیرایی 1
آقامامور خرید و تدارکات 2
آقاآشپز ماهر3
آقاکمک آشپز4
آقانگهبان5
آقاپارکبان6

آدرس دفتر: تقاطع خیابان محالتی و مدرس - دفتر تاالر ایرانیان
تلفن: 32444220   ساعت مراجعه: 9 الی 11 صبح  و 6 الی 9 شب

شرکت شاهسوند پخش فراز
برای تکمیل کادر فروش خود در شهرهای استان خراسان جنوبی  
بازاریاب مرد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم استخدام می نماید. 

عالقه مندان از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت 
8 الی 12 به آدرس دفتر شرکت واقع در توحید 16- پالک 24 
مراجعه یا با شماره های 09155610365 و 32433398 تماس 

حاصل فرمایند. مزایا: حقوق ثابت قانون کار، بیمه تامین اجتماعی 
بهره وری هزینه ایاب و ذهاب

ضمنا افراد بومی مناطق و با تجربه کاری در اولویتند

به یک نفر خانم با مدرک لیسانس برای صندوقداری 
رستوران با حقوق مکفی نیازمندیم.   09155094025 

آدرس: خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

لباسشویی - کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 
60 هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

یک واحد آپارتمان با متراژ 75 متر واقع در خیابان 
نارنج برای معاوضه با واحد آپارتمانی در مشهد   
زمان تماس : ساعت 15 به بعد    09370088580

فروش یک باب مغازه لوازم 

و قطعات موبایل در خیابان

حکیم نزاری با کلیه امکانات

09156674069

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

فروش فوری کلیه وسایل 
سوپرمارکت به صورت توافقی 

09388933005

کارواش با 8 سال سابقه کار و موقعیت عالی 
به علت مهاجرت به صورت فوری زیر قیمت 
بازار به فروش می رسد.  09153221884

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

نصب، تعمیر، سرویس، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت( و کولرهای آبی

09155629331 -09195632840

کارت دانشجویی اینجانب محسن غریب 
فرزند محمدرضا به شماره 39300150 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
09364782506 - 2605 - 09157212359  

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

)اجاره- فروش(
کارواش یخ خشک به همراه 
کارواش آب واگذار می شود

اولین و آخرین کارواش یخ خشک در استان
فلکه قدس - نبش پاسداران ۲۰

متقاضیان محترم در صورت تمایل با 
شماره ۰9۱5۱64۲4۲۱ و در ساعت 
اداری با شماره های ۳۲۲۲799۲ 
۳۲۲۲864۰ تماس حاصل نمایند.

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852
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شهر خبر- نگهداری مواد غذایی به روش و شیوه ای درست در حفظ سالمت و مواد مغذی موجود در آنها نقشی اساسی 
دارد.  گوجه فرنگی به عنوان منبع غنی ویتامین C از ارزش باالیی برخوردار است که اگر آن را در فریزر نگهداری شود 
دیگر از ویتامین C و لیکوپن موجود در آن که عاملی در پیشگیری از ابتال به سرطان است خبری نخواهد بود.

اخبار ورزشی گوجه فرنگی را در فریزر نگهداری نکنید

 دوره های مربیگری درجه 3 و 2
 برگزار می شود

اولین دوره تئوری مربیگری درجه 3 و یک دوره تئوری 
مربیگری درجه 2 در سه ماهه نخست سال جاری 
برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان، دوره های تئوری مربیگری با هدف 
افراد متقاضیان ورود به عرصه مربیگری و  آموزش 
توسعه آموزش های وی ژه مربیان برگزار خواهد شد. 
 عالقه مندان به شرکت در دوره های تئوری مذکور

و  ورزش  ادارات  استان،  های  هیئت  به  توانند  می 
جوانان شهرستان ها مراجعه نمایند.

نگرانی چین از هم گروهی با ایران در 
مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال

»گائو هونگبو« که کمتر از دو هفته هدایت تیم ملی 
شدن  همگروه  از  گرفته،  عهده  بر  را  چین  فوتبال 
تیمش با ایران در مرحله نهایی رقابت های انتخابی 
جام جهانی 2018 روسیه ابراز نگرانی کرد. به گزارش 
ایرنا، وی اعالم کرد که مشکل بزرگ ما تیم ایران 
است و برابر این تیم کار سختی را پیش رو خواهیم 
داشت. به گفته وی، تیم ملی فوتبال ایران متشکل 
از گروهی از بازیکنان خوب و بعضا فوتبالیست هایی 
 با تجربه است که از کادر مربیگری خوبی نیز بهره
نهایی مرحله  کشی  قرعه  آیین  در  برد.   می 

که  روسیه   2018 جهانی  جام  انتخابی  های  رقابت 
ملی  تیم  برگزار شد  مالزی  پایتخت  در کواالالمپور 
تیم های  با  عنوان سرگروه  به  اول  گروه  در  ایران 
کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه همگروه 
خاتمه  از  پس  چین  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  شد. 
از  چینی  های  رسانه  با  وگو  گفت  در  مراسم  این 
فوتبال  ملی  تیم  از  هوا  شین  خبرگزاری  جمله 
کشورمان به عنوان یک رقیب قدر یاد کرد و افزود: 
ما دو وظیفه مهم داریم اینکه خود را برای دیدار با 
قدرتمند  تیم  با  رویارویی  برای  و سپس  ایران  تیم 

دیگر یعنی کره جنوبی آماده کنیم.

دیدار كره جنوبي مقابل ایران جزو بازیهاي 
دیدني مقدماتي جام جهاني از نگاه فیفا

از  گزارشي  در  )فیفا(  فوتبال  المللي  بین  فدراسیون 
تیم هاي حاضر در مرحله سوم مقدماتي جام جهاني 
سه  جزو  را  ایران  مقابل  جنوبي  کره  دیدار   2018
ایران  است.  کرده  معرفي  اي  گروه  دیدني  مسابقه 
و کره جنوبي در مسیر صعود به جام جهاني،  هنوز 
اند. تیم کره جنوبي حتي  طعم شکست را نچشیده 
یک گل هم نخورده است. این دو تیم بدون تردید 
صعود  براي  گروه  سهمیه  دو  کسب  اصلي  بخت 

مستقیم به جام جهاني را دارند.

پاستا چاق كننده است؟

سالمت نیوز: ایتالیایی ها صدها سال است که 
پاستا مصرف می کنند، اما با این حال همچنان 
نرخ چاقی شان پایین است. ایتالیایی ها به صورت 

سنتی برنامه غذایی را دنبال می کنند که سرشار 
از میوه، سبزیجات، غالت کامل، روغن زیتون، 
حبوبات، آجیل و مقداری گوشت قرمز و شیرینی 
ارزیابی کنید که پاستا  است. وقتی می خواهید 
غذایی چاق کننده است یا خیر باید نوع پاستایی 

بیاورید،  به حساب  نیز  را  کنید  می  استفاده  که 
مصرف  کنارش  که  چیزهایی  دیگر  همچنین 
می کنید. شاخص گلیسمی، برای ارزیابی تاثیر 
کار  به  خون  قند  افزایش سطح  روی  غذا  یک 
می رود. غذاهایی که شاخص گلیسمی باالیی 

دارند بالفاصله پس از استفاده قند خون را باال 
می برند. قند خون هرچقد باال تر برود انسولین 
بیشتری آزاد می شود. انسولین کمک می کند 
انرژی از خون به سلول های بدن برود و در آنجا 
باال  یا ذخیره شود.  تبدیل به سوخت شود و  یا 

رفتن قند خون و آزاد شدن زیاد انسولین بدن را 
تشویق به ذخیره چربی می کند. غذاهای سرشار 
از کربوهیدرات مانند شکر و نان سفید شاخص 
گلیسمی باالیی دارند. پاستا از آنجا که در درجه 
اول کربوهیدرات است، معموال به عنوان غذایی با 
شاخص گلیسمی باال شناخته می شود. با این حال 
پاستا نسبتا شاخص گلیسمی پایینی دارد. درست 
مانند هر غذای دیگری، از موارد اصلی که باید به 
ذهن بسپارید حجم وعده و آن چیزی است که 
کنارش می خورید است. حجم وعده پاستای خود 
را کم کنید و در عوض مقدار زیادی سبزیجات، 

پروتئین و چربی های سالم کنارش قرار دهید.

چرا كباب با سماق خورده میشود؟

سالمت نیوز: به افراد مبتال به کم خونی توصیه 
می شود که منابع غذایی حاوی آهن را با لبنیات 
دوغ  یا  ماست  با  را  کباب  مثاًل  نکنند  مصرف 
نخورند. برای افزایش ارزش تغذیه ای کباب بهتر 
است اگر آن را با نان میل می کنید،از نان سنگک 
که حاوی سبوس بسیار است، استفاده شود و اگر 
به  برنج  است  بهتر  میخورید،  برنج  با  را  کباب 
صورت کته طبخ شود. در کنار کباب مصرف پیاز 
خام، آب لیمو ترش، نارنج، سماق و سبزیجات 
ویتامین  دریافتی  میزان  افزایش  باعث  که  تازه 

C می شود توصیه می شود. بهتر است هنگام 
خوردن این غذای خوشمزه و لذیذ از یک ماده 
غذایی مصلح مانند سماق استفاده شود. مصرف 
سماق همراه کباب میزان چربی و کلسترول جذب 
شده از گوشت را به حداقل می رساند، همچنین 

به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی ای که دارد از 
عملکرد ترکیبات سرطان زا و رادیکال های آزادی 
که هنگام پخت غذا به خصوص در قسمت های 
سوخته ی آن ایجاد می شود، جلوگیری می کند. 
از دیگر مزیت های سماق می توان به خاصیت 

ضد میکروبی و ضد التهابی آن اشاره کرد. 

دالیل آب نشدن شکم چاق

سالمت نیوز: اگر مدت هاست که مراقب خورد و 

خوراک و تناسب اندام تان هستید، اما باز هم موفق 
نمی شوید چربی های شکم تان را آب کنید باید 
بدانید یک جای کار ایراد دارد، یعنی دالیلی وجود 
دارند که مانع از رسیدن شما به هدفتان می شوند. 
درست است که انجام فعالیت های سبک روزانه 

مانند گشت و گذار در پارک و باال و پایین رفتن 
از پله ها کمک کننده هستند، اما برای رسیدن 
بهترین نیستند.  کافی  واقعی  اندام  تناسب   به 
فعالیت های بدنی برای این کار انجام ورزش های 
استقامتی است. تمرینات استقامتی شامل تمرینات 
با شدت کم است که  و  ورزشی طوالنی مدت 
تنفس و ضربان قلب را باال می برند. از بین این 
ورزش های می توان به شنا، طناب زدن، دوچرخه 
سواری، دویدن نرم و غیره اشاره کرد. تمرینات 
افرادی  نیستند.  شما  هدف  مناسب  بدنسازی 
کالری  خوابند  می  شب   11 ساعت  از  بعد  که 
معرض  در  بیشتر  و  کنند  می  دریافت  بیشتری 
اضافه وزن قرار می گیرند. تمریناتی که حداقل 
 10 دقیقه و بدون وقفه انجام می شوند نیز جزو

ورزش های مناسب برای آب کردن چربی های 
شکم هستند. اگر در محیطی شلوغ و پرهیاهو 
دور کمرتان  اندازه  اینکه  احتمال  کنید،  زندگی 
افزایش یابد زیاد است. نخستین دلیل این مسئله 
عدم خواب درست به خاطر سر و صدای زیاد 
است. از آنجایی که احساس خستگی می کنید 
تحرک فرد کمتر شده و امکان اضافه وزن باال 
روی  بدی  تاثیر  نیز  دخانیات  رود. مصرف  می 
سوء اثرات  این  بین  در  دارد.  بدن   سالمتی 
اشاره کرد.  به تجمع چربی در شکم  توان  می 

البته ترک سیگار نیز باعث چاقی می شود.

پاستا چاق كننده است؟

سواری مزدا با 204 کیلومتر سرعت متوقف شد

رئیس پلیس راه استان از توقیف یک دستگاه خودروي سواری مزدا 3 که با 
سرعت غیر مجاز 204 کیلومتر در حرکت بود خبر داد. به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: تیم 
در  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام  »سربیشه«  راه  پلیس  سرعت  کنترل 
 204 سرعت  با  که   3 مزدا  سواري  دستگاه  یک  بیرجند   - سربیشه  محور 

کیلومتر در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند.
وی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه ساز خط قرمز پلیس راه است، 
مجاز   غیر  سبقت  و  »سرعت  ساز  حادثه  تخلفات   ارتکاب  علت  به  گفت: 
در  منفی  نمره   15 و  توقیف  مذکور  خودروي  نمایشی«  حرکات  انجام  و 
خودرو  قانون  اعمال  از  پس  که  شد  ثبت  خاطی  راننده  گواهینامه  سوابق 

روانه پارکینگ شد.

دستگیري شکارچي غیر مجاز در »بشرويه« 

فرمانده انتظامي شهرستان بشرویه از کشف دو الشه بز کوهي از شکارچیان غیر مجاز 
تیم  گفت:  علیپور  محمود  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر 
گشتي پاسگاه انتظامي نیگنان شهرستان بشرویه به همراه گشت محیط باني منطقه با 
دو دستگاه موتور تریل هنگام گشت زني به صورت پوششي در منطقه محمدآباد جهت 

مبارزه با شکار غیر مجاز به فردي مشکوک و وي را تحت مراقبت قرار دادند.
با  را  کوهي  بز  دو الشه  پلیس،  مراقبت  تحت  فرد  کردند  مشاهده  مأموران  گفت:  وي 
خود به منزل برد که با هماهنگي مقام قضایي و رعایت کلیه موازین شرعي و قانوني 
از منزل شکارچي  بازرسي  بازرسي شد. سرهنگ علیپور تصریح کرد: در  نامبرده  منزل 
غیرمجاز تعداد دو الشه بز کوهي، یک قبضه اسلحه شکاري فاقد مجوز، 16 عدد گلوله 
به  پرونده  تشکیل  با  متهم  که  شد  کشف  شکار  ملزومات  و  اقالم  تعدادي  و  شکاري 

دادسرا اعزام شد.

270گرم هروئین فشرده درمعده سوداگر مرگ کشف شد

گزارش  به  داد.  خبر  قاچاقچي  یک  ازمعده  فشرده  هروئین  گرم  کشف270  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
بازرسي  و  ایست  مأموران  گفت:  خبر  این  تشریح  در  شاهوردي  غالمرضا  سرهنگ  پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار 
»شهیدحسیني سهل آباد«هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه خودروي پژو405 مشکوک شدند و خودرو 
اما  نکردند  را مشاهده  مورد مشکوکي  از خودرو  بازرسي  در  مأموران  داد:  ادامه  متوقف کردند. وي  بازرسي  را جهت 
با توجه به حاالت رواني و استرس راننده خودرو احتمال حمل مواد به صورت بلعي از وي متصور بود که بالفاصله 
به آزمایشگاه جهت بررسي و کنترل اعزام شد. سرهنگ شاهوردي تصریح کرد: در بررسي هاي صورت گرفته؛270 
گرم هروئین فشرده به صورت جاساز بلع از معده سوداگر مرگ کشف و ضبط شد. وي خاطرنشان کرد: در این رابطه 
زندان شد. سرهنگ  روانه  قضایي  مقام  دستور  با  آنجا  از  و  دادسرا  راهي  پرونده  تشکیل  با  و  دستگیر  مرگ  سوداگر 
آباد هنگام کنترل محورهاي عبوري از چهار دستگاه  افزود: مأموران ایست و بازرسي شهیدحسیني سهل  شاهوردي 
خودرو 32کیلو و 500گرم حشیش و 16کیلو و 500 گرم تریاک کشف کردند و در این رابطه هفت متهم دستگیر و  

با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند.

           بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن

  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی   
  32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل
نصب و تعمیر انواع لباسشويی و کولر آبی در منزل

 32315776   09151643778 - شهرياری

نصب و تعمیر انواع لباسشويی

 و کولر آبی در منزل

 09151643778   32315776 

 شهرياری

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند 
  )یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر با بیش از 500 

خانواده بیمار صعب العالج ، از كار افتاده - بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت كمک های نقدی و غیرنقدی 

شما مردم خیرخواه،اعم از كاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذایی - پوشاک كمک جهیزیه - 

انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرين  ، موسسات خیريه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و دانشگاه

فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاريابی و ...  دعوت می شود ما را در اين کار خداپسندانه  همراهی نمايند.

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

آدرس : نبش غفاری 4    
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فروش ويژه کلنی زنبور عسل به تعداد محدود

تحويل از پنجشنبه 95/1/26 
6 قالب تا 10 قالب    

09153147797   

خريدار يخچال ويترينی و مغازه ای دست دوم
 و ضايعاتی شما -  09352192716  - حسینی



اعزام ۲۰ مداح به مساجد بیرجند
 برای برگزاری مراسم ایام اعتکاف

مهر- رئیس کانون مداحان بیرجند از اعزام ۲۰ مداح به 
مساجد بیرجند برای برگزاری مراسم های ایام اعتکاف 
برگزاری  به  مداحان  این  کرد:  بیان  داد. سروری  خبر 
مراسم دعا، مداحی در شب وفات حضرت زینب )س(  
و دیگر برنامه های مذهبی در جمع معتکفان می پرداند.

بیش از ۱۰۰۰ تن کاالی استاندارد 
از خراسان جنوبی صادر شد  

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان گفت: بیش 
از یک میلیون و ۵۰ هزار و ۵۵۴ کیلوگرم طی گواهینامه 
انطباق صادراتی در سال ۹۴ به افغانستان صادر شده 
است. مروی مقدم گفت: این محصوالت صادراتی شامل 
نخ خامه، فرش دستباف، خرمای زاهدی، ورق فوالدی 
گرم نوردیده، خرمای رطب و کشمش سبز قلمی است.

فروش مرزی فرآورده های نفتی به 
بیشترین میزان خود رسید

نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر   - ایرنا 
منطقه خراسان جنوبی گفت: فروش مرزی فرآورده های 
نفتی در این منطقه به بیشترین میزان خود در سالهای 
اخیر رسید. اصغری از فروش ۲۹ میلیون و 33۴ هزار 
لیتر نفت گاز در سال ۹۴ در قالب سه طرح کنترل باك و 
خروج کامیون با باك پر، خرده فروشی در بازارچه مرزی 
و فروش سوخت به مرزنشینان از مرز ماهیرود خبر داد.

بیش از ۷۰ بیمار توسط اورژانس هوایی 
استان امدادرسانی شدند

فوریت های  و  حوادث  مدیریت  مرکز  معاون  تسنیم- 
پزشکی با بیان اینکه بیشترین مأموریت های اورژانس 
از  داشت، گفت:  اختصاص  جاده ای  به حوادث  هوایی 
سال ۹3 تاکنون ۶۲ پرواز انجام و به ۷۸ بیمار در استان 
امدادرسانی شد.عباسی، گفت: برخی از بیماران افرادی 
بودند که در مناطق صعب العبور زندگی می کردند.وی 
گفت: اورژانس هوایی برای تمامی بیماران رایگان است.

نوسازی ناوگان فرسوده باری  

خراسان  پایانه های  و  نقل  و  حمل  مدیرکل  ناصح- 
جنوبی ناوگان باری استان را فرسوده توصیف کرد و 
گفت: ناوگان فرسوده باری نوسازی می شود.نصری با 
اشاره به نوسازی ۶۵ هزار دستگاه درکشور افزود: این 
دستگاه های باری با عمر باالی 3۵ سال و ظرفیت 1۰ 

تن  باید نوسازی شوند.

اجرای ۷۲ پروژه عمرانی از محل 
درآمد زکات در استان

کمیته  مردمی  مشارکت های  توسعه  معاون  حسینی 
امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴ 
هزار و ۵۰۰ اصله نهال در استان در طرح شجره به نفع 
محرومان پالك گذاری شد، گفت: در سال ۹۴ از محل 

درآمد زکات ۷۲ پروژه عمرانی اجرایی شد.

سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و 
نماز دانش آموزان برگزار می شود

جنوبی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  تسنیم- 
گفت: سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز 
دانش آموزان همزمان با سراسر کشور در استان برگزار 
می شود.المعی اظهار کرد: زمان برگزاری این مسابقات 

از ۲۶ فروردین ماه از ساعت ۸ تا 1۴ است.

تولید بیش از ۸۰۰ هزار قطعه مرغ سبز 
در خراسان جنوبی

اصغرزاده معاون سالمت دامپزشکی استان با اشاره به 
تولیدات مرغ سبز در سال ۹۴ در استان گفت: در سال 
گذشته ۸13 هزار قطعه مرغ در واحدهای تولید مرغ سبز 

استان تولید شده است. 

 خطر افشاي اطالعات با دانلود 
اپلیکیشن  های موبایلی

اطالعات  تبادل  و  تولید  فضاي  پلیس  ایسنا-رئیس 
فرماندهي انتظامي استان گفت: دارندگان گوشي هاي 
از  موبایلي  مختلف  اپلیکیشن هاي  دانلود  با  هوشمند 
خطر  در  را  خود  مختلف  فروشگاه هاي  و  سایت ها 
برای  کرد  توصیه  مي دهند.حسینی  قرار  جاسوسي 
فکر  اگر  کاربران  کالهبرداري  نوع  این  از  جلوگیري 
آنتي  دارد  وجود  شان  دستگاه  در  بدافزاري  مي کنند 

ویروسي را نصب کرده تا دستگاه را اسکن کند.

انعقاد تفاهم نامه برای صدور کارت 
اعتباری خرید کاال 

خراسان  کشوری  بازنشستگی  سازمان  عمومی  روابط 
خرید  اعتباری  کارت  صدور  منظور  به  گفت:  جنوبی 
 کاالی ایرانی برای بازنشستگان کشوری، تفاهم نامه ای 
فی مابین صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادارت 
منعقد شده است .بیرجندی افزود: بازنشستگان می توانند 
با مراجعه به سایت بانک صادارت ایران در سامانه تعیین 
شده ثبت نام نمایند. اعتبار این کارت 3 ماه بوده و هزینه 
صدور آن ۲۰ هزار ریال می باشد.وی آخرین مهلت ثبت 

نام برای این طرح را 31 فروردین ماه ۹۵ اعالم کرد. 

پارکینگ هاي طبقاتي خیابان منتظری 
احداث مي شود

گفت:  بیرجند  و شهرسازی شهرداری  عمران  معاون 
 پارکینگ هاي طبقاتي خیابان منتظری ۲۰ احداث مي شود.
عدل افزود: این پارکینگ در زمینی به مساحت 1۰۰۰ 
متر مربع و با زیربنای ۲1۶۰ مترمربع در دو سقف و 
با ظرفیت 13۸ خودرو احداث می گردد.وی ادامه داد: 
قرارداد این پروژه با هزینه ۹ میلیارد ریال  و پیش بینی  

زمانی 1۵ ماهه با پیمانکار منعقد گردیده است.

 یک هزارم فروش تولیدات 
در حفاظت محیط زیست هزینه شود 

نشستی  در  جنوبی  خراسان  زیست  حفاظت  مدیرکل 
با نمایندگان استان با اشاره به مفاد آیین نامه اجرایي 
بندهاي )ب(، )ج( و )د( ماده )۴۵( قانون وصول برخي 
معین   موارد  در  آن  مصرف  و  دولت  درآمدهاي  از 
معدني   و  صنعتي  واحدهاي  و  کارگاهها  کارخانجات، 
اظهار کرد: آنها موظفند یک در هزار فروش تولیدات و یا 
خدمات خود را در رابطه با امور مرتبط با حفاظت محیط 

زیست و کنترل آلودگي ها طبق مقررات هزینه نمایند.

کانون های فرهنگی تبلیغی بستر مناسبی 
برای اجرای اقتصاد مقاومتی است  

مهر- رئیس مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان 
مناسبی  تبلیغی، ظرفیت  فرهنگی  کانون های  گفت: 
برای بسترسازی اقتصاد مقاومتی است.ناظری، طراحی 
از  برنامه های فرهنگی برای ترغیب مردم به استفاده 
کاالی ایرانی و ایجاد انگیزه برای مشارکت آن ها در 
را در نقش  تولیدات محلی می تواند ظرفیت کانون ها 

  آفرینی برای اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی باالتر ببرد.
  پخش مستقیم دعای ندبه کشوری از 

شبکه یک در امامزاده حسین)ع( طبس

به  گفت:  طبس  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
مناسبت سالروز شکست آمریکای جنایتکار در صحرای 
طبس، قرائت دعای ندبه کشوری از شبکه یک سیما 
پخش می شود. احمدی گفت: این مراسم به طور زنده از 
شبکه یک پخش می شود که حجت االسالم تویسرکانی 
نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین سخنران 

و حیدرزاده مداح این محفل خواهند بود.

ارسال ۱۳۰ اثر از استان به دومین 
سوگواره منطقه ای »امام رئوف«

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد خراسان شمالی از 
ارسال 13۰ اثر از خراسان جنوبی به دبیرخانه دومین 
سوگواره منطقه ای »امام رئوف« در بجنورد خبر داد.
شیرازیان گفت: دومین سوگواره منطقه ای »امام رئوف« 
در چهار بخش عکس، خاطره نویسی، طراحی پوستر و 

دلنوشته برگزار می شود.

5۳6 هزار نفر در استان زیرپوشش
 بیمه سالمت هستند

فارس- مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی با بیان 
اینکه تا پایان سال گذشته ۷3 درصد از جمعیت استان 
زیرپوشش بیمه سالمت قرار گرفته اند، گفت: در این 
مدت ۵3۶ هزار نفر در استان زیرپوشش بیمه سالمت 
هستند.خوبان افزود: مجموع جمعیت بیمه شدگان بیمه 
سالمت در استان تا پایان سال گذشته نسبت به سال 

۹3 به میزان 3 درصد افزایش یافته است.

استان،  دارایی  و  اقتصاد  امور  کل  مدیر   مالیی- 
 انرژی های جدید مانند نور خورشید و باد را عامل جذب 
سرمایه گذار خارجی دانست و خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر ۷ فعال اقتصادی خارجی متقاضی سرمایه گذاری 
بخش  با  دولت  گفتگوی  شورای  در  رمضانی  هستند. 

خوشبختانه  افزود:  مطلب  این  بیان  با  استان  خصوصی 
از سال 13۸۵ تا اواخر سال گذشته توانستیم حدود ۴۴ 
 33 داد که  ادامه  میلیون دالر سرمایه جذب کنیم. وی 
از آن مربوط به سال گذشته می باشد. به  میلیون دالر 
میلیون دالر مصوب   ۷۷ در سال گذشته  رمضانی  گفته 
طبس،  شهرستان  سنگ  زغال  های  پروژه  که  شده 
شتر  پرورش  پروژه  و  خوسف  شهرستان  چدن  شمش 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  است.  بوده 

استان با حضور استاندار و متولیان اشتغال در استانداری 
بیان  با  هم  استاندار  خدمتگزار  ا..  وجه  که  شد  برگزار 
افزود:  دارد،  ای  ویژه  اهمیت  خصوصی  بخش  اینکه 
مالیاتی  های  معافیت  قوانین  از  خصوصی  بخش 
به  نبود  کارگشا  چنانچه  اگر  و  باشند  آگاه  استان  در 

استانداری ابالغ کنند.

واریز 3/5 میلیارد تومان به حساب 
مرزنشینان استان تا پایان ماه جاری

 ۲1 فروش  حاصل  تومان  میلیارد   3/۵ واریز  از  وی 
تاکید  و  داد  خبر  استان  مرزنشینان  سوخت  لیتر  میلیون 
کرد: لیست تمام خانواده های مرزنشینان به استانداری 

حسابشان  به  مبلغ  این  جاری  ماه  پایان  تا  شود  ابالغ 
واریز گردد. 

استاندار خواستار آن شد که تمام موفقیت ها و مشکالت 
بنگاه های اقتصادی و کارخانجات شهرك های صنعتی 
در  مشکالت  امکان  حد  در  تا  شود  ابالغ  شورا  این  به 

موفقیت  از  باید  کرد:  تاکید  خدمتگزار  شود.  رفع  استان 
نه  شود  استفاده  احسن  نحو  به  خصوصی  بخش  های 

اینکه مشکالت تازه ای برایشان به وجود آید.

عامل کاهش تولید سیاست های اشتباه 
پولی و مالی بانک مرکزی

کرد:  عنوان  نیز  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس   احتشام 

شورای  مجلس  فعلی  نمایندگان  از  اینکه  رغم  علی 
این  در  کدام  هیچ  متاسفانه  بود  شده  دعوت  اسالمی 
فعالیت  اهمیت  بر  تاکید  با  وی  نیافتند.  حضور  جلسه 
داد:  ادامه  پساتحریم،  دوران  در  خصوصی  بخش 
کند  می  کمک  جاری  سال  در  متعدد  جلسات  برگزاری 
بخش  های  فعالیت  ویژه  به  استان  های  ظرفیت  تا 

خصوصی دیده شود. 
بر  مشکالتی  اینکه  بیان  با  استان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
خاطرنشان  دارد،  وجود  خارجی  گذاری  سرمایه  راه  سر 
متاسفانه   ) بانکی  بین  مالی  )ارتباطات  سوئیفت  کرد: 
سرمایه  برای  را  مشکالتی  این  و  نشده  فعال  هنوز 
گذاران به وجود آورده است. احتشام عامل کاهش تولید 
و  دانست  مرکزی  بانک  مالی  و  پولی  های  سیاست  را 
تاکید کرد: هیئت های تجاری که به کشورهای خارجی 
سفر می کنند باید هدفمند باشند و تبادل دانش، فناوری 

و سرمایه گذاری کنند.
 

خراسان جنوبی میزبان هیئت تجاری 
جمهوری چک

وی از سفر هیئت تجاری جمهوری چک به استان خبر 
از  آینده  هفته  دوشنبه  تجاری  هیئت  این  گفت:  و  داد 
ظرفیت های معدنی، کشاورزی و خدماتی استان بازدید 
نمایندگی  استان،  بازرگانی  اتاق  رئیس  کرد.  خواهند 
و  دانست  سفرها  این  عامل  را  خارجه  امور  وزارت 
های  ظرفیت  توان  می  سفرها  این  از  استفاده  با  افزود: 
جذب  برای  باید  و  معرفی  دنیا  و  کشور  به  را   استان 

سرمایه گذار خارجی تالش کنیم. 
درباره  بخش خصوصی  اقتصادی  فعاالن  جلسه  این  در 
استان  در  آن  قانونی  موانع  و  گذاری  سرمایه  روند 
پیشنهادهایی به استاندار ارائه کردند و مقرر شد هر یک 
گذار  سرمایه  جذب  و  تولید  مانع  که  مالیاتی  قوانین  از 
در استان است به استانداری ابالغ شود تا با هماهنگی 

مسئوالن کشوری مانع را در اولین فرصت رفع کنند.

۷
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری نسبت به برخی تالش ها و سیاه نمایی ها علیه فعالیت های اقتصادی دولت انتقاد کرد و گفت: 
عده ای چنین وانمود می کنند که دولت، مقابل و مخالف اقتصاد مقاومتی است در حالیکه چنین نیست. حسینی تاکید کرد: باید از رفتار و گفتمان 

دولت درك درست داشته باشیم، احزاب هم گفتمان جدی داشته باشند نسبت به هم احترم بگذارند و حرف برای گفتن هم داشته باشند.

انتقاد معاون استاندار از برخی فعالیت ها علیه تالش اقتصادی دولت  

سرمایه گذاری روی باد
در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد:

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت استفاده از 
ظرفیت  دستگاه ها برای پیشبرد برنامه های ستاد گفت: در نشست ها و مصوبات شورای 
استانی نقش مدیران دیده شود. به گزارش روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر  خراسان جنوبی، سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع(  در نشست 
رجب  ماه  رسیدن  فرا  تبریک  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  معاونان  شورای 
اظهار کرد: همه ساله در این ایام مراسم اعتکاف با حضور جوانان و اقشار مختلف مردم 

با استقبال زیادی برگزار می شود که از شور و معنویت باالیی برخوردار است.
سازمان  همکاری  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
قانون جدید  تبیین  برای  اعتکاف  از ظرفیت حضور مردم در روزهای  تبلیغات اسالمی 

حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و جذب افراد استفاده کنند.سردار غیاثی از 
برگزاری نشست شورای استانی امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی در اواخر 
برنامه های سال جاری  نشست  این  در  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  اردیبهشت ماه سال جاری 
راستای  در  ستاد  می بایست  که  استان  اجتماعی(  و  )فرهنگی  اولویت دار  موضوعات  و 
آن فعالیت کند، بررسی و به تصویب خواهد رسید.وی یادآور شد: در نخستین نشست 
از  به معروف و نهی  امر  الهی  اجرای فریضه  برای  استانی ستاد نقش مدیران  شورای 
با  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  می  شود.فرمانده  مشخص  جاری  سال  در  منکر 
اشاره به نقش دفاتر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان ها، گفت: امسال 

برای بررسی عملکرد دفاتر ستاد از تمامی شهرستان های استان بازدید خواهد شد.

نقش دستگاه ها در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر مشخص شود

رونق کشت دانه های روغنی در خراسان جنوبی ؛ درآمد کلزا دو برابر گندم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از رونق کشت دانه روغنی کلزا در استان خبر داد و گفت: با مصرف آب کمتر 
دو برابر گندم در سطح واحد درآمد برای کشاورزان حاصل می شود. به گزارش مهر، ولی پور مطلق اظهار کرد: در استان ما 
نیز در کنار برنامه ریزی برای رسیدن به این هدف و توجیه اقتصادی تر نمودن تولید برای کشاورزان به دنبال این هستیم 
که توسعه دانه های روغنی به ویژه کلزا را در دستور کار خود قرار دهیم.وی با اشاره به اینکه  
در چهار پنج ساله گذشته سطح زیر کشت کلزا در استان صفر بوده است، بیان کرد: امسال 
1۷1 هکتار  زیر کشت این محصول قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در سنوات گذشته 
به دلیل استفاده از بذرهای با کیفیت پایین کشاورزان برای کشت این محصول رغبت پیدا 
نکردند، گفت: اما امسال استفاده از بذر خارجی نتیجه خوبی داد و پیش بینی می شود سال 
آینده سطح زیر کشت افزایش یابد. وی با اشاره به مقایسه تولید گندم و کلزا گفت: خرید 
تضمینی گندم امسال به قیمت یک هزار و ۲۰۷ تومان است در حالی که قیمت تضمینی کلزا دو هزار و ۵3۰ میلیون تومان 
بوده و این یعنی اگر عملکرد مشابه داشته باشیم، دو برابر گندم درآمد حاصل می شود. وی اضافه کرد: اکنون میانگین تولید 

گندم در استان حدود ۲.3 تن است پیش بینی ما در کلزار نیز برداشت ۲.۲ تن  است.

ارتقای کیفیت آب شرب خراسان جنوبی نیازمند افزایش اعتبارات است

تسنیم- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی با اشاره به مشکالت آب استان گفت: برداشت های 
بی رویه از منابع آب موجب افت شدید منابع و سفره های آب زیرزمینی شده است. 

افت  موجبات  آب  منابع  از  رویه  بی  برداشت های  استان خراسان جنوبی  در  کرد:  اظهار  مقدم  مهدی هاشمی 
شدید منابع و سفره های آب زیرزمینی شده و تغییرات فاحش کمی و کیفی منابع 
استان  آب  روی  پیش  مشکالت  به  اشاره  با  وی  است.  کرده  متاثر  شدت  به  را 
متوالی  خشکسالی های  فاضالب،  و  آب  شرکت  اصلی  چالش های  از  یکی  افزود: 

1۷ ساله است. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه محدودیت های 
باعث  رفته  فروش  آب  پایین  تعرفه های  دلیل  به  فاضالب  و  آب  اعتباری شرکت 
عدم امکان به روز کردن تأسیسات فرسوده با عمر باال شده است. هاشم آبادی تصریح کرد: همچنین هدررفت 
آب در شبکه های تأمین و توزیع آب شرب مشترکان استان از لحاظ تأمین و توزیع در نقطه سر به سر بوده 

است.
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فرصت را غنیمت شمار پیش از آن كه اندوهی گلوگیر شود.
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حمایت دولت از یارانه سیاسی کاری است

روح ا... حسینیان با اشاره به برخورد دوگانه دولت در 
موضوع حذف یارانه ها و مصوبه مجلس در خصوص 
با  بنده  داشت:  اظهار  جامعه،  باالی  سه دهک  حذف 
علت  و  بودم  مخالف  یارانه ها  درباره  مجلس  مصوبه 
آن هم این بود كه به دوستان گفتم وقتی شما به این 
قانون رأی می دهید در جامعه القا می شود كه مجلس 
اصولگرا آخرین ضربه را به مردم زد و رفت اما آنها 
گوش نكردند و اولین عكس العمل هم در سخنرانی 
آقای نوبخت اتفاق افتاد. نماینده تهران گفت: دولت 
با شعار مخالفت با یارانه به جنگ دولت قبل آمد و 
اقتصاد كشور عنوان  یارانه را تن پروری و خیانت به 
كرد اما حاال شعار حمایت از یارانه سر می دهد و این 

 رویكرد دولت كاماًل جنبه سیاسی است.
»عارف«  اولویت کارگزاران و اصالحات 

گفت:  كارگزاران  حزب  سخنگوی  و  ارشد  عضو 
اولویت اصالح طلبان برای ریاست مجلس آینده آقای 
احترام  امید  فراكسیون  تصمیم  به  اما  است،  عارف 
خواهیم گذاشت. مرعشی بر همین اساس ادامه داد: 
توصیه ما به آقای الریجانی و عارف این است كه در 
فراكسیون »امید« كه شامل اصالح طلبان و حامیان 
دولت می شود، موضوعات مورد بحث قرار بگیرد و هر 

چه تصمیم گرفته شد به آن عمل شود.

آنها که گذشته خوبی داشتند اگر به خود 
نیایند انتهای مسیرشان قعر جهنم است

معاون اول قوه قضاییه گفت: مالحظه می كنیم افرادی 
را كه گذشته خوبی داشتند و قبل و بعد از انقالب و در 
زمان جنگ و پس از جنگ در امور و مسائل مختلف 
و  شده  چه  نمی دانم  امروز  اما  كردند  خوبی  كارهای 
نمی دانم خدای نكرده غفلت از خدا پیدا كرده اند چرا 
كه مسیری را می روند كه اگر به خود نیایند و به خدا 

توسل نكنند انتهای مسیرشان قعر جهنم خواهد بود.

توکلی به  کیهان : نسبت ناروا می دهید

احمد توكلی نماینده تهران در نامه ای به شریعتمداری 
این  اصلی  تیتر  از  انتقاد  ضمن  كیهان  مدیرمسئول 
روزنامه در درج نادرست رقم برداشت از صندوق توسعه 
ملی توسط دولت، تصریح كرد كه كیهان با این كار 
به دولت روحانی نسبت ناروا می دهد. وی تاكید كرد: 
»محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختالفات بیش 
از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و در 

 فردای قیامت به خلق خدا بدهكار نشوید«.
  شما فراموش کرده اید ، تقصیر ما چیست؟

توكلی  احمد  نامه  به  اعتراض  در  كیهان  روزنامه 
است:  آمده  جوابیه  این  در  كرد.  منتشر  ای  جوابیه 
جناب توكلی سخن خود را فراموش كرده اند، تقصیر 
است:    آمده  جوابیه  این  ادامه  در  چیست؟  كیهان 
اشتباه كیهان فقط آن بوده كه به قول و گفته آقای 
احمد توكلی اعتماد كرده است! آیا غیر از این است؟

عربستان در خرید تسلیحات از روسیه هم 
پیشی گرفته است؛ چرا می گویید تهران 

  نباید از خود دفاع کند؟
سفارت  در  خارجه  وزارت  سابق  مشاور  ناس  چارلز 
حمله  نوشت:  پست  واشنگتن  در  تهران،  در  آمریكا 
از  پس  جنگ  سال  هشت  و  عراق  توسط  ایران  به 
آن قابلیت های نظامی ایران را بسیار تضعیف كرد. 
عربی  كشورهای  دیگر  و  عربستان  دوره،  همین  در 
خلیج فارس میلیاردها دالر از مدرن ترین تجهیزات 
نظامی موجود را خریده اند، تا آنجا كه عربستان در 
است.  گرفته  پیشی  هم  روسیه  از  تسلیحات  هزینه 
همچنین تشكیل ائتالف كشورهای سنی مذهب نیز 
برای ایران تهدید آمیز بوده است. بنابراین نباید انتظار 

داشته باشیم ایران از خود دفاع نكند.

 امسال، اقتصاد ایران از رکود خارج و رشد 
اقتصادی ۴ درصدی پیدا می کند

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود كه 
سه شنبه منتشر شد، از خروج اقتصاد ایران از ركود 
و بازگشت رشد ۴ درصدی به اقتصاد ایران در سال 
۲۰1۶ میالدی خبر داد. براساس این نهاد بین المللی 
اقتصاد ایران كه در سال گذشته در ركود كامل بوده 
اساس  بر  یابد.  بازمی  را  اقتصادی  رشد  روند  است، 
برآورد این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی به ایران 
تواند در كوتاه مدت  این رشد نمی  اما  بازمی گردد، 
مشكالت و معضالت بیكاری را حل كند. در همین 

حال، روند كاهشی نرخ تورم ادامه خواهد یافت.

 مشکل رفت وآمدهای اروپایی ها 
محسوس نبودن نتایج مذاکرات است 

مقام معظم رهبری در دیدار نخست  وزیر ایتالیا با بیان 
اینكه نگاه ایران به ایتالیا خوش بینانه است فرمودند: 
مشكل رفت وآمدهای اروپایی ها محسوس نبودن نتایج 
عده ای  افزودند:  ای  خامنه  ا...  آیت  است.  مذاكرات 
تقصیر این مسئله را به گردن امریكاییها می اندازند كه 
با توجه به سابقه و رفتار آنها این ارزیابی قابل قبول 
اجرای  در  نیز  اكنون  كه  همچنان  می رسد،  نظر  به 
باید،  كه  آنچنان  هسته ای  مذاكرات  در  خود  تعهدات 
اقداماتشان، طرفهای  با اظهارات و  عمل نمی كنند و 

مقابل را از همكاری با ایران می ترسانند.

پوردستان: ارتش در سوریه»کنار سپاه«است

مستشاری  حضور  به  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
گفت:  و  كرد  اشاره  سوریه  در  ارتش  زمینی  نیروی 
كنار  در  و  است  مستشاری  سوریه  در  ما  ماموریت 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و  سوریه  ارتش 
كمک های  آنها  به  راستا  این  در  و  داریم  حضور 
آموزشی می كنیم. امیر پوردستان افزود: برای اینكه 
ما تجربه كافی برای فضای جنگ های نیابتی را به 
را  سوریه  سریع  واكنش  یگان های  آورده ایم،  دست 
آموزش های  و  كرده ایم  سازماندهی  كشور  این  در 
تاكید  وی  می كنیم.  منتقل  آنها  به  را  خود  الزم 
آموزشی  سوریه  در  مسلح  نیروهای  ماموریت  كرد: 

و كمک های مستشاری است.

زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی  نماینده 
دین  ُركن  و  الهی  واجب  را  حج  فریضه 
دانست و تاكید كرد: علیرغم تأخیر بوجود 
و  مطلوب  حج  انجام  به  مصمم  ما  آمده 
همكاری  و  تفاهم  پایه  بر  و  عزتمندانه 
یكدیگر  با  عربستان  و  ایران  كشور  دو 
هستیم. حجت االسالم والمسلمین قاضی 
سال  چند  در  ما  كرد:  تصریح  عسكر 
گذشته با مسئوالن حج عربستان سعودی 
به یک نظر مشترک دست یافتیم، مبنی 
دو  سیاسی  روابط  از  را  حج  اینكه  بر 
كشور جدا بدانیم، تا آسیبی به حج گزاری 

ایرانیان وارد نشود.
برخی  درباره  ایرانی  حجاج  سرپرست 
رسانه ها  در  شده  منتشر  نظرهای  اظهار 
ایرانیان  حج گزاری  درباره  مطبوعات  و 
در  گذشته  سال  چند  در  متأسفانه  گفت: 

اعزام  یا  و  حج  مراسم  برگزاری  آستانه 
كشور  به  كننده  مذاكره  هیئت های 
نظرهای  اظهار  افراد  برخی  میزبان، 

كه  می كنند  مطرح  را  غیرمسئوالنه ای 
افزود:  وی  ندارد.  منطقی  اساس  و  پایه 
برگزاری  در  نقشی  هیچگونه  كه  فردی 

حج ندارد، چگونه می تواند اظهار كند كه 
زائران ما امسال به حج نمی روند و سخن 

از تعطیلی حج به میان آورد؟

همه  ما  كرد:  اضافه  فقیه  ولی  نماینده 
ساله در انجام مذاكرات و هنگام امضای 
مردم  عزت  و  ملی  مصالح  تفاهم نامه ها، 

و هرگز  داشته  نظر  مد  را  اسالمی  ایران 
باشد  داشته  منافات  آن  با  كه  را  اموری 
نماینده  پذیرفت.  نخواهیم  و  نپذیرفته 
بیان  با  زیارت  و  حج  امور  در  فقیه  ولی 
عازم  امسال  كه  عزیزی  زائران  اینكه 
گفت:  نباشند  نگران  هستند  حج  سفر 
حضور  با  گذشته  سال  مشكالت  تمامی 
كارشناسان در جلسات فراوان مورد بحث 
قرار گرفته و راهكارهای مقابله با آنها و 
تضمین امنیت زائران مشخص شده است 

كه به مرور به اجرا گذاشته خواهد شد.
عسكر  قاضی  والمسلمین  حجت االسالم  
درباره شرایط حضور ایرانیان در عمره هم 
عربستان  كه  صورتی  در  داشت:  اظهار 
آنها  و  اعالم  را  خاطی  پلیس  دو  حكم 
این  انجام  برای  زمینه  كند،  مجازات  را 

فریضه نیز فراهم خواهد شد.

ایرنا- نشست هم اندیشی اقتصاد مقاومتی با تشكل های كارگری و كارفرمایی استان در بیرجندعکس روز 

حج از روابط سیاسی ایران و عربستان جداست

عارف: سال هاست به برخی بداخالقی ها عادت کرده ام
 
اینكه   بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  عارف، 

سال هاست به برخی بداخالقی ها عادت كرده ام، گفت: همگان 
هم روش و منش من را می دانند كه اهل جواب دادن نیستم 
و به دفتر و نزدیكان خودم هم توصیه كردم حتی المكان پاسخ 
اینگونه بد اخالقی ها را ندهند. منشاء بسیاری از این تحركات 
برای من روشن است و می دانم چه جریانی و با چه اهدافی پشت برخی خبرسازی ها 

قرار دارند. مردم به مانند گذشته به موقع جواب اینگونه بداخالقی ها را خواهند داد.

امیر پوردستان: کسانی که می گویند موشک نمی خواهیم، زمانی می گفتند ارتش نمی خواهیم
 
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینكه بدنه ارتش با انبوهی از تجهیزات به عنوان بازوی مسلح نظام جمهوری اسالمی ایران انجام وظیفه كرد،  

اظهارداشت: ضد انقالب برای ساقط كردن انقالب، الزم داشت كه انقالب را خلع سالح كند؛ خلع سالح انقالب با شعار انحالل ارتش تحقق می یافت.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ضد انقالب این شعار را در تریبون های خود تكرار كردند و بعضی از مسئوالن ناآگاه هم باور كرده بودند 
 كه كشور نیاز به ارتش ندارد؛ می گفتند كه ما ارتش برای چه می خواهیم، مگر ما با كسی جنگ داریم. وی با اشاره به اینكه آنهایی كه امروز

می گویند ما موشک نمی خواهیم، همانهایی هستند كه آن روز می گفتند ما ارتش نمی خواهیم، افزود: آنها می گفتند مگر ما با كسی جنگ داریم؟ 
امام در آن شرایط این توطئه را تشخیص دادند. امام )ره( ۲9 فروردین حیات مجدد و هویت مجددی به ارتش دادند. امیر پوردستان گفت: بعد از 

نامگذاری ۲9 فروردین به نام روز ارتش، ارتش تالش كرد پاسخگوی اعتماد امام )ره( باشد.

مواضع دولت درباره حذف یارانه ها تأسف آور بود
 

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینكه موضع گیری تریبونی سخنگوی دولت در خصوص 
باید  مردم  رضایت مندی  گفت:  بود،  تاسف آور  یارانه  حذف 
دغدغه اساسی همه مسئوالن باشد اما نه در حرف بلكه در 
اقدام و عمل. وی افزود: همه مردم می دانند اجرای صحیح 
قانون هدفمندی یارانه ها موجب گشایش در اقتصاد كشور می شود و اجرای بد آن 

معضالتی را برای كشور ایجاد می كند.

نماینده ولی فقیه در امور حج : غیرمسئوالن نباید حرف از تعطیلی حج بزنند










