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 مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری:

دریافت گواهی
 آموزش قبل 
ازدواج الزامی شد

در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی 
عنوان شد: ثبت سند ازدواج بعد از دریافت گواهی 
انجام خواهد شد که اجباری است و با همکاری قوه 

قضایی انجام می شود.  ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

 شمارش معکوس برای افتتاح 
دومین پارکینگ طبقاتی بیرجند 
صفحه ۷ 

فرصت طالیی استان
 برای معرفی در پایتخت 
صفحه ۷

مدیر کل اوقاف عنوان کرد:

اخذ بیش از 3 هزار
 سند وقفی در پنج سال
صفحه ۷

سعید جلیلی : 
تحلیل های فلج کننده بدتر از

تحریم های فلج کننده است

معاون اول رئیس جمهور : 
 امروز عزم و اراده برخی افراد این است که 

رئیس جمهور و دولت را زمین گیر کنند 

حسینی وزیر اسبق ارشاد  :  
به نظر می رسد ریاست جمهوری روحانی

 در دولت دوازدهم تکرار شدنی نیست

سخنگوی دولت : 
ای کاش افراد در هتاک به دولت

 ادب را رعایت می کردند

صفحه 8  واکنش دولت به بدعهدی آمریکا ؛ ماموریت رئیس جمهور به صالحی و ظریف / بابک زنجانی نباید اعدام شود /  ایران جنگی ویرانگر را آغاز می کند / ترامپ می خواهد امضای آمریکا را از برجام پس بگیرد اما نمی داند با پوتین چه کند / فرانس24 : قدرت ایران  رژیم صهیونیستی را به لرزه انداخت / 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

عذرخواهی

* هرم پور

   با خودم فکر می کنم در این چندماهه، روزنامه ما 
یا هرکدام از روزنامه های استان، چند خبر امیدوار 
کننده را تیتر کرده اند!؟ برای گرفتن جوابم نیازی 
به فکر کردن نیست . تقریباً هیچ خبر مهم و بزرگ 

و امیدوار کننده ای ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

سرمقاله

جم
ن 

امی
س : 

عک

4 ساعت مذاکره موفق فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی با معاون استاندار و مدیران بخش تولید در روزنامه آوا

سرفرازی : کم کارها باید پاسخگو باشند
معاون اقتصادی استانداری : مشکالت بخش تولید  را به طور ویژه با استاندار درمیان خواهم گذاشت /  بازدید از واحدها را در دستور کار می گذارم / صفحه 3

برادر ارجمند جناب آقای مهندس محمد شفیعی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

فرماندار شهرستان خوسف
 تبریک عرض نموده و موفقیت شما در خدمتگزاری

 به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم والیتمدار این شهرستان
 در پرتو الطاف الهی از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید حجت زینلی 

 مدیرعامل شرکت مینا کان )معدن مس قلعه زری(

  آگهی تجدید مزایده

 اداره کل آموزش و پرورش 

خراسان جنوبي

شرح در صفحه 8

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه عصمت فرازی
 امروز چهارشنبه 95/9/24  ساعت 2 الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه )بهشت متقین(
 برگزار می گردد، از شما عزیزان درخواست می شود با حضور خود موجب شادی روح آن مرحومه

 و تسلی خاطر بازماندگان شوید.

خانواده های: فرازی ، افشان ، زیوری

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری مهربان و مادر بزرگی عزیز مرحومه مغفوره 

 فاطمه زهرا ایزدی »همسر مرحوم غالمرضا حدیدی مود« 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/9/24 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل 

هیئت محترم حسینی)واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود، تشریف فرمایی شما سروران گرامی
 موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: حدیدی مود ، ایزدی ، عابدپور، غالمی ، غمدیده ، محبی ، 
کاظمی ، احمدپور، شریف زاده ، شریفی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

اسماعیل بیجاری
 و همچنین سالگرد فرزند شهیدش

 ابوالفضل بیجاری
 جلسه یادبودی پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد مرتضوی 

)خیابان مفتح( برگزار می گردد،  حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است. 

خانواده های: بیجاری ، جباری و سایر بستگان

جناب آقای شفیعی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت

 فرماندار خوسف 
تبریک عرض می نمایم، توفیق روز افزون شما را در جهت خدمت به نظام جمهوری اسالمی آرزومندم. 

حسینی - نایب رئیس اتاق تعاون

جناب آقای مهندس شفیعی فرماندار محترم شهرستان خوسف
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان شهید پرور خوسف که نشان از تعهد، 

مردمداری، تجارب ارزنده شما در سمت های مختلف خدمت به نظام جمهوری اسالمی ایران دارد 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما در خدمت هر چه بیشتر به مردم والیتمدار و متدین شهرستان 

را از خداوند خواستاریم.

خانواده های: شاه رمضانی ، هاشم نیا ، نخعی ، بدیعی

جناب آقای شفیعی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان  فرماندار شهرستان خوسف

 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما می باشد، از صمیم قلب تبریک
 عرض نموده، امید است در سایه تاییدات الهی در این عرصه خطیر موفق و سربلند باشید.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های دهیاری های خراسان جنوبی

سرکارخانم بی بی عصمت سرفرازی
   معاون محترم هماهنگی اموراقتصادی

 و توسعه منابع انسانی استانداری

جناب آقای عبدالرضا گرامی
 مشاور محترم فرهنگی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی  

جناب آقای مهندس احمد حاجی زاده
مشاور محترم استاندار درحوزه آموزش عالی

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را که نشان از درایت و توانمندی تان می باشد
صمیمانه تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برایتان پیروزی وکامیابی خواستاریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

فروش دو دربند مغازه تجاری ، دو نبش و با موقعیت عالی واقع در نبش 
جمهوری 3 ، 70 متر در دو طبقه   فی: توافقی     09151632697

قابل توجه بانک ها، موسسات و شرکت ها 
یک دربند مغازه به متراژ 120 متر در بهترین نقطه خیابان طالقانی اجاره داده می شود

در صورت نیاز همراه با پارکینگ   09155622318

کلینیک تخصصی ساختمانی نصـر
د و اقساطضد یخ، بتن و مالت با نشان استاندارد    09034090411

نق

با کمال تاسف شادروان علی اکبر یاوری  در آلمان 
دار فانی را وداع گفت، اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار 
در واژه ها نمی گنجد. جلسه یادبود پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 

2:30 الی 3:30 بعدازظهر در مهدیه سربیشه برگزار می شود . 

خانواده های: یاوری ، طالبی ، نجفی ، کیهان ، سربیشه ای و سایر بستگان



چهارشنبه* 24 آذر 1395 * شماره 23672

سرمقاله

۱۰.۵ هزا رمیلیارد تومان یارانه برای خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی 

رئیس جمهور  اجرایی  معاون  محمدشریعتمداری  اعتبار-  عصر 
محصوالت  تضمینی  خرید  گفت:برای 
جاری،یارانه۱۰هزار  زراعی  سال  کشاورزی 
تعریف شده  بودجه  در  تومانی  میلیارد  و۵۰۰ 
است.وی افزود:نرخ خرید تضمینی محصوالت 
به  نه  اما  است  کشورمهم  برای  کشاورزی 
اندازه ای که درباره آن صحبت می شود.دولت درسال های زراعی گذشته 
۱۰۰ درصد نرخ خریدتضمینی محصوالت را افزایش داده است اما باید 
در نظر داشت که عامل حمایت از کشاورزی افزایش نرخ خرید تضمینی 
نیست.خرید تضمینی درواقع برای آن انجام می شودکه  اگرکشاورزان 
نتوانند محصوالت خود را در بازار بفروشند دولت از آنها خریداری کند.

پرداخت بدهی مالیاتی پدیده شاندیز تعیین 
تکلیف شد 

 عصر اعتبار- دین پرست معاون وزیر کشور گفت:با مساعدت ویژه 
اقتصادی و دارایی فرآیند پرداخت  امور  وزیر 
تسهیل  شاندیز  پدیده  شرکت  مالیاتی  بدهی 
افزود:باهمراهی ویژه  وتعیین تکلیف شد.وی 
مسئولین  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
پرداخت  فرآیند  کشور،  مالیاتی  امور  سازمان 
بدهی های مالیاتی شرکت پدیده شاندیزدربهترین شرایط ممکن تعیین 
تکلیف و ابالغ شد.وی گفت: براساس صورتجلسه ای که درهمین 
ارتباط و درتنظیم وبه تائید نمایندگان سازمان امور مالیاتی وشرکت 
پرداخت  مسیر  در  موجود  موانع  تمامی  است،  رسیده  شاندیز  پدیده 
بدهی در قالب یک بسته حمایتی تعیین تکلیف و ابالغ گردیده است.

پنجاه میلیارد ردیف بودجه اختصاصی برای 
تاسیس خانه جوانان

و  شصت  در  جوانان  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر  فارس-مسعود 
جوانان  امور  ساماندهی  ملی  ستاد  ششمین 
مراکز  در  جوان  خانه  راه اندازی  بر  تاکید  با 
استان های سراسر کشور گفت: تا پایان سال 
می شوند. جوانان  خانه  صاحب  استان   ۱۹

می تواند  جلسات  داشت:این  اظهار  وی 
به  اخیرش  به  سفر  نشست  این  در  بهره وری شود.او  افزایش  باعث 
مسئوالن  با  مشترکش  نشست های  و  کرمانشاه  و  بوشهر  استان   2
سازمان های مردم  نهاد اشاره کرد و با اثربخش خواندن این جلسات 
مطرح  را  بحث هایشان  حاضران  نشست ها  این  در  داشت:  اظهار 
کنیم. پیدا  دست  خوبی  نتایج  به  همفکری  با  توانستیم  و  کردند 

عصراعتبار-معاون وزیر کشاورزی اعالم کرد که با وجود 
درخواست نانوایان برای افزایش قیمت نان،برنامه ای در 
آینده  تا نیمه سال  نان  این زمینه وجود ندارد و قیمت 
شرکت  عامل  مدیر  قنبری  کرد.علی  نخواهد  تغییر 
قیمت  افزایش  برای  اظهارکرد:برنامه ای  دولتی  بازرگانی 
نان نداریم؛گرچه نانوایان با توجه به این که طی سه سال 
گذشته افزایش قیمت نداشته ایم درخواست تغییر قیمت 
نان را دارند،اما دولت تصمیم در این زمینه  نگرفته است.
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی قیمت نان تا نیمه 

دوم سال آینده تغییر نمی کندو یارانه نان حفظ خواهد 
شد.وی ادامه داد: شخص رییس جمهور و دولت اعتقادش 
براین است که باید یارانه نان حفظ شود و جلوی افزایش 
قیمت گرفته شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
کمک شود وی گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی 
گندم کیلویی ۱27۰ تومان بودکه برای خرید تضمینی در 
سال زراعی جاری افزایش قیمتی معادل نرخ تورم باید 
درنظر گرفته شود.وی افزود:در اعالم نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی به ویژه گندم تاخیر صورت گرفته 

است، چراکه کشاورز باید براساس این نرخ ها بتواند پیش 
نکاشتن  و  کاشتن یک محصول  برای  را  خود  و  بینی 
وزیر  آنجاکه  از  اما  دهد  انجام  موقع  به  دیگر  محصول 
جهاد کشاورزی طرفدار کشاورزان و عالقه مند به حمایت 
از آنان است، اصرار به افزایش قیمت دارد.همین حمایت 
سبب شد سال گذشته رکوردی جدید در تولید و خرید 
این  تولید  که  گونه ای  به  شود؛  ثبت  گندم  تضمینی 
از ۱4 میلیون تن و خرید تضمینی  محصول به بیش 

آن به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن رسید.

نان تا نیمه ۹۶ گران نمی شود 

رئیس  جانشین  کریمی  مهر-سردارابراهیم 
انتظامی  نیروی  عمومی  وظیفه  نظام  سازمان 
گفت:براساس ماده 44 مکرر قانون معافیت،تنها 
پوشش  تحت  های  خانواده  از  پسر  یک 
بهزیستی یا کمیته امداد امام خمینی )ره( می 
پسر  یک  افزود:معافیت  شود.وی  تواندمعاف 
به  امداد  کمیته  و  بهزیستی  های  خانواده  از 
شرطی پذیرفته می شود که او غیبت از سربازی 
نداشته باشد.وی تصریح کرد: قانون معافیت به 

خانواده های خاص  به  ورسیدگی  منظورکمک 
سربازی  غیبت  جریمه  گفت:پرداخت  است.وی 
برای یک تن، سایر برادران خانواده را از سربازی 
معاف نمی کند.یکی از برادران خدمت سربازی 
را هم انجام داده باشد، برادر دوم یا سایر برادران 
پدر  داشتن  وجود  با  سن  سال   ۱۸ از  بیش  با 
7۰ساله،نمی توانندازسربازی معاف شوند.کریمی 
افزود: معافیت برای تنها فرزند ذکور باالی ۱۸ 
سال امکان پذیر است و تنها فرزند پسر خانواده 

که دارای پدر 7۰ ساله باشد، می تواند از قانون 
فرصت  آذرآخرین  کند.پایان  استفاده  معافیت 
ثبت نام در مرحله دوم جریمه غیبت سربازی
وی در مورد نام نویسی در طرح پرداخت جریمه 
آخرین فرصت  آذر  پایان  غیبت سربازی گفت: 
ثبت نام در مرحله دوم این طرح است.وی افزود: 
ثبت نام طرح جریمه مشموالن غایب در 2 مرحله 
در سال جاری انجام شد که مرداد، پایان مهلت 
ثبت نام مرحله اول این طرح از مشموالن غایب 

بود.میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت 
مدرک  اساس  بر  عمومی  وظیفه  خدمت  از 
تحصیلی است و افراد دارای مدرک زیر دیپلم،۱۰ 
میلیون تومان، دیپلم، ۱۵ میلیون تومان، فوق 
دیپلم،2۰ میلیون تومان، کارشناسی،2۵ میلیون 
تومان،  میلیون   ۳۰ ارشد،  کارشناسی  تومان، 
دکترای غیرپزشکی، ۳۵ میلیون تومان، دکترای 
پزشکی، 4۰ میلیون تومان و پزشکان متخصص 
باالتر ۵۰ میلیون تومان، جریمه می شوند. و 

معافیت تنها یک پسر از مددجویان بهزیستی وکمیته امداد ازخدمت سربازی 

عذرخواهی

*هرم پور

کننده  امیدوار  خبر  (چند  اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

به  نیازی  جوابم  گرفتن  اند!؟برای  کرده  تیتر  را 
فکر کردن نیست. تقریبًا هیچ خبر مهم و بزرگ 
وامیدوار کننده ای نداشته ایم. چه باید کرد؟ من 
فکر می کنم با اندکی تأخیر، می باید عذرخواهی 
کرد. از چه کسی؟ از مردم. به نیابت از چه کسی؟
این  مسؤولین  و  مدیران  ی  همه  از  نیابت  به 
استان؛ چه منتخبین و چه منتصبین!امیدوارم باد 
به غبغب بعضی از دوستان نیفتد که تو چه کاره 
ای که از طرف ما از مردم عذرخواهی می کنی؟ 
طعنه ی  که  را  این  بگویم  بفرمایید  اجازه  اتفاقًا 
که  ایست  فرزانه  بزرگواراِن  شما  خود  به  بزرگم 
نه برای مردم کاری کرده اید،  نه قدمی برداشته 
امیدی  نه  اید، نه تالش هایتان به جایی رسید، 
از  کنید.  عذرخواهی  بیایید  دادید.  مردم  دل  به 
اینکه  از  فهمید،  نمی  خوب  را  مردم  درد  اینکه 
فقر،  نیاز،  پولی،  بی  مثل  هایی  واژه  توانید  نمی 
نشینی،  اجاره  بیکاری،  کارگری،  بدهکاری،  وام، 
بی ماشینی، شکم خالی، بیچاره گی ومحرومیت 
از تحصیل  را بفهمید. تقصیر شما نیست. قانون 
این است که با شکم ُپر هیچوقت نمی توان درِد 
نداشتن  و نخوردن را فهمید و احساس کرد. حاال
در  اَدا  و  کنید  پاره  گلو  اش  همه  و  بروید  شما 
هستید!  محرومین  همگام  و  همراه  که  بیاورید 
شلوارهایی  و  کت  همان  با  و   بروید  شما  حاال 
که خط اتویش تیغ هزار برش بر گرده ی زندگی 

محرومین جامعه شده است، از روستاها و کپرها
به  سری  و  بریزید  اشکی  احیانًا  و   کنید  بازدید 
اول  صفحه  برای  عکسی  و  دهید  تکان  تأسف 
بگیرید. آخ که من چقدر  روزنامه ها وسایت ها 
تحت تأثیر این نوع دوستی برخی از شما عزیزان 
این  با  گیرم  می  قرار  استانی  منصب  صاحب 
رویکردهای قشنگتان! واقعًا اشکم در می آید و 
از  کنید   بیاییدعذرخواهی  شوم!!  می  احساساتی 
اینکه از هر هزار وعده ای که به مردم داده اید، 

پنج تایش هم در این استان عملی نشده! 
بی  برخی  با  اینکه  از  کنید  عذرخواهی  بیایید 
هایتان،  طلبی  راحت  و  مماشات  و  ها  تفاوتی 
جدار  در  هایتان  خیالی  بی  بزرگی  به  ای  حفره 
مرز شرقی کشور برای هر اتفاقی گشوده اید  که 
و بس! خراسان شمالی  داند  راخدا می  عاقبتش 
مقام معظم رهبری)مدظله  از سفر  را  اعتباراتش 
همین  در  پیش  چندی  که  اضافاتی  با  العالی( 
ستون به آن اشاره کردم،گرفت. خراسان رضوی 
برای برخی از طرح های استانی اش به صورت 
همین  و  گرفت،  اعتباری  مجلسردیف  از  خاص 
دیروز در روزنامه ها خواندید که استان سیستان 
و بلوچستان هم ِمهر مقام عظمای والیت را به 
جان خرید و دستور برداشت  ۵۰۰میلیون دالری 
توسعه  صندوق  از  مسؤولین  به  عزیزمان  رهبر 
ملی  و محرومیت زدایی از آن استان را گرفت.  
عذرخواهی  مردم  از  بیایید  اید؟  کرده  چه  شما 
جلسه  یک  مسؤولیتتان  مدت  تمام  در  که  کنید 
برای ارائه گزارش کارهایتان به مردم نگذاشتید! 
عذرخواهی کنید که بر روی برخی استخدام ها یا 
نقل و انتقال ها و دریافت تسهیالت به صورت 
وقت  آن  و  بستید  را  هایتان  چشم  قانونی،  غیر 
برای جوان محروم دم بخت، هزار مانع شدید و 
هزار بهانه آوردید! بیاییدعذرخواهی کنید  که آمار 
سازی کردید و نشانی های غلط به تهران دادید 
وآنها را به عمد یا به سهو، در تحلیل هایشان و 

تصمیم گیری هایشان به اشتباه انداختید! 
میز  دشتن  نگه  برای  که  کنید  عذرخواهی   
گفتید  بلبل  و  گل  را  چیز  همه  ها،  صندلی  و 
برگشت  مرکز  به  را  اعتبارات  سال  هر  و 
دادید!عذرخواهی کنید که از مردم استفاده ابزاری 
مناسبت  و  ها  راهپیمایی  و  انتخابات  در  کردید؛ 
ها، این مردم آشنای شما بودند و بعد و قبلش، 
غریبه تر از هرغریبه ای! عذرخواهی کنید که نه 
خصایص  از  نه  هنرشان،  از  نه   ، فرهنگشان  از 
نفهمیدید!  و  ندانستید  هیچ  شان  اخالقی  بزرگ 
را  وسکوتشان  کردید  مسخره  را  نجابتشان 
که  کنید  عذرخواهی  بیایید  انگاشتید!  ناآگاهی 
به  را  این مردم  فریاد  ندارید  توان  و  توانید  نمی 
که  کنید  عذرخواهی  برسانید.  باید،  که  جایی 
تفهیم  کشوری  مسؤولین  برخی  به  نتوانستید 
کنید که ما هر چند خراسان جنوبی هستیم، اما 
کشور  جنوب  در  و  ایم  شده  تشکیل  سالهاست 
الفبای  نتوانستید  کنیدکه  نیستیم!عذرخواهی 
توسعه را روی تخته برای مسؤولینی که دستشان 
برای  تا  بنویسید  خوب  رسید،  می  دهانشان  به 
این استان  از توسعه جمله بسازند وعملی کنند!  
بیایید عذرخواهی کنید و شفاف بگویید که حتی 
عذرخواهی کردن ازمردم را هم بلد نیستید تا ما و 

مردم تکلیفمان را با شما بدانیم!
های  یادداشت  با  رابطه  در  خود  پیشنهاد  و  نظر  لطفا   (  

روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳۸۳۱ ارسال فرمایید (

تاملی در تغییر واحد پول

* یداهلل اثنی عشری

هرچند حذف چند صفر از پول در سال های اخیر 
در دستور کار بانک مرکزی بوده و ابعاد آن مورد 
نبودن  مناسب  است،اما دلیل  قرار گرفته  رسیدگی 
نبودن سازوکارهای الزم،  آماده  و  موجود  شرایط 
درپیش نویس الیحه،پیشنهادی نشده است. عالوه 
تغییر واحد پولی، مشکلی از اقتصاد و بانک مرکزی 
حل نمی کند وضرورت آن احراز شود، باید به صورت 
فی البداهه  شود.درتصمیم  پیشنهاد  واحده ای  ماده 
مطالعه  است،عدم  واجداهمیت  هیات وزیران 
و  است  موضوع  پیرامون  تخصصی  وکارشناسی 
امید است در رسیدگی به بقیه مواد الیحه،این رویه 
را در دولت و در مجلس شاهد نباشیم!برخی از آثار 
را به طور خالصه می توان چنین برشمرد:الف-آثار 
مثبت:۱-با تغییر نام پول ملی، واژه »تومان« در 
محاورات عمومی و تخصصی، دفاتر مالی و آمارها، 
با  می گیرد.2-  قرار  استفاده  مورد  یکسان  به طور 
حذف یک صفر از پول، حجم اعداد کمتر شده و 
صورت های مالی خالصه تر نوشته می شوند.۳- از 
نظر برخی افراد، نفس تغییر موجب بهبود روحیه 
مردم در نگاه به اقتصاد و قابل تحمل بودن افزایش 
۱-هزینه چاپ  قیمت هامی شود.ب-آثارمنفی:
به حجم  چنانچه   - مسکوک  و ضرب  اسکناس 
موجودی حدود ۸ میلیارد برگ اسکناس و ۳/ ۵ 
میلیون قطعه مسکوک دقت شود، متوجه هزینه 
سنگین تهیه کاغذ، مرکب و مطلس برای سکه و 
واردات دستگاه ها و ماشین آالت الزم می شویم.2-
هزینه های جمع آوری پول های فعلی و به جریان 
انداختن همزمان پول جدید.۳- هزینه های امحای 
پول و ایجاد امکانات گسترده تر به این منظور. با 
یک بررسی اجمالی راجع به هزینه های مستقیم و 
غیرمستقیم، بار مالی طرح تغییر به رقمی حدود 2/ 
۵هزار میلیارد تومان خواهد رسیدکه این هزینه ها 
 /۱4 که   ۹٦ بودجه  الیحه  در  باید  علی القاعده 
می شد.4- شده،پیش بینی  مجلس  تقدیم   ۹۵  /۹
حسابداری،  محاسباتی،  نرم افزارهای  تغییرکلیه 
بانکی و اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه و زمان 
الزم.۵-زمان موردنیاز برای توزیع و جمع آوری پول 
جدید و پول قدیم. این زمان باید در حداقل ممکن 
در نظر گرفته شود تا کمتر زمینه های سوءاستفاده 
فراهم شود.به این ترتیب احتمال می رود در حین 
بیشتر  صفرهای  حذف  پول،  واحد  تغییر  اجرای 
نیز تصویب و اجرایی شود که البد باید پول های 
جدید جمع آوری شود و پول های جدید تر جریان 
از این تکرار و صرف  اینکه برای اجتناب  یا  یابد 

وقت،به ناچار از حذف صفرها صرف نظر شود.

یادداشت

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

آبکش ارزان قیمت   حمل آب  به  تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت
 از شما    09159639415- زارعی 

مرغداری  فروشی
مجتمع مرغداری گوشتی اتومات 

ظرفیت 30000 قطعه
واقع در سه راه روم

 با وام کم بهره 180میلیونی
فی:  توافقی

  09155626588 - کرامتی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پتواز
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پتواز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای قاسم زهرایی  با کد شناسایی بیمه 
68918162  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر  ساختمانی داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی 3231۹2۶3- 0۹151۶42377- وسیله کار

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹۶3۹0۶5
علـی آبادی 

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
0۹15۹۶34038 -0۹155۶42۹5۹
32414702

 این شرکت برای متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری
 در مقیاس های بزرگتر نیروگاهی را دارند، جهت مشاوره ،

طراحی و اجرا آمادگی خود را اعالم می دارد

بیرجند - خیابان توحید -خیابان میرزا کوچک خان شرقی - پالك 30 - واحد 5
تلفکس: 32430213-همراه: 09151634991- 09336599793    

 )صباغ زاده -سلطانی(

 اطالعیه شرکت دانش بنیان فروهر فناور کوروش

  تسهیالت ویژه بانکی با درآمدی 20 ساله)تضمین شده(

 کیفیت عالی و گارانتی بلند مدت

خدمات رسانی شبانه روزی در اسرع وقت

اولین  و تنها شرکت  دانش بنیان  در  زمینه سیستم های برق خورشیدی  در خراسان جنوبی

تیم فنی مجرب با سابقه 7 ساله اجرای سیستم های برق خورشیدی

ثبت نام احداث نیروگاه های برق خورشیدی خانگی
ویژه مشترکین شرکت برق )دولتی و خصوصی( در شهر ها و روستاها

 تخفیف ویژه به تعداد محدود فقط تا ۱۵ دی ماه

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
ایزوگام شرق بخشـی
آدرس: میدان توحید  32442331- 09155622050



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه * 24 آذر 1395 * شماره 3672

۷۸ میلیون تومان صنایع دستی فردوس به فروش رسید
 

برزجی- کارشناس مرکز توسعه و ترویج صنایع دستی فردوس از فروش ۷۸ میلیون تومانی صنایع دستی شهرستان فردوس در دومین نمایشگاه منطقه ای شرق 
کشور خبر داد. علی شکرگزار  بیان کرد: در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی فردوس در ۶ غرفه شامل تولیدات گره چینی و مشبک، قلمزنی، تراش سنگهای 

قیمتی و نیمه قیمتی، کتیبه های سفالی ورودوزی های سنتی و... به نمایش گذاشته شده است.

معاون اقتصادی استانداری : مشکالت بخش تولید  را به طور ویژه با استاندار درمیان خواهم گذاشت /  بازدید از واحدها را در دستور کار می گذارم

4 ساعت مذاکره موفق فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی با معاون استاندار و مدیران بخش تولید در روزنامه آوا

برزجی/ بهروزی فر- بنا به گفته صاحبان 
اندیشه و تجربه؛ رشد اقتصادی، داللت بر افزایش 
تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کاال 
 یا خدمات در جامعه ای افزایش یابد، می توان

گفت در آن جامعه، رشد اقتصادی اتفاق افتاده 
های  خواسته  از  آرمان  این  به  رسیدن  است. 
همه تصمیم سازان در جوامع بشری است، در 
ارشد بر  کشور ما هم تمام هم و غم مدیران 
این می باشد که به هر شکل ممکن، اقتصادی 
میان  این  در  بزنند،که  رقم  را  یافته  رونق 
از  تولیدی  واحدهای  توسعه  و  تولید  به  توجه 
اولویت خاصی برخوردار است، به گونه ای که 
برنامه های 5  انداز 20 ساله و  در سند چشم 
ساله توسعه هم بر اهمیت دادن به تولید ملی، 
تأکید ویژه ای شده، از طرفی با مشخص شدن 
عنوان سال» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
بر  انقالب  معظم  رهبر  اکید  های   توصیه  و 
تمرکز به توان داخلی، استفاده از ظرفیت های 
صدر  بر  تولیدی،  واحدهای  به  کمک  موجود، 
نشستن تولیدات داخلی و اهتمام به رونق تولید 
و رفع موانع از پیش پای واحدهای تولیدی، از 
به طور ویژه  همان روزهای نخست سال 95 

در دستور کار دولتمردان قرار گرفت.
ستاد  جلسات  نخستین  در  راستا  همین  در 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی سال بود که اسحاق 
از  یکی  رییس جمهور،  اول  معاون  جهانگیری 
مهمترین اولویت های اقتصادی کشور در سال 
95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد 
و با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر لزوم احیای 
بخش تولید داخلی گفت:» باید با تمام توان به 
مشکالت این بخش رسیدگی شده و برای حل 
و فصل مشکالت و رفع موانع پیش روی بنگاه 

ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی کنیم«.
فعال سازی واحدهای صنعتی راکد و افزایش 
از  را  صنعتی  واحدهای  سایر  در  وری  بهره 

برنامه های سال جاری دولت برشمرد.
رونق  به  رسیدن  برای  دولت  وی؛  گفته  به 
یکی  که  گرفته  درنظر  اولویت  چند  اقتصادی 
که  چرا  است،  تولید  بخش  اندازی  راه  آنها  از 
اگر واحدهای تولیدی موجود بتوانند با ظرفیت 
کامل فعال شوند، تعداد شاغالن در کشور حفظ 
می شود و درصورت بهبود فضای تولید، شاهد 
در  بیشتر  اشتغال  و  گذاری  سرمایه  افزایش 

کشور خواهیم بود.

 نشستی با عنوان بررسی
 مشکال ت واحدهای صنعتی استان

مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور بی چند و 
چون به استان ها هم ابالغ شد تا به طور ویژه 
خراسان  گیرد،  قرار  استانداران  کار  دستور  در 
جنوبی هم از این قاعده مستثنی نبود و مدیران 
ارشد استان به محض دریافت دستورات نسبت 
به تشکیل کارگروه های رفع موانع تولید همت 
وضع  تخصصی  هایی  نشست  در  تا  گماردند 

تولید را در استان عارضه یابی نمایند.
با تمام شدن دو سوم روزهای سال و در حقیقت 
در  این طرح  روزهای شروع  از  گرفتن  فاصله 
کشور و در استان، انتظار بر این است که چراغ 
و  باشد  قبل  از  تر  برافروخته  استان  در  تولید 
گذشته  از  بیش  صنعتی  های  شهرک  چرخ 
دهی نتیجه  چون  و  چند  از  آگاهی   بگردد، 

های  دل  درد  از  اطالع  و  ها  کارگروه  این   
سرمایه گذاران داخلی و آنها که دغدغه توسعه 
این دیار شرقی را دارند، سبب شد در نشستی 
با عنوان» بررسی مشکال ت واحدهای صنعتی 
استان« میزبان مدیران ارشد استان ، متولیان 
جمعی  البته  و  تولید  موانع  رفع  به  اهتمام  امر 
ادامه  در  چه  آن  باشیم.  استان  صنعتگران  از 
می خوانید بخش هایی کوتاه از گفتگوی سه 
به  که  است  اجتماعی  مهمانان صفحه  ساعته 

صورت مختصر تقدیم می گردد.

 بهره 46 درصدی تسهیالت بانکی

مرغ  شرکت  مدیرعامل  خیریه  حسین  سید 
مادر آغازگر بحث شد. او که از تولید کنندگان 
واحد  چند  اندازی  راه  با  و  است  استان  بزرگ 
دوش  از  را  اشتغالزایی  سنگنین  بار  تولیدی، 
دولت برداشته، این روزها برای تأمین سرمایه 
حمایت  و  دارد  خود مشکل  واحد  گردش   در 

مسئوالن را طلب می کند. 
توضیح که سرمایه گذاری در کالن  این  با  او 
سرمایه  از  تر  آسان  برایمان  خیلی  شهرها 
باور است که؛  این  بر  بیرجند است،  گذاری در 
کرده  انتخاب  را  کار  ترین  پرمشغله  و  بدترین 
نفر  برای 500  شده  ایجاد  اشتغال  به  ، سپس 

در مجموعه خود اشاره کرده و می افزاید:» با 
وجود  مشکالت اقتصادی کشور، انتظار ما این 
است که مسئولین استانی و کشوری به سرمایه 

گذاران بومی بیشتر توجه نمایند« .
مدیرعامل مجتمع مرغ مادر با بیان اینکه بانک ها 
باید پا از روی گلوی تولید کنندگان بردارند،تصریح 
می کند:» تسهیالت با بهره باال سوددهی بخش 
تولید را پایین می آورد، از طرفی علیرغم تأکید 
دولت بر ارائه تسهیالت با نرخ 1۸ درصد، سیستم 
بانکی با برخی ترفندها تسهیالت را به گونه ای 
محاسبه می کند که کارمزد تسهیالت دریافتی 

بیش از 4۶ درصد می شود«.
محمد رضا صباغ نایب رئیس کمیسیون صنعت 
و معدن اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز برخی 
از رفتارهای سازمانی و  برداشت های شخصی 

های  برداشت  به  بنا  آنها  تفسیر  و  قوانین   از 
کارشناسان ادارات و دستگاه های اجرایی را از 
و  کند  می  عنوان  موجود  معضالت  مهمترین 
تأکید می نماید:» برخی برداشت ها از قانون، 

تفسیر به سوء است و نیاز به اصالح دارد«.
وی از مصوبه جدید دولت برای افزایش عوارض 
گوید:  می  و  دهد  می  خبر  سنگ   صادرات 
»این مصوبه  با اوضاع استان همخوانی ندارد 
و الزم است استاندار روی این موضوع حساس 
شود، چرا که اگر این مصوبه اجرایی شود قطعًا 

صادرات سنگ با چالش مواجه خواهد شد«.

 سرمایه در گردش،
 مهمترین عامل توسعه صنعت

صنفی  نظام  مدیره  هیئت  رئیس  کمیلی  رضا 
کارهای کشاورزی نیز در این جلسه با اشاره به نوپا 
بودن سیستم مدیریتی استان اظهار کرد: »برخی  

مدیران از عهده کارشناسان بر نمی آیند«. 
رایج  پول  درصد   53 که  توضیح  این  با  وی 
کشور در تهران است و اینجا صنعت ما معطل 
کند: می  تأکید  است،  اعتبار  تومان  میلیارد   5 
 » مسئوالن باید تالش کنند تا از استان های

به  آنها  تزریق  با  کرده  منابع جذب  برخوردار   
بانک های استان، به سرمایه گذاری در بخش 

تولید و صنعت کمک کنند«. 
برخی  در  که  این  از  تأسف  اظهار  با  کمیلی 
به  جنوبی  خراسان  استان  منابع  ها،  ارگان 
دیگر استان ها می رفته و هزینه می شده، از 
اینکه در این استان، سرمایه گذار با دید منفی 
 نگریسته می شود، انتقاد کرده، اظهار می کند: 
»مسئوالن ما، تأمین سرمایه در گردش را جزو 
 کار نمی بینند و معتقدند اگر به تولید کننده ای

 سرمایه در گردش بدهند در جای دیگر هزینه 
این مهم محقق  اگر  خواهد شد، در حالی که 
می شوند  مقروض  واحدها  از  بسیاری  نگردد، 
شود  بدهکار  کننده  تولید  که  شرایطی  در  و 
توسعه  عامل  مهمترین  گردش  در  سرمایه 

صنعت است«.  
دنبال  نباید  مسئوالن  اینکه  بیان  با  کمیلی 
همین  انگیزه  و  باشند  جدید  گذار  سرمایه 
سرمایه گذاران موجود را افزایش دهند، ایجاد 
مشکالت  از  استان  گریز  راه  را،  آزاد  منطقه 

اقتصادی می داند و می گوید:» از آن جایی که 
مناطق آزاد با شرایط خاصی که دارند به رونق 
منطقه کمک می کنند، همه استانهای مرزی 
الزم  پس  آزادند،  منطقه  اندازی  راه  دنبال  به 
که  توجهی  قابل  مشترک  مرز  وجود  با  است 
داریم، در خراسان جنوبی هم از این مهمترین 
قابلیت، با شکل گیری منطقه آزاد حداکثر بهره 

برداری بشود«.
و  فرزاد  کاشی  کارخانه  عامل  مدیر  فالحی 
با  هم  استان  کارآفرینان  انجمن  مدیرعامل 
اشاره به پیگیری های انجام شده درباره اجرای 
قانون 10 سال معافیت مالیاتی در استان معتقد 
پیگیری  به  نیاز  فقط  مسایل  از   برخی  است، 

ویژه دارد.
وی شکل گیری کمیته ای متشکل از بخش 

خصوصی و مدیران دولتی استان برای پیگیری 
امور در مرکز را پیشنهاد می دهد و با اشاره به 
این که گاهی الزم است سرمایه گذار جلوی 
و  با مکاتبه  بایستد، می گوید:»  وزیر  اتاق  در 
نامه نگاری راه به جایی نمی بریم، لذا بهترین 
شیوه برای اثر بخشی پیگیری ها، ورود بخش 
خصوصی استان و گفتگوی رو در رو با مدیران 

رده باال می باشد«.

 شاه می بخشد، شاه قلی نمی بخشد

نیلوفر  کاشی  مدیرعامل  نوربخش،  ادامه  در 
مسیر  در  که  هایی  سازمان  از  گالیه  با  هم 
گوید:  می  کنند،  می  اندازی  سنگ  تولید  کار 
که  است  قوانین  به  مربوط  مشکالت  »برخی 
باید در کشور اصالح شود؛ اما برخی مشکالت 
مصداق»شاه می بخشد، شاه قلی نمی بخشد« 
و  استان  مدیران  با  ما  که   طوری  به  است؛ 
سازمان ها هیچ مشکلی نداریم اما با کارگزاران 

همیشه به مشکل برمی خوریم«.  
وی با اعتقاد به سیستم فکری معیوب ادارات 
استان، از اینکه کارگزاران ادارات بخش اعظم 
انرژی تولید کنندگان را می گیرند، گالیه کرده 
در  ادارات  کارشناسی  سطوح  تفهیم  خواستار 

خصوص مشکالت بخش تولید می شود. 
کاظمی عضو هیئت مدیره شرکت سیمان باقران 
نیز با اشاره به مشکالت بخش تولید و صنعت 
استان، بر این باور است: »آنچه صنعت استان 
 به آن  نیاز دارد، عزم جدی همه ارگان هاست«. 
وی با تأکید بر اینکه در حالی که گازرسانی به 
کارخانه سیمان باقران، صرفه جویی ماهانه 2 
میلیارد تومان در مصرف سوخت را به همراه دارد 
 ،اما متأسفانه اجرای این پروژه با چالش هایی 
روبرو شده و شرکت گاز از همکاری و همراهی 
کار  این  انجام  برای  و  زند  می  باز  سر  الزم 

هزینه گزافی را مطالبه می نماید.
شرکت  عام  سهامداران  جامعه  نماینده  این 
مبحثی  را  پولی  مشکالت   باقران،  سیمان 
تخصیص  روند  از  گالیه  با  و  خواند  می  ملی 
 تسهیالت به واحدهای تولیدی یاد آور می شود:

 »شرایط زمانی سخت تر می شود که مجبور می 
شویم به جهت عدم حمایت بانک های داخلی 
پرداخت تسهیالت الزم،  به  آنها  تعهد  و عدم 

برای ادامه کار پروژه، از یک فرد افغانستانی 2 
 میلیارد تومان پول با سود 35 درصد بگیریم« . 
بیرجند  فروزان  شرکت  مدیرعامل  فروزانفر 
 نیز در این جلسه از مسئولین می خواهد طی

نزدیک شاهد مشکالت  از  بازدید هایی مکرر 
صنایع استان باشند. 

وی احداث و ایجاد سردخانه های متعدد مواد 
دامی  و  باغی  تولیدات  نگهداری  برای  غذایی 
به  اشاره  با  و  خواند  می  استان  نیازهای  از  را 
سردخانه  ایجاد  برای  زمین  تأمین   مشکل 
 می گوید:» با وجود وعده های مدیران،جهت 
برخی  به  پاسخگویی  و  مجوزها  برخی  ارائه 
ادارات،  پایینی  های  هسته  ها،در  استعالم 

کارشکنی های زیادی صورت می گیرد«. 
های  پرداختی  هایش،  صحبت  خالل  در  او 

نیم  و  مالیات،  و  عوارض  عنوان  به  فراوان 
از جمله  را  بهانه های مختلف  به  درصدهایی 
هزینه هایی بر می شمارد که توان تولید را در 

واحدها به تحلیل می برد. 

تعامل نمایندگان با وزرا، مؤثرترین 
گام در رفع مشکالت استان

 
با  نیز  اتحادیه مرغداران  عسکری مدیرعامل 
اعتبارات   از  جنوبی  خراسان  سهم  از  انتقاد 
اطالعات  به  بنا  9۶ می گوید:»  بودجه سال 
موثق در بودجه سال 9۶ که به مجلس رفته، 
شمالی  خراسان  با  جنوبی  خراسان  سهم 
یکسان دیده شده در حالی که وضع اقلیمی و 
آن  استان همچنین گستره مشکالت  وسعت 
 با خراسان شمالی اصاًل قابل قیاس نیست«. 
 وی متذکر می شود:»رصد آمار تولید کننده های

به  االن،  تا  پیش  سال   5 از  استان 
اتفاقی  چه  که  دهد  می  نشان  خوبی 
مسایل  برخی  فصل  و  حل  لذا  افتاده؟ 
مسئوالن  و  شود  نمی  درست  حرف  با 
ها  کننده  تولید  مشکالت  حل  در   باید 
داشته  بیشتری  اهتمام  تولیدی،  واحدهای  و 
بیشتر  توجه  پایان  در  عسکری  باشند«. 
تولید  مشکالت  به  مجلس  نمایندگان 

کنندگان را خواستار شد . 
پاسارگاد  سنگ  صنایع  پورمدیرعامل  کریم 
واحدهای  نقدینگی  اگر  اینکه  بیان  با  نیز 
تولیدی  تأمین نشود و کارها به همین روال 
۶ ماه آینده ضربه سنگینی به  پیش برود، تا 
صنعت استان وارد می شود، به گونه ای که 
آمار اشتغال ما ریزش خواهد شد، اظهار می 
کند:» با وجود وضع خاص استان،  بانک ها 
آن  از  فراتر  و  قانونی  شرایط  از  خارج  باید 
به واحدهای تولیدی پول و اعتبار بدهند«. 

شفیعی عضو اتحادیه مرغداران هم به عنوان 
تعامل  جلسه،  در  حاضر  صنعتگر  آخرین 
اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
گام  مؤثرترین  از  را  وزرا  و  دولت  کابینه  با 
تمام  استان در  ها در راستای رفع مشکالت 
این  نبود  است:»  معتقد  و  داند  ها می  زمینه 
نیاز  که  ماست  استان  ضعف  نقاط  از  تعامل 

به تجدید نظر و اصالح دارد«.

وی در خصوص مشکالت واحدهای تولیدی 
باید  ها  بانک  گوید:»  می  هم  ها  بانک  با 
از  و  گیرند  قرار  بازخواست  و   مؤاخذه  مورد 
از پول هایی که  آنها پرسیده شود که چقدر 
اند  کرده  گذاری  سرمایه  ها  بانک  در  مردم 
در حوزه اشتغال استان هزینه شده است؟« 

 روان سازی جریان اخذ تسهیالت 
از صندوق توسعه ملی

امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل  موهبتی 
اقتصادی استانداری هم که در کنار شهرکی، 
صنایع  امور  معاون  پارسا  و  سازمان  رئیس 
زمانی  تجارت،  و  صنعت،معدن  سازمان 
اقتصادی،  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 

شفیعی   ، گذاری   سرمایه  امور  مدیر  بهدانی 
مدیر  نوفرستی  و  خاک  و  آب  امور  مدیر 
نمایندگی  به  کشاورزی  ترویج  هماهنگی 
جهاد  سازمان  رییس  مطلق  پور  ولی  از 
شرکت  عامل  مدیر   کشاورزی،جرجانی 
دهباشی  استان،  صنعتی  های  شهرک 
مسئول  زاده  حسین  ملی،  بانک  رئیس 
مسئول  زاده  خراشادی  و  استان   اعتبارات 
بانک  شعب  سرپرستی  از  عمومی  روابط 
در  پاسخگو  مقام  عنوان  به  استان،  ملی 
موارد  ذکر  با  بود،  یافته  حضور  نشست  این 
به  و  صنایع  صاحبان  سوی  از  شده  مطرح 
مطالبات  از  ای  عمده  بخش  خواندن  حق 
در خصوص دغدغه های خاطر  توضیح  آنها، 
پیگیری  بحث  به  پاسخ  با  را  ها  کننده  تولید 
نموده  آغاز  آزاد   منطقه  اندازی  راه  و   احداث 
می گوید:» اگر چه پرونده راه اندازی مناطق 
احداث  اما  رفته  مجلس  به  کشور  در  آزاد 
حال  در  جنوبی  خراسان  در  آزاد  منطقه 
نتیجه،  حصول  صورت  در  و  است  پیگیری 

اعالم خواهد شد«.
عوارض  پرداخت  مصوبه  خصوص  در  وی 
نبودن  فراهم  به  اشاره  با  سنگ،  صادرات 
استان هم  زیرساخت های فرآوری سنگ در 
برای   « افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  خاطر 
پیگیری این مصوبه ، تذکر در خصوص وضع 
در  آن  نشدن  اجرایی  درخواست  و  استان 

منطقه هم  مکاتبه شده است«. 
اموال  کردن  بلوکه  اینکه  بر  تأکید  با  موهبتی 
است،  تخلف  ها  بانک  در  کنندگان  تولید 
کنندگان  تولید   « کند:  می  نشان   خاطر 
مصداق های عینی و موارد این چنینی را اعالم 
 کنند تا برخورد شود«.وی همچنین با اشاره به 
پیگیری های مشکالت صنعت استان در سطح 
ملی  تأکید می کند:« شرکت گاز باید با واحدهای 
 صنعتی مدارا نماید که این مورد هم تذکر داده

از  دیگری  بخش  در  موهبتی  شود«.  می 
ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت  به  سخنانش 
بخشنامه  طبق  گوید:«  می  و  کند  می  اشاره 
های ابالغ شده، درصد سود تسهیالت صندوق 
از  کمتر  باید  جنوبی   خراسان  در  ملی  توسعه 
که  است  این  واقعیت  اما  باشد  دیگر  مناطق 
بسیار دشوار  از صندوق  اخذ تسهیالت  فرآیند 

ایجاد  لزوم  بر  تأکید  با  وی   . باشد«  می 
توازن منطقه ای می افزاید:» سرمایه گذاران 
که  چرا  شوند  حفظ  باید  خصوصی  بخش 
حاضر  گیرد،  صورت  الزم  های  حمایت  اگر 
صنایع  و  هستند   بیشتر  گذاری  سرمایه  به 
که  این  ضمن  کنند،  می  تر  گسترده  را  خود 
این سرمایه گذاران کمک حال دولت در رفع 

مشکل بیکاری هم می باشند«.
و  ادارات  انسانی  منابع  مشکل  وی  گفته  به 
دستگاه های اجرایی همچنین کم تجربه بودن 
کارشناسان این حوزه ها را از دیگر معضالت 
موجود می خواند و  سدهای بروکراسی اداری 
شدن  فعال  و  گذاری  سرمایه  تسهیل  مانع  را 

واحدهای تولیدی در استان بر می شمارد.

پیشتر  باید  بانکی   سیستم 
از قبل وقت گذاشته و کمک کند

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  شهرکی، 
پایانی  دقایق  در  هم  جنوبی  خراسان  تجارت 
که  متعددی  جلسات  به  اشاره  با  نشست  این 
برای رفع مشکالت صنایع استان برگزار شده 
طریق  از  قانون  های  پیگیری ضعف  خواستار 

نمایندگان مجلس شد . 
شهرکی در خصوص بحث رونق تولید با تأکید 
مالی  تزریق  صنعتی  واحدهای  اگر  اینکه  بر 
کند: می  اظهار  شد،  خواهند  تعطیل   نشوند 

ثبت  برای  یاب  بهین  سامانه  پیش  ماه   ۶  «
آزاد شده  دارای مشکل  تولیدی  نام واحدهای 
کرده  نام  ثبت  کنون  تا  نیز  متقاضی   ۷00 و 
اند که پس از برگزاری جلسات بررسی خاص 
برای تک تک این متقاضیان، به  بانک های 
اینکه  بیان  با  وی   . اند«  شده  ارجاع  عامل 
دولت هیچ محدودیتی برای تأمین  سرمایه در 
گردش قایل نشده می گوید: » طرح برگزاری 
کارگروه های رفع موانع تولید و بررسی موردی 
مشکالت واحدها و تأکید بر رفع آنها از طریق 
دستگاه های اجرایی، برای اولین بار است که 
در طول 30 سال اخیر و صرفًا برای حمایت از 
این طرح  . در  اجرا شده است  تولید کنندگان 
بدهی   ، برگشتی  چک  که  واحدهایی  حتی 
مالیاتی و یا مشکلی در زمینه تأمین اجتماعی 

دارند هم مورد بررسی قرار می گیرند«. 
شهرکی کاهش درصد سود  از 24 به 1۸ درصد 
اقدام دیگر دولت در جهت رفع مشکالت  را  
افزاید:» سیستم  و  می  کند  عنوان می  تولید 
بانکی باید پیشتر از قبل وقت گذاشته و کمک 
تومان  میلیارد   150 پرداخت  از  وی  کند«. 
تسهیالت  در استان خبر می دهد و می گوید: 
»نگرانی از بابت منابع در استان نیست و اگر 
بانکی ادعا کند که منابع نداریم قابل قبول نمی 
ملی  بانک  امور شعب  رئیس  دهباشی  باشد«. 
خراسان جنوبی  نیز در توضیح به این صحبت 
تسهیالت  پرداخت  در  ها  بانک  که  شهرکی 
که  صورتی  گوید:»در  می  ندارند،  محدودیت 
استانی  اعتبارات  از  باالتر  تولیدی  واحد  طرح 
باشد بررسی طرح در استان صورت نگرفته و 
باید به تهران برود چرا که منابع مدنظر برای 

این طرح ویژه  صنایع کوچک است« .

 طرح مشکالت مطرح شده در این 
جلسه در محضر استاندار

 
دکتر سرفرازی که در اولین روزهای انتصابش 
دعوت روزنامه آوای خراسان جنوبی را پذیرفته 
و در این نشست شرکت نمود، پس از استماع 
که  اعتقاد  این  با  حضار  همه  های  صحبت 
با  اقتصادی  های  کارگروه  جلسات  باید 
می  شوند،  برگزار  کارشناسی  کار  پیشنیه 
های  تفاوت  از  جدای  که  داریم  »باور  گوید: 
آن  توسعه  سمت  به  باید  همه  دیدگاهی 
حرکت کنیم، چرا که خراسان جنوبی استانی 
استان  توسعه  برای  لذا  است  سرشار  منابع  با 
مجلس  نمایندگان  و  دولتی  مسئوالن  باید 
با  سرفرازی  باشند«.  همراه  و  همدل  باهم 
امور،  برخی  بودن  نکته که الینحل  این  ذکر 
همه  معتقدم  من  و  دارد  افراد  نگاه  در  ریشه 
کند: می  عنوان  است،  حل  قابل   مسایل 

در شرح  امور  از  برخی  است  گرچه ممکن   «
می  انتظار  اما  نباشد  سازمان  یک  وظایف 
از شرح  کارها خارج  در  تسریع  برای  رود که 
وظایف برخی کارها انجام گیرد«. وی با بیان 
اینکه دستگاه های کم کار باید پاسخگو باشد 
اظهار می کند:»مشکالت مطرح شده در این 
درمیان  استاندار  با  ویژه  صورت  به  را  جلسه 
در  نیز  را  واحدها  از  بازدید  و  گذاشت  خواهم 

دستور کار قرار می دهیم«.

کم کارها باید پاسخگو باشند

عکس: امین جم

نسبت  خواهشمندیم  محترم  شهردار  از  سالم  با 
بلوار  در  واقع  محبی  شهید  خیابان  آسفالت  به 
پیامبر اعظم  )ص ( بین نیروی انتظامی و سپاه 

پاسداران تسریع نمایند.
0935...353
بیمه  که  پدرمان  یکسال شده  عزیز سالم  آوای 
صندوق تامین اجتماعی روستایی بوده اند  فوت 
برقرار  ماندگان  باز  مستمری  هنوز  ولی  کردند 
شعبه  در  عزیزان  کنم  می  مراجعه  هرماه  نشده 
از  لطفا  است  تهران  از  مشکل  فرمایند  می   ....
 مدیران بپرسید تا کی باید صبر کنیم زمانی که 

مستمری بگیر نباشه درست میشه  
0915...99۷
نکنه  مدیح  دکتر  شهردار  آقای  خدمت  سالم 
5ماه  شما  پرسنل  کاری  اضافه  کردید  فراموش 

عقب افتاده دستوردهید اضافه کاری نکنیم.
093۶...۸30
رشید  و  محترم  استاندار  دستور  جالبه   . با سالم 
استان مبنی بر الزام اشتغال نیروهای تبدیل وضع 
شده در محل پذیرش آنها در مورد نور چشمی ها 
بصورت یکی بود یکی نبود اجرا شد.اینهم ترفند 
استاندار محترم  دستور  اجرای  مقابل  در  مدیران 
در  روز  دو  یا  قانونه. یک  از  گریز  برای  راهی  و 
شهرستان محل استخدام و مابقی روزها در اداره 
کل!!! آیا واقعا این خواسته استاندار عدالت محور 
بود!!! باند مافیای قانون شکنی رو باید منهدم کرد 

به نظر شما هنوز وقتش نرسیده؟؟
0915....203
پیام  ستون  اینکه  به  توجه  با  احترام  و  سالم  با 
طریق  این  از  دارد  زیادی  مخاطبان  روزنامه 
همکاران  سایر  و  محترم  رئیس  از  خواستم 
دختران  تیزهوشان  دبیرستان  در  محترمشان 
های  برنامه  اجرای  خاطر  به  بیرجند  اول  دوره 
قرآن  ختم  و  نماز  اقامه  مبتکرانه  و  خوب  بسیار 

در مدرسه تقدیر و تشکر نمایم.
0915....40۷
سالم آوا در جواب کسانی که به نیروهای تبدیل 
با  بنده  بگم  خواستم  می  گیر  همش  وضعیت 
و  قراردادی  بعد  شرکتی  اول  خدمت  25سال 
وضعیت  تبدیل  استانداری  مجوز  با  هم  بعدش 
کردیم  بکار  کارمند صفر شروع  بعنوان  و  شدیم 
اجتماعی سوابق  تامین  از لحاظ صندوق  و فقط 
محفوظ است حاال  به حال این افراد چه منفعتی 

دارد خدا می داند.  
0915...32۶
درسته  منتظری  خیابان  کسبه  برادران  سالم 
لطف  دار  مغازه  خود  اگر  ولی  خرابه  بازار  وضع 
به و  نکند  پارک  مغازه  درب  را  ماشینش   کند 
پارکینگ هاییکه وجود دارد ببرند جا برای توقف 

مشتری باز شده وکاسبی بهتر هم می شود
0915....۸۷0
سالم از شهرداری می خواهیم تقاطع خیابان های 
 دکتر حسابی و ابن سینا در مهرشهر را آسفالت نمایند . 
بعد عید جدول کشی کردند و رها نموده اند. عرض 
زیاد خیابان و وجود 2 مدرسه  موجب نابسامانی است 

، به داد ما هم برسید.
0915...54۸
داریم  تقاضا  رانندگی  و  راهنمایی  از  سالم  با   
دارد  امتداد  پادگان  پشت  به  که  صیاد  چهارراه 
به  وگردش  زیاد  ترافیک  زیرا  کنید  زمانه  را سه 

راست وچپ به سختی انجام می شود.
0915....۸۷0
روزنامه  به  خداقوت  و  سالم  عرض  ضمن 
ورودی  سه  به  رسیدگی  مورد  در  آوا  پرتالش 
بیرجند ضمن سوال از سازمانهای ذیربط نظیر راه 
و شهرسازی،شرکت برق و شهرداری در این باره 

گزارشی جامع تهیه فرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
مردم  شنوای  گوش  که  آوا  روزنامه  از  تشکر  با 
استان است لطفا در مورد رسیدگی به پارک جنگلی 
و زیباسازی بلوار صنعت و معدن از شهرداری سوال 

و در این مورد گزارشی تهیه فرمایید.
ارسالی به تلگرام آوا
علی  استانی  محترم  مسووالن  خدمت  سالم 
است که هر شهروند  تاسف  باعث   .... الخصوص 
مشکلی در یک اداره داشت و نتوانست از بند پارتی 
استفاده کند کارش نباید انجام شود و اشتباهتان را 
هم قبول ندارید در جواب عنوان  می کنند مسوول 
نفر  با فوت یک  آیا   . زمان فوت کرده  اون  وقت 
پروندها و سیستم یک سازمان هم فوت می کند ؟ 
تا کی باید این بی عدالتی وجود داشته باشد ؟ سعی 
کنید کارتان را برای رضای خداوند انجام بدید  و 

مشکل مردم را حل نمایید . 
0915....023
یکی  در  اخیرا  گرامی  استاندار  خدمت  باسالم 
به  شده  مشاهده   .... استان  دولتی  شرکتهای  از 
مدیرعامل و اعضا هیات مدیره کارت هدیه به مبلغ 
صورتی  در  این  گردیده.  اعطاء  ریال   20000000
کارکنان  از  بسیاری  شرکت  همین  در  که  است 
قراردادی 5 ماه است که حقوق دریافت ننموده اند. 

خواهشمندیم موضوع بررسی گردد.
0915...9۶5
برنج هایی که با مجوزهای ....  از گمرک بیرجند وارد 
 می شود به خارج استان به صورت عمده برده می شود. 
خروج این برنج ها از استان قاچاق می باشد. چطور 

برای این برنج ها بارنامه صادر می شود.  
  0915...92۶
پر  همکاران  و  محترم  شهرداری  از  تشکر  با   
آسفالت  آماده سازی  و  برای جدول کشی   تالش 

خیابان های شکوفه و سنبل .
0915...154
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فیلم های برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری هفته قرآن و عترت در بیرجند اکران می شود
 
ایرنا- معاون امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: فیلم های برگزیده جشنواره فرهنگی و هنری هفته قرآن و عترت، چهارشنبه 24 آذرماه جاری در انجمن سینمایی 
جوان بیرجند اکران می شود. سید علی زمزم افزود: تعداد 45 فیلم کوتاه به جشنواره یاد شده ارسال شده که از این تعداد 6 فیلم برگزیده شده که سه فیلم در حوزه داستان و سه فیلم در حوزه مستند 
است. وی ادامه داد: فیلم  های برگزیده امروز در انجمن سینمایی جوان واقع در مطهری 23 ساعت 17 اکران می  شود و عالقمندان می  توانند در مراسم اکران و نقد و بررسی فیلم  ها شرکت کنند.

امین جم- برنامه های هفته قرآن و عترت با طنین نغمات قرآنی در 
مسجد امام صادق)ع( دوشنبه گذشته آغاز شد. احمد محبی، مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی در آیین افتتاحیه برنامه 
های هفته قرآن و عترت گفت: برنامه های مرتبط با مسابقات آواها و 
نغمات به صورت محفلی در 5 نقطه در طول هفته برگزار می شود و 

داوران نیز به ارزیابی مهارت متسابقین می پردازند. 
وی اظهار کرد: با هماهنگی های صورت گرفته، هر روز این هفته به یک 
نام مزین شده است که در این راستا 21 آذر را قرآن و وحدت اسالمی، 
22 آذر را فرهنگ و قرآن، 23 آذر زیبایی از منظر قرآن، 24 آذر قرآن 
و پژوهش، 25 آذر را قرآن بهترین رسانه برای خانواده، 26 آذر را نیز 

حضرت رسول )ص( پیام آور قرآن نام گذاری کرده ایم.

هفته قرآن و عترت 
بهانه ای برای به نمایش گذاشتن برنامه های یک ساله 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی بیان کرد: هفته قرآن 
و عترت برای دستگاه و نهاد خاص و مشخصی نیست، بلکه همه در این 
مسئله دخیل هستند و در این راستا می توان آن را نمادی از همگرایی و 
همدلی در موضوع قرآن دانست. محبی ادامه داد: در این هفته فعاالن 
قرآن در عرصه های هنری، پژوهشی، مطبوعات، قرائت و حفظ، ابتهال 
و.. ظرفیت های قرآنی استان را به نمایش گذاشته و رقابت سازنده ای 
با یکدیگر خواهند است تا این هفته استان خراسان جنوبی رنگ و بوی 
قرآنی داشته باشد. وی  یادآور شد: برگزاری هفته قرآن و عترت به این 
معنا نیست که فعالیت های قرآنی منحصر به یک هفته خاص شود، بلکه 
می خواهیم نتیجه فعالیت های قرآنی دستگاه ها در طول سال در قالب 

یک برنامه شاخص در معرض نمایش گذاشته شود.

شرکت بیش از ١٥٠ نفر 
در مسابقات حفظ هفته قرآن و عترت

  
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: مسابقات قرآنی 
هفته قرآن و عترت در رشته های حفظ کل ویژه، حفظ 15 جزء ویژه 
خواهران و حفظ 1٠ جزء ویژه برادران، اذان، ابتهال، تواشیح و قرائت در 
دو بخش نوجوانان و بزرگساالن برگزار می شود و از شرکت بیش از 15٠ 
نفر در این مسابقات خبر داد. محبی افزود: مسابقات قرآنی هفته قرآن 
و عترت در رشته های حفظ کل ویژه، حفظ 15 جزء ویژه خواهران و 
حفظ 1٠ جزء ویژه برادران، اذان، ابتهال، تواشیح و قرائت در دو بخش 

نوجوانان و بزرگساالن برگزار می شود.وی اظهار کرد: در بخش آواها و 
نغمات در مرحله اول عالقمندان آثار خود را در قالب CD به دبیرخانه 
جشنواره ارسال کردند، که در این زمینه 6٠ نفر CD آثار خود را به 
دبیرخانه ارسال کردند و در بخش حفظ نیز بیش از 15٠ نفر در بخش 
حفظ شرکت کردند که ٨٠ درصد آن را خواهران تشکیل می دهند. 
محبی بیان کرد: سی دی های ارسالی مورد ارزیابی داوران قرار گرفته 
است و نفرات برگزیده برنامه هایشان را به صورت محفلی در مناطق 
مختلف خراسان جنوبی ارائه می دهند که تاکنون مسجد امام صادق)ع(، 
امامزادگان شهدای باقریه، هیئت محبان الزهرا)س( و... برای این امر 

انتخاب شده است.
 
 

جشنواره  شعر  بخش  برگزاری  میزبان  سرایان 
فرهنگی هفته قرآن و عترت

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  همچنین خاطر نشان 
کرد: بخش شعر جشنواره های هفته قرآن و عترت در شهرستان سرایان 
و بخش نقاشی کودک در شهرستان های فردوس و سربیشه برگزار شد،  
به ویژه اینکه این دو شهرستان بیشترین آثار ارسالی را در بخش نقاشی 
کودک داشته اند. احمد محبی، با اعالم این خبر افزود: همچنین بخش 
نمایش خیابانی به صورت جشنواره و عمومی و در خیابان های شهرهای 
مختلف استان چون بیرجند، قاین و دیگر شهرستان هایی که امکان آن 

وجود داشته باشد، برگزار می شود.

29 آذرماه 
اختتامیه جشنواره های هفته قرآن و عترت

محبی ادامه داد: همچنین نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب مرتبط با 
جشنواره در محل انجمن خوشنویسان خراسان جنوبی، نمایشگاه نقاشی 
و صنایع دستی در نگارخانه شهر بیرجند و نمایشگاه پوستر و عکس در 

محل نگارخانه سرو واقع در باغ اکبریه برگزار می شود.
وی افزود: مراسم اختتامیه جشنواره های هفته قرآن و عترت و تجلیل 
از برگزیدگان در 2٩ آذرماه، ساعت 6 بعد از ظهر در محل سالن عالمه 
فرزان با حضور معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هفته  با  همزمان  آذرماه،  آخر  هفته  امسال  گفتنی  می شود.  برگزار 
وحدت به عنوان هفته قرآن و عترت استان نامگذاری شده است  که 
جشنواره های فرهنگی، پژوهشی، هنری، مطبوعاتی و... مختلفی با 

محوریت قرآن و عترت در این هفته برگزار می شود.

آغاز برنامه های هفته قرآن و عترت خراسان جنوبی با طنین نغمات قرآنی  

پیام مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
بمناسبت هفته قرآن و عترت

خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  محبی  احمد 
جنوبی بمناسبت هفته قرآن و عترت خراسان جنوبی پیامی 
صادر کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی؛ در متن این پیام آمده است:

اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم ، معارف قرآن را در دل و 
جان خودمان  نفوذ بدهیم ، زندگی ما و جامعه ما قرآنی 

خواهد شد.
)مقام معظم رهبری(

خداوند سبحان را شاکریم که سه نعمت قرآن ، عترت و 
نماز را به ما ارزانی داشت و به شکرانه این نعمات الهی 
خراسان  استان  در  را  عترت  و  قرآن  گرامیداشت  هفته 
جنوبی فرصتی می دانیم تا با برگزاری جشنواره فرهنگی 
و هنری قرآن و عترت فعالیت های خالصانه خود را در 
محضر این سه منشور نورانی ارزیابی نماییم، تا مطمئن 
شویم چه میزان در انجام بخشی از تکالیف الهی خویش 

در این زمینه موفق بوده ایم.
ضمن گرامیداشت هفته قرآن و عترت ، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی با تمام توان خود در اعتالی 
فرهنگ و معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم و نماز 
به کار گرفته، به این امید که ضمن هدایت تمامی اقشار 
جامعه و هنرمندان به سوی حیات طیبه، خود نیز عامل به 
این دستورات الهی باشیم و امیدواریم که با بهره گیری 
از رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و بکارگیری 
روش های گوناگون با اکسیر همت ، حسن تدبیر و امید 
به آینده در جهت نهادینه نمودن معارف قرآن و عترت در 

جامعه اسالمیمان بیش از پیش مؤثر باشیم.

دلهایتان همیشه به نور ایمان گرم باد ...

٠99٠3١89١8١ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 ٥  ٠ ٠  ١ 4   

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط ١٠ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
٥ سال ضمانت

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایی درویش 

حمل بار و اثاث منزل، اداری، ساختمانی )شن، آجر، 
سیمان( وانت، نیسان، کامیونت، ایسوزو مسقف

 داخل و خارج از استان
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

  32256444 / 32256465 - 056 / 09155629648 کاظمی

 اتوبــار پرستـــو

شرکت حمل و نقل رخش نور
سرویس دهی کارخانجات ،  دربستی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام(  
با عمر بیست ساله و ارزان تر 
از ایزوگام / مناسب پشت بام، 

منابع آب و استخر
09155628497
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چطور فرزندمان را از خطرات دنیای مجازی دور نگه داریم؟

چهارشنبه *24 آذر  1395 * شماره 3672

آیه روز  

بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي و تجمل پرستي و تفاخر در ميان شما و افزون طلبي در اموال و 
فرزندان است . حدید آیه 20

حدیث روز  

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند، از كساني است كه ایمانش كامل 
است . امام جعفر صادق )ع(

ای دل اگرت طاقت غم نیست برو
آواره ی عشق چون تو کم نیست برو

ای جان تو بیا اگر نخواهی ترسید
ور می ترسی کار تو هم نیست برو

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

در كنار همه خوبی های دسترسی به اینترنت 
را  آن  معایب  باید  والد  یک  عنوان  به  شما 
هم در نظر بگيرید. اگرچه كنترل و نظارت 
همه جانبه بر فعاليت های مجازی فرزندتان 
این  اما  است  نادرست  حتی  و  غيرممکن 
تا  كنند  كمک  شما  به  می توانند  ایده ها 
فرزندتان را از جنبه های ترسناک و خطرناک 

آن دور نگه دارید. 
آنچهوالدینبایددربارههای

آزارهایمجازیبدانند
تهدید و اذیت و آزار فقط محدود به درهای 
بسته یک اتاق نيست. قلدری هم فقط در 
آزارهای  و  خشونت  نمی افتد  اتفاق  مدرسه 
سایبری نوع دیگری از آزارها و خشونت های 
در  نوجوانان  و  كودكان  كه  هستند  رایجی 
آمارهای  می كنند.  تجربه  اینترنت  فضای 
خودكشی ناشی از آزار و تهدیدهای سایبری 
كودكان و نوجوانان زنگ خطری برای همه 
به  راحتی  به  فرزندانشان  است كه  والدینی 

اینترنت دسترسی دارند.

آزاروخشونتسایبریچیست؟
ایجاد  نوع  هر  سایبری  خشونت  و  آزار 
به  است كه می تواند  آزاری  و  تهدید  ترس، 
اجتماعی  شبکه های  در  مختلف  شکل های 
اتفاق بيفتد. دسترسی به اینترنت می تواند این 
امکان ناخوشایند را برای فرزندتان ایجاد كند 
كه مثل هزاران هزار فرد دیگر در جهان در 
معرض مفاهيم و محتوای خطرناک در فضای 
مجازی قرار بگيرد. یک عکس، پيام یا یک 
فيلم می تواند عمدی یا غير عمدی دستکاری 
شود و یا اصاًل به همان ترتيبی كه هست اما 
با هدف خاصی در یک صفحه مجازی منتشر 
شود و هزاران نفر به آن دسترسی پيدا كنند.

و  می كنند  را  كار  این  خودشان  افراد  گاهی 
گاهی دیگران از آن به عنوان یک ابزار تهدید 

استفاده می كنند. 
انتشار و دست  به دست شدن یک تصویر، 
به دالیلی فکر نشده  اغلب  پيام  یا  ویدئو و 
اتفاق می افتد. یک نفر فکر می كند یک فيلم 
یا تصویر خنده دار است و بی توجه به عواقب و 

نتایج، به راحتی آن را در اختيار دیگران قرار 
می دهد. در موارد دیگر اما دقيقاً با قصد تخریب 

و تهدید یک فرد آن را منتشر می كنند. 
ازشماچهکاریبرمیآید؟

باید  والد  یک  عنوان  به  كه  نکته ای  اولين 
بدانيد این است كه هميشه این احتمال را 
بدهيد كه فرزندتان در معرض چنين آزارهایی 
قرار بگيرد. شما نمی توانيد پيش فرض تان را 
بر این بگذارید كه »این از آن بچه ها نيست«. 
در اینجا باید از خودتان بپرسيد منظورتان از 
»این بچه ها« چيست؟ هر كودک یا نوجوانی 
می تواند اشتباه كند و یا در معرض یک خطر 
ناخواسته قرار بگيرد. فرزند شما هم  جدی 
می تواند یک تصویر نامناسب از خودش در 
یک شبکه اجتماعی قرار بدهد یا هزاران فيلم 

و تصویر و محتوای نامناسب را بخواند.
در شبکه های اجتماعی همه می توانند گروه 
خودشان را پيدا كنند و به آنها نزدیک شوند 
نيستند.  دست چين شده  واقعاً  افراد  این  اما 
متفاوت  هم  با  آدم ها  انگيزه های  و  اهداف 

است و همين باعث می شود كه خشونت در 
این محيط شدیدتر اتفاق بيفتد. 

كودكان درک درستی از تهدید، خشونت و 
ممکن  آنها  ندارند.  خنده دار  چيزهای  حتی 
با هدف خندیدن یک نفر دیگران را  است 
مورد آزار قرار بدهند. این وظيفه شماست كه 
او را متوجه تأثيرات مخرب رفتارش بکنيد.  
انتظارات تان را واضح و مشخص بيان كنيد 
مثاًل: »من از تو انتظار دارم كه اگر دوستانت 
دیگران را تحقير كردند، اگر یک نفر را در 
اگر  انداختند،  دست  اجتماعی  شبکه  یک 
فيلم خصوصی  اگر  دادند،  به كسی فحش 
دیگران را پخش كردند و یا هر كار آزاردهنده 
دیگری انجام دادند تو به آن بی توجه باشی و 

شریک جرم آنها نباشی.
 من از تو انتظار دارم كه اگر چيزی به دیگران 
می گویی در انتخاب كلماتت بيشتر دقت كنی، 
هر چيزی را در مورد خودت نگویی، هر كاری 
در  تا  نکنی  منتشر  را  نکنی، هر عکسی  را 
معرض آسيب های دیگران قرار نگيری. آنها 

مسلماً با تو هم به همان اندازه بد رفتار خواهند 
 كرد بنابراین تو خودت را در این موقعيت ها

 قرار نده.«
تکنولوژیرانادیدهنگیرید

كمتر پدر و مادری است كه امروزه به اهميت 
تکنولوژی پی نبرده باشد با این حال ممکن 
است شما به عنوان یک نسل قبلی، كارایی 
همه چيز را آن طور كه فرزندتان می فهمد، 
درک نکنيد. اینکه شما چيزی را بلد نيستيد 
یا نمی فهميد توجيهی برای نادیده گرفتن یا 

انکار آن نيست.
 شما ممکن است كار با اسنپ چت را بلد 
نباشيد اما نباید از آن غافل شوید. واقعاً الزم 
است كه بخاطر درک بهتری از شرایط زندگی 
در دنيای اینترنت، تالش كنيد آن را بفهميد 
و چيزهای بيشتری بياموزید. خودتان را دور 
نگه ندارید و نسبت به این موارد بی عالقه 
از چيزهای  كنيد  نباشيد. سعی  بی انگيزه  و 
بيشتری سردربياورید و به این ترتيب ارتباط 

بهتری با فرزندتان ایجاد كنيد.

عارفانه روز

دلت که گرفت  دیگر منت زمین را نکش
 اگر هیچکس نیست  خدا که هست. 
راه آسمان باز است پر بکش او همیشه 
آغوشش باز است نگفته تو را می خواند...

ذهن ما چيزی را می سازد كه می گویيم. 
افکار ما می تواند یک بيابان خشک 

را به گلستانی تبدیل كند.

برای رهایی از موقعيت فعلی،
 به جای ساختن صندلی برای 

سلطنت، قایقی بساز برای حركت.

431259678
968741352
275863149
826175493
147398526
593426781
352914867
689537214
714682935

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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امروز روز بهترین هاست روز دوباره برخواستن 
روز دوباره فریاد زدن روز پرواز به بلندای 

گیتی و تو میتواني با اراده ای  قوی بهترین باشي. 
روزتون خالي از غم پراز شادی و مهرباني 

چندثانیهمطالعه

مردمانی كه در سواحل اقيانوس اطلس زندگی 
می كنند، به صيد نوعي خرچنگ آبی مشغولند. 
می كنند صيد  كه  را  خرچنگ هایی   آن ها 

در سبد می اندازند. 
اگر فقط یک خرچنگ در سبد باشد، روی سبد 
درپوش می گذارند؛ اما وقتی چند خرچنگ صيد 
زیرا  نمی گذارند.  را  سبد  درپوش  باشند،  كرده 
هركدام از خرچنگ ها برای بيرون آمدن، دیگری 
هيچ كدام  هرگز  بنابراین  می كشد.  كنار  به  را 
موفق به فرار نمی شوند.این شيوه ی انسان های 
ناموفق است! آن ها دست به هر كاری می زنند 
جلو  مانع  و  دارند  باز  پيشرفت  از  را  دیگران  تا 
رفتن آن ها شوند. آن ها برای نگه داشتن دیگران 
در سبد، از هر وسيله ای استفاده می كنند و البته 

خودشان هم قرباني مي شوند.

نگرش

کارهاییکهشخصیتتانرالومیدهند

یکدیگر  بار  اولين  برای  نفر  دو   زمانيکه 
را مالقات می كنند طبيعی است كه در رفتارها 
و عکس العمل های هم به دنبال نشانه هایی از 
صداقت، نوع دوستی، ذكاوت و هر چيز دیگری 
باشند تا بتوانند تصميم بگيرند آیا این معاشرت 
اوليه را بسط بدهند یا خير. با این فوت و فن ها 
بيشتر آشنا شوید و بدانيد كه زبان بدن بيشتر از آن 
چيزی كه فکرش را می كنيد می تواند رازهای 

درونی شما را برای دیگران آشکار كند.
دستدادنشما...

 خيلی از افرادی كه مورد تحقيق قرار گرفته اند 
بر این عقيده اند كه می توان آدم ها را بر اساس 

نوع دست دادنشان قضاوت كرد.
وقتشناسیشما...

آیا برای یک قرار بسيار مهم دیر كرده اید؟ در 
ممکن  شماست  منتظر  كه  فردی  اینصورت 
 است پيش خودش فکر كند به لحاظ شخصيتی 

نمی تواند روی شما خيلی حساب باز كند. 
دستخطشما...

مهم نيست كه درباره چه می نویسيد، مهم این 
است كه دستخط شما حرف های زیادی برای 

گفتن دارد، آن هم درباره شخصيت شما.
رنگموردعالقهشما...

رنگ  چطور  اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  تئوری 
رازهای شخصيتی تان  از  پرده  مورد عالقه شما 
رنگ  اگر  می گوید  تئوری  این  مثال  برمی دارد. 
مورد عالقه شما زرد است، شما فردی هستيد با 

درخواست های منطقی و ارزش های فردیتی.

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

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

کار خوب اتفاقی نیست

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

یک باب مغازه الکتریکی با کلیه وسایل 
و تجهیزات به فروش می رسد. فی:  10 

میلیون تومان    09308608061

خرید دستگاه قالی بافی و درب
 و پنجره دست دوم یا تعویض با نو

09159659549 -09159659552

به نیروی خانم مسلط به کامپیوتر 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159371053 - 32323292

به یک نفر دارای مدرک مهندسی 
عمران یا مکانیک با 3 سال سابقه 
بیمه برای اخذ رتبه آب نیازمندیم.

09036300612

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

خرید انواع ضایعات آهن آالت ، کارتن ، 
کاغذ و پالستیک با باالترین قیمت

با ما تماس بگیرید
بیرجند - مدرس 7 - نرسیده به مسجد 

مرتضوی    
  09155624598 - رمضانی

باغ آلو و زرشک با 20 فنجان آب واقع در 
زیرکوه قاین )روستای سورند(

 به فروش می رسد.09156033821   

 پخش لوازم لوکس بهداشتی 
با قیمت عمده

 به صورت اینترنتی 
در تمام نقاط کشور

 در خدمت شما هستیم

فروشگاه
لوله و اتصاالت

کاظمی
 بین مدرس 35 و 37   
09151638890 /09123024066

@ luxurydevices 
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بمناسبت گرامیداشت هفته وحدت 
مسابقه دوچرخه سواری در بیرجند برگزار می شود

مناسبت  بیرجند:به  جوانان  و  ورزش  اداره  روابط عمومی  گزارش  به 
گرامیداشت هفته وحدت یک دوره مسابقه دوچرخه سواری کوهستان 
در بیرجند، امروز 24 آذرماه ساعت 10 صبح از پارک صیاد شیرازی به 

مسافت10 کیلوکتر برگزار می شود.

دعوت پینگ پنگ باز نونهال استان 
پویا احراری در اردوی آموزشی نونهاالن برتر کشور

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان بیرجند دعوت پینگ 
پنگ باز نونهال استان، پویا احراری در اردوی آموزشی نونهاالن برتر 
کشور.علیرضا حمیدی رییس هیات پینگ پنگ استان اظهار داشت: 
نونهاالن پینگ پنگ بازار  اردوی آموزشی  نماینده خراسان جنوبی در 
برتر ایران شانس خود را برای عضویت در تیم ملی محک می زندوی 
نونهال  پینگ پنگ باز  احراری  پویا  آموزشی  اردوی  این  در  افزود: 
آشنا  جهان  روز  تاکتیک های  و  تکنیک  آخرین  با  استان  ملی پوش 
می شود که سرپرستی و مربیگری او را علیرضا چمنی بر عهده دارد.

راهیابی دو موتور سوار سرایانی به اردوی تیم ملی

به نقل از هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی این شهرستان سرایان، با 
دعوت کمیته فنی فدراسیون پس از برگزاری مسابقات موتور کراس 
قهرمانی کشور در بافق یزد از سوی کمیته فنی 27 موتور سوار برتر 
به اردوی مقدماتی تیم ملی فرا خوانده شدند . این نفرات بزودی و 
انجام شده و مشخص شدن میزبان اردو ، تمرینات  طی هماهنگی 

آماده سازی خود را زیر نظر مربیان آغاز می کنند .

مسابقات پینگ پنگ زیر18 سال به مناسبت والدت حضرت 
رسول اکرم)ص(درقاین برگزار می شود

خواهد  برگزار  قاین  شهرستان  سال   1۸ زیر  پنگ  پینگ  مسابقات 
مسابقات  این  وجوانان  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  شد.به 
قراراست در روزپنجشنبه این هفته مورخ 9۵/9/2۵ از ساعت 1۵ در 

محل سالن پینگ پنگ فتح المبین برگزارگردد.

اعزام تیم وزنه برداری استان، به مسابقات قهرمانی شرق 
کشور جام شهدای مدافع حرم

 به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند؛به 
نقل از پوشیده رو رییس هیات وزنه برداری شهرستان بیرجند:تیم وزنه 
آزاد،به مسابقات قهرمانی شرق کشور، جام  برداری استان رده سنی 
شهدای مدافع حرم اعزام می شود.به گفته رییس هیات وزنه برداری 
شهرستان: این دوره از مسابقات ، تاریخ 24 لغایت 26 آذرماه جاری 
به میزبانی استان خراسان رضوی شهرستان قوچان برگزار خواهد شد.

خواص معجزه آسا فندق

و  معده  برای  غذا  بین  در  فندق  1-خوردن 
سوختة  2-ضماد  است  مقوی  بسیار  روده 
از ریزش مو  براي جلوگیري  بز  با پي  فندق 
مفید است 3-فندق پایین آورندة فشار خون 
است 4-کساني که درد مفاصل دارند روزانه 
ریه  تقویت  ۵-براي  بخورند  فندق  دانه   10
مانند شماره 14 استفاده شود 6- اگر کم خون 

بخورید  فندق  دانه   ۵ غذا  هر  از  بعد  هستید 
7- کساني که سرطان دارند صبحانه 20 عدد 
فندق و 3 عدد خرما با یک لیوان آب هویج 
میل کنند ۸-فندق باعث تنگ کردن عروق 
زیر پوست و باعث کشیدگي پوست مي شود 
مي باشد،10  نطفه  کنندة   تقویت  فندق   -9

صبح و ۵ عصر همراه خرما میل شود.

خواص درمانی هل سبز

غذا  صرف  از  پس  هل  های  دانه  جویدن 
غذا،  بهتر  گوارش  و  هضم  به  کمک  ضمن 
می تواند بوی نامطبوع دهان)مثل بوی سیر و 
پیاز( را نیز خنثی کند. دانه های هل خواص 
گرمابخشی داشته و معده و روده ها را تقویت 
و  کند  می  تحریک  را  اشتها  هل  کنند.  می 
عمل هضم غذا را بهبود می بخشد.نوشیدن 

آن موجب تسکین کولیت،  داغ  دم کرده ی 
سوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهوع و بی حالی 
شده و مانع ترشح زیاد اسید معده می شود.  
یکی از خواص ویژه هل، جلوگیری از تشکیل 
را  خلط در گلو است. هل همچنین کلیه ها 
تقویت می کند و گفته می شود برای درمان 

شب ادراری کودکان مفید است.

با سیب زمینی جوان شوید

ای  تغذیه  و  درمانی  خواص  زمینی  سیب 
خواصش  از  آن  خوردن  با  که  دارد  فراوانی 
استفاده می کنیم ، عالوه بر اینها به تازگی 
متخصصان پوست اعالم کرده اند آب سیب 
زمینی با جوش ها مقابله و پوست را شفاف 
می کند و پف زیر چشم را از بین می برد، در 
واقع خوراکی است که مثل وایتکس پوست را 

سفید و روشن می کند. آب سیب زمینی برای 
پر کردن پوست مفید است مایعات برای حفظ 
سفتی و خاصیت انعطاف پذیری پوست الزم 
آنتی  زیادی  میزان  دارای  زمینی  است.سیب 
اکسیدان از جمله پلی فنولز طبیعی است که 
نوعی ریز ماده مغذی محسوب می شود و در 

بسیاری از گیاهان یافت می شود.

ویتامین های ضد جوش

برخی از ویتامین ها خواصی دارند که موجب 
حفظ سالمت پوست می شوند که از جمله می 
توان به ویتامین های A،B و E اشاره کرد.
ویتامین هایAوE تاثیر آنتی اکسیدانی دارند 
و به دلیل مقابله با تشکیل رادیکال های آزاد 
از پیر شدن پوست محافظت می کنندوموجب 
دفع مواد سمی پوست نیز می شوند. ویتامین

خشکی  ساز  زمینه  که  سبوم  تشکیل  نیز   A
پوست می شود را کاهش می دهد و از ایجاد 
کند.تاثیر  می  پیشگیری  پوستی  های  جوش 
ویتامین Eدر کنار وجود سلنیوم بیشتر خواهد 
بود.ویتامین B6 حاوی عناصر غذایی است به 
حفظ سالمت روزانه پوست کمک می کند و 
از همین رو نباید مصرف آن را نادیده گرفت. 

چرا موخوره به وجود می آید؟

خطری  زنگ  مو،  شدن  شاخه  دو  یا  موخوره 
تغذیه  شما  موهای  می دهد  نشان  که  است 
مناسبی ندارند و رطوبت کافی به آنها نمی رسد. 
ظریف  بسیار  الیه  خود  سطح  در  مو  تار  هر 
محافظت کننده ای از رطوبت و چربی دارد که 
شیمیایی  و  فیزیکی  عوامل  مقابل  یک سو  از 
محافظت  مو  از  وارده  صدمات  یا  محیط 

در  دکلره  و  مو  رنگ  از  زیاد  می کند.استفاده 
دوره زمانی کوتاه، استفاده مداوم از سشوار و 
دیگر حالت دهنده های مو مثل اتو، شامپوهای 
در  مداوم  گرفتن  قرار  نامرغوب،  و  نامالیم 
معرض نور خورشید، کوتاه نکردن و مراقبت 
نکردن از موها همگی موها را خشک می کنند 

و آمینو اسیدهای مو را از بین می برند. 

کودک ربایی 500 میلیونی/ کودک 7 ساله به آغوش خانواده برگشت 

 فرمانده انتظامی چابهار از آزادی کودک ربوده شده و دستگیری آدم ربای ۵00 میلیونی در عملیات غافلگیرانه 
پلیس خبر داد.سرهنگ محمد نور بخش ،در مورد نحوه ربایش و آزادی کودک چابهاری از دست آدم ربایان 
گفت: با شکایت فردی مبنی بر ربایش کودک 7 ساله اش در یکی از خیابان های چابهار،با توجه به حساسیت 
موضوع تیم ویژه ای از کارگاهان پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی بررسی موضوع را آغاز کردند. فرمانده 
انتظامی چابهار در ادامه اظهار داشت: با توجه به اقدامات انجام شده و اشراف اطالعاتی و اقدامات تخصصی 
،ماموران سر نخ هایی از محل اختفاء گروگان گیران به دست آورند. سرهنگ نوربخش افزود:کاراگاهان پلیس 
پس از شناسایی محل اختفای متهم در یکی از محالت چابهار بالفاصله به محل اعزام شده ،و پس از کنترل 
منطقه،گروگانگیر را دستگیر و کودک ربوده شده را نیز آزاد کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم دستگیر 
شده در تحقیقات تخصصی پلیس، به ربایش کودک با همکاری یک نفر دیگر با استفاده از یک دستگاه خودرو 

پراید به دلیل اخاذی اعتراف کرد و تالش های پلیس برای دستگیری متهم دیگر همچنان ادامه دارد. 

صبح ها ویتامین  C,B1 و آهن عصرها و ترجیها 
کلسیم  شود.شبها:  میل  آهن  قرص  خالی  معده  با 
فواید  به  میکنیم  نگاهی  ابتدا  اینجا  منیزیم.در  و 
ویتامینE که در بین ویتامین های دیگر مورد بی 
توجهی قرار گرفته است.این در حالی است که این 
ویتامین دارای فهرست بی پایانی از مزایای مختلف 

آنتی  یک  که  است  این  مهمترینش  و  است.اولین 
اکسیدان قوی است.به عالوه عملکرد های حیاتی 
سیگنالینگ   و  آنزیمی  های  فعالیت  همچون  بدن 
سلولی نیز . . . کند.مصرف روزانه این ویتامین از 
بوجود آمدن امراضی همچون آتاکسی)ناهماهنگی 
حرکات عضالت( و رتینوپاتی )اختالالتی که موجب 

آسیب به شبکیه چشم می شود( نیز جلوگیری می 
Eهستند:  ویتامین حاوی  که  هایی  کند.خوراکی 
آفتابگردان2-آجیل3-اسفناج  روغن  و  1-تخمه 
فرنگی7- شلغم6-گوجه  ۵-برگ  بروکلی  4-کلم 

برگ خردل ۸-کره بادام زمینی 9-فلفل دلمه
گردآوردنده: زهرا مرادنژاد

هر ویتامین را چه ساعتی بخوریم تا جذب بدن شود؟

زلزله 3/3ریشتری شهرستان سرایان را لرزاند

دروني  امواج  مقایس  در  بزرگي3/3ریشتر  به  اي  لرزه  زمین 
زمین  لرزاند.این  را  جنوبی  خراسان  استان  سرایان   زمین،شهرستان 
لرزه در ساعت 23 و 40دقیقه  دوشنبه شب در شهرستان سرایان به 
قوع پیوست که در موقعیت جغرافیایي با عرض شمالي 33 درجه و  
41 دقیقه و طول شرقي ۵۸ درجه و 39 دقیقه ثبت شده است.زمین 
لرزه شب گذشته در 22 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سرایان و 
در عمق 9 کیلومتري زمین رخ داده است.شبکه لرزه نگاري خراسان 
جنوبی وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع این زمین 
را  لرزه  زمین  منطقه  مردم  است  گفتنی  است.  کرده  تأیید  را  لزره 

احساس کردند اما خوشبختانه خسارت مالی و جانی نداشته است.

واژگوني پژو 405،سه مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان از واژگوني یک دستگاه سواري پژو 40۵در 
شهرستان نهبندان خبر داد.سرهنگ »حسین رضایي«اظهار داشت:با 
کیلومتر  در  تصادف  بر  110مبنی  پلیسی  های  فوریت  مرکز  اعالم 
همراه  به  راه  پلیس  مأموران  »نهبندان-زابل«بالفاصله  20محور 
گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود:مأموران با حضور 
در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري پژو40۵ به دلیل 
از  نفر  دو  و  سانحه،راننده  این  در  که  است  شده  واژگون  نامعلومي 
سرنشینان خودرو مجروح که جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند.

سرهنگ رضایی به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و 
رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم. 

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار
داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 

 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 
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خراسان جنوبی گرمتر می شود

برزجی- مدیرکل هواشناسی استان گفت:  در روزهای آینده شاهد افزایش دما در شهرهای خراسان جنوبی هستیم. خندان رو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار 
ما اظهار کرد: یا توجه به الگوی نقشه های پیش یابی و تصاویره ماهواره هواشناسی پایان هفته جاری بتناوب وزش باد و افزایش ابر پیش بینی می شود که 

چهارشنبه * 24 آذر 1395 * شماره 3672البته روز پنجشنبه وقوع بارش پراکنده در نواحی شمال غربی استان محتمل می باشد. همچنین تغییرات دما تا اواخر هفته جاری بطور نسبی افزایش می یابد.
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   شمارش معکوس برای افتتاح 

دومین پارکینگ طبقاتی بیرجند 

 85 پیشرفت  از  بیرجند  شهرداری  برزجی- 
داد  خبر  شهر  طبقاتی  پارکینگ  دومین  درصدی 
و گفت: این پارکنیگ در خیابان منتظری بیرجند 
گفتگوی  در  مدیح  شود.  می  افتتاح  فجر  دهه  تا 
پارکنیگ در دو  این  آوا عنوان کرد:  با  اختصاصی 
طبقه و سه سقف ساخته شده و برای تملک زمین 
آن 2 میلیارد تومان هزینه شده است. وی افزود: به 
جز تامین زمین و سایر هزینه ها، برای ساخت آن 
پارکینگ نیز  تاکنون بیش از یک میلیارد تومان 
هزینه شده و برای تکیمل به حدود 200 میلیون 
تومان اعتبار دیگر نیاز دارد. مدیح با تاکید بر اینکه 
کند  می  برآورده  را  منطقه  نیاز  طبقاتی  پارکینگ 
گفت: این پارکینگ ظرفیت پارک 200 خودرو را 
دارد. شهردار بیرجند عنوان کرد: با توجه به خیابان 
های ترافیکی بیرجند، ساخت پارکینگ طبقاتی با 
اولویت خیابان های طالقانی و منتظری آغاز شده که 
در برنامه سال آینده هم ساخت پارکینگ طبقاتی در 

خیابان مدرس در برنامه شهرداری است.

انسجام امروز کشور موهبت الهی است

گروه خبر- استاندار ظهر دیروز در دیدار جمعی 
از علماء و معتمدین اهل تسنن استان عنوان کرد: 
انسجام و وحدتی که امروز در کشور عزیزمان ایران 
وجود دارد یک نعمت و موهبت الهی است که باید 
به خاطر آن سپاسگذار خداوند بود. پرویزی، با بیان 
اینکه مردم ایران اسالمی از قومیت ها، مذاهب و 
با تفکرات مختلف در عین برادری و محبت بدون 
کوچکترین چالش و یا مشکلی به زندگی روزمره 
خود مشغولند، گفت: این امر منجر به ایجاد انسجامی 
ملی و همدلی مثال زدنی در کشور شده است. وی 
بیکاری معضل و دغدغه کل نظام  اینکه  بیان  با 
است افزود: رسیدن به اهداف موردنظر در این زمینه 
نیازمند توسعه سرمایه گذاری داخلی و حمایت از 
اینرو جامعه اهل  از  سرمایه گذاری خارجی است؛ 
را در  پیشنهادات خود  توانند  نیز می  استان  سنت 
راستای توسعه سرمایه گذاری در استان ارائه نمایند. 

فرصت طالیی خراسان جنوبی
برای معرفی در پایتخت 

مالئی- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی از گرامی داشت هفته فرهنگ و معرفی 
ظرفیت های معدنی، میراث فرهنگی، فرصت های 
سرمایه گذاری استان در تهران خبرداد و عنوان کرد: 
این گرامی داشت با همکاری شهرداری تهران و 
با حضور تمام استان ها انجام خواهد شد. رمضانی 
ایم  کرده  بینی  پیش  تومان  میلیون   50 افزود: 
استان  بودجه  برنامه  سازمان  کمک  نیازمند  اما 
فعالیت  توانیم  براینکه می  تاکید  با  هستیم. وی 
نمایشگاهی هم داشته باشیم خاطرنشان کرد: 50 
غرفه برای خراسان جنوبی پیش بینی شده است 
که فرصت طالیی برای معرفی استان در مرکز 

کشور قبل از سفر های عید است.

اعالم آمادگي سرمایه گذار آلماني برای 
بازاریابي محصوالت تعاوني هاي استان

حسینی- آقاي “گر هارد رونیک”  سرمایه گذار 
آلماني در نشست با مدیرتعاون اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي از آمادگي براي فروش و بازاریابي 
محصوالت  سایر  و  استان  دستي  صنایع  و  فرش 
تعاوني های خراسان جنوبي خبر داد. وی خواستار 
ایجاد گروهي براي معرفي محصوالت استان در آن 
سوي مرزها شد. همچنین آشنایي کامل با بازارهاي 
از جمله موارد  باره  این  جهاني و تجربه کافی در 
مطرح شده توسط آقای رونیک بود. سروري مدیر 
تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي نیز در این 
نشست با اشاره به اینکه مهترین مشکل تعاوني هاي 
استان فقدان تجربه بازاریابي است؛ تعامل سازنده 
تامین  باعث  تولید و فروش محصول  دوطرف در 

منافع هر دوطرف خواهد گردید.

برگزاری اردوی جهادی دانشجویان
علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

استعدادهای  دانشجویان  از  جمعی  خبر-  گروه 
درخشان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
با حضور در روستاهای بیرجند اقدام به غربالگری 
محروم  روستاهای  اهالی  خون  قند  و  فشارخون 
کردند. شهمیری سرپرست این اردو گفت: این گروه 
با عزیمت به روستاهای جینان و برکوک غربالگری را 

برای بیش از 300 نفر از ساکنان روستا انجام دادند.

۳۴۰ حلقه پژوهشی
در بسیج اساتید استان فعالیت می کنند

تسنیم- رئیس بسیج اساتید با بیان اینکه پیوست 
فرهنگی  مهندسی  زیر مجموعه  فرهنگی  نگاری 
است، گفت: 3۴0 حلقه پژوهشی در بسیج اساتید 
افتتاحیه  مراسم  در  دیانی  فعالیت می کنند.  استان 
کارگاه پیوست نگاری فرهنگی که با حضور رئیس 
بسیج اساتید کشور همراه بود  اظهار کرد: در زمان 
حاضر 80 درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه های 

خراسان جنوبی عضو بسیج اساتید هستند.

امور  دیروز کارگروه تخصصی  مالئی- صبح 
ریاست حسینی  به  استان  فرهنگی  و  اجتماعی 
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی و به دبیری 
محمودی مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری 

در سالن معاونت سیاسی برگزار شد.

موازی کاری در دستگاه اجرایی ممنوع  
اجتماعی  امور  دفتر  کارشناس  “روح بخش” 
بر  مبنی  گروه  کار  این  قبلی  مصوبه  قرائت  با 
های  دستگاه  در  کاری  موازی  از  پیشگیری 
انجام  که  های  بررسی  در  کرد:  عنوان  اجرایی 
های  آموزش  از  اعم  سرفصل  چندین  شده 
های  آموزش  جوانان،  توانمندسازی  همگانی، 
قبل ازدواج، کنترل آسیب های اجتماعی و امور 
با  وی  است.  شده  تفکیک  کودکان  به  مربوط 
اشاره به تفکیک دستگاه های اجرایی برحسب 
 هر سر فصل قرائت شده افزود: اداراتی که در این 
زمینه ها کار می کنند تا ضمن هم افزایی  از 

جزیره ای کار کردن پیش گیری شود. 

قانون فراموش شده !
با  نیز  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  آرین 
کرد:  بیان  ادارات  فرهنگی  اعتبارات  به  اشاره 
ویژه  اعتباری  ردیف  گذار  قانون   89 سال  در 
که  است  کرده  تصویب  فرهنگی  موضوعات 
متاسفانه فقط همان سال تخصیص یافت و به 
مرور زمان فراموش شده و تخصیصی نداشته 
است. وی با شاره به اینکه اعتبارات فرهنگی 
و  دارایی  و  تملک  اعتباری  ردیف  همان  در 
دنبال  به  ما  داد:  ادامه   ، گرفته  جای  جاری 

افزایش اعتبارات فرهنگی هستیم.

حمایت جدی استاندار
از سازمان های مردم نهاد

اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  محمودی 
با قرائت دستور صریح استاندار  نیز  استانداری 
خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی مبنی بر 

حمایت از سازمان های مردم نهاد )سمن ها(، 
کردند  تاکید  استاندار  نامه  این  در  کرد:  تاکید 
سمن  درخواست  درصورت  ها  سازمان  که 
رفت  سفر  های  هزینه  تامین  به  موظف  ها 
یا خارج  ها  به شهرستان  ها  برگشت سمن  و 
استان هستند و همکاری جدی با سمن ها و 
هر گونه برنامه هنری، موسیقی و فرهنگی که 
ظرفیت  از  باید  ابتدا  شود  می  اجرا  استان  در 

سمن های بومی استفاده کنند.

آغاز طرح ملی کنترل و
کاهش آسیب های اجتماعی در استان

وی به آغاز طرح ملی کنترل و کاهش آسیب 
های اجتماعی در استان خبرداد و بیان کرد: هر 
به عنوان  را  اجرایی یک موضوع  دستگاه های 
محور پیگیری و پایش می کند که در این جلسه 
طالق  روانی،  اختالالت  و  خودکشی  موضوع 
و اعتیاد از طرف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
و بهزیستی گزارش کارهای خود را ارائه دادند. 
محمودی از الزام مشاوره ازدواج در استان خبر داد 
و تاکید کرد: ثبت سند ازدواج بعد از دریافت انجام 
خواهد شد و اجباری است و تا دوسال اعتبار دارد 

و با همکاری قوه قضایی انجام می شود.

مشاوره های پیشگری از ازدواج
تکمیل شد

گفتنی است که پیش از این “موهبتی” مدیر 
دفتر امور اجتماعی بهزیستی در گفتگو با آوا از 
اقدامات مشاوره ای قبل از طالق خبر داده بود 
که با الزامی شدن مشاوره این طرح در استان 

تکمیل می شود.

4 بسته سیاستی اقدام و عمل
برای حمایت از زنان

وی در این جلسه از تاکیدات و برنامه های 
از  حمایت  بر  مبنی  استاندار  و  پایتخت  مکرر 
کنترل  ملی  طرح  در  خانوار  سرپرست  زنان 

و  داد  خبر  اجتماعی  های  آسیب  کاهش  و 
بسته   ۴ موضوع  این  برای  کرد:ما  خاطرنشان 
که  کردیم  تدوین  عمل  و  اقدام  سیاستی 
شامل زنانی که همسرشان فوت شده، بیمار یا 
 زندانی است، زنان مطلقه یا دخترانی که ازدواج 
اما تحت  اند و سرپرست خانوار هستند  نکرده 
پوشش سازمان های حمایتی نیستند، می باشند. 

وی با تاکید بر کاهش فقر زنان سرپرست خانوار 
بیان کرد: در استان 36 گروه همیار زنان داریم 

که همکاری خوبی با ما دارند.

آمارفزاینده خودکشی در استان
معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
در  خودکشی  فزآینده  آمار  از  بیرجند  پزشکی 
که  فردی  کرد:  خاطرنشان  و  خبرداد  استان 
اقدام به خودکشی می کند در بیمارستان و بعد 
از خروج وی تحت مراقبت های روانشناختی 
دانشگاه  که  کارهایی  به  وی  گیرد.  می  قرار 
انجام  تاکنون  امسال  ازابتدای  پزشکی  علوم 
آموزش  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  است  داده 
ساعت،  نفر  2هزار  برای  زندگی  های  مهارت 
هزار و 900 نفر فرزند پروری، 2 هزار و 960 
هزار   5 خودکشی،  بعد  مراقبت  ساعت  نفر 
نفرساعت   120 و  روانی  اختالالت  نفرساعت 

آموزش پیشگیری از خودکشی بوده است.

هشدار : آسیب های اجتماعی
زنانه می شوند !

سلم آبادی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( نیز در این جلسه درباره آمارهای زنانه شدن 
آسیب های اجتماعی هشدار داد و عنوان کرد: در 
برخی از نقاط استان رشد 50 درصدی را شاهد 
هستیم. وی به 50 شورای تخصصی آسیب های 

اجتماعی در کشور اشاره کرد و افزود: هنوز خیلی 
از آسیب ها نو ظهور متولی ندارند. سلم آبادی 
گفت: به بیش از 3هزار نفر آموزش قبل ازدواج و 

750 نفر زنان مطلقه آموزش داده ایم.

کمیته کاهش فقر غذایی
سنجری مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در این جلسه با بیان اینکه ما متولی اصلی  
سرپرست خانوار و اختالالت روانی نیستیم عنوان 
کرد: استفاده از خانه محله ها می تواند یکی از 
برای  ما  که  باشد  کاری  های  محور  بهترین 
صندوق  با  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
کارآفرینی امید مکاتبه کرده ایم که تسهیالتی در 
همین باره اختصاص دهند. وی از تشکیل کمیته 
علوم  دانشگاه  همکاری  با  غذایی  فقر  کاهش 
پزشکی بیرجند و سازمان های مردم نهاد خبر 
داد و عنوان کرد: بیکاری یکی از عوامل اصلی 
ایجاد و افزایش آسیب های اجتماعی است که به 

گسترش مشاغل خانگی تاکید داریم.
 

آسیب های اجتماعی نامرئی
ناصری فرماندار بیرجند هم نیز در این جلسه 
با هشدار به اینکه در برخی از نقاط شهر کار از 
اقدامات فرهنگی و پیشگیری گذشته است تاکید 
کرد: در برخی از خانواده افرادی درگیر هستند که 
تحت پوشش هیچ سازمان حمایتی هم نیستند 
و به تکدی گری، زباله گردی رو آورده اند. وی 
بدون  مکرر  ازدواج  مشکالتشان،  بیشتر  افزود: 
است  بدون شناسنامه  و  نامشروع  فرزند  و  سند 
که در بازدید های میدانی انجام شده، باید آنها را 

باهمکاری دستگاه دیگر ساماندهی کنیم. 

حمله سپاه
به آسیب های اجتماعی ناکام ماند

از  جلسه  این  در  نیز  سپاه  نماینده  فیاضی 
سال  سه  در  ازدواج  و  طالق  آمارهای  بررسی 
گذشته خبر داد و عنوان کرد: به علت روند رشد 
طالق سپاه طرحی را با دو محور دورن سازمان 
و برون سازمان تدوین کرد که پس از تصویب 
در شورای فرهنگ عمومی متاسفانه دبیری آن 
را به ارگان دیگری واگذار کردند و تاکنون ما به 

عنوان طراح از گزارش آن بی خبریم. 
روی  را  خود  کار  ما  براینکه  تاکید  با  وی 
کاهش اعتیاد ادامه دادیم افزود: در سال گذشته 
و  طبس  زیرکوه،  قاین،  بیرجند،  شهرستان،   5
فردوس کارهایی انجام شده است  و آمادگی هر 

گونه همکاری با دستگاه های اجرایی داریم.

دستگاه های اجرایی در خواب زمستانه
گالیه  و  انتقاد  با  بیرجند  شهرداری  نماینده 
خانه  در  مانده  مغفول  های  ظرفیت  وجود  از 
بیان کرد: فنی و حرفه ای درهزینه  محله ها 
نیاز  بعدی  های  دوره  برای  آن  آموزش  های 
اینکه  به  اشاره  با  وی  دارد.  مالی  کمک  به 
همه  از  پایدارشهری  بازآفرینی  کمیته   در 

دستگاه های اجرایی دعوت شده که هر گونه 
آموزشی دارند می توانند از ظرفیت خانه محله ها 
استفاده کنند خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون 

هیچ دستگاه اعالم آمادگی نکرده است. 

انتقاد معاون استاندار به نگاه شخصی 
و سلیقه ای عملکردن برخی مدیران 

حسینی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 
ای  سلیقه  از  صریح  انتقاد  با  نیز  استاندار 
به  مدیران  برخی  شخصی  نگاه  و  عملکردن 
ظاهر  فقط  افرادی  کرد:  عنوان  تصمیماتشان 
بینند و علت آن  را می  اجتماعی  آسیب های 
بعضی  سخنان  به  وی  کنند.  نمی  پیگیری  را 
100درصد  شدن  خالی  مورد  در  مدیران  از 
استاندار  افزود:  و  اشاره کرد  روستاهای مرزی 
تمام آمارهای هر روستا و شهرستان را نسبت 
به رشد جمعیت در خواست کرده است.  معاون 
استاندار با تاکید براینکه موضوع طالق اولویت 
نیست  کشوری  آمارهای  به  نسبت  ما  استان 
خاطرنشان کرد: اما مسئوالن ذی ربط از آمارها 
خبر هم ندارند و جزیره ای عمل کردن مدیران 

مانع تامین منافع ملی می شود.

استان نیازمند وحدت رویه
حسینی با تاکید بر جدی گرفتن خانه محله 
و  نداریم  تعارف  کسی  با  ما  کرد:  تاکید  ها 
چون  کنند  عمل  دستوری  نباید  مدیران 
وحدت  نیازمند  استان  در  اجتماعی  مسائل 
تومانی  100میلیارد  اعتبار  از  وی  است.  رویه 
خبرداد  کشور  در  اجتماعی  های  آسیب  برای 
برای  اجرایی  دستگاه  مدیران  کرد:  تاکید  و 
مبلغ  این  از  استان  سهم  اعتبار  تخصیص 
مدیر  شخص  حضور  بر  وی  کنند.  تالش 
این کارگروه تاکید کرد و  دستگاه اجرایی در 
گفت: هیچ گونه ناهماهنگی را نمی پذیریم و 
هر گونه غیبت یا فرستادن جایگزین به جلسه 

باید با استانداری هماهنگ شود.

به  حسابداران  علمی  بزرگ  گردهمایی    - کاری 
“حسن  حضور  با  و  استان  جهاددانشگاهی  همت 
 22   “ ایران  حسابداری  مشاهیر  تاالر  عضو  همتی، 
سالن  در  کننده  شرکت   ۴00 از  بیش  شرکت  با  آذر 
ایثار بیرجند برگزار شد. جوانشیر، رئیس دانشگاه جامع 
علمی کاربردی با اشاره به اینکه، این اولین گردهمایی 
با محوریت حسابداری با حضور بیش از ۴00 نفر است، 
فعالیتی  هر  که  دانش بنیان  شرکت های  بحث  گفت: 
انجام می دهند باید بنیان علمی داشته باشد. وی افزود: 
هر تصمیمی یکسری طرح دارد و باید بر اساس مسیر 
موفق  نباشد  وکتاب  حساب  پای  اگر  و  باشد  راهی 
احساس  اینکه  بر  تاکید  با  جوانشیر  بود.  نخواهیم 
تصریح  است،   لمس  قابل  جامعه  در  حسابداری  نیاز 
چراکه  کرد؛  استفاده  حسابداران  رهنمود  از  باید  کرد: 

حسابداری اطالعات مدیر و سیستم را آماده می کند.

بهره برداری از مرکز ارتقا مهارت های
دانش آموختگان حسابداری جهاددانشگاهی

ریزی  برنامه  و  آموزش  مدیر  ابراهیمی، 
جهاددانشگاهی نیز در ادامه این جلسه از آغاز فعالیت 
مرکز ارتقا مهارت های دانش آموختگان و دانشجویان 
با  گفت:  و  داد  خبر  جهاددانشگاهی  در  حسابداری 
راه اندازی این مرکز، محور آموزش حرفه ای، پژوهش 
و  پژوهش  و  آموزش  دنبال می کنیم که  را  اشتغال  و 
اینکه  بیان  با  وی  خورده اند.  گره  یکدیگر  با  اشتغال 
در این زمینه از ظرفیت های استانی و کشوی استفاده 
بین  از  دانشگاه ها  مهارتی  خالءهای  تا  کرد  خواهیم 
در  مرتبط  سازمان های  با  همکاری  با  افزود:  برود، 
بیشتری  کیفیت  آموزش ها  می کنیم  سعی  باره  این 
ارتقا  مرکز  کرد:  خاطرنشان  ابراهیمی  باشد.  داشته 
مهارت های دانش آموختگان و دانشجویان حسابداری 
در  آموزشی  دوره های  برگزاری  آماده  جهاددانشگاهی 
ارائه  قابل  خدمات  و  مدیریت  حسابداری،  زمینه های 
برای شرکت ها و سازمان ها است. همتی، عضو تاالر 
گفت:  جلسه  این  در  نیز  ایران  حسابداری  مشاهیر 
دولت ها براساس نیاز برای گرفتن مالیات از حسابداران 
وام  زمین،  همچون  معیارهایی  و  می گرفته اند  بهره 

برای گرفتن مالیات در نظر داشته اند.

قوسی- صبح دیروز نشست هم اندیشی 
ادارات  مدیران  و  علمیه  مدارس  مدیران 
موضوع  با  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
وقف در مدرسه علمیه نرجس برگزار شد. 
علمیه  حوزه  نمایندگی  مسئول  مشرفی 
بیان کرد: در روزهای هفته وحدت به سر 
می بریم و جلسه امروز وحدت بین حوزه 
دو  امروز  داد:   ادامه  است. وی  اوقاف  و 
هم  با  شود  نمی  را  عالم  و  فاضل  طلبه 
منسجم و متحد کرد و پای یک کار قرار 
بگیرند و چه طور می توانیم مابقی را به 
این ادعا دعوت کنیم. راه حل کار براساس 
احادیث این است که عمل و علم خود را 
خالص کنیم. ریشه تنازع و کشمکش و 
مانع اخالص، آمال و آرزوهاست و این که 

هر کس به نفع خود کار کند. 
خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل  گرایلی 
های  شاخه  از  یکی  کرد:  اظهار  نیز 
احسان وقف می باشد و بعضی از افعال 
خیر یک بار مصرف هستند. به گفته وی 
در روایات از احسان ماندگار برای وقف 
وقف  ترین  قدیمی  است.  شده  استفاده 

فاطمه  حضرت  به  مربوط  بیت،  اهل 
فدک  باغستان   7 ایشان  که  است  زهرا 
را وقف کردند. گرایلی ادامه داد: حضرت 
ایجاد نخلستان و  با  را  علی سنت وقف 
پشتوانه  به  ایشان  و  کرد  احیا  چاه  حفر 
به  را  نشینی  خانه  سال   25 موقوفات 
وی  کرد.  تبدیل  نیرو  تربیت  سال   25
متعددی  علمیه  های  حوزه  کرد:  عنوان 
بعد از طرح اصالحات ارضی تعطیل شد 
شدند.  هویت  بحران  دچار  ها  حوزه  و 
امام در اردیبهشت 58 دستور دادند تمام 
اسناد اصالحات ارضی باطل است و این 
چه  آن  است.  موضوع  اهمیت  از  حاکی 
که امام از متولیان امر اوقاف برای حفظ 
و احیا موقوفات توقع داشتند محقق نشد 
مسئوالن  امام،  حیات  دوران  درطول  و 
نپذیرفتند. مدیر کل  را به حضور  اوقاف 
ولی  شئون  از  وقف  چون  گفت:  اوقاف 
مسند  بر  کسانی  شد  قرار  است  فقیه 
از مساله وقف  اگاهی  بنشینند که  وقف 
داشته باشند، پس مدیران اوقاف روحانی 
اولین دیدار  انتخاب شدند و درسال 90 

مدیران اوقاف با ولی فقیه محقق شد. 
باید  اینکه  بیان  با  همچنین  گرایلی 
وقف در زمینه حوزه های علمیه گسترش 
اوقاف  برنامه های  از  یکی  گفت:  یابد، 

استان دهگردشی است که در این راستا 
و  کشف  موقوفه   700 و  هزار  از  بیش 
طول  در  داد:  آمار  وی  شد.  شناسایی 
78 سال گذشته همکاران ما 2300 سند 
گرفته بودند که غالبا موقوفات بی دردسر 
گذشته  سال   5 طول  در  ما  است.  بوده 

در  ایم.  کرده  اخذ  سند  هزار   3 از  بیش 
بعضی حوزه ها اجاره ها را به روز کردیم 
بهره  تا  تعطیل کردیم  را  واگذاری ها  و 
وری را باال ببریم. وی با بیان اینکه از 

شده  الیروبی  قنات   77 موقوفات  قبال 
مدیون  طلبه ها  ما  داشت:  اظهار  است، 
حوزه های علمیه هستیم و در حال حاضر 
کنند  تالش  باید  هم  علمیه  حوزه های 
این  و  ترویج شود  وقف  تا سنت حسنه 

حوزه های علمیه پشتوانه اوقاف باشند.

دریافت گواهی آموزش قبل ازدواج الزامی شد
بازار داغ انتقادات و گالیه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان

معاون  پور  عقیلی  سرهنگ  جم-  امین 
انصارالرضا)ع( سپاه  پژوهش  و  دانش 

حوزه  پژوهشگران  از  تجلیل  همایش  در 
پژوهشگران  ترغیب  که  این  بیان  با  دفاعی 
برگزاری  اهداف  از  دفاعی  حوزه  محققان  و 
از دیگر  بوده است، اضافه کرد:  این همایش 
اهداف برگزاری این همایش تشویق و ایجاد 
وی  است.  پژوهشگران  در  خودباوری  روحیه 

با بیان اینکه مراکز علمی و نظامی استان در 
حوزه های فناوری و پژوهشی توفیقات خوبی 
گوشه  نمایشگاه  این  در  داد:  اند،ادامه  داشته 
ای از این دستاورد ها به نمایش گذاشته شده 
استان  در  اینکه  بر  تاکید  با  پور  است. عقیلی 
نیاز به قرارگاه علمی داریم، تصریح کرد: نبود 
قرارگاه علمی باعث شده قابلیت ها و ظرفیت 

های استان خوب مدیریت نشوند. 

در ادامه این همایش نماینده ولی فقیه در 
دفاعی  حوزه  پژوهشگران  به  خطاب  استان 
فکر  که  باشید  آماده  چنان  کرد:  عنوان 
جنایت هم به ُمخیله جنایتکاران نرسد. آیت 
ا... عبادی با بیان اینکه باید قدرت و دانش 
آماده  همواره  اگر  کرد:  تاکید  باشید،  داشته 
باشید  برخوردار  علمی  قدرت  از  و  باشید 
است.  دشمن  شدن  میخکوب  آن  نتیجه 

اشاره  با  هم  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
به اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد: 
و  پژوهش  و  علم  ترویج  برای  همایش  این 
بخش  در  علمی  قدرت  اهمیت  دادن  نشان 

نظامی برگزار شده است.
سرهنگ علی قاسمی گفت: اگر می خواهیم 
باید  باشیم،  کردن  حمله  از  دشمن  بازدارنده 
تجهیزات  پیشرفت  و  پژوهش  و  بوده  قوی 

این  حاشیه  در  گیرد.  قرار  ما  کار  دستور  در 
نیروهای  های  دستاورد  نمایشگاه  همایش، 

مسلح در خراسان جنوبی برگزار و در پایان از 
پژوهشگران حوزه دفاعی تجلیل به عمل آمد.

با شرکت بیش از 400 نفر؛

گردهمایی علمی حسابداران استان برگزار شد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد:

اخذ بیش از 3 هزار سند وقفی در پنج سال

استان به قرارگاه علمی نیاز دارد

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم موسی مالدار 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/9/24 از ساعت 10 الی 14 در محل مسجد علی بن ابیطالب )علیه السالم(

 )واقع در روستای دره گزان( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: مالدار، زنگویی ، شبانی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت پتواز
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت پتواز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای بهروز نخعی زاده با کد شناسایی بیمه 
68917076  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر بتن ریز  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در 
زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان جنوبی، ساختمان مدیریت روابط کار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا، صندوق پستی 136
تلفن : 32224582 )5 خط( نمابر : 32234583  - عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
َث َكَذَب وَ إَِذا وََعَد أَْخلََف وَ إَِذا اْؤتُِمَن َخان     ثََلٌث َمْن ُكنَّ فِیِه َفُهَو ُمَنافِق  : ْ إَِذا َحدَّ

نشان منافق سه چیز است : سخن به دروغ بگويد و از وعده تخلف كند
و در امانت خیانت نمايد.
                                     )تحف العقول ص 316( 
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نوبخت : ای کاش این افراد در هتاکی ها 
به دولت ادب را رعایت می کردند

به  آیا نسبت  اینکه  به  سخنگوی دولت در پاسخ 
اهانت های عباسی شکایت خواهد شد یا خیر،گفت: 
هتاکی های این فرد همیشگی است. ایشان نسبت 
العموم  دارند ولی مدعی  اظهار نظر   به همه چیز 
کند.  ورود  ها  بزه  و  جرائم  به  نسبت  تواند  می 
نوع  این  به  نسبت  قضائیه  قوه  افزود:  نوبخت 
اتهامات و هتاکی ها ورود خواهد کرد و ای کاش 
این افراد در هتاکی ها ادب را رعایت می کردند. 
به نظر می رسد قوه قضائیه می تواند به راحتی در 
این زمینه اقدام کند. وی در پاسخ به اینکه اخیرا 
سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت فردی که نسبت 
به دولت هجمه هایی را وارد کرده بود خبر داده 
است، آیا این فرد همان آقای عباسی است یا خیر، 

گفت: از این موضوع بی اطالع هستم.

علی مطهری : حداکثر حقوق نمایندگان
 ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است

صحن  در  شفاهی  تذکر  در  کوهکن  محسن 
نمایندگان  برای  اول  دوره  از  گفت:  مجلس  
تعیین  نمایندگی  های  هزینه  و  حقوق  مجلس 
یا  دفتر  ها  استان  در  نمایندگان  است.  شده 
دفتر  اجاره  و  سفر  هزینه  اما  ندارند  نماینده 
همیشه در ادوار مختلف بر دوش آنها بوده است. 
یا  مدیرکل  یا  وزیر  یک  حقوق  اگر  افزود:  وی 
معاون وزیر را محاسبه کنیم، هزینه اجاره دفتر، 
نمی  نوشته  وی  حقوق  پای  به  سفر  و  خودرو 
ریالی  سفرهایشان  تمام  در  نمایندگان  اما  شود 
به عنوان ماموریت دریافت نکرده و هزینه های 
سفر و دفتر استانی را باید پرداخت کنند.کوهکن 
گفت: نمایندگان به حداقل ها اکتفا می کنند، اگر 
به اشتباه هزینه های نمایندگی به عنوان حقوق 
مطهری  علی  است.  خطا  شده،  اعالم  نماینده 
پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
داده  نمایندگان  به  پولی که  تذکر گفت:  این  به 
نمایندگی  حقوق  و  شده  مردم  شود، صرف  می 
حقوق  حداکثر  افزود:  وی  آید.  نمی  حساب  به 
نمایندگان ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و 
همکار محترمی که این مطلب را درباره حقوق و 
هزینه های نمایندگی گفته، مقصودش این نبوده 

که حقوق نمایندگان باال است.

بابک زنجانی نباید اعدام شود

گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  کواکبیان، 
اعدام  اگر  چون  شود  اعدام  نباید  زنجانی  بابک 
میلیارد   ۲ حدود  می شود؟!  چه  پول ها  پس  شود 
را  پول ها  و  برده  را  نفت  دالر  میلیون   ۷۰۰ و 
تومان،  میلیارد  هزار   ۱۱ معادل  یعنی  نمی آورد، 
در صورتی که کل اموالی که از زنجانی شناسایی 

شده حدود ۴ الی ۵ هزار میلیارد تومان است.
برگزاری گردهمایی کارشناسان اردویی و مدیران کانون های فرهنگی تربیتی استان عکس روز 

ایران جنگی ویرانگر را آغاز می کند

برخی رسانه های غربی با نقل مغرضانه اظهارات 
تالش  تهران  امنیتی  کنفرانس  در  دهقان  سردار 
کرده اند چهره ای جنگ افروز و تجاوزگر از ایران 
به نمایش بگذارند. در این اخبار ادعا شده است که 
در صورت لغو توافق هسته ای توسط دولت جدید 
خواهد  آغاز  را  سوم  جهانی  جنگ  ایران  آمریکا، 
کرد و اسرائیل و کشورهای عربی را نابود خواهد 
اساسا  دهقان  که سردار  است  حالی  در  این  کرد. 
از پاسخ نظامی به لغو توافق هسته ای سخنی به 
میان نیاورده و عنوان کرده است در صورت شروع 
جنگ توسط آمریکا، حمله آنها بی پاسخ نخواهد 
ماند و آمریکا و متحدانش با پاسخی قاطع روبرو 
تایمز  واشنگتن  آمریکایی  روزنامه  شد.  خواهند 
ضمن انعکاس اظهارات سردار حسین دهقان می 
نویسد: »وزیر دفاع ایران در سخنرانی خود در یک 
کنفرانس امنیتی در تهران عنوان کرد در صورتی 
که دونالد ترامپ از توافق هسته ای که دولت اوباما 
ایران  بکشد،  کنار  است  رسانده  امضا  به  ایران  با 
اسرائیل را نابود خواهد کرد. حسین دهقان، وزیر 
دفاع ایران همچنین تهدید کرد که ایران حکومت 
های پادشاهی حاشیه خلیج فارس را نابود می کند 
و جنگ جهانی سوم را شروع خواهد کرد.« در این 
ایرانی  مقامات  های  لفاظی  است:  آمده  گزارش 
اجرای  در  اوباما  دولت  کفایتی  بی  دهنده  نشان 

سیاست مماشت با ایران است.

ترامپ می خواهد امضای آمریکا را از برجام 
پس بگیرد  اما نمی داند  با  پوتین چه کند

رئیس  ترامپ  دونالد  سوی  از  تیلرسون  رکس 
جمهور جدید آمریکا مأموریت خواهد داشت چراغ 
سبز به »پوتین« نشان دهد. یکی از اعضای هیئت 
مشغولیت  ایران  که  می گوید  ترامپ،  دونالد  گذار 
بزرگ ذهنی رئیس جمهور تازه آمریکا را تشکیل 
از  را  آمریکا  امضای  یا  خواهد  می  او  و  می دهد 
توافق اتمی با این کشور پس بگیرد و یا دستِ کم 
شرایط سخت تری تعیین نماید. تنها دل مشغولی 
ترامپ، در اتحادی است که میان ایران و روسیه در 
خاورمیانه وجود دارد و یکی از مواردش هواداری از 
بشار اسد در سوریه است. موضع دوستانه ترامپ با 
روسیه از آن سرچشمه می گیرد که او »والدیمیر 
پوتین« را می ستاید و از سوی دیگر می خواهد از 

درگیری های آمریکا در تنش های جهانی بکاهد.

فرانس2۴: قدرت ایران 
رژیم صهیونیستی را به لرزه انداخت

که  داد  گزارش   ۲۴ فرانس  خبری  شبکه  پایگاه 
رژیم صهیونیستی از بیم قدرت و نفوذ روزافزون 
آمریکا  از  اف-3۵  جنگنده  فروند   ۵۰ ایران 
خریداری می کند. در این گزارش ادعا شده است  
این جنگنده ها برای چندین هدف خریداری شده  
دشمن  ایران،  با  مقابله  برای  خصوص  به  است 

اصلی رژیم صهیونیستی است.

وزیر احمدی نژاد: دولت روحانی تکرار نمی شود

وزیر اسبق ارشاد با تاکید بر اینکه طوالنی ترین رکود در 
بر کشور حاکم شده  است،گفت: وضعیت  دوره روحانی 
رکود در کشور نسبت به دوره های قبل بسیار بدتر شده و 
برخالف وعده های داده شده نه تنها کشور رونق نیافته، 
ناراضی هستند.  موجود  از وضعیت  مختلف  اقشار  بلکه 
حسینی افزود: روحانی به وعده های اقتصادی که به مردم داد، عمل نکرد و به 

نظر می رسد ریاست جمهوری روحانی در دولت دوازدهم تکرار نشدنی است.

جلیلی: تحلیل های فلج کننده بدتر از تحریم های فلج کننده است
 

 نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: تحلیل های فلج کننده بدتر از تحریم های فلج کننده است و این نیست که بگوییم 
اگر ما ادبیات مان را تغییر می دادیم و نرم تر بودیم شرایط این نبود! ذات استکبار قدرت طلبی و زورگویی است. سعید جلیلی خاطر نشان کرد: اگر 
امروز در دنیا می بینید خیلی ها حرکت هایی می کنند و سوال پیش می آید در ایران چه خبر است؟ چرا نام ایران در صدر خبرها است و چرا برای 
چند دستگاه سانتریفیوژ 6 قدرت به اصطالح بزرگ دنیا کار خود را رها کرده و با ما مذاکره می کنند که ما چقدر سانتریفیوژ داشته باشیم، اینها که 

خودشان هزاران کالهک هسته ای دارند، چرا از چند سانتریفیوژ ما هراس دارند؟ وی افزود: باید توجه داشته باشیم که خوب نیست کسانی ما را از قدرت و توان خودمان غافل کنند.

عزم برخی برای زمین گیر کردن رئیس جمهور است

امروز عزم و  اول رئیس جمهور گفت: متاسفانه  معاون 
دولت  و  جمهور  رئیس  که  است  این  افراد  برخی  اراده 
را زمین گیر کنند و متاسفانه وقتی وارد فضای سیاسی 
قربانی  ملی  مصالح  شویم،  می  جناحی  های  رقابت   و 
می شود. جهانگیری با اشاره به برخی انتقادات نسبت به 
باالبودن سن اعضای هیئت دولت افزود: شاید این انتقاد قابل بررسی باشد اما 
وجه مثبت این موضوع آن است که این افراد از تجربیات ارزشمندی برخوردارند.

در پی اهمال، تعلل و نقض برجام توسط 
عالی  شورای  تصمیمات  پیرو  و  آمریکا 
برجام،  بر  نظارت  هیئت  و  ملی  امنیت 
ای  جداگانه  دستورهای  جمهور  رئیس 
رئیس  و  خارجه  امور  وزیر  به  خطاب  را 

سازمان انرژی اتمی صادر کرد.
 در متن نامه روحانی به ظریف آمده است :

به  نسبت  آمریکا  دولت  این که  به  نظر   
تاکنون  برجام  در  خود  تعهدات  اجرای 
تعلّل و اهمال نموده و با توجه به  تمدید 
اخیر قانون تحریم های ایران )آیسا(  که 
چنین  پیش  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
اعالم  نقض  برجام  عنوان  به  را  اقدامی 
شورای  مصوبات  اجرای  در  بود،  کرده 
بر  نظارت  هیئت  و  ملی  امنیت  عالی 
خارجه  وزارت  امور  به  برجام،  اجرای 
اجرای  به  نسبت  می شود  داده  دستور 
مراحل پیش بینی شده در »برجام« برای 

نموده و  اقدام  به موارد  نقض،  رسیدگی 
بین المللی  و  حقوقی  پیگیری های  دیگر 

الزم را نیز به طور جّدی معمول دارد. 
در نامه رئیس جمهور به صالحی ، رئیس 
است: آمده  نیز  اتمی  انرژی   سازمان 

به  نسبت  آمریکا  دولت  این که  به  نظر 
تاکنون  برجام  در  خود  تعهدات  اجرای 

تعلّل و اهمال نموده و با توجه به  تمدید 
)آیسا(  که  ایران  تحریم های  قانون  اخیر 
چنین  پیش  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

اعالم  نقض  برجام  عنوان  به  را  اقدامی 
شورای  مصوبات  اجرای  در  بود،  کرده 
بر  نظارت  هیئت  و  ملی  امنیت  عالی 
اتمی  سازمان  انرژی  به  برجام،  اجرای 
ایران دستور داده می  شود در توسعه برنامه 
چارچوب  در  کشور  هسته ای  صلح آمیز 
اسالمی  جمهوری  تعهدات  بین  المللی 

ایران، مأموریت های ذیل را اجرا  نماید: 
ساخت  و  طراحی  برای  برنامه ریزی   .۱ 
در  بهره گیری  برای  هسته ای  پیشران 
با  همکاری  دریایی،  حمل ونقل  حوزه 

مراکز علمی و تحقیقاتی. 
سوخت«  »تولید  طراحی  و  مطالعه   .۲ 
همکاری  با  هسته ای،  پیشران  مصرفی 

مراکز علمی و تحقیقاتی. 
زمان بندی  برنامه   و  طرح  است  مقتضی 
شده برای تحقق بندهای فوق را حداکثر 

ظرف سه ماه به اینجانب ارائه  نمایید.

ماموریت رئیس جمهور به صالحی و ظریف
در واکنش دولت به بدعهدی آمریکا انجام شد؛

 آگهي تجدید مزایده 
اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي در نظر دارد: امالک ذیل واقع درخیابان معلم - میدان مادرشهربیرجند را به مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید،لذا 
متقاضیان محترم مي توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط شركت در مزایده از تاریخ 95/9/20 لغایت 95/9/28 در وقت اداري به آدرس : بیرجند- بلوار معلم 

 چهار راه بهداري ، اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي ، ساختمان شماره 1 ، اداره پشتیباني و خدمات مراجعه نمایند. جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره 056-32424724
تماس حاصل فرمایید و پایگاه اطالع رسانی www.skh.medu.ir همچنین براي مالحظه و دریافت اسناد مزایده در سایت اداره كل به آدرس اینترنتي مناقصات كشور مراجعه نمایید. 

زمان و مکان جلسه کميسيون مزایده: روز شنبه مورخ 95/10/11 ساعت 9 صبح در محل اتاق كنفرانس اداره كل برگزار خواهد شد.

قيمت کارشناسیمتراژتقریبیملکردیف
اجاره ماهيانه به ریال

قيمت کارشناسی اجاره ماهيانهمتراژتقریبیملکردیف
 به ریال

مغازه تجاری 1
)شماره1(

36/53/500/000دفترکار)شماره1(42/58/500/0005

مغازه تجاری 2
)شماره3(

28/53/000/000دفترکار)شماره2(33/58/000/0006

مغازه تجاری 3
)شماره4(

28/53/000/000دفترکار)شماره3(31/57/500/0007

مغازه تجاری 4
)شماره5(

272/750/000دفترکار)شماره4(33/58/000/0008

تضمين شرکت درمزایده )ارجاع کار(:
5 درصد اجاره یک سال ملک مذکورمی باشد

28/53/000/000دفترکار)شماره5(9

3/000/000  28/5 دفترکار )شماره6(10

   اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبي  

شماره:130/1056/ع
تاریخ: 95/09/17         

جناب آقاي دکتر الهیاري
 از زحمات خالصانه و بي دریغ شما پزشک دلسوز و متعهد در 

همراهي بی وقفه و پیگیری مراحل درمان 
جناب آقاي دکتر اخباري 

 صمیمانه سپاسگزاری نموده
 از درگاه اول طبیب عالم برایتان آرزوي سالمتي و شادماني داریم. 

جمعي ازدوستداران دکتر اخباری

قابل توجه کلیه دامداران محترم 
چغندر حیوانی 200 تن  هر تن 250هزار تومان
09158288641 09155021526-زارعی

عکس : امین جم


