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سرمقاله

سیمای مدیریت توسعه نایافته
 در خراسان جنوبی

* مهرآیین

فرآیند توسعه چونان بسیاری از پدیده های دیگر 
اجتماعی به ابزارها و عوامل بسیاری وابسته است. 
انکار  در این میان نقش نیروی انسانی غیر قابل 
است. مدیریت کارآمد شرط اساسی و الزم توسعه 
است و به عکس کارگزاران بی کفایت را می توان 
دانست. جوامع  و  ها  سازمان  انحطاط  عوامل   از 
و  پیشرفت  سودای  که  استانی  جنوبی،  خراسان 
توسعه دارد در این زمینه بخت بلندی نداشته است. 
در همه  سال هایی که از عمر استان می گذرد تعداد 
مدیران الیق و موثر بر این فرآیند از عدد انگشتان 

دست هم تجاوز نکرده است.
در بازخوانی شیوه های انتخاب و رفتار مسئوالن 
 استان با گونه های متنوعی از مدیران  مواجه می شویم

که به اجمال به آنها اشاره می شود؛ 
مدیران سفارشی : انتخاب مدیران بر اساس اعمال 
نفوذ فالن جریان سیاسی یا قرار گرفتن در حلقه 
مریدان بهمان نماینده، یکی از آفت های مدیریت 
ماست. مشابه  مناطق  از  بسیاری  و  ما  استان   در 
در گزینش مدیران سفارشی، مالک دانش یا منش، 
روش و بینش یا تجربه و تعهد نیست، این افراد 
بیش و پیش از هر چیز  مرید سفارشگر صاحب 

نفوذ خویش اند. 
مدیران گزارشی: مدیران گزارشی، اهل نمایش و 
هیاهویند برای هرکار کوچک گزارش های مفصل 
می دهند و تبلیغات بسیار می کنند. کار این جماعت 
در فضای  آنها همواره  است.  و غلو  نمایی  بزرگ 
همه  آنان  عمل  حوزه  در  کنند  می  سیر  تبلیغات 

کارها از جنس ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

رهبر معظم انقالب : 
مردم با هتاکان به عاشورا آشتی نمی کنند

چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم باهم قهرند؟

فرمانده بسیج مستضعفین : 
نباید با دانشجویان انقالبی

به خاطر ابراز حرف حق برخورد کرد 

مهدی آیتی : 
در حال حاضر هم بین اصالح طلبان 

اختالف و دودستگی وجود دارد

اکبر ترکان : 
انتظاراتی که در برجام بوده برآورده شده

به جز فشارهایی بر سیستم بانکی 

آیا سکوت عارف  ابدي خواهد بود؟ / مشخصات کاندیدای نهایی اصولگرایان  / کواکبیان : وعده های  ما محقق نشد؛ شرمنده ایم / ذوالنور: گزینه اصولگرایان به موقع رونمایی می شود / خلیج تایمز: بدون »شیخ دیپلمات«  ایران ممکن بود با شرایط ناخوشایندی در جهان روبرو شود / ترامپ قادر  به دور کردن پوتین از ایران نیست / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

فاصله مدیران و 
نمایندگان  مجلس

در گفتگوی اختصاصی آوا با نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس عنوان شد :

مدیران مطالبه گر نیستند /   قانون بودجه96 از دید مدیران استان همدان !! / پیشنهادکارشناسی از مدیران ؛ دفاع از نمایندگان مجلس   
امیدواریم سفر دکتر روحانی تشریفاتی نباشد / قناعت مردم دلیل نمی شود حقشان را ندهید / کشاورزی استان در معرض تهدید
قانون بی فایده برای استان / به مردم تراکتور بدهید خودشان بندخاکی ایجاد می کنند / 2هزار قنات در استان خشک شد 
ظرفیت های بال استفاده کویر / وعده سرخرمن وزیر کشور به مدیران استان / پروژه2هزار میلیاردی فقط 8میلیارد دارد

صفحه 3

معاون دامپزشکی  :
 شاهدآنفوالنزای حاد طیور در

خراسان جنوبی  نبودیم
صفحه ۷

ایجاد حس و حال خوب
 در شهروندان مرکز استان با 

نوروز رنگارنگ امسال
صفحه ۷

افزایش تسهیالت مسکن مهر 
فقط برای پروژه های نیمه تمام 

قسط بندی نشده در استان
صفحه ۷

عکس : خبرگزاری مجلس

جناب آقای مهندس قباد گنجی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بیرجند 
که نشان از تعهد کاری، پشتکار و مدیریت ارزنده شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده ، موفقیت و توفیق روز افزون تان را از
 درگاه ایزد منان خواستاریم.

سطوتی ، سروری ، امینی

پکیج و رادیاتور فرولی 
تنها پکیج و رادیاتور دارای استاندارد 

خدمات پس از فروش 

32424841  
09151639262 - فرجامی

نمایندگی خراسان جنوبی شاهسوند )چای، دمنوش، ادویه جات و...(
برای ارگان ها و فروشگاه های معتبر با قیمت کارخانه    09152016208-322582۷3

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان حاج علی حسن زاده مفرد
)همسر خانم عذرا ثابت رای(

جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 14 الی 15 
در محل حسینیه گازاریها برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: حسن زاده مفرد ، ثابت رای ، ملکوتی ، زارع ، زربان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری فداکار، همسری دلسوز 
و برادری مهربان مرحوم مغفور 

محمد الله  )فرزند مرحوم استاد حسین(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/11/28 از ساعت 15 الی 16 

در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح

 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

فرزند عزیزمان آقای صادق یعقوبی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 معاون بانک صادرات شعبه شهید مطهری
 صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون جناب عالی را مسئلت داریم.

پدر و مادرت

برادر گرامی جناب آقای صادق یعقوبی 
بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت معاون بانک صادرات شعبه شهید مطهری 

که نشان از درایت و توانمندی شما در امور مدیریت می باشد، تبریک عرض می نماییم.

برادران تان

جناب آقای صادق یعقوبی
معاون محترم بانک صادرات شعبه شهید مطهری 

بدینوسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت جدید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
شرکت بهساز دیار شرق

آگهی مزایده عمومی حضوری
شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه در نظر دارد: نسبت به فروش یک دستگاه 
کامیون بنز 1924 مدل 1377 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. شرایط و فرم 

شرکت در مزایده در آدرس ذکر شده تحویل داده خواهد شد.
مهلت شرکت در مزایده از شنبه 95/11/30 لغایت پنجشنبه 95/12/5 خواهد بود.

راه روستای  ، سه  بیرجند - سربیشه  ، کیلومتر 30 جاده  بیرجند  آدرس: 
دستجرد ، شرکت تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

09153611۷49 -09153611۷48

سرکار خانم دکتر افسانه اسالمی
انتصاب شما را به عنوان

 مشاور امور بانوان استاندار خراسان جنوبی
  خدمت سرکار عالی تبریک عرض می نماییم، امیدواریم در این 

سمت چون همیشه موفق و پیروز باشید.
جمعی از همکاران اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی 

استاندار  فرهیخته 

جناب آقای مهندس پرویزی 
و هیئت محترم همراه 

بدینوسیله به پاس 
حضور سبزتان در موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( 

و حمایت های مالی و معنوی تان 
که از روی کرامت و سخاوت محقق گشته ، در کمال ارادت تقدیر و تشکر می نماییم 

 از حضرت رب العزه تمنا داریم همسو و هماهنگ در پیشبرد آرمان ها و وظیفه خطیر خویش 
توفیق یافته و همواره بر قله های رفیع  ظفرمندی ترفیع یابید.

هیئت مدیره ، مدیر عامل ، پرسنل و مددجویان موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )ع(

به مناسبت درگذشت همسر، پدر و برادری مهربان 

عبدالحسین  شایگان  
)در شهرستان کرج( جلسه ترحیمی امروز پنجشنبه 95/11/28 

از ساعت 15 الی 16 در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در خیابان 
مطهری( منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب تسلی خاطر 

بازماندگان و شادی روح آن مرحوم می باشد.
خانواده های شایگان و سایر فامیل وابسته

دار 
ت پای

اوس

خانواده های : الله ، گلچین ، کیوان زاده ، غزنوی ، شکوهی و سایر بستگان
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 عیدی تمامی بازنشستگان با حقوق بهمن ماه پرداخت می شود 

عصر اعتبار- سخنگوی دولت از پرداخت عیدی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری با حقوق 
بهمن ماه خبر داد. محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اظهار داشت: 
عیدی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری با حقوق بهمن ماه پرداخت می شود.

شب عید نشده، مرغ گران شد 

روند  مرکزی  بانک  گزارش های  براساس  جام جم- 
افزایشی قیمت مرغ که از اواخر دی  سال جاری آغاز 
شده بود، اکنون در روزهای پایانی بهمن  هم ادامه 
در یک سال  مرغ  بانک مرکزی،  آمار  دارد. مطابق 
اخیر 21 درصد گران شده است.گزارش بانک مرکزی 
نشان می دهد قیمت مرغ که در نیمه بهمن سال 
گذشته 5770 تومان بود، در نیمه بهمن امسال از 

7000 تومان عبور کرد و به 7500 تومان رسید.

وضعیت صدور گواهینامه رانندگی
 برای مشموالن غایب

ایسنا-رئیس پلیسی راهور ناجا در پاسخ به سوالی 
صدور  امکان  بر  مبنی  مجلس  مصوبه  درباره 
گواهینامه برای مشمولین غایب یا فراری سربازی 
را  قانونی  ماده  یک   ۹5 سال  در  مجلس  گفت: 
تصویب کرد که بر اساس آن کسانی که سربازی 
می توانند  هستند  سربازی  مشمول  و  نرفته اند 
گواهینامه دریافت کنند. این در حالیست که یکی 
از وظایف پلیس شناسایی و دستگیری مشمولین 
آنجایی که  از  غایب و فراری سربازی است. حال 
این دو وظیفه با هم تناقض دارند، قرار است مجددا 

این موضوع در مجلس مورد بحث قرار گیرد.

فراخوان اعزام به خدمت فارغ 
التحصیالن دانشگاه ها دراسفند 95

ایرنا - سازمان وظیفه عمومی ناجا، همه مشموالن 
فارغ التحصیل دانشگاه ها را که دارای برگ آماده 
به خدمت به تاریخ یکم اسفند ماه 13۹5 هستند، 
ناجا  عمومی  وظیفه  فراخواند.سازمان  خدمت  به 
فارغ  طی اطالعیه ای اعالم کرد: همه مشموالن 
التحصیل دوره های کاردانی، کارشناسی و باالتر و 
همچنین مشموالن گروه پزشکی سراسر کشور که 
برگ آماده به خدمت از سازمان وظیفه عمومی ناجا 
به تاریخ یکم اسفند ماه 13۹5 دریافت داشته اند، 

برای اعزام به خدمت فراخوانده شدند.

آخوندی:بانک مسکن متعهد به پرداخت 
وام مسکن 40 میلیونی است

مسکن  بانک  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر   - ایرنا 
متعهد است تا وام مسکن 40 میلیون تومانی را به 
تمام پس انداز کنندگان پرداخت کند.وی گفت: اگر 
پس انداز کننده ای در بانک مسکن سپرده داشته 
باشد، بانک موظف است تا به آن تسهیالت پرداخت 
کند و اگر موردی غیر از این مساله بود، گزارش کنید.

سرمقاله

بیمه مرکزی اعالم کرد که مهلت بخشودگی 
100 درصدی جریمه موتورسواران فاقد بیمه 
نامه شخص ثالث بنا بر اختیارات قانونی به 
را  بدنی  تامین خسارت های  مجمع صندوق 
تا پایان سال جاری تمدید کرده است.براساس 
تامین  و صندوق خسارت  راهور  پلیس  آمار 
میلیون   10 از  بیش  حاضر  حال  در  بدنی، 
موتورسیکلت در کشور در حال تردد بوده که 
متاسفانه بیش از ۹0 درصد از آنها فاقد بیمه 
نامه شخص ثالث هستند. قیمت هر بیمه نامه 

شخص ثالث برای موتورسیکلت ها حدود 250 
هزار تومان است و از آنجایی که فقدان بیمه 
نامه مشمول جریمه می شود بسیاری از این 
وسایل نقلیه بیش از 250 هزار تومان دیگر نیز 
باید به عنوان جریمه فقدان بیمه نامه بپردازند. 
قیمت بسیاری از موتورسیکلت های در حال 
تردد در شهرهای کشور نزدیک به 250 هزار 
تومان است.برای حل این معضل طرحی در 
مجمع صندوق تامین خسارت بدنی تصویب 
100درصدی  بخشودگی  بر  عالوه  که  شد 

جریمه بیمه نامه شخص ثالث موتورسیکلت 
ها به مدت محدود با برخی از بانک ها برای 
تامین حق بیمه ثالث موتورسیکلت ها توافق 
شود. با هماهنگی با دو بانک دولتی و یک 
بانک خصوصی و بیمه ایران به عنوان شرکت 
بیمه گر توافق شده تا براساس بخش دیگری 
از این طرح تشویقی، این سه بانک مبلغ حق 
بیمه ثالث موتورسیکلت ها را به جای راکبان 
بیمه  به  مستقیم  طور  به  ها  موتورسیکلت 
ایران بپردازند.این طرح باعث می شود تا عالوه 

بر اینکه مبلغ 250 هزار تومان به شکل وام 
نیز  موتورسیکلت ها  صاحبان  شود،  پرداخت 
هزار  یک  از  کمتر  بیمه ای  حق  پرداخت  با 
تومان در روز وسیله نقلیه خود را بیمه کنند. 
براساس طرح تشویقی صندوق خسارت تامین 
بدنی دریافت وام برای پرداخت حق بیمه از 
بانک های عامل بدون ضامن در نظر گرفته 
شده بود. دلیل این امر نیز تحت پوشش قرار 
گرفتن 10 میلیون پوشش ریسک موتورسواران 

فاقد بیمه در کشور بود.

شروط بانک ها برای وام ۲۵۰ هزارتومانی

 هیئت دولت ، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
کشور مبنی بر تامین مسکن گروه های کم 
درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن 
حمایتی را بررسی و تصویب کرد.این پیشنهاد 
بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست پایدار، 
استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، 
خیرین و بخش خصوصی در ساخت و اداره 
مسکن برای گروه های کم درآمد و حداقل 
سازی  دخالت دولت در ساخت مسکن برای 

کم  گروه های  مسکن  تامین  گروه ها،  این 
درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن 
حمایتی استوار است.در مدل مسکن حمایتی 
بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین 
در  تسهیالت  تامین  جهت  عامل  بانک 
سقف مبلغ اعالمی اقدام کند. استفاده از این 
تسهیالت برای خرید بناهای تا عمر 20 سال 
بالمانع است.در این مدل، کمک به ساخت 
بالعوض  کمک  و  ملکی  مسکن  خرید  و 

به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی از 
اهداف مدنظر است.در مسکن اجتماعی نیز 
کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت 
الحسنه  قرض  وام  و  اجاره  هزینه  کمک 
ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل 
اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که 
دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای 
اجاره ترجیحی  با نرخ  استیجاری  مسکونی 
انقالب  مسکن  بنیاد  با  توافق  قالب  در  و 

اسالمی داشته و به ازای هر واحد استیجاری 
تا دو برابر سقف تسهیالت اعالمی اعطا می 
شود.وزارت راه و شهرسازی موظف شد نسبت 
)دارای  شهرها  محدوده  در  زمین  تامین  به 
یا  و  گاز(  و  برق  و  آب  زیربنایی  تاسیسات 
شهرهای جدید برای ساخت واحد استیجاری 
از طریق واگذاری به سازندگانی که تمایل به 
ساخت مسکن استیجاری - ملکی با رعایت 

حداقل 40 درصد اجاره ای دارند، اقدام کند.

تصویب تامین مسکن گروه های کم درآمد 

بخشودگی جرایم وام بانکی کشاورزان ابالغ شد

اقتصادی  و  ریزی  برنامه  معاون  بخشنده  اعتبار-عبدالمهدی  عصر 
تسهیالت  سود  بخشودگی  مصوبه  ابالغ  از  کشاورزی  جهاد  وزرات 
برای  ریال  میلیارد  یک  سقف  تا  بانکی 
بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد. وی ا بیان 
 100 سقف  تا  تسهیالت  که  بدهکارانی  اینکه 
میلیون تومان دریافت کرده اند به استناد تبصره 
35 قانون اصالح بودجه سال 13۹5 فقط ملزم 
به پرداخت اصل بدهی هستند، اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده 
دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود.وی 
اضافه کرد: سود تسهیالت بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به 
بانکی بخشوده می شود و جریمه دیرکرد  بازپرداخت اصل تسهیالت 

متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.

 کاهش مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر 
موجب تجری مجرمان می شود

مواد  با  مبارزه  پلیس  رئیس  زاهدیان  مسعود  محمد  سردار   - ایرنا 
تصویب  کرد:  اعالم  انتظامی  نیروی  مخدر 
با  مرتبط  جرایم  در  اعدام  مجازات  کاهش 
شود. می  مجرمان  تجری  سبب  مخدر،  مواد 

و  قضایی  کمیسیون  موافقت  باره  در  وی 
الحاق  طرح  واحده  ماده  با  مجلس  حقوقی 
کاهش  بر  مبنی  موادمخدر  با  مبارزه  مجازات  قانون  به  ماده  یک 
افزود: پلیس مجری قانون است و به عنوان پلیس  اعدام،  مجازات 
کشور  قانونگذاری  مراجع  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  آنچه  هر 
تصویب شود، اجرا می کند.سردار زاهدیان گفت: این قانون باید در 

صورتی حذف شود که بازدارندگی ایجاد شود.

 دبیرکل کانون بانک ها: کاهش نرخ سود، به زیان 
نظام بانکی است

های  موسسه  و  ها  بانک  کانون  دبیرکل  جمشیدی  ایرنا-محمدرضا 
اعتباری خصوصی کاهش مجدد نرخ سود را به 
زیان نظام بانکی دانست و گفت: در شرایطی که 
اوراق خزانه اسالمی با سود باالی 22 درصد در 
بازار وجود دارد، بانک ها چگونه می توانند با نرخ 
15 درصد منابع جذب کنند. وی افزود: در شرایط 
حاضر خودروسازان نیز محصوالت خود را با نرخ 24 تا 26 درصد پیش 
نرخ های  با  توانند  بانک ها نمی  این وضعیت  با  و  فروش می کنند 
مصوبه جذب سپرده داشته باشند.وی گفت: در مصوبه مجلس پیش 
بینی شده است فاصله این دو در هر سال از اجرای برنامه 10 درصد 

نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد.

سیمای مدیریت توسعه نایافته 
در خراسان جنوبی

* مهر آیین
 

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (آنها همواره در فضای 
همه  آنان  حوزه عمل  در  کنند  می  سیر  تبلیغات 
کارها از جنس بزرگترین و بهترین قلمداد می شود 
وظایفی  امور  این  دیگر  جغرافیایی  در  آنکه  حال 

معمولی و کارهایی کوچک است.
برای  ما   سرزمین  )کارورز(:   آزمایشی  مدیران 
بسیاری از افراد کارگاه آموزشی بوده است. بسیاری 
کالن  شهرداران   کل،  مدیران  استانداران،  از 
این  در  از حضور  وزرا سوابقی  گاه حتی  شهرهاو 
سرزمین داشته اند. اینان همواره منطقه را به عنوان 
سکوی پرتاب تلقی کرده اند و متاسفانه به محض 
بر   باالتروجلوس  افقهای  در  پرواز  امکان  که  آن 
کرسیهای رفیع تر یافته اند حتی در بدترین اوضاع 
کاری، استان را رها کرده اند. بدیهی است این افراد 
تعهدی به چشم انداز و برنامه های بلند مدت و یا 
حتی میان مدت برای منطقه نداشته و نمی توانسته 

اند که داشته باشند.
مدیران فرسایشی )مادام العمر(: با آن که دوره مفید 
کاری یک مدیر بین 4 تا حداکثر 8 سال بر آورد می 
شود دوره های حضور برخی از مدیران در استان 
شگفت آور است. افرادی بوده اند که پس از سالها 
ریاست بریک اداره شهرستانی با تبدیل منطقه به 
اند وگاه حتی  پوشیده  استان ،شوالی مدیر کلی 
برای حدود 2 دهه سکاندار بی رقیب سازمان خود 
بوده اند و نهایتاً نیز تنها افتخار بازنشستگی آنها را 

از افتخار ادامه خدمت بازداشته است!
و  سابقه  ساله   10-  12 مدیران  نیز  االن  همین 
بیشتر در استان حضور دارند اینان نه قابلیت آن را 
دارند که از سکوهای پرش استان به سایر مناطق 
جهش کنند و نه آن توان را که در خود استان باال 
بپرند  آنها مدام در حال ییالق و قشالق از عرض 
این اداره به آن اداره هستند و اتفاقاً گویا به همین 
مناسبت در همه زمینه ها  متخصص باشند چرا که 
گاه بین سطح تحصیالت ایشان و نوع آن با حوزه 
مدیریتشان هیچ رابطه ای وجود ندارد. این گروه 
از لحاظ سیاسی حکم مایعات در فیزیک رادارند 
همان طور که مایعات شکل ظرف را به خود می 
گیرند آنها هم باروی کار آمدن هر دولتی   از هر 
جریان که باشد تغییر شکل می دهند وبه هیات 

آن در می آیند.
مدیران سنواتی: مدیران سنواتی کارمندان عادی 
دهه های پیش اند که در طول سالها خدمت پله 
پله مدارج ترقی را طی کرده اند و حاال در آستانه 
قرار  سازمان  مدیریت  هرم  راس  در  بازنشستگی 
میگیرند. اینان اگر چه مجرب اند اما الزاماً پیش رو، 

خوش فکر، خالق و اهل ریسک نیستند. 
مدیران )ایلیاتی( قبیله ای: مردم خراسان جنوبی 
روزهایی را به یاد دارند که با عوض شدن مدیر 
ارشد استان مجموعه ای از مدیران بعدی نیز تغییر 
این مدیران که هم  از  بسیاری  می کردند و چه 

استانی، همشهری و هم قبیله ای وفامیل! بودند.
آنروزها حتی کارگران حفار کانا ل گاز رااز سرزمین 

مادری می آوردند.
تکلیف مشاوران ومدیران ودیگران هم البته معلوم 
بودمتاسفانه استان ما همواره ظرفیت باالیی برای 

پذیرش چنین مدیرانی داشته وهنوز هم دارد .
اندک،  بسیار  سالها  این  و  اند  کم  الیق:  مدیران 
مدیران الیق می توانند بومی منطقه باشند یامی 
توانند مدیران شهرستانی باشندبا توانی بزرگتر از 
ظرفیت یک شهرستان ، می توانند مدیران بومی 
از کالن شهرها و استان  باشند که  یا غیر بومی 
های بزرگتر آمده اند. تجربه معدود مدیرانی از این 
دست در دیار ما، اما گویای آن است که این افراد 
به خاطر فراخی نظر و قابلیت هایی که در شهرها 
و استان های بزرگ آموخته اند در عرصه مدیریت 

این سامان بسیار موفق بوده اند.
در  تمامی گویای وضع مدیریت  به  اما  این همه 
استان ما نیست واین دسته بندی هم پایه علمی 
ندارد . گاه مدیران گزارشی  توامان سفارشی هم از 

کار در می آیند وفرسایشی هم می شوند.
مردم  پاسخگوی  معموال  سفارشی  مدیران 
نیستند   چون  مدیران فرسایشی که امید نوآوری 
وخالقیت از آنها نمی رود یا مدیران سنواتی که 
کمتراهل ریسک وخطرند  هرکدام از این گروهها 
ارشد  مسوالن  وهم  نمایندگان  هم  شهادت  به 
کار  در  بسیار  های  ضعف  کشور  وحتی  استان 
دارند اما معلوم نیست چه زمانی قرار است طلسم 
تعارفات در این حوزه بشکند وخراسان جنوبی از 
زیر سلطه مدیران ضعیف  خارج شود وبا همت 

مدیران با کفایت پر پرواز بگشاید.
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علـی آبادی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950389 محکوم علیه علیرضا باغستانی محکوم است به پرداخت مبلغ 249.866.200 
ریال در حق محکوم له مهدی خراسانی و در پرونده اجرایی 950257 محکوم است به پرداخت مبلغ 1.316.806.643 ریال در حق 
محکوم له بانک رفاه کارگران و در پرونده اجرایی به شماره کالسه 950912 محکوم است به پرداخت مبلغ 472.027.836 ریال در 
حق محکوم له بانک توسعه تعاون استان خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 83.393.468 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
و با توجه به توقیف 1- سه دانگ از پالک ثبتی به شماره 6401 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی 
پالک فوق به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - خیابان فردوسی- نبش حافظ که کاربری آن به صورت تجاری می باشد که به 
مساحت 43/27 که به صورت عرصه بدون پروانه ساختمانی می باشد که ارزش سه دانگ از پالک فوق به مبلغ 1.568.853.500 
/ یک میلیارد و پانصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد ریال کارشناسی شده است و 2- پالک ثبتی 
6400 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - خیابان فردوسی - نبش حافظ به مساحت 48 
مترمربع دارای پروانه ساختمانی به شماره 91223 - 93/03/13 با زیر بنای 146/70 مترمربع که ارزش سه دانگ عرصه و پروانه 
1.802.500.000 / یک میلیارد و هشتصد و دو هزار و پانصد ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 
1395/12/16 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به 
نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده 93/184 اجرایی در قبال دعوی آقای صادق خراشادی زاده به طرفیت کنیز رضا کریمی و سکینه 
خراشادی زاده و غیره مبنی بر فروش اموال متوفی محمد خراشادی زاده صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بیرجند در خصوص پالک 
های ثبتی به شماره 1- پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 1514 و 1522 و 1785 اصلی واقع در حاشیه منتظری 16 پالک 1 شامل 
سه دانگ مشاع از پالک فوق شامل یک باب مغازه به مساحت 70 مترمربع و زیر زمین به عنوان انباری و یک قطعه آپارتمان به مساحت 
140 مترمربع در طبقه اول که ارزش مغازه و آپارتمان به صورت سه دانگ مشاع به مبلغ 6.150.000.000 ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1395/12/14 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
 قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم 

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1601/95 اجرایی تعداد 156 سهم مشاع از 102028 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین دیمه زار از پالک صفر فرعی از 4661 اصلی بخش یک بیرجند متعلق به خانم هاجر بگم حسنی کالته نو واقع در محدوده 
پشت پایانه باربری بیرجند به مبلغ 31/200/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای نور احمد مالیی فورگ به مبلغ 
32/703/754 ریال در حق آقای عبدالکریم نوشیروان و مبلغ 190/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه 
تاریخ 1395/12/16 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 
از موعد مزایده به این اجرا مراجعه واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری 

به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
شیبانی - قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسانه شیوا ) با مسئولیت محدود(
به شماره ثبت 2881 و شناسه ملی10360038931

بدین وسیله به اطالع کلیه شرکای شرکت  رسانه شیوا ) با مسئولیت محدود( می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده روز یکشنبه 95/12/8 ساعت 16 در محل طالقانی 3 - ساختمان 

پزشکان کیمیا - طبقه همکف واحد 3 مرکز خدمات پرستاری امداد کیمیا تشکیل می گردد.
لذا از کلیه شرکا دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
تصمیم گیری در خصوص انحالل یا ابقای شرکت و انتخاب مدیر یا مدیران تصفیه و تعیین محل 

تصفیه
هیئت مدیره شرکت

سالن آرایش مردانه با سوابق  
کار عالی ، موقعیت  مکانی 
خوب ، طراحی  و دیزاین 

جدید، با  کلیه امکانات به علت 
مهاجرت به فروش می رسد.  

09305617213

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 078794 محکوم علیه مرتضی کمیلی نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 
90.000.000 ریال بابت پیش قسط در حق محکوم له مرسل مالکی و پرداخت مبلغ 8.750.000 ریال حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به تعرفه اموال شامل جدول ذیل از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که به مبلغ 34.680.000 ریال 
کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه مورخ 1395/11/25 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان درصورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

ارزش کل)ریال(ارزش واحد)ریال(تعدادنوع لوازمردیف
1 D1102 - 02 1.200.0001.200.000یک دستگاهدوربین مدار بسته آنالوگ با پایه به شماره سریال

DVD درایو اکسترنال LG مدل GP10 به شماره سریال 2
04ZCPY048464

780.000780.000یک دستگاه

450.000450.000یک عددآبگرمکن مستعمل نفتی مخزن دار بدون کاربراتور3
1.200.0001.200.000یک عددتانکر با ظرفیت حدود 1250 لیتر ، ورق سیاه4
آهن آالت مستعمل شامل 2.5 متر قوطی 8*8 و یک عدد پل5

 به طول 3 متر ساخته شده نبشی 4*4
--450.000

تلویزیون پالسمای سامسونگ 43 اینچ به شماره سریال 6
P43204455039

11.000.00011.000.000یک دستگاه

742LBA824 42 اینچ با شماره سریال LG با مارک LED 13.500.00013.500.000یک دستگاهتلویزیون
2.200.000هر عدد 550.000چهار عددرینگ چرخ با قالپاق ماشین سواری پژو8
250.000هر متر 1002.500 مترسیم برق 1.2 یک توپ 100 متری9
300.00600.000دو عددلوستر آویز استیل با المپ10
11VCD360M  2.800.0002.800.000یک عددویدئو سی دی با مارک سامسونگ به شماره سریال
1025.000250.000 شاخهمیلگرد 6.5 – 6 متری12

34.680.000جمع: سی و چهار میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

 آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت گلبرگان بیرجند

 به شماره ثبت 531 )نوبت سوم(
عمومی  مجمع  جلسه  اینکه  به  توجه   با 
العاده شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی  فوق 
تاریخ  در  دوم(  )نوبت  گلبرگان  دامپروری  و 
95/11/24 به حد نصاب نرسیده بود جلسه 
ساعت   95/12/09 دوشنبه  روز  سوم  نوبت 
14در محل کارخانه کویرتایر تشکیل خواهد 
شد. از سهامداران محترم تقاضا می شود در 

جلسه مزبور شرکت نمایند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس در رابطه 

با عدم فعالیت 20 ساله و تصویب انحالل
رئیس هیئت مدیره شرکت

  لوله بازکنی
تشخیص و رفع 
بو و نم به روش 

ایزونانو - شبانه روزی
32435686

 09365237014
09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 28 بهمن 1395 * شماره 3725

تذکر کتبی وزیر جهادکشاورزی از نماینده نهبندان و سربیشه

دادرس مقدم- نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس به وزیر جهادکشاورزی تذکر کتبی داد. نظر افضلی 
در نامه خود درباره علت کمبود علوفه یارانه ای و تسهیالت  اشتغالزایی و ارزان قیمت بخش کشاورزی و دامپروری در سال 

سالم دولت احمدی نژاد سبدکاال را به همه شمال زراعی 96-95 از حجتی وزیر جهادکشاورزی توضیح و درخواست خود را مطرح نمود.
شهر می داد چون 95 درصد کارگر هستند ولی 
این  میده  شهر  جنوب  و  کارمندان  به  دولت  این 
هم عدالت ما کارگران چه کنیم با گرانی و بیکاری 
915...544
 سالم آوا جان عید شود ما کارگران از زن و بچه ها

بیداد  گرانی  و  نیست  کار  کشیم  می  خجالت 
میکنه خدا یا تو شاهد باش ما تالش کردیم سبد 
کاال هم به پول دارا میدن تو را به خدا چاپ بشه
915...892

ترین  قدیمی  بازسازی  و  مرمت  از  تشکر  ضمن 
هرچه  آزادی(خواهشمندیم  )پارک  بیرجند  پارک 

سریعتربه فکر روشنایی آن هم باشید
930...248 

سالم آوا به مسئوالن و دست اندرکاران بفرمایید 
اینهمه نماز طلب باران خواندند لطفا از نماز شکر 

گزاری فراموش نکنند . 
915 ... 80۷

موزعین پست دقت بفرمایید قبوض آب،برق،تلفن 
تا مردم دچار  ببرید  آن  آدرس دقیق  به  را  گاز  و 
دردسر و احیانا قطعی انشعاباتشان نشوند.مدتیست 

که قبض تلفن دیگران به آپارتمان بنده می آید.
915 ... 212

برند  با  خوراکی  نمک  ده  نام  روزنامه  در  اینکه 
مشخص را غیر مجاز اعالم کنند ظلم و جفا به 
مردم است حتی افراد باسواد وروزنامه خوان امکان 
اینکه نام چند شرکت راحفظ و یا در جیب داشته 
باشند نیست این وظیفه بهداشت است با ابالغ نامه 
به محل عرضه دستور به جمع آوری دهد سپس 

بازرسی  نماید
915 ... 211

سالم آوا یه سوال از شهردار محترم منطقه یک 
دارم آیا مردم این طرف خیابان جمهوری با طرف 
دیگر فرق دارن که شهردار سمت مصلی تا میدان 
سمت  و  عوض  را  رو  پباده  جدول  حسین  امام 
دبیرستان تهامی تا میدان امام حسین رو جدول رو 
جدید نکرده و پیاده رو وخیابان مشخص نمی شود 

ومحل عبور و مرور وسایل نقلیه شده
 930 ... 0۷8
قسمتی  قبل  دولت  بودند  گفته  که  بزرگواری 
نسبتا  پیشرفت  با  را  مشهد   - بیرجند  جاده  از 
این  در  برادر  نه  بگویم  باید  دادند  خوبی تحویل 
بعد  های  دولت  تمام  دوبانده  جاده  کیلومتر   15
ازانقالب شریک وسهیم اند کار یک دولت نیست 
باشد چون  پنهان  گنجی  آنجا  احتماال  کنم  فکر 

همیشه ماشین آالت مشغولند 
915 ... 211

ما که نفهمیدیم دولت این سبد کاال را به کی ها 
میده  بنده که نه بیمه ای دارم با چهار بچه کرایه 
خانه باال ،سبد کاال تعلق نمی گیره .چیزی به عید 
نمانده. دولت بگه از قبیل ما افراد باید چه کار کنیم
915 ... 194

فکر  یه  برسونید  مسؤالن  به  لطفا  سالم  آواجان 
اشتر  مالک  محله  فروشای  مواد  حال  به  اساسی 

بکنند امنیت رو از محله برده اند
915 ... 291
 اواجان به رییس جمهور و استاندارشان بگو در این

ایام ما روستاها اینترنت مجانی نمیخوایم متاسفانه 
روزنامه روز سه شنبه صفحه3 زجر آور بود

915 ... 406
بیرجند.جایی  محترم  شهردار  توجه  قابل  سالم 
از  مختلف  عناوین  به  که  است  تاسف  بسی 
از  نفر  ی  وقت  .آن  گیرید  می  پول  شهروندان 
 15 فهمیده  خیابان  که  نیست  حاضر  شهرداری 
که حکایت اتوبان را دارد سر و سامان دهند .در 
شود. نمی  نظافت  اصال  خیابان  این  سال  طول 

وهیچ اثری از عوامل شهرداری نیست از طرفی 
نیز ی قطعه زمین فاقد چهار دیواری بال تکلیف 
رها شده . که محل دفن و ریختن آشغال ونخاله 
های ساختمانی و اجساد حیوانات شده مثال تابلو 
احداث مسجد دارد . همسایه ها چه گناهی کردن 
نهادی  هیچ  سوی  از  اقدامی  هیچ  کنون  تا  ؟و 
صورت نگرفته دبیر محترم روزنامه آوا لطفا پیام 
فکر  به  شاید  مسولین  تا  درج  کامل  بطور  را  ما 

افتادن و اقدام مثبتی انجام دادن .با تشکر 
915...233

از میان نامه های رسیده

با  راهداری  کارگران  از  یکی  پیش  چندی 
گرفته  تماس  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
هستیم  کارگر   100 از  بیش  کرد:  عنوان  و 
بود حقوق  ماه   9 و  کنیم  می  کار  جاده  در  که 
هستند  متاهل  کارگران  اکثر  بودیم.  نگرفته 
می  پروژه  محل  در  ها  شب  شرمندگی  از  و 
خوابیدند تا با دست خالی با خانواده خود رو به 
رو نشوند. زمانیکه به اداره کل راه و شهرسازی 
و  نیستند  متولی  کردند  عنوان  کردیم  مراجعه 
کار  قبال  در  دهند.  انجام  توانند  نمی  کاری 
شرکت پیمانکاری که ما آن جا مشغول هستیم 
اوراق داده اند که نقد کردن آن عالوه بر ضرر 
دادن زمان بر نیز می باشد. از طرفی در تامین 
به  است.  نشده  رد  ما  برای  بیمه  هم  اجتماعی 
ما  آنان  و  کردیم  مراجعه  استانداری  فنی  دفتر 
نهایت  در  کردند.  راهنمایی  کار  اداره  به  را 
تعاون  کار،  اداره  سرپرست  های  پیگیری  با 
بخشدار  جابری  و  سربیشه  اجتماعی  رفاه  و 
مرکزی سربیشه توانستیم حقوق 3 برج خود را 
بگیریم. وی درخواست کرد تا از این افراد که 
کارگران  کار  توان  می  پیگیری  با  کردند  ثابت 
شود. چاپ  روزنامه  در  تشکری  انداخت  راه  را 

در گفتگوی اختصاصی آوا با نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی عنوان شد ؛

قناعت مردم دلیل نمی شود حقشان را ندهید /  پیشنهادکارشناسی از مدیران ؛ دفاع از نمایندگان مجلس /  امیدواریم سفر دکتر روحانی تشریفاتی نباشد

)Ava.news14@gmail.com(

خراسان  آوای  روزنامه  مالیی  مصطفی  آخر-  قسمت 
از  استان  مردم  مطالبه گری حقوق  راستای  در  جنوبی 
مسئوالن کشور با نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه گفتگویی ترتیب داد این دو شهرستان و توابع 
کشور  مرزی  صفر  نقطه  ترین  شرقی  عنوان  به  آن 
زاده  نعمت  مهندس  سفر  در  که  شود  می  محسوب 
، روی  ، مس  استان وجود ذخایر طال  به  وزیر صنعت 
کشور  و  خاورمیانه  در  که  دیگر  معدنی  ماده  چندین  و 
خط  220کیلومتر  و  نهبندان  در  است  فرد  به  منحصر 

افغانستان مشخص شد. ایران و  مرزی 

20 نامه بی جواب!

و  استان  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  از  افضلی 
و  انتقادکرد  و  گالیه  خود  انتخابیه  حوزه  فرمانداران 
از  و  ارسال  استان  مدیران  به  20نامه  از  بیش  گفت: 
قانون  در  ارائه  برای  نظرکارشناسی  خواست  در  آنها 
بودجه 96 را کردم که متاسفانه فقط 2نفر جواب دادند.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان بیان کرد: برای ارائه 
نظر کارشناسی در قانون بودجه 96مدیران استان حتی 
نگذاشتند.وی  مجلس  نمایندگان  با  ای  بارجلسه  یک 
دارای  کشور  در  که  بیرجندی  مدیران  به  باید  افزود: 
باید  و  کرد  افتخار  هستند  استان  دلسوز  و  مسئولیت 
و  تشکیل  میزگردی  مدیران  کش  خط  گذاشتن  بدون 

دهند. ارائه  عملیاتی  پیشنهادهای 

 به مردم تراکتور بدهید
خودشان بندخاکی ایجاد می کنند

کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو  که  افضلی 
مجلس هم است عنوان کرد:خشکسالی های متعددی 
شهر  به  را  مردم  آمده  وجود  به  ساله  چند  این  در  که 
بارندگی  اینکه  بیان  با  است.وی  کرده  مجبور  نشینی 
طرح  اجرای  افزود:  کرد،  ایجاد  سیل  هم  اخیر  های 
اصلی  اولویت  باید  داری  آبخوان  و  داری  آبخیز  های 
مدیران استان باشد تا این آب ها به افغانستان و کویر 
لبخند  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نشود.نماینده  سرازیر 
زد و گفت: تجربه نشان داده است که ایجاد بند خاکی 
آب  روان  و  ها  از سیالب  پیشگیری  برای  راه  بهترین 
ها است ، او به مدیران دولتی پیشنهاد داد که تعدادی 
کنند  ایجاد  بندخاکی  خودشان  بدهید  مردم  به  تراکتور 

و نیازی هم به بودجه و اعتبار ندارد.

پروژه2هزار میلیاردی
فقط 8میلیارد دارد

و  شدیم  استان  دیر  خیلی  براینکه  تاکید  با  نظرافضلی   
اند،  نکرده  عمل  قوی  ها  زیرساخت  تامین  در  مدیران 
آوا  روزنامه  و  ملت هستند  گویای  زبان  ها  رسانه  افزود: 
خراسان جنوبی نقش تاثیرگذاری در تاسیس استان داشته 
استان  توسعه  را موجب  اقتصادی  ویژه  است.وی منطقه 
دانست و بیان کرد: تامین زیرساخت ها نیاز به پیگیری 
2هزار  نیازمند  آهن  راه  مانند:  ای  پروژه  و  دارد  اساسی 

میلیارد تومان است و نمی توان با 8میلیارد کاری کرد.!

فریاد های خاموش مرزبانان استان 

به  هشدار  با  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
25کیلومتر  اگر  کرد:  تاکید  کشور  و  استان  مسئوالن 
همان  به  و  سربیشه  شهرستان  مسکونی  مناطق  از  از 
برای  امنیتی  هشدار  شود  تخلیه  نهبندان  از  مقدار 
پهنای  و  وسعت  به  اشاره  با  بود.افضلی  خواهد  کشور 
جنوبی  کرد:خراسان  بیان  استان  در  کویر  عظیم 
برای  مسئوالن  و  کند  می  تامین  را  کشور  امنیت 
زندگی  وضع  به  ید  با  روستاها  تخلیه  از  جلوگیری 

کنند.  ویژه  توجه  منطقه  این  مردم 

دولت ماهیگیری را به مرزنشینان
یاد دهد، کافیست 

اشاره  خود  انتخابیه  حوزه  مردم  مالی  وضع  به  افضلی 
منطقه  این  در  روستایی  خانواده  کرد:هر  خاطرنشان  و 
از  باید  حال  است  تومان  80هزار  درآمدش  میانگین 
زندگی  توان  می  مبلغ  این  با  آیا  پرسید:  مسئوالن 
استان  توسعه  عامل  را  غنی  معادن  وجود  کرد؟!وی 
تجارتمان  و  صنعت  توانیم  می  یادآورشد:ما  و  دانست 
داریم. را  ظرفیتش  چون  کنیم  مردمی  و  اقتصادی  را 

براینکه  تاکید  با  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
دولت ماهیگیری را یادمان دهد کافیست ،افزود: مردم 
ظرفیتی  چون  بگیرند  یاد  را  صحیح  تجارت  باید  هم 
به  نسبت  باید  دولت  و  دارند  را  ماهیرود  مرز  همچون 

تامین زیرساخت های مرز توجه ویژه نشان دهد. 

قانون بی فایده برای استان 

افضلی اصل 44 و 48 )قانون خصوصی سازی ( را برای 
استان بی فایده دانست و تصریح کرد: دولت حتی اگر برای 
خودش هم در معادن استان سرمایه گذاری کند به نفع مردم 
و خودش است.وی خطاب به دولت گفت: مردم استان ما قانع 

هستند اما دلیل نمی شود که حقشان را ندهید.

هزار هم استانی با توان سرمایه گذاری

بانک  تاسیس  از  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
اطالعاتی که هم استانی های مقیم خارج کشور و دیگر 
استان ها هستند خبر داد و عنوان کرد:تاکنون اطالعات 
هزار نفر از هم استانی ها که سرمایه گذار یا مسئولیتی 
در کشور دارند را جمع آوری کرده ایم و با تعدادی از آنها 

صحبت کردیم.

قانون بودجه96 از 
دید مدیران استان همدان !!!

الیحه  بررسی  زمان  به  افسوس  و  ناراحتی  با  افضلی 
بودجه 96درمجلس اشاره و بیان کرد: در آن چند روزی 
کردیم  می  بررسی  را  بودجه  الیجه  مجلس  در  که 
استان همدان  مدیران  دید  از  این  الیحه  متوجه شدم 

مدیران  دید  از  بررسی  این  چرا  است  شده  بررسی  هم 
استان ما نباشد؟.وی با گالیه از برخی مدیران دستگاه 
های اجرایی مبنی براینکه پیشنهادی برای ارائه بودجه 
96به وی ندادند ، افزود:من یک نماینده مجلس هستم 
و نمی توانم به اندازه تمام مدیران دستگاه های اجرایی 
نظر کارشناسی بدهم ، ای کاش مدیران نظرکارشناسی 
از حق استان  نمایندگان در صحن مجلس  تا ما  بدهند 

دفاع کنیم.

استان جای سیاسی کاری نیست ! 
مدیران مطالبه گر نیستند

نماینده مردم نهبندان و سربیشه با بیان اینکه به روستاها 
که سفر می کنم عصبی می شوم خاطرنشان کرد: استان 

جای سیاسی کاری نیست و مدیران ، برای توسعه نباید 
کنند.  نمی  هم   گری  مطالبه  و  کنند  عمل  ای  جزیره 
افضلی بیان کرد: کار وزارتخانه ای را مدیران انجام دهند 
مدیران  با  همراه  وزرا  با  در صحن مجلس  رایزنی  با  ما 

پیگیری می کنیم.

وعده سرخرمن وزیر کشور
به مدیران استان

وی به سفر وزیر کشور به استان اشاره کرد و افزود:قرار 
استان  مسائل  به  رسیدگی  برای  ای  جلسه  ماه  هر  بود 
در وزارت کشور برگزار شود که متاسفانه بعد از گذشت 
نشده  برگزار  هم  جلسه  یک  هنوز  ایشان  سفر  از  ۷ماه 
است..نماینده مردم نهبندان و سربیشه با اشاره به سفر 
سربیشه  مردم  گری  مطالبه  از  استان  به  جمهور  رئیس 
به  مردمی  46درخواست  تاکنون  کرد:  بیان  و  داد  خبر 

دفترم رسیده است.

از 271 میلیارد تومان سفر رئیس 
جمهور فقط  50 میلیارد به استان 

به استان  بیان کرد: سال 93 که رئیس جمهور  افضلی 
پروژه   21 برای  اعتبار  تومان  میلیارد   2۷1 کرد  سفر 
پیدا  تحقق  میلیارد   50 مبلغ   این  از  که  شد  عنوان 
 ، سفر  این  در  روحانی  دکتر  امیدواریم  که  است  کرده 
مردم  نماینده  بدهند.  استان  به  را  اعتبارات  مانده  باقی 

نهبندان و سربیشه خاطرنشان کرد:در این رابطه با دکتر 
هایی  صحبت  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری، 
کردم و وی وعده ی پیگیری های الزم را داده است. 
کردو  تاکید  استان  های  جاده  بودن  ترانزیتی  به  وی 
افزود: تامین زیرساخت های پروازی ، جاده ای  و ریلی 
تاثیرگذارترین عوامل جذب سرمایه گذار است واگر این 
 موضوع انجام شود هیچ سرمایه گذاری به استان نمی آید

امیدواریم سفر دکتر روحانی به 
خراسان جنوبی تشریفاتی نباشد

افضلی بیان کرد: کارهای  دولت در این سه سال برای 
استان خوب نبوده است و مهمترین موضوعاتی که برای 

خراسان جنوبی اولویت دارد انتقال آب و ایجاد راه آهن ، 
افزایش خطوط پروازی و تامین زیرساخت های فرودگاه 
استان  مدیران  سفر  این  در  داریم  انتظار  که  است  ها 
کنند.وی  جذب  موضوعات  این  برای  خوبی  اعتبارات 
مناطق محروم  را جزء  استان  امسال،  گفت: خوشبختانه 
قرار دادند و 100 میلیارد تومان  برای آن در نظر گرفته 

اند اما تخصیص آن مهم تر است.

احیاء قنوات استان
700میلیارد تومان نیاز دارد

خود  انتخابیه  حوزه  مردم  های  درخواست  به  افضلی 
اشاره کرد و ادامه داد:احیای قنوات و قانون منابع طبیعی 
جهاد  سازمان  همکاری  با  و  است  درخواست  بیشترین 
که  دادیم  ارائه   را  طرحی  قنوات  ستاداحیای  کشاورزی 

فقط احیاء قنوات استان ۷00میلیارد تومان نیاز دارد.

2هزار قنات در استان خشک شد ؛ 
سرمایه گذاری 250میلیارد تومانی 

مراکز خیریه در استان

نزدیک  بیان کرد:  رئیسه کمسیون مجلس  عضو هیئت 
تا   500 و  هزار  که  داریم  استان  در  قنات  هزار   6 به 
2هزار  قنات به طور کامل خشک شده اند و اگر قنات 
های باقی مانده را حفظ نکنیم وضع بدتر می شود.وی 
عنوان کرد:تاکنون آستان قدس رضوی ، قرارگاه کوثر 

،خاتم االنبیا  و بنیاد برکت 250میلیارد تومان در استان 
سرمایه گذاری کرده اند.

پیشنهاد ویژه : طرح کارشناسی ارائه 
دهید ، نقدا پول اجرای آن را بگیرید

با  خود  گفتگوی  به  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
گفتگو  این  در  کرد:  تاکید  و  اشاره  برکت  بنیاد  رئیس 
اجرای  پول  نقدا  و  بدهید  کارشناسی  گفتند طرح  ما  به 
اتاق  به  نیاز  استان  کرد:  خاطرنشان  بگیرد.وی  را  آن 
اتاق  این  جمهور  رئیس  سفر  از  قبل  تا  وباید  دارد  فکر 
ها تشکیل شوند و طرح هایی که قابل اجرا است را از 
ایشان درخواست کنند.نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
رهبری  معظم  مقام  سفر  از  که  تومانی  15میلیارد  به 
باقی مانده است اشاره کرد و تاکید کرد: این مبلغ برای 
دولت پولی نیست اما با همین پول می توان در نهبندان 

دگرگونی ایجاد کرد.

کشاورزی استان در معرض تهدید  
ظرفیت های بال استفاده کویر

افضلی با اشاره به وضع بدکشاورزی در استان اشاره و 
عنوان کرد: با وجود ظرفیت باالیی که در مرزها داریم 
است  اصلی  های  اولویت  از  یکی  سرزمینی  فرا  کشت 
اکو   ، گردشگری  توان صنعت  می  طریق  همین  از  که 
افزود:  کرد.وی  تقویت  را  طبیعت(  توریسم)توریست 
و شهرستان  - شهداد  کرمان  استان  بین  دهسلم  کویر 
نهبندان ظرفیت مغفول مانده ای است که فقط کرمان 

از آن بهترین بهره برداری را می کند.

232 روز باد در سال

افضلی وجود انرژی های پاک و تجدیدپذیر را ظرفیت 
تاکید کرد: در  استان دانست و  مغفول مانده ای دیگر 
8متر  ارتفاع  در  باد  روز   232  ، در طول سال  نهبندان 
توسعه  موجب  آن   از  درست  استفاده  داردکه  وجود 

استان خواهد شد.

تعرفه گرمسیری برای زابل
بندان ما تعرفه عادی

بیان  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
دالر  512میلیون  رهبری  معظم  مقام  دستور  به  کرد: 
سیستان  استان  به  رسیدگی  و  زدایی  محرومیت  برای 
زابل  در  اینکه  بیان  با  اند.افضلی  داده  بلوچستان  و 
می  مردم  از  را  گرمسیر  مناطق  های  تعرفه  و  خدمات 
توابع  های  دهستان  از  )یکی   « »بندان  اما  گیرند 
خدمات  دارد  فاصله  ۷0کیلومتر  زابل  با  نهبندان(که 

عادی دریافت می کنند.
وی تاکید کرد: 80درصد خدمات سیستان و بلوچستان 
و  و  کند  می  کفایت  بدهند  سربیشه  و  نهبندان  به  را 
شهرستان  در  قوانین  این  تا  کند  می  حکم  هم  عدالت 

های ما اجراشود.

مردم استان های مرزی فقیرند ؛
اعتراض کمیسیون کشاورزی به مجلس

به  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
اشاره کرد و  8قلم کاالی کشاورزی هم  تعرفه  کاهش 
و چند  موز   ، حبوبات  کاالها شامل گوشت،  این  افزود: 
کاالی دیگر بود که کمیسیون کشاورزی نامه ای مبنی 
ارائه  مجلس  به  کاال  این  تعرفه  کاهش  به  اعتراض  بر 
اینکه  بیان  با  کردیم..افضلی  رسیدگی  درخواست  و  داد 
دولت و مجلس همدل هستند ادامه داد: طبق تحقیقی 
که دولت انجام داده است استان های مرزی فقیرترند و 
در برنامه توسعه ششم به این استان ها توجه شده است 

اما به شرط آن که بتوان آن را عملیاتی کرد.

فاصله مدیران و نمایندگان در استان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: 
الف( ششدانگ یک باب محوطه به مساحت 110/99 متر مربع دارای پالک 991 فرعی مجزا شده از 68 فرعی از 4- اصلی واقع در بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان، بلوار استقالل، استقالل 1 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 15459 صفحه 314 دفتر جلد 110- امالک به نام آقای علی باقری صادر و تسلیم گردیده است با حدود اربعه شماال ً: به طول 
شش متر درب و دیواریست به کوچه عام، شرقاً : به طول 18/50 متر مدیواریست به باقیمانده پالک 68 فرعی از چهار اصلی، جنوباً : به طول شش متر به دیوار باقیمانده پالک 68 فرعی از چهار اصلی ، غرباً: به طول 18/50 متر دیواریست به خیابان، حقوق ارتفاقی ندارد. آقای محمد قاسمی به موجب یک فقره چک بانکی به مبلغ سیصد میلیون ریال تقاضای 

صدور اجراییه علیه متعهد مبنی بر وصول مبلغ سیصد میلیون ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9500021 در نزد شعبه اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 95/05/03 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه 
بدهی خویش را تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای بازداشت و مزایده پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 95000322 - 95/10/20 مامور اجرا و گزارش وارده به شماره 95000327 - 95/10/29 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق دارای حصارکشی با دیوار آجری و یک درب فلزی 
ماشین رو می باشد و هیچ بنایی در آن احداث نشده است می باشد که مساحت آن 110/99 متر مربع می باشد به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی که مراتب ارزیابی به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است. ب( ششدانگ یک باب منزل به مساحت 160/83 متر مربع دارای پالک ثبتی 3587 فرعی از یک اصلی بخش 5 
نهبندان واقع در نهبندان ، کوچه تربیت، کوچه مسجد گلستان، پالک 68 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 6203 صفحه 68 دفتر 38 امالک به نام خانم مرضیه حسن زاده صادر و تسلیم گردیده است و پس از نقل و انتقال نهایتاً برابر سند رسمی شماره 22805-89/03/06 دفتر اسناد رسمی شماره 5 نهبندان ششدانگ پالک فوق به آقای علی باقری فرزند غالمحسین انتقال 
قطعی یافته است با حدود اربعه : شماالً 1- به طول 10/5 متر به دیوار باقیمانده پالک 3047 فرعی 2- به طول 2 متر به دیوار باقیمانده پالک 322 فرعی، شرقاً : به طول 14/75 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک 322 فرعی ، جنوباً: 1- به طول 8/20 متر 2- که غربی است به طول 3/15 متر 3- به طول 3/40 متر دیوار به دیوار پالک 324 فرعی ، غرباً: به طول 10/80 متر درب 
و دیواریست به کوچه مسجد گلستان، حقوق ارتفاقی ندارد.آقای محمد قاسمی تقاضای صدور اجرائیه علیه آقای علی باقری را به موجب یک فقره چک بانکی به مبلغ سیصد میلیون ریال را نموده است که پرونده ای تحت کالسه 9500021 نزد اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجرائیه در تاریخ 95/05/03 وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی به مدیون ابالغ و صحت ابالغ 
توسط متصدیان اجرا گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف مدت 10 روز مهلت قانونی بدهی خویش را تودیع ننموده است. بستانکار تقاضای بازداشت و مزایده پالک 991 فرعی از 4- اصلی را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 95000322 -95/10/20 مامور اجرا وگزارش وارده به شماره 95000327 -95/10/29 کارشناس رسمی 
دادگستری ملک مذکور دارای حدود 80 مترمربع زیر بنا می باشد که حدود بیش از 15 سال ساخت با مصالح معمولی و دیوارهای آجری و سقف طاق ضربی احداث گردیده و داخل ساختمان دارای گچ کاری و گچبری معمولی و کف موزاییک و آشپزخانه اوپن و کف حیاط موزاییک . دارای یک امتیاز آب ، برق و تلفن می باشد که جمعاً به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده و طی اخطاریه ای ارزیابی به بستانکار و بدهکار ابالغ گردیده که ظرف مهلت قانونی اعتراضی به این اداره واصل نشده لذا ارزیابی فوق قطعیت یافته است.  برابر جوابیه شماره 305/95/3731-95/11/21 دفتر بازداشتی اداره ثبت نهبندان:  1- مازاد اول پالک 3587 فرعی از 322 فرعی از یک اصلی در اجرای نامه شماره 139504908282000113 - 95/05/07 شعبه 
اجرای اسناد رسمی ثبت نهبندان در قبال مبلغ 315/000/000 ریال و 5  درصد نیم عشر اجرایی در قبال طلب آقای محمد قاسمی از آقای علی باقری موضوع پرونده اجرایی کالسه )9500024( و مازاد دوم پالک فوق در اجرای نامه شماره 1395033000060532 - 95/06/20 در قبال مبلغ 1/200/000/000 ریال در بازداشت شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و 
انقالب نهبندان می باشد. 2- مازاد اول پالک 991 فرعی از 68 فرعی از 4- اصلی در قبال مبلغ 340/000/000 ریال موضوع پرونده اجرایی کالسه )9500022(، مازاد دوم در قبال مبلغ 450/000/000 ریال موضوع پرونده کالسه )9500023(، مازاد سوم در قبال مبلغ 315/000/000 ریال موضوع پرونده کالسه )9500024( به عالوه 5 درصد نیم عشر اجرایی در اجرای نامه 
شماره 139504908282000119 - 95/06/20 شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت نهبندان، موضوع طلب آقای محمد قاسمی از آقای علی باقری نزد اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان و مازاد چهارم آن در اجرای نامه شماره 1395033000060532 -95/06/20 در قبال مبلغ 1/200/000/000 ریال در بازداشت شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب نهبندان می 
باشد. در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا پالک های ثبتی فوق در قبال طلب آقای محمد قاسمی از آقای علی باقری از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 95/12/15 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده جمعاً از مبلغ 650/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 

های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 تاریخ انتشار: 1395/11/28      حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
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ایسنا-  سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از برگزاری جشنواره کشوری نشریات دانشگاه پیام نور در اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی این 
واحد دانشگاهی خبر داد. دکتر عبدالکریم قائدی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار و نشریات تا 15 اسفند 95 است، افزود: این جشنواره اهداف گوناگونی را 
دنبال می کند و به دنبال تقویت آثار دانشجویان هستیم و پس از پایان دوره ها نیز گواهی شرکت در کارگاه نشریاتی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

یادداشت

بيتفاوتينسبتبههمنوع
درفرهنگانتظار
جایيندارد...

* حجت االسالم ابوالفضل اسماعيلي

منتظر واقعي کسي است که وضعيت فعلي اش 
از لحاظ زندگي، کار، عبادت، پوشش، اجتماعي، 
امام  با وضعيت زمان ظهور   ... فردي، معنوي و 

زمان)عج( شباهت داشته باشد.
اين گزاره بدين معناست که اگر امام زمان)عج( 
با  و  رفتار  چگونه  انسان  کند،  ظهور  اکنون  هم 
اش  پوشش  و  کرد  خواهد  برخورد  مردم چگونه 
بايد همانگونه که در  بود؟  به چه نحوي خواهد 
آن زمان رفتار مي کند، عمل کند، در اين صورت 
صورت  اين  غير  در  بود،  خواهد  واقعي  منتظر 
انتظار او تنها يک ادعاست، به همين دليل گفته 
باور و  نه فقط  انتظار فرج عمل است  مي شود، 

بايد اعمالي در راستاي آن، انجام شود. 
امام زمان)عج( مي فرمايند: »اگر اين انفرادي 
زندگي کردن ها بصورت جمعي شود و مردم به 
جاي آنکه تنها به فکر خود باشند، به فکر نجات 
محروم  ما  ديدار  از  باشند،  ديگران  پيشرفت  و 
نخواهند شد«. يکي از مشکالت امروز جامعه ما، 
و  ديگران  به  نسبت  تفاوتي  بي  و  به خود  توجه 
عدم دستگيري از اطرافيان است که در فرهنگ 
افرادي  ظهور  منتظران  زيرا  ندارد،  جايي  انتظار 
هستند که هم خود را باال مي برند و هم ديگران 
که  خميني)ره(  امام  همانند  ندارند،  تکروي  و  را 
مسيري را طي و پس از آن ملتي را همراه خود 
اينگونه  رهبري  معظم  مقام  نيز  امروز  و  کردند 
عمل مي کنند. فردي که تنها خودش به عبادت 
مي  کند،  بسنده  دعا  و  ذکر  به  صرفا  و  بپردازد 
منتظر  زيرا  نه!  منتظر  اما  بگيرد  نام  عابد  تواند 
فعاليت  لحاظ  از  و  است  پويا  و  فعال  جامعه  در 
ديگران  از  خود،  کاري  محدوده  در  هم  جسمي 
معرفتي  ما  جامعه  امروز  مشکل  است.  تر  فعال 
دارند، در حالي  يعني مردم ضعف معرفتي  است 
که در روايت نيز روي آن بسيار تاکيد شده است. 
مسئوالن و منتظران بايد در جامعه روي افزايش 
کار  به حضرت حجت)عج(  نسبت  معرفت مردم 
کنند زيرا زماني که معرفت باال رود، در رفتار هم 
تاثير خواهد داشت و اگر معرفت نباشد، تنها عمل 
بدون روح خواهيم داشت. بايد امام زمان)عج( را 
در جامعه بشناسانيم البته نه بصورت اسم و رسم 
نياز است و  و شناسنامه اي بلکه معرفت واقعي 
انسان بايد وجود، هدف و نقش حضرت)عج( را در 
جامعه بشناسد. اگر فرد ناشناسي وارد جمعي شود، 
افراد توجهي نخواهند کرد اما زماني که معرفي 
اش مي کنند، افراد ديگر نسبت به وي معرفت 
و عمل شان  گفتار  کردار،  رفتار،  کنند،  مي  پيدا 
براي  بيشتري  احترام  حتي  و  شود  مي  متفاوت 
جامعه  امروز  مشکل  شد،  خواهند  قائل  فرد  آن 
اين است که مردم چون امام زمان)عج( را نمي 
تاثيرشان  و  به وسعت وجودي  و نسبت  شناسند 
برخورد  عادي  خيلي  ندارند،  معرفت  جامعه،  در 
مي کنند. اين آگاهي بخشي ها، در زمينه منتظر 
نهايتا  و  باشد  داشته  تاثيري  تواند  نمي  ساختن 
فقط اطالعات را افزايش مي دهد که البته قابل 
اتکاء و مانور هم نيستند اما متاسفانه جامعه امروز 
اينگونه  شنيدن  با  دارد،  بنا  که  رفته  سمتي  به 
مطالب، خوشحال شود و  چنين جامعه اي بايد 
مداوا شود. پرداختن به مسائل آخرالزمان و نشانه 
به مدعيان دروغين  نسبت  را  هاي ظهور، مردم 
مقاوم مي کند که با بررسي آنها، مي توانند ادعاي 

آنها را رد کند و بيش از اين سودي ندارد.

پنجشنبه *28 بهمن 1395 * شماره 3725

۱۳ دانشگاه ایران 

جزو برترین های خاورمیانه

علوم  استنادی  پايگاه  رئيس  خبر-  آخرين 
رتبه بندی  نظام  نگاه  از  گفت:  اسالم  جهان 
تايمز تعداد 13 دانشگاه ايران جزو دانشگاه های 
برتر خاورميانه قرار گرفته و ايران در اين زمينه 
بعد از ترکيه با 18 دانشگاه، رتبه دوم در تعداد 

دانشگاههای برتر خاورميانه را دارد.
محمدجواد دهقانی  افزود: در نظام رتبه بندی 
تايمز، کشورهای ترکيه، ايران، مصر، پاکستان، 
در  سعودی  عربستان  و  قدس  اشغالگر  رژيم 

رتبه های اول تا ششم جدول قرار دارند.
در  تايمز  رتبه بندی  نظام  در  کرد:  اضافه  وی 
جزو  ايران  دانشگاه  هشت  تعداد   2016 سال 
دانشگاههای برتر رتبه بندی شده بودند و امسال 

اين تعداد به 13 دانشگاه افزايش يافته است.
دهقانی با اشاره به روند رو به رشد ايران در 
نظام رتبه بندی تايمز، خاطرنشان کرد: بر اساس 
دانشگاه های  تعداد  شده،  منتشر  گزارش های 
تنها   2014 تا   2012 سال های  در  ايران  برتر 
به   2015 در سال  تعداد  اين  بود.  دانشگاه  يک 
به  اشاره  با  همچنين  وی  رسيد.  دانشگاه  پنج 
گفت:  اليدن،  رتبه بندی  نظام  در  ايران  جايگاه 
 14 با   2016 سال  در  رتبه بندی  اين  در  ايران 

دانشگاه رتبه اول را در خاورميانه دارد.
نظام  نگاه  از  اينکه  يادآوری  با  دهقانی 
رتبه بندی اليدن، ايران جايگاه خوبی بين 750 
اساس  بر  است، گفت:  دارا  برتر جهان  دانشگاه 
گزارش های نظام رتبه بندی اليدن، هيچ يک از 
دانشگاه های ايران در سال 2012 جايگاه برتر را 
کسب نکرده بود؛ طی سال های 2013 تا 2016 
برتر  دانشگاه های  تعداد  افزايش  هر سال شاهد 

ايران در اين رتبه بندی جهانی بوده ايم.
جايگاه  کسب  در  ايران  رشد  بيشترين  وی 
سال  به  مربوط  را  برتر  دانشگاه های  تعداد 
تعداد   2013 سال  در  گفت:  و  دانست   2014
اليدن  رتبه بندی  در  ايران  برتر  دانشگاه های 
سال  در  تعداد  اين  که  بود  دانشگاه  پنج 
تصريح  دهقانی  رسيد.  دانشگاه   13 به   2014
نظام های  سوی  از  شده  ارائه  آمارهای  کرد: 
مطلق  صورت  به  تايمز،  و  اليدن  رتبه بندی 

بوده و برای همان سال است. 
اسالم  جهان  علوم  استنادی  پايگاه  رئيس 
خاطرنشان کرد: از نگاه نظام رتبه بندی اليدن، 
ايران 14 دانشگاه، ترکيه 11 دانشگاه، رژيم  از 
اشغالگر قدس و عربستان سعودی 7 دانشگاه و 
در جمع  گرفتن  قرار  به  موفق  دانشگاه   3 مصر 

750 دانشگاه برتر جهان شده بودند.
وظايف  از  يکی  اينکه  به  اشاره  با  وی 
معرفی  اسالم،  جهان  علوم  استنادی  پايگاه 
روند  و  علمی  مقاالت  دانشگاه ها،  پراستنادترين 
اسالمی  کشورهای  علمی  توليدات  کيفی  رشد 
اينکه  از  بيش  برتر  دانشمندان  گفت:  است، 
کيفيت  به  شوند،  شناخته  علم  توليد  کميت  به 

توليدات علمی شناخته می شوند.
برتر  دانشمندان  کرد:  خاطرنشان  دهقانی 
نظام های  توسعه  و  رشد  عامل  مهمترين  علمی 
شناخت  بنابراين  می شوند،  محسوب  علمی 
است؛  برخوردار  بااليی  اهميت  از  گروه  اين 
از  نخبگان  جذب  برای  پيشرفته  کشورهای 
سرمايه گذاری  و  برنامه ريزی  جهان  سراسر 
می کنند و به همين دليل اين کشورها مهمترين 

مقصد نخبگان علمی محسوب می شوند.
در  شده  ثبت  اطالعات  اساس  بر  گفت:  وی 
دانشمندان  بين المللی،  استنادی  پايگاه های 
يک درصد برتر دنيا، 14 درصد کل علم جهان 
دريافت  را  استنادها  کل  درصد   24 و  توليد  را 
می توان  علم سنجی  اصول  اساس  بر  می کنند؛ 
زمره  در  را  جهان  درصد   20 پژوهشگران 
گروه  اين  زيرا  داد؛  قرار  علمی  برتر  نخبگان 
درصد   85 و  توليد  را  دنيا  علم  از  درصد   66

دريافت می کنند.  را  استنادها 
انتخاب  معيار  کرد:  خاطرنشان  دهقانی 
دريافت  استنادهای  تعداد  برتر  پژوهشگران 
و  است  آنان  علمی  توليدات  توسط  شده 
به  توانسته اند  که  پژوهشگرانی  اساس  برهمين 
اعتبار  باالترين سطح  به  خود  تحقيقات  واسطه 
بين المللی دست يابند، در گروه دانشمندان يک 

درصد يا 20 درصد برتر جهان قرار می گيرند.
رئيس پايگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت: 
در  پايگاه  اين  توسط  شده  جمع آوری  داده های 
برتر  درصد  يک  دانشمندان  فهرست  موضوع 

ايران، هر دو ماه يک بار به روز می شود.

برترین ها هایزندگینیازمندان؛
 
فرصتیبرایبازکردنگره

گلریزان زنگ مشکل گشاء
برزجی؛ جم- آيين سنتی “گلريزان” در اصل بر اساس 
سنت ديرينه رسم پهلوانی  در ايران آغاز شد و سرآغازی 

برای فتوت مردان نيک ضمير بوده است.
در اصل پهلوانی، رادی و بخشندگی همان گلريزان است، 
چرا  بوده،  بهار  و  طبيعت  بخشندگی  اين  خاستگاه  که 
که بهار و طبيعت هرچه دارد به امر خداوندگار به زمين 

می بخشد تا حياتی دوباره يابد.

مردم نيز به پهلوانان مهرگستر القاب “راد آيين”، “زاد مهر”، 
”گلريز” و “رادی” نسبت می دادند و بين پهلوانان و عياران 
نيز برگزاری آيين گلريزان و کمک به مستمندان نشانه ای از 

پيش کسوتی و مرشدی و صاحب زنگی بوده است.
می شدند،  گود  وارد  رادان  و  جوانمردان  که  هنگامی 
آنان  از  زنگ  صدای  نواختن  با  زنگ  صاحب  و  مرشد 
“رخصت” می طلبيد و پهلوانان خطاب به پير ميدان دار 
است،  ناتوان  که  کسی  برای  تا  می خواستند  او  از  گود 
گلريزی کند و فرياد “اگر ناتوانی بگو يا علی )ع(، اگر 

خسته جانی بگو يا علی )ع(” بلند می شد.
 

گلریزان آیین شکرانه نعمت خدا دادی

خود  دوستی  نوع  و  تکريم  اساس  بر  باز  دير  از  ايرانيان 
را  آيين  اين  آيين گلريزان همت گماشته اند و  بر  همواره 
شکرانه نعمت خدا دادی خويش می دانند که مانند ابر بهاری 
طراوات زيستن دوباره بر مستمند و نيازمند روا می دارند آن 
گونه که “وقت گلشن، خوش که گلريزان ابر رحمت است”. 
ذکر پهلوانان در آيين گلريزان، گرفتن دست مستمندان و 
اقتدا به حضرت علی بن ابی طالب)ع( نخستين امام شيعيان 
بوده و صاحب زنگ نيز در اين آيين، پهلوانان و جوانمردان 

روانشناسی  منظر  از  است.  می خوانده  فرا  گلريزان  به  را 
اجتماعی يکی از مهمترين نيازهای اجتماع احساس خوب 
داشتن نسبت به يکديگر است و در يک معنای وسيع تر نوع 
دوستی و انسان دوستی نياز اساسی جامعه است. گلريزان 
سنت حسنه ای است که سمبل و نماد نوع دوستی انسان ها 
است و تقويت آن می تواند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی 
زيادی  سبقه  از  نيز  بيرجند  در  گلريزان  گذارد. جشن  اثر 

برخوردار است و همه ساله در آستانه سال جديد اين جشن 
برگزار شده و دل خانواده زيادی از کمک های جمع آوری 
شده در اين جشن شاد می گردد. در همين ارتباط گفتگويی 
با قمری يکی از مسئوالن برگزاری جشن گلريزان بيرجند 
ترتيب داده ايم که در ادامه می خوانيد: مهدی قمری با اشاره 
به سابقه 24 ساله جشن گلريزان گفت: اولين جشن را در 
زورخانه امير عرب که از زورخانه های قديمی بيرجند است 
برگزار کرديم و جامعه هدف جشن نيز دانش آموزان نيازمند 
و کودکان بی سرپرست همان محله بودند. وی ادامه داد: 
همت اعضای زورخانه موجب استمرار اين جشن از 24 سال 
گذشته تاکنون بوده و چند سالی است که به خاطر استقبال 
بی نظير مردم ديگر محيط زورخانه پاسخگوی حضور اين 
جمعيت زياد نبود و در مکانی ديگر جشن را برگزار می کنيم. 

فراگیر شدن گلریزان حتی در فضای مجازی

مسئول برگزاری جشن گلريزان بيرجند با اشاره به صحنه 
های زيبای جشن گلريزان اظهار کرد: اينکه از صفر تا 
صد برگزاری جشن بر عهده مردم است آنهم داوطلبانه، 
از اين جشن باشکوه صحنه هايی خلق می شود که مثال 
زدنی نيست. قمری با ابراز خشنودی از برگزاری موفق 

جشن گلريزان در سال های گذشته خاطر نشان کرد: 
اين جشن به عنوان يک سنت حسنه پايه گذاری شده 
و به طور شايسته در بيرجند ادامه دارد. وی از آمادگی 
در  جشن  اين  تبليغ  برای  بيرجندی  مشتاق  جوانان 
فضای مجازی خبر داد و گفت: حتی با فراگير شدن اين 
استان  از  خارج  بيرجندی  شهروندان  از  بسياری  جشن 
نيز تماس گرفته و اعالم همکاری و کمک کرده اند. 

گلریزان تبدیل به فرهنگ می شود

هايی  تالش  از  بيرجند  گلريزان  جشن  برگزاری  مسئول 
سخن گفت که منجر به تبديل شدن جشن گلريزان به 
يک فرهنگ در بين مردم شده و افزود: هم اکنون هيئت 
ابوالفضلی بيرجند کمک های زيادی به اين جشن می کند و 
ستاد مردمی غدير هم به اين پويش پيوسته است. قمری اظهار 
اميدواری کرد: تمام موسسات خيريه و سازمان های مردم نهاد 
نيز به شکل يک مجموعه واحد در اين جشن همکاری داشته 
باشند و تبديل به يک الگوی برای معرفی در کشور شوند. وی 
با بيان اينکه نمونه جشن گلريزان بيرجند در کمتر شهری ديده 
شده گفت: سال گذشته مهمان کشوری داشتيم که حضور 

پر شور مردم در سالن مخابرات او را حيرت زده کرد. 

تامین پوشاک و مایحتاج نیازمندان 
با بهترین کیفیت

مسئول برگزاری جشن گلريزان بيرجند حضور مردم از گروه 
برای جشن  را مزيتی  های مختلف در مشاغل گوناگون 
آوری  تمامی کمک های جمع  افزود:  و  دانست  گلريزان 
شده در اين جشن ارزشمند است. قمری با اشاره به هدف 

برگزاری جشن گلريزان نيز گفت: هدف اين جشن تامين 
مايحتاج نوروزی نيازمندان است و در تمامی مراحلی که 
اين کمک ها به دست جامعه هدف می رسد نظارت کامل 
وجود دارد. وی از خشکسالی های متمادی در استان ياد کرد 
و افزود: علی رغم اينکه خشکسالی وضع معيشتی مردم را 
با مشکل رو به رو کرده اما همچنان در کمک به ديگران 
پيشتاز هستند. مسئول برگزاری جشن گلريزان بيرجند تامين 

پوشاک و مايحتاج نيازمندان با بهترين کيفيت را از ديگر 
اهداف مجموعه برگزار کنندگان جشن گلريزان در بيرجند 
عنوان کرد و گفت: هر ساله کارنامه سال قبل منتشر می 
شود و مردم می توانند عملکرد اين جشن را به روشنی ببينند. 

 جمع آوری 100 میلیون کمک مردمی 
حاصل گلریزان سال گذشته

کمک  تومان  ميليون   100 حدود  آوری  جمع  از  قمری 
مردمی در جشن سال گذشته خبر داد و گفت: اين مبلغ 
کمک بسيار خوبی برای تامين پوشاک عيد دانش آموزان 
نيازمند بود. وی از مردم نوعدوست هم استانی خواست 
مثل سال های گذشته امسال نيز در آستانه سال جديد 
با شرکت در جشن گلريزان کمکی در بازکردن کورترين 

گره های زندگی نيازمندان داشته باشند. 
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چیزهایی که چند لحظه قبل از مرگ 
خواهید دید ...

توضيحات  حيرت آوری،  گزارش  بازده- 
بررسی  را  مرگ  نزديک  تجارب  نجات يافتگان 
يک  از  پيش  لحظاتی  که  است  دريافته  و  کرده 
بحران مرگبار بالقوه، خاطرات از پيش چشمان تان 
می گذرند. نجات يافتگان اين مطالعه در مواجه با 
مرگ شرح دادند که ترتيب زمانی نداشتند و حتی 
دانشگاهی،  تيم  يک  دادند.  روی  همزمان  برخی 
هفت گزارش از تجارب نزديک به مرگ را بررسی 
توسط  است  ممکن  پديده  اين  معتقدند  و  کرد 
بخشی از مغز ايجاد شود که خاطرات مان را ذخيره 
می کند و يکی از آخرين بخش هايی است که تحت 
قرار  دادن خون  از دست  و  اکسيژن  تاثير کمبود 
اين مطالعه  از شرکت کنندگان در  می گيرد. يکی 
می گويد:  ”روند آن خطی نيست، محدوديت زمانی 
وجود ندارد.  همه چيز به يکباره اتفاق افتاد، يعنی 
تعدادی از اتفاقات تجربه ی نزديک به مرگ من 
همزمان با ديگر اتفاقات رخ می داد. ” شرکت کننده  
ديگری گفت:  ” من می توانستم شخصا به درون 
طول  در  که  را  دردی  و  شوم  وارد  فردی  هر 
اجازه  من  کنم.  حس  بودند،  کشيده  زندگی شان 
داشتم آن بخش از آن ها را ببينم و حس کنم. ” 
اين فرد می گويد: “ تجربه مجدد وقايع زندگی يک 
نفر، که ال آر ای )تجربه  مرور زندگی( ناميده می شود، 
اجزای  و  است،  ويژگی های مشخص  با  پديده ای 
افراد سالم مشهود  در  نيز ممکن است  آن  ريزتر 
باشد. اين نشان می دهد که نمايش وقايع زندگی 
به صورت سلسله وقايع، در سيستم شناختی قرار دارد، 
و شايد در شرايط روانشناختی و فشار جسمانی شديد 

بيش تر بروز يابد. ”

تولیدکنندهمبلمانسلطنتیوراحتی
بهترینهارابامناسبترینقیمت

ازمابخواهید.
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عاملی که شما را به آرزوهایتان می رساند
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آیه روز  

به آنها بگو اى بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا 
همه گناهان را مى بخشد که او بخشنده و مهربان است. سوره زمر آیه 53

حدیث روز  

خدا را به خاطر نعمتهایى که به شما بخشیده است دوست بدارید، و مرا به خاطر دوستى خداى متعال دوست 
بدارید، و خاندان مرا به خاطر من دوست بدارید. پیامبر )ص(

به خنجـر گـر برآرند دیدگانم
در آتش گر بسوزند استخوانم
اگــر بر ناخنـانم نى بکوبند
نگیـرم دل ز یـار مهـربانم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

رمز موفقیت، ابتکار عمل است

 اکثر مردم )منظورم همان ۹۰ درصد است( معموال 
خارج از چهارچوبى که برایشان تعیین مى شود، فکر 
نمى کنند. چند بار در محل کارمان از صبح تا آخر 
وقت ادارى فقط پشت میزمان نشسته ایم و هرگز 
نرفته ایم؟  فراتر  شده  دیکته  که  دستورالعملى  از 
مى دانم شما هم مثل من بسیارى از اوقات به  دام 
این حداقل ها افتاده اید، اما همه مى دانیم حداقل ها 
کلید موفقیت نیستند، بلکه فقط ما را تبدیل به یک 
مهره  ى مارپله مى کنند که درست وقتى به سر مار 
تا دم مار سقوط مى کنیم! دقت  رسیده ایم دوباره 
این نیست که تمام چشم اندازهاى  کنید منظورم 
یک کسب و کار را زیر سؤال ببریم و هر کارى 

دلمان خواست بکنیم.
در  و  بیاوریم  فشار  ذهنمان  به  است  کافى    
کنیم!  رفتار  خالقانه تر  کمى  مجاز  محدوده ى 
ببینید برادر کوچک تر دقیقا کارى را انجام داد که 
پدرش از او خواسته بود، اما خالقانه عمل کرد و 
در حین گفتگو با فروشندگان مواد اولیه سعى کرد 
به دست  کار  و  براى آن کسب  ویژه اى  امکانات 
آورد. خوب کدام رئیسى است که از این امکانات 
استقبال نکند؟! ابتکار عمل را در مسئولیتى که به 
نباشید  شما سپرده شده به دست بگیرید، نگران 
اگر هوشمندانه رفتار کنید هیچ کس او را دوباره از 
دست شما در نخواهد آورد. فکر مى کنید اگر مدام 
پایین تر بروید موفق تر مى شوید؟مسلما هر کسى 
به این سؤال جواب منفى مى دهد. حس مدیریت 
همیشه و در تمام سطوح کارى مورد نیاز است. باید 
ببینیم چه  کارى مى توانیم انجام دهیم تا چیزى ما 
را محدود نکند؟! افراد موفق تنها کسانى هستند که 

دنیا را سیاه و سفید نمى بینند!

سختی روزگار

پیش  مى نالید.  سخت  روزگار  دست  از  مردى 
راهى  رنج خود  و  رفع غم  براى  و  استادى رفت 
خواست. استاد لیوان آب نمکى را به خورد او داد 

و از مزه اش پرسید؟
آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت: 

خیلى شور و غیرقابل تحمل است.
استاد وى را کنار دریا برده و به وى گفت: همان 

مقدار آب بنوشد و بعد از مزه اش پرسید؟
مرد گفت: خوب است و مى توان تحمل کرد.

استاد گفت شورى آب همان سختى هاى زندگى 
ظرفشان  ولى  یکى  آب  دو  این  شورى  است. 
متفاوت بود. سختى و رنج دنیا همیشه ثابت است 
و این ظرفیت ماست که مزه آن را تعیین مى کند 
پس وقتى در رنج هستى بهترین کار باال بردن 

ظرفیت و درک خود از مسائل است.

برایان  موفقیِت  منحصربه فرد  توصیه هاى 
تریسى را امتحان کنید تا اثر فوق العاده آن را 
در کار و زندگى تان ببینید. برایان تریسى یکى 
از معروف ترین و برترین سخن رانان، مربیان و 
نویسندگان دنیاست که به کشورهاى بسیارى 
سفر کرده و سخنرانى ها و سمینارهاى او در 
زمینه هاى مختلفى مانند رشد و توسعه فردى، 
رهبرى، مدیریت زمان، کسب و کار و فروش 
شناسایى  را  موفقیت  عوامل  تریسى  است.  
در  هم  تا  مى کند  کمک  شما  به  که  کرده 
زندگى فردى و هم در زندگى حرفه اى خود 
به موفقیت هاى زیادى دست یابید. اگر بخشى 
از این توصیه ها یا تمامى آنها را اجرا کنید، در 
مسیر صحیحى قرار خواهید گرفت و به زودى 

به خواسته هاى  خود مى رسید.

١. توجه به آموزش
میزان  باالترین  مى دهد،  نشان  پژوهش ها 
حقوق دریافتى متعلق به افراد تحصیل کرده 
فرد  یک  است.  مهارت  و  دانش  داراى  یا 

تحصیل کرده با دانش، بینش و آگاهى نسبت 
به زمینه ى کارى خود، از روندها و تغییرات 
مسئله اى  آموزش  بنابراین  است؛  مطلع  آن 
است که در طول زندگى باید همواره مورد 

توجه قرار بگیرد.

٢. کسب مهارت
یکى از عوامل موفقیت داشتن مهارت است. 
هر چقدر مهارت هاى بیشترى داشته باشید، 
پیشرفت  و  رشد  براى  بهترى  فرصت هاى 
مى توانید  شما  داشت.  خواهید  شغل تان  در 
از طریق مطالعه یا کسب تجربیات مختلف،  

مهارت هاى  خود را افزایش دهید.

٣. گسترش ارتباطات
گسترش دایره ى ارتباطات بسیار مهم است. 
این کار به زمان و تالش زیادى نیاز دارد و 
شما باید دائما در حال افزایش میزان ارتباطات 
خود باشید. در این صورت با افراد زیادى آشنا 
خود  نوبه ى  به  یک  هر  که  شد  خواهید 

مى توانند در موقع لزوم به یارى شما بیایند و 
به موفقیت و پیشرفت تان کمک کنند.

۴. پولدار بودن
مدیریت پول و دارایى بسیار مهم است. اگر 
مى توانید  باشید  داشته  پول  کافى  میزان  به 
از فرصت هاى پیش روى  خود استفاده کنید. 
نداشته  رضایت  شغل تان  از  اگر  مثال  براى 

باشید، اما به درآمد آن نیاز داشته باشید 
تغییر  را  خود  موقعیت  نمى توانید  راحتى  به 
دهید، اما اگر امکانات و گزینه هاى مختلفى 
قادر  صورت  این  در  باشید  داشته  رو  پیش 

خواهید بود آزادانه تر عمل کنید.

۵. برخورداری از عادات کاری خوب
مناسب  اولویت بندى  معناى  به  عادت  این 
را  بهره ورى  و  است  بودن  فعال  و  کارها 
افزایش  براى  شما  ظرفیت  مى برد.  باال 
این  سرمایه  موقع  به  بازگشت  میزان 
امکان را به شما مى دهد تا در زمان کمتر، 

مرتب  باشید.  داشته  بیشترى  دستاوردهاى 
کارها  در  داشتن  دقت  و  بودن  منظم  و 

مى شود. موفقیت  باعث 
۶. مثبت اندیشی

شما این قدرت را دارید تا فارغ از هر مسیرى 
باید  باشید.  مثبت اندیش  هستید،  آن  در  که 
سعى کنید در هر شرایطى جنبه ى مثبت ماجرا 
را ببینید و به پیش بروید. یک دیدگاه مثبت 
هم شخصى  و  کارى  زندگى  در  هم  ذهنى 

براى شما بسیار مفید خواهد بود.

٧. داشتن ظاهر مناسب
مانند انسان هاى موفق لباس بپوشید. این یک 
زندگى شان  بر  افراد  ظاهر  که  است  حقیقت 
اثر دارد و افراد بر اساس ظاهرشان قضاوت 
که  راه هایى  بهترین   از  یکى  مى شوند. 
مى توانید خودتان را به بهترین نحو به دیگران 
از  مثبت  تصویر  یک  ایجاد  دهید،  نشان 
خودتان است؛ بنابراین ارزش دارد که کمى از 
وقت تان را صرف رسیدن به ظاهرتان بکنید.

٨. افزایش خالقیت
موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکى  خالقیت 
که  است  راهى  بهترین  و  است  زندگى  در 
مى توانید به کمک آن همراه با کار مداوم در 
سریع ترین زمان ممکن به اهداف خود دست 
یابید. به یاد داشته باشید گاهى داشتن تنها 
یک ایده مى تواند منجر به ثروت آفرینى شود. 
اکنون تصور کنید، ایده هاى فوق العاده اى در 

سر دارید.

٩. برخوداری از یک شخصیت 
محکم و دوست داشتنی

ایجاد  سایرین  اعتماِد  دنبال  به  که  احترامى 
زندگى  براى  قدرتمندى  اساس  و  پایه  شود، 
رعایت  شماست.  و شخصى  کارى  روابط  و 
باعث  صداقت  داشتن  و  شخصى  انضباط 
شما  روى  به  زیادى  فرصت هاى  مى شود، 
گشوده شود. وقتى دیگران شما را فردى امین 
و راستگو بدانند بیشتر به شما اعتماد خواهند 

کرد و شما را قبول خواهند داشت.

عارفانه روز

دست نیازمندى را گرفتم براى لحظه ایى
 کوتاه و صدایى شنیدم که مرا لرزاند! 

صداى خنده ى “خدا” را شنیدم، 
واضح تر از صداى نفس هایم

شما نمى توانید درس هاى دیگران را به آنها
 یاد دهید، آنها باید خودشان این کار را بکنند 

و زمانى درس هایشان را یاد خواهند 
گرفت که براى آن آماده باشند.

وقتى با شکست روبرو مى شوى آن را به عنوان 
نشانه اى بپذیر که نشان مى دهد برنامه هایت 

کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ریزى کن
 و دوباره به سمت هدفت حرکت کن.

اگر نتوانى با عشق کار کنى و عاشق کارت 
نباشى، بهتر است کارت را رها کنى،

 در کوچه بنشینى و از کسانى که کارشان
 را دوست دارند صدقه بگیرى.

562971834
189634752
374582169
791268345
243715698
856493217
637849521
928156473
415327986

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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4958
7935
629
2976

43618
5843

791
9648
5749

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

09159634038 -09155642959
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

فروش استثنایی آپارتمان در حال ساخت 
 در مرحله اجراي اسکلت

 90 متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  
پارکینگ ، واقع در غفاری

 با پرداخت 30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فرش نو با دست دوم تعویض می شود.
09151630435

09159639253 - نیازی

یک شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل 
کادر خود به تعدادی بازاریاب و نیروی پخش 

)آقا( نیازمند است.   09151259500

به یک خانم برای نگهداری دختر بچه 
سه ساله در منزل نیازمندیم.

32444467 - 09101613312

یک باب کارواش با کلیه امکانات و 10 
سال سابقه واقع در خیابان پاسداران 
اجاره داده می شود. 09151613312

 فروش یک باب کارخانه تولید لوله پلی اتیلن
 و pvc واقع در شهرک صنعتی شهرستان 

سرایان با قیمت استثنایی 09035803075 

به تعدادی مدرس زبان آقا و 
خانم با توانایی تدریس سطوح 

پیشرفته برای همکاری در 
آموزشگاه زبان نیازمندیم.

زمان تماس: صبح ها
32317334 

آفرینش برگزار می کند:
آموزش کتاب 504 واژه تنها در سه روز با تکنیک کدینگ

بیرجند - میدان اول سجادشهر - روبروی آموزش و پرورش - مجتمع ایثار
مجموعه آفرینش      09337924594 -  09151650331

فشرده اما مفید

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 

معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

09013772626 ان
یگ

 را
زل

 من
ب

در
ل 

وی
انصاف پیشه کار ماستتح

اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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ورزشکاران گلف خراسان جنوبی به رقابت پرداختند

کاری- مسابقات گلف به مناسب دهه فجر با حضور ورزشکاران 
استان در زمین اختصاصی گلف برگزار شد.بهدانی رئیس هیئت 
زمین  در  مسابقات  افزود:این  مطلب  این  بیان  با  استان  گلف 
تخصصی گلف استان در ضلع غربی ورزشگاه الغدیر برگزار شد 
که در بخش بانوان ورزشکاران در 7 زمین ) 3 زمین 4 پار، دو 
زمین سه پار و دو زمین 5 پار(، به رقابت پرداختند که خانم 
حمیده محمدی با زدن40 ضربه مقام نخست را کسب کردند.
وی ادامه داد: همچنین در بخش آقایان نیز این مسابقات در 7 
زمین ) 2 زمین 5 پار، 3 زمین 4 پار و دو زمین 3 پار( برگزار 
ضربه   30 زدن  با  ابوالحسنی  مجید  آقایان  نهایت  در  که  شد 
مقام اول و ایمان مشمولی مقدم با 32 ضربه مقام دوم را کسب 
کردند.بهدانی خاطر نشان کرد: هیئت گلف استان 4 سال پیش 
راه اندازی شده است و ورزشکاران ما یک دوره برای مسابقات 

Ava.news12@gmail.com@ .کشوری اعزام شده اند

مسابقات فوتسال جام فجر،یادواره زنده یاد کاظم بقایی 
پیشکسوت فوتبال استان برگزار شد 

و جوانان خراسان  اداره کل ورزش  روابط عمومی  به گزارش 
جات  دسته  فجر  جام  فوتسال  اول  هفته  های  جنوبی،رقابت 
پیشکسوت  فرد  بقایی  کاظم  یاد  زنده  یادواره  بیرجند  آزاد 
فوتبال استان با انجام ۶ دیدار در سه شب پیاپی برگزار شد.در 
یاران  یک  2بر  پیشگامان  های  تیم  ها  رقابت  این  سوم  شب 
طبیعت فوتبال را شکست داد ، دانشگاه بیرجند 2 بر۱ پایگاه 
شهید رجایی را از پیش رو برداشت. بازی تیم های دهیاری 
هومنچ و زنده یاد امیرحسین علی آبادی با تساوی یک بریک 
و تیم صنعت و پرورش شتر مرغ و فرماندهی نیروی انتظامی 

با تساوی 3بر3 به پایان رسید. 

پایان مسابقات لیگ والیبال منطقه ای کارکنان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  کشاورزی  جهاد  کارکنان  والیبال  مسابقات  پایان  جنوبی،در 
ادارت کل تابعه جام فجر 95 گرامیداشت سی و نه شهید جهاد 
کشاورزی استان و زنده یاد سید محمد محبیان که با حضور ده 
تیم و در دو منطقه شمال و جنوب به صورت رفت و برگشت 
سازمان  ستاد  های  تیم  بود  آغازگردیده  جاری  سال  خرداد  از 
،آموزش  تحقیقات  مرکز  و  نهبندان  ،مدیریت جهاد  کشاورزی 
کشاوری و منابع طبیعی استان مقام های اول تا سوم را به خود 
اختصاص داده و تیم مدیریت جهاد کشاوری بشرویه صاحب مقام 
اخالق این مسابقات شد وطی مراسم اختتامیه به تیم های برتر 
لوح یادبود به همراه جوایز توسط مسئولین سازمان اهداء گردید.

بهترین خوراکی ها برای بعد از ورزش

و  داخلی  ارگان های  تمام  کردن  ورزش 
عضالت بدن را درگیر می کند و بعد از آن 
حتما باید به کمک یک تغذیه مناسب از 
میزان خستگی بدن کم کرد. ۱- آلبالو دارای 
آنتی اکسیدانی به نام آنتوسیانین است که در 
کاهش درد عضالنی و بازسازی سلول های 
ماهیچه ای بسیار موثر است2- چغندر در 

افزایش قوای جسمانی موثر است و تا ۱۶ 
درصد انرژی روزانه شما را افزایش می دهد3-
هندوانه به دلیل داشتن پتاسیم در ریکاوری 
بعد از ورزش موثر است و سرعت بازسازی 
آناناس  در  می دهد4-  افزایش  را  سلول ها 
آنزیمی به نام بروملین وجود دارد که یک 

ضدالتهاب قوی به شمار می آید

این غذا ها گرسنه ترتان می کند!

تمام مواد به کار رفته در یک فست فود 
کالری  میزان  که  شده  طراحی  طوری 
کند  نوسان  دچار  حسابی  را  وعده  یک 
برای  مشکالتی  بروز  باعث  همچنین  و 
باعث  ترانس  برای مثال چربی  فرد شود. 
بالقوه  طور  به  که  میشود،  روده  سوزش 
که  سروتونین  و  دوپامین  تولید  جلوی 

اشتها هستند  انتقال دهنده های عصبی 
را میگیرد. در همین حال دستگاه گوارش 
را جذب می  باال  با فروکتوز  شربت ذرت 
و  انسلین  سریع  رفتن  باال  باعث  کندکه 
فست  میشود.  بیشتر  گرسنگی  احساس 
فود هایی هم که سرشار از نمک هستند 

باعث کم آب شدن بدن می شوند. 

پرخاصیت ترین میوه جهان 

های  میوه  خوشمزه  ترین  از  یکی   ، انبه 
خواص  داشتن  دلیل  به  استوایی  مناطق 
»پرخاصیت  ترین  لقب  درمانی،  فراوان 
خواص  دارای  دارد.انبه  را  جهان«  میوه 
کاهش  که  است  انگیزی  شگفت  درمانی 
وزن، پاکسازی پوست، کاهش قند خون، 
پیشگیری از سرطان و کمک به هضم مواد 

غذایی و  بهبود عملکرد دستگاه گوارش، 
تنها بخشی از فواید آن محسوب می شود. 
انواع  از  باالیی  مقادیر  دارای  میوه  این 
ویتامین ها و مواد معدنی است که از جمله 
آن می توان به ویتامین A ،C ،B6، مس، 
منیزیم و پتاسیم اشاره کرد که هر یک به 

نوبه خود ضامن سالمت انسان است.

منوی غذای کودک بعد از ۹ ماهگی 

برخی مکاتب تاکیدمی کنندکه کودکان از 
بزرگساالن مصرف کنند،  ۶ ماهگی غذای 
اما عده ای دیگر روی سن 4 ماهگی توافق 
دارند. به طور کلی 9 ماهگی سن مناسبی 
است تا کودکان مصرف غذای جامد را آغاز 
کنند.اگر کودک زیر یک سال داشت و نسبت 
به پروتئین شیر آلرژی نشان داد، این آلرژی 

ممکن است تا یک و نیم یا دو سالگی کودک 
ادامه داشته باشد. اما اگر در همین سنین 
شیر مصرف کرد و آلرژی نداد، مصرف آن 
منعی ندارد.به این که کودکان در سنین یک 
سال نباید اسفناج مصرف کنند، مواد نیتریتی 
در اسفناج باعث تولید مواد سمی در بدن می 
شود به همین دلیل مصرف آن ممنوع است.

۱-زردچوبه: زردچوبه خاصیت ضد التهابی، ضد ویروسی، 
فلفل:  قارچ دارد 2-  باکتریایی، ضد سرطان و ضد  ضد 
حاوی کپسایسین است و سابقه طوالنی تری در استفاده 
های دارویی در هند و چین دارد. فلفل منبع فوق العاده 
های  رادیکال  با  مبارزه  به  که  است  ها  اکسیدان  آنتی 
نشانه  اغلب  که  سلولی  آسیب  برابر  در  و  رود  می  آزاد 
کند  می  ایجاد  محافظت  است،  زوردس  پیری  آشکار 
3- زنجبیل: از زنجبیل نیز برای مبارزه با التهاب، درد، 

تسکین درد عضالت و درمان خستگی استفاده می شده 
ضد  داروهای  مانند  زنجبیل  در  موجود  ترکیبات  است. 
می  عمل  آرتریت  درمان  برای  ایبوپروفن  مانند  التهابی 
برای گلودرد،  ادویه مفیدی  این  بر  زنجبیل عالوه  کند. 
سرماخوردگی، محسوب می شود 4- میخک: یک منبع 
غنی از آنتی اکسیدان است که به مبارزه با رادیکال های 
آزاد می رود و به عنوان یک ضد قارچ قدرتمند عمل می 
کند 5- رزماری: حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد 

التهابی است و منجر به حذف رادیکال های آزاد مرتبط 
با التهاب مزمن می شود. رزماری حاوی فالونوئیدها است 
و ثابت شده که مانع رشد سلول های سرطانی پانکراس 
و جلوگیری از بواسیر می شود ۶-دارچین: کاهنده قند 
به دیابت بسیار  افراد مبتال  به  خون است و مصرف آن 
توصیه می شود. دارچین حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی 
و ضد التهابی است که احتمال آسیب سلولی و بیماری 

های مزمن را به حداقل می رساند.

6 ادویه که بیشترین خاصیت را دارند 

رهایی از زانو درد با این راه کارها 

تقویت عضله چهارسرران: عضله چهارسر 
باید  است،  گرفته  قرار  ران  جلوی  در  که 
به  شود؛  تقویت  ایزومتریک  به صورت 
کردن  راست  و  خم  بدون  که  معنی  این 
شود.  منبسط  و  منقبض  باید  عضله  زانو 
عضالت  کشش  کششی:  نرمش های 
بسیار  ران  پشت  عضالت  یا  همسترینگ 

کمک کننده است. هر چه این عضالت نرم تر 
وارد می شود. زانو  به  باشند فشار کمتری 

محدودیت  دچار  که  فیزیوتراپی:بیمارانی 
حرکتی زانو هستند به خصوص در مواقعی 
با  کنند  صاف  را  زانویشان  نمی توانند  که 
فیزیوتراپی بهتر می شوند. با این حال انجام 

فیزیوتراپی در بیشتر بیماران الزم نیست.

کشف 37کیلو گرم تریاک در »قاین« 

فرمانده انتظامي قاین از کشف 37 کیلو و900گرم تریاک خبر داد. سرهنگ اسماعیل 
واعظی گفت: مأموران این فرماندهی، هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور های 
مواصالتی ،به یک سواری پژو405 مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند.
وي اظهار داشت: در بازرسی از خودرو 37کیلو و900گرم تریاک که به طرز ماهرانه 
داخل خودرو جاسازی شده بودکشف شد.وی افزود:در این رابطه خودرو توقیف، 
یک نفر متهم دستگیر شد و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قضایی به دادگاه 
معرفی و با دستور قاضي پرونده راهي زندان شد.وی با بیان اینکه مبارزه با پدیده 
شوم موادمخدر با جدیت از سوي پلیس دنبال مي شود،به شهروندان توصیه کرد 
در صورت مشاهده و برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه بي نظمي در نظم 

عمومي،با مرکز فوریت هاي پلیسي۱۱0تماس و موضوع را به پلیس اطالع دهند. 

دزدان 500 میلیون طال دستگیر شدند 

فرمانده انتظامی قیروکارزین  از شناسایی و دستگیری سارقان طالفروشی 
خبر داد.وی گفت: در پی سرقت مقادیری طال به ارزش 500 میلیون 
یک  از  زنی  کش  روش  به   405 پژو  یک  سرنشینان  توسط  ریال 
طالفروشی در شهرستان، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار 
مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.وی ادامه داد: با انجام اقدامات اطالعاتی 
و پلیسی و بازبینی دوربین مداربسته طال فروشی، متهمان شناسایی و با 
بررسی های انجام شده مشخص شد که در کرمانشاه حضور دارند.فرمانده 
انتظامی قیر و کارزین افزود: مأموران با اخذ نیابت قضائی به کرمانشاه 
اعزام و با همکاری مأموران پلیس آگاهی این شهرستان، طی یک عملیات 

غافلگیرانه چهار نفر متهم را دستگیر و به استان انتقال دادند.

کالهبردار پیامکی به دام افتاد

کالهبردار پیامکی که بیش از ۶30 میلیون ریال از شماره حساب فردی برداشت غیر 
مجازکرده بود، دستگیر شد.رئیس پلیس فتا تهران گفت: با طرح شکایت فردی مبنی بر  
»برداشت غیر مجاز با شگرد کالهبرداری پیامکی«  موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت. وی افزود : شاکی در تحقیقات اولیه بیان کرد که با 
دریافت پیامکی از شماره ای ناشناس مبنی بر اینکه »شما برنده جایزه کمک هزینه سفر به 
کربال در قرعه کشی یکی از اپراتورهای تلفن همراه شده اید«،فریب خورده،پس از تماس و با 
هدایت فرد پشت خط، به پای دستگاه خودپرداز رفته و طی چند مرحله تراکنش در مجموع  
مبلغ حدود ۶30 میلیون ریال از کارت عابر بانک به حساب فرد کالهبردار انتقال داده است.

وی ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با جرایم پلیس فتا با به کارگیری روش های فنی، متهم را 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

0۹۹0318۹181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

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

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

لولـه بازکنـی  
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 

09158626228- 09158346779 اسحاقی
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شپشک سفید سه هزار و ۴۰۰ هکتار از تاغزارهای درمیان را آلوده کرد

تسنیم-مدیر منابع طبیعی درمیان گفت: آفت شپشک سفید سه هزار و ۴۰۰ هکتار از تاغزارهای درمیان را آلوده کرده است و 
تاکنون ۳۰۰ هکتار آن برای قطع و برش به مزایده گذاشته است.حاجی زاده اظهار کرد: به دلیل خشکسالی های متوالی و کم آبی 

و کاهش بارندگی و پایین رفتن سفره های آب زیرزمینی در سالیان گذشته دلیل اصلی شیوع این آفت است.
پنجشنبه* 28 بهمن 1395 * شماره 3725

7
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
خواسته های انسانی طول و عرض ندارد؛

در غوغای آخرالزمان خود را پیدا کنیم
 
شبستان-نماینده 
بیان  با  فقیه  ولی 
خواسته  اینکه 
طول  انسانی  های 
ندارد،  عرض  و 
این  در  باید  گفت: 

غوغای آخرالزمان خود را پیدا کنیم و دیگران را 
نیز از سرگردانی نجات دهیم. آیت ا... سید علیرضا 
هدایت  سفیران  مدرسه  طالب  جمع  در  عبادی 
اظهار کرد: باید خواسته های انسانی را شناسایی 
با  از خواسته های حیوانی جداسازی کنیم.وی  و 
عرض  و  طول  انسانی  های  خواسته  اینکه  بیان 
آخرالزمان خود  این غوغای  در  باید  افزود:  ندارد، 
را پیدا کنیم و دیگران را نیز از سرگردانی نجات 
دهیم.نماینده ولی فقیه گفت: اگر انسانیت خود را 
در  و  ندارد  ای  نتیجه  نیابیم  را  راه  اما  کنیم  پیدا 
این جهان هر چیزی راهی دارد.آیت ا... عبادی با 
تاکید بر اینکه راه انسان به سوی هدف عبودیت 
است، تصریح کرد: یعنی در این راه فطرت، عقل و 
علم ابزار است و راه نیست.وی ادامه داد: اینگونه 
نیست که اگر انسان فیلسوف شود به نتیحه برسد 
علم ابزار است اما راه نیست چه بسیار فیلسوف و 

دانشمندانی که سرگردان و متحیر هستند.
 

۲۳۱ متخلف زیست محیطی و شکارچی 
غیرمجاز در استان دستگیر شدند

زیست  محیط  حفاظت  یگان  مهر-فرمانده 
خراسان جنوبی گفت: ۲۳۱ متخلف زیست محیطی 
و شکارچی غیر مجاز طی ۱۰ ماهه گذشته سال 
جاری در استان دستگیر شدند.مستقیم اظهار کرد: 
بیش از ۸۰ درصد از متهمان دستگیر شده در مناطق 
آزاد خراسان جنوبی بوده اند.وی با اشاره به اقدامات 
۱۰ ماهه سال جاری یگان حفاظت محیط زیست 
ادوات و وسایل  بیان کرد: کشف و ضبط  استان، 
شکار، پرندگان و انواع حیات وحش از شکارچیان 
بوده است. این یگان  اقدامات  از جمله  غیر مجاز 

مستقیم  از کشف و ضبط هزار و ۲۴۵ قطعه و راس 
از انواع حیات وحش خبر داد و گفت: از این تعداد 

هزار و ۱۱۲ قطعه پرنده زینتی بوده اند.

معرفی استان در سمینار بین المللی 
فارغ التحصیالن خارجی مقیم ایران

مالیی-افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
در گفتگو با آوا از پایش خراسان جنوبی و به ویژه 
فارغ  المللی  بین  سمینار  در  وی  انتخابیه  حوزه 
اسفند  در۵  که  ایران  مقیم  خارجی  التحصیالن 
این  کرد:در  عنوان  و  داد  خبر  شود  می  برگزار 
سمینار ایرانی ها و خارجی هایی که مقیم ایران 
خواهند  گفتگو  کشور  پیشرفت  مورد  در  هستند 
 کرد.وی که یکی از سخنرانان این سمینار است 
افزود:ایرانی هایی که در هند فارغ الحصیل شده 
اند بیشتر شان در ایران مانده اند و قصد کمک 
به توسعه استان دارند و مقررشد نیازمندی های 
منطقه انتخابیه خود را احصا و به آنها منتقل کنیم 
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پرداخت ۵۹ میلیارد ریال تسهیالت برای 
راه اندازی کارگاه های اقتصاد مقاومتی

 
تسنیم-رئیس بسیج سازندگی استان از پرداخت 
۵۹ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال تسهیالت از ابتدای 
امسال برای راه اندازی ۳۷۹ کارگاه اقتصاد مقاومتی 
خبر داد.زهرایی اظهار کرد: یکی از ماموریت های 
بسیج سازندگی برای جلوگیری از مهاجرت روستاها، 
است. محروم  مناطق  به  جهادی  گروه های  اعزام 
وی افزود: گروه های جهادی به منظور جلوگیری از 
مهاجرت و محرومیت زدایی کارهای عمرانی زیادی 
برای  بسیج  اقدامات  تاکنون  که  می دهند  انجام 
جلوگیری از مهاجرت روستائیان مطلوب بوده است.

ثبت به موقع وقایع حیاتی
 مبنای توسعه پایدار است

تسنیم-فرماندار بشرویه با بیان اینکه ثبت به موقع 
وقایع حیاتی مبنای توسعه پایدار است گفت: ثبت 
احوال از اداره های حساسی است که هویت و ملیت 
مردم با آن گره خورده و ارائه آمار و اطالعات درست 
بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی افراد تاثیرگذار 
است.زمان زاده با اشاره به اینکه ثبت وقایع حیاتی 
نظیر ازدواج، طالق، وفات و تولد برای برنامه ریزی 
جامعه ضروری است و ثبت احوال یکی از مهمترین 
نهادهایی است که در ثبت و به روز کردن و ارائه 
آمار حیاتی پیشگام است اظهار کرد:در نشستهای 
شورای سیاست گذاری وقایع حیاتی بشرویه بر ارایه 
آمار صحیح و دقیق از مراجع مختلف تاکید کردیم و 
این موضوع یکی از مهم ترین مباحثی است که در 

نظام اداری دارای اهمیت فراوان است.

برای نخستین بار در استان 
تشکیل کانون انجمن های صنفی 

کارفرمایی حرف و صنایع

صنفی  های  انجمن  مقدم-کانون  دادرس 
کارفرمایی حرف و صنایع استان تشکیل شد.سنجری 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ضمن 
حضور در مجمع عمومی کانون، از تشکیل اولین 
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی پس از ۱۲ 
سال از تشکیل خراسان جنوبی ابراز خرسندی کرد و 
به نقش و اهمیت کانون کارفرمایی در تصمیم گیری 
ها، وضع قوانین و دخالت در امور مربوط به جامعه 

کارفرمایی در مجامع قانونی تاکید نمود.

مجهز شدن اتوبوس ها برون شهری
 به سیستم سپهتن

مالیی- صبح دیروز اولین جلسه کمیته خدمات 
حمل و نقل ستاد سفرهاي نوروزي استان برگزار 
شد که مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
از جمله  عنوان کرد: کمیته خدمات حمل و نقل 
کمیته هاي ده گانه ستاد  مسافري نوروزي استان 
جابجایي  مصوب  نامه  شیوه  اساس  بر  که  است 
مسافران و ارائه خدمات با حضور اعضاء مشخص 
 و مرتبط تعیین و انجام وظیفه مي کند .وی افزود :

از  به تصویب رسید که  این جلسه ۱۵ مورد   در 
مجهز  به  توان  می  موارد  این  مهمترین  جمله 
سیستم  به  شهری  برون  ها  اتوبوس  همه  شدن 
ناوگان( تردد  هوشمند  پیمایش  سپهتن،)سامانه 

پیگیری فعال شدن امداد هوائی شهرستان طبس 
در ایام تعطیالت نوروزی و آغازپیش فروش بلیت 

سفرها از ابتدای اسفند به صورت اینترنتی هستند
 )Ava.news14@gmail.com(

هشدار هواشناسی از احتمال وقوع 
سیالب در جنوب و شمال خراسان جنوبی

پیش  و صدور  بینی  پیش  گروه  رئیس  ایرنا- 
آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: تقویت 
آینده  روز  دو  در  جوی  های  ناپایداری  مجدد 
رعد  و  رگبار  و  باد  وزش  سرعت  تشدید  سبب 
شدن  جاری  احتمال  بنابراین  شود،  می  برق  و 
های  بخش  در  ویژه  به  مدت  این  در  سیالب 

جنوبی و شمال استان وجود دارد.

۶۰ درصد متقاضیان کار در سرایان
 فاقد مهارتند

تسنیم-فرماندار سرایان گفت: از مجموع ۶۰۰ 
درصد   ۶۰ از  بیش  شهرستان  این  کار  متقاضی 
فاقد مهارتند.کریمی اظهار کرد: با وجود اعطای 
وام های میلیاردی در حوزه اشتغال و خوداشتغالی 
توجه  و  مدیریت  نبود  دلیل  به  امروز  کشور  در 
زباله دان  به  صنعتی  شهرک های  بازاریابی،  به 
سرمایه های مردم تبدیل شده است.وی بر تقویت 
و  عمران  شرکت  تعاونی  ویژه  به  و  تعاونی ها 
توسعه شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار تاکید 
کرد و خواستار افزایش مهارت جویندگان کار و 

ارائه مشاوره های الزم  برای تثبیت اشتغال شد.

۴۰ هزار اصله نهال در هفته درختکاری 
در فردوس توزیع می شود 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  تسنیم-رئیس 
فردوس از توزیع ۴۰ هزار اصله نهال از گونه های 
مختلف شامل کاج، سرو،اقاقیا، زبان گنجشک، بادام، 
سنجد، زیتون تلخ، آسماندار و ارغوان در هفته منابع 
طبیعی در این شهرستان خبر داد.غالمی ظهار کرد: 
از ۱۵ تا ۲۱ اسفندماه به عنوان روز درخت کاری و 

هفته منابع طبیعی نامگذاری شده است.

رسیدن آثار ۸۰ هنرمند استان 
به جشنواره مد و لباس اسالمی  ایرانی

تسنیم-معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از ارسال 
۳۰۶ طرح توسط ۸۰ هنرمند استانی به دبیرخانه 
ایرانی   - اسالمی   لباس  و  مد  جشنواره  سومین 
استان خراسان جنوبی خبر داد.زمزم با بیان اینکه 
این جشنواره با موضوع طراحی و دوخت در حوزه 
اجتماع  فرم  مانتو  موضوعیت  با  بانوان  پوشاک 
 ۲ در  جشنواره  این  کرد:  اظهار  می شود  برگزار 
بخش شامل طراحی مانتو فرم اجتماع و مجلسی 
و بخش دوخت مانتو فرم اجتماع و مجلسی است.

طرح ویژه بازرسی و نظارت نوروز
 در استان اجرا می شود

و  بازرسی صنعت  و  نظارت  اداره  تسنیم-رئیس 
تجارت خراسان جنوبی گفت: در ایام پایانی سال 
انجام  و  نوروزی  تعطیالت  فرارسیدن  با  همزمان 
افزایش  همچنین  و  سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای 
تقاضای عمومی برای بسیاری از کاالها و خدمات پر 

مصرف، طرح نظارتی ویژه نوروز ۹۶ اجرا می شود.

۴۴ دستگاه اجرایی در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت ثبت نام کردند

انسانی  منابع  و  مدیریت  توسعه  تسنیم-معاون 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از 
ثبت نام نهایی ۴۴ دستگاه اجرایی استان در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت خبر داد.اشراقی در جلسه 
توجیهی و رفع ابهامات سامانه تدارکات الکترونیک 
رابطین و  برای ذیحسابان، کارشناسان،  دولت که 
مدیران کل و اتحادیه های صنفی خراسان جنوبی 
برگزار شد اظهار کرد: از اهداف راه اندازی این سامانه 

شفاف سازی معامالت در دستگاه های دولتی است.

اعالم نتایج آزمون استخدامی دانشگاه 
علوم پزشکی و بیمارستان رازی بیرجند

 
غالمی-نتیجه آزمون بکارگیری نیروی شرکتی 
بیمارستان رازی، مرکز رادیوتراپی - شیمی درمانی 
و سایر واحدهای تابعه دانشگاه که در روز پنجشنبه 

۲۱ بهمن ماه سال جاری برگزار گردید، اعالم شد.

چالش ها و مشکالت پیش روي کانون هاي آگهي و تبلیغات بررسي شد

شاهد هیچ موردی از آنفوالنزای حاد طیور در استان نبودیم

استفاده از توان و تخصص جامعه ایثارگری در سطوح مدیریتی
استاندار در جلسه شورای مشورتی ایثارگران استان:

دادرس مقدم-استاندار خراسان جنوبی که 
استان  ایثارگران  مشورتی  شورای  جلسه  در 
سخن می گفت، با بیان این مطلب ، افزود: 
مسئولین ذیربط نسبت به احصاء آمار جامعه 
ایثارگری واجد شرایط که می توانند در سطوح 
مدیریتی ارائه خدمت نمایند اقدام کنند، چرا 
که باید از توان و تخصص جامعه ایثارگری 
استفاده شود. سید علی  در سطوح مدیریتی 
از  و  ایثارگری  بر  تاکید  پرویزی ضمن  اکبر 
خودگذشتگی جامعه ایثارگری گفت: در این 
بین، رزمندگان به عنوان کسانی که پایاپای 
جانبازان، آزادگان و شهداء برای حفظ کیان 
مورد  اما کمتر  کردند،  اسالمی تالش  ایران 
توجه قرار گرفته اند.استاندار خراسان جنوبی، 
به  امید  و  تدبیر  دولت  خدمات  به  اشاره  با 
بودجه  الیحه  در  گفت:  ایثارگری  جامعه 
توجه  توسعه،  برنامه ششم  نیز  و  سال۱۳۹۶ 
برخی  از  آنان  برخورداری  و  رزمندگان  به 
امتیازات مادی و معنوی مورد تأکید و توجه 

عملیاتی  با  امیدواریم  که  است  گرفته  قرار 
شدن آنها ، بتوان در جهت کمک به جامعه 

تری  جدی  اقدامات  نیز  رزمندگان  عزیز 
اشتغال جامعه  اینکه  بیان  با  داد.وی  صورت 

ایثارگری به عنوان یکی از مهمترین دغدغه 
های مسئولین نظام مورد توجه است، گفت: 

در بودجه سال آینده کل کشور فرصت های 
خوبی برای اشتغال ایثارگران پیش بینی شده؛ 
این در حالیست که با اقداماتی که در استان 
صورت گرفته، دستگاه های اجرایی مکلفند 
در استخدام نیرو، سهمیه ایثارگری را به دقت 
رعایت نمایند.نماینده عالی دولت در استان، 
خاطر نشان ساخت: آماده کمک و مساعدت 
الزم از طریق ارائه تسهیالت ارزان قیمت به 
ایثارگران فعال حوزه اقتصادی در زمینه های 
تولیدی، عمرانی و خدماتی هستیم، چرا که با 
توسعه فرهنگ کارآفرینی می توان عالوه بر 
ایجاد اشتغال در راستای توسعه فضای شغلی 
نیز گام برداشت.پرویزی، خاطر نشان ساخت: 
در دوسال اخیر، بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان 
از بدهی ایثارگران که در سنوات قبل از دولت 
است،  شده  پرداخت  بود  مانده  باقی  یازدهم 
در  کرد  حالیست که تالش خواهیم  در  این 
استان خراسان جنوبی نیز بدهی باقی مانده به 

ایثارگران در اسرع وقت پرداخت گردد.

پیش  هاي  چالش  و  شبستان-مشکالت 
روي کانون هاي اگهي و تبلیغات خراسان 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  با حضور  جنوبي 
کل  اداره  از  نمایندگاني  و  استان  اسالمي 
بیرجند  شهرداري  اجتماعي،  تامین  مالیات، 
کانون  گرفت.مسئوالن  قرار  بررسي  مورد 
با  جنوبي  خراسان  تبلیغات  و  آگهي  هاي 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  دعوت 

و  مشکالت  تا  شدند  جمع  هم  گرد  استان 
چالش هاي پیش روي حوزه کاري خود را 
نمایندگاني  که  جلسه  این  کنند.در  مطرح 
اجتماعي،  تامین  مالیات،  کل  اداره  از 
شهرداري بیرجند نیز حضور داشتند، برخي 
استان  تبلیغات  آگهي  کانونهاي  مدیران  از 
تبیین  و  تشریح  و  دقیق  تعریف  خواستار 
خود  کاري  حوزه  این  در  افزوده«  »ارزش 

تبلیغات  آگهي  کانونهاي  شدند.مدیران 
اینکه  بر  تاکید  با  خراسان جنوبي همچنین 
پرداخت  از  باید  کانونها  این  قانون،  طبق 
معاون  گهر  پاک  که  باشند  معاف  مالیات 
کل  اداره  مستقیم  هاي  مالیات  حسابرسي 
امور مالیاتي استان گفت: تسلیم اظهارنامه 
تمامي  براي  مقرر  موعد  در  مالیاتي 
معاف  مالیات  از  که  فرهنگي  موسسات 

هستند، الزم و ضروري است.وي با تشریح 
هاي  مالیات  قانون   ۱۳۹ ماده  »ل«  بند 
و  انتشاراتي  »فعالیت هاي  گفت:  مستقیم 
مطبوعاتي ، فرهنگي و هنري که به  موجب 
مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام 
است «  معاف  مالیات  پرداخت  از  مي شوند، 
کانون  مسئوالن  تعریف  این  اساس  بر  که 
هاي آگهي تبلیغات خواستار مشخص شدن 

شدند.  مالیات  پرداخت  در  کانونها  وضعیت 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  جلسه  این  در 
کل  اداره  نمایندگان  از  جنوبي  خراسان 
مالیات، تامین اجتماعي و شهرداري بیرجند 
خواست جلساتي مجزا با حضور نمایندگان 
تا  شود  برگزار  تبلیغات  و  آگهي  کانونهاي 
داده  پاسخ  آنها  سواالت  و  ابهامات  تمامي 

شود که مورد موافقت قرار گرفت.

دام پزشکی  سالمت  معاون  قاسمی- 
دربارۀ  آوا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  استان 
تاکنون  که  کرد  عنوان  طیور  آنفوالنزای 
طیور  حاد  آنفوالنزای  از  موردی  هیچ 
است.محمد  نشده  مشاهده  استان  در 
همواره  کرد:  تصریح  ادامه  در  اصغرزاده 
استان  امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های 

انجام  متعددی  جلسات  و  هستند  فعال 
رصد  حال  در  هم  مدام  و  است  گرفته 
اینکه  بیان  با  هستیم.وی  نمونه گیری  و 
و  رضوی  خراسان  مانند  استان ها  برخی 
که  کرد  اظهار  هستند،  درگیر  اصفهان 
استان  در  مشکوکی  موارد  برخی  هرچند 
بررسی های  از  بعد  ولی  شده  داده  اطالع 

هیچ  و  است  بوده  منفی  گرفته،  صورت 
نداشتند.  را  آنفوالنزا  از  نشانه ای 

بهداشتی توصیه های 
 باید جدی گرفته شود

استان  دام پزشکی  سالمت  معاون 
طیور  صنعت  صاحبان  به  جنوبی  خراسان 

توصیه کرد که تخم مرغ، دان، کود و جوجه 
استان های  از  را  خود  نیاز  مورد  روزۀ  یک 
سازمان  با  ابتدا  در  و  نکنند  تهیه  درگیر 
با مجوز  بعد  و  کرده  دام پزشکی هماهنگ 
اصغرزاده  نمایند. محمد  اقدام  آن  تهیه  به 
باید تمام  افزود: همۀ صاحبان این صنعت 
جدی  را  بهداشتی  نکات  و  امنیتی  شرایط 

و  پیشگیری  و  اطالعات  برای  و  بگیرند 
تلفن  با  مشکوک  موارد  دهی  اطالع  حتی 
۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان خراسان 
آماده  همیشه  چون  بگیرند  تماس  جنوبی 
همکاری و مشاوره به تمام افراد می باشیم.
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افزایش تسهیالت مسکن مهر فقط برای پروژه های نیمه تمام قسط بندی نشده
مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد:

اخبار اعالم شد  قاسمی- چندی پیش در 
مسکن  به  تسهیالت  تومان  میلیون  که ۴۰ 

مهر تعلق می گیرد و باعث شد مردم گمان 
کنند به تمام ساکنین و متقاضیان آن پرداخت 
می شود. به همین منظور و برای شفاف سازی 
آن برای تمام اقشار با محمد پورقربان مدیر 
با  کردیم.وی  گفت وگو  مسکن  بانک  شعب 
از ۳۰ به  اینکه تسهیالت مسکن مهر  بیان 
۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: 
و  تسهیل  منظور  به  فقط  تسهیالت  این 
تسریع در روند تکمیل پرونده های نیمه تمام و 
فروش اقساطی نشده می باشد و به همه تعلق 
استان  مسکن  بانک  شعب  نمی گیرد.مدیر 
ایجاد  برای  مزبور  تسهیالت  کرد که  اضافه 
انگیزۀ الزم برای فروش اقساطی واحدهای 

مسکن مهر پرداخت می شود.

تسهیالت برای پروژه هایی
 با پیشرفت 50 درصدی

کرد:  نشان  خاطر  پورقربان  محمد 
تسهیالت  این  از  می توانند  پروژه هایی 
بهره مند شوند که حداقل ۵۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و فعال و صاحب امتیاز باشند 
و به همین دلیل در مقطع انعقاد قراداد ارائه 
می باشد.وی  الزامی  اعضاء  اسامی  لیست 
اینگونه  تسهیالت  پرداخت  که  کرد  بیان 
ارائۀ  از  پس  فوق  پروژه های  که  است 
معرفی نامه از نهاد ذیربط، توسط کارشناس 
بانک  شعب  می شود.مدیر  ارزیابی  بانک 
مربوطه  پروژه های  چنانچه  افزود:  مسکن 
درصد   ۵۰ حداقل  فیزیکی  پیشرفت  دارای 

باشد و هزینه باقیمانده برای تکمیل آن به 
برسد، شعبه عامل  حداقل میزان تسهیالت 
دفتر  به  ارسال  و  پرونده  تشکیل  به  نسبت 
اسناد رسمی برای ثبت قرارداد اقدام می کند.
تسهیالت  این  که  کرد  تصریح  پورقربان 
پیشرفت  به  توجه  با  و  مرحله  به  مرحله 
پروژه پرداخت می شود.وی عنوان کرد برای 
وجود  مانعی  تکمیلی  تسهیالت  پرداخت 
شده  گفته  شرایط  دارای  باید  ولی  ندارد، 
باشند و آن را رعایت کنند.مدیر شعب بانک 
مسکن دربارۀ بازپرداخت تسهیالت نیز بیان 
کرد که با نرخ قرارداد اولیه پرداخت می شود 
فروش  تقاضای  و  پروژه  تکمیل  از  پس  و 
اقساطی از سوی سازنده یا تعاونی، همراه با 

اولیه، سقف اقساط ماهیانه  اصل تسهیالت 
افزایش خواهد یافت.

مسکن  بانک  تسهیالت  پرداخت 
در استان متوقف نشده است

روز  که  اخباری  همچنین  پورقربان 
تسهیالت  پرداخت  توقف  بر  مبنی  گذشته 
و  کرد  رد  را  بود  شده  منتشر  مسکن  بانک 
استان  در  تسهیالت  انواع  هم اکنون  گفت: 
از  مختلف  موارد  برای  جنوبی  خراسان 
کارکنان  فرسوده،  بافت های  ترمیم  جمله 
شهید  بنیاد  کارکنان  انتظامی،  نیروی 
می باشد. پرداخت  حال  در  روستاییان  و 
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معاون سالمت دام پزشکی استان:

ایجاد حس و حال خوب در شهروندان با نوروز رنگارنگ امسال
و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر  حسینی- 
کرد:  عنوان  بیرجند  شهرداری  سبز  فضای 
این است  این سازمان  هدف کارهای امسال 
که با گل کاری حس و حال خوبی را در شهر 
ایجاد کنیم و تنوع رنگ زیاد شود. انصاری در 
گفت و گوی با آوا، با بیان این که از ۴۶۰ اثر 
ارسالی برای جشنواره المان های نوروزی، ۲۰ 
عنوان  است،  شده  انتخاب  داوران  توسط  اثر 
کرد: ۱۰ اثر نیز در صف رزرو قرار دارند. وی 
با اشاره به این که این ۳۰ اثر برای تایید به 
شورای شهر ارسال شده اند، ادامه داد: از این 
تعداد ۱۴ اثر به تایید نهایی رسیده اند و توافقات 
برای بستن قرارداد با ۷ مورد انجام شده و در 
مرحله اجرایی قرار گرفته اند، ۷ اثر دیگر نیز در 
مرحله رایزنی هستند. به گفته انصاری هزینه 

تومان در  میلیون  المان ها، ۲۰۰  این  اجرای 
نظر گرفته شده که امیدوار است با پیگیری ها 
مبلغ بیشتری را اختصاص دهند. وی با اشاره 
عنوان  امسال  جشنواره  انتخابی  داورهای  به 
کرد: مالک انتخاب براساس تجربه، مهارت و 
پذیرش شرایط داوری بوده است. مدیر عامل 
این  بیان  با  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
که دو داور بومی دارای رشته های معماری و 
دکترای هنر هستند افزود: قشقایی داور تهرانی 
نیز با رشته مجسمه سازی ۴۰ سال سابقه کار 
دارد.انصاری با اشاره به این که المان های سال 
گذشته که قابل استفاده بوده اند در سایر نقاط 
شهر گذاشته خواهند شد، افزود: تعدادی از آنان 
نیز به درخواست شهرهای اطراف و با موافقت 

شهردار ، امانت داده شده است.

المان های نوروزی امسال
در 14 نقطه کلیدی شهر

شهر  در  کلیدی  نقطه   ۱۴ انتخاب  از  وی 
برای جانمایی المان های امسال خبر داد و بیان 
کرد: میدان قائم در ورودی مهرشهر، میدان 
 ۱۵ و  مدرس  تقاطع  ابوذر،  فرودگاه،  آزادی، 
خرداد، میدان اول سجادشهر، خیابان مدرس 
و معلم از جمله این نقاط هستند که اگر مردم 
کنند،  توقف  برداری  عکس  برای  بخواهند 

خطری نداشته باشد و ترافیک ایجاد نکند.
فضای  و  ها  پارک  سازمان  عامل  مدیر 
ها  پارک  سازمان  که  این  بر  تاکید  با  سبز 
نیز مانند سایر سازمان های  و فضای سبز 
نوروز  از  استقبال  برای  را  خود  شهرداری 
آماده کرده است عنوان کرد: کار زیباسازی 

ورودی شهر از سمت بلوار شهدای عبادی 
به  است.  انجام  حال  در  سنتی  معماری  با 
ماه  دو  که  الله  کاری  گل  انصاری  گفته 
کاری های  و گل  انجام شد  آن  کار  پیش 
دیگر سطح شهر که تا چند روز آینده آغاز 
می شوند از دیگر برنامه های سازمان است. 
زیباسازی  و  کاری  نهال  به  اشاره  با  وی 
است  این  افزود: هدف  ها  تقاطع  و  بلوارها 
که امسال با گل کاری حس و حال خوبی 
ایجاد کنیم و تنوع رنگ ها در  را در شهر 
شهر زیاد شود.مدیر عامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز چهار پارکی که برای اسکان 
را  است  بینی شده  پیش  نوروزی  مسافران 
پارک آزادی، توحید، ثامن و خانواده اعالم 
ایجاد  و  بهسازی  کار  داد:  ادامه  و  کرد 

به  داشت.  خواهد  ادامه  نوروز  تا  امکانات 
تامین  برای  هایی  فروشگاه  انصاری  گفته 
در  و  شده  ایجاد  مسافران  اولیه  مایحتاج 
پارک ثامن نیز عابر بانک نصب شده است، 
بهبود روشنایی، ابنیه، فضای سبز و مساجد 

پارک ها نیز در دست اقدام است.
 )Ava.news13@gmail.com(
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
َمن رَضى عن ا... تعالى بالَقلیل ِمن الّرزق رَضى ا... منه بالَقلیل ِمَن الَعمل

هر کس به رزق و روزى کم از خدا راضى باشد، خدا از عمل کم او راضى خواهد بود.
)بحـاراالنـوار،ج 78،ص 357( 

غیب  پرور: نباید با دانشجویان انقالبی
 به خاطر ابراز حرف حق برخورد کرد 

نباید  گفت:  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
حرف  یک  ابراز  خاطر  به  انقالبی  دانشجویان  با 
از  با تمام وجود  حق برخورد کرد در این صورت 
  : افزود  پرور  غیب  سردار  کرد.  خواهم  دفاع  آنها 
دانشگاه ها از مراکز بسیار محترمند و اگر کسی 
موجود  های  مکانیزم  با  بزند  حقی  خالف  حرف 
می باید با آن برخورد شود اما اگر یک دانشجویی 
حرف حقی می زند چرا باید به کمیته انضباطی فرا 

خوانده شود.

مناظره های ۱۸۰ دقیقه ای برای انتخابات

انتخاباتی  تولید سیما پخش مناظره  رئیس مرکز 
میان نامزدها را از جذاب ترین برنامه های مخاطبان 
اضافه  و  دانست  گذشته  انتخابات های  طول  در 
کرد: پخش سه مناظره 180 دقیقه ای در انتخابات 

ریاست جمهوری ۹۶ نیز پیش بینی شده است. 

وعده های  ما محقق نشد؛ شرمنده ایم

کواکبیان، نماینده تهران در مجلس با اشاره به فرا 
رسیدن 7 اسفند اولین سالگرد برگزاری انتخابات 
مجلس دهم، گفت: وعده های زیادی به ویژه در 
زمینه اشتغال و رونق تولید به مردم داده ایم که این 
وعده ها محقق نشده، لذا شرمنده مردم هستیم، هر 
چند بر میثاق با مردم تاکید می کنیم و یک لحظه 

هم از حقوق مردم کوتاه نخواهیم آمد.

مشخصات کاندیدای نهایی اصولگرایان  
 

یک نماینده اصولگرای مجلس گفت: کاندیدای 
جزو اما  است  شده  شناخته  فردی   اصولگرایان 

اسامی که تاکنون در موردشان به عنوان کاندیدا 
در  پورمختار  نیست.  است،  شده  زنی  گمانه 
سخنرانی  افزود:  نیز  بذرپاش  و  جلیلی  خصوص 
به  آنها  و  است  امر شخصی  یک  کاندیداها  این 
عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح نیستند.

آیا سكوت عارف  ابدي خواهد بود؟
 

 جهان نیوز نوشت : تعدادی از حامیان محمدرضا 
که  طلب  اصالح  فعالین  از  تن  چند  با  عارف 
انتقاداتي به عملکرد منفي روحاني دارند، تماس 
در  وی  کاندیداتوري  پیرامون  و  کرده  برقرار 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نظرخواهي 
کرده اند. این افراد به اتفاق آرا از عارف خواسته 
اند که در انتخابات حتما حضور پیدا کند و آنها از 
وی حمایت می کنند. عارف با وجودی که تاکنون 
ابراز علنی برای ورود به انتخابات نداشته اما جمع 
نیز تفسیر می شود این گونه   بندی مواضع وی 
 که او صراحت  در مواضع خود درباره ریاست جمهوری

مناسب  شرایط  و  موقعیت  در  شاید  تا  نداشته 
بند دره بیرجند در بارندگی های اخیر آبگیری شد                              عکس: کاریعکس روز تصیمم نهایي اش را عملیاتي سازد. 

سخنگوی سپاه: قادریم دشمنان را 2 هزار 
کیلومتر آن سوی مرزها هدف بگیریم

سخنگوی سپاه پاسداران گفت:  در صنعت موشکی 
قادریم  و  ایم  رسیده  باالیی  پیشرفت های  به 
دشمنان خود را 2 هزار کیلومتر آن سوی مرزها 
هدف قرار دهیم. سردار شریف با اشاره به تاکید 
دشمن در گزینه نظامی و قدرت دفاعی ایران در 
مقابل مستکبرین عنوان داشت: دلیل اینکه دشمن 
می ترسد گزینه  نظامی را عملیاتی کند قدرت مقابله 
به مثل جمهوری اساالمی ایران است. وی تاکید 
ما  ملت  نزد  آمریکا  اخیر  جنجال های  جارو  کرد: 
پشیزی ارزش ندارد و راهپیمایی 22بهمن نشان 
داد که ملت ایران پای انقالب و آرمان های انقالب 

اسالمی و گفتمان امام و رهبری ایستاده اند.

ترامپ عاجز از دور کردن پوتین از ایران

تحلیلگران غربی معتقدند دونالد ترامپ نمی تواند 
منصرف  ایران  با  دوستی  از  را  پوتین  والدیمیر 
کند. پایگاه اینترنتی ویکلی استاندارد در گزارشی 
نوشت: دونالد ترامپ دوستی نزدیکی با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه دارد. از سوی دیگر 
تاکید  ایران  با  خود  دشمنی  بر  همواره  ترامپ 
داده  را  برجام  کردن  پاره  وعده  بار ها  و  داشته 
ببینند  هستند  مایل  سیاسی  کارشناسان  است. 
وی چگونه می تواند دوستی با روسیه و دشمنی با 

ایران را کنار یکدیگر داشته باشد.

خلیج تایمز: بدون »شیخ دیپلمات«
 ایران ممكن بود با شرایط ناخوشایندی 

در جهان روبرو شود

خلیج تایمز نوشت: حسن روحانی یک شخصیت 
به  بود  ممکن  ایران  او  بدون  که  است  رو  میانه 
ناخوشایند در جهان تبدیل  با شرایط  یک کشور 
شود. روحانی نمی تواند نسبت به نتیجه انتخابات 
ماه »می« که آینده او را در پروژه تغییر وضعیت 
جهانی تعیین خواهد کرد، بی توجه باشد. بعد  این 
یک دهه از اعمال تحریم ها علیه ایران، پیروزی 
روحانی برای برگرداندن شرایط قبلی بوده است. 
طبقه  و  کارگر  طبقه  میان  در  همچنان  نیاز  این 
متوسط این کشور دیده می شود.حتی اقتصاددانان 
اصولگرا هم مدعی اند که تورم پایین آمده است. 
این یکی از موفقیت های اصلی روحانی در زمینه 
اقتصادی است اما رکود عمیق تر شده است. بدون 
هاشمی، روحانی به نظر آسیب پذیرتر می رسد. 
برانند،  عقب  را  او  شوند  موفق  تندروها  اگر  اما 
محمود  دوره  نامناسب  وضعیت  به  مجددا  ایران 
ساله  چهار  دوره  گشت.  خواهد  باز  نژاد  احمدی 
حسن روحانی به سال های احمدی نژاد پایان داد 
این سال های گذشته  اما دستاوردهای میانه رو 
می تواند به راحتی مجددا معکوس شود. دوران 
و  کرده  ها کمک  ایرانی  به  توان  تا حد  روحانی 
باز  جهان  سمت  به  توجهی  قابل  باب  همچنین 

شده است.

ذوالنور: گزینه اصولگرایان به موقع رونمایی می شود

اینکه  احتمال  گفت:  مجلس  اصولگرای  نماینده   
اصولگرایان به وحدت برسند را ۹0 درصد می دانم، گزینه 
با  اصولگرایان به موقع رونمایی می شود و اصولگرایان 
خواهند  انتخابات  در  باالیی  موفقیت  گزینه  این  وجود 
هنوز  اصولگرایان  چرا  اینکه  مورد  در  ذوالنور  داشت. 
استراتژی مشخصی را برای انتخابات مشخص نکرده اند، گفت: این سردرگمی 

نیست و تاخیر در تصمیم است که هر چه سریع تر به تصمیم نهایی می رسند.

اکبر ترکان : تمام انتظارات از برجام برآورده شد

 مشاور عالی رئیس جمهور گفت: با وجود این که عده ای 
تالش کردند، آیت ا... هاشمی را رد صالحیت کنند اما 
ایشان،  رحلت  مراسم  در  خود  گسترده  حضور  با  مردم 
صالحیتش را تایید کردند. اکبر ترکان همچنین درباره 
آزاد گفت: طبق  مناطق  در  برجام  از  دستاوردهای پس 
گفته رئیس جمهور همه انتظاراتی که در موافقت نامه برجام بوده، برآورده شده 

است به جز فشارهایی که بر سیستم بانکی کشورمان وارد می آوردند.

روایت مهدی آیتی از اختالفات دو طیف اصالح طلب در انتخابات ریاست جمهوری  96 
عضو فراکسیون اصالح طلبان در مجلس ششم می گوید: میان شورای سیاستگذاری اصالح طلبان و جبهه اصالحات دو دستگی وجود دارد اما 
موسوی الری حاضر نیست کنار برود و این اختالف برطرف شود. مهدی آیتی در گفت وگویی اظهار داشت: شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
یک شورای غیررسمی است. آنچه باعث اعتراض عده ای از احزاب و تشکل ها شد، این است که نوعی رانت و تبعیض سیاسی و استبداد حزبی 
در آن ایجاد شد. به همین خاطر عده ای از اعضای شورای هماهنگی اصالحات حاضر نشدند با شورای سیاست گذاری همکاری کنند و در حال 

حاضر هم بین دو شورا اختالف و دو دستگی وجود دارد. آیتی افزود: این امر در استان ها هم دودستگی به وجود می آورد و به ضرر جبهه اصالحات تمام می شود.

معظم  رهبر  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
منسجم،  حضور  اسالمی  انقالب 
مقتدرانه و پرطراوت ملت در راهپیمایی 
22 بهمن را »مایه  آبروی انقالب و نظام 
اینکه  به  اشاره  با  و  خواندند  ایران«  و 
معنای  به  را  این حضور  نباید  مسئوالن 
افزودند:  کنند،  تصور  مردم  نداشتن  گله 
تهدید  ترفند  تکرار  با  می خواهد  آمریکا 
کشور  مسئوالن  توجه  نظامی،  جنگ  و 
جنگ  یعنی  واقعی  جنگ  صحنه  از  را 
اقتصادی منحرف کند، مسئوالن هوشیار 
حل  را صرف  خود  همت  همه  و  باشند 
مشکالتی همچون بیکاری، رکود، گرانی 
و تبعیض کنند. ایشان خاطرنشان کردند: 
عمل«  و  اقدام  مقاومتی،  »اقتصاد  سال 
مسئوالن  و  است  یافتن  پایان  حال  در 
به مردم گزارش  باید  قوا  دولت و دیگر 

دهند در این زمینه چه کرده اند؟
افزودند:  زمینه  همین  در  انقالب  رهبر 

»باید  بگویند  مردم  به  نباید  مسئوالن 
»چنین  بگویند  باید  بلکه  بشود«،  چنین 
تحلیل  در  اسالمی  انقالب  رهبر  شد«. 

آمریکا  فعلی  و  قبلی  واقعی دولت  هدف 
در تکرار ترفند »تهدید ایران به جنگ« 
افزودند: امروز هم مثل قبل از گزینه های 
آن  و  می زنند  حرف  میز  روی  نظامی 

ما  مسئوالن  به  هم  اروپایی  مسئول 
جنگ  وقوع  نبود  برجام  »اگر  می گوید 
دروغ  یک  حرف  این  اما  بود«،  حتمی 

محض است و آنها می خواهند ذهن ما 
اقتصادی  نبرد  یعنی  واقعی  جنگ  از  را 
سوق  نظامی  جنگ  به  و  کنند  منحرف 
در  تمرکز  از  کشور  مسئوالن  تا  دهند 

عرصه پیشرفت اقتصادی و توجه به جنگ 
فرهنگی غربی ها با ملت ایران باز بمانند. 
تعبیر  به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
عنوان  با  اخیر  روزهای  در  مطرح شده 
»آشتی ملی« اشاره و با بی معنی دانستن 
این تعبیر و انتقاد از پر و بال دادن به آن 
در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم با هم قهر 
قهری  کنند؟  آشتی  بخواهند  که  هستند 
وجود ندارد، البته مردم ما با کسانی که در 
سال 88 به روز عاشورای حسینی اهانت 
کردند و با قساوت و لودگی و بی حیایی، 
جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و 
کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی  هم 
نمی کنند. ایشان افزودند: البته کسانی که 
با اصل انقالب مخالف بودند و می گفتند 
»انتخابات بهانه است و اصل نظام هدف 
مقابل  در  و  معدودند  عده ای  ماست«، 
اقیانوس عظیم و پر طراوت ملت ایران، 

فقط یک قطره کوچک هستند.

رهبر معظم انقالب : مردم با هتاکان به عاشورا آشتی نمی کنند
 مردم با هم متحدند؛ چرا می گویید آشتی؟ مگر مردم با هم قهرند؟ / مسئوالن نگویند »باید چنین بشود« ، بگویند »چنین شد«

  " آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای"   
  تاریخ: 95/۱۱/2۸       شماره: ۱۱3۰۱

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های بهره برداری، 
مشترکین و اداری شهر فردوس را به مدت یک سال به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت 
های خدماتی که دارای گواهی صالحیت رتبه 5 در رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات از 
سازمان برنامه و بودجه کشور و یا گواهی صالحیت اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دارای 
گواهی صالحیت ایمنی که الزامی بوده، دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و اطالع 
 از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به دفتر قراردادها واقع در بیرجند

بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 
32234014-32234013-056 تماس حاصل فرمایند.

توضیحات  ضروری:
زمان و محل دریافت اسناد: 4 روز پس از درج آگهی مناقصه

زمان و محل تحویل اسناد: 95/12/17 دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت:95/12/18 ساعت 10 صبح - اتاق 
جلسات میزان تضمین شرکت در مناقصه:80.430.000 ریال که می بایست به صورت 
ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه به شماره حساب 0105650414000 بانک ملی و یا چک 

تضمین شده بانکی باشد را در پاکت الف تحویل نمایید.
برآورد اولیه مناقصه: 2.681.020.000 ریال که از محل اعتبارات جاری و سرمایه ای شرکت 

آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل 
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 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

   " آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" 
 تاریخ: 95/۱۱/2۸     شماره: ۱۱3۰2

بهره  های  فعالیت  برونسپاری  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
برداری،مشترکین و اداری شهرسرایان را به مدت یک سال به پیمان واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکت های خدماتی که دارای گواهی صالحیت رتبه 5 در رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات 
از سازمان برنامه و بودجه کشور و یا گواهی صالحیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای 
گواهی صالحیت ایمنی که الزامی بوده، دعوت می شود جهت خرید اسناد مناقصه و اطالع 
 از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به دفتر قراردادها واقع در بیرجند
بلوار شهدای عبادی - روبروی پست برق مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

32234014-32234013-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات  ضروری:

زمان و محل دریافت اسناد: 4 روز پس از درج آگهی مناقصه
زمان و محل تحویل اسناد: 95/12/17 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت:95/12/18 ساعت 10 صبح -  اتاق جلسات
میزان تضمین شرکت درمناقصه:97.827.000 ریال که می بایست به صورت ضمانت نامه 
بانکی و یا واریز وجه به شماره حساب 0105650414000 بانک ملی و یا چک تضمین شده 

بانکی باشد را در پاکت الف تحویل نمایید.
برآورد اولیه مناقصه:1.956.550.000 ریال که از محل اعتبارات جاری و سرمایه ای شرکت 

آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل 
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 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 

3232341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت
فروش دوربین مداربسته به قیمت چین

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

آرایشـی و بهداشتـی دادرس
خدمتی دیگر از پوشاک دادرس ، بهترینی از برندهای روز محصوالت آرایشی و بهداشتی

قابل توجه عروس و دامادهای عزیز!! با خرید از این فروشگاه کیف لوازم آرایشی و قرآن کریم
 خود را از ما هدیه بگیرید.  آدرس: جمهوری اسالمی 8 – پوشاک دادرس  32220655 

)اوست پایدار(
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت بانوی دوعالم بی بی فاطمه زهرا )س( 
و تقدیر و تشکر از کلیه روسای ادارات، نهادها، فرهنگیان، دانشگاهیان 

و سایر عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحوم حاج علی هادی )استاد دانشگاه فرهنگیان(
 شرکت نمودند بدین وسیله به اطالع می رساند: مراسم چهلم آن 
مرحوم جمعه 95/11/29 از ساعت 9:30 الی 10:30 صبح در محل 
مجتمع خیریه مذهبی ابن حسام  )واقع در خیابان طالقانی13( 
برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده مرحوم 

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های ساختمان:
فروش ویژه درب ضد سرقت با تخفیف  فوق العاده  به مدت محدود

   اقساط ۱2 ماهه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان  
 »بدون ضامن و پیش پرداخت«  

خیـابان 15 خرداد، حدفاصـل پاسـداران و میـدان 7 تیر  
تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی










