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سرمقاله

سخت تر از سختی ها
* هرم پور

در جامعه ای که ساز و کار ها برای انجام مطلوب 
و مناسب امور فراهم نیست، به یقین تخلفات هم 
زیاد می شود و نارضایتی ها روز افزون می گردد. 
 ما در جامعه ی استانی خودمان روزانه با گالیه ها
به  و  مردم  سوی  از  مختلفی  های  شکوائیه  و 
ادارات و دستگاه ها روبرو  به  ارباب رجوع   ویژه 
به شیوه های  و  انحاء مختلف  به  که  می شویم 
 گوناگون، یا دچار ضرر و زیان مالی و مادی شده اند
 و یا بخشی از وقت و سرمایه های روحی و روانی شان 
 را از دست داده اند. وقتی در محکمه ی قضاوت این
ناعدالتی های متداول در برخی از حوزه های جامعه 
 می نشینیم، حق به جانب کسی داده می شودکه ...

) ادامه سرمقاله در صفحه 2 ( 

صفحه ۷

بقایی به احمدی نژاد وعده پست  داد / ادعای کریمی قدوسی مبنی برنامه »ظریف« به وزیر خارجه آمریکا  / برخی اصالح طلبان می خواهند پابه پای »روحانی« وارد انتخابات شوند  / مهرداد بذرپاش : دولت باید خدمتگزار باشد نه منت گذار / وقتش رسیده قاسم سلیمانی را هدف قرار دهیم / ناصری: روحانی دو دوره ای است / روحانی رد صالحیت نشد چون فکر نمی کردند رای بیاورد /  صفحه ۸

آیت ا... مکارم شیرازی : 
اصولگرایان روی یک گزینه اجماع کنند به نتیجه 

می رسند ؛ در صورت تعدد موفقیتی نخواهد بود

دبیرکل حزب مردمی اصالحات : 
نامزدهای اصولگرا ظرفیت رای آوری را ندارند

و تعدد نامزدهای طنز سال 96 است

سعید جلیلی : 
بتون ریختن و جمع کردن سانتریفیوژ

این همه مذاکره نمی خواست

علی مطهری : 
طرحی داشتم که در انتخابات ۸۸ اصول گرا 

و اصالح طلب روی والیتی توافق کنند

سید محمد غرضی : 
با توجه به انتخابات آتی ، نمی توان گفت

که یک رئیس جمهور قطعا دو دوره ای می شود
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

گنج خفته 
و رنج های ناگفته 
فعاالن اقتصادی

 مشکل اصلی فعاالن اقتصادی حوزه معدن در بخش
قوانین است و اگر چوب الی چرخ تولید و صنعت 
گذاشته نشود، به اهدافی که در سطح کالن مد 

نظر مسئوالن است ... ) مشروح  گزارش در صفحه ۳ (

نوروزی خاص ، شاد و مفرح
در انتظار مردم بیرجند

از  مردم  توقع  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار 
 ، است  باال  خیلی  اجرایی  های  دستگاه  مدیران 
گفت : در نوروز امسال باید یک تغییر اساسی به 
نفع گذرندان یک نوروز شاد و مفرح برای مردم 
انجام شود. ناصری  تاکید کرد که امسال مردم  
باید احساس کنند تغییری ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

آغاز عملیات آبیاری 
نوین در بیش از 10هزار 

هکتار از مزارع استان
مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی 
بیرجند  درمانی  و شیمی  رادیوتراپی  مرکز  گفت: 
مهمترین و بزرگترین پروژه در حال احداث این 

مجمع در استان است ... ) مشروح  خبر در صفحه ۷ (

افتتاح طرح ملی سامانه
هوشمند جاده ای در استان
صفحه ۷

انتقاد معاون فرماندار از 
مناسب سازی معابر بیرجند

صفحه ۷

اجرای نمایش سوغاتی
درتاالر عالمه فرزان

صفحه ۷

درآمد پیش بینی شده دولت برای استان 40میلیارد کاهش یافت / خراسان جنوبی نیاز به واردات گوشت مرغ ندارد /  اعتراض تولید کنندگان مرغ گوشتی در مجلس / واردات 30هزار تن پرتغال برای عید نوروز

کاهش 25 میلیاردی ردیف اعتباری خاص استان در مجلس

هشتمین یادواره عمارهای والیت روستای کوشکک بخش قهستان

 در جوار شهید گمنام دفاع مقدس
 با سخنرانی حجت االسالم حاج سید محمد باقر عبادی نماینده مردم شریف 

شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی 

زمان: امروز چهارشنبه 95/12/11 بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: حسینیه حضرت امام خمینی )ره( روستای کوشکک

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد حاجیه معصومه بهشتی 
)همسر مرحوم حسین صغیری، بازنشسته نیروی انتظامی( 

جلسه یادبودی پنجشنبه 95/12/12 از ساعت 10:15 الی 11:15 صبح
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می شود

حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: صغیری، کامکار، بهشتی و سایر بستگان 

اصالحیه مزایده فروش خودرو)نوبت دوم(
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در نظر دارد : 

نسبت به فروش یک دستگاه خودرو به شرح لیست ذیل اقدام نماید. عالقه مندان به شرکت در مزایده 
می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری پنجشنبه مورخ 1395/12/19 جهت بازدید به واحد 
کارپردازی این اداره کل واقع در میدان شهدا - خیابان دانشگاه مراجعه نمایند. ضمناً این مزایده از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی www.setadiran .ir  انجام و اسناد مزایده بایستی از طریق 
سامانه مذکور دریافت گردد. متقاضیان می توانند برای ثبت نام در سامانه با شماره 05632221220 

دفتر خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در خراسان جنوبی تماس حاصل نمایند.

خودرو قابل فروش

مدلشماره خودرورنگ خودرونوع خودروردیف
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 اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی    

فروش امالک مازاد بانک سپه شرح در صفحه آخر

با عرض تسلیت شهادت حضرت فاطمه )س( به اطالع می رساند:
 مراسم چهلمین روز درگذشت مرحومه 

حاجیه طیبه َمِلک )همسرشادروان حاج عباسعلی جاهد(
پنجشنبه 95/12/12 از ساعت 9 الی 10 صبح 

در محل هیئت ابوالفضلی )سالن مصلی( منعقد می گردد
 تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب امتنان است

خانواده های: جاهد ، شیوا ، شایسته فر و سایر فامیل وابسته

ضمن عرض تسلیت شهادت بانوی دوعالم بی بی فاطمه زهرا )س( 
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عزیزمان شادروان

کربالیی علی بذرکاران
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 3 الی 4 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان 

انقالب( برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بذرکاران و بذرافشان

جلسه یادبود و بزرگداشت همسر و فرزند 
عزیز، پدر و برادر مهربان مرحوم مغفور

حاج محمد حسین پارسا 
)بازنشسته آموزش و پرورش(

محمد سعید پارسا 
)فرزند  مرحوم(

امروز چهارشنبه 95/12/11 از ساعت 3:30 الی 4:30 بعدازظهر در محل مسجد امام 
حسین)ع( برگزار می گردد، حضور شما سروران محترم در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومین 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های پارسا و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد حسین قانع )حسین مشتی رضا(
جلسه یادبودی جمعه 95/12/13 از ساعت 10:10 الی 11:10 صبح

 در محل سالن هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: قانع ، داوری ، ثمین ، راعی فرد ، ریاسی  
بهزادی فرد و سایر بستگان  

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری مهربان، همسری فداکار و برادری عزیز

شادروان حاج عباسعلی وحیدنیا
جلسه یادبودی جمعه 95/12/13 از ساعت 9 الی 10 صبح

 در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های وحیدنیا و سایر فامیل وابسته

با تشکر از کلیه عزیزانی که ما را در 
مراسم تشییع و تدفین مرحوم

 حاج محمد رضا صالح پور
)پدر شهید حمید رضا صالح پور(

 همراهی نمودند، به اطالع می رساند:
 به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن فقید سعید 

جلسه ترحیمی پنجشنبه 95/12/12 مصادف  با  شهادت 
 دخت نبی اکرم )ص( از ساعت 2 الی 3 

بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار  می گردد 
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: صالح پور، اعتماد سعید ، موسوی نژاد ، صمدیان ، میری، اسداللهی 
دیانی ، فرخ جاه ، رستم نژاد ، پناهنده و سایر بستگان

از  را  خودمان  قدردانی  و  سپاس  مراتب  بدینوسیله 
یکایک اقوام، آشنایان، کسبه محترم، ادارات، نهادها، 

ارگان ها و تمامی عزیزانی که در مراسم
 تشییع و تدفین و ترحیم

 شادروان حاج 
محمد ابراهیم نیک شعار 

 شرکت نموده و یا با تلفن، پیامک، ارسال اعالمیه و 
 تاج گل ما را مورد تفقد خود قرار دادند، اعالم می نماییم .

به اطالع می رساند: 
به مناسبت چهلمین روز

 درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی فردا پنجشنبه
در  بعدازظهر   4 الی   3 ساعت  از   95/12/12
محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های نیک شعار و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر و همسری مهربان مرحوم

کربالیی علیرضا زیراچی 
جلسه یادبودی پنجشنبه 95/12/12 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(برگزار می گردد

حضور شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های زیراچی

السالم علیک یا اهل بیت النبوه
همزمان با شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و اولین سالگرد درگذشت

مادر مهربان و خواهر دلسوز

 حاجیه فاطمه صغری جواهری
)همسر مرحوم محمد رضا ثمری بازنشسته آموزش و پرورش(
 جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 95/12/12 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر در محل مسجد مرتضوی منعقد می باشد 
حضور شما سروران گرامی موجب تشکر و امتنان خواهد بود.

خانواده های: ثمری، جواهری، حسنی، اصفهانی مقدم، قدبا و سایر فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 زنده یاد محمد علی گویـا 
 )بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 95/12/12 از ساعت 3:15 الی 4:15 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

گام های با صفایتان را ارج می نهیم.
خانواده های: گویا ، سهیلی 

لباقی
هوا

مزایده بزرگترین مجموعه استخر شنای سرپوشیده 
استان خراسان جنوبی )دانشگاه آزاد  اسالمی(

شرح در صفحه 2

فراخوان ارزیابی کیفی برای تجهیز سالن همایش 
دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

شرح در صفحه آخر
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امکان ثبت نام دانشجویان بدهکار دانشگاه پیام نور

جهان نیوز- امکان ثبت نام و انتخاب واحد با پرداخت شهریه ثابت ترم جاری، برای آن دسته از دانشجویان دانشگاه پیام نور که به دلیل بدهی نتوانسته بودند ثبت نام 
کنند، فراهم شد.بر اساس هماهنگی های به عمل آمده توسط معاونت اداری و مالی دانشگاه، آن دسته از دانشجویانی که به دلیل بدهی قبلی نتوانسته اند، انتخاب 
واحد کنند، می توانند صرفا با پرداخت شهریه ثابت ترم مذکور نسبت به انتخاب واحد و ثبت نام تا پایان مهلت تمدید حذف و اضافه اقدام کنند.

پرداخت معوقات حق التدریس معلمان 

به  اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر  نیوز-  جهان 
پایان  تا  فرهنگیان  التدریس  معوقات حق  اینکه 
سال پرداخت می شود، گفت:  سال ۹۶ در پرداخت 
حقوق معلمان مشکل نخواهیم داشت.فخرالدین 
پیگیری  حال  در  کرد:    اظهار  آشتیانی  دانش 
تا  هستیم  التدریسی ها  حق  معوقات  پرداخت 

بتوانیم پایان سال آن را پرداخت کنیم.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی شهریه 
دانشجویان جدید دانشگاه آزاد

در  گفت:  آزاد  دانشگاه  سخنگوی  نیوز-  جهان 
 ۱۰ افزایش  دانشگاه  استانی  امنای  های  هیئت 
مطرح  الورود  جدید  دانشجویان  شهریه  درصدی 
امنا مرکزی  باید در هیئت  این موضوع  شده که 
بررسی و تصویب شود. مجتبی علوی فاضل گفت: 
همچنین در هیئت های امنای استانی این دانشگاه 
دانشگاه  فعلی  دانشجویان  شهریه  درخصوص 
افزایش ۱۰  نیز بررسی صورت گرفته و پیشنهاد 
درصدی در شهریه متغیر مطرح شده است که این 
رقم نیز باید در هیات امنای مرکزی مصوب شود.

بازنشستگي 2۰ ساله زنان مشروط 
به داشتن ٥۰ سال سن

سخنگوي  خدابخشي  محمد  نیوز-  جهان 
کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم اظهار کرد: 
برنامه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  طبق 
برای  نگهبان  شوراي  نظر  تامین  براي  و  ششم 
بازنشستگی بانوان نیز شرایط سنی  به موارد قبلي 
اضافه شد و بازنشستگی آن ها با ۲۰سال سابقه  و 

۲۰ روز حقوق با شرط ۵۰ سال به تصویب رسید.

موتورسیکلت های فاقد بیمه در صورت 
توقیف، ترخیص نمی شوند

 ایرنا - معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهورگفت: بر اساس طرح صندوق تامین خسارت 
اول  از  شد  مقرر  ایران  مرکزی  بیمه  بدنی  های 
اسفند و به مدت یک ماه، چنانچه موتورسیکلتی 
ترخیص  شود  متوقف  باشد  نامه  بیمه  فاقد  که 
نخواهد شد و در صورت تصادف، اعمال قانون می 
شود و تا تعیین تکلیف بیمه ترخیص ممکن نیست. 

سرمقاله

سخت تر از سختی ها
* هرم پور

اول (وقتی در محکمه ی  از صفحه  ادامه سرمقاله   (
از  برخی  در  متداول  های  ناعدالتی  این  قضاوت 
حوزه های جامعه می نشینیم، حق به جانب کسی 
داده می شود که درباره ی او احجاف شده، ولی 
متأسفانه حق تحویل کسی می شود که از قدرت 
باشد.  برخوردار  تری  مناسب  نفوذ  و  بیشتر  البی 
قاضی القضات محکمه های حق محور، مخصوصًا

وقتی یک طرفش مردم و طرف دیگرش مدیران 
یا ادارات باشند، دستگاه نظارتی داخل آن مجموعه 
است که با کار کارشناسی، دقت، انصاف و عدالت 
قرار  مطالعه  مورد  را  بی طرفی، عمق موضوع  و 
چوب  با  حقی  تضییع  هرگونه  در صورت  و  دهد 
قانون برُگرده ی تضییع کننده حق و قانون بنوازد 

و زشتی کارش را علنی و آشکار کند. 
به دالیل مختلفی که این سالها شما بیشتر و  بهتر 
از من می دانید، حق گرفتن از مراجعات مکرر به 
ادارات و سازمانها، مشکل شده و البته سخت تر از 
این سختی و تلخ تر از این تلخی، بی تفاوتی های 
 رایج یا در حال رایج شدنیست که در مجموعه های
 نظارتی داخل سازمانی آن ادارات به خوبی به چشم
 می آید. من هم نام این اقدام را بی تفاوتی  گذاشتم

؛ هرچند درپاره ای موارد اطالع موثق دارم که جریانات 
دیگری نیز در میان بوده و هست که به پیگیری 
 ها سمت وسو و جهت می دهد. این بی تفاوتی ها

در پیگیری شکایات و عدم پاسخگویی مناسب که 
به  نسبت  استقالل  عدم  و  جانبداری  بوی  گاهی 
مجموعه های ذیربط نیز از آن به مشام می رسد، 
در کوتاه مدت باعث نارضایتی و نا امیدی و در میان 
مدت باعث عدم اعتماد و اطمینان می شود و قطعًا 
را به فضای البی های  در دراز مدت شهروندان 

مجاری  از  غیررسمی  های  پیگیری  و  ناسالم 
 غیرمعمول می کشاند. نقش این چشم و گوش ها

در هر اداره و نهاد و سازمانی در راستای اعتماد و 
پی  در  مردم  است،  انکار  غیرقابل  مردم  اطمینان 
تبعیض ها وناروایی ها در مراجعاتشان به ادارات 
پشتوانه های  نیازمند  روزمره،  زندگی  یا در طول 
از  حمایت  مثبت  های  پالس  که  هستند  حقیقی 
حقوقشان را به آنها بدهد و در کالبد جانشان بدمد. 
مگر ما جز این سرمایه های انسانی در استان به 
چیز دیگری هم می توانیم دل خوش کنیم؟ مگر 
نیازمند حضور همین  ما در صحنه های مختلف 
مردم نیستیم؟ شهروندی که در مراجعه به پزشکی 
دچار ضرر و زیان شده، شهروندی که کاالیی را 
خریداری و درکیفیت و قیمت آن دچار مشکل و 
تعارض شده، شهروندی که ماههاست به دالیل 
واهی جواب نامه چند خطی اش را نمی تواند از 
اداره ای بگیرد، شهروندی که در مقابل چشمان او 
به جای یک فرصت استخدامی، تبعیض و پارتی 
بخشی  از  که  شهروندی  اند،  نشانده  صندلی  بر 
است،  ناراضی  ما  ادارات  و  جامعه  فرایندهای  از 
شهروندی که کارفرمایش حق و حقوق مسلم او را 
 زیر پا گذاشته و از هیچ نمی ترسد، به کجا می تواند

پیگیری  به  امیدوار  که  ببرد  شکواییه  باید  می  و 
های حداقلی آن باشد؟ همه دستگاههای نظارتی  
ومجموعه های بازرسی و نظارتی در داخل ادارات 
و سازمانها و نهادها، وظیفه ی مهمی بر دوش دارند 
که بخشی از آن بر دوش مدیران ومسؤوالن استان 
 است که کم کاری ها و نواقص و بی تفاوتی  های

آنان  را، هم گوشزد و هم رفع و رجوع نمایند.
غیر از این،  همان می شود که این روزها بر سر 
برای  مجالی  کسی  تا  جایگاهی،  و  تریبون  هر 
گفتن می یابد، عقده دل باز می کند و درد دلی 
از  مشکالت و موانع و نواقص می کند . بخشی از 
فرایندها در چنین جامعه ای  مریض احوال است 
و باید برای درمانش چاره ای اندیشید، وگرنه این 
بیماری هم  دمار از روزگار این جامعه می کشد،  

هم از مدیران و مردم آن جامعه.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با این سرمقاله 
را به شماره ۰۹3۰4۹4383۱ ارسال فرمایید(

 لغو مرخصی مجرمان سابقه دار از اسفند ماه 
تا پایان تعطیالت نوروزی

ناجا  آگاهی  پلیس  کالهبرداری  و  جعل  با  مبارزه  معاون   - ایرنا   
اسفند  از  دار  سابقه  مجرمان  مرخصی  لغو  از 
ماه تا پایان تعطیالت نوروزی خبرداد و گفت: 
ادارات مبارزه با جعل و کالهبرداری در سراسر 
این متهمان،  کشور ضمن شناسایی و کنترل 
نظارت  تحت  و  رصد  را  آنان  های  فعالیت 
اینکه  به  توجه  افزود:  اکبری  محمدرضا  دارند.سرهنگ  قرار  پلیس 
8۵ درصد از مجرمان سابقه دار یا رها شده از زندان مرتکب جعل و 
کالهبرداری شده اند، ادارات مبارزه با جعل و کالهبرداری در سراسر 
کشور ضمن شناسایی و رصد مجرمان، آنها را به صورت محسوس 

و غیر محسوس تحت نظارت قرار می دهند.

دانشجویان برتر شاهد و ایثارگر، هیئت علمی 
دانشگاه آزاد می شوند

ایرنا - رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دانشجویان برتر و ممتاز   
شاهد و ایثارگر می توانند به عنوان عضو هیئت 
شوند. استخدام  و  جذب  دانشگاه  این  علمی 

تا  ممتاز  دانشجویان  این  افزود:  میرزاده  حمید 
برای  نام  ثبت  فرصت  امسال  ماه  اسفند   ۲۰
و  دارند  را  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضویت 
دانشجویانی که فرصت ثبت نام برای عضویت هیئت علمی دانشگاه 
آزاد را ندارند می توانند رزومه )سابقه ( خود را برای دفتر رئیس دانشگاه 
دانشجویان  کل  از  درصد   ۱۵ افزود:  آزاد  دانشگاه  کنند.رئیس  ارسال 
دانشگاه آزاد را ایثارگران تشکیل می دهند.میرزاده اضافه کرد: از ۱۱8 
هزار دانشجوی رتبه الف هیچ هزینه ای برای شهریه گرفته نمی شود.

کارگران  معیشت  سبد  هزینه  رقم  شدن  نهایی  با   - ایسنا 
و  کارگری  گروههای  توافق  و  مزد  تخصصی  کارگروه  در 
کارفرمایی، احتمال افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ قوت گرفت.
نمایندگان  که  دستمزد  ستاد  گذشته  روز  دو  جلسه   در 
گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، 
رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه 
گروه ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر 
شد تا در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین 

دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد. مالک اصلی در روش محاسبه 
آمار  معتبری چون مرکز  و  مراکز رسمی  آمارهای  رقم  این 
تغذیه  بهبود  معاونت  تغذیه و  انستیتو  بانک مرکزی،  ایران، 
وزارت بهداشت بود. قرار بود تا در این جلسه جدول مربوط به 
اقالم خوراکی  و غیرخوراکی پس از تکمیل از سوی گروههای 
کارگری و کارفرمایی ارائه و رقم سبد هزینه معیشت خانوار 
در  کارگران  نماینده  خدایی،  علی  شود.  استخراج  کارگری 
شورای عالی کار درباره جزییات این جلسه گفت: در جلساتی 
که تا به امروز داشتیم روی اقالم سبد هزینه، مراجع آماری 

و فرمول رسیدن به سبد اتفاق نظر داشتیم. در جلسه دو روز 
گذشته با همکاری و همراهی کارفرمایان رقم سبد معیشت 
بر روی رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار  نهایی شد و  کارگران 
جلسات  تشکیل  ابتدای  از  افزود:  کردیم.وی  توافق  تومان 
دستمزد تاکید ما تمرکز بر سبد معیشت خانوار و تقویت قدرت 
معیشت کارگران بود. خدایی تاکید کرد: تاثیری که تورم بر 
معیشت کارگران می گذارد قابل محاسبه است و ما معتقدیم 
که این رقم باید محاسبه و در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ 

شود تا عقب ماندگی چند ساله مزد کارگران را جبران کند.

احتمال افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو میلیون و پانصد هزار تومان

تلفیق الیحه  کمیسیون  ایسنا- سخنگوی 
اصالحات  براساس  که  گفت  برنامه ششم 
کمیسیون  این  مصوبات  در  گرفته  صورت 
سقف حقوق مدیران تا ۶۰ درصد افزایش 

پیدا خوهد کرد.
محمد خدابخشی اظهار کرد: پیش از این 
برنامه ششم  ۱ ماده 38 الیحه  در تبصره 
به  و دستمزد  پرداخت حقوق  در خصوص 
مقامات و کارکنان و دستگاه های اجرایی، 

مشاغل  که  افرادی  جمله  )از  گروه  چهار 
واحدهای  در  که  افرادی  دارند،  تخصصی 
کار  مشغول  بیمارستان ها  مثل  عملیاتی 
و  مرزی  مناطق  در  که  کسانی  و  هستند 
سقف  از  هستند(  فعالیت  مشغول  محروم 
مقرر  و  بودند  شده  مستثنی  شده  تعیین 
 ۶۰ تا  سقف  مازاد  می توانند  که  بود  شده 

درصد به آنها پرداخت انجام شود.
این  و  نگهبان  شورای  ایراد  با  افزود:  وی 

پرداخت  برای  سقف  تعیین  که  استدالل 
اجرایی  دستگاه های  و  مقامات  حقوق 
می شود،  دولت  از  نخبگان  خروج  باعث 
به  پنجم  گروه  عنوان  به  هم  مدیران 
اساس  این  بر  و  شدند  اضافه  استثنائات 
باالتر  درصد   ۶۰ تا  می توانند  هم  مدیران 
از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد 
حقوق  اجرایی  دستگاه های  و  مقامات 
تلفیق  کمیسیون  سخنگوی  کنند.  دریافت 

مصوبه  حذف  از  پایان  در  ششم  برنامه 
پیشین مجلس برای مرخصی دو هفته ای 
تشویقی آقایانی که دارای فرزند می شوند 
با  متناسب  ششم  برنامه  گفت:  و  داد  خبر 
تعامل  در  و  شده  نوشته  مردم  نیازهای 
و  علمیاتی  برنامه  یک  برنامه  سازمان  با 
به تصویب رسیده که تالش  پذیر  نظارت 
برنامه  با  همسو  نیز   ۹۶ بودجه  کنیم  می 

ششم به تصویب برسد.

افزایش سقف حقوق مدیران تا ۶۰ درصد

 دولت مجاز به همسان سازی حقوق بازنشستگان 
با دریافتی زیر2میلیون تومان شد

ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسالمی به دولت اجازه دادند که نسبت 
به همسان سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند. نمایندگان مجلس در بند 
الحاقی ۱ به دولت اجازه دادند که اعتبار ردیف ۱۲۰-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره 
)۹( این قانون را برای افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای 
مسلح که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون )۲۰/۰۰۰/۰۰۰( ریال 
می باشد بر اساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه 
کشور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه می  شود و به تصویب هیأت 
وزیران می رسد، اختصاص دهد. در جزء ۱ بند الحاقی ۱ نیز مصوب شد 
که در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده در ردیف مذکور، دولت 

می تواند از منابع هدفمندی یارانه ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

حمل  اثاثیه منزل
با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 ۰9159۶39۰۶5

علـی آبادی 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

لولـه
بازکنی  
های  لوله  ترکیدگی  تشخیص 
فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش 

نانو ، 100%   تضمینی

روزی
شبانه 
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اسحاقی

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی نهبندان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 5 شهرستان پیرو آگهی نوبتی شماره 13549 روزنامه آزادی به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره ذیل: پالک  181 - اصلی وصل به پالک ۶۰- اصلی ششدانگ مزرعه و قنات 
محمدآباد رزاق زاده آقای محمود غالمی پور و غیره در روز 1396/01/28 ساعت اداری در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شدو اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 1395/12/11   حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

دعوت نامه مجمع عمومی عادی کانون بازنشستگان  آموزش و پرورش بیرجند )نوبت اول(
به اطالع اعضای محترم می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( این کانون روز پنجشنبه مورخ 95/12/12 راس 
ساعت 9:30 صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت 

می گردد در جلسه مذکور شرکت نمایند. 
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان- تصویب ترازنامه- تعیین خط مشی آتی و برنامه های پیشنهادی 

هیئت مدیره برای سال 96- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
هیئت مدیره کانون بازنشستگان آموزش و پرورش بیرجند

برنـج هیرکـان 
عرضه کننده برنج مرغوب ایرانی 

)آرد برنج ، انواع چای ، روغن کنجد ، زعفران 
ترشی انبه(

خیابان فردوسی - روبروی پارک سرو 
  09157565930 - نعمتی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 95166 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف شرکت تعاونی مسکن شهید 

مطهری خوسف محکوم است به پرداخت مجموعا مبلغ 5.140.000 )پنج میلیون و یکصد و چهل هزار( ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1.600.000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لهما خانم فاطمه و زهرا حبیبی و پرداخت مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت با عنایت محکوم لهما جهت تادیه مطالبات خود اقدام به معرفی تعدادی اثاثیه اداری متعلق به شرکت )که 
حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری شامل: صندلی فلزی اداری، رویه چرم 6 عدد هر عدد 60 هزار ریال، میز اداری مستعمل چوبی 
4 کشو 2 عدد هر عدد یکصد هزار ریال، صندلی گردان جک دار 250 چرخ دار مستعمل 2 عدد هر عدد یکصد هزار ریال، میز عسلی پایه 
دار لوله ای مستعمل 2 عدد هر عدد یکصد هزار ریال، مبل پایه چوبی 3 نفره و 2 نفره و تک نفره اسقاط یک سری پانصد هزار ریال، موکت 
آبی رنگ 12 متری مستعمل یک تخته پنجاه هزار ریال که مجموعاً به میزان یک میلیون و پانصد و ده هزار ریال ارزیابی گردیده است( و 
سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط 
محکوم علیه قصد دارد در تاریخ 95/12/25 از ساعت 11 الی 11:30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف خوسف از طریق 
مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی )مبلغ 1.510.000 ریال( به فروش برساند. طالبین و خریداران می 
توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضوراً شرکت نمایند. 
مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را 
نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم 
صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار 
مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 
10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 

113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.
مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان خوسف

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

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید
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انصاف پیشه کار ماستتح
اعتماد شما اعتبار ماست 

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما
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چهارشنبه* 11 اسفند 1395 * شماره 3736

از استاندار مردمی به خاطر تالش و پیگیری جاده 
بیرجند - مشهد ممنونم .  اخیرا هر وقت به جاده 
رفته ام پیشرفت کار را احساس کرده ام بر خالف 

سال های قبل که فقط شعار می دادند
ارسالی به تلگرام آوا
 به خدا از دست این شبکه دامپزشکی داخل معلم
 با این همه نا هنجاری در این  8 ساله جانمان به لبمان
ریختن  و  مریض  دامهای  با  رسیده.اینان 
نیز  مدرسه  دو  که  کوچه  این  در  فضوالتشان 
برای شهروندان نجیب  باعث خطر  در آن است 
این منطقه شده اند.انشاا... خدا به دادمان برسد,از 

مسئوالن که امیدی نیست.
0933....110

عجیب اما واقعی : عدم حضور فیزیکی پلیس راهور 
به خصوص عصر ها در شمال شهر!!

915 ... 066
سالم آوا جان در پی اطالعیه شرکت ... که گفته 
هنوز در حال گرفتن مجوز برای عملیات عمرانی 
چه  این  بگم  باید  است   ... گردشگری  منطقه 
مجوزیه که بعد گذشت 15 سال هنوز صادر نشده 
لطفا شعور مردم رو به تمسخر نگیرین همانطور که 
هتل یازده طبقه بعد از گرفتن تسهیالت دو طبقه 
از کار درآمد و پیشرفت الک پشتی داره خیلی دور 
آقایان هم بفکرتوسعه منطقه  از ذهن نیست که 
و تفریح مردم نبوده و فقط وقت کشی می کنند 
بشه  اضافه  شهر  محدوده  به  اطراف  زمینهای  تا 
تا به قیمت آب زندگانی به مردم بیچاره شهرمان 

بفروشند. حاال پیدا کنین پرتغال فروش را؟؟!!!
915....058
و  شهرداری  و  شهر  شورای  باسالم.آقایان 
شبهای  فکر  به  زود  چقدر  فرهنگی  میراث 
انتظار  آنها  از  اصال  افتادند  بیرجند  مرده 
نکته  این  به  رسیدن  در  عمل  سرعت  این 
درحالی  شهر  نداشتیم.مردم  را  مبهم  و  پیچیده 
هایشان نشینی  شب  در  را  خود   تفریحات 

خالصه کرده اندکه باغ های تاریخی و فرصتهای 
دارند که حتی  مناسب گردشگری درشهر وجود 
یک کدام از آنها در جهت استفاده مردم هدایت 
اند و همین امر باعث محدود شدن تعداد  نشده 
گردشگران و به دنبال آن کاهش رونق آن شده
915 ... 096

سالم قابل توجه شهردار محترم .بایستی خدمت 
شما عرض کنم واقعا هم برای شما هم مجموعه 
مردم  از  مختلف  عناوین  به  فقط  متاسفیم  شما 
پول می گیرید .اون وقت برای یک کاری ازجمله 
که   15 فهمیده  شهید  خیابان  نابسامان  اوضاع 
با  بار  چندین  و...  اشغال  دفن  محل  شده  واقعا 
شهرداری تماس  می گیریم فقط عنوان داشتند 
خیابان  این  مگر  ؟  تا کی  میرسن  .خدمت  باشد 
واقعا  اگر  ؟  نیست  شهری  خدمات  محدوده  در 
عوض  در  جمع  را  خیابان  تابلو  هست  اینطوری 
باید  ماندیم  .ما  کنید  نصب  را  ۀشغالی  تپه  تابلو 

چکار کنیم چرا هیچ کسی پاسخگو نیست ؟ 
0915...023
 سالم.درپاسخ دوست عزیزی که فرمودن  ٤ ماهه
ماهیانه 50 هزارتومان  موبایلش  که روی قبض 
بابت خدمات مبتنی بر  محتوا  ازش اخذ میشه 
میخاستم بگم خوش به حالت از من دوازده ماه 
اخذ کردن نمیدونم به کی باید شکایت کنم اگه 
که هی  نیست  دلیل  بگو؟بی  بمن هم  فهمیدی 
انصراف  کاغذی  قبض  گرفتن  از  میدن  پیامک 
بدین که هر چی خواستن بگیرن و مردم متوجه 

نشن ! حاال که بگیر بگیر چرا اونا نگیرن !!
0915....357

باسالم محل پیاده روی بلوار پیامبراعظم به سمت 
یا  بگویید  مسئوالن  به  رو  آزاد  دانشگاه  میدان 
دوربین وسط بلوار نصب کنند یا نظارت برسرعت 
کنند  برخورد  جدیت  با  و  باشند  داشته  خودروها 
 چون از ترس سرعت این خودروهای دیوانه وار

جرأت پیاده روی نداریم واگرهم برویم باوحشت 
وترس واسترس باید باشیم. 

0937...167
سالم به مدیران بفرمایید در روزهای عید سری 
به جان برکفان مرزبانی بزنند . زحمت کش تر و 

مخلص تر از مرزبان ندیده ام.
0915....0٤2

اسم شهر بیرجند عوض شد لطفا دیگر به بیرجند 
 نگوئید شهر کاج ها بفرمائید شهر بنرها ؛ الحمد ا...

هم کاسبی خوبی برای شهرداری است هم نمای 
شهری را هماهنگ می کند با بنرهای رنگ به 
آقای   . سردشون  و  سخت  های  سازه  و  رنگ 
شهردار لطفا اگه قرار پول تبلیغات از مردم بگیری 

حداقل چند جایگاه مناسب ایجاد کن
930 ... 207

سالم خواستم از مخابرات بپرسم امکان این هست 
که برخی صفحات مجازی و کانال های استان را 
برای افراد خارج از استان فیلتر کرد که نبینند ؟ به 
خدا خجالت می کشیم بگوئیم اینها هم استانی ما 
 هستند و اصال بعضی وقت ها خجالت می کشیم
 بگوئیم اینها اسمشان انسان است . باور کنید یک
 زمانی می گفتند کانال های مستهجن را فیلتر کنند
 االن باید کانال های ... را فیلتر کرد . باور کنید

بس که فحش و فحش کاری و توهین و دروغ و امثال 
 هم در این فضای مجازی به راحتی تبادل می شود 
تبدیل  هیوال  به  بعدی  نسل  ترسد  می  انسان 
شوند . آقایان بزرگواری که به هر چیزی واکنش 
نشان می دهید اخالق اسالمی ، ادب ، صداقت ، 
حرمت انسان ها و اصال زیر پا گذاشتن انسانیت 
جامعه بنویس  جان  آوا  ؟  ندارد  واکنش   ارزش 
به اصطالح فرهنگی ما به کدام سمت می رود ؟

 ارسالی به تلگرام آوا
مسئوالنی که دنبال شادی مردم هستند چرا وضعیت 
 بند دره و فضا سازی آن را پیگیری نمی کنند؟

یا به میراث فرهنگی فشار بیاورندتا اقدامی نماید! و 
 یا در جهت واگذاری به بخش خصوصی و نظارت

پاک  هوای  در  رفاهی  امکانات  ایجاد  و  صحیح 
کوهستان فکری کنند.

0915....263
سالم در روزنامه تون از رئیس جمهور اسبق آقای 
خاتمی نوشته بودین که از سایت دیگه ای گرفته 
شده بود در صورتی اظهار نظرهای سایت خالف 
شدیدا  ایشان  دفتر  توسط  و  بود  کذب  و  واقع 
تکذیب شده لذا الزم است تکذیبیه مطلب را در 

روزنامه تون درج نمائید.
915...019
چندروز پیش یه نیسان زد به ماشینم تو خیابون.  
نگه داشتم و به 110 زنگ زدم. بمحض متوجه 
رفتم  کالنتری  از  بعد   . کرد  فرار  به  اقدام  شدن 
از  فرار  فرمودند  ازش.قاضی  گرفتم  فیلم  دادگاه. 
صحنه جرم، جرم نیست. این شد جواب من واقعا؟ 
دست مریزاد به دادگستری و نیروی انتظامی. باید 

فرار کرد پس از این به بعد . 
915...092

بنده از همه مسئوالن درخواست می کنم علی رغم 
اینکه بعضی از دوستان انقالبی ناخود آگاه  آتش 
 تهیه مظلوم نمایی را به جناح دولتی ها می دهند

که  نیست  کشورداری  درست  روش  این  ولی   
درطی این چهار سال گذشته به همان میزانی که 
کارهای عمرانی جامعه ) حتی مثأل با گشایش بر 
جام بی فرجام ( تعطیل کامل بوده متقابالسخت 
سازندگی  در  استان  محترم  مدیران  گیری 
شود می  اعمال  شدت  نهایت  در  امور   مردمی 

آیا درسالیان قبل که مردم رأسا به بانک کشاورزی 
خدا کردند  مراجعه می  وام  دریافت  برای   و جهاد 

وکیلی در طول سال چند مورد گزارش مربوط به 
تجاوز به اراضی مردم و اراضی ملی گزارش شده 
که اکنون اگر روستایی بخواهد خانه خرش را دومتر 
افزایش دهد باید  تمام طویله را GPS بزند؟ بخدا 
شما مردم را حریص تر و زمین خوارتر کرده اید !!! 
البته این کارها برای جلوگیری از چرت قیلوله ناشی 
از شب بیداری بازی کلش ملش موبایلی خوب و 

ایده آل است چون آدم بیکار جادوگر می شود .
0915....163

شهرداری محترم لطفا نسبت به کاشت درخت و یا 
 شمشاد و یا گل و هر سبزه ای که صالح می دانید 
درکنار پیاده روهای سه راه اسدی ومیدان شهید 

راستگو مقدم اقدام فرمایید
915 ... 015

را  باقران توسط دولت  افتتاح سیمان  خلف وعده 
وعده  اصولگرا  نماینده  هم  نکنید  سیاسی  لطفا 
شما  و  طلب  اصالح  دولت  هم  اند  داده  دروغین 

فقط یاد گرفته اید به دولت گیر بدهید 
915 ... 898

شرکت مخابرات استان

در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما مورخ 
95/12/8 به اطالع می رساند در خصوص هزینه 
اعمال شده بر روی قبض تلفن همراه بابت خدمات 
مبتنی بر محتوا ، از مشترک محترم تقاضا می شود 
خراسان  مخابرات  عمومی  روابط  با  تماس  ضمن 
را  خود  تلفن  شماره   32٤٤7777-2021 جنوبی 

اعالم نموده تا پیگیری الزم صورت پذیرد.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

معدن   371 بودن  دارا  با  جنوبی  خراسان 
یکی  معدنی  ماده   39 از  بیش  تنوع  و  فعال 
از قطب های معدنی کشور به شمار می رود.

این استان را می توان به دلیل قرارگیری در 
موقعیت خاص زمین شناسی، بهشت معادن 

شرق کشور نامید.
ارزشمندی  و  متنوع  -آلبوم  مهر  خبرگزاری 
شامل  تزئینی  سنگ های  انواع  از 
مجموعه  و  مرمر  گرانیت،مرمریت،تراورتن 
کانی های  از  نظیری  کم  کانی های 
در  هونتیت   ، آزبست   ، کرومیت،منیزیت 
کنار ذخایر فلزی مس ، طال ، سرب ، قلع و 
تنگستن ... و خاکهای صنعتی ارزش منطقه 

را به وضوح نشان می دهد.
جنوبی  خراسان  معدن  و  بخش صنعت  اما  
مشکالتی را دارد که سال ها است پ بسیاری 
هم  برگزاری  قالب  در  اقتصادی  فعاالن  از 
 اندیشی، مصاحبه با رسانه ها و گفت و گو های

 اختصاصی با مسئوالن مربوطه خواستار رفع 
ریشه ای مشکالت خود هستند.

مشکالتی که از بی احترامی برخی مسئوالن 
دولتی نسبت به بخش خصوصی شروع و به 
نبود بازار فروش برای تولیدات بومی استان 
مسئوالن  تاکیدات  رغم  می شود.علی  ختم 
اینکه  بر  مبنی  دولتی  های  دستگاه  و 
بخش  به  کشاورزی  بخش  از  استان  درآمد 
از  حمایتی  هیچ  بدهد،  شاخه  تغییر  صنعتی 
نمی شود  اقتصادی  فعاالن  و  صنعتگران 
از  بسیاری  که  است  تعجب  جای  بسی  و 
بیمه  گزاف،  های  مالیات  از  اعم  مشکالت 
نهادهای  همین  جانب  از  افزوده  ارزش  و 
دولتی بر این بخش تحمیل می شود. فعاالن 
و  صنعت  کمیسیون  در  بار  این  بخش  این 
معدن اتاق بازرگانی بیرجند رنج هایشان را 
از  گره  شاید  تا  کردند  بازگو  یکدیگر  برای 
کار شگوده شود و یا اندکی از سنگینی کوله 

بارشان نیز کاسته شود.

کانال بازار فروش تولیدات
 واحدهای صنعتی ایجاد شود

بیان  با  معدنی  شرکتهای  از  یکی  نماینده 
فعاالن  مشکالت  از  برخی  ریشه  اینکه 
اقتصادی عدم آگاهی آن ها است، گفت: کار 

صنعتی نیازمند آگاهی است.
نرگس خاتمی با بیان اینکه همچنین باید در 
کنار کارگاه های آموزشی کانالی برای بازار و 
فروش واحدهای صنعتی داشته باشیم، افزود: 
هم  و  تولید  دغدغه  هم  نباید  کننده  تولید 

ایجاد بازار فروش را داشته باشد.
صادرات  بازار  در  رقابت  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است،  محصوالت  کیفیت  نیازمند 
همچنین باید قیمت رقابتی نیز در محصوالت 

خود داشته باشیم.
به  پنج سال  که  این مطلب  بیان  با  خاتمی 
خاطرنشان  دارم،  فعالیت  صادرکننده  عنوان 
ارزش  برای  را  زیادی  مبلغ  ساالنه  کرد: 
دارایی  به   ، شده  خریداری  مواد  افزوده 
پرداخت و هنوز نتوانستیم چیزی را استرداد 

کنیم.
قانونی است که می تواند  اگر  ادامه داد:  وی 
صادرکننده  برای  را  افزوده  ارزش  مبلغ 

برگشت دهند، این امر را انجام دهند.

قوانین چوب الی چرخ تولید 
و صنعت نگذارند

ادامه  در  نیز  صنعتی  شرکت  یک  نماینده 
بیان کرد: مشکالت بنگاه های اقتصادی به 
سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  دوقسمت 

تقسیم می شود.

در  اقتصادی  فعاالن  اصلی  مشکل 
بخش قوانین است و اگر چوب الی 
نشود،  گذاشته  و صنعت  تولید  چرخ 
به اهدافی که در سطح کالن مد نظر 

تمام مسئوالن است، می رسیم
مشکالت  اینکه  بیان  با  نژاد  مزگی  رضا 

تولید،  های  سیاست  به  سازمانی  درون 
بر  اولیه  مواد  تامین  و  بازاریابی  فروش، 
تعیین  با  مشکالت  این  گفت:  می گردد، 
متخصص  نیروی  تامین  و  فروش  بازارهای 

و بکارگیری سیاست قابل رفع است.
اصلی  مشکل  که  مطلب  این  بیان  با  وی 
است،  قوانین  بخش  در  اقتصادی  فعاالن 
صنعت  و  تولید  چرخ  الی  چوب  اگر  گفت: 
سطح  در  که  اهدافی  به  نشود،  گذاشته 
کشوری  مسئوالن  تمام  نظر  مد  کالن 
برخی  داد:  ادامه  نژاد  می رسیم.مزگی  است، 
نیز  بازدارنده و برخی دیگر  از قوانین حاکم، 
که  است  میزان  یک  به  مناطق  تمام  برای 
وصول  کرد:  بیان  شوند.وی  بازنگری  باید 
مطالبات دستگاه ها بدون اطالع و هماهنگی 
فعال اقتصادی است و در بازدیدها از فعاالن 

نیز سوالی نمی شود.
قانون  مجری  گاهی  داد:  ادامه  نژاد  مزگی 
نمی شود و می گوید  متوجه  را  اصل موضوع 
را  مالیاتی  درآمد  که  دارم  ذاتی  وظیفه  من 

برای دولت وصول کنم.
وی اظهار کرد: همه استان ها مشکل مالیات 
را دارند و این مشکالت ناشی از این است که 
مجری و ممیز از دستورالعمل سردرنمی آورد.

مزگی نژاد بیان کرد: نباید فعاالن اقتصادی 
را مقصر همه مشکالت بدانیم چرا که مجری 

قانون هم در مورد قوانین اشتباه می کند.

استان در فرهنگ اقتصادی
 ضعیف است

بیان  با  دیگر  صنعتی  شرکت  یک  نماینده 
کسی  بر  اقتصادی  فعاالن  مشکالت  اینکه 
خانه صنعت  متاسفانه  نیست، گفت:  پوشیده 
و معدن در استان نداریم و انجمن ها باید آن 

را تشکیل دهند.
باید  اینکه  بر  تاکید  با  یوسفی  رضا  محمود 

انجمن ها پای کار بیایند، اظهار کرد: متاسفانه 
روحیه ضعیف، ناامید و انگیزه پایین در صنایع 

جاری است.
وی خواستار اقدامی بنیادی در رفع مشکالت 
نشود  انجام  بنیادی  کار  تا  افزود:  و  شد 
این  نکند،  تغییر  نیز  ناامیدی  فرهنگ  و 

مشکالت حل نمی شود.
یوسفی با بیان اینکه باید این فرهنگ نهادینه 

افزود:  دارد،  حلی  راه  مشکلی  هر  که  شود 
و  هستند  نگران  مشکالتشان  ابراز  از  برخی 

از پیگیری آن نیز ترس دارند.
فرهنگ  در  جنوبی  خراسان  داد:  ادامه  وی 
این  که  زمانی  تا  و  است  ضعیف  اقتصادی 
فرهنگ درست نشود، مشکلی حل نمی شود.

جای خالی تکریم سرمایه گذار

بخش  در  اقتصادی  فعاالن  از  دیگر  یکی 
معدن خراسان جنوبی با بیان اینکه بیش از 
پنج سال است که در خراسان جنوبی فعالیت 
می کنم، اظهار کرد: من کارافرین نمونه بودم 

اما این استان من را پیر کرد.
از  کشور  اعتالی  اینکه  بیان  با  کار  صاحب 
قدم  اولین  در  باید  افزود:  است،  ما  اهداف 
اقتصادی،  فعاالن  راستای رفع مشکالت  در 
به  که  شود  گذاشته  کارمندان  برای  توری 
با  را  آن ها  برخورد  و  بروند  شهرها  دیگر 
بعضی  اینکه  بیان  با  ببینند.وی  رجوع  ارباب 
از برخوردها در خراسان جنوبی با صنعتگران 
بدانند  باید  مسئوالن  برخی  گفت:  است،  بد 
که  استانی  در  گر  صنعت  یک  ارزش  که 

کشاورزی و دامداری ندارد، باال است.
تمامی  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
مشکالت فعاالن اقتصادی با یک مشاور حل 

نمی شود و نیازمند توجه ویژه ای است.

پای دستگاه های دولتی به
جلسات بخش خصوصی باز شود

اتاق  معدن  و  رئیس کمیسیون صنعت  نائب 
به مشکالت پیش  اشاره  با  بیرجند  بازرگانی 
جنوبی  خراسان  در  اقتصادی  فعاالن  روی 
و  بوده  زیاد  حوزه  این  مشکالت  کرد:  بیان 

باید برای حل آن ها، چاره اندیشی کنیم.
براینکه  تاکید  با  زاده  صباغ  رضا  محمد 

قوی  انسجامی  دارای  باید  بازرگانی  اتاق 
و  جلسات  در  باید  همچنین  افزود:  باشد، 
اندیشی و بررسی اظهار  با هم  کمیسیون ها 
موانع  رفع  برای  هایی  حل  راه  به  نظرها 

تولید برسیم.
وی با بیان اینکه مشکالت فعاالن اقتصادی 
در جلسات مخلتف مطرح می شود اماحل این 
مشکالت به جایی نرسیده است، گفت: باید 

دستگاه های نظارتی در این جلسات دعوت 
اظهارنظرها  و  مشکالت  شنونده  تا  شوند 
مشکالت  حل  راه  ارائه  زاده  باشند.صباغ 
کمیسیون  برگزاری  اهداف  مهم ترین  از  را 
وافزود:  دانست  بیرجند  بازرگانی  اتاق  های 
نسبت  اعضا،  های  ایده  از  استفاده  با  باید 
کنیم.وی  گیری  تصمیم  مشکالت  رفع  به 
راستای  در  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با 
مالیاتی  و  اجتماعی  تأمین  مشکالت  رفع 
از  اعظمی  بخش  گفت:  اقتصادی  فعاالن 
مشکالت بنگاه های اقتصادی در این است 
تأمین  مالیات و  اسناد در  تنظیم  که درنحوه 
اجتماعی آگاهی ندارند.نائب رئیس کمیسیون 
و  کسب  محیط  و   ٤٤ اصل  معدن  صنعت، 
این  در  داد:  ادامه  بیرجند  بازرگانی  اتاق  کار 
راستا کارگاه آموزشی برای فعاالن اقتصادی 
ها  ان  سواالت  و  مشکالت  که  شده  ایجاد 
برطرف شود.وی ادامه داد: همچنین با وکیل 
یک  ای  هفته  تا  کرده ایم  صحبت  حقوقی 
های  مشاوره  و  یابند  حضور  اتاق  در  جلسه 
حقوقی بدهند.صباغ زاده با اشاره به مشکل 
بازار فروش تولید کنندگان، اظهار کرد: باید  
ایجاد  سامانه های  فروش محصوالت  برای 
را  آن  داشت  مطلوبی  خروجی  اگر  و  کنیم 

گسترش دهیم.

دولت وظایف نظارتی خود 
را در راستای جلوگیری از فساد 

توسعه دهد

بیان  با  جنوبی  خراسان  معدن  خانه  رئیس 
اینکه مسائل و مشکالت زیادی پیش روی 
فعاالن اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: کم 
برای  اقتصادی  فعاالن  از  برخی  استقبالی 
رفع  های  کمیسیون  و  جلسات  در  حضور 

مشکالتشان باید پیگیری شود.
به  می خواهیم  اگر  داد:  ادامه  باقری  علیرضا 

آرمان هایی حمایت از تولیدات جامعه عمل 
باید دولت وظایف نظارتی خود را  بپوشانیم، 
این  از  بیش  فساد  از  جلوگیری  راستای  در 
توسعه دهد.وی با بیان اینکه باید برای حفظ 
این  اظهار کرد:  رقابتی تالش کنیم،  فضای 
در حالی است که دولت هم از طریق خودش 
و هم از طریق بخش عمومی به حوزه رقابت 
بخش  کرد:  بیان  می کند.باقری  پیدا  ورود 

خصوصی بسیار کوچک بوده و برای پیشرفت 
در برنامه هایش نیاز به مجوزهایی دارد که 
از دولت بزرگ و ابرقدرت صادر می شود و در 

این راستا به مشکالتی برمی خورد.
بخش  درونی  مسائل  اینکه  بیان  با  وی 
خصوصی مازاد بر مسائل دولتی است، گفت: 
بخش خصوصی نباید برای رفع مشکالتش 
در  مستمر  حضور  با  و  کند  دریغ  تالشی  از 
سرمایه  حفظ  برای  خود  حقوقی  جلسات 

گذاری را مطالبه کند.

شورای عالی معادن 
درمناطق معدنی استان ایجاد شود

مسئوالن  دیدگاه  باید  اینکه  بیان  با  باقری 
اظهار  به خود عوض کنیم،  را نسبت  دولتی 
رو،  پیش  مشکالت  رفع  در  دوم  قدم  کرد: 
به  اشاره  با  است.وی  خودمان  بازنگری 
توجیهی  و  آموزشی  های  کارگاه  برگزاری 
در  کارگاه  این  کرد:  بیان  اقتصادی،  فعاالن 
مفید  بسیار  آن ها  مشکالت  از  برخی  رفع 

خواهد بود.
بیان  جنوبی  خراسان  معدن  خانه  رئیس 
و  جلسات  در  مشاوره  وجود  همچنین  کرد: 

کمیسیون ها بسیار حائز اهمیت است.
باقری با اشاره به نظارت دستگاه های دولتی 
ممیزی ها  کرد:  بیان  خصوصی  بخش  از 
واحد  پنجره  در  دولت  نظارتی  وظایف  و  
صورت گیرد.وی خواستار ایجاد شورای عالی 
معادن درمناطق معدنی شد و افزود: این شورا 
حل  منطقه  در  را  مشکالت  برخی  می تواند 
سال   18 که  جنوبی  خراسان  استان  کند. 
خشکسالی را تجربه کرده است اکنون راهی 
جز توجه به اقتصاد در بخش معدن ندارد و 
و  گذاری  سرمایه  از  حمایت  حوزه  در  باید 
عملیاتی  و  ویژه  نگاه  زیرساخت ها  فراهم  

صورت گیرد.

فعاالن بخش معدن رنج هایی را یدک می کشند که همواره مورد غفلت مسئوالن قرار گرفته است

بخش معدن به عنوان گنج خفته شناخته و شورای معادن تشکیل شود

گنج خفته و رنج های ناگفته فعاالن اقتصادی

سرانه آبرسانی سیار به روستاییان استان افزایش می یابد

مهر-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان از افزایش سرانه آبرسانی سیار برای روستاییان تا پایان سال جاری 
خبر داد.بسکابادی اظهار کرد: در حال حاضر ٤23 روستای اسان به وسیله تانکر سیار آبرسانی می شوند.وی، سرانه آبرسانی 

سیار هر روستا را  15 لیتر عنوان کرد و گفت: تالش می شود که تا پایان سال این سرانه به 20 لیتر افزایش پیدا کند.
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آغاز ثبت نام پذیرش دانشجو در دانشگاه قرآن و حدیث

 
ایسنا- قائم مقام دانشگاه قرآن و حدیث، گفت: این دانشگاه از میان برادران و خواهران طلبه واجد شرایط از طریق آزمون برای تحصیل در دوره حضوری مقطع کارشناسی ارشد و 
دکترا دانشجو می پذیرد. حجت االسالم عبدالهادی مسعودی افزود: ثبت نام دانشگاه قرآن و حدیث تا 25 فروردین 96 ادامه دارد و متقاضیان تحصیل در این دانشگاه باید مدرک 
سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی را از دانشگاه های معتبر کشور داشته باشند. پذیرفته شدگان آزمون در مراکز قم، اصفهان، مشهد و شعبه پردیس ری به تحصیل خواهند پرداخت. چهارشنبه *11 اسفند 1395 * شماره 3736

مهر- سرزمین خراسان جنوبی در طول تاریخ هزاران ساله 
خود بستر افتخارات فراوانی بوده است که آن هم به علت 
قابلیت های بی نظیر این خطه می باشد. ناحیه ای که امروزه 
بیرجند جزء کوچکی از آن را تشکیل می دهد و همزمان با 
سیر تاریخ نسبتاً پرفراز و نشیب خود، این قصه کوچک را نیز 
همراه کشیده است، قهستان نام دارد. قهستان ناحیه ای نسبتًا 
کوهستانی و ناهموار بوده است که به دلیل شرایط جغرافیایی 
و موقعیت مکانی اش در معرض حوادث و جریانات مختلف 
قرار گرفته، به خصوص در مسیر حوادث پس از ظهور اسالم 
نقش نسبتاً مهمی داشته است. کتیبه کال جنگال نشان 

دهنده اهمیت منطقه است.  

 ۸۰۰ اثر تاریخی ملی 
پذیرای گردشگران نوروزی

فراوان  نعمت های  با طبیعت  گرم و   خراسان جنوبی 
عطر  با  همراه  و صمیمی  مهربان  مردمی  با  و  خاص  و 
میهن  نقطه  شرقی ترین  در  زعفران  گل های  جانبخش 
عزیزمان قرار گرفته است. دامن پر مهر این استان همچون 
مادری مهربان پرورش دهنده علما، فضال و عرفای بسیار 
گران مایه است.  مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره 
به قابلیت های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی بیان 
آبگرم  باغستان-  بیرجند؛   شهرستان  در  دره  بند  کرد:  
فردوس،  شهر تون در فردوس؛  مصعبی کریمو در سرایان؛   
بوذرجمهر قاینی؛ روستای خرو و نیاز در شهرستان طبس 
از جمله مناطق گردشگری طبیعی استان است. وی افزود: 
همچنین   افین قاین؛ ماخونیک سربیشه، چنشت، فورگ 
زیبای هدف گردشگری در  از روستاهای  درمیان و خور 
استان هستند.  وی مجتمع آبدرمانی آبگرم لوت؛  آب ترش 
مناطق گردشگری کویرنوردی  فردوس،  آبگرم  سربیشه؛ 

قلعه  و سه  بشرویه  زیرکوه،  آباد  نهبندان، همت  دهسلم 
سرایان را از نمونه هایی دیگر مناطق دیدنی و گردشگری 

استان خراسان جنوبی برشمرد.

جاذبه های تاریخی خراسان جنوبی

ارگ کاله فرنگی به عنوان دارالحکومه محل حکمرانی 
امیرمعصوم خان بوده که در اواخردوره زندیه احداث شده 
است.  این بنا در مرکز شهر بیرجند در خیابان مطهری برای 

بازدید مسافران نوروزی آماده سازی شده است.
  قلعه بیرجند نیز در میدان امام حسین )ع( بیرجند واقع 

شده که دارای دو در ورودی در اضالع شمال و غربی است، 
مساحت آن حـدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع می باشد.

در میان قلعه های تاریخی خراسان جنوبی، قلعه فورگ نه 
تنها یکی از زیباترین قالع منطقه به شمار می رود، بلکه در 
نوع خود از لحاظ جایگاه قرار گیری و ساختار معماری، یکی 

از منحصربفردترین قلعه های تاریخی ایران است.
  قلعه شاه دزد )شاهدژ( نهبندان با قدمتی ۱۵۰۰ سال 
است  کشور  شرق  مخروبه  سنگی  شهر  بزرگ ترین  و 
از  و  ساسانی  دوران  به  مربوط  آن  پیشینه  و  قدمت  که 
قلعه های اسماعیلیه در قهستان می باشد.  در میان آثار 
نگاه  همه  از  بیش  اکبریه  وعمارت  باغ  بیرجند  تاریخی 

تا  را به سوی خود جلب می کند  بیننده ای  پرسشگرهر 
انسان را بی اختیار وادار به مدح و ستایش طراح و معمار 

بنای عظیم و باغ باشکوه اکبریه نماید.
   مجموعه باغ و عمارت رحیم آباد در شهر بیرجند و در 
روستایی با همین نام واقع شده است. مجموعه باغ و عمارت 
شوکت آباد در فاصله پنج کیلومتری جنوب شرقی بیرجند و 

در روستای شوکت آباد واقع شده است.

رد پای حیوانات عظیم جثه ۵۰ میلیون سال 
قبل در غار جنگال

ردپای حیوانات عظیم جثه که به ۵۰ میلیون سال قبل 
برمی گردد و سنگ نگاره های کاخ جنگال از جاذبه های 
مهم گردشگری شهرستان خوسف در   خراسان جنوبی 
است که در دوره چهارم کاوش های باستان شناسی در 

منطقه مود و در روستای رچ کشف است.

مسیرهای دسترسی به خراسان جنوبی

برای گشت و گذار در  خراسان جنوبی می توانید خود را 
از مشهد و سمنان به مرکز استان برسانید.

 خودروی شخصی: از مشهد تا بیرجند ۴۸۰ کیلومتر راه 
می باشد که شش ساعتی در راه خواهید بود و بعد از تربت 
حیدریه، گناباد و قائن به بیرجند می رسید. یک مسیر دیگر 
هم برای رسیدن دارید، می توانید از سمت سمنان بروید 
که در این صورت باید شهرهای دامغان، معلمان، جندق، و 
طبس را پشت سر بگذارید.  می توانید با اتوبوس یا تاکسی 
از مشهد تا بیرجند برسید، اگر با اتوبوس قصد سفر دارید، 
می توانید به پایانه مسافربری شهرتان مراجعه و یک سفر 

کویری با اتوبوس را تجربه کنید.

تجربه بهار رویایی در قلب کویر ایران؛

 سفربه تاریخ ۵۰ میلیون ساله زمین، در خراسان جنوبی 

کاریکاتور پخت غلور در پلیس راه بیرجند-قاین.  احمد نصرآبادیگرانی و خرید شب عید- جواد طریقی اکبرپور قاب عکس فاصله ایمنی را با خودروها رعایت کنیم.

برترین ها

اصغر فرهادی به تاریخ پیوست

نهمین  و  هشتاد  در  فرهادی  اصغر  تابناک- 
اسکار، دومین جایزه  اهدای جوایز  دوره مراسم 
دست  به  »فروشنده«  فیلم  با  بار  این  را  اسکار 
آورد تا نامش در کنار معدود کارگردان هایی که 
این جایزه را دو بار دریافت کرده اند نظیر فلینی 
و برگمان در تاریخ ثبت شود. با این حال شگفتی 
بار  نخستین  برای  که  خورد  رقم  زمانی  اصلی 
فیلم  بهترین  جایزه  برنده  نام  اسکار،  تاریخ  در 
اسکار اشتباه خوانده شد و یک موقعیت عجیب 
رقم خورد. هشتاد و نهمین دوره مراسم اهدای 
از  ایران  سینمای  مخاطبان  برای  اسکار  جوایز 
پیشین  های  دوره  به  نسبت  دوچندانی  اهمیت 
کارگردان  فرهادی  اصغر  بود، چرا که  برخوردار 
فیلم سینمایی »فروشنده« بار دیگر برای جایزه 
رقابت  زبان  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  اسکار 
سختی را پیش رو داشت و در نهایت نیز در این 
کارزار مقابل رقیب سرسختی چون تونی اردمان 

به برتری فوق العاده ای رسید. 
اسکار  جوایز  بیشتر  لند  دیگر الال  از سویی   
را به خود اختصاص داد و چنین تصور می شد 
تعلق  فیلم  این  به  نیز  فیلم  بهترین  جایزه  که 
جایزه  دریافت  برای  نیز  فیلم  عوامل  و  دارد 
باره  به یک  اما  بودند  روی صحنه حاضر شده 
مشخص شد اشتباهی رخ داده و این جایزه به 

است. گرفته  تعلق  مهتاب  فیلم 

داده نما، آوای خراسان جنوبی

یادداشت

خانواده، مزیت رقابتی 
جمهوری اسالمی ایران

* جاللی

نهاد های  و  بخش ها  از  انسانی،  جامعه ی 
مختلفی تشکیل شده است، با توجه به ارتباطی 
که همه ی این بخش ها با یکدیگر دارند، اما باید 
تاثیرگذاری همه ی  در نظر داشت که اهمیت و 
یکسان  ملت  یک  اجتماعی  زندگی  در  آن ها 
نیست. به عبارت دیگر جامعه ی انسانی تشکیل 
بیشتر  اهمیت  دارای  اجتماعی  نهادهای  از  شده 
است. حال اگر بخواهیم این بخش ها را از حیث 
اهمیت بررسی نمائیم، بی شک نهاد خانواده را 
تاثیرگذار ترین بخش  باید به عنوان مهم  ترین و 
جامعه ی انسانی در نظر گرفت و به  همان اندازه 

به آن توجه نمود.
 ابالغ سیاست های کلی خانواده از سوی رهبر 
انقالب در تاریخ )۱۳۹۵/۰۶/۱۳( نیز با تاکید بر 

اهمیت و تاثیرگذاری این نهاد اجتماعی است.
خانواده  نام  به  پدیده ای  از  که  هنگامی 
یک  با  سخن ها  همواره  می شود،  صحبت 
اینکه  آن  و  می  گردد  آغاز  کلیشه ای  جمله ی 
این  که  نکته  این  اما  است«.  مقدس  »خانواده 
در  چگونه  و  می گیرد  نشئت  کجا  از  تقدس 
است.  مانده  مسکوت  می یابد،  تسری  جامعه 
حیثیت  از  برآمده  تقدس  این  می رسد  نظر  به 
که  است  اولویت بندی ای  و  اثربخشی  میزان  و 
آینده ی هر جامعه ای دارد و میزان  خانواده در 
سلول  به عنوان  نه  سیاست گذاران  که  توجهی 
و  ابتدا  در  مأخذ  و  مبدأ  به عنوان  بلکه  بنیادی، 

انتهای چرخه ی پیشرفت، به آن دارند.
خانواده  کلی  سیاست های  ابالغ  بی تردید 
است  تأکیدی  دیگر  بار  انقالب  رهبر  توسط 
برای  نظام  عناصر  تمامی  همگرایی  لزوم  بر 
سایه ی  در  تا  خانواده محور  رویکرد  یک  اتخاذ 
ثمر  به  اسالمی  انقالب  گفتمان  حاکمیت  آن، 
اسالمی  انقالب  رقابتی  مزیت  خانواده  بنشیند. 
شرق  سوسیالیسم  و  غرب  اومانیسم  برابر  در 
هوشمندانه  رهبری  معظم  مقام  اینکه  و  است 
خانواده  در ظرف  را  مرد  و  زن  ماده  شانزده  در 
نشانده و بر نقش های خانوادگی تأکید کرده اند، 

ناشی از همین توجه است.
رهبر  تأکید  مورد  که  خانواده محوری  گفتمان 
پیشرفت  ارکان  تمامی  یعنی  است،  انقالب 
مبتنی بر ارتقای خانواده استوار شود و خانواده ی 
اسالمی نه در شکل فروشگاهی و نمادین یک 
زن و یک مرد و دو فرزند، بلکه به فراگیری امت 
اسالمی که همسایه و هم سفره و همکار را نیز 

دربرمی گیرد، تشکیل شود.
در  تفاهم  عدم  و  واحد  اندیشه های  فقدان 
اجرایی،  ساختارهای  نبود  و  خانواده  مبانی 
اجتماعی،  اقتصادی،  مشکالت  از  بسیاری  مبدأ 
فرهنگی، محیط زیستی و غیره است. در حوزه ی 
سیاست های خانواده در زمینه ی اهداف مطلوب 
می رسد  نظر  به  رویکرد،  و  عملکرد  نوع  و 
درحالی که  و  نیست  حاصل  اجماع  حداقل  حتی 
تمامی  می دهند،  نشان  را  ماه  خط مشی ها 
شکل  سبابه  انگشت  پیرامون  بحث وجدل ها 
می گیرد. مبانی فکری در حوزه ی خانواده باید با 
بحث وجدل متوازن، همدلی و همفکری، احترام 
و ادب و شنیدن و اولویت دادن به مصالح کشور 
برای  آن،  از  پس  و  شود  تنظیم  آن  آینده ی  و 
بنا  ساخت.  ساختار  باید  آن ها،  کردن  عملیاتی 
که  است  خطیری  بسیار  کار  ساختار  این  کردن 
با جشنواره و بیانیه و سمینار و برنامه ی رادیویی 

و تلویزیونی به دست نمی آید.
با  آموزشی  اهداف  ناراستی  دیگر  سوی  از 
اهداف  با  توسعه  اهداف  و  اقتصادی  اهداف 
فرهنگی، خانواده را سرگردان و از اولویت خارج 
می کند. به همین دلیل است که شأن نقش های 
و  مهندسی  و  دکترا  مدارک  پرتو  در  خانوادگی 
دیگر  و  می بازد  نقش  مدیرکلی  و  ریاست  مقام 
کسی به مادر بودن و پدر بودن افتخار نمی کند 
تالشی  همسری  لیاقت  نشان  دریافت  برای  و 
اصلی  حلقه ی  به عنوان  ازدواج،  نمی شود.  دیده 
در جدول  امر دست چندمی  به  خانواده،  تشکیل 
و  می رسد  جامعه  و  فرد  اولویت های  و  اهداف 
دولتی  نهادهای  به  والدین  مسئولیت پذیری 
است  خانواده  وانفسا،  این  در  و  می شود  واگذار 

که آسیب پذیر می شود و آسیب می بیند. 
انقالب  گفتمان  تحقق  مبنای  که  خانواده ای 
شده  تبدیل  عشیره  حقیقت  در  است.  اسالمی 
برپایه ی  که  دولتی  لیبرال  نظام  به  است 
مناسبات قدرت و نه تعهدات بومی و فرهنگی، 
پی  در  جمعی  ارتقای  اشتیاق  می کند.  اقدام 
فردیت  و  می بازد  رنگ  فردی  منافع  کسب 

فربه شده در برابر خانواده می ایستد. 
باید این را پذیرفت که وقتی فکرها، اندیشه  ها 
نشوند،  همگرا  خانواده  حوزه ی  در  فلسفه ها  و 
تقسیم بندی ها و چندگانگی های متضاد فکری-
فلسفی ضد پیشرفت عمل خواهند کرد. در این 
میان، معلوم نیست خانواده معلول است یا علت. 
نصیحت  متولیان  هرچقدر  وضعیتی،  چنین  در 
اتفاق خاصی  دهند،  دانشگاهیان هشدار  و  کنند 
راستای  در  سیستم  تازمانی که  افتاد.  نخواهد 
فرد  سرنوشت  و  نکند  عمل  خانواده  ارتقای 
این  واقع  در  نشود،  دیده  خانواده  چارچوب  در 
وضعیت اصالح نخواهد شد. سیستم باید براساس 
تمام  و  کند  کار  مولد  خانواده ی  ساختار  و  ظرف 
تالشش اعتالی فرهنگ خانواده محوری باشد.

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( به اطالع می رساند 
کمیته مددکاری آمادگی دارد همچون سال های گذشته بار دیگر 

با حضور مهربان و سراسر امید بخش تان شادی را به خانواده های 
نیازمند هدیه نماید. چشم انتظار مساعدت شما خواهیم بود.

)تا  95/12/15(هزینه هر سبد غذایی کامل 100/000 تومان
 و بسته حمایتی پوشاک 55/000 تومان می باشد.

شماره کارت بانک ملی: 6۰37991199۵11233
شماره حساب بانک ملی: ۰1۰۵۵43248۰۰3

تعداد 
افراد 
تحت 
پوشش

جمعنیازمندان سادات ایتام 
27508030زن1830زن3450زن
5651495مرد280مرد650مرد

روابط عمومی بین الملل موسسه خیریه حضرت رسول ا...)ص(

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده    09156706538

)ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه(

جلسه مجمع الذاکرین بیرجند
 با حضور ذاکران و مداحان شهرستان بیرجند

زمان: هر هفته چهارشنبه
 از ساعت 18:3۰ الی 2۰

مکان: نمازخانه سازمان تبلیغات
 اسالمی استان

 روبروی درب ورودی پارک توحید

ضمناً حضور عموم برادران و خواهران 
در این جلسه بال مانع است.

روابط عمومی کانون مداحان
 شهرستان بیرجند

سمسـاری صـادق
خرید لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت

09380160779- علی آبادی

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   09159617909- تنگلی

 MDF شرایط پرداخت متنوع- سازنده انواع کابینت فلز و
سجادشهر - بلوار غدیر شرقی - نبش غدیر 4

09153639062 - 09158666560  عباسی

کابینــــت ماندگــار 
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آیه روز  

ولى پيامبر و كسانى كه به او ايمان آورده  اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته  اند و اينانند كه همه خوبيها 
براى آنان است اينان همان رستگارانند. سوره التوبه، آيه 88

حدیث روز  

هر كس عبادات و كارهاى خود را خالصانه براى خدا انجام دهد، خداوند بهترين مصلحت ها و بركات خود 
را براى او تقدير مى نمايد. حضرت زهرا )سالم ا... عليها(

فاطمه اكتفا به نامش نكنيد
نشناخته توصيف مقامش نكنيد

هر كس كه در او محبت زهرا نيست
عالمه اگر هست سالمش نكنيد

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبت ها

نگرش

یک لحظه مکث کن

چرا به حضرت زهرا )س(
 ام ابیها می گویند؟

يكى از القاب حضرت زهرا )س( ام ابيهاست، كه 
در خصوص دليل اين لقب داليلى ذكر شده است.

در خصوص لقب ام ابيها كه به حضرت زهرا)س( 
است.نخست  شده  ذكر  داليلى  شود،  مى  اطالق 
نامگذارى سه چيز دارند: اسم،  اينكه عرب ها در 
لقب و كنيه. اسم مانند فاطمه، لقب مثل زهرا، كنيه 
مانند “ ام ابيها” حضرت فاطمه)س( افزون بر نام، از 
 چندين لقب و كنيه بهره مند است. انتخاب كنيه ها
 ممكن است به جهت خاصى باشد. رمز اين نام 
گذارى ممكن است، براى اظهار محبت باشد، همان 
گونه كه متداول است پدر در اظهار محبت نسبت 
به دخترش مى گويد: مادرم ، و نسبت به پسرش 
مى گويد: بابايم، يعنى پيامبر اكرم)س( جهت اظهار 
بابايت هستى  مادر  تو  فرمود:  به دخترش  محبت 
.ديگر اينكه شايد بدين جهت باشد كه در دوره غربت 
اسالم، حضرت با پدرش رفتارى داشت همانند رفتار 
مادر به فرزند و پيامبر )ص( نيز بسيار به دخترش 

عالقه مند بود، همانند رفتار فرزند نسبت به مادر. 
بوسيد.  مى  را  )س(  فاطمه  دست  )ص(  پيامبر 
او  با  كه  آخرين كسى  رفت  به سفر مى  گاه   هر 
خدا حافظى مى كرد ، حضرت فاطمه )س( بود و در 
بازگشت از سفر نخست از او ديدار مى كرد. حضرت 
زهرا )س( مانند مادرى دلسوز رسول خدا )ص( را 
كرد،  مى  نگهدارى  او  از  گرفت،  مى  آغوش   در 
و  ها  رنج  گذاشت  مى  مرهم  را  هايش  زخم 

دردهايش را كاهش مى داد.

شخصى به يكى از خلفاى دوران خود مراجعه و 
گمارده  كارى  به  او  بارگاه  در  تا  كرد،  درخواست 
شود. خليفه از او پرسيد: قرآن مى دانى؟ او گفت: 
كار  به  از  گفت:  خليفه  نياموخته ام.  و  نمى دانم 
است،  نياموخته  خواندن  قرآن  كه  گماردن كسى 
معذوريم. مرد بازگشت و به اميد دست يافتن به 
مقام مورد عالقه ى خود، به آموختن قرآن پرداخت. 
مدتى گذشت، تا اين كه از بركت خواندن و فهم 
قرآن به مقامى رسيد كه ديگر در دل نه آرزوى 
مقام و منصب داشت و نه تقاضاى مالقات و ديدار 
با خليفه. پس از چندى، خليفه او را ديد و پرسيد: 

»چه شد كه ديگر سراغى از ما نمى گيرى؟«
گرفتم،  ياد  قرآن  »چون  داد:  پاسخ  آزادمرد  آن   
بى نياز  عمل  از  و  خلق  از  كه  شدم  توانگر  چنان 
گشتم«. خليفه پرسيد: »كدام آيه تو را اين گونه 
بى نياز كرد؟« مرد پاسخ داد: هر كس از خدا پروا 
بدارد و حدود الهى را رعايت نمايد، خدا براى بيرون 
شدن او از تنگناها، راهى پديد مى آورد و از جايى 
كه تصور نمى كند، به او روزى مى رساند و نيازهاى 

زندگى اش را برطرف مى سازد«. 
)سوره  طالق، آيات 2 و 3(

شخصيت فاطمه زهرا)س(, در ابعاد گوناگون 
قابل بررسى است.

در هر مرحله از مراحل زندگى وى، اليه ها و 
درسهاى بزرگى نهفته است و با كالبدشكافى و 
موشكافيهاى عميق، مى توان درسهاى بزرگى 

آموخت و بايد هم آموخت.
 سيره علمى، تا به مرحله عمل نرسد و عملى 
سيره  از  نمىآورد.  ببار  چندانى  فايده  نگردد، 
سخن  تربيت،  امر  در  فاطمه)س(،  عملى 
بگوئيم؛ وى را ))بانو و كوثر بيكران(( و ))مادر 
محبت(( معرفى كنيم، ولى خودمان در ميدان 
عمل, بى عارى و بى پروايى بكنيم, آيا چنين 

كارى شايسته است؟
 در اين نوشتار كوتاه، كوشش شد تا بخشى از 
فضايل و سيره عملى و علمى فاطمه زهرا)س( 
در ميدان تربيت، به عنوان مادرى مهربانتر از 
خورشيد و ))مادر محبت(( به عنوان الگو، براى 
مادران بيان گردد. تا ميدانى و دريايى به سوى 

عاشقان گشوده گردد.
و  ها  اليه  از  لبريز  زهرا)س(  فاطمه  زندگى 
لطافت ها است و دسترسى و شناخت عميق 

از تمامى اليه ها و لطافت هاى زندگى معنوى 
وى، براى همه كس مقدور نيست.

كران((  ))بى  بانوى  اين  معنوى  شخصيت 
متشكل از ))بسترهاى معنوى(( بسيارى است 
كه هر كدام از آنها براى يك زندگى معنوى 

و معنادار بكار آيد.
از اين جهت، كوثر بى كران، كاملترين الگويى 
ابعاد گوناگون زندگى،  توان در  است كه مى 
از  يكى  كه  داد،  قرار  مقتداى خويش  را  وى 
))اليه ها و لطافت هاى(( زندگى معنوى وى 
كه بستر معنوى خوبى را براى رشد ربانى و 
معنوى فراهم مى سازد، ))بستر تربيتى(( زندگى 

او است.

فاطمه و ظرافت های تربیت
 در ))سيره عملى و علمى(( زندگى وى، ظرافت ها 

و دقتها موج مى زند.
او مادر است، اما چگونه مادر؟!

مادر امامت است و حسنين در دامن مبارك او 
تربيت يافته اند.

مادرى است كه از راه تكان دادن گهواره، براى 

از طريق  و  تكان مى دهد  را  هميشه جهان 
))الاليى و تاتايى هاى(( حساب شده، جهان و 
 جهانيان را پر از فريادهاى عدالت خواهى مى كند 

و به سمت عدالت پيش مى راند.
تربيت كالمى كودكان، از زمزمه هاى زيباى مادر 
 در قالب ))الاليى(( و ))تاتايى((، آغاز مى شود. 
  از اينجاست كه ظرافتهاى تربيت، رخ مى نمايد

 و يك مادر مسوول را با مشكالت و موانع 
تربيتى مواجه مى سازد.

مادر با زمزمه هاى ))الاليى و تاتايى((، در واقع 
مى خواهد در پاكترين سرزمين وجود كودك 
است  كودك  انسانيت  و  هستى  همان  كه 
آيا در چنين  تصرف كند و تصرف مى كند. 
امر  مادر،  كه  است  بايسته  و  شايسته  حالتى 

تربيت را سبك و سرسرى انگارد؟
آيا زمزمه هاى كالمى مانند الاليى, تاتايى و 
غيره مهم نيست و هر لفظ مهمل و بى معنايى 

كه باشد، اشكال ندارد؟
در اينجا جالب است كه توجه شمار را به يك

فاطمه  تربيت((  ))مادر  به  منسوب  در شعرى 
زهرا)س( آمده جلب مى كنيم:

بند  از  را  باش، حق  پدرت  مانند  جان  حسن 
را  احسان  و  پر فضل  اسارت رهاساز، خدايى 
بپرست، از دشمنان كينه توز دوستى و پيروى 

مكن. 
با  و  است  محبت((  ))مادر  زهرا)س(  فاطمه 
محبت معنادار وى بايد جهان هدايت مى شد.

فاطمه  چون  تربيتى  الگوى  وجود  با  اگر 
با  مسلمان  مادران  از  كثيرى  عده  زهرا)س(، 
مشكل تربيتى مواجه هستند, اين به خاطر آن 
است كه :اوال شناخت و معرفت عميق، نسبت 
به شخصيت الگو ندارند.ثانيا شناخت و تلقى و 
ندارند.ثالثا  تربيت اسالمى  از  برداشت درست 
برخورد و رفتارشان در امر تربيت محبت آميز 
نيست.رابعا بسيارى از مادران و پدران تربيت را 
به عنوان بزرگترين منبع،به حساب نمي آورند.

     نتیجه:
امور تربيتى و ظرافتها و لطافت هاى آن، مقام و 
منزلت مادر و مسوولت پذيرى وى، الگو بودن 
فاطمه زهرا)س( در ))سيره علمى و عملى(( در 

اين نوشتار،مثلث بحث را تشكيل مى دهد.

 امر تربيت، به عنوان بزرگترين منبع و از خدايى ترين 
مسئله اى است كه هر انسان مسوول با آن 
روبرو است و كوتاهى در اين امر تمام هستى 

يك انسان را زير سوال مى برد.
ميدان  در  همه  از  بيش  كه  كسى 
كند  مى  ايفا  نقش  تربيت  و  تعليم 
فردى  اولين  مادر  و  است   مادر 
كند  مى  آغاز  را  تربيتى  كار  كه   است 
رفتار  و  حركات  تمام  جهت  اين  در  و 
لبخند،  الاليى،  و  ها  زمزمه  از  اعم  مادر، 
عميقى  تاثير  باطن،  و  كشيدن،ظاهر  نفس 
مثلث  و  گذارد  مى  او  روح  و  كودك  بر 

شخصيت وى را تشكيل مى دهد.
بكنند و  تربيت كوتاهى  امر  مادران در  اگر 
و  معرفى  مسووليت  بى  مادران  عنوان  به 
در  بدى  عوارض  و  عقوق  گردند،  معروف 
پذيرفته  عذرى  هيچ  و  است  آنها  انتظار 
تواند  مى  آنچه  گفت،  بايد  پايان  نيست.در 
مادران و فرزندانشان را در امر تربيت، بيمه 
رفتار عملى  و  ))سيره  به  كند, عمل كردن 

و علمى(( فاطمه زهرا)س( است وال غير.

عارفانه روز

خدايا تو ميدانى آنچه را كه من نمى دانم 
در دانستن تو آرامشيست و در ندانستن 

من تالطمهاست تو خود با
آرامشت تالطمم را آرام ساز

تمام افكار خود را روى كارى كه داريد انجام 
مى دهيد متمركز كنيد. پرتوهاى خورشيد

 تا متمركز نشوند نمى سوزانند

اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب 
ما مى شد، سعى و عمل ديگر

 معنى نداشت. )موريس مترلينك(

اى واى مادر دست به بازوت گرفتى دوباره 
اى واى مادر درد پهلو گرفتى دوباره 
 اى واى مادر حالتون باز دوباره وخيمه

  اى واى مادر بى تو حيدر تو اين شهر غريبه

452673918
368291574
917458362
726845139
591732846
843916257
639584721
184327695
275169483

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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نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

انواع گچبری های پیش ساخته و دستی 
شامل: اُپن، ستون، گل های برجسته و نور مخفی ، ابزار

نصب بر روی انواع سقف های کاذب، آکاسیف و راویز و ...
با نصب سریع و با صرفه / با 30 سال سابقه کار

09151635431 - 32256300 بهدانی 

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

خشکشویی صدف
شستشوى انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوى انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

ادارى، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پيک رایگان
خيابان آوینی، نبش صدف 6   09155632009- 32340188 مدیریت: فدائی

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثيه
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
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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

واگذاری موبایل فروشی با  کلیه امکانات 
دکور و لوازم جانبی به دلیل تغییر شغل 
واقع در میدان شهدا - روبروی هیئت 

محبان الزهرا)س( با موقعیت عالی 
و قیمت مناسب       09153632045

فروش باغی دارای درختان عناب و انار 
در روستای معصوم آباد خوسف با متراژ 

1300متر دارای یک ساعت آب
 همراه با خانه  فی: 90.000.000 تومان

09358247571

فروش باغی دارای درختان عناب ، انار
 و انگور در روستای معصوم آباد خوسف
 با متراژ 3400 متر دارای 4 ساعت آب
 با محصول ساالنه 50 میلیون تومان 

فی: 290.000.000 تومان 
09358247571

فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

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

09153613243 - شریفی

راننده پایه یک جویای کار در شرکت ها 
یا سازمان های دولتی و خصوصی

09338103945- 09903594577فالحی

به تعدادی راننده آقا با ماشین 
جهت کار در آژانس نیازمندیم.

 09159369072

با مرغوب ترین چرم های تبریز 
تمام دست دوز با چرم گاوی 
سجادشهر، فلکه دوم 
روبروی بانک سپه 
32413754

 09155125536
 نخعی

تولیدی کفش آس

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

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

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200
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پیشکسوت پرسپولیس بستری شد

جهان نیوز- بازیکن سابق پرسپولیس و مربی تیم های ملی در رده های 
پایه که در این فصل هدایت و مدیریت آکادمی فوتبال پرسپولیس را 
بر عهده داشت و تحت هدایت او تیم های پایه روند رو به رشدی را 

طی کردند، دوروز گذشته در بیمارستان آتیه بستری شد.

 پرسپولیس خواهان ملی پوش ایرانجوان شد

مشرق - باشگاه پرسپولیس، ذوب آهن، گسترش فوالد تبریز و 
پیکان تهران در نیم فصل نقل و انتقاالت پیشنهادهای رسمی خود 
را برای جذب مهدی قائدی به باشگاه ایرانجوان بوشهر ارائه کردند 
که در نهایت مسئوالن این باشگاه در این فصل با جدایی قائدی 
مخالفت کردند و قرار است در پایان فصل این بازیکن را به تیم 
لیگ برتری یا حتی یک باشگاه خارجی که پیشنهاد دارد منتقل 
کنند.این بازیکن 18 ساله قرارداد 5 میلیون تومانی به مدت 3 
سال با باشگاه ایرانجوان دارد. این در حالی است که در نیم فصل 
باشگاه های لیگ برتری پیشنهاد 400 میلیون تومانی برای جذب 

این بازیکن به باشگاه ایرانجوان ارائه کرده بودند.

اسماعیلی و علیپور در بین ستاره های جوان
AFC لیگ قهرمانان آسیا از نگاه 

ستاره های  معرفی  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت  ایسنا- 
قهرمانان  لیگ  رقابت های  در  حاضر  تیم های  آینده دار  و  جوان 
اروپا پرداخته است که 3 بازیکن ایرانی نیز در این فهرست به 
چشم می خورد. فرشید اسماعیلی : عضو تیم زیر ۲3 سال ایران 
با  نهایی رسید  به یک چهارم  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  که 
۲۲ سال سن در تیم استقالل توپ می زند.  مهران درخشان فر 
:مدافع - هافبک چپ ذوب آهن سال گذشته برای اولین بار در 
ترکیب این تیم اصفهانی به میدان رفت و نشان داده است آینده 
درخشانی دارد و  علی علیپور:این بازیکن جوان پرسپولیس در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲015 به پرسپولیس کمک کرد 
بهترین نتیجه را کسب کند و به دور دوم رقابت ها راه یابد سه 

بازیکن ایرانی این لیست هستند.

برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران سال 94 
در هفته آینده

از  بعد  بود که در  اعالم کرده  ایسنا- وزارت ورزش و جوانان 
می  برگزار   94 سال  آوران  مدال  از  تجلیل  مراسم  صفر  ماه 
شود و به احتمال فراوان این مراسم هفته آینده برگزار خواهد 
شد.قطعی شدن این اتفاق منوط به تایید رییس جمهور است 
و اگر این موضوع انجام شود، روزهای 14 و یا 18 اسفند این 

مراسم برگزار خواهد شد.

بایدهای بعد از غذا

عاداتی  رایج ترین  از  مورد  پنج  جم-  جام 
مرتکب  خوردن  غذا  از  بعد  نباید  که  را 
اگر  سیگار:  کشیدن  شوید،بشناسید. 
ساعت  چند  تا  حتما  هستید،  سیگاری 
میوه:  مصرف  نکشید.  سیگار  غذا  از  بعد 
میوه را باید قبل از غذا مصرف کنید، زیرا 
متفاوت  میوه   هضم  برای  الزم  آنزیم های 

هستند. خوابیدن:خوابیدن بالفاصله بعد از 
غذا خوردن، موجب ایجاد ناراحتی، نفخ و 
دوش  می شود.  معده  در  سوزش  احساس 
گرفتن:اگر بعد از غذا دوش بگیرید، جریان 
خون در ناحیه دست و پا افزایش می یابد و 
در نتیجه، از جریان خون در معده کاسته 

شده موجب تضعیف معده می شود.

ترفندهایی برای پیشگیری از نفخ

نفخ  مشکل  با  بسیاری  افراد  ایران-  عصر 
و گاز مواجه هستند که در نتیجه دالیل 
مختلفی مانند شرایط بد کیسه صفرا، عدم 
تعادل باکتری های روده، ناتوانی در تجزیه 
قندها و گوارش ناقاص پروتئین شکل می 
گیرند.توجه به ترفندهای زیر می تواند به 

پیشگیری و کاهش نفخ کمک کند:

محدود کردن مصرف نمک:مصرف بیش از 
اندازه نمک به احتباس آب در جریان خون 
منجر می شود. جویدن:غذا خوردن سریع یا 
صحبت کردن هنگام غذا خوردن می تواند 
به ایجاد نفخ منجر شود. نظارت بر مصرف 
نیز  فیبرها  اندازه  از  بیش  مصرف   فیبر: 

می تواند موجب ایجاد نفخ شود.

موهای سالم و درخشان
 با 4 ماده غذایی

عصر ایران- اگر دوست دارید موهای زیبا و 
درخشان داشته باشید می توانید توجه ویژه 

ای به مواد غذایی زیر داشته باشید:
برنج  در  موجود  ای:سیلیکون  قهوه  برنج 
موها  شدن  نازک  از  تواند  می  ای  قهوه 
حاوی  میخک   : .میخک  کند  پیشگیری 

فالونوئید است و مصرف آن با افزایش دوره 
است.تخم  مرتبط  مو  های  فولیکول  رشد 
مرغ:بیوتین موجود در تخم مرغ در تحریک 
سلول های جدید و رشد دوباره موهای از 
دست رفته نقش دارد. دانه کنجد:منیزیم 
با  التهاب مرتبط  کنجد در زمینه کاهش 

ریزش مو موثر عمل می کند. 

غذاهایی که ممکن است دلیل اصلی 
جوش زدنتان باشند

برخی  اما  تلخی است  جام جم- حقیقت 
غذاها که ما آنها را سالم می پنداریم می 
آکنه،  نظیر  مشکالتی  به  منجر  توانند 
پوستی  مشکالت  دیگر  و  پسوریازیس 
شوند 1- کم چرب ها:غذاهای کم چربی 

که طعم دار شده اند را مصرف نکنید. 

فکر  رقیق:اگر  و  گرفته  خامه  شیر   -۲ 
می کنید شیر عامل خراب شدن پوستتان 
یا  نارگیل  شیر  با  را  آن  توانید  می  است 

بادام جایگزین کنید.
3- روغن گیاهی: به جای استفاده از روغن 
و  استفاده  زیتون  روغن  از  سویا  و  ذرت 

روغن نارگیل استفاده کنید.

جام جم- در اسفند ماه به علت خانه تکانی، 
فعالیت خانم ها بیش از سایر روزهای عادی 
است. انجام بیش از حد فعالیت های روزانه 
باعث صرف انرژی بیشتر، افزایش خستگی 
بازگشت  می شود.برای  افراد  تشنگی  و 
از  توان  به بدن و رفع خستگی می  انرژی 

مواد غذایی زیر بهره برد

با مصرف موز انرژی خود را چند برابر کنید
موز سرشار از موادی همچون فیبر، سوکروز، 
گلوکز و فروکتوز است و مصرف این میوه به 
در  انرژی  افزایش  باعث  زمینی  بادام  همراه 

طول روز می شود.
تاثیر پرتقال بر کاهش سینوزیت: پرتقال 

 c حاوی موادی مانند پتاسیم و ویتامین

است، مصرف کامل پرتقال به همراه الیه های 
سفید آن باعث افزایش انرژی و کاهش 

عارضه سینوزیت می شود.
رفع خستگی با شکالت تلخ: مصرف این 
ماده خوراکی واکنش های شیمیایی مغز را 
افزایش می دهد و خستگی های بعد از خانه 

تکانی را برطرف می کند.

پوست شفاف با مصرف اسفناج :مصرف 
اسفناج عالوه بر رفع خشکی و ترک خوردگی  
پوست هنگام استفاده از مواد شوینده پوستی 

شفاف به شما هدیه می دهد.
کاهش بیماری ریوی با مصرف تخم کدو

مصرف منیزیم موجود در تخم کدو خستگی ها 
و عفونت های بدن را از بین می برد.

با این بمب های نیروزا بعد از خانه تکانی کوهی پر از انرژی شوید

 ُگلی که باعث ایست قلبی می شود

مشرق-گل خرزهره گل های قشنگی دارند 
ضربانات  ایجاد  و  قلبی  ایست  باعث  ولی 
مرگ  به  منجر  نهایت  در  و  قلب  نامنظم 
این گیاه  تمام قسمت های  افراد می شود. 
اعم از گل، دانه، برگ و ساقه اش حاوی 
یک ماده سمی است که روی بافت قلب 
مثل  دارویی  به  شبیه  اثرات  می کند،  اثر 

اثر  قلب  روی  که  دارد  را  دیگوکسین 
برای  باید  که  اختصاصی  درمان  می کند. 
انجام  گل  این  از  شده  ایجاد  مسمومیت 
و  است  گرانقیمت  خیلی  متاسفانه  شود 
هزینه بسیار باالیی دارد و بسیاری از موارد 
تا شروع درمان ممکن است زمان زیاد ببرد 

و ناخواسته منجر به مرگ افراد شود.

حادثه منجر به فوت در بشرویه 
 

اثر حادثه  بر  نفر  یک  فوت  از  بشرویه  انتظامی شهرستان  فرمانده  خاورستان- 
در انبار کارخانه خوراک دام این شهرستان خبر داد.  سرهنگ  محمود علیپور 
مرکز  اعالم  با   : این خبر گفت  تشریح  در  بشرویه  انتظامی شهرستان  فرمانده 
انبار کارخانه خوراک دام  بر  وقوع حادثه در  پلیسی 110 مبنی  فوریت های 
این شهرستان ماموران  بالفاصله به محل حادثه  اعزام شدند. وی اظهار داشت  
:در بررسی انجام شده   مشخص شد یکی از کارگران که در حال بسته بندی 
خوراک دام در داخل انبار بوده بر اثر فرو ریختن ناگهانی آذوقه ها زیر آوار مانده 
است .فرمانده انتظامی شهرستان بشرویه بیان داشت :مصدوم که از ناحیه سر 
دچار شکستگی شده بود طبق اعالم پزشکی قانونی در محل فوت کرده است. 

دادگاه بررسی وضعیت پرونده قتل جوان 18 ساله برگزار شد

ایسنا- صبح  روز گذشته دادگاه علنی قتل جوان 18 ساله در دادگاه کیفری خراسان جنوبی برگزار شد.این دادگاه با حضور اولیاء دم مقتول، نماینده دادستانی و 
متهم پرونده در دادگاه کیفری دادگستری استان برگزار شد.داریوش عباسی، قاضی پرونده به تشریح پرونده پرداخت و گفت: در تیرماه94، چهار نفر با برنامه ریزی 
قبلی به بهانه گرفتن بنزین با سر و صورت پوشیده به متهم و باجناقش حمله ور شدند.وی ادامه داد: مقتول که یکی از این 4 نفر بوده، طی درگیری که با قاتل، 
از ناحیه شکم دچار جراحت می شود.قاضی پرونده افزود: براساس اظهارات پزشکی قانونی، علت فوت مقتول که جوانی 18 ساله بوده پارگی قلب و ریه در اثر 
ضربه شدید اعالم شده است.ن. م، متهم پرونده نیز در ادامه جلسه در دفاع از خود گفت: شبی در تیرماه94 برای آبیاری همراه باجناقم به زمین زراعی برادرم 
رفته بودیم که بعد از چند ساعت کار، فردی با صورت پوشانده درخواست بنزین کرد.وی ادامه داد: وقتی با پاسخ منفی در برابر درخواست خود مواجه شد، همراه 
سه نفر دیگر به ما حمله  کردند.  قاتل پرونده تصریح کرد: این چهار نفر بدون هیچ دلیلی، با عصبانیت به سمت من و باجناقم حمله ور شدند و راهی جز دفاع از 
خود نداشتم. ن.م با اشاره به اینکه در دفاع از خود ضرباتی را به مقتول وارد کردم،تصریح کرد: بر اثر ضرباتی که به مقتول زدم وی مصدوم و راهی بیمارستان 
شد و دربیمارستان جان داد.مرادی، وکیل مدافع متهم در این جلسه، بحث دفاع مشروع را بیان کرد. وی با استناد به کتب فقهی و قضایی گفت: دفاع در برابر 

مهاجم به هر وسیله ای واجب است، به شرطی که از حد الزم تجاوز نکند.در پایان جلسه، قرار صدور رأی ظرف هفته آینده اعالم شد.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

PVC کاغذ دیواری، پارکت، کفپوش، کناف و
قیمت مناسب با نصب رایگان و کیفیت عالی 

اقساط ویژه برای کارمندان دولت
 و بازنشستگان کشوری

آدرس: نبش مدرس 57 /  09155639915- 32449221 مقری
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توزیع هدایای رهبری بین دانش آموزان 

نیازمند سربیشه و نهبندان

صدا و سیما-هدایای رهبر معظم انقالب اسالمی 
نهبندان  نیازمند  آموز  دانش  و 500  بین 11 هزار 
و سربیشه استان توزیع شد. مسئول توزیع هدایای 
این  انقالب اسالمی در استان گفت:  رهبر معظم 
هدایا بین 5 هزار و 770 دانش آموز نهبندانی و 5 

هزار و 730 دانش آموز سربیشه توزیع شد.

بیانیه سپاه انصار الرضا )ع(  استان : 

فرهنگ عذرخواهی از میان برخی
 از مسئوالن رخت بر بسته است

انصارالرضا)ع(  سپاه  تبلیغات  و  عمومی  روابط 
در  اخیر  اتفاقات  خصوص  در  جنوبی  خراسان 
استان بیانیه صادر کرد . در این بیانیه آمده است : 
اظهارات غیراصولی و خالف شرع استاندار خراسان 
جنوبی و عدم قبول مسئولیت آن از سوی ایشان و 
همچنین هوچی گری اطرافیان و رسانه های وابسته 
به ایشان، توهین به دلسوزان نظام و مردم انقالبی 
و سوء استفاده از حضور متعارف استاندار به عنوان 
رئیس شورای تامین استان در یک مراسم نظامی 
در جهت تطهیر اشتباهات گذشته سبب شده است 
موارد ذیل به جهت تنویر افکار عمومی با مردم عزیز 
استان در میان گذاشته شود. 1- اظهارات خالف 
شرع و غیرمنطقی استاندار را محکوم کرده و به هیچ 
صورتی این گونه مواضع  قابل توجیه و دفاع نیست 
لذا نیاز است وی ضمن توبه به درگاه خداوند سبحان 
و عذرخواهی از مردم مؤمن و والیتمدار و در راس 
آنها نماینده ولی فقیه در استان پاسخگوی عمل 
اشتباه خود باشد. 2- جای بسی تأسف و شرمندگی 
از  برخی  میان  از  عذرخواهی  فرهنگ  که  است 
مسئوالن رخت بر بسته و حتی نهی از منکر نماینده 
ولی فقیه، ائمه جمعه و جماعات و مردم متدین و 
انقالبی را بر نتافته و آن را موضع گیری غیراصولی 
و تنش آفرین می نامند لذا الزم است در اصول خود 
تجدید نظر کرده تا فریضه واجب الهی نهی از منکر 
در نظر مسئوالن، غیر اصولی جلوه نکند. 3- آزادی 
بیان آن هم در صحنه ای که مردم از مسئوالن 
خود مطالبه تقید و پایبندی به اصول مسلم دینی 
اسالمی  انقالب  مهم  دستاوردهای  از  دارند  را 
است که می طلبد مسئوالن امر ضمن باال بردن 
آستانه تحمل خود از منتقدین دلسوز تشکر و از 
را  اقتصادی خود  و  اطرافیانی که حیات سیاسی 
در زینت دادن عمل زشت رؤسای خود می بینند 
برحذر باشند. 4- حضور رئیس شورای تامین استان 
بیت  )الی  رزمایش  مشترک  صبحگاه  مراسم  در 
اما نکته قابل  المقدس(، امری مرسوم بوده است 
فضای  در  استاندار  طرفداران  که  اینجاست  تأمل 
مجازی این حضور را برجسته سازی کرده، بنابراین 
یادآور می شود هرگز حضور استاندار در این مراسم 
به معنای تأیید مواضع غیر شرعی و اشتباه ایشان 
نیست. در پایان نیز با تاکیدات مقام معظم والیت 
مشکالت  حل  بر  مبنی  خامنه ای  امام  حضرت 
دولت  عالی  نماینده  به  دلسوزانه  مردم،  اقتصادی 
در استان محروم خراسان جنوبی یادآور می شود که 
اگر اهتمام جدی بر حل مشکالت مردم این استان 
به جای بازی های سیاسی در اولویت کاریتان قرار 
فراهم  مردم  در  پایدار  شادی  موجبات  می گرفت 
در  منکرات سعی  ترویج  با  تا  نبود  نیاز  و  می شد 
ایجاد شادی های زود گذر شیطانی زمینه های غم 

ماندگار را در جامعه فراهم آورید.

کارگاه آموزشی طرح بهرفت نوروز 96 
در استان برگزار شد

دادرس- معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان 
از برگزاری کارگاهی با عنوان آشنایی با روش ها و 

این  نوروز 96  ویژه  ترافیکی  طرح  بهبود  ابزا های 
تالشهاي  از  تقدیر  داد.موهبتی ضمن  خبر  استان 
ایمني  فرهنگ  ترویج  و  ایجاد  در  استان  اعضاي 
و سالمت مسافرین در ایام نوروز بیان کرد: طرح 
ملی بهبود رفتارهای ترافیکی »بهرفت« به عنوان 
یک برنامه ترویجی می تواند در کاهش آسیب ها و 

خطرات ترافیکی و جاده ای نقش بسزایی ایفا کند.

اخذ مجوز استخدام برای 20 نفر
 در دامپزشکی استان

دادرس مقدم-مدیرکل دامپزشکی استان از اخذ 
مجوز برای 20 نفر فارغ التحصیل در این مجموعه 
خبر داد.رفیعی پور با بیان اینکه برای دریافت این 
مجوز بیش از 8 ماه تالش و پیگیری شده است گفت: 
 برای این موضوع مکاتبات زیادی با دستگاه های
کشور  دامپزشکی  سازمان  و  استان  در  ذیربط   
دامپزشکی  پیگیری  راه،  این  در  که  شد  انجام 
وی  بود.  موثر  موفقیت  این  کسب  در  استان 
کرد:  اظهار  آزمون  برگزاری  زمان  خصوص  در 
استخدامی  آزمون  طریق  از  نفر   20 آینده  سال 
در دامپزشکی استان به کارگیری می شوند ولی 
که  نیست  مشخص  هنوز  برگزاری  دقیق  زمان 
در موقع مناسب اطالع رسانی انجام خواهد شد.

آغاز عملیات آبیاری نوین در بیش از 
10هزار هکتار از مزارع استان

مالیی- در مراسم تودیع و معارفه مدیر اداره 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی ولی پور 
مطلق رئیس این سازمان از افزایش 100برابری 
اعتبارات آبیاری نوین در استان خبرداد و عنوان 
آینده 10هزار و 280هکتار  اوایل سال  کرد: در 
انجام  استان  مزارع  در  نوین  آبیاری  عملیات 
حوزه  در  دولت  اینکه  بیان  با  شد.وی  خواهد 
533میلیارد  کشاورزی  صندوق  اعتباری  ردیف 
افزود:تاکنون  است  کرده  بینی  پیش  تومان 
250میلیون تومان توانستیم جذب کنیم که این 
است.رئیس  گذشته  10سال  معادل  جذب  مبلغ 
177صندوق  ایجاد  از  کشاورزی  جهاد  سازمان 
ادامه  و  داد  خبر  استان  در  زنان  اعتباری  خرد 
مردم  مشارکت  و  مسئوالن  همکاری  با  داد: 
شده  انجام  کشاورزی  حوزه  در  زیادی  کارهای 
استان  به  دولت  توجه  دهنده  نشان  این  که 
به  نیاز  استان  کرد:  تاکید  مطلق  پور  است.ولی 
دارد.در  ، و  وحدت رویه  برای کار  آرام  محیط 
روابط عمومی  اداره  قبلی  رئیس  پایان صمیمی 
دفتر  مدیر  عارفی  و  نائل  بازنشستگی  درجه  به 
مدیر  سمت  به  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

اداره روابط عمومی این سازمان منصوب شد.

نمایش سوغاتی در تاالر فرزان بیرجند
 به روی صحنه رفت

کاری - سوغاتی، با محوریت شهدای مدافع حرم، 
به نویسندگی و کارگردانی ملیحه محمدی در بیرجند 
به روی صحنه رفت .ملیحه محمدی کارگردان این 
شهدای  محوریت  با   » »سوغاتی  گفت:  نمایش 
مدافع و با همکاری بسیج هنرمندان استان، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن هنرهای نمایشی 
این  افزود:  است.وی  شده  تولید  جنوبی  خراسان 
نمایش مربوط به کارگاه های از ایده تا اجرای بسیج 
هنرمندان کشور است که با حضور و تدریس فدایی 
حسین برگزار و به تولید این اثر در بیرجند ختم شد.

۳6۵ نفر ُمبلغ به مناطق مختلف
 خراسان جنوبی اعزام می شوند

اسالمی  تبلیغات  مبلغین  امور  مهر-مسئول 
استان از اعزام 365 مبلغ به نقاط مختلف استان 
کرد:  اظهار  نیا  کوثری  االسالم  داد.حجت  خبر 
در دهه فاطمیه، 365 نفر ُمبلغ اعم از روحانیان 
مستقر، بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات اسالمی 

عظام به نقاط مختلف استان اعزام می شوند.

افتتاح طرح ملی
 سامانه هوشمند جاده ای در استان

راههای  تجهیز  ملی  طرح  اول  قوسی-فاز 
مرور  و  عبور  هوشمند  های  سامانه  به  شریانی 
جاده ای در استان به صورت ویدئو کنفرانس و 

اول  معاون  توسط  کشور  استان   21 با  همزمان 
معاون  کشاورزیان  شد.  افتتاح  جمهور  رییس 
از اواسط سال 92  وزیر راه و شهرسازی گفت: 
پروژه نصب دوربین های ثبت تخلف سرعت در 
به  شرکتی  خورد.  کلید  کشور  شریانی  راههای 
عنوان پیمانکار انتخاب که پس از اخذ مجوزهای 
الزم در ابتدای سال 94 قرارداد منعقد و سپس 
طرح نصب 1879 دستگاه دوربین در جاده های 
کشور ابالغ شد. رییس سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای کشور با بیان اینکه  527 دوربین 
مبلغ  افزود:  گردیده  اخذ  کدپلیس  و  نصب شده 
قرارداد حدود 550 میلیارد تومان می باشد و در 
است  شده  موظف  پیمانکار  شرکت  قرارداد  این 
به مدت 8 سال تجهیزات را نگهداری کند. وی 
از  جریانی  گذاری  این سرمایه  کرد:  خاطرنشان 
ITC در کشور راه انداخته است.وی ادامه داد: 
با این طرح به جرگه کشورهایی می پیوندیم که 
مدیریت حمل و نقل جاده ای هوشمند را دارند. 
سردار مهری رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
بیان کرد: در سال 84  زمینه  این  در  نیز  کشور 
از  را  خود  جان  تصادفات  در  نفر   27760 تعداد 
گذشته  سال  پایان  در  آمار  این  و  دادند  دست 
به 16586 نفر کاهش پیدا کرده است. وی بان 
بیان اینکه در سال گذشته 73 درصد کشته ها در 
سطح جاده های برون شهری بوده است افزود: 
 یکی از مباحث مهم بهره گیری از فناوری های
است  ذکر  به  است.الزم  راه  وزارت  در  جدید   
های   جاده  در  تخلف  ثبت  دوربین   26 تعداد 

استان نصب می شود. 

اولین جلسه تشکیل انجمن کانون های 
آگهی و تبلیغات  استان برگزار شد

انجمن  تشکیل  جلسه  مقدم-اولین  دادرس 
کانون های آگهی و تبلیغات استان برگزار شد. 
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اعضاء 
کانون  مشکالت  رفع  در  مساعدت  راستای  در 
های  کانون  موسس  هیات  تعیین  به  نسبت  ها 
آمد  بعمل  گیری  رای  استان  تبلیغات  و  آگهی 
انتخاب  مذکور  هیات  اعضاء  آراء  حداکثر  با  و 
کانون   76 حاضر  حال  است؛در  شدند.گفتنی 
در  فعالیت  به  مشغول  استان  در  تبلیغات  آگهی 

باشند. تبلیغات می  عرصه 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس خبر داد:

کاهش 2۵ میلیارد تومانی ردیف اعتباری خاص استان 
مالیی- همانطور که می دانید با پیگیری 
دولت   ، استاندار  و  استان  مدیران  های 
ردیف اعتباری 100میلیارد تومانی در قانون 
اختصاص  برای خراسان جنوبی  بودجه 96 
بودجه ریزی کشور  اکنون که فصل  و  داد 
و  استان  مدیران  و  است  ها  استان  برای 
مجلس  صحن  و  وزاتخانه  در  نمایندگان 
باید رایزنی کنند تا اعتبارات بیشتری برای 
نمایندگان  حاضر  زمان  شود.در  اخذ  استان 
بودجه  درآمد   ، اسالمی  شورای  مجلس 
آینده زیر ذره بین  ای کشور را برای سال 
افضلی  نظر  با  باره  همین  در  که  اند  برده 
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس 
گفتگو کردیم که وی عنوان کرد: متاسفانه 
اعتباری  ردیف  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
100میلیارد تومانی استان را به 85 میلیارد 
و  است  داده  کاهش  تومان  500میلیون 
کنند  می  تالش  استان  نمایندگان  اکنون 
تا این مبلغ را به همان مبلغ قبلی برسانند.

درآمد پیش بینی شده دولت برای 
استان 40میلیارد کاهش یافت

کمیسیون  تمام  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزود:   ، است  تعطیل  فعال  مجلس  های 
کشور  درآمد  بررسی  به  شیف  دو  مجلس 
یک  به  مربوط  آن  ماده  هر  و  پردازد  می 
آن  به  باید  نمایندگان  که  است  حوزه 
خبرنگار  به  پاسخ  در  دهند.افضلی  رای 

استان  جیب  اکنون  اینکه  بر  مبنی  ما 
ای بودجه  قانون  در  و  است  خالی   ما 
 سال آینده دولت ، خراسان جنوبی و استان 
 های محروم را چگونه پیش بینی کرده است ،
 بیان کرد: بخش زیادی از درآمد دولت اخذ 
مالیات است و دولت کارخوبی که در قانون 
را  استان  درآمد  داده  انجام   96 ای  بودجه 
40میلیارد تومان کمتر درنظر گرفته و باید 
نماینده  کند.  تامین  خودش  را  مبلغ  این 
مردم نهبندان و سربیشه تاکید کرد: درآمد 
که  بوده  تومان  282میلیارد  امسال  استان 
244میلیارد  به  آینده  سال  برای  رقم  این 

تومان کاهش یافته است.

 واردات 30هزار تن پرتغال برای عید ؛
مرغ  کنندگان  تولید  اعتراض   
گوشتی در مجلس شورای اسالمی

وی که نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 
درباره   است  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
کشور  به  پرتغال  میوه  تن  30هزار  واردات 
کنند  تولید  از  باید  دولت  افزود:  و  داد  خبر 
اعتراض  به  کند.افضلی  حمایت  داخلی 
مبنی  کشور  طیور  صنعت  کنندگان  تولید 
به  که  ناپذیری  جبران  های  خسارت  بر 
هایشان  ریزی  جوجه  و  هایشان  مرغداری 
پرندگان  حاد  فوق  آنفولزای  بیماری  اثر  بر 
ناتوانی  اشاره کرد و گفت:  وارد شده است 
، ها  بانک  تسهیالت  بازپرداخت   در 

این  با  مبارزه  و  ها  قیمت  پذیری  تغییر   
بیماری بخشی از اعتراضاتشان است.

تولید  واردات  جای  به  دولت 
کنندداخلی را حمایت کند

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 

و  گیری  تصمیم  برای  کرد:  خاطرنشان 
کارگروه  مقررشد  مرغداران  مشکل  رفع 
بیان  ویژه ای در مجلس تشکیل شود.وی 
کرد  نخواهد  کفاف  داخل  تولد  کرد:امسال 
واردات مرغ گوشتی است  نیازمند  و کشور 
فوق  آنفولزای  بیماری  های  خسارت  چون 
را  خود  اثرات  آینده  2ماه  تا  پردندگان  حاد 
نشان خواهد داد. افضلی تاکید کرد: دولت 
را  گوشتی  مرغ  واردات  که  آن  جای  به 
انجام دهد تولید کنندگان داخل را حمایت 

کند بهتر است.

نیاز به واردات گوشت مرغ نداریم؛
تولید 50هزار تن پیش بینی سال 96

طیور  صنعت  چرخه  استان  است  گفتنی 

آیا  سال  بدانیم  اینکه  برای  و  دارد  کاملی 
آینده برای تامین گوشت مرغ باید واردات 
مدرس  “جالل  سراغ  به  شود؟  انجام 
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی رفتیم که وی عنوان کرد: میزان 
از  تولید گوشت مرغ در سال گذشته بیش 

54 هزار تن بوده است که امسال این رقم 
به 51 هزار تن خواهد رسید. 

گوشتی  جوجه  تولید  کاهش  وی 
نتیجه  گذشته  سال  به  نسبت  را  امسال 
جهاد  وزارت  های  سیاست  اجرای 
داد:   ادامه  و  کرد  اعالم  کشاورزی 
 ، ریزی  جوجه  های  دوره  بین   افزایش 
 کاهش سن جوجه هنگام کشتار جز سیاست ها 
خراسان  استان  داد:  ادامه  وی  است. 
سن  کاهش  میزان  لحاظ  به  جنوبی 
محسوب  کشور   در  استان  ترین  فعال 
50هزار  کرد:  بیان  شود.“مدرسی”   می 
و  کردیم  بینی  96پیش  سال  برای  تن 
بستگی  مرغداران  به  ریزی  جوجه  میزان 
های نهاده  قیمت  نظر  از  که   دارد 

باشد. داشته  کاهش  یا  افزایش  طیور   
جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی به تعهد اتحادیه مرغداران مبنی 
بر تامین مرغ استان برای نوروز 96 خبر داد 
گوشت  واردات  به  نیاز  استان  کرد:  بیان  و 
مرغ ندارد و برای نوروز براساس تصمیمات 
کمیسیون تنظیم بازار استان عالوه بر مرغ 
مشخص  زمان  در  هم  منجمد  مرغ  گرم 

توزیع خواهد شد.

 کاهش 3میلیون قطعه ای
 جوجه گوشتی در استان

گفتگو  دامپزشکی  مدیرکل  پور  رفیعی  با 
کردیم که وی عنوان کرد: در 11ماهه سال 
گذشته 26میلیون و 391 هزار قطعه جوجه 
780هزار  و  23میلیون  امسال  و  گوشتی 
قطعه در 700واحد مرغ داری پرورش داده 
دارد. کاهش  قطعه  3میلیون  که  اند  شده 

ظرفیت  استان  تولید  واحدهای  افزود:  وی 
و  دارند  را  در سال  قطعه جوجه  30میلیون 
خوشبختانه با پیشگیری و عملیات قرنطینه 
بیماری   از  استان عاری  انجام شده  ای که 
است.مدیر  پردندگان  حاد  فوق  آنفلولزای 
هر  در  شاید  اینکه  بیان  با  دامپزشکی  کل 
باشند  فعال  واحد   200 ریزی  جوجه  دوره 
این  درگیر  21استان  متاسفانه  داد:  ادامه 

بیماری هستند.
)Ava.news14@gmail.com(

فرمانداری  عمرانی  معاون  پوراسد- 
بیرجند، با  تاکید بر این که طبق مصوبات 
گذاری  میله  وجه  هیچ  به  ترافیک  شورای 
نیست  درست  شهر  سطح  روهای  درپیاده 
عنوان کرد : درصورت بروز مشکل مسئولیت 
با شهرداری خواهد بود. صبح دیروز کمیته 
حضور  با  بیرجند  شهرستان  سازی  مناسب 
بیرجند  فرمانداری  عمرانی  معاون  رونقی 
و  راهنمایی  شهرداری،  از  نمایندگانی  و 
اسالمی  شورای  توانبخشی،  رانندگی، 
نماینده  و  ها  دهیاری  نماینده  شهرستان، 
در  شد.  برگزار  بشارت  ناشنوایان  انجمن 
ابتدای جلسه رونقی مناسب سازی را یکی 
از ارکان ضروری حقوق شهروندی دانست 

و گفت: جامعه به سمت سالمند شدن پیش 
می رود بنابراین مناسب سازی تمام سطح 
ادامه داد:  اولویت خواهد بود. وی  شهر در 
شهرداری  به  مربوط  مصوبات  بیشترین 
است. نشده  عملی  کنون  تا  ،که  است 
فرمانداری خواستار  تالش   معاون عمرانی 
کردن  اجرایی  برای   شهرداری  حداکثری 
منظور  به  بودجه   ردیف  تعیین  و  مصوبات 
ادامه  و  شد  آینده   سال  در  سازی  مناسب 
مناسب  زمینه  در  مردمی  مشارکت   : داد 
بخش  نتیجه  برای  مهمی  عامل  سازی 

بودن آن خواهد بود.
طبق  که  این  بر  تاکید  با   رونقی 
وجه  هیچ  به  ترافیک  شورای  مصوبات 

شهر  سطح  روهای  درپیاده  گذاری  میله 
درصورت   : کرد  عنوان  نیست  درست 
شهرداری  با  مسئولیت  مشکل  بروز 
معلم  بین  معبر  افزود:  رونقی   . بود  خواهد 
فیزیکی  موانع  کارگذاری  عدم   ،13 و   11
ها رو  پیاده  سطح  در  ها  میله  جمله   از 

و  رعایت مبلمان شهری  از دیگر مواردی 
است که باید پیگیری شود.

سامانه” معبر” اجرایی شد
کارشناس مسوول توانبخشی نیز از اجرایی 
کرد:  اضافه  و  داد  خبر  “معبر”  سامانه  شدن 
از  این سامانه به بررسی مشکالت معلوالن 
یا در سطح شهر می  و  زندگی  جمله محل 

کمیته،  سه  تاکنون  فرازی  گفته  به  پردازد. 
که  هایی  سازمان  و  افراد  تمام  حضور  با 
موضوع آموزش و اطالع رسانی را بر عهده 
دارند تشکیل شده که هفت مصوبه در آن به 
تصویب رسیده است. وی گفت: این مصوبات 
،اطالع  ادارات  بکارگیری معلوالن در  شامل 
رسانی در بحث مناسب سازی ،مناسب سازی 
خیابان مدرس  در سال جاری  و استفاده از 
باشد.بنی  می  سازندگی  بسیج  های  ظرفیت 
اسدی نماینده راهنمایی و رانندگی نیز   در 
مورد اعمال قانون خودروهای شخصی برای 
پارک مقابل تابلوی معلوالن عنوان کرد: کد 
مستقلی برای این تخلف پیش پینی نشده و 
کد مورد استفاده در این تخلفات همان توقف 

ممنوع ، و جریمه آن 20 هزار تومان می باشد.

استخدام نشدن معلول نابینا
 در آموزش و پرورش را پیگیری کنید

ناشنوایان  انجمن  نماینده  فاطمی 
“بشارت” نیز خواستار گویاسازی اتوبوس ها 
و عابر بانک ها همچنین پیگیری 3 درصد 
استخدامی معلولین در ادارات شد و در حاشیه 
از عدم مناسب سازی خط عابر ویژه معلولین 
دیوار  به  که   13 و   11 معلم  بین  محل  در 
کرد. وی همچنین  انتقاد  منتهی می شود  
در خواست کرد: به وضع معلول نابینایی که 
به خاطر معلولیتش از استخدام در آموزش و 

پرورش منع شده، رسیدگی شود. 

سرمایه  سازمان  گذاری  سرمایه  معاون 
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
گفت: شرکت کویرتایر جایگاه نخست را در 
حوزه صنعت خراسان جنوبی دارد و می تواند 

موتور محرکه توسعه صنعت استان باشد.
تولید  خط  از  بازدید  در  جمالی  احمد   
نماد  کویرتایر  کرد:  اظهار  کویرتایر  کارخانه 
تالش، کوشش، خودباوری و نماد استقامت 
این مجموعه است و  اندرکاران  همه دست 
با تمام  مدیران و کارکنان شرکت کویرتایر 
با  هستند.وی  فعالیت  حال  در  خود  توان 
توسعه  برای  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره 

 کویرتایر افزود: مهمترین کاری که می توان
 انجام داد این است که بتوانیم در طرح های 

آینده این شرکت گام برداریم.
سرمایه  سازمان  گذاری  سرمایه  معاون 
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
استان  توسعه  در  کویرتایر  کرد:توسعه  بیان 
کرد:  تصریح  جمالی  است.  موثر  کشور  و 
مهمترین کاری که سازمان سرمایه گذاری 
و وزارت امور اقتصاد و دارایی برای توسعه 
دارد  اقدام  دست  در  آن  صنایع  و  استان 
تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه 
گذاری در طرح های استانی و تامین منابع 

مالی برای این طرح ها است.
وی اظهار کرد:اولین شرکتی که از منابع 
کرده  استفاده  کشور  در شرق  خارجی  مالی 
کویر تایر است و اگر خط اعتباری چین نیز 
انجام شود اولین شرکتی که بعد از برجام از 
نیز استفاده می کند کویرتایر  منابع خارجی 
سازمان  گذاری  سرمایه  بود.معاون  خواهد 
اقتصادی  های  کمک  و  گذاری  سرمایه 
سازمان  در  کرد:  خاطرنشان  ایران  فنی  و 
شرکت  و  کویرتایر  شرکت  گذاری  سرمایه 
ما  برای  مالی  منابع  تأمین  در  دیگر  های 

اولویت اساسی دارند.  

اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  قاسمی- 
توقع مردم از مدیران دستگاه های اجرایی 
امسال  نوروز  در  گفت:  است،  باال  خیلی 
گذرندان  نفع  به  اساسی  تغییر  یک  باید 
انجام  مردم  برای  مفرح  و  شاد  نوروز  یک 
دومین  در  گذشته  روز  ناصری  شود.علی 
بیرجند  شهرستان  اطالع رسانی  جلسه 
تصریح کرد که امسال مردم  باید احساس 
خواسته  و  شده  حاصل  تغییری  کنند 
به  اشاره  با  وی  شود.  برآورده  مردم  های 
برای  اجرایی  های  دستگاه  کامل  آمادگی 
برای  کامل  آمادگی  کرد   اظهار  نوروز 
اسکان  مراکز  و  پارک ها  در  موقت  اسکان 
تاکنون  و  دارد  وجود  پروروش  و  آموزش 
12 مدرسه و 90 کالس درسی آماده شده 
و  هتل   5 همچنین  افزود:  فرماندار  است. 
مسافران  اسکان  آماده  پذیر  مهمان   6
خانه  سفره   10 و  می باشند  گردشگران  و 
بود.  خواهند  فعال  نوروز  ایام  در  سنتی 

قابلیت های  که  کرد  عنوان  ناصری 
مختلف  راه های  از  گردشگری  مکان های 
مجازی  فضای  و  بروشور  کتاب،  مانند 
به  الکترونیکی  و  چاپی  نسخه  گونۀ  به 
قرار  گردشگران  اختیار  در  مجازی  صورت 
را  فرماندار  مالقات های مردمی  خواهد.  
مدیران  برای  اداری  و  شرعی  تکلیف  یک 
در  باید   موضوع  این  گفت:  و  دانست 
بگیرد. قرار  آنان  هفتگی  برنامه  های  صدر 

ورودی های نامناسب شهر
گذاری  سرمایه  و  گردشگری  معاون 
استان  فرهنگی  میراث  منابع  تامین  و 
شهر  ورودی های  اینکه  به  اشاره  با  نیز 
فرهنگی  و  تاریخی  شهری  برازندۀ  اصال 
فاجعه  شهر  ورودی های  افزود:  نیست، 
این موضوع  است و چندین سال شده که 
اتفاق  هیچ  تاکنون  ولی  شود  می  مطرح 
با  عربی  مرتضی  است.  نیفتاده  خاصی 

مسافران  ها  نظرسنجی  در  اینکه  بیان 
عنوان  ضعیف  را  شهر  ورودی  وضیع 
به  هرچند  ما  کرد  تصریح  گفت:  اند  کرده 
داخل  تفریحی  و  گردشگری  مکان های 
توجه کنیم ولی ورودی شهر درست  شهر 
نباشد، مسافر را برای ورود به شهر جذب 

اصلی  توجه  کرد:  بیان  کرد.وی  نخواهد 
نظر  از  چون  است  گردشگری  بر  استان 
باعث  و  است  مفید  استان  برای  اقتصادی 
رفع  و  باال  خدمات رسانی  و  اشتغال زایی 

می شود. نیز  محرومیت 

برگزاری مراسم هایی
 آیینی و ملی در استان

کرد  عنوان  استان  گردشگری  معاون 
شده  داده  که  دستورالعملی  به  توجه  با  که 
داده  ترتیب  نوروزگاهایی  است  قرار  است، 
شود که در آن مراسم های آیینی و موسیقی 

محلی برگزار شود و 36 غرفه صنایع دستی 
عربی  گردد.  برگزار  نیز  محلی  سوغات  و 
تلفنی  سامانه  که  کرد  اظهار  همچنین 
به  مشاوره  و  کمک  آماده  شبانه روز   3175
زمینه ها  تمام  در  گردشگران  و  مسافران 

گردشگری  همیار  اولیه  طرح  از  است.وی 
در استان به صورت پایه خبر داد و توصیه 
کرد که المان های امسال بیشتر از مشاهیر 

و مفاخر خود استان باشد. 

نصب 27 المان نوروزی در شهر
تفریحی  رفاهی  سازمان  مدیرعامل 
اظهار  جلسه  این  در  نیز  بیرجند  شهرداری 
بیرجند  در  المان   27 امسال  نوروز  در  کرد: 
و  جدید  المان   15 که  شد  خواهد  نصب 
می باشد.همایون  گذشته  سال  از  المان   12
برای  شهر   زیباسازی  هزینه های  شاکری 
کرد  ذکر  تومان  میلیون   400 را  نوروز  ایام 
تومان  میلیون   200 مبلغ  این  از  افزود:  و 
است.  شده  هزینه  نوروزی  المان های  برای 
وی همچنین بیان کرد که برنامه گل کاری 
تا  بر 150  بالغ  با هزینۀ  نوروز  برای  فصلی 

200 میلیون تومان آغار شده است.
)Ava.news18@gmail.com( 

انتقاد معاون عمرانی فرماندار از مناسب سازی معابر بیرجند

 شهرداری مسئول دردسرهای میله گذاری پیاده روها

کویرتایر جایگاه نخست صنعت خراسان جنوبی را دارد

نوروزی خاص ؛شاد و مفرح در انتظار مردم بیرجند

فرآوری 27 میلیارد تومانی زعفران در خراسان جنوبی

صدا و سیما-فرآوری زعفران امسال 27 میلیارد و 775 میلیون تومان برای استان درآمدزایی داشت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گفت: این درآمد با فرآوری 4 تن و800 کیلوگرم زعفران در این استان حاصل شد.ولی پورمطلق با اشاره به فعالیت 3 واحد فرآوری 

زعفران در استان افزود:این واحدهای فرآوری در زمینه های خشک کردن، بسته بندی، تولید قرص و شربت زعفران فعالیت می کنند.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
حبب الی من دنیاکم ثالث: تالوة کتاب ا... و انظر فی وجه رسول و االنفاق فی سبیل ا...

از دنیای شما سه چیز محبوب من است: 1-تالوت قرآن
 2- نگاه به چهره رسول خدا )ص(3-انفاق در راه خدا

)وقایع االیام خیابانی، جلد صیام، ص295( 

جلیلی : بتون ریختن و جمع کردن 
سانتریفیوژ این همه مذاکره نمی خواست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سال 
92 در آلماتی ما می توانستیم هر آنچه طرف مقابل 
پیشنهاد داد را بپذیریم و نزدیک انتخابات اعالم 
اما  خورد«  ترک  ها  »تحریم  توافق  این  با  کنیم 
وظیفه ما دفاع از حقوق مردم بود نه نمایش بازی 
کردن. جلیلی ادامه داد: البته بعدا همان پیشنهاداتی 
را که 1+5 در آلماتی به ما داد بعدا در ژنو پذیرفته 
اراک و جمع کردن  بتون ریختن در  شد و گرنه 
سانتریفیوژها که نیاز به این همه مذاکره نداشت، 
این کار را هر کسی بلد بود انجام دهد که در اراک 
بتون بریزد و تحریم ها هم باقی بماند تا جایی که 
امروز همچنان یک سفارتخانه ما در سراسر دنیا 

نمی تواند حساب دالری داشته باشد.

برخی اصالح طلبان می خواهند پابه پای 
»روحانی« وارد انتخابات شوند 

احتمال  درباره  آزادی  حزب  کل  دبیر  محتشمی، 
 معرفی یک گزینه دیگر کنار روحانی برای انتخابات 
 گفت: این کار در سال 92 هم انجام شد و اثر آن 
کنار رفتن عارف  بود و موجب شد سرمایه اجتماعی 
اصالح طلب  دوستان  برخی  تقویت شود.  روحانی 
تمایل به کاندیداتوری دارند و می خواهند پابه پای 
روحانی به عرصه انتخابات ورود کنند و به  احتمال 

قوی این اتفاق خواهد افتاد.

بقایی به احمدی نژاد وعده پست  داد

حمید بقایی در کانال تلگرامی خود مطلبی در مورد 
منتشر  بعد  دولت  در  نژاد  احمدی  احتمالی  پست 
کرد. بقایی نوشت:» اینجانب برای تداوم راه و خط 
مشی دکتر احمدی نژاد پا به عرصه رقابت گذاشته 
ام و به فضل الهی در صورت کسب اعتماد مردم 
ریاست  خطیر  مسئولیت  تصدی  و  ایران  بزرگوار 
جمهوری، با علم به خواست قلبی اکثریت قاطع 
ملّت، از جناب ایشان درخواست خواهم کرد تا در 
و  فعال  حضور   ، سطح  باالترین  در  جدید  دولت 

تعیین کننده داشته باشند. زنده باد ایران

یک اصالح طلب: روحانی رد صالحیت نشد 
چون فکر نمی کردند رای بیاورد

اظهار  ملت  اتحاد  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
کرد: برای کسانی که سال 92 آقای هاشمی را رد 
صالحیت کردند، کاری نداشت که آقای روحانی 
او  آنها می خواستند  اما  کنند  را هم رد صالحیت 
بماند و زینت انتخابات باشد چون فکر نمی کردند 
که رای آورد. جالئی پور افزود: اما همین نیروی 
اصالحی در جامعه مدنی توانست با شعار ائتالف در 
برنامه های آقای عارف حضور پیدا کند و آن اتفاق 
را رقم بزند. نهایتا از سال 92 کشور از وضع نیمه 

رونق بازار در آستانه سال نو در بیرجند           عکس: ایرناعکس روز امنیتی خارج شد و به حالت نیمه عادی برگشت.

 احتمال پایین انتخاب مجدد روحانی

سیدمحمد غرضی، نماینده اصفهان در اولین دوره 
مجلس با بیان اینکه قرار است به صورت مستقل 
انتخابات ریاست جمهوری 96 شود،  وارد عرصه 
به گونه ای است  خاطرنشان کرد: شرایط کشور 
که انتخابات آتی متفاوت بوده و همواره نمی توان 
به این مطلب که یک رئیس جمهور قطعا دو دوره 
در مسند ریاست جمهوری قرار بگیرد، اعتماد کرد.

ناصری: روحانی دو دوره ای است

ناصری، عضو شورای عالی سیاستگذاری  عبدا... 
اصالح طلبان تاکید کرد: جبهه مردمی نیروهای 
و  یکتا  تشکل  پایداری،  جبهه  اسالمی،  انقالب 
صرفا  نژاد  احمدی  حمایت  مورد  احتمالی  نامزد 
به قصد تخریب و کاهش سبد رای روحانی پای 
دانند که  انتخابات 96 می گذارند و خود می  به 

روحانی رئیس جمهوری دو دوره ای است.

وقتش رسیده سلیمانی را هدف قرار دهیم

واشنگتن تایمز در گزارشی با عنوان »جرم قاسم« 
توانسته  وی  نیروهای  و  سلیمانی  قاسم  نوشت: 
منطقه  مقامات  میان  در  را  خاصی  اعتبار  است 
کسب کند. جرم قاسم سلیانی خیلی زیاد است، بعد 
از بن الدن، خون های زیادی از آمریکایی ها به 
دست او ریخته شده است و اکنون وقت آن رسیده 

است که او را مورد هدف قرار دهیم.

روایت علی مطهری از طرح نافرجامش 
برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88

دهم  مجلس  رئیس  نایب 
روایت خود از دیدار جمعی 
با  مجلس  نمایندگان  از 
سید محمد خاتمی را بیان 
گفت:  مطهری  علی  کرد. 

در این دیدار چند نفر از جمله بنده صحبت کردند؛ 
من گفتم آخرین بار ایشان را در اسفند 1387 و 
 88 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  نزدیک 
آن  درباره  طرحی  من  زمان  آن  کردم.  مالقات 
 انتخابات داشتم و این بود که همه اعم از اصولگرا
کنند؛  توافق  والیتی  آقای  روی  طلب  اصالح  و 
به  را  نژاد  احمدی  آقای  مدیریت  ادامه  چون 
با  اینکه  بیان  با  دانستم. وی  نمی  صالح کشور 
آنها  همه  و  بودم  کرده  صحبت  اصولگرا  سران 
با  را  این طرح  افزود:  قبول کردند،  را  این طرح 
آقای خاتمی هم در میان گذاشتم. ایشان گفتند 
نه من  باشند  استوار  راه  این  اگر اصولگرایان در 
مطهری  موسوی.  آقای  نه  و  شوم  می  کاندیدا 
ادامه داد: این طرح را با مرحوم آیت ا... هاشمی 
هم در میان گذاشتم که ایشان نیز گفتند اگر آنها 
بر روی آقای والیتی توافق داشته و محکم باشند 
من کاری می کنم که نه آقای خاتمی بیاید و نه 
طرح  این  درباره  اصولگراها  بعدا  موسوی.  آقای 

سست شدند.

بذرپاش : دولت باید خدمتگزار باشد نه منت گذار

مهرداد بذرپاش،معاون رئیس جمهور سابق با بیان اینکه 
دولت باید خدمتگزار باشد نه منت گذار گفت: نه عدالت 
با توئیت کردن و تهدید کردن و باال نشستن به دست 
سفید  یقه  و  دیپلماتیک  زدن  قدم  با  علم  نه  آید  می 
پوشیدن؛ علم، از دل مغز جوان بی دغدغه اما امیدوار به 
مسیر متعالی به دست می آید و عدالت، از دل دست های پینه بسته جوان و 

پیری که روزانه بیست ساعت کار و جهاد می کنند.

فومنی: تعدد نامزدهای اصولگرایان طنز 96 است

از  کدام  هیچ  گفت:  اصالحات  مردمی  حزب  دبیرکل 
آنها  ندارند،  را  آوری  رای  ظرفیت  اصولگرا  نامزدهای 
حذف  قصد  به  صرفا  که  هستند  سیاسی  ورشکستگان 
نشدن از فضای سیاسی کشور قصد حضور در انتخابات را 
دارند. زارع فومنی افزود: از سویی هیچ کدام از نامزدهای 
این جریان، رجل سیاسی نیستند و به همین دلیل فاقد صالحیت سیاسی الزم 

هستند. به نظر من معرفی این تعداد نامزد طنز سال 96 است.

توصیه انتخاباتی آیت ا... مکارم به اصولگرایان : روی یک گزینه اجماع کنید به نتیجه می رسید
آیت ا... مکارم شیرازی در دیدار دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: اگر تمام اصولگرایان یک نفر 
را معرفی کردند امیدی به نتیجه انتخابات هست اما اگر کاندیداهای متعددی معرفی کنند، مطمئن باشید که در شرایط فعلی موفقیتی 
حاصل نخواهد شد. این مرجع تقلید افزود: امروز اگر عده ای وارد صحنه انتخابات شوند و وعده های دروغین به مردم بدهند ممکن است 
جمعیت زیادی را مجذوب خود کنند. رئیس جمهور جدید آمریکا با همین بازی ها وارد میدان شد و ما امروز می بینیم که برترین کشور 

دنیا به لحاظ مادی، بدترین رئیس جمهور را انتخاب کرد زیرا دست به عوام فریبی زد و دروغ پردازی کرد.

مردم  نماینده  قدوسی،  کریمی  جواد   
مشهد از نامه محمد جواد ظریف به وزیر 

امور خارجه دولت ترامپ خبر داد.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
پی  در  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای 
ارسال این نامه وزیر امور خارجه ایران 4 
درخواست را از رکس تیلرسون مطرح کرد 
که امیدواریم وزیر خارجه این موضوع را 
تکذیب نکند چرا که هرچه گفته می شود 

بر اساس واقعیات است.
که  مباحثی  از  یکی  کرد:  تاکید  قدوسی 
ظریف در نامه به وزیر امور خارجه آمریکا 
که  است  بوده  این  است،  کرده  مطرح 
آمریکا برای پاره کردن برجام اقدام نکند 
آمریکا  از  ایران  این صورت  غیر  در  زیرا 
امنیت  شورای  به  برجام  نقض  دلیل  به 

شکایت خواهد کرد.
همچنین  کرد:  تأکید  قدوسی  کریمی 
امور  از وزیر  مهمترین درخواست ظریف 
خارجه آمریکا این است که وزارت خارجه 

آمریکا یک نماینده ویژه ای را برای بحث 
برجام مشخص کند که در این نامه اشاره 
انتخاب  امر  این  برای  کری  جان  شده 
شود. چر اکه وی ارتباط خوب و شفافی 

با تیم مذاکره کننده دارد.
مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
همچنین  کرد:  عنوان  اسالمی  شورای 
خارجه  وزیر  به  نامه  این  پی  در  ظریف 
جدید آمریکا پیشنهاد می دهد که مالقات 

ترکیه  استانبول  در  محرمانه  دوجانبه 
برگزار شود. قدوسی با اشاره به چهارمین 
از  ایران  خارجه  امور  وزیر  درخواست 
تیلرسون، افزود: ظریف همچنین تقاضای 

خط ارتباط مستقیم اضطراری بین وزارت 
خارجه دو کشور را برای مواقع خاص را 
خواستار شده است. وی تاکید کرد: نامه 
وزیر امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه 
جدید آمریکا تاکنون هیچ عکس العملی 

را در پی نداشته است و مشخص نیست 
مسئولین  هماهنگی  با  نامه  این  آیا  که 
نظام جمهوری اسالمی ایران ارسال شده 
است یا خیر؛ اما از آنجا که این نوع روابط 
مورد تایید ایران نیست جای تردید وجود 
دارد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شورای اسالمی اظهار کرد: همچنین وزیر 
به  نیز  دیگر  نامه  سه  ایران  خارجه  امور 
اروپا در  موگرینی )نماینده عالی اتحادیه 
که  است  کرده  ارسال  خارجی(  سیاست 
در پی آن موارد نقض برجام مطرح شده 
است که این نامه بسیار خوب و انقالبی 
از   : گفت  همچنین  قدوسی  است.  بوده 
طرف مسئولین نظام به وزیر امور خارجه 
ها  نامه  این  که  است  شده  تأکید  ایران 
به اطالع مردم رسانده شود تا مردم نیز 
از موارد نقض برجام آگاهی یابند با این 
به  ظریف   4 شماره  نامه  در  حتی  وجود 
نقض  موارد  این  ملی  امنیت  کمیسیون 

برجام ذکر نشده است.

ادعای کریمی قدوسی مبنی بر نامه »ظریف« به وزیر خارجه آمریکا
ظریف سه نامه دیگر نیز به موگرینی ارسال کرده که در پی آن موارد نقض برجام مطرح شده است که بسیار خوب و انقالبی بوده است

اطالعیــه 
شرکت عماد آسانسور
قابل توجه مدیران ، مالکان محترم 

مجتمع های مسکونی و تجاری 
طرف قرارداد 

پیرو دستورالعمل اداره کل استاندارد خراسان 
و  ادواری  بازدید  بودن  اجباری  بر  مبنی  جنوبی 
تمدید گواهینامه بازرسی آسانسور خواهشمند است 
جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به دفتر شرکت 
مراجعه فرمایید در صورت عدم مراجعه و بروز هر 
گونه حادثه ، عواقب ناشی از آن به عهده شخص 

مدیر یا مالک ساختمان خواهد بود.
بلوارصیاد شیرازی، مجتمع تجاری میرداماد، واحد ۱۲۲

مزایده شماره 10/95      نام مزایده گذار: بانک سپه        موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه
نحوه فروشتوضیحاتآدرس قیمت پایه )ریال(اعیان عرصه نوع کاربریشماره پالک ثبتی ردیف

3۲6 فرعی از ۲50۱7 فرعی از ۲49 ۱
اصلی بخش ۲ بیرجند 

نقدیسند ششدانگ بیرجند ، مدرس ۲6 پالک 4/400/000/00038حدود 360۲۲5مسکونی

کارخانه تولید فوم پلی استایرن۲
)قطعه 4050 از بلوک صنایع شیمیایی(

کارخانه 7/875/000/000 4730۱600صنعتی
ماشین آالت ۲/۲36/500/000

بیرجند، شهرک صنعتی ، خیابان پویندگان 
4 ، قطعه 4050 از بلوک صنایع شیمیایی

محل طرح واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می باشد و متقاضی می 
بایست شرایط شرکت شهرک های صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد

۲0% نقد الباقی 
36 قسط متوالی

قطعات 8۲ الی 89 فرعی از ۱9۲9 3
اصلی بخش ۱۱ قاینات

کارخانه ۱0۱86۱96۱5/70۱/500/000صنعتی
ماشین آالت 6۲۱/000/000

محل طرح واگذاری شرکت شهرک های صنعتی می باشد و متقاضی می شهرک صنعتی قاین
بایست شرایط شرکت شهرک های صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد

۲0% نقد الباقی 
36 قسط متوالی

کارخانه تولید بدنه موتور )پالک ثبتی 4
۲3 فرعی از ۱584 فرعی(

کارخانه 3746/47۲459/4۲4/679/497/۲00صنعتی
ماشین آالت ۲/063/700/000

بیرجند، شهرک صنعتی، بلوار تالش 
شرقی 6

۲0% نقد الباقی کارخانه و ماشین آالت ترجیحاً به صورت یکجا به فروش می رسد
36 قسط متوالی

نقدیجهت بازدید به دایره پشتیبانی منطقه مراجعه نماییدبیرجند ، شهرک صنعتی 65۲/000/000---ماشین آالت کارخانه بسته بندی گوشت5
 

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100.000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه 
واقع در خراسان جنوبی - بیرجند- میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 95/12/24  ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/1/5 ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با 

وضعیت موجود به فروش می رسد.   د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است   هـ : به میزان پرداخت غیرنقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.
بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره   3۲387۱۲5-056 تماس حاصل فرمایید

فراخوان ارزیابی کیفی برای تجهیز سالن همایش دانشگاه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: برای تجهیز صندلی و 
موکت سالن همایش 1000 نفری شهید مطهری این دانشگاه، شرکت های 
دارای صالحیت فنی و اجرایی در این زمینه را ارزیابی نماید. لذا از کلیه شرکت 
های ذیصالح دارای گواهینامه صالحیت استاندارد که تجربه فنی و توانایی 

مالی کافی در این زمینه را دارند دعوت می گردد برای دریافت اسناد با در دست داشتن 
اصل فیش واریزی به مبلغ 500000 ریال به حساب شماره 0106062323001 بانک ملی 
ایران به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر 
آگهی جهت دریافت و تحویل به موقع مدارک مربوطه به آدرس بیرجند- انتهای بلوار آیت 

ا... غفاری طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند حوزه معاونت عمران مراجعه نمایند.
بدیهی است تنها از شرکت هایی جهت حضور در مرحله نهایی مناقصه  اجرای عملیات ذیل 
دعوت به عمل خواهد آمد که صالحیت و توانایی آنان در انجام موضوع مناقصه با شرایط 
و معیارهای مندرج در اسناد ارزیابی کیفی مورد تأیید دانشگاه قرار گرفته باشد و ارسال 
مدارک توسط متقاضیان هیچ گونه حقی را برای حضور قطعی در مناقصه برای آنان ایجاد 

نخواهد کرد. همچنین هزینه درج این آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
عملیات موضوع مناقصه:

تهیه و نصب صندلی و موکت کف سالن همایش شهید مطهری مطابق شرایط در اسناد 
ارزیابی

سایر اطالعات تکمیلی در اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران درج شده است.
 www.iaubir.ac.ir  :آدرس سایت اینترنتی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی


