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سرمقاله

به داد آب برسید !

*سیدمحمدامین حسینی

 روز یکشنبه، استاندار جدید در اولین سخنان خود 
از جلسه  با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و 
جهانگیری  که»آقای  وی  به   خطاب  نکته  این 
به عنوان  این جمله  به داد آب برسید.« شنیدن 
یک شهروند دغدغه مند در حوزه ی بحران آب   
امیدی در دلم به وجود آورد  که استاندار جدید 
هم  برای حل بحران آب دغدغه دارد. در استان 
 خراسان جنوبی حاال جدی تراز همیشه است  .
از نظر آب در  چرا که چند دشت بحرانی کشور 
مشکل  حل  برای  همیشه  دارد.  قرار  استان  این 
آب وعده ی انتقال آب داده می شد تا اینکه چند 
وقت پیش سخن یکی از وزرا در این خصوص که 
انتقال آب وعده ای غیر تخصصی است و حیات 
سواحل را به خطر می اندازد مطرح شد و ناگهان 
ی  وعده  با  مشکل  حل  برای  که  هایی    امید 
باخت. رنگ  بود   آمده  وجود  به  آب   انتقال 
استان  مسئوالن  سخنان  در  کم  کم  آن  از  بعد 
 حرف از آب های ژرف  به میان آمد. آب هایی 
عمق  در  و  است  کشور  راهبردی  ذخایر  که 
)  ۲ صفحه  در  سرمقاله  ادامه   ( قرار...  زمین  زیاد 
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جناب آقایان: حاج غالمرضا ساجد
مهنـدس مجیـد مهـدی زاده

 )شرکت آریا انرژی کویر- کناف(

مهنـدس سجـاد صبـاغ
)گروه صنعتی و ساختمانی سامان گستر - شرکت طاق بیست(

برگزاری جشن  در  را  همراهی سازمان  و  با تالش، همدلی  اینکه  از 
خانوادگی عید غدیر حمایت و پشتیبانی فرمودید و با حضور گرما بخش 

خود این برنامه را وزین نمودید، کمال تشکر و قدردانی را داریم.
 روابط عمومی سازمان نظام  مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

جناب آقای  دکتر مروج الشریعه
استاندار معزز و محترم خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را که  نشأت  گرفته از سوابق و تجارب  ارزنده شما در عرصه های 

مختلف مدیریتی در استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی 

می باشد، تبریک عرض نموده و یقین دارم استان خراسان جنوبی با حسن تدبیر شما برادر 

 گرامی شاهد پیشرفت وتوسعه در همه بخش ها علی الخصوص حوزه سرمایه گذاری خواهد بود.

همچنین از خدمات  و تالش های ارزنده جناب آقای مهندس پرویزی 

در دوران مسئولیت تشکر و قدردانی می نمایم.

موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال خواستارم.

داود شهرکی
  رئیس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی

 جناب آقای

مهندس سید علی اکبر  پرویزی
خدمات و توجهات جناب عالی در رابطه با رفع مشکالت و فراهم نمودن 
زمینه های رشد و توسعه تعاونی های مرزنشین قابل ستایش بوده، 

مراتب تقدیر و سپاسگزاری خویش را محضر شما اعالم
 و از پیشگاه خالق یکتا مزید توفیقات تان را آرزومندیم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی  مرزنشینان خراسان جنوبی

سسس 

 جناب آقای

مهندس محمد مهدی مروج الشریعه
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان استاندار خراسان جنوبی 
 تبریک عرض نموده ، توفیق خدمتگزاری روزافزون شما را در جهت توسعه
  همه جانبه استان علم و ایمان از پیشگاه خداوند منان مسئلت داریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی  مرزنشینان خراسان جنوبی

سسس 

خواهر زاده عزیزم زینب )اسما( دزگی
 موفقیت غرور آفرینت را در کسب

 مقام دوم کشوری رشته تکواندو 
که موید تالش و پشتکارت می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
 نموده ، از درگاه باریتعالی دوام توفیقات روز افزونت را آرزومندیم.

حسین سرپلی و بانو

انتخاب سازمان امور مالیاتی کشور 
را به عنوان 

سازمان برتر در جشنواره شهید رجایی
 که بیانگر همدلی و همبستگی مردم شریف و همکاران ارجمند در اجرای اهداف و برنامه های 
اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب و مناسب می باشد را خدمت ریاست محترم سازمان، سرپرست 

محترم اداره کل و کلیه همکاران تالشگر ادارات امور مالیاتی تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی
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جناب آقای دکتر محمد مهدی مروج الشریعه
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استاندار خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را در جهت تحقق اهداف عالی 

نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مسئلت می نماییم.

رئیس و اعضای شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی
 و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

خانواده های محترم مالیی و رحمانی  
      با نهایت تاسف درگذشت جوان ناکام 

شادروان احمد مالیی
 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده

از درگاه باریتعالی برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت الهی
 و برای تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

 از طرف خانواده اکبرزاده

به دو نفر نیروی آقا لیسانس برق آشنا به کامپیوتر و سیستم دوربین 
مداربسته و شبکه نیازمندیم.   شماره تماس: 32450702

پیام رئیس دانشگاه بیرجند

 به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
پاییز که می رسد، زیباترین فصل خدا می آید؛ 

با بارش بی امان برگ ها و زیباتر از آن، بارش علم 
و دانایی بر کوچه باغ دانش و اندیشه. پاییز فصل 

 زیبای سادگی است و مهر، گاه گشایش مدرسه ها  و دانشگاه ها
و زمان گذر شادمانه کودکان، نوجوانان و جوانان مشتاق از کوچه ها ؛ می گذرند و می روند

 تا بشنوند و بخوانند و بدانند و فردای ما را بسازند. می روند تا حیات به دل و روح شان ببخشند 
و با تالش و کوشش، زمینه ساز شکوفایی، نوآوری، پیشرفت و اقتدار کشور اسالمی ایران شوند.
 آغاز مهر امسال دو تقارن دیگر نیز دارد؛ آغاز حماسه حسینی و آغاز هفته دفاع مقدس 
 دو فصل بدیع سرشار از شگفتی های ناب انسانی، فصل حماسه و دفاع، فصل ایثار و شهادت 
  آزاد اندیشانی که با  انتخاب آگاهانه و مسئوالنه و با ایثار جانشان راه و  رسم سربلندی را به ما آموختند.

اینجانب آغاز سال تحصیلی فصل گشودن دوباره صحیفه نورانی دانش با سرانگشتان
 تالش و تکاپوی صاحبان کسب علم و کمال را به جامعه دانشگاهی و دانشجویان عزیز 

به ویژه دانشجویان جدید الورود تبریک و تهنیت می گویم و از درگاه خداوند علیم برای همه 
عزیزان سالی سرشار از امید، نشاط و پویایی برای دستیابی به مدارج عالی علمی 

همراه با بهروزی و سعادت مسئلت دارم.

خلیل خلیلی - رئیس دانشگاه بیرجند
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پیرو آگهی فراخوان مورخ 1396/06/05 در خصوص فراخوان خدمات مهندسی نظارت بر عملیات 
آماربرداری سراسری مرحله سوم از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های 

مطالعاتی استان خراسان جنوبی در سال 1396 از شرکت های ذیصالح در کلیه پایه های رشته 
آبیاری و زهکشی دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی 

setadiran.ir نسبت به دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی اقدام نمایند. 
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1396/06/28 تا ساعت 16 مورخ 1396/07/01

 مهلت بازگشت اسناد ارزیابی: تا ساعت 16 مورخ 1396/07/15

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شماره شناسه: 86342

سرتیپ دوم پاسدار علی قاسمی
فرماندهی  محترم سپاه انصار الرضا )علیه السالم( خراسان جنوبی

اعطای درجه سرداری را از سوی فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی(
 خدمت جناب عالی که نشان از والیتمداری، لیاقت و شایستگی شما می باشد

 صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند 
متعال خواستاریم.

مدیریت و کارکنان فروشگاههای اتکا استان خراسان جنوبی

خانواده های محترم کریمی  و احراری
خبر درگذشت زنده یاد 

حاج عبدالوهاب کریمی
ما را سخت متاثر نمود. از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم 
 که اخالق نیکو و مردمداری اش زبانزد خاص و عام بود، 
رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندیم.

جمعی از فرهنگیان دبیرستان المع درمیان )دهه 70(
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زمان اعالم نتایج نهایی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
 
میزان-مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: سه شنبه ۲۸ شهریور ماه نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال۹۶ اعالم می شود.حسین توکلی 
افزود: الزم است داوطلبان برای اطالع از زمان ثبت نام به دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. در صورتی که موسسه محل قبولی، برنامه خاصی برای 

ثبت نام اعالم نکرده باشند، پذیرفته شدگان الزم است در یکی از روز های شنبه، اول و یا یکشنبه دوم مهرماه با به دست داشتن مدارک الزم نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

سرمقاله

به داد آب برسید!

*سیدمحمدامین حسینی

)ادامه سرمقاله از صفحه 1( زمین قرار دارد. حاالقرار است 

برخی از نقاط مثل طبس برای یافتن آب های ژرف 
 بررسی شوند.بگذریم از اینکه دانشمندان حوزه ی
 آب از قبیل دکتر عباسی امید چندانی به این آب ها

ندارند و هزینه ی زیاد برداشت آن و همچنین آثاری 
که ممکن است به بار بیاورد چندان روشن نیست.

خالصه اینکه آب های ژرف با اما و اگر های زیادی 
مواجه است و می ترسیم از روزی که مثل انتقال 
آب گفته شود که وعده ی آب های ژرف نیز یک 
وعده ی غیر تخصصی بود.طرح بارور سازی ابر ها 
هم در سال گذشته اجرا شد و گویا اثار مثبتی نیز 
داشت.اما باید بدانیم که نهایت رشد بارش ها از 
طریق بارورسازی ابرها ده الی پانزده درصد خواهد 
بود که این مقدار افزایش نیز همچنان مشکل آبی 
استان را حل نمی کند.پس نمی توان برای حل 
بحران آبی فقط به بارورسازی ابر ها چشم دوخت.

آب باالتر از هر مساله ی دیگر باید اولویت  کار 
مسئوالن استان و برنامه ریزی ها باشد.اهمیت آب 
بر هیچ کس پوشیده نیست و همه می دانیم که اگر 
آب نباشد هیچ چیز نیست.آب نباشد  مهاجرت بیداد 
می کند.ابتدا از روستا ها به شهر و بعد از شهر ها 
به کالن شهر ها.آب نباشد امنیت و اشتغال ممکن 
نیست.مشکالت بحران آب کم کم به مرحله ی 
ظهور و بروز رسیده و می شود به تجمع اهالی 
چند روستا برای بحران آب در مقابل ساختمان 
اقای  جناب   سخنان  کرد.با  اشاره   استانداری 
مروج الشریعه   امیدوار شدیم که  استاندارششم 
قهرمان حوزه ی آب استان شود و این بحران به  

امید خدا به دست ایشان حل شود.

سیف: فاینانس ها از محل
 فروش نفت نیست

ولی ا... سیف، گفت: فاینانس های جدیدی که از 
سوی کشورهای خارجی به اقتصاد ایران اختصاص 
یافته، جهت حمایت از تولید و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی گشایش خواهد یافت و اولویت با 
بخش غیردولتی است.رئیس کل بانک مرکزی در 
پاسخ به این سوال که آیا فاینانس های جدید برای 
اقتصاد ایران، از محل درآمدهای ناشی از فروش 
نفت است، گفت: به هیچ عنوان پول حاصل از 
فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این 
فاینانس ها مورد استفاده قرار نمی گیرد و این منابع، 

از محل اعتبارات کشورهای مختلف است.

افزایش حساب سهام عدالت فوت شدگان

ایسنا-مشموالن سهام عدالت تا پایان شهریور ماه 
مهلت دارند حساب سهام عدالت خود را تا سقف 
یک میلیون تومان افزایش دهند. نکته مهم این 
که وراث فوت شده هایی که مشمول سهام عدالت 
بودند نیز در این مدت زمانی می توانند اقساط سهام 
عدالت فوت شده خود را تا سقف یک میلیون تومان 
پر کنند.در حال حاضر اگر مشموالن سهام عدالت 
دریافت  سودی  هیچ  گذشته  سال های  طی  که 
و  کنند  مراجعه  عدالت  سهام  سامانه  به  نکرده اند 
متوجه  کنند  وارد  سامانه  این  در  را  خود  ملی  کد 
می شوند که شرکت های سرمایه پذیر به ازای 1۰ 
سال گذشته ۵۳۲ هزار تومان سود ایجاد کرده اند و 
آنها به شرط این که جزو دهک های پایین درآمدی 
یک  سقف  تا  را  خود  حساب  می توانند  نباشند 
میلیون تومان افزایش دهند.البته دهک های پایین 
درآمدی همچون اعضای کمیته امداد و بهزیستی 
شامل تخفیف می شوند و حساب آنها تا سقف یک 
میلیون تومان پر است. حال تعدادی از مشموالن 
سهام عدالت که ثبت نام آنها قطعی شده بود فوت 
کرده اند. وراث این افراد می توانند به سامانه سهام 
عدالت مراجعه کرده و حساب آنها را تا سقف یک 
میلیون تومان افزایش دهند. نکته مهم این که چه 
وراث، چه مشموالنی که زنده هستند تنها تا پایان 
شهریورماه سال جاری فرصت دارند تا صورت حساب 

سهام عدالت خود را افزایش دهند.

کار جاعالن کارت های معافیت
 سربازی سخت تر شد

تسنیم- جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به 
پایش های سیستماتیک، اصالح فرآیندها و تعویض 
کارت های معافیت، از اصالح فرآیندهای پزشکی این 
انجام شده و  اقدامات  با  سازمان خبر داد و گفت: 
باندی در  فعالیت  امکان  اصالحات صورت گرفته، 
این حوزه کاهش چشمگیر یافته است.سردار ابراهیم 
کریمی با بیان اینکه در شرایط فعلی، مجالی برای 
ندارد  وجود  معافیت  کارت  جعل  باندهای  اقدامات 
گفت: در گذشته برخی از باند جاعالن با جعل کارت 
معافیت، پول هایی را از مردم دریافت می کردند ولی 
امروز به دلیل اینکه تبادل اطالعات در سامانه ها در 
ارزشمند  معافیت  کارت های  فیزیِک  است،  جریان 
نیست و طبیعتاً مردم می دانند با داشتن یک کارت 
نمی توانند کاری را از پیش ببرند این امر باعث شد تا 

تخلف در این حوزه بسیار کاهش یابد.

میزان کمک نقدی مردم در جشن عاطفه ها

ایرنا- معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
مشارکت مردم در جشن عاطفه های سال گذشته ۵۳ میلیارد تومان بود 
که امسال این رقم با رشد حدود ۳۰ درصدی به ۶۹ میلیارد تومان افزایش 
داشته است.فاطمه رهبر با بیان این که هم اکنون ۳1۲هزاردانش آموز 
درمقاطع تحصیلی مختلف تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: 
۲۲۸هزار نفر از این دانش آموزان در مقطع ابتدایی ،۶۳ هزار نفر در مقطع 
دبیرستان و 1۵ هزار نفر نیز در مقطع پیش دانشگاهی از خدمات این نهاد 
به طور مستمر بهره مند می شوند. وی با اعالم اینکه سال گذشته متوسط 
سرانه پرداخت کمک های تحصیلی این نهاد به هر دانش آموز تحت 
حمایت ۶۵ هزار تومان بود،افزود: امسال این رقم به ازای هر دانش آموز 

تحت حمایت به 1۰۲ هزار تومان افزایش یافته است.

مهر- شبکه بانکی به منظور اجرای طرح ضربتی اعطای وام 
ازدواج، از ابتدای مرداد امسال تا پایان هفته هشتم، به بیش از 
۳۹۵ هزار نفر وام پرداخت کرده است.به گزارش بانک مرکزی، 
به منظور اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از ابتدای 

مردادماه امسال بیش از ۳۹۵ هزار نفر وام پرداخت کرده است. 
بر این اساس، حدود ۹۸ هزار فقره از مجموع وام های پرداختی 
در استان های محروم و کم برخوردار و بالغ بر ۲۹۷ هزار فقره 
پرداخت نیز در سایر استان ها و مناطق کشور صورت گرفته 
است.الزم به ذکر است قبل از اجرای طرح در اول مردادماه 
سال جاری تعداد افراد در صف )ثبت نام در سامانه وام ازدواج( 
بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر بوده است که در پایان هفته هشتم از 
اجرای طرح ضربتی تعداد ۳1۰ هزار نفر از افراد در صف سامانه 

کاهش یافته است.
همچنین تعداد افراد در صف سامانه وام از بالغ بر ۵۰۰ هزار 
نفر در ابتدای طرح به 1۹۰ هزارنفر در روز ۲۵ شهریورماه 1۳۹۶ 

کاهش یافته است. الزم به ذکر است که عدم تعادل در تعداد 
پرداختی وام و کاهش تعداد متقاضیان در صف به دلیل ثبت 
نام حدود 1۲۷هزار نفر متقاضی جدید در طول اجرای طرح 
است.تعداد پرداختی وام ازدواج از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 
۷۲۷ هزار فقره بوده که ۵۴ درصد آن )۳۹۵ هزار فقره( مربوط 
به هشت هفته اجرای طرح بوده است؛ همچنین تعداد وام 
پرداخت شده در مناطق محروم طی چهار ماهه اول سال 
جاری بالغ بر ۷۶ هزار نفر بوده لیکن در مدت هشت هفته از 
اجرای طرح و با توجه به اولویت تعیین شده از سوی بانک 
 مرکزی حدود ۹۸ هزار نفر از تسهیالت فوق بهره مند شده اند.

قابل تاکید است تمام افراد ثبت نامی قبل از تیرماه 1۳۹۶ 

تعیین شعبه شده و یا در حال طی سایر مراحل اخذ وام 
وام  تعداد  طرح،  اجرای  از  هفته  هشت  طول  در  هستند؛ 
دریافتی از سوی متقاضیان زن 1۸1 هزار نفر و متقاضیان 
مرد ۲1۴ هزار نفر بوده است و بیشترین دریافت کنندگان وام 
ازدواج در طول این دوره از نظر سنی در بین زنان ۲۰ تا ۲۵ 

سال و در آقایان بین ۲۵ تا ۳۰ سال سن قرار دارند.
گفتنی است در پایان مردادماه سال جاری ۳۴۰ هزار نفر در 
صف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه قرار داشته اند که در 
پایان هفته هشتم این تعداد به 1۹۰ هزار نفر در صف کاهش 
یافته است که از این تعداد نیز بالغ بر 1۵۸ هزار نفر تعیین 

شعبه شده و در حال گذراندن سایر مراحل هستند.

آماری از پرداخت های وام ازدواج

زمان انتشار کارنامه علمی داوطلبان کنکور 

اینکه  بیان  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور  ایسنا- 
کارنامه علمی داوطلبان آزمون سراسری فردا منتشر می شود، گفت: 
داوطلبان تا ۲۰ مهر فرصت دارند به نتایج اعالم شده اعتراض کنند.
دکتر حسین توکلی با اعالم این خبر اظهار کرد: بر اساس برنامه زمانی 
پیش بینی شده فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری 
شهریور   ۲۴ جمعه  روز  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها   ۹۶
نشانی به  کشور  آموزش  سازمان سنجش  سایت  روی  بر  جاری   ماه 

ادامه تصریح کرد:  قرار گرفت.وی در   www.sanjesh.org 
کارنامه نهایی گزینش تمام داوطلبان دارای شرایط انتخاب رشته  در 
کنکور سراسری نیز فردا )سه شنبه ۲۸ شهریور( از طریق سایت سازمان 

سنجش کشور منتشر خواهد شد.

عضو کمیسیون آموزش: اعتراضات به نحوه 
قبولی کنکوری ها بررسی می شود

 یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اعتراض کنکوری ها نسبت به نحوه قبولی در آزمون گفت: اعتراضات 
دانش آموزان به نوع و چگونگی قبولی آنها در کنکور مورد بررسی قرار 
می گیرد.فاطمه سعیدی در کانال تلگرامی خود در این زمینه نوشت: در 
روزهای گذشته تعدادی از دانش آموزان کنکوری نسبت به نحوه قبولی در 
آزمون امسال اعترض داشته اند که این اعتراضات به نمایندگان مجلس نیز 
منتقل شده است.وی افزود: تاکنون مستنداتی از سوی معترضین به ما ارائه 
نشده است اما به حکم نمایندگی، وظیفه خود می دانم این مساله را پیگیری 
کنم. سعیدی همچنین بیان کرد: طی تماس با مسئولین وزارت علوم، 
وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش این موضوع را پیگیری می کنیم.

نحوه  تشریح  با  مرکزی  بانک  نوین  فناوری های  معاون 
گفت:  آن،  امنیتی  ویژگی های  و  صیاد  سامانه  عملکرد 
سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک فردا رونمایی 
می شود.ناصر حکیمی با تشریح مشخصات سامانه صیاد 
)سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک( افزود: یکی 
از ویژگی های اصلی این سامانه این است که ابعاد چک 
و  یکدست  و خصوصی  دولتی  بانک های  های مختلف 

استاندارد می شود.حکیمی گفت: در حال حاضر، بانک ها 
می  مختلف صادر  های  اندازه  و  ها  رنگ  در  را  ها  چک 
کنند که احراز اصالت این نوع چک یک مشکل شده و از 
معضالت مردم این است که ممکن است چک دریافتی آنها 
جعلی باشد. وی افزود: با اجرای سامانه صیاد صدور چک در 
همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز کشور به 
صورت یکدست و استاندارد خواهد شد و وجه تمایز آنها نام 

بانک و آرم بانک است که بر روی هر برگ چک جداگانه 
درج خواهد شد و دیگر تمایز رنگ، طرح و ابعاد نخواهند 
داشت.حکیمی تاکید کرد: بنابراین چک را از هر بانکی که 
دریافت کنید به راحتی می توانید تشخیص دهید که این 
چک آیا اصالت دارد؟ و می توانید ویژگی های امنیتی آن 
را چک کنید و بنابراین مشکل جعل چک و موارد مشابه 

مرتفع شده است.

دریافت لحظه ای اطالعات چک امکان پذیرشد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960241 محکوم علیه آقای روح اله زراعتکار فرزند حسن محکوم است به پرداخت 
مبلغ 2/166/989/060 ریال در حق محکوم له محسن حاجی پور و غیره و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف پالک های ثبتی به شماره های 4 فرعی از 473 اصلی بخش 1 بیرجند به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ و 
2- پالک ثبتی به شماره 4078 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای حسن زراعتکار فرزند زین العابدین که 
حسب نظریه کارشناسی 1- پالک ثبتی به شماره 4078 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان معلم - معلم 36 با عرصه 
53/75 متر مربع فاقد اعیانی )ملک مورد نظر به صورت زمین و دارای پروانه ساختمانی جهت 3 طبقه زیر زمین با کاربری انبار تجاری و 
همکف با کاربری تجاری و طبقه اول با کاربری دفتر تجاری ارزش ششدانگ 1/200/000/000 ریال و 2- ملک تجاری به شماره پالک 
ثبتی 4 فرعی از 473 اصلی بخش یک بیرجند واقع در خیابان حکیم نزاری- بین حکیم نزاری 5 و 7 با عرصه 65/25 متر مربع که در 
دو طبقه زیرزمین و همکف احداث بنا شده ارزش سه دانگ عرصه و اعیان ملک فوق به مبلغ 1/957/500/000 ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 1396/7/12 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که 
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

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

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
پروفیل و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند   تاریخ انتشار: 1396/6/28  شماره: 96/7

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی درب و 
پنجره سازان شهرستان بیرجند راس ساعت 17/30 روز یکشنبه مورخ 1396/07/16 در محل دفتر شرکت واقع در 
میدان شهدا برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا 
صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل تا اقدامات قانونی از قبیل 

تایید صالحیت و سایر اقدامات قانونی از اتاق تعاون انجام پذیرد.
دستور جلسه

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1392، 1393، 1394، 1395 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال مالی 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 6- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت اعتبار و 
تسهیالت الزم از بانک ها 7- اتخاذ تصمیم درخصوص کاهش سهام و فروش دفتر یا انبار یا انصراف از عضویت در اتحادیه 

مشهد و تهران 8- تعیین خط مشی آتی شرکت تعاونی
هیئت مدیره شرکت تعاونی پروفیل بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی بیرجند

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن اعضای جهاد سازندگی 
شهرستان بیرجند ساعت 12 مورخ سه شنبه 96/7/18 در محل نمازخانه سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. در ضمن چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با 
نماینده تام االختیار خویش تا پایان وقت اداری 96/7/10 به دفتر شرکت واقع در ساختمان 
سازمان جهاد کشاورزی اتاق 14 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد. ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت هیئت مدیره و بازرس شرکت را دارند ظرف 
10 روز آینده به همراه یک قطعه عکس 4×3 کپی صفحه اول شناسنامه 2 سری- صفحه 
توضیحات شناسنامه 2 سری- کارت ملی پشت و رو 2 سری و مدرک تحصیلی یک سری به 

دفتر شرکت مراجعه نمایید.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس در خصوص عملکرد و فعالیت سال 1395 2- تصویب 
صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ 95/12/30 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 96  4- تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی 5- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی 
البدل برای مدت 3 سال 6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 7- تعیین 

خط مشی آتی شرکت تعاونی                                                  

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل 
و مواد مصرفی درب و پنجره سازان شهرستان بیرجند

تاریخ انتشار: 1396/6/28             شماره: 96/6
جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی تهیه و توزیع پروفیل و مواد مصرفی درب و پنجره 
سازان شهرستان بیرجند راس ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1396/07/16 در محل دفتر شرکت واقع در میدان شهدا 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دلیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم  و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 

سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
دستور جلسه

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی پروفیل بیرجند

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 نهبندان پیرو آگهی های نوبتی منتشره شماره 3838- 1396/5/1 و 
 3864- 1396/5/31 مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های ذیل: 

قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4- اصلی 1089 فرعی آقای حسین سبزه بین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی قطعه مفروزه 
مزروعه خالق آباد پالک 5- اصلی 476 فرعی خانم شرف تقوی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر در تاریخ 1396/7/23 
ساعت اداری مستثنیات مرتع شوسف پالک یک فرعی از 738 - اصلی پالک یک فرعی از 1060- اصلی آقای محمد محمدی 
ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار 1198- اصلی آقای رحمت اله حسین پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1396/7/24 
ساعت اداری مستثنیات مرتع گرماب خوانشرف پالک 767 - اصلی  1203 - اصلی خانم سکینه پروین ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی مستثنیات مرتع خونیک باال پالک 772- اصلی 1204- اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ یک قطعه زمین 
دیمه زار 1205- اصلی آقای محمد علی درخش ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار مستثنیات مرتع خوانشرف  و کالته مال حسن 
پالک 783- اصلی 891- اصلی آقای محمد قاسمی زاده ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در تاریخ 1396/7/25 ساعت اداری 
مستثنیات مرتع گوند پالک 786- اصلی 1188- اصلی آقای غالمرضا حق دوست ششدانگ یک قطعه زمین بند سار مستثنیات 
مرتع آرویز پالک 787- اصلی  1176- اصلی آقای غالم محمدی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری در 
تاریخ 1396/7/26 ساعت اداری لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد 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 شد و 
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: 1396/06/28
حسین براتی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف )سهامی خاص(  به شماره 
ثبت 4726 و شناسه ملی 10360062150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

1395/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورت های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 
1395/6/31 به تصویب رسید. 2- آقای علی رومنجانی به شماره ملی 0652114008 و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند 
امین ثبت شده به شماره 3121  و شناسه ملی 10380563595 به عنوان بازرسان اصلی و آقای سید اسماعیل پورسجادی به شماره 
ملی 0652208746 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان 
جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب روزنامه 
کثیر االنتشار، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

درب اتوماتیـک سیـد
جک پارکینگی، کرکره و سکوریت 

اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی ، نبش رجایی 15   

09155614880

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  09156633230- برگی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود. 
در اسرع وقت )شهر و روستا(    09159658659
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 آغاز برداشت زیتون از باغ های خراسان جنوبی
گروه خبر- برداشت زیتون از 352 هکتار از باغ های خراسان جنوبی آغاز شد. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از 725 هکتار 
از سطح کاشت زیتون در استان 352 هکتار  و 373  هکتار غیربارور است.رضایی با اشاره به کاهش تولید زیتون امسال به علت گرمای شدید در زمان 

گرده افشانی محصول ، پیش بینی کرد 175 تن  زیتون به ارزش 8 میلیارد و 400 میلیون ریال از باغ های زیرکاشت این محصول برداشت شود.
راه  اداره  محترم  مسئولین  خدمت  سالم  با 
کشی  جدول  خصوص  در  لطفا  وشهرسازی، 
وآسفالت محله جلیلیان واقع دربلوارصیاد شیرازی 

اقدام نمایید- باتشکر
915...358
مردم و مسوالن لطفا نسبت به کمبودو نبود آب 
حساس باشید! با آب شرب نه ماشین بشوریم نه 
حتما  کنیم.شهرداری  آیاری  منزل  درب  درختان 
هم  فهیم  مردم  البته  بود.  خواهد  معضل  پیگیر 
در  ها  کارواش  نیاز  مورد  آب  کنند.  می  مطالبه 
سطح بیرجندنیز باید از آب غیر شرب تامین گردد. 
حتما باید آب در شبکه قطع گردد تا فکری بکنیم!
915...491
مسئولین      به  را  ما  پیام  عزیزکه  آوای  به  سالم 
می رساند،لطفاکوچه های منتهی شده به بهداشت 
 جدید حاجی اباد-بیرجندکه افتتاح شده است ومورد
استفاده عموم است )واقع درخیابان امام صادق ( 
برای آسفالت نیزاماده سازی شده است ولی اقدامی  

نمی شود لطفا توجه بیشتری مبذول نمایید.
915...451
مسابقه  اگر  خواهشمندیم  سیما  و  ازصدا  سالم، 
از  راقبل  فکراهداءجوایزش  کنند  برگزارمی 
مسابقه  فجر95یک  بکنند.دهه  مسابقه  برگزاری 
وشوقی  ذوق  باچه  برگزارکردند،فرزندم  رادیویی 
شرکت کردویک روزبرنده شد،باورشما میشود هنوز    
خواهیم  شمازنگ  به  ندادند!میگن  را  اش  جایزه 

زد.آخرچه می خواهندبدن من درعجبم!
915...352
گفتیم  رفتند  بیرجند  از  رضایی  دکتر  سالم.وقتی 
شاید بعضی از تندروهای ... با اعتراض و ناراحتی 
مردم به خود خواهند امد.اما نه اینکه به خود نیامدند 
که بازهم این مردم را قربانی خواسته های به ظاهر 
روشن  و  فعال  استاندار  و  کردند  خودشان  موجه 
فکری همچون اقای پرویزی رو از استان گرفتند.
نمیدونم تا کی استان ما میخواهد اینطور ساکت 
نشسته باشه که فقط این اشخاص ... برای مردم 
تصمیم گیری کنند.به واقع از ماست که برماست!
915...063
به  فکری  مربوطه  محترم  مسووالن  سالم   با 
اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  روی  پیاده  پیست  حال 
که به سمت سجادشهر و خیابان سپیده میباشد و 
خیلی شلوغ میشود و اینکه روشنایی الزم را ندارد، 
بردارند. همچنین اینکه حفاظ الزم بخاطر امنیت 
با  و  ندارد  وجود  اصلی  خیابان  کنار  در  رو  پیاده 
انحراف یک خودرو، افراد زیادی در پیاده رو صدمه 
... همچنین  دارد  تامل  اندکی  دید! جای  خواهند 
حرکات نمایشی دوچرخه سواران در بین عابرین 

پیاده و اطفال به نظرم اصال صحیح نیست!
ارسالی به تلگرام آوا
به  را  ساز  خطر  رانندگان  بودید  باسالم،نوشته 
چراغ  پشت  کنیم:  معرفی  ورانندگی  راهنمایی 
پژو  تاکسی  یک  که  بود  متوقف  ماشینم  قرمز 
آمد  من  راست  ازسمت  شماره...  به  رنگ  زرد 
کرد  سد  را  ماشینم  جلوی  مورب  وبصورت 
است  وجالب  ایستاد  توقف  خط  وجلوتراز 
مانده  چراغ  شدن  سبز  به  هنوز  4ثانیه  که 
نیز  بعدی  چهارراه  مجددا  افتاد.  راه  که  بود 
بود  مانده  چراغ  سبزشدن  به  10ثانیه  هنوز 
4یا5ثانیه  وبازهم  افتاد  راه  یواش  یواش  که 
افتاد.متاسفانه  راه  چراغ  شدن  سبز  به  مانده 
توانید می  بارها  را   ها  شکنی  قانون   اینگونه 
کنید.اینگونه  مشاهده  ومعابر  ها  چهارراه  در   
آنها  جلوی  واگر  سازند  حادثه  بالقوه  ها  راننده 
نفر  چند  یا  یک  مرگ  به  بسا  چه  نشود  گرفته 
ختم شود. پلیس هم به تنهایی نمی تواند همه 
ولی  کند  ومجازات  راشناسایی  خالفکاران  این 
فریضه  اجرای  راستای  در  توانیم  من وشما می 
این  مشخصات   ، منکر  از  ونهی  معروف  امربه 
مربوطه  سازمان  وهمچنین  پلیس  به  را  افراد 
شان اعالم کنیم. مطمئن باشید اگر خالفکاران 
بدانند توسط صدها چشم نامحسوس کنترل می 
شوند در رفتارشان تجدید نظر کرده و ان شاا...

شهر ایمنی خواهیم داشت.
ارسالی به تلگرام آوا
ای کاش نظارتی بر سطل زباله های شهری باشد! 
درون  یا  و  شده  خم  کمر  تا  که  افرادی  منظورم 
را  شهر  چهره  اینکه  بر  !عالوه  هستند  ها  سطل 
،برای  بیماری  دچار  را  خود  و  مینمایند  زشت 
سایرین هم جای سوال است که فردی که با پراید 
وانت یا پراید یا وانت مزدا و پیکان نیاز مالی دارد 
یا از روی عادت این کار را میکند؟ انجام این عمل 
یک کار عادی شده است برای خیلی ها ،ای کاش 

برای این افراد هم  فکری بر داریم ......
915....121
خیابان  انتهای  تا  توحیدص  میدان  از  سالم  با 
خوبی  زیباسازی  ها  خیابان  وسط  بلوار  توحید 
دارد اما از نظر امنیتی خطر ناک است مخصوصا 
االن که نزدیک شروع مدارس است! از چهارراه 
نواب صفوی به باال در ختان با ارتفاع زیاد و دید 
مناسبی برای رانندگان ندارد و یکهو عابر پیاده از 
وسط خیابان دیده میشود. اگر بچه ای نا خود آگاه 
از پشت در ختان به وسط خیابان بیاید واقعا جای 
مسوولین  لطفا  بود.  نخواهد  هم  خودرو  کنترل 

مربوطه فکری قبل از وقوع حادثه بر دارند!
ارسالی به تلگرام آوا
جاده بیرجند - زاهدان دارای 3 ردیف درختکاری 
میباشد اما در حال خشک شدن هستند، محال از 
به  آنها!کاش  به  یک قطره آب دادن و رسیدگی 
جای سه ردیف در ختکاری یک ردیف بود اما با 

رسیدگی بیشتر و بهتربود!
915....947 

نقش های متفاوت بالیای طبیعی در دو استان

سراسری  کنکور  پایان  از  ماهی  چند  حسینی- 
96 و مرحله مهم انتخاب رشته به عنوان آخرین 
قطعه پازل سرنوشت ساز دانشجویان گذشته است. 
اکنون قبول شدگان هر کدام در دانشگاهی که 
اند. اما الزم است  اند ثبت نام کرده  قبول شده 
مروری داشته باشیم بر عوامل موثر در این قبولی 
و انتخاب رشته که در برخی مناطق کشور تحت 

عنوان مناطق محروم گاها متفاوت است.
 از عوامل مهم و تاثیرگذار در تصمیم گیری ها، می توان

  به سهمیه های انتخاب رشته شامل مناطق ، 
 ، آموزگاران   ، ایثارگران  و  جانبازان   ، رزمندگان 
بهیاران و ... اشاره کرد که هر یک از داوطلبان  باید 
حتما در یکی از این سهمیه ها قرار بگیرند. تاثیر 
سهمیه در انتخاب رشته مخصوصا از آنجایی که تنها 
مالک مقایسه صحیح آمار قبولی های سال قبل 
با شرایط فعلی دانشجو رتبه در سهمیه است بسیار 
قابل توجه و حیاتی می باشد. بزرگ ترین گروه 
سهمیه طبق روال هر ساله سهمیه مناطق است 
که شامل داوطلبان منطقه 1 ، منطقه 2 و منطقه 3 
می شوند. به ترتیب هرچقدر از شهر ها و مناطق 
تحت پوشش سهمیه منطقه 1 به شهر ها و مناطق 
 تحت پوشش سهمیه منطقه 3 حرکت می کنیم

 دسترسی به امکانات آموزشی کمتر می شود. از 
 طرفی در همه حاالت غیر از سهمیه کشوری ،

 شانس قبولی کسی که از سهمیه بومی گزینی 
برای یک رشته محل استفاده می کند بیشتر از 
فردی است که از یک شهر دیگر برای همان رشته 

محل متقاضی است.
طبق مصوبات کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون 
 سراسری، برخی از مناطق محروم در برخی رشته ها

 دارای رتبه هایی ویژه هستند. برای مثال، 30 
درصد ظرفیت رشته های مقاطع دکتری عمومی 
شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق 
جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم 
شوند.   می  پذیرش  ها  استان  نیاز  با  متناسب  و 
های  رشته  کد  از  یک  هر  ظرفیت  درصد   40
دوره روزانه 9 استان محروم شامل استان های 
سیستان  بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،  ایالم، 

و  کهکیلویه  کرمانشاه،  کردستان،  بلوچستان،  و 
داوطلبان  به  نیز  هرمزگان  لرستان،  بویراحمد، 
دارد.  اختصاص  فوق  های  استان  خود  بومی 
استان  جنوب  های  شهرستان  بومی  داوطلبان 
کرمان )جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج 
و منوجان( و بخش بشاگرد در استان هرمزگان 
که سه سال آخر تحصیالت دوره متوسطه آنان 
در این شهرستان ها یا یکی از بخشهای تابع آن 
بوده است، می توانند کدرشته های اختصاصی این 
از بخش های مربوط در دفترچه  را  شهرستانها 
راهنمای انتخاب رشته انتخاب کنند.در این میان 
زلزله  داوطلبان  به  ای  ویژه  سهمیه  اختصاص 
زده شهرستان های اهر، ورزقان و هریس استان 
آذربایجان شرقی نیز قابل توجه است این افراد از 
سهمیه اختصاصی به خود )در قسمت ظرفیت های 
اختصاصی به مناطق محروم- رشته های فیزیک ، 
مهندسي برق ، مهندسي شیمي ، مهندسي عمران 
، مهندسي مکانیک در دانشگاه تبریز با ظرفیت 
یک نفر برای هر رشته( استفاده می کنند.  سهمیه 
داوطلبان شهرستان ابوموسی نیز همانند شرایط 
درصدی   40 )سهمیه  است  رزمندگان  پذیرش 
ظرفیت با اعمال 75 درصد حدنصاب گزینش آزاد.(

وجود 20 نوع بالی طبیعی
 در خراسان جنوبی 

مناطق  آیا  که  شود  می  مطرح  سوال  این  حال 
ها  محرومیت  وجود  با  جنوبی  خراسان  مختلف 
و فقر حاکم بر اثر خشکسالی 18 ساله  ، دارای 
سهمیه ویژه هستند؟ استانی که به لحاظ شرایط 
اقلیمی و آب و هوایی در ردیف استان های پرخطر 
کشور از لحاظ بالیای طبیعی بوده به طوری که 
این استان رتبه سوم لرزه خیزی کشور را به خود 
اختصاص داده است. از 34 بالی طبیعی کشور، 
در خراسان جنوبی 20 بالی طبیعی وجود دارد و 
مردم ساکن شهرها و رستاها را تهدید می کند. 
جنوبی  خراسان  شهرستان های  تمام  همچنین 
روی گسل زلزله قرار گرفته است. با این حال این 
سوال مطرح می شود که چرا مانند زلزله زدگان 
اهر- ورزقان و هریس در آذربایجان شرقی تاکنون 

امتیاز ویژه ای در این باره برای این استان دیده 
نشده است، در حالی که زلزله، سیل و خشکسالی 
همزاد خراسان جنوبی است و در یک دوره 10 

ساله خراسان جنوبی همواره با یک زلزله بزرگ یا 
متوسط مواجه بوده است.

تصور می شود سهمیه بندی
 فعلی عادالنه نیست!

 معاون آموزشی دانشگاه بیرجند با بیان این که 
کرد:  عنوان  باشد  می  منطقه2  بیرجند،  سهمیه 
داوطلب  هر  منطقه  سهمیه  دیپلم  اخذ  محل 
این که  بر  تاکید  با  “ندا”  کند.  را مشخص می 
داوطلبان هر سهمیه با هم ردیفان خود رقابت می 
کنند ادامه داد: برای مثال داوطلبان سهمیه 2 با 
همان سهمیه و سهمیه 3 با داوطلبان این سهیمه 
رقابت می کنند و بدین گونه نیست که سهمیه 2 
با سهمیه 3 رقابت داشته باشد. وی با اشاره به این 
که برخی رشته های پرطرفدار مانند برق تهران 
بسته به سهمیه منطقه داوطلب امتیازات متفاوتی 
دارند اضافه کرد: خیلی ها می گویند، سهمیه بندی 
فعلی عادالنه نیست و به نفع مناطق محروم نمی 
باشد، مثال کرج سهمیه 2 محسوب شده با این که 
از امکانات منطقه ای با سهمیه 1 برخوردار است. 
معاون آموزشی دانشگاه بیرجند خاطرنشان کرد: از 
طرفی راهی هم وجود ندارد ، هرچند بومی سازی 
در دانشگاه ها در راستای ایجاد عدالت برپا شده 
به  است، بدین گونه که هر دانشگاه منطقه 3، 
داوطلبان بومی مناطق خود سهم بیشتری برای 

قبولی می دهد. “ندا” ایجاد امتیازات ویژه برای 
و  سنجش  سازمان  سمت  از  را  محروم  مناطق 
مجلس دانست و بیان کرد: دانشگاه بیرجند فقط 

نماینده سازمان سنجش برای نظارت بر برگزاری 
کنکور است و مسئولیتی در سهمیه بندی ها ندارد.

امسال در رشته های ریاضی و انسانی 
 خراسان جنوبی سهمیه اعالم نشده است

مشاور انتخاب رشته کنکور نیز با بیان این که از 
نظر آموزشی منطقه محروم حائز امتیازات ویژه 
ای    می باشد، عنوان کرد:تعدادی از دانشگاه 
ها از مناطق محروم دانشجو می گیرند. “مجد” 
سهمیه  محروم  مناطق  در  که  این  به  اشاره  با 
افراد  برای  ها  رشته  برخی  برای  جداگانه  هایی 
همان منطقه گذاشته می شود، خاطرنشان کرد: 
در شهرستان بیرجند رشته پزشکی دارای سهمیه 
بوده و در شهرستان های بشرویه، خوسف، درمیان، 
سرایان، سربیشه ، زیرکوه، طبس ، قائن، فردوس 
دندانپزشکی  و  پزشکی  های  رشته  نهبندان  و 
دارای سهمیه هستند اما در رشته های ریاضی و 
انسانی امسال سهمیه ای اعالم نشده و امتیازی 
قائل نشده اند!وی به سهمیه های بومی گزینی 
ناحیه و قطب  افراد در یک  افزود:  و  اشاره کرد 
 شانس پذیرش بیشتری در همان منطقه دارند ، 
 خراسان جنوبی ناحیه هشت و در کنار استان های 
دارد.  قرار  شمالی  خراسان  و  رضوی  خراسان 
خراسان  مجموعه  در  دو  قطب  همچنین 
 ، شمالی  خراسان   ، جنوبی  خراسان   ،  رضوی 

این  باشد.  و کرمان  می  بلوچستان  و  سیستان 
کارشناس با اعتقاد بر این که نمی توان به طور صد 
درصدی مطرح کرد که این شرایط برای خراسان 
جنوبی نامناسب است اظهار کرد: در نهایت رتبه 
کشوری روی تراز کشیده می شود و سهمیه در 

عمل روی رتبه تاثیر خواهد داشت.

باید از سمت مجلس
 مصوبه ای داده شود

اسماعیلی معاون آموزشی سابق دانشگاه صنعتی 
گرفتن  امکان  این که شاید  بیان  با  نیز  بیرجند 
سهمیه در قالب بورسیه برای برخی مناطق محروم 
تر استان در صورت ارائه درخواست وجود داشته 
باشد خاطرنشان کرد: ولی تاکنون این درخواست 
داده نشده و یا شاید حتی به فکرمان هم نرسید 
که این درخواست را بدهیم، هرچند گرفتن بورسیه 
کاری دشوار است و در بیشتر موارد به مواردی 
مانند نیروی انتظامی یا فرهنگیان داده می شود. 
وی در پاسخ به این که آیا امکان دادن تعدادی 
از     ظرفیت های دانشگاه ها به مناطق محروم 
تر استان وجود دارد یا خیر عنوان کرد: در پرتال 
سنجش فقط تعداد رشته و دانشجو پرسیده می شود 
و این امکان برای دانشگاه ها به تنهایی وجود ندارد 
 مگر این که از سمت مجلس مصوبه ای داده شود.

باید کارشناسی شود
 آماده پیگیری هستیم

زیرکوه  و  قائن  مردم  نماینده  فالحتی 
و  آموزش  کمیسیون  عضو  و  مجلس  در 
خبرنگار  با  گفتگوی  در  نیز  مجلس  تحقیقات 
های سهمیه  تعیین  که  این  بیان  با   آوا 

 خاص برای مناطق محروم مصوبه دولت است و 
در اختیار هیئت دولت می باشد ادامه داد: تا کنون 
این )درنظر گرفتن سهمیه برای مناطق زلزله زده 
در استان( موضوع توسط هیچ نهادی، نه آموزش 
و پرورش استان و نه دانشگاه بیرجند، به هیئت 
دولت و مجلس منتقل نشده است، اضافه کرد: 
اساس  بر  محروم  مناطق  های  سهمیه  تعیین 

معیارهای خاصی است. این موضوع برای استان 
باید کارشناسی شود و اگر محرز باشد که ظلمی 
در حق استان انجام شده برای پیگیری آن اعالم 

آمادگی می کنیم.

مناطق  نخبگان  ماندگاری  بستر  تهیه 
 محروم با تجدید نظر در سهمیه بندی ها

امام  بیمارستانی  مجتمع  آموزشی  شورای  دبیر 
خمینی)ره( دز گفتگو با ایسنا در سال 93 عنوان 
کرده بود: سهمیه بندی باعث محروم شدن بخش 
امکانات  از  کشور  نخبگان  و  جوانان  از  اعظمی 
 آموزشی موجود در دانشگاه های برتر کشور می شود 
که در صورت عدم تجدید نظر در این زمینه در 
آینده شاهد عواقب جبران ناپذیر آن خواهیم بود 
که بحران مهاجرت به دیگر کشورها یکی از نتایج 
آن خواهد بود. منطقی آن است که بستر را در 
دانشگاه های محل استان محروم فراهم و نیروی 
آن را نیز از دانشجویان بومی همان منطقه انتخاب 
کنیم و با باال بردن جاذبه هایی چون تجهیز کردن 
بیمارستانها و افزایش حقوق آنها افراد را در مناطق 

محروم ماندگار کنیم.

سرمایه هایی برای تضمین آینده کشور
مسئوالن سازمان سنجش یکی دیگر از مخاطبان 
برای پاسخ به سواالت ما بود که متاسفانه پس از 
تماس های مکرر با شماره ای که هر زمان تماس 
بگیرید چندین نفر در صف انتظار هستند، موفق به 
دریافت پاسخی نشدیم.تمامی این بیانات این تفکر 
را به وجود می آورد که آیا مردم مرزنشین استان 
که در اوج سختی، بی آبی و خشکسالی و با داشتن 
وظیفه مهم حفظ امنیت مرز و پایتخت نشینان و 
کشور، نمی توانند سهمیه ای ویژه داشته باشند.؟ 
جوانان این استان به دارا بودن استعداد علمی شهره 
هستند که می توانند در آینده کشور حرف ها برای 
گفتن داشته باشند. توجه به این سرمایه ها تضمین 
آینده است. از طرفی تامین زیرساخت های منطقه 
می تواند نقش موثری در نگهداشت این استعدادها 

در استان داشته باشد.

عصمت برزجی- خراسان جنوبی در سال 83 به 
عنوان استانی مستقل از خراسان بزرگ در کشور 
به رسمیت شناخته شد. برای استان شدن این 
منطقه تالش های زیادی صورت گرفت. استان 
شدن خراسان جنوبی آرزویی بود که بعد از 40 
سال محقق شد و پس از آن کسی که زمامدار 
این استان می شد مشخص می کرد که خراسان 

جنوبی تا چه اندازه ظرفیت پیشرفت دارد. 
استاندار به عنوان عالی ترین مقام بعد از رئیس 
جمهور در استان می تواند سکان هدایت را به 
مردم  گیرد.  دست  به  آبادانی  و  پیشرفت  سوی 
خراسان جنوبی نیز همواره به نجابت در کشور 
مردان  استان  این  در  گرچه  و  هستند  معروف 

بزرگ کم نیستند اما هر وقت دولت فردی را از 
هر تباری به این استان فرستاد مردم با آغوش باز 
او را پذیرفتند و در راهی که پیش می گیرد او 
را یاری کردند. این که خراسان جنوبی امروز به 
عنوان یک استان 14 ساله  تا چه اندازه همدوش 
از  نشان  درخشد؛  می  کشور  های  استان  سایر 
تالش کسانی بوده که روزی به عنوان استاندار 
خدمات  کارنامه  کردند.  خدمت  منطقه  این  در 
هیچگاه از پرونده یک شخص حذف نمی شود 
و همیشه ذهن مردم جایی برای ثبت اقدام مثبت 
و منفی مدیران دارد. با توجه به انتصاب استاندار 
جدید در خراسان جنوبی در این گزارش به معرفی 
پرداخته  تاکنون  ابتدا  از  منطقه  این  استانداران 
ایم آنچه می خوانید تنها قسمتی از کارنامه این 

استانداران است: 
بابادی و یک استان تازه متولد شده

خراسان  استاندار  اولین  بابادی   رضایی  ابراهیم 
جنوبی که با انتخاب دولت خاتمی به استان تازه 
تاسیس خراسان جنوبی آمد. او یک سیاست مدار 
ایرانی آبادانی االصل بود. رضایی بابادی، پیش 
سال  از  شود  جنوبی  خراسان  استاندار  اینکه  از 

1363 به مدت 2 سال مدیرکل امور اداری و مالی 
استانداری آذربایجان شرقی و پس از آن معاون 
و  زنجان  استانداری  مالی  اداری  و  برنامه ریزی 
معاون  تا سال 1373  از سال 1370  آن  از  بعد 
برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران بود. 
او همچنین، از سال 1373 تا 1376 مدیرکل امور 
اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون و به مدت دو 
سال مشاور طرح و برنامه وزیر کشور وقت گردید؛ 
و از پاییز 1376 به مدت 7 سال معاون سیاسی 
امنیتی استانداری تهران بود، پس از سید محمدرضا 
استانداری  سرپرست  ماه   4 مدت  به  آیت اللهی 
از یک سال  او پس  داشت.  به عهده  را  تهران 
که در خراسان جنوبی استاندار بود باتغییر دولت 

از این استان رفت. وی همچنین رئیس کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران 
است .و  پیش ازاین چهاردهمین استاندار استان 
کرمانشاه در دولت یازدهم بود.  ابراهیم رضایی 
بابادی در انتخابات ریاست جمهوری ایران )1396( 
استان  شهرستان های  ستاد  ریاست  مسئولیت 
 تهران دکتر حسن روحانی را بر عهده داشت .

مرتضوی از استانداری خراسان جنوبی 
تا شهرداری مشهد

خراسان  استاندار  دومین  مرتضوی  صولت  سید 
جنوبی در دولت احمدی نژاد بود . او پیش از این 
مسئول بسیج باباحیدر، بخشدار مرکزی فارسان، 
فرماندار بیرجند، مدیر کل اقدامات تأمینی سازمان 
سازمان  مالی  و  اداری  امور  مدیرکل  زندانها، 
دبیر  حمایت،  روزنامه  مسؤول  مدیر  زندان ها، 
اجرایی انجمن روزنامه نگاران مسلمان،   را به 
عهده داشت و پس از اینکه از خراسان جنوبی 
رفت در پست معاون سیاسی وزارت کشور ایران 
و شهردار مشهد خدمت نمود. مرتضوی که اهل 
باباحیدر در چهارمحال و بختیاری است، در سال 
1388 از سوی مصطفی محمد نجار به عنوان 

معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات 
ریاست  دوره  پایان  تا  و  شد  منصوب  کشور 
جمهوری محمود احمدی نژاد در این سمت بود و 
سپس در مهر 1392 و پس از کش و قوس های 
فراوان برای تعیین شهردار مشهد، از سوی شورای 
اسالمی شهر مشهد، به عنوان شهردار انتخاب 
شد.او به مدت 4 سال در خراسان جنوبی خدمت 
کرد و آنطور که خودش در گفتگوی با رسانه ها 
افزایش 100درصدی تخت  بود  گفته  زمان  آن 
های بیمارستانی استان ازاقدامات دولت احمدی 
وی   است.  بوده  بودنش  استاندار  زمان  در  نژاد 
شروع عملیات اجرایی بیمارستان 200 تختخوابی 
افتتاح  فیزیکی،  پیشرفت  درصد   35 با  بیرجند 

و  درمیان  سربیشه،  شهرهای  بیمارستان های 
سرایان  را گواه صادقی بر این مدعا دانسته بود. 
او همچنین  ساخت استخر شنا در تمامی مراکز 
 شهرستان های استان، توسعه دانشگاه پیام نور، 
تأسیس دانشگاه بزرگ صنعتی بیرجند را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته در خراسان جنوبی در زمان 
همچنین  بود.وی  کرده  عنوان  اش  زمامداری 
کمک دولت به ساخت مساجد استان را نیز در 
4 سالی که استاندار بوده را معادل کمک 100 
بود که    بود و گفته  سال گذشته توصیف کرده 
نرخ بیکاری از 16/16 درصد در سال 84 به 7/8 
سید صولت  که  رسید.آنچه  سال 87  در  درصد 
مرتضوی از آن به عنوان یک اقدام اساسی برای 
توسعه استان نام برده بود کاهش نرخ بیسوادی 
بود که  در دوران مسئولیتش   از 23 درصد به 
18 درصد رسید.وی سیر نزولی قیمت مسکن در 
خراسان جنوبی طی سال های 84 تا 87 را نیز از 
 توفیقات خراسان جنوبی در دوران استانداری اش 

دانسته بود. 
قهرمان رشید و 157 سفر شهرستانی

پس از سید صولت مرتضوی ، قهرمان رشید در 

سال 88 به عنوان استاندار خراسان جنوبی معرفی 
استاندار غیربومی  شد.   قهرمان رشید سومین 
ابراهیمی  حسین  مثبت  نظر  با  ظاهراْ  که  بود  
انتخاب  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
اجتماعی  سیاسی  معاون  این  از  پیش  شد. وی 
مشاور  رضوی،  خراسان  استانداری  سرپرست  و 
معاون امور مجلس و استان های سازمان صدا 
و سیما، قائم مقام صدا و سیمای خراسان رضوی 
و همدان، مدیرکل صدا و سیمای استان سیستان 
و بلوچستان و فرماندار شهرستان های کاشمر و 
شیروان بوده است.قهرمان رشید  در گفتگویی با 
یکی از سایت های خبری از اقدامات مهمش در 
زدودن چهره محرومیت از خراسان جنوبی سخن 

گفته بود .  قهرمان رشید خاطر نشان کرده بود 
که در سالهای سکانداری او برای بخش حمل و 
نقل هوائی توسعه فرودگاه بیرجند از جمله افزایش 
مراقبت  برج  ,احداث  سازی  باند,مقاوم  طول 
 جدید,احداث ساختمان جدید پایانه مسافربری ,
, شبانه  پروازهای  جهت  باند  روشنائی   ایجاد 

معرفی  در  بخصوص  و  ها  پرواز  تعداد  افزایش 
برقراری  و  هوائی  مجاز  مرز  عنوان  به  فرودگاه 
پروازهای خارجی تالش های خوبی شده است.

ویژه  منطقه  احداث  مصوبه  به  رشید  قهرمان 
اقتصادی بیرجند هم اشاره کرد و گفت : برای 
این منطقه 450 هکتار زمین در نزدیکی  شهر 
بیرجند اختصاص یافته و برای توسعه آن نیز 270 
هکتار در مرحله واگذاری است و برای فاز دوم هم 
در جوار پایانه مرزی میل 78 با کشور افغانستان 
100 هکتارآماده واگذاری شده است.او در آخرین 
سخنرانی خود گفته بود  اما رکورد خدمت رسانی 
را شکستیم و 157 سفر به شهرستانهای استان 
برای حل مشکالت مردم داشتیم.قهرمان رشید  

در سال 92 از خراسان جنوبی به مشهد رفت. 
خدمتگزار و رفاقت با رحمانی فضلی

زمام  رشید  قهرمان  از  پس  خدمتگزار  وجه ا... 
گرفت،  دست  به  را  جنوبی  خراسان  استانداری 
وی پیش از این، فرماندار کرج و معاون استاندار 
ثبت  مدیرکل  کشور،  بهزیستی  معاون  تهران، 
احوال خراسان بزرگ و فرماندار قوچان و ناظر 
بود. کرج  شهردار  و  تهران  توحید  تونل  پروژه 

بخش  به  توجه  گذار،  سرمایه  جذب  بر  تاکید 
از  روستاها  در  اشتغال  بر  تمرکز  و  گردشگری 
برنامه های خدمتگزار در خراسان جنوبی بود. به 
گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، وجه ا... 
و  انقالب  دوران  رفیق  و  همکالسی  خدمتگزار 
مبارزات وی بوده است.وجه اهلل خدمتگزار پس 
از اینکه از استان خراسان جنوبی رفت به سمت 

بازرسی  امور  و  عملکرد  مدیریت  مرکز  رئیس 
وزارت کشور منصوب شد.

پرویزی و تجربه های خراسان شمالی
از  پس  اسفراین  متولد  پرویزی  علی اکبر  سید 
خدمتگزار ، استاندار خراسان جنوبی شد .پرویزی 
در اولین سال های تأسیس خراسان شمالی معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی 
و  فرماندار  همچنین  وی  بود.  نریمان(  )محسن 
شهردار اسفراین نیز بوده است و بازنشسته وزارت 
جهاد کشاورزی است.وی پیش از اینکه استاندار 
خراسان جنوبی شود همین تجربه را در خراسان 
که  باعث شد  موضوع  این  و  داشت  نیز  شمالی 
آنجا  در  کرد  گمان می  که  اقداماتی  از  بسیاری 
تجربه موفقی بوده در خراسان جنوبی نیز عملیاتی 
کند.او در مدت حضورش در خراسان جنوبی همواره 
مورد انتقاد شدید گروهی قرار گرفته بود اما همچنان 
مصمم به کارش ادامه داد. رایزنی برای به سرانجام 
رسیدن پروژه مهم استان از قبیل راه آهن جزو 
اقدمات شایسته او بوده است. او بیشتر اهدافش را 
معطوف به فعال تر کردن حوزه معادن، بازرگانی 
افغانستان  کشور  با  تجاری  تعامالت  ارتقای  و 

انتقال  موضوع  گیر  پی  همچنین  نمود.پرویزی 
آب به استان  بود  و این موضوع از همان ابتدا 
 جزوبرنامه های بلند مدت وی به حساب می آمد.  
پرویزي اما در بین استانداران خراسان جنوبی چهره 
ای متفاوت از خود در ذهن مردم استان به جای 
گذاشت . بارها و بارها شنیده می شد که مردم او 
را مشغول خرید در فروشگاه های سطح شهر دیده 
اند و کمک هایی که او همواره به مراکز حمایتی 
از جمله مرکز معلولین حضرت علی اکبر)ع( کرده 
ساخت.  اذهان  در  مردمی  ای  چهره  او  از  بود 

مروج الشریعه و انتظار مردم برای
 تحول اقتصادی در استان

و امروز نوبت به مروج الشریعه رسید.  محمدمهدی 
مروج الشریعه متولد نیشابور و دانشجوی دکتری 

جغرافیا )برنامه ریزی و مدیریت شهری( است.
وزیر  فضلی  رحمانی  حکم  با   94 زمستان  او 
کشور به عنوان معاون اقتصادی و توسعه منابع 
روحانی  دولت  در  رضوی  خراسان  استانداری 
منصوب شد و مدیرکل برنامه ریزی و مدیرکل 
اقتصادی استانداری خراسان رضوی را پیش از آن 
بر عهده داشت.در سال 92 نیز برخی از نمایندگان 
مجلس و همچنین تعدادی از فعاالن ستادهای 
روحانی در خراسان رضوی خواستار انتصاب مروج 

الشریعه به عنوان استاندار خراسان رضوی بودند.
معاونت  مسئولیت  مروج الشریعه  محمدمهدی 
و  بلوچستان  و  سیستان  استانداری  برنامه ریزی 
استانداری خراسان رضوی  برنامه ریزی  معاونت 

در دولت های نهم و دهم را نیز در پرونده دارد.
گزینه  یک  عنوان  به  او  از  بسیاری  چند  هر 
یاد می کنند که در دولت های متعدد  فراجناحی 
طلبان  اصالح  به  اما  است  داشته  مسئولیت 
نزدیک تر است .با توجه به شناختی که برخی از 
معتمدین مردم استان دور و نزدیک از استاندار 
اقتصادي  مسائل  ازلحاظ  وی   دارند  جدید 
بسیارقوي هست و آنها معتقدند که او  مي تواند 
اقتصاد استان رامتحول کند.اما در پایان ذکر این 
نکته خالی از لطف نیست ؛ همانطور که یکی از 
نمایندگان استان گفته کسی به راحتی به خراسان 
 جنوبی نمی آید، اما کسی که به این استان می آید

 یعنی پذیرفته که باید کار کند چرا که خراسان 
جنوبی جای تفریح و آسایش نیست و یک استان 
محروم و پرکار است.هر استانداری که بخواهد به 
استان بیاید، باید حرکت های شتابزده و حواشی 
را کم کند و به جای حواشی، بیشتر به متن کار 

بپردازد تا اقدامات خوبی انجام شود.

آوار زلزله سهم خراسان جنوبی؛سهمیه دانشگاه برای آذربایجان

حکایتی از گره خوردن سرنوشت 6 استاندار با خراسان جنوبی 
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یادداشت

 انکار، کمکی به رفع این 
معضل در ایران نمی کند ...

* عارف نصر 

اینترنت یکی از فضاهای جدید در زندگی بشر 
به  را  بشری  جامعه  مختلف  های  جنبه  که  است 
اینترنت  از  استفاده  نوع  است؛  کرده  مشغول  خود 
هر روز تغییر می کند و سهولت دسترسی و میزان 
بیشتر  روز  هر  مخاطبان  به  شده  ارائه   سرعت 
می شود. جدیدترین فناوری که در بستر اینترنت و 
 تکنولوژی جدید به جامعه بشری معرفی شده است، 
گوشی های تلفن هوشمند است، این وسایل که 
امروز جز جداناپذیر عموم افراد حاضر در بسیاری 
را  بشر  پیش  سال  رویای 20  اند،  شده  جوامع  از 
محقق کرده اند و تمام امکانات ارتباطی و تفریحی 
و ضبط  تلفن  از  مدرن  زندگی  در  حاضر  فرد  که 
 صوت گرفته تا دفترچه یادداشت، دوربین، کامپیوتر و 
اما  او قرار می دهند.  پنل های بازی را در اختیار 
اکثر تکنولوژی های واردات  مانند  این تکنولوژی 
بدون انتقال فرهنگ صحیح استفاده و یا ایجاد این 
فرهنگ در سبک زندگی بومی ما، وارد ایران شده 
است و مشکالتی را برای جامعه ایرانی ایجاد کرده 
است که پرداختن به آن ها در کنار سود استفاده 
ازآنها دارای اهمیت است. از بین بردن یا کمرنگ 
کردن ارزش های معنوی و مذهبی، تزلزل ارزشها 
یا مخدوش شدن ارزش های اخالقی بر اثر کاربرد 
مخرب بلوتوث، پیامک های مستهجن که به دلیل 
فضای امنی که این گوشی ها به مخاطبان خود 
ارائه می دهد، یکی از مشکالت حاد این تکنولوژی 
جدید است که نه تنها روش های تربیتی گذشته را 
بالاستفاده کرده، بلکه به دلیل عدم امکان کنترل 
کامل، والدین را با مشکالت الینحل روبرو کرده 
اختالفات  و  خانوادگی  از مشکالت  بخشی   است. 
زوج ها در برخی موارد آثار سوء انتشارکلیپ های 
غیراخالقی است، همچنین بروز بعضی اختالفات 
خانوادگی که باعث تعارض، شک و بدبینی در افراد 
خانواده می شود، به علت استفاده نادرست از بلوتوث 
است. پخش شایعه مهم ترین این آسیب هاست 
 که در سال های اخیر نمونه های عینی بسیاری 
به  اغلب  شایعات  کرد.  ذکر  آن  برای  توان  می 
 افزایش اضطراب و کاهش امنیت روانی جامعه منجر 
می شود و با توجه به حساسیت موضوع و محتوای 
اطالعاتی که به نادرستی منعکس می کند، کنش و 
واکنش های نامربوطی را به وجود می آورد که به 
سود هیچ کس نیست. اما حجم اعتیاد به اینترنت 
به قدری در جامعه بشری گسترش یافته است که 
در جوامعی مانند کره جنوبی مراکز ترک اعتیاد به 
تلفن همراه دایر شده و بسیاری از کشورها اقدام 
به تحقیق پیرامون تعداد معتادان به اینترنت خود 
آن ها تصمیم  برای  آینده  در  بتوانند  تا  کنند  می 
در  ایرانیان  حضور  آمار  به  توجه  با  اما   بگیرند. 
شبکه های مجازی جهانی، آمار قابل تاملی را به 
طور یقین در کشورمان خواهیم داشت که در ابتدا 
باید کارشناسان و دستگاه های مربوطه نسبت به 
جمع آوری این آمار از طریق تحقیق های رسمی 
اقدام کنند و سپس روانشناسان بالینی و اجتماعی، 
تا  کنند  کشور  در  افراد  این  درمان  برای  فکری 
نباشیم. شاهد گسترش بیشتر آن ها در جامعه 

آتش به اختیار در کاری فرهنگی 

جوانان خراسان جنوبی، اولین در حمایت از مسلمانان میانمار 

که  شود  می  ای  هفته  چند  قاسمی-  سمیرا 
و  است  افتاده  ها  زبان  سر  بر  میانمار  داغ  موضوع 
روزی نیست که چندین خبر از وضع اسفبار مسلمانان 
آنجا که مقام  تا  و  بیان نشود  این کشور در رسانه ها 
کردند  نگرانی  ابراز  مورد  این  در  هم  رهبری  معظم 
در  اند.  داشته  را  آنان  وضع  پیگیری  خواست  در  و 
کمپین  موضوع  که  شود  می  ای  هفته  یک  مورد  این 
ما  استان  مجازی  فضای  در  میانمار  مردم  از  حمایت 
مطرح شده است به همین دلیل و بعد از پیگیری ها توانستیم 

این گروه را پیدا کنیم و با دبیر کمپین صحبت کنیم.

از مردم میانمار کمپین حمایت 
 با جوانانی از 15 تا 26 سال

اینکه این کمپین برای  با بیان  »حامد کاظمی تبار« 
و  تشکیل شده  جنوبی  خراسان  در  کشور  در  بار  اولین 
تاکنون نمونه ای مشابه آن وجود نداشته است، اظهار 
کرد: یک هفته ای می شود که این پویش را با گروهی 
است،  سال   26 تا   15 از  ها  آن  سن  که  نفر   9 حدود 
#من-حامی-  مردمی  پویش  این  و  کردیم  شروع 

با هدف  میانمار  مسلمان  مردم  از  حمایت  در  انسانیت؛ 
محکومیت  و  مسلمانان  علیه  وحشیانه  جنایات  نمایش 
روهینگیای  در  بیرحمانه  کشی  کودک  و  کشی  نسل 
جنوبی  خراسان  استان  جوانان  از  توسط جمعی  میانمار 
اول  قدم  در  که  کرد  عنوان  وی  است.   گرفته  شکل 
کردیم  دنبال  را  جامعه  مختلف  اقشار  و  مردم  حمایت 
را  طومار  امضای  و  مسئوالن  حمایت  بعدی  گام  در  و 
اقشار مختلف  و  به گفتۀ وی شرکت مردم  ایم.  داشته 
قالب  در  مسئوالن  حمایت  تصویری،  پویش  در  جامعه 
پویش تصویری و مصاحبه، تنظیم بیانیه در محکومیت 
مردم  و  جهان  مسلمانان  علیه  استکبارجهانی  جنایات 
و  میانمار  مردم  از  حمایت  طومار  امضای  میانمار، 
مسئوالن  و  شاخص  های  چهره  از  دعوت  همچنین 

استان از جمله کارهای این پویش مردمی است.

هدف کمپین، مطالبه گری 
از دولت جمهوری اسالمی و قوه قضاییه

این  از  هدف  میانمار  مردم  از  حمایت  کمپین  دبیر 
و  کرد  عنوان  مسلمانان  علیه  جنایت  نمایش  را  پویش 

که  گذاشتیم  را  پویش عکس  راستا  در همین  داد:  ادامه 
با مردم و مسئوالن عکس می گیریم و نشان می دهیم 
 که همه حامی این موضوع هستند. »کاظمی تبار« خاطر 
نشان کرد که در نماز جمعه هفته گذشته طوماری را در 
راستای حمایت از مردم میانمار به امضاء رسانده اند که 
تعداد قابل توجهی امضا دارد و نیز می توانست تعداد آن ها 
بیشتر از این باشد ولی ما دیگر لزومی بر آن ندیدیم. وی 
تأکید کرد که این کمپین و پویش به منظور مطالبه گری 
حمایت  برای  قضاییه  قوه  و  اسالمی  دولت جمهوری  از 
همچنین  وی  گفتۀ  به  شد.  اندازی  راه  میانمار  مردم  از 
 در حال رایزنی با دیگر استان های کشور هستیم، برای 
راه اندازی این پویش  و در گام آخر مستندات و مطالب 
مربوط به پویش از قبیل پویش تصویری، طومار، مصاحبه های 
مسئوالن استان و بیانیه پویش به مراجع ذی ربط از جمله 

قوه قضاییه و محضر مقام معظم رهبری ارسال می شود. 

کمپین ما نوعی آتش به اختیار 
انقالبی است فرهنگی و 

از  حمایت  مردمی  پویش  در  که  کرد  اظهار  وی 

ی  قوه  و  اسالمی  جمهوری  دولت  از  میانمار،  مردم 
ادامه تالش های جاری خود  در  داریم  انتظار  قضائیه 
تأسی  با  انقالبی  دیپلماسی  ابزارهای  سازی  فعال  با 
اراده  و  ها  ظرفیت  اسالمی،  انقالب  ناب  گفتمان  از  
برای  اسالمی  کشورهای  سایر  و  الملل  بین  جامعه 
که  روهینگیایی  مسلمانان  نجات  و  اندیشی  چاره 
غالب آنان از برادران و خواهران اهل تسنن هستند را 
نوع  رواج  و  انسانیت  انقراض  مانع  و  آورده  به صحنه 
به  شوند.  اسالمی  امت  علیه  تروریست  از  جدیدی 
انقالبی  خودجوش  طرح  این  تبار«  »کاظمی  گفتۀ 
آتش  بوده  که  رهبری  مقام معظم  اساس دغدغه  بر 
برای  که  انقالبی  و  فرهنگی  کارهای  در  اختیار  به 
کرد  تصریح  وی  اند.  کرده  آزاد  را  است  مفید  مردم 
خانزاد  استان،  انصارالرضا  سپاه  فرمانده  قاسمی  که 
سازمان  رئیس  رضایی  بیرجند،  شهرداری  سرپرست 
از  نهبندان  شهرستان  جمعه  امام  و  استان  تبلیغات 
اند.  بوده  کنون  تا  پویش  این  حامی  مسئوالن  جمله 
امیدواریم که این چنین طرح ها برای مردم مسلمان 
را  ما  کشور  تنها  نه  و  باشد  گذار  تاثیر  واقعًا  میانمار 
بلکه جهان را بر آن دارد تا در رفع این ظلم تالش کنند.

Ava.news16@gmail.com . عکس از : قاسمی

مناسبت ها

28 شهریور؛ درگذشت دکتر شکوئی 

چهره ماندگار جغرافیا

دکتر حسین بیک  زاده شکوئی، 9 آذر 1۳12ش 
اتمام  از  پس  او  گشود.  جهان  به  دیده  تبریز  در 
دوره  وارد  شمس،  مدرسه  در  ابتدائی  تحصیالت 
»عباس  چون  بزرگانی  نزد  و  شده  دبیرستان 
دیهیمی« و »استاد تقی میرفخرایی« مدرس زبان 
فرانسه در دانشگاه تبریز به کسب دانش پرداخت. 
دکتر شکوئی به سال 1۳۳۴ش در دانشگاه تبریز 
در رشته تاریخ و جغرافیا مشغول به تحصیل شد. 
منوچهر  دکتر  طوسی،  ادیب  استاد  قاضی،  استاد 
مرتضوی و دکتر جهانگیر صوفی از جمله اساتید 
وی در این مقطع تحصیلی هستند که او از آن ها 
کارشناسی  مدرک  وی،  می کرد.  یاد  نیکی  به 
خود را در رشته تاریخ و جغرافیا از دانشگاه تبریز 
)1۳۳۷ش(، مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه 
تهران )1۳۴6ش( و مدرک دکترای تخصصی خود 
را در رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه استانبول 
)1۳5۷ش( دریافت کرد. دکتر شکوئی بیش از 10 
سال در دانشگاه تبریز تدریس می کرد و در سال 
دانشگاه  در  تهران،  به  عزیمت  از  پس  1۳6۴ش 
تربیت مدرس مشغول به تدریس شد و می توان 
او را در ردیف اولین پایه گذاران دوره دکترای رشته 
کرد.  معرفی  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  جغرافیا 
او در طول دوران علمی خود رساله ها )در سطح 
کارشناسی  سطح  )در  پایان نامه های  و  دکتری( 
مجامع  در  وی  کرد.  راهنمایی  را  زیادی  ارشد( 
مختلف علمی از قبیل فرهنگستان علوم جمهوری 
اسالمی ایران، هیأت رئیسه انجمن جغرافی دانان 
کمیته  سرپرستی  سمت،  شورای  عالی  ایران، 
و...،  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  در  جغرافیا 
عضویت فعالی داشت و پس از مدت ها تالش در 
راه علم، به عنوان یکی از چهره های ماندگار کشور 
هم چنین  شکوئی  دکتر  معرفی شد.  جغرافیا(  )در 
نمونه  استاد  در سال های 1۳۷2ش و 1۳۷6ش، 
دانشگاه تربیت مدرس شناخته شدند و کتاب های 
1۳۷5ش  و  1۳6۷ش  سال های  در  وی  تألیفی 
جمهوری  سال  برگزیده  کتاب های  به عنوان 
اسالمی ایران معرفی شد. دکتر حسین بیک زاده 
شکوئی پس از سال ها تالش علمی در بیست و 
هشتم شهریورماه سال 1۳۸۴ هجری شمسی در 
بیمارستان مهرداد تهران دار فانی را وداع گفت. 
استاد فقید در گورستان بهشت  زهرا )س(  پیکر 
تهران، در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر
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وسواس در کودکان

بهترین نوع درمان اختالل وسواس در کودکان استفاده 
از روش های رفتاردرمانی است. حتما فرزندتان را چند 
جلسه نزد روان شناس کودک و نوجوان ببرید چرا که 

درمان کودکان دارای روش های خاص خود است.
را  کودک  درمانگر،  رفتار  ابتدا  ها،  روش  این  طبق  بر 
خود  وسواسی  های  آئین  و  افکار  تا  کند  می  تشویق 
بتواند  او  تا  به طور دقیق و جزءبه جزء شرح دهد،  را 
 اجزای کلیدی این رفتارها را شناسایی کند. آن گاه از او
رفتارهای  از  یک  کدام  دادن  انجام  که  پرسد   می 
وسواسی اش ضروری نیست و آیا می تواند بدون آن که 
نگران و مضطرب شود، از انجام آن بخش از رفتارهایش 
صرف نظر کند.در این مرحله درمانگر، ضمن پذیرش 
حاالت، افکار و رفتار کودک، سعی می کند به او بفهماند 
که هر فردی ممکن است در مواردی دچار خشکی رفتار 
و اشتغاالت ذهنی وسواسی شود که به دالیل نامفهومی 
مدام آن ها را تکرار می کند. هدف او از این کار آن 
است که تا حدود زیادی افکار وسواسی کودک را متزلزل 
کند تا حدی که رفته رفته بتواند گام های موثری برای 
رفتار  از  دیگری  گروه  بردارد.  رفتارها  گونه  این  حذف 
درمانگران که روش های خود را بر پایه دیدگاه شناخت 
درمانی استوار کرده اند نیز برای درمان اختالل وسواس 
در کودکان سعی می کنند ابتدا به کودک بیاموزند که 
چگونه می تواند احساسات و افکارش را درباره فکر و 
عملی که انجام می دهد، تغییر دهد. برای مثال، اگر 
کودکی وسواس دست شستن دارد، از او می خواهند که 
دست هایش را کثیف کند)مثاًل گل آلود، چرب، خمیری، 
بار  آن که چندین  بدون  کند  و سعی   )... و  ای   ماسه 
دست هایش را بشوید به بازی خود ادامه دهد و فقط در 

انتهای بازی دستش را بشوید.

آدمهای وظیفه شناس
 همیشه مسئولیت پذیر هستند

نیوجرسی  سناتور  برادلی،  بیل  بزرگداشت  مراسم  در 
داد:  رخ  جالبی  اتفاق  شد  برگزار   ۱۹۸۷ سال  در  که 
کند.  ایراد  را  اش  سخنرانی  تا  بود  منتظر  برادلی 
در  کره  ای  تکه  بود،  کار  مشغول  که  پیشخدمتی 

بشقاب او گذاشت.  برادلی به او گفت:
ببخشید ممکن است من دوتکه کره داشته باشم؟

پیشخدمت جواب داد:خیر! هرنفر، یک تکه !
نیاوردید.  بجا  مرا  کنم شما  می  گمان  گفت:  برادلی 
بازیکن آکسفورد،  التحصیل  فارغ  برادلی،  بیلی   من 

ایاالت  حرفه ای بسکتبال، قهرمان جهان و سناتور 
متحده هستم. پیشخدمت گفت: خب، شاید شما هم 

نمی دانید من چه کسی هستم؟ 
برادلی گفت:نه، نمی دانم. شما چه کسی هستید؟«. 

پیشخدمت گفت:من مسئول کره ها هستم.!!! 
همیشه  شناس  وظیفه  آدمهای  گیری:  نتیجه 
نام  و  شغل  تاثیر  تحت  و  هستند  پذیر  مسئولیت 
 افراد قرار نمی گیرند سازمانها بایستی به این دسته

از کارکنان خود ببالند.

باور کنید اگر از آدمهایی که مدام ناله می کنند 
فاصله بگیرید هشتاد و یک درصد حس 

خوشبختی بیشتری خواهید داشت.

ضمیر ناخودآگاه هم اکنون از طریق افکار
 مثبت من سرگرم کارهاست، تا عالی ترین 

خیر و صالحم را به انجام برساند.

ای باد حدیث من نهانش می گو
سر دل من به صد زبانش می گو

می گو نه بدانسان که ماللش گیرد
می گو سخنی و در میانش می گو

 آزادی از درون مغز تو آغاز می شود،
 چه بسیار انسان ها که  دست و پایشان  

بسته نیست اما زندانی افکار خویشند.

امروز ساز زندگیم بر روی عشق، شادی، خوشی
  و خوشبختی، توانگری و فراوانی، کوک است 

و می دانم که من الیق این همه 
موهبت ها هستم. خداوندا سپاسگزارم.

و  دوستان  اعتماد  جلب  برای  اصلی  نکته  چهار  به 
اطرافیان در دنیای دیجیتال جدید می پردازیم. چیزهایی 

که باید در ارتباطات دیجیتال تان در نظر داشته باشید.
افراد  تعداد  با  ارتباط  دیجیتال،  امروز و عصر  دنیای  در 
و  است،  شده  پذیر  امکان  سادگی  به  بیشتر  بسیار 
آنها برای اعتماد  از دیگر سو ترغیب  شاید بتوان گفت 
اندازه  همان  به  تان  های  صحبت  قبول  و  شما   به 
 مشکل تر شده است.برای مثال: اکنون که به دلیل وجود 
با  چندانی  مستقیم  تماس  ارتباطی،  های  تکنولوژی 
همکاران و دوستان تان ندارید، چگونه می توانید آنها را 
تحت تاثیر قرار داده و برای دنبال کردن مشتاقانه اهداف 

شرکت ترغیب کنید؟
ما اکنون در دنیای پر سرعت دیجیتال زندگی می کنیم، 
جایی که ارزش کامل روابط انسانی برای مهارت های 

تجاری و کسب و کار مورد معامله قرار می گیرند.
اما با تکیه بر ارتباطات و روابط دیجیتال بسیار سنگین 
دنیای امروز، شما معموال برای تحت تاثیر قرار دادن و 
ترغیب افراد به شیوه ای موثر، راه دشواری را پیش رو 
دارید.  باالترین سطح تاثیر گذاری تنها از طریق اعتماد 
به دست می آید. حاال به چهار نکته اصلی این کتاب، 
برای جلب اعتماد دوستان و اطرافیان در دنیای دیجیتال 
ارتباطات  در  باید  که  چیزهایی  پردازیم.  می  جدید 

دیجیتال تان در نظر داشته باشید.

۱. پرهیز از مجادله
عمیق  و  واقعی  شکلی  به  را  دیگران  خواهید  می   اگر 
تحت تاثیر قرار دهید، الزم است که بیاموزید چگونه آنها را 
ترغیب کرده و برانگیزید؛ نه اینکه آنها را با بحث، استدالل 
و جدل راضی کرده یا شکست دهید. دیگران چگونه باید 
به شما اعتماد کنند، در حالی که شما دائما آنها را تحریک 
کرده و خشمگین می سازید؟  »مشاجره و بحث با دیگران، 
به ندرت شما را به نتیجه می رساند. این برخوردها معموال 
در حالی پایان می یابد که هر فرد درباره درستی حرف و 
نظر خود مصمم تر و قاطع تر شده است. ممکن است 
حق با شما باشد و شما کامال درست بگویید، اما مشاجره 
و بحث کردن به همان اندازه بی فایده و شاید زیان آور 
است که شما کامال در اشتباه باشید.«خب، پس چگونه با 
افرادی که نظری مخالف دیدگاه ما دارند، رفتار کرده و کنار 
بیاییم؟ مدیران الزم است بیاموزند که چگونه »مانع بروز 
یک مباحثه خشونت آمیز، به جای یک مذاکره مبادی آداب 
و صحیح شوند.«»در پایان اینکه شما باید برای وابستگی 
و اتکای متقابل، بیشتر از استقالل و بی نیازی از دیگران 
ارزش قائل شوید و بدانید که در روابط طوالنی مدت، یک 
مذاکره محترمانه بسیار موثرتر از یک جنگ سخت ظالمانه 
است.« حتی هنگامی که اطمینان دارید فرد مقابل کامال 
اشتباه می کند، شما باید از گفتن این موضوع به صورت 

مستقیم و با صدای بلند خودداری کنید.

 ۲. خطاهای تان را به سرعت بپذیرید
بسیاری از ما هنگام انجام کار اشتباه، اوقات سختی را برای 
پذیرش آن پشت سر می گذاریم. به خصوص هنگامی که 
شما یک مدیر یا فردی با موقعیت باال در شرکت باشید، 
این مورد بیشتر صدق می کند. اما اگر شما هنگام ارتکاب 
موثر ارتباطی  باشید،  آن  پذیرش  آماده  اشتباه،  یا   خطا 
آنها  به  دهد  می  نشان  که  کنید  می  برقرار  تان  تیم  با 
اهمیت می دهید و نگرانشان هستید. عالوه بر این، اخالق 
و رفتار این چنینی شما بر دیگر افراد درون سازمان تان 
هم تاثیر خواهند گذاشت. »اکنون اخبار منفی سریع تر از 
همیشه منتشر می شوند. اگر شما مرتکب اشتباهی شوید، 
کنید،  کنترل  را  خبرها  انتشار  اینکه  جای  به  است   بهتر 
 خطای تان را بپذیرید. پس همیشه سعی کنید سریعا  و  به شکل 

متقاعد کننده ای پاک شوید.«
۳. به دیگران بها دهید

هنگامی می خواهید دیگران بدانند شما یک رهبر و مدیر 
بزرگ هستید، ممکن است این موضوع برای تان تبدیل 
به عادت شود که تمام اعتبار و آبروی کار را برای خودتان 
و  یافت  نخواهید  دوستی  هیچ  کار  این  با  اما  بخواهید. 
هیچگاه کارکنان وفاداری نخواهید داشت.»بدترین اشتباه 
این  تان  اطرافیان  از  اگر  باشد؟  تواند  یک مدیر چه می 
سوال را بپرسید، پاسخ می دهند اینکه هنگام درست پیش 
رفتن کار تمام اعتبار آن را برای خودش محسوب کند و 

هنگام انجام کارهای اشتباه، سرزنش ها را نصیب دیگران 
کند. تنها چند پیام ساده و کوتاه، کارکنان را به سرعت 
و  اعتبار  این  اعطای  راند.«  می  داستان  دیگر  به سمت 
بها به تیم تان نشان می دهد که شما از آنها سپاسگذار 
 بوده و فرد حق شناسی هستید. این موضوع آنها را دلگرم
می کند تا سخت تر و بیشتر برای تان کار کنند. در نتیجه 
شما در طوالنی مدت موفقیت های بسیار بزرگتری را هم 

به دست خواهید آورد.«
 ۴. با شخصیت و جذاب باشید

شاید این ترسناک باشد که سرگذشت شخصی تان را با 
کسب  برای  است  بهتر  اما  بگذارید.  اشتراک  به  دیگران 
بیشترین میزان اطمینان و اعتماد، اجازه دهید که دیگران 
احساس کنند شما را خوب می شناسند، حتی اگر اغلب 

اوقات با آنها برخوردی ندارید.
به مردم اجازه دهید با شما ارتباط برقرار کرده و در تماس 
فراوانی  امکانات  و  ها  فرصت  ما  دیجیتالی  باشند.»عصر 
فراهم آورده تا درباره اینکه »چه کسی هستید« یا اینکه 
»شرکت تان سعی می کند چه باشد«، دیدگاهی صحیح 
و قابل اعتماد به مردم بدهید. و بدین گونه نقاط اشتراکی 
ایجاد می کنید که برایتان دورنمای یک دوستی نزدیکتر 
با دیگران را ترسیم می کنند.« به طور کلی »وقتی سفر 
 شما، سفر ما باشد، هر دوی مان مجبور می شویم تا ببینیم 

راه مان به کجا خواهد انجامید.«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  
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حدیث روز  

زیبا  اخالق  نمودن  کامل  برای  من  که  چرا  باشی،  داشته  را  سعادت  با  مرگ  و  پسندیده  زندگی  که  توست  مانع  چیزی   چه 
مبعوث شده ام. حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

آیین ارتباط با افراد در عصر دیجیتال!

طراح: نسرین کاری                        

افقی: 1- نام کتابی به قلم یوشع ظفر 
حیاتی که شامل زندگی و مبارزات 
شهید عارف حسین حسینی می باشد 
- کار و  عمل 2- چشمه و مزاری 
در شهرستان نهبندان 3- نام کتابی از 
خاطرات سیده زهرا حسینی در مورد 
جنگ ایران  و عراق- تداوم بی انتها 
- افزون شدن - خدا، پروردگار 4- 
شبه جزیره ای در جنوب روسیه - 
نوعی خاک - اشاره به دور - موجود 
خیالی 5- تحفه - همانند - شاهد 
اظهار جاه و عظمت  بزرگی و   -6
- شعله، سوزنده - خاورشناس که 
در سال 1876 ایران، قفقاز و ترکیه 
رنگ   - اما  اگر،   -7 کرد  سیاحت 
نشین  مسلمان  جزایر  از   - کبود 
اندونزی 8- پهلوان، دلیر - کارگردان 
معروف روسی که فیلم کودکی ایوان 
طالیی  شیر  المللی  بین  جایزه  او 
گرفت- کوتاه، ناقص 9- زشت - 
جای امن - بوستان 10- آگاهی ، 
علم - لمس کردن - مایه خوشی و 
نشاط دل 11- چهره - چوب ستبر و 
گره دار که درویشان بدست گیرند- 
شتر 12- نگهبانی - سیلی - بخیل 
- سبکی عقل و جنون 13- نفس 
خسته - گرانی - قلعه - یادداشت 
14- استاد تاریخ  دانشگاه تهران و 
ایران  مشهور  دانان  تاریخ  از  یکی 

15- ماده قابل احتراق - اثر به جا 
مانده از فیلمساز لهستانی کریستف 

کیشانوفسیکی 
بوف  کتاب  نویسنده   -1 عمودی: 
شهرهای  از   -2 نگهبانی   - کور 
آن  نقش   - کشور  غربی  شمال 
ژنتیکی  اطالعات  سازی  ذخیره 
فرد می باشد 3- خویشاوند از طرف 
شوهر - میدان بی انتها - مخفف 
 -5 عمر  طول  و  سال   - آمد  که 
اثر  و  تاثیر   - زمین  روی  فرشته  
داده شده - سخت مالمت کننده 
6- خفاش و شب پره - در ترکی 
به معنی زمین است - نگریستن  به 
محبوب 7- در محیط های صنعتی 
به محوطه گفته می شود که در آن 
انبار می شود - صاحب  مواد خام 

کتابی  - ضمیر وزنی - مرده 8- 
از غالم حسین ابراهیمی دینانی از 
دنیای پر رمز و راز خیام 9- جوانمرد 
و بزرگواری - غذای نذری - قبیح 
و زشت - حرکت هوا 10- حمع 
ایماء   - تن   - ها  اندوه  حزن، 
11- رودی در اروپا که از سویس 
سرچشمه می گیرد - یاقوت - هم 
نورد 12- ذوق و شیفتگی - نوعی 
جنون حیوانی - نه عربی - گناه و 
بزه کردن 13- چه وقت - گردش 
و طواف - پرنده شکاری که چثه 
اش کوچک و درازایش 30 سانتیمتر 
است - دریا 14- کوهی در استان 
گلستان - مقوا و کاغذ ضخیم 15- 
فراوانی، کثرت - کشوری اروپایی 

که پایتخت آن صوفیه است

جدول 3887
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123456789101112131415
اسرلیالراکسمات1
یمانکیزیفراسی2
سیجربلوسمنمس3
تیداهمهوتکیف4
اتهناخجنرارو5
داددرززرنرتسن6
گرپپاکعمتجم7
یکساانریااریگ8
مانمگیارژبم9
خیراتناویاهما10
ونمداهرتسبدن11
شنایبرایوانب12
قترنهشنهناسر13
دامنارتفاهدید14
مسیتامگیتسامان15

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

کار خوب اتفاقی نیست

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

جگر مرغ منجمد                     کیلویی 2000 تومان
جگر مرغ تاریخ جدید         کیلویی 2400 تومان
* خیار شور یک                 دبه ای  9500 تومان

* خیار شور نول              دبه ای 13500 تومان
* خیار شور ویژه             دبه ای26000 تومان

به دو نفر نیرو جهت کار در خشکشویی نیازمندیم: 
1- شیفت صبح: یک نفر خانم - ساعت کاری 8 الی  13

2- شیفت عصر: یک نفر خانم /آقا - ساعت کاری 17الی 21
شرایط کاری: تعهد کاری دو ساله و ضامن معتبر

32423265

به تعدادی بازاریاب خانم جهت کار در یک 
شرکت پخش مواد غذایی با سبد کاالیی خوب 
و پورسانت باال نیازمندیم.09305278627

به یک نیروی آقا )با تجربه( 
 جهت کار در فست فود نیازمندیم.

09353694511 - 09353315656

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

استخدام دائم
به تعدادی نیروی ساده و پیکورچی برای بخش 
استخراج معدن زغال سنگ طبس نیازمندیم. 

15 روز کار و  15 روز استراحت
صبح:  32821153

بعدازظهر:  09157406136

گـروه فنـی مهنـدسی مـوذن 
»کار با طناب«

1- اجرای پیچ و رولپالک نما
2- اجرای نور پردازی نما و ...
3- اجرای نانو و شستشوی نما

4- نصب ورق درز ژوئن و آلومینیوم
5- اجرا و تعمیرات دکل های

 بی سیم و مخابرات
هیچ کاری نشد ندارد

آدرس: خیابان 15 خرداد-  سجادشهر بعد 
از تقاطع حجاب 09156694379 - موذن

فروش پژو پارس سال ، دوگانه ، مدل 95  
سفید ، بی رنگ ، کم کار، فنی عالی

 بیمه تا آخر سال     09120635244

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

به تعدادی بازاریاب و یک 
نفر توزیع کننده با حقوق 

ثابت و پورسانت و حق بیمه 
نیازمندیم. 

بین مطهری 3 و 5 ، طبقه باالی 
کفش فروشی

09159638587

فروشگاه آلتون
تخفیف استثنایی 20 الی 30 % 

)هود ، گاز، سینک ، پکیج 
و رادیاتور، آب تصفیه کن( 

به علت مهاجرت کلیه محصوالت 
به قیمت خرید عرضه می شود.
حاشیه بلوار صیاد شیرازی ، جنب 

بیمه ایران   09357701139

آدرس: بین مدرس 55 و 57           
09150023004 - انجیری

بورس پارچه های مبلی ترک حریر در 

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

سمسـاری صـادق
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم. 
 09151641464  - 09380160779

علی آبادی

بلوار شعبانیه- بین چهار راه ایزوگام فنودی 
بقیه ا... )عج( و خیابان نرجس
32371262-09151639659

پخـش و نصـب 

به یک شاگرد جهت سوپرمارکت در خیابان 
معلم ، خیابان فردوسی به صورت تمام وقت 

نیازمندیم.   09151606989

به تعدادی استاد کار ماهر 
نقاش ساختمان نیازمندیم.

32443087
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اعزام ورزشکاران نونهال استان 
به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور

ورزشکاران نونهال خراسان جنوبی به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی 
کشور اعزام شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، 
مصطفی طاهری، حسین یعقوب نژاد، علیرضا عباسپور فرد، امیر مهدی 
حسنی و صدرا خراشادی زاده به مربیگری علیرضا عشقی ورزشکاران 
اعزامی استان به رقابت های کشوری هستند. این مسابقات از 28 تا 31 
شهریور به میزبانی شهرستان سقز استان کردستان برگزار می شود.

بازیکن سابق پرسپولیس، بهترین بازیکن لیگ اروپایی شد

لیگ  بازیکن  بهترین  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  بازیکن  برنا- 
در  حضور  سابقه  که   IBV تیم  بازیکن  زاهدی  شهاب  شد.  اروپایی 
پرسپولیس را دارد، به عنوان برترین بازیکن ماه لیگ ایسلند انتخاب شد. 

خبری بد برای پرسپولیس؛ بازیکن ملی پوش مصدوم شد

علیرضا بیرانوند که در بازی با پیکان دروازه اش باز شد و تیمش هم در 
این بازی شکست خورد دچار آسیب دیدگی شده است. بیرانوند در پایان 
بازی روی بازوی چپش یخ گذاشته بود تا دردش کاهش یابد. قرار است 
فردا وضعیت این دروازه بان مشخص شود که او می تواند پرسپولیس 
را در بازی روز پنج شنبه برابر سپاهان و نیز در بازی هفته آینده مقابل 
الهالل در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند یا نه! پرسپولیس 
اولین شکست خود در لیگ برتر فوتبال را برابر پیکان متحمل شد.

تیم فوتبال پیکان به برتری یک بر صفر رسید 
و نخستین شکست این فصل را برای رقیب رقم زد

در  نمایشی منطقی و حساب شده  ارائه  با  پیکان  فوتبال  تیم  ایرنا- 
دیدار برابر پرسپولیس به برتری یک بر صفر رسید و نخستین شکست 
فصل این تیم را رقم زد. تیم فوتبال پرسپولیس، یکشنبه شب و در 
هفته ششم لیگ برتر باشگاه های ایران به مصاف پیکان رفت و در 
نهایت با ارائه یک بازی سردرگم و ضعیف شکست خورد تا با 13 امتیاز 
در رتبه دوم جدول رده بندی باقی بماند و پیکان نیز هشت امتیازی شد. 
»برانکو ایوانکوویچ« در این دیدار به چند بازیکن اصلی تیمش استراحت 
داد و همین امر سبب شد تا سرخپوشان کار را سردرگم آغاز کنند.

چرا گوشت گاو انتخاب بدی است؟ 

دیگر  گوشت های  با  مقایسه  در  گاو  گوشت 
غذای  سنتی  مکتب طب  در  اما  است.   سرد 
سیب،  گندم،  نان  است:  جزء  شامل 4  انسان 
مثل  انگور، شیرینی های ساده  و  انجیر، خرما 
نان نخودچی و نان برنجی و گوشت هایی مثل 
جوجه، بره و ماهی های قزل آال و سفید. گوشت 

مواد زائد زیادی را وارد بدن انسان می کنند که 
باید به نحوی از بدن دفع شوند و باقی ماندن  
آنها در بدن باعث بیماری می شود. اما در میان 
این  بدتر است.  از همه  گوشت ها گوشت گاو 
گوشت ظاهرا چرب نیست اما سلول هایش ذاتا 
چرب هستند و مواد زائد زیادی وارد عروق و 
بافت ها می کند و در طوالنی مدت باعث بروز 
بیماری های زیادی در بدن مصرف کننده می شود.

در ماه محرم 
مراقب این بیماری خطرناک باشید!

مدیرکل دامپزشکی تهران گفت: مردم وضعیت 
هشدار مربوط به بیماری تب کریمه و کنگو را 
جدی بگیرند و دام مورد نیاز خود را از مراکز 
مجاز و تحت نظارت های بهداشتی تهیه کنند. 
علی اصغر برائی نژاد با اشاره به رسم ذبح دام زنده 

در مقابل هیئت های مذهبی تصریح کرد: ذبح 
دام در مأل عام با توجه به بیماری های موجود و 
قابل انتقال به انسان خطر آفرین است. برائی نژاد 
افزود: به هیئت های مذهبی تأکید می شود که از 
ذبح دام زنده بدون رعایت معاینات و نظارت های 
بهداشتی در مقابل دسته های مذهبی خودداری 
کنند. به مردم نیز توصیه می شود گوشت خود 
را از واحدهای مجاز و کشتارگاه ها تهیه کنند.

برخورد با شتر در شهرستان نهبندان
سه مصدوم برجای گذاشت

ایسنا- رئیس شعبه هالل احمر شهرستان نهبندان در تشریح 
این خبر گفت: یکشنبه شب، یک خودرو سواری 405 با شتر 
برخورد کرد که در این حادثه سه نفر مصدوم شدند. حسین 
 5 در  دقیقه  و20   23 ساعت  شهریور،   2۶ افزود:   رضایی 
کیلومتری محور چاهداشی به نهبندان )30 کیلومتری محور 
نهبندان(، این حادثه اتفاق افتاد و سه مصدوم بر جای گذاشت 
که یک مصدوم توسط تیم عملیاتی هالل احمر رهاسازی و به 
بیمارستان شهید آتشدست شهرستان نهبندان انتقال داده شد. 
رئیس شعبه هالل احمر نهبندان خاطرنشان کرد: دو مصدوم 
دیگر نیز توسط اورژانس چاهداشی و نهبندان  انتقال داده شدند.

کالهبردار حرفه ای در بیرجند دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: فردی که با هویت جعلی از کسبه بازار بیرجند کالهبرداری می کرد، دستگیر 
شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید غالمرضا حسینی اظهار داشت: با دریافت اخباری مبنی بر این که 
با مشخصات فرد دیگر و هویت جعلی در سطح بازار اقدام به خرید کاال می کند و در قبال وجه کاال سفته ارائه 
می دهد؛ پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار گرفت. وی عنوان کرد: مأموران با دریافت 
شکایت از کسبه بازار و بررسی مدارک موجود متهم را شناسایی کردند و در سوابق وی مشخص شد فرد مورد 
نظر به همین شیوه در شهرستان کاشان نیز کالهبرداری کرده و متواری شده است. رئیس پلیس آگاهی استان 
خراسان جنوبی ادامه داد: متهم که در شهرستان بیرجند حضور نداشت با شگردهای پلیسی به بیرجند فراخوانده 
شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی در حالی که با هویت جعلی در هتل پذیرش شده بود دستگیر شد. سرهنگ 
حسینی گفت: متهم پس از دستگیری در بازجویی های پلیس ابتدا منکر حقیقت شد ولی هنگامی که با مدارک 
و مستندات پلیس روبرو شد چاره ای به جز اعتراف ندید و به اعمال مجرمانه خود اعتراف کرد. وی خاطر نشان 

کرد: متهم 34 ساله که از کرده خود اظهار پشیمانی و ندامت می کرد پس از تشکیل پرونده راهی دادسرا شد.

سیگاری ها این نوشیدنی ها را 
حتمًا مصرف کنند 

آثار  که  دارد  آن  از  ها حکایت  گزارش  برخی 
ترک  از  بعد  دخانیات  از مصرف  ناشی  سموم 
سیگار همچنان در ریه افراد باقی می ماند و اگر 
ریه این افراد سم زادیی نشود، در معرض ابتال به 
سرطان قرار خواهند گرفت. بنابراین اگر واقعیت 

سیگاری  افراد  شود،  گرفته  نادیده  زدایی  سم 
همچنان در معرض ابتال به سرطان ُکشنده ریه 
قرار خواهند داشت. بنابراین مصرف ۷ نوشیدنی 
توت  آب  فروت،  گریپ  هویج،  آب  جمله  از 
آناناس  لیمو و آب  پیاز، زنجبیل، آب  وحشی، 
ترک  را  دخانیات  مصرف  که  کسانی   برای 
کرده اند، ضروری است تا افراد ضمن کاهش 
آثار زیانبار دخانیات بر ریه ها، آنها را سم زدایی کنند.

هشدار؛ 
وجود وبا در آب معدنی های غیر مجاز 

گفت:  ایران  غذایی  صنایع  انجمن  رئیس 
بودن  باال  با  مجاز  غیر  معدنی  آب های  در 
افراد  در  سرطان  بروز  احتمال  نیترات  میزان 
افزایش می یابد. محمد حسین عزیزی افزود: 
و  نشان  و  نام  بی  معدنی  های  آب  مصرف 

مشکالت  با  را  افراد  استاندارد،  عالمت  فاقد 
متعددی روبه رو می کند که بروز بیماری اسهال 
 بخشی از این مشکالت است. وی تاکید کرد: 
 مهم ترین میکروبی که در بطری های آب معدنی 
غیر استاندارد رشد می کند »وبا« بوده که در 
محیط آب رشد کرده و سبب بروز مشکالت 
گوارشی برای افراد می شود و به همین خاطر مردم 
باید در خرید آب های معدنی دقت را داشته باشند.

شایع ترین بیماری پوستی در مدارس

یک متخصص پوست و مو با بیان اینکه یکی از 
شایع ترین بیماری های پوستی در مدارس شپش 
اصول   دقیق   رعایت   گفت:  است،  بدن  و  سر 
تعویض منظم   کردن ،  حمام   فردی ،  بهداشت  
بیماری  این  درمان  اصل  لباس ها  صحیح   و 
است. دکتر محمد علی نیلفروش زاده در ارتباط 

اظهار  مدارس  در  پوستی  شایع  بیماری   با 
 کرد: شپش صرف نظر از آنکه ناقل تیفوس 
خونخواری  نادر،   موارد  در  است،  گیر  همه 
ودر  خونی  کم  باعث  بدن  روی  بر  مداوم 
نتیجه ضعف و الغری کودکان می شود. وی 
عنوان کرد: انتقال شپش سر از کودکان آلوده 
به سایرین از طریق تماس مستقیم با وسایل 
شخصی به خصوص لباس، روسری و مقنعه است.

رد رشوه ده میلیون ریالی در شهرستان سربیشه

ده  رشوه  رد  از  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  بازرسی  رئیس 
پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  داد.  خبر  سربیشه  شهرستان  در  ریالی  میلیون 
پاسگاه  مأموران  داشت:  اظهار  سید حسین حسینی،  پلیس، سرهنگ  خبری 
دستگیر  دولتي  اسناد  اتهام جعل  به  را  بیگانه  اتباع  احدی  ماهیرود  انتظامي 
کردند که متهم هنگام تشکیل پرونده جهت فرار از اعمال مجرمانه خود به 
مأموران دخیل در پرونده پیشنهاد رشوه کرد. وی گفت: متهم که ده میلیون 
ریال وجه نقد را به مأموران پیشنهاد داده بود، از عواقب کارش توسط پلیس 
از  مأموران  پوشی  و چشم  رشوه  پرداخت  بر  اصرار  ولی هنگامی که  آگاه شد 
اتهامش را داشت ضمن امتناع از رشوه، مراتب صورتجلسه شد. سرهنگ حسینی 
تصریح کرد: متهم دستگیر شده تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و مأموران دخیل 
در این پرونده به علت صحت عمل در امتناع از رشوه مورد تشویق قرار گرفتند. 

هنگام تفرج در دشت و جنگل از دستکاری سنگها 
و راهپیمایی بدون کفش برای جلوگیری از گزش 
هنگام  در  نمایید.  خودداری  عقرب  و  سمی  مار 
مارگزیدگی بیمار را آرام کنید و از حرکات بیش 
از حد او جلوگیري کنید. عضو محل گزیدگي مار 
تر  پایین  یا کمي  باید بي حرکت و هم سطح  را 

از سطح قلب نگه داشت. ناحیه گزیدگی را با آب 
تمیز بشویید تا سبب شست شو وخارج شدن سم 
از محل زخم گردد. در مارگزیدگی چنانچه عالیم 
رسیدن  زمان  تا  بود،  پیشرفت  به  رو  مسمومیت 
چند  پهن،  و  محکم  نوار  یک  درمانی،  مرکز  به 
مار  گزیدگي  محل  از  تر  پایین  و  باالتر  انگشت 

بویژه اگر محل گزیدگي در دست ها یا پاها باشد 
ببندید. هر 10 تا 15 دقیقه، به مدت یک دقیقه 
باید  کار  این  ببندید.  دوباره  و  کرده  باز  را  نوار 
ادامه  بیمارستان  در  پادزهر  شدن  آماده  زمان  تا 
یابد. هر چه سریعتر فرد مار گزیده را به اورژانس 
براي  با تالش  را  بیمارستان منتقل کنید و زمان 

اگر طي  ندهید.  از دست  مار  گرفتن  یا  و  کشتن 
5 تا ۷ سال اخیر مصدوم مارگزیده، واکسن کزاز 

دهید. اطالع  پزشک  به  است  نکرده  تزریق 
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

راهکارهای الزم در مواجهه با مار گزیدگی
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کسب 42 مدال طالی المپیاد کشوری 
توسط جوانان جمعیت هالل احمر استان

هالل  جمعیت  جوانان  سازمان  معاون  حسینی- 
در  برگزار شده  المپیاد کشوری  به  اشاره  با  احمر 
پسران  و  تیم دختران  دو  انزلی عنوان کرد:  بندر 
جمعیت جوان هالل احمر استان موفق به کسب 
این مسابقات  برنز در  42 مدال طال و 28 مدال 
شدند. صبح دیروز مراسم تجلیل از دادرسان برتر 
پنجمین المپیاد آماده کشوری برگزار شد. موهبتی 
معاون سازمان جوانان جمعیت هالل احمر با بیان 
این که تیم دختران در قالب تیم 14 نفره و بین 
16 استان به رقابت پرداختند ادامه داد: این تیم که 
از شهرستان بیرجند بوده، در 10 رشته توانست 28 
مدال طال و 14 برنز کسب کند. وی خاطرنشان 
و  بوده  خوسف  شهرستان  از  پسران  تیم  کرد: 
توانستند در 8 رشته، 14 مدال طال و 14 برنز به 
دست آورند. وی هدف از برگزاری این مسابقات را 
کاهش خطرپذیری و افزایش آمادگی در حوادث 
احمر  دانست. خامسان مدیرعامل هالل جمعیت 
استان نیز با بیان این که افرادی انتظار رتبه آوری 
کرد:  اضافه  نداشتند  را  مسابقات  در  جوانان  این 
در  نفس  به  اعتماد  با  ما  پسران  و  دختران  امروز 

مسابقات شرکت کرده و حتی مقام نیز آورده اند.

بستر سازي براي امنیت زمینه رونق 
اقتصادي را فراهم می کند

پیشه ور - فرمانده انتظامي شهرستان فردوس در 
دیدار با اعضای شورای اسالمی عنوان کرد: نظر به 
عبور جمعیت هشت میلیون نفري از طریق فردوس 
به مشهد مقدس ، نصب دوربین هاي مدار بسته 
در این شهر ضرورتي انكار ناپذیر است. سرهنگ 
تعامل  و  با همكاري  امیدواریم   : افزود  هوشنگي 
اعضاي جدید شوراي شهر بتوانیم امنیتي مناسب 
در این شهرستان برقرار کنیم .وي در ادامه داد : 
امانات در شهرستان فردوس  نبود وجود صندوق 
است  کرده  فراهم  را  سارقان  سواستفاده  زمینه 
که الزم است در بانك ها محلي براي نگهداري 
امانات مردم پیش بیني شود تا مردم با خیال آسوده 
اشیاء ارزشمند خود را به صندوق امانات بسپارند 
.در این دیدار آقاي “ نقره داني “ رئیس شوراي 
اسالمي فردوس ضمن قدر داني از برقراري امنیت 
مناسب در شهرستان ، خواهان تعامل بیشتر بین 

فرماندهي انتظامي و شوراي اسالمي شد.

قطع و اختالل ارتباطات تلفن های ثابت
عملیات برگردان تلفن های ثابت 

پیشه ور - روابط عمومی مخابرات خراسان جنوبی  
شهرستانهای  در   ، برگردان  عملیات  اجرای  از 
 بیرجند و قاین خبرداد و افزود:  ارتباطات تلفن های

تاریخ96/6/28  در  ذیل  های  محدوده  در  ثابت   
قطع و یا دچار اختالل خواهد شد. رمضانی عنوان 
کرد :خیابان قدس باشگاه فرهنگیان و خیابان های 
اول  میدان  ، 20 و 24 ومحدوده   25 ، معلم 17 
سجادشهر و خیابان های سنبل و شهید ماژانی ، 
منازل سپاه و خیابان شكوفه در تاریخ96/07/04به 
خواهد  اختالل  دچار  یا  قطع  ساعت   72 مدت 
شد.وی اضافه کرد: قاین مجتمع مسكونی غدیر 
)1000 واحدی( در تاریخ 96/07/04 به مدت 72 
ساعت قطع یا دچار اختالل خواهد شد.ضمنا برای 
شده  برگردان  تلفنهای  شماره  تغییرات  مشاهده 
جنوبی  خراسان  منطقه  مخابرات  سایت  وب  به 
 WWW.khorasanj.tci.ir آدرس  به 
مراجعه و یا  با شماره 3200 تماس حاصل فرمایید.

چهارراه های شهر به تجهیزات نوین 
ترافیکی مجهز می شوند

شهرداری  سرپرست  خانزاد  مهندس  قاسمی- 
در  تصادفات  کاهش  برای  کرد:  عنوان  بیرجند 
شهر بیرجند و همچنین در راستای هوشمندسازی 
و زیبا سازی تقاطع های شهری در چندین چهارراه 
ایم.   کرده  نصب  را  شنی  ساعت  شمار  معكوس 
خانزاد اعالم کرد که عالوه بر آن ها روز گذشته در 
تقاطع چهار راه انقالب با هدف ایمنی آن منطقه 
که شاهد ترافیك زیاد تصادفات و متعدد بودیم این 
کار انجام شد و در دیگر نقاط حادثه خیز شهر ادامه 
خواهد داشت. وی خاطر نشان کرد که این کار به 
دلیل مصوبه کمیته چراغ های راهنمایی شهرستان 
بیرجند است که نصب چراغ های راهنمایی سه زمانه 
با هدف کاهش تصادفات و افزایش ایمنی عبور و 
مرور مردم انجام می شود. به گفتۀ وی فقط هزینه 
اجرای این طرح در چهار راه انقالب 50 میلیون 
تومان شده که برای تعویض پایه چراغ راهنمایی، 
کشی  کابل  و  گذاری  غالف  فنداسیون،  اجرای 
است. بوده  شنی  ساعت  شمار  معكوس  نصب   و 

20 هزار میلیارد تومان تامین مالی
برای اشتغال روستایی و عشایری 

کاری - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
با اشاره به برنامه های جدید اشتغال از اجرای2 
برنامه ملی ایجاد اشتغال برای روستاییان و عشایر 
و برنامه فراگیر اشتغال سال 96  خبر داد و عنوان 
کرد: برای اشتغال آنان 20 هزار میلیارد تومان از 
سوی بانك ها تامین مالی شده است. خوش آیند با 
 بیان اهمیت مهارت آموزی با توجه به محدودیت ها

 در استخدام دولتی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی 
و اشتغال تاکید کرد و ادامه داد: آشنایی با محیط 
کسب و کار، افزایش اعتماد به نفس و خودباوری 
پایداری مشاغل سنتی و  و  کارآموزان، حفظ  در 
کمك  و  صنایع دستی  حوزه  در  خصوصًا  بومی 
جذب  و  شناسایی  منظور  به  فعال  بنگاه های  به 
طرح  اهداف  از  توانمند،  و  مستعد  کار  نیروی 

مهارت آموزی در محیط واقعی کار است.

وزیر کشور در مراسم تکریم استاندار پیشین و معارفه استاندار جدید عنوان کرد:

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  عنوان کرد:

عكس: امین جم

ثبت 800 اثر تاریخی استان در فهرست میراث ملی و سه اثر سازمان جهانی یونسکو 

استاندار سابق: هیچ وقت مردم خراسان جنوبی را فراموش نمی کنم

ادای احترام استاندار خراسان جنوبی به مقام شامخ شهدا
امیرآبادیزاده- » محمد مهدی مروج الشریعه « استاندار خراسان جنوبی روز دوشنبه در نخستین روز کاری خود بعد از انتصابش به 
مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد. استاندار همراه جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های استان با حضور در گلزار 
شهدای بیرجند با قرائت فاتحه و اهدای گل، یاد و خاطره هشت سال جانفشانی ها و از خودگذشتگی های این عزیران را گرامی داشت.

رسیدن  فرا  مناسبت  به  گذشته   روز  کاری- 
در  جهانگردی،   جهانی  روز  ماه  مهر  پنجم 
نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع 
دستی و گردشگری، عنوان کرد: اگر در عرصه 
کنیم  ساماندهی  را  مناسبی  روابط  المللی  بین 
کشور  توسعه  محورهای  از  یكی  گردشگری 
که  این  بر  اعتقاد  با  رمضانی،   بود.  خواهد 
زیارتی  مسیر  در  جنوبی  خراسان  گرفتن  قرار 
مشهد مقدس تاثیر مثبتی بر روند گردشگری 
در  اما  کرد:  اضافه  داشت  خواهد  منطقه  این 
این میان تجهیز، توسعه و معرفی جاذبه های 
ایفا  این موضوع  در  بسزایی  نقش  گردشگری 
خواهد کرد.به گفته وی، هتل ها، اقامتگاه های 
بوم گردی، مدارس، مجموعه های آب درمانی 
اقامت  های  مكان  مهمترین  از  ها  کمپین  و 

گردشگران در استان بوده است.

خراسان جنوبی
در 10 منطقه گردشگری کشور

مدیر کل میراث فرهنگی افزود:  کارهای مثبت  
 دولت یازدهم در توسعه، تجهیز و معرفی جاذبه های
در  استان  این  شد  موجب   استان  گردشگری   
مجموعه 10 منطقه اصلی گردشگری کشور قرار 
گیرد. رمضانی با بیان اینكه در استان  800 اثر 
تاریخی در فهرست میراث ملی و سه اثر به ثبت 
سازمان جهانی یونسكو رسیده  است ادامه داد: 
خراسان جنوبی به لحاظ آداب و رسوم یكی از 
دست نخورده ترین فرهنگ ها را دارد و از لحاظ 
استان  جنوب  تا  شمال  از  جغرافیایی  و  طبیعی 
خشك  و  کوهستانی  سرد  هوای  و  آب  شاهد 
جاذبه  نوعی  خود  مهم  این  که  هستیم  بیابانی 
گرمترین  دارای  استان  شد:  یادآور  وی  است. 
نقطه زمین با 70 درجه سانتیگراد در کویر دهسلم 

نهبندان و تاریك ترین آسمان شب در خاورمیانه 
در منطقه سه قلعه نایبندان طبس است که این 
 نیز موجب جذب گردشگر و  توجه ستاره شناسان 

قرار گرفته است. وی تكمیل  داخلی و خارجی 
احداث  ساحلی،  دیوار  اجرای  و  سازی  محوطه 
آبشار  کاهی،  مزار  و  امیرشاه  بند  آالچیق 
لوط،               آبگرم  ارک،  آباد، روستای  گیوک، شوکت 

آب ترش سربیشه، کوه های مینیارتوری و مسجد 
دهسلم،  نوردی  کویر  کوپ  نهبندان،  ابوالفضل 
کویر نوردی سه قلعه را از مهمترین کارهای  در 

حوزه گردشگری  استان عنوان کرد.رمضانی ادامه 
داد: شبكه فشار متوسط برق آبگرم مرتضی علی، 
تكمیل و احداث ساختمان کمپ کویر نوردی سه 
قلعه، کویر نوردی دهسلم و آب ترش سربیشه را از 

دیگر کارهای حوزه گردشگری در این سال مالی 
است. وی  با بیان اینكه  توسعه زیرساخت های 
تاسیسات گردشگری طبس و ساماندهی و معرفی 
محور های گردشگری بیابان لوت از مهمترین 
این  در  گردشگری  بخش  ملی  های  پروژه 
مدت بوده است. افزود: افتتاح 2 شرکت خدمات 
مسافرتی و جهانگردی، چهار اقامتگاه بوم گردی 
در اصفهك شهرستان طبس، و سه اقامتگاه دیگر 
بیرجند  و  سرایان  فردوس،  های  شهرستان  در 
روز  در  که  است   هایی   پروژه  مهمترین  از  را 
 جهانی جهانگردی به بهره برداری خواهد رسید.

بزرگترین  چالش گردشگری 
خراسان جنوبی، بحث حمل و نقل است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی هم در این نشست 

تور  سومین  امسال  ماه  آبان   9 کرد:  عنوان 
خراسان جنوبی  به  آلمان  کشور  از  تخصصی 
سفر می کند که در این تور حدود 20 نفر از آثار 
تاریخی استان بازدید خواهند کرد. عربی  یادآوری 
کرد :  یكم تا سوم شهریور برگزاری  جشنواره 
“سفره ایرانی فرهنگ گردشگری” در استان را 
داشتیم که  در مجموع امتیازها خراسان جنوبی 
بیشترین امتیاز و سرآشپزهای استان رتبه های 
اول تا سوم را کسب کردند . وی با بیان اینكه 
به  را  استان  بازار گردشگری  از  بزرگی  بخش 
می  دهیم. دست  از  استان  نقل  و  حمل  دلیل 

افزود: بزرگترین  چالش گردشگری استان بحث 
وجود  با  حاضر  حال  در  و  است  نقل  و  حمل 
پتانسیل های بسیاری که استان وجود دارد به 
دلیل محدودیت های حمل و نقل هوایی امكان 

ورود گردشگر به استان وجود ندارد.

کاری- یكشنبه شب در همایش تجلیل مردمی  از 
استاندار پیشن با حضور استاندار جدید و مسئوالن 
چی قلم  سالن  در  مردم  از  جمعی  و   استانی 
 برگزار شد. در ابتدای مراسم دیمه ور، اسالمی و 
احراری از اعضای ستاد روحانی و اصالح طلبان  
ضمن یادآوری  خدمات پیشین استاندار از وی 
قدردانی کردند. استاندار پیشین استان با بیان اینكه   
از حامیان دولت انتظار دارم برای رشد تفكر خود و 

توسعه استان به استاندار جدید کمك کنند افزود:  
اگر بخواهیم اثرگذار باشیم باید برای مردم کار 
کنیم، آن وقت کشور از مشكل رها می شود.سید 
 علی اکبر پرویزی ادامه داد:: اگر همه گروه های 
سیاسی مختلف از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، 
شد. می  رفع  کشور  مشكل  کردند،  می   کار 
وی  با بیان اینكه در این مدت بدترین تهمت ها 
به من زده شد اما هیچ وقت جواب ندادم ادامه 

داد:  توسعه و تبیین تفكر اصالح طلبی بدون کار 
غیرممكن است.پنجمین استاندار خراسان جنوبی 
به کارهای  انجام شده در دوران مسئولیت خود 
در  خارجی  گذاری  سرمایه  افزود:  و  کرد  اشاره 
استان شكل گرفت و 600 میلیون دالر وارد استان 
 شد  و مدتی قبل 90 میلیون یورو سرمایه گذاری

اعتبار  گشایش  چهار  پرورده  سنگ  زغال  در   
تومان در یك  میلیارد  افزود: یك هزار  شد.وی 
سال گذشته طرح های اقتصادی خراسان جنوبی 
به بهره برداری رسید. وی تاکید کرد: هیچ وقت 
و  کنم  نمی  فراموش  را  جنوبی  خراسان  مردم 
کسانی که به من تهمت زدند، تعدادشان ناچیز 
است.استاندار پیشین خراسان جنوبی  تاکید کرد: 

برای سرمایه گذاری در استان باید تفكر و نگاه 
اصالح شود و باید فضای عمومی خراسان جنوبی 

به سمت مطلوب پیش رود.
تامین آب از مهمترین

 اولویت های توسعه
جلسه  در  جنوبی،  خراسان  جدید  استاندار  
مردمی تكریم استاندار سابق عنوان کرد: انتقال 
ملزومات  از  جنوبی،  خراسان  استان  به  آب 
در  و  است  منطقه  معدنی  صنعتی-  توسعه 
اقلیمی،  وضعیت  به  توجه  با  جنوبی  خراسان 
های پتانسیل  و  موجود  طبیعی   شرایط 

 سرمایه گذاری، تامین آب از مهمترین اولویت 
 های توسعه خواهد بود.محمد مهدی مروج الشریعه 

و  همدلی  تقویت  با  امیدوارم  اینكه  بیان  با   
هماهنگی بین مردم و مسئوالن استان، استانی 
آبادتر، آزادتر و امن تر داشته باشیم. افزود: خدمات 
 مهندس پرویزی در این مدت بسیار مطلوب بود ؛ 
دارم. سالمت  و  توفیق  آرزوی  ایشان  برای 

باالترین قدرت سیاسی احزاب، پشتوانه 
مردمی آن است

وی تاکید کرد: استاندار به عنوان نماینده عالی 
دولت  و نظام در استان، پدر همه جریان های 
سیاسی محسوب می شود و عملكرد کلی او باید 
ورای این جریانات و دسته بندی ها تعریف شود. 
مروج الشریعه  ادامه داد: تالش جریانات سیاسی 

و فكری باید معطوف به تغییر و تحول فضای 
اجتماعی و خروج از انسداد فرهنگی جامعه باشد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به این تجربه 9 ساله 
و سابقه اجرایی در استان های سیستان وبلوچستان 
های همسایه  عنوان  به  رضوی  خراسان   و 

 جنوبی و شمالی استان خراسان جنوبی، بر کلیه 
استان  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مباحث 
با اشاره  اشراف دارم.مقام عالی دولت در استان 
به گفتگوی خود با دکتر اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور، تصریح کرد: طی این گفتگو، 
جلب نظر و عنایت ویژه هیات دولت به موضوع 
مصارف  جهت  آب  انتقال  و  شرب  آب  تامین 

صنعتی و معدنی را خواستار شدم.

حسینی و قاسمی- وزیر کشور عنوان کرد  که 
توسعه نیافتگی و عدم توازن منطقه ای و تعادل 
در خراسان جنوبی باعث شده است این استان با 
ظرفیت ها و پتانسیل های عظیمی که دارد اما 
متناسب با آن ها توسعه نداشته باشد. »رحمانی 
استاندار  آیین تكریم  فضلی« عصر یكشنبه در 
پیشین و معارفه استاندار جدید خراسان جنوبی  ابراز 
امیدواری کرد که در این دولت اقداماتی در راستای 
 توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی برداشته شود.

عملکرد استاندار پیشین
متناسب با وضع کلی کشور خوب بود

وزیر کشور در این مراسم با بیان اینكه استاندار 
پیشین همان گونه که از گزارش عملكرد  وی 
مشخص است کارهای خوبی انجام داده است، 
اظهار کرد: دولت یازدهم، کشور را در وضع بسیار 
با تحریم ها  باال و رکود منفی و  تورم  از  بدی 
تحویل گرفت. »عبدالرضا رحمانی فضلی« افزود: 
بر کشور که حتی گردش  با شرایط حاد حاکم 
مالی بانك ها مسدود بودند ولی دولت یازدهم 
خارجی  سیاست  و  اقتصادی  حوزه  در  توانست 
و  ها  تحریم  ای،  هسته  انرژی  مسئله  حل  در 
مبادالت جهانی و تمام فراز و فرودها، بدعهدی 
ها و رفتارهای مزورانه دولت های غربی به ویژه 
آمریكا اقدامات خوبی انجام دهد. به گفتۀ وی در 
برجام دنیا فهمید دولت ایران هیچ تخلفی نداشته 
بود.  احقاق حق  این موضوع  از   و هدف ما هم 
وزیر کشور با اشاره به اینكه امروزه به دلیل مراودات 
ایران به عنوان کشوری  و معادالت منطقه ای 
منطقه شناخته می شود، در  گذار  تاثیر  و   مهم 
باید با جذب سرمایه گذاری   عنوان کرد: همه 
بخش  و  ها  بانك  تالش  خارجی،  و  داخلی   
خصوصی، در رفع مشكل اقتصادی مردم تالش 
کنیم به دلیل اینكه این مسأله با امنیت، سیاست، 

مسائل رفاهی و اجتماعی ارتباط نزدیك دارد. 

 رفع مشکالت اقتصادی
اولویت اصلی دولت

اشاره کرد و  اولویت های دولت  به  وزیر کشور 
گفت: رفع مشكالت اقتصادی اولویت اول دولت 
می باشد که یكی از راه های آن اقتصاد مقاومتی 
است. »رحمانی فضلی« تصریح کرد: محور اصلی 
اقتصاد مقاومتی مردم هستند و باید مشكالت با 
همكاری خود مردم و همت مسئوالن و مدیران 
رفع شود. وی عنوان کرد که همچنین اولویت 
دوم دولت رفع آسیب های اجتماعی است که به 

عنوان یكی از معضالت در عرصه های مختلف 
می باشد تا  جایی که مقام معظم رهبری در 4 
جلسه با مسئوالن آن را توجیه و برای آن راهكار و 
سیاست و راهبرد تعیین کردند. به گفتۀ وی حوزه 
امنیت اولویت بعدی است که پایه اصلی قدرت و 
امنیت مردم می باشند و از این رو رضایتمندی آنها 
برای ما مهم است و همچنین در حوزه فرهنگ 
و اعتقادی دولت معتقد است که هرچه داریم از 
اسالم و دین خدا است و مردم، محور اصلی همه 

مسائل انقالبی هستند. 

نگاه اعتدالی استاندار پیشین و جدید
وزیر کشور با بیان اینكه پیوند خوبی بین مردم و 
مسئوالن وجود دارد، تصریح کرد:  اگر مسئوالن 
ایمان و اعتقاد را  شهامت صداقت، حق طلبی، 
داشته باشند همان پیوندی اتفاق می افتد که در 
زمان امام راحل افتاد و پیوندی برقرار می شود 
که هم اکنون بین مردم و رهبری وجود دارد. در 
جریان انقالب بین مردم و امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری اتفاق افتاده است. »رحمانی فضلی« 
تأکید کرد که باید بستر فعالیت ها را برای مردم 
فراهم کنیم و سنگ ها و موانع را از جلوی پای 
آنان برداریم و اعتقاد داشته باشیم که کارها بدست 
مردم باز می شود که اگر این طور شود قطعا به 
کمك مردم می توانیم ظرفیت ها را در مناطق 
خراسان  که  کرد  نشان  خاطر  وی  کنیم.  فعال 
جنوبی استانی با ظرفیت باالی نیروی انسانی و 
 علم و تدین است و برای جبران عقب ماندگی
 این استان در سال های اخیر گام های خوبی 
برداشته شده است اما کافی نیست. به گفتۀ وی 
هم »سید علی اکبر پرویزی« استاندار پیشین و 
نیز »محمدمهدی مروج الشریعه« استاندار جدید 
دو  هر  و  دارند  اعتدالی  نگاهی  جنوبی  خراسان 
برای خدمت به مردم با صداقت تالش می کنند.

خشکسالی امان مردم استان را
بریده است

در  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
که  این  بیان  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
بدون  زیاد است که  به قدری  استان  مشكالت 
وزیران  جمهور،  رئیس  توجه   ، دولت  تعامل 
کرد:  عنوان  است  حل  قابل  غیر  استاندار  و 
خصوصا  و  مردم  امان  پیاپی  های  خشكسالی 
االسالم حجت  است.  بریده  را   روستاییان 
 سید محمدباقر عبادی با اشاره به این که قریب به 
500 روستای استان به وسیله تانكر آبرسانی می 

شود ادامه داد: در برخی روستاها کشاورزی وجود 
ندارد و مردم با یارانه امرار معاش می کنند. وی 
این عوامل را موجب مهاجرت و سرگردانی مردم 
دانست و انتقاد کرد: متاسفانه هنوز کار اجرایی در 
زمینه انتقال آب انجام نشده و مطالعه بوده است، 

نمی دانم هنوز هم مطالعه خواهد بود؟! 

تبلیغات برای بازاریابی
در استان انجام نشده است

نبود  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده 
 زیرساخت های مناسب مانند حمل و نقل ریلی ، 
باال بودن بهره های بانكی، فقدان مشوق های 
صادراتی و دوری از مرکز در این استان را موانع 
جذب سرمایه گذاری خارجی اعالم کرد و افزود: 
تبلیغات برای بازاریابی نیز در استان انجام نشده 
و شاهد کم رنگ بودن حضور بازرگانان هستیم. 
عبادی با بیان این که نبود زیرساخت های ریلی 
را  معادن  مطلوب  فعالیت  جلوی  استان  این  در 
که  است  حالی  در  این  شد:  یادآور  است  گرفته 

معادن بی نظیر استان می توانند چشمه جوشان 
نقدینگی،  کمبود  رکود،  از  وی  باشند.  اشتغال 
مشكالت مالیاتی، بیمه و معوقات بانكی واحدهای 
تولیدی استان خبر داد و تصریح کرد: تمامی این 
ها موجب تعطیلی و اخراج کارگران از کار شده 
است. رئیس مجمع نمایندگان استان وضع اصناف 
را نیز نامناسب دانست و بیان کرد: مصوبه مجلس 
که بخشودگی جرائم تسهیالت اخذ شده کمتر از 
100 میلیون تومان را در پی داشت، متاسفانه در 

استان جز موارد معدودی اجرا نشده است. 

جریان های سیاسی
در خدمت رسانی به مردم یکدل باشند

جمله  از  استان  خوب  های  ظرفیت  به  عبادی 
گیاهان  در  گذاری  سرمایه  درمانی،  توریسم 
دارویی، گردشگری و فرش، فراوری محصوالتی 

مثل زعفران، زرشك و عناب و استخراج معادن 
اشاره کرد و ادامه داد:  این ها نیز نیازمند توجه 
ویژه دولت و نماینده عالی آن است. وی نیروی 
انسانی با کیفیت خراسان جنوبی را ظرفیت عالی 
استان اعالم کرد و افزود: مقام معظم رهبری از 
این منطقه با نام دیار علم و ایمان یاد کردند و باید 
این مردم پاسداشته شوند. نماینده مردم بیرجند، 
خوسف و درمیان با اعتقاد بر این که مشكالت 
حل  و  نبوده  دولت  این  متوجه  فقط  شده  بیان 
آن جز در سایه تعامل، دوری از سیاسی کاری، 
تندروی و مسائل حاشیه ای امكان پذیر نیست 
به  که  داریم  مدیرانی  به  نیاز  کرد:  خاطرنشان 
فرهنگ این مردم احترام گذاشته و در خدمت آنان 
باشند. عبادی ابراز امیدواری کرد: روزی برسد که 
همه جریان های سیاسی درون نظام به بلوغی 
برسند که برخالف تفاوت های سیاسی در خدمت 
رسانی به مردم یكدل باشند و در راه اعتالی ارزش 
 های انقالب از هیچ کوششی چشم پوشی نكنند.

مردم خراسان جنوبی
زمینه کار را فرآهم می کنند

ابتدای  در  هم  جنوبی  خراسان  پیشین  استاندار 
سخنرانی خطاب به رحمانی فضلی عنوان کرد: 
این استان و مردم به گونه ای  فضای عمومی 
است که زمینه کار را برای همه فرآهم می کنند. 
پرویزی با اعتقاد بر این که طی یك سال گذشته 
توانستیم پروژه های متعددی در زمینه بهداشت و 
درمان به انجام برسانیم اضافه کرد: همچنین سه 
اورژانس و بیمارستان های خوسف و نهبندان هم 

در حال تكمیل و تجهیز هستند.

جذب اعتبار برای 3 محور اصلی استان
استاندار پیشین با بیان اینكه وسعت زیاد استان 
زمینه خدمت رسانی اعم از لوله کشی آب، گاز، 
برق رسانی و احداث جاده ها را سخت کرده و 

افزود: کار در 3 محور  هزینه های زیادی دارد، 
اساسی استان در حال انجام است، برای محور 
تومان  میلیارد   50 تنهایی  به  بیرجند   - قاین 
اعتبار عالوه بر اعتبارات عادی جذب کردیم و 
پیمانكاران به صورت سه شیفت  شاهد هستید 
سال  پایان  تا  امیدواریم  و  کنند  می  تالش 
جذب  اعتبار  وی  برسانند.  سرانجام  به  جاری 
میلیارد   46 را  سال  طبس   - یزد  محور  شده 
تومان اعتبار دانست و یادآور شد: محور دیهوک 
امیدواریم  داشته که  نامناسبی  نیز وضع  کرمان 
به  قریب   ، امسال  یافته  اختصاص  اعتبارات  با 
نتیجه برسانیم. به  را  این محور  از   70 کیلومتر 

استان در زمینه آب وضع خوبی ندارد
با اعالم این خبر که استان در  استاندار پیشین 
کرد:  خاطرنشان  ندارد  خوبی  وضع  آب  زمینه 
کاهش  شدت  به  استان  این  در  ها  بارندگی 
یافته و اگر به موقع حل نشود عالوه بر مسائل 
امنیتی، مهاجرت های بی رویه به استان های 
خرید  مناقصه  به  پرویزی  بود.  خواهیم  دیگر 
برای 24  آب  مكعب  متر  میلیون  تضمینی 35 
سال آینده با مبلغی معادل هزار و 500 میلیارد 
تومان اشاره و اضافه کرد: با بخش خصوصی در 
این زمینه مذاکره انجام شده است. به گفته وی 
تاکنون برای مطالعه احداث چاه ژرف در استان 
16 میلیارد تومان کرده ایم که اکنون مطالعات 
 آهنگران قطعی و خوشآب در حال انجام است ، 
سعی داریم آب های زیر زمینی که به سمت کشور 
 افغانستان می رود را در مرز کشور بهره برداری 
کنیم. استاندار پیشین با تاکید بر این که در یك 
سال اخیر هر جا اعتباری توانستیم بگیریم صرف 
تامین آب کردیم افزود: 60 روستای استان از مدار 
آبرسانی سیار خارج شده و در زمان حاضر 355 

روستای دیگر در وضع خوبی قرار ندارند.

تولید PVC از زغال سنگ
نمی  گذار  سرمایه  شعار  با  کرد  عنوان  پرویزی 
آید وی بر فرآهم شدن فضا برای سرمایه گذار 
تاکید و خاطرنشان کرد: در این مدت مشكالت 
مربوط به حوزه اقتصادی در بخش های سیمان 
باقران، کارخانه کك طبس، نیروگاه زغال سنگ 
طبس، فوالد قاین و ... حل و فصل شد. وی از 
سرمایه گذاری دیگری در کك طبس خبر داد و 
یادآور شد: شستا در حال مطالعه بر روی تولید 
PVC از زغال سنگ است که اگر اتفاق بیفتد 
آینده درخشانی برای استان خواهد داشت. استاندار 

پیشین به انجام 150 هزار کیلومتر پرواز هوایی 
برای شناسایی معادن استان اشاره و بیان کرد: هم 
اکنون با متخصصان ژاپنی و فرانسوی در حال 
مذاکره برای تدوین اطلس معدنی استان هستیم. 
های  بدهی  تمام  تسویه  از  همچنین  وی 
کشاورزان و خسارت دیدگان با تضمین 3 سال 
آینده خبر داد و افزود: تخصیص بی نظیر 110 
میلیارد تومانی برای اجرای آبیاری نوین در استان 

از دیگر کارهای انجام شده بود.

فعالیت مرز استان
ضربان منظم قلب تولید کشور

استاندار پیشین با بیان این که توانستیم 250 میلیارد 
برای  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  از ستاد  تومان 
واحدهای کوچك و متوسط جذب کنیم اضافه کرد: 
در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی هشت پروژه 
بزرگ را در دستور کار دارد و صادرات استان بیش 
 از 40 درصد افزایش یافته و ترافیك کامیون ها
 در مرزهای استان نشان از ضربان منظم قلب 
بودجه  رسیدن  پرویزی  دارد.  را  کشور  در  تولید 
استان به نصف بودجه خراسان شمالی را نشانه 
دانست و تصریح کرد:  زمینه  این  در  تالش ها 
رئیس جمهور و دولت به این استان نگاه ویژه ای 
دارند. وی با بیان این که باور دارم مردم خراسان 
قدرشناس  نیز  کوچك  قدم  یك  برای  جنوبی 
 هستند ، از تمامی مردم و مسئوالن و رسانه های

 این استان قدردانی و طلب بخشش کرد. وی 
حاصل  شده  انجام  کارهای  تمامی  کرد:  تاکید 
تالش همه دستگاه ها بوده تا دولت تدبیر و امید 
 در این استان واقعا حرف برای گفتن داشته باشد.

از تمام اقشار استان کمک می گیرم
استاندار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان 
اینكه از تمام اقشار استان کمك می گیرم، تصریح 
کرد: امیدوارم با همكاری تمام مسئوالن و آحاد 
مردم، نهادهای مدنی، تشكل ها، سمن ها و انجمن 
ها، بتوانیم شعارهای رئیس جمهوری را در برنامه 
80 میلیون کشور محقق کنیم. »مروج الشریعه« 
ها، منش  و  ها  روش  همه  به  احترام  با   افزود: 

 بنیان های فكری و سیاسی، تشكل ها و انجمن 
ها به ویژه کسانی که مورد حمایت دولت هستند 
بود،  خواهند  هم  من  حمایت  مورد  حتم  به  و 
رسانی  خدمت  برای  تالشی  هیچ  از  خواستارم 
خداپسندانه به مردم کوتاهی نكنند. وی همچنین 
تأکید کرد که حرف های اصلی و تخصصی خود 

را در جلسات تخصصی عنوان می کنم.

نبود توازن منطقه ای، علت توسعه نیافتگی استان 

عكس:احسان توال

عكس:کاری
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امام حسن عسکری علیه السالم فرمودند:

ر فی أمر ا... َّما الِعباَدةُ َکثَرةُ التََّفکُّ لوةِ َو ان لَیَسِت الِعباَدةُ َکثَرةَ الصیّاِم َو الصَّ
عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد در کار خدا 

اندیشیدن است.
)تحف العقول، ص448(

اصالح طلبان در هر شرایطی
 از دولت حمایت کردند

آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  رهامی  محسن 
از  طلبان  اصالح  جدایی  معنای  به  عارف  موضع 
چنین  من  گفت:  می شود،  تلقی  دولت  حامیان 
تلقی ندارم اصالح طلبان در هر شرایطی از دولت 
حمایت کردند تا مشکالت کشور حل شود. اصالح 
طلبان نقدهایی به دولت دارند اما به خاطر تحقق 
مطالبات مردم از برخی اشکاالت گذر کردند زیرا 
قبل از آنکه اصالحات به مسائل جناحی خود نگاه 
کند به مسائل کل کشور می نگرد و منافع اصالح 

طلبان در قالب منافع کلی کشور تامین می شود.

رئیس جمهور ندای بی تعهدی
 آمریکا را به گوش جهانیان برساند

با  مجلس  خارجی  سیاست  کمیسیون  سخنگوی 
بیان اینکه دیگر مماشات و برخوردهای دیپلماتیک 
در مقابل نقض آشکار برجام توسط آمریکا صالح 
نیست، گفت: رئیس جمهور در اجالس سازمان ملل 
ندای بی تعهدی آمریکا به برجام و نقض معاهدات 
بین المللی را به گوش جهانیان برساند. وی افزود: 
برجام یک توافق رسمی بین ایران و 1+5 است که 
مورد استقبال جامعه جهانی و مورد تأیید اتحادیه 
اروپا قرار گرفته ولی آمریکایی ها از همان فردای 
توافق یعنی 27 دی ماه 94، شروع به عهدشکنی 
کردند و بارها شخصیت های مختلف کشور ما را در 

لیست تحریم ها قرار دادند.

عضو حزب ندا: اصالح طلبان مسئولیتی 
در قبال عملکرد دولت ندارند

حزب  سیاستگذاری  شورای  رئیس  سالک   سجاد 
آینده  بر  تاثیر عملکرد دولت  درباره  ایرانیان  ندای 
جریان اصالحات اظهار کرد: اصالح طلبان از ابتدا 
اصراری  طلبانه  اصالح  کابینه ای  تشکیل  برای 
نداشته اند و تمامی حامیان رئیس جمهور می دانستند 
وی  اند.  کرده  حمایت  اعتدالگرا  چهره ای  از  که 
افزود: پشتیبانی اصالح طلبان از روحانی برگرفته از 
ضرورت های زمانه بود؛ قطعاً اصالح طلبان مسئولیتی 

درباره عملکرد دولت ندارند.

عطریانفر: پایان ائتالف اصالحات،
»اعتدال« نظر شخصی عارف است

عطریانفر در واکنش به سخنان عارف که گفته بود 
قاعدتا  گفت:  »اعتدال«  اصالحات،  ائتالف  پایان 
از خودشان  باید  را  آقای عارف  استدالل فرمایش 
شنید. اما اظهار نظر روی مباحث کالن، کلیدی و 
راهبردی نمی تواند اظهار نظر فردی باشد و حتما 
و  طلبان  اصالح  جمعی  درکانون  و  زمان  در  باید 
محوریت  با  البته  و  سیاسی  اقتضائات  رعایت  با 
شخصیت های جامع االطراف از جمله آقای عارف 

طرح شود.

واعظی: دولت ترامپ فرصت
 مطالعه برجام را نداشته است

به  واکنش  در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی 
اظهارات دولت آمریکا مبنی بر اینکه تفاوتی میان 
بازدید از سایت های هسته ای و نظامی نیست، 
گفت: به نظر من در برجام همه چیز روشن هست 
و همه مراحل طی شده است.وی تاکید کرد: دولت 
جدید آمریکا فرصت مطالعه سند برجام را نداشته 
و از همکاری میان ایران و آژانس در این سه چهار 
سال گذشته مطلع نیست لذا حرف های عجیبی 
می زند. وی تصریح کرد: البته حرف های عجیب 
ترامپ فقط در مورد ایران نیست و حتی در مورد 

خود آمریکا هم حرف های عجیب می زند.

سفیر ایران در دمشق: 
پیروزی سوریه، پیروزی ماست

جواد ترک آبادی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
دمشق در رابطه با پیام بشار اسد، به رهبر معظم 
پرمعنا  و  عمیق  پیام  این  گفت:  اسالمی  انقالب 
مختلف  دوره های  در  کشور  دو  روابط  بر  و  است 
در این منطقه تاکید دارد و ما با همکاری و اتحاد 
بگذریم  موفقیت  با  سختی  مرحله  از   توانستیم 
با وجود این که دشمنان ما کشورهای بزرگی بودند و 
کشورهای بزرگ و جهانی از آنها حمایت می کردند. 
وی افزود: میدان پیروزی و شادی ما و سوریه یکی 

است و پیروزی سوریه، پیروزی ماست.

رسانه غربی: آمریکا باید نقش مهم 
ایران در منطقه را بپذیرد

فارین افیرز در گزارشی تحلیلی نوشت: عادی سازی 
روابط با ایران در دوران احمدی نژاد ممکن نبود. 
آمریکا باید بپذیرد ایران یک قدرت منطقه ای است 
که در معضالت امنیتی منطقه جایگاه مهمی دارد.

شاهد وادادگی در خصوص برجام هستیم

در مجلس  نماینده مشهد  حجت االسالم  پژمان فر 
شورای اسالمی با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا 
گفت: برجام از روز اول با چالش های جدی مواجه بود 
که بخشی از این چالش ها با قیود رهبر معظم انقالب، 
شورای عالی امنیت ملی و مجلس مرتفع شد و از 
 شرایط غیر قابل قبولی که داشت، بیرون آمد. وی اظهار 
کرد: متاسفانه امروز شاهد یک نوع وادادگی در قبال 
برجام هستیم که هیچگونه توجیهی هم ندارد و 

مردم ما را نیز به شدت نگران کرده است.

ما دولت روحانی را دولت »اصالحات« می دانیم

حمیدرضا حاجی بابایی درباره رویکرد اصالح طلبان 
در فاصله گرفتن از دولت روحانی و حضور مستقل در 
انتخابات آینده مجلس اظهار کرد: ما دولت روحانی 
را دولت »اصالحات« و »اعتدال« می دانیم؛ مردم در 
انتخابات یازدهم و دوازهم ریاست جمهوری به دو 
تفکر سیاسی رأی دادند و حق هم با این جریان است که کشور را مدیریت 

کند و پاسخگوی مطالبات مردم و عملکرد دولت باشند.

زیباکالم: باید به احمدی نژاد احسنت گفت

نژاد  احمدی  به  باید  کرد:  اظهار  زیباکالم  صادق 
احسنت گفت که بعد از چندین سال از عدم حضور 
در مناصب مختلف هنوز بدنه مدیریتی او در ارکان 
مختلف، حضور دارند و بعضا از وزرا و معاونین او هم 
اکنون در مناصب مختلف استفاده می شود. به نظر 
می رسد در اینجا باید به دولت محترم نقدی روا داشت که چرا از فرصت 

چهار سال گذشته در جهت تربیت نیروهای توانمند استفاده نکرده  است.

تحریم های جدید، نمونه ایران آزاری دولت آمریکا 

اتهام  رد  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی 
جاسوسی سایبری علیه شهروندان ایرانی اظهار کرد: 
سیاست  تداوم  راستای  در  آمریکا صرفا  اخیر  اقدام 
ایران هراسی دولتمردان حاکم بر کاخ سفید قابل تفسیر 
است و تحریم های جدید علیه شهروندان ایرانی نمونه 
دیگری از ایران آزاری و ایجاد محدودیت ها علیه مردم ایران به حساب می آید 
که در برابر زیاده خواهی و سیاست های ستیزه جویانه آمریکا ایستادگی کرده اند.

ناصری فعال سیاسی اصالح طلب 
گفت: اصالح طلبان و جریان هوادار 
برخی  برآورده نشدن  رقم  به  دولت 
توقعات شان به تجربه هشت ساله 
دولت احمدی نژاد، به واقعیت هایی 

مدار  که  است  این  آن،  و  رسیدند 
توسعه و پیشرفت کشور به هیچ وجه 

پیش نمی رود مگر آنکه عقالنیتی بر 
پایه خرد جمعی که منشا آن خرد به 
سیاسی  جریانات  شناختن  رسمیت 
باشد.  داشته  وجود  باشد،  کشور 
وی خاطر نشان کرد: اصالح طلبان 

جلوی  که  آن  برای   92 سال  در 
کاندیدایی  بگیرند،  را  گذشته  تکرار 

در  با  و  خودش  گذشته  قبول  با  را 
طلبی  اصالح  گفتمان  گرفتن  نظر 
تا یک  باعث شد  و  کردند  انتخاب 
بگیرد. شکل  غیرمنتظره  پیروزی 
از  پیش  روحانی  گفت:  ناصری 
ای  عقبه  به  بود  گفته  انتخابات 
وابسته نیستم و از لحاظ تشکیالتی، 
کمک  من  به  باید  طلبان  اصالح 
قبل  ایشان  تقاضای  این  کنند. 
طلبان  اصالح  و  بود  انتخابات  از 
شدند.  وارد صحنه  قوا  تمام  با  هم 
شوراهای  و  مجلس  از  گفت:  وی 
عملکرد  مهمتر،  روستا  و  شهر 
است.  دولت  و  جمهوری  ریاست 
انتخابات ریاست  چراکه پیروزی در 
جمهوری از دو انتخابات دیگر مهمتر 
بوده است و روحانی وامدار 24 میلیون 
کردند. اعتماد  او  به  که  است  رایی  

حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
کشورمان  رئیس جمهور  روحانی، 
اف  جان  فرودگاه  به  ورود  بدو  در 
کندی نیویورک در جمع خبرنگاران 
با اشاره به اهداف سفر چهار روزه 
آمریکا  متحده  ایاالت  به  خود 
حضور  سفر  این  از  هدف  گفت: 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
و  ایران  ملت  صدای  رساندن  و 
منطقه  دشوار  شرایط  همچنین 
است.  جهان  کشورهای  سران  به 
سفر  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  امروز  که  مسائلی  همچنین 
از جمله  با آن مواجه هستیم  آسیا 
وضعیت مظلومان میانمار و شرایط 
پیگیری  را  دارند  آنها  که  دشواری 
خواهیم کرد. همچنین در جلساتی 
با نخبگان و رهبران مبلغین اسالمی 

ایرانیان  و  مطبوعاتی  مدیران  و 
را  نیاز  مورد  مسائل  آمریکا  مقیم 
رئیس جمهور  کرد.  خواهیم  مطرح 
مالقات های  انجام  به  اشاره   با 
کشورهایی  سران  با  جانبه  دو 

آمریکای  و  آسیا  آفریقا،  اروپا،  از 
همه  در  امیدواریم  گفت:  التین 
این دیدارها و مالقات ها بتوانیم به 

بیشتر  همکاری  و  ایران  ملت  نفع 
برداریم. گام  جهان  کشورهای  با 
روحانی خاطرنشان کرد: همان طور 
فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که 
با  گسترده  تعامل  ما  استراتژی 

را  استراتژی  این  و  است  جهان 
مجامع  در  می توان  راحتی  به 
بین المللی اجرایی و عملیاتی کرد.

استراتژی ما تعامل گسترده با جهان استاصالح طلبان با تمام قوا وارد صحنه انتخابات شدند

عصر شعر با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد خوسف و انجمن ادبی ناقوس ادای احترام استاندار خراسان جنوبی به مقام شامخ شهدا * عکس : مجتبی گرگی

موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند در نظر دارد: انجام امور تغذیه )تهیه، طبخ و توزیع غذا( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( را با شرایط ذیل به مدت 
یک سال تمام شمسی از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به متقاضی ذیصالح واگذار کند. موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان مدت قرارداد: 
از تاریخ مندرج در قرارداد به مدت یک سال کامل شمسی شرایط متقاضی: تمام اشخاص و شرکت های توانمند دارای تایید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی. متقاضیان کتباً اعالم نمایند که 
مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه 1337 نمی باشند. میزان سپرده: واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت دریافت اسناد شرکت 
در مناقصه. واریز مبلغ 300.000.000 ریال به حساب 610000019 به نام موسسه بابت ضمانت ورود به مناقصه محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: 1- متقاضیان می توانند تا تاریخ 96/7/2 جهت 
اخذ مدارک شرکت در مناقصه عمومی به دبیرخانه بیمارستان واقع در بیرجند- بلوار صنعت و معدن - روبروی دانشگاه صنعت و معدن - طبقه دوم مراجعه نمایند. 2-  متقاضیان می توانند در ساعات اداری 
نسبت به دریافت و تحویل کلیه اسناد مناقصه اقدام نمایند. بدیهی است ارائه پیشنهادات می بایست در سه پاکت “الف، ب، ج” به صورت دربسته و الک و مهر شده و با درج کلمات پاکت “الف” و پاکت “ب” 
و پاکت “ج” صورت پذیرد. 3- شماره 05632328505 مربوط به معاونت بیمارستان جهت پاسخگویی به سواالت اعالم  می  گردد. به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد 
مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. موسسه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. تاریخ گشایش پیشنهادها و محل آن: ساعت 10 

صبح  روز 1396/7/3 در محل سالن کنفرانس بیمارستان واقع در طبقه دوم بیمارستان خواهد بود. از متقاضی
 دعوت می گردد در صورت تمایل در جلسه حضور یابند. مدت اعتبار پیشنهادها حداکثر سه ماه خواهد بود.

تمدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

فروش اتاق وانت پیکان
مسقف، ورقه ای، ارتفاع بلند، قفل دار  09335611664

اطالعیـــه
طبقه اول و دوم حسینیه مسجدالحسین)ع(جوادیه ) هر طبقه حدود 250 متر(

به رهن و اجاره با اولویت کارهای فرهنگی و خدماتی واگذار می گردد
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09155622577تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند(










