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سرمقاله

برسد به دست
 آقای شهردار
*امین جم

باالخره بعد از مدت ها کش و قوس و تالش برای 
انتخاب شهردار جدید،چندروز پیش حکم آقای جاوید 
به عنوان شهردار جدید بیرجند از طرف وزارت کشور 
صادر شد.حاال پیش روی شهردار پرونده های سنگینی 
قرار گرفته است که باید به سر انگشت این کارشناس 
جغرافیای شهری حل و فصل شود.شهردار و شورای 
حل  برای  تا  دارند  فرصت  آینده  سال  در 4  شهر 
مشکالت فراوان شهر بیرجند دست به کار شوند.در 
این آغازین روزهای کار شهردارجدید از باب انعکاس 
خواسته های مردمی و واقعیت های موجود،مواردی را  
برای استحضار ایشان بیان می کنیم.اگرچه که گفته 
اند »آنچه عیان است چه حاجت به بیان است«.1-
فضای سبز بیرجند طی سال های اخیر آسیب های 
جدی دیده است.10 ها هکتار از فضای سبز  این 
شهر نابود شده است که بخش عظیمی از آن در 
محدوده های دولتی و نظامی از جمله پادگان،بنیاد 
مستضعفان،بخشی از زمین های اوقاف و ... بوده 
است.از سوی دیگر توجه معمول به حفظ و شادابی 
فضای سبز موجود نیز . . . )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

خیزش برای تجاری سازی در مدارس 
      / مشروح در صفحه 7

 باغات و اراضی کشاورزی استان با اولویت حاصلخیزی خاک بهسازی می شود   /  صفحه 7

استان به دنبال
سند توسعه سالمت  

صفحه 7

چراغ اولین صنعت تولید ماشین آالت 
کاشی و سرامیک کشور روشن می شود 

       صفحه 7
خانه نشینی معلوالن 

ممنوع!
 

نسرین کاری- یکی از چالش های امروز جوانان ایرانی به ویژه  در 
سال های اخیر اشتغال است هرچند بیکاری و اشتغال دغدغه همه 
جوانان است اما  دل مشغولی های مضاعف تری برای افراد معلول 
جامعه ایجاد کرده است. همانطور که یك فرد سالم براي گذران 
زندگي و امرار معاش خود نیازمند شغل و .... ) ادامه خبر در صفحه 3(

ضرورت تشکیل موزه میراث مستند 
در خراسان جنوبی 

                       صفحه 7

آفتاب یزد: واعظي بدل رحیم مشایي است!/ مجلس باید کاری کند که شورای نگهبان نتواند بدون ادله کافی رد صالحیت کند / کنایه هاشمی به بقایی: اگر دادگاه شما را خواست می توانید در حرم عبدالعظیم بست بنشینید/  الریجانی احساس می کند که با حمایت اصولگرایان نمی تواند رئیس جمهور شود /صفحه 8

حجت االسالم پژمانفر: 
یک جریان مشکوک درحال 
تحمیل مذاکرات مجدد است

عارف:
اگر جای پسرم بودم ژن خوب را مطرح نمی کردم

هیچ فردی بر هیچ کسی مزیتی ندارد

واعظی: 
دولت حزبی نیست و متعلق به همه مردم است

اختالفی بین من و جهانگیری وجود ندارد

ضرغامی:
باید دعواهای جاهلیت و قبیله ای

اصولگرا و اصالح طلب را کنار بگذاریم

کواکبیان :
قیافه احمدی نژاد 

به دفاع از آزادی نمی خورد
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

جناب آقای
مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
 روستایی خراسان جنوبی 

که موید لیاقت، مدیریت ارزنده و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک 
عرض نموده، دوام توفیقات روز افزون تان را از درگاه حق تعالی آرزومندیم.

شرکت مهندسی خاور آب بیرجند

در اولین سالگرد درگذشت

 شـادروان حمیدرضا لطفـی
 امروز پنجشنبه 9 آذر ساعت 14/30 

در آرامگاه ابدی آن عزیز از دست رفته گرد هم می آییم 
و خاطرات خوش با او بودن را مرور می کنیم 

حضور شما بزرگواران موجب شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

لطفی - دانشگر ضمنا هزینه برگزاری مراسم صرف امور خیریه می گردد

جناب آقای مهندس صفوی نژاد
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون برای شما آرزومندیم.

شرکت احسان کار بیرجند

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب مسرت بخش و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، از خداوند متعال توفیق خدمتگزاری روزافزون 
شما را مسئلت می نماییم و از خدمات صادقانه و بی دریغ

 جناب آقای مهندس بسکابادی تشکر و قدردانی می نماییم.

شرکت مهاب دژ شرق

بارالها، همگان راضی هستند به رضایت و شاکرند به داده هایت 
شکوه از درد جدائیست وگرنه وصال عاشق و معشوق است و در این وصال هیچ حائل نیست 

پس خواستار صبر و تحمل داغ عزیزان بازمانده از تو می باشیم. 

خانواده های محترم خواجه و جعفری
درگذشت حاج علی خواجه 

را تسلیت عرض نموده ، برای آن عزیز رحمت و غفران واسعه و برای بازماندگان صبر کثیر
 و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

خانواده های: کرباسچی، فرهادی

به مناسبت دهمین روز درگذشت 

حجت االسالم و المسلمین شادروان حاج حبیب فداکار  
جلسه ترحیمی روز جمعه 96/9/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل مسجد بالل

 واقع در معصومیه )خیابان تالش( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این 
جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

برات طیبی ، جوادی نسب

شرکت آریوپل سپید برای تکمیل کادر خود
 یک کارگر ساده استخدام می نماید.  09159659001

در دومین سالگرد درگذشت شادروان 

حاجیه کبری صابری 
)همسر حاج محمد اکبری( 
بر سر مزارش گرد هم می آییم

 و با ذکر فاتحه یادش را گرامی می داریم.

خانواده اکبری 

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت مادر عزیزمان 

بی بی سکینه قریشی 
امروز پنجشنبه 96/9/9 از ساعت 3 الی 4 

بعدازظهر بر سر مزارش گرد هم می آییم
 تا یادش را گرامی داریم، حضور شما عزیزان

 را به دیده منت ارج می نهیم. 
خانواده صالحی

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت همسری فداکار، 

پدری عزیز، پدر بزرگی مهربان 
مرحوم مغفور  

حجت االسالم و المسلمین 
حاج حبیب ا... محمدی

 امام جماعت مسجد امام رضا )ع(
 و مسجد حضرت ابوالفضل )ع( بیرجند

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/09/09 
از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد 

حضرت ابوالفضل )ع( واقع در خیابان
 22 بهمن )سرآب رحیم آباد( برگزار می گردد 
امید است با حضور خود و قرائت فاتحه روح آن مرحوم 
 را شاد و تسلی خاطر بازماندگان را فراهم فرمایید.
خانواده های: محمدی، ببری و سایر بستگان

تقدیر الهی بر آن بود در آخرین روزهای ماه حزن و اندوه اهل بیت )ع( در ماتم درگذشت مادرمان 
 سوگوار شویم. اما آنچه این مصیبت را برایمان قابل تحمل نمود، پیوند آن با مصائب اهل بیت )ع(

 و همراهی، همدلی و حضور گرم و صمیمی همه سروران عزیزی بود که در مراسم
 تشییع و تدفین و مجالس تعزیه مادر عزیزمان با ما ابراز همدردی نمودند.

لذا برخود الزم می دانیم از همه اقشار محترم: دوستان، آشنایان، همکاران، شهروندان گرامی، 
اصناف و بازاریان، مدیران و پرسنل ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی، تشکل های صنفی 
علی الخصوص همکاران دامپزشکی و همچنین اولیا ، مربیان و دانش آموزان دبیرستان دخترانه 
دکتر رضا کمیلی که به روش های مختلف اعم از تشریف فرمایی، ارسال پیام، چاپ آگهی تسلیت 
در رسانه ها، نصب بنر و سایر طرق ما را شرمنده الطاف شان نمودند، تشکر و قدردانی نماییم 

از اینکه به علت تالمات روحی وکثرت عزیزان توفیق تشکر حضوری میسر نشد، عذرخواهی 
نموده و برای همگان صحت و سالمت آرزومندیم و امیدواریم در مراسم شادمانی و سرور عزیزان

 توفیق جبران داشته باشیم.

 ازطرف خاندان کمیلی

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
تشکر و اعتذار

جناب آقای 

مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب شایسته شما برادر ارزشی را به سمت 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، مطمئناً مدیریت اثربخش و توانمند توام با تجارب برجسته 
و گرانقدر شما موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد نمود، دوام توفیقات و مزید عزت و سالمت تان 

را از خداوند منان آرزومندیم.

  روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی             
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ثبت نام سفر به عتبات عالیات تا 15 دی ماه تمدید شد
باشگاه خبرنگاران - دوره ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات تا 15 دی ماه ادامه دارد.متقاضیان سفر به عتبات عالیات 
 www.atabat.org.ir برای ثبت نام باید به دفاتر خدمات زیارتی و یا سامانه اینترنتی عتبات به نشانی الکترونیکی

مراجعه کنند.گفتنی است؛ اعزام زائران به عتبات عالیات در دوره جدید از 16 دی ماه آغاز خواهد شد.

سرمقاله

برسد به دست
 آقای شهردار
*امین جم

سالهاکمرنگ  این  طی   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

بوده و بسیاری از درختان و گونه های گیاهی 
شهر زرد و پژمرده و رو به نابودی اند و طرح 
و مدلی جذاب برای توسعه فضاهای متناسب 
چون  هایی  ضرورت  درک  با  اقلیم  مبنای  بر 
است. نداشته  وجود  انداز،سایه  زیبایی،چشم 

اصلی  های  خیابان  تعریض  بعدی  2-مسئله 
جمله  از  شهر  مرکزی  معابر  در  پرترافیک  و 
  ... و  نزاری،مطهری  طالقانی،مدرس،حکیم 
شهرداری  و  شهردار  بعدی  چالش  که  است 
فرزان  معبر  بازگشایی  بود.همچنین  خواهد 
مسایل  دیگر  از  جعفر  بن  موسی  خیابان  به 
شهردار جدید است که باید به آن پرداخته شود.
 3-زیبا سازی ، ایجادنشاط و برگزاری برنامه های

های  سال  در  که  ها  جشن  و  عمومی 
است   شده  کمرنگ  گذشته  به  نسبت  اخیر 
فرهنگی  بخش  که  است  دیگری  موضوع 
بپردازد. آن   به  جدیت  با  باید  شهرداری 

های  المان  و  میادین  نامناسب  4-وضع  
مورد  باید  که  است  دیگری  نکته  شهری 
غیرتقلیدی  های  المان  ایجاد  قرارگیرد.  توجه 
اقلیم  و  فرهنگ  با  مرتبط  و  فرد  به  منحصر 
که چشم انداز زیبایی نیز داشته باشد از دیگر 
است. بیرجندی  شهروندان  های  خواسته 

های  المان  از  بسیاری  فعلی  وضع  در  زیرا 
این  و  هستند  تقلیدی،تکراری،ونازیبا  موجود 
نیست. فرهنگی  استان  مرکز  یک  شان  در 

5-وضع آسفالت   چهل تکه بیشتر معابرشهر نیز به 
اصطالح اظهر من الشمس است  مشکلی که صدای 
شهروندان  بویژه رانندگان را در اورده است   در 
این میان نکته بسیار مهم  نبود هماهنگی بین 
متعدد  های  کاری  کنده  و  دولتی  های  ارگان 
به بهانه های گوناگون است که ضرورت احیا 
مدیریت یکپارچه شهری را صد چندان می کند.

جدید  شهردار  که  دیگری  کلیدی   6-نکته 
دست  از  اقتدار  کسب  بپردازد   آن  به  باید 
است  اخیر  سالهای  در  سازمان  این  رفته 
چون  تواند   نمی  شهرداری  قطع  بطور 
مدافع  سازمانها  بادیگر  مماشات   با  گذشته 
شاهد  باشد  شهروندان  حقوق  کننده  وتامین 
شهرداری  میلیاردی  مطالبات  موضوع  این 
ان  دریافت  که  است  دولتی  سازمانهای  ااز 
)ادامه سرمقاله در ستون مقابل(  .  .  . می تواند بخش 

از مشکالت مالی شهرداری  )ادامه سرمقاله( بزرگی 

جریان  این  در  است  بدیهی  کند    حل  را 
قاطعییت    اعمال  با  توانست  خواهد  شهرداری 
کند. جلب  را  شهروندان  عمومی  اعتماد 
برنامه  در  موفقیت  برای  شهرداری  7-همچنین 
های  حوزه  در  فکری  اتاق  به  نیاز  خود  های 
و  ،عمرانی،اجتماعی  هنری   ، فرهنگی  گوناگون 
های  واقعیت  از  بخشی  فقط  البته  دارد.این    ...
موجود شهر بیرجند است و آقای شهردار پس از 
گشت و گذاری مختصر در شهر،محله ها و معابر 
آن خود پی به واقعیت های بیشتری خواهند برد . 

هواشناسی: بارش ها تا پایان 
دی ماه به حد نرمال می رسد

میزان-کارشناس سازمان هواشناسی گفت: بارش باران 
تا پایان دی ماه در کشور به حد نرمال می رسد.محمد 
اصغری اظهار داشت: براساس پیش بینی های بلند 
مدت تا پایان دی ماه بارش ها در کشور در محدوده 
نرمال قرار می گیرد. براساس این پیش بینی در این 
بازه زمانی در نیمه جنوبی کشور بارش ها بیش از 
حالت عادی است.وی با بیان اینکه بارش ها در تمام 
کشور در نیمه دوم هفته آینده آغاز می شود، گفت: در 
سه روز آینده سواحل خزر بارانی است. البته تا پایان 
هفته آالینده ها در شهرهای بزرگ به علت سکون 

هوا افزایش می یابد.

وزارت نفت اسناد قراردادهای گذشته
 نفتی را امحا کرد و تذکر گرفت

ملی  کتابخانه  و  اسناد  سازمان  شکایت  از  پس 
غیرقانونی  اقدام  خصوص  در  نفت  وزارت  از  ایران 
قراردادهای  اسناد  امحای  زمینه  در  وزارتخانه  این 
گذشته نفتی، شرکت ملی نفت ایران تذکر گرفت و 
مقرر شد تا این کار تا تعیین تکلیف، متوقف شود.

وام ازدواج در سال آینده چقدر است؟ 

ایسنا-وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برگزاری جلسات 
مربوط به بودجه سال آینده از تداوم اختصاص وام 
1۰ میلیونی ازدواج به جوانان در سال آینده خبر داد.

معنوی  و  فرهنگی  بعد  به  اشاره  با  سلطانی فر 
از  استفاده  وزارتخانه  این  رویکرد  افزود:  ازدواج  حوزه 
است.  حوزه  این  در  ازدواج  مشاوره  دفاتر  ظرفیت 
مشاوره  دفاتر  تعداد  گذشته  سال  یک  طول  در 
است. یافته  افزایش  برابر   1۰ از  بیش  به  ازدواج 

نهاوندیان: دارایی موسسات مالی
 با سود ۱۵ درصد پرداخت می شود

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به وضعیت سپرده 
های مردم در موسسات مالی و اعتباری متخلف اظهار کرد: پنجشنبه و 
جمعه اطالعیه هایی که توسط بانک ها و موسسات اعتباری صادر شد، هم 
در رابطه با موسسه فرشتگان که در مرحله نخست بود و هم در رابطه با سه 
تعاونی اعتباری دیگر به نام های افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان تصمیم 
گرفته شد که جدول زمانی تعیین و پرداخت ها آغاز شد و به این ترتیب 
نگرانی و دغدغه بیش از یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر از هموطنان مان را که 
درگیر کرده بود برطرف شد.با تصمیمی که گرفته شد، قرار شد بانک مرکزی 
به میدان بیاید و با خط اعتباری که تخصیص داد، دارایی این بنگاه ها نقد 

شود و سپرده های این ها با سود قانونی 15 درصد پرداخت  شود.

آخرین وضعیت برگزاری حج تمتع97 

میزان- نماینده، ولی فقیه درامور حج و زیارت گفت: پس از مذاکره 
با طرف عربستانی از زائران حج تمتع 97 ثبت نام می کنیم.حجت 
االسالم علی قاضی عسکر با اشاره به اینکه دو کشور ایران وعربستان 
سعودی هم اکنون روابط سیاسی ندارند، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
بنا دارد حج برگزار شود و مذاکرات آینده رئیس سازمان حج و زیارت و 
وزیر حج عربستان وضعیت ثبت نام از زائران را روشن خواهد کرد.بر 
پایه این گزارش، درنشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام 
معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست قاضی عسکر 
تشکیل شد، حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد که 
تعداد دارندگان فیش های اولویت دار تا پایان آبان ماه ۸5 حدود 9۰ هزار 

نفر برآورد می شود.

اعالم آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور96

ایسنا-دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور ضمن 
اعالم این مطلب اظهار کرد: اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور برای 
پذیرش دانشجو در ظرفیت رشته های جدید و همچنین برخی از رشته های 
دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، مجازی، پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
و همچنین پردیس های خودگردان در آزمون سراسری 96 به همراه جداول 
رشته های تحصیلی دوره های مذکور از روز سه شنبه 3۰ آبان ماه بر روی 
سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر شد و 
ثبت نام در این دوره ها از روز شنبه چهارم آذر آغاز شد.وی در ادامه تصریح 
کرد: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری که عالقه مند به تحصیل در 
رشته های دوره های مربوط باشند، می توانند برای اطالع از عناوین رشته ها، 

دانشگاه ها و کد رشته محل ها به اطالعیه سازمان سنجش مراجعه کنند.

دلیل عدم افزایش قیمت نان به روایت کرباسیان

 علت افزایش نرخ سکه و دالر از زبان سیف 

میزان- وزیر اقتصاد گفت: قیمت نان با توجه به ارزش باال 
در سبد غذایی خانوار و اقشار کم درآمد، تاثیر بسزایی در 
نرخ تورم خواهد داشت لذا بر همین اساس تصمیم گرفته 

شد تا افزایش قیمتی در نان صورت نگیرد.
در  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در  کرباسیان  مسعود 
خصوص محسوس بودن گرانی کاال با وجود کاهش نرخ 
تورم در کشور بیان کرد: نرخ تورم یک روش علمی دارد و 
روش علمی را نمی توان تغییر داد و باید با یک زبان ثابت 

با دنیا صحبت کنیم.
وی در ادامه افزود: ممکن است نرخ تورم در میان مردم 

بیفتد  اتفاق  افزایش و کاهش یک رقم کاال  با توجه به 
که این در اصل مالک سنجش تورم محسوب نمی شود.

واقعی  تورم  نرخ  سنجش  در  کرد:  تصریح  اقتصاد  وزیر 
شود  تفکیک  و  تعیین  روستایی  و  شهری  تور  نرخ  باید 
با یکسان سازی و در نظر گرفتن معیارهای جهانی،  که 

اقتصادانان نرخ تورم را تعیین خواهند کرد.
به  باید  تورم  نرخ  سنجش  در  کرد:  تاکید  کرباسیان 
شاخص های متفاوتی در سبد کاالی خانوار چون خوراک 
پوشاک تفریح نیز توجه کرد زیرا هر یک از معیارها ضریب 
خاصی را تعیین می کند.وی یادآور شد: ضریب برخی از 

کاالهای در سنجش تورم باال است به طور مثال قیمت 
نان با توجه به ارزش باال در سبد غذایی خانوار و اقشار 
کم درآمد، تاثیر بسزایی در نرخ تورم خواهد داشت لذا بر 
در  قیمتی  افزایش  تا  شد  گرفته  تصمیم  اساس  همین 
نان صورت نگیرد.وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نرخ تورم 
ریاست  صحبت های  به  توجه  با  و  است  صحیحی  نرخ 
جمهوری افزایش قیمت 7 درصدی کاالها نسبت به سال 
گذشته تعیین می شود و این اعداد از دیدی مصرف کننده 
خودر متفاوت خواهد بود ولی آمار اعداد و ارقام اقتصادی 

براساس معیار خاصی سنجیده می شود.

مرکزی  بانک  کل  رئیس  سیف  ولی ا... 
جمع  در  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در 
خبرنگاران، درباره افزایش اخیر نرخ سکه و 
نرخ دالر، گفت: یکی از بحث های اساسی 
برای بانک مرکزی پایش آرامش بازار است 
بانک  برای  ارز  و  سکه  شاخص  دو  که 
بخش ها  سایر  به  و  است  مهم  مرکزی 
عالمت می دهد. سیف با بیان اینکه شرایط 

استثئایی خاصی نداریم و علی رغم اتفاقاتی 
بازار  می آید،  پیش  بین المللی  سطح  که 
ثبات و آرامش دارد، گفت: در رابطه با طال، 
قیمت طال تغییری نکرده اما بین قیمت 
طال و سکه یک حبابی ایجاد شده بود و از 
طریق بانک کارگشایی و بانک ملی این کار 
انجام شده بود اما شرایط به سمت تخلیه 
بانک مرکزی  حباب می رود. ذخایر طالی 

اجازه نمی دهد که بازار روند غیرمنطقی پیدا 
کند و در شرف تخلیه حباب هستیم و روند 
کاهشی تا تخلیه حباب ایجاد شده انجام 
درباره  مرکزی  بانک  کل  رئیس  می شود. 
دستور معاون اول رئیس جمهور برای ارتباط 
مستقیم مسئوالن و مردم، اظهار داشت: در 
حال تنظیم قراری هستیم تا ارتباط مستقیم 
با مردم داشته باشیم. بانک مرکزی کارهای 

مهمی در این مدت انجام داده و حجم کار 
بسیار باال است. در بازار اکنون موسسه مالی 
بانک  نامه  بخش  و  ندارد  وجود  غیرمجاز 
واقع شد.وی  موثر  نرخ سود  درباره  مرکزی 
افزود: در بحث ادامه روند فعالیت های انجام 
شده از تجربیات حاصل شده باید استفاده کرد 
و از شکل گیری موسسات مالی غیرمجاز با 

همکاری نیروی انتظامی جلوگیری کنیم.

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 6  شهرستان سربیشه 
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

343- اصلی اراضی دشت سربیشه 

ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 18841/50 مترمربع پالک 942 فرعی از 342 - اصلی بخش 6 سربیشه مورد تقاضای 
آقای احمد یعقوبی در روز  1396/10/04 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک 
به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 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: 1396/09/09     رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه

اصالحیه      آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت اول (     اصالحیه
      شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات     تاریخ انتشار: 1396/9/9

  پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ 1396/9/5 
به اطالع کلیه نمایندگان منتخب اعضای شرکت تعاونی در سال 1395 می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز شنبه 
1396/10/16 در محل مسجد فاطمه الزهرا )س( زیرکوه برگزار می گردد. از کلیه نمایندگان 
محترم منتخب در سال مذکور دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

جلسه مجمع حضور به هم رسانند .
ضمناً کاندیدای سمت هیئت مدیره و بازرسی شرکت مکلفند ظرف مدت یک هفته پس از 
انتشار  این آگهی دعوت ، مدارک مربوطه شامل 1- مدرک تحصیلی 2- کپی شناسنامه 3- 
کپی کارت ملی4- دو قطعه عکس 5- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری  را به دفتر شرکت 

تعاونی واقع در بلوار امام رضا  ) ع( - پالک 211 تحویل نمایند.

دستور جلسه:
 گزارش هیئت مدیره 2- گزارش بازرس 3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال شمسی 5- انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی6- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1396

هیئت مدیره  شرکت تعاونی بازرگانی مرزنشینان زیرکوه قاینات     

آگهی دعوت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 انجمن صنفی کارگران ساختمان شهرستان بیرجند

در اجرای مقررات اساسنامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می 
شود در مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن روز چهارشنبه مورخ 1396/9/29 ساعت 9 صبح در محل 

سالن آمفی تئاتر فنی و حرفه ای به آدرس بلوار شهدای عبادی شرکت فرمایند.
دستور جلسه:

 استماع و تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان 2- برگزاری انتخابات بازرسان اصلی  و علی البدل
ضمنا متقاضیان عضویت در سمت بازرسان انجمن تقاضای کتبی به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی 
و یک قطعه عکس 4×3 را تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع به دبیرخانه انجمن صنفی واقع در بلوار 

شهید صیاد شیرازی - جنب بیمه آسیا - بلوک 92 تحویل دهند.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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۹۰ دانش آموز بشرویه ای به اردوی راهیان نور اعزام شدند
مهر- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه از اعزام ۹۰ دانش آموز دختر متوسطه دوم شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر 
داد. سرگرد علی خبازی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشرویه صبح چهارشنبه گفت:  از ابتدای سال تحصیلی این اولین دوره اعزام کاروان 
های راهیان نور است. وی افزود: در این اردو دانش آموزان طی پنج روز از مناطق عملیاتی جنوب از جمله شلمچه، دهالویه و اروند رود بازدید خواهند کرد.

با سالم و خسته نباشید از روزنامه آوا میخواستم 
سجادشهر  مهدی  منتظران  پارک  خصوص  در 
مسجد  ساخت  مسولین  و  قضایی  دستگاه  که 
پر  واسه  چرا  دونستن  تخلف  رو  پارک  درون 
بچه  نکرده  خدایی  نمیکنن  اقدامی  کردنش 
آوا  از  میده  جواب  کی  بیفته  گودال  داخل  ای 

خواهشمندم صدامونو به مسولین برسونه. 
۹15...72۰

اخبار  شما  گویا  استان   محترم  مسئولین  سالم 
قاین  بیرجند  جاده  کنید،  نمی  دنبال  استان 
مرگ  شاهد  تاکی  شود  می  تصادفات  رکوردار 
از  نکنم  فکر  باشیم  خود  وهموطنان  عزیزان 
تر  سخت  کارش  اندیمشک  به  اباد  خرم  جاده 

باشد لطفا این جاده را دریابید
۹15...۹43

مهرشهر  در  که  هست  سال  چند  کن،  چاپ  آوا 
معلول  بست  بن  کوچه  انتهای  حر2۰  خیابان 
هستم و پای راست خود را از دست دادم که در 
از تاریکی کوچه  همان مکان زندگی میکنم که 
روشنایی  به  نسبت  برم  نمیتوانم  جا  هیچ  شب 
استاندار  جناب  و  برق  ،اداره  شهردار  از  کوچه 
فرماید  مبذول  را  دستور الزم  خواهشمند هستم 

تا از دعای خیرمان بهرمند شوید.
۹15...4۹2

قابل توجه مسئوالن کشوری و خصوصا استان 
خراسان جنوبی پس از خسارت های زیاد زلزله 
مسکن  خصوصا  مسکونی  منازل  به  کرمانشاه 
مهر و حساس شدن مسولین در پیگیری و روند 
در  رفته  بکار  مصالح  و  سازها  و  ساخت  اجرای 
از  ذیربط  پیمانکاران  توسط  مهر  های  مسکن 
از  آنها و  طرف دولت و تحت پیگرد قرار دادن 
طرفی هم نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به 
هیئت رئیسه مجلس برای تحقیق و تفحص از 
.... لطفا آوای عزیز به گوش  مسکن های مهر 
توجهی  هیچ  که  االن  برسان  استان  مسولین 
اعضایی که در  اعتراضات  و  به شکایات  نسبت 
نماینده  حتی  و  ندارید  ساکنند  ها  مسکن  این 
که  جلساتی  از  بسیاری  در  تعاون  اداره  های 
نمیکنند؟؟!!!  پیدا  حضور  میگرد  مسکن  تعاونی 
وای از آن روزی که خدا نکند حادثه ای پیش 
بیاد اون وقت بلکه از خواب غفلت بیدار شوید 
.... مسکن   تعاونی  باید  چرا  نمونه  عنوان  به 

به خودش اجازه بده آن هم بدون داشتن هیچ 
گونه سند و مدرکی از اعضاء ساکن در مسکن 
مهر تعاونی آن هم بعد از گذشت حدود 7 سال 
سکونت و پرداخت 6۰ قسط از وام 2۰ میلیون 
بدهکار کند که  را  اعضاء  بانک مسکن  تومانی 
میرسد  مسئوالن  شما  خود  گوش  به  وقتی 
شما  میگویند  آنها  است  دار  خنده  میگوئید 
شروع  با  همزمان  که  حالی  در  نکنید  پرداخت 
از  خیلی  تعاونی  این  مهر  های  مسکن  ساخت 
تعاونی های دیگر در سطح شهر اعضاء خود را 
خانه   ... تعاونی  اعضاء  آورده  از  کمتر  مبلغی  با 
دار کردند 13 میلیون تومان از اعضای تعاونی  
بانک  وام  هم  میلیون   2۰  + گرفتند  پول 
اعضاء  خودش  زمان  در  که  حالی  در  مسکن 
مسکن   بانک  وام  و  میلیون   8 با  مهر  مسکن 
مبلغ  مطالبه  ما  از  که  حال  شدند  خانه  صاحب 
میگوئیم  میکنند  میلیون   6 تا   5 بین  هایی 
بدهند  ندارند  کوجوابی  مدرکتان  کو  سندتان 
با تمام  انگار که مصالح درجه یک و خانه ای 
پولی  االن  که  دادند  اعضاء  تحویل  امکانات 
میتونستی  خودش  زمان  در  که  میکنند  مطالبه 
توجه  قابل   . کنی  نام  ثبت  مهر  مسکن  برای 
استانی  مسولین  هم  و  کشوری  مسولین  هم 
مشابه  قضایای  و  قضیه  این  به  خواهشمندیم 
ورود پیدا کنند و پیمانکاران خاطی را زیرسوال 
ببرند و از اینها مطالبه کنند و نگذارند حقی از 
کسی ضایع بشه ....چرا که عالج واقعه را قبل 
از وقوع باید کرد منتظر جواب مسولین هستیم
ارسالی به تلگرام آوا

آقای  کار  به  شروع  و  حکم  صدور  به  توجه  با 
تقارن  و  بیرجند  شهر  محترم  شهردار  جاوید؛ 
و  بسیج  پرشکوه  ی  هفته  با  روز  این  مبارک 
از  مهدی)عج(،  حضرت  امامت  آغاز  همچنین 
میدان  در  قدم  وار  بسیجی  داریم  تقاضا  شهردار 
خدمت بگذارند و با بصیرتی که ما از ایشان سراغ 
را  شهرداری  و  شهر  عدیده ی  مشکالت  داریم 
بطور جهادی حل و فصل نمایند. در این رابطه 
تقاضا داریم با توجه به تغییر نام سازمان پارکها 
اولویت  به: “سیما، منظر و فضای سبز شهری” 
از   . دهند  اختصاص  مهم  این  به  را  خود  کاری 
موارد مشکالت میتوان به نبود 1. سیستم های 
آبیاری نوین و هدر رفت آب در آبیاریهای غرق 
آبی، 2. کاشت گونه های گیاهی غیر مقاوم در 
برابر کم آبی و نشای گیاهان با مصرف آب زیاد 
مثل ترون و... 3. عدم هماهنگی با ادارات دیگر 

که موجب خسارت به بیت المال میشود
ارسالی به تلگرام آوا

جوابیه شرکت مخابرات خراسان جنوبی

عطف به مطلب مندرج در روزنامه آوای خراسان 
 ۹6/۰۹/۰4 مورخ   3۹3۹ شماره  به  جنوبی 
درخصوص آیتم های صورت حساب تلفن همراه 
ضمن  شود  می  درخواست  گرامی  مشترک  از 
تماس با روابط عمومی مخابرات منطقه خراسان 
اعالم  را  خود  تلفن  شماره   32447777 جنوبی 

نموده تا بررسی الزم صورت پذیرد.

خانه نشینی معلوالن ممنوع!

چالش های پیش روی اشتغال معلوالن

سهم 3 درصد اشتغال معلوالن نادید گرفته می شود
جوانان  امروز  های  چالش  از  یکی  کاری-  نسرین 
ایرانی به ویژه  در سال های اخیر اشتغال است هرچند 
دل  اما   است  جوانان  همه  دغدغه  اشتغال  و  بیکاری 
جامعه  معلول  افراد  برای  تری  مضاعف  های  مشغولی 
ایجاد کرده است. همانطور که یک فرد سالم براي گذران 
براي  راهي  و  شغل  نیازمند  خود  معاش  امرار  و  زندگي 
کسب درآمد و مایحتاج زندگي دارد است.  معلول نیز از 
این قائده مستثني نیست که با توجه به مشکالت پیش 
روی اشتغال معلوالن، افراد داراي معلولیت با چالش هاي 
در  که  هستند  روبرو  مستقل  زندگي  داشتن  براي  جدید 
داشت  انتظار  نمي توان  پایدار  اشتغالي  نداشتن  صورت 
مسائل فرهنگي جامعه در برخورد با معلوالن اصالح شود.

اشتغال، چالشی که برخی معلوالن را
با مشکل مواجه کرده است

مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  آخرین  اساس  بر 
دارد،  جمعیت  نفر  هزار   76۹ جنوبی  خراسان   ،۹5 سال 
که با وجود چهار درصد جمعیت معلول در هر جامعه ای 
می توان به ابعاد و عمق مشکل خانواده ها، برنامه ریزان 
اجتماعی و دست اندر کاران ذی ربط با این مشکل پی 
برد. شاید زیر پوشش قرار دادن تمام معلوالن با توجه 
نهادهای حامی  مالی سازمان ها و  منابع  به محدودیت 
نسبت  توان  نمی  اما،  نباشد  پذیر  نیازمند،امکان  افراد 
نیازهای روحی  و  اشتغال، ورزش   ، آموزش، مسکن  به 
های  خانواده  از  شماری  بود.اکنون  تفاوت  بی  معلوالن 
به  نیاز  مالی  توان  از  استفاده  با  معلول  فرزند  دارای 
وجود  اما  ندارند،  دولتی  حمایتی  های  کمک  از  بخشی 
مشاوره  درمان،  ورزش،  آموزش،  برای  الزم  بسترهای 
اکنون  است.هم  ضروری  آنها  معلول  فرزند  برای   ... و 
تعدادی از خانواده ها به دلیل باال بودن هزینه ها، تورم 
قرار  پوشش  تحت  یا  دریافت کمک  نیازمند  بیکاری  یا 
گرفتن واحدهای ارایه دهنده خدمات اجتماعی هستند.

استخدام معلوالن در بند
وعده و وعیدهای بی جواب

برای  کند:  می  عنوان  استان   معلوالن  از  دیگر  یکی  
تنهایی نمی تواند  به  استخدام معلوالن سازمان بهزیستی 
در  اجرایی  باید همه دستگاه های  و  ببرد  پیش  از  کاری 
زمینه اشتغال افراد معلول با بهزیستی همکاری کنند. زهرا  
دارای  افراد  از  حمایت   16 ماده  قانون  اینکه  بر  انتقاد  با 
معلولیت گرفته تا قوانین مربوط به بازنشستگی واشتغال 
معلولین، همگی دربندهای تشریفاتی قابلیت اجرا ولی در 

قسمت های عملی به وعده و وعید خالصه می شوند.

جامعه به توانمندی های معلوالن
اعتماد ندارد

بین  فرقی  گوید:  می  حرکتی  جسمی  معلول  “سجاد”  
بسیاری  اما  نیست،  معلول  غیر  آدم  و  معلول  آرزوهای 
به  نباید  دارند  محدودیت  معلوالن  چون  کنند  می  فکر 
اشتغال و تحصیل فکر کنند. وی  ازدواج،  مواردی چون 
که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد  زبان انگلیسی است، 
بخوانند  درس  دارند،  دوست  هم  معلوالن  افزاید:  می 
انگلیسی  زبان  چون  هایی  مهارت  و  عالیه  تحصیالت 
مهیا  برایشان  شرایط  متاسفانه  اما   بیاموزند  کامپیوتر  و 
نیست و  محیط شهر برای رفت و آمد آنها مناسب سازی 
کسی  جامعه  در  که  این  به  اعتقاد  با  وی   است.  نشده 
فقط  معلول  توانمندی  و  ندارد  قبول  را  معلول  توانایی 
یک شعار است، اضافه می کند: در بیشتر موارد دیده می 
 شود که جامعه معلوالن را به تحصیل و آموزش تشویق 
برچسب  با  شغل  دادن  برای  و  عمل  در  اما  کند  می 

معلولیت آن ها را به حاشیه می راند.

نداشتن آینده شغلی
از عوامل انزوای معلوالن

معلوالن  انزوای  عوامل  از  را  آینده شغلی  نداشتن  وی 
عنوان و می گوید: هرچند االن وضع شغلی در اجتماع 
طوری است که برای افرِد غیرمعلول هم شغل نیست؛ 
مناسب  نبود  و   ها  محدودیت  با  که  معلوالنی  ولی 
اشتغال  زمینه  در  دارند  توقع  اند  کرده  تحصیل  سازی 
به آنها اعتماد شود. وی با بیان اینکه محروم بودن از 
تحصیل و اشتغال به موجب معلولیت بی عدالتی است، 
ادامه می دهد: با این وضع و مشکالت موجود معلول 
تحصیل  هزینه  و  بزند  را  آموزش  و  تحصیل  قید  باید 
را برای کسب و کار خرج کند.سجاد با تاکید بر اینکه 
است  هم  بدتر  بیرجند  مثل  کوچک  شهرهای   وضع 
اجرا  معلوالن  اشتغال  درصد  سه  قانون  افزاید:   می 
برای  کرده  تحصیل  معلوالن  از  حتی  و  شود   نمی 

تایپ  و  کامپیوتری  کارهای  و  اپراتوری  گری،  منشی 
هم در اداره ها  استفاده نمی شود.وی با انتقاد از اعتماد 
اظهار می  از سوی جامعه،  معلوالن  توانایی  به  نداشتن 

نیست  فیزیکی  توان  نیازمند  ها  شغل  از  بسیاری  کند: 
بلکه توان ذهنی و فکری را می طلبد معلولیت بهانه ای 

است تا از ظرفیت ویژه  معلوالن استفاده نشود.

ضمانتی برای اشتغال معلوالن تحصیل کرده 
وجود ندارد

حرکتی  جسمی  معلولین  از  دیگر  یکی  نیز  مریم  
ادامه  ها  محدودیت  و  مشکالت  به  توجه  با  که  است 
به  من  گوید:  می  است.وی  کرده  انتخاب  را  تحصیل 
به  توجه  با  اما  ام،  داده  ادامه  را  تحصیل  خاطر عالقه 
شرایط موجود هیچ امیدی به بهره برداری از مدرک و 
تحصیل خود در راستای اشتغال ندارم. این دانشجوی 
رشته هنر می افزاید: من خیلی از بچه های معلول را 
در  گوناگون  استعدادهای  و  که تحصیالت  می شناسم 
گرفته  نادیده  اما  دارند  ورزشی  و  هنری  های   زمینه 
می شوند. مریم با بیان اینکه معلوالن به دلیل نداشتن 
شغل مناسب از بسیاری از تسهیالت محرومند، اضافه 

باشد  نداشته  شغل  معلول  وقتی  قطعا  کند:   می 
باشد  داشته  مسکن  تواند  نمی  بگیرد،  وام  تواند  نمی 
کارفرمایان  اینکه  گوید:  می  وی  کند.  ازدواج  حتی  و 
طبیعی  ندارند  معلول  افراد  استخدام  به  ای  عالقه 
بازنشسته  کار  سال   3۰ با  غیرمعلول  افراد  زیرا   است 
می شوند اما معلوالن با 2۰ سال باید بازنشسته شوند.
به  بهزیستی  ماهیانه  مستمری  به  اشاره  با  مریم 
کاش  کند:  می  پیشنهاد  مسئوالن   به  معلوالن، 
یا  کارخانه  مستمری  جای  به  بهزیستی  سازمان 
معلوالن  تا  داد  می  ترتیب  معلوالن  برای  کارگاهی 
بیمه  چون  مزایایی  از  و  باشند  داشته  ثابت  درآمدی 
معلوالن  گوید:  می  شوند.وی  برخوردار  بازنشستگی  و 
نگران  مالی همیشه  استقالل  و  نداشتن شغل  دلیل  به 

تنهایی و از دست دادن خانواده هایشان هستند.

وعده های که استانداران گذشته داده اند 
و بی جواب ماند! 
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اقشار  جامعه  در  کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان  معلوالن 
به  باید  اقشاری که  این  از  فراوانی وجود دارند که یکی 

آنها توجه داشته باشیم جامعه معلوالن است.

هستند  فراوانی  قابلیت های  دارای  معلوالن  افزود:  وی   
بوده و  به نفس  اعتماد  دارای  انسان های  اولویت  در  که 
براساس اراده، توان، ظرفیت، قابلیت، اعتماد و باوری که 
کرد:  بیان  خدمتگزار  می کنند.  مبارزه  مشکالت  با  دارند 
و  جسمی  معلولیت های  از  جامعه  هر  مردم  از  درصدی 
اقشار  همه  راستا  این  در  باید  که  می برند  رنج  حرکتی 
بهزیستی  حوزه  در  را  خود  وقت  از  بخشی  حتما  جامعه 
جنوبی  خراسان  استاندار   بگذارند.  معلوالن  به  کمک  و 
و  توانمندی ها  تمام  باید  جامعه  در  مختلف  گفت:اقشار 
دارند  نیاز  که  کسانی  و  معلول  افراد  برای  را  خود  وقت 
بگذارند و در کنار و همراه  آنها باشند زیرا آن ها انسان های 
بزرگ و ارزشمندی هستند که براساس شرایط جامعه و 

گاهی بر اثر یک اتفاق و تصادف دچار معلولیت شده اند.

استخدام معلوالن حرف های عوام فریبانه

مناسبت  به  جنوبی  خراسان  استاندار  هم    ۹5 آذر   16
الگوی  اسالمی  ایران  مردم  کرد:  بیان  معلوالن  هفته 
در  عزیز  معلوالن  خصوصًا  نوعان  هم  به  کمک  واقعی 
از  یکی  را  اشتغال  پرویزی،  اکبر  سیدعلی  هستند.  دنیا 
لحاظ  به  برخی  افزود:  و  دانست  خواسته های معلوالن 
سیاسی حرف های عوام فریبی می زنند اما در سه سال 
گذشته استخدام دولتی تقریبا صفر بوده است. پرویزی، 
تاکید   بهزیستی  پوشش  تحت  مددجویان  اشتغال  بر 
کرد وافزود: با توجه به محدودیت استخدام در دستگاه 
بایست روش های  های دولتی مسئوالن ذی ربط می 
جدیدتری را برای ایجاد اشتغال برای این عزیزان در نظر 
گرفته و بکار گیرند. استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: 
مجموعه  وارد  نفر  هزار   56۰ مجموع  در  گذشته  دولت 
اینکه سهمیه معلوالن رعایت شده خیلی  و  اداری کرد 
اطالع ندارم اما در دولت یازدهم به سهمیه معلوالن و 
کمک  مصوب  سهمیه  از  بیش  و  شده  توجه  ایثارگران 
کردیم و اکنون نیز قول می دهیم اگر بکارگیری نیرو در 
ادارات باشد سهمیه معلوالن در اولویت باشند.پرویزی با 
اشاره به اینکه  اکنون امکان بکارگیری نیرو در ادارات 
انجام  استخدامی  آزمون  طریق  از  نهایتًا  و  ندارد  وجود 
می شود، ادامه داد: استخدام های گذشته همه مسئله 
از  و  کرده  تغییر  روش  یازدهم  دولت  در  اما  بود  دار 
ادارات  نیروهای  عمومی  آگهی  اعالم  و  آزمون  طریق 
استخدامی  اگر فرصت  افزود:  استخدام می شوند. وی 
شد  خواهد  بکارگیری  معلوالن  جامعه  از  شود  فراهم 
اشتغال  برای  را  دیگری  روش های  بهزیستی  باید  اما 
التحصیالن  فارغ  امروز  و  دهد  قرار  مدنظر  معلوالن 
بکارگیری  که ظرفیت  جامعه هستند  در  بسیاری  بیکار 

نیرو در سیستم اداری و دولت وجود ندارد.

ساماندهی و تسهیل اشتغال معلوالن
یک وظیفه انسانی است

گوید:  می  هم  جنوبی،  خراسان  بهزیستی  کل  مدیر 

ساماندهی و تسهیل اشتغال معلوالن، یک وظیفه انسانی 
هیچ  از  خود  رسالت  با  ارتباط  در  کل  اداره  این  و  است 
تالشی چشم پوشی نمی کند.علی عرب نژاد،  می افزاید: 

نظر به موانع و محدودیت های مختلفی که پیش روی 
معلوالن با توجه به رویکردهای عمومی مبتنی بر ناتوان 
و  تسهیالت  ها،  برنامه  دارد،  وجود  معلوالن،  انگاری 
از  قشر  این  برای  متعددی  و  گوناگون  های  حمایت 

جامعه در نظر گرفته شده است.

پیگیری اشتغال معلوالن براساس وضع جسمی 
و ذهنی و روانی آنها انجام می شود

و   هزار    2۰ آماری  جمعیت  بین  از  کند:  می  بیان  وی 
64۰  نفری توانخواهان تحت حمایت بهزیستی استان؛ 
معلوالن واجد شرایط اشتغال، نزدیک به 5۰۰ نفر برآورد 
می شوند  که با پیگیری های مددکاری با در نظر گرفتن 
وضع جسمی، ذهنی و روانی آنها در برنامه کاری روزانه 

واحدهای تابعه بهزیستی قرار دارد. وی بیان کرد: اشتغال 
معلوالن به علت نبود باور برابرسازی فرصت ها و تمرکز 
توانایی های  و  بوده  آنها  ظاهری  ناهنجاری  و  نقص  بر 

علمی و عملی و تجربیات آنها نادیده گرفته می شود. 
نبود  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
واجد  معلوالن  کافی  نفس  به  اتکاء  عدم  و  خودباوری 
راحت  روحیه  وجود  آنان،  خانواده های  و  اشتغال  شرایط 
از  معلوالن  از  برخی  میان  در  عافیت جویی  و  طلبی 

چالش های مهم اشتغال برای این قشر است.

متاسفانه سازمانها سهمیه 3 درصد
را نادید می گیرند

آزمون  در  مثال،  عنوان  به  شود:   می  یادآور  وی 
این موضوع  آموزش و پرورش،  استخدامی سال جاری 
بالینی  و  حضوری  مصاحبه  مراحل  در  و  افتاده  اتفاق 
اداره کل آموزش و پرورش استان،  در شورای پزشکی 
کماکان بر اساس همان دیدگاه های سنتی و مبتنی بر 
ایده آل گرایی و با بیان این موضوع که دانش آموزان 
عصر حاضر، چنانچه آموزگار یا معلم، دارای نوعی نقص 
آنها  باشد، جلب توجه شده و تمرکز  و اختالل ظاهری 
ایجاد  اختالل  نظم معمول کالس  در  و  بهم می خورد 

می گردد و لذا ما افرادی را در پستهای آموزگار و دبیر؛ 
پذیرش می کنیم که از سالمت کامل اسکلتی عضالنی 
و بدنی برخوردار و حتی از نظر قد و وزن نیز در دامنه 
تاسف  ابراز  وی  باشند.   داشته  قرار  ای،  شده   تعیین 
کل  اداره  استخدامی  مورد   13۰ حدود  از  کند:   می 
درصد   3 سهم  اساس  بر  و  استان  پرورش  و  آموزش 
سهمیه  این  به  مربوط  نفر    4-3 معلوالن؛  استخدامی 
بوده که حتی یک نفر از  معلوالن  نیز بکارگیری نشده 
اتکاء  و  خودباوری  فقدان  همچنین  وی  گفته  به  است. 
خانواده  و  اشتغال  واجد شرایط  معلوالن  کافی  نفس  به 
عافیت  و  طلبی  راحت  های  روحیه  وجود  آنان  های 
جویی در میان برخی از معلوالن؛ توجه کم  دانشگاهها 
انسانی در  نیروی  تربیت  به   آموزش عالی  و مؤسسات 
بخش توانبخشی حرفه ای نیز از چالشهای مهم است.

الزمه آگاه سازی  و اطالع رسانی
و تاکید بر توانمندی معلوالن

منظور  به  کند:  می  تاکید  استان  بهزیستی  مدیرکل 
زدودن سایه های تیره گسترده شده بر موضوع اشتغال 
سرلوحه  افراد،  این  توانمندیهای  بر  تاکید  و  معلوالن 
بوده  بهزیستی  سازمان  فعالیتهای  و  کارها  از  بسیاری 
که به اشکال مختلف پیگیری می شود. “عرب نژاد” با 
بیان اینکه  آن دسته از معلوالنی که قادر به فعالیت در 
ارائه تسهیالت  با  باشند،  رقابتی  آزاد و  اشتغال   شرایط 
قرار  مساعدت  مورد  بالعوض  های  کمک  یا  بهره  کم 
می گیرند  ادامه می دهد: توانخواهانی هم که به علت 
شرایط و نوع معلولیت، نیازمند اشتغال حمایتی هستند؛ 
در قالب یکی از اشکال کارفرمائی، شرکتهای تعاونی و 
یا کارگاه های تولیدی حمایتی به کار گمارده می شوند. 

حق بیمه معلول به مدت 5 سال به کارفرما 
پرداخت می شود

معلول؛  کارگیری  به  در صورت  اینکه   بر  تاکید  با  وی 
حق بیمه سهم کارفرما به مدت 5 سال به مدیر کارگاه 
منظور  به  همچنین  افزاید:  می  گردد  می  پرداخت 
معلوالن  که  کارفرمایانی  و  صنوف  صاحبان  از  حمایت 
را به کار گیرند، کمک هزینه جبران کارائی نیز به آنها 
از   نام بردن  این مقام مسئول ضمن  پرداخت می شود. 
از  گرفته شده  نظر  در  بهره  وام کم  و  تسهیالت  عمده 
از  دسته  آن  به  کند   می  نشان  خاطر  بهزیستی  سوی 
توانخواهان که طرح و پروژه اشتغالزائی مناسبی را ارائه 
دهند، با درصد سود بسیار پایین تا سقف 15۰ تا 2۰۰ 
میلیون ریال تسهیالت پرداخت می گردد. به گفته عرب 
معلوالن  شده  حمایت  شغلی  واحدهای  اندازی  راه  نژاد 
با ارائه کمک بالعوض، از مبالغ 1۰ تا 8۰ میلیون ریال 
بکارگیری  را  شرایط  واجد  معلوالن  که  کارفرمایانی  به 
نمایند؛ نیز از جمله دیگر  کارهای است که   به منظور 

ساماندهی اشتغال معلوالن صورت گرفته است. 

سهمیه اشتغال 3 درصد به همه نهادها 
ابالغ شده است

وی  درباره  سهمیه استخدام 3 درصد معلوالن خاطرنشان 
سالهای  متعدد  طی  مکاتبات  ارسال  قالب  در  کند:  می 
شرکتی  دستگاهی،  اداری،  بدنه  پایبندی  موضوع  اخیر، 
استخدامی  درصد   3 سهمیه  اعمال  به  استان  صنعتی  و 
جامع  قانون   7 ماده  ذیل  تبصره  استناد  به  معلوالن 
تاکید  بر آن  و  از حقوق معلوالن؛ گوشزد شده   حمایت 
یکی  رسد  می  نظر  به  شود:  می  یادآور  وی  است.  شده 
شرکتهای  دستگاهها،  ادارات،  ناقص  پایبندی  دالیل  از 
دولتی و نهادهای مختلف به اجرای کامل مصوبه مذکور؛ 
اصالح ناقص بخشنامه ها و دستورالعملهای استخدامی 
است؛ بگونه ای که کماکان برخورداری از سالمت کامل 
تاکید  مورد  استخدام  شرایط  عنوان  به  روانی  و  جسمی 

بوده و محور توجه قرار می گیرد. 

معلوالن بین 15 تا 45 سال برای حمایت 
در حوزه اشتغال به بهزیستی مراجعه کنند

تمامی  اینکه  یادآوری  با  استان  بهزیستی  مدیرکل 
جویای  و  فاقد  سال   45 تا   15 سنی  مقطع  توانخواهان 
محل  بهزیستی  ادارات  به  مراجعه  با  توانند  می  شغل 
سکونت و یا مراکز و واحدهای مددکاری خود و یا حتی 
از طریق تماس تلفنی نیاز خود با اشتغال را مطرح نمایند 
درقالب  مددکاری  واحدهای  همکاران  کند:   می  تاکید 
تا  بین سه  میانگین  بطور  آماده سازی شغلی که  فرآیند 
4 ماه طول می کشد توانخواه واجد شرایط کار و آماده به 
کار و معرفی به واحد اشتغال بهزیستی به منظور رایزنی 

و پیگیری و بکارگماری می باشد.

معلوالن  چون  کنند  می  فکر  بسیاری 
محدودیت دارند نباید به مواردی چون 

ازدواج، اشتغال و تحصیل فکر کنند.

کاش سازمان بهزیستی به جای مستمری 
معلوالن  برای  کارگاهی  یا  کارخانه 
درآمدی  معلوالن  تا  داد  می  ترتیب 

ثابت داشته باشند 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

اینترنت  : عکس 

اداره  استخدامی  مورد   130 حدود  از 
سهم   ، استان  پرورش  و  آموزش  کل 
معلوالن 3-4  نفر بوده که حتی یک نفر 

از  معلوالن  نیز بکارگیری نشده است.

پرداخت تسهیالت با بهره کم و تا سقف 
از  دسته  آن  به  تومان  میلیون   200
توانخواهان که طرح و پروژه اشتغالزائی 

مناسبی را ارائه دهند.
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هدفون ارزان با قابلیت حذف صدای محیط از راه رسید

 USB-C فارس- شرکت شیوامی هدفون جدیدی را عرضه کرده که کمتر از 50 دالر قیمت دارد و با استفاده از آن صدای مزاحم محیطی شنیده نمی شود.هدفون یادشده به پورت
وصل می شود و به خصوص برای تمرکز در زمان گوش کردن به موسیقی در زمان حضور در محیط های شلوغ و پرترافیک مناسب است. برای این هدفون ها سه دکمه کنترل نیز 

طراحی شده که برای پخش و قطع موسیقی، کم و زیاد کردن آن و همین طور پاسخ فوری به تماس ها قابل استفاده هستند.
پنجشنبه  *9 آذر   1396 * شماره 3943

یادداشت

جذابترین ها 

مهر- رئیس جمهور در ابتدای گفتگوی خود با سیمای جمهوری اسالمی 
ایران با اشاره به حادثه زلزله غرب کشور، گفت: امیدواریم مردم و مسئوالن 
کمک کنند تا زلزله زدگان از این شرایط سخت عبور کنند.وی با بیان اینکه 
کمک به مردم کار سختی است گفت: این زلزله بسیار شدید بود مردم خیلی 
کمک کردند. حدود ۲۷00نفر از زیر آوار نجات پیدا کردند و ۷هزار مصدوم به 
بیمارستان ها انتقال پیدا کردند. رئیس جمهور گفت: روز دوم که به کرمانشاه سفر 
کردم روحیه مردم خوب بود خواسته های مردم به حق بود پزشکان و پرستاران 
کرمانشاه در ۴۸ساعت اول ۱550عمل جراحی انجام دادند. وزارت کشور ستاد 
بحران و هالل احمر به خوبی عمل کردند.وی با بیان اینکه این بار نسبت به 
حوادث دیگر کمک رسانی از طرف مردم و دولت به مردم آسیب دیده بیشتر بود، 
افزود: مردم نقص دولت را بر طرف کردند نیروهای مسلح هم به کمک آمدند.

عملکرد ۱۰۰ روزه دولت کتاب شد

رئیس جمهور با بیان اینکه مجموعه خدمات ۱00 روزه در سایت دولت 
بارگزاری شده و در یک جلد کتاب گردآوری شده است، گفت: در بودجه امسال 

شاهد تحول مثبتی خواهیم بود و آن را در مجلس اعالم خواهیم کرد.
روحانی اظهار داشت: کمک رسانی این بار از طرف مردم و دولت خیلی بهتر 
بود و ساماندهی بیشتری شده بود. در واقع مردم نقص دولت را به خوبی جبران 
کردند. نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج خیلی کمک کردند. ما از 

مراحل اولیه عبور کردیم و در مرحله اسکان موقت قرار داریم.
وی ادامه داد: اگر مردم بخواهند جایی را اجاره کنند دولت اجاره را پرداخت می 
کند اگر کانکس مورد نیاز باشد به سرعت ساخته می شود. هر جایی نیاز به کاری 
بوده در حال انجام است.روحانی تأکید کرد: برای اولین بار همه بودجه الزم که 
الزم است که دولت پرداخت کند بالفاصله در هیئت وزیران تصویب شد و 50 
درصد وجوه تصویبی در اختیار همه ارگان هایی قرار گرفته که کمک رسانی می 
کنند.رئیس جمهور ضمن تسلیت مجدد به مردم کرمانشاه و تشکر از مردم از 

همه دست اندرکاران تشکر و سپاسگذاری کرد.
روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود با تبریک سالروز والدت پیامبر 
اکرم و آغاز والیت حضرت ولی عصر)عج( در مورد اقدامات دولت برای حل 
مشکل اشتغال گفت: دولت دو هدف اساسی را در بخش اقتصاد مدنظر قرار 
داده است. اول ریشه کن کردن فقر مطلق در طول مدت دولت دوازدهم 
که قدم های اولیه ای برای این هدف در شش ماهه اول سال برداشته شده 
است، همچنین ایجاد عدالت، کاهش نابرابری ها بین دهک های پائین 
جامعه و دهک های باال. هدف دوم ایجاد رونق اقتصادی است. این دو 

هدف اصلی ما در بخش اقتصاد خواهد بود.

مستمری اقشار آسیب پذیر ۵ برابر افزایش می یابد

وی یادآور شد: در ایام انتخابات به مردم وعده دادم که تا پایان دولت دوازدهم 
فقر مطلق را ریشه کن خواهیم کرد. در سال ۹۶ مستمری اقشار آسیب پذیر که 
تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد بودند به بیش از  ۳ برابر افزایش 

یافت و تا پایان ۱۲ ادامه می یابد و مستمری به 5 برابر افزایش می یابد.
رئیس جمهورتصریح کرد: طراحی خواهیم کرد که همه افرادی که از 
آنها  از  تا  شوند   نام  ثبت  هستند  برخوردار  زندگی  استانداردهای  حداقل 
حمایت صورت گیرد.روحانی در خصوص رونق اقتصادی خاطرنشان کرد: 
برای رونق اقتصادی یکی از مسائل مهم اشتغال است، از سال ۸5 تا ۹۲ 
اشتغال خالص ما صفر بوده است. از سال ۹۳ تحرک خوبی در زمینه اشتغال 
آغاز شده است. متوسط اشتغال خالص ما از پائیز ۹۳ تا تابستان ۹۶ ساالنه 
به طور متوسط ۶۸5 هزار بوده است که این رقم نسبت به بیکاری موجود 

و نیروی فعالی که وارد بازار کار می شود کم است.

باید اشتغال را به باالی ۹۰۰ هزار نفر برسانیم

افزود: تالش می کنیم تا رقم اشتغال را به باالی ۹00 هزار نفر  وی 
برسانیم. در حال حاضر آمار اشتغال ما در تابستان امسال نسبت به تابستان 
سال گذشته باالی ۷00 هزار نفر است اما در عین حال ما عقب هستیم 
و هنوز بیکاران فراوانی وجود دارد. در این صد روزه نسبت به متوسط سه 
سال گذشته، رشد قابل توجهی داشته ایم.روحانی با بیان اینکه از طریق 
طرح های مختلف در صدد افزایش نرخ اشتغال هستیم تأکید کرد: یکی 

است، فضای  اشتغال  افزایش  اقتصادی  وزرای  اهداف  و  ها  از مسئولیت 
مجازی، صنعت، خدمات و کشاورزی از فرصت های افزایش نرخ اشتغال 
هستند. طبق گزارش وزارت ارتباطات در شش ماهه اول امسال بیش از 50 

هزار نفر در شرکت های مختلف مشغول به کار شده اند.

۲۰ هزار نفر در طرح کارورزی مشغول به کارآموزی شده اند

روزه  فاصله ۱00  در  کارورزی،  تکاپو،  داشت: طرح  اظهار  رئیس جمهور 
عملیاتی و اجرایی شده است. ۱۲0 هزار نفر در طرح کارورزی ثبت نام کرده اند 
و ۲0 هزار نفر مشغول به کارآموزی شده اند. هدف ما این است که اشتغال را به 

رقمی برسانیم که مجموعه بیکاری را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری از ۱۲.۷ در سال جاری به ۱۱.۷ کاهش 
یافته است گفت: با نسخه مطلوب فاصله داریم و برای چهار سال آینده 

برنامه ریزی کرده و قدم های ویژه ای در صد روز اول برداشته ایم.
روحانی در ادامه گفتگوی تلویزیونی خود با مردم در پاسخ به این سوال 
که آیا دولت برای از بین بردن فقر مطلق از منابع ناشی از هدفمندی یارانه 
ها استفاده می کند یا منابع دیگری مد نظر دارد، به تاکید دولت برای ایجاد 

رونق اقتصادی و اشتغال اشاره کرد و گفت: در اوایل دولت یازدهم 5 هزار 
میلیارد تومان به کمیته امداد کمک کردیم تا بخشی از افراد تحت پوشش 

را از راه خود اشتغالی خارج کند.

امسال درآمدهای دولت نسبت به سال قبل
 افزایش یافته است

وی گفت: این کمک ها بر این مبنا است که تولید درآمد بیشتر معضل 
فقر را جبران کنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه امسال درآمدهای دولت 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است، گفت: در عین حال چون مخارج 

دولت نیز افزایش یافته باید این فعالیت ها را افزایش دهیم.

مبنای کار دولت افزایش یارانه نقدی نیست

روحانی در همین رابطه تاکید کرد: مبنای کار ما این نیست که یارانه نقدی 
را افزایش دهیم؛ البته یارانه ها را به صورت غیرنقدی در بخش هایی افزایش 
داده ایم.وی گفت: به عنوان مثال در بخش کشاورزی طی ۴ سال اخیر پول 
خرید تضمینی گندم را به ۲ برابر رسانده ایم که نوعی کمک به کشاورزان است؛ 
در زمینه روستاها هم داریم تالش می کنیم تا در مناطق روستایی یک تحول 
مثبت ایجاد شود.رئیس جمهور در همین رابطه به ارائه و تصویب الیحه دولت 
به مجلس برای استفاده ۱.5 میلیارد دالری از منابع صندوق توسعه ملی و معادل 
آن از منابع بانکی برای اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱0 هزار نفر جمعیت 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تصویب این الیحه، آئین نامه اجرایی آن نیز 

تصویب شده و هم اکنون در آستانه اجراست.
روحانی تاکید کرد: کمک دولت به معنای اینکه پول بدهیم جز برای افراد 

نیازمند و معلول از طریق مستمری و افزایش دریافتی آنها، دنبال نمی شود.

به زودی الیحه ای برای طرح های نیمه تمام عمرانی
 به مجلس ارائه می دهیم

روحانی در پاسخ به اینکه مهم ترین برنامه های دولت یازدهم کنترل تورم و 
متوقف کردن نرخ منفی اقتصادی بود، خیلی هم انتقاد به دولت بود که دولت 
به قیمت ایجاد رکود، توانست کنترل تورم کند ولی قول داده بودید که رونق 
اقتصادی ایجاد کنید و رشد اقتصادی قابل لمس که در همه جنبه های زندگی 
مردم مشاهد شود. دولت برای اینکه رشد اقتصادی قابل قبولی ایجاد کند، چه 
برنامه های مشخصی دارد؟ اظهارداشت: وعده ای که در دولت یازدهم داده بودیم 
تا تورم را یک رقمی بکنیم، آن سیاست را ادامه می دهیم، یعنی هدف ما این 
است که تورم، یک رقمی باقی بماند. الزم به توضیح است که وقتی تورم یک 
رقمی است، معنایش این نیست که ۸ درصد ارزان شده بلکه معنی اش این است 
که به طور متوسط اجناس و کاال و خدماتی که در اختیار مردم قرار می گیرد ۸ 
الی ۹ درصد اضافه شده است البته هنرمان این است که نگذاشتیم ۳0 الی ۴0 
درصد اضافه شود. تورم یک رقمی معنایش ارزانی نیست،  معنایش گرانی سطح 

پایین ۸ الی ۹ درصدی است و این روند را ادامه می دهیم.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: در موضوع رشد 
اقتصادی در دولت گذشته، هم زمان که تورم را 
پایین آوردیم، رشد منفی را مثبت کردیم. رشد 
سال ۹۱ طبق آمار بانک مرکزی ، منهای ۶.۸ 
بوده و طبق اعالم مرکز آمار منهای ۷.۴ بود. یعنی 
در سال ۹۱، حدود ۷ واحد درصد منفی بوده است و سال ۹۲ شاهد کاهش 
درصدمنفی بودیم البته رشد اقتصادی همچنان منفی بود .در سال ،۹۳ رشد 
مثبت به اضافه ۳ داشتیم در سال ۹۴ شرایط اقتصادی بسیار سخت و در نتیجه 
رشد ما مثبت یک درصد شد اما در ۹5 رشد قابل مالحظه ای داشتیم و برای 
اولین بار طی سالیان اخیر به رشد دو رقمی رسیدیم و امسال رشد ما در سه ماهه 
اول با نفت ۶.5 و بدون نفت ۷ درصد است بنابراین هدف ما این است که رشد 

اقتصادی باالی 5 درصد در دولت دوازدهم داشته باشیم.

در حوزه بانک ها وضع ما سال به سال بدتر می شود

رئیس جمهور در خصوص معضالت بانک ها و صندوق ها گفت: در 
بدتر شدن است.  به سال در حال  مورد صندوق ها وضع ما فعال سال 
برای صندوق ها باید فکری کرد، یکی از قدم هایی که دولت در این صد 
روزه برداشته، این است که به سازمان تامین اجتماعی دستور دادم تمام 
بازار عرضه کنند و بفروشند.وی افزود:  بنگاه های اقتصادی خود را به 
یکی از هدف های ما این است بنگاه های اقتصادی به مردم واگذار شود، 
این اقدام باعث رونق و تحول اقتصادی می شود البته برخی معضالت 
به گونه ای است که در یکسال حل نمی شود اما هدف دولت این است 
که معضل بانکها را حل کند و گام های خوبی در این صد روزه برداشته 
دولت  در  درصد   5 باالی  اقتصادی  رشد  ما  هدف  گفت:  است.روحانی 

دوازدهم است که نحوه بودجه ریزی ما باید تغییر کند.باید مردم را وارد 
اقتصاد کنیم و سرمایه گذاری خارجی را بیشتر کنیم. در جلسه سران قوا 
هم بر جذب سرمایه گذاری خارجی تاکید شد و ما نیاز به سرمایه گذاری 

و بازار اشتغال با رشد فناوری بیشتر داریم.

در ۱۰۰ روزه اول  بیش از ۵ میلیارد دالر
 سرمایه گذاری داشتیم

وی ادامه داد: ۲۳.۱ دهم میلیارد دالر موافقت فاینانس خارجی گرفتیم و در 
۱00 روزه اول قراردادهای بیش از 5 میلیارد دالر سرمایه گذاری داشتیم. حمایت 
همه جانبه سرمایه گذاری به ویژه از سوی ایرانیان خارج از کشور هدف ما است

مشکل بانک ها فقط مربوط به برجام نیست

وی با بیان اینکه بانک های ما نیاز به یک تحول بزرگ دارند اظهار داشت: 
برخی فکر می کنند مشکل بانک ها فقط مربوط به برجام است در حالی که فقط 
یک بخش آن برجام است اما مبارزه با پولشویی و تروریسم هم هست. شفاف 

سازی کار بانک ها و بخش اقتصادی دولت یکی از اهداف ماست.
رئیس جمهور با اشاره به مشکالت سپرده گزاران گفت: یکی از معضالت ما 
همین شرکت ها و تعاونی هایی بود که مردم را با سود باال تشویق می کردند،  یا 
برای کاله گذاشتن سر مردم اقدام می کردند. مواجه شدیم با موسسات غیر مجاز 

که مجموع آنها چیزی حدود ۳ میلیون و ۴00 هزار خانوار بود .

مشکالت ۹۸ درصد سپرده گذاران حل شده

و  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  را  بزرگی  های  گام  دولت  داد:  ادامه  وی 
مخصوصا چند هفته اخیر برای حل این مشکل برداشت. خوشبختانه مشکالت 

۹۸ درصد سپرده گذاران حل شده یا در هفته های پیش رو حل خواهد شد.
روحانی گفت: یکی از ظرفیت های بزرگ ما برای تولید، اشتغال و اقتصاد ما 
بحث ترانزیت است.رئیس جمهور گفت: سال جاری در یک مقطعی به خاطر 
شایعات ایجاد شده رشدی در بازار ارز داشتیم اما همیشه در این فصل از سال 
قیمت ارز ما باال رفته و در بهمن و اسفند پایین می آید. اما برنامه دولت این 
نیست که از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند. البته در بازار اقتصاد هر کاالیی 

به دالیلی نوسان دارد.

درآمد ارزی ما بیشتر از هزینه های ارزی ماست

ایجاد کنیم  درآمد  تا  باالببریم  را  ارز  نرخ  اینکه  در  تعمدی  افزود:  وی 
البته درآمد ارزی  ارز را متعادل نگه داریم.  نداریم، تالش می کنیم نرخ 
ما بیشتر از هزینه های ارزی ماست پس مردم نگران نباشند که نوسانات 
زیادی خواهیم داشت. مهمترین مسئله ما حفظ آرامش است. مردم بدانند 
تورم ما منفی و رشد ما مثبت است. از نظر ارتباطمان با کشورهای دیگر باید 

مردم بدانند روابط ما نسبت به سالهای گذشته بهتر است.
فقط  اگر  باشیم.  داشته  بازار  کشور  بیرون  در  باید  ما  گفت:  روحانی 

برای مصرف داخلی تولید داشته باشیم در تولید پیشرفت نخواهیم کرد. 
امسال رشد صادرات ما در زمینه نفت و گاز و انرژی خوب خواهد بود. 
تنها بخشی که در فصل های قبلی رشد نداشتیم مسکن بود که در شش 
ماهه نخست سال رشد در این بخش داشتیم.رئیس جمهور گفت: قدم 
های خوبی در بخش صنعت، کشاورزی و بخش های مختلف برداشتیم 

و  جای نگرانی در شاخص های اقتصادی وجود ندارد.
وی درباره برنامه  دولت در حوزه های ویژه گفت: جایگاه جغرافیایی ایران 
ایجاب می کند از مرزهای ایران به عنوان ترانزیت استفاده کنیم. مرزهای هوایی 
ایران به خاطر برخی اتفاقات در قطر و اوکراین یک مسیر اصلی شده است، از 
نظر انرژی از شمال نفت و گاز می گیریم و از جنوب تحویل مشتری می دهیم. 
ترانزیت شمال به جنوب برای ما مهم است و مذاکرات ایران، ترکیه و روسیه، 
مذاکرات ایران ازبکستان، افغانستان برای ترانزیت است. در دولت یازدهم بیش از 
یک میلیارد دالر در بندر چابهار سرمایه گذاری کردیم که هفته آینده افتتاحیه ای 
داریم.روحانی گفت: کشورهای فراوانی هستند که می خواهند در چابهار سرمایه 
گذاری کنند.این جز طرح هایی است که دولت دوازدهم به نتیجه خواهد رساند. 
راه آهن قزوین به رشت را تا اخر امسال افتتاح می کنیم، نیمی از سرمایه گذاری 

آستارا رشد را ما و نیم دیگر آن را آذربایجان انجام می دهد.
 رئیس جمهور برای کسب و کار های جدید افزود: در بحث فن آوری های
  نو قدم های خوبی برداشتیم، کارافرینان بسیاری از خارج جذب می شون
د افراد با استعداد از ایران رفته بودند اما االن ساالنه حدود ۳00 فرد 

متفکر وارد کشور می شوند.
وی گفت: امروز طرح طراحی لکوموتیو با روسیه در حال انجام است، در 
زمینه ساخت اتومبیل با فرانسوی ها همکاری می کنیم در برخی زمینه های 
معدنی، پیشرفت های خوبی داشتیم، بخشی از فوالد ما به اروپا صادر می شود 
همه این مباحث برای تحول تکنولوژی راه آهن ماست. برقی شدن راه آهن 
تهران - مشهد در حال بررسی است و قرارداد آن با چین در حال نهایی شدن 

است ناوگان هوایی نیز در حال نو شدن هستند.

کابینه دوازدهم فراجناحی است

روحانی در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص انتخاب کابینه و وعده 
های رئیس جمهور در مورد به کارگیری زنان و جوانان در سطوح مختلف گفت: 
قول من به مردم این بود که در دولت دوازدهم مثل دولت یازدهم، دولتم حزبی 
و جناحی نباشد و فراجناحی باشد به همان صورت هم عمل کردم و بر مبنای 
شایستگی ها و مشورت هایی که انجام دادم، وزرا را انتخاب کردم. برخالف 
شایعات - که بر روی من فشارهایی است که فالن وزیر را انتخاب یا فالن وزیر 

را انتخاب نکنم- طبق مصلحت جامعه، کابینه را انتخاب کردم.

باید اختالفاتمان را کنار بگذاریم

رئیس جمهور گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ چیز برای ما واجب تر 
از انسجام، یکپارچگی و وحدت ملی نیست. ما باید اختالفاتمان را کنار 
بگذاریم، همه احزاب، جناح ها در کنار هم باشیم. این وحدت، انسجام و 
توان بین قوا و نیروهای مسلح برای ما بسیار مهم است. تالش من در 
است.  بوده  بیشتر  دیگر  قوای  با  تر  جدی  مذاکره  برای  دوازدهم  دولت 

دیدارها و گفتگوهای من با سپاه، ارتش و بسیج بیشتر بوده است.

اشتغال بانوان در قبل از دولت یازدهم منفی بود

وی افزود: من قول داده ام که زن ها در اشتغال، فضای مناسبی داشته باشند. 
خدمت همه بانوان اعالم می کنم که اشتغال بانوان در قبل از دولت یازدهم 
منفی بود و در دولت یازدهم حضور زنان در زمینه اشتغال، حضور بسیار پررنگی 
بود. از سال ۹۳ تا سال ۹۶ به طور متوسط ساالنه ۶۹5 هزار اشتغال داشته ایم. 
اشتغال خانم ها در این میزان قابل توجه است و حدود نصف نرخ اشتغال مربوط 
به بانوان است. باید در مدیریت ها هم از بانوان استفاده شود. آنها این استعداد و 
قدرت را دارند. برای اولین بار یک مقام ارشد در وزارت نفت، یک خانم است. 
چهار وزارتخانه دیگر نیز معاونانشان خانم ها هستند. البته وزرا مکلف هستند دو 

نفر از معاونین و یا مشاورین ارشد خود را از میان خانمها انتخاب کنند.
روحانی خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی را یک خانم اداره می کند، تالش 
ما بر این است که در سطوح مدیریتی، خانم ها و جوانان حضور بیشتری داشته 
باشند. در دولت دوازدهم برای اولین بار جوان تحصیل کرده ای که متولد دهه 
۶0 بود به عنوان وزیر به مجلس معرفی کردیم که رأی اعتماد نیز آورد. این یک 

نمونه است که کابینه و مدیر ارشد ما از میان جوانان انتخاب شدند.

جلسات منظم سران قوا

رییس جمهور در پاسخ به این سوال که چرا جلسات سران قوا دارد منظم 
برگزار می شود گفت: ما در دولت یازدهم هم جلساتی با سران دو قوه دیگر 
داشتم اما در دولت دوازدهم، در همین صد روز تصمیم ما این بود که این جلسات 
را بیشتر ادامه بدهیم.روحانی تاکید کرد: بسیاری از امور در بوروکراسی طوالنی 
می شود، اما درباره همین موسسات غیر مجاز اخیر، این جلسات باعث شد که 

زودتر بتوانیم میان دو قوه اجرایی و قضایی هماهنگی ایجاد کنیم.

۱۶ آذر در دولت یازدهم زنده شد

 ۱۶ داشت:  اظهار  دانشجویان  برای  دولت  های  برنامه  درباره  وی 
مدتی  شد.  زنده  یازدهم  دولت  در  روز  این  و  است  دانشجو  روز  آذر 
بزرگ  دانشگاه های  همه  در  یازدهم  دولت  در  اما  بود  تعطیل  آذر   ۱۶

مراسم داریم.
تحول  برای  کمک هایی  به  نیازهایی  دانشگاه  داد:  ادامه  وی 
جدید  سال  بودجه  در  را  این  که  دارد  کتابخانه ها  و  آزمایشگاه ها  در 
پیش بینی کرده ایم. رئیس جمهور گفت: من وعده های شفاهی به مردم 
دنبال  را  آنها  دانم  نکردم وظیفه خود می  فراموش  را  دادم هیچ کدام 
کنم، اینکه برخی فکر می کنند دم انتخابات شعاری دادم و دنبال اجرا 
ارائه  که  هایی  برنامه  در ضمن  را  تمام شعارها  نیست.  اینگونه  نیستم 
می دهیم دنبال می کنیم. وی افزود: البته برخی مسائل بوده که اجرای 
آنها را هم دنبال می  ارکان حکومت است  بین  نیاز به هماهنگی  آنها 
کنم که البته در شعارهایی که مردم می دادند امروز وضع بهتر است اما 
بافت های فرسوده  برای  رئیس جمهور گفت:  زیاد است.  فاصله هنوز 
برای تهران و سراسر کشور برنامه های خوبی داریم، همکاری خوبی 
با شهرداری داریم. همکاری دولت دوازدهم با شهرداری بهتر است، در 
حوزه کشاورزی برنامه های خوبی داشتیم گندم آنها را خریدیم و همه 
اینکه برنامه های بسیاری  بیان  با  آنها را پرداخت کردیم.روحانی  پول 
برای ۱00 روز بود که فرصت نشد گزارش آن را ارائه دهم عنوان کرد: 
وزرا باید برنامه هایی که در طول ۱00 روز انجام دادند را برای مردم 

ارائه دهند و توضیح دهند که سال آینده چه کارهایی مد نظر دارند.

نگذاشتیم تورم به ۳۰-4۰ درصد برسد

نشان دادن نور امام زمان )عج(

 به پیامبر اکرم )ص( در معراج

باشگاه خبرنگاران- پیامبر اسالم )ص( در شب 
به  را  )عج(  زمان  امام  و  )ع(  معصومین  معراج، 

صورت انواری در آسمان ها مشاهده کردند.
برای حضرت  معراج  )عج( شب  زمان  امام  نور 
خاتم االنبیاء)ص( آشکار شد، چنانکه در غایه المرام 

از طریق عامه در حدیثی طوالنی از پیغمبر اکرم 
)ص( در وصف معراج آمده: »ای محمد! دوست 
گفتم:  ببینی؟«  را  خودت(  )اوصیای  آنها  داری 
راست  سمت  »به  فرمود:  پروردگار!«  ای  »آری 
ناگاه علی  عرش توجه کن«. چون متوجه شدم، 
و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر 
بن  علی  و  علی  بن  محمد  و  موسی  بن  علی  و 
محمد و حسن بن علی و مهدی را دیدم که در 
)یعنی  او  و  نماز می گزارند  ایستاده  نور  از  رودی 
درخشان  ستارهای  مانند  آنها  وسط  در  مهدی( 
بود«.هم چنین در حدیث قدسی داریم: »زمانی که 
پیامبر)ص( به معراج مشرف می شوند، خدای متعال 
در معراج و در این شب مهم، نور حضرت مهدی 
)عج( را به پیامبر )ص( نشان می دهد و به ایشان 
می فرماید: »یا ُمحمد أحبِبُه فانّی اُحّبه و أَحُب َمن 
را  زمان)عج(  امام  پیامبر)ص(،  ای  یعنی  ُیِحّبُه«، 
دوست بدار و من نیز دوستدار و عاشق او هستم و 
دوستدار کسانی هستم که ایشان را دوست دارند«.
در بعضی از زیارات می خوانیم: »السالم علیکم یا 
نورا... الساطع«، چهارده معصوم انوار الهی هستند 
منتها نور امام زمان )ع( داری جذابیت خاصی است. 
در  و  والیت  و  توحید  نور  به  مقدس  نور  چهارده 
عالم انوار منورند و نور هر کدام داری رنگ و جلوه 
جاذبه  )ع(  ا...  بقیة  نور حضرت  اما  است،  خاصی 

بیشتری دارد و جلب توجه بیشتری می کند.

نقش  پر رنگ زنان خراسان جنوبی  

در اقتصاد مقاومتی

* نسرین کاری
 
اکنون بیش از نیمی از  جمعیت توانمند و فعال 
خراسان جنوبی در عرصه های مختلف اجتماعی را   
زنان تشکیل می دهند،  امروز بعد از گذشت سالهای 
اجتماعی زنان در جامعه پذیرفته  طوالنی، حضور 
شده و آنان به عنوان بازوان قدرتمند تحقق اقتصاد 
مقاومتی در جامعه مطرح شده اند. به صراحت می 
توان بیان کرد که خط مقدم اقتصاد مقاومتی، زن 
است چراکه مردان  پیوسته  در تالش هستند تا 
نیازها و خواسته های زنان را محق کنند، بنابراین 
اگر خانم خانه با تغییر نگرش و ذائقه خانواده بتواند 
مدیریت اقتصادی سالمی را پیاده کند مرد هم به تبع 

آن مدیریت می شود.
محصوالت  مصرف  نهادینه کردن  بتوان  شاید 
تحقق  در  زنان  نقش های  مهم ترین  از  را  داخلی 
اقتصاد مقاومتی دانست با توجه به اینکه خراسان 
استانی است که در زمینه عرصه صنایع  جنوبی  
دستی، زعفران  حرفی برای گفتن دارد  همچنین 
زنان برای  خرید و مصرف  منزل تصمیم گیرنده 
برنامه ریزی های  با  تا  است  الزم  هستند  نهایی 
کاالهای  درباره  آمده  وجود  به  ذهنیت  فرهنگی 
جنوبی  خراسان  همچنین  دهیم.  تغییر  را  خارجی 
استانی تحصیل کرده به شمار می رود و در این 
زمینه هم زنان نقش پررنگی دارند و چون در جامعه 
کنونی ما زنان هم در خانه مدیر هستند و هم در 
هستند  مشغول  نقش آفرینی  و  فعالیت  به  جامعه 
بنابراین در هر دو عرصه دارای وظایفی هستند که 
می تواند اقتصاد خانواده و جامعه را تعالی بخشد. زنان 
شاغل هم باید در نحوه اداره خانواده خود تجدیدنظر 
کرده و وضع  اقتصادی را در نظر بگیرند. به این 
معنی که بیشتر مادرانی که شاغل هستند مجبور 
به پرداخت هزینه مهد فرزندان، خرید غذا از خارج از 
منزل یا پرداخت هزینه نظافت محیط زندگی به دلیل 
نداشتن وقت هستند، بنابراین جز اندکی از درآمدشان 
باقی نمی ماند. که با این وضع با یک سری راهکارها 
چون کم کردن ساعت کاری، پذیرفتن مشاغل پاره 
وقت یا کار در منزل شاید بتوان بخشی از این هزینه 
ها را کم کرد. امروز بانوان تحصیلکرده زیادی در 
حوزه مشاغل خانگی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی 
ما جهت  هدف  که  شده اند  وارد  بازرگانی  حتی  و 
دهی به این فعالیت ها و رسیدن به اقتصاد مقاومتی 
است.و اکنون این زنان  خراسان جنوبی هستند که 
با تصمیم گیری درست و توجه ویژه به برنامه ریزی 
های دقیق می توانند  ارکان جدی اقتصاد مقاومتی 
یعنی، تقویت فرهنگ کار و تولید، اصالح الگوی 
مصرف و دوری از اسراف،حمایت از تولید ملی، روح 
خودباوری و خودکفایی و مردمی کردن اقتصاد را به 

شکل ویژه آن به کار گیرند. 

مشکل بانک ها فقط برجام نیست

اصالحیه 

در گفت وگویی با محمد اقایی خزاعی ،نفر اول 
جشنواره ی استندآپ کمدی،  که یکشنبه 5 آذر در 
همین صفحه چاپ شده است،نویسندگی متن را سعید 

علی آبادی انجام داده است ،صحیح می باشد.
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آغاز هفته وحدت 

فاصله میان ۱۲ ربیع األول که سالگرد والدت پیامبر 
اکرم )ص( بنا بر روایات أهل سنت تا ۱۷ ربیع األول 
که تاریخ والدت محمد )ص(  بنا بر روایات موجود 
در شیعه است از سوی امام خمینی )ره(، به عنوان 

هفته وحدت نامگذاری شده است. 
منظور از وحدت اسالمی، همکاری و تعاون پیروان 
و مشترک  اصول مسلّم  براساس  اسالمی  مذاهب 
اسالمی و اتخاذ موضع واحد برای تحقق اهداف و 
مصالح عالیه امت اسالمی و موضع گیری واحد در 
برابر دشمنان اسالم و احترام به التزام قلبی و عملی 

هریک از مسلمانان به مذهب خود است.
وحدت اسالمی که معمار آن پیامبر )ص(، یکی از 
عوامل مهم پیشرفت ها و پیروزی های پی درپی 
اسالم بوده است. بی شک پیامبر پس از تحمل سختی 
های بسیار که برخاسته از ایمان سرشار الهی او بود، 
توانست بین قبایل متفرق و متنازع عرب جاهلی، که 
برخی از آنها سابقه جنگ ها و نزاع های چند صد ساله 
داشتند، همدلی و الفت ایجاد کند و براساس وحدت 
اسالمی، تمدنی نو و جامعه ای نمونه بسازد.منظور از 
وحدت اسالمی، وحدتی است که عامل قاطع پیروزی 
است. این نوع از وحدت، وحدت دل هاست و تحقق 
آن وابسته به عوامل مادی نیست و برخاسته از ایمان 
به توحید و معاد است، اما وحدت هایی که براساس 
منافع سیاسی، قومی و قبیله ای و طبقاتی و یا براساس 
عامل جغرافیایی است، وحدت حقیقی به شمار نمی 
آید و ازاین رو، پایدار نیست. سراسر سیره رسول خدا  
)ص( سرشار از وحدت بخشی بین مسلمانان و پرهیز 
از اختالف و تفرقه است که از مشهورترین آنها ایجاد 

پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار بوده است.

مقام از خود ممنون

مامور کنترل مواد مخدر به یک دامداری در ایالت 
تکزاس امریکا می رود و به صاحب سالخورده ی آن 
می گوید:باید دامداری ات را برای جلوگیری از کشت 
مواد مخدربازدید کنم.« دامدار، با اشاره به بخشی از 
مرتع ، می گوید: »باشه، ولی اونجا نرو.«. مامور فریاد 
می زنه:«آقا! من از طرف دولت فدرال اختیار دارم.« 
بعد هم دستش را می برد و از جیب پشتش نشان 
خود را بیرون می کشد و با افتخار نشان دامدار می 
دهد و اضافه می کند:«اینو می بینی؟ این نشان به 
این معناست که من اجازه دارم هرجا دلم می خواد 
برم..در هر منطقه یی بدون پرسش و پاسخ. حالی 
ات شد؟ میفهمی؟«دامدار محترمانه سری تکان می 
دهد، پوزش می خواهد و دنبال کارش می رود کمی 
بعد، دامدار پیر فریادهای بلند می شنود و می بیند 
که ماموراز ترس گاو بزرگ وحشی که هرلحظه به او 
نزدیک تر می شود، دوان دوان فرار می کند.به نظر 
می رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که 
به منطقه ی امن برسد، گرفتار شاخ گاو خواهد شد. 
دامدار لوازمش را پرت میکند، باسرعت خود را به 
نرده ها می رساند واز ته دل فریاد می کشد:« نشان. 

نشانت را نشانش بده !«

اگر کسي پیوسته دستور کارش این باشد که 
منافع خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، غیر 

قابل اعتماد بودن خود را ثابت مي کند

زیانبارترین احساس پس از شکست،
 از دست دادن اعتماد به نفس و مشکوک شدن

 به توانایي و صالحیت خویش است.

آن سست وفا که یار دل سخت منست
شمع دگران و آتش رخت منست

ای با همه کس به صلح و با ما به خالف
جرم از تو نباشد گنه از بخت منست

عشق همیشگي است، این ما هستیم که 
ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شکن، 
عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند

هر بار که در برابر ترس مي ایستید، قدرت، شهامت 
و اعتماد به نفس پیدا مي کنید. باید کاري را انجام 

دهید که فکر مي کنید نمي توان انجام داد.

به نظر می رسد کلمه »برند« در دنیای بازاریابی بسیار 
مورد استفاده قرار می گیرد: برند شخصی، برند کسب و 
کار، برند پیشتاز،... اما معموال ابهامی در مورد معنای این 
چه  دقیقا  »برند«  دارد.  وجود  کارآفرینان  میان  در  کلمه 
مواردی را در بر می گیرد؟ آیا باید متخصصی را استخدام 
کنم؟ برندسازی کار پرهزینه ای است، مگر نه؟ در مورد 
پرهزینه بودن باید بگوییم که لزوما این طور نیست. روش 
های خالقانه زیادی وجود دارد که بتوانید بدون هزینه زیاد 
به برندسازی کسب و کارتان بپردازید. اگرچه باید زمان 
نسبتا زیادی را به این کار اختصاص دهید. اما به هر حال 
نتیجه ملموسی خواهیدگرفت. حتی در برخی شرایط این 
کار به صرفه جویی مالی بیشتر نیز خواهدانجامید. پس به 
خواندن ادامه دهید و ببینید چطور می توانید همین امروز 

برندسازی را شروع کنید:
  1. شخصیت مشتریان خود را بشناسید

که  هایی  شرکت  از  درصد   82 که  نیست  تصادفی   
ارزش بیشتری به دست آورده اند، به شخصیت شناسی 
مشتریانشان پرداخته اند. نیازها، اهداف و رفتار مشتریان 
احتمالی تان است که نشان می دهد چگونه باید محصول 
و خدماتتان را به آنها عرضه کنید. درک این مسائل به 
شما کمک می کند تا متوجه شوید که مشتریانتان از چه 
رسانه ای استفاده می کنند، چه چیزی به آنها انگیزه داده 
و به هیجان می آوردشان و در چه شبکه های مجازی ای 

عضویت دارند. به راحتی می توانید متوجه شوید که چرا 
این اطالعات به ایجاد برندی رقابتی و کارآمد می انجامد؛ 
چون باعث می شود به افراد مناسبی دست پیدا کنید.درک 
نخواهدبود.  بردار  هزینه  برایتان  لزوما  هم  موضوع  این 
روشی عالی برای انجام این کار استفاده از پرسشنامه ها 
یا کمک گرفتن از بخش فروش شرکتتان برای گردآوری 
بازخوردهای مشتریان و ارزیابی نظرات آنهاست. برای این 

کار زمان بگذارید.
2. یک هویت و لحن به خصوص ایجاد کنید

را  مشتریانتان  فرد  به  منحصر  شخصیت  که  زمانی 
مشخص کردید، برندتان کم کم می تواند شکل بگیرد 
برای  خصوص  به  هویتی  ایجاد  شامل  مسئله  این  که 
برند، یعنی چیزی که مشتریان برند را با آن بشناسند نیز 
می شود. همچنین باید لحن بیان برند را نیز مشخص 
مخاطبانتان  لحن  آن  با  ارتباطی  شبکه  هر  در  و  کنید 
نویسنده عاشق  عنوان یک  به  کنید. من  برقرار  ارتباط 
بخش »لحن« هستم. اما شما چطور؟ پیدا کردن لحن 
به خصوص برای برندتان فرآیندی متفاوت تر نسبت به 
درک شخصیت مخاطبانتان دارد؛ درواقع به جای پاسخ 
دادن به سواالتی در مورد مشتریانتان باید به سواالتی 
پاسخ دهید که بیشتر در مورد خودتان و برندتان است. 
چیزی  چه  کنید؟  می  دنبال  را  هایی  ارزش  چه  اینکه 
ارائه می دهید؟ دوست دارید مردم چطور در مورد شما 

صحبت کرده و تعریفتان کنند؟
 3. حضور فعالی در شبکه های اجتماعی 

خب تا به اینجا متوجه شدید که مشتریانتان چه شخصیتی 
دارند و می دانید که قرار است چه هویتی از خود نشان دهند 

و با چه لحنی با مخاطبانتان صحبت کنید. اما مخاطبانتان
 را کجا می توانید پیدا کنید؟

اینکه احتماال تصویر شفاف و اطالعات نسبتا  به دلیل 
نیز  را  این  باید  پس  دارید،  خود  مخاطبان  از  دقیقی 
در  و  چطور  را  خود  وقت  بیشتر  آنها  که  کنید  بررسی 
کجا می گذرانند؛ منظور ما به ویژه شبکه های اجتماعی 
اید  آورده  به دست  اطالعاتی که  به  زیادی  است.توجه 
بکنید. شاید بیشتر مخاطبانتان به یک شبکه اجتماعی 
به خصوص عالقه مند باشند، البته این بدان معنا نیست 
این  بلکه  کنید،  فعالیت  دیگر  های  شبکه  در  نباید  که 
موضوع به شما کمک می کند تا بیشتر وقت و انرژی 
و بودجه خود را صرف شبکه اجتماعی پرطرفدارتر )در 

میان مخاطبان خود( بکنید.
 زمانی که در این شبکه ها حضور یافتید، حضورتان را 
حفظ کنید. فعالیت داشته باشید، به طور مرتب محتوایی 
ارسال کنید و با مخاطبان نیز ارتباط برقرار کنید. در غیر 
این صورت تاثیر مثبتی روی مخاطبانتان نخواهیدداشت.

4. وبالگ نویسی کنید
بارها در مورد اهمیت وبالگ نویسی و تولید محتوای 

ارزشمند صحبت کرده ایم، اما هر چقدر از اهمیت این 
روش  هسته  این  است.  کم  هم  باز  بگوییم  موضوع 
چیزی  است؛  مخاطبان  نظر  جلب  برای  ویژه  به  ما، 
وب  همیشگی  بازدیدکنندگان  به  را  ها  غریبه  که 
نویسی  وبالگ  شاید  کند.درواقع  می  تبدیل  سایتتان 
اساسی ترین قدم در استراتژی بازاریابی تان باشد زیرا 
محتوایی را در دسترس مخاطبان قرار می دهد که در 

اینترنت به دنبال آن بودند.
 5. خدمت رسانی به مشتری 

را به اولویت نخست خود تبدیل کنید
برند زاپوس به »خدمت رسانی بی بدیل به مشتریان« 
آنالین  پوشاک  فروش  سایت  وب  این  است.  مشهور 
خدمت رسانی به مشتریان را به مهم ترین ارزش خود 
در کسب و کار تبدیل کرده است. چرا این موضوع این 
قدر مهم است؟ خدمت رسانی عالی به مشتریان باعث 
شده که زاپوس پول زیادی در بخش بازاریابی و تبلیغات 
صرفه جویی کند. زیرا مشتریان فعلی و احتمالی به اندازه 
کافی به وسیله بازاریابی دهان به دهان برای این برند 

تبلیغ می کنند.
 باید روشی چشمگیر داشته باشید و تجربه ای عالی برای 
مشتریان خلق کنید. طوری که آنها با کمال میل بخواهند 
در مورد تجربه فوق العاده خریدشان از شما با دوستان و 

آشنایانشان حرف بزنند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و در زمين كوههايى استوار نهاديم تا مبادا ]زمين[ آنان ]=مردم[ را بجنباند و در آن 
راههايى فراخ پديد آورديم باشد كه راه يابند. سوره انبيا/ آيه 31

حدیث روز  

هيچ قطره اي در نزد خداوند عزوجل دوست داشتني تر و محبوب تر از قطره ي اشكهايي كه در تاريكي شب و از خوف خدا با اخالص 
كامل ريخته مي شود نيست. امام باقر )عليه السالم(

مناسبت ها

با هزینه ای منطقی برندسازی کنید

721
173

98
4389
52

7138
18

864
513

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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394685127

871239456

256417938

147352869

635978241

928146375

482561793

769823514

513794682

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

را تجربه کنید.   09158668002

خریدار پراید 1۳2 از مدل 8۷ تا 90 
ترجیحا هیدرولیک، تمیز و  مناسب 

09۳5۷۷۷2685
مغازه لوازم یدکی خودرو با موقعیت 

عالی و سابقه دیرینه به فروش 
می رسد. 091582541۷2

ثبت نـام راننـده
یک سامانه حمل و نقل هوشمند در بیرجند راننده  ثبت نام می کند.

در هر نقطه ای از شهر و در هر ساعت از شبانه روز مسافر جا به جا کنید 
و درآمد باالی ۳ میلیون تومان را تجربه کنید.

تلفن: 09۳0۷۷95459
آدرس: بیرجند- بلوار توحید- بین توحید 9 و 11- مجتمع تجاری افرا

 طبقه دوم واحد چهار

 psp یک شرکت معتبر در حوزه خدمات
جهت تکمیل پرسنل خود 

در زمینه بازدید و نصب و بازاریابی 
دستگاه کارت خوان در شهرستان های 
استان خراسان جنوبی نیرو می پذیرد. 

واجدین شرایط می توانند با شماره 
۳2۳2۳292 - 0915۷6825۷1

تماس حاصل فرمایند.

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 091596۳40۳8
۳2414۷02

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

عرضه مستقیم
 انواع سیمان

 گچ،آهک، پودر سنگ، سفال 
تیغه 10- 15، بلوک سیمانی

50 پاکت 
 حمل رایگان
09155611۷22 - شمـس آبادی

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

پخـش و نصـب 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک

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

  091566۳۳2۳0- برگی

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

0915۳6۳۷50۷ - حسینی 

نقاشی ساختمان
  اجرای  رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک،

  کناف ، مولتی کالر، پلی استر و...
0915۷4110۷1 - 09۳84928910- باقری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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 

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 2۳     090۳6240644

فروشگـاه پـارس پـرداز
فــروش اقســاطی 100مدل لپ تاپ )ارسال رایگان(
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09۳5۷۷8۷955 - سلطانی

به یک نفر لیسانس کامپیوتر و یک نفر 
لیسانس مکانیک )آقا( نیازمندیم. 

حقوق ثابت + بیمه  0915665۳8۳0

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

۳24۳5686-09۳652۳۷014 0915۷06۳220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
09159639065 
 علـی آبادی 

سمسـاری صـادق 
لوازم منزل و اداری شما را منصفانه خریداریم.

 09۳80160۷۷9 - 09151641464  علی آبادی
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برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی 
طالیه دارن وحدت خراسان جنوبی

رئیس انجمن ورزش های بومی و محلی دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 
گفت: نخستین جشنواره فرهنگی و ورزشی »طالیه داران وحدت طلبه و 
دانشجو« این دانشگاه به مناسبت سالروز میالد پیامبر اعظم)ص( از 18 تا 
19 آذر ماه در بیرجند برگزار می شود. در این جشنواره فرهنگی و ورزشی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور و طالب حوزه های علمیه خراسان جنوبی در 
رشته های بومی محلی با یکدیکر به رقابت می پردازند. در بخش آقایان 
این جشنواره ورزشکاران در رشته های هفت سنگ، دارت و دال پالن به 
مصاف هم می روند و در بخش بانوان نیز شرکت کنندگان در رشته ها 

هفت سنگ، دارت و گانیه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

برگزاری نخستین دوره مسابقات رنکینگ دارت
 منطقه شمال شرق کشور در طبس

رئیس هیات انجمن های ورزشی از برگزاری نخستین مسابقات قهرمانی 
و رنکینگ دارت منطقه شمال شرق در طبس خبر داد. ورزشکاران از 
نهم تا دهم آذر ماه به میزبانی شهرستان طبس با یکدیگر به رقابت 
می پردازند.  دارت بازانی از استان های گلستان، سمنان، خراسان رضوی 
و شمالی و جنوبی در این مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.در 
نخستین دوره مسابقات دارت منطقه شمال کشور بیش از 70 ورزشکار 
که 35 ورزشکار از سایر استان ها  در دو بخش بانوان و آقایان دراین 

مسابقات شرکت خواهند کرد.

حضور شمسایی در تیم ملی قطعی شد

ایسنا- آقای گل جهان برای حفظ رکورد خود، به تیم   ملی بازمی گردد 
تا آمار گل هایش را افزایش دهد.در پایان جلسه ای که بین محمدرضا 
ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال و وحید شمسایی برگزار شد با توجه به 
موافقت مهدی تاج و پذیرش پیشنهادهای شمسایی، قرار شد او در مرحله 
اول در سه بازی تدارکاتی در اوایل اسفند سال جاری در ترکیب تیم   ملی 

به میدان برود.تاریخ دقیق بازی ها هفته آینده مشخص خواهد شد.

باشگاه استقالل جریمه شد

مهر- کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران باشگاه استقالل تهران 
را به دلیل تخلف هوادارانش جریمه کرد. دیدار دو تیم استقالل تهران 
و سیاه جامگان مشهد برگزار و از سوی تماشاگران تیم استقالل تهران 
تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داوری رخ داد. باشگاه استقالل به خاطر این 
تخلف به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم سیاه 
جامگان مشهد نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داوری )مسبوق به 
سابقه( باید مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی بپردازد.همچنین در دیدار 
تیم استقالل تهران و نفت تهران، تیم استقالل تهران به دلیل تخلفات 
تماشاگرانش به تیم داوری و بازیکن تیم نفت تهران، باید 100 میلیون 

ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

علت گرفتگی ماهیچه ها 

باعث  منیزیم  و  کلسیم  تعادل  عدم  سیمرغ- 
گرفتگی ماهیچه ها می شود. کاهش آب بدن 
باعث گرفتگی ماهیچه ها می شود. سطح فعالیت 
بدنی باعث گرفتگی ماهیچه ها می شود. استرس 
باعث گرفتگی ماهیچه ها می شود. 30 دقیقه 
ورزش در روز بسیاری از عوامل گرفتگی ماهیچه 

را از بین می برد. شستن بدن با آب داغ مخلوط 
شده با جوش شیرین یا نمک فرنگی اصل، به 
می کند.  کمک  ماهیچه ای  درد  سریع  بهبود 
سطح  حفظ  با  کافی  مایعات  و  آب  نوشیدن 
الکترولیت ها از گرفتگی ماهیچه ای جلوگیری 
می کند. کشیدن ماهیچه ها هنگام بیدارشدن از 
خواب باعث افزایش جریان خون در بدن شده و 

از گرفتگی  عضالت جلوگیری می کند.

عوامل بسیاری می توانند موجب کمردرد شوند که میزان شیوع متفاوتی 
خیم  خوش  تومورهای  یا  نخاع  تومورهای  همچون  عواملی   دارند. 
یا بدخیم یا متاستاتیک مهره ها، شکستگی مهره، پوکی استخوان، روماتیسم، 
عوامل روانی، بیماری های مفصل ران یا التهاب مفصل ساکروایلیاک در 
لگن، بیماری های زنان مانند تومورها یا عفونت های رحم و اندومتریوز، 
بیماری های پروستات، بیماری های کلیه مانند عفونت یا سنگ دستگاه 

ادراری، مشکالت دستگاه گوارش مانند پارگی زخم معده، انسداد یا آنوریسم 
آئورت یا شریان های لگن، بیماری های عفونی عمومی مانند آنفلوانزا، حصبه 
و تب مالت و عفونت های مهره از علل کمردرد هستند. کمر درد ممکن 
است با خم شدن و یا بلند کردن اجسام بیشتر شود، با نشستن شدیدتر شود، 
با ایستادن و راه رفتن بدتر شود، بعضی روزها شدید باشد و بعضی روزها 
خفیف بوده یا اصال وجود نداشته باشد، به پشت باسن یا قسمت خارجی 

لگن انتشار پیدا کند ولی پایین تر نرود. کمر درد ممکن است به ساق انتشار 
پیدا کند. این درد ممکن است همراه با احساس خواب رفتگی و گزگز و یا 
حتی احساس ضعف و سستی در ساق و پا باشد. به این حالت سیاتیک گفته 
 می شود. توجه داشته باشید که سیاتیک ممکن است بدون کمردرد باشد.

 تست تراکم استخوان به تشخیص پوکی استخوان که می تواند از علل 
زمینه ای و مساعد کننده کمردرد باشد، کمک می کند.

دالیل و عوامل موثر در ایجاد کمردرد

6 دلیل شکل گیری تورم در پاها 

عصر ایران- تورم در پاها زمانی شکل می گیرد 
که بدن مایع اضافی را در قسمت پایینی پاها 
حفظ می کند. این شرایط می تواند به دالیل 
ایستادن طوالنی مدت  بگیرد.  مختلفی شکل 
کفش  شوند.  پاها  در  تورم  موجب  توانند  می 
 های تنگ نیز موجب تورم در پاها می شوند.

تورم در  تواند موجب  زیاد می   مصرف نمک 
سراسر بدن و به ویژه در پاها شود. وقتی وزن 
شما افزایش می یابد، بدن باید برای پشتیبانی 
از وزن اضافه سخت تر کار کند. این فشار اضافه 
روی پاها موجب تورم می شود. یک شکستگی 
یا آسیب دیدگی مفصلی می تواند موجب تورم در 
پاها شود. تورم پاها می تواند به واسطه عفونت 

های قارچی و باکتریایی شکل گرفته باشد.

تاثیر منفی نوشابه های انرژی زا

زا  انرژی  های  نوشابه  مصرف  مهر- 
جدی  مشکالت  ریسک  افزایش  با 
فشارخون  مغز،  سالمت  بر  تاثیرگذار 
های نوشابه  است.  مرتبط  چاقی   و 

و  قند  باالی  میزان  حاوی  عمدتا  زا  انرژی   
کافئین هستند و عمدتا به عنوان یک نوشیدنی 

سالم برای بهبود انرژی بدن، عملکرد ورزشی 
یافته  به فروش می رسند.  بازار  و تمرکز در 
ها نشان داد نوشابه های انرژی زا با ریسک 
باالی رفتارهای پرخطر نظیر سوءمصرف مواد 
مخدر و حاالت تهاجمی، مشکالت سالمت 
افزایش  استرس،  و  اضطراب  به شکل  روان 
فشارخون، چاقی، آسیب به کلیه ها، خستگی، 

معده درد و سوزش معده مرتبط هستند.

به این دالیل مهم هر روز قهوه بخورید
 

مزایای  قهوه  نوشیدنی  خبرنگاران-  باشگاه 
فراوانی برای بدن انسان دارد و با مصرف آن 
می توان درمقابل بسیاری از بیماری ها از جمله 
سرطان کبد ایمنی پیدا کرد. یکی از بزرگترین 
مزایای مصرف قهوه، خاصیت انرژی زایی آن 
است. افراد می توانند تا میزان 3 فنجان قهوه 

در روز مصرف کنند. یکی از منابع غنی آنتی 
اکسیدان در دانه های قهوه است به همین دلیل 
مصرف این نوشیدنی می تواند درمقابله با ابتال 
و  اندام  تناسب  برای  باشد.  مفید  سرطان  به 
حفظ الغری یکی از راه ها مصرف قهوه است. 
پارکینسون  بیماری  به  ابتال  از  قهوه  نوشیدن 
آنتی  غنی  منابع  از  یکی  کند.  می  جلوگیری 

اکسیدان در دانه های قهوه است.

بادام زمینی به حفظ چاپکی مغز
 کمک می کند

نظیر  آجیلی  مغزیجات  روزانه  مصرف  مهر- 
بادام زمینی و پسته می تواند فرکانس امواج 
بیماری،  بهبود  شناخت،  با  مرتبط  مغزی 
یادگیری، حافظه و حفظ چاپکی ذهن را ارتقاء 
بخشد.همچنین مغزیجات آجیلی نقش مهمی 

در حفاظت از قلب، مقابله با سرطان، کاهش 
دارند.  پیری  روند  کردن  آهسته  و  التهاب 
می  بندی  رده  حبوبات  جزء  که  زمینی  بادام 
دلتا می  باالترین واکنش  تولید  شود، موجب 
شود که با سیستم ایمنی سالم، التیام طبیعی 
زخم های بدن و خواب عمیق مرتبط است. 
تمامی مغزیجات آجیلی دارای میزان باال آنتی 

اکسیدان های سودمند هستند.

خودروی سرقتی حامل نوزاد پس فرستاده شد

سارقان یک دستگاه خودرو وقتی متوجه وجود نوزاد در خودرو شدند، در تماس با پلیس 
خودرو و نوزاد را پس دادند. دو شب گذشته مردی در تماس با ماموران پلیس از سرقت 
خودرو خود خبر داد. این مرد که هراسان بود در شکایت خود مدعی شد فرزند شیرخوارش 
در داخل خودرو بوده و سارقان خودرو را به همراه کودک به سرقت برده اند. با توجه به 
حساسیت موضوع و وقوع حادثه ربودن بنیتا، موضوع به اطالع بازرپرس کشیک دادسرای 
جنایی رسید و وی با دستور ویژه به پلیس آگاهی، خواستار رسیدگی فوری به موضوع شد.

هنوز ساعتی از ربودن خودرو به همراه نوزاد نگذشته بود که فردی در تماس با پلیس 
با حضور  است.  رها کرده  از خیابان ها  یکی  در  به همراه کودک  را  مدعی شد خودرو 
ماموران خودرو در حالیکه کودک در داخل آن سالم بود کشف و تحویل پدر و مادرش 

شد. تحقیقات برای شناسایی سارقان خودرو ادامه دارد.

مصدوم شدن انباردار هنرستان ابوذر
 بر اثر ریزش سقف مدرسه

ساختمان هنرستان فنی ابوذر شهر بیرجند قبل از انقالب ساخته شده و 
قدمت زیادی دارد که به دلیل گذشت سالیان طوالنی فرسوده شده و 
هر لحظه احتمال ریزش دارد. دو روز گذشته سقف انبار این هنرستان 
ریزش کرده که در نتیجه آن انبار دار این هنرستان دچار آسیب دیدگی 
و مصدوم شده است. انبار دار هنرستان فنی ابوذر بیرجند بیان کرد: شنبه 
4 آذرماه سال جاری حدود ساعت 9:30 در انبار هنرستان در حال کار 
بودم که متوجه ریزش سقف انبار در قسمتی که من حضور داشتم شدم 
و برای اینکه آسیبی نبینم به سمت وسایلی که روبه رو بوده پریدم و در 

نتیجه این جهش کمر، گردن و سرم آسیب دیده است.

نجات مادر باردار با بالگرد اورژانس هوایی بیرجند

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از نجات مادر 
 باردار با بالگرد اورژانس هوایی خبر داد. دکتر دلخروشان،مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
دو  طی  بیرجند  هوایی  اورژانس  بالگرد   : گفت  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی   
اولین  در   : افزود  کرد.وی  امدادرسانی  نارس  نوزاد  یک  و  قلو  باردار ۲  مادر  به  مأموریت 
مأموریت بالگرد اورژانس هوایی جهت امدادرسانی به مادر ۲۶ ساله با بارداری ۲ قلویی به 
سمت درمانگاه آرین شهر پرواز کرد و مادر باردار به همراه اقدامات درمانی به بیمارستان ولی 
عصر )عج( بیرجند اعزام کرد و خوشبختانه نوزادان دوقلو با موفقیت در زایشگاه به دنیا آمدند 
و وضعیت آن ها نیز مناسب است. مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خراسان 
جنوبی گفت : در دومین مأموریت بالگرد اورژانس هوایی بیرجند به سمت نهبندان به پرواز 
در آمد و نوزاد نارس را با شکایت دیسترس تنفسی به بیمارستان ولی عصر)عج( اعزام کرد.

از مردم، برای مردم، توسط خود 
مردم دست های کوچک کودکانی که 

 از موهبت پدر محرومند و دل های
خسته نیازمندانی که از شدت نجابت 
هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر 

روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و 
پربرکت شماست. تعداد خانواده های 
تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 
1390 خانواده روستایی، 163 نفر 

 یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 

 0109831823009
شماره کارت مجازی: 
6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن 
همراه: # 4518*8877*  

 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8( -  داخل صحن مسجد 

جواد االئمه )ع(  
 32313472  - 09151631855 

056- طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع(  بیرجند
15% تخفیف ویژه فروش مبلمان و سرویس خواب

فروشگـاه هـای مجـاز ایـن طـرح:
1 - مبل پاسارگاد، معلم 2 -  مبل نارمنجی ، بهشتی 3 - مبل ترنج ، معلم 4 - مبل قیمت شکن ، 
غفاری 5 - مبل ایران ، صیادشیرازی 6 - مبل کیان ، محالتی 7 - سرویس خواب  سریر، محالتی 
8 - مبل سریر، توحید 9 - مبل قائم ، توحید 10- مبل تهران مد ، توحید  11- مبل ماهان ، توحید 
12-  مبل یافت آباد ،  توحید  13- مبل جاوید ، انقالب 14- مبل آذین ، بیست متری  سوم شرقی  
 15- مبل سوفا ، منتظری 16- مبل جهان نما ، معصومیه روبروی آتش نشانی 17- مبل خراشادی ،
مطهری 18- مبل دیزاین ، توحید 19- مبل آرنیکا ، توحید 20 - مبل تیامات ، توحید  21 - مبل 
کالسیک تهران ، توحید 22 - مبل شیخ زاده، معلم 23 - مبل تولیکا ، غفاری 24 - مبل افرا، 

منتظری 25 - مبل آبنوس ، منتظری 26 - مبل هامون، صیادشیرازی

اولین جشنواره 
فروش ویژه مبلمان

 در استان خراسان جنوبی

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام   

 تلفن: 32222134
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

سینمـا فردوسـی
       خانه دختر                 خالتور                                 

1016:3018:3020:30شروع سانس

زرد

دالیــــا پروتئیـــن

آدرس: بازار روز پاسداران     32442876 - 09353315656    بهـروش

* سردست برزیلی             کیلویی 23700 ت
* ران برزیلی                          کیلویی 25300 ت 
* مغز ران برزیلی                کیلویی 25800 ت
* سفید ران برزیلی           کیلویی 26900 ت
* چرخ کرده منجمد         کیلویی ۱۴800 ت
* قلوه گاه گوسفندی        کیلویی 22800 ت
* شنیسل منجمد           کیلویی ۱۱700 ت
* پاچین منجمد                  کیلویی 8500 ت
* ماهی تیالپیال s               کیلویی ۱5500ت
* ماهی تیالپیال m              کیلویی ۱6000 ت
* استیک شیر خالدار        کیلویی ۱9700 ت
*همبرگر 60 درصد شوکا         بسته ای 6600 ت
*همبرگر 30 درصد شوکا      بسته ای ۴۱50 ت
* استیک ظرفی شوکا      کیلویی ۱۴900 ت
* کباب لقمه 3 تیکه شوکا         کیلویی 6600 ت
* سویا برگر شوکا              کیلویی 3۱00 ت
* سوسیس آلمانی ۱         کیلویی  3700 ت
* سوسیس آلمانی 2          کیلویی 3۱00 ت
* کوکتل 55 درصد             کیلویی5300 ت
* کوکتل 70 درصد             کیلویی 8300 ت

*کالباس مارتادال۴0درصد       کیلویی ۴950 ت
* کالباس مرغ 55 درصد     کیلویی ۱0500 ت
* هات داگ 55 درصد       کیلویی6900 ت
* هات داگ 70 درصد        کیلویی8600 ت
* پنیر پیتزا 95 95          کیلویی ۱3200 ت
* پنیر پیتزا پروسس       کیلویی ۱2200 ت
*همبرگر 30 درصد شهراد      بسته ای2500 ت
*همبرگر60 درصد شهراد       بسته ای ۴500 ت
* استیک 70 درصد  شهراد     بسته ای 9900 ت
*کباب لقمه70درصدشهراد       بسته ای 3500 ت
* استیک پاک جم         بسته ای ۱0500 ت
* همبرگر60 درصدپاک جم    بسته ای 8000 ت
* همبرگر30 درصدپاک جم     بسته ای5800 ت
* خیارشور نول               دبه ای ۱۱500 ت
* خیارشور یک                  دبه ای 9500 ت
* خیار شور ویژه                   دبه ای 22500 ت
* برنج پاکستانی سحر              6۴500 ت
* برنج پاکستانی عود             66500 ت

قیمت ماهی ها به صورت کارتنی می باشد
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در کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مطرح شد: 

خراسان جنوبی به دنبال
سند توسعه سالمت 

صویاتا-  کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان 
روز گذشته به منظور بررسی  روند برخی بیماری 
سیاسی  معاون  حضور  با  استان  در  شاخص  های 
استاندار تشکیل شد وارایه راهکارهایی برای  تدوین 
سند توسعه سالمت استان از مهمترین مبحث های 
این کارگروه بود. رئیس دبیرخانه کارگروه سالمت 
و امنیت غذایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه 
برنامه جامع سند توسعه سالمت استان تدوین می 
شود، گفت: در این سند به دنبال جلب حمایت همه 
افزود: همه  آبادی  جانبه هستیم.محمدرضا حاجی 
استان های کشور در مدت مشخص باید این برنامه 
را  تدوین کنند که در این راستا خراسان جنوبی با 
اقداماتی که تاکنون انجام داده  در سطح کشور رتبه 
سوم را کسب کرده است.رئیس دبیرخانه کارگروه 
تاکید  با  امنیت غذایی خراسان جنوبی  و  سالمت 
بر اینکه این تهیه این سند همکاری تمام دستگاه 
های اجرایی را می طلبد ، گفت: ما در این سند به 
دنبال جلب حمایت همه جانبه هستیم.حاجی آبادی 
ادامه داد: نبود یک برنامه جامع در حوزه سالمت 
انجام  آن  جمله  از  که  است  همراه  مشکالتی  با 
سطح  شناسایی  عدم  موازی،  صورت  به  کارهای 
سالمت جامعه مورد نظر در قبل از شروع برنامه و 
در نتیجه عدم توانایی سنجش تغییرات ایجاده شده 
در سطح سالمت و عدم شناسایی و اولویت بندی 
حوزه های دارای ضرورت و اختصاص دادن زمان و 
بودجه مناسب است.معاون سیاسی استاندار نیز  در 
این کارگروه با تاکید بر اینکه مدیران با نگاهی کالن 
و ملی به دنبال توسعه و رفع مشکالت مردم باشند 
گفت: بخش اعظمی از مشکل های جامعه امروز به 
طرز نگاه ما به مسائل در بخش های مختلف بر می 
گردد و تا این نگاه و اقدام ها در مسیر اصلی قرار 
نگیرند، مثمرثمر نخواهیم بود.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند نیز  از احداث دو مرکز بهداشتی و 
زلزله زده غرب کشور خبر داد  درمانی در مناطق 
نیز به همراه 10  گفت:  چهار دستگاه آمبوالنس 
نفر از پرسنل اورژانس استان به مناطق زلزله زده 
کرمانشاه در همان ساعات اولیه پس از وقوع زلزله 
اعزام شدند. دکتر قائمی همچنین از افتتاح دو بخش 
جدید در بیمارستان سرایان خبر داد و گفت: امروز) 
پنجشنبه(  مراسم افتتاح دو بخش سی سی یو و قلب 
این بیمارستان برگزار می شود.  معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند نیز از راه اندازی کلینیک پیشگیری 
از بیماری های قلبی و عروقی و بازتوانی قلب در 
بیمارستان رازی بیرجند خبر دادطوبی کاظمی  از 

انجام  یکهزار جراحی قلب باز در استان خبر داد.

باغات و اراضی کشاورزی استان با اولویت 
حاصلخیزی خاک بهسازی می شود

خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - ایرنا 
اختصاص  با  شود  می  بینی  پیش  گفت:  جنوبی 
منابع توسعه روستایی و عشایری که به زودی ابالغ 
می شود بحث بهسازی باغات و اراضی زراعی با 
محوریت حاصلخیزی خاک در دستور کار قرار گیرد.
هاشم ولی پور مطلق به مناسبت هفته خاک  افزود: 
شیوه های مختلف کشاورزی حفاظتی یکی از روش 
های توجه به غنی سازی و تولید خاک آلی است که 
شیوه های متعددی از جمله کشاورزی توام یا کود 
سبز نیز دارد.وی گفت: در استان سالهاست همواره 
طرح های متعدد و ابتکارات زیادی توسط بخش 
خصوصی، دولتی، محققان بخش کشاورزان و غیره 
ارایه و پیشنهاد داده شد که با کمک های تسهیالتی، 
دولتی و مشارکت های مردم بتوانیم نقش حفاظتی 
در حفظ و صیانت خاک داشته باشیمولی پور مطلق 
ضوابط  با  باید  طرح  این  چارچوب  کرد:  اظهار 
تسهیالتی هماهنگ شده و مذاکرات الزم با بانک 
نیز باید انجام شود تا کشاورزان از آن بهره مند شوند 
چراکه تاثیر بسیار جدی بر باال رفتن سرعت کار 
در  زمینه  این  در  کرد:  یادآور  گذاشت.وی  خواهد 
سطح کشور 15 هزار میلیارد تومان تسهیالت در 
بخش منابع توسعه روستایی و عشایری و 20 هزار 
میلیارد تومان از محل منابع اشتغال فراگیر نیز ابالغ 
شده است.وی ادامه داد: سهم خراسان جنوبی از 15 
هزار میلیارد تومان 460 میلیارد تومان ) 2.81 صدم 
درصد( بوده که 45 درصد سهم استان نیز مربوط 
به بخش کشاورزی است که پیش بینی می شود 
200 میلیارد تومان در حوزه جهاد جذب شود.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه جشنواره گل 
نرگس به صورت استانی 2۷ آذر در خوسف برگزار 
به  خشک  زعفران  کیلوگرم  گفت:100  می شود، 

صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

»مهاجرت روستاییان« دلیل افزایش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

مهلت ارسال به جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های خراسان جنوبی تمدید شد
دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از تمدید مهلت ارسال به جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های خراسان جنوبی تا 1 دی ماه سالجاری خبر داد.
محبی، با اعالم این خبر گفت:این جشنواره با هدف تولید آثار مطابق با شعار سال، کمک به افزایش کیفی آثار منتشر شده در رسانه های محلی استان برگزار می شود. وی 
ادامه داد: متقاضیان می توانند حداکثر در دو رشته و در هر رشته الزاما با سه اثر در جشنواره شرکت کنند و فاصله زمانی آثار تولیدی نیز اول خردادماه ۹5 تا 20 آذرماه ۹6 است.
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تا دو ماه آینده در بیرجند ؛

چراغ اولین صنعت تولید 

ماشین آالت کاشی و سرامیک 

کشور روشن می شود 

برزجی- بهمن ماه سال گذشته خبر راه اندازی اولین 
خط تولید ماشین آالت کاشی و سرامیک در منطقه 
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از زبان رئیس این 
اکنون  منطقه در رسانه های استان منتشر شد و 
بعد از گذشته کمتر از یک سال معاون منطقه ویژه 
خط  این  اندازی  راه  از  جنوبی  خراسان  اقتصادی 
تولید تا دو ماه آینده خبر داد. زارعی در گفتگوی 
اختصاصی با خبرنگار آوا اظهار کرد: برای این صنعت 
گذاران  سرمایه  توسط  مشترکی  گذاری  سرمایه 
چینی ، ایتالیایی  و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
انجام گرفته که هم اکنون سوله آن با 5300 متر 
مربع زیربنا آماده بهره برداری است و پس از اینکه 
دستگاه های مربوطه توسط سرمایه گذار چینی وارد 
شد به طور کامل آغاز به کار خواهد کرد. وی  زمان 
تقریبی شروع این صنعت را در منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی را دو ماه آینده عنوان کرد و گفت: 
راه اندازی این صنعت موجب اشتغالزایی 115 نفر 
خواهد شد. معاون منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی  خاطر نشان کرد: البته 25 نفر به صورت 
از چین صرفا جهت آموزش به بیرجند آمده و پس 
از اینکه دوره آموزشی 6 ماهه آنها به اتمام برسد 
کار را به نیروی های بومی واگذار خواهند کرد. وی 
مهمترین مشکل موجود برای این سرمایه گذاری 
افزود:  و  دانست  الزم  های  زیرساخت  تامین  را 
مهمترین بحث تامین برق است که البته استانداری 

پیگیری رفع این مشکل است.  

از مشاغل خانگی در حوزه های
فرهنگی و هنری حمایت می شود

دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: هنرمندان خراسان جنوبی در 
راستای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
در حوزه های فرهنگی و هنری حمایت می شوند.

محبی در جلسه برنامه ریزی مشاغل فرهنگ و هنر 
با اعالم این خبرگفت:هنرمندان خراسان جنوبی در 
راستای طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
و پیرو شعار سال از سوی مقام معظم رهبری در 
حوزه های فرهنگی و هنری حمایت می شوند.وی 
موسیقی،  تجسمی،  هنرهای  داد:متقاضیان  ادامه 
 it نمایشی، سینمایی، فرهنگی و مطبوعاتی و حوزه
خراسان جنوبی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
به  خانگی  مشاغل  از  حمایت  و  ساماندهی  ستاد 
www.mashaghelkhanegi.ir.آدرس

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

همایش “سرمایه گذاری،تولید
 و اشتغال استان” برگزار مي گردد

غالمی-این هماش به منظور معرفي ظرفیت ها 
و توانمندي هاي استان خراسان جنوبي،سه شنبه 
آینده همزمان با 14آذرماه در محل سالن اجتماعات 

استانداري برگزار خواهدشد.

مانور اطفای حریق
در کارخانه کویرتایر برگزار شد

آتش نشانی  و  بهداشت  ایمنی،  واحد  تسنیم-مدیر 
شرکت کویرتایر از برگزاری مانور اطفای حریق در 
راستای افزایش توان عملیاتی پرسنل آتش نشانی و 

سنجش میزان کارایی تجهیزات و وسایل اطفای 
حریق در کارخانه کویرتایر خبر داد. اربابی در مراسم 
اجرای  مانور اطفاء حریق که در راستای افزایش 
توان عملیاتی پرسنل آتش نشانی و سنجش میزان 
کارایی تجهیزات و وسایل اطفاء حریق در کارخانه 
کویرتایر برگزار شد اظهار داشت: این مانور حریق 
ایجاد شده شبیه سازی از انبار محصول بوده و توان 

پرسنل برای اطفاء حریق در ارتفاع سنجیده شد.

آبنماهای محور روم - سرایان
 به پل تبدیل می شود

تسنیم-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
قاین گفت: 2 آبنما در محور سه راهی روم به سرایان 
در حوالی شهرک هاشمیه به پل تبدیل می شود. 
صادقی اظهار کرد: مدت زمان اجرای عملیات تبدیل 
2 آبنما به پل در محور سه راهی روم به سرایان به 
مدت 45 روز است و از تاریخ یکم آبان ماه آغاز و  تا 

15 آذر به اتمام خواهد رسید.

124 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال
 به نهبندان اختصاص یافت

ایرنا - رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهبندان 
گفت: 124 میلیارد ریال تسهیالت برای طرح های 
اشتغال نهبندان شهرستان اختصاص یافته است و 
متقاضیان از یارانه هفت درصدی بهره مند می شوند.

اخبار کوتاه

بیرجند  در  فاسد  منجمد  مرغ  شینسل  تن   2*
معدوم شد.

*نوزدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان 
با سراسر کشور امروز در 2 هزار و 400 آموزشگاه 

خراسان جنوبی برگزار شد.
همت  با  درح  در  عشایری  مدرسه  *کتابخانه 

خیران راه اندازی شد
*با بهره بردای از 7 و نیم کیلومتر راه روستایی 
قطار گز به کندر ترافیک محلی در محور بیرجند 

- قاین کاهش یافت.
*4 میلیارد تومان درآمد با برداشت گل های نرگس 
شود. می  خوسف  شهرستان  کشاورزان  نصیب 
*فروشگاه دائمی سوغات محلی و صنایع دستی 
بشرویه با کمک صندوق حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی ای شهرستان گشایش یافت.
*192 اثر از 70 هنرمند خراسان جنوبی به سومین 

جشنواره شعر طنز استان ارسال شد.

آنچه در اولین جلسه شورای اسالمی شهرستان بیرجند گذشت:

برای ساخت مدرسه زمین بزرگ می خواهیم 
برزجی- اولین جلسه شورای اسالمی شهرستان 
های  درخواست  بررسی  محوریت  با  بیرجند 
آموزش و پرورش روز گذشته با حضور 4 نفر از 
اعضای شورای شهر بیرجند و نمایندگان اداره 
آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و شهرداری 
بیرجند برگزار شد.  از مهمترین موضوعات مورد 
بحث این شورا ، درخواست آموزش و پرورش 
برای تغییر کاربری قسمتی از  فضای برخی 

مدارس از آموزشی به تجاری بود. 

گروگانگیری شهرداری
از آموزش و پرورش 

و  آموزش  اداره  حقوقی  مسئول  که  آنطور 
طبق  کرد  مطرح  بیرجند  شهرستان  پرورش 
برخی  پرورش  و  آموزش  دستورالعمل وزارت 
فضاهای  آموزشی که زیربنا زیادتری از سرانه 
دانش آموزان  دارند و در موقعیت شهری خوبی 
واقع شده اند مشروط به اینکه به منافع آموزش 
و پرورش نیز لطمه ای وارد نکند شناسایی شده 
و برای تغییر کاربری مقداری از آن به تجاری 
انتخاب شوند  . مشاور حقوقی شهرداری نیز با 
بیان اینکه از ۷ مدرسه که برای این منظور 
معرفی شده اند فقط 2 مدرسه قابلیت بحث 
دارد گفت: 5 مدرسه دیگر در مسیر تعریض 
آن  تعریض  وضع  ابتدا  باید  که  گرفته  قرار 
مشخص شود. اسالمی از وجود دو توافق نامه 
بین آموزش و پرورش و بنیاد مستضعفان برای 
واگذاری زمین در سالهای 8۹ و ۹0 خبر داد و 
گفت: بعد از این واگذاری ها حق شهرداری 
پرداخت نشده که باید قبل از درخواست تغییر 
کاربری ها این اراضی نیز تعیین تکلیف شوند. 

 می خواهیم فشار مالی که روی
دانش آموزان است کم شود

بیرجند  شهرستان  شهر  شورای  عضو  میری 
نیز با این دیدگاه که ترکیب کاربری ها نباید 
با ضوابط طرح تفصیلی شهر بیرجند منافات 
فضاهای  تلفیق  به  حتی  گفت:  باشد  داشته 
مذهبی با تجاری نیز جای ایراد وجود دارد لذا 
باید پیش از توافق همه جوانب و آسیب های 
این طرح بررسی شود. در پاسخ به این صحبت 
ضیائی رئیس آموزش و پرورش بیرجند با این 
تعبیر که نمی خواهیم با شهرداری معامله کنیم 
اظهار کرد: تا چند سال آینده همه مسئوالن 
کار  این  اگر  اما  شوند  می  بازنشست  فعلی 
انجام شود برای آیندگان ماندگار خواهد بود. 
اینکه تاکنون آموزش و پرورش  بیان  با  وی 
از همه چشم ها مغفول مانده یاد آور شد: نگاه 
این کار  با  اما می خواهیم  ما تجاری نیست 
فشار مالی که االن روی دانش آموزان و اولیاء 

انهاست را کم کنیم. 

حقوق دانش آموزان در تجاری سازی 
مدارس محفوظ است 

و  آموزش  اداره  حقوقی  مسئول  امجد 
مقداری  کرد:  اظهار  نیز  بیرجند  پرورش 
نظر  مد  مدارس  شدن  تجاری  برای  که 
برای  که  شده  انتخاب  طوری  گرفته  قرار 
 ترافیک و عبور و مرور خللی وارد نمی کند.

کنیم  می  تالش  شد:  آور  یاد  وی 
های  بحث  قانون  این  اجرای  با   که 
حقوقی برای دانش آموزان ایجاد نشود یا به 
حداقل برسد. در این خصوص مجدد میری 
عضو شورای شهرستان بیرجند  عنوان کرد: 

ما همیشه به سایر ارگان ها نیز ایراد گرفته ایم 
که به هیچ عنوان نباید کاربری آموزشی یک 
مجموعه حذف گردد و در صورتی که اینجا 
تصمیم غیر کارشناسی گرفته شود حتما در 
کمیسیون ماده 5 روی مالک های آموزشی 
شدیدا عکس العمل شدید نشان می دهیم. 

فکر تجاری شدن، یعنی
بحرانی  پرورش  و  آموزش  اوضاع 

است
موهبتی دیگر عضو شورای شهرستان بیرجند 
را  پرورش  و  آموزش  ما  اینکه  بیان  با  نیز 
نشان  دانیم خاطر  خانواده خود می  از  عضو 
کرد: اینکه در زمان حاضر این ارگان به فکر 
یعنی  افتاده  خود  فضاهای  سازی  تجاری 
نباید  این موضوع  اما  است   بحرانی  شرایط 
به محل تفریح و فضای سبزی که مورد نیاز 
دانش آموزان است لطمه ای وارد کند. وی در 
آموزش  مسئوالن  نظر  مد  قانون  از  تعبیری 
کارشناسی  روی طرح  باید  گفت:  پرورش  و 
ماده 5  کمیسیون  در  و  انجام شود  بیشتری 

دفاع قوی از این مصوبه داشته باشید. 

ایجاد مرکز تجاری در کنار
مرکز آموزشی تبعات اجتماعی دارد

یزدانشناس عضو دیگر شورای شهر شهرستان 
و  آموزشی  مسئوالن  به  خطاب  نیز  بیرجند 
پرورشی حاضر در جلسه گفت : از قانون ارایه 
شده شما استنباط تجاری سازی نمی شود بلکه 
برای باالبردن بهره وری و کیفیت آموزش و 
پرورش این ظرفیت قانونی ایجاد شده و اگر 
مدارس تحت الشعاع مرکز تجاری قرار گیرد 
بروز  موجب  شده  ایجاد  ازدحام  و  شلوغی 
مشکل برای دانش آموزان خواهد شد. وی با 
بیان اینکه ایجاد مرکز تجاری در کنار مرکز 

آموزشی تبعات اجتماعی دارد اظهار کرد: باید 
به صورت تخصصی روی این قضیه کار شود. 

اختالط دو کاربری که با هم سنخیتی 
ندارد  از لحاظ قانونی مشکل دارد

میری نیز در تکمیل سخنان یزدانشناس اضافه 
کرد: بهتر است شهرداری به جای اختالط دو 
کاربری ، امالک مازاد مثل آزمایشگاه جابربن 
حیان که در موقعیت خوبی هستند را تجاری 
کرده و از آن کسب درآمد کند. البته در این 
خاطر  نیز  و شهرسازی  راه  نماینده  خصوص 
با هم  نشان کرد که اختالط دو کاربری که 
سنخیتی ندارند نیز از لحاظ قانونی مشکل دارد 

و در کمیسیون ماده 5 نیز رد خواهد شد . 

به روی  فرصت  بگذرد تمام درهای 
آموزش و پرورش بسته خواهد شد 

نماینده حقوقی اداره آموزش و پرورش بیرجند  
با این توضیح که جدا کردن 200 متر فضای 
تجاری از زمین هایی با متراژ باال هیچ خللی 
هیچگاه  افزود:  کند  نمی  ایجاد  آموزش  در 
کم  آموزشی  فضای  که  جدید  مدارس  برای 

کرد.وی  نخواهیم  تقاضای  همچنین  است 
هدف اصلی از تجاری شدن برخی از فضاهای 
آموزشی را ایجاد درآمد پایدار برای آموزش و 
اگر فرصت سه  پرورش عنوان کرد و گفت: 
ماهه که تا پایان سال وجود دارد بگذرد تمام 
درها به روی آموزش و پرورش برای استفاده از 

این فرصت بسته خواهد شد.  

آموزش و پرورش توان پرداخت
 رقم های نجومی برای
آسفالت شکافی ندارد 

آموزش  حقوقی  مسئوالن  از  دیگر  یکی 

در  شهرداری  از  ای  نامه  به  نیز  پرورش  و 
خصوص پرداخت هزینه آسفالت شکافی اشاره 
کرد و گفت: فیش هایی نجومی از شهرداری 
طور  به  کنیم  می  دریافت  منظور  این  برای 
مثال برای 30 سانت آسفالت 8 میلیون تومان 
برای  ها  رقم  این  پرداخت  که  شده  مطالبه 
در  وی  ندارد.  جایگاهی  پرورش  و  آموزش 
خصوص واگذاری زمین آموزشی در برخی از 
نقاط شهر از جمله مهرشهر نیز گفت: با توجه 
به اینکه نیاز آموزش و پرورش به فضاهای 
زمان  گذر  در  مقاطع مختلف  برای  آموزشی 
 متغیر است لذا راه و شهرسازی در واگذاری ها

که  چرا  بگیرد  نادیده  را  مقاطع  تغییر  باید 
برای  را  فضایی  حال  زمان  در  است  ممکن 
اما در مقطع دیگر  نیاز داشته باشیم  ابتدایی 

برای دبیرستان مورد نیاز باشد. 

اوضاع شهرداری
از آموزش و پرورش بدتر است

خانزاد معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند  
نیز در پاسخ به این درخواست ها با اشاره به 
خودگردان بودن شهرداری عنوان کرد که اگر 

آموزش و پرورش فقط برای محصیل کار می 
کند طرف حساب شهرداری همه مردم شهر 
از محصل و غیر محصل است لذا اوضاع ما 
بدتر است .وی یاد آور شد: برای تجاری شدن 
باید بررسی شود که در  نیز  فضای آموزشی 
بحث تعریض تهاتر انجام شود و پس از اینکه 
 پای حساب و کتاب بنشینیم در مکان هایی

و  آموزش  دارد  وجود  تعریض  به  نیاز  که 
نماینده  البته  که  کند.  نشینی  عقب  پرورش 
عقب  هرگونه  برای  نیز  پرورش  و  آموزش 
آمادگی کرد. در جمع  تهاتر اعالم  نشینی و 
بندی این جلسه نیز دکتر محمودی راد عضو 
تمام  کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  شورای 
دغدغه های نظرات و برداشت های شخصی 
مطرح شد اما پیشنهاد می شود که این طرح با 
مشاوره و کارشناسی بیشتر به کمیسیون ماده 
5 برود و در آنجا به تصویب برسد. درخواست 
دیگر آموزش و پرورش از شهرداری مساعدت 
در بحث تامین قیر رایگان بود و اینکه برای 
 6 هر  عوارض  از  پرورش   و  آموزش  سهم 
ماه  پرداخت شود. که در این این دو مورد نیز 

توافقات الزم انجام گردید.
حاشیه ها: نماینده راه و شهرسازی با لحن 
و  آموزش  مسئوالن  به  مندی خطاب  گالیه 
پرورش گفت: شما چند روز پیش در شورای 
آموزش و پرورش عنوان کرده اید که در بیرجند 
زمین آموزشی نیست این حرف شما در یکی از 
روزنامه ها نیز منتشر شده ! کجا زمین خواسته 
اید که به شما نداده ایم؟ وی نقشه های شهری 
را نشان جمع داد و گفت: اینها همه لکه های 
آموزشی  است که روی این نقشه ها وجود دارد 
چرا گفته اید که زمین در شهر بیرجند نیست. 
اراضی   246 پالک  و  پادگان،  اراضی  وی 
موسوی را از جمله این اراضی آموزشی قابل 
واگذاری عنوان کرد و افزود: لطفا این حرفها را 
نزنید که بعدا برای ما داستان درست می شود. 
رئیس آموزش و پرورش شهرستان بیرجند نیز 
در این جلسه برای قانع کردن اعضا به منظور 
تصویب خواسته خود مدام گوشزد می کرد که 
از سر لطف   باید نگاه  به آموزش و پرورش 
و احسان باشد. ضیائی از تالشهایی که برای 
جذب خیر در بحث ساخت مدارس انجام گرفته 
سخن گفت و خاطر نشان کرد: قطعاتی که 
به عنوان زمین آموزشی در شهر به خصوص 
مهر شهر وجود دارد مورد اقبال خیران مدرسه 
ساز نیست چون یا جانمایی درستی ندارند یا 
ساخت  مناسب  که  است  کوچکی  قطعات 
مدرسه حداقل 6 کالسه نیست. وی تاکید کرد 
که برای ساخت مدرسه زمین های بزرگ و 

موقعیت دار خوب شهر را می خواهیم.
)Ava.news11@gmail.com(

خیزش آموزش و پرورش برای تجاری شدن برخی مدارس

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی عنوان کرد

کاری- دبیرکل مجمع مجالس آسیایی عنوان 
کرد: حفاظت از میراث مستند و فراهم شدن 
دسترسی جهانی  به آنها از هداف کمیته ملی 
نشست  دیروز  صبح  است.  جهانی  حافظه 
و  اسالمی  ایران  مکتوب  میراث  تخصصی 
نسخ  مرمت  کارگاه  با  همراه  جهانی  حافظه 
فرهنگی،  میراث  مدیرکل  حضور  با  خطی 
پژوهشگر  آسیایی،  مجمع  دبیرکل  مجیدی؛ 
عمارت  در  بیرجندی  علیزاده  زهرا  استانی 
میراث  شد.مدیرکل  برگزار  آباد  رحیم  باغ  و 
در  جنوبی  خراسان  گردشگری  و  فرهنگی 
میراث  اهمیت  کرد:  عنوان  نشست  این 
پژوهشگران   و  قلم  اهل  همه  بر  مکتوب 
روشن است زیرا که توجه به اسناد و مدارک 
است.  گذشتگان  به  توجه  نشانگر  تاریخی 
بارها  فرصت  ها  ملت  شد:  یادآور  رمضانی 
تجربه  کردن را ندارند و مردمی که در قله  
اندیشه می درخشند از تجربه دیگران استفاده 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کنند.مدیرکل  می 
یادآور  خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی 
شد: تاریخ مکتوب غنی داریم ولی متأسفانه 
آن  نشانه  که  شده  بی توجهی  آن  به  نسبت 
ما  مکتوب  اسناد  از  بسیاری  که  بوده  این 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  جهانی  ملل   در 

وضع اسناد مکتوب و تاریخی استان 
نامطلوب است

رمضانی مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی 
تاریخی  و  مکتوب  اسناد  گردشگری وضع  و 

استان را نامطلوب دانست و افزود: موقوفات و 
آموزش و پرورش استان اسناد مکتوب تاریخی 
گاه   و  نشده  گردآوری  که  دارند  گران بهایی 

خاک می خورد.  وی ادامه داد: اسناد و مدارک 
تاریخی فراوانی در خراسان جنوبی وجود دارد 
ولی متأسفانه بسیار به صورت پراکنده، غیرفنی 
می شود.مدیرکل  نگهداری  اصولی  غیر  و 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ارتباط  برقراری  کرد:  اضافه  خراسان جنوبی 
و  فرهنگی  مراکز  با  استان  فرهنگی  میراث 
کتابخانه مجلس این امید را ایجاد می کنم که 
با بهره گیری از آموزش ها بتوانیم وضعیت اسناد 
تاریخی استان را از وضع پرمخاطره ای که دارند 

به وضع مطلوب برسانیم.

حفظ فرهنگ ملی نیازمند استفاده
از تجارب نیاکان و گذشتگان است

نشست  در  آسیایی   مجالس  دبیرکل مجمع 

و  اسالمی  ایران  مکتوب،  میراث  تخصصی 
حافظه  در این نشست با بیان اینکه  این کمیته 
با همکاری، صدا و سیما، کتابخانه دنشگاه ملی، 
سازمان اسناد ملی کتابخانه ها و موزه استان 
قدس تشکیل شده افزود: حفظ فرهنگ ملی 
نیازمند استفاده از تجارب نیاکان و گذشتگان 
است. مجیدی تاکید کرد: عمر کاغذ محدود 
بوده و باید قبل از نابودی نیز از آن استفاده کرد 
افزود: این اسناد باید از صندوقچه ها در آمده و  
اگر موزه ای برای آن تشکیل شود  تا صاحبان 
اثر بتوانند به طور مستمر از این آثار بازدید کنند.

بانک اطالعات میراث 
مستند تشکیل شود

دبیرکل مجمع مجالس آسیایی خواستار تشکیل 

بانک اطالعات میراث مستند شد و افزود: این 
بانک باید توسط دانشگاه ها تهیه شود.مجیدی 
ادامه داد:  میراث مستند به همه جهان تعلق 
دارد  و  قابلیت تایپ و تکثیر داشته و متشکل از 
عالئم است. وی با بیان اینکه تاکنون آثار ملی 
زیادی در حافظه جهانی ثبت شده است، گفت: 
خراسان جنوبی باید آثار خود را ابتدا ثبت ملی 
و ثبت منطقه ای آسیا و سپس در آثار جهانی 
به ثبت برساند.دبیرکل مجمع مجالس آسیایی  
انتقاد کرد از اینکه  میراث مکتوب نشان دهنده 
تاریخ غنی منطقه است اما  در خراسان جنوبی 

رویکرد بین المللی وجود ندارد.دبیرکل مجمع 
مجالس آسیایی عنوان کرد: حفاظت از میراث 
مستند و فراهم شدن دسترسی جهانی  به آنها 
از اهداف کمیته ملی حافظه جهانی است. وی 
برای  گذشته  سالهای   طی  کرد  خاطرنشان 
تشکیل ستاد معرفی توانمندی های خراسان 
جنوبی تاکید کردیم اما این ستاد تشکیل نشده 
و  مکتوب  میراث  کرد:  تاکید  است.مجیدی 
استان تاریخی سرمایه هایی بی بدیل بوده که 

باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرند.

میراث  مکتوب نشانگر 
هویت ملی ماست 

استاد دانشگاه و  پژوهشگر هم استانی  در این 
نشانگر  مکتوب  میراث   کرد:  اظهار  نشست 
هویت ملی ماست .زهرا علیزاده بیرجندی  با 
بیان اینکه همه باید دغدغه زنده کردن نسخ 
خطی و میراث مکتوب را داشته باشیم؛  ابراز 
تاسف از این که دارای شخصیت های بزرگ 
بوده که  ما  در جفرافیای سیاسی  مفاخری  و 
تاکید کرد: میراث  اند.وی  االن مصادره شده 
اهمیت  بسیار  آنها  کردن  زنده  و  گذشتگان 
اروپا  در  حتی  خاوران  خطی  نسخ  االن  دارد 
و دانشگاه منچسر تدریس می شود. علیزاده 
بیرجندی با بیان اینکه در نسخ خطی باد محتوا 
مورد توجه قرار بگیرد افزود: الزم است نسخ 
خطی را از روی نسخه اصلی مولف یا نسخه 

که مورد تایید مولف است تصحیح کنیم.
)Ava.news12@gmail.com(

ضرورت تشکیل موزه میراث مستند در خراسان جنوبی

عکس:برزجی

عکس:کاری
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 رسول خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :

أَحبُّ األعماِل إلَی ا... ُسرورٌ )الذي( تُدِخلُهُ َعلَی الُمؤمِِن، تَطُردُ َعنهُ َجوَعتَهُ أو تَكِشُف َعنهُ ُکربَتَُه

محبوبترین کارها در پیشگاه خدا، شادیی است که به مؤمن رسانی، گرسنگي اش را

 بر طرف سازی یا اندوهش را بزدایی.     )کافي : 2 / 191 / 11(

آفتاب يزد: واعظي بدل
 رحیم مشايي است!

از كمرنگ شدن نقش جهانگيري در  يزد  آفتاب 
اول  معاون  جهانگيري  »سفر  مي نويسد:  دولت 
توجه  قابل  منظر  اين  از  بوليوي  به  رئيس جمهور 
تقريبًا  قرار گرفت كه  رسانه هاي مجازي  فعاالن 
و  نيافت  او حضور  بدرقه  براي  مقام رسمي  هيچ 
رئيس  معيت  در  فقط  و  تنها  تقريباً  جهانگيري 
دفترش عازم بوليوي شد. اين شايد يكي از دهها 
موردي است كه خبر از كمرنگ شدن عمدي نقش 
جهانگيري در دولت دوازدهم مي دهد...« و »كم 
كم اين نگراني ايجاد مي شود كه شايد واعظي با 
و  نقش  بقايي مي كوشد  و  مشايي  از  الگوبرداري 
حضوري فراتر از يك رئيس دفتر برعهده بگيرد.«

مجلس بايد کاری کند که شورای نگهبان 
نتواند بدون ادله کافی رد صالحیت کند

در  ملت،  خانه  با  گفت وگو  در  مطهری  علی 
اظهار  سياسی،  رجل  معيارهای  تعيين  خصوص 
نيز  مجلس  را  سياسی  رجل  معيارهای  كرد: 
می تواند تعيين كند و لزوما اين موضوع محدود به 
اختيارات شورای نگهبان نيست و اين می تواند جزو 
رياست  انتخابات  قانون  اصالح  در  و  باشد  قانون 
جمهوری، مجلس نيز می تواند به اين موضوع ورود 
كند. نايب رئيس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
بهتر اين است كه خود مجلس شورای اسالمی اين 
كار را انجام دهد و معيارهای مشخصی را تعيين 
كند تا شورای نگهبان نيز نتواند بدون ادله كافی 

افراد را رد صالحيت كند.

کنايه هاشمی به بقايی: اگر دادگاه 
شما را خواست می توانید در حرم 

عبدالعظیم بست بنشینید

محسن هاشمی رئيس شورای شهر تهران در پنجاه 
و نهمين اجالس مشورتی رؤسای شورای اسالمی 
شهر تهران در پاسخ به سؤال اكبری رئيس شورای 
شهر ياسوج مبنی بر اينكه اعضای شورا از سوی 
را  دادگاه شما  اگر  احضار می شوند، گفت:  دادگاه 
حرم  در  بست نشينی  روش  از  می توانيد  خواست، 

مطهر عبدالعظيم استفاده كنيد.

الريجانی احساس می کند که با حمايت 
اصولگرايان نمی تواند رئیس جمهور شود

بر  تاكيد  با  طلب  اصالح  فعال  جالل جاللی زاده 
برای  را  الزم  پايگاه  و  رای  اصولگرايان  اينكه 
الريجانی  كرد:  اظهار  ندارند،  رئيس جمهور شدن 
احساس می كند كه با حمايت اصولگرايان نمی تواند 
رئيس جمهور شود و به همين خاطر، نيازمند رای 
اصالح طلبان است. اصولگرايان متوجه شده اند كه 
به  او  نزديكی  و  اصولگرايی  از  الريجانی  جدايی 

اصالح طلبان به ضررشان است.

پژمانفر: يک جريان مشکوک درحال 
تحمیل مذاکرات مجدد است

هم  به  اشاره  با  پژمان فر  نصرا...  حجت االسالم 
زمانی ارسال اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 
برتری های  با  تروريسم  مالی  تامين  با  مقابله 
منطقه  در  تروريست ها  عليه  مقاومت  محور 
جريانی  ماجرا،  اين  سر  پشت  كرد:  اظهار 
برجام  انحرافی  سياست  راستای  در  انحرافی 
ميز  پای  را  كشور  بود  تالش  در  همواره  كه 
مذاكره ای از پيش تعيين شده نشانده و آرام آرام 
وی  دارد.  قرار  بگيرند،  ما  از  را  هايمان  داشته 
افزود: امروز يك جريان كامال مرموز كه معتقد 
در  است  مذاكره  ميز  پای  مسئوالن  نشاندن  به 
ما  كه  است  حالی  در  اين  است.  فعاليت  حال 
دست  ناب  اسالم  و  مقاومت  گفتمان  از  هرگاه 
برداشتيم و پای ميز مذاكره های از پيش تعيين 

شده رفتيم، شكست خورديم.

مقام آمريکايی: 
برجام گزينه مناسبی است

 مشاور وزارت انرژی آمريكا با بيان اينكه هر چه 
با برجام منطبق باشد نفع بيشتری  ايران بيشتر 
متقاعد  ترامپ  دولت  اميدوارم  گفت:  می برد، 
افزايش  با  است.  مناسبی  گزينه  برجام  كه  شود 
های  ماه  ايران طی  بر  آمريكا  دولت  فشارهای 
رئيس  به عنوان  ترامپ  آمدن  از روی كار  پس 
جمهور اين كشور، تهران همواره واشنگتن را به 
ايران  ميان  شده  انجام  ای  هسته  توافق  نقض 
دولت  پايبندی  خواستار  و  كرده  متهم   ۵+۱ و 

آمريكا به برجام شده است.

نتانیاهو به جنگ با ايران نیاز دارد

نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين  نوشت:  هاآرتص 
اسرائيل به يك جنگ نياز دارد. وی نياز دارد كه 
اين جنگ با ايران باشد و او خيلی زود به آن نياز 
دارد و می تواند پاسخ دو نياز فوری تر وی باشد: 
نخست، به عنوان يك اقدام پوششی برای پرت 
كردن حواس ديگران و دوم، در صورتی كه اين 
جنگ موفقيت آميز باشد، در شرايطی كه كار او 
پايان است، تنها چيزی كه بيش از همه  رو به 
ميراث.  يك  می دهد:  او  به  را  است   خواهانش 
نظرسنجی  تازه ترين  كه  چرا  شده  مستأصل  او 
دادن  دست  از  حال  در  او  كه  داده  نشان 

محبوبيت خود است.

 قیافه احمدی نژاد به دفاع از آزادی نمی خورد

ما  تاكيد  گفت:  نژاد  احمدی  درباره  كواكبيان 
اصالح طلبان از همان ابتدا با اين فرد روشن بود 
و تعجب مان از برخی بزرگان اصولگرا است كه 
زمانی اين فرد را تاييد می كردند. وی افزود: آقای 
و  دموكراسی  آزادی،  به  شما  قيافه  احمدی نژاد؛ 
مبارزه با تخلفات انضباطی و مالی نمی خورد و اگر می خواهيد خود را 

مطرح كنيد، راهش توهين به مجلس نيست.

اکرمی: احمدی نژاد فعال بیکار است

 سيدرضا اكرمی عضو جامعه روحانيت مبارز  درباره 
داليل بروز رفتارهايی از سوی رئيس دولت های 
نهم و دهم عنوان كرد: آقای احمدی نژاد فعال بيكار 
است، او فارغ البال است، سرش به جايی گرم نيست 
كه وقت او را بگيرد و برای ابراز وجود اظهاراتی را 
طرح می كند و همه را سر كار می گذارد؛ يك روز يك آدم معمولی مخاطب 

اوست، روز ديگر يك آخوند، يك مسئول، يك فرد غيرمسئول و .... .

بايد دعواهای قبیله ای را کنار بگذاريم

با  را  افراد  اينكه  بر  تاكيد  با  ضرغامی  سيد عزت ا... 
ندارم،  قبول  مرسوم  و خط كشی های  جناح بندی ها 
گفت: من افراد را به »مرد« و »نامرد« تقسيم می كنم 
كه بعضی مرد هستند و بعضی از سياستمداران چه از 
اصولگرايان و چه اصالح طلبان نامرد به معنای واقعی 
كلمه هستند. بايد دعواهای جاهليت و قبيله ای اصولگرا و اصالح طلب را كنار 
بگذاريم. اين دسته بندی های جناحی بالی جان رسانه های كشور است.

محمدرضا عارف رئيس فراكسيون 
اميد مجلس شورای اسالمی گفت: 
بحث آقازادگی موضوعی نيست كه 
من بخواهم به آن بپردازم، انقالب 

ما آمد كه اين مساله را حل كند و 
اين موضوعی است كه ما نسبت به 
داريم. نشينان  نشينان و كوه  كاخ 
وی اضافه كرد: بنا بر اين است كه در 

انقالب براساس ارزش ها، توانايی ها و 
تقوا افراد روی كار بيايند و اين اعتقاد 
ما است كه هيچ فردی بر هيچ كسی 
شايستگی های  جز  به  ندارد  مزيتی 

فردی اما نبايد به سمت تفريط هم 
برويم كه فرد شايسته و يا توانايی 
به دليل وابستگی او به شخصيتی، 
از حقوق اجتماعی خود محروم شود. 

كه  زمانی  كرد،  سوال  خبرنگاری 
ژن خوب مطرح می شود آن هم از 
در  نگرانی  اين  شما  آقازاده  سوی 
مردم ايجاد می شود كه فرصت های 
برابر از اقشار جامعه گرفته می شود 
كه عارف پاسخ داد: اتفاقا اعتقاد ما 
البته  است  برابری  فرصت  بر  هم 
شود.  زده  نبايد  هم  حرف ها  برخی 
كه  حرف هايی  باورم  اين  بر  من 
نبايد  می شود،  حاشيه  ايجاد  باعث 
گفته شود و اگر جای پسرم بودم آن 
به هر  ولی  نمی كردم  را  صحبت ها 
حال صحبتی است كه شده و من 
نمی خواهم اكنون دفاع و يا رد كنم.

كه  ديگری  موضوع  افزود:      وی 
فردی  كه  است  اين  است،  مطرح 
حرفی می زند و هر كس هرگونه كه 
برداشت می كند. را  دوست دارد آن 

درباره  جمهور  رئيس  دفتر  رئيس 
رئيس جمهوری  دفتر  در  آيا  اينكه 
وجود  مشكل  طلبان  اصالح  با 
دارد، گفت: بايد بگويند كه مثال در 
كدام مورد و در چه موضوعی؟ دفتر 
رئيس جمهور، دفتری است كه در به 
روی همه تفكرات مختلف، احزاب، 
گروه ها و انديشه ها و فراكسيون 
من  گفت:  واعظی  است.  باز  ها 
بهترين روابط را با همه گروه های 
مختلف دارم و دليل اين است كه 
دولت، دولت حزبی نيست و متعلق 
به همه 24 ميليونی است كه به آن 
رای دادند و همه كسانی كه حتی 
دفتر  رئيس  ندادند.واعظی  رای 
خبرنگاران  جمع  در  جمهور  رئيس 
گفت: هيچ اختالفی نه در اين سه 
ماه گذشته و بلكه 4 سال و سه ماه 

گذشته بين بنده و آقای جهانگيری 
نبوده و بهترين رابطه را با هم داريم.
 وی افزود: به نظر می رسد عده ای

شان  ذهن  در  چه  دانم  نمی  كه 

است و چه هدفی دارند، مسيری 
را دنبال كرده و چيزی می نويسند 
فكر  ندارد، من  اساس  و  پايه   كه 
آرامشی  اين  برخی  كنم  می 

اين  در  و  است  كشور  در  كه 
نوعی  به  شود  می  آرام  فضای 
و  كرد  تامين  را  مردم  معيشت 
بر  برد،  باال  را  توليد  و  اشتغال 

بايد  كنند  می  فكر  تابند.  نمی 
وزرا  جمهور،  رئيس  بين  حتما 
اين  و  باشد  اختالف  مسئولين  و 
باشند. درگير  حزب  آن  و  حزب 

واعظی: دولت حزبی نیست و متعلق به همه مردم است؛
اختالفی بین من و جهانگیری وجود ندارد

عارف:اگر جای پسرم بودم ژن خوب را مطرح نمی کردم؛
هیچ فردی بر هیچ کسی مزيتی ندارد

مزار بی بی زينب خاتون عكس :  آرين پورنوزدهمين مانور سراسری زلزله و ايمنی شهرستان بيرجند * عكس : كمالی

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد  
انتصاب جناب عالی را به سمت 

مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی
 که نشان از شایستگی و لیاقت شما می باشد، تبریک عرض نموده 
توفیق تان را در خدمت به هم استانی های عزیز خراسان جنوبی 

آرزومندیم. 
شوراهای اسالمی ودهیاری های روستاهای القور و ماسن

جناب آقای مهندس مهدی صفوی نژاد
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون تان را 

از خداوند متعال خواستاریم.

موسسه خیريه هیئت ابوالفضلی ، دارااليتام حضرت ابوالفضل )ع( ، صندوق بیمه با ابوالفضل )ع(

اعزام هوايی مورخ  1396/9/25
شرکت خدمات زيارتی بیرجند تنعیم

ثبت نام کربال به صورت محدود
 با حضور مداحان برجسته شهرستان 

خیابان جمهوری اسالمی 21 - جنب بانک رسالت     32222265 - 32226749
اداره کل زندانهای خراسان جنوبی در نظر دارد:  فراخوان ارزیابی 

کیفی پروژه های ساختمانی خود در سطح استان را از محل اعتبارات عمرانی )اسناد 

خزانه اسالمی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا متقاضیان می 

توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی به سایت اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت 

سایت اینترنتی اداره کل زندان های خراسان   ،  www.setadiran.ir به آدرس

به  و سایت ملی مناقصات   www.khorasangprisons.ir جنوبی به آدرس 

آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند. 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی 

کیفی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت، از طریق درگاه سامانه تدارکات 

انجام خواهد شد. الزم است   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت به آدرس

پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1396/09/09 می باشد

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : 7 روز پنجشنبه تاریخ 1396/09/16 

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: 14 روز پنجشنبه تاریخ 1396/9/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: بیرجند - خیابان معلم - معلم 7 - اداره کل 

زندانهای خراسان جنوبی می باشد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 

اداره فنی و عمرانی از طریق شماره 32231989-0561 تماس حاصل نمایند.

سایر توضیحات: دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای مذکور در استعالم نسبت 

به ارزیابی کیفی مناقصه گران و متعاقبا طی دعوتنامه کتبی نسبت به فروش اسناد 

مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط اقدام خواهد نمود. بدیهی است ارائه مدارک هیچگونه 

حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.

فراخوان ارزيابی کیفی پیمانکاران
شماره شناسه : 112860


