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سرمقاله

تأملی بر آغاز 
یک پروژه مهم 

* هرم پور

داستان پرماجرای احداث خط آهن استان، امروز 
استان  در  کشور  اول  تراز  مسوولین  حضور  با  و 
در  پروژه  آغاز  زنی  کلنگ  با  و  رضوی  خراسان 
 حومه ی شهر گناباد به اوج می رسد،  پروژه ای
 که سالهاست درباره ی آن حرف و حدیث می شود
و در همه ی این سالها هیچ اقدام سازنده و مثبتی 

برای آن انجام  نشده است. 
استان  از شهری در  پروژه  آغاز  از چرایی  جدای 
مطالبات  و  ها  پیگیری  علیرغم  خراسان رضوی 
استان  مجمع  محترم  نمایندگان  و  مردم  متعدد 
در  اساسی  و  مهم  نکته ی  چند  اما  مجلس،  در 
خصوص آغاز این پروژه ی مهم،  قابل توجه و 
دقت است: نکته اول آنکه مردم استان به دلیل 
مزیت های نسبی و مطلق وجود خط آهن، پس 
تری  مهم  ی  مطالبه   ، پروژه  آغاز  ی  ازمطالبه 
یعنی همت و تالش مسؤولین برای کار، تالش 
و پیگیری در راستای انجام آن در حداقل زمان 
ممکن را دارند. متأسفانه تجربه ی تلخ تاریخی 
ما در خصوص پروژه های مشابه نشان داده است 

دولت ها در راستای ...  ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

*  نشان برتر تعامالت الکترونیک برای شرکت کویرتایر *  تعطیلی 6کارگاه در استان پس از انجام ۳۸بازرسی  * شناسایی ۷0 فروشنده غیر مجاز  خانگی پوشاک در بیرجند / صفحه ۷

رهبر معظم انقالب:
کسانی که امکانات کشور دست شان بوده

حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند

آیت ا... جنتی: 
»۹دی« یوم ا... 

و معجزه الهی بود

محمدرضا باهنر: 
خاتمی جزو

سران فتنه نبود! 
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

مشکالت معلوالن استان را ببینیم

*  برای شناساندن دو شهر بیرحند و قاین 
به عنوان منطقه محروم جلساتی برگزار و در 
سفر هیئت دولت به استان که به زودی خواهد 
بود، محروم شناخته شدن این دو شهر مصوب 
برای  گذاران  سرمایه  صف   * شود  خواهد 
احداث نیروگاه برق در استان * 5۸0 میلیون 
دالر سرمایه گذاری خارجی در استان * سهم 
درآمد مالیاتی خراسان جنوبی از کل کشور بین 
0.2۳ تا 0.25 درصد است و خراسان جنوبی در 
رتبه سی ام رتبه مالیاتی کل کشور قرار دارد * 
پرداخت هزار و 221 میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش های مختلف اقتصادی * شرط اعطای 
اظهارنامه  ، تسلیم  مالیاتی  معافیت  هرگونه 
است * برای اولین بار مزایده کاالهای  قاچاق 
برای صادرات در استان برگزار می شود *  ۳21 
کد معامالتی در بورس خراسان جنوبی افتتاح 
شد * یک دهم واحدهای صنفی و مسکونی 

استان هم بیمه نیستند ) مشروح در صفحه ۷ (

 در عبور از مسیر روزانه میدان مدرس و جاهای دیگر شهر بیرجند شاهدیم که ورود معلول با ویلچر به 
بیشتر ساختمان ها تقریبا  غیر ممکن است معلوالن غیرویلچری هم تکلیفشان معلوم است آنها باید  
کالً قید ورود به آپارتمان مذکور را بزنند. * مراسم امسال به مناسبت روز جهانی معلوالن مناسب سازی 
نبود و این وضع در سایر شهرهای استان بیشتر مشهود است * یک کارشناس می گوید: بهزیستی 
به تنهایی نمی تواند تمامی این مسائل و مشکالت را رفع کند * اگر شهر مناسب سازی شود، جامعه 

معلول هم توانمند می شوند. ) مشروح در صفحه ۳ (

کارشناس ترافیک شهرداری : 

برنامه ای برای 
یکطرفه شدن 

خیابان های 
 نداریم

کارشناس امور ترافیک درباره طرح کنترل ترافیک 
در خیابان های منتظری و طالقانی به آوا گفت: طرح 
یکطرفه کردن خیابان های طالقانی و منتظری در 
شورای ترافیک مطرح شده بود  ) مشروح در صفحه 7 (

عکس : کاربر

اثبات مجدد  محرومیت 
شهرهای  بیرجند و قاین

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبر داد :

خانواده محترم و بزرگوار زرنگ
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامی تان بزرگ خاندان

 حاج محمدرضا زرنگ
 را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم مغفرت و برای 
بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. ما را در غم خود شریک بدانید  

شرکت فروزان - شرکت خوشینه

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری مهربان

 مرحومـه کنیـز الهـی  
» والده آقای فرامرز پور بیرجندی

بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی بیرجند«
را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: مراسم تشییع آن مرحومه 

امروز پنجشنبه ۹6/10/۷ ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه 
برگزار می گردد.

خانواده های پوربیرجندی و سایر بستگان

جناب آقای سید مجتبی علوی مقدم 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
که مبین درایت،توانمندی و مدیریت ارزنده و اهتمام ورزی شما در امور می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه باریتعالی توفیقات روزافزون و بهروزی تان را آرزومندیم.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

یک سال است که دلتنگی های غروب را با بودن در کنار مزارش سپری کردیم 
و ناباورانه روزهایمان را به شب هایمان گره زدیم و شب هایمان را به امید آن که هالل 

ماهگونش را یک بار دیگر در خواب به نظاره بنشینیم به صبح رساندیم.
طنین صدای دلنشینش همچنان در گوش ما، مهربانی اش در قلب ما 

و زیبایی چهره اش همیشه در یاد ماست
به مناسبت اولین سالگرد درگذشت عزیزمان مرحومه مغفوره

 زهـرا کریم پـور   
  »همسر سید مرتضی کوشه ای«

جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه ۹6/10/۷  از ساعت 14 الی 15 در محل 
هیئت محترم حسینی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان داغدار می باشد.

از طرف خانواده های: کوشه ای ، کریم پور

دو سال از درگذشت همسر و پدری دلسوز شادروان

کربالیی محمدعلی اورنگی
گذشت. فقدان پدری که نامش ایستادگی، سخنش درستی 

و دیدگاهش خیرخواهی را به ما آموخت
 روحش شاد و یاد و خاطرش همیشه جاودان باد

 به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹6/10/۷ 
واقع در  اورنگی  مرحوم  منزل  در   22 الی   20 ساعت  از 
چهارراه دوم توحید، امام موسی صدر غربی برگزار می گردد.

خانواده اورنگی و سایر بستگان

چه ناباورانه یک سال گذر زمان را نظاره کردیم و اشک هایمان
تنها  مرهم  دردهای بی تو بودن بود. از خداوند برایمان صبوری بخواه تا بار غم  

 از دست دادنت را آسان بر دوش کشیم . چه حیف که دیگر در بین ما  نیستی
اولین سالگرد  درگذشت

مرحـوم حـاج علـی هـادی 
)مدرس دانشگاه فرهنگیان(

را روز جمعه ۹6/10/۸ از ساعت ۹:۳0 الی 10:۳0 صبح در محل مجتمع فرهنگی
 ابن حسام )واقع در طالقانی 1۳( به سوگ می نشینیم.

خانواده های هادی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسر و پدر عزیزمان 

شادروان عباسعلی آزادنیـا
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹6/10/۷ از ساعت 2 الی ۳ بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد. 
خانواده های: آزادنیا ، مردانی ، فریدونی ،کدخدایی، شجاعی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

شادروان محمدحسین بنی اسدی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹6/10/۷ از ساعت

 14:۳0 الی 15:۳0 در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم

 و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.
خانواده های: بنی اسدی،سبزاری و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

شـادروان حـاج جلیـل ولـوی
جلسه یادبودی فردا جمعه ۹6/10/۸ از ساعت ۹:۳0 الی 10:۳0 
صبح در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: ولوی ، قائمی

کسب باالترین مدال جهانی ورزش باستانی
 در کسوت مرشدی گوارای تان باد

این شایستگی را حضور شما، خانواده محترم، پدر بزرگوارتان
 و جامعه ورزش تبریک می گویم. 

روح پدربزرگ فقیدتان و پهلوان حاج مهدی چوبدار
 شاد از این موفقیت
غالمرضا  اختری

جناب آاقی حبیب ا... شارعزاده

از همه عزیزان و مهربانانی که در مراسم تشییع وتدفین و ترحیم 
مرحومه کبری رستم نژاد مقدم شرکت کرده و یا به هر نحو ممکن بوسیله تلفن، درج 

آگهی،پیامک و حضور در منزل ابراز همدردی نموده و ما را مورد تفقد خویش قرار داده و موجب 
تسلی آالم مان گردیده اند به خصوص همشهریان عزیز، اقوام، همسایگان و به ویژه جامعه 
محترم روحانیت، ادارات، ارگان ها ، دانشگاه های آزاد اسالمی و پیام نور، اصناف و بازاریان 

و کلیه کسانی که از شهر های تهران، مشهد، آمل و سایر شهرها تشریف فرما 
 icu شدند، همچنین پزشکان محترم بیمارستان امام رضا )ع( و بخش
و جناب آقایان دکتر قائمی، دکتر احمدی، دکتر ربانی، دکتر گنجی فرد

 و دکتر ریاسی صمیمانه سپاسگزاریم و دعای خیرمان را نثارتان می کنیم.
ضمنا مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحومه کبری رستم نژاد مقدم 
  )همسر حجت االسالم حاج اسماعیل دیانی(

همزمان با سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه )س( روز جمعه ۹6/10/۸ از ساعت ۹:۳0 
الی 10:۳0 صبح )زنانه،مردانه( در محل مسجد آیت ا... آیتی واقع در خیابان مطهری 

برگزار می شود، حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه 
و تسلی و تشکر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: دیانی،رستم نژاد مقدم و سایر بستگان

بدین وسیله تشکر و قدردانی خویش را از 
تمامی دوستان و آشنایان بزرگوار، جامعه 
فرهنگیان،کارکنان اداره بهزیستی استان و 
 بیرجند، شورای محترم شهر، شرکت توزیع 
برق خراسان جنوبی، کارکنان شرکت ایران 
کیش ،کسبه و بازاریان و همه عزیزانی که 
 از شهرهای دور و نزدیک با ارسال تاج گل،
پیام تسلیت، چاپ اطالعیه و بنر احساس 
در  شرکت  با  و  اند  نموده  همدردی 
مغفور مرحوم  ترحیم  و  تدفین  مراسم 

 شـادروان محمدرضـا واعظـی
 تسلی بخش خاطر بازماندگان شدند، اعالم می دارد.    

 به مناسبت چهلمیـن روز درگذشت آن مرحوم جلسه یادبودی روز جمعه ۹6/10/۸ 
از ساعت 10:15 الی 11:15 صبح در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( گرد هم 

می آییم و مرثیه فراقش را زمزمه می کنیم با حضور پرمهرتان تسلی بخش دل هایمان باشید.

خانواده های : واعظی ، رضاپور و کمیلی
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نظر آقای وزیر درباره »جنگ آب«
 
آخرین خبر- وزیر نیرو با تاکید برآنکه اعتقادی به جنگ آب نداریم، زیرا به ظرفیت ها و شعور مردم آگاه هستیم و در این موضوع نیز تردیدی 
نداریم، اظهار کرد: باید به سمت بهره وری بیشتر از آب در نقاط کم آب کشور حرکت کنیم تا بتوانیم زندگی موجود خود را حفظ کنیم ضمن 
آنکه ما نیز در وزارت نیرو اولویت خود را تامین آب شرب سالم می دانیم و معتقدیم با چنین حرکتی، توسعه ما یک توسعه پایداری خواهد بود.

سرمقاله

تأملی بر آغاز یک 
پروژه مهم
* هرم پور

ی  تجربه  متأسفانه   ) اول  صفحه  از  سرمقاله   ادامه   (

تلخ تاریخی ما در خصوص پروژه های مشابه 
نشان داده است دولت ها در راستای کم کردن 
فشار روانی و مردمی در خصوص آغاز و انجام 
یک پروژه، اقدام به کلنگ زنی و سپس بازی 
کنند.  می  متمادی  سالهای  در طی  واژگان  با 
دو  ما،  برای  آوری  تهوع  و  تلخ  بازی  چنین 
به  اینک  هم  از  لذا  و  بود  خواهد  سرباخت 
مدیران محترم در خصوص احتمال وقوع چنین 
اینکه  دوم  نکته  دهیم.   می  هشدار  شرایطی 
هرساله  اعتباری  ردیف  نیازمند  پروژه  پایان 
استان،  مسؤولین  همت  موضوع  این  و  است 
برای  محترم  نمایندگان  تالش  و  دولت  توجه 
پیگیری های جدی تر را می طلبد. در حالیکه 
کاهش  پروژه  این  اعتبارات  هرساله  متأسفانه 
تخصیص  نیز  ابالغ شده  مبالغ  همان  و  یافته 
استانی،  ملی-  مهم  اقدام  این  است،  نیافته 
با تغییر دولت ها و جابجایی مسؤولیت  نباید  
ها و جایگزینی نماینده ای از مجلس به جای 
نماینده دیگر به گوشه فراموشی برود و ابتر و 
بی ثمر به جایی نرسد. نکته سوم اینکه در کنار 
اجتماعی  اقتصادی،  های  زیرساخت  آهن،  راه 
و عمرانی نیز می باید در تراز چنین پروژه ی 
و  تکمیل  و  تقویت  آینده  به  نگاه  با  و  مهمی 
ایجاد شود. مسؤولین محترم قطعًا به این مهم 
توجه ویژه داشته باشند و همراه با آغاز و انجام 
کار احداث خط آهن، شرایط الزم برای تحقق 
زیرساخت های یاد شده را فراهم آورند. نکته 
به  و مسؤولین  دولت محترم  اینکه  ی چهارم 
خاطر داشته باشند راه آهن یکی از دهها مطالبه 
ی به حق مردم استان است که تا رسیدن آن 
به خراسان جنوبی و بهره مندی شهروندانش از 
مزایای آن، راه درازی در پیش دارد. این استان 
اولویت ها، نیازها و مطالبات مهم دیگری هم 
دارد که شایسته نیست همچنان در آتش غفلت 
مسؤولین بسوزند و در پشت پرده ی بی تفاوتی 
ها، پنهان بمانند. نکته پنجم و آخر اینکه  ما 
همت، ُحسن توجه  و تالش دولت محترم و 
نمایندگان عزیز استان را برای آغاز این پروژه 
را  ارج می گذاریم و قدردانی می کنیم، اما با 
توجه به تجربه های تلخمان از گذشته، تأکید 
ای  رسانه  فعالین  یا  دلسوزان  از  جمعی  داریم 
استان، با تشکیل  مجمع یا گروهی،  به عنوان

  گروه ناظر مردمی  بر ُحسن اجرای پروژه های
اتمام،  و  آغاز  زمان  نظر  نقطه  از  اینچنینی  مهم 
پیگیری  ها،  هزینه  اعتباری، صرف  های  ردیف 
و  فنی  مباحث  در  دقت  ُحسن  و  مسؤولین 
ما  همه،   این  با  کنند.  فعالیت  آن،  تخصصی 
معتقدیم آنچه خواهد توانست پس از سالها کام 
مردم استان خراسان جنوبی را به هدیه ای بزرگ 
و رویدادی آینده ساز شیرین کند، قرار گرفتن این 
استان و مردمش در جایگاه واقعی شأن و منزلت 
استانی و کشوریشان از نگاه مسؤولین و اعاده ی 
حقوق غفلت شده ی آنان است، حقوقی که انگار  
شنیدنش  و  دیدن  بلکه  نیست،  سخت  آن  ارائه 
و  سخت  ما  مسؤولین  های  رده  از  برخی  برای 

ناممکن شده  است!!  

   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت 
های روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال 

فرمایید(

تاثیر گرانی بنزین بر »دارو«

تسنیم -نایب رئیس کنگره اروپایی و آسیایی فارماکو 
افزایش  اثر  بر  دارو  گرانی  به  نسبت  اپیدومولوژی 
قیمت بنزین ابراز نگرانی کرد. سالم زاده درباره اینکه 
چرا برخی بیمه ها حمایت های بیمه ای خود را به 
زعم نگاه کارشناسی خود از برخی داروها بر می دارند 
ولو اینکه دارو تولید ایران و ژنریک باشد، بیان کرد: 
تعیین پوشش بیمه داروها با شورای عالی بیمه است 
که وزارت بهداشت، نظام پزشکی و سازمانهای بیمه 
گر مانند تامین اجتماعی نیز عضو این شورا هستند 
و برداشتن پوشش بیمه ای از یک داروی تایید شده 
به این راحتی نیست و اگر سازمان بیمه گری این کار 
را به صورت مستقل انجام می دهد بنده دلیل این 

کار را اطالع ندارم. 

پیش بینی معاون وزیر
 درباره قیمت »تخم مرغ«

علی اکبرمهرفرد گفت: آن چیزی که ما اعالم کردیم 
که در بازار به صورت عرضه مستقیم به فروش برسد و 
کارگروه تنظیم بازار برای شرایط حاضر تصویب کرده، 
هر شانه تخم مرغ 11 هزار و ۶00 تومان به صورت غیر 
بسته بندی و 1۲ هزار و ۶00 تومان برای بسته بندی 
شده تعیین شده است. این قیمت ها در حال حاضر 
برای تنظیم بازار است و هدف این است که در یک 
دوره زمانی قیمت بازار را نیز به این قیمت ها برگردانیم.

»نارنگی« به جمع گرانی ها پیوست

آخرین خبر - آخرین بررسی از بازار میوه حاکی از آن است که قیمت هر 
کیلو نارنگی 4 تا ۶ هزارتومان، پرتقال جنوب 7 تا 8 هزار تومان، پرتقال 
شمال ۲ تا 3 هزار و 500 تومان، سیب 3 هزار و 500 تا 5 هزار، انار 7 هزار 
و 500 تا 8 هزار تومان و گوجه فرنگی 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 800 تومان 
است. حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش قیمت گوجه 
فرنگی در بازار خبر داد و گفت: همه ساله در این فصل سال به سبب 
کمبود محصول، قیمت گوجه فرنگی دستخوش تحوالتی قرار می گیرد که 
تا چند روز آینده با رسیدن گوجه نو از چابهار مجددا قیمت کاهش خواهد 
یافت. وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه را 3 هزار و 500 تا 4 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: قیمت هر کیلو گوجه نو در میدان ۲ هزار تا ۲ هزار 
و 500 تومان است که با احتساب سود 35 درصد باید در مغازه ها عرضه شود.

دستور جهانگیری علیه گرانی

آخرین خبر- درپی افزایش اخیر قیمت برخی کاالهای اساسی، اسحاق 
جهانگیری جلسه ستاد تنظیم بازار دستور نظارت بیشتر و مستمر بر 
بازار و قیمتها را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت 
بازار و رصد قیمت ها بصورت مستمر تاکید کرد و  نظارت دقیق بر 
گفت: باید کنترل مستمری بر بازار وجود داشته باشد و همواره کاالهای 
اساسی و اقالم اصلی مورد نیاز مردم در دسترس آحاد جامعه قرار گیرد. 
در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از جلسات کارگروه 
تنظیم بازار و آخرین وضعیت قیمت ها ارائه کرد و از نظارت دقیق بر 
بازار خبر داد. همچنین در خصوص راهکارهای مقابله با سوءاستفاده 
گران که به بهانه های مختلف قصد افزایش قیمت ها و اخالل در بازار 

را دارند بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز اتخاذ گردید.

سایه گرانی بر سر »مسکن«

آخرین خبر- اثرات روانی افزایش قیمت بنزین این بار گریبان گیر 
تورمی  رکود  نام  به  جدیدی  دوره  وارد  را  بازار  این  و  شده  مسکن 
مجلس  عمران  کمیسیون  عضو  کیان پور  مجید  است.  کرده 
اظهار کرد: افزایش قیمت مسکن آثاری را بر ساخت وساز خواهد 
انرژی و  به بحث حامل های  نیز مربوط  اثر آن  بیشترین  و  داشت 
قیمتی  حباب  اینکه  بیان  با  وی  است.  ساختمانی  مصالح  تولید 
بازار  بازار مسکن تخلیه شده است، گفت: به نظر می رسد قیمت 
مسکن با وجود این حباب قیمتی بین 10 تا 15 درصد با افزایش 
روبرو شده است. وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت حامل های 
انرژی باعث افزایش شدید نرخ تورم در این بخش و درنتیجه قیمت 

تمام شده بازار مسکن می شود.

یارانه بگیران شناسایی شدند

۲.۵ میلیون تومان کِف هزینه یک خانوار ۴ نفری

آخرین خبر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برنامه 
تازه تدوین شده ما مبتنی بر سه الیه است؛ اول رسیدگی به 
مردمی که هرگز توانمند نمی شوند و دائماً نیازمند حمایت 
هستند، الیه دوم بخش میانی است که از حمایت متوسط 
ما بهره مند هستند و در نهایت الیه سوم الیه خروجی است 
که به توانمندسازی نیازمندان می انجامد و تأمین مالی این 
سه الیه در تبصره 14 الیحه بودجه دیده شده است. وی ادامه 
داد: حداقل دستمزد که حدود 900 هزار تومان است مالک و 
شاخص ما برای حمایت از نیازمندان خواهد بود. ربیعی افزود: در 
حال حاضر حدود چهار میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش 
کمیته امداد، سه میلیون و ۶00 هزار نفر تحت پوشش سازمان 
بهزیستی و سه میلیون زن سرپرست خانوار شناسایی کرده ایم 
عالوه بر این تعداد، حدود هشت میلیون نفر روستایی که با 

را شناسایی کرده ایم. وی  روبرو شده اند  اقتصادی  مشکالت 
گفت: با احتساب بازنشستگان، ایثارگران، بیماران خاص و عشایر 
حدود 40 میلیون نفر نیازمند توسط پایگاه اطالعاتی رفاه ایرانیان 
شناسایی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: 
اگر امروز صحبت از هدفمندی و ساماندهی نقدینگی می کنیم، 
مردم باید بدانند یارانه هیچ نیازمندی قطع نخواهد شد. ربیعی با 
بیان اینکه یکی از مهمترین فقرها فقر سالمت است، افزود: با 
حذف چند دهک از یارانه بگیران حدود سه هزار و 700 میلیارد 
تومان برای رفع فقر سالمت کمک خواهد شد، گفت: از سوی 
دیگر سه هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نان درنظر گرفته خواهد 
شد، حدود هفت هزار میلیارد تومان صرف همین برنامه ریزی و 
اجرای هدفمند خواهد شد و ۲3 هزار میلیارد تومان هم در قالب 
یارانه به مردم نیازمند پرداخت می شود. ربیعی افزود: حدود ۶7 

هزار و 400 میلیارد تومان از بخش هدفمندی یارانه ها و حامل 
های انرژی برای تأمین مالی بحث اشتغال تخصیص خواهد 
یافت، صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی هم در تأمین 
این مبلغ سهیم خواهند بود. ربیعی گفت: در شناسایی افراد 
در ابتدا به سراغ حسابهای بانکی آنها نمی رویم و این تأکید 
رئیس جمهور است. اما ممکن است، حساب بانکی کسانی 
که درخواست دریافت یارانه داشته باشند، مورد بررسی قرار گیرد. 
وی ادامه داد: مبلغ فوق در سه بخش حمل و نقل )با دو رویکرد 
رفاهی و محیط زیستی( بافت های فرسوده هزینه خواهد شد و 
با دیدگاه سنتی ما با هر یک درصد رشد باید به 100 هزار شغل 
دست بیابیم اما متأسفانه حدود ۲0 سال است که با رشد بدون 
اشتغال روبرو هستیم، این در حالیست که در پاالیشگاه ها با 

حدود 1۲ میلیارد تومان یک شغل ایجاد می شود. 

آخرین خبر- علی خدایی، عضو شورای عالی کار، درباره 
اقالم خوراکی طی چند مدت  گرانی های  و  دستمزد 97 
مبنای  بر  دولت  سوی  از  اعالمی  تورم  نرخ  گفت:  اخیر 
آنها در سبد  از  بسیاری  قلم کاال است که  از355  بیش 
می تواند  اما  ندارند  جایی  کارگری  گروه های  معیشت 
نمی تواند  بنابراین  دهد؛  کاهش  را  تورم  نرخ  سرجمع 
وی  باشد.  دستمزد  حداقل  تعیین  برای  دقیقی  معیار 

تأمین  راهکارهای  بررسی  با   97 دستمزد  کارگروه  گفت: 
سبد معیشت شروع به کار کرده و قرار است راهکارهایی 
که قدرت خرید کارگران را برای تأمین این سبد افزایش 
بر  تأکید  با   کار  عالی  کند. عضو شورای  ارائه  می دهد 
بین دستمزد کارگران و حداقل های زندگی فاصله  اینکه 
زیادی ایجاد شده است گفت: آنچیزی که مالک ما است 
سبد هزینه های خانوار است، که بر سر این موضوع توافق 

دستمزد  تعیین  برای  مالک  کرد:  بیان  خدایی  کرده ایم. 
تورم آخرین هفته بهمن ماه برای محاسبه سبد معیشت 
از  را  خود  خرید  قدرت  کارگری  خانوار  افزود:  وی  است. 
دست داده است به همین دلیل کاالهای مصرفی در سبد 
ارزان  به سمت کاالهای  و  تغییر کرده  کارگران  معیشت 
قیمت مشابه و بی کیفیت رفته است. این موضوع زنگ 
خطر سالمت را دربین گروه های کم درآمد درآورده است.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و گرامیداشت 9دی ماه 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت و شکست استکبار و عوامل داخلی آنها در فتنه 88 به اطالع مردم 
والیتمدار و شهید پرور می رساند: نمازعبادی - سیاسی و دشمن شکن جمعه این هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید علیرضا عبادی 
نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محترم بیرجند

 اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقای حامد شبانی
 کارشناس مسائل فرهنگی،سیاسی خواهد بود.

زمان: جمعه 1396/10/8 ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی)عج( 

ستاد نماز جمعه شهرستان بیر جند

9 دی برخاسته از بصیرت است از دشمن شناسی است از وقت شناسی است
 از حضور در صحنه مجاهدانه است   )مقام معظم رهبری(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پنجشنبه* 7 دی 1396* شماره 3966

ازدواج آسان 25 زوج نیازمند در زیرکوه
صدا و سیما- 25 سری جهیزیه در سالروز والدت امام حسن عسکری)ع( در مراسم جشن ازدواج آسان بین نوعروسان نیازمند شهرستان زیرکوه توزیع شد. این 
تعداد جهیزیه به ارزش 150 میلیون تومان به همت قرارگاه ثامن االئمه، آستان قدس رضوی، قرارگاه شهید ناصری استان بین نوعروسان نیازمند شهر حاجی آباد 
آقای نظر افضلی نماینده توانمند شهرستان سربیشه توزیع شد. هر سری جهیزیه شامل 20 قلم کاالی اساسی از جمله تلویزیون، فرش، یخچال، لوازم آشپزخانه، لباسشویی، جارو برقی، اجاق گاز، بخاری و پتو است.

الحق و االنصاف برای مردم تالش می کنی و نطق 
شیوای تو و طرح مطالبات مردم در مجلس ستودنی 
بود . در حالی که متاسفانه تریبون مجلس محل 
نمایندگان  برخی  و  شده  سیاسی  های  گروکشی 
بجای مطالبات مردم برای مطالبات سیاسی خود 
آنجا سخنرانی می کنند اما شما واقعا گل کاشتید 

. سربیشه به افضلی و افضلی ها افتخار می کند
ارسالی به تلگرام آوا
معاش  امرار  تامین  و  زایی  درآمد  راه  ما  پدران 
زندگیمان را به ما یاد دادند باید به این باور برسیم 
راهبردی  محصوالت  و  است  کویر  جا  این  که 
از  را  عناب  و  زعفران  و  زرشک  مانند  استان 
موهبت  این  و خدا  اند  قبل کشف کرده  سالیان 
را داده است، به جای این که دنبال صنعت فوالد 
به  را خشک کنیم،  آبادی دیگر  برویم و آب ده 

همین باور برسیم.
ارسالی به تلگرام آوا
 با سالم اینجانب بخاطر موقعیت کاری ام مجبور 
شدم فرزندانم راکه محصل میباشند برای چند ماه 
با خود به محل کاری ام که یکی از روستاهای دور 
دست بیرجند بود و امکان رفت و امد روزانه برایم 
میسر نبود ببرم و اکنون با توجه به انتقالی ومحل 
زندگی ام که مهر شهر می باشد برای ثبت نام به 
مدارس این منطقه مراجعه کردم و ضمن تشکر از 
مسئوالن محترم مدرسه ...، ولی متاسفانه دو تا از 
مدارس دخترانه به محض دیدن پرونده ثبت نام 
طوری برخور می کردند که ما جا نداریم و موجب 
ناراحتی شدید دخترم شدند، واقعا حیف کلمه زیبای 

فرهنگی که روی بعضی ها می گذارند...
915...501
بهتر است دوستان اینقدر روی راه آهن تبلیغات 
آهنی  راه  نکنند،  بازی  عمومی  افکار  با  و  نکنند 
که قرار است زیر سازی   47 کیلومتر آن سه سال 
طول بکشد و قطعا ریل گذاری آن هم خوشبینانه 
سه سال طول می کشد، تازه آنوقت بعد از 6 سال 
و  جنوبی  خراسان  به  ربطی  چه  برسد،  گناباد  تا 
بیرجند دارد؟ با سالی 5 میلیارد که آنهم تخصیص 
نمی یابد! تکمیل 2 هزار میلیارد بودجه چند سال 

زمان نیاز دارد که راه آهن به بیرجند برسد؟!
937...494
رسالت  که  جنوبی  خراسان  آوا  روزنامه  بر  درود 
خبر و خبرگزاری را بخوبی بجای اورده است و 
 مطالبه گر حقوق و وظایف هر یک از ارگان ها
و مسئولین استان است، پیشرفت استان در گرو 
 پیگیری مکرر و بی وقفه خبرگزاری ها می باشد
اجرایی  های  دستگاه  عملکرد  شفافیت  تا ضمن 
کار  کم  مسئوالن  و  گردد  ارائه  واقعی  آمار 
شناسایی گردند و شاید تلنگری باشد به کسانی 
دهند  نمی  انجام  کاری  المال  بیت  با صرف  که 
تولید  در الی چرخ های محرک  و حتی چوبی 
و اشتغال میباشند اجرتان در پناه خالق بی همتا.
915...451
 سالم ، نه اقدامی و نه پاسخی به مسئله بسار نا بسامان
 میدان قدس ، بارها شاهد تصادف  هستیم ، عبور 
برای  شده  بزرگی  نگرانی  یک  خیابان  عرض  از 
خانواده هایی که فرزندانشان هر روز این مسیر را 
طی می کنند ، شورای ترافیک یک فکری بکنید ، 

اگر راه حلی پیدا نمی کنید مشورت بگیرید.
915...322
آوا لطفا سالم ما را به نماینده عزیز استانمان آقای 
. بیان شیوا و حساب شده و  دکتر افضلی برسان 
بدون حاشیه ایشان در تشریح محرومیت منطقه مان 
و ظلم پایتخت نشینان در مقوله بودجه به استان 

یادگاری ماندگار در ذهن همه ما خواهد بود.
936...770
 ده روز است که برای دریافت پایان کار و صدور سند 
به شهرداری منطقه 2 مراجعه کرده ام. هر روز میریم 
می گویند شهرداری مرکز گفته فعال استعالم تامین 
اجتماعی رو نگیرید، ظاهرا بین تامین اجتماعی و 
رجوع  ارباب  گناه  حاال  اختالف هست،  شهرداری 

چیه؟ وقت و پول ملت چقدر براتون ارزش داره؟
915...705
تصویب  به  زمانی  چه  صیاد  پارک  جامع  طرح 
دو  روی  فقط  لطفا  رسید؟  خواهد  شهر  شورای 

پارک توحید و آزادگان تمرکز نکنید.
ارسالی به تلگرام آوا
به  سری   ، کردید  وقت  اگر  رانندگی  و  راهنمایی 
ابتدای پرستار 6 بزنید چون شده پایانه باربری ؛ انواع 
تریلر جرثقیل و کامیون آن جا را پارکینگ دایمی 
کرده اند، اداره اوقاف هم اگر مالک این زمین هاست 

فکری برای حصارکشی اش بردارد.
915...004
شهردار بیرجند برای اجرایی شدن مصوبات قبلی 
کاهش  موجب  که  غیرهمسطح  تقاطع  چندین 
ترافیک در تقاطع های خطرناک و شلوغ نظیر میدان 
عبادی،تقاطع ناصری و امام رضا،تقاطع صیاد با امام 

رضا و صیاد با ارتش چه تدبیری اندیشیده اند؟
ارسالی به تلگرام آوا
ضمن تشکر از شهردار محترم از طرح پارک نشاط 
خواهشمندیم با رسیدگی به پارک جنگلی و تسریع 
در شروع احداث پارک نشاط و  اتمام آن تا عید نوروز 

کاری جهادی و یادگاری بینظیر از خود بجا گذارد.
ارسالی به تلگرام آوا
الحق که بیرجند شهر تمیزی نیست، کافی است 
ناصری دیدن کنید،  بلوار شهید  از  بار  فقط یک 
یا هم جلوی مغازه های شهر و داخل جوب ها، 
که صاحبان  بینیم  می  به چشم  تاسف  کمال  با 
 مغازه بدون توجه هر آشغال و کارتنی را در جو 

می ریزند، در روزهای بارانی افتضاح است.
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

مدیران شهری حواستان به معلوالن هست؟!

مشکالت معلوالن استان را ببینیم

اسدزاده - بیش از 3.2 میلیون نفر از جمعیت کشورمان را 
افراد معلول تشکیل می دهند آماری که ، می تواند حکایت 
از این واقعیت تلخ باشد که به رغم جمعیت باال، اما این 
افراد همچنان با مشکالت عدیده ای دست و پنجه نرم می 
کنند.برهمین اساس ساالنه 100 هزار نفر به تعداد جمعیت 
معلوالن کشور اضافه می شود. همچنین، بیش از یک میلیون 
و 200 هزار نفر از این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی 
هستند و دو میلیون معلول در جامعه رها شده اند.این آمارها، 
می تواند با طرح این سئوال همراه باشد که سهم معلوالن از 
امکانات و خدمات رفاهی کشور، چه میزان است. آیا این افراد، 
 سهم مساوی و برابر از خدمات عمومی دریافت می کنند.؟

مهم ترین اقدام سال های اخیر برای معلوالن

سهیل معینی رئیس تشکل های معلوالن کشور در مورد 
روز جهانی معلوالن و اقداماتی که برای این افراد انجام شده 
می گوید: یکی از مهمترین اقداماتی که چندین سال است با 
کمک کارشناسان و متخصصین انجام گرفته، اصالح قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن بوده که اکنون این قانون در 
مجلس منتظر ارائه و تصویب در صحن علنی است. این فعال 
حقوق معلوالن با اشاره به اینکه افزایش مستمری معلوالن 
و رسیدن آن به حداقل دستمزد قانون کار یکی از این موارد 
اصالح شده است تصریح کرد: همچنین در بخش اشتغال نیز 
پکیج های حمایتی از اشتغال معلوالن در بخش خصوصی 
به  یارانه دستمزد  تا 5 سال  بطوریکه  نظر گرفته شده  در 
کارفرمایان برای اشتغال معلوالن پرداخت می شود که میزان 
آن 30 تا 50 درصد حداقل حقوق است. به گفته معینی، در 
بخش آموزش نیز پیش بینی شده وسایل کمک آموزشی 
گسترده تر در  اختیار معلوالن قرار گیرد و همچنین به طور 
واضح دانشگاهها مکلف به ثبت نام معلوالن برای گذراندن 

دوره های آموزشی بدون دریافت شهریه شده اند.

معلوالن هم تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

وی در مورد وسایل کمک توانبخشی معلوالن نیز افزود:از 
از  حمایت  جامع  قانون  اصالح  در  که  مواردی  مهمترین 
قرار  پوشش  تحت  شده،  گرفته  نظر  در  معلوالن  حقوق 
گرفتن بیمه وسایل کمک توانبخشی است به طوری که 
افراد به گونه  این  از دولت درخواست شده بیمه سالمت 
ای باشد که وسایل توانبخشی و خدمات مورد نظر در این 
بخش نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرد.و همچنین خدمات 
و مراقبت های افراد معلول در منزل نیز در اصالح قانون 
مدنظر قرار گرفته است. وی، ابراز امیدواری کرد تا پایان 
دی، روند تصویب اصالح قانون جامعه حمایت از حقوق 
معلوالن انجام شود چرا که بعد از آن نمایندگان مجلس 
وارد تصویب الیحه بودجه خواهند شد و اگر تا آن زمان به 

تصویب نرسد به سال آینده موکول می شود.

افزایش مستمری معلوالن
 

 معینی همچنین به افزایش مستمری معلوالن اشاره کرد و 
افزود: در سال جاری قرار شد عالوه بر مستمری که معلوالن 
دریافت می کنند، یارانه و کمکی نیز از محل منابع یارانه ای 
عالوه بر آن به طور مضاعف دریافت کنند به طوری که 
اکنون 53 هزار تومان مستمری یک فرد است که به همراه 
سایر کمک ها، ماهیانه 195 هزار تومان دریافت می کند و 
مستمری یک خانواده 4 نفره در ماه به 600 هزار تومان می 
رسد. اکنون که به روند اقدامات رئیس تشکل های معلوالن 
 پرداختیم روایتی از معلولین استان را هم برایتان بازگو می کنیم: 

 
روایتی تلخ از موانع حضور معلوالن
مناسب سازی اندیشه هایم آرزوست

 ورودی ساختمان با پله های عریض به رویت لبخند می 
زند. همان ابتدا که این آپارتمان در حال ساخت بود گویا 
احتمال اینکه فردی دارای معلولیت هم نیاز به استفاده از این 
مکان را داشته باشد داده نشده است. سالمندی اگر بخواهد 
وارد ساختمان شود باید نفس نفس زنان پله ها را طی کند. 
فرد ویلچری هم اگر بخواهد وارد شود باید چهار نفر صندلی 
چرخدار و سوار آن را بغل بزنند و از پله ها پایین و باال ببرند. 
معلوالن غیرویلچری هم تکلیفشان معلوم است آنها باید  کاًل 
قید ورود به آپارتمان مذکور را بزنند. اصاًل انگار معلولیت در 
فرهنگ  ما هنوز جای نگرفته است و گویا آنان از این اجتماع 
و مردم نیستند. این روایتی است از فضای واقعی جامعه ای 
که سال هاست در تالش برای رسیدن به ایده آل هایی از 
جمله شهر دسترس پذیر برای معلوالن، جانبازان، سالمندان، 
زنان باردار و در تمام افراد کم توان جسمی است. تالشی که 

هر روز تازگی دارد اما نتیجه ای نمی دهد.

موانع نفس گیر

در عبور از مسیر روزانه میدان مدرس و جاهای دیگر ششهر 
بیرجند شاهدیم که ورود معلول با ویلچر به بیشتر ساختمان 
ها تقریبا  غیر ممکن است و افراد ناتوان دیگر هم به سختی 

می توانند وارد این اماکن شوند. فروشگاه ها با پله های بلند و 
ورودی های قاب دار جاهایی هستند که و معلوالن ویلچری 
اگر از گذر پله ها هم موفق شوند نمی توانند به تنهایی صندلی 
چرخ دار خود را از لبه قاب عبور دهند.و وارد آن ها شوند ورود 
به بانک ها هم برای معلول با ویلچر غیر ممکن است چون  
رمپ ندارند.، بیشتر مراکز خرید هم سطح شیب دار ندارند و 
معلول با ویلچر به تنهایی نمی تواند وارد آنها شود. تمامی 
این ها در حالی است که معلوالن غیرویلچری هم به سختی 
می توانند از موانع موجود بگذرند. از این گذشته جاهایی هم 
استاندارد  سازی  مناسب  در  شهرداری  اقدامات  که  هست 

 نیست و همین مشکالت معلوالن را مضاعف کرده است.

دردی بینا

در جمع روشندالن  نشسته ام و به حرفهایشان گوش می 
دهم. از غیرقابل استفاده بودن کتابخانه ها به علت شرایط 
فضای بیرونی کتابخانه و ذخایر فقیرانه کتب ویژه نابینایان 
و امکانات صوتی و کتاب ها گویا می گویند. از آن طرف از 
رمپ ویژه نابینایان که توسط مغازه داران مسدود شده است 
فریاد می زنند و از طرف دیگر معترض اند نسبت به بی 
توجهی مسئوالن برای حفظ حقوق شهروندی این قشر از 
جامعه. جمع نابینایان را به سمت سد معبر کسبه ترک می 
کنم. کسبه ای که نه تنها تا وسط پیاده رو را گرفته اند بلکه 
تابلوهای تبلیغی خود را روی رمپ ویژه نابینایان کذاشته. 
یکی از مغازه داران را مورد خطاب قرار می دهم که چرا 
وسایل خود را در مسیر نابینایان گذاشته؟ با بی تفاوتی محض 
می گوید مگه چیه؟ خب از اون طرف بره! یکی دیگر از کسبه  
هم، گویا  اصاًل نمی داند این مسیر جدا شده و متفاوت، در 
پیاده روها برای چیست؟ وقتی می گویی ویژه نابینایان است 

بی ادبانه می گوید: نابینایان نباید نابینا می شدند!؟

نگاه پوچ و بی خردانه 

احتمال نمی دهی که یک روز دچار معلولیت شوی!؟ این 
جمله ای است تلخ اما مبتنی بر  واقعیت. جمله ای که اگر 
همیشه از خودت بپرسی دیگر از ریسه کشیدن عادت برای 

معلوالن دست بر می داری. عادتی که گاهی عجین است با 
ترحم و گاهی هم بی تفاوتی.

همین که معلولی را می بینی به جای شکر برای سالمتی 
ات با مهر از کنارش بگذری و یا کمکش کنی، همین که 
هرجا حقوقشان رعایت نمی شود به دفاع از آنان بپردازی، در 
واقع توانسته ای خود را از شعارهای پوچ رایج در جامعه رها 
کنی. شعارهایی که گاهی چنان از زبان مسئوالن می ریزد 
که باورش هم برای خود گویندگان سخت است و اینجا با 
خودت کلنجار می روی و می گویی که اول باید به جای 
مناسب سازی خیابان ها »اندیشه ها، مناسب سازی شود« .

امتحان عملکرد

امسال هم، مثل هر سال مراسمی به مناسبت روز جهانی 
معلوالن برگزار شد. آن هم دقیقاً در محلی که برای معلوالن 
مناسب سازی شده است اما کم . مراسمی که درست مثل 
تمامی برنامه های دیگر نطق مسئوالن شنیده و درد معلوالن 
پشت گوش انداخته می شود. مسئوالنی که سال گذشته 
درست در چنین روزی تصمیم گرفتند برای درک بهتر وضع 
معلوالن در جامعه یک روز را روی صندلی چرخدار نشسته یا 
با عصا در شهر راه بروند و معنای واقعی شهر دسترس پذیر 
را بدانند. شاهد مثال این قضیه شاید در مرکز استان ملموس 
نباشد اما همین که به شهرستان های دور افتاده تر نگاه می 
کنیم می بینیم که، بله درست است هیچ گونه مناسب سازی 
حتی برای دیدن تئاتر هم فراهم نشده است، آن هم در روزی 
که به اسم معلوالن است، حتی در معابر و برای عبور از جوی 
های پهن، هم محلی مناسب برای معلوالن پیش بینی نشده 

چه برسد به مناسب سازی ساختمان ها...!

بهزیستی به تنهایی نمی تواند
مشکالت را برطرف کند

همکالم  ما  با  دقایقی  برای  بهزیستی  کارشناس   یک 
می شود و در توضیح اینکه مقصر این بی تفاوتی ها نسبت 
به معلوالن  کیست، می گوید: بهزیستی به تنهایی نمی تواند 
تمامی این مسائل و مشکالت را رفع کند و رفع این دغده 
ها نیازمند یک اجماع عمومی بین تمامی ادارات و حتی خود 

مردم است و به همین دلیل است که باید در ابتدا فرهنگ و 
نوع نگاه مردم را به این حوزه اصالح کرد. در ایستگاه تاکسی 
یا اتوبوس  مسافران پیاده و سوار می شوند و اصاًل توجهی به 
آن که روی ویلچر نشسته  ندارند. وقتی هم که  اتوبوس می 
آید مثل همیشه برای سوار شدن به مشکل بر می خورد. یاد 
جمله مشاورش افتاد که گفته بود معلولیت محدودیت نیست 
و لبخند تلخی زد. او از 10 سال پیش که به خاطر تصادف 
مجبور شد به کمک عصا راه برود، مشکالت زیادی برای 
رفت وآمد در خیابان پیدا کرد و اولین بار نبود که برای استفاده 

از وسایل نقلیه عمومی به مشکل می خورد. 

وسایل نقلیه عمومی می آیند و معلول در استان ما، بارها از 
راننده  می پرسد که چطور باید سوار شود و هرکدام راهکاری 
می دهند که شدنی نیست. ناچار می شود کل مسیر مورد 
نظر را، محروم از وسایل نقلیه عمومی با ویلچر برود. در حالی 
که زمان کوتاه چراغ عابر پیاده را نسبت به سرعت کند تردد 
یک معلول با ویلچر محاسبه می کند. از مقابل فروشگاه های 
لباس می گذرد و پس از توقفی کوتاه، به علت وجود پله ها 

و نبود سطح شیب دار از خرید لباس منصرف می شود!!.

تجربه تلخ از تردد در خیابان

می کند،  آمد  و  رفت  ویلچر  با  سال هاست  که  محمد.آ 
تردد  دارد:»  برای عبورو مرور در شهر  تلخی  تجربه های 
افراد  در خیابان که به نظر ساده ترین کار دنیاست، برای 
معلول مشکل بزرگی است. متاسفانه در بیشتر شهرهای 
کشور مبلمان شهری برای استفاده همه شهروندان طراحی 
نشده، می گوید: در خیابان های بیرجند که با ویلچر راه می 
روی، بخاطر اینکه باید درکنار وسایل نقلیه حرکت کنی و 
هیچ جایی برای عبور و مرور معلوالن در نظر گرفته نشده 
ترسی سراسر وجودت را می گیرد که مبادا االن با تصادف 
معلولیتم بیشتر شود و اصال نتوانم از سر جایم بلند شوم 
.البته در سال های اخیر وضعیت بهتری برای معلوالن به 
وجود آمده است اما این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست. 
هنوز هم معلوالن نمی توانند بدون داشتن همراه و کمک 
شهری  مدیران  امیدوارم  که  کنند  تردد  شهر  در  دیگران 

اقدامات بیشتری برای رفاه حال ما انجام دهند. 

انگار کسی مارا نمی بیند 

بیماری  دلیل  به  که  ای  بازنشسته  فرهنگی  خ   زهرا. 
ام اس برای راه رفتن ازعصا استفاده می کند، معتقد است؛ 
تردد در شهر و ادارات و حتی مدرسه یکی از بزرگترین 
مشکالت جامعه معلوالن است:»اگر ماشین نداشته باشی 
و معلول باشی،در شهر به مشکالت زیادی بر می خوری.
اتوبوس شوم و اگر صبر و حوصله  من نمی توانم سوار 
به  من  شاید  نبود  من  به  کردن  کمک  برای  شوهرم 
بیماری افسردگی مبتال می شدم فقط روحیه اوست که 
مرا سرپا نگه داشته است. حتی پیاده روها هم برای عبور و 
مرور ما در نظر گرفته نشده اند.ما برای تردد در بسیاری از 
بانک ها و ادارات مشکل داریم.انگار کسی ما را نمی بیند.«

نبود سرویس بهداشتی هم
از دیگر مشکالت معلوالن است

شهر  خیابان های  از  بسیاری  در  گوید:  می  هم  مجتبی.ر 
روها  نیست.پیاده  سطح  هم  اتوبوس  ایستگاه  و  خیابان 
برای رفت و آمد روشن دالن آماده نشده است.عالوه بر 
این، ادارات دولتی و بانک ها شیب راه مخصوص معلوالن 
و  برای رفت  دارند که  تندی  دارند شیب  اگر  یا  و  ندارند 
آمد معلوالن سخت است نبود سرویس های بهداشتی در 
شهر هم از دیگر مشکالت معلوالن است.در سال های اخیر 
سرویس های بهداشتی در شهر و پارک ها ساخته شده اما 

متاسفانه برای معلوالن جایی در نظر گرفته نشده است.
  

اگر شهر مناسب سازی شود
جامعه معلول هم توانمند می شوند

مریم.ب از معلوالن حاضر در جشنواره تئاتر که به عنوان 
حاشیه  در  و  کند  تولید می  دستی  موفق، صنایع  بانویی 
بیرجند  در  گوید:  می  گذاشته،  فروش  به  جشنواره  این 
فضای  یکی  دارد  وجود  معلوالن  برای  مهم  مشکل  دو 
کسب و کار کم به شدت کمرنگ است و عدم مناسب 
سازی در ساختمان ها، من دوست دارم خانه ای بخرم 
اما چون مناسب سازی برای افرادی مثل من نشده است، 
از خرید آن، صرف نظر می کنم. یکی دیگر از معلوالن 
از مشکالت  را   برای  ورزش  نبود  فضای مناسب  هم 
معلوالن و کمبود های، شهر دانست و افزود: من خیلی به 
 ورزش کردن عالقه دارم اما به هر باشگاه بدن سازی که 

می روم برای من وسیله ای در نظر گرفته نشده است.

11 دستگاه ویژه معلوالن تا اخر امسال

سازی  مناسب  درباره  نقل  و  حمل  کارشناس  جراحی، 
ابتدای  در  گفت:  آوا  خبرنگار  به  معلوالن  برای  شهر 
عقد قرارداد فقط در سه خیابان معلم، غفاری و مدرس  
آمد  و  رفت  برای  تغییراتی  اتوبوس  های  ایستگاه  در 
اتوبوس  های  ایستگاه  امروز  تا  اما  شد  انجام  معلوالن 
بیشتری در تمام  خیابان های شهر مناسب سازی شده 
اتوبوس  نیازمند  ها  ایستگاه  این  جراحی  گفته  به  است 
سازی  مناسب  اتوبوس  یک  فقط  که  است  ویژه  های 
شده آن هم در شمال شهر سایت بهزیستی راه اندازی 
شده است در حالیکه طی جلسات متعدد تا آخر امسال 
ویژه  شده  سازی  مناسب  اتوبوس   دستگاه،   11 حدود 
معلوالن که استفاده آن برای افراد سالم هم مانعی ندارد 

در سیستم اتوبوسرانی شهری وارد خواهد شد. 

اداره ها موظف به فضاسازی مناسب
برای معلوالن هستند

در  هم  استان  بهزیستی  و  توانبخشی  معاون  “رضازاده” 
پاسخ به این سؤال خبرنگار آوا درباره دبیرخانه  می گوید: 
در استان دبیرخانه ای مبنی بر رفع آسیب ها و مشکالت 
معلوالن در تمام اداره ها وجود دارد که بهزیستی سردبیر 
این دبیرخانه است و بر تمام اداره ها ، نظارت دارد و بر 
این اساس، از تمام اداره ها بازدید می شود و اگر مشکل 
و کمبودی، از قبیل نبود رمپ در ورودی اداره ها و وسایل 
مرتبط به معلوالن وجود داشته باشد، بررسی می شود وبر 
اساس آن امتیاز داده و یا حتی ادارات جریمه می شوند و 
از خودشان  استیجاری که ملک  اداره های  البته موضوع 
نیست، جداست ولی به هرشکل ما پیگیری می کنیم  که 
برای راحتی و سهولت رفت و آمد معلوالن کارهایی انجام 
شود. رضازاده درباره مبلمان شهری و مناسب سازی خیابان 
ها و اماکن برای معلوالن عنوان می کند: مبلمان شهری و 
مناسب سازی اماکن مرتبط به شهرداری است ولی ما هم 
پیگیر هستیم و خوشبختانه امسال نسبت به پارسال روند رو 
به رشدی درباره همکاری تمام اداره های مرتبط را شاهد 
هستیم  و امسال بیش از %60  در زمینه ی ایستگاه های 
اتوبوس، سنگ فرش پیاده روها و... رشد داشتیم . گفتنی 
است برای تکمیل این گزارش و پس از چند روز تماس 

مداوم با شهرداری، این ارگان جواب سؤال ما را ندادند.

عکس: اینترنت

*  بیش از ۳.۲ میلیون نفر از جمعیت کشورمان را افراد معلول تشکیل می دهند. * تا ۵ سال یارانه دستمزد به کارفرمایان برای اشتغال 
معلوالن پرداخت می شود که میزان آن ۳۰ تا ۵۰ درصد حداقل حقوق است. * دانشگاه ها مکلف به ثبت نام معلوالن برای گذراندن 
دوره های آموزشی بدون دریافت شهریه شده اند. * وسایل توانبخشی تحت پوشش بیمه است. * در عبور از مسیر روزانه میدان 
مدرس و جاهای دیگر شهر بیرجند شاهدیم که ورود معلول با ویلچر به بیشتر ساختمان ها تقریبا  غیر ممکن است معلوالن غیرویلچری 
هم تکلیفشان معلوم است آنها باید  کاًل قید ورود به آپارتمان مذکور را بزنند. * مراسم امسال به مناسبت روز جهانی معلوالن مناسب 
سازی نبود و این وضع در سایر شهرهای استان بیشتر مشهود است . * یک کارشناس می گوید: بهزیستی به تنهایی نمی تواند تمامی 
این مسائل و مشکالت را رفع کند. * نبود سرویس بهداشتی هم از دیگر مشکالت معلوالن است. * معلول با ویلچر به تنهایی نمی تواند 
وارد سوپر مارکت ها و مراکز خرید  شود . * حتی در معابر و برای عبور از جوی های پهن، هم محلی مناسب برای معلوالن پیش بینی 
نشده است . * اگر شهر مناسب سازی شود، جامعه معلول هم توانمند می شوند. *   11 دستگاه اتوبوس مناسب معلوالن در سیستم 

اتوبوسرانی شهری وارد خواهد شد. * اداره ها موظف به فضاسازی مناسب برای معلوالن هستند.
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چند درصد از گوشی های بازار رجیستری نشده اند؟

تسنیم- رئیس اتاق اصناف ایران عنوان کرد: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.فاضلی با اشاره به اینکه طرح 
رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هرچه سریعتر در این طرح قرار 
بگیرند.به گفته ی وی  شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن، جلسه امروز با رئیس کمیسیون اصل 9۰ برگزار شده است.

پنج شنبه   *7 دی   1396 * شماره 3966

یادداشت

خالقیت 

خواندنی ها

جذابترین ها 

استان  بهزیستی  و  توانبخشی  معاون  رضازاده  اسدزاده- 
خراسان جنوبی درباره بودجه استان  برای بهزیستی و اقداماتی 
که برای معلوالن از طرف تمام ارگان ها انجام شده به خبرنگار 
آوا گفت: با توجه به بودجه کمی که برای سازمان بهزیستی 
استان در نظر گرفته شده، امسال تفاهم نامه ای بین اداره 
بهزیستی با یک مؤسسه غیر دولتی ضایعه نخاعی بسته شد، 
که با این قرارداد اندکی از هزینه های بهزیستی کم شد که 
گامی رو به جلو برای رفع مشکالت معلوالن بود و که  بر 
اثر همین تالش ها امسال امتیاز بهزیستی در جشنواره شهید 
رجایی، حدود %2۰ افزایش پیدا کرد یعنی امتیاز اداره  در سال 
95 در این جشنواره 2۰ بود اما امسال بین 4۰ و 5۰ و این برای 

اداره کل بهزیستی یک نشانه مثبت است. 

مناسب سازی شده خیابان شیرین 
برای معلوالن

به گفته ی وی به مناسبت هفته جهانی معلوالن طی 
جلسات متعدد، خیابان شیرین که با توجه به مجتمع الزهرا، 
کتابخانه ویژه نابینایان و محل رفت و آمد معلوالن است 
مناسب سازی شد و تالشمی شود تا خیابان های دیگر هم 
برای رفت و آمد معلوالن مناسب سازی گردد اما زمان بر است 
و احتیاج به سرمایه دارد. رضازاده درپاسخ به این سؤال که آیا 
در بیرجند هم کتابخانه ای ویژه معلوالن وجود دارد یا خیر 
عنوان کرد: هرچند که احداث کتابخانه برای معلوالن مرتبط 
به بخش ما نیست و مربوط به سازمان کتابخانه های شهر 

است اما با شانه خالی کردن این اداره مسئولیت احداث کتابخانه 
ویژه معلوالن و نابینایان، به دوش اداره بهزیستی افتاد و این 
کتابخانه که مجهزترین کتابخانه در شهر است راه اندازی شد 
البته باید بگویم که بودجه آن مربوط به بخش خصوصی یعنی 
شرکت سامسونگ بود نه بودجه دولت که سنگ تمام گذاشت 
تا این کتابخانه الکترونیکی شروع به کار کند و ی افزود: االن 
هم با آموزش و پرورش مشغول مذاکراتی هستیم که مکان 

این کتابخانه را تغییر دهیم عملی خواه دشد

مسکن ویژه تک معلولی درحال ساخت
به گفته وی اداره بهزیستی برای تمام خانواده هایی که دارای 
دو معلول بوده اند خانه ساخته است و االن به دستور نماینده 
مسکن و شهرسازی کشور پس از اتمام طرح ساخت مسکن 
برای خانواده دارای دو معلول، برای خانواده های تک معلولی 

هم با توجه درخواست متقاضیان، این پروژه درحال اجراست.

بیرجند،نیاز به سالن پالتو دارد
رضازاده تاکید کرد استان ما یک سالن مجهز پالتو ندارد، 
سالن پالتو، یک سالن نمایش خاص است که در هر استان 
این سالن مجهز به بهترین تجهیزات است اما در استان ما 
این سالن خیلی کوچک و خیلی نا چیز است و اساس راه 
یابی ما به تئاتر بین المللی و یا حتی بهبود وضع تئاتر از 
خوب به عالی باید یک سالن مجهز پالتو داشته باشیم که 
متاسفانه استان ما  ندارد برای احداث این سالن، زمین داریم 

اما نیاز به اعتبار داریم که اگر خیرین در این زمینه ورود پیدا 
کنند تا این سالن ساخته شود خوب است،

 سالن ها استاندارد نیست
رضازاده از قدرردانی خانواده های توانبخشی تشکر کرد و 
ادامه داد: شاید دلیل رضایت معلوالن و خانواده هایشان از سطح 
مسابقات، اقداماتی بود که ما، چندماه قبل از شروع جشنواره 
انجام شد مثل مناسب سازی فضا برای سهولت در رفت و آمد 
معلوالن و... و کارهای دیگری که انجام شد اما الزم به ذکر 
است که بگویم اگر سالن ها زمانیکه شروع به ساخت می کنند 
مهندسی شده باشد بنده و همکارانم قبل از شروع جشنواره، 
مشغول به بنایی و کارهای اجرایی از این قبیل نمی شویم که 

این بهتر است در نظر گرفته شود.

خوش خبری برای معلوالن
امسال ما توانستیم مؤسسه خیریه ولیعصر تهران را به بیرجند 
دعوت کردیم، این مؤسسه بنا به درخواست هر استان سالی یک 
بار به استان متقاضی دعوت می شوند و کارهای رایگانی را برای 
معلوالن انجام می دهند این مقام مسئول افزود: به این ترتیب 
که برای معلوالن جسمی و حرکتی که نیاز به معاینه و بررسی 
های تخصصی دارند  به افرادی که ثبت نام کرده اند خدمات 
رایگانی انجام می دهند و به آن  ها وسایل توانبخشی بسته به 
نیاز و نوع بیماری هر معلول از قبیل ویلچرو... به آن ها داده می 
شود. با ارائه خدمات این مؤسسه خیریه، هزینه چند میلیاردی 

که بر دوش بهزیستی و توانبخشی بود کم شد. نام طرح این 
کار راهی به سوی آسمان است که ازشنبه نهم دی شروع شده 
و  تا جمعه ادامه دارد که روز دوشنبه افتتاحیه این برنامه است.

رضازاده عنوان کرد: از همه مردم درخواست می کنم که به 
معلوالن هم در جامعه فرصت بدهند تا استعدادشان را بیابند 
و در کنار افراد سالم کار کنند چه بسا که شاید نسبت به خیلی 
از افراد سالم استعداد و ذوق بیشتری داشته باشند و برای نشان 
دادن استعداد یابی این عزیزان در نظر دارم یک کافه گالری راه 
اندازی کنم هرچند که یک فروشگاه برای عرضه محصوالت 
دستی و هنری و فرهنگیشان وجود دارد اما می خواهم به یک 
جای بهتری که بیشتر دیده شوند، تبدیل کنم  و به عنوان 
نکته پایانی اینکه: اگر هر فردی برای اشتغال زایی این قشر، به 
اداره بهزیستی مراجعه کند وام بال عوض و کم بهره به مراجعه 
کنندگان تعلق خواهد گرفت که امیدواریم میزان استقبال از این 

نوع اشتغال زایی باال برود.

 »صبر«؛ پاسخ قرآنی
 به بی معنایی
*ابراهیمی

معنا از مناقشات امروزی است که در برخی جوامع 
رنگ و رو باخته است، چرا که برخی از اندیشمندان 
قایل اند که معنایی در کار نیست و نزد برخی دیگر 
از تشخص و تعین قابل قبولی برخوردار است. عده 
ای دیگر از متفکران مردد هستند میان وجود و عدم.

در علم منطق داللت الفاظ بر معنا مطرح است؛ 
بدین معنی که هر لفظی حامل معنایی است و برای 
هر لفظی که به کار می رود معنایی هست. دریافت 
این معنایی به وسیله کثرت استعمال یا وضع و قرارداد 
یا اتحادی است که میان لفظ و معنا برقرار است که 
وجود لفظ همان معنا است و وجود معنا همان وجود 
ذهنی است و وجود ذهنی داللت بر وجود خارجی هر 
چیزی دارد و انسان آن را بداهتا می یابد و ابتدایی 
ترین راه تفاهم را حضور شی در خارج برای دریافت 

معنا، به نحو عینی می دادند.
بنابراین هر لفظی معنایی دارد و انسان با آوردن 
الفاظ در واقع در تالش بیان معنا است و با بیان معنا 
به دنبال چیزی است که می بیند و یا به  وجود عینی 
و خارجی او ایمان دارد و معنا را پلی برای دسترسی 
به متن واقع و آنچه که در واقعیت موجود هست 
داند و حال،  است، می  یا غافل  آن غایب  از  او  و 
آن چه واقعیت دارد خواه کشف علمی باشد  خواه 
کشف و شهود معنوی.بحران از جایی آغاز می شود 
که انسان آنچه را می بیند تنها »تکرار و تکثر وقایع 
گاها بی ربط« است که او را دچار سر در گمی کرده 
که ماحصل آن بی معنایی است و در واقع اشتیاق 
معناداری و کشف معنا را ندارد و الفاظ را صرفا برای 
بیان بی معنایی وقایع و آنچه در حال شدن هست، 
به کار می برد چرا که خود را منفک و منقطع از 
این چالش و در نوردیدن حقیقت و آنچه براستی 
هست، می کند.یکی از دالیل این انقطاع و انفکاک 
از، بسنده کردن به همان ابتدایی ترین راه فهم معنا، 
یعنی احظار وجود خارجی هر شی برای اثبات آن می 
باشد. بدین معنی که هر آنچه که دیده و رویت می 
شود و فی الحال حاضر است، معنادار است و آنچه 
سیال و یا ممتد و یا غیرمحسوس هست و از چشم تو 
غایب هست به رغم حضور، گزاره ای بی معناست. 
اینجاست که واقعه ای بنام »تکرار و روزمرگی« رخ 
می نمایند.او هر روز و هر سال چشم می گشاید ولی 
تنها چیزی که می یابد الفاظی همچون گذر زمان، 
تغییر فصول، این همانی است که در ظاهر بی محتوا 
است. غافل از اینکه اگر همه چیز در تکرر و تلبس 
به سر می برد که معناداری آن مشخص شود اما 
برای آن چیزی  اشتیاقی  امروز کمتر کسی چنین 
که در حال رخ دادن است، دارد و تنها گذر را می 
بیند و نه تغییرات آن گذر را. مالصدرا در کتب خود 
از »حرکت جوهری« سخن به میان می آورد و از 
آن به برهان عرشی یاد می کند و راه حل مسائلی 
چون جمله معاد جسمانی که بزرگان عقال از جمله 
شیخ الرئیس از اثبات آن باز ماند، می باشد و یکی 
دیگر از برآیندهای حرکت در جوهر را عدم قطعیت و 
کشف فصل حقیقی اشیا می داند.مالصدرا می آورد 
که جوهر هر شی از اشیا که امری قایم به خویش و 
حقیقی است در حرکت و سیالن و بی قراری است 
و مادام در حال اخذ صورت و فصل و از دست دادن 
این صور می باشد و این گذر و حرکت تکرار می شود 
تا جایی که برسد به سر منزل مقصود که همان جوهر 
مجرد از ماده و همان فعلیت محض که هیج نحوه 
حالت انتظار و امکانی ندارد و هر آنچه هست را یکجا 

به نحو مسلط داراست.
این برداشت الزمه اش اتصال و عدم انفکاک است 
برای دریافت معنا و دستیابی به فصل اخیری که 
آخرین صورت خود را به نحو بالفعل داراست. بنابراین 
گریز از بی معنایی و بحرانی که این روزها گریبانگیر 
هر سخن و هر زندگی است، با بند زدن به اتصال و 
عدم اکتفا به صورتی که فعال از یک واقعه در نزد ما 

هست، میسر می باشد.
این نکته همان چیزی است که قرآن کریم بارها 
از آن به توان یاد کرده است، بنام »صبر«. فرد صبور 
در واقع به آنچه که در رخ داده بسنده نمی کند و نگاه 
اش را به امتداد افق دیگری به جز آنچه می بیند 
می دوزد و به دنبال معنایی بیش از آنچه هست می 
گردد و بی نهایت را در همین نهایت اندکی که در 
نزد جسم مادی خود دارد نمی بیند.این نکته، سرکی 
بر بی نهایت کشیدن در همین نهایت است به شرط 
اینجا نهایت آنچه حقیقت  اینکه  امتداد و پذیرش 
است، نیست بلکه باید فراروی کرد و صبر داشت تا 
معنا حاصل شود و خود را از سر در گمی و بحران بی 

معنایی و پوچ نگریستن ها رها ساخت.

دره ای مخوف ایرانی 
که سکوت در آن جان می کند! 

وجود  دنیا  در  متعددی  جزایر  سکند-  لست 
آنهاست  فردترین  به  منحصر  “هرمز”  اما  دارد 
رنگین کمانی اش  به خاک و سواحل  را  این  و 
فارس  خلیج  ورودی  کلید  شاه  است.  مدیون 
بیش  با  رنگی  مداد  جعبه  و  زمین  بهشت  به 
جای  هیچ  و  یافته  شهرت  رنگی  طیف   9۰ از 

رنگ های  تمامی  که  یافت  نمی توان  را  دنیا 
رنگین  جزیره  جز  به  باشد،  آن  در  یکجا  دنیا 
رنگارنگ  خاک هایی  بکر،  سواحل  کمان، 
تبدیل  فارس  خلیج  کمان  رنگین  به  را  هرمز 
انرژی  نمک  که سنگ  آنجایی  از  است.  کرده 
اینکه  از  بعد  می کند  آزاد  خود  از  مثبتی  بسیار 
سپری  دره  این  در  را  خود  زمان  از  بخشی 
داشت،  خواهید  خوبی  بسیار  حال  قطعا  کنید 
نیز  انرژی  دره  دره،  این  به  خاطر  همین  به 
نمک  دره  دره،  این  دیگر  می شود.نام  گفته 
نامگذاری  علت  است،  سکوت  دره  یا  تبرزن 
نمک  سنگ های  که  است  خاطر  این  به  آن 
در  طوری که  هستند،  سخت  بسیار  دره  این 
کوه های  نمک  کردن  جدا  برای  گذشته 
می کردند. استفاده  تبر  از  باید  منطقه  این 

دخترونه زنونه 

 شور و نشاط کودکی را از آنها نگیریم 

حواسمون باشه با خرید گوشی و تبلت  زود 
هنگام برای فرزندانمون شور و نشاط کودکی 

. نگیریم  اونها  از  رو 

نجات محیط زیست 

این مرد ۷۳ ساله آمریکایی ۳4 سال است که 
از این کیسه برای خریدهایش استفاده می کند؛با 

این کار او زمین را از شّر 2۰۰۰۰ کیسه پالستیکی 
نجات داده است.

عکاسخونه  

زیبا ترین منظره ایران

یکی از زیبا ترین منظره های ایران و شاید 
میرسد.چابهار،  دریا  به  صحرا  که  جایی  جهان 

روستای درک زر آباد است.

غروب آبی رنگ

در مریخ غروب خورشید به رنگ آبی است 

شگفتی ها 
بودجه کم و هزینه های زیاد 

12 بهمن زمین نابود می شود!

برنا- کارمندان ناسا اطالعاتی را منتشر کردند که 
مدعی است کره زمین تا یک ماه آینده به پایان عمر 
خود می رسد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، طبق 
این گزارش ادعایی کارمندان ناسا، ستاره ای به نام 

فوریه  ماه  روز  اولین  در   »2۰۰2 تی-۷  »ان. 
2۰1۸ )12 بهمن( ساعت 11:4۷ به وقت محلی 
به زمین برخورد می کند و این کره خاکی را از بین 
می برد. روزنامه دیلی استار نیز در این باره نوشت: 
این  در  جهان  پایان  کردند  تاکید  ناسا  »کارکنان 
زمان آغاز می شود و جهان با نیرویی معادل انفجار 
۳۰ میلیون بمب هسته ای نابود خواهد شد.« این 
اطالعات تنها چهار روز بر پایگاه اینترنتی ناسا باقی 
را  آن  سازمان  این  کار شناسان  آن  از  بعد  و  ماند 
حذف کردند. صمخفی نگه داشته شود، اما برخی 
دیگر از کار شناسان نیز درباره قدرتی که قادر به 

نابودی زمین باشد، تردید دارند.

خطای 3   امتیازی بخش خصوصی روی بسکتبال استان 
حسینی، اصغری- قد بلند و چهارشانه ، با یک نگاه می توان 
حدس زد اهل بسکتبال یا والیبال است که پس از معرفی خود 
حدس اول درست از آب در می آید. مهمان این بار صبحانه 
های ورزشی آوا، حسن رضا خزاعی اولین بازیکن تیم ملی 
بسکتبال در استان پس از انقالب است که نزدیک به  ۳ دوره 
ریاست هیئت بسکتبال خراسان جنوبی را بر عهده دارد. اصغری 
دبیر کانون پیشکسوتان استان، در معرفی وی عنوان می کند: 
ایشان  از سال 56 بسکتبال را با تیم شهرستان بیرجند شروع 
کردند و12 سال در تیم ملی بسکتبال کشور حضور داشتند. بر 
خالف هم دوره ای های ایشان که از استان خارج شده اند و 
در فدراسیون یا تیم های لیگ کشوری مشغول اند ، در استان 

و شهر بیرجند ماندند و از آن زمان سالن را ترک نکرده اند.

در سال 60 وارد تیم ملی بسکتبال کشور شدم

خزاعی در معرفی خود با بیان این که شروع آشنایی من با 
ورزش، رشته فوتبال و چند رشته دیگر مانند شنا، تنیس روی 
میز، دومیدانی و والیبال بود و تا سن 16 سالگی دستم به توپ 
بسکتبال نخورده بود، افزود: سال 56 به دلیل قد بلندی که 
داشتم پیشنهاد شد در رشته بسکتبال فعالیت کنم و با فیزیک 
بدنی خوبی که داشتم به سرعت در این رشته پیشرفت کردم. 
بعد از 4 ماه به عضویت تیم نوجوانان شهرستان در آمدم و به 
مسابقات اعزام و قهرمان شدیم. به فاصله دو ماه بعد از آن ، در 
مسابقات قهرمانی آموزشگاه های خراسان قدیم شرکت کردیم 
که مقام دوم را آوردیم. وی شروع قهرمانی های خود را از سال 
6۰ می داند و می افزاید: بعد از 4 سال فعالیت، در تیم ملی 
بسکتبال خراسان عضو شدم و همان سال بنده را به تیم ملی 
دعوت کردند، سال اول به دلیل مشکالت خانوادگی و ترس از 
حضور در کنار دیگر اعضای تیم ملی، در تمرینات شرکت نمی 
کردم ولی از سال 61 به بعد به طور مداوم در تمرینات حضور 
داشتم و همیشه جزو نفرات اصلی تیم بودم.خزاعی با یادآوری 
آن دوران ادامه می دهد: ۳ دوره در جام ملت های آسیا شرکت 
کردیم ، سال 64 در مالزی، 6۸ پکن و ۷۰ در ژاپن و بهترین 
مقامی که توانستیم در این مسابقات کسب کنیم مقام پنجم بود. 
از سال ۷4 داوطلبانه از تیم ملی کناره گیری کردم و از همان 
سال تاکنون در خدمت هم شهری ها و هم استانی های خودم 

به عنوان بازیکن، مربی و االن نیز رئیس هیئت هستم.

نبود حمایت بخش خصوصی، مانع اصلی 
پیشرفت در ورزش استان

رئیس هیئت بسکتبال استان اضافه می کند: به عنوان 
کسی که 4۰ سال است در رشته بسکتبال فعالیت دارم و 
حتی به باالترین سطح آرزوی یک جوان یعنی دست یافتن 
 به تیم ملی نیز رسیده ام، کامال مشکالت این رشته را درک 
می کنم. اصلی ترین مشکلی که مانع پیشرفت و برنامه ریزی 
ها بوده است نبود حمایت بخش خصوصی است. در خراسان 
جنوبی استعدادهای خیلی خوبی وجود دارد که نه کشف و نه 
حمایت می شوند. خزاعی با بیان این که در جلسه با مدیر 
کل ورزش و جوانان همواره گفته شده که بودجه وزارت به 
هیچ عنوان پاسخگوی نیاز ها نیست، ادامه می دهد: فدراسیون 
هم متاسفانه به قدری کم بودجه واریز  می کند که اصال 
قابل گفتن نیست. وی وظایف رئیس هر هیئت را اشاعه و 
رشد ورزش مربوطه در بین تمام رده های سنی می داند می 
گوید: کمک به ورزشکاران خوب استان برای این که در قالب 
یک تیم و با حمایت بخش خصوصی در مسابقات لیگ های 
کشوری شرکت کنند تا مهارت خود را افزایش دهند از دیگر 
وظایف است، که متاسفانه وظیفه دومی از حیطه اختیارات من 
خارج است، نه به لحاظ فنی بلکه به لحاظ مالی! شرکت در 

لیگ کشوری هزینه خیلی باالیی می خواهد.

فقط شعار می دهیم که خرج کردن 
در ورزش هزینه نیست!

به گفته وی در رشته های انفرادی هزینه ها به دلیل کم 
بودن تعداد و کوتاه بودن زمان مسابقات بسیار کمتر است، 
ولی در رشته هایی مانند بسکتبال حداقل اعزام نفرات 1۷ 
نفر و مدت زمان مسابقات یک هفته است. از طرف دیگر 
اگر قرار باشد در لیگ کشوری حضور مثبت داشته باشیم 
تیم استان باید با ۸۰ درصد نیروی بومی و 2۰ درصد غیر 
بومی تشکیل شود، زیرا که تیم بسکتبال خراسان جنوبی در 
دو پست ، نیروی متخصص و با مهارت ندارد و برای شرکت 
در لیگ کشوری نیاز به کمک گرفتن از نیروهای غیر بومی 
است، همین موضوع نیز هزینه های دیگری را اضافه می کند. 

رئیس هیئت بسکتبال به تالش هایی که در طول این سال 
ها برای جذب حمایت های کارخانجات، صاحبان صنایع و 
بخش خصوصی انجام داده است اشاره می کند و می افزاید:  
متاسفانه در این مسئله هیچ عالقه مندی وجود ندارد. بارها 
از مسئوالن استانی از جمله استانداران، فرمانداران و حتی 
 امام جمعه تقاضا کردم که ما را یاری کنند، ولی فقط شعار 
می دهیم که خرج کردن در ورزش هزینه نیست! شهرداری 
هایی مانند تبریز، اراک، کاشان و گرگان تیم بسکتبال در لیگ 
دسته یک دارند ولی شهرداری بیرجند حتی برای ۳۰۰ میلیون 
هزینه تیم در لیگ دسته دو نیز حمایت و استقبالی نکرده است.

پرداخت نشدن بیش از دو سال حقوق مربیان 

خزاعی با اعتقاد بر این که در استان ضعف شدید آموزش 
حتی در داوری و مربی گری مشهود است، اضافه می کند: 
خیلی از افرادی که در این زمینه ها تبحر داشتند نیز انگیزه 
ای برای فعالیت در استان نداشتند.وی با بیان این که هیئت 
می تواند در استان کالس های آموزشی با کمک مربیانی 
که بدون چشمداشت کار می کنند و بیش از دو سال است 
حقوقشان پرداخت نشده است، برگزار کند، اظهار کرد: ولی 
 زمانی که به مرحله اعزام این تیم ها به مسابقات کشوری 
می رسد، به در بسته می خوریم! هیئت توان پرداخت هزینه 

های حتی پایه ای در مسابقات کشوری را ندارد. وی تاکید می 
کند: الزمه رشد ورزش بسکتبال در سطح قهرمانی ، وجود 
حامی مالی بسیار خوب برای تحت پوشش قرار دادن تیمی 
متشکل از نیروهای استانی است. اگر بخواهیم به جوانان توجه 
کنیم باید از هزینه کردن نترسیم و مطالبات آنان را پس از 
سال ها تالش ، پرداخت کنیم. در تمام دنیا بخش خصوصی 
از سرمایه گذاری که می کند، در فروش بلیط، لباس ، کفش 
و تشکیالت ورزشی با آرم باشگاه و حتی از خرید و فروش 
بازیکن در آمد کسب می کند، ولی در ایران منافعی نیست 
و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.این ورزشکار بزرگ استان، دیگر 
معضل ورزش بسکتبال در استان را خانواده های ورزشکاران 
با استعداد می داند و می گوید: خانواده ها ترجیح می دهند 
ورزش! تا  کند  پیشرفت  عالیه  تحصیالت  در  فرزندشان 

فقط 3 جلسه در هفته برای تمرین 

خزاعی با اشاره به این که خراسان جنوبی از محروم 
ترین و دورافتاده ترین استان های کشور است و خطراتی 
تهدید  را  منطقه  این  جوانان  مواد  قاچاق  و  اعتیاد  مانند 
در  ورزشی  امکانت  از طرفی  یادآور می شود:  کند،  می 
شهرستان ها بسیار ضعیف است. بیشترین فعالیت در این 
رشته را شهرستان های، قائن، فردوس و طبس دارند، و 
در طول  وی  گفته  به  ندارند.  تیمی  ها  باقی شهرستان 
این سال ها فقط یک دوره مسابقات برگزار شد و فقط 
شهرستان قائن تیم داشت. در چند سال گذشته 4 تا 5 بار 
اعالم شد که شهرستان ها برای شرکت در لیگ اعالم 
آمادگی کنند، حداقل تعداد تیم مورد نیاز برای برگزاری 
لیگ 4 تیم بود، ولی این کار نیز انجام نشد. زمانی که 
سالن  جلسه   ۳ فقط  هفته  در  بسکتبال  رشته  قائن  در 
دارد، چگونه هم آقایان و هم خانم ها در رده های سنی 
بدهند؟!رئیس هیئت  تیم  و  استفاده کنند  آن  از  مختلف 
و  کند  می  عنوان  پایه  سنین  را  هدف  جامعه  بسکتبال 
می گوید: باید حرکت اساسی در این رده انجام شود، اگر 
مینی بسکتبال را در بچه ها راه بیاندازیم ، قطعا همان ها 

تیم های بعدی استان را تشکیل می دهند.

آموزش و پرورش برای مسابقات داخلی
 و تمرین ها تقویمی ندارد

خزاعی با اشاره به این که این هیئت بیشترین تعامالت 
خود را با آموزش و پرورش دارد، بیان می کند: از قدیم شاکله 
تیم های استان، از دانش آموزان شکل می گرفت، ولی در 
5 سال گذشته به جرأت می توان گفت آموزش و پرورش نه 
تنها در بسکتبال بلکه در هر رشته ورزشی ، فعالیت مناسبی 
نداشته است! در این زمان نیز فقط اعزام به مسابقات کشوری 
دارند و برای مسابقات داخلی و تمرین ها هیچ تقویمی ندارند.

قبل  کند:  عنوان می  از سخنانش  دیگری  در بخش  وی 
انقالب مراودات خیلی خوبی با استان های همجوار داشتیم 
و محدودیت های آن زمان خیلی کمتر بود، سازمان های 
مختلف با یک نامه به راحتی اتوبوس در اختیار تیم قرار می 
دادند و برای بازی دوستانه به سیستان و بلوچستان می رفتیم. 
به گفته وی از زمانی که مسائل ورزشی را در قالب لیگ 
مطرح شد، مشکالت نیز به وجود آمدند. بخش خصوصی در 
سطوح باالتر حمایت می کرد، لیگ های کشوری هم محدود 
به یک مربی و بازیکنان خاصی شدند و تیم های متمولی 
مانند صبا باتری، مهرام و ... همیشه در صدر قرار دارند. رئیس 
هیئت بسکتبال استان با انتقاد از برگزاری مسابقات به سبک 
فدراسیون عنوان می کند:  ۸ منطقه و برای هر کدام 4 تیم 
در کشور داریم، تیم های اول و دوم هر منطقه به دور بعد 
می روند و در یک دوره 16 تیمه ، به صورت حذفی مسابقه 
می دهند، پس از آن نیز به یک دوره ۸ تیمه رفته و در نهایت 
با یک دوره 4 تیمه برای قهرمانی و بازی می کنند، ولی آیا 
با تنها 4 تیم می توان گفت رنگ و بوی مسابقات دارد؟ در 
منطقه ما، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و 
گلستان قرار دارد، ۳ استان تیم نمی توانند بدهند و فقط یک 

استان تیم دارد و به راحتی باال می رود!

اگر در مزایده برنده نشویم
جامعه بسکتبال استان متالشی می شود

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده، مزایده سالن های 
ورزشی بود که خزاعی در این باره بیان می کند: هرساله با 
ترس در مزایده شرکت می کنیم زیرا که اگر برنده نشویم، 
جامعه بسکتبال استان متالشی می شود.به گفته وی اکنون 
باید به عنوان مستاجر سالن، هم درآمد داشته باشیم و هم 
هزینه کنیم ولی چون سالن فقط از ساعت 9:۳۰ شب برای 
اجاره دادن آزاد است، از طرف دیگر سالن نیز کوچک بوده 
و مناسب فوتسال نیست، از محل اجاره نیز درآمد چندانی 
عایدمان نمی شود. اگر هم باشد، صرف پول آب، برق و گاز و 

حقوق نیروی خدماتی سالن می شود.

برای 5 توپ دست به دامان 
پیشکسوتان ورزشی استان شدیم

این قهرمان بسکتبال استان در پایان از مسئوالن تقاضا 
می کند: شاید حق داشته باشند و بگویند اعتبارات کم است 
ولی همه می دانیم که می توانند! اگر هر رشته ورزشی 
پیشرفت  به طور قطع  تقسیم شود   بین صاحبان صنایع 
پیشکسوتان  دامان  به  دست  توپ   5 برای  ما  کند.  می 
این  به  اشاره  با  همچنین  شدیم!خزاعی  استان  ورزشی 
که اتاق فکر تخصصی بین ورزشکاران و مسئوالن هیچ 
وقت باب میل نبوده است، ادامه می دهد: همیشه افرادی 
حضور داشتند که یا هیچ عالقه ای به ورزش نداشتند، 
یا هم پیشنهاداتی ندارند و فقط قرار به تعریف و تمجید 
فکر، 2۰  دانشگاهی صاحب  کنم 4  است. خواهش می 

ورزشکار خاک زمین خورده بیایند و نقد کنند!

عکس ها: توال



به همسر و عزیزان تان گل هدیه دهید

همیشه الزم نیست برای هدیه دادن به یکدیگر منتظر 
مراسم و یا ایام خاصی باشیم و یا اینکه حتما هدیه ای 
یک  اوقات  گاهی  کنیم.  تهیه  هم  برای  قیمت  گران 
شاخه گل بسیار ارزشمندتر از یک هدیه گرانبها خواهد 
بود.  لبخند، اولین و مهم ترین تاثیر ارسال گل های زیبا 
توسط شما برای عزیزانتان در هر سنی و قومیتی که 
هستند ، می باشد که این تاثیر به سرعت و به خوبی 
نمایان می شود . وقتی به شخصی گل هدیه می دهید ،  
بر خالف آن لبخند مصنوعی همیشگی  ، لبخندی واقعی 
 بر لبان تان نقش می بندد که در مقایسه با هدیه هایی

بود.  خواهد  تر  بخش  لذت  برایتان  قیمت  همان  با   
دریافت گل به عنوان هدیه می تواند به مدت طوالنی 
به  را  او  رفتار  و  تأثیر گذاشته  فرد  روانی  روی حاالت 
سرعت دگرگون کند ، به طوری که افرادی که در محیط 
اطرافشان گل و گیاه وجود دارد بیش از دیگران آرام، 
مهربان، شاد و با گذشت بوده و می توانند این حس را 
با رفتار مثبت خود به دیگران نیز منتقل کنند، بنابراین 
که  کسانی  به  همواره  کنند  می  توصیه  پژوهشگران 
دوستشان دارید ، گل های طبیعی  هدیه دهید .  درباره 
همسران، فرزند و والدین ، ارسال گل یا هدیه دادن گل 
و گیاه یا سبد گل های زیبا می تواند برقراری ارتباط 
میان افراد را تسهیل کند که این مهم به ویژه در مورد 
همسران در مراسم هایی  مانند تبریک سالگرد ازدواج ، 
تبریک تولد و حتی بی بهانه اهمیت بیشتری پیدا می کند 
. ارسال گل طبیعی موجب برقراری رابطه ای صمیمی 
بین افراد می شود و حضور گل، برقرار کردن ارتباط را 
با خانواده و دوستان بسیار افزایش می دهد . ارسال گل 
نشانه مشارکت و دوستی است، چرا که با ارسال دسته 
گل ،لذت بردن از زیبایی را با یکدیگر تقسیم می کنیم .

اگر سرابی را دیدی
 تظاهر کن که سیرابی

مگذار به دروغش افتخار کند 

این روزها باد می وزد ، می توانی در مقابلش
 هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

 تصمیم با تو است...

برای بار غمت سوگوار باید شد
تمام عمر از این غصه زار باید شد
برای خضرشدن در کنارصحن تو با
غالم و نوکر تو همجوار باید شد

ای بانوی شکوفه و لبخند! ای گنجینه دانش و معرفت! 
می روی و زمین در سوز سرمایی شگفت فرو می رود.

وفات حضرت فاطمه معصومه )س( را تسلیت می گوییم

الهی! ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی 
مومنان را گواهی

 چه عزیز است آن کس که تو خواهی

بانوی برتر فاطمه معصومه)س( از جهت  شخصیت فردی 
و کماالت روحی در بین فرزندان موسی بن جعفر)ع( بعد از 
برادرش، علی بن موسی الرضا)ع( در واالترین رتبه جای  
دارد. این در حالی است که بنا بر مستندات رجالی فرزندان 
دختر امام کاظم)ع( حداقل هجده تن بوده اند و فاطمه در 
بین این همه بانوی مکرمه سرآمد بوده است. حاج شیخ 
جعفر)ع( بن  موسی  دختران  از  که  آنگاه  قمی   عباس 

می نویسد:  معصومه)س(  درباره فاطمه  می گوید،  سخن   
جلیله   سیده  آنها  افضل  رسیده،  ما  به  آنچه  »بر حسب 
به حضرت  امام موسی)ع( معروف  بنت  فاطمه  معظمه; 
معصومه است «. اما شیخ محمد تقی تستری در »قاموس 
الرجال « پا را فراتر می نهد و فضیلت وی رانه تنها در بین 
دختران; بلکه پسران حضرت غیر از امام رضا)ع( بی نظیر 
می داند ومی نویسد: »در میان فرزندان امام کاظم)ع( با 
هم شان  کسی  امام رضا)ع(،  از  بعد  کثرتشان،  همه  آن 
نحوه  این  بی گمان  نیست «.  معصومه)س(  حضرت 
 اظهارنظرها و نگرش به شخصیت فاطمه دختر موسی بن
 جعفر)ع( برداشت هایی استوار است که از متن روایات 
مقام  که  روایاتی  است;  آمده  دست  به  ائمه:  از  وارده 
مقامی  برشمرده اند  معصومه)س(  فاطمه  برای  را  هایی 
که نظیر آن را برای دیگر برادران و خواهران وی ذکر 
نکرده اند و به این ترتیب نام فاطمه  معصومه)س( را در 
تولد  از  قبل  دوران  داده اند.  قرار  برتر جهان  زنان  شمار 

بدیهی است تاثیرشخصیت پدر و مادر در روح و جسم 
فرزندان را نمی توان انکار کرد. این ویژگی دروجود فاطمه 
معصومه)س( نیز بروز یافت. او از هر دو طرف)پدر و مادر( 
فضایلی رابه ارث برد که تنها برادرش; علی بن موسی 
الرضا)ع( آن ها را به صورت کامل در خودجمع کرده بود و 
به نظر می رسد بتوان سر برتری شخصیت واالی فاطمه 
معصومه)س( بردیگر فرزندان حضرت موسی بن جعفر)ع( 
مانند  معصومه)س(  فاطمه  که  یافت  نکته  همین  در  را 
پاکیزه ترین خصال  از هر دو طرف پدر و مادر  برادرش 
پاکیزه دیگری  بانوان  البته  ارث  برد.  به  را  و ویژگي ها 
نیز که افتخار همسری موسی بن جعفر)ع( رایافتند، به 
به  شرایطی  در  زیرا  ستایشند;  قابل  خود  حال  فراخور 
خاندان امام کاظم)ع( پیوستند که وابستگی به این خاندان 
بر  عالوه  و  پی داشت  در  را  وخیمی  احتمالی  پیامدهای 
فشارهای اجتماعی و سیاسی، فقر اقتصادی عادی تری 
خاندان  و  کاظم)ع(  امام  زمان علیه  حاکمان  روش 
پرشمارش بود. با این همه گویی»نجمه « ستاره زیبای 
پرفروغترین  سان   به  که  است  جعفر  بن  موسی  بانوان 
ستاره ها می درخشد و به راستی که تمام فروغش را به 
فاطمه  و  الرضا)ع(  بن موسی  پاکیزه  گوهرش، علی  دو 
معصومه)س(  فاطمه  کرد.حضرت  منتقل  معصومه)س( 
دخت هفتمین امام،از زمره زنان عفیف و پاکدامنی است که در 
 راه امامت و والیت رنج های طاقت فرسایی کشید،غصه ها

 خورد،سختی ها و مشکالت سفر را تحمل کرد و همچون 
یعقوب به اشتیاق و امید دیدار یوسف شتافت.امام صادق)ع(

پیش از والدت کریمه آل محمد)ص( فرمود: خدا را حرمی 
است و آن مکه است،امیرمؤمنان را حرمی است و آن کوفه 
است،و ما اهل بیت را حرمی است وآن قم است.به زودی 
تبار من در آن جا دفن شود که  از  نام فاطمه  بانویی به 
هر کس به زیارتش بشتابد،بهشت بر او واجب می گردد. 
به راستی او فاطمه است تا علی را یاری کند،زینب است 
تا رسالت عاشورا را بر دوش کشد و معصومه خواهر امام 
رضا)ع( است تا با هجرت برادر از مدینه به خراسان،رسالت 
باغ  بلند  سرو  و  کند  احساس  دوش  بر  را  بودن  فاطمه 
الرضا)ع( را یاور باشد. سال  محمد)ص( ،علی بن موسی 
201هجری او با رسول خدا و ائمه بقیع وداع می کند،آن 
گونه که برادر بزرگوارش یک سال پیش از او وداع کرده بود. 
این بار اوست که کاروان شوق را برپا می دارد.همراه برادران 
و برادرزادگان رو به سوی کوی حضرت دوست پا می نهد. 
و  فراق  اشک  است،  ریزان  اشک  کاروانیان  چشمان 
اشک شوق و تنها دیدار برادر،سنگینی فراق را جبران 
تا  گذرد  می  برادر  دیدار  تب  در  ها  لحظه  و  کند  می 
اما  برسد;  طوس  خطه  آفتاب  رسول،  آل  یوسف  به 
مناسب  را  بنی عباس،شهر ساوه  افسوس که حرامیان 
آل  کاروان  به  حمله  با  و  یابند  می  خود  شوم  مقاصد 
رسانند. می  شهادت  به  را  همراهان  از  تن  رسول،23 

غم  کشد،  می  دوش  بر  را  زینب  فاطمه،رسالت  اینک 
با  عمرش  که  او  فرساست.  طاقت  و  جانکاه  شهیدان، 
کاظم)ع( موسی  امام  بزرگوارش  پدر  هجران  و  فراق 
از  دنیایی  در  بزرگوارش  برادر  از  دوری  با  سپس  و 
عباس  بنی  ستم  با  شد،اینک  سپری  اندوه  و  غم 
گردد.آنچه  می  مسموم  قولی  به  بنا  و  شود  می  بیمار 
قم  تا  پرسند  می  بیماری  از  پس  است،حضرت  مسلم 
فرسخ،می  ده  گویند  می  است.  مسافت  مقدار  چه 
نهد. می  قم  به  رو  برسانید.کاروان  قم  به   فرماید:مرا 
 در23 ربیع االول مردم به استقبال می آیند تا کریمه 
اهل بیت را به شهر خویش برند و از میان مردم موسی 
بن خزرج حضرت را در منزل خود سکنا می دهد کمر 
از  بانوی مکرمه بیش  بندد،لیکن آن  او می  به خدمت 
هفده روز در قم اقامت نمی کند و در دهم ربیع الثانی 
لقاي رب می  به  سال 201 هجری روح ملکوتی اش 
فرا  را  شیعه  شهر  حضرتش  جانسوز  رحلت  شتابد.خبر 
می گیرد، مردمان دسته دسته به تشییع جنازه او حاضر 
می شوند.موسی بن خزرج دستور غسل و دفن حضرت را 
می دهد و از حصیر و بوریا سقفی بر روی قبر مطهرش 
قرار می دهد تا این که زینب دختر حضرت جواداالئمه بر 
روی آن قبله دل ها،قبه ای نهاد،تا حرم مطهر آن حضرت 
بارگاه دلدادگان آل رسول گردد و عاشقان والیت همه 

روزه پروانه وار بر گرد ضریح مقدسش به طواف آیند. 
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و کیست بیدادگرتر از آن کس که به آیات پروردگارش پند داده شود ]و[ آنگاه از آن 
روى بگرداند قطعا ما از مجرمان انتقام  کشنده  ایم. سوره سجده آیه 22

حدیث روز  

امام محمدباقر )علیه السالم:(
خداوند عزوجل، کسی را که در میان جمع شوخی کند، دوست دارد به شرط آن که ناسزا نگوید.

سبک زندگی

سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه برترین بانوی خاندان موسوی تسلیت باد
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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.

شماره 3966

521978634

974536281

863241579

285413796

137659428

649827153

796185342

312794865

458362917

جدول سودوکو

کیلویی یک  های  کره  جالب  داستان 

کره  گاوشان  شیر  از  همسرش  که  بود  فقیری  مرد   
می  روستا  بقالی  تنها  به  آنرا  او  و  کرد  می  درست 
فروخت. آن زن روستایی کره ها را به صورت قالب 
های گرد یک کیلویی در می آورد و همسرش در ازای 
فروش آنها، مایحتاج خانه را از همان بقالی می خرید. 
روزی مرد بقال به وزن کره ها شک کرد و تصمیم 
گرفت آنها را وزن کند. هنگامی که آنها را وزن کرد، 
دید که اندازه همه کره ها ۹00 گرم است. او از مرد 
فقیر عصبانی شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از 
تو کره نمی خرم، تو کره ها را به عنوان یک کیلویی به 
من می فروختی در حالی که وزن آن ۹00 گرم است.

مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: 
»راستش ما ترازویی نداریم که کره ها را وزن کنیم. 
ولی یک کیلو شکر قبال از شما خریدیم و آن یک کیلو 
شکر را به عنوان وزنه قرار دادیم.یقین داشته باش که 

به مقیاس خودت برای تو اندازه می گیریم.

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

را تجربه کنید.   09158668002

به دو همکار خانم برای کار 
در غذای آماده نیازمندیم. 

32301319 -09382021616

لبنیـات سنتـی قـائم
برای تکمیل پرسنل فروش خود از یک نفر 
صندوق دار آقا،آشنا به نرم افزار، فروش، 
متاهل، دارای فن بیان خوب و سابقه کار 

مرتبط و حداقل مدرک دیپلم و حداکثر سن 
30 سال دعوت به همکاری می نماید. 

09037080144

حـراج فوری     حـراج فوری
تعدادی قفسه ،یخچال شش 

درب،استند،ظروف آجیل،ظروف 
ادویه جات و حبوبات،میزکار و غیره

 همگی در حد نو به علت تغییر شغل 
با قیمت مناسب به فروش می رسد.
آدرس: مطهری ،روبروی استانداری 

09159622721- آذری

کارت دانشجویی  اینجانب  مهران مالدار
 به شماه دانشجویی 9611311142 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت  دانشجویی  اینجانب  مهدی  ترابزاده 
مقدم به شماره شناسایی  9611311109 
مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 
برای تکمیل کادر واحد ناوگان خود از افراد دارای گواهینامه پایه یک 

واجد شرایط دعوت به همکاری  می نماید. 
آدرس : بیرجند- پایانه باربری شرکت خلیج فارس

09151613871 - 05632314718  

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو با موقعیت 
عالی به صورت نقد و اقساط به فروش 

می رسد.    09158254172

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خالتور                              آینه بغل                 
14:4518:1520:3016:30شروع سانس

م    
 اما

: میدان
آدرس

3222213
ن: 4

تلف

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

به یک نفر خانم برای همکاری در
 پوشاک نیازمندیم. حقوق و مزایای باال

تلفن : 32220655 
بازار نو - پوشاک دادرس

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 23   

09036240644  

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

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

09157213571 - صالحی منش

با مدیریت جدید کیفیت برتر را تجربه کنید 
طبـخ انـواع غـذا بـدون روغـن،پیتــــزا بـا 
گوشت تازه )شتر و گوساله( به دلخواه شما 
و انواع غذای ایتالیایی ، سوپ  
و پیک رایگان  هدیه
بــرای فرزندانتـــان 
دریافـــت نماییـــد.

پیتـزا پـازل 

 تلفن تماس: 32423131

آدرس: نبـــش پاســـداران 19

ساعت کار: 12 ظهر تا 2 بامداد

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان به سرایر استان (
بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16

09357787955

به دو پیک  موتوری جهت کار در غذای آماده 
با حقوق عالی نیازمندیم.

ساعت کاری: 12تا 4 بعدازظهر 
و 7 تا11شب      09128460511
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چرا قرارداد برانکو تمدید نشده است؟ 

.مشکل اصلی برانکو برای تمدید قراردادش مالی است تا جایکه او اصرار 
دارد که تا بدهی قبلی او صاف نشود قراردادش را تمدید

 نمی کند و این باعث شده تا ادامه مذاکرات به مشکل خورد. سرپرست 
جدید باشگاه پرسپولیس کار سختی برای تمدید کردن قرارداد برانکو 
دارد. او باید همه طلب این مربی کروات را پرداخت کند و بعد او را راضی 

به امضای تمدید قرارداد کند.

مشکل پرسپولیس و داستان قاتل و مقتول!

خبر ورزشی- ماجرای محرومیت باشگاه پرسپولیس از نقل و انتقاالت 
ترین  پیچیده  جزو  همچنان  محرومیت،  تائید  در  فیفا  دوباره  حکم  و 
پرونده های فوتبال ایران در مجامع بین المللی به شمار می رود. پرونده 
پرسپولیس نیز چیزی شبیه به این موضوع به ماجرای یک قتل است 
بین  نامه  تفاهم  و  گرفته  تخلفی صورت  میان  این  در  باالخره  یعنی 
دو باشگاه پرسپولیس و ریزه اسپور در نهایت باعث حذف غرامت 4 
میلیاردی شده اما باعث از بین رفتن محرومیت ها نمی شود مگر اینکه 
پرسپولیس به دادگاه CAS شکایت ببرد که در آن صورت نیز مشخص 

نیست شانس پیروزی در این پرونده چقدر خواهد بود.

شفرها به مرخصی سال نو می روند

نو  سال  مرخصی  به  استقالل  فوتبال  تیم  خارجی  مربیان  میزان- 
سال  مناسبت  به  است  قرار  استقالل  خارجی  رفت.مربیان  خواهند 
همراه  پسرش  و  شفر  بروند.وینفرد  نو  سال  مرخصی  به  میالدی  نو 
سانیاک پس از دیدار استقالل در هفته هفدهم لیگ برتر، بامداد 10 
دی تهران را ترک خواهند کرد تا برای تعطیالت سال نو میالدی کنار 
خانواده هایشان باشند.این مربیان قرار است بامداد 12 دی هم به ایران 
بازگردند.تیم فوتبال استقالل در هفته هجدهم لیگ برتر روز 15 دی 

در تبریز به مصاف تراکتورسازی خواهد رفت.

ایران به مرحله دوم برود مردم دیوانه می شوند!

ایلنا- عملکرد موفق تیم ملی ایران در سال های اخیر و صعود مقتدرانه به 
جام جهانی 2018 باعث شده تا نویسنده های ورزشی در سرتاسر آسیا به 
تمجید از این تیم بپردازند. ایران در دور پایانی از مرحله انتخابی جام جهانی 
2018، نه تنها بدون شکست بود، بلکه زیرنظر سرمربی باتجربه و مورد 
احترامش یعنی کارلوس کی روش، در 10 بازی تنها دو گل دریافت کرد. با 
خط دفاعی مستحکم و خط حمله روبه  رشد، ایران امید اول قاره آسیا، برای 
پنجمین حضورش در جام جهانی راهی روسیه خواهد شد.با قرار گرفتن 
در گروهی که اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 و یورو 2012 و پرتغال 
قهرمان یورو 2016 در آن حضور دارند، کار ایران دشوار است اما اگر تیم 
ملی موفق شود برای اولین بار به مرحله حذفی این رقابت ها برسد، ملت 

فوتبالدوست ایران دیوانه خواهند شد.«

خشکی پوست را با گیاهان دارویی 
درمان کنید

سالمت نیوز- متخصص طب سنتی عنوان کرد: 
ریحان نیز برای رفع جوش و لک های پوستی 
موثر است و خواص ضد باکتریایی و ضد التهابی 
خاصیت  با  رزماری  .گیاه  افزود:  حسینی  دارد. 
تقویت کنندگی و ضدعفونی کنندگی جریان خون 

را در مویرگ های خون بهبود می بخشد که برای 
تازگی پوست توصیه می شود به گفته ی وی گیاه 
آویشن که به یک گیاه ضدباکتری قوی معروف 
است برای مقابله با آکنه و اگزمای عفونی مفید 
است و مصرف آن در فصل پاییز و زمستان توصیه 
می شود.همچنین مصرف گیاه بابونه با خاصیت 
ضدقارچی، نرم کنندگی و پاک کنندگی یکی از 

بهترین گیاهان برای مقابله با التهاب پوست است.

بهداشت نیوز- استفاده از اسانس و رنگ غیرمجاز در فست فودها خطر 
ابتال به انواع بیماری های غیرواگیر را افزایش داده و در درازمدت به یکی از 
عوامل خطر تبدیل می شود. مردم باید جای مصرف فست فودها و غذای 

آماده سراغ مواد مغذی و میوه جات بروند تا سالمتی بدن از بین نرود.
روغن هایی که در طبخ این مواد استفاده می شود، نه تنها بی کیفیت است، 
بلکه برای سرخ کردن بار اول هم مناسب نیست، اما در فست فودفروشی ها 

بارها و بارها از این روغن نامناسب استفاده می کنند، طوری که این روغن 
به شدت سرطان زا می شود. چربی موجود در این موادغذایی زائد چاق کننده 
است. همچنین وجود نمک فراوان در فست فودها باعث افزایش فشار خون، 
تنگی عروق و کبد چرب می شود. بنابراین مصرف این نوع موادغذایی 
مفید نیست و از لحاظ بهداشتی هم مصرف کننده را با مشکالت متعدد 
مواجه می کند. افراد باید بدانند درصورت تمایل به مصرف فست فود ماهانه 

یک یا دو بار ضرر چندانی برای بدنشان ندارد، اما مصرف این نوع غذاها 
به شکل روزانه افراد را به بیماری های فراوان مبتال می کند. در ضمن افراد 
برای صرف فست فود باید مراکز مورد تایید دانشگاه های علوم پزشکی و 
وزارت بهداشت را انتخاب کنند، درحالی که اغلب فست فودها در محیط های 
نامناسب و غیربهداشتی تهیه می شوند. به هرحال هدف از تغذیه فقط 

سیر شدن نیست، بلکه مواد مصرفی باید مفید، مغذی و بهداشتی باشد.

بیماری هایی که به سراغ فست فود خورها می رود!!

اگر نگران افزایش وزن هستید
 کشمش نخورید

تناسب اندام-کشمش، یکی ازمغذی ترین میوه های 
خشک درجهان است و حتی توسط متخصصان 
مراقبت های بهداشتی توصیه می شود.کشمش ها 
مانند هر میوه ی خشک دیگری، غنی از فروکتوز و 
گلوکوز هستند که مقدار زیادی انرژی فراهم کرده 

و به افزایش وزن کمک می کنند. به همین دلیل 
کشمش می تواند بخشی از رژیم غذایی یک فرد 
را تشکیل دهند، به ویژه رژیم غذایی بدن سازان 
یا ورزشکارانی که به مقدار زیادی انرژی نیاز دارند. 
مصرف  با  وزن  افزایش  برای  دیگر  دلیل  یک 
و  آمینه  اسید  ویتامین،  کشمش، وجود چندین 
مواد معدنی است که به جذب سایر مواد مغذی و 

پروتئین ها در بدن کمک می کنند.

»زبان باردار« چیست
 و چگونه درمان می شود؟

 coated tongue سیمرغ- باردار شدن زبان
به سفید یا زرد شدن زبان گفته می شود که در 
نتیجه رشد بیش از حد و التهاب برآمدگی های 
این  کند،  می  بروز  زبان  در سطح  مانند  ناخن 
برآمدگی ها و طرح های ریز ناخن مانند پاپیال 

papillae گفته می شوند. زبان باردار دارای 
ظاهری سفید و گاهی زرد است که بر اثر باکتری 
ها، مواد باقیمانده در دهان و سلول های مرده که 
بروز می کند. توصیه ها یی برای از بین بردن زبان 
باردار عبارتند از : 1. درمان زبان باردار با ماست 
.2- درمان زبان باردار با قرقره کردن آب نمک. 
3- درمان زبان باردار با مصرف کمتر شیرینی. 

4- درمان زبان باردار با جوش شیرین است .

بدون گرسنگی  الغر شوید

با  توانید  می   شما  تئوری،  در  نیوز-  آفتاب 
ورزشی  سالن  های  در  ها  ساعت   گذراندن 
این  اما  ببرید  بین  از  را  کالری  از  مقداری 
خوشایند  یا  و  واقعی  اتفاقی  عمل،  در  کار 
سخت  های  رژیم  تحمل  طرفی  از  نیست، 
در  نیست.  پذیر  امکان  افراد  همه  برای 

عوض این ۷ روش اگر هر روز به کار گرفته 
گرسنگی  تحمل  و  زیاد  تالش  بدون  شوند 
به کاهش وزن کمک می  کنند.1- نوشیدن 
جای  به  پله  از  کافی.2-استفادها  آب 
حرکات.4-  سرعت  کنترل   -3 آسانسور. 
فواصل  در  غذا  مصرف  منظم.5-  ورزش 
خرید  کیسه  از  استفاده  مشخص.6-  زمانی 
به جای دنبل.۷- مصرف کافی فیبر است .

از خطرات خوشبوکننده های هوا 
چه می دانید؟

موادی  از  هوا  های  کننده  خوشبو  نیوز-  جام 
همانند رادیو ایزوله، فرآورده های نفتی، فرمالدئید 
شده  تشکیل   p-dichlorobenzene و 
اند. تمامی مواد به کار رفته در این خوشبو کننده 
ها بسیار پرخطر و البته مضر هستند.فرمالدئید 

آسم،  تهوع،  حالت  مانند  بهداشتی  مشکالت 
دشواری تنفس، آبریزش چشم، سوزش بینی، 
سوزش چشم و گلو و سایر غشاهای مخاطی 
را ایجاد می کند. ذراتی که دراین خوشبو کننده 
ها با نام آئروسل وجود دارد عالوه بر مشکالت 
سرطان  به  ابتال  خطر  افزایش  سبب  تنفسی، 
می شود.تقطیر نفت هم سبب بروز آسم و یا 

مشکالت ریوی خواهد شد.

باد سرد با سرعت 90 کیلومتر 
در سیستان و بلوچستان 

باد سرد با سرعت ٩0 کیلومتر در ساعت 
بلوچستان  پنج  شهر سیستان و  مدارس 
ستاد  مدیرکل  اربابی  کرد.  تعطیل  را 
وبلوچستان:  سیستان  بحران  مدیریت 
پنج  در  سرد  باد  وزش  اینکه  به  باتوجه 
باالی  به  استان  شمالی  شهرستان 
فقط  رسیده،  درساعت  ٩0کیلومتر 
هیرمند،  ،زهک،  زابل  ابتدائی  مدارس 

هامون و نیمروز تعطیل می باشد.

زن عصبانی شوهرش 
را با ضربات سنگ کشت

رکنا- زن عصبانی در گتوند خوزستان شوهر خود 
رساند.حدود  قتل  به  سنگ  مرگبار  ضربات  با  را 
اطالع  درپی  دوشنبه  عصر  دقیقه   18:30 ساعت 
در محل  پلیس  ماموران  قتل  فقره  وقوع یک  از 
حادثه حاضر شدند.آنها پس از حضور در صحنه، 
زن  کردند.این  دستگیر  را  قتل  عامل  بالفاصله 
شدید  مشکالت  دلیل  گفت:به  هایش  دراعتراف 
خانوادگی وازشدت ناراحتی وعصبانیت ،همسرش 

را با ضربات سنگ کشته است.

نوه ای که حساب پدربزرگ را خالی کرد 

فردی که بصورت اینترنتی اقدام به سرقت مبلغ 4۷0 میلیون ریال 
پلیس  ماموران  توسط  بود،  کرده  خود  پدربزرگ  بانکی  حساب  از 
فتا شهرستان نجف آباد شناسایی و دستگیر شد.به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، سرهنگ جعفری نژاد گفت: پس از وصول شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر اینکه از حساب بانکی او مبلغ 4۷0 میلیون 
اینترنتی سرقت شده بررسی موضوع در دستور کار  ریال بصورت 
ماموران قرار گرفت. وی ادامه داد: ماموران با جمع آوری مستندات و 
ادله کافی متهم را که نوه شاکی بود شناسایی و دستگیر کردند. وی 
با اشاره به اینکه متهم در بازجویی ها به بزه انتسابی اعتراف کرد، 
گفت: برابر اظهارات متهم، وی به دلیل خصومت شخصی اقدام به 

سرقت از حساب پدر بزرگ خود کرده است.

هتک حیثیت مرد جوان با تصویر فتوشاپی 

انتشار  عامل  از دستگیری  کرمانشاه  فتا  پلیس  رئیس  خبرنگاران:  باشگاه 
خبر  مجازی  فضای  در  کرمانشاهی  جوان  مرد  ویرایش  و  جعلی  تصاویر 
ای  داشتن شکواییه  در دست  با  جوانی  مرد  گفت:  داد. سرهنگ شفیعی 
عکس  دادن  قرار  با  ناشناس  فردی  کرد  بیان  و  مراجعه  فتا  پلیس  به 
دوستان  پروفایل  به  آن  ارسال  و  ناشناس  زنی  تصویر  کنار  در  وی 
اظهارات  دریافت  از  پس  دارد،  را  حیثیتش  هتک  قصد  آشنایان  و 
کار  دستور  در  سرعت  به  مراتب  موضوع  حساسیت  دلیل  به  شاکی 
های  بررسی  از  پس  کارشناسان  افزود:  وی  گرفت.  قرار   کارشناسان 
را  بود  جوانی  دختر  که  متهم  گرفته  صورت  فنی  تحقیقات  و  الزم 
مخالفت  کار  این  از  را  خود  انگیزه  متهم  کردند.  دستگیر  و  شناسایی 

شاکی با ازدواج با وی عنوان کرد. 

امالک و 
مستغالت

منزل فروشی یا معاوضه
 سند ششدانگ، دو طبقه

 دو نبش، شمس آباد
09159611557

زمین 90متری با بهترین 
موقعیت واقع در حاجی آباد 

انتهای بلوارخلیج فارس به فروش 
می رسد   09157233849

منزل مسکونی قدیمی، مفتح 
متراژ 170 متر، شمالی

فی: 215 میلیون
09151601286

فروش60 متر زمین تجاری 
حاشیه صیاد شیرازی

 فی توافقی
09155615043 

فروش یا معاوضه با خودرو
مسکن مهر 75 متری، 2خواب

 12م واریزی، طبقه3
09027611364

فروش منزل ویالیی زمین 300 
متر، دوکله، شمالی جنوبی 

نیایش، دردو طبقه، دونبش بنا 
350 متر  09155616598

ویالیی ، امیرآباد،  2طبقه یک 
خواب، شمالی،  115م یا معاوضه با 
کلنگی در مدرس، معلم، غفاری و ... 
مابه التفاوت نقدی 09158611152

متقاضی خرید مسکونی زیر 80 
م ، معاوضه با ملک کشاورزی یا 
مشاع سند دار الباقی نقد ، تلگرام 
یا پیام بدهید 09016975611

آپارتمان تازه ساز سراب،
طبقه اول، آفتابگیر، بنا 94 متر 

دوخواب، پارکینگ
09155616598

منزل 4 طبقه شمالی
  فول امکانات، تازه ساز  

تلفن تماس:
09153620620

فروش منزل ویالیی، امیرآباد، 
شمالی، 180 متر، 120 

مترزیربنا، 2 خواب فی:120م 
09159612370

فروش آپارتمان همکف، نبوت 
متراژ 158 متر، سه خواب

 و هال لوکس 
09155616598

فروش زمین ملکی یا مشارکت 
درساخت ، خ نارون، 3 طبقه 

پروانه روی پیلوت فی: 230م  
09157916008

جویای کار
  

 
نیازمند یک مدیر فروش مجرب 
جهت کار در موسسه آموزشی

 تلفن تماس
056-32207610

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس

 نیازمندیم
09385615244

جویای کار شیفت بعدازظهر 
فوق دیپلم

راننده پایه یک وکار در مغازه
09336025680

استادکار نقاش ساختمان 
هستم. آماده همکاری با 
نقاشان به صورت توافقی 

 09156632370

به تعدادی راننده  مجرب و 
متعهد و تمام وقت برای کار در 

تاکسی تلفنی نیازمندیم
 09363347739

خمیر و چونه گیر
 و نان گیر 

 لواش و تفتان
09029595004

شیفت عصر
 21ساله فوق دیپلم حسابداری 
متاهل دارای گواهینامه همراه با 
وسیله نقلیه 09157236341

به تعدادی راننده تمام وقت با 
ماشین مدل باال جهت کار در 

آژانس بیمارستان نیازمندیم
09159369072

خودرو 
پراید

هاچ بک مدل 76، بیمه تا 
برج 12، الستیک 80 درصد، 

رنگ موتور، تازه تعمیر 
09902243657

فروش131نقره ای بدون رنگ 
فول بیمه 97.7

معاینه97/8تخفیف کامل 
فی15200م  09159658433

خودرو 
پژو

پژو sd مدل 89،90 
تمیز و خانگی خریدارم 

شماره تماس
09151633613

فروش فوری پارس TU5سفید 
کارتکس قیمت40/700م

 تلفن تماس:
09035300546

پژو 405 نقره ای، مدل 84 
الستیک 80 درصد، بیمه تازه 

شده فی توافقی
09153634454

پژو 405 مدل 92، رنگ 
نوک مدادی، بدن رنگ 

فی:20/700م یا معاوضه باپراید
09154940251

فروش فوری 405 مدل 89 
نقدی 200 تومان زیرفی 

واقعی بازار به دلیل نیاز مالی 
09156632370

خودرو 
متفرقه

 

فروشی ام وی ام 530 مدل 91 
رنگ سفید، بسیارتمیز، بیمه 
یک سال کامل،الستیک نو

09155630115

فروشی پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول

 فی توافقی
09158610187 

 
پیکان انژکتوری دوگانه 

cng مدل 83 با11 سال 
تخفیف معاوضه هم می شود  

09158666382

متفرقه

فروش تانکر800 لیتری
 ورق سفید، ضخامت یک میل

 جهت استفاده آب و نفت
09151638892 

فروش باسکول اتحاد صد 
کیلویی استفاده نشده

 قیمت توافقی
09155617206 

خریدار دستگاه پخت پفیال
 با قیمت مناسب هستیم

تلفن تماس:
09155612892

فروش مقداری پوشاک بچگانه 
به قیمت خرید 

تلفن تماس:
09151639008

واگذاری آژانس فعال
 با موقعیت عالی و درآمد عالی 

و زنگ خور باال
09159369072

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

پخـش و نصـب 

ع وقت 
در اسـر

 تضمینـی

   09151633903- دهشیبی

 سیم کشی و  لوله کشی  ساختمـان 
نصب شیر آالت، لوله بازکنی با فنر و نورپردازی

تزئینات ساختمان 
رحیمی

کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری، 
رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل،بیست
 متری سوم شرقی، پالک 29 

09155610111     



7
پنجشنبه*7 دی 1396* شماره 3966

7
نمایندهولیفقیهدرخراسانجنوبی:

خوش رفتاری در خانه و اجتماع 
مالک مهم دینداری است

مهر- نماینده ولی فقیه 
فقط  دینداری  گفت: 
نیست  روزه  و  نماز  به 
را  دینداری  باید  بلکه 
و  خوش رفتاری  در 
محیط  در  دلسوزی 

حجت  کرد.  جست وجو  اجتماعی  و  خانوادگی 
االسالم عبادی در دیدار با قشر بسیج کارمندان 
خراسان جنوبی  ادارات  کل  مدیران  از  برخی  و 
انسان  که  آنچه  هر  فیزیکی  زندگی   در  گفت: 
نیاز دارد خداوند به او عطاء کرده که از آن جمله 
می توان به قوه بینایی اشاره کرد. مسئول بسیج 
 ۲۵۰ نیزگفت:  انصارالرضا)ع(  سپاه  کارکنان 
امر  تقویت  و  تربیتی  رویکرد  با  صالحین  حلقه 
فعالیت  استان  نهادهای  ادارات و  به معروف در 
مهم  اهداف  از  یکی  گفت:  احمدی  می کنند. 

حلقه های صالحین رویکرد تربیتی است.

آفت زنگ زرشک در 
خراسان جنوبی مدیریت شد

بیان  با  نباتات کشور  تسنیم-رئیس سازمان حفظ 
اینکه به استان خراسان جنوبی ماشین آالت در قالب 
کمک می شود، گفت: خراسان جنوبی با وجود اینکه 
دچار خشکسالی و زنگ زرشک شده است اما توانسته 
باغستانی  علی  محمد  کند.  مدیریت  خوب  را  آن 
میبدی ظهر اظهار کرد: در سفر به خراسان جنوبی 
بازدید کردیم  باغات زرشک شهرستان درمیان  از 
بازدید از مشکالت بهره برداران  و در جریان این 
مطلع شدیم. وی با بیان اینکه در سفر به خراسان 
جنوبی ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گیاهی  قرنطینه  پست 
بیرجند افتتاح شد، گفت: این پست برای واردات و 
صادرات ترانزیت کاال از امروز آغاز شده و  مجموعه 
شود. فعال  بهداشت  گواهی  صدور  برای  آنجا 

ضرورت حل مشکل سیگنال رسانی 
 در خراسان جنوبی

غالمی-مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی 
گفت: باید سیگنال رسانی ها در استان آسیب شناسی 
شده و مشکل دریافت سیگنال در شهرستان های 
استان رفع شود. علیرضا آیینه دار،در دیدار با اعضای 
شورای شهر سرایان اظهار کرد: در اولین فرصت از 

فرستنده های منطقه بازدید فنی انجام خواهد شد. 

پتانسیل معادن فردوس زمینه ساز 
سرمایه گذاری در حوزه تولید کاغذ سنگی 

ایسنا-فرماندار فردوس گفت: پتانسیل باالی معادن 
تولید  حوزه  در  سرمایه گذاری  زمینه ساز  فردوس 
اینکه معادن  بیان  با  کاغذ سنگی است.ابراهیمی، 
آهک در فردوس فراوان بوده و از کیفیت باالیی 
پتانسیل باالی  این  از  برخوردار است، اظهار کرد: 
معادن می توان در بحث تولید کاغذی با این نوع 
جنس سرمایه گذاری کرد. وی از ایجاد منطقه ویژه 
اقتصادی در شهرستان خبرداد و افزود: با ایجاد این 
منطقه ویژه و با توجه به مصرف باالی کاغذ در 
سطح استان می توان بر روی سرمایه گذاری در این 

خصوص گام برداشت.

مدیرکلاموراقتصادیوداراییاستان:

580میلیوندالرسرمایهگذاریخارجیدرخراسانجنوبی

امضای 5 تفاهم نامه برای نرگس خوسف

راهاندازینخستینسامانهاعالمزلزلهکشوردرشرکتتوزیعنیرویبرقخراسانجنوبی
تسنیم- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی از راه اندازی سامانه اعالم زلزله در مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق این شرکت خبر داد. هادی منصوریان اظهار کرد: 
این سامانه برای نخستین بار در کشور در مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق خراسان جنوبی نصب و راه اندازی شد.وی بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن استان بر روی دو گسل فعال زلزله جلسات توجیهی با 
مرکز زلزله نگاری خراسان جنوبی برگزار شد. منصوریان اطالع از محل دقیق حادثه، شدت زلزله و برآورد خسارات احتمالی برای تعداد و امکانات اکیپ های اعزامی را از مزیت های راه اندازی سامانه فوق برشمرد.
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تعطیلی 6کارگاه در استان
 پس از انجام ۳۸بازرسی  
دادرس مقدم-مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
از  هدفمند  بازرسی   ۳۸ انجام  از  جنوبی  خراسان 
کارگاههای پرخطر استان در قالب گشت مشترک 
خبر داد. محمد سنجری در حاشیه اجرای این طرح 
عالی  مقام  بخشنامه  ابالغ  راستای  در  اظهارکرد: 
منظور  به  و  کار  بازرسی  ارتقای  زمینه  در  وزارت 
از  هدفمند  های  بازرسی  انجام  حوادث،  کاهش 
کارگاههای پرخطر استان انجام می شود.مدیرکل 
افزود:  تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
بازرسی هدفمند  در ۹ ماهه سال جاری ۳۸ مورد 
از کارگاههای پر خطر استان که عمدتاً در دو بخش 
ساختمان و معدن بوده انجام ده است.سنجری ادامه 
داد: در این راستا ۹ کارفرمای ناقض قوانین به مراجع 
قضایی معرفی و ۶ کارگاه نیز به دلیل عدم رعایت 

مسائل ایمنی تعطیل شده است.

نشان برتر تعامالت الکترونیک 
برای شرکت کویرتایر

گروه خبر-شرکت کویرتایر موفق به کسب نشان 
برتر تعامالت الکترونیک از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت شد.در مراسم پایانی دومین دوره 

جشنواره وب و کسب و کار در بنگاه های صنعتی، 
معدنی و تجاری از ۱۵ بنگاه برتر صنعتی، معدنی 
و تجاری که بر اساس ارزیابی های تخصصی وب 
امتیازات  بیشترین  حائز  پورتال هایشان،  و  سایت 
بزرگ،  بنگاههای  بخش  سه  در  بودند  شده 
متوسط و کوچک با اهداء نشان های برتر تعامالت 
بخش  در  جشنواره  این  شد.در  تقدیر  الکترونیک 
بنگاه های بزرگ صنعتی لوح تقدیر و تندیس نشان 
کویرتایر  شرکت  به  الکترونیک  تعامالت  برنزی 
تعلق گرفت. در دومین دوره جشنواره وب و کسب 
و کار که با حضور ۳۲۰ شرکت صنعتی، معدنی و 
تجاری ۲۸ آذرماه امسال برگزار شد، لوح و تندیس 
شرکت  مدیرعامل  زینلی  نیابت  در  مراسم  این 
کویرتایر به سیادت مدیر واحد فناوری اطالعات 

و شبکه شرکت کویرتایر اعطا شد.

برنامه ای برای یکطرفه شدن 
خیابان ها نداریم
 اسدزاده-نجاری کارشناس امور ترافیک درباره طرح 
کنترل ترافیک در خیابان های منتظری و طالقانی به 
خبرنگار آوا گفت: طرح یکطرفه کردن خیابان های 
طالقانی و منتظری در شورای ترافیک مطرح شده 
بود که شورای شهرستان این طرح را تایید کرد اما 
شورای استان تا به امروز این طرح را تایید نکرده 
است.به گفته نجاری یکی از دالیلی که هنوز با این 
طرح موافقت نشده نبود زیرساخت مناسب خیابان 
شیرین است که اگر مطالعاتی در این زمینه صورت 
نگیرد معضالت آن به خیابان های اطراف کشیده 
می شود و مشکالت بیشتری را برای شهر به بار 
می آورد.وی افزود مطالعات جامع این طرح در دست 
بررسی است که به محض بررسی های الزم و نتیجه 
گیری در صورت لزوم این طرح عملیاتی می شود.
نجاری در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای 
خیابان پر تردد حکیم نزاری دارید یا خیر عنوان کرد: 
درست است که خیابان حکیم نزاری خیابان شلوغی 
است اما اگر قرار شود این خیابان فقط برای رفت و 
آمد مردم در نظر گرفته شود ساکنان خانه هایی که 
در این خیابان قرار دارند نمی توانند خودروهایشان را 
از کوچه ها خارج کنند.به گفته وی تنها معضل این 
خیابان که عامل اصلی شلوغی آن است پارک دوبل 
ماشین ها ست که طی جلساتی با پلیس راهنمایی 
و استخدام چند پارکبان، این مشکل را کم کردیم.

شناسایی 70 فروشنده غیر مجاز
 خانگی پوشاک در بیرجند

بیرجند  صدا و سیما-اتحادیه فروشندگان پوشاک 
کرده  شناسایی  را  خانگی  فروشنده   7۰ تاکنون 
بیرجند  پوشاک  فروشندگان  اتحادیه  رییس  است. 
گفت: این فروشندگان اجناس خود را که براساس 
اطالعات ما اغلب قاچاق هستند معموال از شرق 
فضای  در  تبلیغ  با  و  خریداری  کشور  جنوب  و 
مجازی، آن را در شهر بیرجند به فروش می رسانند 

۳200 واحد مسکن روستایی 
در شهرستان طبس بازسازی شد

انقالب اسالمی طبس  بنیاد مسکن  ایرنا - مدیر 
 ۱۰ طی  مسکونی  واحد   ۲۰۰ و  هزار  سه  گفت: 
سال گذشته در روستاهای این شهرستان بازسازی 
و مقاوم سازی شده است. یوسفی پور افزود: بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی برای کمک به احداث واحد 
روستایی  تسهیالت مسکن  روستاها  در  مسکونی 
پنج درصد و  با کارمزد  ریال  مبلغ ۱۸۰میلیون  به 

بازپرداخت ۱۳ ساله پرداخت می کند. 

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون   *
کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به حساب بهره برداران 
 زعفران واریز شده است،گفت: تاکنون یک و نیم تن

صورت  به  جنوبی  خراسان  کشاورزان  از  زعفران 
حمایتی خریداری شده است.

* رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی 
پنبه  تولید  قطب  بشرویه  و  سرایان  اینکه  بیان  با 
خرید  ابتدای  از  هستند،گفت:  جنوبی  خراسان  در 
از  تضمینی  پنبه  تن   ۱۵۰ تاکنون  پنبه  محصول 

کشاورزان استان خریداری شده است.
* مدیرکل بهزیستی استان خراسان جنوبی از اجرایی 
شدن طرح غربالگری اختالالت ژنتیک در مدارس 
برای  طرح  این  گفت:  و  داد  خبر  قاین  و  بیرجند 

آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها اجرا می شود.
* مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از 
پیمانکاران  ویژه   HSE بزرگ  همایش  برگزاری 
با حضور بیش از ۳۵۰ نفر از پیمانکاران، نمایندگان 
عوامل  و  ها  طرح  مجریان  پیمانکاری،   HSE

گازرسانی شرکت گاز خراسان جنوبی خبرداد.
*  سامانه خدمات رسانی به مددجویان بهزیستی برای 
تسهیل دسترسی جامعه هدف این نهاد به اطالعات 

در خراسان جنوبی راه اندازی شد.
*  ۳ هزار و ۳۰۰ جلد کتاب کمک آموزشی بین 

آموزشگاه های فردوس و سرایان توزیع شد.
*فرمانده قرارگاه ثامن االئمه ۲ خراسان جنوبی گفت: 
بزودی ۸۰ پروژه محرومیت زدایی در سه دهستان 
النو، بندان و گزیک درمیان به بهره برداری می رسد.

*  دومین دوره آموزشی ویژه رانندگان وسایل نقلیه 
گردشگری استان با مشارکت تعداد۳۵ نفر در عمارت 

تاریخی رحیم آباد  در بیرجند برگزار شد.
* ۳۰۰ کیلوگرم شینسل و گوشت قرمز فاسد در 

شهرستان بیرجند ضبط و معدوم شد.
در  فردوس  قیمتی  نیمه  و  قیمتی  های  سنگ   *

دانشگاه علوم پزشکی کرمان به نمایش گذاشته شد.
* شرکت گاز استان به منظور عملیات وصل گرم 
و توسعه شبکه ،گاز مشترکین روستای شمس آباد و 
مجتمع قایم دادگستری بیرجند مورخ  ۱۰/۱۰ /۹۶  از 
ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۸ ساعت قطع خواهد شد.

اخبار کوتاه

حسینی- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی با بیان این که 
در بیرجند و قائن ، در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی معافیت اجرا می شود، تصریح کرد: برای شناساندن 
این دو شهر به عنوان منطقه محروم ، جلسه ای در استانداری 
برگزار شد و قرار شد در سفر هیئت دولت به استان که به 
زودی خواهد بود، محروم شناخته شدن بیرجند و قائن نیز 

مصوب شود.
شورای  عضو  های  دستگاه  خبری  نشست  دیروز  صبح 

هماهنگی واحدهای تابعه وزرات امور افتصاد و دارایی استان 
با حضور اعضای این شورا برگزار شد. بهروزی دبیر شورا با 
بیان این که هدف ایجاد هم افزایی و وحدت رویه در حوزه 
سیاست گذاری اقتصادی در استان است، ادامه داد: دو سال 
از عمر این شورا می گذرد و در این مدت بیش از ۲۰ جلسه 
برگزار شده است. وی ارتباط اثر بخش با رسانه ها را راهی 
برای کمک به توسعه اقتصادی دانست و افزود: یک کنفرانس 

خبری دیگر هم تا پایان سال برگزار خواهد شد.

کاهش تعداد دستگاه های نظارتی
 با عملکرد دقیق رسانه ها

جعفری گیو ، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورا 
 نیز با تاکید بر این که باید به سمتی پیش برویم که رسانه ها 
امکان  و  داده  قرار  بین  ذره  زیر  را  دولت  و  افراد  عملکرد 
تخلف مالی را از آنان سلب کنند، اضافه کرد : این گونه شاید 
 بتوانیم از تعداد دستگاه های نظارتی و بودجه ای که صرف 
می شود، بکاهیم.وی در ادامه گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه 
دولت دوازدهم ارائه داد و درباره عملکرد پروژه های اولویت 
دار اقتصاد مقاومتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 
بیان کرد:  پروژه عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله 
ای رتبه استان در سهولت  انجام کسب وکار انجام شد که 
در ادامه آن کاهش مدت زمان پاسخگویی به استعالمات 
زمان نصب  ، کاهش  روز  از ۱۰  زمانی کمتر  بازه  در  گاز 
انشعاب آب و فاضالب به کمتر از ۵ روز، به کارگیری امضای 
الکترونیک در سیستم جامع تجارت، سیستم ثبت سفارش 
مشاوران  و  و سامانه ستاد  بازرگانی  کارت  واردات، صدور 
امالک از نتایج اجرای این پروژه بود.به گفته وی خزانه داری 
الکترونیک، پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت 
و توسعه و استقرار نظام مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی 

دولت از دیگر پروژه های این حوزه بود.

صف سرمایه گذاران برای احداث
نیروگاه برق در استان 

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به جذب حدود ۵۸۰ میلیون 
دالر سرمایه گذاری خارجی در ۹ ماهه ابتدای سال اشاره 
بررسی شد که  راستا ۲4 درخواست  این  افزود: در  و  کرد 
۱7 درخواست در حوزه انرژی های نو و 7 درخواست در 
زمینه خدمات، صنعت، معدن، کشاورزی و آب و فاضالب 
بود.جعفری مبلغ سرمایه گذاری شده را مربوط به ۵ پروژه 

انبار و بسته بندی مصالح ساختمانی  شامل پروژه احداث 
در منطقه ویژه اقتصادی )مرز ماهیرود( ، پروژه اکتشاف و 
استخراج معدن مس با سرمایه گذاری ایرلند ، پروژه واحد 
شمش فوالد با ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری خارجی از کشور 
چین و ۲ پروژه نیروگاه ۱۰ مگاواتی خوسف و سربیشه با 
سرمایه گذاری خارجی از آفریقای جنوبی و بریتانیا دانست 
و اعالم کرد: سرمایه گذارانی هم داریم که تمایل دارند در 
احداث  نیروگاه  خوسف  در  رحمانی  صنعتی  شهرک  کنار 

کرده و برق تولیدی را به کارخانه شمش بفروشند.وی با 
بیان این که سرمایه گذار نیروگاه ۱۰ مگاواتی خوسف قول 
اتمام پروژه تا پایان بهمن را داده است، خاطرنشان کرد: 
در این مدت کارهای مجوز پروژه سربیشه نیز انجام خواهد 
شد تا اویل اسفند این پروژه نیز شروع به کار کند.مدیر کل 
نیروگاه  احداث  برای  است  معتقد  دارایی  و  اقتصادی  امور 
خورشیدی در استان سرمایه گذاران صف بسته اند، حتی 

تعداد آنان از ظرفیت انتقال شبکه بیشتر می باشد.

تحقق 101 درصدی وصول مالیات
در  شده  انجام  اقدامات  اهم  از  گزارشی  ادامه  در  جعفری 
گمرکات استان را ارائه داد و بیان کرد: افتتاح پروژه های 
گمرک ماهیرود شامل، ساختمان اداری، آسایشگاه، انبار و 
جایگاه های سگ های موادیاب با اعتبار بالغ بر سه میلیارد 
تومان یکی از اتفاقاتی بود که در این ۱۰۰ روز عملکرد دولت 
برای  واردات  اخذ مجوز  گفته وی  به  انجام شد.  دوازدهم 
گمرک مرزی ماهیرود، راه اندازی سامانه کنترل دسترسی در 
صادرات برای گمرکات بیرجند و ماهیرود، راه اندازی شبکه 
برق اضطراری در گمرک ماهیرود  و احداث ساختمان های 
دربهای واحد صادرات و واردات ) در شرف بهره برداری( در 
منطقه ویژه مرز از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه بود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی همچنین به آمار وصول 
مالیات ها در استان اشاره کرد و یادآور شد: از ابتدای سال 
تا پایان آذر، مصوب استانی،  ۱۵۶ میلیارد و ۹7۹ میلیون 
تومان بوده که وصولی درآمدهای مالیاتی ۱۵۹ میلیارد و ۲۹ 
میلیون تومان شده است و این نشان از تحقق ۱۰۱ درصد 
دارد.جعفری با بیان این که از سال ۹۲ تا ۹4، به مشاغل ۵۶۹ 
میلیارد و 447 میلیون تومان معافیت مالیاتی داده شده است، 
اضافه کرد: در این مدت به اشخاص حقوقی نیز ۵۰۲ میلیارد 

و ۶۵ میلیون تومان معافیت اعطا شد.

پرداخت هزار و 221 میلیارد تومان تسهیالت
به بخش های مختلف اقتصادی

وی در ادامه به از پرداخت هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان تسهیالت 
به بخش های مختلف اقتصادی  طی ۸ ماهه نخست سال 
خبر داد و یادآور شد: از این مقدار، 7.7 درصد بازرگانی، ۱۳.۳ 
 صنعت و معدن، ۲۳.۱ کشاورزی، 7.۱ مسکن و ساختمان ،
۳۹.۵ درصد خدمات و ۹.۳ درصد سایر موارد است.وی اضافه 
کرد: ۱۶۰ میلیارد تومان نیز تسهیالت قرض الحسنه می 

ازدواج است.مدیر  باشد که ۵۹.۵ درصد آن متعلق به وام 
کل امور اقتصادی و دارایی میزان کل تسهیالت پرداختی 
توسط بانک ها به بنگاه های اقتصادی را ۱۸۸ میلیارد تومان 
به 4۸۳ واحد اعالم کرد .  جعفری با اشاره به عملکرد بیمه 
ایران ، اظهار کرد: در دولت دوازدهم ۶۸ هزار و ۲۲۸ فقره 
بیمه نامه صادر شده است که مبلغ حق بیمه ۲۰ میلیارد و 
۵۶۹ میلیون تومان و مبلغ خسارت پرداختی ۱۶ میلیارد و 
۸4۳ میلیون تومان می باشد. به گفته وی همچنین تعداد ۵ 

دفتر نمایندگی صدور بیمه نامه زندگی برای بسط و گسترش 
فرهنگ بیمه در استان نیز راه اندازی شده است.جعفری، 
درباره ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه ای که 
از بند “ز” بوده و ابهامی ایجاد کرده بود، عنوان کرد: تاریخ 
سررسید این اسناد در ۲۸ آذر امسال بود.اما مجموعه عوامل 
موجب شد صورت وضعیت دستگاه مربوطه به موقع واصل 
نشود و بانک ملی نتوانست اسناد را صادر کند. وی تاکید 
کرد: ریالی به تهران برگشت داده نشده است، فقط اسناد به 

خزانه داده شده تا تبدیل به نقدینگی شود و بازگردد. 

شرط اعطای هرگونه معافیت مالیاتی،
 تسلیم اظهارنامه است

پاک گهر سرپرست اداره کل امور مالیاتی نیز در این جلسه، 
با بیان این که در  تا پایان آذر ۹۶ بالغ بر ۲ هزار و 7۶ 
 میلیارد ریال عوارض مستقیم  به حساب شهرداری ها و

دهیاری های استان واریز شده است. واحد صنعتی معدنی 
 و تولیدی استان از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند،

ها  معافیت  از  نتوانسته  واحدی  که  این  کرد:   عنوان 
بهره مند شود، به دلیل انجام ندادن تکالیف مالیاتی بوده 
است. وی تاکید کرد: شرط اعطای هرگونه معافیت مالیاتی 
چه حقیقی و چه حقوقی، تسلیم اظهارنامه است.  به گفته 
وی تا پایان آذر ۹۶، بالغ بر ۲ هزار 7۶ میلیارد ریال عوارض 
از محل وصولی مالیات بر ارزش افزوده ، مستقیما به حساب 
شهرداری ها و دهیاری های استان واریز شده که از مبلغ 
هزار و ۳74 میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و 7۰۲ 
میلیارد ریال به حساب دهیاری های استان مستقیما واریز 
شده است. وی در پایان با توجه به اینکه درآمدهای مالیاتی 
بیش از ۸۵ درصد درآمدهای استان را تشکیل می دهد، 
خاطرنشان کرد: سهم درآمد مالیاتی خراسان جنوبی از کل 
کشور بین ۰.۲۳ تا ۰.۲۵ درصد است و خراسان جنوبی در 
دارد. سرپرست  قرار  مالیاتی کل کشور  رتبه  ام  رتبه سی 
اداره کل امور مالیاتی از کاهش ۳۱ درصدی در آمدهای 
مالیاتی خبر داد و افزود: این موضوع غیر از تعامل و همکاری 
با مودیان نیست و نخواهد بود و آمادگی همکاری برای 

بخشودگی داریم.

25 میلیارد تومان هزینه مورد نیاز 
برای خرید ایکس ری

مدیر کل گمرکات استان هم با اشاره به این که هزینه الزم 

برای خرید دستگاه ایکس ری، ۲۵ میلیارد تومان می باشد، 
ادامه داد: این موضوع را رئیس گمرکات کشور مطرح کردیم 
و طبق دستور ایشان ، کارشناسان ظرف هفته آینده برای 
جانمایی دستگاه خواهند آمد.به گفته خاشی از مهم ترین 
دغدغه ها تامین برق ماهیرود است ، جدای از ایکس ری 
که 7۰ کیلو وات برق می خواهد، واحدهای صنعتی قطعه 
منفصله ماهیرود نیز برق الزم دارند این در حالی است که کل 
برق اختصاص داده شده ۶۰ کیلو وات است! این نیازمند عزم 

ملی است که خط انتقالی که تا روستای درح رسیده را دولت 
تامین اعتبار کند و برق پایدار را به مرز ماهیرود برساند.وی از 
احداث درب واردات ایران در مرز خبر داد و افزود: با تغییر مقام 
عالی ارشد استان، وقفه ای ایجاد شد و اجازه حضور و استقرار 

در درب را نداده اند.

برای اولین بار مزایده کاالهای
 قاچاق برای صادرات

در ادامه شیخ زاده مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
استان نیز ، با اشاره به این که در آمد حاصل از فروش اموال 
غیر منقول ، ۳۳۱ میلیون تومان و منقول ۲۵۰ میلیون تومان 
بوده است، خاطرنشان کرد: ۳4۱ میلیون تومان نیز انهدام 
کاال داشته ایم. وی با اعالم این خبر خوش که برای اولین 
بار مزایده اموال را شروع کرده ایم، ادامه داد: اگر کاالیی به 
شکل قاچاق وارد کشور شود،اجازه صادرات آن را داریم تا از 
این موضوع در درجه اول صادرکنندگان و پس از آن مردم 

استان نفع ببرند.

۳21 کد معامالتی در بورس
خراسان جنوبی افتتاح شد

مدیر بورس منطقه ای استان نیز با بیان این که از ابتدای 
سال جاری تاکنون، ۳۲۱ کد معامالتی در استان افتتاح شده 
است، عنوان کرد: میانگین وزنی بازار در استان نیز نسبت به ۹ 
ماهه مشابه سال گذشته ۲7 درصد رشد داشته است. هریوندی 
با اشاره به این که شش کارگزاری فعال در خراسان جنوبی 
وجود دارد، افزود: از این میزان سه کارگزاری آنالین و سه 
کارگزاری نیز آفالین هستند. وی همچنین با اعتقاد بر این 
که اوراق خزانه اسالمی همیشه در ردیف اول پرداختی ها 
است، تاکید کرد: امکان ندارد کسی به پولش نرسیده باشد.

یک دهم واحدهای صنفی 
و مسکونی استان هم بیمه نیستند

مدیر کل شرکت بیمه ایران نیز در این جلسه بیان کرد: 
آن چه که ما امروزه از آن رنج می بریم، ناآگاهی مردم از 
بیمه ها است. زرگری، با بیان این که در خراسان جنوبی 
۲۵ هزار فقره بیمه نامه صادر شده است، اعالم کرد: ۲۰۳ 
هزار پایان کار داریم و ۲۵ هزار واحد صنفی که یک دهم 

هم بیمه نشده است.
)Ava.news13@gmail.com(

محرومیت بیرجند و قائن دوباره اثبات می شود
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 عباس عبدی: نام احمدی نژاد 
با حاشیه سازی گره خورده است

حاشیه  با  احمدی نژاد  نام  می گوید:  عبدی  عباس 
سازی گره خورده است اگر به احمدی نژاد یا هر کس 
دیگری اتهامی وارد است، دادگاه باید به آن اتهام 
رسیدگی کند. اصال نمی شود با قوه قضائیه اختالف 
برد.  ثالث  َحَکم  نزد  را  اختالف  موضوع  و  داشت 
وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور بود هفته ای به آخر 
نمی رسید که او برای رکنی از ارکان حاکمیت شاخ 
و شانه نکشد. او با دوقطبی سازی های هزینه ساز 
کاری می کرد که مخالف دیدگاه هایش مجبور به 
 عقب نشینی و از پیگیری دیدگاه خود منصرف شود.

آیت ا... مکارم شیرازی: تا کنون 
یک ریال بودجه دولتی نگرفته ام

امروز  به  تا  من  گفت:  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
در  و  نگرفته ام  دولتی  بودجه  از  ریال  یک 
ما  آنچه  افزود:  وی  گرفت.  نخواهم  هم  آینده 
وجوه  می پردازیم  طالب  به  شهریه  عنوان  به 
برای  مردمی  کمک های  گاهی  و  است  شرعیه 
ساخت و سازها که خیرین کمک می کنند. این 
این  استاد برجسته حوزه اظهار کرد: عقیده من 
است که استقالل حوزه را از این نظر حفظ کنم 
و  مضحک  که  تازه ای  دروغ  یک  روز  هر  اما 
داد:  ادامه  وی  می کنند.  درست  است،  خنده دار 
هر روز دروغی می گویند و نقطه خاصی را هدف 

گرفته اند که آن هم دلیل دارد.

مجلس با تشکیل وزارت
 امور شهدا و ایثارگران مخالفت کرد

نمایندگان  از  نفر   ۲۴ مجلس  علنی  جلسه  در 
بنیاد  تبدیل  خواستار  طرحی  قالب  در  مجلس 
شده  ایثارگران  و  شهدا  امور  وزارت  به  شهید 
 ۶۲ جلسه  در  حاضر  نماینده   ۱۹۹ از  که  بودند 
رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع 

به این درخواست داده شد. 

باهنر: خاتمی جزو سران فتنه نبود! 

باهنر از افرادی در جریان اصالح طلب نام می برد 
که اصولگرایان می توانند با آنها مذاکره کنند؛ چهره 
هایی همچون موسوی خوئینی ها، محمدرضا عارف 
و مجید انصاری. وی حتی می گوید که آماده است 
با سید محمد خاتمی هم گفت و گو کند و او را 
جزو سران فتنه نمی داند هر چند برای این گفت 
و گو زمینه هایی را الزم می داند و شروطی که 
اسالمی  جامعه  دبیرکل  دهد.  انجام  باید  خاتمی 
از  نباید  طلبان  اصالح  است:  معتقد  مهندسین 
روحانی عبور کنند او این طور می گوید که برخی 
کردند  انتخاب  را  روحانی  چه  اگر  طلبان  اصالح 
تواند«  اما احساس می کنند چون روحانی »نمی 
پس بهتر است پرونده خود را از روحانی جدا کنند.

آخرین وضعیت »جمنا«

انتخابات  از  پس  کرد:  بیان  )جمنا(  رئیس  نایب 
اردیبهشت امسال فعالیت خود را با قوت بیشتری 
ادامه  رویه  همین  نیز  ها  استان  در  و  دادیم  ادامه 
می یابد. چمران عنوان کرد: این جبهه سیاسی، نه 
دولتی است و نه وابسته به یک جناح خاص است؛ 
این جبهه با خواست مردم نضج گرفت و این مردم 

هستند که این جبهه را حمایت می کنند.

نظر فاطمه هاشمی درباره 
شباهت روحانی و پدرش

فاطمه هاشمی گفت: به  نظر من هیچ  شباهتی بین 
اعتدالگرایی آیت ا... هاشمی و آقای روحانی وجود 
ندارد. وی افزود: آقای روحانی هیچ گاه یک شخصیت 
اصالح طلب به شمار نمی رفته و دیدگاه های ایشان 

نیز هیچ گاه مانند یک اصالح طلب نبوده است.

رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسالمی: 
وعده سردار سلیمانی به حماس

با  تماس  در  یحیی سنوار  گفت: سردار سلیمانی 
فرماندهان قسام بر ایستادگی ایران و سپاه پاسداران 
و به ویژه »سپاه قدس« در کنار ملت فلسطین تاکید 
نبرد دفاع  با تمام قدرت در  آنها  و اعالم کرد که 
از قدس و حفظ این شهر به عنوان پایتخت کشور 
فلسطین، در کنار ملت ما هستند. وی تصریح کرد 
: سلیمانی به صراحت تاکید کرد که شما می توانید 
از تمامی توانمندی ها و امکانات ما در نبرد دفاع از 
قدس استفاده کنید و در قبال این کمک ها هیچ 
خواسته و شرطی مطرح نکرد و ما را به استفاده از 

هیچ یک از اشکال مقاومت تشویق نکرد.

شورای آتالنتیک: اشتباهات ترامپ 
به نفع اصولگرایان ایران تمام شد

ترامپ  موضع گیری  نوشت:  آتالنتیک  شورای 
تعهدات  از  تهران  اینکه  بیان  و  ایران  قبال  در 
توافقنامه هسته ای تخطی کرده است به احتمال 
زیاد اصولگرایان را در ایران تقویت خواهد کرد. 
به  بیشتر  چه  هر  تهران  آمده:  نوشته  این  در 
تالش  و  می رود  چینی  و  روس  شرکای  سمت 
خواهد کرد که میان اروپا و ایاالت متحده فاصله 
بیندازد، نتیجه کلی این اقدامات افزایش بی ثباتی 

و تقویت مناقشات خواهد شد.

آیت ا... جنتی: »۹دی« یوم ا... و معجزه الهی بود

آیت ا...  احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
با اشاره به مسئولیت شورای  اسالمی در گزارشی 
مراسم ها  برگزاری  در  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
حماسه »۹دی« را یوم ا... و معجزه الهی دانست و 
ایران قریب ۴۰ سال  انقالبی  اینکه مردم  بیان  با 
در صحنه حاضر بوده اند، گفت: برای بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب از ظرفیت همه نیروهای انقالب استفاده خواهیم کرد.

نعمتی: خیلی ها در حق آیت ا... هاشمی جفا کردند

بهروز نعمتی عضو فراکسیون مستقلین والیی گفت: 
خیلی ها در حق آیت ا... جفا کردند و اکنون پشیمان 
هستند. برخی انسان ها بسیار اثرگذارند و آقای هاشمی 
در شمار این انسان ها بود که از ستون های اصلی نظام 
و انقالب به شمار می رفت و خالء ایشان پس از 
رحلت شان به جد در جامعه به ویژه در حوزه های سیاسی مشهود است. ایشان 
عالمی جلیل القدر اثرگذاری بود که توانایی حل بسیاری از مشکالت را داشت.

آقای رئیس جمهور شما وعده بی نیازی از یارانه دادید!

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی نماینده 
به  خطاب  شفاهی  تذکری  طی  فالورجان  مردم 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور گفت: 
شما وعده دادید رونق ایجاد کنید که مردم نیازی 
مردم  داد:  ادامه  وی  باشند!!.  نداشته  یارانه  به 
تحمل گرانی بنزین و حذف یارانه را ندارند از این رو با عمل به قانون 

باید تنها یارانه ثروتمندان حذف شود.

رهبر معظم انقالب روز گذشته در دیدار اعضای 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی فرمودند: در 
جنگ باید حدس بزنید دشمن می خواهد چه 
 کار کند. امروز حدس زدن نیاز ندارد، هزاران 
توپخانه  دروغ پردازی به سمت این ملت مشغول 

و  ناامید  را  مردم  اینکه  برای  شلیک هستند، 
بدبین کنند و اعتماد به نفس مردم را بگیرند.

درست  گروهی،  هم  داخل  در  متأسفانه 
ناامید  می دهند  ادامه  را  دشمن  کار  همان 
کردن مردم، متهم کردن، دروغ های شاخدار 
دشمن ساز را در ذهن مردم جا انداختن؛ اینها 
کارهایی است که عده ای دارند انجام می دهند.
آن  ندارند؛   تقوا   اینها   دادند:  ادامه  ایشان 
انجام  داخل  در  را   دشمن  کار  که  کسانی 
می دهند تقوا ندارند.  اینها دین شان سیاسی 
دینی  شان  سیاست  که  آن  به جای  است؛ 
همان  است.  سیاسی کاری  شان  دین  باشد، 
کار دشمن را انجام می دهند که فالن جناح 
بعضی ها  ببرند.  پایین  یا  باال  را  یا فالن کس 
منبرهای  صاحب  بعضی ها  رسانه اند،  صاحب 
نه  و  بزنند  حرف  می توانند  هستند،  تبلیغاتی 
نمی کنند. را رعایت  انصاف  نه  نه دین،  خدا، 

حضرت آیت ا... خامنه ای تصریح کردند: اینها 

دشمن را شاد می کنند به قیمت ناامید کردن 
مردم و نسل جوان؛ به خصوص کسانی که 
شان  امروز دست  یا  مدیریتی،  امکانات  همه  
است یا دیروز دست شان بوده، فرقی نمی کند؛ 
و  هست  یا  بوده  اینها  دست  امکانات  تمام 
آن وقت به قول فرنگی مآبان، نقش اپوزیسیون 
در  امکانات  که  بنده ای  می گیرند.  خود  به 
من  باشم،  مدعی  نمی توانم  هست  اختیارم 
چه  امکانات  این  با  که  باشم  پاسخگو  باید 
کرده ام. به جای اینکه پاسخگویی کنم، نقش 
مردم  کنم؛  بازی  آن  و  این  علیه  را  مدعی 
این را قبول نمی کنند. همه  مدیران جمهوری 
اسالمی از اول تا امروز، خدمات مهمی انجام 
البته  دیده ایم؛  نزدیک  از  و  بودیم  ما  داده اند؛ 
باید نقد  صدماتی هم زده اند. صدمات را هم 
کرد؛ منتها نقد منصفانه و مسئوالنه، نه نقد 
همراه با تهمت. نقد و نقدپذیری واجب است، 
تهمت و لجن پراکنی حرام است. نقد با تهمت 

دارد. فرق  دشمن  کردن حرف  تکرار  و  زدن 
ایشان با تاکید بر اینکه سیاه نمایی هنر نیست، 
فرمودند: اینکه برداریم همین طوری بی هوا این 
قوه و آن قوه را بدون هیچ تمیزی محکوم کنیم، 
هنر نیست. هر بچه ای هم می تواند سنگ بردارد 
و شیشه ها را بشکند. هنر این است که انسان 
منطقی و منصفانه حرف بزند و برای قدرت یابی 
باشد.  داشته  نظر  در  را  خدا  و  نزند  حرف 
است.  انقالبی گری  از  غیر  انقالبی نمایی 
نمی شود که انسان یک دهه همه کاره  کشور 
باشد، دهه  بعدی تبدیل شود به مخالف  کشور.
از  یکی  آمریکاست  که  ما  اصلی  دشمن 
فاسدترین و ظالم ترین حکومت های دنیاست؛ 
توانستند  تا  داعش  و  تروریست ها  از  آنها 
به  زیر  از  دارند  هم  باز  کردند،  حمایت 
تکفیری ها کمک  به  داعش،  امثال  و  داعش 
خاندان  ایران،  شاه  دیکتاتورها،  از  می کنند؛ 
حمایت  منطقه  ظالم  سلسله های  و  سعودی 

فلسطین  در  که  جنایتکارانی  از  می کنند؛ 
می کنند. حمایت  می کنند  جنایت  یمن  و 
در داخل کشور خودشان جنایت می کنند. رهبر 
شان  سخنان  از  دیگری  بخش  در  انقالب 
ایراد نیست،  گفتند: دستگاه قضایی ما بدون 
من از اشکاالتی که در قوه  قضائیه و مجریه 
است، بی اطالع نیستم، اطالع من شاید بیش 
از خیلی های دیگر است، لکن نقاط مثبت را 
هم می بینم. قاضی فاسد داریم، قاضی عادل 
یکسره  نداریم  حق  داریم؛  هم  مطئمن  و 
در  دشمن  نفوذی  باشید  مراقب  کنیم.  نفی 
دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشود.

جمهوری  بدانیم  شود،  رعایت  اگر  این ها 
اسالمی همچنان این حرکت رو به جلو را پیش 
خواهد رفت و این مشکالت گرانی و تورم و 
رکود که بنده می دانم مردم دچارش هستند با 
همت مسئولین قابل رفع است و خدای متعال 
پاداش این را خواهد داد و گره را باز خواهد کرد. 

رهبر انقالب: کسانی که امکانات کشور دست شان بوده حق ندارند نقش اپوزیسیون بازی کنند

دیدار مدیران دستگاه های اجرایی و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات استان با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی                                                                                               عکس :مقامی

 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند :
غائِن َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید
 به یكدیگر هدیه دهید؛ زیرا هدیه کینه  ها را می  برد.

)کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با رهبر معظم انقالب                  عکس: حسینی

دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
موضوع مناقصات: خرید خدمات گروه پرستاری بیمارستان های تابعه به شرح جدول ذیل

از  مجوز  دارای  درمانی  بهداشتی  های خدمات  کلیه شرکت  شرایط شرکت در مناقصه: 
کمیسیون ماده 20 و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

مدت و محل انجام کار: 6 ماه شمسی - کلیه مراکز
مدارک الزم برای خرید اسناد مناقصه: 

حساب  شماره  به  مناقصات  از  یک  هر  در  شرکت  برای  ریال  مبلغ 150/000  واریز  الف( 
2178162198007 بانک ملی )سیبا( و ارائه فیش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام 

نمایید. 
http://iets.mporg.ir ب( دریافت رایگان اسناد از پایگاه ملی مناقصات به آدرس

ج( برای دریافت اطالعات بیشتر با شماره 32395252 تماس حاصل فرمایید.
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ نام بیمارستانشماره مناقصهردیف
تضمین 
)ریال(

نوع تضمین

بیمارستان ولی عصر 196-56
)عج( بیرجند

ضمانتنامه 66/000/000
معتبر بانکی یا 
چک تضمین 
شده بانکی 

یا واریز 
نقدی وجه به 
حساب شماره 

 2643856
بانک رفاه شعبه 

معلم بیرجند 
به نام سپرده 

جاری دانشگاه 
)شرکت در 

مناقصه(

بیمارستان امام رضا )ع( 296-57
بیرجند

28/000/000

بیمارستان شهید چمران 396-58
فردوس

33/300/000

41/300/000بیمارستان شهداء قاین496-59

 بیمارستان شهید596-60
 آتشدست نهبندان

17/000/000

بیمارستان شهید 696-61
مصطفی خمینی طبس

50/000/000

18/200/000بیمارستان شفاء بشرویه 796-62

مهلت خرید اسناد: از 96/10/7 الی 96/10/12
مهلت تحویل اسناد: تا پایان ساعت اداری 96/10/23

محل تحویل اسناد: خراسان جنوبی ، بیرجند، خیابان غفاری، دبیرخانه سازمان مرکزی دانشگاه 
تحویل و رسید دریافت گردد

 محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکت ها: سالن فجر دانشگاه - ساعت 9 صبح 96/10/24 
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده یا برندگان مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول 

یک یا کلیه پیشنهادات تابع آیین نامه مالی معامالتی خویش مختار می باشد.
توجه: برای دریافت پیامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانید عدد 20 را به 

شماره 3000484877 ارسال فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهی مناقصات عمومی )یک مرحله ای( 
شماره های )56-۹6 الی ۹6-62(

نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به تهیه مواد 
اولیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان در سالن های غذاخوری پردیس دانشگاه بیرجند، 

پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر مطابق با اسناد مناقصه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/10/23 لغایت 1397/6/31 

قیمت اسناد مناقصه: مبلغ 300.000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب 
سیبا شماره 2177582197007 )درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.500.000.000 )دو میلیارد و پانصد میلیون( 
ریال

بیرجند - سازمان  محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه 
مرکزی - دبیرخانه مرکزی

جدول زمان بندی برگزاری مناقصه:

شروع 
توزیع 
اسناد

پایان مهلت 
توزیع 
اسناد

پایان 
مهلت ارائه 
پیشنهادات

بازگشایی 
پاکت ها 

مرحله اول 
)الف و ب(

بازگشایی 
پاکت ها 

مرحله دوم 
)ج(

محل 
بازگشایی 

پاکت ها

سازمان 1396/10/61396/10/91396/10/181396/10/191396/10/20
مرکزی - 

دفتر معاونت 
اداری و مالی 

دانشگاه

بدیهی است صرفا شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و 
ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز می باشد در 
چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح 

دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 056-32202049

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )نوبت دوم(

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

مرحـوم محمـود  پور رسـا
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 1396/10/7 از ساعت

 15 الی 16 در محل سالن جدیدالتاسیس هیئت ابوالفضلی
 )ورودی میدان فرزان( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده های پور رسا

.........................    قابـل توجـه همشهـریان عزیـز    .........................  
شهربازي دنیاي جادویي به علت تغییر مکان به محل جدید وتغییر نرم افزارهاي بازي 
از تاریخ 96/10/30 تا انتهاي سال تعطیل مي باشد. لذا خواهشمندیم به دلیل جلوگیري از 

منقضي شدن کارت خود تا آخر ماه جاري نسبت به استفاده از آن اقدام فرمایید. 
مجموعه دنیاي جادویي


