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سرمقاله

مسئوالن غایبان بزرگ 
نشست های رسانه ای
*امین جم

ازچند سال پیش روزنامه آوا برای پیگیری مطالبات 
مردم اقدام به برگزاری نشست های گوناگون  کرد 
که با استقبال و بازخوردهای مثبت زیادی از طرف 
مردم همراه شد   به همین دلیل این گونه جلسات 
در دفتر روزنامه ادامه یافت. جلساتی که صرفا برای 
پیگیری و حل مطالبات مردم و گفتگوی رودر روی 
مسئوالن مربوطه برای حل بهتر و جامع تر مشکالت 
برپا می شود.در سال 96 نیز جلسات متعددی در 
همین زمینه در روزنامه آوا برگزار شد که بازخورد 
داشت. سازی  جریان  حتی  گاه  و  متفاوت  های 

از نشست مدیران  بحران گرفته تا نشست مربوط 
به وضع درختان پادگان که  منجر به باز شدن در 
محدوده پادگان سابق شد  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

خالی شدن روستاهای
مرزی دراستان

فقدان پیوست امنیتی برای بحران

صفحه ۳

خامسان درگفتگوی اختصاصی با آوا : 

هالل احمر استان
 20 تیم آموزش دیده
با تخصص مهارتی  

ویژه دارد
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان در نشستی 
اگر بخواهیم دو   : آوا  گفت  صمیمی در روزنامه 
زلزله کرمانشاه و بم را با زلزله های استان مثل 
زیرکوه، طبس و فردوس مقایسه کنیم باید بگوییم 
این مکانها دارای بافت اجتماعی و مکان طبیعتی 

بسیار متفاوتی با هم هستند ... مشروح در صفحه ۴

فراخوان تکمیل اطالعات 
دارندگان قبوض حج تمتع 

در خراسان جنوبي
گیصفحه ۷

 گر
بی
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 :  م

س
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۳۳۳ پروژه کشاورزی دراستان به بار می نشیند/انتقاد امام جمعه بیرجند از ورود کاالهای قاچاق از مبادی رسمی کشور/استقبال تهرانی ها از»دوتوک«/بهره مندی 11 هزار خانوار از گاز طبیعی در دهه فجر  / هدر رفت ۳۵ درصدی آب در بخش روستایی/ وزیر کشور با تبدیل روستای درح به شهر موافقت کرد/صفحه  7

اسحاق جهانگیری : 
 برخی فکر می کنند نارضایتی فقط

 دامن یک فرد یا یک دولت را می گیرد

غالمرضا انصاری:
دولت پاسخگوی وعده های 

داده شده به مردم باشد

محمدنبی حبیبی: 
فشارهای اقتصادی برخی 

را به نظام بدبین کرده است

بهروز نعمتی: 
برجام یک موضوع تمام شده است؛به نظر 

ماحرف های آمریکا قابل شنیدن نیست

رکس تیلرسون:
به دنبال گفت وگو با ایران

 درباره تغییر برجام هستیم
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

به اطالع مشترکین و اهالی محترم 
روستاهای شهرستان بیرجند می رساند

 امور آب و فاضالب روستایی شهرستان بیرجند
 به آدرس جدید واقع در خیابان مدرس، بیست متری اول شرقی 
)خیابان آیت ا... سعیدی شرقی( بعد از چهار راه اول پالک ۳۲ 

انتقال یافت.
تلفن های تماس: ۳۲۲۳1۹۸۶- ۳۲۲۳1۸۸7- ۳۲۲۳1۸۸۹

فاکس: ۳۲۲۳1۸۹۰
روابط عمومی و آموزش همگانی

جناب حجت االسالم و المسلمین 
حـاج سیـد علـي عمـاد

رئیس محترم كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي
ارتحال سید جلیل القدر ابوي بزرگوار 

مرحـوم حـاج سید رضـا عمـاد 
را خدمت جناب عالي و همه وابستگان تسلیت عرض نموده، از خداي بزرگ 

علو درجات آن عزیز سفر كرده و صبر و اجر بازماندگان را خواستارم.

محمدرضا مجیدي- دبیرکل مجمع مجالس آسیايي

جناب آقای مهندس رمضان احمدی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادرخانم گرامی تان 

مرحومه حاجیه خانم شهربانو درويشی
را تسلیت و تعزیت عرض می نماییم، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحومه 

 رحمت واسعه و برای جناب عالی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.          
  مديرعامل و پرسنل شرکت سامان فوالد بیرجند

مرزبانان غیور اقتصادی خراسان جنوبی 
نامگذاری سال 2018 از سوی سازمان جهانی گمرک به عنوان سال 

»محیط کسب و کار امن الزمه توسعه اقتصادی« 
و موفقیت های ستودنی در راستای اجرایی شدن سامانه های جامع امور گمركی و پنجره 
واحد تجارت فرا مرزی و موفقیت های جهانی كارشناسان خدوم آن اداره كل بی شک 

موید تالش و زحمات بی شائبه شما عزیزان می باشد.
اینک كاركنان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی كه از نزدیک شاهد گمركی پویا و 

پاسخگو می باشند، روز جهانی گمرک را خدمت 

جناب آقای خاشی مديرکل محترم گمرکات استان
جناب آقای کیانی مدير محترم گمرک ماهیرود
جناب آقای ظفرنیا معاون محترم فنی گمرک

و کلیه کارکنان خدوم و زحمتکش گمرکات استان تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی سازمان منطقه ويژه اقتصادی خراسان جنوبی

چه آرام و بی صدا از میان ما رفتی
هنوز باورمان نمی شود كه 5 سال از رفتن ناگهانی عزیزمان 

سیـد علیرضـا يوسفیـان 
گذشته است. هنوز سخت است بپذیریم آن لبخندها و مهربانی ها 

همچون دانه ای در زیر خاک نهفته است. 
یادش زنده و روحش شاد
خانـواده يوسفیـان

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 خراسان جنوبی
انتصاب ارزشمند جناب عالی را كه نشان از توانمندی، كارآمدی 

و سابقه درخشان تان می باشد، تبریک عرض نموده
 امید است در پرتو الطاف حضرت حق بیش از پیش موفق باشید.

حسن بخشی شیرخُند

جناب آقای مهندس سنجری 
مديرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

خراسان رضوی
انتصاب شایسته و مدبرانه جناب عالی را كه نماد بارزی از توانایی های 
ارزشمند، اخالص و سابقه درخشان تان می باشد، تبریک و تهنیت 

عرض می نماییم. زحمات و تالش های خستگی ناپذیرتان را ارج نهاده 
و مزید توفیقات تان را از خداوند منان مسئلت داریم. 

جناب آقای غالمرضا اشرفی
با كمال مسرت، انتصاب جناب عالی را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی

 كه حاصل درایت، لیاقت و مدیریت توانمند اجرایی شما می باشد،       
تبریک عرض نموده، موفقیت بیش از پیش برای شما آرزومندیم.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور
شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند

جناب آقای غالمرضا اشرفی
سرپرست محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را كه موید تجربه، درایت و توانمندی شما 
در حوزه كار و تولید استان می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم

 از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را مسئلت داریم.
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

خانـواده محتـرم قربـانی
با نهایت تأسف و اندوه درگذشت همکار عزیزمان 

شادروان محمدرضا قربانی 
را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، ضمنا مراسم تشییع 
آن عزیز از دست رفته امروز یکشنبه ۹۶/11/۸ ساعت 1۰ الی 
14 از محل حسینیه روستای شمس آباد بیرجند برگزار می 
گردد بر خود الزم می دانیم از عمل خیرخواهانه و خداپسندانه 
نماییم. و تشکر  تقدیر  از شما عزیزان  آن مرحوم   اهدای عضو 

مديرعامل و پرسنل شرکت هموار ره آذر

جناب آقای محمد حسین رزقی
مدير محترم موسسه بین المللی خوارزمی

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 
کارآفرین برتر کشوری در کنگره  ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کار  

و دریافت لوح تقدیر از رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

اساتید و کارکنان موسسه بین المللی خوارزمی

دوست و برادر ارجمند جناب آقاي غالمرضا اشرفي
انتصاب شایسته جناب عالي را به سمت 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي 
كه نشان از درایت و توانایي شما در عرصه مدیریت مي باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان 
سربلندي و توفیقات روز افزون تان را مسئلت دارم.

مهـدي خواجـوي

جناب آقای دکتر علیرضا حجی پور
موفقیت شما را در اخذ دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم 
 ورزشی گرایش برنامه ریزی و مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده
 توفیقات روز افزون تان را در كسب مدارج عالی علمی آرزومندم.
اسماعیل خداپرست- رئیس انجمن صنفی کارفرمايی

 مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان خراسان جنوبی

حـراج بزرگ 
گالری سـاعت کاندينـو 

آدرس: بین مدرس 5 و 7

تا 40 درصد 
تخفیــف

  7 الی 21 
بـهمـن 

مراسم اولین سالگرد فقدان مادر عزیزمان 

مرحومه زينب رزقی )همسر شادروان حسن يزدانی( 
امروز یکشنبه ۹۶/11/۸ از ساعت 14/۳۰ الی 1۵/۳۰ در محل مجتمع ابن حسام 

واقع در طالقانی 1۳ برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی در این جلسه و ذكر فاتحه  
موجب شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود. جزاکم ا... خیرا

خانواده های يزدانی و بستگان

یادبود
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اعالم آخرین مهلت ثبت نام کنکور۹۷

مهر- مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ساعت ۱۲ شب یکشنبه ۸ بهمن آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان در کنکور ۹۷ دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی است. توکلی افزود: تا روز هفتم بهمن ماه ۹۶ تعداد ۴۹۹ هزار و ۷۸۸ داوطلب برای 

شرکت در کنکور سراسری ۹۷ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله رشته های با آزمون دانشگاه آزاد، ثبت نام کرده اند.

سرمقاله

مسئوالن غایبان بزرگ 
نشست های رسانه ای
*امین جم

) ادامه سرمقاله  از صفحه ۱(  محدوده پادگان سابق شد تا 

جلسه ای که برای فضای سبز شهر در بیرجند گرفته 
شد و مستقیما برای پیگیری آن از سوی مسئوالن 
تجربه  میان  این  در  شد.  صادر  دستوراتی  مربوطه 
نشان داده است که جلساتی که با حضور موثر وجدی 
مدیران برپا شده  بسیار ثمربخش بوده و مسیر مردم 
را برای رسیدن پاسخ مطالبات خود کوتاه تر می کند.

گرچه تشکر می کنیم از مسئوالنی که در جلسات ما 
 حاضر بوده اند،اما در نقطه مقابل  بی توجهی برخی

مسئوالن وجدی نگرفتن دغدغه های مردم که رسانه 
 به نمایندگی از شهروندان آن را در قالب جلسات رودر رو

مطرح می کندرا نیز از عوامل بی اطالعی بسیاری از 
 مدیران ازواقعیتهای جامعه می دانیم که متاسفانه باعث 
بی اعتمادی مردم به مسئوالن وناکام ماندن بسیاری 
از برنامه ها در عمل می شود  .نمود عینی  بی اعتنایی 
مسئوالن به خواسته های مردم را می شود از میزان 
استقبال وتوجه آنان به موضوع نشاط اجتماعی در شهر 
بیرجند که موضوع جلسه هفته گذشته روزنامه آوا بود 
دریافت . از بین ۱۸ مسئول وکارشناس ،  ۷ نفر یعنی 
کمتر ازنیمی از مدعوین دراین جلسه حاضر شدند و 
مابقی به هر دلیلی غایب  بودند. که ما آن را فرار 
از پاسخ تلقی می کنیم  از آن رو  که جانشینی نیز 
به جای برخی مدیران غایب در کار نبود  .مشکل 
بعدی که به مراتب از حضور نیافتن برخی مسئوالن در 
جلسه مهم تر است،سطح واختیارات  افرادی است که 
به جلسه می آیند؛ افرادی که یا اطالعات کافی ندارند 
و یا فاقد اختیارات الزم برای پاسخگویی به سواالت و 
حل مسئله و مشکل  هستند. برآیند این رویکرد نیز 
این است که  نه رسانه می تواند به وظیفه خود که 
همان پیگیری مطالبات مردم است جامه عمل بپوشاند 
و نه مردم پاسخ سواالت خود را از مسئوالن مربوطه 
دریافت  می کنند.قدر مسلم هدف ازبرگزاری نشست 
هایی از این دست   پیگیری مطالبات مردم است ونه 
دید وبازدید پس غیبت مدیران یا  اعزام مسئوالنی که 
اختیاراتی در پاسخگویی ندارند، نه تنها هیچ کمکی به 
حل مشکل نکرده بلکه باعث نارضایتی عمومی نسبت 
به سازمان مربوطه و از آن مهمتر بی اعتمادی به آن 
مسئول می شود.بدیهی است زمانی که مسئوالن 
روند  یابند،هم  ها  حضور می  در نشست  شاخص 
حل مسئله بهتر پیگیری و هم بازخوردهای فراوان و 
اثرگذاری بیشتری را شاهد هستیم.درپایان باید گفت اگر 
مسئوالن اهمیت رسانه را درک و به جایگاه ویژه آن در 
جامعه امروزی توجه کنند،ما هم به عنوان صدای مردم 
می توانیم به  خوبی  به وظیفه خود عمل کنیم و هم 
مسئوالن رضایت مردم را نسبت به سازمان خودجلب 
خواهند کرد و به وظیفه خود که همان پاسخگویی به 
مردم است جامه عمل خواهند پوشاند. پس شایسته 
است مدیران محترم استان مخاطبان رسانه را جدی 
بگیرند که این  در نهایت احترام به خودشان است .

سازمان حمایت: به قیمت های خارج 
از ضابطه خودرو ورود می کنیم

 تسنیم - وزارت صنعت، معدن و  تجارت در اطالعیه ای
و  کنندگان  مصرف  حمایت  :سازمان   : نوشت 
و  منطقی  قیمتهای  موضوع  در  تولیدکنندگان 
ضابطه مند خودرو ورود خواهد کرد و هرجایی خارج 
از ضابطه باشد نسبت به برگشت قیمت ها و تطابق 
با ضابطه اقدام قانونی خود را به عمل خواهد  آورد. 
قیمت یک برند متأثر از عوامل افزایش قیمت شامل 
افزایش میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ 
اسقاط و هزینه های گمرکات است اما باید افزایش ها 
ضابطه مند و مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت 
خودرو باشد.اتفاقات اخیر در صنعت خودرو به خصوص 
واردات خودرو باعث شد شکایت های متعددی از زاویه 
افزایش های هیجانی و غیرمنطقی خودرو به سازمان 
برسد. تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 

برهمین اساس سازمان پس از ابالغ بسته مدیریت 
واردات خودرو ضابطه تعیین قیمت خودروهای وارداتی 
را مشخص کرد و در سامانه خود قرارداد و تمامی 
وارد کنندگان خودرو موظف شدند قبل از ارایه قیمت 
خودشان، هماهنگی الزم را در جهت منطقی بودن 

قیمت هایشان به سازمان اعالم کنند.

آغاز پیش ثبت نام نوروزی
 عتبات از 12 بهمن

نام  ثبت  پیش  کرد:  اعالم  زیارت  و  حج  سازمان 
سفرهای نوروزی عتبات نوروزی از پنجشنبه این هفته 
آغاز می شود.در متن اطالعیه این سازمان آمده است: 
مشتاقان زیارت برای اعزام های ۲3 اسفند ۹۶ لغایت ۲0   
اردیبهشت ۹۷ می توانند از روز پنجشنبه ۱۲ بهمن با 
مراجعه به سامانه www.atabat.org.ir برای 

پیش ثبت نام سفرهای عتبات این دوره اقدام کنند.

استفاده از کارت ملی هوشمند
 در معامالت ملکی از دهه فجر

اینکه قرار است  بیان  با  ابوترابی  ایسنا - سیف ا... 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور از استفاده از کارت 
ملی هوشمند رونمایی کند، گفت: مقرر شد در دهه 
از کارت  امالک کشور  و  اسناد  ثبت  فجر سازمان 
ملی هوشمند برای احراز هویت استفاده کند، یعنی 
با کارت ملی هوشمند مشخص شود که فرد حقیقی 

معامالت ملکی را انجام داده است.

معاون وزیر کشاورزی: واردات
 تخم مرغ بیشتر می شود تا گران نشود

ایسنا - علی اکبر مهرفرد، معاون وزیر کشاورزی 
از افزایش تلفات مرغ های تخم گذار درپی شیوع 
یک  آنفلوآنزا  گفت:  و  داد  خبر  طیور  آنفلوآنزای 
بیماری تهاجمی است و طی سال گذشته و امسال 
بابت آن تلفات بسیاری در مرغداری ها داشته ایم؛ 
به گونه ای که اخیرا ۲۵ درصد گله های مولد ناشی 
از این بیماری از بین رفته اند و این آمار امروز به ۴0 
درصد رسیده است.هم اکنون قیمت هر کیلوگرم 
تخم مرغ در بازارهای اروپایی حدود ۱.۸ تا ۲ یورو 
این محصول  قیمت  اما  در خرده فروشی هاست 
در حال حاضر در بازار ایران که با انفلوآنزا دست و 
پنجه نرم می کند ارزان تر است.تا زمانی که بیماری 
آنفلوآنزا کنترل شود و بتوانیم تولید داخلی را به حد 
ادامه  واردات تخم مرغ  برسانیم،  بازار  نیاز  و  تعادل 

خواهد داشت و حتی افزایش می یابد.

شروط پرداخت تسهیالت
 اشتغال به روستائیان

محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  مهر- 
ریاست جمهوری با بیان اینکه فرد متقاضی وام باید 
حداقل ۲0 درصد از سرمایه پروژه اشتغال زایی خود 
را داشته باشد، گفت: در کنار آن از متقاضی وثیقه 
هم اخذ می شود. ابوالفضل رضوی افزود: به تمامی 
نواحی صنعتی نیز سرمایه در گردش اعطا می شود 
که کارمزد آن ۱0 درصد است، تمام روستائیان از سال 
سوم شروع به پرداخت وام خود می کنند، ولی این 
پرداخت برای طرح سرمایه در گردش پس از ۶ ماه 

صورت می گیرد.

میوه شب عید تامین شد

تعاونی  سازمان  مدیرعامل  هاشمی  اوسط  علی 
روستایی ایران گفت: برای شب عید به اندازه کافی 
سیب و پرتقال ذخیره کرده ایم. ذخیره سیب از ۲0 
هزار تن سیب تولید شده تاکنون ۱۹ هزار و ۲۲0 
تن خریداری و ذخیره شده است.پرتقال تامسون از 
۲۹ هزار و ۷00 تن ، ۲۷ هزارتن آن خریداری شده 
پرتقال  انبار ذخیره است و  به  انتقال  و در مرحله 
والنسیا را هم قرارداد بسته ایم و تا ۱۵ بهمن به 
انبار انتقال می دهیم.از ۲0 اسفند میوه شب عید به 

بازار عرضه می شود.

طال مقابل سکه و دالر ایستاد

ایسنا - دالر در هفته گذشته با فراز و فرودهایی 
طی  را  افزایش  مسیر  روزهایی  در  بود.  همراه 
کرد  پیدا  معکوس  جهت  هفته،  اواخر  در  و  کرد 
در  هفته  ابتدای  در  آمریکا  شد.دالر  کاهشی  و 
باالترین قیمتهای خود با نرخ ۴۵۴۵ تومان در بازار 
وارد مسیر صعودی  راه  ادامه  در  ولی  عرضه شد 
میانه  در  رسید.  تومان   ۴۶00 از  بیش  به  و  شد 
دالر  و  کرد  پیدا  ادامه  قیمت  افزایش  این  هفته 
در باالترین نرخ خود به ۴۶۹0 تومان رسید اما از 
میانه هفته شیب افزایشی دالر متوقف و حرکتش 
معکوس شد و حداکثر ۴۵۶۶ تومان فروخته شد. 
نرخ ۴۵33  با  را  هفته  نهایت  در  پرتقاضا  ارز  این 
هفته  در  دال  مجموع،  در  رساند.  پایان  به  تومان 
را پشت  پرنوسانی  نسبتا  ای که گذشت روزهای 
به  تقریبا  هم  سکه  بازار  در  سرگذاشت.وضعیت 
همین صورت بود. در نخستین روز هفته گذشته 
سکه یک میلیون و ۵۱۹ هزار تومان قیمت خورد؛ 
در اواسط هفته به یک میلیون ۵۲۸ هزار تومان 
رسید اما در پایان هفته روند نزولی به خود گرفت 
و یک میلیون و ۵۱۸ هزار تومان به فروش رسید.
بازار طالی ۱۸ عیار کمی متفاوت  این میان  در 
از سکه و دالر بود، چراکه مسیر صعودی را طی 
کرد؛ به گونه ای که هر گرم طالی ۱۸ عیار در 
ابتدای هفته حدود ۱۴۲ هزار تومان عرضه شد اما 
در اواسط هفته به ۱۴۴ هزار تومان رسید و نهایتا 
با ادامه روند افزایشی، هفته را با نرخ ۱۴۵ هزار و 
برای  نرخ  باالترین  تا  پایان رساند  به  تومان   ۵00
هر گرم طالی ۱۸ عیار در سال جاری رقم بخورد.

به مردم بگویید 15درصد قدرت در اختیار
 شماست و 90درصد اقتصاد در اختیار نهادهاست 

روزنامه جمهوری اسالمی خطاب به رئیس جمهور نوشت:از مجموع قوای 
سه گانه، شما یک قوه را در اختیار دارید که با خوشبینی کامل می شود یک سوم 
قدرت. ولی همین یک سوم هم در اختیار شما نیست.زیرا اقتصاد کشور بگونه 
ای طراحی شده که تقریباً ۹0 درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است. شما 
حداکثر ۱۵ تا ۲0 درصد از قدرت را دارید و روشن است که با این میزان نمی توانید 
کشور را اداره کنید .آنهم در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه دولت شما 

در اختیار کسانی قرار می گیرد که مدیریت شما را نقض می کنند.

فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در خصوص 
عضویت خود در شبکه توئیتر گفت: بنابر قانون فعالیت 
توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در 
توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم 
عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد 
و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است. جهرمی در مورد استفاده از 
فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمیکنم اما برخی افراد با توجه به 

مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

فشارهای اقتصادی برخی را به نظام بدبین کرده است 

 دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در دیدار با آیت ا ... نوری 
همدانی با اشاره به نابسامان بودن موضوعات مربوط به 
امور اقتصادی و فضای مجازی در کشور اظهار کرد: 
بسیاری از مردم در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و 
گرانی، تورم و بیکاری گریبان گیر بسیاری از خانواده ها 
شده است. حبیبی افزود: این فشارها برخی از مردم را به اسالم و نظام حکومتی 
دینی بدبین کرده و این بدبینی در حال رشد است. در این راستا تذکرات مراجع عظام 
تقلید و حوزه های علمیه به دستگاه های حکومتی ضرورتی قطعی و دائمی دارد.

جهانگیری :  برخی فکر می کنند نارضایتی
 فقط دامن یک فرد یا یک دولت را می گیرد

جهانگیری اظهار کرد: روند رو به فزاینده انتظارات و مطالبات مردم را دولت 
می داند اما ظرفیت های دولت به همین نسبت افزایش نداشته است.لذا فاصله 
بین مطالبات و واقعیت ها ایجاد می شود و اگر دقت نداشته باشیم ممکن است این 
فاصله منجر به نارضایتی خواهد شد.وی همچنین گفت: اگر بی جهت در مطالبات 
دمیده و دستاوردهای کشور را بی جهت کوچک کنیم، نارضایتی ها تشدید می 
شود. البته گاهی هم با کژاندیشی فکر می کنیم که نارضایتی فقط دامن یک فرد 

یا یک دولت را می گیرد و به دیگران آسیب نمی زند.

دولت پاسخگوی وعده های داده شده به مردم باشد

غالمرضا انصاری با تاکید بر اینکه دولت با گشایش 
فضا برای منتقدان، رسانه ها و احزاب باید پاسخگوی 
وعده هایی که به مردم داده است، باشد،گفت: گفت وگو 
چند روز پیش رئیس جمهور با مردم، با شرایط و نیازهای 
روز جامعه بسیار متفاوت بود؛ چراکه به خیلی از چالشها و 
خواسته های مردم و جوانان توجه نکرد. این عضو سابق شورای شهر تهران وی در 
پایان با انتقاد از مباحث مطرح شده در سخنرانی اخیر رئیس جمهور گفت: مطالبی 

که در این سخنرانی طرح شد، مطالب پیش پا افتاده ای بود. 

نعمتی: برجام یک موضوع تمام شده است

بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
آمریکایی  مقامات  اظهارات  به  اشاره  با  اسالمی 
درخصوص مذاکره مجدد درمورد برجام گفت: برجام 
یک موضوع تمام شده است و ۵ کشور دیگر طرف 
مذاکره کننده به این موضوع پایبند هستند.وی افزود: 
رئیس جمهور آمریکا بعضا حرف های نامربوط می زند که به نظر ما این حرف ها 
قابل شنیدن نیست. اینکه آمریکایی ها به دنبال این باشند که صنایع موشکی ما 
را تهدید کنند قطعا دولت، ملت و مجلس ایران این اجازه را به آنها نخواهند داد.

خوشحالی نتانیاهو از ائتالف با حکام عربی ضد ایران

به گزارش العهد، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در سخنانی از روابط مستحکم تل آویو با 
کشورهای عربی خبر داد.بر اساس این گزارش، وی 
ائتالفات  در این خصوص گفت: ما در حال حاضر 
استراتژیکی را با کشورهای عربی تشکیل داده ایم.وی 
افزود: ائتالف هایی که ما امروز با کشورهای عربی تشکیل داده ایم، پیشتر در 
مخیله مان هم نمی گنجید.نتانیاهو اضافه کرد: این ائتالفات استراتژیک به دلیل 

وجود دشمنی مشترک ما و اعراب با ایران، تشکیل شده است.

ترامپ: جلوی ایران را می گیریم

در سخنرانی  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
خود در مجمع جهانی اقتصاد مدعی شد که آمریکا 
می خواهد مانع دست یابی ایران به سالح هسته ای 
شود و شرکای آمریکا را به همکاری در این زمینه 
ادامه سخنرانی خود گفت:  در  کرد.ترامپ  دعوت 
گذشته  سال  طول  در  هستم.  اینجا  آمریکا  مردم  از  نمایندگی  به  من 
به  بتواند  آمریکایی  هر  تا  داشته ایم  آمریکا  در  فوق العاده ای  تالش های 

رویای آمریکایی دست یابد.

به دنبال گفت وگو با ایران درباره تغییر برجام هستیم

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با اعالم این که 
»کارگروه های تشکیل شده به دنبال گفت وگو با مقامات 
ایرانی در مورد حصول تغییر در برجام هستند«، گفت: 
مقامات این کشور با همتایان انگلیسی، فرانسوی و 
آلمانی برای پاسخ به نگرانی های آمریکا در مورد توافق 
هسته ای ایران در این هفته دیدار کردند.وی گفت: رییس جمهور نظر خود را به 
طور شفاف در مورد توافق هسته ای ایران و نقض هایی که این توافق دارد، اعالم 

کرده است و قصد دارد این مشکالت را رفع کند.

جواد رضایی- مدیر کل سازمان نوسازی ،توسعه 
کرد:سازمان  بیان  استان  مدارس  تجهیز  و 
نوسازی مدارس کشور بازوی عمرانی آموزش و 
پرورش است که صرفا فعالیت های عمرانی انجام 
می دهد و تمام پروژه ها با نظارت و هماهنگی 
این سازمان صورت می گیرد .محمدرضا بیکی 
ادامه داد :سامانه ای در سال  83 طراحی شده 
است ،که کلیه ی  اطالعات مربوط به مدارس 
و فضاهای مربوط به  آموزش و پرورش ،در آن 
ثبت شده است و با توجه به این اطالعات نسبت 
به تخریب و یا توسعه و مرمت مدرسه اقدام می 
شود.وی ادامه داد:سامانه ای دیگری به عنوان 
مدیریت پروژه ، نیز وجود دارد ،که پروژه هایی 
که هر سال کمیته برنامه ریزی برای سازمان 
نوسازی مشخص می کند  در آن وارد می شود 
و با حضور ناظران سازمان ،از تمام مراحل کار و 
میزان پیشرفت پروژه گزارش جامعی ارائه می 
شود.بیکی بیان کرد:سامانه ی خیرین، نیز با 
اطالعات شفافی که از میزان تعهدات خیرین و 
همچنین کارهایی که صورت گرفته توسط آن 
ها ارائه می دهد ،که کمک های بسیار موثری 
در جهت بروز رسانی اطالعات سازمان نوسازی و 

توسعه مدارس انجام می دهد.

افزایش 42درصدی مشارکت های مردمی 
و  مردمی  ها  اینکه مشارکت  به  اذعان  با  وی 
خیرین نقش موثری را در اتمام پروژه ها داشته 
است بیان کرد:میزان مشارکت مردمی و خیرین 
سال گذشته 18 درصد بوده است که امسال به 
42 درصد رسیده است که این نشان از کمک 
و همیاری مردم در این زمینه می باشد.مدیر 
بیان کرد:در دهه  کل نوسازی مدارس استان 
فجر 51 پروژه ی آموزشی ،ورزشی، خوابگاهی 
و گرمایشی با اعتبار 10 میلیارد  317 میلیون 

تومان افتتاح خواهد شد،که از این مقدار 35 
درصد اعتبار استانی و 23 درصد اعتبارات ملی 
و42 درصد سهم  خیرین است.بیکی در ادامه 
نیز از اضافه شدن یک سالن چند منظوره، 15 
مدرسه با 51 کالس درس به فضای آموزشی 

خبر داد.

سیستم گرمایشی استاندار 
برای 28 مدرسه استان

محمدرضا بیکی بیان کرد: 3 مدرسه با 9 کالس 
از پروژه فوق با مشارکت بنیاد علوی تخریب 

و بازسازی شده است و همچنین 28 مدرسه 
با 157 کالس درس نیز از سیستم گرمایشی 
1میلیارد800  اند،که  شده  برخوردار  استاندار 
میلیون تومان از اعتبارات ملی هزینه شده است.
وی ادامه داد: 75درصد کالس های در سال 91 
فاقد گرمایش مرکزی  بوده اند ، که در مهر ماه 

امسال به  42 درصد رسیده است.

بهره برداری 85 پروژه از مهر 96
بیکی بیان کرد: از مهرماه امسال تا کنون 85 
پروژه ی آموزشی ،خوابگاهی و گرمایشی ساخته 

و به بهره برداری رسیده است و همچنین  355 
کالس درس و40 مدرسه با 222 کالس درس  
از سیستم گرمایش استاندار برخوردار شده اند. 

وی ادامه داد:کل بودجه ی تخصیص یافته در 
سال جاری 20 میلیارد 635 میلیون تومان بوده 
اعتبارات ملی  از محل  است که 31.5 درصد 
32.9 استانی و 35.6درصد مردمی بوده است .

روند افزایشی تخصیص اعتبارات
مدیر کل نوسازی مدارس استان بیان کرد:در 
روند  اعتباری  وضعیت  گذشته   سال  چند 

افزایشی داشته است که به طور مثال اعتبارات 
استانی در سال 94 حدود 10 میلیارد تومان 
،در سال 95، 21 میلیارد تومان و در 96 ، 34 

میلیارد تومان بوده است.

برگزاری بیستمین جشنواره 
خیرین مدرسه ساز

بیکی همچنین با اشاره به سهمیه ی  قیررایگان 
که در اختیار سازمان نوسازی وتوسعه مدارس 
قرار می گیرد،بیان کرد: در سال گذشته محوطه 
58 مدرسه آسفالت شده است و همچنین در 

سال 96 با اختصاص 1 میلیارد تومان سهمیه 
قیر،176 هزار924 متر مربع ایزوگام خریداری 
شده است ،که با به توجه میزان سرانه ی آموزشی 
در اختیار آموزش و پرورش های سراسر استان ، 
قرار گرفته است.وی همچنین بیان کرد:در دهه 
اول اردیبهشت 97 بیستمین جشنواره خیرین 
مدرسه ساز که با رویکرد جذب جوانان در این 
حوزه برگزار خواهد شد،که امیدواریم زمینه ای 
برای جذب گروه ها جدید و مخصوصا قشر جوان 

در حوزه خیرین مدرسه ساز فراهم شود. 

ساخت 153 کالس در محدوده ی مسکن مهر 
مدیرکل سازمان نوسازی مدارس استان  بیان 
کرد:در محدوده های مسکن مهر 153 کالس 
ساخته شده است ولی این میزان کافی نیست و 
به ساخت 395 کالس دیگر در این محدوده نیاز 
است و همچنین در روستاهای اطراف بیرجند 
نیز 63 کالس درس نیاز است که باید ساخته 
شود.بیکی همچنین از نحوه نگهداری تجهیزات 
و گفت:در  نگرانی کرد  ابراز  مدارس  و وسایل 
مدارس  تجهیزات  و  وسایل  نگهداری  موضوع 
باید دقت ویژه ای شود واز مدیران مدارس می 
خواهیم که در این زمینه نظارت داشته باشند 
تا هزینه های کمتری برای نوسازی تجهیزات 
پرداخت شود.وی با اشاره به تخصیص 35 درصد 
از اعتبارات در غالب اسناد خزانه ملی بیان کرد: 
در این زمینه چون استفاده از اسناد خزانه ملی ، 
روند طوالنی و سختی دارد  پیشنهاد می کنیم 
که حداقل 30 درصد به صورت  نقدی پرداخت 
شود  و مابقی  اوراق اسناد خزانه ملی باشد،تا 
نوسازی و ساخت مدارس سرعت بیش تری گیرد.

مدیر کل سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان بیان کرد:

افتتاح 51 پروژه ی آموزشی ،ورزشی، خوابگاهی و گرمایشی در دهه فجر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 14661/6 مترمربع  پالک 317 فرعی از 283- اصلی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 6326 صفحه 168 دفتر جلد 39- امالک به نام هادی باقری فرزند بهرام صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه شماال: به طول های 35 و80 متر دیواریست به بیابان شرقا: به طول 145/50 متر دیواریست به رودخانه سه رود جنوبا: 1- به طول 
16 متر دیور به دیوار آغل گوسفند محمد جان باقری از پالک 283- اصلی 2- به طول 60/50 متر 3- که شرقی است به طول 4 متر 4- به طول 9 متر درب و دیواریست به کوچه غربا: به طول 147 متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد 2- ششدانگ یک باب کارگاه در و پنجره سازی به مساحت 1024/69 مترمربع پالک 20663- اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان که سند مالکیت آن ذیل 
ثبت 20815 صفحه 280 دفتر جلد 117- امالک به نام  بهرام باقری صادر و تسلیم گردیده محدود است شماال: 1- به طول 25 متر دیواریست به پالک 20664- اصلی 2- به طول 25/20 متر دیواریست به پالک 20665- اصلی شرقا: به طول 20/40 متر دیواریست به پالک 20666- اصلی جنوبا: به طول 50/20 متر درب و دیواریست به خیابان غربا: به طول 20/40 متر دیواریست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد. 
پالک های فوق الذکر به موجب سند رهنی شماره 3222-1393/09/01 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک نهبندان با سود و خسارت در رهن بانک کشاورزی شعبه نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه هادی باقری )وام گیرنده( و بهرام باقری )راهن( مبنی بر وصول مبلغ 5/472/000/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت 
کالسه 9300057 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 93/10/27 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده، بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک های مذکور را نموده که پس از طی تشریفات به موجب 
صورتجلسه وارده به شماره 139605008282000740- 96/10/5 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139605008282000739- 96/10/5 کارشناس رسمی دادگستری پالک 317 فرعی از 283 اصلی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه باغ دارای درختان پسته و انار که آبیاری آن از محل مالکیت به میزان دو شبانه روز در مدار 13 از قنات روستای چهارفرسخ می باشد شامل استخر، دیوار دور، آبیاری تحت 
فشار، احداث باغ، هزینه نگهداری باغ و درب ورودی جمعا به مبلغ 1/000/000/000 )یک میلیارد ( ریال و ششدانگ پالک 20663- اصلی به موجب صورتجلسه شماره 96/108 – 96/6/20 کارشناس رسمی دادگستری که عرصه ملک مورد نظر جمعا به مساحت 979 مترمربع و اعیان آن جمعا به مساحت 723 مترمربع ساختمان دو طبقه با اسکلت فلزی و پوشش سقف تیرآهن با طاق ضربی طبقه همکف شامل 
7 دربند مغازه و تعمیرگاه به مساحت 256 مترمربع و یک باب مغازه به صورت فروش آب شیرین با بدنه کاشی و کف سرامیک و مابقی مغازه ها با بدنه کاشی تا زیر سقف و کف سرامیک و درب فلزی فاقد شیشه و سقف مغازه ها سفیدکاری و در بیشتر قسمت ها خرابی هایی در سقف موجود و طبقه اول مسکونی به مساحت 467 مترمربع که با توجه به خرابی در بدنه نیاز کامل به بازسازی دارد. نمای حیاط آستر 
تخته ماله ای می باشد نمای بیرونی ملک مورد نظر آجر سفال 5 سانت و در قسمت آب شیرین کن آستر، آستر سیمانی بوده و عمر ساختمان حدود 30 سال می باشد. کلیه متعلقات به انضمام امتیازهای برق - آب - تلفن و سایر تاسیسات به مبلغ 9/322/000/000 ریال )نه میلیارد و سیصد و بیست و دو میلیون( ارزیابی شده که مراتب ارزیابی به موجب ابالغیه های شماره 139604008283000347- 96/10/5 
و شماره 96/10/10 - 139605108282000365 و شماره 139605122046003847-96/9/25 و شماره 139605122046002652 -96/6/20 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک های فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات بانک کشاورزی نهبندان از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 96/11/30 در 
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده به ترتیب از مبلغ 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد( و مبلغ 9/322/000/000 ریال ) نه میلیارد و سیصد و بیست و دو میلیون( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 96/11/8                            حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان

عکس  : احسان توال
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کمک مجمع خیران سالمت به بیمارستان سربیشه
صدا و سیما- مجمع خیران سالمت خراسان جنوبی 139 میلیون تومان به بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه کمک کرد. مدیرعامل مجمع خیران سالمت 
استان گفت: با این کمک 2 دستگاه اکو کاردیوگرافی رنگی و تخت احیای مریض به همراه دستگاه فتوتراپی، ساکشن و پایه مانیتور برای بیمارستان علی 

ابن ابیطالب سربیشه خریداری شد. حسینی افزود: این دستگاهها از جمله نیازهای اساسی این بیمارستان بوده که با کمک مجمع خیران سالمت تامین شد.
آقای عبادی لطفا پیگیر ماندن و سرمایه گذاری 
و  مستضعفان  بنیاد  مثل  هایی  سازمان  درآمد 

خیریه ها در استان باشید.
910...724

آیا کسی هست ما ساکنان واحدهای مسکن مهر 
از  سال  سه  باگذشت  کند؟  یاری  را  بیرجند   11
آسانسور،  فاقد  ها  ساختمان  اقساط  پرداخت 
سیستم آتش نشانی و اطفاء حریق بوده و آسفالت 
گرفته  هم  پایانکار   ، نشده  انجام  حصارکشی  و 
کسی   ، باشد  می  معیوب  کشی  سیم  و  نشده 
حادثه  اثر  در  تعدادی  اگر  کند؟  پیگیری  هست 
کشته و مصدوم شوند شاید کسی به داد ما برسد! 

به کجا و چه کسی باید مراجعه کنیم؟
915...494

بودی  نوشته  بهمن   7 به  راجع  که  مطلبی  آوا 
واقعا خواندنی بود و از آقای اصغری هم کمال 
ایام و  را دقیقا به همان  را دارم. متن ما  تشکر 
همان حس و حال برد. یاد آن زمان بخیر که بی 
چشمداشت کار می کردند، نه به االن که برخی 
ها در صدر تصمیم گیری کشور قرار دارند و کار 

نکرده انتظار مزد و تشکر دارند.
938...605

سالم از اجرائیات شهرداری منطقه 2 تقاضا دارم 
اسفالت خیابان ترنج -بین 2و4حدود 3هفته است 
که بدلیل ترکیدگی لوله کنده کاری شده و هنوز 

آسفالت شده لطفا پیگیری کنید، ممنون
915...536

آوا سالم و تشکر ، فرهنگ فاطمیه )س( را که 
همان ظلم ستیزی ، اطاعت از والیت ، باور به 
بجا  ، عمل  بصیرت  و  ، روشن گری  الهی  عهد 
گلوی  از  باید  دعاست  و  قدرشناسی  و  بموقع  و 

شمای رسانه دایم تکرار شود.
915...703

بعد 14 سال معطلی  آقایان  جالبه که حاال  واقعا 
مختلف،  های  وعده  و  قول  پشت  قول  و  مردم 
می گویند طرح فرزان اشتباه بوده! خبر ندارند که 
اکثر طرح هایشان به همین افتضاحی است! مگر 
گلی  چه  ساختند  مهرشهر  در  که  مهری  مسکن 
به سر ما مردم زد که این طرح ها بزند، در اندر 
خم یکی مانده اند طرح دیگر را شروع می کنند و 
در پایان هم می گویند اشتباه است! چند نقطه از 
شهر مانند مهرشهر و فرزان باید خانه خراب شوند 
که متوجه شوند باید قبل از اجرای هر طرح اول 
بررسی کامل انجام دهند بعد کار کنند؟ االن هم 
با این عرض معبری که آقایان تعبیه کردند نهایت  
10 سال دیگه مجبور به تعریض بلوار می شوند 
مردم  اراضی  تملک  برای  بودجه  دنبال  به  باز  و 
خواهند رفت، کاری که االن در طالقانی و مدرس 
نیمه کاره مانده و خدا می داند کی تمام می شود!
ارسالی به تلگرام آوا

اندرکاران  دست  تمام  از  تشکر  ضمن  سالم 
کاش  مربوطه  هییت   ، اسکیت  همایش 
اذان  که  اندیشیدند  می  تمهیداتی  بزرگواران 

ظهر جلسه به پایان می رسید.
915...283
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تا  نشسته  سردبیر  اتاق  در  است  ساعت  نیم 
موضوعی را درمیان بگذارد . هر 10 دقیقه یکبار 
در  از کشیدن سیگاری  و پس  رود  بیرون می 
کوچه باز می گردد . بوی تند سیگارش همکاران 
 را به ستوه آورده و تکرار سوال »کی می آیند ؟«

بهترین بهانه است تا جلسه سردبیر قطع و از بین 
نشست با خبرنگاران برای صحبت با این ارباب 

رجوع به اتاق خود برگردد.

تنها برادر سالم خانواده هم 
به دلیل بیکاری قاچاقچی می شود

احمد 45 ساله  ، بالفاصله  آید  سردبیر که می 
 لب به سخن می گشاید و به تندی می گوید : 
ابد  برادرم هم یکی حبس  دو   ، ام  زندانی  من 
و دیگری اعدامی است برای مرخصی آمده ام 
و فقط چند نکته می گویم و می روم . این مرد 
مرزنشین ادامه می دهد : تنها برادر سالم خانواده 
به دلیل بیکاری از من خواسته تا راه حمل مواد 
مخدر را به او بیاموزم ، رابط ها را در آنطرف مرز 
به او معرفی و برایش ارتباطی با سران قاچاق 
.  لطفا برایش کاری  افغانستان برقرار کنم  در 
جور کنید مردم روستا همه به شهر آمده اند و 
کشاورزی تعطیل است لطفا کاری کنید و اال به 

آخر خط رسیده ام و ... 

ما قاچاقچی به دنیا نیامدیم

آنقدر ناراحت است که قیافه خشن و مردانه اش 
را با گریه ای ناگهانی زیر سوال می برد ! آقای 
خبرنگار ما قاچاقچی بدنیا نیامدیم و جبر زمانه 
و بی مسوولیتی برخی مسوولین ، خانواده ام را 
به اینجا کشانده لطفا از تنها پسر سالم خانواده 
محافظت  اعتیاد  و  قاچاق  و  بیکاری  مقابل  در 
کنید . از سر رنج صحبت می کند و بحث را با 
شرح وضعیت برادر ادامه می دهد : محمد کارگر 
کارخانه سیمان بوده است و االن چند وقت است 
عذرش را خواسته اند . وقتی کار می کرد هر روز 
 سرکوفت داشتن روزی حالل را به سر ما می زد

اما  به جان می خریدیم  را هم  که سرکوفتش 
االن برادر دسته گلم دارد به همان ناکجا آبادی 
می رود که بقیه خانواده پا گذاشته اند این حق 
ما مردم نیست ! ایجاد حداقل شغل آنهم برای 
زیادی  ، خواسته  نفره  چند  خانواده  از  نفر  یک 
نیست ! به خدا نمی دانند با بیرون کردن محمد 
کشیده  اعتیاد  کام  به  جوان  چند  باید   ، کار  از 
هایشان  سیاست  با  خودشان  بفهمند  تا  شود 
قاچاقچی تربیت می کنند ! آقای خبرنگار اگر 
قاضی بودم برخی از این مسووالن بی خیال را 
به جای قاچاقچی ها اعدام می کردم تا دیگر این 
اتفاقات تکرار نشد  . محمد همچنان عصبانی 
است اما در پی ناامیدی از مسوولین با امید به 
آنکه حرفش به گوش آنها برسد دفتر روزنامه را 

ترک می کند.

خراسان جنوبی ، سرباز
بی مزد و مواجیب مرز

به  پرداختن  که  است  گسترده  آنقدر  موضوع 
آن  وقت زیادی می خواهد اما در قسمت اول 
از شهروندان  دیگری  تعداد  با    ، بحث  این  از 
وضعیت  و  مرز  امنیت  باره  در  کارشناسان  و 
می  گفتگو  به  محروم  مناطق  این  روستائیان 
دیدگاه  خواند  خواهید  ادامه  در  آنچه   . نشینیم 
جامعه در خصوص میزان توجه به این موضوع 

در خراسان جنوبی می باشد : 
در  امنیتی  و  سیاسی  مسائل  کارشناس  یک 
: مردم خراسان جنوبی  آوا می گوید  با  گفتگو 
مرزهای  که  هستند  شناسی  وظیفه  سربازان 
اما  کنند  می  پاسداری  دل  و  جان  با  را  کشور 
متاسفانه مسووالن در پایتخت حاضر به تامین 

حداقل نیاز های این سربازان نیستند . 

برای پاسداری از مرزها
به مردم نیاز داریم

 وی که مایل نیست نامش درج شود می گوید : 
نیاز داریم  به مردم  از مرزها  پاسداری  برای  ما 
در حالی که طی چند سال گذشته مرزهایمان 
خالی از سکنه شده و هر روز نوار جمعیتی مرزها 
به عقب رانده می شود و این مردم نه تنها هیچ 
انگیزه ای برای ماندن در مرز ندارند ، چه بسا 
حداقل امکانات برای زندگی در شرایط سخت 

از   : او می گوید    . نیست  فراهم  برایشان  هم 
خبرنگار دیگری که از همکاران  شما بود شنیدم 
که برای نوشتن واقعیت خالی شدن روستاهای 
مرزی  ، مورد سوال مسووالن قرار گرفته و به 
نوعی به او برچسب گرا دادن به دشمنان را زده 
اند و این در حالی است که متاسفانه آنقدر که 
مسوولین به خبر خالی شدن روستاها توجه کرده 

اند به خود این واقعیت توجه نشده است . 

مردم روستاهای مرزی از مسووالن 
مترو و آب تصفیه و سینما نمی خواهند

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه می دهد : 
مردم  اگر  مرزهای حساس خراسان جنوبی  در 
حضور نداشته باشند با سرباز و سالح و پاسگاه 
نمی شود از مرز دفاع کرد چرا که این تجربه 
برای همه مسوولین امنیتی مسجل شده است 
اشراف  و  خود  حضور  دلیل  به  که  مردمند  که 
بیگانه  ورود  از  نظام  به  دلبستگی  و  منطقه  به 
جلوگیری می کنند و سالح و تجهیزات نقش 

پشتیبانی این پیاده نظام را دارد . 

او می گوید : مرزنشینان از مسووالن خط مترو 
و آب تسویه شده و سینما نمی خواهند ، آنها 
فقط تقاضای اندکی آب برای کشاورزی و تامین 
معاش  نیاز دارند ، آنها مثل مردم شهر سنگینی 
آب لوله کشی را اندازه نمی گیرند و فقط کمی 
آب برای رفع تشنگی دام هایشان را طلب می 
همین  مختلف  دالیل  به  متاسفانه  ما  و  کنند 

حداقل ها را هم تامین نکرده ایم 

نبود مشوق برای پایدار کردن
جمعیت در مرزهای استان

در  که  است  زیادی  خواسته  آیا   : گوید  می  او 
یک روستای مرزی که مورد تهاجم همه جانبه 
فرهنگی و امنیتی دشمن است حداقل تلویزیون 
خدمات  حداقل  از  یا  و  کنند  تماشا  بتوانند  را 
بهداشتی و درمانی بهره مند شوند ؟ آیا با وجود 
مشوق های رنگین برای شهرنشینی و مهاجرت 

 از روستاهای مرزی ، برای حفظ امنیت خودمان ، 
به روستاهای مرزی هزینه  رساندن حداقل ها 
سنگینی دارد ؟ وی به نبود مشوق هایی برای 
کند  می  اشاره  مرزها  در  جمعیت  کردن  پایدار 
و می گوید : دولت باید با ایجاد معافیت ها و 
مشوق های الزم سرمایه گذاران را به حضور در 
نقاط مرزی و روستاهای خراسان جنوبی ترغیب 
کند تا از محل ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 
، جمعیت را در این کانون های بحرانی ساکن 
نماید اما آنچه که در سیاست های دولت دیده 
می شود موید این موضوع است که نه تنها این 
بحران را درک نکرده اند بلکه با نوع اختصاص 
مشوق ها و بودجه خودشان هم در خالی شدن 

مرزها شریک اند . 

شرایط سخت رونق اقتصادی با 
نگاه های خشک مدیران استان 

روستاهای  از  یکی  اهالی  از  که  ر   . مصطفی 
اقتصادی  های  فعالیت  در  دستی  که  مرزی 
بودم که در  مند  بسیار عالقه   : دارد می گوید 

کنم  گذاری  سرمایه  خودمان  روستای  محل 
بنایی  زیر  نظیر رساندن خدمات  اما مشکالتی 
مانند آب و گاز و برق به محل تولید مرا بر آن 
داشت که این کار را در یکی از شهرک های 
صنعتی انجام دهم . او می گوید با تمام عالقه 
ای که به روستا ، شهر و استانم دارم برای کار 
اقتصادی خود شهرک صنعتی مشهد را انتخاب 
کردم چرا که شرایط سرمایه گذاری دراینجا و 
خراسان رضوی یکی است و برای من نزدیکی 
به بازارهای مصرف و امکاناتی که در آنجا است 
به مراتب سود بهتری  را رقم می زد و این در 
حالی است که کار کردن در خراسان رضوی با 
نگاه حمایتی مسوولین آنجا به مراتب راحت تر 
از کنار آمدن با نگاه های سختگیرانه و خشک 

مسوولین در استان خراسان جنوبی است 

آرامش و امنیت قدیم در روستا 
نیست و همه به فکر مهاجرتند

روستای  جوانان  از  زیادی  تعداد  گوید  می  او 
خود را در کارگاه تولیدی ام در مشهد مشغول 
به کار کرده ام و بر اساس اطالعاتی که دارم در 
روستا دیگر جوان بیکاری ساکن نیست اما خالی 
شدن روستا و مهاجرت آنها به بیرجند و مشهد و 
زاهدان باعث شده که دیگر آن آرامش و امنیت 
ام شنیده  بار  چندین  و  نباشد  روستا  در   قدیم 
انگیزه بی  هم  روستاها  بزرگان   که 
 شده اند و برای مهاجرت به شهر و حتی استان های

 اطراف  برنامه ریزی کرده اند 

تنها راه حل، سرمایه گذاری
خود دولت در مناطق مرزی است

این هم استانی معتقد است که دولت برای نگاه 
برای  هایی  معافیت  باید  تنها  نه  مرزها  داشت 
قالب طرح  در  بلکه  کند  ایجاد  سرمایه گذاران 
تضمین   ، بالعوض  اعتبارات  با  تشویقی  های 
خرید محصوالت و یا کمک های فنی و اعتباری  
آنها را به حضور در روستاهای مرزی ترغیب کند 
. وی می گوید :  نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه با 

وجود شرایط مساوی با سایر استان ها و مناطق 
 کشور و چه بسا تنگ نظری و سخت گیری های

بیشتر، سرمایه گذاران عالقه مند را هم فراری 
داده اند . او البته می گوید : مسوولین استان با 
 نوع نگاهی که به سرمایه گذاری دارند نمی توانند

را سرپا  فعال در شهرک صنعتی  شرکت های 
نگه دارند چه برسد که بخواهند در روستاهای 
سرمایه گذاری ایجاد کنند و تنها راه حل این 
اتفاق این است که دولت خودش در این مناطق 

سرمایه گذاری نماید 

برای نگهداشت مردم در مرز
برنامه مدونی وجود ندارد

خصوص  در  نیز  اداری  مسائل  کارشناس  یک 
وضعیت مرزها و نوع نگاه سیستم اداری به آن 
می گوید : نگاه شکلی قوانین موجود در کشور 
در  مردم  نگهداشت  برای  متاسفانه  استان  و 

روستاهای مرزی و تقویت مرزها برنامه مدونی 
و  فرمایشی  بیشتر  اظهارات هم  عمده  و  ندارد 
تبلیغاتی است و در کالن موضوع وقتی با اعداد 
 و ارقام و بررسی میدانی وضع  را رصد می کنید

داشت  نگاه  به  تنها  نه  ها  سیاست  بینید  می 
جمعیت کمک نکرده بلکه به روند مهاجرت هم 
سرعت بخشیده است . او می گوید : نوع نگاه به 
مقوله تقویت مرز باید از منظر امنیتی باشد چرا 
که از نگاه اداری و اقتصادی و مالی هیچ کدام 

نمی تواند این اقدامات را توجیه کند . 

نگاه امنیتی به مرزهای استان 
سرمایه گذاری را موجه می کند

به گفته وی نگاه اقتصادی مدیران هیچ وقت 
اجازه نمی دهد که برای یک روستا در لب مرز 
آب رسانی انجام دهد اما نگاه امنیتی و ضرورت 
 حضور مردم در مرز ، آن تصمیم را توجیه می کند

این   . نماید  می  ایجاد  منطقی  ادله  برایش  و   
این  با  حتی  ما   : گوید  می  بودجه  کارشناس 
حجم از محرومیت ، استان محروم هم شناخته 

نمی شویم و نمایندگان باید در مجلس به این 
موضوع توجه ویژه داشته باشند و تا زمانی که 
نگاه قوای مقننه و مجریه به استان ، یک مدینه 
فاضله بدون مشکل باشد نخواهیم توانست به 

حداقل نیازهای منطقه هم رسیدگی کنیم . 

خود شیرینی مدیران استانی ،
برای پایتخت

او مقصر بسیاری از بی توجهی ها را خود شیرینی 
برخی مدیران برای پایتخت و ارائه گزارشات غیر 
واقعی از وضعیت محرومیت استان می داند و 
تامین  بجای  استان  مدیران  گویی   : گوید  می 
نیازهای مردم ، مسوولیت تامین نظر مسوولین 
باالدستی و کشوری خود را اولویت قرار داده اند 
و با گزارشات رنگین و غلو شده سعی می کنند 
لوح های  دریافت  برای  را  نکرده خود  خدمات 

اولین و بهترین به پایتخت اعالم نمایند 

پیوست امنیتی برای پروژه ها

وی به پیوست امنیتی پروژه های استان اشاره 
می کند و ادامه می دهد : مثال اگر برای ایجاد 
یا  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  صنعت  یک 
امنیتی آن مبنی  ، پیوست  آبرسانی  یک پروژه 
بر اینکه برای نگاه داشت جمعیت مجبور به این 
اقدام هستند تهیه و به رویت مسوالن ملی و 
امنیتی برسد مطمئنا مسیر بهتری برای جذب 
مقوله  به  نگاه  تا  و  شد  خواهد  طی  اعتبارات 
مرز از برداشت خدمات رسانی به چند روستا به 
تامین امنیت منطقه تغییر داده نشود بودجه ای 

هم اختصاص نخواهد یافت .

آیا مسوولین استان
نگاه امنیتی را را باور دارند

او به تاثیر پیوست های امنیتی اشاره می کند 
این  به  اسالمی  جمهوری  االن   : گوید  می  و 
نتیجه رسیده است که اگر میلیاردها تومان برای 
در  با غرب  داشت خط جنگ  نگه  و  بازسازی 

مرزهای خارج از کشور و سوریه هزینه کند به 
دلیل دور کردن جنگ از خودمان دارای توجیه 
در  نگاه  همین  اما  است  امنیتی  و  اقتصادی 
به دلیل بی توجهی مسوولین  مرزهای شرقی 
سیاسی و امنیتی استان دیده نشده و با مهاجرت 
بی رویه از روستاهای ، مرز نا امنی ها را هر روز 
 به داخل کشور گسیل می دهیم . او می گوید : 
یا  کشور  امنیت  شورای  مثل  هایی  ظرفیت 
موارد  اینگونه  تواند  می  شرق  امنیت  شورای 
را بررسی و پیگیری نماید اما سوال اینجاست 
کنون  تا  استان  نمایندگان  و  آیا مسووالن  که 
این  یا اصال خودشان  اند و  مراجعه ای داشته 
نگاه امنیتی را  برای حل بحران های موجود 
به  توجه  با  ؟  دارند  باور  جنوبی  خراسان  در 
سعی  آتی  های  شماره  در  موضوع  گستردگی 
خواهیم کرد با مسووالن عالی و امنیتی استان 
در  باشیم که  داشته  باره گفتگویی  این  در  نیز 

صورت تحقق به رویت شما خواهد رسید . 

فقدان پیوست امنیتی در خراسان جنوبی برای بحران

خالی شدن روستاهای مرزی
سیاست های غلط؛ قاچاقچی می سازد

*  تنها برادر سالم خانواده به دلیل بیکاری خواسته تا راه حمل مواد مخدر را بیاموزد آنجا برایش کاری جور شود چرا که مردم روستاهای مرزی همه به شهر آمده اند * ما قاچاقچی بدنیا نیامدیم و جبر زمانه 
و بی مسوولیتی برخی مسوولین ، خانواده ام را به اینجا کشانده لطفا از  مردم روستاهای مرزی در مقابل بیکاری و قاچاق و اعتیاد محافظت کنید *  مسوولین نمی دانند با بیرون کردن یک جوان روستایی 
مرزنشین از کار ، باید چند جوان به کام اعتیاد کشیده شود تا بفهمند خودشان با سیاست هایشان قاچاقچی تربیت می کنند ! *  اگر قاضی بودم برخی از این مسوولین بی خیال را به جای قاچاقچی ها اعدام می 
کردم تا دیگر با تعلل هایشان جوانان به ماک اعتیاد و قاچاق کشیده نشوند  * مردم خراسان جنوبی سربازان وظیفه شناسی هستند که مرزهای کشور را با جان و دل پاسداری می کنند اما متاسفانه مسووالن 
در پایتخت حاضر به تامین حداقل نیاز های این سرباز نیستند * برای پاسداری از مرزها به مردم نیاز داریم در حالی که طی چند سال گذشته مرزهایمان خالی از سکنه شده و هر روز نوار جمعیتی مرزها به 
عقب رانده می شود *  در مرزهای حساس خراسان جنوبی اگر مردم حضور نداشته باشند با سرباز و سالح و پاسگاه نمی شود از مرز دفاع کرد *  مردم در روستاهای مرزی از مسوولین خط مترو و آب 
تسویه شده و سینما نمی خواهند ، آنها فقط تقاضای اندکی آب برای کشاورزی و تامین معاش  نیاز دارند *  مرزنشینان مثل مردم شهر سنگینی آب لوله کشی را اندازه نمی گیرند و فقط کمی آب برای رفع 
تشنگی دام هایشان را طلب می کنند *  دولت باید با ایجاد معافیت ها و مشوق های الزم سرمایه گذاران را به حضور در نقاط مرزی و روستاها ترغیب کند تا جمعیت را در این کانون های بحرانی ساکن بمانند 
*   بر اساس سیاست هایی که دولت اتخاذ کرده مشهود است که نه تنها این بحران را درک نکرده اند بلکه با نوع اختصاص مشوق ها و بودجه ، خودشان هم در خالی کردن مرزها شریک اند *  یک تولید 
کننده : عالقه مند بودم که در محل روستای خودمان سرمایه گذاری کنم اما مشکالتی نظیر رساندن خدمات زیر بنایی مانند آب و گاز و برق به محل تولید و شرایط بهتر سرمایه گذاری در سایر استان ها و 
نگاه های سختگیرانه و خشک مسوولین در خراسان جنوبی مرا بر آن داشت که این کار را در شهرک های صنعتی مشهد انجام دهم *  با خالی شدن روستاهای مرزی و مهاجرت جوانان آنها به بیرجند و مشهد و 
زاهدان ، دیگر آن آرامش و امنیت قدیم در روستا نیست و بزرگان منطقه هم بی انگیزه و برای مهاجرت به شهر و حتی استان های اطراف  برنامه ریزی کرده اند *  مسوولین استان با نوع نگاهی که به سرمایه 
گذاری دارند نمی توانند شرکت های فعال در شهرک صنعتی را سرپا نگه دارند چه برسد که بخواهند در روستاها ی سرمایه گذاری ایجاد کنند *  تنها راه حل نگهداشت جمعیت در روستاهای مرزی ایجاد 
مشوق های ویژه برای رونق اقتصادی و یا سرمایه گذاری خود دولت در این مناطق است *  وقتی با اعداد و ارقام وضعیت را رصد می کنید  می بینید سیاست های دولت نه تنها به نگاه داشت جمعیت کمک 
نکرده بلکه به روند مهاجرت را هم سرعت بخشیده است  *  نوع نگاه به مقوله تقویت مرز باید از منظر امنیتی باشد چرا که از نگاه اداری و اقتصادی  نمی توان خدمات رسانی به مرز را توجیه کرد *  تا زمانی 
که نگاه قوای مقننه و مجریه به خراسان جنوبی ، یک مدینه فاضله بدون مشکل باشد نخواهیم توانست به حداقل نیازهای منطقه هم رسیدگی کنیم *  مقصر بسیاری از بی توجهی ها به خراسان جنوبی ، خود 
شیرینی برخی مدیران برای پایتخت و ارائه گزارشات غیر واقعی از وضعیت محرومیت استان است  *  تا نگاه به مقوله مناطق مرزی استان ، از برداشت خدمات رسانی به چند روستا به تامین امنیت منطقه 
تغییر داده نشود بودجه ای هم اختصاص نخواهد یافت *  برای دور کردن خط جنگ در غرب کشور و سوریه هزینه می کنیم اما با بی توجهی به مرزهای شرقی ، خط نا امنی ها را هر روز به داخل کشور گسیل 

می دهیم *  آیا مسوولین استان تا کنون برای طرحی به شورای امنیت کشور و یا شورای امنیت شرق مراجعه ای داشته اند و یا اصال لزوم این نگاه امنیتی را را باور دارند ؟

چکیده گزارش

جوابیه مرکز آموزشی
04 امام رضا)ع( نزاجا

همشهریان   از  یکی  پیام  به  پاسخ  در  احتراما 
استحضار  به   96/10/23 مورخ  شما  پیام   ستون 
می رساند: نظر به این که در سنوات گذشته چند 
مورد حادثه ناگوار از قبیل فوت سربازان در مسیر 
عزیمت به محل سکونت با خودروهای شخصی 
صورت پذیرفته ، در همین راستا مرکز آموز 04 
با سازمان حمل و  امام رضا )ع( طی جلسه ای 
نقل و ناوگان عمومی استان با تنظیم تفاهم نامه 
ای تدبیر نموده به منظور پیشگیری از این قبیل 
حوادث و تسهیل در امر ترابری به ویژه ایام خاص 
و عدم سوء استفاده برخی رانندگان شخص و باال 
پادگان  محل  از  سربازان  امنیت  ضریب  بردن 
ترابری  بیرجند   - خوسف  جاده   25 کیلومتر  در 
اعالم شده  نرخ مصوب  نیز  بلیط  بهای  و   انجام 
می باشد. لذا چنانچه گزارشی تحت هر عنوان در 
مورد این مجموعه واصل شد، می توانند با تلفن 
گویای بازرسی این یگان به شماره 32205790 

منعکس تا بررسی الزم انجام گیرد.

جوابیه اداره کل تعزیرات حکومتی
استان خراسان جنوبی

همشهریان   از  یکی  پیام  به  پاسخ  در  احتراما 
استحضار  به   96/11/5 مورخ  شما  پیام   ستون 
حکومتی  تعزیرات  که  این  به  نظر  رساند:  می 
تخلفات  های  پرونده  به  کننده  رسیدگی  مرجع 
ادارات نظارتی است و نظارت بر نرخ  از  ارسالی 
ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت می باشد، در 
هر حال موضوع به صورت عامم در دست بررسی 
می باشد. لذا همشهری محترم می توانند از طرق 

ذیل طرح شکایت نمایند:
صنعت،  نظارت  و  بازرسی  اداره  به  مراجعه   -1

معدن و تجارت استان و طرح شکایت.
2- تماس تلفنی با سامانه 124 اداره بازرسی و 
طرح  و  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  نظارت 

شکایت.
تعزیرات حکومتی  اداره  به  مراجعه حضوری   -3

استان و طرح شکایت.
4- مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حکومتی و 

ثبت شکایت در سامانه 135.

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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گوگلسایتهایُکندراجریمهمیکند

خراسان- گوگل به سایت ها مهلت پنج ماهه داده است تا سرعت باز شدن صفحات خود را افزایش دهند و اعالم 
کرده است از ژوئیه امسال، تمام وب سایت های اینترنتی با سرعت کند روی گوشی های هوشمند جریمه خواهند شد.

یکشنبه  *8 بهمن  1396 * شماره 3991

یادداشت

گوناگون

عفافیکاصل
ارزشیواخالقی
صرفنیست
*هدایتنیا

عفاف به معنای پاک زیستی و حفظ دامن از آلودگی، 
از جایگاه ارزشی ممتازی در دین مبین اسالم برخوردار 
است. اسالم منزلت »عفیف« را تا رتبه مجاهد شهید 
و فرشته مقّرب باال برده است. حضرت علی)ع( در این 
باره می فرماید: مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر 
از کسی نیست که قدرت بر گناه دارد اما خویشتن داری 
می کند؛ او نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا 
ْن  ِهیُد ِفی َسبِیلِ ا...ِ بِأَْعَظَم أَْجراً ِممَّ باشد:»َما الُْمَجاِهُد الشَّ
َقَدَر َفَعفَّ لَکاَد الَْعِفیُف أَْن یکوَن َملَکاً ِمَن الَْماَلئِکِه« 

)نهج البالغه، حکمت ۴۶۶(.
از سوی دیگر،  از نظر اسالم راهی برای عفیف ماندن 
جز ازدواج یا خویشتن داری جنسی وجود ندارد. این بیان 
خدای متعال در آیات ۳۲ و ۳۳ سوره نور است که 
فرمود: مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید ، 
اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان 
را بی نیاز می سازد  و کسانی که امکانی برای ازدواج 
نمی یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل 
خود آنان را بی نیاز گرداند:»َو أَنِْکُحوا اْلَیامی  ِمْنُکْم َو 
الِحیَن ِمْن ِعباِدُکْم َو إِمائُِکْم إِْن َیُکونُوا ُفَقراَء ُیْغنِِهُم  الصَّ
ا... ِمْن َفْضلِِه َو ا...ُ واِسٌع َعلیٌم × َو لَْیْسَتْعِفِف الَّذیَن ال 

ُ ِمْن َفْضلِِه«. َیِجُدوَن نِکاحاً َحتَّی ُیْغنَِیُهُم اللَّ
مطلب بسیار مهم آن است که عفاف یک اصل 
کارکردهای  بلکه  نیست،  اخالقی صرف  و  ارزشی 
فقهی و حقوقی فراوانی دارد. در منابع اسالمی برای 
اصل عفاف آثار فراوانی در روابط همسری بیان شده 
است. بعضی از آنها ناظر به مرحله ازدواج و تشکیل 
به روابط زناشویی و بعضی  خانواده، بعضی مربوط 
دیگر ناظر به مرحله انحالل نکاح است. بطور مثال، به 
اقتضای اصل عفاف ازدواج بر شخص واجب می گردد؛ 
به اقتضای اصل عفاف تأمین نیازهای جنسی همسر 
واجب می گردد؛ و اگر کارکرد زوجیت معکوس شود، و 
به جای تأمین نیاز جنسی و کمک به فرد برای حفظ 
دامن از آلودگی، وی را در معرض فساد قرار دهد، فّک 
نکاح نیز الزم خواهد شد. مثل اینکه مرد قادر به ایفای 
وظیفه زناشویی نباشد و همسرش به علت محرومیت 
جنسی و ناتوانی در خویشتن داری در معرض گناه باشد.
مسایل فوق و موارد فراوان دیگر، در فقه اسالمی بطور 
پراکنده مطرح گردیده است ولی تا کنون به صورت 
این،  بر  افزون  متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته و 
مسایل فراوانی از آن هنوز تبیین نشده و حکم فقهی 
آن روشن نشده است. مقررات حقوق خانواده ج.ا. ایران 
نیز در باره آثار و پیامدهای عفاف در روابط همسری 
بسیار ناقص است. به همین دلیل ضروری است تا در 
قالب یک پروژه پژوهشی، ابعاد مختلف موضوع بررسی 
گردد. امید است به یاری خدای متعال، این پروژه به 
گردد. نشر  بازار  راهی  و  برسد  سرانجام  به  زودی 

گفتگویاختصاصیآواباجوادخامسان،مدیرعاملجمعیتهاللاحمرخراسانجنوبی

نسرینکاری - زلزله  یکی از حوادث طبیعی است 
که از دیرباز در جوامع بشری بوده و خواهد بود و  بر روی  
وضع اقتصادی، فرهنگی و امنیت جامعه تاثیر داشته است. 
داده   رخ  در کشور  متعددی  زلزله های  اخیر  ماههای  در 
است  که تاثیرات  مختلفی  بر روی مردم گذاشت. بارها 
گفته شد زلزله ویرانگر است،  و متاسفانه جامعه ایران به 
سمت و سویی رفت که یاس و ناامیدی در ایران گسترش 
یافت در حالی که نباید این طور باشد و باید از زلزله درس 
گرفته  و با عقل و تدبیر با آن برخورد شود و به صورت 

جاری کارهای مثبت و مفیدی انجام شود. 

زلزلههایپیشآمدهدراستانعالوه
برتخریبموجبتخلیهاینمناطقهمشد

نشستی  در  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
صمیمی در روزنامه آوا با بیان مطالب فوق ادامه داد: اگر 
بخواهیم دو زلزله کرمانشاه و بم را با زلزله های استان 
مثل زیرکوه، طبس و فردوس مقایسه کنیم باید بگوییم 
این مکانها دارای بافت اجتماعی و مکان طبیعتی بسیار 
متفاوتی با هم هستند و زلزله های پیش آمده در  استان 
طی سالهای گذشته به میزان قدرت آن فجایع انسانی و 
ویرانی وسیعی را ایجاد کرد که شاهد خرابی ساختمانها و 
این  منابع طبیعی و متاسفانه خالی شدن سکنه  تخریب 
مناطق بودیم که البته خشکسالی ها این منطقه در طول 

تاریخ هم دراین موضوع دخیل بود. 
جواد خامسان با بیان اینکه در زلزله بم حدود ۲5 هزار 
نفر تلفات انسانی داشتیم افزود: اما در زلزله کرمانشاه با 
همان مقیاس ریشتر زلزله حدود ۶00 نفر کشته داده ایم 
بطور  نشان می دهد  ماجراست که  مثبت  نکته  این  که 
سالها  این  طی  ساز  و  ساخت  در  خوبی  اتفاقات  قطع  
انجام شده و از نظر زیر ساختی رو به پیشرفت هستیم. 
تاکید کرد: در مجموع ساختمان فرو ریخته درصد  وی 
کمتری  را نشان داد و نکته خوب اتفاق این است کاهش 
مرگ و میر داشتیم. وی خاطر نشان کرد: بالفاصله بعد 
از زلزله کرمانشاه ستاد حوادث غیرمترقبه شکل گرفت و 
در همان روز اول اسکان شروع شد و به شکل اضطراری 
ظرف ۴7 ساعت سبد غذایی هفتگی و ماهانه در اختیار 
به  ها  سلیبرتی  و  مردم  گرفت.هجوم  قرار  زدگان  زلزله 

مناطق زلزله زده بدون برنامه ریزی بود.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان  یادآور شد: اما 
آنچه در بیشتر زلزله ها بسیار پررنگ بود هجوم مردم و 
“سلیبرتی ها” برای کمک به زلزله زدگان بود که اگر از 
نگاه  عاطفی و فرهنگی به آن نگاه کنیم اتفاق خوبی افتاده 
است  اما  اگر  از بعد کمک رسانی و امداد با برنامه ریزی 
به آن نگاه شود باعث مشکالت عدیده برای هالل احمر و 
دیگر نهادهای کمک رسانی شد. خامسان افزود: “سلیبرتی 
ها” با ورود به منطقه شاید از جنبه روانی و اعتماد مردمی 
کار فرهنگی خوبی انجام دادند ولی هزینه کرد پول های 
جمع شده بدون برنامه ریزی بود و باعث بهم ریختگی 
اوضاع شد. مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان  اظهار 
کرد:  تجربه دیگر کشورها هم این را نشان می دهد  که 
این حضور این افراد در این حوادث  کار را برای سازمانها 
با  که  است  فرهنگ  اهالی  وظیفه  و  کند  می  مشکل  
برنامه ریزی دقیق این را فرهنگسازی کنند که مردم و 

“سلیبرتی ها” به مسئوالن اطمینان پیدا کنند و اجازه دهند 
با برنامه ریزی دقیق در زمان حادثه به مردم کمک شود

.حقمردماستکهازمسئوالنبخواهند
پاسخگویفعالیتهایشانباشند

وی ادامه داد: جوانان هالل احمر و دیگر نهادهای مسئول  
که در زمان زلزله نقش آفرینی می کنند کامال به روز هستند 
و سعی می کنند امداد رسانی را به نحو احسن و در اسرع 
وقت انجام دهند و البته این حق مردم است که از مسئوالن 
بخواهند که پاسخگوی آنها باشند و بگویند هزینه های که 
شده در چه جاهایی مصرف شده است. وی تاکید کرد : چون 
مناطق زلزله زده احتیاج به برنامه ریزی دارد و کمک ها 
محدود به زمان خاصی نبوده و باید ادامه دار و طبق برنامه 
ریزی انجام  شود الزم است  مسئوالن امداد رسان پای کار 

بیایند و گزارش  عملکرد برای شفاف سازی بدهند.

حدود60میلیاردتومان
بهمناطقزلزلهزدهکمکشد

خامسان عنوان کرد: بعد ماهها از گذشت زلزله هنوز هم 
مسئوالن بر اساس نیاز مردم کرمانشاه به آنجا رفته و همه 
چیز را  تحت کنترل دارند و با خبر هستیم ساخت مسکن 
به  شکل گسترده شروع شده و اسکان موقت  در چادر و 
کانکس هم کامال انجام شده است. و در حدود ۶0 میلیارد 
تومان در کشور به جمعیت هالل احمر برای مناطق زلزله 
ساعات  همان  از  اینکه  به  اشاره  با  وی  شد.  کمک  زده 
اولیه حادثه کرمانشاه کمک های مردمی و هالل احمر 
به منطقه ارسال شد  خاطر نشان کرد:  خراسان جنوبی 
به نسبت جمعیت در حوزه کمک رسانی جزو استانهای 
برتر  بوده و عملیات اعزامی و کمک رسانی از استان ما به 
مناطق زلزله زده به خوبی انجام شد. خامسان تاکید کرد: 
بهترین نوع کمک در زمان زلزله  نقدی است که آن هم 
باید توسط ارگانهای دولتی انجام شود و تاکنون 100 هزار 
چادر با قیمت حدود ۶00 هزار تومانی توزیع شده است. 
وی یادآور شد: در کنار این چادرها کمکهای تجهیز شده 

مثل پتو، پوشاک و اجاق و غیره نیز به مردم داده شد. 

بایدبامشارکتنهادهایمختلفاعتماد
رابینمردمبهوجودبیاوریم

ابراز امیدواری کرد: نهادهای مسئول حوادث غیر  وی 
مترقبه آموزش و فرهنگ سازی را ارتقای داده و به جایی 
برسند که  با برنامه ریزی و مشارکت اعتماد را بین مردم 
به وجود بیاورند. وی با اشاره به اینکه یاد بگیریم حرکت 
های اجتماعی خوبی که انجام می شود را ببینیم  افزود: 
باید به جایی برسیم که در این گونه حوادث  نه تنها کشته 
نداشته باشیم بلکه در قدم بعدی حتی ویرانی ساختمانها را 
هم در پی نداشته باشیم. به گفته وی  نخستین محموله 
تخته   500 و  یکهزار  شامل  جنوبی  خراسان  از  امدادی 
آبان   ۲۲ دوشنبه  روز  تریلی  دستگاه  یک  توسط  موکت 
به مقصد کرمانشاه ارسال شد.خامسان ادامه داد: دومین 

محموله ارسالی  جمعیت هالل احمر استان ۲۴ آبان در 
سه  توسط  پتو  تخته  هزار   ۶ امدادی  های  کمک  قالب 
دستگاه تریلی به مناطق زلزله زده کرمانشاه فرستاده شد 
که  این تعداد پتو از انبارهای استان در شهرستان های 
بیرجند و فردوس برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه  
تامین شده بود .وی همچنین خاطر نشان کرد: سومین  
کامیونت حامل  قالب چهار دستگاه  در  آبان  مرحله  ۳0 
کمک های مردمی همراه با فعالیت ۲ امدادگر هالل احمر 
استان در هر دستگاه به مدت 15 روز برای امداد رسانی 

به زلزله زدگان در اختیار مدیریت بحران کرمانشاه  بود.
چهارمینمحمولهدومدیدرقالبسه

دستگاهتریلیکاالارسالشد

داد:  ادامه  استان   احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
کاالهای ارسالی در چهارمین مرحله  ۶0 هزار و 7۲0 مورد 
انواع پوشاک بچه گانه و بزرگانه؛ ۲۳8۴ تخته پتو و ۶ تن 

تخم مرغ و کاالهای متفرقه  بود.
وی یادآور شد: همچنین تیم سحر جمعیت جوانان هالل 
احمر خراسان جنوبی از 9 تا 17  آذر به همراه یک تیم 15 

نفره متخصص روانشناسی به مناطق آسیب دیده  رفتند  و 
برنامه های فرهنگی متنوعی را برای کودکان اجرا کرده اند

لجستیک  تخصصی  تیم  نفر   5 کرد:  تاکید  خامسان 
به مدت  تا ۲۳ دی   تاریخ  1۳  از  احمر  جمعیت هالل 
امدادی  انبار های  11 روز ماموریت ساماندهی مجموعه 
بیستون کرمانشاه را برعهده داشته و همچنین در مدیریت 

آماده سازی ۴0 هزار سبد غذایی  همکاری داشته است.

هاللاحمرخراسانجنوبی
20تیمآموزشدیدهباتخصصمهارتی

دارد

وی با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ۲0 تیم آموزش 
دیده با حداقل ۲ تخصص مهارتی در لحظه آماده به کار 
ساعته   ۲۴ استان   احمر  هالل  کرد:  نشان  خاطر  داریم 
به حوادث غیر مترقبه است  امداد و کمک رسانی  آماده 
معین  استانهای  بیفتد  استان  در  اتفاقی  اگر  و  همچنین 

بالفاصله حضور پیدا می کنند.                           
وی باز هم تاکید کرد: باید از زلزله درس بگیریم و در 
این موارد بعد منفی آن را پررنگ نکنیم مثال بحران بی 
آبی در استان وجود دارد به جای اینکه آن را منفی تصور 

کنیم راههای توسعه و غلبه به آن را نشان دهیم. 

یادمانباشدخراسانجنوبی
ظرفیتهایخیلیخوبیدارد

جنوبی ظرفیت های  باشد خراسان  یادمان  وی گفت: 
روابط  اینجا  نداریم،  هوا  آلودگی  اینجا  دارد  خوبی  خیلی 
زیبای زندگی کامال  آشکار  انسانی و جلوه های  عمیق 
است. وی افزود: نگاه به آینده داشته باشیم و نقاط منفی 
را برطرف کنیم من فکر می کنم اگر  مشکل  بیکاری 
در استان حل شود یک افق روشن و توسعه مناسب در 
ملی  ِعرق  باید  داد:  ادامه  داشت.خامسان  خواهیم  استان 
را در جامعه گسترش دهیم این خوب نیست که جوانان 
کوچک  شهر  از  و  بیایند  شهر  به  روستا  از  دارند  دوست 
به شهر بزرگ و از آنجا به خارج کشور بروند  این باعث 

سرشکستگی است 

بهمنطقهوجاییکهزندگیمیکنیم
تعصبداشتهباشیم

وی با اشاره به اینکه باید به منطقه خود تعصب داشته 
باشیم و برای ایجاد جامعه با نشاط تالش کنیم  افزود: 
اگر جامعه ای شاداب نباشد مردم از آن منطقه می روند 
و این خود ضد توسعه است اگر نمادهای فرهنگی نباشد 

باز هم ضد توسعه است.
خامسان ادامه داد: باید اخالق مدار باشیم و برنامه داشته 
باشیم و کارهای که در منطقه شده را ببینم و به مردم 

نشان دهیم و مشکالت را بزرگ نکنیم. 
به حوادث  مثبت حتی  دید  با  باشد  یادمان  افزود:  وی 
را  بیاید ویژگی های خوب  بود  پیروز خواهیم  ناخوشایند 

فریاد بزنیم تا جو ناامیدی کمرنگ شود. 

خواندنی  ها 

تصاویر لورفته جدید از گلکسی 
اس ۹ و اس ۹ پالس کنار هم 

خبرآنالین- تصویری که در زیر مشاهده می کنید 
رندر نزدیک به واقعیت از اس 9 در سایز 5.8 اینچی 
و اس 9 پالس در سایز ۶.۲ اینچی کنار هم است. 
پردازنده اسنپ دراگون 8۴5 با ۴ گیگ رم و ۶۴ گیگ 
حافظه داخلی برای اس 9 و ۶ گیگ رم و 1۲8 گیگ 
حافظه داخلی برای اس 9 پالس در نظر گرفته شده 

است.نکته قابل توجه اینکه روی عکس تاریخ جمعه 
تاریخ  است  ممکن  که  است  درج شده  فوریه   1۶
رونمایی ملی در کره باشد.همچنین گفته می شود اس 
9 و اس 9 پالس گران ترین گوشی سری اس تاریخ 
سامسونگ خواهند بود که قیمت پایه از 800 دالر 
شروع خواهد شد.در بخش جلویی تفاوت چندانی 
میان سری 8 و سری 9 دیده نمی شود و ظاهرا عقب 
گوشی کمی تغییر کرده است. این تفاوت در طراحی 
دوربین و جانمایی مجدد حسگر اثر انگشت است که 

در زیر و نه کنار لنز قرار گرفته است.

جذابترین ها 

هالل احمر استان 20 تیم آموزش دیده با تخصص مهارتی  ویژه دارد

رنگی رنگی

یکی پولش را در تایلند هزینه می کند،
 یکی هم خرج قرآن مطال می کند! 

روحانیت مجلس  فراکسیون  ایلنا - یک عضو   
با هزینه  که  قرآن مطال  به  ایرادی  این که  بیان  با 
شخصی تهیه شده وارد نیست، گفت: همان طور که 
ممکن است شخصی پولش را در تایلند هزینه کند، 
شخص دیگری هم می تواند خرج قرآن مطال کند. 
حجت االسالم حسن نوروزی در واکنش به حواشی 
ایجاد شده در ارتباط با رونمایی از یک قرآن مطال، به 
روایتی از امیرالمومنین علی )ع( اشاره کرد و گفت: در 
زمان امیرالمومنین)ع( فردی خدمت ایشان حاضر شد 
و گفت: یاعلی، این پرده مزین روی کعبه هیچ فایده ای 
ندارد. با توجه به آن که در شرایط جنگ هستیم، اجازه 
دهید این پرده را بفروشیم و خرج رزمندگان اسالم 
کنیم. وی افزود: امیرالمومنین در پاسخ به این صحابه 
خود فرمودند آیا این پرده در زمان پیغمبر )ص( نیز روی 
کعبه بود؟ آن فرد پاسخ مثبت داد. حضرت فرمود آیا 
پیغمبر پرده را جمع کرد؟ آن صحابه پاسخ منفی داد. 
بنابراین امیرالمومنین فرمودند بگذارید این پرده به حال 
خود بماند. عضو فراکسیون روحانیت مجلس شورای 
اسالمی با اتکا به نتیجه گیری از این روایت، به موضوع 
رونمایی از قرآن مطال اشاره کرد و گفت: امروز هم باید 
ببینیم این قرآن با هزینه شخصی تهیه شده یا دولتی. 
با توجه به آن که این قرآن قطعاً با هزینه شخصی تهیه 
شده، ایرادی به آن نیست. نماینده اصولگرای بهارستان 
و رباط کریم در مجلس خاطرنشان کرد: با این حساب 
همان طور که ممکن است کسی دارایی و پولش را در 
تایلند هزینه کند یا به دریا بریزد، ممکن است کسی 
هم بخواهد پولش را برای تهیه قرآن مطال به کار ببرد 
و دین خود را به قرآن ادا کند. عضو شورای مرکزی 
فراکسیون نمایندگان والیی مجلس در واکنش به 
برخی انتقادها نسبت به آن که در شرایط اقتصادی امروز 
و با توجه به تاکیدات فراوان بر رعایت اقتصاد مقاومتی، 
این هزینه ها اضافی است، گفت: در این صورت باید 
بگوییم مسجد نیز نسازیم، مصلی نسازیم و همه چیز 
را تعطیل کنیم. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس تاکید کرد: اگر این قرآن با هزینه شخصی تهیه 
شده، ایرادی نیست؛ چرا که افراد این اختیار را دارند که 
با اموال خود آن چه می خواهند انجام دهند تا بتوانند 
فرهنگ، میراث و هنر اصیل ایرانی- اسالمی را حفظ 
کنند. نوروزی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط حدیث 
مورد اشاره با ماجرای قرآن مطال، با توجه به آن که 
در روایت اشاره ای به اموال شخصی نشده بود، گفت: 
تاکیدم این بود که اگر زینتی به کعبه آویزان شود، حرام 
نیست. بنابراین قرآن هم که باالتر کعبه و ثقل اکبر 

است، این طور تمجید شود، ایرادی نیست.

تالش برای داخلی سازی فشنگ هایی 
که ابرها را بارور می کند 

تسنیم -در صورت تحقق داخلی سازی فشنگ 
های  طرح  انجام  هزینه  نقره،  یدید  حاوی  های 
ایران به صورت قابل توجه  ابرها در  بارورسازی 
یا  پیروپاترون ها  یافت.تأمین  خواهد  کاهش 
فشنگ های حاوی یدید نقره که برای بارورسازی 
ابرها استفاده می شود، یکی از اصلی ترین بخش 
بارورسازی  اجرای طرح های  بَر در  های هزینه 
 ۴00 تا  است  ممکن  پرواز  یک  ابرهاست.در 
فشنگ حاوی یدید نقره به سوی ابرها شلیک 
شود که تا امروز این فشنگ ها تمامًا به صورت 
اند؛  شده  خریداری  نقد  پول  با  و  بوده  وارداتی 
اما در ماههای اخیر فرآیندی آغاز شده تا بتوان 
از توانمندی صنایع وابسته به وزارت  با استفاده 
یدید  حاوی  فشنگ های  یا  پیروپاترون ها  دفاع، 
معاون  میدانی  کرد.رحیم  سازی  داخلی  را  نقره 
خصوص  این  در  آبفا  و  آب  امور  در  نیرو  وزیر 
دفاع در تالشند  وزارت  به  وابسته  گفت: صنایع 
)فشنگ های  پیروپاترون های  ساخت  مراحل 
را  ابرها  باروری  برای  الزم  نقره(  یدید  حاوی 
کردیم  درخواست  دفاع  وزیر  از  و  دهند  انجام 
بگیرد  خود  به  بیشتری  سرعت  کار  این  که 
چون پیش از این فشنگ های الزم را از روسیه 
خرید  برای  داد:  ادامه  می کردیم.میدانی  وارد 
به  نقد  پول  باید  نقره  یدید  حاوی  فشنگ های 
داخلی  تحقق  صورت  کنیم.در  پرداخت  روسیه 
هزینه  نقره،  یدید  حاوی  های  فشنگ  سازی 
به  ایران  در  ابرها  بارورسازی  های  طرح  انجام 

کار تحسین برانگیز یک پزشک زنصورت قابل توجه کاهش خواهد یافت.
 در بیمارستان بجستان

آخرین خبر - تنها متخصص زنان بیمارستان 
ساعت  چند  خود  درحالی که  بجستان  شهرستان 

سزارین  انجام  برای  بود،  شده  جراحی  قبل 
حال  با  و  یافت  حضور  عمل  اتاق  در  اورژانسی 

بیمارش کودکی را به  دنیا آورد.

بیاییدویژگیهایخوبرافریادبزنیمتاَجوناامیدیکمرنگشود

توال عکس:

شگفتی

باورتان بشود یا نشود حقیقت دارد

1۲شتر در عربستان به دلیل عمل “بوتاکس” از 
مراحل مسابقه  زیباترین شتر سال حذف شدند.

صاحب فرش 700 و 1200 شانه شوید
تعویض فرش کهنه با نو

شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1
شعبه 2: بلوار فایده، نبش چهارراه اول

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و 
بخاری،نورپردازی،لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی

دهشیبــی

شماره تماس: 09151633903

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت)محوطهوپشتبام(وقیرگونی

32225494-09151630283صیادشیرازی،مجتمعمیرداماد،واحد98

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیـک  سیـد 
 جک پارکینگی ، کرکره و سکوریت اتومات

خیابان شهید رجایی  
نبش رجایی 15        
09155614880
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خلق و خوی فرزندم تغییر کرده است!

به گفته ی کارشناسان عالئم استفاده نابجا و از دارو و 
سوء استفاده از دارو مشابه هستند، فرقی نمی کند چه 
نوع دارویی باشد، مجاز یا غیرمجاز. حال از کجا بدانیم 
فرزند نوجوان مان از داروهای سرماخوردگی و سرفه سوء 

استفاده می کند؟ و چگونه با او صحبت کنیم؟
دوستانش  با  سابق  مثل  دیگر  فرزندتان  دوستان: 
دوستانش میان  در  جدیدی  افراد  گذراند؟  نمی   وقت 

می بینید که احتماال از آنها خوش تان نمی آید و انگار 
ناگهان سروکله شان پیدا شده؟ شاید فرزندتان دوستان  
همیشگی و قدیمی اش را کنار بگذارد مخصوصا اگر آنها 

درگیر  سوء استفاده از دارو نباشند.
خلق و خو: آیا نوساناتی در خلق و خوی فرزندتان می 
بینید؟ گهگاه رفتارهای شیدایی از خود نشان می دهد، 
برآشفته می شود، غمگین  یا بی حال و حوصله می 
شود؟ این عالئم گاهی می تواند نشاندهنده سوء استفاده 
بیشتر  تان  نوجوان  شوید  متوجه  شاید  باشد.  دارو  از 

اوقاتش را در تنهایی می گذراند، دور از جمع خانواده.
وضعیت ظاهر: ظاهر فرزندتان تغییرات چشمگیری کرده 
است؟ شاید ببینید نوجوان تان یک تی شرت را چند روز 
پیاپی به تن دارد، دیگر به طور مرتب حمام نمی کند، یا 

مدل لباس پوشیدنش کامال تغییر کرده است.
خورد و خوراک: خوردوخوراکش هم تغییرات قابل توجهی 

کرده؟ هیچ تغییری در وزن فرزندتان را نادیده نگیرید.
خواب: الگوی خوابش هم عوض شده؟ بسته به دارویی 
که فرزندتان دارد از آن سوء استفاده می کند، ممکن 

است حتی تمام روز را در خواب باشد یا اصال نخوابد.
پنهانکاری: آیا فرزندتان بیش از حد مخفی کاری می کند 
یا ممکن است هنگامی که نزدیک او یا وسایلش شوید، 

به طرز عجیبی مضطرب شود؟

ردپای خدا 

دید  خواب  او  دید.  عجیبی  خواب  مردی  شب  یک 
روی  میزند.  قدم  با خدا  کنار ساحل همراه  در  دارد 
آسمان صحنه هایی از زندگی او صف کشیده بودند. 
در همه آن صحنه ها دو ردیف رد پا روی شن ها 
و  داشت  تعلق  او  به  انها  از  یکی  که  شد  می  دیده 

دیگری متعلق به خدا بود. 
هنگامی که اخرین صحنه جلوی چشمانش امد،دید 
که بیشتر از یک جفت رد پا دیده نمی شود. او متوجه 
شد که اتفاقا در این صحنه، سخت ترین دوره زندگی 

او را از سر گذرانده است. 
این موضوع، او را ناراحت کرد و به خدا گفت: خدایا تو 
به من گفتی که در تمام طول این راه را با من خواهی 
بود، ولی حاال متوجه شدم که در سخت ترین دوره 

زندگیم فقط یک جفت رد پا دیده می شود. 
تو  به  که  ای  لحظه  در  آورم که چطور  نمی  در  سر 
احتیاج داشتم تنهایم گذاشتی.خداوند جواب داد، من 
تو را دوست دارم و هرگز ترکت نخواهم کرد. دوره 
یک  فقط  که  ای  دوره  همان  یعنی  رنج،  و  امتحان 
در  را  تو  من  که  است  زمانی  میبینی  را  پا  رد  جفت 

آغوش گرفته بودم.

هر کسی که یادگیری را متوقف کند پیر است، 
چه بیست سالش باشد چه هشتاد سال. هر کسی

 که به یادگیری ادامه دهد جوان می ماند.

بزرگترین روز در زندگی شما و من وقتی است 
که مسئولیت کامل نگرش خود را قبول کنیم. 

آن روزی است که ما واقعا بالغ می شویم.

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است
هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است

احوال جهان و اصل این عمر که هست
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است

در پایان، تعداد سالهای زندگی تو شمرده
 نمی شود، بلکه زندگی که در آن

 سال ها داشتی اهمیت پیدا می کند.

گریه کردن ریه ها را باز می کند، چهره را شستشو 
می دهد، چشم ها را ورزش می دهد، و خشم را 

کاهش می دهد. پس به راحتی گریه کن.

رنجش ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی هستند که 
خارج از خواسته ما بر ما تحمیل می شوند. اما این به معنای 
آن نیست که ما محکوم به حمل کردن آنها با خود در همه 
عمرمان هستیم. ما می توانیم خودمان را از شر هر رنجشی 

خالص کنیم، فقط کافی است که بخواهیم.
برای شما هم پیش آمده که حرفی و یا رفتاری از کسی 
برای مدتی روی دلتان سنگینی کرده باشد و شما برای 
خالص شدن از این وضعیت، به زعم خودتان آن فرد را 
بخشیده باشید ولی بعد از مدتی با کوچکترین جرقه ای 
آتش رنجشتان از او دوباره الو بگیرد و حالتان از قبل هم 
بدتر بشود؟ فکر می کنید که چرا شما گاهی اوقات موفق 
به گذشت کردن نمی شوید و برای رسیدن به این هدف 
چه کار باید بکنید؟ به عبارت دیگر، چه کارهایی باید بکنید 
تا گذشت کردن حالتان را بهتر کند؟ برای رسیدن به این 

هدف دو کار را باید انجام بدهید:
چند گام برای بهتر بخشیدن

سالمت  روی  مثبت  اثر  می تواند  آنقدر  دیگر  بخشیدن 
روان داشته باشد که بعضی از روان شناس  هایی که بیشتر 
درمانی  »روان   یک  اند،  کرده   کار  معنوی  مسائل  روی 
آنها می  گویند اگر  براساس بخشش« طراحی کرده  اند. 
ریشه اضطراب و استرس یک کینه قدیمی باشد، بهترین 
راه برای بر طرف کردن آن، این است که بیمار با تمام 
وجودش از تقصیرات دیگران بگذرد. بعضی از این توصیه 

 ها در واقع مراحلی از همان روان درمانی هستند. پس اگر 
کینه، زندگی تان را به هم ریخته است لطفا با کمک یک 

روان شناس این مراحل را طی کنید:
گام اول : احساسات منفی را انکار نکنید!

دیده  اید بعضی  ها می گویند »من از هیچ کس چیزی به 
نظر  از  کم  دست  بخواهید،  را  راستش  گیرم«.  نمی   دل 
روان شناسی این »هیچ  چیز« غیرممکن است. اگر خیلی 
بخواهیم روانکاوانه برخورد کنیم، حتی تاکید یک نفر بر 
»اصال«، »ابدا«، »هیچ  وقت« و »در هیچ شرایطی« کینه 
به دل نگرفتن می تواند نشانه این باشد که اتفاقا ته دل 
آدم  آن  عمال  و  است  خوابیده  عمیق  کینه  یک  آدم   آن 
از  از دیگران است. پس لطفا احساس کینه  کینه  ای  تر 
دیگران را دست کم از خودتان پنهان نکرده و به جایش 
بنشینید به ابعاد مختلفش فکر کنید؛ به اینکه چقدر شدت 
دارد؟ نسبت به چه کسی یا چه کسانی است؟ اولین بار کی 
از او رنجیده  اید و چرا؟ آیا ممکن است ریشه  های این کینه 
به کودکی  تان برگردد؟ ممکن است رنجش خاطرتان خیلی 

افراطی و غیرواقعی باشد؟
گام دوم : دو دو تا چهار تا کنید!

یک بار دیگر این مقاله را بخوانید و با خودتان فکر کنید که 
روی هم  رفته مضرات کینه داشتن یا تالفی کردن، بهتر 
است یا سودهایش. همین که شما به این نتیجه برسید که 
بخشیدن هم می تواند در کنار کینه ابدی و تالفی کردن 

یکی از گزینه  هایتان باشد، از این گام نتیجه گرفته  اید.
 گام سوم : حق قصاص و بخشش

می گویند بخشش وقتی لذت  بخش  تر است که آدم توانایی 
قصاص کردن را داشته باشد. اینکه شما خودتان را، هم در 
انجام تالفی و هم در بخشیدن محق بدانید، باعث می شود 
که راحت  تر و بدون اکراه دیگری را ببخشید. شاید به همین 
خاطر است که مراسم آشتی کنانی که بدون میل دو طرف 

قضیه انجام می  شود، معموال نتیجه نمی دهد.
گام چهارم : به محدودیت های او فکر کنید

حاال وقت این است که کمی مقدار هیجان قضیه را بیاورید 
پایین و اتفاقی را که باعث رنجش شما شده است، منطقی 
 تر بررسی کنید. ببینید که واقعا چرا رنجاننده، شما را رنجانده 
است. آیا او خودش محدودیت  هایی نداشته که باعث آن 
رفتار شده است؟ ممکن نیست که در روز یا روزهایی که 
شما را رنجانده است، از چیزی ناراحت بوده باشد؟ احتمال 
ندارد که شما رفتاری کرده باشید که چیز تلخی را برایش 
زنده کرده باشد؟ اصال به این خاطر نیست که او خودش 
و  بوده  شدیدی  روانی  فشارهای  تحت  زندگی  اش  در 
برای همین کال عصبی بار آمده است؟ خب! همه اینها 
می تواند محدودیت هایی باشد که باعث می شود یک نفر 
شما را برنجاند. شما خودتان از این محدودیت ها ندارید؟ 
برای خودتان پیش نیامده که ناخواسته یک نفر را برنجانید؟ 

منصف باشید دیگر!

گام پنجم : خوبی ها را هم ببینید
معموال رنجش خاطرهای عمیق از کسانی پیش می  آید 
که ما از آنها توقع رنجاندن نداشته  ایم. خب، این آدم ها که 
یک دفعه از آسمان نیامده  اند؛ این آدم ها یک خوبی هایی 
داشته  اند که ما اول با آنها احساس نزدیکی کرده  ایم که 
 بعد از رفتارشان برنجیم دیگر. فکر کنید، ببینید که واقعا هیچ

خوبی  ای در وجود آن آدم نیست؟
گام ششم : تصمیم بگیرید

باشد که بخشیدن، هم  آمده  باید دستتان  تا حاال دیگر 
نفع  به  اول  درجه  در  هم  و  است  تری  منصفانه   عمل 
اما هنوز مختارید که بین گذشت و کینه  خودتان است 
یکی را انتخاب کنید. به هر حال، دل را یک دله کنید و 
تصمیم بگیرید. برای تصمیم  گیری عجله نکنید اما زیاد 
هم در تردید نمانید. فقط یادتان باشد که تصمیم گیری تان 
دلتان  ته  از  واقعا  و  نباشد  منطقی  منافع  خاطر  به  فقط 

دیگران را بخشیده باشید.
گام هفتم : بخشیدن را در عمل نشان دهید!

اگر واقعا از ته دل یک نفر را بخشیده باشید، دیگر نباید اکراه 
داشته باشید که بروید با او دست بدهید و روبوسی کنید. اگر 
هم به شما بر می خورد که چرا او پا پیش نگذاشته است، 
غیرمستقیم به دوستان مشترک نشان دهید که تمایل دارید 
با رنجاننده آشتی کنید. همیشه پایه  هایی برای مراسم آشتی 

کنان وجود خواهند داشت!
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حّق و حقیقت در تمام حاالت جدید و تازه است گر چه مّدتی بر آن گذشته باشد. و باطل همیشه پست و بی أساس است گر چه افراد 
بسیاری از آن حمایت کنند. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

برای غلبه بر رنجش و کینه چه باید کرد؟

جدول کلمات                        

مافي  مهدي  آثار  از   -  1 افقي: 
دخمه    -2 صابون  محصول   -
گچ  كوره   - اشكانيان  اموات 
پزى - پرستاري از مريض 3- نام 
هيتلر - كاال - نزديك شدن 4- 
ابريشم سرخرنگ -  حكايتگر- از 
ژاپن-  5-پول  پرندگان 
دوستداران - كيسه 6-  باختر- 
رنگ   - ساختماني  مصالح  از 
موي فوري 7-  قطار زيرزميني 
- ضربه مشت - خداحافظ فرنگی 
سخنان  داشتن-   دوست   -  8
بدحال - ساده  بيمار  نامربوط - 
كاغذي  پول   - اهلي   -  9 لوح 
عرب  درياي   -10 چارپايان   -
اعمال  به  واداركننده  نفس   -
شيطاني -  وطن و كشور 11 - 
رقم  - خاك -   سوغات اصفهان 
بين  12- هرج و مرج - شهري 
مسافرت   - زنجان   و  قزوين 
بنياد  بي  و  سست   -13 جمعي 
و  صادق   - يوناني  حروف  از   -
فارسي   شعر  پدر   -14 صميمي 
ماهي پهن  اشراف -  به شيوه   -
بال 15-  عدد قهرمان - سردار 

نامي ايراني

و  بازيابي   - ثانويه  عمودی:1- 
بهبود 2-  زگيل - همزاد - تيري 
 - ابهت   -3 اندازند  كمان  با  كه 
گردن  موي   -4 گواه   - ناس 
- شيطان  كردن  گمراه    - شير 
بزرگ 5 - از جزاير خليج فارس 
برتري-  ليگ  فوتبال  تيم   -
بخار   - تركي 6  زمين  گيالن-  
پستاندار-   - فرهنگيان   - دهان 
آمريكا  بومي  درختي  شبگرد- 
فايده  بی   - كانادا  پايتخت   -7
- خريد و فروش تركي 8-  نام 

گاگارين - آمار متوسط به ازاي هر 
نفر - جمله دستوري 9 - شركت 
  - فرانسه  خودروسازي  بزرگ 
خبرگزاري قرآني ايران-  پيشی 
گرفتن 10-  هنر هفتم - پيراهن 
 -11 پيكاندار  تير   - زرتشتيان 
بيتوته  -كمك  آشغال-   همراه 
رسوم    - اجداد   -12 كردن 
امروزي    -13 نگراني  و  اندوه   -
- كريستال   - پارچه تبليغاتي 
14- معدني-  پناهگاه - از آالت 

هندسي 15- نسيان - تاجر
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نامهمهحلاصمنگ1

قسیلدنصهدندکی2

دیشریدباامنیس3

هبامرگهلبقارگ4

ینارگینتسرل5

دنبدهرتفدتادا6

ووهنفدمگنرموب7

رسهمانیهاوگست8

بایماکیونمسیو9

رزاگتیزمیناهن10

گدیحوتراداد11

رصبمرابدیداور12

دنولاقاحماتلد13

اعدتسانمیشنوی14

نتهیوسودییادف15

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

را تجربه کنید.   09158668002

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

کارگر ساده جویای کار می باشم.
09900073235

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

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

م    
ن اما

: میدا
آدرس

ن: 32222134
تلف

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

پروانه بهره برداری و 
پروانه بهداشتی پرورش 
مرغ گوشتی زرین کشت 
نصرالدین به شماره ثبت 

926مفقود شده است.

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

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

به یک مدیر فنی بند الف 
برای همکاری در دفتر هواپیمایی 

نیازمندیم.
ساعت تماس: 8 تا 14

32224344

واگذاری مغازه فست فود 
با کلیه امکانات و لوازم

  09355747972 - سلطانی

به تعدادی نیروی جوان برای امور 
نقشه برداری در سطح استان 
نیازمندیم.  09199316905

روز شمار انقالب
 آرشیوی از روزنامه اطالعات دی و 
بهمن  57 ویژه برگزاری جشن های

 دهه فجر )قیمت هشت هزار تومان( 
32323445

مفقودی
گواهینامه صالحیت شرکت 

پیمانکاری بانیان تدبیر بیرجند 
به شماره ثبتی 5061 و شناسه 
ملی 14005014767 و شماره 

80/5159 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

د د
ص

مغازه لوازم التحریر در حاجی آباد 
با موقعیت عالی به فروش می رسد.

09151635701
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نامه نیوز- داروهایی که به طور متداول مصرف می کنید نقش مهمی در 
ابتال به اضافه وزن و چاقی دارند.اینطور ثابت شده که 5 نوع داروی تجویزی 
و مصرف مداوم آنها سبب افزایش وزن در شما می شوند:1-استروئیدها: 
مصرف طوالنی مدت استروئیدها در افرادی که به بیماری هایی نظیر 
آرتریت، آسم و بیماری های گوارشی مبتال هستند، احتمال افزایش زن 
رو باال می برد . این داروها، اشتها را افزایش داده و در طوالنی مدت منجر 

به اضافه وزن می شوند. اگر مجبور هستید 2- داروهای ضد افسردگی: 
سروتونین و دوپامین موجود در این داروها که انتقال دهنده های عصبی 
هستند که با ایجاد لذت و شادی در ارتباطند، اشتها را نیز برای خوردن، 
بیشتر می کنند. لبته، عوارض جانبی این داروها از فردی به فرد دیگر، 
تفاوت دارد. 3- داروهای ضد بارداری: این داروها باعث آزادسازی هورمون 
پروژسترون در بدن می شوند. پروژسترون منجر به افزایش اشتها می شود. 

ضمنا داروهای ضدبارداری، باعث احتباس آب در بدن می شوند.4- انسولین: 
برخی از داروهای انسولین در برخی از افراد به افزایش وزن منجر می 
شود. اکثر این افراد، تحرک بدنی کافی ندارند و انرژی کافی نمی سوزانند.                      
5-  آنتی هیستامین ها:مصرف آنتی هیستامین به مدت طوالنی اثراتی مانند 
اضافه وزن دارد. بنابراین، اگر برای فروکش کردن تب و به صورت موقتی 
از آنتی هیستامین استفاده شود، اثری بر روی افزایش وزن نخواهد گذاشت. 

داروهای رایجی که مقصران ابتال به چاقی هستند!

بازگشت پول به حساب مالباخته بیرجندی 

بر  مبنی  بیرجندی  شهروندان  از  یکی  شکایت  با  گفت:  استان  فتای  پلیس  رئیس  سیما-  و  صدا 
در  موضوع  است،  شده  برداشت  مجاز  غیر  اش  بانکی  حساب  از  اینترنتی،  خرید  از  پس  اینکه 
شد  مشخص  اولیه  های  بررسی  در  افزود:  محمدپور  سرهنگ  گرفت.  قرار  فتا  پلیس  کار  دستور 
در  جعلی  درگاه  ایجاد  طریق  از  شاکی  عبور  رمزهای  و  اطالعات  داشتن  اختیار  در  با  کالهبردار 
بکار  با  فتا  پلیس  کارشناسان  گفت:  است.وی  کرده  برداشت  را  تومان  میلیون   27 مرحله  چند 
حساب  به  را  تومان  میلیون   24 شوند  موفق  پلیسی  خاص  شگردهای  و  فنی  های  روش  گیری 
استان  فتای  پلیس  دارد.رئیس  ادامه  کالهبردار  دستگیری  برای  تالش  و  دادند  برگشت  شاکی 
افزود: برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی در خراسان جنوبی، امسال نسبت به پارسال بیش 
است. بوده  جعلی  های  سایت  طریق  از  برداشت  بیشترین  که  است  یافته  افزایش  درصد   100 از 
سرهنگ محمدپور، از شهروندان خواست از فروشگاههایی که کاال مجاز ارائه می کنند و دارای 

کنند. خرید  هستند  الکترونیکی  اعتماد  نماد 

تیم گمشادزهی قهرمان مسابقات والیبال جام مرزداران

صدا و سیما- بازی فینال مسابقات والیبال که روز گذشته برگزار شد تیم 
های گمشادزهی زاهدان و معصوم آباد خوسف به مصاف هم رفتند که 
تیم گمشادزهی زاهدان با برتری 3 بر 1 قهرمان این دوره از مسابقات شد. 
همچنین تیم های معصوم آباد خوسف و درمیان نیز به ترتیب مقام های 
دوم و سوم این دوره از مسابقات  را از آن خود کردند .کاپ اخالق هم 
به تیم والیبال نهبندان اعطا شد.مسابقات والیبال جام مرزداران با شرکت 
6 تیم از خراسان جنوبی و یک تیم میهمان خارج استانی از شهر زاهدان 
به مدت 3 روز و با انجام 10 دیدار در سالن ورزشی شهید حسین غازی 

نهبندان پیگیری شد.

دالیل ناکامی تیم ملی هندبال از زبان رحیمی 

مهر- رئیس فدراسیون هندبال زمان و تدارکات کم و نبود هماهنگی بین 
بازیکنان را عامل عدم موفقیت تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا دانست 
و گفت: دنبال توجیه و بهانه نیستم.هجدهمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی مردان آسیا از 28 دی ماه لغایت 8 بهمن ماه در سوآن کره جنوبی 
برگزار  می شود. تیم ایران در این رقابتها در مرحله گروهی با تیم های ژاپن 
و ازبکستان قرار گرفت و با دو پیروزی به عنوان صدرنشین راهی مرحله 
یک چهارم نهایی شد. در این مرحله با تیم های کره جنوبی، عربستان و 
عمان در گروه نخست مسابقه داد. تیم هندبال ایران در این مرحله با قبول 
دو شکست برابر کره جنوبی و عربستان و یک برد مقابل عمان به عنوان 
تیم سوم جدول، از راهیابی به مرحله نیمه نهایی و شانس کسب ایستادن بر 
روی سکوی آسیا و دریافت مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان بازماند. 
تیم کشورمان در نهایت با برد برابر ژاپن به عنوان پنجم آسیا دست یافت.

مهاجم کامرونی استقالل مشخص شد 

باشگاه خبرنگاران- مهاجم مورد نظر شفر و مدیران استقالل برای حضور در 
خط حمله مشخص شد.پس از هماهنگی میان شفر و مدیران استقالل در 
نهایت پس از منتفی شدن سه گزینه برای حضور در استقالل، مهاجم مد نظر 
سرمربی آلمانی وارد ایران می شود.»هرمان« مهاجم کامرونی مورد نظر آبی 
ها امشب وارد ایران می شود تا در صورت تایید در تست های پزشکی با آبی 
ها قرارداد منعقد کند.این بازیکن قرار است پس از حضور در تست پزشکی و 

تایید نهایی به زودی به ترکیب استقالل اضافه شود.

پرسپولیس بهترین تیم مهمان

خبرآنالین- پرسپولیس در یازدهمین دیداری که به عنوان مهمان به میدان 
رفته بود، موفق شد نهمین برد خود را به دست بیاورد تا همچنان صاحب 
عنوان بهترین تیم مهمان لیگ را به خود اختصاص دهد. پرسپولیس تا 
پایان فصل تنها 3 بار دیگر از تهران خارج خواهد شد و باید مقابل صنعت 
نفت آبادان، پدیده مشهد و ذوب آهن اصفهان در خانه حریفان به میدان 
بروند. البته آنها در دربی 86 و در مصاف با استقالل مهمان خواهند بود

خواص روغن کرچک برای خانم ها 
از زیبایی تا سالمت

سیمرغ- مصرف روغن کرچک تاثیر شگفت 
انگیزی روی سالمت و زیبایی پوست و موی 
خانم ها دارد و باعث کاهش مشکالت پوستی 
کرچک  شود.روغن  می  مفصلی  های  درد  و 
تاثیرات بسیار زیادی بر روی پوست ،مو و بدن 

خانم ها دارد و در اینجا به معرفی خواص مثبت 
روغن کرچک میپردازیم.1- درمان زگیل.2- 
پوستی. 3- تسکین  قارچ های  بردن  بین  از 
درد آرتروز. 4- پوست خود را با روغن کرچک 
روشن کنید. 5- مژه هایی پر رنگ با ماسک 
کردن  درخشان   -6 کرچک.  روغن  خانگی 
موها. 7- نرم کننده طبیعی پوست. 8- رفع 

موخوره در خانه است .

چه خوراکی هایی برای زنان باردار 
مناسب است؟ 

نی نی بان-برای داشتن سبک زندگی سالم افراد 
رژیم غذایی خود  در  را  مواد غذایی خوب  باید 
بگنجانند.تمام مواد غذایی مشابه یکدیگر نیستند.

محققان استرالیایی3 ماده غذایی مفید برای زنان  
باردار معرفی کردند.1- چغندر: بر اساس تحقیقات 

انجام شده آب چغندر با کاهش فشارخون مرتبط 
خواص  و  فوالت  پتاسیم،  حاوی  چغندر  است. 
ضد التهابی است.2-زردچوبه: این ادویه ازخانواده 
زنجبیل و با درمان التهاب، مشکالت گوارشی، ورم 
مفاصل و حتی بیماری آلزایمر مرتبط است.3-کلم 
ویتامین A، ویتامینC، کلسیم و  پیچ: حاوی 
کارتنوئید است. 4- گیالس: این میوه و نوع ترش 
آن با التهاب مقابله و به کنترل درد کمک می کند.

2 نوشیدنی برای درمان کم خونی

تغذیه-کم خونی ناشی از کاهش هموگلوبین خون 
به علت مصرف کم ماده معدنی آهن و موارد مانند 
خونریزی، نارسایی کلیه و عوارض جراحی بروز 
می کند.میزان اکسیژن خون در سلول ها و بافت 
های بدن کاهش می یابد و عضالت ضعیف تر 
شده و در صورت پیشرفت، منجر به تاکیکاردی، 

فشار خون باال و از دست دادن حافظه می شود.2 
نوشیدنی برای درمان کم خونی موثرند عبارتند از : 
1- هویج، تربچه و آب: نوشیدن این ترکیب به طور 
روزانه، باعث تولید گلبول های قرمز خون شده و 
گردش خون را افزایش می دهد 2- شاه توت، توت 
فرنگی و سیب: این نوشیدنی خوشمزه حاوی آهن 
و همچنین فیبرها و ترکیبات آنتی اکسیدانی است 

که به تصفیه خون نیز کمک می کنند.

 چربی های خطرناک را بشناسید

کالباس  سوسیس،  قند،  زیاد  مصرف  تسنیم- 
افزایش  را  سرطان  به  ابتال  شانس  وهات داگ 
چربی ها،  انواع  زیاد  می دهد، همچنین مصرف 
ابتالبه  شانس  سرخ شده،  غذایی  مواد  و  روغن  
سرطانها به ویژه سرطان پروستات، کولون، ریه 
وسرطان پستان را افزایش می دهد. قرار گرفتن 

مکرر در معرض بخار روغن های مورد استفاده 
از  استفاده  )بدون  غذا  سریع  کردن  برای سرخ 
دستگاه تهویه و دودکش برای دفع بخارات حاصل 
از روغن( از علل زمینه ساز سرطان ریه معرفی شده 
است.مصرف زیاد قند، شانس ابتال به سرطان را 
افزایش می دهد. در حقیقت مقادیر زیاد قند و شکر، 
سمومی را در بدن تولید می کنند که باعث افزایش 

خطر ابتال به سرطان می شود.     

با زعفران کم خونی خود 
را درمان کنید

از  که  زعفران  خاصیت  سیمرغ-مهمترین 
از آن استفاده می شده است, درمان  قدیم االیام 
افسردگی است.خوردن چای زعفران باعث هضم 
بهتر غذا می شود, اثر مسکن درد دارد, قاعده آور 
و  قوی  عطری  دارای  زعفران  همچنین  است 

خوش است و قوای جنسی را تقویت می کند.
زعفران خون ساز است و سیستم گردش خون 
را بهبود می بخشد, مصرف زعفران خونریزی های 
بعد از زایمان را از بین می برد, قوای جنسی را 
تقویت می کند, کبد را تصفیه و قوی می سازد, 
چای زعفران سرفه  را رفع می کند و اگر می خواهید 
شاد و خندان باشید، زعفران بخورید. و سیستم 

گردش خون را بهبود می بخشد.

برخورد تریلر حامل سوخت  با درخت و تیربرق  در بیرجند

گفت:  بیرجند  شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  سیما-  و  صدا 
ابن  میدان  حوالی  بیرجند  عبادی  شهدای  بلوار  در  دیروز  حادثه  این 
بالفاصله  نشانی  آتش  سازمان  به  خبر  این  اعالم  با  که  داد،  رخ  حسام 
شدند.حسینی  اعزام  حادثه  محل  به   5 شماره  ایستگاه  نشانان  آتش 
این  وی   ی  گفته  .به  بود  بنزین  لیتر  هزار   32 حامل  تریلی  افزود: 
تریلی پس از انحراف از مسیر اصلی و برخورد شدید با پایه چراغ برق 
نرسید. آسیب  به کسی  ولی خوشبختانه  متوقف شد  اصله درخت،  دو  و 

محل  کردن  ایمن  از  بعد  بالفاصله  نشانی  آتش  نیروهای  گفت:  وی 
تردد  برای  را  حادثه  صحنه  دهنده،  هشدار  عالئم  گذاشتن  با  حادثه، 
راهور  پلیس  سوی  از  تصادف  این  کردند.علت  باز  عبوری  خودروهای 

در دست بررسی است.

جان باختن یک نفر بر اثر ریزش کانال قنات روستای شاخن

دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر 
قنات روستای  کانال  اعالم خبر ریزش  بیرجندبا  پزشکی  علوم 
قنات  کانال  ریزش  حادثه  گذشته  روز  کرد:  عنوان  شاخن 
بالفاصله  و  گردید  اعالم   115 اورژانس  به  شاخن  روستای 
یافتند.دلخروشان  حضور  حادثه  محل  در  اورژانس  کارشناسان 
کارشناسان  و  مردمی  نیروهای  توسط  جستجو  عملیات  افزود: 
جوان  متاسفانه  و  انجامید  طول  به  ساعت   2 حدود  اورژانس 
باخته  جان  اورژانس  کارشناسان  به  تحویل  زمان  در  ساله   28
بود.به گفته افراد حاضر در صحنه مهندس پروژه داخل کانال 
قنات در حال نقشه برداری بوده که کانال دچار ریزش شد و 

وی زیر آوار گرفتار شده است. 

امالک و 
مستغالت

140متر زمین فروشی 
حصارشده، با امتیاز برق 

علی آباد لوله قیمت توافقی 
09159633281

فروش ویالیی اوکازیون فول 
180م زمین 108بنا، انقالب 

1 ، معاوضه با ماشین تمیز
 تا 38 م 09157233730

فروش امتیاز زمین تجاری 
تعاونی مسکن جهاد 

کشاورزی کنار فروشگاه اتکا 
فی: 50 م 09151650027

فروش آپارتمان در گناباد 
با امکانات کامل زیرفی یا 

معاوضه با خودرو، آپارتمان 
در بیرجند 09151523038 

فروش منزل در حاجی آباد
دوخوابه، 100متری، دارای 
سند و امکانات فی:62 م نقد 

09158671894

 باغ فروشی واقع در روستای 
بوشاد، زمین 1000 متر  
100 متر مربع ویال سند 
تک برگ 09151613751

فروش 300 متر زمین 
مسکونی با سند ششدانگ 
واقع در آرین شهر فی:20 م 

09153638297

آپارتمان طبقه همکف 
متراژ 158 متر، دارای سه 

خواب و هال بزرگ، شمالی  
09155616598

فروش منزل مسکونی 
)ویالیی( درروستای دستگرد 

با تمام امکانات
09157415913

فروش یا معاوصه زمین 
مسکونی در شوکت آباد

تلفن تماس 
09150912394

امتیاز سلحشوران کویر 
)معصومیه(  واریزی 

11و200 فروش به قیمت 
واریزی   09157236142

پیش فروش آپارتمان 
واقع در معصومیه پایین

تلفن تماس: 
09195605878

زمین مسکونی حاجی آباد 
بین خلیج فارس 10 و 12 
متراژ 160 متر ، جنوبی 

فقط 25 م 09151601286

اجاره مغازه نبش معلم  5 
مغازه حدود 25 متر 

تلفن تماس 
09151643966

جویای کار

آژانس برکت واقع درمهرشهر 
به تعدادی راننده تمام 

وقت نیازمند است ترجیحا 
بومی09354531600 

به چند نفر شیفت عصر
 برای کار در رستوران 
و غذا آماده نیازمندیم
09152642118

جویای کار در
شیفت عصر،

30ساله، مدرک دیپلم 
09158651034

به 3 نفر برای کار در 
آشپزخانه ، 2 نفر آشنا به 
کامپیوتر،2 نفرصندوق و 

دو پیک موتوری نیازمندیم 
09352912970

آژانس با زنگ خور باال در 
منطقه آوینی به تعدادی 

راننده نیاز دارد
09395265120

 به یک نیرو جهت کار 
درکارواش به صورت
 تمام وقت نیازمندیم
 09105471953

جویای کار برای
راننده بولدزر

 با 28سال سابقه کار
 09159633172

به دو نفر همکار جهت کار 
در سالن زیبایی نیازمندیم

تلفن تماس:
09909774743

 

خودرو

 TU5 پژو پارس ال ایکس
مدل 95، فول، رنگ سفید 

تمیز و بدون رنگ، فنی عالی 
09355640457

پارس دوگانه سفید، مدل 
اردیبهشت 96 بدون خط و 
خش با الستیک خارجی فی 
09153635766 فقط 36م  

فروش پژو 405مدل73
بیمه یکسال، تخفیف کامل 

تک برگ سند، 6 م
09157410810

خریدار 405 دوگانه 
خاکستری

 مدل 95-94 
09195513890

پژو 405 بژ، مدل83، فنی 
عالی موتور اصل فرانسه 

9تومان مقطوع
09153624644

فروش پی کی مدل 84 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 

فی توافقی
09158610187 

متفرقه

سوپرمارکت باکلیه امکانات 
به فروش می رسد

با موقعیت عالی در مهرشهر
 09151650578

وسایل ساندویچی
 زیرقیمت به فروش می رسد

تلفن تماس:
09393813846

تلویزیون 49 ال سی دی 
سامسونگ نو،  باکیفیت 

باال زیر قیمت بازار توافقی 
09105463796

آبگرمکن مخزنی
 190 لیتری
تلفن تماس:

09151604947

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 
و شرایط ویژه 
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7
پیش بینی بارش برف و باران در استان

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ساعات آینده با افزایش ابر، بارش برف و باران به ویژه در نواحی مرکزی 
و شرق استان قابل پیش بینی است. برهانی افزود: طبق بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های پیش یابی هواشناسی، در این مدت وزش باد و گرد و خاک بر هوا استان حاکم و 

کاهش دما  هوا محسوس خواهد بود. وی گفت: هوای مرکز استان تا ظهر امروز نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک و به تدریج کاهش دمای هوا خواهد بود.

می
 مقا

س:
عک

گی
 گر

بی
جت

س: م
عک

فراخوان تکمیل اطالعات 
دارندگان قبوض حج 
تمتع ۹7 خراسان جنوبي
حج  گذاری  ودیعه  قبوض  خبر-دارندگان  گروه 
تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۸۵ اطالعات خود را در 
سامانه حج تکمیل کنند. مدیر حج و زیارت استان 
تمتع  حج  تشرف  به  مایل  که  متقاضیانی  گفت: 

به  سامانه حج  به  مراجعه  با   در سال ۹۷ هستند، 
تکمیل  به  برای   reserve.haj.ir نشانی 
اطالعات اولیه خود اقدام کنند.ابوالفضل نوفرستی 
از  نفر   ۹۰۰ و  هزار  آینده  سال  کرد:  بینی  پیش 
خراسان جنوبی به حج تمتع اعزام شوند.امسال هزار 
و ۷۰۰ نفر به حج تمتع مشرف شدند.مدیر حج و 
زیارت افزود: متقاضیان تشرف به عتبات عالیات هم 
می توانند برای اعزام تا پایان اسفند با مراجعه به 

دفاتر زیارتی استان نام نویسی کنند.

هدر رفت ۳۵ درصدی آب
 در بخش روستایی 

مهر- مدیرعامل آبفار خراسان جنوبی گفت: هدر 
رفت آب در شبکه روستایی این استان ۳۵ درصد 
 است.مهدی صفوی نژاد با اشاره به خشکسالی های

این  گفت:  جنوبی  خراسان  در  ساله  چندین 
تخلیه  را  روستاها  از  بسیاری  ها  خشکسالی 
کرده است.وی بیان کرد: در حال حاضر از ۹۱۸ 
روستای خراسان جنوبی، ۵۳۸ روستا نیز وضعیت 
نژاد  است.صفوی  ثبات  دارای  ها  آن   آبرسانی 
با بیان اینکه خشکسالی ها ۱۹۵ روستا را با تنش 
 ۱۹۵ همچنین  گفت:  است،  کرده  مواجه  آبی 
روستا فاقد شبکه آبرسانی بوده و ۴۶۰ روستا نیز 
با تانکر آبرسانی می شوند.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب روستایی با اشاره به دیگر پیامدهای 
خشکسالی در استان بیان کرد: این پدیده کیفیت 
منابع آب بیشتر قنوات را تهدید می کند.وی بیان 
کرد:  چهار هزار شبکه انتقال و سه هزار و ۷۰۰ 
شبکه توزیع در سطح استان موجود بوده که هزار 

و ۲۰۰ کیلومتر از آن فرسوده است.

وزیر کشور با تبدیل روستای درح 
به شهر موافقت کرد

به  ای  ابالغیه  در  فضلی  خبر-رحمانی  گروه 
تبدیل  با  جنوبی  خراسان  استاندار  الشریعه  مروج 
موافقت  شهر  به  درح  بخش  مرکز  درح  روستای 
کرد.  ابالغیه دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور به 
مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی آمده است؛ 
قانون  از  موادی  اصالح  قانون  ماده ۱  اجرای  در 
تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به 
مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی 
بر تبدیل روستای درح مرکز بخش درح شهرستان 

سربیشه به شهر موافقت می شود.

بیش از ۱.۵ میلیون نفر توسط ناوگان حمل 
و نقل عمومی در استان جابه جا شدند

دادرس مقدم-سرپرست معاونت حمل و نقل  اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: 
و۶۶۳  میلیون  یک  امسال  اول  ماهه   ۱۰ طی 
هزار نفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی برون 
 شهری در استان جابه جا شده اند. گرجی اظهار کرد: 
طی ۱۰ ماهه اول سال جاری توسط ناوگان حمل 
هزار   ۵۶۴ از  بیش  شهری  برون  عمومی  نقل  و 
وارد شده اند.وی  جنوبی  خراسان  استان  به  مسافر 
به  مربوط  مسافر  جابجایی  سهم  بیشترین  گفت: 
مرکز استان، با تعداد مسافر بیش از ۷۰۳ هزار نفر و 
کمترین سهم جابجایی مسافر مربوط به شهرستان 
است. بوده  نفر  هزار  مسافر۲۶  تعداد  با  بشرویه 
سرپرست معاونت حمل و نقل  اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی افزود: طی 
۱۰ ماهه اول سال جاری توسط ناوگان حمل و نقل 
عمومی برون شهری بیش از ۵۶۴ هزار مسافر به 
استان وارد و ۶۵۹ هزار مسافر از استان خارج شدند .

* ۸ اثر هنرمندان با راهیابی به بخش نهایی فیلم 
پاسارگارد، تندیس این جشنواره را از آن خود کرد.

* ۵۲۲ واحد مسکونی روستایی در خراسان جنوبی 
تکمیل و آماده واگذاری شد.

* دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم 
دامی ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ با حضور اساتید مدعو 

داخلی و خارجی در دانشگاه بیرجند برگزار می شود.
* مسابقات حفظ قرآن کارکنان نیروی انتظامی در 

خراسان جنوبی برگزار شد
به  تومان  میلیون   ۱۳۹ سالمت  خیران  مجمع   *

بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه کمک کرد.
از  یکی  همکاری  با  وحشی  گربه  قالده  یک   *
به  طبس  شهرستان  در  وحش  حیات  دوستداران 

آغوش طبیعت بازگشت.
در  و سنگین  دام سبک  رأس  و ۳۷۶  هزار   ۶۱ *

بشرویه علیه بیماری تب برفکی ایمن شدند .
* طرح جمع آوری فاضالب روستای کرغند قاین با 

هزینه ۳.۵ میلیارد تومان اجرا شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در جمع 
کارکنان گمرک: 

انتقاد امام جمعه بیرجند 
از ورود کاالهای قاچاق

از مبادی رسمی کشور
غالمی- نماینده ولی فقیه  گفت: این همه کاالهای 
قاچاق چیزی نیست که با شتر و از پشت کوه وارد 
شود بلکه تمام این اجناس با تریلی و از طریق دیگر 

و مبادی رسمی وارد می شود پس چرا این ها کنترل 
نمی شود. عبادی در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره 
کل گمرک استان به مناسبت روز جهانی گمرک اظهار 
کرد: به صورت نسبی گمرک در استان موفق است اما 
روز گمرک مربوط به خراسان جنوبی نیست مربوط 
به گمرک است.وی افزود: مسئوالن ذی ربط برای 
صادرات بخش صنعتی، کشاورزی، دامپروری، طیور و 
به کارگیری مردم محروم این منطقه تالش کنند و 
امور را بر اساس عدالت انجام دهند. به گفته وی اکنون 
از فضای مجازی و تلگرامی که انگلیس و صهیونیست 
درست کرده استفاده می شود در حالی که متخصصان 
کشور توانایی دارند تمام این ها را به صورت ملی در 
ایجاد کنند تا دیگر جامعه ما دست دشمن نباشد اما 
متاسفانه همتی از سوی مسئوالن نیست و این همه 
شغل برای کشورهای غربی ایجاد می کنیم اما جوانان 
کشور خودمان را به کار نمی گیریم. مدیرکل گمرکات 
خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال 
بالغ بر ۶۱۸ میلیون دالر کاال از مرز خراسان جنوبی 
از نظر وزنی ۲ هزار و  این میزان  خارج شد گفت: 
۸۰۰ تن وزن داشته است. خاشی گفت: از مجموع 
عنوان کاالی صادراتی  به  استان  مرزهای  از  آنچه 
خارج می شود قریب به ۲۵ درصد مربوط به تولیدات 
خود استان و ۷۵ درصد مربوط به سایر استان است.

استقبال تهرانی ها 
از»دوتوک«

دادرس مقدم-عروسکهای بومی - محلی خراسان 
بین  نمایشگاه  یازدهمین  نام دوتوک در  با  جنوبی 
مورد  تهران  وابسته  صنایع  و  گردشگری  المللی 
استقبال مردم قرار گرفت. عروسکهای بومی استان 
و  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه  یازدهمین  در 
صنایع وابسته  تهران طی مدت ۵ روز در معرض 
دید بازدیدکنندگان قرار گرفت که مورد استقبال مردم 
واقع شد.بنا به گفته سیاری مدیر عامل شرکت تعاونی 
خراسان  هنر  و  فرهنگ  عروسک  موزه  در  الغدیر 
جنوبی، این عروسکها تنها در روز اول برپایی این 

نمایشگاه، یک میلیون تومان فروش داشته است.

بهره مندی ۱۱ هزار خانوار 
از گاز طبیعی در دهه فجر

گروه خبر- ۱۱ هزار و ۲۶ خانوار شهری و روستایی 
خراسان جنوبی در ایام دهه فجر امسال از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند می شوند. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گفت: در ایام پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی گاز رسانی به سه شهر طبس مسینا، گزیک 
و زهان، گاز رسانی به ۷۷ روستا و گازرسانی به ۸ 

واحد صنعتی به بهره برداری می رسد. 

اخبار کوتاه

امیری-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی با اشاره به افتتاح ۳۳۳ پروژه کشاورزی 
 طی دهه فجر گفت: با افتتاح این تعداد پروژه ها 
شود.  می  ایجاد  استان  در  جدید  شغل   ۱۷۵
هاشم ولی پورمطلق دیروز در نشست خبری به 
منظور گزارش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی از افتتاح ۳۳۳ پروژه در بخش 
کشاورزی استان طی دهه فجر امسال خبر داد.

وی بیان کرد: برای افتتاح این پروژه ها اعتباری 
بالغ بر ۴۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است و ۱۸ 
 هزار نفر در استان جامعه هدف این پروژه ها 
هستند که با افتتاح این پروژه ها یکصد و ۷۵ 
شغل جدید در استان ایجاد خواهد شد.رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ۲۱۳ 
پروژه افتتاحی در دهه فجر مربوط به حوزه آب 
و خاک استان است، افزود: در دیگر حوزه ها از 
جمله امور دام ۵ پروژه، حوزه عشایری۱پروژه، 
حوزه باغبانی ۶ پروژه، حوزه شیالت ۳ پروژه، 
صنایع تکمیلی ۱۷ پروژه و ۷۹ پروژه در حوزه 

مکانیزاسیون افتتاح خواهد شد.
ولی پورمطلق اظهار کرد: از ۳۳۳ پروژه افتتاحی 
به  مربوط  پروژه   ۴۶ امسال  فجر  دهه  طی 
بیرجند، ۱۸ پروژه بشرویه، ۵۵ پروژه قائن، ۴۷ 
پروژه   ۱۹ زیرکوه،  پروژه   ۳۶ سربیشه،  پروژه 

فردوس و ۲۱ پروژه نهبندان است.
ایجاد  شغل  بیشترین  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  مربوط  جدید  های  پروژه  افتتاح  با  شده 
اشتغال  ایجاد  برای  داد:  ادامه  است،  بیرجند 
میلیون  و ۶۰۰  میلیارد   ۱۱ بیرجند  در  جدید 
تومان هزینه شده است.رئیس سازمان جهاد 
به ذخیره  اشاره  با  کشاورزی خراسان جنوبی 
خراسان  در  سال  آخر  ایام  بازار  تنظیم  میوه 
جنوبی گفت: میوه سیب به اندازه نیاز ایام آخر 
سال ذخیره شده و میوه پرتقال نیز ۵۰ درصد 
ذخیره گردیده است که ۵۰ درصد دیگر در ماه 

آینده خریداری خواهد شد و مرغ منجمد نیز 
به اندازه نیاز استان برای سه ماه ذخیره شده 
است.ولی پورمطلق در پایان با بیان اینکه ۴ 
 هزار و ۵۹۵ تن تخم مرغ مازاد در استان تولید 

می شود، گفت: در دی ماه امسال یک میلیون 
و ۸۰۰ هزار جوجه ریزی در استان داشته ایم.

۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری
در بخش کشاورزی جذب شد

کشاورزی  جهاد  گذاری  سرمایه  امور  مدیر 
خراسان جنوبی هم گفت: برای امسال امکان 
سرمایه گذاری ۵۱۲ میلیارد تومانی در استان 
فراهم شده که تاکنون، یکصد میلیارد تومان 
مهدی  است.  شده  جذب  گذاری  سرمایه 
بخش  در  ساله  هر  کرد:  اظهار  بهدانی   
امکان  تومان  میلیارد   ۴۰۰ حدود  کشاورزی 

سرمایه گذاری در استان فراهم می شود.وی 
بیان کرد: برای امسال امکان سرمایه گذاری 
۵۱۲ میلیارد تومانی در استان فراهم شده که 
تومان  میلیارد  یکصد  مبلغ،  این  از  تاکنون 

پاییز  تا  و  است  شده  جذب  گذاری  سرمایه 
سرمایه  اعتبار  این  جذب  مهلت  آینده  سال 
گذاری  امور سرمایه  دارد.مدیر  وجود  گذاری 
با  جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
اشاره به اینکه ردیف های مختلفی در زمینه 
تسهیالت بخش کشاورزی وجود دارد، افزود: 
یکی از این ردیف ها مربوط به تسهیالت خط 
مکانیزاسیون در حوزه تولیدات گیاهی است 
که در سال جاری ۲۶ میلیارد تومان اعتبار به 

این بخش اختصاص داده ایم.
بهدانی با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی 
هر ساله بیش از ۲ درصد تسهیالت به بخش 

اختصاص می دهد، گفت:  استان  کشاورزی 
صنایع  ردیف   ۳ به  مربوط  تسهیالت  این 
تکمیلی، آب و کشاورزی و زراعت است که 
یا سرمایه  و  در گردش  گونه سرمایه  دو  به 

بیان  با  اعطا می شود.وی  متقاضیان  به  ای 
اینکه در بخش زراعت و باغبانی استان هنوز 
ایم، اظهار داشت:  تسهیالتی دریافت نکرده 
در سال جاری ۲۷ میلیارد تومان اعتبار مربوط 
به مشاغل خانگی است که از این مقدار تنها 
۵ میلیارد تومان به استان ابالغ گردیده و مقرر 
میلیارد   ۱۵ نزدیک  آینده  در  که  است  شده 
تومان دیگر از این اعتبارات ابالغ شود.مدیر 
امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بانک های 
بخش  در  تومان  میلیارد   ۱۲ تاکنون  استان 
پرداخت  متقاضیان  به  تسهیالت  کشاورزی 

کرده اند، گفت: نرخ کارمزد تسهیالت اعطایی 
و  درصد   ۴ مرزی  عشایر  و  روستاییان  به 
روستاییان و عشایر غیر مرزی ۶ درصد است.

۳۳ گلخانه همزمان با دهه فجر 
در خراسان جنوبی افتتاح می شود

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ۳۳ 
واحد گلخانه در استان افتتاح خواهد شد، گفت: 
تاکنون ۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم زعفران در استان 
خریداری شده است. مهدی عصمتی پورهم از 
خرید تضمینی ۲۵۲ تن محصول پنبه در استان 
خبر داد.عصمتی پور با توجه به اینکه ۳ تن و 
۴۰۰ کیلوگرم زعفران در استان تاکنون خرید 
تضمینی صورت گرفته است، افزود: از این مقدار 
۲ تن و ۶۸۰ کیلوگرم ثبت سامانه شده و ۴ 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه خرید این 
مقدار زعفران به حساب کشاورزان واریز شده 
خراسان  زعفران  اینکه  بر  تاکید  با  است.وی 
برخوردار  در کشور  کیفیت  بهترین  از  جنوبی 
زعفران  دهی  رنگ  قدرت  کرد:  اظهار  است، 
قدرت  باالترین  که  است  واحد   ۳۵۰ استان 
رنگدهی را در کشور دارد.عصمتی پور به افتتاح 
۳۳ گلخانه طی دهه فجر در استان اشاره کرد 
و افزود: تسهیالت ۲۳ واحد گلخانه کامل شده 
است و در دهه فجر راه اندازی خواهند شد و 
و ۸۰۰  میلیارد  اعتبار یک  با  گلخانه  واحد   ۷
میلیون تومان جدید االحداث هستند و ۱۶ واحد 
گلخانه دیگر با اعتبار ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
تومان تجهیز و نوسازی شده اند.وی در پایان 
بیان کرد: ۱۴ کلینیک در حوزه گیاه پزشکی 
در استان وجود دارد که یک کلینیک دیگر در 
اشتغالزایی  نفر  افتتاح می شود که ۷  سرایان 
این مرکز ۵۰ میلیون تومان  خواهد داشت و 

اعتبار دریافت کرده است.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقالب 
 ۸۰۰ برگزاری  از  جنوبی  خراسان  اسالمی 
این کمیته  توسط دستگاه های عضو  برنامه 
همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: از این 
فرهنگی  کانون  در سطح  برنامه  تعداد، ۷۰۰ 
هنری استان اجرا می شود. به گزارش شبستان 
ابراهیم سبزه کار در نشست  حجت االسالم 
خبری اظهار کرد: جلسات برنامه ریزی برای 
برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های ایام ا... 
دهه مبارک فجر در سطح روستا و شهرها در 
کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار شده 
است. مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر 
برگزاری  از  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب 
جشن انقالب در روستاهای مرزی خبر داد و 
از  دهستان النو  در  این جشن  امسال  گفت: 
توابع سربیشه با شرکت تمامی گروه های سنی 
مختلف برگزار و مسابقات طبخ غذاهای بومی 
و محلی و بازی های بومی و محلی در حاشیه 
این جشن برگزار می شود.حجت االسالم سبزه 
کار با تاکید بر اینکه باید به مناطق روستایی 
مرزی  روستاهای  اگر  داد:  ادامه  شود،  توجه 
تخلیه شود مشکالت امنیتی ایجاد می شود.به 
گفته وی، در ایام ا... دهه مبارک فجر، برگزاری 
و  نویسی  وبالگ  جمله  از  متعدد  مسابقات 
وصیت نامه امام خمینی )ره( در دستور کار قرار 
دارد و شب شعر انقالب نیز در کانون فرهنگی 
حضرت علی اکبر علیه السالم اجرا می شود.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه فجر انقالب 
اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اجرای 
سرودها و تئاترهای مذهبی در سطح مساجد از 
دیگر برنامه های اجرایی در دهه فجر امسال 
است، گفت: برگزاری نشست بصیرتی نقش 
زنان در انقالب، برپایی میز خدمت در ۶ منطقه 
محروم شهر بیرجند، مسابقات ورزشی و توزیع 

کتاب از دیگر برنامه های است.
حجت االسالم سبزه کار از  آغاز اجرای طرح 
»کبوتران حرم« در شهرستان طبس و بیرجند 
خبر داد و افزود: همچنین یادواره شهدای گمنام 
در ۱۹ بهمن ماه امسال در مسجد اباصالح )عج( 
بیرجند برگزار خواهد شد.وی با اشاره به افتتاح 

۱۲ کانون فرهنگی و هنری همزمان با دهه 
فردوس،  و  زیرکوه  قاین،  در شهرستان  فجر 
ادامه داد: در مجموع ۱۳ میلیون تومان اعتبار 

برای افتتاح این کانون ها هزینه شده است. 

خودکفایی  و  اشتغال  طرح   ۱۵۰
همزمان با دهه فجر افتتاح می شود

مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی 

ستاد دهه فجر خراسان جنوبی از افتتاح ۱۵۰ 
دهه  با  همزمان  خودکفایی  و  اشتغال  طرح 
 ۲۰ همچنین  گفت:  و  داد  خبر  امسال  فجر 
به  مددجویان  منازل  در  خورشیدی  نیروگاه 
نیز  آبادی  سلم  رضا  رسد.  می  برداری  بهره 
فرهنگی  ماهیت  بیان  ما  کرد: وظیفه  اظهار 

انقالب اسالمی است؛ امام خمینی)ره( شکوه 
مکتب اسالم را برای ما رقم زدند و این ایام 
فرصت خوبی برای بیان دستاوردهای انقالب 
به دنیا است.سلم آبادی از افتتاح ۱۵۰ طرح 
فجر  دهه  با  همزمان  خودکفایی  و  اشتغال 
 ۲۰ همچنین  کرد:  بیان  و  داد  خبر  امسال 
به  مددجویان  منازل  در  خورشیدی  نیروگاه 
بهره برداری می رسد.وی با اشاره به اهدای 

۲۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان به مبلغ ۴۰۰ 
میلیون تومان، گفت: در ایام دهه فجر ۲۱۰ 
سبدغذایی به خانواده های دارای بیمار صعب 
های  خانواده  به  هدیه  کارت  و ۲۱۰  العالج 
دارای بیمار زمینگیر و نیازمند اهداء می شود.

مسئول کمیته همیاری و تشکل های مردمی 

ستاد دهه فجر انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه ۲۰۰ فقره وام کارگشایی به مبلغ 
۶۰۰ میلیون تومان اعطاء خواهد شد، افزود: 
مراکز  در  مددجویان  از  نفر   ۵۰۰ همچنین 
بهداشتی به صورت رایگان از خدمات معاینه 
شوند. می  مند  بهره  دندانپزشکی  درمان   و 

برنامه  عنوان   ۶۳ برگزاری  از  آبادی  سلم 
و تشکلهای  توسط کمیته همیاری  محوری 

مردمی ستاد دهه فجر استان خبر داد .

خراسان جنوبی میزبان 
چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر

دبیر کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر 
برگزاری  از  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب 
استان  فیلم فجر در  چهارمین دوره جشنواره 
خبر داد و گفت: اکران فیلم های این جشنواره 
بهمن  سینما  محل  در  بهمن   ۲۳ تا   ۱۴ از 
اظهار  هم  زمزم  علی  سید  شود.  می  انجام 
کرد: همزمان با دهه فجر ۱۳۳ عنوان برنامه 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  توسط  محوری 
اسالمی خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.وی 
بیان کرد: جشنواره شعر فجر در ۱۸ بهمن ماه 
به میزبانی خوسف برگزار می شود و تاکنون 
۵۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

دبیر کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر 
برگزاری  از  جنوبی  خراسان  اسالمی  انقالب 
استان  فیلم فجر در  چهارمین دوره جشنواره 
خبر داد و گفت: فیلم های این جشنواره از ۱۴ 
تا ۲۳ بهمن در محل سینما بهمن با نمایش ۱۲ 
فیلم برگزیده جشنواره اکران می شود.زمزم با 
بیان اینکه پنج فیلم ویژه کودکان در شیفت 
صبح به صورت رایگان همزمان با دهه فجر 
در سالن سینما بهمن اکران خواهد شد، افزود: 
افتتاح جشنواره فیلم فجر در استان روز جمعه 
۱۳ بهمن ساعت ۱۸ بعدازظهر افتتاح خواهد 
فیلم های جشنواره  اکران  داد:  ادامه  شد.وی 
عمار در سطح کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد، مسابقه عکاسی شوق حضور، مسابقه 
برگزاری  رسانه،  اصحاب  ویژه  کتابخوانی 
محافل انس با قرآن از دیگر برنامه های اجرای 
در دهه فجر انقالب اسالمی در سطح استان 

خراسان جنوبی است  

۳۳۳ پروژه کشاورزی دراستان به بار می نشیند

150 طرح اشتغال و خودکفایی آماده افتتاح  

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 4۳ 42 66/۳2 66 44 ۳2     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح 

روز جمعه مورخ 96/11/20 ساعت 9 صبح به آدرس خیابان طالقانی 13 - 
روبروی پالک 14 برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات ذیل در جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1- تمدید فعالیت شرکت 2- طرح و تصویب اساسنامه جدید

هیئت مدیره

آموزشگاه علمی امام علـی )ع( 
وابسته به موسسه خیریه  دانش آموزی امام علی )ع( 

برگزار می کند:
 *  کالس های تقویتی - ابتدایی تا دبیرستان     * کالس های کنکور

* مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی    * رباتیک     * زبان انگلیسی
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مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله
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حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم فرمودند :
َمن أصَعَد إلی ا... خالَص عباَدتِِه أهبََط ا... عّزوجّل له أفَضَل َمصلََحتِه

هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزی
 را که به صالح اوست برایش فرو فرستد.

)تنبیه الخواطر : ج2 ، ص108(

افتتاح نمایشگاه بزرگ سالنامه و هدایای تبلیغاتی

جواد قوسی - صبح روز گذشته نمایشگاه بزرگ سالنامه و هدایای 
تبلیغاتی با حضور مدیران ارشد استانی در نگارخانه بیرجند واقع 
در میدان ابوذر افتتاح گردید. حسین تناکی، مدیر کانون تبلیغاتی 
رویاپردازان بیان کرد: برای اولین بار است که در این سطح در استان 
خراسان جنوبی نمایشگاه سالنامه و هدایای تبلیغاتی ویژه سال جدید 
فراهم  نمایشگاه  برگزاری  از  داد: هدف  ادامه  برگزار می شود. وی 
ساختن فضایی جامع  برای داشتن حق انتخاب و مشاهده نمونه های 
کامل سالنامه و هدایای تبلیغاتی ویژه سال جدید برای مدیران دولتی 
و خصوصی است تا با آسایش کامل محصوالت دلخواه خود را برای 

سال جدید انتخاب نمایند.
عضو انجمن تبلیغات محیطی کشور اضافه کرد: حدود 50 نمونه 
سالنامه در قطع های مختلف، هدایای تبلیغاتی ویژه و ِست های 
تبلیغاتی عمومی و الکترونیکی مانند فلش مموری، جاکارتی و پاوربانک 
در معرض دید عموم قرار گرفته است. وی افزود: کلیه محصوالت ارائه 
شده در نمایشگاه در مدت برگزاری با 10 درصد تخفیف ویژه نمایشگاه 

سفارش گرفته می شود.
تناکی با بیان این که واحد تبلیغاتی رویاپردازان، واردکننده هدایای 
استان خراسان جنوبی است، خاطرنشان کرد: حوزه  تبلیغاتی در 
تبلیغات  زمینه  در  رویاپردازان  تبلیغات  و  آگهی  کانون  تخصصی 

محیطی و هدایای تبلیغاتی می باشد. وی ادامه داد: کانون تبلیغاتی 
رویاپردازان مجری انحصاری تبلیغات فرودگاه بین المللی بیرجند و 
مجری تبلیغات محیطی در استان خراسان جنوبی با بیش از 100 
جایگاه تبلیغ در بیلبوردهای داخل شهر، بیلبوردهای جاده و پل های 

هوایی است.
تبلیغات  کانون  مدیریت  تناکی  افتخارات  و  رزومه  خصوص  در 
رویاپردازان می توان به عضو مجمع کارآفرینان ایران، عضو انجمن 
تبلیغات محیطی کشور، عضویت در مجمع کارآفرینان ایران، عضویت 
در سازمان جهانی رتبه بندی مدیران در تراز جهانی، دریافت کننده 
گواهینامه استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار، کارآفرین برتر در 
همایش یکصد کارآفرین بخش خصوصی در دی 1396 در مرکز 

همایش های صدا و سیما در تهران اشاره کرد.
در مراسم افتتاحیه آرین مدیرکل برنامه و بودجه استانداری، محبی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، بهاری روابط عمومی استانداری، 
قالسی رئیس حوزه شهرداری بیرجند، سالمی مدیرکل فرودگاه های 
استان، شاکری مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی و مدیران روابط 

عمومی ادارات و سازمان ها حاضر بودند.
گفتنی است این نمایشگاه تا پنجشنبه مورخ 12 بهمن ماه 

 در دو شیفت صبح و عصر دایر می باشد
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جناب آقای مهندس رمضان احمدی
مدیریت محترم شرکت مهندسین مشاور پردیس محاسب

با نهایت تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای جناب عالی و دیگر سوگواران 

صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

حاجیه خانم شهربانو درویشی 
امروز یکشنبه 1396/11/8 ساعت 14 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می شود.

هیئت مدیره و پرسنل شرکت سیالن پاس آریا

جناب حجت االسالم و المسلمین حاج سید علی عماد
رئیس محترم کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 

ارتحال سید جلیل القدر ابوی بزرگوارتان 

شادروان حاج سید رضا عماد 
را خدمت جناب عالی و سایر بستگان تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم

 آمرزش الهی و برای بازماندگان محترم صبر و سالمتی آرزومندیم.
موسسه خیریه هیئت حسینی

جناب آقای مهندس رمضان احمدی
مدیریت محترم شرکت مهندسین مشاور پردیس محاسب

با نهایت تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبر و شکیبایی بازماندگان را 

مسئلت می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

حاجیه خانم شهربانو درویشی 
امروز یکشنبه 1396/11/8 ساعت 14 از محل سالن اجتماعات بهشت متقین برگزار می شود.

هیئت مدیره و  پرسنل مهندسین مشاور پردیس محاسب بیرجند

جناب آقای مهندس رمضان احمدی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان مرحومه شهربانو درویشی 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم 
صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. روحش شاد و یادش گرامی

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

دعوت به همکاری 
تعداد محدودی کارشناس فروش و مشاور آموزشی جهت 

همکاری در یک پروژه مخابراتی و کسب و کار اینترنتی       32455153

به مناسبت سومین روز درگذشت
 عبد صالح خداوند، مؤمن متهّجد و انسان خیراندیش و نیکوکار

 شادروان حاج سید رضا عماد
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 96/11/08 از ساعت 15 الی 16 در 

محل  هیئت حسینی بیرجند ) پایین شهر ( برگزار می شود، حضور 
عموم مؤمنین موجب تکریم مقام تقوی و فضیلت آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان است.  
خانواده های: عماد، جالیری، نصرآبادی،

 صبورنوفرست، خورشیدی، خراشادی زاده، بازاری، فاطمیان، فدویان و روانجو
ضمناً مجلس ترحیم زنانه همزمان در همان محل برگزار می شود

 

 

 
  

 

آگهی مناقصه عمومی خرید  شماره: 11323   
                                   شماره شناسه:134795       تاریخ: 96/11/08

مصوب  مناقصات،  برگزاري  قانون  مفاد  براساس  جنوبی  خراسان  فاضالب  و  آب  شرکت 
 83/11/17 در نظر دارد: لوله چدن با مشخصات زیر را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید. 
تامین کنندگان و تولیدکنندگانی که مایلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنایت به توضیحات 
و مشخصات ذیل الذکر مي توانند از تاریخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ96/11/12 جهت 
دریافت اوراق مناقصه به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب 

اطالعات بیشتر مي توانید در ایام هفته و ساعات اداري با شماره هاي
 32433406-32236618-056 تماس حاصل نمایید.   

1- لوله چدن داکتیل تایتون به قطر اسمی 600 میلیمتر به همراه واشر EPDM  کالس 
C30 پوشش داخلی سیمان به ضخامت 5mm و پوشش خارجی متال زینک ،پوشش نهایی 
بیتومن مشکی به ضخامت 70 میکرون ، با متراژ 510 متر و لوله ها باید تولید سال 1395 

به بعد باشد.
توضیحات ضروري: 1- مدت تحویل کاال از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30 روز تعیین 
توسط  بازرسی سطح یک  تایید  و  کاال  تحویل  از  نحوه کنترل کیفی پس  مي گردد. 2- 
شرکت بازرسی کننده انجام خواهد شد. 3- منبع تامین اعتبار: از محل اعتبـارات طرح هاي 
 عمراني 1396)اسناد خزانه یا اوراق بهادار اسالمی( 4- زمان و مکان بازگشـایي پـاکت ها: 
روز پنجشنبه مورخ 96/11/26 در محل اتاق جلسات شرکت آب و فـاضالب خراسـان جنوبي 
 خواهد بود. 5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تا روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 ساعت 14 
در سامانه ستاد www.setadiran.ir بارگذاری نمایید. 6- تضمین شرکت در مناقصه به 
صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده 2175162100001 بانک 
ملی به مبلغ 267.750.000 ریال 7- هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.   
8- حضور یک نفر نماینده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي نامه کتبي در کمیسیون 
آزاد است. 9- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سایت ملی مناقصات و سامانه ستاد قابل دریافت 
می باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود 

و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir                  http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی


