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سرمقاله

عمد ابلهانه
یا غفلت های
غیرمدبرانه
* هرم پور

شهروندان  اعتراضی  تجمع  از  ماه  یک  تقریباً 
سایر  در  هموطنانمان  از  تعدادی  و  بیرجندی 
شهرهای کشور می گذرد؛ تجمعی که در اعتراض 
چندان  نه  وضعیت  و  بازار  نامناسب  شرایط  به 
مطلوب اقتصادی برگزار شد و البته دشمن از آن 
آن  متعاقب  برخی مشکالت  و  استفاده کرد  سوء 
ایجاد شد. انتظار می رفت بعد از این ماجرا و اعالم 
عمومی نارضایتی مردم، بخشی از بی تفاوتی ها و 
عدم تعهدها نسبت به شهروندان و مشکالت آنها 
از بین برود و یا حداقل کاهش یابد،  کبر و غرور 
برخی از مسؤولین بشکند و با کم کردن فاصله ها 
بین خود و مردم، به تراز  زندگی اغلب هموطنان 
بیشتر نزدیک شوند و شرایط سخت زندگی ها را 

بیش از پیش درک کنند.
بی تفاوتی های محسوس  این روزهای برخی از 
مسؤولین نسبت به خواسته ها و مطالبات مردم و 
نمایشی و شعاری غیرمؤثر، اگر از  اقدامات صرفاً 
روی عمد ابلهانه نباشد و  ...  )ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

چوب بانک ها الی چرخ 
تولید  درمرکز استان

صفحه ۳

استان ، میزبان
۱۲ شهید گمنام 

دفاع مقدس
می شود

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان گفت: خراسان جنوبی در ابتدای اسفند امسال 
میزبان ۱2 شهید واالمقام گمنام می شود. محمدرضا 
فخر با بیان اینکه این اداره کل طی دهه مبارک فجر 
چهار عنوان برنامه محوری برگزار خواهد کرد، افزود:  

در روز جمعه 2۱ بهمن مراسم ... مشروح در صفحه ۷

مددجویان بی متولی
 کمیته امداد طی پاالیشی پرونده برخی از مددجویان را بسته است و  آنها به  بهزیستی معرفی شده اند و در آنجا هم 
پشت نوبت قرار گرفته اند. تعدادی از مددجویان چه به صورت حضوری و چه پیامکی و تلفنی خواستار رسیدگی به 
این مسئله شدند و به قول یکی از بیماران اعصاب و روان از اینجا رانده و از آنجا مانده اند!  معاون توانبخشی بهزیستی 
خراسان جنوبی درباره این موضوع در گفتگو با خبرنگار آوا بیان کرد:  بهزیستی به عنوان متولی اصلی پیگیری رفع 
مشکالت افراد دارای ناتوانی و معلولیت در استان تمام تالش خود را برای حل مشکالت پیش روی آنان به کار بسته 
است.جمیله رضا زاده با بیان اینکه ورود افراد پشت نوبت به جمع افراد تحت حمایت، باید اصولی و کامل اعالم شود 
افزود: مشکلی که شاید رسیدن به آن خیلی آسان نباشد و در این میان ممکن است برخی افراد نیازمند از دایره پوشش 

افزایش مستمری یا یارانه ها خارج بمانند. ... مشروح در صفحه ۷

قوانین ناکجا آباد
در بانک    های بیرجند

قوانینی که در سیستم بانکی این شهر هست را 
شما درناکجا آباد هم نمی بینید!!! چطور یک نفر 
با تلفن و از طریق یک آبدارچی که در بانک دارد 
وام های کالن با درصد سود پایین می گیرد ولی 
یک نفر مثل من وهم نوع آن من برای تسویه 
را  همسرش  دست  حلقه  باید  بانک  وام  حساب 

بفروشد تا حداقل آبرویش  ... مشروح در صفحه ۳

قوانین سخت گیرانه
برای صنعت در بیرجند

لی
کما

س: 
عک
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اسحاق جهانگیری : 
دوران حذف سپری شده است؛

 باید با یکدیگر گفتگو کنیم

محمدرضا باهنر:
عامل اصلی اغتشاشات
 تریبون های رسمی بود

محّمدباقر نوبخت:
قرار نیست بودجه به همه 
مشکالت کشور پاسخ دهد

محمود صادقی :
 روحانی فاصله بین خود

 و اصالح طلبان را ترمیم کند

جناب آقای مهندس رمضان احمدی
با نهایت تاثر درگذشت مادر خانم گرامی تان 

مرحومه حاجیه خانم شهربانو درویشی 
را تسلیت و تعزیت عرض می نماییم، از خداوند تبارک و تعالی برای آن 
مرحومه رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت کویر زدا بیرجند

جناب آقای محمد حسین رزقی 
مدیر محترم موسسه بین المللی خوارزمی

 انتخاب شایسته جناب عالی را در 
کنگره ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کار مجلس شورای اسالمی 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

احمد  محبی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر اصغرزاده
مدیرکل محترم دامپزشکی استان خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر محمدعلی بخشی
معاون محترم سالمت دامپزشکی خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما عزیزان را تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روز افزون
 و توفیق خدمتگزاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

شرکت تعاونی مرغداران بیرجند- شرکت خاور پیشه

جناب آقای مهندس محمد سنجری
مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 

ضمن سپاس از زحمات خالصانه جناب عالی، این انتصاب ارزشمند را که مبین درایت و توانمندی شما 
می باشد،تبریک عرض نموده و مزید توفیقات تان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

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

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید شایستگی و تجربه ذیقیمت شما می باشد 
 صمیمانه تبریک عرض می نمایم.

سید حجت زینلی- مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

سرکـار خانـم خواجـوی 
انتصاب شایسته شما را به عنوان 

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری
تبریک و تهنیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برایتان در راستای خدمتی 

صادقانه و رشد و شکوفایی روستاهای خراسان جنوبی همچون دوران سرپرستی تان آرزومندیم.
هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نهبندان

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدول ذیل اقدام نماید.
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قیر  اجرای  و  حمل  تهیه، 
پریمکت و تهیه و حمل و پخش 
به  بیندر  آسفالت  کوبیدگی  و 
از  پس  سانتیمتر   5 ضخامت 
کوبیدگی طبق مشخصات نشریه 
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۱. محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قالب اسناد خزانه اسالمی 
ایران به نشانی  با حفظ قدرت خرید 2. کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه ستاد 
مناقصه:  اسناد  دریافت  محل  و  مهلت   .٣ گردد.  می  برگزار   www.setadiran.ir
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از تاریخ 96/11/9 تا تاریخ 96/11/12 از طریق 
سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. ٤. نشانی مناقصه گذار: 
خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن: 3- 32222200 5. مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت 
شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا برای راهنمایی و ثبت نام با دفتر خدمات سامانه ستاد 
به آدرس بیرجند، خیابان مطهری، سازمان صنعت و معدن، اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند 05632221220 تماس حاصل فرمایند.

مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول استاد ارجمند جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
که نشان از لیاقت ، درایت و پشتکار شما خیر بزرگوار می باشد، صمیمانه حضورتان 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال پیروزی و سربلندی روزافزون برای شما 

مسئلت می نمایم.
مدیرعامل شرکت ساختمانی همایون سازه شرق- علی همایون مهر

از یک مدیر مالی مجرب و آشنا به امور مالی پروژه ای و تولیدی 
دعوت به همکاری می گردد.                09126441280

جنـاب آقـای غالمرضـا اشرفـی
خدا را شاکریم که با عنایات خود، برگی دیگر بر افتخارات و شایستگی های

 جناب عالی افزوده شد. با کمال مسرت، انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم. ضمناً از زحمات بی شائبه و خستگی ناپذیر 

جناب آقای مهندس سنجری در زمان تصدی تقدیر و تشکر می گردد.

کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار خراسان جنوبی

حضرت حجت االسالم والمسلمین 
جناب آقای حاج سید علی عماد

رئیس محترم کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی

فقدان ابوی بزرگوارتان مرحوم حاج سید رضا عماد 
را تسلیت عرض نموده، از درگاه بلندخالق هستی بخش برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه 
الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت  می نمایم.

سید محمد حسین زینلی     
مدیرعامل شرکت کویر تایر     

جناب آقای محمد علی خاشی
مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی

فرا رسیدن روز جهانی گمرک را خدمت جناب عالی و کلیه همکاران تان در گمرک 
استان و ماهیرود تبریک عرض نموده، از خداوند متعال موفقیت و سربلندی تان را آرزومندیم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ   

جناب آقای سید محمود حسینی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
که مؤید درایت، توانمندی و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک
 عرض نموده و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ    

آگهی مزایده  عمومی شماره 10 شرکت کویرتایر
شرکت کویرتایر در نظر دارد: حدود 46 تن کامپاند برگشتی موجود در محل کارخانه )مناسب 

برای قطعه سازی ها( را از طریق مزایده به فروش رساند. 
از متقاضیان دعوت می شود پس از بازدید، پیشنهاد کتبي خود را با رعایت شرایط شرکت در 
مزایده، حداکثر تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/16 در پاکت دربسته به واحد 
تدارکات شرکت در محل کارخانه واقع در بیرجند،کیلومتر11جاده کرمان، کارخانه کویرتایر 

ارسال نمایند.          
 شرکت کنندگان در این مزایده می توانند جهت بازدید از تاریخ 96/11/08 لغایت 96/11/16 

در ایام و ساعات اداری )8 الی 16( به محل کارخانه مراجعه نمایند.
شرکت کویرتایر در رد یک یا همه پیشنهادها مختار است.               

روابط عمومی شرکت کویرتایر  

پرداخت قبوض نوسازی همزمان با مراجعه ماموران اداره پست به درب منازل صورت می پذیردجهت کسب اطالعات بیشتر به سایت
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند شهرداری بیرجند به نشانی www.birjand.ir  مراجعه فرمایید.

شناسه آگهی: ۱٣٤892
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مهلت ثبت نام کنکور تمدید شد

ایسنا- دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: به منظور پناه آوردن تسهیالت الزم برای 
آن دسته از داوطلبانی که برای ثبت نام در آزمون سراسری ۹۷ نام نویسی نکرده اند، مهلت ثبت برای شرکت در این 

آزمون تا ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه جاری تمدید شد.

سرمقاله

 عمد ابلهانه  
یا غفلت های 
غیرمدبرانه!
*هرم پور

) ادامه سرمقاله  از صفحه ۱ ( اگر از روی عمد ابلهانه نباشد 

و اگر غفلتی غیرمدبرانه هم تلقی شود، گامی به 
سوی ایجاد بسترهای دوباره نارضایتی و دور شدن 
مجدد دلهای مردم از آنهاست. تأملی در تصمیم ها، 
نیم نگاهی به اقدامات و گوشه چشمی به برخی از 
فعالیت ها، چندان امیدوار کننده نشان نمی دهد  و 
الجرم این حقیقت را به ذهن متبار می کند که 
بخشی از مسؤولین،  چنان از مردم دور شده اند 
که نه تنها مشکالت را نمی بینند بلکه خود مردم 
را هم نمی بینند. فضای عمومی جامعه در سطح 
گسترده ی  کشور، نیازمند تشکیل یک سازمان 
قوی مبارزه با مفاسد است که من پیش بینی می 
ورود  عدم  و  فعلی  شرایط  تداوم  در صورت  کنم 
متولیان اصلی و با قی ماندن بی تفاوتی ها،  از 
سوی برخی از نهادهای عالی و جایگاههای عالی 
رتبه اجرایی دستور ایجاد آن صادر شود. اما به نظر 
می رسد در سطوح پایین دستی از جمله استانها 
اقداماتی  و  وظایف  و  راهبردها  ها،  خالقیت  نیز 
می تواند در دستور کار قرار گیرد تا در میان مدت 
عالوه بر کاهش فشار بر مردم، شرایطی را برای 
مبارزه و مقابله با فساد سیستماتیک حاکم بر برخی 

از ادارات دولتی و غیردولتی فراهم نماید. 
ما در استان خراسان جنوبی همیشه در باد آماِر گل 
 و بلبلی خوابیده ایم که خبر از سالمت در همه ی
از  غافل  است؛  داده  اداریمان  های  فعالیت  ابعاد 
اینکه تراز، نظر مردم و شاخص، میزان رضایت 
آنها و ترازو، واقعیت های موجود در صحنه است، 
مصاحبه  در  مدیران  سوی  از  شده  ارائه  آمار  نه 
های سفارشی و عوام فریبانه! گزارش ها، خبرها 
وقوع  ماجراهای  برخی  و  رویدادها  و  اتفاقات  و 
می  ما  روی  پیش  را  شرایطی  استان،  در  یافته 
اجرایی  مسؤولین  و  نظارتی  متولیان  که  گذارد 
برخی  با  مقابله  برای  ورود  از  ناگزیر  را  استان 

مفاسد موجود می نماید.
به  توجه  عدم  و  سوزی  فرصت  تعلل،  هرگونه   
ما،  استانی  جامعه  روز  های  حساسیت  و  شرایط 
قطعًا  و  مردم  سوی  از  و  است  محض  خیانت 
اقتصادی فساد  ارتباطات  بود.  نابخشودنی خواهد 
انگیز، سوء استفاده از قوانین، دور زدن قانون، البی 
های متعدد با مسؤولین، رشوه، اختالس در ابعاد 
گوناگون و رانت خواری های کوچک و بزرگ در 
این استان هم وجود دارد . . . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

) ادامه سرمقاله ( که یا کشف نشده و یا در حال بررسی 

و کشف است و قطعاً بخش مهمی از نارضایتی های 
مردمی را عدم توجه متولیان نظارتی برای برخورد با 
همین مفاسد تشکیل می دهد. علی االساس ما با 
شرایط بسیار حساسی روبرو هستیم. تا آنجا که من 
مجدداً تأکید می کنم عدم توجه به مفاسد و عدم 
مبارزه با آن، اگر عمدی برای به مسلخ بردن انقالب 
و دستاوردهایش نباشد، حتماً  و قطعاً غفلتی ابلهانه و 

غیر مدبرانه و خودخواهانه خواهد بود.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(

 
 زنگنه: به مردم اطمینان می دهم یک 

سنت از پول نفت گم نشد ه 

زنگنه وزیر نفت با اشاره به دو ایراد گزارش دیوان 
سهم  دالر  میلیون  واریز ۱۲8  عدم  که  محاسبات 
صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی و  
عدم واریز ۱0۴8 میلیون دالر سهم صندوق توسعه ملی 
از صادرات فرآورده های نفتی است، گفت:» از میانه سال 
۹٥ ما پولی بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل 
شکایتی که ترکیه کرده بود و باید ما مبالغی را واریز می 
کردیم، بخشی از پولی که به صندوق باید واریز می شد، 
به دلیل عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد.«وی در 
بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم واریز 
وجوه ۷ میلیون بشکه نفت گفت:» به مردم اطمینان 
می دهم که حتی یک سنت از درامد فروش نفت 
هم گم نشده و ما همه پول را به خزانه ریخته ایم. 
همه وجوه به حساب بانک مرکزی واریز می شود.« 

حجم فروشی برخی اپراتورهای 
اینترنتی در بی خبری کاربران!

ایسنا- با اجرایی شدن تعرفه های جدید اینترنت ثابت 
از دهم آذرماه، ارائه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت 
ثابت از طریق فناوری های سیمی )ADSL( و فیبر، 
ملزم به تنظیم جداول تعرفه ای جدید برمبنای سرعت 
اتصال و به صورت غیرحجمی و با درنظر گرفتن سقف 
مصرف منصفانه، شدند.با وجود این و در حالی که در 
ارتباطات  مقررات  تنظیم  کمیسیون  جدید  مصوبه 
برای تعرفه های جدید اینترنت، اپراتورهای ارتباطی 
از فروش بسته های قدیمی منع شده و تمامی آنها 
کاربران،  قرارداد  رسیدن  پایان  به  با  موظف شدند 
سرویس جدید را به آنها ارائه دهند، برخی از اپراتورها 
در بی خبری کاربران و به مناسبت های مختلف به 

آنها هدیه اینترنت حجمی می دهند!

دالیل مخالفت بی سابقه مجلس با کلیات بودجه 97

سیف: »دالر« باز هم ارزان تر می شود

خصوص  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو  تسنیم- 
صحن  در  بودجه  الیحه  کلیات  سابقه  بی  رد  دالیل 

با  دولت  برخورد  به  نمایندگان  واکنش  گفت:  مجلس 
 30 حذف  از  نگرانی  و  محاسبات  دیوان  تفریغ  گزارش 
بودجه  الیحه  کلیات  رد  به  منجر  بگیر  یارانه  میلیون 
بیان  با  الهوتی،  شد.مهرداد  تاریخ  در  بار  اولین  برای 
در  بودجه  کلیات الیحه  رد  اصلی  دالیل  از  یکی  اینکه 
صحن علنی مجلس به بازخورد منفی موضع دولت در 
به  گفت:  میگشت  باز   ۹٥ بودجه  تفریغ  گزارش  مورد 
قانونی خود عمل  به وظیفه  دیوان محاسبات  هر حال 
تفریغ  گزارش  خصوص  در  دولت  موضع  و  بود  کرده 

کلیات  رد  نهایت  در  و  نمایدگان  منفی  واکنش  باعث 
دیگر  دالیل  از  یکی  کرد،  تاکید  شد.وی  بودجه  الیحه 
رد کلیات الیحه نگرانی نمایندگان مجلس در خصوص 
به  است.  بوده  بگیر  یارانه  میلیون   30 از  بیش  حذف 
هر حال ساز و کار حذف یارانه بگیران مشخص نشده 
داشته  کشور  برای  منفی  تبعات  می تواند  موضع  این  و 
نگرانی  به  اشاره  با  بودجه  تلفیق  کمیسیون  باشد.عضو 
جایگزین  بودجه  تامین  محل  خصوص  در  نمایندگان 
بعد  گفت:  عمرانی  بودجه  محل  از  دولت  اشتغال  طرح 

و  انرژی  حاملهای  قیمت  افزایش  با  نمایندگان  آنکه  از 
مخالفت  دولت  نظر  مد  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۷ درآمد 
کردند کمیسیون تلفیق مصوب کرد که از محل بودجه 
شود.  تامین  درآمد  این  از  بخشی  عمرانی  فنی  های 
بودجه  که  آمد  وجود  به  نگرانی  یک  اساس  همین  بر 
عمرانی محدود کشور صرف محل مصرف دیگر تحت 
برای  نمایندگان  دلیل  همین  به  شود.  اشتغال  عنوان 
الیحه  کلیات  رد  با  گرفتند  تصمیم  تاریخ  در  بار  اولین 
بار دیگر این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شود.

مهر-رئیس کل بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ ارز تا حدود 
ا... سیف در جمع  یافت.ولی  ادامه خواهد  بازار  در  زیادی 
خبرنگاران اظهار کرد: هنوز زمان یکسان سازی نرخ ارز فرا 
نرسیده اما فهرست دریافت کنندگان ارز مبادالتی همچنان 
درحال کاهش است.وی درباره میزان حباب نرخ ارز با توجه 
به روند کاهشی که در بازار آغاز شده است، گفت: بازار ارز 
در حال طی کردن شرایط خاص خود است و طبیعی است 
که بانک مرکزی طبیعتا نظارت بر این روند دارد؛ البته به 
ماه گذشته  دو  تا  در یک  التهاب  نظر می رسد که یک 

در این بازار رخ داد که اکنون، در حال تعدیل شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تا حدود زیادی کاهش نرخ 
ارز در بازار ادامه خواهد یافت، البته این کاهش در حد رقم 
و اعدادی خواهد بود که حبابی در آن وجود نداشته باشد.

وی اضافه کرد: البته برای کاهش نرخ ارز در بازار نمی توان 
رقم خاصی را اعالم کرد.

برنامه بانک مرکزی برای ارز مبادله ای
 سیف در این باره که با توجه به رانتی که تفاوت ارز مبادله ای

در  تغییری  آیا  است،  کرده  ایجاد  ای  عده  برای  آزاد  با 
خواهد  صورت  ای  مبادله  ارز  کنندگان  دریافت  فهرست 
پذیرفت، گفت: در مورد ارز مبادله ای، قرار ما بر یکسان 
سازی نرخ ارز است و این کار حتما عملیاتی خواهد شد، 
اما با توجه به شرایط ما در رابطه با ارتباطات بانکی بین 
المللی که در وضعیت کامل نیست و هنوز کمبودهایی 
داریم،  کشورها  برخی  در  بانکی  ارتباطات  با  رابطه  در 
بنابراین احتمال می دهیم که اجرای یکسان سازی نرخ 

ارز با ریسک هایی همراه باشد.

آخرین وضعیت معافیت
 سربازی فرزندان ایثارگران

باشگاه خبرنگاران- رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای 
مسلح آخرین وضعیت معافیت سربازی فرزندان ایثارگران را تشریح کرد.
سردار موسی کمالی گفت: مطابق توافقی که با مجلس داشتیم مقرر شد 
 در یک برنامه ٥ ساله هر سال ۲0 هزار نفر از مزایای ایثارگری بهره مند

شوند.سردار کمالی افزود: در ثبت نامی که تا ۱0 دی ماه انجام شد، ۲۱۲ 
هزار نفر با سابقه باالی ۲۴ ماه ایثارگری نام نویسی کردند اما تنها ۲0 
هزار نفر آنها معاف می شوند.وی با بیان اینکه ۱۲۷ هزار نفر از کسانی 
که ثبت نام کرده اند یا مشمول هستند یا سرباز گفت: در بررسی هایی 
تنها شامل  فعلی  روند  با  معافیت  دادیم مشخص شد که  انجام  که 

کسانی می شود که ۲8 یا ۲۹ ماه به باال ایثارگری دارند.

 فرآیند تعیین قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی در حال انجام است

ایرنا- با توجه به پیشنهادات دریافتی از وزارت جهادکشاورزی درخصوص 
کمیسیون  در  کشاورزی،موضوع  محصوالت  تضمینی  خرید  قیمت 
تخصصی شورای اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است.کلیات آن در جلسه 
چهارم دی ماه ۱3۹6 شورای اقتصاد تایید شده و مقرر است پس از اخذ 
نظر نهایی وزیر جهادکشاورزی« نسبت به ابالغ مصوبه مذکور اقدام شود.

در این راستا پیگیری الزم برای تعیین تکلیف موضوع و برگزاری جلسه ای 
باقر نوبخت« رئیس سازمان و »محمود حجتی« وزیرجهاد  با »محمد 
کشاورزی در حال انجام است.رویکرد دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی، جبران هزینه های تولید و پرداخت سود متعارف در 

راستای حمایت از کشاورزان بوده است.

زمان بررسی مجدد کلیات بودجه 97 اعالم شد

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی بعد از مخالفت مجلس با 
کلیات الیحه بودجه ۹۷، گفت: با توجه به مخالفت نمایندگان، الیحه بودجه 
۹۷ مجددا به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت 
برای انجام اصالحات وقت دارد و مجددا الیحه را با اصالحات انجام شده 
به مجلس برمی گرداند با این نکته که این کار تنها برای یک بار صورت 
می گیرد.وی از کمیسیون تلفیق خواستار شد که انتقادات نمایندگان را مورد 
توجه قرار داده و پیشنهادات آنها را لحاظ کرده و اصالحات را انجام دهد.وی 
افزود: از آنجا که مهلت ۷۲ ساعته کمیسیون تلفیق سه شنبه بعدازظهر به 
اتمام می رسد و تا زمان ارائه نظرات مکتوب و قرار دادن الیحه بودجه بر روی 
سایت زمان الزم است تا اداره قوانین نظرش را بدهد، ما کار بررسی بودجه را 

از روز شنبه هفته آینده شروع خواهیم کرد.

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان 
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 نهبندان پیرو آگهی های نوبتی منتشره شماره 3986 - 1396/11/1 
مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های ذیل : قطعه مفروزه پالک 
یک اصلی شهر نهبندان 2213 فرعی موقوفه مسجد قائم به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه نهبندان ششدانگ یک باب 

مسجد .قطعه مفروزه مزرعه خالق آباد پالک 5- اصلی 477 فرعی آقای علی غازی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در تاریخ 1396/12/8 
ساعت اداری.مستثنیات مرتع تگ نه پالک 736 - اصلی 1215- اصلی آقای حسین مالدار زاد ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی.مستثنیات 
مرتع اکبرآباد پالک 792- اصلی  1200- اصلی آقای علی قاسمی نیا ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار در تاریخ  1396/12/09ساعت 
اداری. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به 
حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 96/11/9        حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نهبندان

آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش های تابعه شهرستان سربیشه 
 حوزه ثبتی سربیشه - سال یکهزار و سیصد و نود و شش شمسی

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه دوم 1396 منتشره به شماره 3471-96/8/11 در روزنامه خراسان امروز و پیرو آگهی تحدید 
حدود اختصاصی شماره 733- 96/10/3 مندرج در روزنامه شماره 3963 - 96/10/4 آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت 
تحدید حدود شماره ذیل: * بخش 2 سربیشه: ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 2280 فرعی از 1156- اصلی واقع در مزرعه 
مود بخش 2 سربیشه مورد تقاضای آقای ابراهیم مودی فرزند علی در روز دوشنبه 1396/12/6 ساعت 8 صبح مندرج در این آگهی انجام می 
شود. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد 
شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به 
اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را طبق مقررات ادامه می دهد.
 تاریخ انتشار: 1396/11/09      محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

 

ارسال رایگان ویژه مشترکین ) پیک ها مجهز به دستگاه کارت خوان می باشند(
7500تومانچلو پاچین   5300 توماناستامبولی با گوشت

 12000تومانچلوکباب سناتوری  5800 تومانچلوخورشت قیمه   
 14000تومانچلوکباب برگ      6000 تومانچلوخورشت سبزی

  13000تومانچلوکباب بختیاری    7000 تومانزرشک پلو با مرغ             
 16500تومانچلوکباب سلطانی  7000 تومانچلو کباب کوبیده 
 13000تومانمرغ بریان کامل   7500 تومانچلوجوجه کباب  

غـذای آماده و شـله مشهدی یـاس )پاسداران(:

کیفیت باال به همراه قیمت پایین، راز ماندگاری ماست
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همـراه: 09155610366   
بـا مدیریـت رمضــانی

شلــه مشهــدی یــاس
 هرهفته جمعه ها: ساعت توزیع 6:30 صبح به بعد
 هرهفته دوشنبه ها: ساعـت تـوزیع 18:30 به بعد
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قابل توجه ادارات ،سازمان ها ، نهادها وهم استانی های گرامی
دفترخبرگزاری تسنیم و سرپرستی روزنامه های جام جم، همشهری، دنیاي اقتصاد و قدس در استان 

خراسان جنوبی به نشانی جدید واقع در بیرجند: خیابان آیت ا... غفاری- حدفاصل غفاری ۲۵و۲7 نرسیده 

به اداره استاندارد- پالک۱۱ طبقه اول انتقال یافت.  تلفن:۳۲۲۳۴۴۱۱،۳۲۲۳۵۴۵۴ ، ۳۲۳۴۲۰۱۴

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

 مولتی کالر و ...
رنگ کناف، رنگ های طرح دار 

جدید، کاغذ دیواری

۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئینات داخلی ساختمان

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
آدرس: خیابان شهید رجایی  

نبش رجایی ۱۵ 
۰۹۱۵۵6۱۴88۰ 

تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوارپوش، کاغذ دیواری، رنگ آمیزی، بازسازی منازل 

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 2۹       ۰۹۱۵۵6۱۰۱۱۱

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس ۱ و 3 - پالک ۱۱2- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32۴3۹۵۴2 ۰۵6- ۰۹۱۵۵6۱۰262- فاطمی

قابل توجه: چنانچه به هر دلیلی اطالعات ذخیره شده شما در هارد، رم
 USB، دوربین  دیجیتال و گوشی موبایل از بین  رفت  یا پاک شد ما آن را برای شما بازیابی می کنیم.

PC3000 با جدیدترین دستگاه روز دنیا

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 2۰ میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 9 بهمن 1396* شماره 3993

زیرسازی و آسفالت 28 هزار متر مربع از معابر شهر اسفدن
صدا و سیما- 28 هزار متر مربع از معابر خاکی شهر اسفدن زیرسازی و آسفالت شد. شهردار اسفدن گفت: با هدف بهبود و 
تسهیل در عبور و مرور ساکنان شهرکهای انقالب، ابوذر و رضویه، زیرسازی و آسفالت 16 خیابان انجام شد. اسداللهی گفت: برای 
زیرسازی و آسفالت این خیابانها 240 میلیون تومان از محل اعتبارات قانون بودجه و اعتبارات داخلی شهرداری هزینه شده است.

سالم، خواهشا اینقدر توروزنامه ها مسؤوالن چاپ 
افتتاح می شود، لطفا  نکنند که تعداد چند پروژه 
بررسی کنند و بگویند که چند تا پروژه و یا شرکت 
و کارخانه درحال تعطیل شدن هست و یا از چند 
اونوقت می  وقت خوابیده و کسی پیگیر نیست؟ 
گویند چند نفر میرن سرکار؟ از اینا که اخراج شدن 
و یا بیکار شدن که هیچ، لطفا اینقدر ملت را مورد 
مضحکه و تمسخر قرار ندهید، لطفا برگردید به 

عقب، باتشکر از روز نامه خوبتان.
915...927
با سالم ، لطفا پیگیری نمایید از مسئول خدمات 
شهری  و جناب شهرداری از سایت اداری قسمت 
مسکن یک بازدید داشته باشند ، بارها پیام دادیم یک 
نفر به داد نظافت این منطقه برسد که آشغال های تو 
معابر دقیقا مثل برگهای پاییزی از این سو وآن سو 
میروند و هر وقت که مردم این منطقه شاکی شدند 
مسئول محترم گفتند چون محوطه خصوصی هست 
ما نمی توانیم کاری بکنیم در صورتی که رفتگران 
زحمتکش تا دور سایت می آیند و نظافت می کنند 
بعد از یک ساعت تمام اشغال ها با یک باد مالیم 
در تمام نقاطی که تمیز کردند پراکنده شده و این 
کار یعنی بیهوده کاری خواهشمندیم پیگیری نمایید 
ما اهالی این منطقه هم معابر تمیز می خوایم نمی 
دانم کی رتبه تمیزی شهر رو به بیرجند داده احتماال 

آدرس منطقه سایت اداری رو  یاد نداشته!
915...729
سالم آواجان می خواستم از اداره آب و فاضالب 
به خاطر فاضالب مهرشهر مخصوصا محله 9دی 
کمال تشکر را کنم و همچنین ازشهرداری محترم 
9دی  های  کوچه  آسفالت  بخاطر  کش  وزحمت 
قدردانی می کنم. ان شاا... همیشه سالمت باشین.
915...749
اهالی  ما  بیرجند  با سالم خدمت شهردار محترم 
خیابان الله مهرشهر شب ها از سر و صدای سگ 
های ولگرد که به صورت گروهی بوده و تاصبح 

آنجا هستند آسایش نداریم لطفا فکری بکنید.
915...941

با عرض سالم آوا، چرا نمیاین از انتهای اردیبهشت 
10که چند خانوار بی گازن وهیچ ارگانی به فکر 
آن ها نیست یک گزارش تهیه کنید؟ هم وطنان 
با  غفاری  خیابان  کنار  ببینند  رو  ما  زندگی  وضع 
چه وضعی زندگی می کنیم نه آسفالتی نه سطل 
کنار  همچنان  ولی  دیگر،  امکانات  نه  و  آاشغالی 
اگه مسئول  واقعا  بچه هایمان سرما می خوریم. 

باوجدانی هست کمکمان کنه خدا خیرتان دهد.
915...259

مسئوالن  سایر  و  محبوب  استاندار  آقای  جناب 
محترم سالم. قدیما که در جامعه عدالت بود 6سال 
یا12سال مردم درس می خواندند بالفاصله سرکار 
می رفتند بعداز 30سال بازنشست می شدند مجدد 
بازنشسته سرکار نمی رفت چون حق الناس ضایع 
نشود، برعکس حاال...از آسمان هم باران می آمد 
جوانان  حال  رفاه  جهت  لطفا  پس  فسادو...نبود 
بیکارعزیزمان بخشنامه عدم به کارگیری  مجدد 
بازنشتگان راکه در استان های دیگر عملی می شود 
را اجرا تا عده ای ازجوانان  سر کار بروند ناگفته نماند 
که این حقوق حرام است و صرف و خرج ...خواهد 
به  را می خوانند و  پیامک  این  از کسانی که  شد 
مسؤالن محترم و جناب استاندار نزدیکند عاجزانه 
خواهشمندم  به استحضار ایشان برسانند تا شاید 

دادخواهی و باران ببارد هر چند خیس نشویم.
902....146
نهایت  کاری  خانم  شما  همکار  از  عزیز  آوای 
تشکر را دارم قلم ایشان واقعا زیباست، ولی یک 
انتقاد از آقای خامسان دارم، آخر بزرگوار شما که 
دیدید، چطوری  اخیر  زلزله  را هنگام  وضع شهر 
بی  که  وقتی  بزنیم  فریاد  را  خوب  های  ویژگی 
نظمی تمام شهر را گرفته بود و هنوز هم معلوم 
نیست اگر زلزله ای با تلفات بیاید چه خواهد شد؟
ارسالی به تلگرام آوا
آوا باید همه این مسئوالنی که ادعای توجه به مرز 
دارند ولی یک بار هم به این مناطق نیامدند یا اگر 
آمدند با چند تا کلمه دل خوش  کنک خواستند 
مردم مرز را آرام کنند اعدام کرد! هر چند ورود مواد 
مخدر به داخل کشور به نفع عده ای هست که در 
کشور از آن سود می برند و شاید این بی توجهی 
هم در راستای همان باشد ولی از خدا می خواهم 
روزی فرزند همان آدم ها غرق در مواد مخدر و 
را که  تا شاید حال جوانان مرزنشین  اعتیاد شود 
تالش می کنند، جلوی قاچاق چی ها را می گیرند 
بفهمند.من نیز امیدوارم این حرف ها تکانی در آنها 
به وجود آورد بلکه اندکی به خود بیایند و از نزدیک 

با اینگونه موارد دست و پنجه نرم کنند.
ارسالی به تلگرام آوا

ایمان کاربر- اولین بانک شاهنشاهی ایران 
در سال 1267 هجری شمسی برابر  با1889 
رویتر موسس  بارون جولیوس  توسط  میالدی 
اجازه  وی  شد  تاسیس  رویتر  خبرگزاری  
از  سال  شصت  مدت  به  را  شاهنشاهی  بانک 
از همه حق  تر  و مهم  ناصرالدین شاه گرفت 
انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر  داده شد 
.این بانک معاف از مالیات بود که  فقط سالیانه 
شش درصد ازسود خالص بانک  یعنی حداکثر 
می  تعلق  ایران  دولت  به  تومان  هزار  سیزده 
گرفت بانک شاهی برای افتتاح شعبه مرکزی 
خود  در تهران عمارت شرق میدان توپخانه را 
که بانک جدید شرق در آن مستقربود خریداری 
کرد این عمارت عظیم بعدها به بانک بازرگانی 
امام  میدان  شعبه  اکنون  هم  که  شد  فروخته 

خمینی بانک تجارت می باشد.

هدف از ایجاد بانک
در ابتدا چه بود؟

و  تجهیز  ها   بانک  ایجاد  از  هدف  ابتدا   در 
و  خرید  اعتباری،  عملیات   ، اعتبارات  توزیع  
ارز،نقل وانتقال وجوه ،وصول مطالبات  فروش 
اسنادیء و26مورد دیگر  بود که از وظایف مهم 
بانک ها می باشد اما به راستی به کدام یک از 
این اهداف  در سیستم بانکداری فعلی  توجه و 

جامعه عمل پوشانده شده است.

این بانکداری اسالمی نیست

 این روزها وقتی به بانکی یا هر موسسه مالی 
برای  کنید  می  مراجعه  استان  در  اعتباری  و 
طومار،  با  بانکی  تسهیالت  حداقل  گرفتن 
رو  به  رو  ای  ساخته  خود  وضوابط   قوانین 
می شوید، که هیچگونه منبع درستی ندارد و 
به  توجه  با  که  است  شده  بسته  ای  سلیقه  یا 
سیاست های رییس بانک یا مدیر شعبه اعمال 
اصلی  وبخشنامه  ومقررات  قوانین  و  شود  می 
بانک مرکزی اجرا نمی شود واگر قانونی وضع 
یا  ای  بخشنامه  مرکزی  بانک  حتما  که  شده 
در  ها  بانک  شعب  تمام  که  دارد  ای  مصوبه 
از  استفاده  به  ملزم  باید  را  خود  کشور  سراسر 
آن ودر چهار چوب آن حرکت کنند وخدمات 
بدهند ولیکن امروزه  گویا  حداقل هایی  که 
درسایر استان ها نیز هست در این شهر واستان 
انگار جایگاهی ندارد، به اعتقاد غالب شهروندان 
نیست.  اسالمی  فعلی  بانکداری  سیستم 
ها  اقتصادان  از  امروزه  متاسفانه  که  سیستمی 
بزرگ  کنندگان  وتولید  گران  تا صنعت  گرفته 
وهرکسی که به نوعی درمسایل  اقتصاد وبازار 

کاردخالت دارد، به آن معترض است.
 همه ی ما بارها از رسانه های شنیده ایم که 
اعالم  واضح  به طور  نیز   تقلید  ومراجع  علماء 
کرده اند که بانک های ما مشکل دارد وبا آن 
تعریفی که در بانکداری اسالمی شده است هم 
خوانی ندارد. مردم می گویند گردانندگان بانکها  
اند.  بازکرده  خانه  تجارت  یک  خودشان  برای 
همین انتقادات  ما را بر این داشت تا  به میان 
آنها برویم ونظراتشان  را در مورد عملکرد بانک 

ها در استان جویا شویم.

اگر فرزند فالن رییس ومدیربودم 
بازهم چنین برخوردی بامن می شد؟

وقتی با حسین صحبت می کنم می گوید: بعد 

از این که خدمت سربازیم تمام شد به مشهد 
در  ای  حرفه  و  فنی  در  ماه   6 مدت  و  رفتم 
وپنجره سازی را یاد گرفتم  می گوید: اما ای 
کاش هرگز به بیرجند نیامده بودم  نزدیک به 
چهار ماه هست که برای گرفتن 15میلیون وام 
شوم  می  کاری  پاس  بانک   های  باجه  بین 
می گویند: باید سه ضامن کارمند رسمی دولت 
تا آن وقت  بیاوری و 20میلیون سفته بدهی  

بیاید  کارشناس  و  کنم  اندازی  راه  را  کارگاه 
از  بعد  بگیرد،  عکس  و  کند  رابررسی  مکان 
آن این مبلغ را به من بدهند. حسین در حالی 
 که  اشک در چشمش حلقه زده است ، ادامه 
کجا  از  کارمند   ، روستایی  بچه  من  دهد:  می 
ومی  داشتم  مالی  شرایط  اگر  من  بیاورم؟ 
نداشت   دلیل  کنم  اندازی  راه  کارگاه  توانستم 
تورابخدا  گوید  می  ،حسین  بروم   وام  دنبال  
قسم این حرف من را به گوش آقایان برسانید 
افراد شبیه من که باید برای حداقل ها زندگی  
آنجا  در  و  بروند  دیگر  شهرهای  یا  تهران  به 
که  اند  کرده  گناهی  چه  کنند  کارگری  هم  

برای راه اندازی یک کارگاه ساده باید این همه 
فرزند  اگر من هم  پرسد،  بکشند می  مصیبت 
فالن مدیرو یا پدرم رییس فالن نهاد  می بود 
هم   باز  آیا  داشت،  بانک  بارییس  رفاقتی   یا  

چنین برخوردی با من می شد؟

خانه ام را فروختم
تا بدهی هایم را بدهم

ساعت یک بعد از ظهراست که وارد کارگاهی 
دوربین  به  نگاهی  وقتی  جوان  مرد  شوم  می 
ودفتر یاداشت من می اندازد می گوید: شما هم 
آمده اید دوباره زخم ما را تازه کنید وبروید؟ مدیر 
کارگاه جوانی است که فارغ التحصیل مهندسی 
مکانیک از یکی از بهترین دانشگاه های کشور 
است  می گوید: از کدام مشکل برایتان بگویم 
از نبود بازار واقتصاد نا به سامان و  یا از حقوق  
از  یا  و  کارگاه  بچه های  افتاده ی  4ماه عقب 
 وضعیتی که  بانک های برایم درست کرده اند.

امیر عباس ادامه می دهد: محصوالتی که تولید 
کرده ایم ،به دلیل رکود ونبود بازار فروش روی 

دستمان مانده و از چک هایی که داده ایم  تنها 
این  از  و  کنیم  پاس  را  اندکی  تعداد  توانستیم 
تا جایی که    ، بود که مشکالت شروع شد  جا 
کارگران  تا حداقل حقوق  فروختم  را   ام  خانه 
این  به  ادامه می گوید:  در  او  پرداخت کنم.  را 
فکر افتادم که از بانک وام بگیرم تاحداقل بدهی 
دارایی   تمام  باید  را بدهم ولی متاسفانه   هایم 
را بدهم  و 40میلیون تومان به عنوان ضمانت 

در اختیار آقایان بگذارم و دو برابر مبلغ وام باید  
پروانه کسب و سند ملکی اعتبار داشته باشد و 
تازه ان وقت وام های با بهره باال که کمر تولید 

و تولید کننده را می شکند. 
ساعت  یک  روز  کافیست  :فقط  گوید  می  او 
ببینید  فقط  بزنید  دور  صنعتی  شهرک  در  
به  تولیدی  واحد  چند  گذشته  سال  دوسه  در 
انبوهی  ،با  اند  تعطیلی صددرصد کشیده شده 
وحقوقی  حقیقی  اشخاص  به  ها  بدهکاری  از 
که اخم به ابرو متولیان اقتصادی این شهر هم  
نانوایی وگوشت  از  نمی افتد چرا که نان آنها 

آنها از قصابی می آید.

ای کاش پایم می شکست
و به بانک نمی رفتم

ساعات پایانی شب است ، سروصدای داخل یک 
 مغازه نظرم را به خود جلب می کند آقا رضا  50 ساله    
می گوید : هرشب  می آید در مغازه و برای اجاره 
عقب افتاده  اینطور سرو صدا  می کند  آرامتر 
که می شود از او در مورد  شغل و درآمدش می 
پرسم ،می گوید: قبال کارگر ساختمان بودم و 

به دلیل بیماری کلیوی نتوانستم ،ادامه دهم و 
حاالحدود دوسال است از روی ناچاری به سمت 
این کار امدم. وقتی خواستم این کار را شروع 
کنم سرمایه ای نداشتم و مجبور شدم وام بگیرم 
و هرچه بانک وموسسه مالی درشهر بود را زیر 
پا گذاشتم ،آن هم برای گرفتن12میلیون تومان.

برای 185هزارتومان آبرو
و اعتبارم را زیر سوال بردند

بیار،  پول  گفتند  می  رفتم  می  که  هربانکی 
وام  بعد  و  بماند  ماه  شش  تا  سه  از   بگذار 
می دادند البته وام با بهره 24 درصد هم بدون 

نوبت می دادند ومن هم که در آن موقع  وضع 
خوبی نداشتم تصمیم گرفتم وام با بهره باال را 
بگیرم. بعد از بیست روز  این در و آن در زدن 
باالخره  وام  را گرفتم، که ای کاش آنروز پایم 
شکسته بود و هیچ موقع  از پله های بانک باال 
نمی رفتم . آقا رضا ادامه می دهد: همان ابتدا 
مالیات سالیانه وهزار چیز دیگر از مبلغ وام کم 
برای  که  سودی  نرخ  این  بر  عالوه  و  کردند 
ما اعمال کردند با آن چیزی که خود کارمند 
بانک گفته بود ، زمین تا آسمان فرق می کند.

با کمی تامل می گوید: بخدا خسته شدم یک 
را  قسط  روز  سه  و  بود  خراب  خیلی  بازار  ماه 
دیر تر واریز کردم، بدون اینکه به من و یا با 
را  ضامنم  حساب  جلوی  بدهند  اطالع  ضامن 
بسته اند ،برای 185هزار تومان آبرو و اعتباری 
را برده اند ،در صورتی که من اشخاصی را می 
شناسم،  که در مدت 5ماه بار دوم است که از 
هست؟ادامه  وضعی  چه  این  گیرد.  می  بانک 
می دهد: 21هرماه سرسید قسط من است یک 
ماه می خواستم دخترم را مشهد دکتر ببرم که 
رفتم 19واریز کردم که بعد از دورروز پیامک از 
بانک برام امد که بدلیل تاخیر در واریز قسط 
دیر کرد به حساب شما منظور گردید که بعد از 
مراجعه به بانک گفتند پول به حساب بانک دیر 
آمده وبه ما ارتباطی نداره شما کی واریز کردید.

قوانین بانک های این شهر
در ناکجاآباد هم وجود ندارد!

ادامه می دهد: یک جمله به تو بگوییم قوانینی 
این شهر هست را شما  بانکی  که در سیستم 
نفر  یک  بینید!!! چطور  نمی  هم  آباد  درناکجا 
با تلفن و از طریق یک آبدارچی که در بانک 
پایین می  با درصد سود  دارد وام های کالن 
آن  نوع  وهم  من  مثل  نفر  یک  ولی  گیرد 
حلقه  باید  بانک  وام  حساب  تسویه  برای  من 
دست همسرش را بفروشد تا حداقل آبرویش 
تبعیض؟  چرا  هست  قانونی  اگر  بشود  حفظ 
گیرند؟  می  ربا  علنا  چرا  اسالمی  مملکت  اگر 
اختالس  چرا  هست  اسالمی  بانکداری   اگر 
می شود من دیگر هیچ حرفی ندارم به وا... با 
این شرایط هیچ انگیزه ای برای زندگی ندارم.

حرف پایانی با مدیران بانکی 

گم  های  وگره  مشکالت  از  بخشی  تنها  اینها 
مدیران  دست  در  آن  حل  که  است  ای  شده 
 می باشد که البته قابل حل وفصل نیز هست ، 
گیر  وپا  دست  که  ها  قانون  بعضی  که  چرا 
بانکی وضع  مدیران  توسط  همین  گویا  است 
ندارد   کشور  در  معتبری  سند  گونه  وهیچ  شده 
این  مشکالت  از  ای   گره  خواهیم  می  اگر 
کنیم  باز  جوان  وکارآفرینان  جوانان   و  مردم 
رجوع  ارباب  با  بانکی  سیستم  تعامالت  باید 
از سر  را هم  وپا گیر  بهتر شود وقوانین دست 
بانک ها به رسالت اصلی  آیا  بردارند اصال  راه 
خود تا به حال فکر کرده اند  یکی از 24مورد 
مورد از وظایف اصلی بانک ها در خصوص دادن 
خدمات به مردم اصل دادن تسهیالت سالم در 
چهار چوب وقوانین بخشنامه بانک مرکزی هر 
کشور می باشد که با توجه به گزارش ارایه شده 
حداقل  جایگاهی  گونه  هیچ  مردم  نظرهای  و 
در این شهر ندارد و به قول بیرجندی ها گویا 
دارد!« سوا  ملک  جوز  درخت  حکم  »بیرجند 

)Ava.news32@gmail.com(

قوانین ناکجا آباد در بانک های بیرجند

*  بارها از رسانه های دیده وشنیده ایم که علماء ومراجع تقلید نیز  به طور واضح اعالم کرده اند که بانک های ما مشکل دارد وبا آن تعریف که درعنوان بانکداری 
اسالمی شده است هم خوانی ندارد. * وقتی به بانک ها یا هر موسسه اعتباری در استان مراجعه می کنید طوماری از قوانین وضوابط خودساخته ای رو به رو می 
شوید که هیچگونه منبع درستی ندارد ویا توسط مدیران بانکی شهر سلیقه ای بسته شد. * قوانین بانکها در این شهر در ناکجا آبادهم وجود ندارد. * تمام مشکالت 
اقتصادی که گریبان گیر صنعت گران استان شده است در پی بسی نامهربانی های بانک های عامل وموسسات اعتباری با آنها بوده است. *  هنوز در این شهر بانکها 
به وظیفه اولیه خودشان که تجهیز وتوزیع اعتبارات برای حل مشکالت قشر اسیب پذیر جامعه می باشد آشنا نیستند. *  بیش از نیمی از افراد بیکار این شهر فارغ 
التحصیالن دانشگاهی می باشند که نمونه آنها حسین فارغ التحصیل ادبیات میباشد. * وقتی باشرایط سخت بانک جهت گرفتن تسهیالت مواجه شدم مجبورشدم 
منزل مسکونی خودم رابفروشم تا حداقل حقوق همکاران خودم را بدهم. * وقتی خواستم این کار را شروع کنم هیچ سرمایه ای نداشتم و مجبور شدم وام بگیرم و 
هرچه بانک وموسسه مالی درشهر بود را زیر پا گذاشتم ،آن هم برای گرفتن   12میلیون تومان. * همان ابتدا مالیات سالیانه وهزار چیز دیگر از مبلغ وام کم کردند و 

عالوه بر این نرخ سودی که برای ما اعمال کردند با آن چیزی که خود کارمند بانک گفته بود ، زمین تا آسمان فرق می کند. 

چکیده گزارش

اینترنت عکس: 

بانک یا تجارت خانه

مسدود شدن حساب ضامن به دلیل سه روز تاخیر در پرداخت قسط  



سالروز نیاز به استراحت! 

تلفنی  مکالمات  عسکری-  شادی 
اعلی حضرت با ِهنری کیسینجر دم رفتن!! 
۲۶دی ماه ۱۳۵۷: -سالم جناب کیسینجر  
عزیز! خواستم دم ِ رفتن هماهنگ باشیم! 
همونطور که گفتی بودی از سه روز پیش 
همه جا گفتم پانکراسم رگ به رگ شده 
کردی!  خوب  پَه!  پَه  +سالم  خسته ام!  و 
باور کردن؟ -بله بله! از دیروز هم عمدا 
دست به قلوه و کج راه میرم تا برنامه  رفتن 
حواست  شما  فقط  بدم!  جلوه  طبیعی  ِر 
هست دیگه؟ خونه و ماشیِن ِر اونجا اوکی 
کردی؟! +آفرین! خوب پیش رفتی! فعال 
دادم یه اتاق دلباز تو کاج پادشاهی مصر 
شدی  که  جاگیر  کردن!!  آماده  واست 
تک بزن! -مرسی که حواست به روحیه  
ملوکانه ی ما هست!! به امیددیدار تا فردا!

بهمن ماه۱۳۵۷: -سالم کیسینجرجان! ای 
بابا شما کجا موندید؟ قرار بود همدیگر 
دیگه!  که!+سالم…نشد  کنیم  زیارت  ِر 
-اون هواپیمایی هم که ما ِر تا اینجا رساند 
خیلی کوچیک بود! نزدیک بود چمدان 
جواهرات فرح ِر به خودش ترجیح بدم! 
خوب شد یکی از خدمه   پرواز را پرت 
کردیم بیرون چمدان جا شد وگرنه بدون 
فرح اینجا سخت می گذشت! خب حاال 
هماهنگی ها ِر کی انجام میدی که من 
اونجا پیش شما؟! +آفرین! حقا که  بیام 
پادشاه با درایتی هستی! منم چک کردم! 
نگران  کلک!  نذاشتی  جا  پولی  هیچ 
نباش، چند روز دیگه خبرت می کنم. تو 

فعال اونجا خوش بگذرون! تا بعد!
درود!  کیسی جان  اردیبهشت۱۳۵۸: 
دست مان به کرواتت! از مصر و مراکش 
ما ِر انداختند بیرون! هر چه به این در و آن 
در می زنیم هیچکس به ما جا نمی دهد! 
چشم سفید ها! یعنی جواب آن همه خوش 
خدمتی ما در ایران یک پنت هاوس نقلی 
-حرص مان  نبود؟!  پاریس  یا  لندن  در 
بیشتر از فرانسه گرفته! شنیده ایم خمینی 
در آنجا اقامت دارد آنوقت ما؟! ؟ به زور 
نقشه   کجای  نیست  معلوم  که  پاناما  در 
عجیب  -دلم  داده اند!!   جای مان  است 
گرفته کیسی جان! فقط امیدم به شما و 
کشورتان است! بی زحمت یک صحبتی 
در  ِر  ما  دست  بکن  )کارتر(  جیمی  با 
واشنگتنی، نیویورکی، شیکاگویی جایی 
بند کن خالصه! +پول مول چقد مونده 
واست؟!  چیز زیادی نمانده +اوکی بای!

شاید  کیسینجر!  -سالم  ۲۷تیرماه۱۳۵۹: 
دفعه ی  باشد!  ما  مکالمه   آخرین  این 
زدم  زنگ  چه  هر  کردی  قطع  که  قبل 
ناقال  فرِح  بگم  خواستم  بودی!  مشغول 
دویست چمدان مان ِر در زیر زمین قایم 
که  نامرد  جیمی  آن  بود!بگذریم.  کرده 
شدیم  مجبور  سر  آخر  نداد،  جا  ما  به 
برگردیم مصر! اینجا حداقل هزینه ی دوا 

و درمان مان کمتر در می آمد! 
وصیت  برایت  رفتن  دم  این  خواستم 

کنم…
+تق!…بوق… بوق… بوق…

-الو کیسی جان صدامو داری؟؟ الو الوو
الوووو…

دوشنبه * ۹ بهمن ۱۳۹۶ * شماره ۳۹۹۳
ضرب المثل محلیو4

پِيزي اُو نِديده:كنايه از اينكه هرگز صورتش را نَُشسته

ِپنَدري َسِر موِرشك بُِخورِديه: كنايه از اينكه زياد حرف مي زند

قبضگرفتگی!
بهزاد توفیق فر- مدير شركت توانیر اعالم 
كرد: »پول برق از مشتركان چادرنشین زلزله 
زده دريافت نمی  شود و قبضی هم برايشان 
صادر نمی  شود«. وی در پاسخ به خبرنگار ما 
اطمینان داد كه به جان مادرم از چادرنشینان 
برايشان قبض  پول برق نمی  گیريم و حتی 

گفتگو  ادامه  در  او  كنیم.  نمی   صادر  هم 
می   زلزله  زده  چادرنشینان  كه  كرد  اذعان 
برايشان  و  نكنند  پرداخت  برق  پول  توانند 
مديرشركت  نخواهدشد.  صادر  برق  قبض 
توانیر همچنین با تأكید بر اينكه از مشتركان 
كنند  می   زندگی  زيرچادر  كه  ای  زلزله  زده  
پول برق دريافت نمی  كنیم افزود: برای آنها 

قبض برق صادر نخواهدشد!

ما می ريم آمپول بزنيم!

ناصر جوادی- ديگر كار به اينجا)زيرچانه، 
نه  بود،  رسیده  محمدرضا  خرخره(  از  باالتر 
و  هشدار  نه  می داد  جواب  تشر  و  توپ 
و  بود  شده  ناتوان  و  خسته  كلی  به  كشدار! 
خیلی  مدت  برای  بود  گرفته  قطعی  تصمیم 
برای  اما  كند،  ترک  را  كشور  كوتاه  خیلی 
كه  چرا  بود  تحمل  قابل  هنوز  اوضاع  من 
همه علیه شاه شعار می دادند و هنوز نشنیده 
او  »از  ملكه!  بر  مرگ  بگويد  كسی  بودم 
ايران بمانم.  من به  خواستم اجازه دهد در 
هیچ كاری دخالت نخواهم كرد و هیچ كس 
را هم قفل خواهم  پذيرفت« در  را نخواهم 
خانه  ما  می گويم  زد  در  كسی  هر  و  كرد 
او  اما  جوادی!  فريدون  مخصوصًا  نیستیم، 
كه اوضاع قاراش میش كشور اعصاب درست 

توجه  بی  بود،  نگذاشته  برايش  حسابی  و 
»خواهرشوهر  لحنی  با  و  فداكاری  اين  به 
شادكن« گفت: »الزم نیست نقش ژاندارک 
ِر  هست  دستت  دم  هرچی  كنی«  بازی  را 
كه  ببند  بقچه هاتم  و  چمدونات  تو  بچپون 
بريم. كاخ تبديل شده بود به النه ی ارواح! 
و  رفت  در  روح  بی  موجوداتی  چون  آدمها 
چهره شان  در  گرخیدگی  آثار  و  بودند  آمد 
اين  برای  بود،  مشاهده  قابل  وضوح  به 
نگران  می گفتم:  بدهم  دلداری  آنها  به  كه 
و  بزنیم  آمپول  خارج  می رويم  ما  نباشید، 
گفتند  می  آنها  و  گشت  خواهیم  باز  زودی 
اما  كنند  باور  را  حرفم  دارند  دوست  كه 
ديگر  نمی آيد!  باورشان  می كنند  هركاری 
آنچه در چمدان هايمان  بود، هر  رفتن  وقت 
جای می گرفت را برداشتیم و »تهران را در 
روز ۲۶ دی ماه ۱۳۵۷در هوايی سرد و يخ 

زده ترک گفتیم«

طنز نگاشت

یک قاب لبخند

امیرحسن محمدپور- در سالن ترانزيت نشسته ام. تلويزيون 

تصوير يک كشتی در حال سوختن را نشان می دهد. صدای 
خبر، بین همهمه جمعیت و صدای اطالعات پرواز گم می شود. 
ناگهان كنار دستی ام فرياد می كشد: »ای وای!… لوبیاهام!« 
 همه به سمت او سر می چرخانند. جريان را می پرسم و می گويد

 خبر رسیده همین كشتی كه دارد می سوزد با كشتی حامل 
 لوبیاهايی كه از آمريكا حركت كرده و او برای خريدنش می رود،

 برخورد كرده. بعد تر كه می فهمد كشتی با بار لوبیا سالم است 
و آرام تر كه می شود، می پرسد من برای چه به چین می روم. 
 توضیح می دهم كه با يک شركت اطفاء حريق قرارداد بسته ايم 

و برای تست نهايی محصوالتشان عازم هستم.
سوار هواپیما می شويم و هشت ساعت بعد، در چین هستیم. 
همسفرم پِی لوبیاهای خودش می رود و من به شركت اطفاء 

حريق می روم. می گويند محصوالت را روی نمونه واقعی 
نفتكشی كه درحال سوختن است!  امتحان می كنند؛ روی 
است.  ايرانی  نفتكش،  آنجاست كه شستم خبردار می شود 
حاضر می شوم مبلغ بیشتری پرداخت كنم تا نفتكش زودتر 
خاموش شود. اما بعد می گويند دولت ايران با يک شركت ژاپنی 
 وارد مذاكره شده تا عملیات اطفاء حريق را بر عهده بگیرند.

سه روز از اقامتم در چین گذشته. هنوز شركت ژاپنی به محل حادثه 
 نرسیده. از طرفی، چینی ها با »آب« به جنگ نفت خام رفته اند.
 هفته دوم سفرم به چین، تقريباً همه قرارداد ها را نهايی كرده ايم
 و تست ها انجام شده اند. خبر می رسد ژاپنی ها تازه به محل 
حادثه نفتكش رسیده اند و مشغول خاموش كردن آتش هستند. 
خوشحال می شوم و با خیالی آسوده از قرارداد و خاموش شدن 

حريق، به سمت ايران پرواز می كنم.
 دوباره با همان تاجر لوبیا همسفر هستم. از بار لوبیاهايش می پرسم.
 از اينكه كشتی حامل لوبیا ديرتر از موعد پهلو گرفته و نتوانسته 
بارش را امتحان كند، شاكی است. از كم كاری دولت ايران 
در رايزنی های بین الملی گله می كند. اما از اينكه توانسته 
از پرداخت خسارت شانه خالی كند، خوشحال است. می گويد: 
»كار ما كه راه افتاد، اما ماجرای اين نفتكش، حاال حاالها درگیر 

كاغذ بازی های بیمه های جورواجوِر خارجیه!«
سالن ترانزيت ساكت است، همه جلوی تلويزيون، كه همچنان 
دارد در مورد نفتكش خبر پخش می كند، ايستاده اند. اين بار، 
اثری از نفتكش نیست؛ ظاهراً دولت چین، به خاطر حفظ محیط 

زيست، مانع اطفاء حريق شده!

تجارت اطفای حریق

عروسی بچه هاتون جبران کنیم ، »ویلی«!

سمیرا قره داغی- برای مردم نمک نشناس سرزمینم، 
که پیله کرده اند که ۲۶۶۰۰ تومان سود سهام عدالت 
به چه دردی می خورد: دو کیلو و دویست گرم انار 
بخرید. به خانه ببرید، آب لمبویش کنید، بنشینید مک 

بزنید. اضافه اش را هم بپاچید توی صورت همدیگر 
و لحظات شاد و مفرحی را برای خانواده خلق کنید.

هفت و نیم عدد فالفل چهارتایی از قرار هر فالفل 
۳۵۰۰ تومان بخرید. و شش و نیم رفیق خود را پس 
و یک شب  کنید  هم جمع  دور  دوری،  سال ها  از 

رویایی برایشان بسازید.
بروید تهران و ۲۶مرتبه از خط۹ سامانه ی اتوبوس های 
تندرو استفاده کنید. برای ۶۰۰تومان باقی مانده تان، 

بار ۲۷ام در ایستگاه »دوالب« پیاده شوید.
خود  متروی  کارت بلیط  هستید،  تهران  در  اگر 
برای  مترو  توی  ماه  یک  مدت  به  و  نموده  شارژ  را 
و  از علم  نوبنیاد.  بروید  از گلشهر  بچرخید.  خودتان 
تا  بدهید  ادامه  همین جور  و  آزادگان.  بیایید  صنعت 
در پایان، هم نیازهای شب عید خانواده را پیش خرید 
کرده باشید، هم هزاران خانوار شاغل در سطح مترو را 

شاد کنید و هم در پایان، در ارائه  نظریات جامعه شناسی 
صاحب سبک شوید.

با  کاله  »ویلِی«  خامه ای  پنیر  قالب  هشت ونیم 
مدت  به  و  بخرید  چربی  درصد  بیست وپنج 
یارانه  پول  با  که  نانی  روی  بمالید  روز  هشت ونیم 

برای صبحانه می خرید.
حواس تان به روحیات عاطفی »ویلی« باشد و حتما با 
جمالتی چون »بی تو خنثام/ با تو پاستام« یا »قربون قد 
و باالتون/ ایشاال عروسیاتون« از »ویلی« ممنون باشید.
کنید.  تهیه  کیلو حبوبات  دو  و  رفته  محل  بقالی  به 
آبگوشت  که  باری  آخرین  از  هست  یادتان 
خورده اید، چقدر می گذرد؟ ای بابا… من گفتم به 
گوشت اش فکر کنید؟! آن را بگذارید با عیدی تان 

می خرید…
یا  یا »گراز فروشی«  به یک »خرس گنده فروشی« 

هدیه  خانواده)!(  برای  و  بروید  فروشی«  »گودزیال 
ولنتاین بخرید. تا چندروزی دعوای هزینه  کفش و 
لباس و کاردستی و کالس تقویتی بچه ها، از اذهان 

زن و بچه پاک شود.
»وسط   حالت  از  را  خود  موی  و  بروید  سلمانی  به 
مدل ژورنالی جدید  به یک  آشفته، طرفیْن کچل« 
-مثال مدل »دور خالی، وسْط سیخی«- ارتقا دهید. 
»حساب  یک  کسری،  و  کم  هرگونه  صورت  در 

دفتری« هم پیش سلمانی باز کنید.
بزنید،  سرمایه تان  به  دست  نیامد  دلتان  اگر  نهایتا 
فرزندان  پنجاه  و چند درصد  االن  یادآور می شود: 
سود  با  معموال  و  خانه  توی  خوابیده اند  کوروش، 
می چرخانند.  را  خویش  زندگی  سپرده هایشان 
بگذارید سود سهام در همان بانک بماند، شما هم با 

سوِد سود سهام خوش بگذرانید.

ما دهه شصتی های وامانده!

* مجید مرسلی
من يک دهه شصتی از قافله جا مانده
با نحسی پیشانی از معركه ها رانده

يک نسل پر از حسرت، بهر دگران عبرت
در بازی اين دنیا بازنده و بازانده
تا بوده جهان بوده مانند پدر اما

تا نوبت ماشد، شد مانند پدر خوانده
ما مثل » كوزت » بوديم، او مثل تنارديه »
در غیبت » ژان والژان« بر پیكر ما رانده

بیماری و بیكاری شد قسمت ما زيرا
انگار كه از اول بوديم پسر خوانده

در عرصه اين دنیا شد جور نصیب ما
چون حس تنفر در مهمانی ناخوانده

هر لحظه به صف بوديم، همواره به كف بوديم
مانند كنف بوديم، پیچیده و چیچانده
درمان و دوای ما در موقع بیماری

يک آِب زيپو آن هم مشهور به جوشانده!
اين چرخ و فلک دائم تا شد عصبی قايم
با غیض و غضب ما را بی فاصله ماالنده

يک معضل الينحل بوديم از آن اول
چون لقمه كه ناغافل در راه گلو مانده

شعر طنز

تیپ  دو  دنیا  در  علوی-  رضوی  سادات  فاطمه 
افراد نه چندان نایاب وجود دارند که وجودشان به 
موجودی به نام “آشنا” وابسته است: یک دسته آشنا 

جو هستند و دسته دیگر آشناطلب.
 افراد آشنا جو برای گذران زندگی در همه موقعیت ها

از  به همین سبب اغلب  به دنبال آشنا هستند.  دایما 
مشکل ساییدگی مهره های گردن و انحراف قرنیه 
چشم رنج می برند. به عبارتی تنها جایی که دنبال 
دستشویی  بیفتد  راه  کارشان  تا  گردند  نمی  آشنا 
قبیله  از  تشابه  یا  تصادف  حسب  بر  اگر  است! 
آدمخوار ها سر در بیاورند با تله پاتی و سحر و جادو 
چشمانی با  هم  بعد  کنند.  می  جور  آشنا  هم   آنجا 

شده  خشک  حلقی  و  خیس  شلواری(  بخوانید:   (   
من  جد  به  که  نیستی  همونی  تو  گویند:  می 
اومدیم.  در  آشنا  هم  با  پس  خب  داشتی؟!   نظر 
بی زحمت من رو نخور! و جان سالم به در می برند.

هایشان  سرخوردگی  و  ناکامی  از  بسیاری  علت 
حتی در مواردی مانند سفیدی هندوانه شب یلدا و 
سوختن کله نان سنگک را نبود آشنا در محل می 
 دانند. در ادبیات این تیپ افراد »آشنا سراغ نداری؟! «

 پرتکرار ترین جمله شان بعد از » سالم « است. اگر 
ماند  این می  باشد مثل  این سوال منفی  به  پاسختان 

که تا آخر عمر خود را بیمه حوادث کرده باشید.
با هم آشنا بشیم« هیچ  الزم به ذکر است »بیا بیشتر 

ربطی به این تیپ افراد ندارد و البته به ما هم ربطی 
ندارد )خوشبخت باشند(.

دسته دیگری که آشنا طلب بودند افرادی هستند که 
اینکه آنها آشنا  اندازند مگر  کار کسی را راه نمی 
داشته باشند. بیشترین طلبی که از مردم دارند همین 

آشناییت است.
این تیپ افراد اگر کارمندی اداری باشند عمدتا به 
جای عبارت »وقت اداری تمام شده« میگویند »آشنا 
داری!؟« اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد خود به 

خود تمام قوانین و موانع موجود حذف خواهد شد.
البته از این نکته نباید غافل شد که نوع آشنای شما 
در میزان تغییر لحن، بیان، زمان رسیدگی به پرونده 
و ... موثر است. برای همین بهتر است قبل از ورود 
به یک اداره ابتدا رزومه کاملی از آشنایان به همراه 

داشته باشید و به پرونده پیوست کنید.
اگر قصد مراجعه به بانک را دارید و رئیس بانک 
در تیپ افراد آشنا طلب است )که هست!( در خاطر 
داشته باشید پیش از مراجعه از هر طریق ممکن در 

کوتاه ترین زمان یک آشنا برای خودتان جور کنید. 
ازدواج است. حتی  سریع ترین و مطمئن ترین راه 
وزیر،  دختر  با  ازدواج  هزینه  پرداخت  امکان  اگر 
این هزینه  وکیل و... را ندارید، فراموش نکنید که 
است.  مدت  بلند  گذاری  سرمایه  یک  بلکه  نیست 
برای درک بهتر شرایط فرض کنید )یعنی اطمینان 
کنید( شما برای یک وام ۱۵ میلیونی ازدواج مراجعه 
می کنید اما با وام ۱۵ میلیاردی بدون بازپرداخت به 

خانه )کشورهای دوست و همسایه( برمی گردید.
پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد در 
اشعار حافظ هم به آشنا به طور دقیق پرداخته شده 

است که در ادامه به آن میپردازیم:
با یار آشنا سخن آشنا بگو

شخص  آشنا،  از  منظور  زد  حدس  توان  می  اینجا 
است  این  به  شاعر  ظریف  اشارات  است.  حقیقی 
که در زمینه امور دولتی کافیست با همین یک آشنا 

سخن )نه نقد!( بگویی و بس!
در نهایت برای ارتباط بهتر با این تیپ افراد کافیست 
بدانید در دنیای افراد آشنا طلب و آشنا جو “آشنا بودن” 
بدون هیچ مهارتی خود یک شغل ثابت با درآمد و 
مزایای باال به حساب می آید. همانطور که سعدی در 
تکمیل این حرف میگوید: »دگری نمیشناسم تو ببر که 
آشنایی!« و مبرهن است این “تو ببر” در شعر میتواند 

اشاره به مال، کار، سود، حال و... یا همه اینها باشد.

معرفی تیپهای شخصیتی آشنا جو و آشنا طلب
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شیوه های زندگی سالم

شیوه های زندگی سالم از ابعاد مختلفی می تواند موردبحث 
و بررسی قرار بگیرد. مثاًل ازنظر سالمت جسمانی، معنوی 
و روانی، موقعیت فردی و اجتماعی، که هرکدام از آن ها 

مقوله ای پر سخن می باشدوکالم فراوان به همراه دارد.
سالمت جسمانی

وقتی صحبت از سالمت جسمانی می شود، هر آنچه 
که برای سالمتی جسم و تن انسان مفید هست باید 
خطر  به  را  که سالمتی  مواردی  و  گیرد  قرار  مدنظر 
سالمت  بتواند  فرد  اگر  گردد.  پرهیز  باید  می اندازد 
جسمانی خود را حفظ نماید، با تسلط بر اوضاع زندگی 
خود با کسب اطالعات و آموزش در سایر عرصه ها نیز 

موفقیت به دست خواهد آورد.
بعد معنوی و روانی

نیروی  یک  نمی آید  افراد  دید  به  زیاد  که  حوزه  این  در 
مخفی پیشران برای تمام زمینه هاست. به کمک نیروی 
برای  انگیزه های مثبت  ایمان و پاالیش ذهنی و روانی 
زندگی سالم وجود خواهد داشت و شخص احساس پوچی 
معنوی  مسائل  به  بیشتر  چه  هر  نمی کند.  بیهودگی  و 
توجه شود و پایه های ایمانی در فرد و جامعه مستحکم تر 
در  و  منتشر خواهد شد  تمام مسائل  به  آن  نتایج  باشد، 

تصمیم گیری های شخص باایمان مؤثر خواهد بود.
موقعیت فردی و اجتماعی

ایجاد توازن بین موقعیت فردی و اجتماعی می تواند 
سالمت زندگی را بیمه نماید. باید این امر مبرهن شود 
که افراط برای حفظ و پیشرفت در یکی از موقعیت های 
فردی یا اجتماعی باعث ضربه زدن به دیگری خواهد 
شد. پس همواره باید کوشید بین کار و زندگی تعادل 
ایجاد کرد و برای هر دو به میزان کافی وقت صرف 

کرد و هر دو را مدنظر قرار داد.

امتحان هوش!

که  به سوال  نتوانست  از شاگردان  آخر هیچ یک  تا 
معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد.

هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد. 
طرح  خود  اصحاب  میان  در  اکرم  رسول  که  سوال 
کرده این بود. )درمیان دستگیره های ایمان کدام از 

همه محکم تر است؟(.
یکی از اصحاب جواب داد: »نماز«

رسول اکرم)ص( گفت: »نه«
دیگری گفت: »زکات«
رسول اکرم گفت:« نه«

سومی جواب داد: »روزه«
رسول اکرم گفت:»نه«

چهارمی گفت: »حج و عمره«
رسول اکرم جواب داد: »نه«

پنجمی گفت: »جهاد«
باز هم رسول اکرم گفت:»نه«

در آخر جواب که مورد قبول واقع شود از میان جمع 
حاضیر داده نشد، خود حضرت فرمود: تمام این های 
است،  فضیلیتی  با  و  بزرگ  های  کار  بردید  نام  که 
ولی هیچکدام از این ها آن که من پرسیدم نیست. 
محکمترین دست گیر های ایمان دوست داشتن به 

خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خدا است.

نسبت به همه مهربان وصمیمی باش وبه یاد داشته باش که 
جامعه نوبه انسان شخصیت نمی دهد،بلکه مانند پر مرغان 

زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.

بدانید موفقیت، همیشه شاد 
و شیرین نیست و اینکه موفقیت 

نقطه توقف و سرمنزل مشخصی ندارد.

دعا می کنم غرق باران شوی
چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا می کنم در زمستان عشق 
 بهاری ترین فصل ایمان شوی

ادعای عشق به خدا، از کسی که سجاده 
دلتنگ حضور اوست ، پذیرفتنی نیست

نماز نجوای عاشقانه با محبوب است . . .

 الهی دانایی ده که در راه نیفتم
و بینایی ده که در چاه نیفتم

الهی پایی ده که با آن کوی مهر تو پوییم
و زبانی ده که با آن شکر تو گوییم . . .

توانند  دارند؛ می  متفاوتی  کارآفرینان موفق خصوصیات 
پیر یا جوان باشند، دارای تحصیالت عالی و یا اخراجی 
از دانشگاه باشند، خودشان سرمایه گذار باشند، و یا اینکه 
و  مدل  بنابراین  شود.  گذاری  سرمایه  آنها  ایده  روی  بر 
چهارچوب خاصی برای تعریف یک کارآفرین موفق وجود 
ندارد. اما واقعاً کارآفرینان موفق چه نقاط مشترکی دارند؟ 
چه عواملی باعث موفقیتشان شده است؟ تحقیقات زیادی 
نشان دهنده ی این است که کارآفرینان موفق مجموعه 
ای از ویژگی ها ی مشترک دارند. در اینجا به ۶ ویژگی 

اصلی آنها اشاره می کنیم:
پشتکار

یک کارآفرین مستمر بودن به هیچ عنوان آسان نیست. 
از هر کارآفرین دلیل موفقیتش را بپرسید، به احتمال زیاد 

جواب یکسانی به شما خواهند داد. 
موفق  خودشان  صنعت  در  امروز  که  افرادی  به  وقتی 
موردشان  در  نکته  مهمترین  کنیم،  می  نگاه  هستند 
سطح این  به  شبه  یک  هیچکدام  که  است   این 

از موفقیت نرسیده اند.
موفقیت اتفاقی نیست 

یادگیری،  پشتکار،  کوشی،  سخت  از  ناشی  بلکه 
به  عالقه  و  عشق  مهمتر  همه  از  و  فداکاری  مطالعه، 
یادگیری حال  در  یا  دهید  می  انجام  که  است   کاری 

برای انجام آن هستید.« 

سازگاری
با  تکنولوژی  تغییرات  کنیم،  می  زندگی  که  در عصری 
سرعت بسیار باالیی در حال انجام است. در ۵ تا ۱۰ سال 
گذشته، شاهد تغییرات زیادی در اقتصاد بوده ایم. شرکت 
عدم  دلیل  به  که  داشتند  وجود  زیادی  میلیاردی  های 
سازگاری، با شکست مواجه شدند، و یا بالعکس، شرکت 
های نوپایی که توانستند بازار را تسخیر کنند. نمونه های 
زیادی از این دست شرکت ها وجود دارند. همانطور که 
چالرز داروین می گوید: » این قویترین گونه ها نیستند که 
بقا پیدا می کنند و زنده می مانند، حتی با هوش ترین ها 
هم نیستند. بلکه کسانی نجات می یابند که از همه بیشتر 

با تغییرات سازگار می شوند.«
ارزش آفرینی

هنوز کارآفرین موفقی را ندیده ایم که ارزش بسیار باالیی 
اش  انگیزه  و  و هدف  سازمانش  کارش،  و  برای کسب 
قائل نشده باشد. همانطور هم که نویسنده یک کتاب پر 
فروش به نام مایکل الزبرگ می گوید: »شما در این دنیا 
به چیزی محق نمی شوید، مگر اینکه بتوانید برای انسانی 

دیگر ارزشی بیافرینید.«
اگر توسط کاری که انجام می دهید بتوانید ارزش آفرینی 
بزرگی کنید، بطور نا خودآگاه دیگران را به سمت کسب و 
کارتان جذب خواهید کرد، و آنها تمایل پیدا خواهند کرد 

که بخشی از کاری که انجام می دهید شوند.

رویا گرایی و خیال اندیشی
وقتی به لیست شرکت های برتر دنیای امروز نگاه می 
کنیم، عجیب است که شرکت های بزرگ، همگی تنها 
از یک ایده که یا یک نفر، یا گروهی کوچک از افراد در 

ذهن داشتند شروع شده است.
آغاز شده  ایده  با یک  هر کسب و کار بزرگ در جهان 
است. ایده ای که شخصی بر مبنای آن عمل کرده، و از 
آن کسب و کاری پر منفعت  و سودآور ایجاد کرده است. 
می  کارآفرینی طی  در جستجوی  که  مسیری  در طول 
کنید، افرادی را مالقات می کنید که ایده های شما را 

مورد انتقاد قرار می دهند.
ممکن است آن را به شوخی و تمسخر بگیرند، و حتی 
تالشتان  از  دست  شما  اینکه  برای  را  خود  تالش  تمام 

بردارید انجام دهند.
اجازه ندهید این افراد باعث شوند دست از تالش برای 
رسیدن به اهدافتان بردارید.  موفق ترین شرکت هایی که 
االن وجود دارند، روزی تصور می شد که ایده هایی خنده 
دار بیش نیستند. به جای اهمیت دادن به حرف دیگران، 

باید بر روی اهدافتان تمرکز کنید.
حق شناسی و سپاس

رایج  های  ویژگی  از  یکی  سپاس  و  شناسی  حق 
برجسته  از  یکی  اِمونز،  رابرت  است.  بزرگ  کارآفرینان 
ترین مقامات علمی جهان اعتقاد دارد که حق شناسی 

دو بخش مهم و عمده دارد:
بوسیله ی حق شناسی در واقع تاکید می کنیم که خوبی 
ها، همینطور موهبت ها و منافعی در این دنیا وجود دارند 
که به ما می رسند. بخش دوم به عقیده امونز، به این 
مربوط می شود که اذعان می کنیم مردم به ما هدایایی 
می دهند )کسب و کار، شخصیت و غیره( که به ما کمک 

می کند در زندگی شاداب و سرزنده باشیم.
سعی کنید در کسب و کارتان حق شناسی بیشتری داشته 
باشید. این نه تنها باعث می شود حس درونی و شخصی 
بهتری داشته باشید، بلکه کمکتان می کند به دیگران نیز 

که دور و برتان هستند حس بهتری بدهید.
شور و هیجان

همه  که  است  کلیدی  ویژگی  یک  هیجان  و  شور  چرا 
کارآفرینان موفق دارا هستند؟ وقتی راجع به کاری که در 
حال انجام آن هستید و به آن مشغولید شور و هیجان و 
عشق دارید، دوست دارید که هر روز بیشتر برای آن وقت 

بگذارید و تالش کنید.
پس بهتر است با وسواس و دقت، سخت کار کنید. قبل از 
بقیه از خواب بر خیزید، بیشتر از بقیه بیدار بمانید و حتی 

گاهی کمتر از بقیه بخوابید.
توانید حفظ  تنها در صورتی می  را  از تالش  این درجه 
کنید که کسب و کارتان را بر پایه هرآنچه که بدان شور و 

هیجان دارید بنا کنید.
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حدیث روز 

قرآن را نیکو تالوت کنید که سودمندترین داستانها است و از آن شفا بجویید که شفاى سینه ها است. 
امام علی علیه السالم 

سبک زندگی

ویژگی های کارآفرینان موفق

جدول کلمات                        

افقي: 1- نوعي شيريني رهاورد 
 -2 زينتي  گلي  فارس-  استان 
نادر- از مراحل سلوك در عرفان 
جمعي-  خودروي   -3 هندي 
در  هاي  قطع  جشن-  مهماني، 
تهران  حومه  شهري   - خودرو 
4- مرغي شبيه كبوتر- گل بتونه 
- سودن- چپق ظريف 5- باطل 
كردن- پرچم - يكي از شناخته 
شده ترين گياهان دارويي در طب 
سنتي 6- سوار نيست - نامي از 
نامهاي زنان عرب- ترويج دهنده 
7- عنصر گواتر- پيروان يك دين- 
ثبات و بقا - چله كمان 8- نوعي 
توپ سرپر 9- خو گرفتن- نوعي 
كفش پاشنه دار- معشوقه رامين- 
كتف 10- نان يا غذايي كه مدتي 
مانده باشد- خرد و غير- از مقاطع 
تحصيلي 11- پرده سينما - جا- 
سد آذربايجان شرقي 12- وسيله 
ترمز- حرف ندا- هنوز آدم نشده!- 
نام  است-  يك  همان   -13 وقار 
تناول  قرآن خواني-  ميز  سازي- 
مركباتي  چاشني  مذكور-   -14
15- زاپاس خودرو - مشهورترين 
پادشاهان  كه  است   بنايي 

ساساني ساخته اند

تشر-  و  توپ   -1 عمودي: 
زهره-  سياره   -2 پاراكلينيكال 
راندن مزاحم-  خوش فطرت 3- 
راست  سر   - ضرر   - پروردگار 
4- از نظر تجاري اين شهر اهميت 
دفاتر  و  دارد  هلند  در  زيادي 
بسياري از شرك تهاي بزرگ در 
آن واقع شده است- حرف فاصله- 
درخت-  بار   -5 خدا)ص(  رسول 
همگام - نوردهنده 6- پرنده اي 
پرسر و صدا و خودنما - فرق سر- 
صفحه   -7 سال  شب  درازترين 
اينترنتي- ضمير  مفعولي- جمع 
بزرگترين   -8 زيبا  نيكو،  رسم- 
در  جهان  سينماي  كارگردان 

تمام دورانها 9- گشاد نيست - كر 
نيست- طرح و پروژ ه اي در نظام 
آخر  رمق  ايران-  آموزشي  قديم 
10- هيمه- خانم، خاتون- باالي 
كشيده  رئيس-  جمع   -11 زانو 
12-نوعي  سوگواري  ماه  شده- 
دارد-  مختلف  انواع  كه  شيريني 
تابلويي از ليختن استاين- كشور 
فاتح-  يك-  و  يك  اروپايي 13- 
بسياري   -14 محل  بلند-  ديوار 
نوشته  كتاب  بهترين  را  اثر  اين 
مي  اسپانيايي  زبان  به  شده 
دانند- خشنود، راضي 15- يكي 
هاي  شيريني  ترين  قديمي  از 

ايراني- زور، قوه

جدول 3993

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

فکناوریاهزیشود1
رامیتنوتااکرو2
انداسورافلودا3
میرکاییوارهال4
ونابناادوانی5
شمنامیسبرغمس6
یابتاکرباورتم7
ولاهنایدادو8
باودسانکسامار9
ارایدهرامامی10
زگبارتهرامشک11
روترهبایشرانا12
گنرکیاماگیهاو13
ایاریدرلیکدور14
ناکبابریشدراکی15

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین قیمت 
در سطح استان نقدا خریدار است. بین رجایی 21 و 23      09036240644

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

را تجربه کنید.   09158668002

نهــال عنــاب
انار، انگور،انجیر، زیتون، رز و ...

09011251205

فروش آپارتمان تازه ساز 
در شهرک چهکند با شرایط استثنایی

نقد + قسط + وام     09150615668

دعـوت بـه همـکاری 
به تعدادی مدرس زبان خانم و آقا 

با سابقه تدریس، جهت تدریس
 در سطوح پیشرفته زبان نیازمندیم.

ساعت تماس: صبح ها 8 تا 14
)056( 32317334

خـریـداریـم
تیبا صندوقدار مدل 91 و 92

لطفا مشخصات و قیمت را 
پیامک بفرمایید. 
09335611664

شرکت پخش لبنیات  در 
استان خراسان جنوبی 
جهت تکمیل تیم فروش خود به تعدادی 

بازاریاب حضوری باسابقه، به همراه 
حقوق و مزایای بیمه و پورسانت عالی، 
حداقل12000000ریال دریافتی، با 
داشتن حداقل مدرک دیپلم اقدام 

به استخدام می نماید. تلفن تماس در 
ساعات اداری: 32237958

امور  اداره  جنب   - عبادی  شهدای  بلوار 
عشایری - داخل باسکول 

یک واحد تجاری نوساز با زیربنای 
160 متر واقع در سه راه اسدی 

بین مطهری 2 و 4 
رهن و اجاره داده می شود.

09151611509

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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کار خوب اتفاقی نیست
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نامه نیوز/ شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پدر یا مادر یا قدیمی ترها 
در هنگام نوشیدن آب به شما بگویند که بنشینید و آب بخورید.نوشیدن آب 
به صورت ایستاده باعث ایجاد ضربه شدید به انتهای مری شده و در طوالنی 
مدت اسفکتر انتهای مری و ابتدای معده شل و سفت می شود. در نهایت این 
اتفاق منجر به یک بیماری به نام GERD )بیماری رفلکس مری( می شود.

در ادامه مشکالت دیگری از ایستاده آب خوردن را برایتان خواهیم گفت که 

احتماال مانند من شوکه تان خواهد کرد .1- ورم مفاصل )آرتریت(:اگر ایستاده 
آب می نوشید منتظر این بیماری های عجیب و غریب باشید! خطرات ایستاده 
آب خوردن با ایستاده نوشیدن آب باالنس مایعات در بدن شما بهم خورده 
و این موضوع اغلب منجر به تجمع آب در مفاصل و تحریک آرتریت می 
گردد.2-  پاشیدن آب به دیواره معده:زمانی که آب را سریع و ایستاده می 
نوشید آب مستقیما و با سرعت به دیواره معده شما می پاشد. این شوک در 

بلند مدت دیواره معده و دستگاه گوارشی شما را نابود می کند.۳ -عدم رفع 
تشنگی:زمانی که ایستاده آب می نوشید احساس رفع تشنگی نخواهید کرد. 
بهتر است بنشینید و آب را در جرعه های کوچک و آرام بنوشید..۴ - سوء 
هاضمه:زمانی که نشسته آب را می نوشید سیستم گوارشی و اعصاب شما در 
حالت ریلکس تری نسبت به حالت ایستاده هستند و همین امر سرعت جذب 

و هضم مایعات و مواد غذایی دیگر را در بدن بیشتر می کند.

اگر ایستاده آب می نوشید منتظر این بیماری های عجیب و غریب باشید!

۱۰ تن برنج قاچاق در شهرستان سرایان کشف شد 

تسنیم- جانشین انتظامی استان خراسان جنوبی از کشف 1۰ تن 
برنج قاچاق به ارزش یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال در شهرستان 
سرایان خبر داد و عنوان کرد: مأموران انتظامی شهرستان سرایان 
دستگاه  یک  به  فردوس  سرایان-  محور  در  گشت زنی  هنگام 
کامیون مشکوک و آن را برای بازرسی متوقف کردند. دادگر افزود: 
در بازرسی از خودرو 1۰ تن برنج خارجی قاچاق که فاقد مجوز حمل 
بود کشف شد. وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کاالی 
قاچاق کشف شده را یک میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال برآورد کردند 
بیان کرد: در این رابطه  خودرو توقیف و متهم برای سیر مراحل 

قانونی با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

 برگزاری  مسابقات والیبال و تنیس روی میز جام دهه مبارک 
فجر و گرامیداشت سالروز حادثه  پالسکو 

فرودگاه                          میزبانی  به  میز  روی  تنیس  و  والیبال  مسابقات  پور-  قلي     
بین المللی بیرجند برگزار می شود.مسئول برگزاری این مسابقات گفت: 
همزمان با دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالروز حادثه پالسکو، مسابقات 
والیبال  با شرکت 8 تیم و تنیس روی میز نیز با حضور 2۴ نفر از اداراتی که در 
ارتباط با فرودگاه می باشند، برگزار می شود. مزگی نژاد با اشاره به اینکه این 
مسابقات به مدت یک هفته از چهارشنب هفته جاری در سالن چند منظوره 
فجر فرودگاه بین المللی بیرجند برگزار خواهد شد، به تیمهای برتر کاپ و لوح 
یادبود اهداء خواهد شد. وی  هدف از برگزاری این مسابقات را ؛ ایجاد روحیه 
و نشاط بین کارکنان و هم دلی بین دستگاهها و سازمانهای ذیربط دانست.

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر منطقه 9 
در دانشگاه بیرجند برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز دانشجویان دختر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی منطقه 9 کشور 6 و 7 بهمن به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.در این 
مسابقات که به صورت تیمی، انفرادی و دوبل انجام شد، تیم دانشگاه فردوسی 
مشهد، تیم دانشگاه بیرجند و تیم دانشگاه صنعتی شاهرود به ترتیب به مقام 
های اول تا سوم دست یافتند.در مسابقات انفرادی نیز افسانه حسن نژاد از 
دانشگاه بیرجند دوم شد و مژگان جعفری مقام سوم مشترک را کسب کرد و در 
بازی های دوبل نیز همین دو ورزشکار از دانشگاه بیرجند به مقام دوم رسیدند.

عجیب و باورنکردنی از پرسپولیس

بانک ورزش-یکی از نکات ویژه بازی پرسپولیس و پیکان این بود که 
سه اخطاره  بعدی  مسابقه  در  حضور  برای  برانکو  شاگردان  از  هیچ کدام 
نشدند. بعد از مدت ها، این اولین بار است که برانکو محروم خاصی برای 
فرشاد  پیکان  با  بازی  در  پرسپولیس  ندارد.  آینده اش  با حریف  رویارویی 
احمدزاده و وحید امیری را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت، در بازی 
قبل برابر سیاه جامگان هم کمال کامیابی نیا و محسن ربیع خواه به همین 
نیز شجاع  مقابل سیاه جامگان  از آن  قبل  بازی  بودند و در  دلیل غایب 
خلیل زاده و محسن مسلمان به واسطه دریافت کارت زرد سوم اجازه بازی 
نداشتند. حاال بعد از محرومیت شش بازیکن کلیدی در سه بازی متوالی، 
داشت خواهد  اختیار  در  را  نفراتش  همه  سپاهان  با  بازی  برای  برانکو 

استقاللی ها پاداش می گیرند

باشگاه خبرنگاران- طبق هماهنگی های از پیش تعیین شده و خواسته شفر 
سرمربی آلمانی قرار است بازیکنان تیم فوتبال استقالل قبل از بازی مقابل 
صنعت نفت آبادان در مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی پاداش پیروزی 
های اخیر خود را دریافت می کنند.دیدار دو تیم فوتبال استقالل و صنعت نفت 

آبادان روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

فواید نوشیدن قهوه

سالمانه-بهترین نوع قهوه، تازه سنگین سبزرنگ 
یمنی آن است که در آب ته نشین شود و نوع سیاه 
و بوداده آن بهتر است قهوه، باعث رفع کسالت 
و قدرت بر شب بیداری است و حالت نشاط  آور 
دارد اما زیاده روی در مصرف آن سبب الغری، 
خشکی مغز، بی خوابی و کاهش میل جنسی 

بدن،  رطوبات  کردن  خشک  در  می شود.قهوه 
گشودن  حلق،  پشت  خلط  بلغمی،  سرفه های 
گرفتگی های مجاری بدن، افزایش ادرار، کاهش 
تشنگی، تلیین روده، تقویت معده و رفع سردرد 
موثر است. دیگر فواید قهوه، خواصی همچون 
و  حدت  کاهش  دردها،  تسکین  بودن،  پادزهر 
حرارت در بدن است و برای دررفتگی ها می توان 

از ضماد قهوه همراه عسل استفاده کرد.  

این بال را سر چشمان خود نیاورید

تبیان- احساس خشکی در چشمان باعث تحریک 
شدن آن ها می شود. خیره شدن طوالنی مدت به 
صفحه نمایش و لنزهای تماسی از عوامل سوزش 
و خارش چشم هستند. مالش چشم ها در حین 
خشکی و خارش، می تواند باعث آسیب به چشم و 
قرنیه شود. در واقع این مالش شاید برای لحظه ای 

چشمان ما را تسکین دهد اما می تواند باعث ایجاد 
اگر  بدانیم  نیست  مشکالت شدیدتری شود.بد 
چشم ما دچار تحریک و خارش شده، احتماال 
خشک شده و یا چیزی داخل چشممان است که 
اصوال نباید داخل چشم باشد. چیزهایی مثل ذراتی 
که در هوا وجود دارند.صدماتی جدی به چشم ها 
وارد کند .1- خراشیده شدن قرنیه.2- تیرگی های 

دور چشم۳- خارش شدیدتر و عفونت است .

عادت های غلطی که دندان ها 
را خراب می کند

تبیان- به هزار و یک دلیل رخ می دهد و آنهم 
به خاطر عادات نادرستی که بسیاری از ما خواسته 
و ناخواسته آنها را انجام می دهیم؛ ۳ دلیل اصلی 
است  شده  معرفی  ها  دندان  سالمت  تخریب 
عبارتند از : 1- جویدن یخ: این کار باعث ترک 

خوردن دندان ها و تحریک بافت نرم داخل دندان 
محافظ  بدون  ورزشی  های  بازی  شود.2-  می 
دهان: انجام بازی هایی مانند فوتبال، هاکی و یا 
هر ورزش تماسی دیگر، بدون استفاده از محاظ 
های دهان و دندان خطر شکستگی دندان را به 
همراه دارد.۳-  استفاده از شیشه شیر هنگام خواب 
کودک: این کار دندان های جدید کودک را دچار 

پوسیدگی می کند. 

خواص حیرت انگیز  زردک 
را  بشناسید

بهداشت نیوز- زردک سرشار از فولیک اسید یا 
ویتامین B9 است. مصرف این ماده از اختالالت 
سالمت  کرد.  خواهد  جلوگیری  مادرزادی 
لثه های تان را نیز تضمین خواهید کرد زردک، 
حاوی مقداری مس بوده و مصرف مس برای 

زردک  است.  ضروری  سلول  در   ATP تولید 
شدن  گشاد  باعث  که  است  پتاسیم  از  سرشار 
به  اکسیژن رسانی  افزایش  و  خونی  رگ های 
سلول ها و عضالت خواهد شد. ایمنی بدنتان را 
تقویت و اگر می خواهید در برابر سرماخوردگی های 
فصل زمستان مصون باشید، حتماً از این نوع هویج 
فوق العاده  میان وعده ای  کنید.همچنین  استفاده 

برای ورزشکاران خواهد بود.

 غذاهای آرام بخش برای عصبانی ها

برترین ها-یکی از مواد معدنی که در سالمت 
تاثیر زیادی دارد، آهن است.  جسمی و روحی 
آهن اکسیژن را از ریه به بافت ها و اندام های بدن 
می رساند و کم خونی ناشی از فقر آهن، اکسیژن 
رسانی به بافت ها، از جمله مغز و اعصاب را مختل 
عملکرد  و  ساخت  در  آهن  به عالوه،  می کند. 

میانجی های عصبی نیز دخالت دارد. مصرف حتی 
مقدار کمی قند، قدرت یادگیری و حافظه انسان 
بهبود می بخشدویتامین B1:عالئم کمبود  را 
بداخالقی،  افسردگی،  از  عبارتند  ویتامین  این 
خستگی  احساس  و  حافظه  و  تمرکز  کاهش 
که   C و  E ویتامین های از  استفاده      . است 
آنتی اکسیدان هایی قوی هستند در حفظ سالمت 

سیستم عصبی بسیار مفید خواهد بود.

کالهبردار مسافرنما دستگیر شد

 پایگاه خبري پلیس-فرمانده انتظامي استان گفت:فردی شیاد که در پوشش مسافر از راننده های تاکسي کالهبرداری می کرد،شناسایی و دستگیر شد. شجاع عنوان کرد: در پی شکایت تعدادي از رانندگان 
تاکسی در شهرستان بیرجند مبنی بر کالهبرداري و  اخاذی فردی ناشناس از آنها در پوشش مسافر بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي افزود: مأموران انتظامي شهرستان بیرجند 
در بررسي خود دریافتند فردي 2۳ ساله؛به طور پراکنده تعدادی راننده تاکسی که از سن باالیی برخورد بودند را طمعه خود قرار می دهد و با گرفتن سرویس دربستی چندین مسیر راه انتخاب و پس از طي 
مسافتي با اعتماد سازی و این که او کامیون دار و اتوبوس دار در شهرستان بیرجند می باشد راننده را خام گفته ی خود می کند.به گفته ی وی متهم با نام بردن افراد سرشناس در زمینه کامیون و اتوبوس 
داری اعتماد راننده هاي تاکسی را به خود جلب می کند و در نهایت مسیر شهرک صنعتی بیرجند را انتخاب که برای گرفتن بارنامه به آنجا باید مراجعه کند. وي تصریح کرد: بعد از آن متهم عنوان می 
کند که باید مدارک را از راننده کامیون بگیریم دوباره به شهر بیرجند مراجعه و در کوچه هاي قدیمی به در منزلی مراجعه و سپس از راننده تاکسی در خواست مبلغ های 5۰ تا 1۰۰ هزار تومانی می کند 
که باید به راننده خود پرداخت کند که راننده های تاکسی هم با اعتماد به این شیاد مسافر نما مبلغ را پرداخت و متهم پس از دریافت پول متواري مي شود.سردار شجاع گفت:در ادامه مأموران انتظامی 
شهرستان بیرجند با تالش شبانه روزي،گشت زنی و کنترل حوزه استحفاظي،متهم را در یکی از خیابان های اصلی شهرستان بیرجند شناسایي و دستگیر کردند.وی ادامه داد متهم 2۳ ساله به 11 فقره 
کالهبرداری راننده های تاکسی در شهرستان بیرجند اعتراف کرد .شجاع با اشاره به اینکه در 1۰ماهه امسال 2۴۳ پرونده کالهبرداری در انتظامی استان تشکیل و نسبت به سال گذشته 1۴درصد کاهش 

داشته است تصریح کرد:در کشفیات این پرونده ها 78درصد پرونده ها به نتیجه رسید که نسبت به سال گذشته 6 درصد افرایش نشان می دهد

پارکت ترک/ کف پوش/ کابینت کالسیک و مدرن/  کناف محیط اداری و دکوراسیون منازل

VIP فروش نوروزی جشنواره اکسون
خیابان معلم نرسیده به معلم 1 .   09154951035 حسینیجدیدترین های روز دنیا

با خرید کاغذ دیواری رنگ سقف به صورت رایگان پذیرفته می شود

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 2۰ 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قالیشویي و مبل شویي ایـران

لیسـت مراکـز فـروش روزنـامه آوای خراسـان جنـوبی 
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خیابان مدرس- بین مدرس14 - 12
 )لوازم ورزشی آرش اسپرت(                               

32239712  غنی

خیابان مدرس-نبش خیابان 
محالتی )هایپرمارکت برجیس(                                   

32323182   فراقی

خیابان توحید-نبش 
توحید13)سوپر مارکت مهدی(                                          

32437377    گنجی

خیابان مدرس فلکه سوم به سمت 
فلکه توحید)سوپرمارکت آسیا(                           

32436398  آسیایی

خیابان مدرس-نبش مدرس5)لوازم التحریر آسیا(                                                     32214642 آسیایی

خیابان مدرس نبش مدرس2  )کتاب فروشی خوارزمی(                                                                          32222221

خیابان مدرس-20متری اول غربی)سوپرمارکت پردیس(                                                         32221036  
خیابان مدرس-20متری اول شرقی)سوپرمارکت بهدانی(

خیابان مدرس-نبش مدرس21)سوپر مارکت دامدوشان(                                         32439026    صیفی
خیابان مدرس-مدرس25پ4)لوازم التحریربهنشر(                                                         09156646925
خیابان توحید-نبش توحید1)سوپرمارکت علی(                                                     32436951   آسیابان 
خیابان توحید بین فلکه توحیدوتوحید2)هایپرمارکت شمس (                                  32430079   زارعی

خیابان توحید-نبش توحید8)سوپرمارکت گنجی(                                                     32422448  گنجی

خیابان توحید بین توحید 12-10)لوازم التحریر پارسه(                                           32422467  سرگزی

خیابان توحید-خیابان میرزا کوچک خان- )لوازم التحریرقائم(                                09105091733  اظهری

خیابان توحید-حاشیه فلکه نعبلکی)سوپرمارکت احسان(                                    32437087  استانستی

خیابان توحید-بین توحید21-19)سوپرمارکت شقایق(                                             32437613    فالحی
خیابان توحید-نبش توحید 21)میوه وتربار(                                                                        09365619146 

خیابان توحید-امام موسی صدر شرقی-نبش بعثت)سوپرمارکت معتمد(                  09151641865 معتمد

خیابان توحید-امام موسی صدر غربی-خیابان استقالل)سوپرمارکت ساالر(                          32443617  
خیابان توحید-بین توحید 27-25)سوپرمارکت دالیا(                                       09155615862   خنجری

خیابان توحید-نبش خیابان رشادت روبروی پارک گنجی)سوپرمارکت المهدی(              09156661175   
خیابان توحید-بین توحید 41-39)سوپرمارکت امیر(                                                            32323368   

خیابان مرس-نبش خیابان محالتی-)هایپرمارکت ستاره شب(                               09159611158  حاجی پور
خیابان-15خیابانرداد)سوپرمارکت نایبی(                                                                     32438285   نایبی

خیابان مدرس-نبش عبدالعلی بیرجندی)سوپرمارکت کاهنی (

خیابان مدرس-نبش خیابان شهید کاوه)سوپرمارکت پرستو(                                    32421390 اکبرزاده

خیابان مدرس-مدرس28-خیابان شهید نوربخش )سوپرمارکت یادگار(          32438344  شورستانی
خیابان مدرس-خیابان خلیل طهماسبی)موادغذایی مهدی(                               09157716189  سوهاری     
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آغاز طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات ویژه نوروز 97

گروه خبر -رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال و خدمات ویژه ایام نوروز سال 1397 از هفتم بهمن ماه آغاز و تا پایان فروردین 
ماه 97 ادامه خواهد داشت. داود شهرکی با تاکید بر اینکه هر گونه افزایش قیمت کاال و خدمات توسط بازرسان این سازمان مورد بررسی و نظارت قرار خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: سامانه 
ستاد خبري 124 استان در تمامی ساعات شبانه روز نسبت به دریافت گزارش هاي مردمي به صورت فعال اقدام و بازرسان این سازمان در اسرع وقت به این گزارش ها رسیدگي خواهند کرد.

نماینده فردوس، طبس، سرایان و 
بشرویه در مجلس:

 لزوم همکاری تمامی ادارات برای 
حل مشکل بافت فرسوده سرایان

فردوس،  شهرهای  مردم  خبر-نماینده  گروه 
اگر  گفت:  مجلس  در  بشرویه  و  سرایان  طبس، 
قرار است مشکالت فرا روی بافت فرسوده مرتفع 
کنند.  کمک  باید  سازمان ها  و  ادارات  همه  گردد 
درصد   ۸۵ میزان  افزود:  ادامه  در  امیرحسنخانی 
با  که  می کنند  فعالیت  کشاورزی  حوزه  در  مردم 
این  تشدید  و  ساله   1۸ خشکسالی های  به  توجه 
امسال  بارندگی  که  جاری  سال  در  خشکسالی ها 
4/2 میلی متر ومتوسط بارندگی زیر 1۰۰ میلی متر 
نیست.  مناسب  شهرستان  کشاورزی  وضع  است 
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بافت فرسوده در 
روی  فرا  است مشکالت  قرار  اگر  گفت:  سرایان 
بافت فرسوده مرتفع گردد همه ادارات و سازمان ها 
فرسوده  بافت  به  نگاهمان  و  کنند  کمک  باید 
تغییر و به عنوان یک صنعت مدنظر قرار دهیم و 
مشوق هایی را ارائه دهیم و خدمات زیربنایی فراهم 
نماییم که تمایل به سرمایه گذاری توسط ساکنان 

بافت صورت پذیرد.

قیمت بلیت های جشنواره فیلم فجر 
در خراسان جنوبی اعالم شد

غالمی- دبیر سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در 
خراسان جنوبی از اعالم قیمت بلیت های جشنواره 
داد.احمد  خبر  جنوبی  خراسان  در  فجر  فیلم  ملی 
محبی با بیان اینکه از 13 لغایت 22 بهمن سالجاری 
فیلم های منتخب سی  و ششمین جشنواره فیلم 
فجر در بیرجند اکران می شود، یادآور شد:هر فیلم 
سه نوبت در طول جشنواره اکران خواهد شد.مدیر 
قیمت  مورد  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
استان گفت:  در  بلیت های جشنواره سی و ششم 
به  بلیت به صورت سری ۸ هزار تومان و  قیمت 
صورت تک 1۰ هزار تومان خواهد بود،که این مبلغ 
در سایر استان ها به ترتیب12 هزار تومان و 1۵ هزار 

تومان در نظر گرفته شده است.

ارسال بیش از ٦٣٤ اثر به ششمین 
جشنواره شعر فجر خراسان جنوبی

دادرس مقدم-مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی از ارسال بیش از ٦34 اثر به دبیرخانه 
شعر فجر استان خبر داد. احمد محبی با بیان اینکه 
شرکت در این جشنواره برای عموم عالقمندان و 
تمامی گروه های سنی آزاد بود تصریح کرد:تا پایان 
مهلت قانونی یعنی ٦ بهمن جاری ٦34 اثر از 1۸4 

هنرمند به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

درمان رایگان کودکان معتاد
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  شبستان-دبیر 
مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هیچ مرکز 
غیرمجازی در حوزه درمان اعتیاد در استان وجود 
ندارد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2 مرکز ترک 
اعتیاد به دالیل گوناگون از جمله عدم رعایت قوانین 
تعطیل شدند. زندی اظهار کرد: بیش از 12 هزار نفر 
در استان تحت پوشش درمان و ترک اعتیاد هستند. 
زندی با تاکید بر اینکه ما کودک را معتاد نمی دانیم، 
ادامه داد: کودکان قربانی اعتیاد هستند و هیچگونه 
اراده و تصمیمی برای مصرف مواد مخدر نداشته 
ایم دغدغه مندانه  این حوزه سعی کرده  اند و در 
حرکت کنیم.وی با اشاره به اینکه دولت اقدامات 
خوبی در حوزه درمان اعتیاد انجام داده است، افزود: 
بیش از ٦۰ درصد مراکز ترک اعتیاد استان با بیمه 
سالمت قرارداد منعقد کرده اند و افراد تحت پوشش 
کنند. پرداخت  را  ناچیزی  هزینه  باید  بیمه  این 

همایش بزرگ »فاطمیون« 
در  استان برگزار می شود

از  استان  مذهبی  های  هیئت  شورای  مهر-رئیس 
های  هیئت  با حضور  فاطمیون  همایش  برگزاری 
داد.  بیرجند خبر  در  ماه جاری  استان طی  مذهبی 
عباسی مقدم با بیان اینکه طی سال 94 نیز 117 
مصوبه   3٦ و  عادی  مصوبه   ۵٦۰ با  شورا  جلسه 
شاخص برگزار شده است، گفت: همچنین طی سال 
گذشته 142 جلسه با ٦1۰ مصوبه عادی و 27 مصوبه 
شاخص برگزا شده است. وی بیان کرد: همچنین 
برخی از هیئت ها در قالب داراالیتام طی هر هفته 
قریب به هزار و 2۰۰ نفر از ایتام را غذای گرم می دهند.

ایجاد 175 فرصت شغلی
 در بخش کشاورزی

صدا و سیما- 17۵ فرصت شغلی در ایام دهه فجر 
خراسان  کشاورزی  طرحهای  از  برداری  بهره  با 
جنوبی ایجاد می شود. هاشم ولی  پورمطلق افزود: 
در حوزه آب و خاک، ۵  تعداد 213 طرح  این  از 
طرح در امور دام، یک طرح در بخش عشایری، ٦ 
طرح در بخش باغبانی، یک طرح در حوزه تعاون 
روستایی، سه پروژه در بخش شیالت، 17 طرح در 
زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی، 79 طرح در بخش 
مکانیزاسیون و  هشت طرح در زمینه منابع طبیعی 
است. وی گفت: بیشترین تعداد طرح به شهرستان 

بیرجند با 4٦ طرح اختصاص دارد.

* روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی 
اعالم کرد: به منظور تزریق گاز، تعمیرات و وصل 
شبکه گازرسانی به روستاهای محور کره - باراز گاز 
مشترکین روستاهای محور شیرمرغ شهرستان قاینات 

روزسه شنبه به مدت 12 ساعت قطع خواهد بود.
* مدیرعامل شرکت گاز استان اظهار کرد: مشترکین 
آدرس  به  گاز  شرکت  سایت  به  ورود  طریق  از 
سامانه  انتخاب  و   www.nigc-skgc.ir
پرداخت الکترونیکی به راحتی می توانند به پرداخت 

قبوض خود اقدام نمایند.
* معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام 
خمینی)ره( گفت: از 39۵1 کودک، هزار و 44۵ کودک 

شهری و 2 هزار و ۵۰٦ کودک روستایی هستند.
آزمون  در  استان  از  نفر  از ٦٦۰۰  بیش  ثبت نام   *

سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

عوارض زیربنای همه 
درآمدهای شهرداری است

گروه خبر-شهردار بیرجند گفت: رفاه شهروندان در 
گرو وصول درآمدهای شهرداری و عوارض، زیربنای 
صورت  در  که  است  شهرداری  درآمدهای  همه 
شود. می  حاصل  نیز  شهروندان  رفاه  آن  وصول 

محمدعلی جاوید از همشهریان درخواست کرد با 
پرداخت به موقع عوارض سالیانه مربوط به کسب و 
پیشه، نوسازی و خدمات شهری و خودرو، شهرداری 
را در اجرای پروژه های عمرانی و زیباسازی چهره 
شهر یاری رسانند تا شهرداری در مقابل بتواند با 
استفاده از این درآمدها به پیشرفت و عمران شهر 
انباشته شدن عوارض  شتاب بیشتری ببخشد.وی 
سالیانه  عوارض  که  شهروندانی  برای  شهرداری 
و  دانست  اند، مشکل ساز  نکرده  پرداخت  را  خود 
حجم  دلیل  به  حساب  تسویه  هنگام  افراد  گفت: 
زیاد بدهی ها با مشکل مواجه می شوند بنابراین 
پرداخت به موقع عوارض از به وجود آمدن چنین 
مشکالتی جلوگیری می کند.وی ادامه داد: امسال 
با توافق به عمل آمده با اداره پست شرایطی فراهم 
شده که ماموران پست همراه با قبوض نوسازی به 
درب منازل مراجعه کنند و امکان پرداخت عوارض 
برای  مکان  همان  در   POS دستگاه  طریق  از 

شهروندان فراهم است.

انتقال آب از دریای عمان به قاینات
گروه خبر- مجری طرح مطالعات شیرین سازی و انتقال 
آب از دریای عمان به استان های مرزی شرق کشور 
گفت: اجرای بزرگترین طرح انتقال آب از دریای عمان 
به سه استان شرق کشور توسط بخش خصوصی و 
با هزینه 1۵۰ هزار میلیارد ریال انجام می شود.علی 
عبداللهی باغ سیاهی، افزود: طرح انتقال آب از دریای 
عمان به شرق کشور برای جبران کمبود آب در استانهای 
خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان پیش 
بینی شده است.عبداللهی در ادامه گفت: طبق مطالعات 
انجام شده طول خط انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کشور که مبدا آن دریای عمان و مقصد نهایی آن 
خراسان رضوی است، حدود یک هزار و ٦۰۰ کیلومتر 
پیش بینی شده که این آب تنها برای آشامیدن و صنعت 
به مصرف خواهد رسید. وی بیان کرد: طبق تمهیدات 
صورت گرفته این طرح در سه مرحله انجام می شود که 
اجرای کل طرح با تامین اعتبارات مربوطه حدود هفت 
سال به طول می انجامد و شیرین سازی آب با همکاری 
شرکت طوس آب و مشاور هلندی در مبدا صورت می 
گیرد. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تامین 
اعتبارات طرح بزرگ انتقال آب از دریای عمان به شرق 
کشور بیان کرد: این طرح در قالب شرکت پروژه با 
همکاری نهادهای آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم 
االنبیا، شرکت سنگان خواف، شرکت های پتروشیمی 
در شهرهای قاین، بیرجند و چابهار، فراسان شیراز و  
)شرکت های پتروشیمی در سیستان و بلوچستان و 
کارخانه فوالد قاینات در خراسان جنوبی( انجام می شود.

طرح هادی ٣٦ روستای خراسان جنوبی
به بهره برداری می رسد

مهر-مدیرکل بنیاد مسکن خراسان جنوبی از بهره 
برداری طرح هادی 3٦ روستای استان همزمان با 
ایام ا... دهه فجر امسال خبر داد آسمانی مقدم با 
اشاره به بهره برداری از طرح هادی 3٦ روستای 
این  برای اجرای  استان در دهه فجر، اظهار کرد: 
طرح ها تاکنون بالغ بر 27 میلیارد و ۸11 میلیون 
ریال هزینه شده است.وی اشاره به بهره بردای طرح 
هادی 1۸ روستای شهرستان قاین طی این دهه، 
بیان کرد: همچنین در این دهه طرح هادی پنج 
روستای شهرستان نهبندان به بهره برداری می رسد.

“نبود اعتبارات” برخی از طرح های 
اشتغالزایی در خوسف را متوقف کرد

تسنیم-فرماندار خوسف با بیان اینکه اولویت در این 
شهرستان تکمیل چرخه تولید است گفت: در پرداخت 
تسهیالت نسبت به استان عقب هستیم و برخی از 
طرح های اشتغالزایی به دلیل نبود اعتبارات بر زمین 
اشتغال  کمیته  هشتمین  در  شفیعی  است.  مانده 
خوسف اظهار کرد: در پرداخت تسهیالت نسبت به 
استان عقب هستیم و برخی از طرح های اشتغالزایی 
به دلیل نبود اعتبارات بر زمین مانده است و باید طرح ها 
بر اساس اولویت دسته بندی و ارسال شود. سرپرست 
از برخورد  اداره بهزیستی خوسف نیز ضمن گالیه 
برخی بانک ها در پرداخت تسهیالت برای مددجویان 
اظهار کرد: نباید در مقابل کاری که برای مردم انجام 
می دهیم انتظار تشکر داشته باشیم. حسینی مقدم افزود: 
اگر نمی توانیم کاری انجام دهیم به مردم قول بیهوده 
ندهیم به گونه ای که برخی بانکها در جلسات کمیته 
اشتغال قول پرداخت تسهیالت تا سقف 2۰ میلیون 
تومان با یک ضامن را می دهند اما وقتی مددجو به بانک 
مراجعه می کند با مشکل ضمانت ها رو به رو می شود.

اخبار کوتاه

دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  مدیرکل 
مقدس خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی 
شهید   12 میزبان  امسال  اسفند  ابتدای  در 
واالمقام گمنام می شود. محمدرضا فخر با بیان 
اینکه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس طی دهه مبارک فجر چهار عنوان 
در  افزود:  کرد،  خواهد  برگزار  برنامه محوری 
روز جمعه 21 بهمن مراسم نکوداشت عملیات 
بیرجند  عصر)عج(  ولی  مسجد  در   ۸ والفجر 
وی  شبستان-  گزارش  شد.به  خواهد  برگزار 
اظهار کرد: در کنار مراسم نکوداشت عملیات 
والفجر ۸ مقرر شده است که برای اولین بار از 
فیلم های مستند رزمندگان خراسان جنوبی در 
دوران دفاع مقدس رونمایی شود و همچنین در 
این مکان نمایشگاه روزنگار دهه فجر نیز برپا 

خواهد شد.مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس با اشاره به اینکه طی دهه مبارک 
بین  در  مقدس  دفاع  کتاب  جلد   3۰۰ فجر 
کتابخانه های عمومی استان توزیع می شود، 
افزود: در دهه مبارک فجر یکی از کتاب های 
 دفاع مقدس خراسان جنوبی رونمایی خواهد شد
دفاع  سال  کتاب  سراسری  جشنواره  در  که 
مقدس امسال حائز رتبه برتر شده است.فخر 
به جشنواره ملی فانوس اشاره کرد و گفت: این 
جشنواره در زمینه گفتمان سازی دفاع مقدس 
خراسان  از  گذشته  سال  و  شود  می  برگزار 
جنوبی 2 نفر رتبه برتر را این جشنواره در حوزه 
زیارت مجازی شهدای گمنام بیرجند و ویدئو 
کلیپ تعبیر آزادی کسب کردند.وی در ادامه 
در  فانوس  ملی  نام جشنواره  ثبت  کرد:  بیان 

موضوعات شهدای مدافع حرم، سینمای دفاع 

مقدس، تله فیلم و غیره آغاز شده است و تا 2۵ 
اسفند امسال ثبت نام در این جشنواره ادامه دارد.

ارزش های دفاع  آثار و نشر   مدیرکل حفظ 

برای  عالقمندان  اینکه  به  توجه  با  مقدس 
کوتاه  فیلم  المللی  بین  جشنواره  در  شرکت 

داد:  ادامه  دارند،  مهلت  اسفند   2۵ تا  رسام 
رویکرد امسال برگزاری این جشنواره پرداختن 
به مدافعان وطن و مدافعان حرم است و این 
جشنواره خرداد 97 در خوزستان برگزار خواهد 
شد.فخر با اشاره به برگزاری جشنواره استانی 
گفت:  استان  در  مقاومت  و  صبر  های  اسوه 
دفاع  دوران  ایثارگر  زنان  از  جشنواره  این  در 
تجلیل  شهدا  همسران  و  مادران  و  مقدس 
نیمه  این جشنواره در  آمد و  به عمل خواهد 
برگزار بیرجند  در  جاری  سال  اسفند   دوم 

می شود. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
نمایشگاه  برگزاری  از  پایان  در  مقدس  دفاع 
فعالیت های ۵ ساله اداره کل حفظ آثار و نشر 
روزهای  در  استان  مقدس  دفاع  های  ارزش 
داد. خبر  امسال  فجر  مبارک  دهه  پایانی 

کاری- کمیته امداد طی پاالیشی پرونده برخی 
از مددجویان را بسته است و  آنها به  بهزیستی 
معرفی شده اند و در آنجا هم پشت نوبت قرار 
گرفته اند. تعدادی از مددجویان چه به صورت 
خواستار  تلفنی  و  پیامکی  چه  و  حضوری 
رسیدگی به این مسئله شدند و به قول یکی 
از بیماران اعصاب و روان از اینجا رانده و از 

آنجا مانده اند!

افراد پشت نوبت ممکن است 
از خدمات الزم بی بهره بمانند

جنوبی  خراسان  بهزیستی  توانبخشی  معاون 
درباره این موضوع در گفتگو با خبرنگار آوا بیان 
کرد:  بهزیستی به عنوان متولی اصلی پیگیری 
رفع مشکالت افراد دارای ناتوانی و معلولیت در 
استان تمام تالش خود را برای حل مشکالت 

پیش روی آنان به کار بسته است.جمیله رضا 
زاده با بیان اینکه ورود افراد پشت نوبت به جمع 
افراد تحت حمایت، باید اصولی و کامل اعالم 
آن  به  رسیدن  شاید  که  افزود: مشکلی  شود 
خیلی آسان نباشد و در این میان ممکن است 
افزایش  پوشش  دایره  از  نیازمند  افراد  برخی 
زاده  بمانند.رضا  خارج  ها  یارانه  یا  مستمری 
ادامه داد: مددجویان که در بهزیستی پذیرش 
تومانی  هزار   3۵ یارانه  بر  عالوه  شوند  می 
دولت  درگاه  از  خود  معلولیت  نوع  براساس 
براساس بعد خانوار مستمری دریافت می کنند. 
مددجویان  بین  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
بهزیستی تنها بیماران  اعصاب و روان هستند 
که  فقط سرپرست خانوار از مستمری برخوردار 
عالوه  بتوانیم  که  هستیم  پیگیر  که  است 
از  بتوانند  هم  خانواده  اعضای  سرپرست،  بر 

خدمات بهزیستی و مستمری برخوردار شوند 
ولی چون این یک مسئله کشوری است نیاز 
به کارشناسی و سهمیه در تمام کشور است و 

مخصوص استان نیست.
امداد  کمیته  اخیرا  متاسفانه  افزود:  زاده  رضا 
از مددجویان را  انجام داده و برخی  پاالیشی 
به بهزیستی محول کرده است کاش این کار 
به این سرعت انجام نمی گرفت و یک دفعه 
آنها از طرح خارج نمی شدند چون ممکن است 
مدتها در نوبت بمانند و از خدمات الزم بی بهره 
بمانند. وی با بیان اینکه  بهزیستی دارای شیوه 
براساس  مددجویان  و  است  مخصوص  نامه 
آن شیوه نامه وارد این مرکز می شوند افزود: 
هزینه درمان هم به همه تعلق نمی گیرد و 
پذیرش در هر شهرستانی سقفی دارد و کسانی 
که پشت نوبت قرار دارند  متاسفانه نمی توانند 

اعتبارات برای  از خدمات استفاده کنند چون 
استان کم است. وی تاکید کرد: این مددجویان 
پشت نوبت بهزیستی قرار می گیرند و منتظر 
تامین اعتبار  براساس بودجه سازمان هستیم  تا 

بتوانیم خدمات مورد نیاز را به آنها بدهیم. 

مددجویان ترخیص شده جزو جامعه 
هدف بهزیستی نبودند

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
خراسان جنوبی هم در این زمینه با بیان اینکه 
جامعه هدف کمیته امداد بیشتر سالمندان  و 
زنان بی سرپرست )همسر فوت شده، طالق 
افزود: حدود  افتاده ( هستند  از کار  یا  گرفته، 
روان  و  اعصاب  مددجویان  از  خانواده   27۰
به  نبودند  امداد  که جزو جامعه هدف کمیته 
مدت 1۰ سال از این نهاد خدمات می گرفتند. 

علی اکبر نخعی افزود طبق اساسنامه  برخی از 
جامعه معلوالن و اعصاب و روان  که بیش از 
 1۰ سال از کمیته امداد ترخیص شدند ادامه داد: 
این مددجویان نیازمند مددکار آموزش دیده ، 
دلسوز و  خدمات تخصصی و شایسته هستند 
و باید تحت پوشش ویژه قرار بگیرند که حیطه 
تاکید  امداد مددکاری نیست. وی  کار کمیته 
دادیم  پیشنهاد  بهزیستی  به  همچنین  کرد: 
مددجویان زنان بی سرپرست و سالمند را به ما 
بدهند و معلوالن که نیازمند مشاوره و خدمات 
تخصصی هستند را تحویل بگیرند. نخعی با 
اکنون قریب به ٦۰ هزار خانواده  اینکه  بیان 
زنان بی سرپرست و سالمند در کمیته امداد 
 ۵3 بین  مستمری  افزود:  گیرند  می  خدمات 
هزار تومان تا 3٦۵ هزار تومان براساس بعد 

خانوار جامعه هدف متغییر است

مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی 
توسط  محوری  برنامه  هزار  یک  اجرای  از 
بانوان ستاد دهه فجر خراسان جنوبی  کمیته 
به  کمیته  این  برنامه های  گفت:  و  داد  خبر 
صورت فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود. 
با  خبری  نشست  در  پیش  نخعی  نفیسه 
اصحاب رسانه با اشاره به برنامه های کمیته 
بانوان ستاد دهه فجر ستان اظهار کرد: یک 
هزار برنامه محوری توسط کمیته بانوان ستاد 
دهه فجر خراسان جنوبی به صورت فرهنگی 
در  افزود:  می شود.وی  برگزار  اجتماعی  و 
و  فرهنگی  برنامه   177 و  هزار   3 مجموع 
اجتماعی توسط کمیته بانوان ستاد دهه فجر 
است.وی  شده  پیش بینی  خراسان جنوبی  در 

انقالب  پیروزی  جشن  برگزاری  همچنین 
در  حضور  شهدا،  خانواده  با  دیدار  اسالمی، 
شهدا،  مزار  عطرافشانی  و  غبارروبی  مراسم 
تجدید میثاق با نماینده ولی فقیه در استان، 
برگزاری همایش نقش زنان در پیروزی انقالب 
اسالمی همزمان با 17 بهمن ماه و برگزاری 
جشن جوان انقالبی با همکاری کمیته امداد 
اهم  از  را  بهمن ماه   1۸ در  خمینی)ره(  امام 
برنامه های دهه فجر این کمیته عنوان کرد.

نخستین کتابخانه مرکز سیار روستایی 
نهبندان افتتاح می شود

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرکل 
بیش  برگزاری  از  جنوبی  خراسان  نوجوانان 

کودک  کمیته  در  فعالیت  و  برنامه   ۵۰۰ از 
جنوبی  خراسان  فجر  دهه  ستاد  نوجوان  و 
مرکز سیار  کتابخانه  اولین  و گفت:  داد  خبر 
افتتاح  فجر  دهه  در  نیز  نهبندان  روستایی 
به  اشاره  با  هم  حمیدی  طاهره  می شود. 
برنامه های کمیته کودک و نوجوان ستاد دهه 
فجر خراسان جنوبی اظهار کرد: تالش ما بر 
با اهداف، ارزش ها  این است که کودکان را 
کنیم  آشنا  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  و 
اجرای  با  تا  است  این  ما  هدف  همچنین  و 
شور  و  پویایی  و  نشاط  و  امید  برنامه ها  این 
دهیم. افزایش  نوجوانان  و  کودکان  در  را 
سیار  مرکز  کتابخانه  اولین  افتتاح  از  وی 
افتتاح  با  افزود:  روستایی نهبندان خبر داد و 

نهبندان  شهرستان  از  روستا   2۵ مرکز  این 
تاکنون  همچنین  شد  خواهند  داده  پوشش 
نداشته ایم. سیار  مرکز  شهرستان  این  در 

۱۲۰ برنامه فرهنگی و هنری
در کمیته دانشگاهیان ستاد دهه فجر 

خراسان جنوبی اجرا می شود
مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند از اجرای 
12۰ برنامه در ایام ا... دهه فجر توسط کمیته 
دانشگاهیان ستاد دهه فجر استان خبر داد و 
گفت: این برنامه ها شامل برنامه های فرهنگی، 
هنری، پروژه های عمرانی، سخنرانی، نشست و 
سایر موضوعات است.احمد بخشی نیز اظهار 
تبیین  دانشگاه  وجودی  فلسفه  و  ذات  کرد: 

علمی دستاوردها و اجرای چرایی انقالب و در 
برخی موارد ارزیابی و یا بررسی این دستاوردها 
است.وی افزود: دانشگاه در راستای نقشی که 
دارد به تبیین آرمان های این انقالب مقدس 
می پردازد.مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند 
فجر  دهه  ا...  ایام  در  برنامه   12۰ اجرای  از 
توسط کمیته دانشگاهیان استان خبر داد.وی 
گفت: با توجه به تحوالت یک ماه گذشته و 
اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران 
آنان داشته  برنامه های خاصی در مقابل  باید 
باشیم.مدیر امور فرهنگی دانشگاه بیرجند به 
برنامه های جهاد دانشگاهی در دهه فجر اشاره 
و یادآور شد: در دهه فجر در جهاد دانشگاهی 

14 عنوان برنامه ارائه می شود. 

1۲ شهید گمنام دفاع مقدس مهمان خراسان جنوبی می شود

۱۰۰۰ برنامه محوری توسط کمیته بانوان ستاد دهه فجر استان اجرا می شود

مددجویان بی متولی

چوب بانک ها الی چرخ تولید درمرکز استان
کارگروه  دومین  گذشته  روز  صبح   - قوسی 
تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان بیرجند به 
ریاست فرماندار برگزار شد. پارسا، رئیس اداره 
امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان در این بیان کرد: تمام واحدهای صنعتی 
پایش شده اند و طبق آخرین آمار 4۰ درصد 
واحدهای شهرک صنعتی فعال، 31 درصد نیمه 
فعال و 27 درصد واحدها به دالیل فنی و کمبود 
خاطرنشان  وی  باشند.  می  تعطیل  نقدینگی 
کرد: همچنین واحدهایی هم وجود دارند که 
از چرخه تولید خارج شده اند و به همین دلیل از 
سیستم پاک شده اند.  پارسا دستور کار جلسه 
را وضع فعالیت واحدهای صنعتی فعال و نیمه 
فعال در شهرک صنعتی بیرجند بیان کرد. و  
ادامه داد در سال جاری در شهرستان بیرجند 
29 جلسه کارشناسی زیرگروه ستاد تسهیل با 
2۰3 مصوبه برگزار شده است که ۸4 مصوب  
اجراست. وی  در دست  و 119 مصوبه  اجرا 
بانکی،  مسائل  به  مصوبات  اکثر  داد:  ادامه 

تعیین و تکلیف بدهی های واحد تولیدی به 
سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی 

برمی گردد. 

۲7 درصد واحدهای 
شهرک صنعتی تعطیل اند 

افزود:  در سال 9٦ در مورد واحدهای  پارسا 
تحت پوشش سازمان صنعت و معدن 32 واحد 
به مبلغ ٦2 میلیارد تومان به بانک های عامل 
میلیارد  مبلغ 24  به  واحد  معرفی شده که ۸ 
تومان از تسهیالت طرح رونق تولید استفاده 
کرده اند. همچنین درخصوص واحدهای تحت 
پوشش سازمان جهاد کشاورزی 29 واحد به 
بانک های عامل  به  تومان  میلیارد  مبلغ 19 
معرفی شده اند که 3 واحد به مبلغ ۵.9 میلیارد 

تومان تسهیالت دریافت کرده اند.

بدعت های بانکی
در ادامه ناصری فرماندار بیرجند اظهار کرد: جزو 

شهرستان هایی هستیم که هنوز ستاد راهبری 
اقتصاد مقامتی ویژه شهرستانی، تشکیل نشده 
است و این جلسه پیش درآمدی بر آن ستاد 

است. وی خطاب به نماینده بانک سپه در مورد 
معرفی 2 میلیاردی یکی از واحدهای تولیدی 
به بانک و استعالم بانک از وزرات امورخارجه 

گفت: استعالم خریدار خارجی از وزارت خارجه 
روند طوالنی  را دچار  پرونده  و  بالوجه است 
می کند و وزارت خارجه هم نخواهد توانست 

تاییدیه ای برای یک شرکت صادر کند و این 
به منزله یک بدعت است. ناصری با اشاره به 
این که سرمایه گذار نباید برای مشتری خارجی 

مورد  در  وقتی  کرد:  تصریح  بیاورد،  تاییدیه 
مصوبه ستاد تسهیل استانی بحث می کنیم، 
و  بماند  معطل  گذار  سرمایه  که  است  زشت 
معرفی  را  واحدی  استان  تسهیل  ستاد  وقتی 
کرده یعنی که تمام است و نامه جهادکشاورزی 

سند و ضمانت است.

مصوبات ستاد تسهیل تولید 
بر قانون برتری دارد

پاک گهر نماینده سازمان مالیات و دارایی گفت: 
اگر مصوبات ستاد تسهیل شهرستان یا استان 
فراتر از مجوزهای قانونی باشد، با عرض پوزش 
به مشکل بر می خوریم. وی ادامه داد: تقسیط 
بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی مشکل 
دار 3 ساله است و فراتر از این دیگر در دست ما 
نیست. فرماندار در این مورد پاسخ داد: مصوبات 
ها اداره  بر  مصوب  قوانین  بر  تسهیل   ستاد 

برتری دارد و باید اجرایی شود.
)Ava.news22@gmail.com(

قوانین سخت گیرانه برای صنعت در بیرجند:

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
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 امام حسین علیه  السالم فرمودند:
یا أُختاه التَنسیني في نافِلَِة اللَّیِل

ای خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نكن.
)وفیات األئمه ، ص 441(

ضرغامی: رهبری در عین اقتدار
 مظلوم هستند

عزت ا... ضرغامی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
با اشاره به اعالم اسامی هیئت داوران جشنواره فیلم 
فجر در اینستا گرام خود نوشت: آقای خجسته بیش 
و یک  بود  ملی  رسانه  در  بنده  معاون  از 10 سال 
شخصیت فکری و نظریه پرداز در حوزه رسانه هست 
ولی نسبت ایشان با مقام معظم رهبری با شبهه و 
اشکاالتی همراه بوده که به نظرم همه این گمانه 
زنی ها نادرست است.  معتقدم رهبری در عین اقتدار 
 مظلوم هستند. نباید با برخی تصمیمات و رفتارها هزینه 
غیر موجه متوجه رهبری شود. اگر من جای آقای 

خجسته بودم این مسئولیت را نمی پذیرفتم.

اصالح طلبان و اصولگراها به جای کار 
حزبی مدرن، دور اشخاص حلقه زده اند

طلبان  اصالح  سیاستگذاری  عالی  شورای  عضو 
گفت: حلقه هایی در تهران تشکیل شده که حزبی 
هم نیستند و بیشتر شخصی اند، هم اصالح طلبان 
و هم نیروهای اصولگرا به دور آنها حلقه زده اند 
که فاقد یک ساز و کار مدرن به معنای امروز کلمه 
حزبی هستند. حجت االسالم محسن رهامی گفت: 
رو  میانه  و  طلب  اصالح  موجود  های  جریان   در 
ساز و کار حزبی و سازمانی مطابق با قانون احزاب 
وجود ندارد و تشکیل پارلمان اصالحات در جهت 
حل این معضل است و این که چقدر موفق شود 

و جریان های شخص محور اجازه دهند، باید دید.

عبدا... ناصری: فقط به یک روی 
ناآرامی های اخیر توجه شده  است

نوشت:  »شرق«  روزنامه  در  ناصری  عبدا... 
و  دولت  سر  بر  مطالبات  آوار کردن  عالقه مندان 
کشور  تصمیم سازان  اگر  بدانند  باید  اصالح طلبان 
فارغ از اینکه دکتر روحانی بر سر کار باشد یا نباشد، 
برای پاسخ گویی به خواسته های مردم به جمع بندی 
»اصالح طلب،  شعار  است  ممکن  نرسند،  واحدی 
اصولگرا دیگه تمومه ماجرا« گستره بیشتری به خود 
بگیرد. اعتراضات اخیر، دو رو دارد که فقط به یک 

روی آن توجه شده و آن مردم معترض هستند.

دادستان کل کشور: برخی بازداشتی های 
اعتراضات اخیر دارای جرائم سنگین بودند

در  دادستان کل کشور  منتظری  حجت االسالم 
اخیر  اعتراضات  پرونده  آخرین وضعیت  با  رابطه 
اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق آنها با تعهد، التزام 
پرونده  گفت:  وی  شده اند.  آزاد  مناسب  قرار  یا 
نیست  زیاد  هم  آنها  تعداد  که  کسانی  از  برخی 
صدور  به  منتهی  بودند،  سنگین  جرائم  دارای  و 
دادگاه  به  ارسال  آماده  و  گردیده  کیفرخواست 
مورد  در  کرد:  بیان  کشور  کل  دادستان  است. 
تعدادی از آنها نیز مراحل تحقیقات هنوز به پایان 
نرسیده و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است. 

پیغام ظریف به عربستان سعودی

با همه کشورهای  حاضریم  اینکه  بیان  با  ظریف 
عدم  پیمان  عربستان  حتی  فارس  خلیج  حاشیه 
یکی  سعودی  عربستان  گفت:  کنیم،  امضا  تجاوز 
از مهمترین کشور های منطقه خلیج فارس است. 
این یعنی آن که نمی توان هیچ توافقی را در این 
منطقه، بدون عربستان سعودی منعقد کرد. البته ما 
می توانیم به هر کس چنین پیشنهادی را بدهیم. 
چون ما سیصد سال است که به هیچ کشوری حمله 
نکرده ایم بلکه برعکس، تازه مورد حمله هم قرار 
گرفته ایم و در جنگ ایران و عراق به ما حمله شد. 

رئیسی: آینده مقاومت را »میدان« 
مشخص می کند نه میز مذاکرات

حجت االسالم »سید ابراهیم رئیسی« تولیت آستان 
قدس رضوی در سفر به لبنان با رئیس مجلس و 
رئیس مجلس اعالی شیعی این کشور دیدار کرد. 
وی پس از این دیدار گفت: آینده و سرنوشت مقاومت 
را »میدان« مشخص می کند نه »میز مذاکرات« و 
و  اسلو، شرم الشیخ  مانند »کمپ دیوید،  توافق هایی 
مانند آن«. مجاهدین در مقاومت فلسطین، غزه و 

لبنان هستند که آینده را مشخص خواهند کرد.

کاخ سفید باید سیاست های دوره 
جنگ سرد را مقابل تهران اجراکند

با  آمریکا  کنگره  محل  در  نشستی  قبل  روز  چند 
حضور برخی دیپلمات های کار کشته سابق ایاالت 
متحده برای اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس 
سنای این کشور، برگزار شد. شاه بیت این نشست 
آن بود که کاخ سفید باید سیاست هایی همچون 
دوره جنگ سرد را مقابل تهران به اجرا بگذارد تا 
مانع افزایش قدرت و نفوذ ایران شود و در صورت 

امکان زمینه فروپاشی نظام را فراهم آورد.

توافق هسته ای با ایران خوب و مورد 
استقبال جامعه بین الملل است

رئیس حزب کارگر انگلیس گفت : توافق هسته ای با 
ایران خوب و مورد استقبال است اما مدعی شد که 
حقوق بشر ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد. وی 
در پاسخ به این سوال که پیام وی به دولت ایران 
چیست، اظهار کرد: من از شما می خواهم بخشی از 
جامعه بین الملل باشید. من از شما می خواهم به 
حقوق بشر احترام بگذارید و بخشی از شورای حقوق 

بشر سازمان ملل باشید. برگزاری جشن انرژی با هدف آشنایی کودکان با بهینه سازی مصرف انرژی و ایمنی در استفاده و به کارگیری گاز و روش های درست مصرف کردن انرژی در مهد مهرآفرین بیرجند * عکس : حسینی

موافقان برجام اغراق و مخالفان بی انصافی کردند

سید حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده 
هسته ای ایران گفت:  خصومت آمریکا با ایران ادامه 
خواهد یافت. برجام برای حل همه مشکالت روابط 
ایران و آمریکا و جهان غرب نبود و نباید توقع نداشته 
باشیم که برجام همه مشکالت سیاسی و امنیتی و 
اقتصادی ایران را حل کند. وی افزود: موافقان در مورد تاثیرات برجام اغراق 

و مخالفان هم بی انصافی کردند.

قرار نیست بودجه به همه مشکالت کشور پاسخ دهد

محّمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه قرار نیست الیحه بودجه، به همه 
مشکالت کشور در یک سال پاسخ مثبت دهد، 
به ماده یک قانون محاسبات عمومی اشاره کرد 
و گفت: مطابق این ماده، بودجه پیش بینی درآمد 
و برآوردی از مصارفی است که اگر در راستای سیاست های مورد نظر 

هزینه شود، می تواند ما را به اهداف مورد نظر نایل کند.

عامل اصلی اغتشاشات تریبون های رسمی بود

اخیر گفت:  ناآرامی های  پیرامون  باهنر  محمدرضا 
عامل اصلی این اغتشاشات تریبون های رسمی بود، 
رسانه ملی از دولت انتقاد می کرد، نمایندگان هم از 
تریبون مجلس گله و اعتراض می کردند. وی تصریح 
کرد: برای سال آینده امیدوارم بتوانیم به یک کارنامه 
عادالنه و منصفانه درباره عملکرد نظام برسیم تا نقاط قوت را با سرعت و قوت 

ادامه داده و ضعف ها را نیز برای ادامه راه برطرف کنیم.

این  به  پاسخ  در  صادقی  محمود 
از  عبور  موضوع  طرح  که  سوال 
روحانی نمی تواند نشان دهنده شکاف 
پیش آمده بین دولت و اصالح طلبان 

باشد،گفت: تهدیدهایی برای ائتالف 
صورت گرفته میان اصالح طلبان و 
آن  باید  و  دارد  وجود  روحانی  آقای 
تهدید ها را تحلیل کرد و مشکالت 

را با گفتگو و تفاهم حل کرد. الزم 
است که آقای روحانی به دقت به این 
تحلیل ها توجه کرده و همچنین سعی 
کند که فاصله به وجود آمده بین خود 

و اصالح طلبان را ترمیم و از تشدید 
آن جلوگیری کند. همچنین بعد از 
شکل گیری دولت دوازدهم، تمایالت 
و نشانه هایی از گسترش فاصله بین 

آقای روحانی و اصالح طلبان به وجود 
آمده که قابل کنترل و ترمیم است.
وی افزود: حمایت از روحانی از ابتدا 
حمایتی بی قید و شرط نبود که در 
حال حاضر این موضوع مطرح شود 
که اصالح طلبان دچار تغییر گفتمان و 
فاز شده اند، زیرا ائتالفی که در سال 
92 صورت گرفت ائتالف نانوشته ای 
بود و در ادامه در سال 96 هم باز 
خودشان  حمایت  در  اصالح طلبان 
و  نداشتند  سهم خواهی  دولت  از 
نکردند  مکتوب  را  ائتالف  این 
و  قول  و  شرایط  چه  برمبنای  که 
قرار هایی تصمیم به حمایت از آقای 
در حال  است.  روحانی گرفته شده 
حاضر انتقاد از آقای روحانی نباید به 
معنای شانه خالی کردن از زیر بار 

مسئولیت تلقی شود.

و  نقد  رئیس جمهور  اول  معاون 
و  دموکراسی  ثمره  را  اعتراض 
گفت:  و  دانست  ساالری  مردم 
است  این  بود،  نگران  باید  آن چه 
انتقاد، نفرت و  نقد و  به جای  که 
خشونت در جامعه زیاد شود، زیرا 
این امر آینده کشور را به مخاطره 
جهانگیری  اسحاق  اندازد.  می 
وقتی  خشونت  و  نفرت  افزود: 
ایجاد می شود که کشور نسبت به 
آینده خود بیم داشته باشد، اگرچه 
آبی،  کم  از  بسیاری  های  چالش 
هوا  آلودگی  ریزگردها،  اشتغال، 
های  با صندوق  مرتبط  مسائل  تا 
ما  اما  دارد  وجود   بازنشستگی 
می توانیم این مسائل را با کمک 
یکدیگر حل کنیم. وی تاکید کرد: 
را  مردم  کس  هر  شرایط  این  در 

کند  ناامید  کشور  آینده  به  نسبت 
گناه نابخشودنی کرده و باید طلب 
این  که  بیان  با  وی  کند.  مغفرت 
اجتماعی  و  اقتصادی  »مسائل 

سیاست  موضوع  در  ریشه  کشور 
با هم  باید  ما  کرد:  تصریح  دارد« 
برادر باشیم، اصالح طلب، اصولگرا 
ارتقای  برای  باید  همه  اعتدالی  و 

ایران عزیز تالش کنیم.
اظهار  جمهور  رئیس  اول  معاون 
کرد: نمی توان هیچ کس و جریانی 
را که با نظام بوده اند حذف کرد، 

گفت: دوران حذف  سپری شده و 
باید با یکدیگر گفتگو کنیم، گفتگو 
بین جریان های سیاسی و گفتگوی 

ملی بین اقوام.

دوران حذف سپری شده؛ باید با یکدیگر گفتگو کنیمروحانی فاصله بین خود و اصالح طلبان را ترمیم کند
اسحاق جهانگیری : محمود صادقی عضو فراکسیون امید مجلس :

   مناقصه  های عمومي یک مرحله اي 
شماره  96-1067 ، 96-1068

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد:  مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید.

ف
ردي

شماره
موضوع مناقصه  مناقصه

مبلغ 
برآورد
)ريال(

نوع تضمین 
تو مبلغ )ريال(

مد

1

96
-1

06
7

خرید لوله پلی اتیلن جهت پروژه های 
پخت،  فردوس،  شهرستان  بیدسکان 
چنشت و امین آباد شهرستان سربیشه، 
ارسک شهرستان بشرویه، شاهکوه و تیغدر 
شهرستان نهبندان، بصیران و حامی دهن 
و  کرغند  آویچ،  رود شهرستان خوسف، 
شهرستان  پسوج  قاین،  شهرستان  زول 

بیرجند، آهنگران شهرستان زیرکوه

17
,66

0,0
00

,00
0

ضمانت نامه
 معتبر 
به مبلغ

883,000,000 

 1
ماه

2

96
-1

06
8

های  پروژه  جهت  فوالدی  لوله  خرید 
حاشیه  فردوس،  شهرستان  بیدسکان 
شهر و پسوج شهرستان بیرجند ، شاهکوه 
شهرستان  چنشت  نهبندان،  شهرستان 
سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه ، زول 

شهرستان قاین 

5,1
73

,00
0,0

ضمانت نامه00
 معتبر
 به مبلغ

259,000,000 

 1
ماه

* مشخصات کامل لوله ها در دعوت نامه ها ذکر شده است 
زمان دريافت اسناد مناقصه: 1396/11/05 الی 1396/11/10   

تاريخ ارسال پیشنهادات : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/11/23     
تاريخ بازگشايی پاکت ها : ساعت 11 صبح مورخ 1396/11/25   

محل بازگشايی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 

استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.
ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 

بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
 به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 

اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات 

)iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها 
تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستايی خراسان جنوبی

 وزارت نیرو     
شرکت آب و فاضالب 

شماره شناسه: 134693   شماره: 67/1088    تاريخ: 96/11/3روستايی  خراسان جنوبی  

آمـوزشگـاه عـلمـی امـام عـلـی )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

بمیدان ابوذر- نبش شهید اسدزاده  3      تلفن: 32232943
 ش

ا 8
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ت ک

اعا
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نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بیرجند
موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه 

و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند
شرح مختصر کار: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نظافت، نگهداری، 
توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه )واقع در سه پردیس شوکت آباد، امیرآباد و 
هنر داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحید، ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان( 
حدود 34000 مترمربع چمن کاری و حدود 27500 اصله درخت و درختچه و 6200 
متر ارقام رديفی و 7500 متر گلکاری و 1000 مترمربع گلخانه و 5000 مترمربع خزانه 

تولید گل و گیاه
مدت زمان اجرا: از تاریخ 1396/12/1 به مدت یک سال کامل خورشیدی

شرايط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندی و تأیید صالحیت در رسته باغبانی از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاریخ معتبر

قیمت اسناد مناقصه: 300,000 )سیصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سیبا شماره 
2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بیرجند(

میزان سپرده شرکت در مناقصه: 240,000,000 ریال )دویست و چهل میلیون(
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پیشنهادها: دانشگاه بیرجند - سازمان مرکزي- 

طبقه دوم - اتاق 223 - دبیرخانه کمیسیون معامالت
لغایت شنبه مورخ  از روز دوشنبه مورخ 1396/11/9  زمان دريافت اسناد مناقصه: 

1396/11/14
زمان تحويل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1396/11/23

تاريخ و محل بازگشايي پیشنهادها: روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 در محل سازمان 
مرکزی- اتاق جلسات معاونت اداری و مالی

تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده 
و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی نماید و موسسه مجاز است در چهارچوب 

ضوابط مقرر و با عنایت به صرفه و صالح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.
تلفن تماس: 05632202126

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای


