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سرمقاله

با »مخصوص ها«ی 
انقالب چه باید کرد؟
*هرم پور

انتهای سالن مصال،  کنار یکی از ستون های بزرگ 
سالن نشسته ام و رفت و آمدها را دید می زنم. چند 
دقیقه ای به آغاز نماز جمعه وقت باقی مانده است.
) در صفحه 2  سرمقاله  )ادامه     ... یکی  یکی  مسؤولین 

عکس : مجتبی گرگی

مدیران ؛ عامل اصلی 
عقب ماندگی  استان

انتقاد شدید استاندار از وضعیت دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی

* مدیریت استان ضعیف و با پیشینه ضعیف بوده و هیچ برنامه ای برای جذب سرمایه گذار نداشته ایم * نگاه ما در استان کوچک بوده و مطالبه گری جدی وجود نداشته *  سطح جذب تسهیالت
در استان پایین بوده است *  هرگونه قطع خدمات توسط دستگاه های خدمات رسان برای واحدهای تولیدی و صنعتی  باید با اطالع قبل صورت گیرد * خراسان جنوبی نیاز به ورود صنایع 

متوسط به باال دارد* فهرست نهایی سرمایه گذاری ایدرو در خور شان استان نیست *  ستاد سرمایه گذاری استان فقط نام را یدک می کشد!  * مشکل ترس مدیران استان است
* دستگاه های خدمات رسان بدانند شرایط برای واحدهای تولیدی عادی نیست * 48 ساعت قبل قطع خدمات به سازمان صنعت و معدن اطالع دهید / مشروح در صفحه ۳

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان :

با  کنسرت
به شرط شرعی 
و قانونی بودن 
مخالف نیستیم
صفحه ۷

بهره برداری از 18 پروژه در شهرستان فردوس
در چهارمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی، مدیر 
کل دفتر امور شهری و مدیران محلی 18 پروژه عمرانی، خدماتی، گردشگری و آموزشی با هزینه 4 میلیارد و 600 
میلیون تومان در شهرستان فردوس به بهره برداری رسید. معاون عمرانی استاندار  ابتدا ایستگاه پمپاژ آب فضای سبز  

شهرداری فردوس را به نمایندگی از سه پروژه دیگر شامل ... مشروح خبر در صفحه ۷

تامین آب مهمترین مولفه مورد نیاز در شرق کشور است/ 7۰۰ میلیون متر مکعب روان آب از خراسان جنوبی خارج می شود/سفر وزیرارتباطات به خراسان جنوبی/ برگزاری مسابقات پینگ پنگ دهه فجر/صفحه 7
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

احمد توکلی:
روحانی مسیر احمدی نژاد 

را دنبال می کند

علی تاجرنیا:
آقای باهنر به خاطر مطرح کردن

احمدی نژاد عذرخواهی کنید

مهدی طائب: 
جای موسوی و کروبی خوب است و کسی حق 

ارتباط گیری ندارد

آیت ا... خاتمی:
از سخنان برخی ناقدان

 بوی حمایت از اغتشاشگران می آید

جناب آقای مهندس مهدی وحیدی
مدیر محترم اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مصیبت درگذشت برادر عزیزتان 
را خدمت شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده،

از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان 
محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.            

  روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون 
 ماده 2 الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های
زائد نسبت به فروش ۳ دستگاه خودرو به شرح ذیل اقدام نماید. عالقه مندان 
به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 1۳96/11/16 لغایت 1۳96/11/24 
جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به ساختمان اداره اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری واقع در میدان ابن حسام، ابتدای بلوار صنعت و معدن )معصومیه( و 
یا به وب سایت www.sko.ir لینک پایگاه اطالع رسانی استانداری مراجعه 

نمایند.

اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی 

خودروهای قابل فروش

مدلشماره خودرونوع خودروردیف

5471۳82 الف12 ایران12نیسان دوکابین1

4121۳84 الف1۳ ایران12پژو پارس2

6211۳81 الف2۳ ایران12مینی بوس ایویکو۳

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همسر، پدر و برادر عزیزمان بزرگ خاندان مزایده فروش خودرو

شـادروان محمـد علی عباس آبـادی 
)کـاسب بـازار مـلک(

  را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز دوشنبه 96/11/16 ساعت 14
)2 بعدازظهر( از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی و امتنان بازماندگان می باشد.
خانواده های: عباس آبادی - زمانی 

جناب آقای علی اسماعیلی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی،تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و شایسته 
است از زحمات و تالش های ارزنده جناب آقای محمد حسینی در دوران معاونت سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی قدردانی نماییم
توفیقات روز افزون شما بزرگواران را از خداوند متعال خواستاریم.

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان جنوبی

 پرداخت قبوض نوسازی همزمان با مراجعه ماموران اداره پست به درب منازل صورت می پذیرد. جهت کسب اطالعات بیشتر

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند به سایت شهرداری بیرجند به نشانی www.birjand.ir  مراجعه فرمایید.

استخدام روزنامه آوای خراسان جنوبی   شرح در صفحه 2

مناقصه  های عمومي یک مرحله اي  شماره  96-1072 ، 96-1073  
تجدید مناقصه های 1042/1-96 و 96-1051/1

شماره: 67/1130          
  تاریخ: 1396/11/10          

  وزارت نیرو  شماره شناسه: 136636
 شرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان جنوبی

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی
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)آّبرسانی سرند و 
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آبرسانی به روستاهای 2/1

بصیران و قلعه زری 
شهرستان خوسف
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)مسیر نوده به بیدسکان( 
شهرستان فردوس
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 شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:

1( زمان دریافت اسناد مناقصه: 1۳96/11/12 الی 1۳96/11/17
2( تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1۳96/11/۳0

3( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب - پایه 5
4( محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی 
سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان 

جنوبی، سالن جلسات 
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.ir( انجام خواهد شد.
 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار 
و  مناقصه  در  شرکت  شرایط  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  باشد.  می 
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 8-۳2214752- 056 اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای محمدحسین رزقی
 موسس و مدیر موسسه بین المللی خوارزمی خراسان جنوبی

انتخاب شما برادر پرتالش و موفق را به عنوان کارآفرین شایسته از سوی 
فراکسیون کار و کارآفرینی مجلس شورای اسالمی تبریک عرض نموده 

سالمتی و موفقیت بیش از پیش شما را آرزومندیم.

موسسه فرهنگی هنری عماد  



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
 و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

مهدی طائب: جای موسوی و کروبی خوب 
است و کسی حق ارتباط گیری ندارد

حجت االسالم مهدی طائب گفت: جای سران فتنه 
۸۸ خوب است. موسوی و کروبی حبس خانگی 
شدند و کسی با آنها حق ارتباط گیری ندارد و در 
این فتنه نیروهای زحمتکش نیروی انتظامی ۶۰ 

شبانه روز در حالت آماده باش بودند.

 دروغ را رها کردیم 
و گرفتار چند تار موی دختران مان شدیم

مجلس  طلب  اصالح  نماینده  سعیدی،  فاطمه 
از  تعدادی  حجاب  کشف  به  اسالمی،  شورای 
دختران در اعتراض به حجاب اجباری واکنش نشان 
نوشت: ای کاش  توئیتر خود  داد. وی در صفحه 
به جای گشت ارشاد، گشت دروغ می گذاشتیم در 
تمامی نهادها و سازمان ها و پای تمام تریبون ها و 
رسانه هایی که از پول ملت بودجه می گیرند. دروغ 
را رها کردیم و گرفتار چند تار موی دختران مان 
شدیم. البد امروز نه کسی دروغ می گوید، نه کسی 

برای حجاب اختیاری تالش می کند!

از سخنان برخی ناقدان
 بوی حمایت از اغتشاشگران می آید

امام جمعه موقت تهران گفت: لحن برخی ناقدان 
ناچیز  این طلبه  به  نسبت  و  آمریکا محترمانه  به 
بی ادبانه و ضدقرآن بوده است، اما بنده بار دیگر 
تاکید می کنم اعتراضات قانونی پذیرفته شده است 
آنها  حریم  باید  و  نمی شود  محسوب  اغتشاش  و 
حفظ شود. آیت ا... خاتمی افزود: از سخنان برخی 
ناقدان بوی حمایت از اغتشاشگران می آید و این 

یعنی پشت  گرمی دادن به آنها.

برخی گمان نکنند که انقالب تمام شد

با اشاره به  حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن ۵۷ اظهار کرد: برخی 
گمان نکنند که انقالب در ۲۲ بهمن به پیروزی 
آغاز  بهمن  از ۲۲  تازه  انقالب  تمام شد.  و  رسید 
می شود و آثار و برکات خود را به طور روزافزون در 

حیات سیاسی بشر نشان می دهد.

محمدیان: عده ای از انقالب خسته شده اند

اینکه  بیان  با  دانشگاه ها  در  رهبری  نهاد  رئیس 
مسئولی که در خانه هایی شبیه کاخ  زندگی  می کند 
عده ای  گفت:  نمی فهمد،  را  نشین  حاشیه  درد 
حاضر  اما  شدند  خسته  راه  میانه  بودند،  انقالبی 
نیستند مسئولیت هایشان را رها کنند. حجت االسالم 
که  است  چیزی  گری  اشرافی  افزود:  محمدیان 
جامعه ما و ما درگیرش شدیم. اعتماد مردم در نظام 
جمهوری اسالمی دارد لطمه می خورد. وی گفت: 
فاش  از  حتی  مسئوالن  برخی  شاهدیم  متأسفانه 
آبرو  نبردن  بهانه  به  اقتصادی  نام مفسدان  کردن 
طفره می روند، این گونه نمی توان مشکل را حل کرد.

پشت پرده تالش های امارات
 برای اصالح برجام

حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل بین الملل با بیان 
اینکه پشت پرده رفتارهای امارات در خصوص اصالح 
برجام، ترامپ و دولت آمریکا قرار دارند، گفت: در حال 
حاضر این کشور از نظر بانکی تحت فشار شدید رئیس 
جمهور آمریکا قرار دارد و همین امر موجب شده تا در 

بحث برجام موضعی ضد ایرانی بگیرد.

وضعیت اصالح طلبان
 مانند دختر عقد کرده است!

یکی از وزرای دولت اصالحات اخیراً در جمعی از 
همفکران خود، با اشاره به اینکه اصولگرایان پس 
از دو سه شکست اخیر، عبرت گرفته و به یک جمع 
بندی رسیده اند، گفت: باید رودربایستی با دولت را 
کنار بگذاریم و تکلیف خودمان را با حامیان و بدنه 
مشخص کنیم. وی افزود: اصالح طلبان که تا پیش 
اجاره ای  رحم  عنوان  به  روحانی  دولت  از  این  از 
یاد می کردند، در توصیف جدید دچار تغییر شده و 
تصریح کرده اند داستان ما شده مانند دختری که 
عقد کرده، اما هنوز خانه شوهر نرفتیم و در خانه 

پدر بالتکلیف هستیم!

روایت مصلحی ازفردی که با فراهم کردن 
زمینه  ازدواج به دنبال نفوذ بود

وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد گفت: زمانی که در 
وزارت اطالعات مشغول کار بودم نفوذ را به  خوبی 
مشاهده کردم، شخصی بود که با 1۰ واسطه قصد 
داشت ازدواجی را به سرانجام برساند تا به این وسیله 
به اهداف خود برسد و نفوذ خود را انجام دهد. نفوذ 
در نخبگان و شخصیت ها در دستور کار دشمن است.

دلسوزی ضرغامی در قضایای88
برای ناطق نوري

عزت ا... ضرغامی در پاسخ به این سوال که چرا 
به آقاي ناطق نوري در همان سال ۸۸ اجازه ندادید 
که بیاید در صداوسیما و پاسخ گفته هاي احمدي نژاد 
را بدهد، گفت: من بارها با ایشان صحبت کردم و 
گفتم تلویزیون در اختیار شماست. بیایید سخنراني 
کنید؛ اما در شرایطي بودند که نمي آمدند. حتي من 
گفتم در مراسم احیا شرکت کنید، ما پخش مي کنیم؛ 
اما باز هم نمي رفتند. اصال براي آقاي ناطق خوب 
نبود بیاید بنشیند، بگوید من درباره پسرم مي خواهم 

صحبت کنم. من براي ایشان دلسوزي کردم.

برجام ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی ایران ندارد

نایب رئیس دوم مجلس گفت: برجام هیچ ارتباطی با 
تقویت سیستم دفاعی ایران ندارد. اروپایی ها هوشیار 
باشند و فریب آمریکا را نخورند. مطهری ادامه داد: 
ایران هیچ تعهدی نسبت به توقف فعالیت موشکی 
ها آمریکایی  که  هایی  تالش  تمام  و  ندارد   خود 

در این راستا می کنند، بی نتیجه است. وی گفت: البته باید منتظر بمانیم 
گذارد. می  تاثیر  ها  اروپایی  روی  بر  میزان  چه  آمریکا  های  حرف  که 

دور هم جمع شدن احزاب را مبارک بدانید

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی با بیان 
اینکه حل مشکالت بزرگی که پیش روی جامعه 
امروز انسانی است جز با همدلی، همفکری میسر 
نیست، گفت: دور هم جمع شدن احزاب را مبارک 
بدانید؛ از این باب که یک گام در جهت همدلی و هم 
افزایی توان ها است. دردهایمان را در حوزه های مختلف بشناسیم و دست 
به دست هم دهیم تا روزهای بزرگی را پیش روی بشریت داشته باشیم.

عدم بکارگیری مدیران منسوب به افراد سیاسی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای به سازمان 
ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت 
بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی 
شرکت ها و هلدینگ های تابعه به آنها شد. در بخشی از 
این متن آمده است: بدون هیچ گونه مالحظه ای و برای 
آخرین بار ابالغ می نمایم چنانچه مدیری به جای کار حرفه ای به دنبال ارتباطات 
با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد.«

 احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا 
گفت: کشورهایی که با فساد مبارزه 
می کنند،  معروف  به  امر  می کنند 
بزنند.  حرف  مردم  می دهند  میدان 

مهندس  دولت  داد:  ادامه  وی 
دسته  دو  خاطر  همین  به  موسوی 
دولتی  را  امور  می گفتیم  ما  شد، 
کسی  می شود.  زیاد  فساد  نکنید، 
حرف ما را گوش نداد ما هم استعفا 

دولت  به  و  زدیم  روزنامه  و  دادیم 
و  تولید  بخش  در  کردیم.  انتقاد 
وجود  جدی  اختالف نظر  مالکیت 
داشت. آقایان رفتند و مدافع تعدیل 

سیاست های صندوق بین المللی پول 
شدند که با نظام ما سازگار نیست.

در  هاشمی  آقای  شد:  یادآور  وی 
اقتصاد موفق بود، آقای احمدی نژاد 
در اقتصاد موفق نبود، آقای روحانی 

دنبال می کند.  را  هم همان مسیر 
اگر فساد زیاد شود به ضرر است، 
وقتی قرار باشد سور و سات زندگی 
زیاد شود، مشخص است که حقوق 
کفاف نمی دهد بنابراین فساد زیاد 
می شود. توکلی با بیان اینکه جنگ 
عراق و آمریکا سر نفت بود، حاضر 
اما  بزنند  آتش  را  چاه ها  که  بودند 
ما  گفت:  ندهند،  همدیگر  دست 
که  می گذاریم  سرکار  را   مدیری 
می گوییم  اما  است  عرضه  بی 
را  وی  است  من  حزب  از  چون 
که  کردیم  انقالب  ما  می گذاریم. 
جوانان  آمد،  کار  روی  نظام  وقتی 
نسل  کنند.  رفع  را  موانع  هم 
که  کند  انقالب  باید  یا  موجود 
خودش  باید  یا  نمی رسد،  زورش 
بیاید. میدان  به  و  کند  تجهیز  را 

تاجرنیا فعال سیاسی اصالح   علی 
طلب گفت: بهتر است آقای باهنر به 
جای آنکه مردم را به طرفداری آمریکا 
و اسرائیل متهم کند به خاطر حمایت و 
مطرح کردن احمدی نژاد که دولتش 
انهدام ظرفیت های  نتیجه ای جز 
کشور  انسانی  و  مالی  اقتصادی، 
کند.  عذرخواهی  مردم  از  نداشت 
وی ادامه می دهد: متاسفانه ما این 
نوع ادبیات و رفتارهای تحقیرآمیز را 
اصولگرا،  های  چهره  از  روزها  این 
و  مذهبی  های  چهره  از  بعضی 
ائمه جمعه زیاد می بینیم. این نوع 
بین  شکاف  شک  بدون  ادبیات 
مردم و مسئوالن را بیشتر می کند.
در  معتقدند  باهنر  آقای  واقعا  اگر 
ایران ۵ میلیون نفر طرفدار آمریکا و 
اسرائیل هستند باید از ایشان پرسید 

ترکیب  نفر، چه  میلیون  این ۵  که 
جمعیتی دارند. آیا این ۵ میلیون نفر 
کسانی نیستند که در زمان جمهوری 
پرورش  یا  اند  شده  متولد  اسالمی 

یافته اند؟ اگر این گونه باشد بیشتر 
از آن که باید ۵ میلیون نفر را مقصر 
دانست  مقصر  را  نظام  باید  دانست 
که نتوانسته شهروندانی که در بدو 
 تولد تحویل گرفته را به آرمان های

کند. تربیت  وفادار  خود  کشور 
تاجرنیا با بیان اینکه دوره استفاده از این 
ادبیات گذشته است، می گوید: این 
سخنان برای آقای باهنر یک امتیاز 

منفی به حساب می آید. خصوصا آن 
که ایشان یکی از سابقه داران جناح 
اصولگرا محسوب می شود و یکی از 
افرادی بودند که آقای احمدی نژاد 
را به جناح اصولگرا تحمیل کردند. 

آقای باهنر به خاطر مطرح کردن احمدی نژاد عذرخواهی کنیدروحانی مسیر احمدی نژاد را دنبال می کند
علی تاجرنیا:احمد توکلی:

بازدید مشاور سرمایه گذاری و امور بانکی استاندار از مرکز آموزش  فنی و حرفه ای          عکس:اکبری  بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند                   عکس:اکبریسخنراني نماینده ولي فقیه در  استان در جمع روساي هیئات هاي مذهبي بیرجند          عکس:مقامی

اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي در نظر دارد مطابق مشخصات ذیل خودروهاي مزایده اي خود را به فروش برساند : 

آگهي مزایده عمومي خودرو )نوبت اول(

مبلغ 10% سپرده )ريال(قیمت پايه )ريال(وضعیتمدلنوع و سیستمرديف

50.000.0005.000.000قابل شماره گذاري1381پژو 1405
40.000.0004.000.000قابل شماره گذاري1384پرايد 2141
3GTX 30.000.0003.000.000قابل شماره گذاري1383پرايد
200.000.00020.000.000قابل شماره گذاري1382پیكاپ4
100.000.00010.000.000قابل شماره گذاري1387نیسان 52400
220.000.00022.000.000قابل شماره گذاري1384کامیون خاور کانتینر6
450.000.00045.000.000قابل شماره گذاري1371کامیون  بنز کانتینر7

 محل دريافت، بازديد و تحويل اسناد: خراسان جنوبي-  بيرجند- بلوار شهيد آويني ميدان راه و شهرسازي روبروي صدا و سيما
مهلت دريافت اسناد : از روز دوشنبه مورخ 96/11/16 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/23

مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/11/28

زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/11/29
تضمين شركت در مزايده 10 درصد مبلغ پيشنهادي براي خودرو مي باشد كه مي بايست به صورت چك تضمين شده بانكي 
غيرمشروط يا فيش واريزي به حساب سپرده تملك دارايي هاي سرمايه اي 2176312196003 نزد بانك ملي به نام اداره كل 

راه و شهرسازي خراسان جنوبي باشد. 
-كليه هزينه متعارف نقل و انتقال از قبيل تنظيم سند، تعويض پالك و نيز عوارض شهرداري و دارايي و غيره به عهده برنده 

مزايده )خريدار( مي باشد.
- درصورت برنده شدن پيشنهاد دهنده و انصراف وي از مزايده 10 درصد سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
-پيشنهاد قيمت براي هر دستگاه مي بايست مجزا باشد و در روي پاكت نوع دستگاه و شماره رديف ذكر گردد.

- برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف 20 روز نسبت به واگذاري قيمت كل دستگاه و خروج از اداره كل و شماره گذاري 
اقدام نمايد.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شماره شناسه: 139666

بدينوسيله از كليه اعضای انجمن دفاتر پيشخوان استان خراسان جنوبی 
روز  صبح   10 ساعت  در  كه  عمومی  مجمع  جلسه  در  گردد  می  دعوت 
پنجشنبه 96/11/26 به آدرس: خيابان مدرس، استانداری برگزار می گردد، 

حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس انجمن

رسيدگی و تصويب ترازنامه مالی و صورت حساب سود و زيان
تعيين روزنامه كثير االنتشار برای درج آگهی انجمن

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن کارفرمایان
 دفاتر پیشخوان خدمات دولت - استان خراسان جنوبی 

شماره ثبت: 121-12/3/2      شناسه ملی: 140032275733
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حسینی- صبح دیروز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
مرتبط  اجرایی  مدیران دستگاه های  و  استاندار  با حضور 
برگزار شد. شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با ارائه توضیحاتی درباره عملکرد سال 95 و 96 در راستای 
 502 از  کرد:  بیان  رونق،  و  تولید  موانع  رفع  های  طرح 
مصوبه ای که برای بانک ها در این کارگروه ابالغ شده 
بود، 147 مورد اجرا و 335 مصوبه در حال اجرا می باشد. 
وی با اعتقاد بر این که دستگاه های اجرایی خوب همراهی 
کردند، یادآور شد: بخشی از مشکالت به خود متقاضیان باز 

می گردد که امیدواریم حل شود.
حسینی مشاور استاندار البته این میزان عملکرد به مصوبه 

ها را نشانه بُرد در کار ندانست و تاکید بر کار بیشتر کرد.

حل 4 مشکل برای اولین بار در کشور

در  نیز،  تجارت  معدن  صنعت  سازمان  رئیس  شهرکی 
ادامه نمودار مقایسه استان در اجرای مصوبه ها با کشور را 
ارائه داد و افزود: میزان پرداخت از محل رونق استان، 52 
درصد با مبلغ 142 میلیارد تومان است که میانگین کشوری 
38 درصد بوده و رتبه 20 را در بین استان ها داریم که البته 
این رتبه فارق از مقایسه و صرفا پرداخت به نسبت جایگاه 
صنعتی استان بد نیست.  به گفته وی پرداخت مستقیم نیز 
68 میلیارد تومان می باشد. رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت گزارشی نیز از میزان پرداختی بانک ها مطرح کرد 
که در آن، بانک کشاورزی رتبه اول و بانک ملی رتبه آخر 
را داشت. شهرکی با اشاره به این که در دستورالعمل جدید 
برای اولین بار در کشور 4 مشکل چک برگشتی، معوقات 
بانکی، مشکل با حوزه مالیات و تامین اجتماعی حل شده 
است، خاطرنشان کرد: اگر این دستورالعمل در طرح های 
از  اعظمی  وارد شود بخش  مانند حوزه روستایی  دیگری 

مشکالت آنان را نیز حل می کند.

ثبت نشدن در تهران، علت تفاوت در آمار

وی در ادامه به تسهیالت موضوع تفاهم نامه چهارجانبه 
میلیارد  داد: 6  ادامه  و  اشاره کرد  بانک سینا  با  روستایی 
تومان  میلیون  و 500  میلیارد  که 4  بوده  تومان مصوب 
آن پرداخت شده است و باقی در مرحله پرداخت هستند و 
تا پایان سال هم یک یا دو طرح به بهره برداری خواهد 
رسید. ئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آماری از 6 
طرح ثبت نام شده در طرح اشتغال فراگیر یا “تکاپو” ارائه 
داد و عنوان کرد: 6 طرح نیز در حوزه روستایی و عشایری 
ثبت نام کرده اند. شهرکی با بیان این که از 452 طرح 
معرفی شده به اداره کار، 403 مورد به بانک ها معرفی 
شده اند، اضافه کرد: تاکنون 159 طرح معادل یک میلیارد 

و 869 میلیون تومان پرداخت شده اند.
در بین آمار و گزارشاتی که ارائه شد، آماری با آن چه 
بانک ها داشتند تفاوت داشت که علت را در رسمی نبودن 

آمار و ثبت نشدن از طرف پایتخت اعالم کردند.

موسسات غیر دولتی
چقدر در توسعه استان نقش دارند؟

استاندار نیز با شنیدن این گزارشات تاکید کرد: آن چه 
که اهمیت دارد میزان پرداختی ها توسط موسسات غیر 
دولتی است و می خواهیم بدانیم چقدر در توسعه استان 

نقش دارند؟
استان  در  دسترس  از  دور  را  آمار  این  البته  شهرکی 
دانست و افزود: می توان آن را از طریق پایتخت و کشوری 

پیگیری کرد. 
داد  پایان سال خبر  تا  ها  بانک  تعهد  از  وی همچنین 
و گفت: باید 40 میلیارد تومان در طرح های بازسازی و 

نوسازی در این مدت کمک شود.

نساجی و پوشاک
اولویت سرمایه گذاری در فهرست “ایدرو”

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور کار بعدی 
را با عنوان گزارش آخرین کارهای شرکت سرمایه گذاری 
“ایدرو” قرائت کرد و توضیح داد: 3 ماه پیش طبق تفاهمی 
های  اولویت  زمینه  در  مطالعاتی  شد  قرار  این شرکت  با 
سرمایه گذاری استان انجام دهند و پس از آن دو طرح را به 
انتخاب استان اجرا کرده و باقی مشارکتی با سرمایه گذاران 
مایل اجرایی شود. نتیجه این مطالعات به گونه ای بود که 
نساجی و پوشاک با مبلغ 100 میلیارد تومان اولویت و پس 
پایین دستی و پتروشیمی،  تایر، دارویی،  از آن به ترتیب 
صنایع معدنی، قطعه سازی خودرو و سایر شامل احداث 

مزرعه خورشیدی و تولید فیلتر تصفیه آب، قرار گرفت.

فهرست ایدرو در خور شان استان نیست

نهایی  فهرست  این  از  شدید  انتقاد  با  اما  استاندار 
باید  و  نیست  شان  خور  در  فهرست  این  کرد:  عنوان 
باالی  مصرف  با  ها  ظرفیت  اساس  بر  را  ها  اولویت 

های  طرح  نه  کرد  انتخاب  فروسیلیس  مانند  استان 
الشریعه   مروج  اند.  داده  که  چه  آن  مانند  کوچکی 
این که ستاد تسهیل و رفع موانع  بر  تاکید  با  همچنین 
هدف  با  و  نبوده  مسائل  این  کردن  مطرح  جای  تولید 
برگزار  فعال  نیمه  و  فعال  واحدهای  مشکالت  رفع 
اقتصادی  امور  کل  مدیر  جعفری  به  خطاب  شود،  می 

و رئیس دفتر سرمایه گذاری استان عنوان کرد: شما به 
اولویت  این فهرست و طرح های  باید  دبیرخانه  عنوان 
دار استان را بررسی و شناسایی کنید، مواردی را مطرح 
کنید که انحصارا در این استان باشد. وی با بیان این که 
 این نسخه ای که ایدرو برای استان پیچیده قابل قبول 
اعجاز  انتظار  تهران  از  نباید  کرد:  تصریح  باشد،  نمی 

داشته باشید و خودتان دست به کار شوید.

2 ماه معطلی فقط برای یک ثبت نام!

استاندار در ادامه با اشاره به  این که فرآیند واگذاری زمین 
و پاسخ گویی به سرمایه گذاران طوالنی و غیر قابل قبول 
است، خاطرنشان کرد: 2 ماه است که یک سرمایه گذار با 
برند 50 ساله، در استان برای ثبت نام خود گیر کرده است! 
این مشکل مدیران استان است که سرمایه گذار به استان 

نمی آید! عامل عقب ماندگی را در جای دیگر نگردید.

ستاد سرمایه گذاری استان
فقط نام را یدک می کشد!

به گفته وی در استان های دیگر ستاد سرمایه گذاری 
در کوتاه ترین مدت مشکالت سرمایه گذار را حل می کند 
ولی در ستاد این استان تنها نام آن را یدک می کشد. اگر 
کمیته های این ستاد در استان تشکیل شده باشد باید بتواند 
مشکل سرمایه گذار را ظرف یک هفته حل کند نه این که 

دوماه یک ثبت نام طول بکشد.

کی می خواهید به گرد پای کرمان برسید؟!

استاندار خطاب به مدیران تصریح کرد: آقایان مدیر کل 
در این استان ندای قوی برای جذب سرمایه گذار وجود 
ندارد و گیر هم در دستگاه های شما است. به دنبال عوامل 
خارجی، استکبار و ... نچرخید مشکل را در خودتان جستجو 
هزار  که 10  کرمان  پای  گرد  به  خواهید  می  کی  کنید. 

میلیارد تومان سرمایه گذار جذب کرده برسید؟!

ادعایمان تا عرش است
ولی در میدان عمل فاصله داریم

مروج الشریعه با اعتقاد بر این که در این استان نگاه ها 
به باال آمدن نیست، عنوان کرد: نگاه جاری و روزمره که 
کارت بزنیم و برویم و اگر جلسه ای هم در استانداری بود 

یک چایی بخوریم و برویم!  
به گفته وی حوزه اقتصادی استان ضعیف با پیشنیه ای 
ضعیف است و هیچ برنامه ای هم بری جذب سرمایه گذار 
ندارد ، چون نگاه ها کوچک و بدون مطالبه گری است. از 
آن طرف هم ادعایمان تا عرش است ولی در میدان عمل 
فاصله داریم. این از سطح و عمق پروژه هایمان، نگاهمان 

به بیرون و این هم برخورد ما با سرمایه گذار!

بازنگری مدیران و کارشناسان در عمل خود

وی با تاکید بر این که مدیران در عمل خود و کارشناسان 
حوزه های خود بازنگری کنند، بیان کرد: اگر خادم مردم هستید 
و قرار است فکری برای رفع دغدغه مردم داشته باشید پس 
کار خود را اصالح کنید وگرنه این بار مسئولیت را رها کنید.

پول  و  بگیریند  اشتباه  را  مالیات  است  فاجعه 
سرمایه گذار را برنگردانند

استاندار خطاب به شهرکی عنوان کرد: کمیسیون های 
واحدهای  از  کنید،  فعال  را  کارگروه  این  ذیل  تخصصی 
مشکل دار و نیمه تمام درباره بانک، بیمه و مالیات نامه به 
وفور می آید، چرا همان ها را در این کارگروه مطرح نمی 
کنید؟ فاجعه است که مدیرعامل شرکت صنایع دستی به 
من پیامک می زند، مالیات را اشتباهی برای وی نوشته اند، 
اداره امور مالیاتی هم قبول دارد ولی پول را بازنمی گردانند، 
باید داد این سرمایه گذار به یک جا برسد! مروج الشریعه 
همچنین تصریح کرد: مصوبات این ستاد الزم االجراست و 
اگر  دستگاهی مشکل دارد باید آن را با دیبرخانه حل کند 

وگرنه هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نیست!

مشکل ترس مدیران استان است

 فرماندار شهرستان بیرجند هم درتکمیل سخنان استاندار 
خاطرنشان کرد: کمیسیون های شهرستانی برپاست ولی یک 
جلسه با مدیر کل امور مالیاتی برگزار کردیم و یک ساعت 
و نیم بحث شد ولی آقایان حاضر نبودند از دستورالعملی که 
که  اینجاست  مشکل  بکشند.  دست  گذاشتند  خود  جلوی 
مدیران این جا ترس از سازمان ها نظارتی دارند! گزارشی 
داشتیم که فرد در کارفرهنگی ورود پیدا کرده و حامی مالی 
شده است ولی سرممیز مالیاتی دوبرابر مالیات تعیین کرده و 
علت را این گونه عنوان کرده که فرد حتما پول داشته که 

حامی مالی شده است! این به جای تشویق کردن است!
عقیده  اما  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در  که  مواردی  در  انصافا  کرد:  عنوان  و  داشت  دیگری 
کارگروه استان به اجرا در آمده نسبت به سایر استان ها 
مانده  بررسی  بدون  طرحی  ندارد  امکان  هستیم!  جلوتر 

باشد. این بین متقاضیان هم دارای مشکل هستند.

اتاق بازرگانی یا 
اتاق گریه

این  باید  کرد:  عنوان  بازرگانی هم  اتاق  رئیس  احتشام 
واقعیت را پذیرفت که بخش اعظم تسهیالت پرداخت شده 
صرف جابه جایی با تسهیالت معوق شده است. خواهش 
میکنم طرح ها را تک به تک مورد بررسی قرار دهید. من 
35 سال است در این استان کار می کنم ولی به معنای 
تولید، در  به جای کار و  ما  انرژی  ام،  واقعی خسته شده 
حال سوختن است. وی با تشبیه تورم، تحریم و رکود به 
زلزله 8 ریشتری برای اقتصاد و تولید کشور اضافه کرد: 
واحدهای جوان و کسانی که این بین به جای گذاشتن پول 
در موسسات و گرفتن سود ، وارد صنعت و اشتغال شدند، 
این بین ضربه خوردند. بیایید وارد زندگی این افراد شوید، 

خیلی ها در همین اتاق گریه کردند!

استفاده از کمک های فنی و اعتباری استان

از  استفاده  حل  راه  یک  که  این  بر  اعتقاد  با  احتشام 
از  داد:  ادامه  است،  استان  اعتباری  و  فنی  های  کمک 
این محل برای کمک به واحدهای مزیت دار،رقابتی و 

دارای اشتغال پایدار کمک کنید.

48 ساعت قبل قطع خدمت
به سازمان صنعت و معدن اطالع دهید

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت دستور کار بعدی 
را قرائت کرد و گفت: دستگاه های خدمات رسان 48 قبل 
از قطع هر گونه خدمتی به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اطالع رسانی کنند تا آن جا در باره نحوه وصول بدهی، 

تقسیط یا ادامه فعالیت تصمیم گری شود.

بدهی 2 ساله واحدهای صنعتی
به دستگاه های خدمت رسان

آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اما به بدهی 
باالی واحدهای صنعتی از 2 سال پیش تاکنون به دستگاه 
های خدمات رسان استان اشاره کرد و افزود: مشکل فعلی 
این جاست که به مدیران واحدها اطالع رسانی می شود 
که برای تعیین و تکلیف مراجعه کنند اما االن همان کار 
را هم نمی کنند، تقاضا دارم جلسه ای خاص این مورد و 

تعیین تکلیف برگزار شود.

برق زیرساخت زیرساختی است
و دچار مشکل شود، واحدها ضرر می کنند

شرکاء مدیر عامل شرکت برق با تاکید بر این که برق 
هیچ واحدی را بدون اطالع قطع نکرده ایم اضافه کرد: طبق 
قانون به سراغ مشترکان صنعتی که بیش از 3 دوره بدهی 
داشته باشند می رویم، ولی بیشتر مشترکان صنعتی بیش از 
2 سال بدهی دارند! وی با بیان این که شرکت برق بنگاهی 
هزینه درآمد بوده و باید عالوه بر پرداخت حقوق پرسنل، به 
20 هزار کیلومتر شبکه برق در استان رسیدگی کند، یادآور 
شد: برق زیرساخت زیرساختی است و اگر دچار مشکل شود 
همین صنایعی که االن نگرانشان هستید بیشتر دچار مشکل 
می شوند! شرکاء از تقسیط برق با وجود ممنوع بودن این 
کار خبر داد و عنوان کرد: با این حال که برخی چک دادند 

ولی همان ها هم پاس نشده است!

از شرکت ملی گاز ایران اخطار گرفتیم!

هاشمی مدیرعامل شرکت گاز هم به نهایت همکاری 
با واحدهای صنعتی بدهکار اشاره کرد و ادامه داد: بدهی 
ها به این اداره به قدری زیاد است که از شرکت ملی گاز 
ایران اخطار گرفتیم. این بین برخی واحدهای صنعتی بدون 

مشکل نیز پرداخت نمی کنند!

مالیات 1 میلیارد و 800 میلیونی
به دلیل گزارش سازمان حسابرسی!

بیان  با  ای هم  منطقه  آب  عامل شرکت  مدیر  امامی 

رشد  اجازه  کردیم  تقاضا  صنعتی  مشترکان  از  که  این 
بدهی های خود را ندهند ، اضافه کرد: دیون این شرکت 
نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است، متاسفانه سازمان 
حسابرسی نیز این موارد را در گزارشات خود نوشته است، 
گزارش را نیز در مجلس و وزارت امور اقتصادی مطرح 
می کنند که موجب شده برای ما 1 میلیارد و 800 میلیون 

مجبور  شود  اعمال  مالیات  این  اگر  کنند!  تعیین  مالیات 
به گرفتن تمام بدهی ها از کارخانه ها هستیم. این بین 
افرادی هم هستند که وقتی بخشی از بدهی کسی که از 
چاه خود استفاده نکرده را بخشیدیم، به تهران نامه زدند 

که داریم از حق و حقوق دولت می بخشیم.
کرد:  عنوان  هم  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  درویشی 
همکاری  نهایت  و  نبوده  مشکلی  تاکنون  حوزه  این  در 
را داشته ایم. مدیر کل امور مالیاتی هم با بیان این که 
تنها یک ماه از زمان انتصاب بنده می گذرد، خاطرنشان 
کرد: آمادگی داریم هر کجا که واحدی اعتراض داشت 

در خدمت باشیم.

دستگاه های خدمات رسان بدانند
شرایط برای واحدهای تولیدی عادی نیست

استاندار هم با اشاره به این که هرگونه قطع خدمات 
توسط دستگاه های خدمات رسان برای واحدهای تولیدی 
و صنعتی باید با اطالع قبل صورت گیرد، تصریح کرد: 
دستگاه های  حق وحقوق  پرداخت  از  مانع  طرح  این 
بوده  تولیدی  واحدهای  گردن  بر  که  خدمات رسان 
باید  خدمات رسان  دستگاه های  وی  گفته  به  نیست. 
با  و  نبوده  تولیدی  برای واحدهای  بدانند شرایط عادی 
الشریعه  مروج  نیست.  مدیریت  قابل  نیز  عادی  قوانین 
وزیر  ریاست  با  استانداری   15 کارگروه  دو  تشکیل  از 
با  استانداری   16 و  جنوبی  خراسان  دبیری  و  صنعت 
و  داد  خبر  بهمن ماه   22 از  بعد  جمهور  رئیس  حضور 
گفت: این فرصت بسیار مناسبی برای فریز کردن تمام 

شرایط مالیاتی و بدهی های بانکی تا 5 سال است.

مسئوالن خود را تنها درگیر
کارهای روزمره اداری نکنند

کم  استان های  برای  اختیاری  اینکه  بیان  با  وی 
باید  پیشنهاد  این  که  شود  گرفته  نظر  در  باید  برخوردار 
در این کارگروه ها داده شود، اضافه کرد: دستورالعمل های 
یکی  استان های  تمام  برای  تسهیل  کارگروه های 
استاندار   است.  کرده  ایجاد  مشکل  موضوع  این  و  بوده 
درگیر  تنها  را  خود  نباید  مسئوالن  کرد:  خاطرنشان 
مدیران  از  کدام  هر  بلکه  نکنند  اداری  روزمره  کارهای 
مشکالت  رفع  برای  خوب  فکری  اتاق  خود  می توانند 
سطح  حفظ  اینکه  بیان  با  مروج الشریعه  باشند.  استان 
اشتغال موجود استان بسیار مهم بوده و نباید مورد غفلت 
قرار گیرد، تصریح کرد: اما گام باالتر برای توسعه جذب 

سرمایه گذاری های کالن برای استان است.
دستورالعمل  اجرای  درباره  جلسه  آخر  کار  دستور 
و  بازسازی  برای  تولیدی  صنفی  های  بنگاه  تسهیالت 
نوسازی بود که در این جلسه اطالع رسانی شد. مقرر شد 
در جلسات آتی مشکالت این واحدها نیز در ستاد تسهیل 

و رفع موانع تولید مطرح شود.

بهره برداری از 17 نیروگاه خورشیدی در سرايان
صدا و سیما- یک نیروگاه خورشیدی خانگی به نمایندگی از 17 نیروگاه خورشیدی در روستای دوحصاران شهرستان سرایان در چهارمین روز از دهه فجر به بهره برداری رسید. معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: هم اکنون این نیروگاه های خورشیدی به شبکه برق متصل شده و می تواند تا 20 سال خرید تضمینی برق داشته باشند. حسینی 

سالم آوا، تو رو خدا قضیه درختان پادگان 04 را با بیان اینکه هزار و 400 خانوار در این طرح شناسایی و مورد تأیید قرار گرفتند، افزود: تاکنون با 60 خانوار قرارداد منعقد شده که تجهیزات برای 29 خانوار خریداری و نصب شده است.
رها نکن که هیچ امیدی به این مسئوالن نیست، 
اگر این جا را ساختمان سازی کنند می خواهیم با 
حجم ترافیک چه کنیم، هر زمان که از آن محل 
رد می شوم و نگاهم به ردیف درختان قطع شده 
و خشک و نیمه جان می افتد اشک در چشمانم 
حلقه می زند زمانی این درختان شکوه و عظمتی 
داشتند پالک گذاری بودند سایه و استراحت گاه 

بودند، آخر چرا بی توجهی؟! 
ارسالی به تلگرام آوا
دیدگاه های اقای استاندار در حوزه فرهنگ قابل 
ستایش است کاش یک بار برای همیشه با توجه 
به وفاق سیاسی موجود در کالن استان دعواهای 
به  را  نشاط  موضوع  و  گذاشته  کنار  را  سیاسی 

صورت فنی و اجتماعی حل کنیم  
ارسالی به تلگرام آوا
ما خانواده چهارنفری هستیم که شماره شبای خود 
ماپرداخت  برای  ولی سود سهام عدالت  اعالم  را 
نشد لطفا راهنمایی کنید باید به کجا مراجعه کنیم؟ 

آیا جایی هست که پاسخگوی مردم باشد؟
915...529
کسبه  های  خوان  کارت  جدید  وضع  این  سالم 
و......که بعد از 24 ساعت به حساب می آید بسیار 
از  پولها  باشید  مواظب   . است  ای  ناشیانه  ترفند 

کانادا سر در نیاورند.کارت کشیدن ممنوع.
915..180
با سالم با توجه به حضور اداره منابع طبیعی خوسف 
و حضور چندین پرسنل بیکار جای تاسف است که 
برای جواب استعالم باید به دفتر پیشخوان مراجعه 
شود مبلغ 50 هزار تومان اخذ شود این یعنی... این 

است مسلمانی! مدیران محترم بخوانید.
915...407

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همه متخصصان امر 
آموزش بر تاثیر مثبت استراحت های کوتاه مدت 
بر یادگیری متفق القول هستند.  لطفا به امکانات 
رفاهی بیمارستان آموزشی قاین مثل یک نمازخونه 

بزرگتر یا محلی برای تغذیه...دستور فوری بدهید.
910...172

آوا میخواستم تشکر کنم از مدیریت جدید سازمان 
میادین میوه وتربار به خاطر سر وسامان دادن به 
چهارشنبه بازار ونظافت آن . ضمن آرزوی توفیق 

امیدوارم این روند همچنان ادامه داشته باشد.
915...316
، لطفا از راهنمایی و رانندگی بخواهید فکری برای 
ترافیک ابتدای صبح دبستان آزاده واقع در خیابان 

محالتی بکند که خطر در کمین است متشکر
901...239

سالم استاندار محبوب ای کاش دهه فجرکلنگ 
به  هم  را  شاغل  بازنشستگان  کردن  کن  ریشه 
ادارات از استانداری ،گرفته تا ... مخصوصا آموزش 
و پرورش بزنید تا هزاران هزار جوان سر کار بروند 

لطفا اطالع رسانی کنید.
902...146
سالم اواجان کمال تشکردارم نمی خواهم هشدار 
از  ولی  حرفها هستم  این  از  کوچکتر  بنده  بدهم 
سال  چهل  این  زیادی  های  تجربه  که  آنجایی 
راه  محترم  پلیس  رییس  از  دیدم  و  کردم  کسب 
واداره محترم راه وشهرسازی همچنین مدیرمحترم 
شرکت نفت خواهش دارم از آنجاییکه انبار نفت 
جدید کنار جاده واقع شده و ماشین ها با سرعت 
زیادی در حرکت هستند قبل از اینکه اتفاقی برای 
هم شهریهای عزیز بیفتد فکری برای پل هوایی یا 
 دور برگردان بردارید لطفا این پیشنهادها و گفته ها
از کنارش نگذارید  را شوخی نگیرید و به راحتی 

امیدواریم انجام شود . 
915...504
و  راه  شهرداری  برای  پیشنهادی  بنده  جان  آوا 
شهرسازی و ارتش داشتم، خواهش می کنم شما 
هم پیگیری کنید، زمین های پادگان 04 که االن 
درختان در حال خشک هستند را به پارکی یا هم 
مکانی که آقای رفیعی با عنوان میدان مردم مطرح 
کرده بودند تبدیل کنید، جایی مانند پارک توحید 
که مراسم ها و جشن ها در آن برگزار شود، تصور 
کنید وجود همچین پارک بزرگی درمرکز شهر و 
آیند چه  از خارج شهر می  راه مسافرانی که  سر 
با طراحی های هنرمندانه  اگر  دارد.  زیبایی  جلوه 
نیز زیباسازی کشود به یک منطقه جلب توریست 
تبدیل می شود، خواهشمندم به این تقاضا ها که 
درخواست مردم است رسیدگی کنید نه به آن چه 

که قرار است به جیب اداراتتان برود.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم هر ماه که میگذرد مخابرات بی پول تر 
میشه! ماه های قبل تا بیستم مهلت پرداخت قبض 
می دادند به اضافه یک روز هدیه مکالمه رایگان 
اما این ماه یک هفته مانده تا بیستم اخطار دادند 
گاهی اوقات فکر می کنم اعتباری بصرف تر است 

تا منتی شامل حالمون نشه!
915...370
سالم. از شهرداری محترم خواهش میکنم مثبت 
فکرکنند. آیا با برداشتن یک پایه تابلو کنار جوب 
که هیچ مشکلی برای عموم نداره مشکالت جامعه 
ظرف  صدقات  صندوق  اینطوره  اگه  میشه.  حل 

آشغالی و... را هم جمع کنند.
915....437
سالم آقای شهردار. خسته نباشید. کانکس هایی 
که در سایت اداری واگذار کردید برای رفاه حال 
مردم در روز روشن خرید و فروش می شود بعد 
چیز  همه  به  حواسمان  گویند  می  همکاراتون 

هست. آقای جاوید خودتان پیگیر باشید. 
915...269

مدیران ؛ عامل عقب ماندگی استان
انتقادات شدید استاندار  در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
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جذابترین ها

معرفی کتاب

»ظهور و سقوط سلطنت پهلوی«

گفتاری از: حسین فردوست
انتشارات: اطالعات

سال نشر: ۱۳۹۲
که  صمیمی ای  دوست  فردوست؛  حسین  ارتشبد 
رضاخان برای پسرش برگزید و او را همراه ولیعهد 
به سوئیس برای تحصیل در کالج »له روزه« فرستاد. 
انقالب آن قدر  اول و دوم  فردوست در میان نسل 
معروف بود که پس از چاپ کتاب خاطراتش، برای 
خرید آن صف بسته شود و با ۳۱ بار تجدید چاپ و 
در حدود دویست هزار نسخه، در فهرست کتاب های 
ُپرشمارگان قرار بگیرد.فردی که تا آخرین روز حکومت 
پهلوی صمیمی ترین دوست شاه شناخته می شد؛ تا 

جایی که حق داشت با شاه و ملکه بر سر یک میز غذا 
بخورد، محرمانه ترین اسرار محمدرضا در مخفیانه ترین 
ارگان  مهم ترین  رأس  در  و  بداند  را  او  ارتباطات 
اطالعات«،  ویژه ی  پهلوی، »دفتر  رژیم  اطالعاتی 
که سازمان اطالعاتی شخصی شاه محسوب می شد، 
بر کل سیستم سیاسی و اطالعاتی کشور و حتی بر 
ساواک، نظارت داشته باشد. فردی که حسنعلی منصور 
ابالغ حکم نخست وزیری ای که آمریکا و انگلیس 
دستورش را صادر کرده بودند، از او مطالبه می کند 
و... ناگاه در ۱۲ آبان ۱۳۶۲ پس از پنج سال زندگی 
مخفیانه، شناسایی و بازداشت می شود. بعد از عبور از 
سؤاالتی همچون اینکه چرا او ایران را ترک نکرد؟ آیا 
در تدارک کودتا بود؟ و... هیچ کس تردیدی نداشت 
چنین فردی خاطرات مهمی با خود دارد. درک این 
اهمیت سبب شد این خاطرات تا اردیبهشت ۱۳۶۶ 
که بر اثر سکته زندگی اش پایان یافت، به مرور ضبط و 

چندی بعد، تدوین و منتشر شود.

نتایج جالب یک پژوهش: دوست ها 
طول موج مغزی یکسانی دارند

به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف، بر اساس اسکن 
ام.آر.ای مشخص شد طول موج مغزی افرادی که 
در کنار یکدیگر کلیپ های ویدئویی از جمله کمدی، 
بحث های مستند و موسیقی مشاهده می کردند با هم 
مطابقت داشت.در واقع حتی به سادگی با اندازه گیری 
فعالیت های عصبی میزان نزدیکی افراد به یکدیگر نیز 
از این طریق کامال شناسایی می شود.محققان دریافتند 
دوستان خوب دارای شبیه ترین الگوهای عصبی هستند.

محقق این تحقیق از دانشکده علوم روانشناختی و مغز 
دانمارک گفت: واکنش های عصبی به محرک های 
به  بر طبیعت مانند فیلم ها، پنجره ای  پویا و مبنی 
باز  محدودیت  بدون  خودانگیز  فکری  فرآیندهای 
می کند.نتایج نشان می دهد که دوستان جهان را به 
پردازش می کنند. مشابه خود  فوق العاده  روش های 

خرید کاال در روزهای
 یکشنبه در لهستان ممنوع شد

آندژی دودا رئیس جمهوری لهستان، قانون جنجالی 
ممنوعیت خرید کاال را سرانجام امضا کرد که براساس 
آن از ماه مارس ۲۰۱۸ میالدی در دو روز یکشنبه هر 
ماه این قانون اجرا می شود و تا سال ۲۰۲۰ میالدی 
مراکز خرید کاال در روز یکشنبه بطور کلی تعطیل 
خواهند شد.رئیس جمهوری لهستان اجرای این قانون 
را موفقیتی بزرگ برای این کشور خوانده و آن را 
در راستای حفظ حقوق کارگران، احیا زندگی عادی 
شهروندان و نشان از همبستگی اجتماعی میان مردم 

دانسته است.

فریب خوردن معده 
فضانوردان بر اثر میکروگرانش

به  اولین خدمه دائمی  از فرستادن  تقریبا ۲۰ سال 
ایستگاه فضایی بین المللی می گذرد. در آن زمان، 
اینکه  شدند  عجیب  مورد  یک  متوجه  دانشمندان 
کنند. حفظ  را  خود  وزن  نمی توانند  فضانوردان 

بودند  مشکوک  فضانوردان  از  بسیاری  حالیکه  در 
که کمبود وزن می تواند نتیجه اجتناب ناپذیر پرواز 
که  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات  باشد،  فضایی 
باشد. کنترل تر  قابل  چیزی  است  ممکن  علت 

به گفته سرپرست آزمایشگاه تغذیه بیوشیمی ناسا، 
از  پس  فضانوردان  ،غذای  میکروگرانش  علت  به 
خورده شدن در داخل بدن آنها معلق می ماند و این 
باعث می شود که مغز فکر کند معده پر شده است.

با فجرآفرینان انقالب اسالمی؛شهید ابراهیم پردل
فجرآفرینان سرزمینهای عشق و ایثار در همه دوران، حماسه 
ها خلق می کنند. دهه فجر و دوران مبارزه با رژیم طاغوت 
به نحوی، و در مبارزات خویش با صدام و صدامیان به نحو 
دیگر. در نهایت بسیاری از ایشان در این عرصه، با خدای 
خویش معامله می کنند. معامله با خداوند، به غیر از بذل 
جان به پیشگاه حضرت دوست نیست که مشتاقانه، محفل 
دوستان با خونهای این عزیزان، رنگ نیلی به خود می گیرد.

خلق حماسه در جبهه ها و عملیاتهای مختلف، گویای روحیه 
رشادت، دالورمردی، غیرتمندی و ایمان فرزندان این مرز 
و بوم است. شهید ابراهیم پردل یکی از غیور مردان این 
سرزمین بوده که با نثار جان خود در ایام ا... دهه فجر، رشته 
ارتباط خود را با خدا محکم و در محفل دوستان شهیدش، 
مجلس جشن و سرور پیوند با اولیاء خدا را برپا می کنند.این 

شهید عزیز، به تاریخ 7/۲/۱۳44 در روستای تیغدر ازتوابع 
شهرستان قائنات در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. 
دوران کودکی خود را در دامان پرمهر و عطوفت خانواده رشد 
کرد. سالهای ابتدایی را در روستای خود گذراند و بدلیل نبود 
امکانات تحصیلی در روستا و وجود مشکالتی چند، نتوانست 
به تحصیل ادامه داده و مجبور به ترک تحصیل شد. پس از 
آن در کارهای کشاورزی مشغول و به پدر کمک کرد.شهید 
ابراهیم پردل، عالقه زیادی به خواندن کتاب داشت و اوقات 
فراغت خویش را با مطالعه کتاب سپری می نمود. نماز و 
روزه ازجمله مسائلی بود که آنرا قبل از رسیدن به سن تکلیف 
انجام داده و مورد اهمیت قرار می داد. وی با همه خوش رو 
ومهربان بود و به دیدن اقوام رفته و به ایشان کمک می 
کرد. درهیئات و مساجد حضوری فعال، گسترده و مداوم 

داشت. او در برگزاری جلسات مذهبی بسیار تالش می نمود 
به طوری که دیگران، راغب به شرکت در جلسات می شدند.
بعد از پیروزی انقالب، درجمع آوری کمک های مردمی و 
رساندن آن به جبهه نقش مؤثری داشت و خود نیز برای 
جانفشانی و تقدیم جان در راه انقالب، از هیچ کوششی دریغ 
نداشت. نسبت به ضد انقالبیون تنفر زیادی داشته و به امام 
و انقالب عشق می ورزید.شهید ابراهیم پردل، دومرتبه از 
طریق بسیج به جبهه اعزام شد که باردوم، سرانجام در تاریخ 
۱4/۱۱/۱۳۶۲ در منطقه پنجوین عراق به فیض شهادت 

نائل شد. روحش شاد و یادش گرامی. 

بنیاد  کل  اداره  انتشارات  و  اسناد  اداره   : منبع 
شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی

شهرام جزایری: کنار هتل ترامپ یک برج با ارتفاع بلندتر می سازم!
خبرآنالین - مصاحبه با شهرام جزایری هنوز جذابیت های 
خاص خودش را دارد. مردی که بزرگترین و پر سر و صدا ترین 
پرونده دهه هشتاد را دارد.آن روزها، در جریان محاکمه اش، 
بخش های مهمی از صفحات روزنامه ها به داستان پرونده وی 
اختصاص داشت.از ساخت هتلی در کنار برج ترامپ در قلب 
اقتصادی دنیا، واشنگتن حرف می زند، از معرفی ارز دیچیتالی 
شهرام کوین و شرکت سرمایه گذاری شهرام در جهان. می 
گوید یا راهی پاناماست، یا هنگ کنگ یا ایسلند. از اعتبارش 
می گوید و مدعی است به دلیل شرایط ویژه اش قصد فعالیت 
اقتصادی در داخل ایران را ندارد و بیشتر بر ایرانیان خارج از 
کشور و دارایی هایشان حساب باز کرده است. داستان بازگشت 
شهرام جزایری با عرصه اقتصاد داستان جالبی است که گوشه 

هایی از آن را با حضور در کافه خبر خبرآنالین تشریح کرد.
مشروح مصاحبه با شهرام جزایری را بخوانید:

*شما پر سر و صداترین پرونده دهه هشتاد را 
داشتید و 13 سالی را در زندان سپری کردید ، 
امروز شما را به واسطه اتهامات ان روزتان می 
شناسند،اما هنوز این سئوال برای بسیاری جذابیت 

دارد که بدانند شهرام جزایری که بود و چه کرد؟
خوشبختانه شبکه های اجتماعی نوظهور پاسخ به این سوال را 
ساده کرده اند. چرا این سئوال را از من می پرسید، برای اطالع 

از اینکه من چه کسی هستم به ویکی پدیا مراجعه کنید.

*من می خواهم این جواب را از خودتان بگیرم.
تا یکی - دو ماه پیش ویکی پدیا در موردمن نوشته بود 
»مفسد« و »دزد«. استنادش هم به موضوعاتی بود که 
یک  کنم  فکر  اما  بودند.  نوشته  من  مورد  در  ها  رسانه 
فرستاد  برایم  را  فایلی  دوستان  از  یکی  بود که  قبل  ماه 
و نوشت احکام دیوان عالی کشور درباره تو را در ویکی 
برگه  هزار  با ۱۸۰  او  اند  نوشته  گذاشته اند. صراحتا  پدیا 
اموال  در  تضییع  بازجویی هیچ  و ۱۲۰۰ جلسه  بازجویی 
دولتی نداشته و خوش حسابی اش ثابت شده و پول بانک 
را هم برگردانده است. شاید به همین استناد، عنوان دزد و 
مفسد را از کنار اسم من برداشته و نوشته شهرام جزایری، 
تاجر و کارآفرین. همین تغییر برای من خیلی تغییر جذابی 
بود. حاال هم برای معرفی خودم به شما به همین نوشته 
استناد می کنم.این معرفی من از منظر اقتصادی؛ اما من 
فالور در  آدم عامی و عادی هستم که هزاران  کال یک 
شبکه های اجتماعی دارم. همین شب یلدا یک فیلم ۱۰ 
ثانیه ای از رقصیدن و خوشحالی ام گذاشته بودم که سی 

هزار الیک خورد.

*خودتان را با فالورهایتان معرفی می کنید؟
اشکالی ندارد. باالخره عملکرد من در آرای دیوان عالی کشور 
هم معلوم است. در دیوان گفتند ما در پرونده جزایری دنبال 
شکایت علیه وی گشتیم اما هیچ بانکی از او شاکی نبود و گله 
ای نداشت. حاال من می گفتم مگر دیوان عالی کشورجای 
گله گذاری است؟ بگذریم در نهایت برای من نوشتند هیچ 
ارگان های ذیصالح مالی کشور از متهم شهرام جزایری گله و 
شکایتی نداشتند.باید توجه کنید پرونده من با حساسیت زیادی 
مورد بررسی قرار گرفت چرا که از من خوششان نمی آمد و 

ماجرا هم سیاسی شده بود.

*اتهام اصلی شما چه بود ؟
اخالل در نظام اقتصادی کشور که خوشبختانه در دو شعبه از 

این اتهام برائت گرفتم.

*برائت گرفتید و 13 سال زندان ماندید؟
 من برای این جرم در زندان نبودم. داستان به ماجرای کارت 
سربازی و اتهامات غیر اقتصادی بر می گشت. اما این ها فایده 
ندارد. شما شهرام جزایری واقعی را ۱۰ یا دوازده سال دیگر 

خواهید شناخت. 

*اتهامات اجتماعی و ماجرای کارت سربازی چه 
بود که برایش سیزده سال زندان ماندید؟

معافیت غیر مستحقانه سربازی. من ۱۸ ماه خدمت نظام 
وظیفه رفته بودم اما سه ماه آخر به دانشگاه دندانپزشکی رفتم. 
بعدها معافیت ناقصی روی همان سربازی که رفته بودم به من 
دادند که می توانستم البته از طریق پول آن راخریداری کنم . 
این اتهام با استناد به یک ماده قانونی مصوب سال ۱۳۰۱ به 
من وارد شد . در این قانون می گوید کسی که این کار را بکند 
تهدید به حبس می شود. بعدها یکی از دوستان می گفت می 

توانید موضوع را اعاده کنید اما من دیگه حبس را کشیده بودم 
و پیگیری نکردم.

*چقدر از حبس ناشی از این اتهام بود؟
چهارسال. البته در قانون گفته این جرم تهدید به حبس دارد. 
بقیه جرائم هم همینطوری بود مثل عبور غیر قانونی از مرز 

آبی و این ها.

*بیشتر توضیح می دهید؟
گذشت. واقعاً دوست ندارم در این مورد اظهار نظر کنم.

*این عبور غیرقانونی از مرز آبی همان ماجرای 
فرار از زندان بود؟

اتهام البته عبور غیرقانونی از مرز آبی بود. در این موارد زیاد 
صحبت شده است. من دلم می خواهد درباره مسائل اقتصادی 

بخش خصوصی صحبت کنم.

که  نظری  با  دارید  خودتان  از  که  معرفی  *این 
بسیاری از مردم درباره شما دارند خیلی فرق می 

کند.
خیلی از مردم من را در کوچه و خیابان می شناسند اما هیچ 
وقت با من حرف بد نمی زنند. باالخره من شهره شده ام 
،برآورد خودم این است که ۱۰درصد جمعیت ایران طرفدار 
من هستند، اصال با اغماض بشوند ۵ میلیون نفر؛ این تعداد 
از سرم هم زیاد است البته ۱۰ درصد هم دشمن دارند و بقیه 
هشتاد درصد هم کاری با من ندارند.شاید پشت سر من حرف 
بزنند اما خیلی ها حتی در تلگرام به من پیام می دهند و من 

را رصد می کنند.

*یعنی کسی دیگر شما را به شهرت آن روزها نمی 
شناسد؟

گفتم که دشمن هم دارم . اتفاقا اخیرا هم دوباره می گفتند این 
دزد است و ... اما در پرونده من تاکید شده که از اتهام اخالل 
در نظام اقتصادی تبرئه شدم و همه بدهی هایم را هم داده ام 
. من می خواهم به زودی کار اقتصادی ام را در جهان کلید 
بزنم و این حرف ها دیگر برایم مهم نیست . خود واقعی ام را 

به زودی به همه خواهم شناساند.

* قصد مهاجرت از ایران را دارید؟
باید برای کار اقتصادی از ایران بروم. البته در دنیای جدید آمدن 
به ایران یا رفتن ازآن و هر کشوری معنایی ندارد همانطور که 
ارزهای دیجیتالی مفهوم جابجایی ارز را تغییر داده اند مرزها 
نیز در حال تغییر است و دیگر نمی توان مانند گذشته در مورد 
رفتن و آمدن از یک کشور صحبت کرد.اما به هر حال برای 
کار اقتصادی ناگزیر به رفتن هستم. البته ممکن است سال 
آینده برای فعالیت های اجرایی که نیاز به حضور من داشته 
باشد، ترددم بیشتر شود اما به هر حال ایرانی هستند و وطنم 
را دوست دارم و زندگی خیلی خوبی در اینجا داشته و دارم. در 
ضمن اعتبار خیلی خوبی داشته و دارم لذا چیزی به معنای 
کندن از کشور در برنامه من نیست اما ممکن است تا ۵ سال 

تردد من بیشتر شود.

*اما به نظر می رسد همین سابقه است که شما را 
از فعالیت اقتصادی در ایران بازداشته است.

این هم هست. همین حاال هم بروم یک عده می گویند که 
وای پول ها را برد اما در کل می دانم برایم حاشیه درست می 
شود، برای همین کار اقتصادی ام را خارج از ایران کلید می 
زنم. یک واقعیت را بگویم. شرایط ایران برای پرش های من 
مناسب نیست. در این سال ها هم تجربه ام بیشتر شده و هم 
اعداد و ارقام مد نظرم افزایش پیدا کرده است،االن محال 

است یک طرح اقتصادی کمتر از یک تا میلیارد تا ۲ میلیارد 
دالر بنویسم . نه برای من که شرایط کشور برای پرش های 
بزرگ اقتصادی هیچ کسی مناسب نیست. کارهای بزرگ 
متاسفانه واکنش منفی و حاشیه ایجاد می کند. خیلی ها،حتی 
کارشناسان قضایی چهره به چهره با من نشسته اند و تاییدم 
کرده اند و گفتند مشکلی نیست اما وقتی پشت میز نشستند ، 
من رامحکوم می کردند. نمی خواهم در این فضا دوباره سوژه 
شوم. من که هیچ ، همین محمد جواد الریجانی بیابان را آباد 
کرده بود و چند شترمرغ در مزرعه گذاشته ، ببیند چقدر برایش 

حرف می زنند چه برسد به من.

*فکر می کنید چرا فضا این طوری است؟ احتماال 
حاشیه ها برای شما ناشی از پیش زمینه ذهنی 
است اما می گویید فضا برای هیچ کس مناسب 

نیست.
علتش معلوم است. در این جامعه عامه مردم به منابع دسترسی 
ندارند، از این رو وقتی می بینند کسی کار بزرگ انجام می دهد 
سریع می گویند از کجا آورده ؟ این ها که مردم عادی اند. یک 
زمانی ، رییس جمهور این مملکت می رفت پشت تریبون 
می گفت چرا وام میلیاردی می دهید ، آن وقت از این طرف 
این حرف ها را می زد از آن طرف بانک ها ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی معوقه داشتند. وقتی رییس جمهور این مملکت 
این حرف ها را می زد از مردم عادی چه توقعی می رود؟ البته 
بگویم تاثیر حرف های آن آقا هنوز هم هست . االن همه 

ترسو و محافظه کار شده اند . کسی جرات وام دادن ندارد .

*حاال چه کاری می خواهید انجام دهید؟

به زودی بزرگترین بانک شهرام را در دنیا علم خواهیم کرد و 
تصمیم دارم کنار هتل آقای ترامپ یک برج با ارتفاع بلندتر 
بسازم . چند میلیون ایرانی خارج از کشور بیش از هزار و ۳۰۰ 
تا هزار و 4۰۰ میلیارد دالر سرمایه دارند که یکی دو درصد آن 
مال ماست و می توانند متعلق به ما باشد . امیدواریم مدیریت 
شود و ۲۰ و ۲۵ میلیون دالر فاینانس می گیریم و با استفاده 
از مکانیسم های فوق العاده پیشرفته مثل ارزهای دیجیتالی 
سقف های جدید را می شکنیم. وقتی خبرها به ایران رسید 
متوجه می شوید. البته گفتم که با ایران و ایرانیان داخل کشور 
معامله نداریم . شاید اگر سوءتفاهم ها برطرف شد معامله کنیم.
در ضمن می خواهم ارز دیجیتالی “شهرام کوین” را به زودی 
رونمایی کنم.این ارز رمزگذاری شده در جهان معرفی می شود 
، همان طور که می دانید مالک “بیت کوین” هنوز خودش 
را معرفی نکرده اما من ارز دیجیتالی ام را با اعتبار و پشتوانه 

معرفی می کنم.

*یک برنامه واقعی است؟
شاخص  یک  خودشان  برای  دنیا  بزرگ  های  اقتصادی 
اقتصادی تعریف می کنند ،هرچند که من بحث شاخص 
عجیب غریب ندارم. در دنیا فاینانسورها طرح را می گیرند 
را  تا ۹۰ درصد  بین 7۰  آن  بودن  میزان موجه  به  بسته 
تامین می کنند . ما برآورد کردیم حدود یک میلیارد دالر 
احداث این ساختمان در واشنگتن به عنوان قلب تصمیم 
گیری اقتصاد جهان هزینه دارد.نماینده من در واشنگتن 
که خودش بانکدار با سابقه ای است مذاکرات اولیه را با 
چند فاینانسور داشت و فاینانسور سوئیسی متقاعد شد که 
۱۰ درصد آورده از ما باشد، یعنی ۱۰۰ میلیون دالر و ۹۰۰ 
میلیون دالرهزینه از طریق فاینانس تامین شود تا هتل 
ساخته شود. هنر اصلی شرکت سرمایه گذاری ما یا همان 
بانک بین المللی تامین همین سرمایه اولیه است که به 
روش “نتورک مارکتینگ” و ارز دیجیتالی رمزگذاری شده 
شهرام کوین تامین می شود. طبق محاسبات هم تا ۲4 

تا ۳۶ ماه آینده احداث این ساختمان به اتمام می رسد.

*پس به امریکا می روید؟
یکی از کارهای من آنجاست، پاناما، هنگ گنک و ایسلند 
پیشنهادات خوبی به من داده اند و امکانات مناسبی می 
دهند. باالخره آنها هم من را می شناسند و حاضرند خطوط 
اختیارم قرار  اتکایی را در  اعتباری و  اعتباری بیمه های 
و  کارگزاران  ها  نظامی  و  ها  سیاسی  معتقدم  من  دهند. 
گماشته های فعاالن اقتصادی هستند اما در ایران این طور 
نیست. سه سال است می گویم با وزرای اقتصادی دیداری 
کنم اما اصال حاضر نیستند مقابل من بنشینند. اینجا فعال 
اقتصادی یا متهم می شود به دزدی و رانتخوری یا اگر 
هیچ کدام این ها نشود، مرفه بی درد شناخته می شود. 
پس بهتر است بروم جایی که امکاناتی را به من می دهد.

*پس به به زودی فعالیت اقتصادی تان
 را آغاز می کنید؟

در ۱۵ سال زندانم هم هیچ متوقف نشدم حتی در زندان 
، می گفتند چرا موبایل و اینترنت دارد. من زیر نظر مقام 
قضایی ۵۰ شرکتم را مدیریت کردم تا دیونم را بدهم. در 
همین مقطع، در دوره مدیریت بحران، یعنی زندان یکی 
نظارت  با  اینها  می خریدم،همه  را  یکی  و  می فروختم  را 
دستگاه قضایی بود.باالخره من از داخل زندان 4۸ میلیون 
دالر تسویه حساب کردم. به لطف خدا توانستم مدیریت 
کنم دقیقاً زمانی که قوه قضاییه اعالم کرد می توانی بدهی 
سال  دو   - یکی  همین  پرداختم.  را  آن  بپردازی،  را  ات 
قبل ۱۰ دانشگاه اروپایی به من دکترای اقتصادی ممیزی 
داده اند. نظریه اقتصادی خوبی دارم نظریه کاندیدای نوبل 

می شود اما اینکه جایزه را ببرد خدا می داند.

آقای جزایری شما در دوران بود که بسته بودی 
داد،  زندان رخ  از  بزرگی در خارج  اتفاقات  که 
می خواهم بدانم در این دوران تغییرات جامعه 

را حس کردید؟
بود  این  داد  رخ  که  اتفاقی  مهمترین  کنم  می  فکر  من 
که اخالق و ارزش های اخالقی بسیار کمرنگ شد و در 
برخی موارد از بین رفت. قبال برخی به سبیل گربه قسم 
می خورد و پول را پس می دادند اما کار به جایی رسید 
اما پول را  بانکی و وثیقه می گذاشتند  نامه  که ضمانت 
می خوردند. من همان زمان در همان محیط بسته این 
ها را درک می کردم. یعنی همه درک می کردند که چه 
سمتی  چه  به  جامعه  و  است  دادن  رخ  حال  در  تغییری 
حرکت می کند.یک زمانی فساد اقتصادی و رانت خواری 
به معنای کمیسیون گرفتن بود مثاًل کسی اعمال نفوذ می 
کرد تا قراردادی دولتی را بگیرد و دو درصد رشوه دریافت 
کند ، اتفاقی که بعد از دولت اسبق افتاد این بود هزاران 
میلیارد از منابع مردم از مسیر شفاف به مسیر ناشفاف رفت 
و معاون اول رییس جمهور برای سوء استفاده اقتصادی 

مجرم شناخته شد.

*زندانیان اقتصادی را در این دوره
 چه کسانی تشکیل می دادند؟

خرده پاها. به نظر می رسد شما خیلی خوش بین هستید 
که فکر می کنید من در زندان این ها را دیده ام . خیلی 
خودشان  شدند  جرائم  این  مرتکب  که  کسانی  همین  از 
راحت  رفتند.  و  کردند  فرار  هم  بودند،بعد  امور  صدر  در 
بود مجرمان اصلی  بایسته  آنچنان که شایسته و  بگویم 
ندیدیم.غارتگران  را  بودند  افرادی که غارتگران اصلی  و 
اصلی االن برای همه شناخته شده اند. این ها که زندان 
با عناوین سبک آمدند.مثاًل هیچ  ،اگر آمدند هم  نیامدند 
وقت کیفرخواست ۲ میلیارد دالری برای کسی صادر نشد. 
ما با عربستان و امریکا در حال جنگ اقتصادی بودیم اما 
معلوم نشد چطور در دوره جنگ، در بانک دشمن با ارز 
دشمن سرمایه گذاری کردیم . مدیرعامل بزرگترین بانک 
جهان اسالم هم در کازینوها در حال خوشگذرانی است 
اما فرعی ها آمدند .باید بگویم فرعی ها، فرعی رفتار می 
کنند . نتایج آن اتفاقات هم امروز روشن است . تورم در 
حال برگشت است، ناامنی اقتصادی وجود دارد و طلبکاران 
موسسات مالی و اعتباری در خیابان لشگرکشی می کنند. 
چه کسی این مجوزها را داده است پدیده شاندیز محصول 
حمایت بی حد و حصر دولت اسبق بود. این ها ۱۳۰,۰۰۰ 
سهم فروختند و با خانواده های سهامداران ،یک میلیون 

نفر را درگیر این پروژه کردند.

سینما و چهره ها

مهران مدیری: چهار برابر دولت 
فعلی به دولت قبلی نقد دارم

خبرآنالین-شامگاه شنبه )۱4 بهمن( مهران مدیری 
رشیدپور  رضا  اجرای  با  »هفت«  برنامه  مهمان 
برنامه  در  مدیری  شد.مهران  سیما  سه  شبکه  در 

»هفت« در پاسخ رضا رشیدپور که از او پرسید چرا 
فقط از دولت انتقاد می کند، گفت:  »من مشکالت 
مردم را می گویم و چون دایره دولت وسیع تر است، 
هر مساله ای را بگویم به دولت برمی گردد. سراغ یک 
سری نهادها و موضوعات هم مثل قوه قضاییه که 
اصال نمی توان رفت. من چهار برابر نقدهای دولت 
فعلی را به دولت قبل دارم اما آن زمان ما کجا بودیم؟! 
اصال در صداوسیما جایی نداشتیم. در شبکه نمایش 
خانگی بودیم. االن نسبت به چند ماه قبل فضای 
صداوسیما بازتر شده و به افرادی اجازه داده شده است 

حرف هایی بزنند.«

علیرضا خمسه: برای بازیگری حتما 
نباید چهره زیبا داشت

علیرضا خمسه با بیان اینکه مادرم می گفت که پسر 
زشتی هستم، در پاسخ به این سؤال که چطور با این 
اوصاف پا به عرصه ای گذاشتید که یکی از نیازهای 
اولیه آن چهره زیبا است، گفت: این برداشت، برداشت 
صحیحی از حرفه بازیگری نیست. االن که به تئاتر 

می روم، تمام بازیگران از نظر من زیبا هستند. حاال 
ممکن است زیبایی بصری داشته باشند، ممکن است 
نداشته باشند. من به عمق بازی و عشق آن ها نگاه 
می کنم. زشت بودن من باعث شد که تقال و تالش 
بیشتری کنم که در جامعه دیده بشوم و مردم من 
در  بازی  مشغول  روزها  این  که  بپذیرند.خمسه  را 
»پایتخت ۵« است، گفت: من و بقیه اعضای گروه 
»پایتخت« سخت مشغول فیلمبرداری سری پنجم 
این سریال هستیم تا عید نوروز مهمان خانه های مردم 
بشویم. به نظر من »پایتخت ۵« سریال خیلی جذابی 

است و مردم قطعاً از آن استقبال می کنند.

دارا حیایی: هیچ وقت نمی خواهم 
پشت نام پدرم امین حیایی کار کنم

دارا حیایی بازیگر فیلم شعله ور درخصوص حضور 
خود در سینما در کنار پدرش امین حیایی گفت: 
شک نکنید نام امین حیایی نام بزرگی است ولی 
این را بدانید می خواهم از تجربیات پدرم استفاده 

کنم و نه از اسمش هیچ وقت نمی خواهم پشت 
نام پدرم کار کنم.وی درباره آینده کاری خود در 
بازی در  از  بعد  افزود: نمی دانم  بازیگری  عرصه 
می  من  برای  اتفاقاتی  چه  ا...  نعمت  حمید  فیلم 
برای  وجود  تمام  با  باشد  هم  اتفاقی  هر  اما  افتد 
آن تالش خواهم کرد. من برای تمام اتفاقاتی که 
همه  خواهم  می  و  دارم  کامل  آمادگی  افتد  می 
درباره  بازیگر جوان  بجنگم.این  راه  این  در  جوره 
چگونگی حضور خود در فیلم شعله ور تاکید کرد: 
این  برای  ا...  نعمت  از سوی حمید  من مستقیماً 
نقش انتخاب شدم و در این میان پدر و پسر بودن 
من  بود.  مهم  کارگردان  برای  اول  دو شخصیت 
برای این نقش تست دادم و اینطور نبود که پدرم 

باعث انتخاب من در این فیلم باشد.

دانستنی ها

مجازات حبس برای توزیع سالح سرد

سالح  عرضه کنندگان  و  تولیدکنندگان  آرمان- 
می شوند.  زندانی  سال  دو  تا  ماه  شش  از  سرد 
تایید  با  انتظامی  نیروی  آگاهی  پلیس  رئیس 
تصویب قانون سالح سرد در مجلس، این قانون 
را از جمله مطالبات پلیس دانسته است. برخی از 
آسیب شناسان مسائل اجتماعی در سال های اخیر 
هشدار  ایرانیان  تحمل  آستانه  کاهش  به  نسبت 
مواردی  در  تحمل  آستانه  کاهش  این  داده اند. 
به نزاع و درگیری منجر می شود و در این میان 
احتمال  باشد،  کسی  دست  در  هم  سالحی  اگر 
ضرب و جرح وجود دارد و حتی ممکن است شاهد 
اساس  این  بر  باشیم.  ناخواسته  قتل های  بروز 
نیازمند قانون جدیدی در مورد توزیع و عرضه و 

همچنین حمل سالح سرد در ایران بودیم.
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چگونه با ترس هایمان مبارزه کنیم؟

درمان  و  برخورد  نحوه  درباره  بالینی  روانشنانس  یک 
ترس، اضطراب و فوبیاهای ساده توضیحاتی ارائه کرد 
و گفت: اگر فوبیاهای ساده مانند ترس از گربه سانان و 
سگ سانان در مراحل اولیه درمان نشود، در آینده فرد 
را با مشکالت جدی مواجه می سازد.فرزادی، روانشناس 
از گربه سانان و  آنا درباره ترس  با  بالینی در گفت و گو 
شدید  ترس  کرد:  بیان  افراد،  از  برخی  در  سگ سانان 
روانشناسی  علم  نظر  از  سگ سانان  و  گربه سانان  از 
فوبیا مطرح  زیر مجموعه  و  اختالالت اضطرابی  جزو 
می شود. به طور کلی ترس از مکان بسته، بلندی، خون، 
حیوانات سطح شهر، آسانسور، پله برقی جزو این دسته از 
اختالالت است.وی با بیان اینکه متاسفانه گاهی چنین 
اضطراب هایی موجب اختالل در زندگی افراد می شود، 
در  فردی  که  بودیم  آن  شاهد  موارد  برخی  در  افزود: 
ساختمان های بلند مرتبه زندگی می کند اما به دلیل ترس 
از آسانسور هر روز برای تردد پله های بسیاری را پیاده 
می رود که این مساله موجب بروز مشکالت جسمی و 
حتی اختالل در زندگی اجتماعی وی شده است و یا حتی 
مواردی نیز وجود دارد که فرد به دلیل ترس از گربه یا 
سگ شب ها نمی تواند به راحتی بخوابد و تمام طول شب 
با این اضطراب تا صبح بیدار می ماند که این امر عالوه 
بر مشکالت روحی می تواند به جسم وی نیز آسیب وارد 
کند. وی با تاکید براینکه اگر افراد برای درمان اختالالت 
خود به روانشناس مراجعه نکنند در آینده با مشکالت 
جدی تری مواجه خواهند شد، تصریح کرد: برای مثال 
ممکن است فردی که به دلیل ترس از گربه و سگ 
شب ها نمی تواند به خوبی بخوابد در آینده به دلیل عدم 
کنترل ترس حتی نتواند از منزل خارج شود ،بنابراین 

درمان اینگونه اضطراب ها ضروری است. 

چشمه

آن  گرداگرد  بلند  دیوارهای  و  چشمه ای بود  باغی  در 
باغ، تشنه ای دردمند باالی دیوار با حسرت به آب نگاه 
می کرد. ناگهان خشتی از دیوار کند و در چشمه افکند. 
صدای آب مثل صدای یار شیرین و زیبا به گوشش آمد. 
مرد آنقدر از صدای آب لذت می برد که تند تند خشت ها 
چرا  های،  زد:  فریاد  می افکند.آب  آب  در  و  می کند  را 
خشت می زنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایده ای 
دو  کار  این  در  شیرین!  آب  ای  گفت:  می بری؟تشنه 
اینکه شنیدن صدای آب برای تشنه  فایده است. اول 
مثل شنیدن صدای موسیقی ُرباب است. نوای آن حیات 
بخش است، مرده را زنده می کند. مثل صدای رعد و 
برق بهاری برای باغ سبزه و سنبل می آورد. صدای آب 
مثل هدیه برای فقیر است. پیام آزادی برای زندانی است، 
بوی یوسف لطیف و زیباست که از پیراهِن یوسف به 
پدرش یعقوب می رسید.فایدة دوم اینکه: من هر خشتی 
که برکنم به آب شیرین نزدیکتر می شوم، دیوار کوتاهتر 
می شود. خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل کندن 
بکنی،  خود  غرور  از  خشتی  که  بار  هر  است.  خشت 
دیوار غرور تو کوتاهتر می شود و به آب حیات و حقیقت 
نزدیکتر می شوی. هر که تشنه تر باشد تندتر خشت ها 
را می کند. هر که آواز آب را عاشق تر باشد. خشت های 

بزرگتری برمی دارد.

من پرنده نیستم، و هیچ توری نمی تواند 
مرا به دام اندازد. من انسانی آزاد 

با اراده ای مستقل هستم.

خوشبختی مثل آن قصرهایی در داستان های پریان 
است که توسط اژدها محافظت می شود: 
باید مبارزه کنیم تا بتوانیم آن را فتح کنیم.

فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج الله بر سر زده است

با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت زافق سر زده است

دهه فجر، خوش آمدی که با مقدمت، عطرآزادی به جای 
بوی باروت در فضای  میهن اسالمی مان پیچید. قفس ها 

شکسته شد و نفس ها از زندان سینه  ها رهایی یافت.

بشر امروز ، قدر انبیاء را نمی شناسد و تا این جهل 
باقیست قدر امام )ره( را نیز در نخواهد یافت شادی 
روح بت شکن بزرگ قرن ، امام روح ا... »صلوات«
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بخواهیم  ایم و چون  استوار کرده   را  آنها  پیوند مفاصل  و  آفریده  را  آنان   ماییم که 
]آنان را[ به نظایرشان تبدیل می  کنیم . سوره االنسان/ آیه 28

حدیث روز  

هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدّین و امانتداری او مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه و 
فساد بزرگی در روی زمین خواهید شد. امام جواد )علیه السالم(

سبک زندگی

عوامل استرس زا در محل کار و اثر آن روی جسم و روان
بیدار می شوید؟ چقدر  از خواب  با چه حسی  روز صبح  هر 
خوشحالید از اینکه یک روز دیگر از راه رسیده و باید سرکار 
حاضر شوید؟ دوست دارید زنده ترین ساعت های روز را همراه 
افرادی غیر از خانواده بگذرانید؟دربین همکاران تان کسی هست 
که بتوانید او را به عنوان دوست صمیمی انتخاب کنید و با او 
راحت صحبت کنید؟ چند بار در روز برای فرار از محل کار 
لحظه شماری می کنید؟ آیا دوست دارید ساعت کار طول بکشد 
و شما در محیط خوب و دوست داشتنی اش نفس بکشید؟ 
بعضی عوامل باعث دوست داشتنی شدن محیط کار می شوند. 

دوست داشتن محیط کار و البته همکاران و در راس آن هم 
مدیر، باعث باالرفتن راندمان کار و احساس شادی و رضایت 
شما در محیط کار می شود. درست است که در این بازار کساد 
کار، باید خوشحال باشید که کاری دارید و حقوقی، اما گاهی 
بهتر است روان تان سالم بماند تا کار و حقوق داشته باشید! 
اینجا قرار است درباره عواملی که باعث شادی در محل کار 

می شود، صحبت کنیم. 
با عشق کارتان را انجام دهید 

اولین نکته برای موفقیت در کار این است که شما عاشق کارتان 
باشید. اگر از کاری که انجام می دهید لذت ببرید، احساس 
آرامش داشته و به صلح درونی با خودتان می رسید. این صلح، 
هماهنگی در جسم و روان را برای تان به دنبال داشته و باعث 

می شود به جای خستگی از کار، از آن لذت ببرید. سالمت 
روانی ناشی از رضایت شغلی، ویژگی مهمی است که نباید 
نادیده گرفته شود. بنابراین اگر از کارتان لذت نمی برید، حتما 

درصدد تغییر آن باشید.
آنچه کسب می کنید، مهم است 

منظور، دریافت مالی نیست، هرچند این نکته هم بسیار مهم 
است. آنچه از انجام کاری در روان شما ته نشین می شود، بسیار 
مهم است. برای مثال احساس می کنید شغل شما باعث کمک 
به دیگران می شود؟ تاثیری روی میزان علم آنها دارد؟ تغییری 
در رفتار و گفتار آنها ایجاد می کند؟ به سالمت جسم آنها کمک 
می کند؟ به سالمت روان شان کمک می کند؟ باعث شادی و 
تفریح شان می شود؟ بنابراین حسی که از کار دریافت می کنید، 

بسیار مهم است. به این احساس دقت کنید.
دریافتی تان  مهم است 

دریافتی  میزان  بحث  به  شغلی  رضایت  از  مهمی  بخش 
بازمی گردد. به این معنی که شما در قبال ساعت ها و میزان 
کاری که انجام می دهید باید مبلغ منصفانه ای دریافت کنید. این 
رقم عالوه بر حقوق و مزایایی است که برای شما باید درنظر 
گرفته شود. درغیر این صورت احساس می کنید به شما ظلم 
شده و از شما بیگاری  می کشند. اگر دچار این حس هستید، ابتدا 
جای جدیدی را برای تامین درآمد مالی پیدا کرده و بعد از این 

شغل تان استعفا بدهید.
رفتار کارفرما چطور است؟ 

شما  و  است  رئیس  فالنی  است!  مشخص  کامال  که  این 
مرئوس! اما این که این جایگاه چقدر باعث اعمال قدرت، ظلم، 
تحکم، توهین یا به عکس کمک و همراهی با کارمند می شود، 
بسیار مهم است. اگر احساس می کنید کارفرما به چشم ابزار به 

شما نگاه می کند، حتما برای تغییر شغل تان اقدام کنید.
همکارها را ارزیابی کنید 

هم اتاقی یا همکارهای دیگر چقدربا شما زاویه دارند؟ چقدر در 
تالش زیرآب زنی هستید؟ آیا با شما همقدم و همراه هستند و 

مثل یک تیم، تالش می کنند کار بهتر پیش برود؟
 این که ارتباط شما با همکارها به چه شکلی است، نکته بسیار 
مهم دیگری است که باید به آن توجه کنید. قدم اول و مهم، 
ثبات قدم و به قول معروف حفظ جایگاه تان است. قدم بعدی، 
صحبت کردن با همکار مورد نظر برای تغییر روندی است که 

در پیش گرفته است. 
راهکار بعدی، صحبت با مدیر است و راه نهایی، ترک محل 
کار است. درواقع حضور فرد یا افرادی که به قول معروف 
چوب الی چرخ تان می گذارند، چیزی جز خرد شدن اعصاب 
را به دنبال نداشته و باید هرچه زودتر شرایط را به شکل 

مناسب تغییر دهید.

احساس ارزشمند بودن مهم است 
چقدر احساس ارزشمند بودن می کنید؟ حس می کنید کاری 
را انجام می دهید، پولی دریافت می کنید تا زندگی کنید یا این 
که اعتقاد دارید شما مهره مهمی اول برای خودتان، بعد در 
محل کار و درنهایت در کل جامعه هستید؟ اگر حس می کنید 
فرد ارزشمندی نیستید و کاری که انجام می دهید، با حضور یا 
بدون حضور شما انجام می شود، حتما بررسی مجددی روی 
جایگاه شغلی تان داشته باشید. اول این که ممکن است تفکر 
شما اشتباه باشد. دوم این که ممکن است فکرتان درست باشد 

و نیاز به تغییر شرایط باشد.
قابل اعتماد هستید؟ 

مروری روی رفتارتان داشته باشید. شما چقدر فرد قابل اعتمادی 
برای کارفرما و همکاران تان هستید؟ اگر مساله ای در محل کار 
وجود دارد، همان جا باقی می ماند یا آن را به دیگران منتقل 
می کنید؟ چقدر برای رفع مشکل یا مشکالت تالش می کنید؟ 
خودتان جزو چرخ دهنده های فعال هستید یا باید به حال شما 
هم فکری کرد و تغییرتان داد؟ اگر به نظر خودتان فرد قابل 
اعتمادی نیستید یا برای بهبود اوضاع کار تالشی نکرده و 
معروف چوب الی چرخ مسیر حرکت می گذارید،  قول  به 
عالقه ای به کارتان ندارید و به دلیلی از کار و محیط آن خسته 

شده اید. بنابراین باید برای تغییر شرایط اقدام کنید.

جدول کلمات                        

خانه  از  قسمتی   -1 افقي: 
دراستان  شهري   - قدیمی  های 
در   - گرم   -2 رضوي  خراسان 
بره  آواز   - كنوني  روزگار 
 - روبرو   - ضلعی  شش   -3 
در  آب    -4 زردآلو  از  اي  گونه 
ظهور  به  باور   - قدیمی  لغت 
نوعي   - )عج(  مهدي  حضرت 
بانگ   -5 همراه  تلفن  گوشي 
 -6 پيمانها  از   - آند  ضد   -
كركري   - اتم  مركز   - فراوان 
در  شهری   - هندسي  7- شکل 
آذربایجان غربي - شبکه   استان 
رایانه ای 8- كوزه آب - غمباد - 
با هم و همگي 9- فتنه - كاسه 
بزرگ - آشکارا 10- دلير - هویدا 
موزیك   - نشست   -11 آشنا   -
نظامي - زاپاس 12- منحرف - 
حرف   - ارمنستان  كشور  مركز 
پدر  خویشاوندي   -13 تمسخر 
غذاي   - كویت  پول   - مادري  و 
 - نامرئي  موجود    -14 نوروزي 
اثر ولتر - مركز لبنان 15- غذاي 
ایتاليایي-  منطقه اي تاریخي در 

بخش مركزي رودان

 - نيلگون  پرده   -1 عمودي: 

كاالي   - زراعت  در  اي  مرحله 
استان  در  شهری   -2 وارده 
تدار  از  آلي  ماده   - كرمانشاه 
بدن - بخشي از اوستا 3- سارق 
- زندان تهران - ماهر 4- رسم 
كننده - شهری در استان چهار 
محال و بختياري - سگ فضانورد 
5- جنگل درخت - دستپاچه و 
حيرت زده - دمل - از خواهران 
برونته 6- چرخگاه - معصيت - 
نام آلوز بازیکن برزیلي 7- نوعي 
اپراي   - صاحبخانه   - جواهر 
ژید  آندره  معروف  اثر  وردي 8- 

9- خاك متبرك - پارچه صاف و 
براق - اخالص 10- داراي بسته 
بندي استوانه اي - گنده و درشت 
سوم   - احشام  از   -11 بدكار   -
پيدایش  جاي   - جمع  شخص 
 - شادباش   -12 مربا  ميوه   - 
از  آثاری   - گرانبها  های  پارچه 
 - فراوانی   -13 الدوله  مطيع 
منبر - مخفف من را 14- شرف 
شهر   - پرنده  بچه   - اعتبار  و 
و  معلوم  كرمانشاه 15-  تاریخی 
مشخص -  عضو ناطق -  شهری 

در ژاپن
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15

123456789101112131415
نواعتینیمادمحا1
جاملیدیراکهزیر2
اراتنکادریدب3
بیسسیپاامهرا4
تتهراوهاموراب5
هدرارامینابر6
پوگیفریجاماج7
یازدیلربدتدو8
مسرانوسرگنسع9
اتسارررشیارس10
نردمالوکاردلپ11
کاتمهراسیگیل12
ابقوانفکراما13
راوسهلیپناوراک14
یدلابیراگسیدنت15

آژانس فعال با موقعیت عالی 
در معصومیه به فروش می رسد.

09159658860

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات به 

صورت نقد و اقساط به فروش می رسد.
09158254172

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

به یک نفر منشی خانم 
آشنا به  کامپیوتر نیازمندیم.

 32219103
09011637626

ساعت تماس: 8 الی 14

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به دو نفر خانم برای همکاری در پوشاک نیازمندیم.
با حقوق 350 الی 500 هزار تومان

بازار- جمهوری 8 - پوشاک دادرس / 32220655

به تعدادی نیروی خانم برای 
کار در رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر تا 5 عصر 

32342233

استخدام منشی خانم 
با روابط عمومی باال
09157924984
05632233161

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

09011251205

مدارک اینجانب رضا 
خراشادیزاده شامل کارت خودرو 
 کارت پایان خدمت،  گواهی نامه 

رانندگی ، بیمه نامه خودرو 
و کارت موتور سیکلت مفقود 

گردیده از یابنده تقاضا می شود 
با شماره 09158619176

تماس و مژدگانی دریافت نماید.

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

د ت
رص

1 د
00

مرکز فوق تخصصی بازیابی اطالعات  سورن

بیرجند: خیابان قدس غربی  - بین قدس 1 و 3 - پالک 112- روبروی فروشگاه رفاه 
)فرهنگیان سابق( طبقه فوقانی   تلفن: 32439542 056- 09155610262- 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

تاالر و رستوران درویش شعبه بیرجند 
جهت افتتاح مجدد نیاز به افراد مجرب ذیل دارد

خیابان محالتی، تقاطع استقالل    09157639200 ساعت مراجعه: 9 الی 12    17 الی 21  

1- منشی و حسابدار 2 نفر    2- آشپز و کمک آشپز حرفه ای 2 نفر
3- مهماندار آقا و خانم 4 نفر    4- کارگر ساده 2 نفر

5- مدیر داخلی با سابقه یک نفر

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک 

- کناف و نظافت پایان کار
 09152641848- جعفری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش آپارتمان تازه ساز 
در شهرک چهکند با شرایط استثنایی

نقد + قسط + وام     09150615668

قابل توجه احداث کنندگان مرغداری و دامداری 
         و سازندگان سوله ، کانکس و درب و پنجره

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در نظر دارد: انواع محصوالت 
 توليدی لوله و پروفيل صنعتی و ساختمانی درجه 2 خود را كيلویی 400 تومان 

زیر قيمت بازار به فروش برساند.
آدرس: خراسان جنوبی- بيرجند-كيلومتر 11 جاده كرمان - جنب كویرتایر

تلفن: 09155610279 - 05632255744

حراج  فوری

کار خوب اتفاقی نیست

نیازمندیم 
به تعدادی بازاریاب در شرکت 

پخش محصوالت 202
شماره تماس:

 09159603590

تاالر درویش برای ارتقای
 مجموعه کاری خود نیاز به شریک 

سرمایه گذار دارد.  09157639200 - چمنی
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مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی- پیاز 
یکی از گیاهان بسیار قدیمی است که انسان آن را شناخته و در غذای خود 
استفاده می کرده است در کتاب های پزشکان قدیم از پیاز به سبب داشتن 
الیاف و ویتامین ها و فلزات به عنوان داروخانه ای کامل نامبرده شده است. 
پیاز سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، گوگرد و 
اسید فولیک و مقدار کمی آهن، مس و روی است که تاکنون تحقیقات 

در  پیاز  خوردن  است.  گرفته  صورت  آن  خواص  اثبات  برای  زیادی 
پیشگیری از پوکی استخوان مؤثر است؛ چرا که پیاز با جلوگیری از کاهش 
مواد معدنی به ویژه کلسیم موجود در سلول های استخوانی از بروز پوکی 
استخوان جلوگیری می کند. همچنین پیاز به دلیل داشتن گوگرد باعث 
افزایش رشد موهای سر می شود. پیاز به دلیل داشتن آهک، دندان ها را 
محکم می کند و باعث استحکام استخوان بندی بدن می شود.. این گیاه 

خوراکی از بیماری آب مروارید در چشم نیز جلوگیری می کند  پیاز مانند 
یک دستگاه تصفیة هوا از ابتالی سایر اعضای خانواده به این بیماری 
جلوگیری خواهد کرد. گفتنی است، خوردن نصف پیاز متوسط در روز ۳۰ 
درصد از مقدار کلسترول بد خون را کاهش می دهد و به جای آن باعث 
افزایش کلسترول خوب خون می شود. پیاز منبع غنی نوعی اکسیدان است 

که از بروز سرطان در افراد جلوگیری می کند. 

پیاز سرشار از ویتامین ها

رژیم غذایی کم کربوهیدرات ریسک 
نقایص مادرزادی را افزایش می دهد

بارداری که مصرف  زنان  با  مقایسه  مهر-  در 
کربوهیدرات شان را محدود نکردند، زنان دارای 
رژیم غذایی کم کربوهیدرات ۳۰ درصد بیشتر با 
خطر تولد نوزاد دچار نقایص لوله عصبی مواجه 
هستند. این نقص مادرزادی می تواند موجب مرگ 

یا معلولیت در تمام عمر شودمصرف کربوهیدرات 
کم   می تواند خطر تولد نوزاد مبتال به نقص 
افزایش  درصد  تا ۳۰  را  عصبی  لوله  مادرزادی 
 )B۹ دهدمصرف ماده مغذی اسیدفولیک )ویتامین
به خاطر کاهش ریسک نقایص لوله عصبی معروف 
است بهترین منابع غذایی حاوی اسیدفولیک شامل 
سبزیجات پربرگ سبز نظیر اسفناج، مرکبات نظیر 
آب پرتقال، حبوبات، برنج، جودوسر و پاستا هستند.

الغرها با این ترفندها اشتهای شان 
را زیاد کنند

توصیه هایی  سنتی،  طب  در  نیوز-  بهداشت 
افزایش  به منظور  بدغذا  یا  الغر  افراد  برای 
اشتهای آن ها وجود دارد. عبارتند از : 1- شربت 
سکنجبین سفرجلی و لیمویی؛ شربت لیمو؛ شربت 
مارچوبه؛ شربت زرشک؛ شربت انار و نعناع؛ آب 

کمی  با  عسل  و  به  افشره  انبه؛  افشره  انار.۲- 
سرکه و زنجبیل؛ مربای بالنگ؛ مربای زنجبیل 
)مخصوصا برای بیمارانی که دچار غلبه سردی و 
تری شده اند(.۳-  نعناع؛ پونه؛  ترخون؛ سیر؛ پیاز؛ 
زیتون پرورده یا زیتون شور. هر چیزی که در 
سرکه پرورده شده باشد، همراه با بذر کرفس و بذر 
رازیانه؛ سماق و سوپ سماق۵. گوشت کباب شده 
و بریانی مثل کباب گوشت بره و بریانی گوشت. 

عالئم کبد چرب چیست؟

الو دکتر- یکی از اعضای اصلی بدن کبد است که 
یکی از شایع ترین بیماری ها یعنی کبد چرب را 
هم به خود اختصاص داده است.عالئم اصلی این 
بیماری عبارتند از : 1- تمایل به پرخوری: از نشانه 
های اولیه ابتال به بیماری کبد چرب پرخوری و 
یا احساس گرسنگی در همه زمان ها عالوه بر 

داشتن میل شدید به مصرف قند است. ۲-اضافه 
وزن و چاقی:ا فرادی که اضافه وزن دارند، بیشتر 
هستند.  چرب  کبد  به  ابتال  خطر  معرض  در 
۳-کلسترول باال: سطح چربی خون باال از قبیل 
کلسترول ال دی ال و تری گلیسیرید و ناشی از 
مصرف اسیدهای چرب ترانس و اشباع می تواند 
نشانه چربی بیش از حد در کبد باشد.4- فشار خون 

باال است 

دو خوراکی گیاهی که به شما شادابی 
و طراوت می بخشد

شفاف- برای داشتن روحیه ای شاداب، توصیه 
می شود از این ۲ گیاه دارویی محرک استفاده 
کنید.1-  زعفران: زعفران به عنوان طعم دهنده 
غذا و برای رنگ پارچه، در کشور های در حال 
توسعه وتوسط صنعت گران به مقدار زیاد استفاده 

عنوان  به  زعفران  عامه،  فرهنگ  در  می شود. 
مسکن، خلط آور، محرک جنسی و معرق، کاربرد 
دارد۲- خرما: خرما به تنهایی یا به همراه لبنیات 
و یا گردو و بادام، برای فعالیت های سنگین، روزه 
گرفتن، خستگی مفرط  بسیار مفید است. فیبر یا 
الیاف خرما می تواند به کاهش چربی کمک کند. 
به علت داشتن قند، موسیالژ و مواد پکتیکی، 

نرم کننده سینه و ضد سرفه است.

عوارض ژلوفن چیست؟

الو دکتر- قرص ژلوفن یکی از داروهایی است که 
بسیار کاربرد دارد و می توان گفت که اکثر افراد 
تقریبا برای تمامی دردها از آن استفاده می شود. 
اما قرص ژلوفن هم در اثراستفاده زیاد عوارض 
هم دارد عبارتند از : 1-سردرد شدید،۲- اختالالت 
نفس،  4-تنگی  بینایی،  ۳-اختالالت  پوستی، 

۵- افسردگی یا تغییرات رفتاری، 6- اختالالت 
وزن  افزایش  و  ادراری  اختالالت  شنوایی،7- 
است. همچنین اگر مدفوع قیری رنگ یا خون 
آلود، احساس درد و فشار در قفسه سینه، تشنج با 
لرزش یا بدون لرز، لکه های قرمز کوچک روی 
پوست، خونریزی یا کبودی غیرمعمول، استفراغ 
و باال آوردن خون در خود مشاهده کردید سریعا 

دارو را قطع و به پزشک مراجعه کنید.

یادداشت

بایسته های اخالقی
 فیلترینگ و پاالیش 
محتوادر فضای مجازی 
* رحمتی

از منظر اخالقی، مهم ترین هدف پاالیش محتوا یا فیلترینگ پیشگیری 
از نقض اخالق در فضای مجازی است؛ ولی تحقق چنین هدفی مستلزم 
آن است که همة مرتبطان با فیلترینگ با تکالیف خود آشنا باشند و برای 
عمل به آن ها تالش کنند. تا این وظایف و دشواری های آن ها شناسایی 
نشود، نمی توان انتظار داشت فیلترینگ هم در خدمت اخالق باشد و هم 
اخالقی اِعمال شود.این مقاله افزون بر معرفی مهم ترین وظایف شهروندان 
و نهادهای حاکمیتی دربارۀ فیلترینگ، دشواری های آن را تحلیل می کند 
و برای کاهش آن ها راهکارهایی می دهد. وظایفی چون اطالع رسانی، 
نظارت، دور نزدن فیلترینگ، همدلی و همراهی کاربران و نهادها و رازداری 
و امانت داری، و دشواری هایی چون خطای انسانی و فنی، تعارض وظایف 
اخالقی و ضعف انگیزه را معرفی می کنیم. برای تبیین هرچه بهتر، وظایف 
را به مشترک و اختصاصی تقسیم کرده ایم. اگر روزی به هر صورت انجام 
هیچ نوع فیلترینگی درباره فضای مجازی مقدور نبود، که چندان دور از 
دسترس هم نمی نماید،  چه باید کرد؟  این پرسش مهمی است که باید 
از هم اکنون نه تنها مسووالن و دست اندرکاران سیاست گذاری و اعمال 
فیلترینگ، که حتی دیگر نهادهای متصدی تبلیغ، تعلیم و تربیت و دیگر 
مدیران جامعه به طور جدی درباره آن تامل و برنامه ریزی کنند. آینده 
نگری حکم  می کند همان گونه که ما باید مثال خود را برای یک اقتصاد 
بدون نفت آماده کنیم در عرصه اخالق و فرهنگ و فضای مجازی نیز 
باید خود را برای اینترنت بدون فیلتر آماده کنیم تا در مواجهه با آن غافلگیر 
نشویم.روزگار بدون فیلترینگ جامعه ما چه وضعیتی خواهد داشت؟  می توان 
چنین تصور کرد که در آن روز از یک طرف دسترسی کاربران جامعه ما به 
سایت ها و شبکه های مختلف بسیار آسان خواهد شد، میزان تبادل اطالعات 
و داده های گوناگون بین کاربران کشور ما با دیگر کشورها زیادتر  می شود، 
برخی مزایای فعلی اینترنت، مثل دسترسی به سایت های علمی و خبری، با 
شدت و قوت بیشتری ادامه  می یابد، و از سوی دیگر، امکان نقض اخالق در 
فضای مجازی هم بیشتر و آسان تر  می شود. به عنوان مثال، امکان دسترسی 
به پایگاه های ارائه دهنده محتوای مستهجن بیشتر  می شود و زمینه های 
مساعدتری برای تغییر فرهنگ و باورها و سبک زندگی شهروندان جامعه 
ایران، به ویژه جوانان و نوجوانان، ایجاد  می شود. افزایش »سواد مصرف 
فضای مجازی« از طریق آموزش شهروندان، و تقویت »خود پاالیشگری 
اخالقی« در آنها ازجمله سیاست های کالنی است که می توان هم برای 
زمان فعلی و هم برای زمانی که احتماال فیلترینگ بی اثر  می شود در نظر 
گرفت. هدف باید تربیت شهروندان اخالق مدار، مسئول و متعهدی باشد 
که بهترین ناظر و کنترل کننده اخالقی خودشان در فضای مجازی باشند.

عکاس : وحید احمدی  کاریکاتور بهروز فیروزی  داده نما، آوای خراسان جنوبی

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

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

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

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 حسینیجديدترين های روز دنيا

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

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

با خرید هر تخته 12 متری یک تخته 6 متری رایگان دریافت کنید
شعبه 1: خیابان مطهری، نبش مطهری 21/1

32228253 -09155620737

با اقساط 20 ماهه بدون سود و پیش قسط 
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خروج۷۰۰ میلیون متر مکعب روان آب  از خراسان جنوبی 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه ساالنه ۸۰۰ میلیون متر مکعب روان آب در استان داریم، گفت: از این میزان تنها ۷۰ میلیون متر مکعب مهار 
می شود. به گزارش مهر ، نصرآبادی بیان کرد: سیل یکی از بالیای طبیعی است که می توان از آن به بهترین شکل ممکن بهره برد و در استان خراسان جنوبی ۸۰۰ میلیون 

مترمکعب روان آب داریم اما متاسفانه بیشتر این روان آب ها به سرزمین افغانستان و در شهرستان های بشرویه و سرایان به کویر منتهی می شود.

* مدیرکل آموزش و پرورش گفت: در سال جاری 
۱۵۰ مشاور مذهبی در مدارس استان فعالیت که 

نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.
کشتار  از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل   *
هفت میلیون قطعه طیور در ۱۰ ماهه سال جاری 
میزان ۸۵ تن  این  از  داد و گفت:  استان خبر  در 

گوشت ضبط و معدوم سازی شد .
* مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
سال  آغاز  از  گفت:  خراسان جنوبی  امداد  کمیته 
جاری تاکنون ۱۶۶ خانوار زیرپوشش کمیته امداد 

استان خانه دار شدند.
اشتغال ۱۷  از  تعاون  اداره کل  کار  روابط  مدیر   *
درصدی بانوان مشمول قانون کار در استان خبر داد.

* مسئول تربیت بدنی دانشگاه بیرجند از حضور تیم 
 دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در رقابت های

کشوری خبر داد.
باقرقره  پرنده  قطعه   ۶ غیرمجاز  شکار  عامل   *
گشت  عملیات  طی  سرسبز  اردک  قطعه  یک  و 
زیست  محیط  حفاظت  یگان  مامورین  کنترل  و 

زیرکوه دستگیر شد .
* رئیس پلیس امنیت عمومی استان از دستگیری 
سه تبعه خارجی زن به اتهام استفاده غاصبانه از 

شناسنامه ایرانی خبر داد.
کل  اداره  راه های  حریم  و  ایمنی  اداره  مسئول   *
از نصب گاردریل  راهداری و حمل ونقل جاده ای 

در۸۲۰۰ کیلومتر از راه های استان خبر داد
های  بیماری  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس   *
در  قرارگیری  به  توجه  با  گفت:  دامپزشکی  دامی 
فصل سرما و تشدید بیماری تب برفکی در مناطق 
همجوار استان، رعایت بهداشت و ضوابط مربوط به 

پیشگیری از بیماری های دام الزامی است.
* ۷۷ نفر از دانش آموزان پسر درمیان با ۲ دستگاه 

اتوبوس به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.
* معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از بافت 
بیش از ۱۹ میلیارد ریال فرش توسط مددجویان 
کمیته امداد استان در ۱۰ ماهه سال جاری خبر داد.

* اولین دوره آموزشی عوامل اجرایی و کارکنان 
و  حضور  با  استان  ستاره  سه  های  هتل  داخلی 
مجریان  و  عامالن  از  نفر   3۵ فعال  مشارکت 
ویژه  گردشگران  و  مسافران  به  دهی  خدمات 
هتل های سه ستاره شهرستان بیرجند در عمارت 

تاریخی رحیم آباد برگزار گردید. 
و  آموزش  با هدف  بافی  جاجیم  آموزش  دوره   *
آموزش صنایع  مرکز   در  اشتغال  ایجاد  و  ترویج 

دستی سرایان برگزار شد.
* جمعی از کارکنان پایور و وظیفه مرکز آموزش 
جوان  نسل  آشنایی  راستای  در  رضا)ع(  امام   ۰۴
با اقتصاد مقاومتی ، مدیریت دانش وپیشرفتهای 
صنعتی و افزایش تفکر در راستای  چرخه اقتصاد 
کشور، از کارخانه های کویر تایر و کاشی نیلوفر 

بازدید و با توانمندیهای این صنایع آشنا شدند.

گفت:  جنوبی  استاندار خراسان   - خبر  گروه 
امروز با توجه به افت منابع آبی و خشکسالی 
انتقال  و  تامین  موضوع  ساله،  چندین  های 
آب از دریای عمان از مهمترین مولفه های 
مورد نیاز در شرق کشور است. محمدمهدی 
پدافند  شورای  جلسه  در  الشریعه  مروج 
غیرعامل استان، تثبیت و نگهداشت جمعیت 

در شهرستان های استان به ویژه شهرستان 
های مرزی و روستاها را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: یکی از مهمترین نیازهایی که باید 
تامین یا مرتفع شود موضوع نیاز مردم به آب 
شرب، صنعتی و معدنی است که باید به طرق 

مختلف مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد.
اقدامات مناسبی در حوزه  اینکه  با بیان  وی 

مطالعات تامین آب استان از طرق مختلف به 
انجام رسیده است گفت: با توجه به نیاز آبی 
شدید در استان های سیستان و بلوچستان و 
نیز خراسان جنوبی، انتقال آب از دریای عمان 
می تواند تا حد زیادی به نگهداشت جمعیت 
تقویت مولفه های  به  اقتصادی که  و رونق 
کمک  شد،  خواهد  منجر  نیز  استان  امنیتی 

تهدیدات  به  جنوبی،  خراسان  استاندار  کند. 
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره 
کرد و افزود: در کنار تهدیدات امنیتی و سخت 
افزاری، تهدیدات نرم افزاری و آسیب هایی 
که در حوزه های فرهنگی و اجتماعی وجود 
دارد نیز باید به طور خاص و ویژه مورد توجه 

مسئولین و دست اندرکاران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با تغییر نسل 
مواجه هستیم اظهار کرد: باید راه هایی که به 
انسداد مسیرهایی که به کم هویتی و یا بی 
هویتی جوانان ما منجر می شود را شناسایی 
و  مدون  کاری  های  برنامه  ارائه  با  و  کرده 
مشخص، در یک برنامه زمانی معین آنها را 

مرتفع نماییم.

امین جم- سردار علی قاسمی دبیر ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر ظهر یکشنبه 
در نشست خبری با بیان اینکه مردم آزاد 
هستند که انتقاد کنند،افزود:البته تخریب با 
انتقاد متفاوت است و باید انتقاد همراه با 
پیشنهاد و راهکار باشد.وی با بیان اینکه 
و  شادی  های  جشن  پوشش  با  برخی 

کنسرت می خواهندمارا به زمان طاغوت 
برگردانند،عنوان کرد:با جشن ها مخالف 
پیامبر  و  اطهار)ع(  ائمه  زیرا  نیستیم 
هم  نبودند.اما  مخالف  نیز  اسالم)ص( 
موسیقی حد و مرز داردو هم اسالم.اگر با 
رعایت این هنجارها باشد مشکلی نداشته 
و کسی مخالفتی ندارد.وی با بیان اینکه ما 
نشاط اجتماعی را اوال در چهارچوب قانون 
و ثانیا در چارچوب شرع می بینیم که االن 
به  توجه  داد:با  ماست،ادامه  مراجع  نظر 
قانون مجاز به اجرای آهنگ پاپ نیستیم.

محلی  نوای  و  اهنگ  و  موسیقی  وقتی 
داریم،چرا ترویج ندهیم و فرهنگ بیگانه را 
ترویج کنیم؟وی افزود:ما با ترویج فرهنگ 
خودی در چارجوب اسالم و قانون اساسی 

مخالفتی نداریم بلکه باید حمایت کنیم.

برای جشن ها و کنسرت ها 
شروطی داریم که رعایت شوند

گروه  بهترین  ما  اینکه  بیان  با  وی 

های سرود و تئاتر را در بسیج داریم و 
همین ها می تواند شادی بیاورد،تصریح 
شده  تعیین  قالب  در  شادی  کرد:منتها 
برای  هم  شروطی  که  شده  حساب  و 
برگزاری کنسرت ها و جشن ها داریم.
مختلط  شروط  این  از  یکی  افزود:  وی 
است. و کنسرت موسیقی  نبودن جشن 

قاسمی ادامه داد: برگزار نشدن کنسرت 
در ایام سوگواری، برگزار شدن کنسرت 
در یک سالن استاندارد، رعایت آیین نامه 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره 
دیگر  از  انتظامی  نیروی  نامه  آیین  و 
به  و  برگزاری جشن  برای  ستاد  شروط 
است. خراسان جنوبی  در  کنسرت  ویژه 
وی با اشاره به اینکه نباید شادی را در 
مرد  و  زن  اختالط  با  همراه  موسیقی 
معتقد  ما  طرفی  از  افزود:  کرد،  تعریف 
رهبر  توصیه های  اساس  بر  که  هستیم 
دانشگاه  محیط  اسالمی  انقالب  معظم 
در  نباید  و  است  آموزشی  مکان  یک 
شود.وی  برگزار  موسیقی  کنسرت  آن 
افزود:سالن عالمه فرزان ارشاد از نظر ما 

برای برگزرای مراسم تایید شده است.

از دیدگاه ستاد امر به معروف 
موسیقی پاپ ممنوع است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 

خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جشن های 
دانشجویی نیز نباید در محیط غیر دانشگاه 
برگزار شود، گفت: وقتی ما موسیقی اصیل و 
بومی داریم چرا باید به سمت موسیقی هایی 
برویم که از لحاظ شرعی نادرست است و 
از طرفی وقتی یک جشن و کنسرت برگزار 
می شود مدیر برگزار کننده آن باید نسبت 

به آن پاسخگو باشد.وی با اشاره به اینکه 
با این شروط اگر کنسرت و جشنی برگزار 
شود ما با آن مخالفتی نداریم، گفت: ما با 
اصل برگزاری کنسرت در خراسان جنوبی 
مخالفتی نداریم بلکه بحث ما بر سر نحوه 
اجرای جشن و کنسرت است. وی افزود:از 
دیدگاه ستاد امربه معروف و نهی از منکر 
و  باشد  باید  اسالمی  اصیل  موسیقی   ،

موسیقی پاپ هم ممنوع است.

متاسفانه کنسرت ها با دستور 
دولتی ها اجرا می شود

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه با اجرای 
بدون  ورزشی  های  سالن  در  کنسرت 
هستیم،  مخالف  قانونی  حدود  رعایت 
ارشاد  و  فرهنگ  نامه  آیین  باید  گفت: 
مراسم  اینگونه  برگزاری  در  اسالمی 
رعایت شود اما اکنون متاسفانه کنسرت 
و  شود  می  اجرا  ها  دولتی  دستور  با  ها 

این  ما  استان  در  که  است  این  مشکل 
آیین نامه رعایت نمی شود.

پخش موسیقی پاپ
به طور زنده  مجاز نیست

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
در  پاپ  موسیقی  چرا  اینکه  درخصوص 
در  آن  اجرای  اما  است  مجاز  تلویزیون 
کرد:سالن  نیست،عنوان  مجاز  استان 
درمکان  است.شما  اجتماعی  محیط 
پاپ  موسیقی  دارید  دوست  دیگر  های 
گرد. نمی  ایرادی  هم  کسی  و  بگذارید 

اما وقتی ملت را دعوت کرده اید ، محیط 
اجتماعی است و در اختیار دولت و نظام 
تلویزیون  گفت:در  ادامه  در  است.وی 
پخش  زنده  طور  به  پاپ  موسیقی  هم 
نمی شود و مجاز است و فتوای مراجع 
بازرسی  مسئول  ماست.سورکی  مالک 
ازمنکر  نهی  و  معروف  امربه  ستاد 
این  دبیر  سخنان  تکمیل  در  نیز  استان 
ستاد،تصریح کرد:مراسم های زنده وقتی 
به شکل مختلط  آنهم  با حضور جوانان 
و مخصوصا در مراکز دانشگاهی برگزار 
می شود، قابل پیش بینی نیست.ما موارد 
انجام  ها  کنترل  تمام  که  دیدیم  زیادی 
های  هنجار  از  یکسری  بازهم  اما  شده 

جامعه زیرپا گذاشته می شود.

بقیه استان ها به قوانین
ستاد عمل نمی کنند 

این  با  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
دیگر  های  استان  در  چرا  که  موضوع 
اما  هستیم  کنسرت  برگزاری  شاهد 
کنسرت  برگزاری  جنوبی  خراسان  در 
است،عنوان  غیرمجاز  پاپ  موسیقی 
می  خودشان  قبر  در  هارا  آن  کرد:فردا 
اینکه  خودمان!اما  قبر  در  مارا  و  گذارند 
دراستان خراسان جنوبی قوانین جدی تر 
و محکم تر اجرا می شود درست است.
در همه بخش ها این جدیت وجود دارد.

وی افزود: ما نه از قانون و رهبری جلوتر 
برخی  تر.متاسفانه  عقب  نه  و  رویم  می 
مسئوالن کوتاهی می کنند و به قانون 

عمل نمی کنند.

اخبار کوتاه

حوادث استان

اتوبوس با بار تریاک توقیف شد

استان  انتظامی  فرمانده  شجاع”  “مجید  سردار 
خراسان جنوبی گفت : مأموران ایست و بازرسی علی 
آباد شهرستان بیرجند هنگام کنترل وسایل نقلیه  به 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از سیستان و 
بلوچستان عازم مرکز کشور بود مشکوک شدند و 
خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند . وی بیان 
داشت :اتوبوس متوقف شده به داخل سوله ایستگاه 
هدایت شد که با همکاري تیم عملیات ویژه پلیس 
مواد مخدر استان ۹۷ کیلوگرم تریاک که به طرز 

ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف شد .

ضرورت ایجاد پارک فروش صنایع 
دستی تولیدی بانوان در  استان

نماینده ولی فقیه در استان گفت: باید پارک های 
منظم برای خانواده ها ایجاد شود تا ضمن تجدید 
را  خود  تولیدی  وسایل  دیگر،  فضای  در  روحیه 

عرضه کنند. به گزارش مهر ،  آیت اهلل سید علیرضا 
عبادی در دیدار با بانوان شهرداری بیرجند با اشاره 
به تولیدات صنایع دستی توسط بانوان استان بیان 
کرد: باید پارک های منظم برای خانواده ها ایجاد 
شود تا ضمن تجدید روحیه در فضای دیگر، وسایل 
تولیدی خود را عرضه کنند. نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی افزود: تاکنون با مسئوالن ذیربط 
مذاکراتی انجام شده تا تولیدات خراسان جنوبی در 

بازار ها عرضه و موجب تشویق و دلگرمی شود.

شهردار بیرجند : عزت و سربلندی
 این کشور مدیون خون شهداست

به  اخیری که  به مطالب  نسبت  بیرجند  شهردار 
ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
است  شده  داده  انتساب  بیرجند  شهرداری 
جاوید  علی  محمد  مهندس  داد.  نشان  واکنش 
عنوان کرد: عزت و سربلندی این کشور مدیون 
خون شهداست و زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
به  دین  ادای  در  ما  وظیفه  حداقل  شهدا  این 
این خصوص  در  و مشخصا شهرداری  آنهاست 

وظیفه سنگینی دارد.
در  فرهنگی  سازمان  رئیس  کرد:  اظهار  وی 
توضیحاتی در خصوص صحبتهای اخیر، مطالب 
منتسب به وی را تایید نکرد و تفسیر وی برای 
سازمان  این  طرف  از  مناسب  فضای  اختصاص 
در  شهرداری  کلی  های  سیاست  جاوید  بود. 
و  شهروندی  فرهنگ  توسعه  را  فرهنگی  حوزه 
ایجاد نشاط و شادابی متناسب با اعتقادات دینی، 
مذهبی و ملی مردم عنوان کرد و اعالم نمود: در 
این خصوص در بودجه سال ۹۷ شهرداری موارد 
متعددی پیش بینی شده است و همچنین با توجه 
به اینکه قرار است در سال ۹۷ کنگره ملی ۲۰۰۰ 
شهید سرافراز این استان برگزار شود، بخش ویژه 
با  متناسب  نمادهای  به نصب  بودجه  این  از  ای 
فرهنگ شهادت و ایثار و همچنین نصب تمثال 

مبارک شهدا اختصاص داده شد. تازه های ورزشی استان

برگزاری مسابقات پینگ پنگ دهه فجر

گروه خبر - مسابقات قهرمانی پینگ پنگ دسته 
 ۱۰ حضور  با  فجر  دهه  مناسبت  به  استان  چهار 

بازیکن بصورت دوره ای در سالن شهید سرحدی 
اول،محمدی  عباسپورفرد  آقایان  و  برگزار  بیرجند 

دوم، عساکره و حاجی پور مشترکاً سوم شدند.

مسابقات کشتی پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای کارگران به میزبانی استان

فدراسیون ورزش های کارگری ایران مجوز برگزاری 
دومین دوره از مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی و 
خراسان جنوبی  نام  به  را  کشور  زورخانه ای  ورزش 
بهمن ماه  تا ۲۰  از ۱۸  ملی  ماراتن  صادر کرد.این 
جاری به میزبانی شهرستان بیرجند در گود زورخانه 
حضرت ولی عصر)عج( حاجی آباد برگزار می شود.در 
از مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی  دومین دوره 
و ورزش زورخانه ای کارگران کشور قریب بر ۱۵۰ 
باستانی کار استان های تهران، اصفهان، کردستان، 
همدان،  خراسان رضوی،  مرکزی،  خراسان جنوبی، 
می پردارند. رقابت  به  یکدیگر  با  قزوین  و  کرمان 

این رقابت ها در بخش  هنرهای فردی و تیمی در 
سنگ،  میل بازی،  چرخ چمنی،  چرخ تیز،  ماده های 
است؛  می شود.گفتنی  برگزار  مرشدی  و  کباده 
نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی و 
شهریورماه  نیز  کشور  کارگران  زورخانه ای  ورزش 
زورخانه  گود  در  خراسان جنوبی  میزبانی  به   ۹۵
ولی عصر)عج( حاجی آباد بیرجند برگزار شد.در این 
دوره از رقابت ها گروه کشتی پهلوانی و زورخانه ای 
خراسان جنوبی بر سکوی نخست مسابقات ایستاد، 
کرمان نایب قهرمان شد، اصفهان به مقام سوم رسید 

و تهران کاپ اخالق را به خانه برد.

خسروی بر سکوی قهرمانی مسابقات 
تنیس خاکی خراسان جنوبی ایستاد

خاکی  تنیس  هیات  رئیس  خیریه   سیدحسین 
خراسان جنوبی در گفت وگو با فارس گفت : مسابقات 
دهه فجر”  “گرامیداشت  خاکی  تنیس  قهرمانی 
این  در  افزود:  وی  شد.  برگزار  خراسان جنوبی 
مسابقات ۱۲ تنیسور در زمین تنیس خاکی مجموعه 
ورزشی خاتم االنبیاء)ص( بیرجند با یکدیگر به رقابت 
پرداختند. رئیس هیات تنیس خاکی خراسان جنوبی 
گفت: حسن خسروی بر سکوی نخست مسابقات 
ایستاد، حسین نیک کار نایب قهرمان شد و مصطفی 

شمشیری به مقام سوم رسید.
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فعالیت اولین فوق تخصص خون و 
سرطان خراسان جنوبی در بیرجند

گروه خبر - اولین فوق تخصص خون و سرطان 
خراسان جنوبی در مرکز رادیوتراپی و آنکلوژی ایران 
مهر شروع به فعالیت کرد . دکتر سرپرست،متخصص 
این  در  سرطان  و  خون  تخصص  فوق  و  داخلی 
کلینیک فعالیت خود را آغاز کرده است.هم اکنون 
قسمت رادیوتراپی، انکلوژی، شیمی درمانی ، پرتو 
درمانی و آزمایشگاه در کلنیک این مرکز با حضور 

سه متخصص صبح و عصر فعال است.

سفر وزیرارتباطات  به  استان

گروه خبر - آذری جهرمی وزیر ارتباطات برای بهره 
برداری از چندین پروژه ارتباطی امروز به خراسان 

جنوبی سفر می کند. از برنامه های سفر وی دیدار با 
نخبگان حوزه فناوری اطالعات و حضور در شورای 

اداری استان و گفتگو با اصحاب رسانه است

فجر  دهه  از  روز  چهارمین  در   - سربازی 
انقالب اسالمی با حضور معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری خراسان جنوبی، مدیر کل 
دفتر امور شهری و مدیران محلی ۱۸ پروژه 
با  آموزشی  و  گردشگری  خدماتی،  عمرانی، 
در  تومان  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۴ هزینه 

شهرستان فردوس به بهره برداری رسید. 
به گزارش خبرنگار ما معاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار در ابتدای ورود به فردوس با 
حضور در گلزار شهدای بهشت اکبر به مقام 
مجتبی  سید  کرد.  احترام  ادای  شهداء  شامخ 
سبز  فضای  آب  پمپاژ  ایستگاه  ابتدا  علوی 
شهرداری فردوس را به نمایندگی از سه پروژه 
دیگر شامل: جدول گذاری، اصالح و بهسازی 
معابر، روکش آسفالت و بهسازی طرح ترافیکی 
تقاطع خیابان فرهنگ و رسالت را افتتاح کرد. 

پروژه  گفت:  مراسم  این  در  فردوس  شهردار 
 ۲۶ و  میلیارد   ۲ درمجموع  شهرداری  های 
محل  از  که  داشته  هزینه  تومان  میلیون 
اعتبارات داخلی و استانی پرداخت شده است 
. حالج مقدم تصریح کرد: تا کنون ۸۵ کیلومتر 
شبکه جداسازی آب فضای سبز اجرا شده و آب 
مورد نیاز از ۴ حلقه چاه با سختی باالی ۷ هزار 

که بی کیفیت است تامین می شود.

متر  هزار   ۵۰ امسال  شهریور  از  افزود:  وی 
مربع از معابر شهر فردوس آسفالت شده است. 

پروژه آسفات معابر باغشهر اسالمیه به متراژ 
۲۰ هزار متر مربع و اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان 
نیز به بهره برداری رسید.  معاون شهرداری 

ویژه  توجه  خواستار  مراسم  این  در  اسالمیه 
بلحاظ گستردگی  اسالمیه  باغشهر  به  دولت 

شد واز پرداخت نشدن سهم جرائم راهنمایی 
کرد.  انتقاد  اسالمیه  به شهرداری  رانندگی  و 
غالمی وسعت معابر باغشهر اسالمیه را ۶۱3 

هزار متر مربع برشمرد که ۲۵۰ هزار متر مربع 
از این مقدار فرسوده است. در رویدادی دیگر 

پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای “برون” با اعتبار 
۱3۰ میلیون تومان نیز به بهره برداری رسید.

 نقره دانی مسئول اورژانس های ۱۱۵ فردوس 

در  مسافر  میلیون   ۸ تردد  به  مراسم  این  در 
از  وگفت:  کرد  اشاره  فردوس  از  سال  طول 
رانندگی  سانحه   ۶۰۰ کنون  تا  سال  ابتدای 
در محورهای مواصالتی فردوس رخ داد که 
این  کردن  بانده  دو  تکمیل  است  ضروری 

محورها شتاب بیشتری گیرد. 
شبانه  دبیرستان  گرمایشی  سیستم  ادامه  در 
روزی شهید رجایی باغستان به نمایندگی از 
۱۰ پروژه دیگر با اعتبار ۷۰۰ میلیون تومان به 
بهره برداری رسید و اقامتگاه بوم گردی شرفی 
با اعتبار یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و 
زیربنای 3۰۰ متر مربع در باغستان با حضور 

معاون استاندار افتتاح شد. 
در  استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
سخنانی از مدیران خواست کارها را تیمی و 
با توجه به تخصص ها انجام دهند و به جای 
پرداختن به حاشیه ها، فقط به فکر خدمت به 
مردم باشند. علوی تاکید کرد: امروز با توجه 
به فشارهای اقتصادی که از خارج و داخل بر 
حداکثر  امکانات  حداقل  از  باید  دولت هست 
استفاده را بکنیم. معاون استاندار همچنین از 
بافت فرسوده روستای برون و پروژه در دست 
چمران  شهید  بیمارستان  اورژانس  احداث 

فردوس بازدید کرد.

 آب مهمترین مولفه مورد نیاز شرق کشور است

به شرط شرعی و قانونی بودن با  کنسرت مخالف نیستیم
سردار قاسمی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان عنوان کرد :

بهره برداری از 18 پروژه در شهرستان فردوس
با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار انجام شد :

۴ طرح عمرانی خدماتی در بشرویه
 به بهره برداری رسید

روز  چهارمین  در  خدماتی  و  عمرانی  طرح  چهار   
مبارک فجر در بخش مرکزی شهرستان  از دهه 
بشرویه به بهره برداری رسید. به گزارش مهر، با 
حضور مسئوالن شهرستان بشرویه آسفالت قسمتی 
از راه روستاهای بندان، ریگو و چاه نو تا روستای 
نیگنان به طول ۴ کیلومتر به بهره برداری رسید 
امام  امداد  کمیته  مددجویان  مسکن  هفت  افتتاح 
روستاهای  آبرسانی  مجتمع  مرکز    ، )ره(  خمینی 
گاز  و  خمینی)ره(  امام  شهرک  و  آباد  غنی  کرند، 
رسانی به کارخانه پنبه پاک کنی بشرویه نیز از دیگر 

طرح های افتتاحی روز گذشته بود بود.

۵ طرح با اعتبار بیش از ۲ میلیارد تومان 
در خوسف به بهره برداری رسید

پروژه های چهارمین روز از دهه فجر در خوسف 
با حضور مسئوالن افتتاح شد. به گزارش تسنیم 
، بهره برداری از پروژه اصالح، توسعه و افزایش 
رسانی  برق  از ۲3طرح  نمایندگی  به  برق  شبکه 
آبیاری تحت فشار چاه  از شبکه  و بهره  برداری 
پروژه   ۱3 از  نمایندگی  به  معصوم آباد  سنجدی 
واحد  یک  از  بهره برداری  و  کشاورزی  جهاد 
مسکن  مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به 
مایه کوبی  مرکز  و  کلنیک  از ۲ طرح،  نمایندگی 
عملیات  و  دامپزشکی  طرح  دو  از  نمایندگی  به 
پاسگاه  در  وحش  حیات  تکثیر  و  توسعه  پروژه 
هزار  مجموع  در  که  شد  آغاز  تجگ  محیط بانی 
و ۴۴۱خانوار از مزایایی آن بهره مند شده و برای 

۵۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. 

آمادگی استان برای سوق دادن 
جشنواره ها به شهرستان ها

ارشاد  و  فرهنگ  اداره  جدید  رئیس  شایگان- 
اسالمی شهرستان بشرویه معارفه شد. مدیر کل 
اشاره  با  این مراسم  ارشاد اسالمی در  فرهنگ و 
اظهار  بشرویه  فرهنگی  زیرساخت های  به وضع 
داشت : پیشنهاد می شود به نحوی ظرفیت سالن 
آمفی تئاتر شهرستان در نظر گرفته شود که سال 
شهرستان  جمعیت   نیاز  پاسخگویی  سال  های 
بشرویه باشد و مجتمع در خور مردم و هنرمندان 
ساخته شود. محبی با اشاره به اینکه آمادگی سوق 
را  بشرویه  در  استانی  های  برخی جشنواره  دادن 
داریم گفت: امید است بتوانیم برخی جشنواره ها را 
به سمت شهرستان بشرویه سوق دهیم و با ارائه 
امکانات اسکان و ... می توان این کار  را انجام داد.

عباس  زحمات  از  مراسم  این  در  است  گفتنی   
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سابق  سرپرست  سنچولی 
اسالمی بشرویه تقدیر و “ علیرضا پور رفعتی “ به 

عنوان مسئول جدید این اداره معرفی شد.

عکس:سربازی
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
 و به هم خشم نگیرید.

)بحاراالنوار،ج78،ص 347(

مهدی طائب: جای موسوی و کروبی خوب 
است و کسی حق ارتباط گیری ندارد

حجت االسالم مهدی طائب گفت: جای سران فتنه 
۸۸ خوب است. موسوی و کروبی حبس خانگی 
شدند و کسی با آنها حق ارتباط گیری ندارد و در 
این فتنه نیروهای زحمتکش نیروی انتظامی ۶۰ 

شبانه روز در حالت آماده باش بودند.

 دروغ را رها کردیم 
و گرفتار چند تار موی دختران مان شدیم

مجلس  طلب  اصالح  نماینده  سعیدی،  فاطمه 
از  تعدادی  حجاب  کشف  به  اسالمی،  شورای 
دختران در اعتراض به حجاب اجباری واکنش نشان 
نوشت: ای کاش  توئیتر خود  داد. وی در صفحه 
به جای گشت ارشاد، گشت دروغ می گذاشتیم در 
تمامی نهادها و سازمان ها و پای تمام تریبون ها و 
رسانه هایی که از پول ملت بودجه می گیرند. دروغ 
را رها کردیم و گرفتار چند تار موی دختران مان 
شدیم. البد امروز نه کسی دروغ می گوید، نه کسی 

برای حجاب اختیاری تالش می کند!

از سخنان برخی ناقدان
 بوی حمایت از اغتشاشگران می آید

امام جمعه موقت تهران گفت: لحن برخی ناقدان 
ناچیز  این طلبه  به  نسبت  و  آمریکا محترمانه  به 
بی ادبانه و ضدقرآن بوده است، اما بنده بار دیگر 
تاکید می کنم اعتراضات قانونی پذیرفته شده است 
آنها  حریم  باید  و  نمی شود  محسوب  اغتشاش  و 
حفظ شود. آیت ا... خاتمی افزود: از سخنان برخی 
ناقدان بوی حمایت از اغتشاشگران می آید و این 

یعنی پشت  گرمی دادن به آنها.

برخی گمان نکنند که انقالب تمام شد

با اشاره به  حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسالمی 
پیروزی انقالب در ۲۲ بهمن ۵۷ اظهار کرد: برخی 
گمان نکنند که انقالب در ۲۲ بهمن به پیروزی 
آغاز  بهمن  از ۲۲  تازه  انقالب  تمام شد.  و  رسید 
می شود و آثار و برکات خود را به طور روزافزون در 

حیات سیاسی بشر نشان می دهد.

محمدیان: عده ای از انقالب خسته شده اند

اینکه  بیان  با  دانشگاه ها  در  رهبری  نهاد  رئیس 
مسئولی که در خانه هایی شبیه کاخ  زندگی  می کند 
عده ای  گفت:  نمی فهمد،  را  نشین  حاشیه  درد 
حاضر  اما  شدند  خسته  راه  میانه  بودند،  انقالبی 
نیستند مسئولیت هایشان را رها کنند. حجت االسالم 
که  است  چیزی  گری  اشرافی  افزود:  محمدیان 
جامعه ما و ما درگیرش شدیم. اعتماد مردم در نظام 
جمهوری اسالمی دارد لطمه می خورد. وی گفت: 
فاش  از  حتی  مسئوالن  برخی  شاهدیم  متأسفانه 
آبرو  نبردن  بهانه  به  اقتصادی  نام مفسدان  کردن 
طفره می روند، این گونه نمی توان مشکل را حل کرد.

پشت پرده تالش های امارات
 برای اصالح برجام

حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل بین الملل با بیان 
اینکه پشت پرده رفتارهای امارات در خصوص اصالح 
برجام، ترامپ و دولت آمریکا قرار دارند، گفت: در حال 
حاضر این کشور از نظر بانکی تحت فشار شدید رئیس 
جمهور آمریکا قرار دارد و همین امر موجب شده تا در 

بحث برجام موضعی ضد ایرانی بگیرد.

وضعیت اصالح طلبان
 مانند دختر عقد کرده است!

یکی از وزرای دولت اصالحات اخیراً در جمعی از 
همفکران خود، با اشاره به اینکه اصولگرایان پس 
از دو سه شکست اخیر، عبرت گرفته و به یک جمع 
بندی رسیده اند، گفت: باید رودربایستی با دولت را 
کنار بگذاریم و تکلیف خودمان را با حامیان و بدنه 
مشخص کنیم. وی افزود: اصالح طلبان که تا پیش 
اجاره ای  رحم  عنوان  به  روحانی  دولت  از  این  از 
یاد می کردند، در توصیف جدید دچار تغییر شده و 
تصریح کرده اند داستان ما شده مانند دختری که 
عقد کرده، اما هنوز خانه شوهر نرفتیم و در خانه 

پدر بالتکلیف هستیم!

روایت مصلحی ازفردی که با فراهم کردن 
زمینه  ازدواج به دنبال نفوذ بود

وزیر اطالعات دولت احمدی نژاد گفت: زمانی که در 
وزارت اطالعات مشغول کار بودم نفوذ را به  خوبی 
مشاهده کردم، شخصی بود که با 1۰ واسطه قصد 
داشت ازدواجی را به سرانجام برساند تا به این وسیله 
به اهداف خود برسد و نفوذ خود را انجام دهد. نفوذ 
در نخبگان و شخصیت ها در دستور کار دشمن است.

دلسوزی ضرغامی در قضایای88
برای ناطق نوري

عزت ا... ضرغامی در پاسخ به این سوال که چرا 
به آقاي ناطق نوري در همان سال ۸۸ اجازه ندادید 
که بیاید در صداوسیما و پاسخ گفته هاي احمدي نژاد 
را بدهد، گفت: من بارها با ایشان صحبت کردم و 
گفتم تلویزیون در اختیار شماست. بیایید سخنراني 
کنید؛ اما در شرایطي بودند که نمي آمدند. حتي من 
گفتم در مراسم احیا شرکت کنید، ما پخش مي کنیم؛ 
اما باز هم نمي رفتند. اصال براي آقاي ناطق خوب 
نبود بیاید بنشیند، بگوید من درباره پسرم مي خواهم 

صحبت کنم. من براي ایشان دلسوزي کردم.

برجام ارتباطی با تقویت سیستم دفاعی ایران ندارد

نایب رئیس دوم مجلس گفت: برجام هیچ ارتباطی با 
تقویت سیستم دفاعی ایران ندارد. اروپایی ها هوشیار 
باشند و فریب آمریکا را نخورند. مطهری ادامه داد: 
ایران هیچ تعهدی نسبت به توقف فعالیت موشکی 
ها آمریکایی  که  هایی  تالش  تمام  و  ندارد   خود 

در این راستا می کنند، بی نتیجه است. وی گفت: البته باید منتظر بمانیم 
گذارد. می  تاثیر  ها  اروپایی  روی  بر  میزان  چه  آمریکا  های  حرف  که 

دور هم جمع شدن احزاب را مبارک بدانید

حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی با بیان 
اینکه حل مشکالت بزرگی که پیش روی جامعه 
امروز انسانی است جز با همدلی، همفکری میسر 
نیست، گفت: دور هم جمع شدن احزاب را مبارک 
بدانید؛ از این باب که یک گام در جهت همدلی و هم 
افزایی توان ها است. دردهایمان را در حوزه های مختلف بشناسیم و دست 
به دست هم دهیم تا روزهای بزرگی را پیش روی بشریت داشته باشیم.

عدم بکارگیری مدیران منسوب به افراد سیاسی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه ای به سازمان 
ها و نهادهای تابعه این وزارتخانه خواستار ممنوعیت 
بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی در سطوح مدیریتی 
شرکت ها و هلدینگ های تابعه به آنها شد. در بخشی از 
این متن آمده است: بدون هیچ گونه مالحظه ای و برای 
آخرین بار ابالغ می نمایم چنانچه مدیری به جای کار حرفه ای به دنبال ارتباطات 
با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد.«

 احمد توکلی فعال سیاسی اصولگرا 
گفت: کشورهایی که با فساد مبارزه 
می کنند،  معروف  به  امر  می کنند 
بزنند.  حرف  مردم  می دهند  میدان 

مهندس  دولت  داد:  ادامه  وی 
دسته  دو  خاطر  همین  به  موسوی 
دولتی  را  امور  می گفتیم  ما  شد، 
کسی  می شود.  زیاد  فساد  نکنید، 
حرف ما را گوش نداد ما هم استعفا 

دولت  به  و  زدیم  روزنامه  و  دادیم 
و  تولید  بخش  در  کردیم.  انتقاد 
وجود  جدی  اختالف نظر  مالکیت 
داشت. آقایان رفتند و مدافع تعدیل 

سیاست های صندوق بین المللی پول 
شدند که با نظام ما سازگار نیست.

در  هاشمی  آقای  شد:  یادآور  وی 
اقتصاد موفق بود، آقای احمدی نژاد 
در اقتصاد موفق نبود، آقای روحانی 

دنبال می کند.  را  هم همان مسیر 
اگر فساد زیاد شود به ضرر است، 
وقتی قرار باشد سور و سات زندگی 
زیاد شود، مشخص است که حقوق 
کفاف نمی دهد بنابراین فساد زیاد 
می شود. توکلی با بیان اینکه جنگ 
عراق و آمریکا سر نفت بود، حاضر 
اما  بزنند  آتش  را  چاه ها  که  بودند 
ما  گفت:  ندهند،  همدیگر  دست 
که  می گذاریم  سرکار  را   مدیری 
می گوییم  اما  است  عرضه  بی 
را  وی  است  من  حزب  از  چون 
که  کردیم  انقالب  ما  می گذاریم. 
جوانان  آمد،  کار  روی  نظام  وقتی 
نسل  کنند.  رفع  را  موانع  هم 
که  کند  انقالب  باید  یا  موجود 
خودش  باید  یا  نمی رسد،  زورش 
بیاید. میدان  به  و  کند  تجهیز  را 

تاجرنیا فعال سیاسی اصالح   علی 
طلب گفت: بهتر است آقای باهنر به 
جای آنکه مردم را به طرفداری آمریکا 
و اسرائیل متهم کند به خاطر حمایت و 
مطرح کردن احمدی نژاد که دولتش 
انهدام ظرفیت های  نتیجه ای جز 
کشور  انسانی  و  مالی  اقتصادی، 
کند.  عذرخواهی  مردم  از  نداشت 
وی ادامه می دهد: متاسفانه ما این 
نوع ادبیات و رفتارهای تحقیرآمیز را 
اصولگرا،  های  چهره  از  روزها  این 
و  مذهبی  های  چهره  از  بعضی 
ائمه جمعه زیاد می بینیم. این نوع 
بین  شکاف  شک  بدون  ادبیات 
مردم و مسئوالن را بیشتر می کند.
در  معتقدند  باهنر  آقای  واقعا  اگر 
ایران ۵ میلیون نفر طرفدار آمریکا و 
اسرائیل هستند باید از ایشان پرسید 

ترکیب  نفر، چه  میلیون  این ۵  که 
جمعیتی دارند. آیا این ۵ میلیون نفر 
کسانی نیستند که در زمان جمهوری 
پرورش  یا  اند  شده  متولد  اسالمی 

یافته اند؟ اگر این گونه باشد بیشتر 
از آن که باید ۵ میلیون نفر را مقصر 
دانست  مقصر  را  نظام  باید  دانست 
که نتوانسته شهروندانی که در بدو 
 تولد تحویل گرفته را به آرمان های

کند. تربیت  وفادار  خود  کشور 
تاجرنیا با بیان اینکه دوره استفاده از این 
ادبیات گذشته است، می گوید: این 
سخنان برای آقای باهنر یک امتیاز 

منفی به حساب می آید. خصوصا آن 
که ایشان یکی از سابقه داران جناح 
اصولگرا محسوب می شود و یکی از 
افرادی بودند که آقای احمدی نژاد 
را به جناح اصولگرا تحمیل کردند. 

آقای باهنر به خاطر مطرح کردن احمدی نژاد عذرخواهی کنیدروحانی مسیر احمدی نژاد را دنبال می کند
علی تاجرنیا:احمد توکلی:

بازدید مشاور سرمایه گذاری و امور بانکی استاندار از مرکز آموزش  فنی و حرفه ای          عکس:اکبری  بازدید استاندار خراسان جنوبی از پروژه مسکن مرکز آموزش ۰۴ بیرجند                   عکس:اکبریسخنراني نماینده ولي فقیه در  استان در جمع روساي هیئات هاي مذهبي بیرجند          عکس:مقامی

اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي در نظر دارد مطابق مشخصات ذیل خودروهاي مزایده اي خود را به فروش برساند : 

آگهي مزایده عمومي خودرو )نوبت اول(

مبلغ 10% سپرده )ريال(قیمت پايه )ريال(وضعیتمدلنوع و سیستمرديف

50.000.0005.000.000قابل شماره گذاري1381پژو 1405
40.000.0004.000.000قابل شماره گذاري1384پرايد 2141
3GTX 30.000.0003.000.000قابل شماره گذاري1383پرايد
200.000.00020.000.000قابل شماره گذاري1382پیكاپ4
100.000.00010.000.000قابل شماره گذاري1387نیسان 52400
220.000.00022.000.000قابل شماره گذاري1384کامیون خاور کانتینر6
450.000.00045.000.000قابل شماره گذاري1371کامیون  بنز کانتینر7

 محل دريافت، بازديد و تحويل اسناد: خراسان جنوبي-  بيرجند- بلوار شهيد آويني ميدان راه و شهرسازي روبروي صدا و سيما
مهلت دريافت اسناد : از روز دوشنبه مورخ 96/11/16 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 96/11/23

مهلت تحويل اسناد : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 96/11/28

زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 96/11/29
تضمين شركت در مزايده 10 درصد مبلغ پيشنهادي براي خودرو مي باشد كه مي بايست به صورت چك تضمين شده بانكي 
غيرمشروط يا فيش واريزي به حساب سپرده تملك دارايي هاي سرمايه اي 2176312196003 نزد بانك ملي به نام اداره كل 

راه و شهرسازي خراسان جنوبي باشد. 
-كليه هزينه متعارف نقل و انتقال از قبيل تنظيم سند، تعويض پالك و نيز عوارض شهرداري و دارايي و غيره به عهده برنده 

مزايده )خريدار( مي باشد.
- درصورت برنده شدن پيشنهاد دهنده و انصراف وي از مزايده 10 درصد سپرده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
-پيشنهاد قيمت براي هر دستگاه مي بايست مجزا باشد و در روي پاكت نوع دستگاه و شماره رديف ذكر گردد.

- برنده مزايده مي بايست حداكثر ظرف 20 روز نسبت به واگذاري قيمت كل دستگاه و خروج از اداره كل و شماره گذاري 
اقدام نمايد.

اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

شماره شناسه: 139666

بدينوسيله از كليه اعضای انجمن دفاتر پيشخوان استان خراسان جنوبی 
روز  صبح   10 ساعت  در  كه  عمومی  مجمع  جلسه  در  گردد  می  دعوت 
پنجشنبه 96/11/26 به آدرس: خيابان مدرس، استانداری برگزار می گردد، 

حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس انجمن

رسيدگی و تصويب ترازنامه مالی و صورت حساب سود و زيان
تعيين روزنامه كثير االنتشار برای درج آگهی انجمن

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

رئیس هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن کارفرمایان
 دفاتر پیشخوان خدمات دولت - استان خراسان جنوبی 

شماره ثبت: 121-12/3/2      شناسه ملی: 140032275733


