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 واعظ آشتیانی:
 مراحل برخورد با احمدی نژاد در حال

تکمیل شدن است

عبدا... ناصري : 
ادامه کار شورای مشورتی منوط به نظر خاتمی؛ بنا نداریم 
فرد خاصي به عنوان رابط اصالحات و رهبری معرفي کنیم

یاسر هاشمی: 
عقالنیت در دولت روحانی

افت شدیدی پیدا کرده است

آیت ا... جنتی:
هیچ رفراندومی باالتر از

راهپیمایی 22 بهمن وجود ندارد

حمیدرضا ترقی:
شورای نگهبان در تأیید صالحیت 

نامزدها سخت گیری ندارد
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ترساندن سرمایه گذار از حضور در استان
سرمقاله

عنوانی ناخوشایند برای 
مسئوالن استان
* امین جم

دیروز با انتشار خبری دربرنامه پایش از شبکه اول 
افتخارآفرینی  کارنامه  بر  زرینی  برگ  دوباره  سیما، 
دیگر  بار  یک  شدو  افزوده  استان!  مسئوالن  های 
نه  از جهت  اما  پرآوازه گشت!  جنوبی  خراسان  نام 
داشتن  به  مفتخر  ما  استان  حاال  خوشایند!  چندان 
بدترین  عنوان  اند  توانسته  که  است  مسئوالنی 
استان کشور در رسیدگی به شکایات مردمی معرفی 
شد.واقعییت این است که کسب این عنوان چندان 
در صفحه ۲ ( ) مشروح سرمقاله   ... نبود  از ذهن  دور  هم 

افزایش 81 درصدی 
برداشت های اینترنتی
 غیر مجاز در استان

رئیس پلیس فتای استان گفت: در خراسان جنوبی 
برداشت های اینترنتی غیرمجاز نسبت به سال گذشته 

۸۱ درصد، کالهبرداری رایانه ای   ... مشروح در صفحه ۷

صفحه ۷

شناسایی ماده 
معدنی لیتیوم 
در نوار مرزی 

زیرکوه
دکتر مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی عنوان کرد:

آگهی مزایده 
اداره کل راه و شهرسازی

 استان خراسان جنوبی

 شرح در صفحه آخر

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

مرحومه بی بی طاهره سیادت 
)همسر مرحوم سید غالمرضا وجدان(

روز جمعه 96/12/11 ساعت 8 صبح در مشهد- بهشت رضا 
بلوک 44- ردیف 27- شماره 1۵3 بر سر مزار آن زنده یاد 

گرد هم می آییم و با ذکر فاتحه و صلوات یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

از طرف خانواده وجدان و فامیل وابسته

برادر ارجمند 
جناب آقای مهندس قربانعلی مردانی

 انتصاب شایسته جناب عالی را که از مدیران باتجربه و عملیاتی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران می باشید به خانواده بزرگ شرکت ملی

 پخش منطقه خراسان جنوبی تبریک می گوییم.

شرکت پخش فرآورده های نفتی کندوان

به یک نفر نیروی آقا لیسانس نرم افزار کامپیوتر آشنا به سیستم دوربین مداربسته نیازمندیم.   
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چه جان فرساست ای یار       عزیزان را درون خاک دیدن
به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری فداکار،  پدری دلسوز

 و برادری عزیز بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 حاج سید محمد منجگانی )کاسب بازار(

 جلسه یادبودی روز جمعه 96/12/11 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل 
حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی 
در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: منجگانی، قطبانی و سایر فامیل وابسته

به مناسبت هفتمین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه الهه رضوانی
 )همسرگرامی حجت االسالم و المسلمین حاج شمس الدین عارفی(
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/12/10 از ساعت 1۵/30 الی 16/30 

 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
 حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده عارفی

» هوالباقی« 

مشترک گرامی با توجه به قدیمی بودن سیم کشی  داخلی  برق برخی از منازل 
به خصوص هنگام بارندگی و رطوبت می تواند باعث اتصالی  سیم های برق و باعث 

بروز حوادث برق گرفتگی غیر قابل جبران شود، لذا ضروری است نسبت به بازدید و اصالح 
سیم کشی های داخلی و همچنین نصب فیوز محافظ جان بعد از کنتور برق اقدام نمایید.    

  روابط عمومی شرکت برق استان خراسان جنوبی

به یاد شمع رویت همچنان پروانه می سوزم                 تو رفتی من به جایت اندرین کاشانه می سوزم
غم مرگ تو آتش بر دلم زد دخترخوبم               لباس صبر پوشیدم ولی جانانه می سوزم

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت فرزندی عزیز و خواهری مهربان زنده یاد 

فهیمـه خوشه چیـن
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 96/12/10 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی

 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 
بازماندگان خواهد بود.

خانواده های:خوشه چین،ایزدمهر،غالمی و سایر فامیل وابسته

آگهی تأسیس
در راستای اجرای ماده 25 آیین نامه ایجاد اصالح تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 
96/6/4 هیئت وزیران و بر طبق ضوابط مندرج در دستورالعمل نحوه ایجاد و فعالیت تشکل حرفه ای صنعت گردشگری ایران ابالغی به شماره 
952100/26671 مورخ 95/8/10 به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی خود، همکاری  و همیاری با سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری در جهت پیشبرد اهداف گردشگری و نیز بهبود وضع اقتصادی و کوشش در باال بردن سطح اعضای تشکل حرفه ای واحدهای 

اقامتی و بومگردی استان خراسان جنوبی و همچنین اعالم آمادگی اعضای ذیل به عنوان هیئت موسس تشکیل می گردد. 
1- کاظم رسته مقدم     2- سید علی اکبر ذوالفقاری      3- سید مهدی ابراهیمی   4- مجید میرزایی      ۵- سید مصطفی حسین پور

اتاق اصناف مرکز  استان در نظر دارد:
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  همکاری  با 
جنوبی و شرکت نمایشگاه بین المللی نمایشگاه عرضه 
مستقیم کاال )فروش بهاره( را  از تاریخ  8 لغایت 14 اسفند 
ماه سال جاری در زمینه: پوشاک، کیف و کفش، مواد 
 غذایی )برنج، قند، شکر(، مواد پروتئینی، آجیل، شیرینی،

مواد شوینده و بهداشتی، میوه و تره بار و ...
 برگزار نماید.

ساعات بازدید: 9 الی 12  و 16 الی 21/30
جنوبی  خراسان  استان  المللی  بین  نمایشگاه  مکان: 

خیابان غفاری 
اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی

ـه
العی

طـ
ا

سی و هشتمین سالگرد عروج عاشقانه 

شهید  خلبان 
محمد حسین رئوفی فرد 

را به خانواده محترم و مردم شهیدپرور بیرجند 
تبریک و تسلیت عرض می نماییم. 

با ذکر صلوات یاد و خاطرش را گرامی می داریم
پرسنل هنرستان هوانوردی شهید خلبان 

محمد حسین رئوفی فرد
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بلیتاتوبوسگراننمیشود

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: بر اساس آمار، در حدود ۱۵ هزار اتوبوس فعال در ناوگان 
اتوبوسرانی کشور داریم، ولی به دلیل حجم باالی خودروهای شخصی روز به روز شاهد کاهش استفاده 

مردم از حمل و نقل عمومی هستیم.

عنوانی ناخوشایند برای 
مسئوالن استان

*امین جم

در استانی که بیشتر ادارات در فضای رخوت و سستی و 
روزمرگی سیر می کنند،و مسئوالن مطالبه گران را محترمانه 
» عالف« و خبرنگاران را  فضوالنی می خوانند که در همه 
کارها »سرک« می کشند باید شاهد درخشش های از این 
دست باشیم. همین چندروز پیش مسئولی در یکی از ادارات 
، خبرنگار ما را مورد التفات خویش قرارداد و سپس لبخند 
رضایتی بر لب،از اتاق خود بیرون انداخت)البته از شرح بیشتر 
موضوع ما را معذور بدارید!(.دیروز هم اتفاقا با شهروند دلسوزی 
هم کالم شدم که برای بهبود اوضاع شهر،از جیب و وقت 
خود هزینه کرده و انواع توهین ها را از انواع طبقات و سطوح 
گوناگون به گوش جان شنیده و مطالبه گری کرده بود.وی 
حتی وقتی یک سند جدید پیدا و یا راهی برای تسریع حل 
مشکالت مردم می یابد ،اشک شوق می ریزد و سجده شکر 
به جا می آورد.از او پرسیدم آخر چرا اینقدر برای مردم تالش 
می کنی؟پاسخ جالبی داد؛ گفت : »من به عشق مردم کار می 
کنم و از خدمت به آن ها برای رضای خدا لذت می برم.اصال 
ما انقالب کردیم که به مردم خدمت کنیم.من هم سعی می 
کنم اینگونه به آرمان هایی که برایشان تالش کردیم جامه 
عمل بپوشانم«.جمالت وی یادآوری این حقیقت بزرگ است 
که انقالب برای خدمت به مردم بود؛پس مسئوالن نیز باید در 
این راستا خادم ترین وو خالص ترین افراد باشند.نکته مهم دیگر 
این است که خدمت به مردم ضامن حفظ نظام و ارزش ها می 
باشد و اگر کسانی با قصور در خدمت یا اشرافی گری یا فرار 
از مسئولیت و پاسخگویی،موجبات نارضایتی مردم را که به 
فرمایش امام ولی نعمتان انقالب اند فراهم کنند،بی شبهه آب 
به آسیاب دشمنانی ریخته اند که برای سواستفاده از نارضایتی 
مردم نقشه می کشند.عمل این جماعت در هر مقامی که 
باشند،تفاوتی در نتیجه با کارکرد ضدانقالب یا خائنان به 
کشور و نظام ندارد.از این روست که مقام معظم رهبری به 
ظرافت می فرمایند :» خدمت به مردم مبارزه با آمریکا است«.
این سخن رهبری بدین معناست که مسئوالنی که به مردم 
خدمت می کنند،درواقع در مقابل خواسته های آمریکا قدم بر 
می دارند و کسانی هم که در خدمت به مردم کوتاهی و اهمال 
می کنند،درواقع درجهت همسویی با اهداف آمریکا که قصد 
زیرسوال بردن نظام و انقالب را دارد ، قدم بر می دارند.حاال 
اهمیت عنوان ناپسندی که توسط مسئوالن استان بدست آمده 
است و در رسانه ی ملی فراگیر شده است،مشخص می شود.
بی گمان ضرورت تجدید عملکرد ها و گفتار ها برای کسب 
عنوان خدمت غیرقابل انکار است. این گفتار را با سخنی دیگر 
از رهبر معظم انقالب در خصوص عملکرد مسئوالن و تاثیر 
آن بر نظر مردم نسبت به نظام به پایان می برم.» اگر احساس 
مسئولیت در مسئوالن بگونه ای بود که آنان همواره دغدغه 
کار و تالش و هدف گرایی و مجاهدت داشتند، نشان می 
دهد آنان در  خطوط اصلی حکومت اسالمی، حرکت می 
کنند اما اگر خالف این بود باید بدانیم که از چارچوب های 
حکومت اسالمی خارج شده ایم. اگر حتی یک جوان مؤمن در 
اثر عملکرد ما خدای ناکرده از راه منحرف شود، ما مسئولیم«.

زمان پرداخت مطالبات معلمان 
حق التدریس مشخص شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتر خود نوشت: 
همه مطالبات معلمان حق التدریس پیش از پایان 
در  نوبخت  محمدباقر  می شود.  پرداخت  امسال 
برای  توئیتر خود نوشت: تالش های دولت  صفحه 
عدالت پرداخت ها با وجود تنگناهای مالی ادامه دارد 
که بر این اساس، همه مطالبات معلمان حق التدریس 
پیش از پایان امسال پرداخت می شود. وی ادامه داد: 
در یک دوره زمان بندی شده، متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان هم انجام خواهد شد.

اعالم زمان عرضه مرغ شب عید در بازار

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران 
تولیدات خود را برای شب عید از دهم اسفند ماه، 
وارد بازار می کنند. عظیم حجت مدیر عامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه نگرانی از حیث 
تولید مرغ در ایام پایانی سال وجود ندارد، اظهار کرد: 
با توجه به افزایش جوجه ریزی واحدهای مرغداری 
برای ایام پایانی سال، جای هیچ گونه نگرانی مبنی 

بر کمبود و نوسان شدید قیمت در بازار وجود ندارد.

 آغاز نظارت های نوروزی 
وزارت بهداشت از ۱۵ اسفند

وزارت  کار  و  محیط  سالمت  مرکز  فنی  معاون 
بهداشت  بر  نوروزی  نظارت های  جزییات  بهداشت 
اماکن عمومی را اعالم کرد. محسن فرهادی درباره 
بهداشت  نیروهای  نوروزی  نظارت های  جزییات 
محیط وزارت بهداشت بر اماکن عمومی، رستوران ها، 
اماکن تهیه و طبخ غذا و ... گفت: این برنامه از ۱۵ 
اسفندماه آغاز و تا ۱۵ فروردین ماه ۹۷ ادامه دارد. این 
فعالیت به صورت ۲۴ ساعته و در دو نوبت هشت 
صبح تا هشت شب و هشت شب تا هشت صبح با 

کمک تیم های ثابت و سیار اجرا می شود. 

پیش بینی کاهش قیمت دالر تا 4۱00

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
دالر  قیمت  اقتصادی،  مؤلفه های  براساس  گفت: 
می تواند در روزهای آینده تا حدود ۴۱00 تومان کاهش 
یابد. وی تصریح کرد: اقدامات بانک مرکزی مبنی بر 
انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و همچنین 
پیش فروش سکه بهار آزادی برای مدیریت بازار ارز 
به عنوان نسخه موقتی برای کنترل قیمت دالر در 
اقدام  این  اما  پایانی سال قابل  قبول است  روزهای 

نمی توان نسخه دائمی باشد.

سرمقاله

»زنگ نماز« به ساعات آموزشی مدارس اضافه شد

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس سند 
جامع توسعه و تعمیق فرهنگ نماز، زمانی به عنوان »زنگ نماز« در ساعات 
آموزشی مدارس در نظر گرفته شده و قانونگذار نیم ساعت زمان برای این زنگ 
پیش بینی کرده است گفت: در واقع برای برگزاری نماز جماعت در مدارس، 
نیم ساعت به سرجمع ساعات آموزشی مدارس اضافه شده است. محمدرضا 
مسیب زاده با تاکید بر ضرورت اجرای سند جامع توسعه و تعمیق فرهنگ نماز 
در مدارس کشور اظهار کرد: سند جامع توسعه و تعمیق فرهنگ نماز، یک سند 
جامع نظام مهندسی است و کامال تمام ارکان آموزش و پرورش در آن دیده 
شده است. این سند یک برنامه مدون، دقیق و کامل است که مطالعات آن 
از سال های گذشته شروع شد و سرانجام در سال ۹۱ به تصویب شورای عالی 

آموزش و پرورش رسید و توسط رئیس جمهور به آموزش و پرورش ابالغ شد.

 محدودیت پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد با اشاره به تهیه شناسنامه 
برای مشخص کردن مدت زمان حضور مددجویان در کمیته امداد گفت: 
تنها افرادی مانند سالمندان یا بیماران صعب العالج باید تا پایان عمر 
تحت پوشش کمیته امداد باشند و حضور افراد توانمند باید با برنامه ریزی 
مدت دار باشد. وی در ادامه تصریح کرد: همزمان با خروج افراد توانمند 
شده تحت پوشش کمیته امداد تعدادی پشت نوبتی نیز وارد شدند. فاطمه 
رهبر تاکید کرد: انجام روند خروج و پاالیش مددجویان به معنای قطع 
قطع  افراد  این  مستمری  تنها  بلکه  نیست  امداد  کمیته  با  آنها  رابطه 
می شود و بقیه خدمات مانند پوشش ایتام، طرح محسنین، حامی یابی، 
اختصاص وام، درمان و ...به آنها پرداخت خواهد شد. حتی کمک های 

موردی نیز سر جای خودش است.

جاماندگان دارای فیش های حج واجب بخوانند

سازمان حج و زیارت اعالم کرد دارندگان فیش های حج تا پایان دی ٨۵ 
که قبال در سامانه حج تکمیل اطالعات نکرده اند، از ساعت ۱0 صبح روز 
شنبه ۱۲ اسفند می توانند با مراجعه به سامانه reserve.haj.ir نسبت 
به ثبت نام در کاروان های  حج ۹۷ اقدام کنند. گفتنی است ثبت نام ها 
به 3 صورت انجام می شود: ۱- ثبت نام اینترنتی اولیه در کاروان های 
حج ۹۷ از طریق سامانه reserve.haj.ir یا مراجعه به دفاتر خدمات 
زیارتی انجام می شود. ۲- مراجعه حضوری به کاروان )حداکثر ۷۲ ساعت 
بعد از ثبت نام اینترنتی اولیه( و تحویل مدارک 3- واریز بخش اول 
هزینه سفر، حداکثر ۵ روز بعد از مراجعه حضوری به کاروان )در مرحله 
اول پرداخت، زائران عالوه بر ودیعه اولیه و سود آن، باید حدود 6 میلیون 

و ۷00 هزار تا ۷ میلیون تومان پرداخت کنند(. 

مهلت ثبت نام »کارت هوشمند ملی« تمدید شد
سخنگوی سازمان ثبت احوال از مهلت مجدد برای ثبت نام 
کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت: افراد فاقد کارت هوشمند 
می توانند در سه ماه اول سال آینده در سامانه ثبت نام کنند. 
سیف اهلل ابوترابی، از رفع اختالالت سامانه ثبت نام کارت 
هوشمند ملی خبر داد و گفت: مشکل سایت چند روز گذشته 
برطرف شده است و در حال حاضر اختاللی در انجام مراحل 
پیش ثبت نام وجود ندارد. وی در مورد اخذ وجه در زمان 
پیش ثبت نام نیز افزود: در سامانه جدید تا زمانی که ثبت نام 
کامل انجام و رسید صادر نشود هیچ پولی برای ثبت نام از 
متقاضیان دریافت نمی شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
اظهار داشت: ممکن است در زمان اختالل در سامانه قدیم 

مشکلی در مورد اخذ وجه از حساب کافی نت ها بوجود آمده 
باشد که در این صورت به اداره کل ثبت احوال استان مربوطه 
خود مراجعه کنند تا نسبت به رفع مشکل این افراد اقدام 
شود. ابوترابی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا افرادی 
که موفق به پیش ثبت نام در سامانه نشده اند بتوانند در ماه 
های ابتدایی سال آینده برای ثبت نام کارت هوشمند اقدام 
کنند، افزود: وزیر کشور نیز شخصا این موضوع را پیگیری 
می کند و در صورت تایید نهایی در سه ماه اول سال آینده 
افراد فاقد کارت هوشمند می توانند در سامانه سازمان ثبت 
احوال ثبت نام کنند. وی با اشاره به اینکه 3٨ میلیون نفر 
کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند، گفت: کارت ملی 

هشت تا ۱0 میلیون نفر نیز همچنان اعتبار دارد و فعال نیازی 
به ثبت نام کارت هوشمند ندارند. به گفته سخنگوی سازمان 
ثبت احوال، ۲ میلیون نفر نیز تا پایان سال مراحل پیش 
ثبت نام را انجام می دهند و در نهایت ۱0 تا ۱۲ میلیون نفر 
از هموطنان باقی مانده که نیاز به ثبت نام و دریافت کارت 
هوشمند ملی دارند و سازمان ثبت احوال برای رفع نگرانی 
این افراد در حال پیگیری برای ایجاد مهلت ثبت نام برای 
آنان است. ابوترابی در پایان اظهار داشت: چنانچه این افراد 
موفق نشدند کارهای پیش ثبت نام را در روزهای پایانی سال 
انجام دهند پیگیری می کنیم تا بتوانند در ابتدای سال آینده 
نسبت به این موضوع اقدام کنند. تعداد افرادی که هنوز کارت 

هوشمند ملی را نگرفته اند شامل نوجوانانی نیز می شود که 
سال آینده ۱۵ ساله می شوند.

عیدی ویژه دولت به ۱۱ میلیون ایرانی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر که سبد 
ایرانی  میلیون خانوار  برای ۱۱  آینده  کاالی دولتی هفته 
هفته آینده شارژ می شود، گفت: اعتبار این سبد ۵0 میلیارد 
تومان بیش از دوره گذشته است. علی ربیعی وزیر تعاون 
کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در هفته آینده به 
۱۱ میلیون خانوار خبر داد. وی افزود: در توزیع سبد کاالی 
گرفته  نظر  در  بیشتری  اعتبار  تومان  میلیارد   ۵0 جدید 
کاال مشمول  این سبد  اینکه  بیان  با  ربیعی  است.  شده 
بهزیستی  امداد،  کمیته  پوشش  تحت  افراد  نیازمندان، 
خودمان  که  نیازمندانی  از  نفر  هزار   ٨00 به  همچنین  و 

شناسایی کرده ایم، تعلق می گیرد. وی گفت: تا فردا تأمین 
تا هفته  برای سبد کاالی حمایتی کامل می شود  اعتبار 

آینده بین ۱۱ میلیون نفر نیازمند توزیع شود.
پیش از این مریم السادات میرمالک ثانی، سرپرست دفتر 
حمایتی و توانمندسازی وزارت رفاه گفته بود: کارت یارانه 
به  می توانند  افراد  این  می شود  شارژ  خانوارها  سرپرست 
فروشگاه   ۹ تهران  در  که  ما  قرارداد  طرف  فروشگاه ها 
و  مراجعه  و...  اتکا  شهروند،  رفاه،  قالب  در  شده  انتخاب 
کاالهای خود را خریداری کنند. افراد در خرید کاال آزادی 
قرارداد  طرف  فروشگاه های  این  به  باید  اما  دارند  عمل 

سبد  دریافت  مشموالن  بود:  گفته  وی  کنند.  مراجعه 
را  خود  کاالی  چنانچه  که  نیست  اینگونه  بدانند  کاال 
اعتبار سوخت می شود  پولشان در کارت  نکنند  خریداری 
بلکه تا دریافت سبد بعدی می تواند در حساب آنها بماند. 
میرمالک ثانی در مورد نحوه دریافت این سبد توضیح داده 
بود که افراد مشمول به بهزیستی و کمیته امداد مراجعه 
کنند و اگر شرایط را داشته باشند، می توانند تحت پوشش 
این نهادها قرار گرفته و سبد را بگیرند؛ البته افرادی که 
مستمری بگیر این نهادها نیستند و فقط یک مورد خدمت 

دریافت کرده اند هم می توانند، سبد کاال بگیرند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 شرکت تعاونی خوشدست کویر بیرجند )نوبت دوم(

تاریخانتشار:96/12/10
با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی چهارشنبه مورخ 96/12/2 ساعت 9 صبح به حد نصاب نرسیده 
است جلسه نوبت دوم دوشنبه مورخ 96/12/21 ساعت 9 صبح در محل مسجد زهرا اطهر )س( واقع 
در میدان آزادی برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت 
نمایند. ضمنا متقاضیان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسان تقاضای کتبی خود را به انضمام 
کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 96/12/15 به آدرس خیابان 

آزادی، خیابان قائم ، نبش قائم 2 داخل کوچه شرکت تعاونی تحویل دهند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
 2- انتخاب بازرسان شرکت به مدت یک سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی ابالغ اجرای قرارداد
بدینوسیله به آقای علیرضا مودی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 1 و شماره ملی 0652894941 به آدرس سربیشه-

بنیاد مسکن انقالب اسالمی فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد که بانک ملت شعبه سربیشه به موجب قرارداد بانکی شماره 
9058423187 مورخ 90/7/4 مبنی بر وصول مبلغ 7904002 ریال مجموع اصل و سود و خسارت تاخیر تا روز وصول، 
تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و شما به عنوان ضامن قرارداد نموده که پرونده ای تحت کالسه 9600069 در این 

اداره تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور ابالغ پاسگاه انتظامی سربیشه ابالغ اجرائیه در نشانی متن سند میسر نگردیده و بستانکار هم 
نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را معرفی نماید. لذا با تقاضای بستانکار به موجب وارده شماره 96000444 مورخ 96/12/08 
و وفق ماده 18 آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا، اجرائیه صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ نیز محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود 

ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب می گردد. محمد حسین مصلحی- رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

مقاممعظمرهبری)مدظلهالعالی(:نمازجمعهیکسنگراساسیدرمقابلتهاجمهمهجانبهدشمناست
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تسلیت وفات حضرت ام البنین )سالم ا... علیها( و گرامیداشت روز تکریم 

مادران و همسران شهدای عزیز، به اطالع مردم والیتمدار و شهیدپرور می رساند: نماز عبادی سیاسی و 
دشمن شکن جمعه این هفته به امامت حضرتحجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمختاری

امامجمعهموقتشهرستانبیرجند اقامه می گردد.
سخنرانقبلازخطبهها:برادرمحترمجنابآقایعلیرضانصرآبادی،مدیرکلمنابعطبیعیو

آبخیزداریاستانخواهدبود.)ضمناًبعدازنمازجمعهجنابآقاینصرآبادیدرهمانمحلمصلی
پاسخگویسواالتونظراتنمازگزارانعزیزخواهدبود(

زمان: جمعه 96/12/11  ساعت 10/45
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوارصنعت و معدن - مصلی بزرگ المهدی )عج( 

من ا... التوفیق             ستاد نمازجمعه شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 961762 اجرایی آقای حسین شبان محکوم به پرداخت مبلغ 182/819/372 ریال در حق 
آقای سید غالمرضا موسوی شیرگ و  مبلغ 8/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم 

علیه نه عدد تیلر معرفی و توقیف و به مبلغ 185/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 
1396/12/24 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.  10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه 
نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

صنایع مبل تهران مد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه انواع مبل

جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233142
09151602018 - خسروی

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

فرزند عزیزمان امیر حسین رمضانی 
کسب مقام اول چهاردهمین دوره  مسابقات قهرمانی

 تکواندو استان ) جام فجر( در رده سنی خردساالن - وزن هفتم
 موجب مسرت و خرسندی ما گردید  این موفقیت را که 

حاصل تالش خودت و زحمات مربیان عزیز است، تبریک می گوییم.
از طرف پدر و مادرت

مدیریت شعب بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مزایده عمومي به شرح مندرج در جدول ذیل به فروش 
برساند. متقاضیان مي توانند از تاریخ اولین انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطیل از ساعت 7/30 صبح لغایت 13/30 جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شرکت در مزایده به نشاني 
بیرجند ، میدان شهدا ، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمایند. حداکثر مهلت شرکت در مزایده 10 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهي تا پایان 

وقت اداری 1396/12/23 مي باشد. تلفنجهتپاسخگویی:32213000-32213312داخلی408
آوایخراسانجنوبي( توضیحاتوشرایط:1- این آگهي در دو نوبت به فاصله 2 روز چاپ مي شود .  تاریخانتشارآگهينوبتاول:96/12/10)انتشاردرروزنامههايخراسانـ

آوایخراسانجنوبي( تاریخانتشارآگهينوبتدوم:96/12/12)انتشاردرروزنامههايخراسانـ
2- کلیه هزینه های درج آگهي مزایده در روزنامه ها و هزینه کارشناسی هر ملک بر مبنای دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزایده مي باشد .  3-  بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات 
مختار است .4- اوراق شرکت در مزایده  به آدرس فوق الذکر موجود و پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولي امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و نسبت به واریز فیش 
نقدی به میزان 5 درصد قیمت پایه کارشناسی هر ملک نزد بانک کشاورزي )کلیه شعب حکم واحد دارد (  به حساب دایره مالي مدیریت استان خراسان جنوبي با کد ) 4962( یا ارائه ضمانتنامه بانکی  به میزان 
5 درصد قیمت پایه کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده ، در پاکت الك و مهر شده به مسئولین مزایده تسلیم و رسید دریافت نمایند.5- به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده شرکت در 
مزایده و پیشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد، ترتیب اثر داده نمي شود.6- در شرایط مساوي اولویت با مالک قبلی ملک خواهد بود و وجوه واریزي نفر دوم تا تعیین تکلیف نهایي برنده 
مزایده مسترد نخواهد شد.  7- در خصوص امالك با کاربری صنعتی که دارای ماشین آالت منصوبه می باشند تحویل ملک به برنده مزایده بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازدید 
از امالك از تاریخ اولین آگهی برای کلیه شرکت کنندگان در مزایده الزامی است .  9- در پیشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پیش پرداخت نقدی بر اساس میزان مندرج در فهرست امالك و الباقی ثمن در 
قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداکثر 60 ماهه خواهد بود که متقاضی باید در برگه پیشنهادات بصورت صریح و شفاف اعالم نماید.  
10- کلیه امالك  با  وضعیت  موجود و طبق  مفاد اسناد مالکیت و اسناد  انتقال  اجرایي صادر  شده  واگذار  مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخلیه بر عهده خریدار مي باشد . 11- کلیه هزینه های ثبت 
قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي و مالیات نقل و انتقال مالکیت ، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.12- هر گاه نفرات اول ، دوم از عقد قرارداد امتناع نمایند، سپرده شرکت در مزایده آنها ضبط خواهد شد .  13- 
پاکت هاي دریافتي از شرکت کنندگان در مزایده رأس ساعت 10صبح مورخ 1396/12/24 در محل مدیریت بانک کشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني میدان شهدا، ساختمان مدیریت بانک کشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم، سالن ویدئو کنفرانس بازگشایي خواهد شد.14- شرکت کنندگان در مزایده مي توانند در موعد یاد شده ، با ارائه کارت شناسایي معتبر و ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در 
جلسه شرکت نمایند. تبصره: بدیهي است عدم حضور شرکت کنندگان در جلسه مزایده ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام جلسه مزایده و بازگشایي پاکت ها نخواهد بود . 
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احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/29 
درباره قبوض عوارض نوسازی ساختمان و قطع 
برق درصورت عدم پرداخت ، بنابر اعالم مسئول 
امور مالی شهرداری به استحضار می رساند: مهر 
پشت برگه عوارض نوسازی برای کلیه فیش ها 
مودیان  و  شهروندان  توجه  بابت  صرفا  و  بوده 
شهرداری بوده که در صورت عدم پرداخت قبض 
، شهرداری می تواند برابر قانون این موضوع را 
اجرا نماید. ضمنا این موضوع و قانون مربوط به 
سنوات گذشته بوده که هیچ وقت شهرداری آن 
برخالف  ایحال  علی  است.  ننموده  اجرایی  را 
این موارد فقط شاید 50 درصد شهروندان  همه 

عوارض نوسازی خود را پرداخت کنند.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/10 
درباره معوقات پرسنل، بنابر اعالم مسئول امور مالی 
شهرداری به استحضار می رساند: پرداخت معوقات 
قرار  کار  دستور  در  نیز  شهرداری  پرسنل  گذشته 
گرفته و به محض کسب درآمد نسبت به پرداخت 
اقدام خواهد شد. قابل یادآوری است درآمدهای فعلی 

فقط هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/10 
ساماندهی  اعالم  بنابر   ، فروشان   دست  درباره 
کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری  مشاغل 
منظور  به  رساند:  می  استحضار  به  شهرداری 
ساماندهی دستفروشان مقرر گردید نسبت به جمع 
آوری آن ها از سطح شهر اقدام و در یک محل 
مناسب اسکان داده شوند. ضمنا این شهرداری در 
حال حاضر از اغلب دستفروشان سطح شهر هزینه 
ای دریافت نمی کند و همانطور که مستحضرند 
از فروش اقالم آن ها منجمله گردو و سایر مواد 
بهداشت  کارشناسان  توسط  بایست  می  خوراکی 

شهرستان جلوگیری به عمل آید.
تاریخ 96/11/3  در  پیامک  درج  به  احتراما عطف 
درباره سرعت کند چاله کنی خیابان ارتش کوچه 
بهاران برای فاضالب ، بنابر اعالم مسئول عمران 
شهرداری به استحضار می رساند: با عنایت به این 
که در کوچه بهاران سمت غرب کوچه ، لوله فرسوده 
ای نشتی داشته بعد از حفاری ترانشه ریزش کرده 

که موجب کندی پیشرفت عملیات گردیده است. 
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/3 
درباره “چرا اجناس در مغازه فاکتور داشته باشند 
چهارشنبه  یا  خیابان  کنار  در  جنس  همان  ولی 
قاچاق  صورت  به  و  خارجی  اتباع  توسط  بازار 
مشاغل  ساماندهی  اعالم  بنابر   ، ندارد”  موردی 
به  شهرداری  کشاورزی  های  فرآورده  و  شهری 
استحضار می رساند: همانگونه که قبال نیز اعالم 
بازار  گردیده دستفروشان سطح شهر و محدوده 
و خیابان جمهوری در حال ساماندهی هستند و 
ضمنا همواره کارشناسان و ماموران اداره نظارت 
و تعزیرات بر نحوه فروش و قیمت گذاری و نیز 
در  خدمات  و  کاال  کنندگان  عرضه  فاکتورهای 
بازار روزهای شهرداری نظارت کامل دارند و این 

گونه موارد پیگیری می گردد.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/3 
بنابر   ،  “ اداری  سایت  های  “کانکس  درباره 
اعالم ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
رساند:  می  استحضار  به  شهرداری  کشاورزی 
اساس  بر  اداری  سایت  در  موجود  های  کانکس 
قرارداد فیمابین این سازمان و بهره بردار می باشد 
و واگذاری به غیر از طرف بهره بردار خالف بوده 
و در صورت تخلف ، موارد از طریق اداره حقوقی 

شهرداری و مراجع قضایی پیگیری می گردد.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/18 
از  قبل  سجادشهر  کانال  سازی  “کف  درباره 
بنابر   ، آن”  دوطرف  سنگی  دیوارهای  ریزش 
استحضار  به  شهرداری  عمران  معاون  اعالم 
تاکنون  استانی،  اعتبارات  محل  از  رساند:  می 
درخواست اعتبار شده ولی اعتباری به شهرداری 

تخصیص نیافته است.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/7 
دی   9 خیابان  کردن  آسفالت  “نصفه  درباره 
مهرشهر” ، بنابر اعالم معاون عمران شهرداری 
به استحضار می رساند: بلوار 9 دی به طور کامل 
بوده  مدنظر  که  قسمتی  و  است  شده  آسفالت 
بلوار  در  موجود  میدان  اصالح  و  اجرا  به  مربوط 

می باشد که در دستور کار اجرا قرار دارد.
تاریخ  در  پیامک  درج  به  عطف  احتراما 
ایستگاه  برای  درباره “طرحی جامع   96/10/24
سازمان  اعالم  بنابر   ، ابوذر”  میدان  اتوبوس 
 حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به استحضار 
اتوبوسرانی  پایانه  ساماندهی  طرح  رساند:  می 
ابوذر در دستور کار سازمان قرار دارد و ان شاا... 

به محض تامین اعتبار اقدام خواهد شد.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/10/24 
برخی  برای  سازی  فرهنگ  و  “آموزش  درباره 
حمل  سازمان  اعالم  بنابر   ، تاکسی”  رانندگان 
می  استحضار  به  مسافر شهرداری  و  بار  نقل  و 
شئونات  رعایت  به  موظف  تاکسیرانان  رساند: 
های  دستورالعمل  برابر  اسالمی  و  اخالقی 
ابالغی به آنان می باشند و در همین راستا نیز 
مشتری  ای،  حرفه  اخالق  آموزشی  های  دوره 
مداری ویژه رانندگان محترم برگزار شده است. 
تقاضا  ارجمند  همشهریان  از  حال  عین   در 
می گردد در صورت مشاهده هرگونه تخلف موارد 
را با ذکر کد تاکسی به شماره تلفن 32338594 

اعالم نمایند تا موضوع پیگری گردد.
احتراما عطف به درج پیامک در تاریخ 96/11/9 
بنابر   ، اردیبهشت 10”  انتهای  درباره “مشکالت 
اعالم منطقه دو شهرداری به استحضار می رساند: 
محدوده مورد نظر خارج از طرح بوده و در مسیر 

تعریض کمربندی قرار گرفته است.

قسمت دوم
اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  مجیدی  حسینی- 
بازرگانی ، با اشاره به اصل دیپلماسی شهری، جایگاه استان و 
بیرجند پیشانی آن، عنوان کرد: قصد دارم بدون تعارف نکاتی 
را بیان کنم، این جا قصد دستگیری هست نه مچ گیری! 
موضوع هم به تنهایی به شهرداری باز نمی گردد. وی با 
بیان این که ابتدا باید از وجود اراده ای برای تحول در اقتصاد 
شهری مطمئن شد، اضافه کرد: بیرجند مانند 30 مرکز استان 
دیگر هم شهر است و هم شهرستان و هم بارانداز اداری، 
سیاسی و اقتصادی استان، به همین دلیل دولت واستانداری 
باید در اعتبارات نگاه ویژه ای به این جا داشته باشد،  از طرفی 
شهر را نمی شود فقط با عوارض اداره کرد. ابتدا باید دولت 
برای شهرداری مرکز استان دست در جیب خودش کند پس 
از آن ورود سرمایه گذار و سرمایه گذاري و در وهله سوم 
عوارض می توانند کارساز باشند! به گفته وی اکنون سال 12 
ام استان شدن این خطه از ایران اسالمي است و این وضع 

مناسب پیشانی استان نیست.

ساخت دروازه در ورودی های شهر

دورازه  سه  به  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
ورودی شهر اشاره کرد و گفت: با المان هایی به شکل دروازه 
و با اسامی مختلف مانند دورازه قرآن، زعفران و ... مي توان 
زیباسازی کرد.در این کار شهرداری متولی باشد و دیگر نهاد 
ها همکاری کنند. مجیدی با تاکید بر این که چند دهه صبر 
برای زیباسازی بی معناست، تاکید کرد: هر چه سریع تر پروژه 
هایی را با دعوت از کارشناسان خبره تعریف شود و براي اجرا 
می توان دروازه هایي را با نام قرآن و مشهد تعریف کرد و از 
آستان قدس کمک گرفت. می توان برای راه اندازی بازارچه 
های بزرگ و با سرمایه قابل بازگشت در ورودی ها از سرمایه 

گذار بخش خصوصی هم استفاده کرد.

ترساندن سرمایه گذاران برای حضور در استان

وی با انتقاد از این که مدام می گویید دیار طالهای سرخ، 
عناب، زعفران و زرشک، انار، ولی هیچ نمادی در این حوزه 
در  است  حاضر  خصوصی  بخش  کرد:  بیان  ندارد،  وجود 
این زمینه کار کند ولی او را ترسانده اند! کاری می کنند 
که دیگر طرف نمی آید. مدتی پیش چند پروژه سرمایه 
گذاری معرفی شد ولی با اکراه صحبت شد ، زیرا این ترس 
وجود داشت اگر آنان به اینجا دعوت شوند فرش قرمزی 
که برایشان پهن نیست، با ضربه زدن و حتی زمین زدن 
فرد، عالوه بر منصرف کردن وی، آبروی این جا که به 
فرهنگی بودن مشهور است نیز با مخاطره روبرو شود.به 
گفته وی این  خطه از قدیم به شکل کارمندی و معلمی 
بوده و سرمایه گذار عمده نداشته، اگر هم بوده به شهرهای 
دیگر رفته اند و حاضر نیستند برگردند. با این حساب باید 
از شرکت هاي بزرگ دولتی و بخش هاي عمومي مانند 
استان قدس ، بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان و ...و سرمایه 

گذاران خارجي براي سرمایه گذاري دعوت کرد.

تضمینی نمی دهم هواپیمای دومی
در این جا بنشیند!

بر  همچنین  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس   
فرهنگ سازی در حوزه گردشگري تاکید کرد و افزود: اگر 
اراده کنیم می توان هفته ای چارتری 100 نفره گردشگر 
خارجی آورد راه آن را هم پیدا کردیم، ولی تضمینی وجود 
نداردهواپیمای دومی در این جا بنشیند! این جا مشکالتی 
است که االن فرصت باز کردن ان نیست.شورای فرهنگی 
عمومی باید وارد عرصه شود. مجیدی ادامه داد: انجمن ایران 
همکاري با یونسکو با چند شهر بزرگ تفاهم نامه هایي در 
حوزه مدیریت شهري و دیپلماسي شهري دارد،  امیدواریم 
در بیرجند و خراسان جنوبي هم زمینه همکاري فراهم شود.

مشکل مدیریت شهری را می توان
با اصالح قانون درست کرد

وی در ادامه به برگزاری گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
اشاره کرد  در حوزه گردشگري  بازرگانی  اتاق  با محوریت 
و گفت: مي توان  مشکالت استان را مطرح  کرد، بخش 
خصوصي نکاتی که الزم است پیگیری شود را به کمیسیون 
گردشگري اتاق بیرجند منعکس کنند تا منتقل شود. رئیس 
مدیریت  مشکالت  مورد  در  اتاق  گردشگری  کمیسیون 
شهري گفت باید با اصالح قانون  بخشي از مشکالت را حل  
کردو در این راه مي توان از ظرفیت شوراي عالي استانها 
بهره گرفت و موضوع مدیریت واحد شهري را پیگیري کرد.

می ترسم از عهد ما نمادی باقی نماند!

ها  پروژه  و  ها  طرح  که  این  بیان  با  همچنین  مجیدی 
ما  نیاکان  و  اجداد  اگر  کرد:  اظهار  نشود،  کار  ای  عجله 
دید مدیریتی کنونی را داشتند که طی 4  سال هم پروژه 
کلنگ زنی و هم قیچی را با هم انجام دهند، دیگر میراثي 
نمي ماند تا به ما برسد. مواریث فرهنگي بزرگي که ثبت 
سلسله  چند  گاه  و  نشدند  ایجاد  شبه  یک  شدند  جهاني 
طول کشید، طرح ها هم به قدری جامع بود که هر کسی 

هم بعد از آنان می آمد طرح را ادامه می داد. باید پرسید 
ایا ما هم چنین نگاه بلندي در طرحها داریم؟

وی خاطرنشان کرد: سال 84 زمان واگذاری اراضی پادگان 
جهان  نقش  مانند  عظیم  میدانی  تا  شد  داده  پیشنهاد   ،
اگر بیست سال ساخت آن طول بکشد  ایجادشود  حتی 
در  گردشگري  جاذبه  و  فرهنگي  اثر  یک  عنوان  به  ولی 
تاریخ بماند. امید که دچار روزمرگي نشویم و نام نیک و اثار 

ماندگار از ما براي ایندگان به یادگار بماند.

سلیقه عموم مردم
در طراحی بیلبوردها در نظر گرفته شود

بی باک داور انتخاب المان های شهری و استاد دانشگاه 
به  شهری،  تابلوهای  طراحی  در  که  این  از  انتقاد  با  نیز، 

جزئیات کار توجهی نمی شود، عنوان کرد: بحث جانمایی 
افراد  ورود  نیازمند  و  تخصصی  کامال  فونت  اصالح  و 
انواع  برای  گرافیت  و  فونت  نوع  است. صدها  متخصص 
مختلف تابلوها وجود دارد و برای چنین موضوع مهمی نیاز 
است سلیقه عموم مدنظر قرار بگیرد.وی پیشنهاد داد: اگر 
قرار است تابلویی جانمایی شود به روابط عمومی ها نسپارید 

و از افراد متخصص و مطلع مشورت بگیرند.

صدور مجوزهای بی رویه
برای طراحان بدون تخصص

بی باک در بخش دیگر سخنانش، به ورودی مشهد اشاره 
کرد و افزود: در بهترین چشم انداز، دو دست را می بینید که 
به بدترین شکل ممکن طراحی شده است، مسافر از زعفران 
که زده می شود هیچ، عالقه ای هم برای ورود به داخل شهر 
پیدا نمی کند! وی با بیان این که در کشورهای پیشرفته حتی 
تابلوی سر در مغازه ها را حق عموم مردمی می دانند که در 
پیاده رو قدم می زنند، اظهار کرد : در همین راستا به خودشان 
اجازه نمی دهند هرکسی متولی طراحی یک تابلو شود، ولی 
در بیرجند به راحتی این اتفاق رخ می دهد، مجوزهای بی 

رویه ای به طراحان می دهند که تخصصی ندارند.

خارج شدن انتخاب المان ماندگار
از حالت فراخوان

این استاد دانشگاه بیلبوردهای شهر را به عنوان اصلی ترین 
منبع اطالع رسانی برای گردشگران دانست و عنوان کرد: 
به همین دلیل نوع، رنگ و ابعاد آن بسیار مهم است، به 
البته  دانند  را می  را موضوع  این  نظر هم می رسد همه 
اشکال کار هم دقیقا همین جا است، صحبت از بحث های 
تخصصی که می شود همه کنار می کشند اما صحبت از 

هنر که می شود همه صاحب نظر می شوند.
بی باک با اعتقاد بر این که برای انتخاب المان ماندگار باید از 
حالت فراخوان به شکل متداول خارج شد و از افراد صاحب 

نظر درخواست کرد تا در این زمینه طرح بدهند، خاطرنشان 
کرد: هنگامی که المان ها را با طرح های خاص سفارش 

بدهید، طرح با کمترین چالش ممکن انجام می شود.

استفاده از پیکتوگرام خاص فضاهای تاریخی 
در استان

وی ادامه داد: متاسفانه اکنون المان های نوروزی به گونه 
ای ساخته می شود که تمام شهرهای ایران شبیه یکدیگر 
شده اند  ، در حوزه معماری سبک های مختلف با اقلیم 
های مختلف داریم. چرا باید آالچیق هایی در فضای شهری 

ساخته شود که با فرهنگ این جا همخوانی ندارد!
پیکتوگرام)عالئم  تابلوهای  ایجاد  تخصص  وی  گفته  به 
ایجاد  با  توان  می  و  دارد  وجود  استان  این  در  تصویری( 

پیکتوگرام خاص اماکن تاریخی برای فضای استان، الگویی 
برای سایر استان ها شد.

طرف حساب برای ارائه خدمت
در زمینه بیلبوردها کیست؟

این استاد دانشگاه با انتقاد شدید از بیلبوردهای ورودی های 
شهر بیان کرد: این انتقاد را در حضور سردار قیاسی که سابقا 
در سپاه بودند نیز کرده ام، بیلبوردها به گونه ای است که گویا 
یک تصویر را در اینترنت جستجو کرده اند یک شعار هم زیر 

آن زده اند و نامش را “طراحی” گذاشتند.
بی باک در پایان عنوان کرد: اکنون صحبت های متعددی 
اگر بخواهم در حوزه  دانم  مطرح شد ولی هنوز هم نمی 
بیلبورد خدمتی حتی رایگان بدهم کجا مراجعه کنم و طرف 
گرافیک  تخصصی  حوزه  در  حال  این  با  کیست؟  حساب 

دانشگاهی آماده کمک هستم.

جای خالی مستند شهر بیرجند!

شاکری مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری هم با 
بیان این که از تمام شهرهای ایران مستند وجود دارد به غیر 
از بیرجند! اضافه کرد: نمی گوییم میراث ورود کند، بلکه ما 
نیز می توانیم در این زمینه با برآورد هزینه جلو برویم. به گفته 
وی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و اوقاف اگر زمینی در 
ورودی شهر دارند، آن را در اختیار شهرداری برای زیباسازی 
قرار دهند. وی افزود: در حوزه گردشگری این سازمان آماده 

است هر آن چه که از عهده اش بر می آید انجام دهد.

عنوان “ بیرجند تمیزترین شهر ایران” را
از دست ندهیم

اسماعیل اکبرپور یکی از شهروندان هم با تاکید بر این که 
اکنون که شهر یک پرچم با عنوان “ بیرجند تمیزترین شهر 
ایران” را به دست آورده است آن را از دست ندهیم به هر 

قیمتی که شده حفظ کنیم، ادامه داد: شورای اول شهر نمونه 
بود با انتخاب شهرداری عالی توانست اقدامات اصولی به 
ویژه در مکانیزم جمع آوری زباله انجام دهد. وی با یادآوری 
خاطره ای از زمان نخعی نژاد شهردار اسبق بیرجند گفت: 15 
سال پیش ایشان بزرگترین مشکل شهر را نبود خیابان های 
عریض دانست، اگر راه ها افزایش نیابد شهر مانند قلبی است 
که رگ های آن گرفته شده، با این حال اکنون برخی خیابان 

ها بعد از 40 سال هیچ تغییری نکرده اند!

استفاده از نور و رنگ

اکبرپور با تاکید بر این که المان ها باید اصولی طراحی شوند، 
یادآور شد: المان های متعددی با وجود صرف هزینه زیاد 
برای ساخت آن ، االن یا در انبار هستند و یا به آهن قراضه 

تبدیل شده اند! در همین راستا می توان از خالقیت هایی 
که در مدارس و دانشگاه ها خلق می شود استفاده کرد. این 
صاحب نظر یکی دیگر از مشکالت زیباسازی شهر را انتخاب 
نورها در بلوارها اعالم کرد و گفت: طراحی نورها به گونه ای 
است که بیرجند در شب به مانند شهر ارواح دیده می شود، در 
حالی که با یک نورافکن روی دیوار و استفاده از رنگ های 
مختلف می توان زیبایی خلق کرد. اکبرپور با اشاره به این که 
از زمان کودکی خود تا کنون سیلوهای گندم شهر یک بار 
هم رنگ نشده اند، ادامه داد: این سیلوها نمادهایی عظیم در 

شهر هستند که می توان آن را زیباسازی کرد. 
وی فرهنگ سازی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس های 
اکثر  مسافر  یک  افزود:  و  کرد  عنوان  ضروری  شهر  را 
اطالعات خود را از این افراد می گیرد ، برگزاری کالس 
با مکان های  افراد  این  برای آشنا کردن  های آموزشی 

تاریخی شهر می تواند موثر باشد.

واگذاری هر درخت به یک خانواده

های  محیط  و  ها  پارک  در  ائمه جماعت  اکبرپور حضور 
عمومی را برای جذب مردم الزم خواند و بیان کرد: هزینه 
باالیی برای پارک صیاد شیرازی شده است اما خالی است، 
اگر ائمه جماعت ورود کنند، مردم در این فضاها احساس 
امنیت می کنند. وی با بیان این که کمربند سبز بیرجند 
در حال خشک شدن است، پیشنهاد داد: تا محدوده یک 
کیلومتر درختان را کدگذاری کرده و هر کدام را به یک 

خانواده واگذار کنند تا از آن نگهداری شود.

تناقض بین داوری و اظهار نظرات

صدرا از هنرمندان جوان بیرجندی و فعال در هنر نمایشی، 
طراحی حجم و المان های شهری نیز با انتقاد از وصول نشدن 
برخی از مطالبات مالی خود از شهرداری، ادامه داد: اولین باری 
که المان نوروزی به طور فراخوان وارد شهر شد، با معرفی و 
توضیحات بنده بود، آن سال دو طرح توسط من و یک خانمی 

ارائه شد. این کار تا سال ها خوب پیش می رفت تا این که 
ناگهان هنرمندان حضور پررنگ شورا را حس کردند ! به گفته 
وی این موضوع در زمانی رخ داد که شهرداری حرفه ای ترین 
حالت انتخاب المان را با حضوران داورانی بسیار خوب رقم زده 
بود ، 4 کار نیز از من پذیرفته شد ولی شورا دو کار را حذف 
کرد. همیشه سوالم این بود که اگر هزینه می کنیم و داور می 
آوریم پس چرا اظهار نظر می شود، اگر قرار است اظهار نظر 

شود پس چرا برای داوری هزینه می کنیم؟!

کار ساخته شده در مشهد را
در بیرجند تایید نکردند!

من  کارهای  نیز  امسال  که  این  از  گالیه  با  هنرمند  این 
حذف شد، ادامه داد: برخی دوستان به شوخی به بنده می 
گویند:”خائن” علت را که می پرسم پاسخ می دهند: شما 
کارهای قشنگ خود را در شهرهایی مثل کیش، تهران و 
 مشهد ارائه می کنید و کارهای سطح پایین تر را این جا 
می آورید” ولی جواب من همیشه این بوده است که اگر 
المان طراحی کنم و قیمت را 50 میلیون تومان بدهم شما 
می پذیرید؟ از من المان 20 میلیون تومانی می خواهید و به 
همان نسبت هم کار می کنم. از طرفی همان المانی که در 
مشهد ساخته می شود را این جا شورای شهر تایید نمی کند، 
در حالی که عکس آن جلد صفحه اول مجله شهرآرا می شود!

219 المان در شهرهای گوناگون ساختیم

صدرا اضافه کرد: امسال هم متهم شدم که “ شما که این قدر 
معترض هستید چرا از داورها مطمئن نشدید بعد کار خود را 
به شهرداری ارائه کنید” در دنباله این حرف از آقای انصاری 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز خواهش کردم 
داوران را معرفی کنند اما بنده را معترض خواندند و ... من در 
اکثر شهرهای ایران کار کردم، مجموع کار بنده 219 المان در 
شهرهای مختلف می باشد. پس من خائن نیستم ، شهر من 
است که با شدت تمام به من خیانت می کند. وی در ادامه 
سخنانش با بیان این که دبیر اجرایی جشنواره تئاتر معلوالن 
در بیرجند بودم، عنوان کرد: بودجه مورد نیاز برای برگزاری 
این جشنواره حدود 450 میلیون تومان بود و اگر ما قدمی 
برنمی داشتیم به طور قطع مشهد آن را می گرفت. با این 
حال پروژه را جلو بردیم ، مناسب سازی سالن ها را به سختی 
انجام دادیم.  معاون توانبخشی بهزیستی به شدت روی این 
موضوع حساسیت داشت، در تهران تصور می کردند بیرجند، 
دهاتی است و سپردن این جشنواره ریسک بزرگی است! ولی 

پس از اتمام جشنواره یکی از بهترین ها در زمینه تئاتر شد.

نفس هنر را زیرسوال نمی برم

صدرا خاطرنشان کرد: 10 روز پس از اتمام آن با اصرار خودم 
خواستار برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر معلوالن با بودجه 
3 میلیارد تومان شدم و این کار شدنی بود. از فرماندار تقاضا 
کردم اکنون شما و استاندار جلو بیایید. متاسفانه در گیر و 
هنوز  اما  سوخت.  فرزان  عالمه  سالن  ها،  رایزنی  این  دار 
زمزمه هایی از جلسات می آید که می گویند : “نگاه کنید 
چقدر خوردند که االن هنوز تمام نشده می خواهند جشنواره 
دیگری بگیرند!” من که اداری نیستم و آدمی معمولی ام، قرار 
نیست مجیز کسی را بگویم یا از این فرصت چیزی بردارم! 
عزت نفس خودم را با چیزی عوض نمی کنم و نفس هنر را 
زیرسوال نمی برم. وی افزود: ولی شاید به علت سن کم ما یا 

اداری نبودنمان، صدایمان به جایی نمی رسد!

با پول های شهرداری چه می کنی؟!

این هنرمند با بیان این که تئاتر کار کردن در این استان 
به  راه  این  در  کرد:  عنوان  کارهاست،  ترین  وحشتناک  از 
چیزهایی متهم می شویم که هاج و واج می مانیم!  وی 
با یادآوری خاطره ای بیان کرد: در جلسه تخصصی آنالیز 
المان بودیم که یکی از کارکنان شهرداری به من  قیمت 
گفت: ماشین چی داری؟ گفتم هیچی، پرسید : پس با پول 
را نه در  این گونه برخورد  های شهرداری چه می کنی؟! 

تهران دیدم و نه در مشهد!

المان را برداریم مردم شاکی می شوند

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  انصاری 
شهرداری پس از شنیدن این سخنان عنوان کرد: یکی از 
آرزوهای من رسیدگی به معماری این استان بود، سرویس 
بهداشتی پارک آزادگان را با معماری سنتی کار کردیم تا 
مردم به جای آلومینیوم و آهن خشت و گل ببینند. وی با 
اشاره به این که سالی 10 تا 15 المان موقت نصب می 
شود، تصریح کرد: به عنوان یک بیرجندی انتقاد جدی به 
برخی المان های نصب شده در شهر دارم، آرزویم است 
برداشته شود ولی چون هزینه شده مردم شاکی می شوند 
انصاری  برداشتید؟  نشده  ماه   6 شده  خرج  که  پولی  چرا 
شورای فعلی را کالن نگر تر دانست و گفت: برای المان 
های دائم هم نظراتمان را به شورا و شهردار ارائه دادیم، 
کار باید با فرخوان حرفه ای و داوران قوی با دیدگاه بومی 
و ملی انجام شود، در اجرای آن هم عجله نباید کرد زیرا که 

می خواهیم 50 سال باقی بماند.

ترساندن سرمایه گذاران برای حضور در استان
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی عنوان کرد:

عکس: رضایی

* دولت واستانداری باید در اعتبارات نگاه ویژه ای به این جا داشته باشد،  از طرفی شهر را نمی شود فقط با عوارض اداره کرد. *  اکنون سال 12 
ام استان شدن این خطه از ایران اسالمي است و این وضع مناسب پیشانی استان نیست. * می توان دروازه هایي را با نام قرآن و مشهد تعریف کرد 
و از آستان قدس کمك گرفت. * بخش خصوصی حاضر است کار کند ولی او را ترسانده اند!  فرش قرمزی که برایشان پهن نیست، با ضربه زدن 
و حتی زمین زدن فرد، عالوه بر منصرف کردن وی، آبروی این جا که به فرهنگی بودن مشهور است نیز با مخاطره روبرو شود. *می توان هفته ای 
چارتری 100 نفره گردشگر خارجی آورد راه آن را هم پیدا کردیم، ولی تضمینی وجود نداردهواپیمای دومی در این جا بنشیند! * اگر اجداد و نیاکان 
ما دید مدیریتی کنونی را داشتند که طی 4  سال هم پروژه کلنگ زنی و هم قیچی را با هم انجام دهند، دیگر میراثي نمي ماند تا به ما برسد. * در 
طراحی تابلوهای شهری، به جزئیات کار توجهی نمی شود. *  اگر قرار است تابلویی جانمایی شود به روابط عمومی ها نسپارید و از افراد متخصص 
و مطلع مشورت بگیرند. * در بهترین چشم انداز، دو دست را می بینید که به بدترین شکل ممکن طراحی شده است، مسافر از زعفران که زده 
می شود هیچ، عالقه ای هم برای ورود به داخل شهر پیدا نمی کند! * هنوز هم نمی دانم اگر بخواهم در حوزه بیلبورد خدمتی حتی رایگان بدهم کجا 
مراجعه کنم و طرف حساب کیست؟ * نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و اوقاف اگر زمینی در ورودی شهر دارند، آن را در اختیار شهرداری برای 
زیباسازی قرار دهند. * المان های متعددی با وجود صرف هزینه زیاد برای ساخت آن ، االن یا در انبار هستند و یا به آهن قراضه تبدیل شده اند! * 
کار انتخاب المان تا سال ها خوب پیش می رفت تا این که ناگهان هنرمندان حضور پررنگ شورا را حس کردند ! * اگر هزینه می کنیم و داور می 

آوریم پس چرا اظهار نظر می شود، اگر قرار است اظهار نظر شود پس چرا برای داوری هزینه می کنیم؟!

چکیده گزارش

توزیع میوه های نوروزی از 20 اسفند
صدا و سیما- فروش میوه های ویژه نوروز از 20 اسفند در خراسان جنوبی آغاز می شود. مدیر تعاون روستایی استان گفت: سازمان 
تعاون روستایی با توجه به نیاز بازار، 400 تن پرتقال و 200 تن سیب از استان های مازندران و کرمان خریداری کرده است و از 20 اسفند 

در استان جنوبی توزیع می کند. غالمرضا قربانی افزود: قیمت نهایی پرتقال و سیب در کمیته راهبردی میوه تنظیم بازار تعیین می شود.
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وزیر کار: هواپیمای سقوط کرده هیچ مشکل فنی نداشت

ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد با توجه به اینکه هواپیمای سقوط کرده پیش از این هیچ 
مشکل فنی نداشته و حتی موتورهای آن نیز با تعمیرات اساسی برای فعالیت دوباره مدیریت شده بودند، بررسی 

اطالعات جعبه سیاه برای مشخص کردن علت دقیق این حادثه برای ما اهمیت زیادی دارد. پنجشنبه *10 اسفند  1396 * شماره 4018

علمی

آزمایش ادرار باقیمانده 
عمر انسان را نشان می دهد

یک آزمایش ادرار ساده سن بیولوژیک فرد و حتی 
میزان باقیمانده عمر او را نیز نشان می دهد.محققان 
مرکز ملی Gerontology در چین متوجه شده 
اند ماده ای خاص به نام oxoGsn-۸ )که نشان 
دهنده میزان خسارت به سلول است(، همراه با افزایش 
سن در ادرار فرد بیشتر می شود.با تعیین سن داخل 
بدن، می توان خطر ابتال به بیماری های مرتبط با 
افزایش سن و حتی مرگ زودهنگام را ردیابی کرد.
البته برخی از کارشناسان معتقدند افزایش سن به 
تنهایی نمی تواند نشانگر آغاز یک بیماری باشد. به 
۸-ox� این عده پژوهش مذکور رابطه میا نگفته 
oGsn و شرایط مربوط به دوران سالمندی مانند 

پارکینسون را بررسی نکرده است.

معرفی 6 خودروی محبوب 
دنیا در سالی که گذشت

پایان  به  حالی  در   2017 سال  جیب-  ایران 
برندهای  از  خاص  محصوالتی  که  رسیده 
موفق  نیسان  و  هوندا  تویوتا،  فولکس،  فورد، 
کنند.شش  تجربه  را  باال  بسیار  فروشی  شده اند 
خوردوری تویوتا کوروال، فورد اف1۵0، فولکس 
ایکس تریل  نیسان  سیویک،  هوندا  گلف،  واگن 
عنوان به   2017 سال  در  راو۴  تویوتا   و 

 محبوبترین ها در دنیا شناخته شده اند.

گوناگون

کفش دوستدار محیط 
زیست با جلبک تولید شد

مهر- یک شرکت سوئدی کفش دوستدار محیط 
با  سازگار  الیاف  دارای  که  کرده  تولید  زیست 

استفاده  عدم  صورت  در  شونده  تجزیه  و  طبیعت 
کتانجک  از  یادشده  ورزشی  های  است.کفش 
جلبک  نوعی  که  اند  شده  تولید  دریایی  اشنه  یا 
در  معمواًل  گیاه  این  شود.  می  محسوب  بزرگ 
سواحل  و  نروژ  غربی،  اسکاتلند  ساحلی  خطوط 
اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی پیدا می شود.

فناوری اطالعات

جذابترین ها

دخترکانی که درآمد صنایع 
دستی شان را خرج آبادی 

روستایشان می کنند

جدگال«  »سیدبار  روستای  ایلنا-دختران 
سیستان وبلوچستان، صنایع دستی خود را از طریق 
را  آن  پول  و  می رسانند  فروش  به  اینستاگرام 

صرف آموزش و بهداشت روستا می کنند.از روزی 
که دختران روستای محروم »سیدبار جدگال« در 
استان سیستان و بلوچستان یک صفحه اینستاگرام 
صفحه  آن  در  را  خود  دستی  صنایع  و  بازکردند 
برای فروش گذاشتند، خریداران بسیار پیدا کردند.
آنها می گویند: پولی که از راه فروش صنایع دستی 
بهداشت  و  آموزش  صرف  می آوریم،  دست  به 
روستایمان می کنیم؛ کارهایی از قبیل سوادآموزی یا 
جمع آوری زباله های روستا.این دختران می خواهند از 
طریق کار جمعی سهمی در محرومیت زدایی محل 
زندگی شان داشته باشند. آنهم با به کارگیری ابزاری 

که فضای مجازی در اختیارشان گذاشته است.

فرانسه سوپرمارکت ها را 
موظف کرد به فقرا کمک کنند!

در سال 2016، قانونی در فرانسه تصویب شد که 
به موجب آن رستوران ها و سوپرمارکت ها موظف 
بودند، غذاهای باقی مانده خود را به موسسات خیریه 
و بانک های غذا تحویل دهند تا به دست فقرا و افراد 
اخیرا در  قانون،  این  از  بی بضاعت برسد. استقبال 
شهرهای فرانسه کمرنگ شده است و مراکزی که از 
اجرای آن تخطی کنند ۴۵00 دالر جریمه می شوند. 
سوپرمارکت ها باید یک قرارداد با موسسات خیریه 
امضا کنند. بانک های مخصوص غذا، خوراکی های 
آنها را دریافت و از طریق داوطلبان و موسسات خیره 

به افراد بی بضاعت و نیازمند می رسانند.

مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز  رئیس  ایسنا- 
بحران سازمان هواشناسی از وقوع خشکسالی در ۹7 
درصد مساحت کشور خبر داد و گفت: اقلیم خشک و 
نیمه خشک ایران را باید بپذیریم و به جای مبارزه با 

این شرایط با آن سازگاری پیشه کنیم.

باید بپذیریم در یک اقلیم
 خشک و نیمه خشک قرار داریم

مصرف  مدیریت  ضرورت  بر  تاکید  با  فاتح  شاهرخ 
منابع آب کشور اظهار کرد: الزم است اقلیم کشورمان 
را بپذیریم و بدانیم که در یک منطقه خشک و نیمه 
چنین  در  که  است  طبیعی  گرفته ایم.  قرار  خشک 
وضعیتی باید به جای مقابله و یا مبارزه با این شرایط، 
با  وی  بگیریم.  پیش   در  را  اقلیم  با  سازگاری  مسیر 
بیان اینکه بخشی از مشکالت منابع آب کشور امری 
است،  انسانی  عوامل  از  ناشی  دیگر  بخش  و  طبیعی 
افزایش دما عواملی طبیعی  تصریح کرد: کم بارشی و 
تقریبا  می شوند.  خشکسالی  به  منجر  که  هستند 
امکان مبارزه با این شرایط وجود ندارد اما می توان با 
کشاورزی  حوزه های  در  انسانی  فعالیت های  مدیریت 
و  تداوم  تشدید،  از  آب  مصرف  کاهش  و  صنعت  و 
مرکز  رئیس  کرد.  جلوگیری  توسعه خشکسالی کشور 
ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی 
و  فعالیت ها  ساماندهی  طریق  از  تنها  کرد:  تاکید 
توسعه است که می توانیم خطرات و آسیب های ناشی 
از خشکسالی را به حداقل برسانیم و برای دستیابی به 
را  کشور  توسعه ای  برنامه های  است  الزم  هدف  این 

مطابق با اقلیم سرزمینمان تنظیم و اجرا کنیم.

را دربرگرفته است خشکسالی کشور 

وضعیت خشکسالی  آخرین  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
کشور  مناطق  همه  خشکسالی  متاسفانه  گفت:  کشور 
کوتاه مدت  شاخص های  اساس  بر  و  برگرفته  در  را 

درجات  با  کشور  از  وسیعی  پهنه های  بلندمدت  و 
شدید  بسیار  تا  خفیف  از  اعم  خشکسالی  مختلف 
شاخص   به  توجه  با  کرد:  تصریح  فاتح  است.  مواجه 
وسیعی  بخش های  خشکسالی   SPEI مدت  کوتاه 
و  کهگیلویه  بوشهر،  ایالم،  خوزستان،  استان های  از 

خراسان  بلوچستان،  و  سیستان  فارس،  بویراحمد، 
جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، اصفهان، 
و  دست  شدید  بسیار  خشکسالی  با  زنجان  مرکزی، 

می کنند. نرم  پنجه 

۹۹ درصد مساحت کشور
 درگیر خشکسالی کوتاه مدت است

وی همچنین به مساحت تحت تاثیر خشکسالی اشاره 
و اظهار کرد: بر اساس شاخص کوتاه مدت ۹۹ درصد 
است.  مدت  کوتاه  خشکسالی  درگیر  کشور  مساحت 
درصد   ۳1 خفیف،  خشکسالی  درصد   7 رقم  این  از 
شدید  خشکسالی  درصد   ۴2  ، متوسط  خشکسالی 
رئیس  دارند.  شدید  بسیار  خشکسالی  درصد   1۹ و 
سازمان  بحران  مدیریت  و  خشکسالی  ملی  مرکز 
لحاظ  از  اینکه شرایط کلی کشور  بیان  با  هواشناسی 
لحاظ  به  چه  و  کوتاه مدت  لحاظ  به  چه  خشکسالی 
اساس  بر  گفت:  نیست،  مناسبی  شرایط  بلندمدت 
خوزستان،  استان های  خشکسالی  بلندمدت  شاخص 
شمالی،  خراسان  یزد،  فارس،  اصفهان،  قم،  مرکزی، 
خراسان جنوبی ، خراسان رضوی، کرمان و سیستان 
فاتح  مواجه هستند.  با خشکسالی شدید  بلوچستان  و 
بلندمدت،  شاخص  اساس  بر  اینکه  بیان  با  پایان  در 
شدید  بسیار  خشکسالی  با  کشور  مساحت  درصد   ۹7
 ۸ بلندمدت  مقیاس  در  کرد:  اظهار  است،  مواجه 
 ۳0 خفیف،  خشکسالی  دچار  کشور  مساحت  درصد 
خشکسالی  درصد   ۴7 متوسط،  خشکسالی  درصد 
شدید و 10 درصد مساحت کشور با خشکسالی بسیار 

هستند. مواجه  شدید 

چند درصد کشور 
گرفتار خشکسالی است؟

»کل  مصرف کننده  قیمت  شاخص  نتایج  خبرآنالین- 
خانوارهای کشور« بر اساس دهک های هزینه ای در بهمن 
ماه 1۳۹6 بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل 
برابر 111.6 مربوط به دهک دوم و کمترین عدد شاخص 
کل برابر 110.۹ در دهک دهم است. کمترین تغییر ماهانه 
شاخص کل برابر 0.1 درصد در دهک اول و بیشترین تغییر 
ماهانه شاخص کل برابر 0.۵ درصد در دهک دهم بوده 
است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی 
به بهمن 1۳۹6 )تورم ساالنه(  ۹.2 درصد در دهک اول 
و کمترین نرخ تورم 7.7 درصد در دهک دهم است.نتایج 

شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بر اساس دهک های هزینه ای در 
این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این 
و  برابر 11۵.۹ در دهک دهم  ماه 1۳۹6  بهمن  گروه در 

کمترین آن برابر 11۴.۳ در دهک اول اتفاق افتاده است.
در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه 0.۵ 
درصد در دهک سوم و کمترین تغییر آن برابر 0.2 درصد 
تغییرات شاخص  بیشترین درصد  است.  در دهک دهم 
این گروه در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1۳۹6 )تورم 
ساالنه( 1۳.۴ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم 

قیمت  شاخص  است.نتایج  اول  دهک  در  درصد   11.۹

غیرخوراکی  »کاالهای  عمده  گروه  در  مصرف کننده 
ماه  این  در  هزینه ای  دهک های  اساس  بر  خدمات«  و 
بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه 
برابر 10۹.۸ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در 
این گروه برابر 10۹.۴ در دهک دوم است. در حالی که 
بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر 0.۵ درصد 
درصد   0.2 برابر  آن  تغییر  کمترین  و  دهم  دهک  در 
تغییرات  درصد  است.بیشترین  اول  دهک  در  کاهش 
ماه  بهمن  به  منتهی  ماه  دوازده  در  گروه  این  شاخص 
1۳۹6 )تورم ساالنه( 7.2 درصد در دهک اول و کمترین 

نرخ تورم 6.6 درصد در دهک دهم است.

 دهک های مختلف چه تورمی را تجربه کردند؟ 

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام
Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

05632323179 - 09153634767

شستشوی مبل در محلخشکشویی و مبل شویی صـدف
شستشوی پتو به صورت مجزا

خیابان آوینی، خیابان صدف، نبش صدف 6       32340188- 09155632009 - فدایی

باز و بست پرده رایگان
 پیک رایگان

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

مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 29       09155610111
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برنامه ریزی برای سفر

تعطیالت نوروز نزدیک است و برنامه ریزی برای سفر 
و رفت و آمد با خانواده خود و خانواده همسر، از دغدغه 
این  که  این  و شوهرهاست.  زن  از  خیلی  مهم  های 
ارتباطات چگونه برنامه ریزی شود تا لطمه ای به رابطه 
زن و شوهر نزند، یک مهارت است. شما می توانید 
با مشکالت  مقتدرانه  بسیار  خود  مشترک  زندگی  در 
و مسایل برخورد کنید. وقتی به قدرت خود پی ببرید، 
همکاری خواهید کرد و انصاف به خرج خواهید داد و با 
همسرتان محترمانه رفتار خواهید کرد.  شما دیگر نمی 
رنجید و در صدد انتقام بر نمی آیید. همچنین مجبور 
به  تان  مشترک  زندگی  در  برنده شوید. شما  نیستید 
دلگرمی روی می آورید. با وجود این که زنان و مردان 
در بسیاری از زمینه ها دارای ویژگی های خاص خود 
هستند، اما زوج ها در عمل، کم تر به این تفاوت ها توجه 
می کنند و کم تر آگاهی دارند که برداشت هر زن و مردی 
از هر پدیده و رویدادی برحس آگاهی، تجربه، دانش، 
شرایط روانی و جسمانی و زاوایه ی دید ویژه ی خود 
 می باشد و هر یک به علت خودمحور بودن، در برابر هر 
حادثه ای، کنش و واکنش متفاوتی از خود نشان می 
دهد و هر یک انتظار دارد که دیگری همانند او فکر 
کند و احساسات خود را مشابه او بروز دهد و عملکردی 
مشابه او داشته باشد؛ چرا که هر یک دیدگاه و بینش 
خود را اصیل، واقع بینانه و درست می داند و تصور می 
کند که مسائل را بهتر درک کرده و در برطرف ساختن 
نیازهای خود و همسر به درستی عمل می کند. اگر هر 
زن و مردی عمیقاً بخواهد زندگی مشترک خود را در 
جهت مثبت تغییر دهد، آنوقت مساله ی توافق پیش می 
آید و در واقع زوج با خواستن و انگیزه ی قوی، در مسیر 

توانستن قرار می گیرد.

نامه به خدا
یک روز کارمند پستی که به نامه هایی که آدرس نامعلوم 
دارند رسیدگی می کرد متوجه نامه ای شد که روی پاکت 
آن با خطی لرزان نوشته شده بود نامه ای به خدا! با خودش 
فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند.در نامه این 
طور نوشته شده بود :خدای عزیزم بیوه زنی 83 ساله هستم 
که زندگی ام با حقوق نا چیز باز نشستگی می گذرد . دیروز 
یک نفر کیف مرا که صد دالر در آن بود دزدید . این تمام پولی 
بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم . هیچ کس را هم ندارم 
تا از او پول قرض بگیرم  تو ای خدای مهربان تنها امید من 
هستی به من کمک کن کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر 

قرار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد . 
نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر 
کدام چند دالری روی میز گذاشتند . در پایان 96 دالر جمع 
شد و برای پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از اینکه 
توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند . عید به 
پایان رسید و چند روزی از این ماجرا گذشت ، تا این که نامه 
دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسید که روی آن نوشته 
شده بود : نامه ای به خدا !همه کارمندان جمع شدند تا نامه 
را باز کرده و بخوانند . مضمون نامه چنین بود :خدای عزیزم ، 
چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم . با 
لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم مهیا کرده و روز 

خوبی را با هم بگذرانیم . 

انسان تا وقتی می تواند خودش باشد که تنها باشد، و 
اگر او تنهایی را دوست نداشته باشد، آزادی را هم دوست 
نخواهد داشت چرا که فقط وقتی تنهاست واقعا آزاد است.

اجازه نده افکار منفی وارد ذهنت شوند 
چرا که آنها علف های هرزه ای هستند
 که اعتماد به نفس را از بین می برند.

تا چند کشم غصه هر ناکس را
وز خست خود خاک شوم هر کس را

کارم به دعا چو برنمی آید راست
دادم سه طالق این فلک اطلس را

برای اینکه ازدواج خود را لبریز از عشق نگه داری، 
هر وقت که در اشتباه هستی، آن را قبول کن؛ 

هر وقت که حق با توست، دهانت را ببند.

هنر، همکاری بین خدا و هنرمند است،
 و هر چه نقش هنرمند در آن 

کمتر باشد بهتر است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و از نشانه  های ]قدرت[ او آفرینش آسمانها و زمین و اختالف زبانهای شما و رنگهای 
شماست قطعا در این ]امر نیز[ برای دانشوران نشانه  هایی است. سوره الروم، آیه 22

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستیآور و راهنمای هر 
کار خیری است. امام رضا )علیه السالم(

سبک زندگی

لطفا، بدون اخم و ماشین به خرید بروید
به حال و هوای عید و خرید نوروزی نزدیک می شویم. 
سال  پایان  تا  باقیمانده  ی  هفته  این  در  عید  خرید شب 
به اوج خود می رسد،یادمان باشد ما بازیگران اصلی این 
ماجرا هستیم.برای حل شدن مشكل ترافیک شب عید و 
دردسرهای خرید آخر سال باید آستین ها را باال بزنیم و 
برای كاهش ترافیک و دردسرهای خرید آخر سال تالش 
كنیم. اما چطور؟ اینجا چند نكته اساسی در همین زمینه 

بیان شده است.
لطفا سر فرصت خرید كنید

خیلی از مردم هستند كه خرید نوروزی خود را به دقیقه ۹۰ 
موكول می كنند و شب عید به خرید می روند. برخی هم 
هستند كه خرید خود را تكمیل نكرده و ناگزیر از انجام بخش 
باقیمانده در شب عید هستند و در نتیجه، شهر در چند روز 
باقیمانده با ترافیک سنگین تری نسبت به دیگر روزهای آخر 
سال مواجه می شود. به گونه ای كه در معابر منتهی به مراكز 
خرید، ازدحام باالی ماشین ها و مسافران را مشاهده می 
كنیم. خب، بهترین كار این است كه كمی برنامه ریزی كنیم 

و خریدمان را به روزهای آخر موكول نكنیم.
روزهای وسط هفته برنامه خرید داشته باشید

همین جوری راه می افتید و به سمت خیابان های اصلی 
شهر می روید، بعد هم توقع دارید كه گرفتار ترافیک نشوید! 
از  از شال و كاله كردن،  قبل  است كه  این  كار  بهترین 
وضعیت ترافیک مطلع شوید و بهترین مسیر را انتخاب كنید

یک ایراد كار هم این است كه همه در روزهای آخر هفته 
به سمت مراكز خرید هجوم می برند. این هم باعث ترافیک 
و ازدحام خواهد شد. می توانیم برای روزهای وسط هفته 
برنامه خرید داشته باشیم. ساعت خرید هم مهم است. اگر 
امكان مرخصی گرفتن برایتان وجود دارد، صبح ها و بعداز 
ظهرها ی روزهای عادی بهترین زمان است. یک راهكار 

این است كه آخر شب به خرید بروید.
بدون خودروی شخصی بروید

روزها  این  در  توصیه  ترین  همیشگی  و  ترین   عادی 
و شب ها این است كه با ناوگان حمل ونقل عمومی به 
براساس تصاویری كه دوربین های نظارتی  بروید.  خرید 
به  كه  مهمی  دالیل  از  یكی  دهند،  می  نشان  ترافیک 
افزایش حجم تردد ها و ترافیک در آخرین ماه سال می 
انجامد این است كه بسیاری از مردم عالقه مندند تا در این 

روز ها با وسیله نقلیه شخصی به خرید بروند.
اتوبوس یا ماشین شخصی؟

اتوبوس و باز هم اتوبوس؛ بهترین گزینه برای سفر شهری 
در تهران در این روزها همین است. مترو یكی از ناوگان 
مورد عالقه تهرانی ها در سفرهای شهری آخر سال است. 
بسیاری برای خالص شدن از ترافیک به اتوبوس و  ناوگان  

حمل و نقل عمومی می شوند.
از زنجیره ای ها خرید كنید

به  اند  شده  تبدیل  ای  زنجیره  های  فروشگاه  روزها  این 

یک بازار حرفه ای برای خرید شب عید. خیلی از خانواده 
 ها برای اینكه در وقت صرفه جویی كنند، خریدشان را از

برای  اگر  دهند.  می  انجام  ای  زنجیره  های  فروشگاه   
نوروزتان قصد خرید دارید و تا به حال هم فرصت انجام این 
كار را نداشته اید، می توانید سری به این فروشگاه ها بزنید.

اول برای بچه ها خرید كنید
قدیم  كنید،از  بندی  اولویت  خانواده  اعضای  خرید  برای 
گفته اند كه اول خانم ها، اما شما نشنیده بگیرید و اول 
برای بچه ها خرید كنید! نیازهایتان را اولویت بندی كنید 
و بودجه بندی هم یادتان نرود چون برخی فروشنده ها با 
آن زبان چرب و نرم در یک چشم به هم زدن كاری می 
كنندكه در همان مغازه اول، بودجه درنظر گرفته شده به 

پایان می رسد.
برای جای پارك فکر كنید

درست است كه عقل حكم می كند این روزها سراغ استفاده 
از ناوگان حمل ونقل عمومی برویم كه البته كمی زحمت 
بیشتری دارد، اما خب برخی ترجیح می دهند كه حتما با 
اتومبیل شخصی به خیابان بیایند و به مراكز خرید بروند. 
اگر شما جزو این دسته هستید حتما از قبل برای جای پارك 

خودرویتان فكری داشته باشید.
به پاساژهای محلی سر بزنید

باور كنید در مراكز خرید بزرگ خیلی تنوع كاالها و قیمت 
هایشان با مراكز خرید محلی تر فرق نمی كند. برای همین 

برای خرید یک كفش ساده مثال از این سر شهر به آن سر 
شهر نروید بهتر است از روی نقشه ابتدا به جایی سر بزنید 
كه به شما نزدیک تر است و می توان پیاده یا با حداقل 

فاصله به آنجا رسید.
ترافیک را چک كنید

همین جوری راه می افتید و به سمت خیابان های اصلی 
شهر می روید، بعد هم توقع دارید كه گرفتار ترافیک نشوید! 
از  از شال و كاله كردن،  قبل  است كه  این  كار  بهترین 
انتخاب  را  مسیر  بهترین  و  مطلع شوید  ترافیک  وضعیت 
كنید. هم با استفاده از سایت های اینترنتی و هم با استفاده 
ای،  لحظه  طور  به  توان  می  موبایل  های  اپلیكیشن  از 

ترافیک معابر شهری مثل تهران را رصد كرد.
حراج دلتان را نبرد!

اگر شما بانوی خانه بدون اینكه واقعا نیاز به خرید چیزی 
داشته باشید، نمی توانید پیشنهاد یک فروشنده را رد كنید، 
كلمه حراج مجبورتان می كند خرید كنید یا دلتان كه می 
گیرد فقط خرید آرامتان می كند، به نوعی ولع خرید پیدا 
تان  نیازهای  لیست  از خرید،  اید. كافی است قبل  كرده 
و وسع همسرتان را با هم هماهنگ كنید و همیشه یک 
چی  نكنم  رو  خرید  این  »اگر  بپرسید:  خود  از  را  سؤال 
می شه؟« این حواس جمعی و نشان دادن كدبانو بودن، 
توانمندی و محبت خانم را بیش از همیشه در دل همسر 

و خانواده اش محكم می كند.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

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

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702
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نقاشی  ساختمانص
انواع رنگ های روغنی ، 

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

  09156633230- برگی

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

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

09157213571 - صالحی منش

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

شرکت پرداخت نوین آرین جهت تکمیل کادر 
خود به تعدادی بازاریاب و پشتیبان برای امور 

بانکی )کارت خوان( نیازمند است.
 طالقانی 2، ساختمان آلما، واحد 203

056-32233854 /056-32236199  

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

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 

دعوت به همکاری
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
به منظور تکمیل کادر خدمات رسانی 

خود از مهماندار خانم و نیروی نظافتچی 
به طور پاره وقت برای شیفت عصر 

دعوت به همکاری می کند.
ساعت مراجعه: 10 الی 12/30 

و 17الی 20
آدرس: نبش توحید 33 - دفتر تاالر

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک خانم برای کار در فست 
فود نیازمندیم. )ترجیحاً مجرد(  
09365618095 - 32434017 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

09353694511 - 09353315656 طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 17:30 تا 12 شب

پخش سوغات
 بیــرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک

 عناب، رب ،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی
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آخرین خبر - نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L از 
خانواده Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که 
اسانس آن مصارف دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی فراوانی دارد. هم 
اکنون این گیاه در مناطق مختلف کشور کشت می شود.در طب سنتی 
از گیاه خشک شده نعناع فلفلی و اسانس آن برای کاهش اشتها، درمان 
سرماخوردگی، سوء هاضمه، تهوع، سردرد، سرفه، تب، آماس روده بزرگ، از 

بین بردن عالیم سندروم روده تحریک پذیر، رفع نفخ و اسپاسم و همچنین 
برای درمان التهاب ریه ها استفاده می شود.اسانس این گیاه دارویی در زمینه 
های مختلف صنایع غذایی به عنوان طعم دهنده ها یا افزودنی های غذایی، 
فرموالسیون دارویی، خمیردندان و دیگرمحصوالت بهداشتی کاربرد دارد.
نتایج بررسی های انجام شده در زمینه اثرگذاری بیولوژیک این گیاه گویای 
آن است که اسانس نعناع فلفلی نیز خاصیت ضد باکتری و قارچی ،آنتی 

اکسیدانی، ضد تومور و ضد حساسیت دارد.مصرف این گیاه در صورت ابتال 
به سنگ کیسه صفرا ممنوع است، زیرا ممکن است به دلیل اثر صفراآور آن 
به بروز قولنج منجر شود. همچنین مصرف مقدار زیاد برگ نعناع در اوایل 
بارداری ممنوع است، زیرا به علت اثر قاعده آوری ممکن است باعث سقط 
جنین شود. لذا توصیه می شود مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری و 
شیردهی و درصورت مصرف داروی خاص حتما با نظر پزشک انجام شود.

درمان تهوع و سوء هاضمه با گیاه نعناع فلفلی

پوسیده شدن دندان به وسیله کشمش

مهمترین  از  یکی  تواند  می  کشمش  مصرف 
باشد  دندان  خرابی  و  پوسیدگی  بروز  عوامل 
از  فرزندانتان  های  خوراکی  در  باشید  مراقب 
خوراکی  مواد  برخی  نکنید.  استفاده  زیاد  آن 
دیگر می توانند در پوسیده شدن دندان هایتان 
بسیار تاثیرگذار باشند.با وجود فواید غذایی اثبات 

شده کشمش، این ماده خوراکی می تواند تاثیر 
و  داشته  ها  بچه  دندان  سالمت  بر  معکوسی 
زندگی  در  شدیدتری  مشکالت  بروز  موجب 
کوچک  پاکت  یک  واقع  در  شود.  شان  آینده 
کشمش معادل حاوی حدود ۸ قاشق چایخوری 
شکر است. یخ، مواد خوراکی اسیدی، قهوه، مواد 
خوراکی چسبنده، چیپس و نوشیدنی های شیرین 
نیز از دیگر خوراکیهای مضر برای دندان هستند 

خوردنی هایی برای افراد پریشان

1- پروبیوتیک ها: مواد غذایی تخمیرشده نظیر 
ماست، کفیر و ترشی ها 2- دانه های کدو تنبل: 
این دانه ها منبع غنی اسیدآمینه های موسوم 
میزان  تغییر  به  که  هستند  تریپتوفن   -L به 
سروتونین مغز کمک می کنند 3- بادام و گردو: 
به حفظ سیستم ایمنی بدن در افراد مضطرب و 

پراسترس کمک می کنند 4- پرتقال: کمبود 
عالئم  تشدید  موجب  تواند  می   C ویتامین 
استرس و اضطراب شود 5- مواد خوراکی غنی 
افزایش  منیزیم هم موجب  منیزیم: کمبود  از 
استرس می شود، اسفناج، موز، آواکادو و ماهی 
منبع خوب منیزیم. 6- اسیدهای چرب اُمگا 3: 
مواد غذایی نظیر سالمون،کلم بروکلی یا کلم 

فندقی، تخم مرغ و سویا 7- چای بابونه

دانه انگور و یک دنیا فایده

خوردن دانه برخی میوه ها مانند سیب البته به مقدار 
باال می تواند سم سیانور در بدن را افزایش دهد؛ 
درحالی که هسته انگور دارای خواص زیادی است.

خوردن هسته انگور که کمی طعم تلخی دارد، 
هیچ ضرری به بدن نمی رساند. اما مزیت خوردن 
انگور با هسته: 1- با افسردگی مقابله می کند: 

مانند داروهایی که برای برطرف کردن افسردگی 
بالینی تجویز می شود، عمل می کند. 2- از اضافه 
شدن وزن پیشگیری می کند 3- دانه  انگور مانع 
سرطان می شود: ترکیبات موجود در هسته انگور با 
سرطان مقابله می کند.محققان معتقدند این ترکیب ها 
باعث می شود سلول های کشنده را از بین ببرند 4- 
واریس را التیام می دهد 5- برای سالمت قلب 
مفید است 6- از پیری زودرس پیشگیری می کند.

فواید آب نگهداری شده 
در ظروف مسی 

  
1- پیشگیری از بیماری های منتقل شونده توسط 
آب: مس بسیاری از باکتری های عامل بیماری 
های منتقل شونده توسط آب را از بین می برد. 
پس اگر شک دارید که آب الوده است آن را در 
ظروف مسی ذخیره نمایید تا مطمئن شوید آب 

سالم و تمیز می نوشید 2- حفظ سالمت دستگاه 
گوارش،  بودن دستگاه  اسیدی  گوارش: هنگام 
یبوست و سوء هاضمه آب مس دار مفید است 
به کاهش وزن: حذف سلول های  3- کمک 
افزایش   -5 قلب  سالمت  افزایش   -4 چربی 
سالمت پوست 6- کاهش کم خونی 7- کند 
کردن روند پیری پوست ۸- افزایش عملکرد 
مغز 9- مقابله با التهاب 10- تنظیم غده تیروئید.

نکاتی در مورد سالمتی و بهداشت
 در سفر و مسافرت

 
1- استفاده از غذاهای ناسالم و فاسد شده اصلی 
ترین علت مسمومیت در سفر است. در صورتی 
که قصد استفاده از غذاهای کنسرو شده را دارید 
حتماً مراقب باشید که قوطی ها برآمده یا فرورفته 
نباشند 2- از غذاهای آب پز با حجم کم استفاده 

شود 3- مصرف آب آلوده نه تنها ممکن است 
باعث مسمومیت شود، بلکه امراض دیگری را 
مانند تب تیفوئید، اسهال، بیماری های ویروسی 
مثل هپاتیت A و B، فلج اطفال و حتی وبا موجب 
می شود، پس در خرید یخ دقت کنید 4- اگر 
دست تان به دستگیره دستشویی یا به جاهایی 
که از تمیز بودن آنها مطمئن نیستید)رستوران ها(، 
برخورد کند، دست تان را بالفاصله با صابون بشویید.

یادداشت

حمایت از تولیدکننده
 خارجی در قانون مالیات
 بر ارزش افزوده 
* مروی

محیط  بودن  نامساعد  اقتصادی  کارشناسان  اتفاق  به  قریب  اذعان  به 
کسب وکار یکی از دالیل اصلی عدم توفیق بنگاههای کشور در تولید 
و صادرات است. عملکرد نامناسب نظام مالیاتی کشور در کنار بیمه، نظام 
تامین مالی، قانون کار و فرایندهای بروکراتیک از علل اصلی این معضل 
است. در باب نحوه اثرگذاری منفی نظام مالیاتی کشور بر محیط کسب وکار 
مفصل می توان نوشت اما در این نوشتار کوتاه، نقش یکی از اشکاالت 
قانونی مهم مالیات بر ارزش افزوده را مورد واکاوی قرار می دهیم.برای 
تبیین این اشکال توضیحی مقدماتی درباره مالیات بر ارزش افزوده ضرورت 
دارد. این نوع مالیات بر کاال یا خدمت وضع شده و در طول زنجیره تولید 
از تولیدکنندگان هر حلقه گرفته می شود. در اجرا معموال نظام های مالیاتی 
از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می کنند. به این صورت که در هر 
مرحله از فرایند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می شود، 
تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار )عمدتا 
در قالب قیمت(  گرفته و به سازمان امور مالیاتی )یا به اختصار، سازمان( 
تحویل دهد. از سوی دیگر این تولیدکننده هنگام خرید نهاده های تولید 
خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده حلقه قبل پرداخته کرده است 
و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. 
بازپس دادن مالیات نهاده ها در هر مرحله از تولید کاال به تولیدکننده آن 
مرحله، استرداد نامیده می شود.در مالیات بر ارزش افزوده اگر بنگاهی معاف 
شود، دیگر الزم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به 
سازمان تحویل دهد. ضمن اینکه، سازمان نیز نباید مالیات مربوط به خرید 
نهاده ها را به وی مسترد نماید. بنابراین، این بنگاه نیاز به ارائه اسناد و دفاتر 
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان ندارد. به عبارت دیگر، اگر 
به دلیل کشش باالی تقاضای محصول، بنگاه نتواند تمام مالیات پرداختی 
برای نهاده ها را در قالب افزایش قیمت محصول خودش از خریدار بگیرد، 
معافیت به ضرر وی خواهد بود. برعکس آنچه در معافیت مالیات عملکرد 
رخ می دهد که معافیت به نفع بنگاه است.طبق ماده 12 این قانون هر نوع 
کاال یا خدمتی که معاف از مالیات است، واردات آن نیز معاف شده است. 
به عبارت دیگر، از آنجا که واردات آن کاال یا خدمت در کشور مبدا مشمول 
نرخ صفر است )چون صادرات آن کشور است(، تولیدکننده خارجی می تواند 
مالیات خرید نهاده ها را پس بگیرد اما تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه کاال 
یا خدمت وی معاف است، امکان بازپس گیری مالیات خرید نهاده ها را 
ندارد. بر این اساس، تولیدکننده داخلی کاالها و خدمات معاف نسبت به 
تولیدکننده خارجی آنها به اندازه مالیات هایی که برای نهاده های خود در 

هنگام خرید آنها پرداخته  است، تنبیه می شود!

داوران مسابقات کشتی شهرستان بیرجند سال 1335 - مدرسه شوکتی

 از راست : آقایان قاسم مقرنسی- مرحوم محمد تقی کاشانی - قضایی - امید - گنجی       گردآورنده : اصغری 

 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

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک
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کیفیت را با ما  تجربه کنید

امالک و 
مستغالت

منزل دو طبقه 
با قیمت مناسب

 خریداریم
09158605281  

خریدار زمین یا منزل کلنگی 
درخیابان صمدی، قائم ، 
منتظری، انقالب و بافت 
فرسوده 09155625297

فروش و معاوضه  دو زمین 
1200متر و 300متر، نقد 
و اقساط، معصومیه پایین  

09155625297

واحد تازه ساز  
صیاد شیرازی ،  واریزی  

 42م )با وام 80 م(
09153638074

منزل فروشی در خیابان ظفر 
ویالیی ، 180 متر 

 110 زیر بنا، اوقافی 
09151601774

فروش  منزل ویالیی  
حسین آباد سادات،شمالی، 
98متر ، 78 زیربنا، 2خواب، 

فی65  09396834622

فروش منزل ویالیی تمیز و 
نو در خیابان نرجس
09151639811

رهن و اجاره

خانه اجاره ای 
  در پونه، همکف ، 2م پیش

 400 اجاره  
09157211732

جویای کار

به یک پیک موتوری جهت 
کار در رستوران نیازمندیم. 

بلوار آوینی  
09155631645

به یک شاگرد آقا )مجرد 
و سالم( برای کار در مغازه 

نیازمندیم
09158610143 

نیازمند راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس شمال 

 شهر )شعبانیه(
09158638089

تعدادی راننده 
 با ماشین جهت کار 
در آژانس نیازمندیم 

09155619072

راننده با ماشین جهت کار
 در آژانس

  شیفت عصر
09398765413

به تعدادی راننده جهت 
کاردرآژانس بصورت تمام 
وقت نیازمندیم بازنگ 

خورباال 09159620459

 یک شاگرد جهت کار 
در کارواش - تمام وقت  
حقوق روزانه و درصدی 

09153636232

به یک نیرو جهت
 کابینت سازی ام دی اف 

نیازمندیم
09127025838 

تعدادی راننده
 با ماشین دوگانه جهت 
کار در آژانس-  غفاری 

09157246276

 به تعدادی راننده با ماشین 
در تاکسی تلفنی تمام وقت 
و نیمه وقت نیازمندیم.  

09385615244

نظافت و اصالح 
درخت و غیره 
09159640266

به چند نفر راننده جهت 
کار در آژانس تمام وقت 
و نیمه وقت نیازمندیم 

09158517871

 به تعداد راننده 
در آژانس معصومیه 

نیازمندیم
09151601655 

خودرو

پراید مدل 81 دوگانه
 رنگ سفید - بیمه

 8 سال تخفیف   
09361542796

فروش پراید نوکمدادی 
88 ، بدون رنگ ، بیمه 
11 ماه، دوگانه دستی 

09153618702

سانتافه 2017 ، صفر
 قیمت استثنایی
 تلفن تماس : 

09151630158

فروش پارس 87 دوگانه 
دور رنگ بیمه 

تا آخر برج 5 فی18.5
09035128760 

پراید132مدل 88 
 سفید،11ماه بیمه

 باتخفیف 
 09156649250 

متفرقه

فروش یک کمد نوجوان
 و یک میزنهارخوری 

چهار نفره 
09156043972

فروش نهال
 عناب پاجوش 
شماره تماس : 
09154946008

فروش گارد استیل
جلو و عقب 

200هزار تومان
09153618702 

سه عدد چراغ روشنایی 
دیوارکوب، طرح کلبه

 بهترین جنس ،150تومان 
09156675565

مبل هفت نفره با روکش 
پارچه ای و میزعسلی 

فقط 80تومان 
09151632927

سوپرمارکت با کلیه امکانات 
به فروش می رسد با 

موقعیت عالی در مهرشهر    
09151650578

کافی شاپ با موقعیت 
عالی و تجهیزات با قیمت 
عالی به فروش می رسد 

09903136487

 یک دستگاه مرغ خرد کن ،
کالباس خرد کن و چراغ 
چشمک زن مرغ و ماهی 

09151614525
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7
ورود موج جدید بارشی به خراسان جنوبی؛احتمال بارش تگرگ در استان

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از ورود سامانه جدید بارشی به استان طی امروز خبر داد.علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: باتوجه به نفوذ تدریجی سامانه 
بارشی جدید به جو استان، تا اواخر هفته جاری رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود. وی با بیان اینکه همچنین تا اواخر هفته جاری شاهد وزش شدید لحظه ای خواهیم بود، افزود: 
عمده بارش باران از تا ظهر امروز خواهد بود. خندان رو اظهار کرد: همچنین تشکیل مه و احتمال بارش تگرگ در مناطق کوهستانی و ارتفاعات خراسان جنوبی دور از انتظار نیست.

*مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از تشکیل 
جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر بیرجند 
در محل دفتر معاونت محترم امور عمرانی استانداری 

با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.
* 16 میلیون و 473 هزار و 485 سهم، بهمن در تاالر 

بورس خراسان جنوبی داد و ستد.
*بازدید از گنجینه تنوع زیستی حفاظت محیط زیست 
خراسان جنوبی همزمان با 12 اسفند روز جهانی حیات 

وحش رایگان است.

اخبار کوتاه

حوادث استان

حادثه در میدان ابوذر بیرجند

صبح دیروز بر اثر برخورد اتوبوس با دوچرخه در میدان 
ابوذر بیرجند یک نفر مصدوم شد.

وقوع ۲7 فقره تصادف در جاده های 
خراسان جنوبی

جانشین فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی از وقوع 
35 فقره تصادف طی هفته گذشته در جاده های 
استان خبر داد و گفت: این تصادفات دو کشته و 
35 مجروح داشته است. سرهنگ حسین نیک مرد 
در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی هفته 
گذشته 27 فقره تصادف در راه های اصلی و جاده 
های خراسان جنوبی رخ داده است. علت بروز 4۰ 
درصد از تصادفات تخطی از سرعت مطمئنه و 2۰ 

درصد عدم توجه به جلو بوده است.

امانت داری و قانون مندی 
باید مدنظر مسؤوالن باشد

اینکه  بیان  با  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  نماینده 
صداقت، امانت داری و پایبندی به قانون باید مدنظر 
صحنه  امروز  گفت:  باشد،  داشته  قرار  مسؤوالن 
اقتصادی جهاد بسیار مهم بوده و حفظ ذخایر بسیار 

عبادی  علیرضا  سید  حجت االسالم  دارد.  اهمیت 
پخش  شرکت  مدیرعامل  با  دیدار  در  دیروز  صبح 
فرآورده های نفتی خراسان جنوبی، اظهار داشت: باالتر 
از وصیت شهدا حرفی نداریم. سرپرست شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی هم 
ناحیه  پنج  دارای  این شرکت  این جلسه گفت:  در 
است. بیرجند  و  نهبندان  فردوس،  قاین،  طبس، 
ذخیره  لیتر  میلیون   224 افزود:  مردانی  قربانعلی 
از پروژه های  انبار  این  بیرجند داریم و  سوخت در 
عالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است.
وی اظهار کرد: این انبار دارای 2۰ دهنه بارگیری و 
تخلیه است که در گذشته تنها سه دهنه بارگیری 
در  نفتکش  شد: 225  یادآور  داشتیم.وی  استان  در 
خراسان جنوبی داریم که این نفتکش ها وظیفه حمل 
و تامین فرآورده های نفتی از مبادی تامین رفسنجان، 
یزد و تربت حیدریه برای بیرجند را بر عهده دارد.

تازه های ورزشی استان
فوتسال جام فجر به ایستگاه پایانی رسید

مسابقات فوتسال جام فجر پس از انجام 48 بازی با 
قهرمانی تیم پیشگامان به پایان رسید.دیشب در بازی 
رده بندی تیم های مرکز آموزش ۰4 و آسانسور آرمان 
صعود به مصاف هم رفتند که در پایان تیم ۰4 با نتیجه 
چهار بر یک از سد حریف خود گذشت و مقام سوم 
مسابقات را کسب نمود. در بازی فینال در یک رقابت 
جذاب و پرگل تیم پیشگامان موفق شد با نتیجه شش 
بر سه بر حریف خود تیم مرکز آموزش مرزبانی محمد 
رسول ا... غلبه و عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

می
مقا

س : 
عک

وال
ن ت

سا
 اح

س
عک

در دهگردشی روستاهای سرو, اره فورگ, فورگ, آواز شهرستان درمیان و شهرهای گزیک و طبس و اسدیه مطرح شد

7۵ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های عمرانی خراسان جنوبی اختصاص یافت
مرهم باران بر زخم خراسان 
جنوبی،ذخیره ۵۰۰ هزار 
مترمکعب آب در نهرین
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
از ذخیره سازی بیش از 5۰۰ هزار متر مکعب آب 
در سد نهرین طبس خبر داد.حسین امامی در گفت 
و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارندگی های اخیر 
خراسان جنوبی بیان کرد: خوشبختانه این بارش ها 
بخشی از عقب ماندگی های استان را جبران کرد.

وضعیت  سال  ابتدای  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
مناسبی در حجم بارش ها نداشتیم، افزود: این امر 
سبب شده که علی رغم بارندگی های اخیر نسبت 
به سال گذشته 65 درصد کاهش و نسبت به بلند 
ریزش های  از 63 درصد کاهش  بیش  نیز  مدت 
جوی را داشته باشیم.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
جاری  به  توجه  با  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  ای 
شدن روان آب ها، بخش زیادی از آن ها در سد 
ها و بندهای خاکی مهار شد. امامی با بیان اینکه 
در مجموع در سدهای مخزنی ۰.۹ میلی متر مکعب 
ذخیره شده است، گفت: همچنین بیش از 5۰۰  هزار 
متر مکعب آب در سد نهرین طبس ذخیره سازی 
شد.وی با بیان اینکه با ذخیره سازی این میزان آب، 
بخشی از دغدغه های تامین آب شرب طبس  رفع 
می شود، افزود: کاهش بارندگی و افزایش دما سبب 
شده که آب تجدید شونده به شدت در معرض تنش 
قرار گرفته و کاهش داشته باشد.امامی با بیان اینکه 
مهار روان آب ها نقش موثری در جبران خسارت 
های خشکسالی دارد، گفت: باید برای مدیریت آب، 

منابع مالی مناسبی تخصیص دهیم.

فعال گردشگری استان  مسئول آموزش 
تورینگ کمیته تورینگ  و سافاری کشور شد

فعال  رونقی  احمد  سید  حکمی  طی   - کاری 
خراسان  سافاری  و  تورینگ  مسئول  و  گردشگری 
کمیته  رئیس  درویش  اردشیر  سوی  از  جنوبی 
اتومبیل رانی جمهوری  فدارسیون موتور سواری و 
تورینگ  آموزش  مسئول  عنوان  به  ایران  اسالمی 
شد. منصوب  کشور  سافاری  و  تورینگ  کمیته 
سید احمد رونقی متولد تیر 1358 در بیرجند خراسان 
ملی  شبکه  نماینده  و  گردشگری  فعال  جنوبی  
غیردولتی زیست محیطی کشور در  استان است.
وی همچنین بنیان گذار تیم ماجراجویان صحرا در 
سال 138۰ با هدف بسط و گسترش کویرنوردی و 
حمایت از عالقمندان به رشته های ورزش کویرنوردی 
ونجهیز تیم عملیاتی با ادوات فنی و پیشرفته بوده است. 

فضاهای سبز شهری گسترش می یابد

شهردار شهر بیرجند با بیان اینکه در بودجه ۹7 نسبت 
به افزایش شهربازی پیش بینی الزم شده است گفت: 
فضاهای سبز شهری باید بیشتر از این باشد و در 
جاوید  است  انجام شده  برنامه ریزی های  زمینه  این 
اظهار کرد: طی چند ماه گذشته که به عنوان شهردار 
بیرجند منصوب شدم تالش کردم در گام نخست 
اعتمادسازی مردم را جلب کرده چون در هر کاری 
که مردم حضور داشته  باشند موفقیت در آن موضوع 
زیاد است. وی با بیان اینکه باید صداقت کاری را به 
شهرداری  برنامه های  از  یکی  افزود:  برسانیم  اثبات 
بیرجند، تکریم ارباب رجوع است که در این راستا در 
یک روز هفته درب اتاقم به روی مردم باز است و از 
نزدیک و به صورت چهره به چهره با همشهریان دیدار 
و گفت وگو می کنم. شهردار بیرجند گفت: مردم خراسان 
جنوبی و شهرستان بیرجند مردمانی با فرهنگ هستند 
و کار کردن متناسب با فرهنگ این مردم و در خور 
شأن آنها خیلی سخت است. جاوید در تالش هستیم 
سال آینده همایشی برگزار کنیم که نشأت گرفته از 
فرهنگ غنی شهروندان با فرهنگ بیرجندی است. 

رشد1۵ در صدی جابجایي کاال 
در 11ماه  سالجاري

پیشه ور-رئیس اداره کاال اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان، عنوان کرد: اداره کل راهداري و 
حمل ونقل جاده اي استان، رشد15 درصدی جابجایي 
کاال در 11 ماه سال جاري نسبت به سال قبل اعالم 
گردید  حیدری افزود: در این مدت بیش از 4 میلیون 
و 244 هزار تن کاال با تعداد بیش از284 هزار سفر 
کامیوني در سطح استان به مقاصد درون و برون استاني 
جابجا شده است. وی بیان کرد: عمده کاالهای جابجا 
شده از مبدا استان به ترتیب، سیمان کیسه های، زغال 
سنگ، سنگ سنگبری، انواع کاشی، خاک معدنی، 
مصالح  و  نسوز  خاک  فله ای،  سیمان   ، بنتوشیت 
ساختمانی بوده است. حیدری در پایان خاطرنشان کرد 
تعداد 8453 نفر راننده حمل و نقل کاالی استان اعم 
از ناوگان باری و وانت در حمل ونقل کاالی استان با 
استفاده از 4578 دستگاه انواع کامیونت،کامیون وتریلی 
و وانت بار در این حوزه فعال هستند  و عمر متوسط 
ناوگان باری حمل ونقل کاالی استان برابر12.37سال 
است که نسبت به عمر ناوگان باری حمل و نقل 
کاالی کشوری )17.۰4سال( و عمر متوسط ناوگان 
وانت بار 86 .6 سال بوده که نسبت به عمر ناوگان 
کشوری)8.۰2  کاالی  نقل  و  حمل  باری  وانت 
است برخوردار  مطلوبی  وضعیت  از  و  بوده  سال( 

شناسایی ماده معدنی لیتیوم در نوار مرزی زیرکوه 

افزایش 81 درصدی برداشت های اینترنتی غیر مجاز در استان

تاکید فرماندار فردوس بر جذب اعتبارات دولتی و تسریع دراجرای طرحهای عمرانی

درمیان  بیرجند  شهرستان های  مردم  نماینده 
خوسف در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
بحث بزرگراه محور بیرجند-قاین فعالیت های 
در  نمایندگان  پیگیری  با  و  انجام شد  زیادی 
بودجه خراسان  به  تومان  میلیارد  مجلس 75 
عمرانی  پروژه های  به  که  شد  افزوده  جنوبی 
اختصاص می یابد.حجت االسالم سید محمدباقر 
روستاهای  از  دهگردشی  حاشیه  در  عبادی 
اقتصاد  برای  بیرجند اظهار داشت:  شهرستان 
مردم روستا دولت مصوبه دارد که یک میلیارد 
اختصاص  روستاها  به  دالر  میلیون   5۰۰ و 
داده شود اما باز هم باید جوانان طرحی ارائه 
دهند تا از این اعتبار برخودار شوند چون دولت 
در این صورت آنها را حمایت می کند. وی با 
بیان اینکه آبرسانی به روستاها موضوع مهمی 
است و به امید خدا و دعای مردم نزول بارش 
برای  این آب  از  باید  افزود:  الهی محقق شد 
سفره های زیرزمینی ذخیره شود. نماینده مردم 
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  شهرستان های 
بیرجند  مجلس شورای اسالمی گفت: محور 
- قاین تا سال آینده به بهره برداری می رسد 
و پیمانکاران با وجود مشکالت زیاد به صورت 
دو شیفت کار کرده تا این پروژه سال آینده به 

بهره برداری برسد. 
عبادی بیان کرد: برای بارورسازی ابرها با وزیر 

نیرو پیگیری کردیم که چند نوبت انجام شود 
و هر ابری که قابلیت باروری داشته باشد جزو 

اولویت ها در کشور است.  
خزان   ، ورقنه  روستاهای  اهالی  دیروز  صبح 
، مبارک آباد ، بیست کنج ، شاخن و اوجان 
میزبان فرماندار بیرجند ، نماینده مردم شریف 
شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف در 
مرکزی  بخشدار   ، اسالمی  شورای  مجلس 
شهرستان  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و 
ابتدا  در  بودند.  فرماندار  دهگرشی  برنامه  در 
بیان  به  مرکزی  بخشدار  مالکی  مهندس 
گزارشی از اقدامات عمرانی و خدماتی صورت 
که   ، پرداخت  روستاها  نیازهای  و  گرفته 
مهمترین درخواست های روستائیان در حوزه 
دهی  آنتن   ، هادی   طرح  اجرای   ، آبرسانی 
دیجیتال  فرستنده  اندازی  راه   ، همراه  تلفن 
... بود . فرماندار بیرجند ضمن قدردانی از  و 
اهالی روستاها عنوان داشت : در شرایط کنونی 
روستائیان مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند. 
ناصری افزود : دولت محترم تدبیر و امید توجه 
ویژه ای به روستائیان دارد ، که نمونه بارز آن 
توزیع قیر رایگان در سطح دهیاری های و لوله 
گذاری مزارع کشاورزی و ... بوده است . وی 
ادامه داد : ارائه تسهیالت اشتغالزایی در مناطق 
روستایی و عشایری با نرخ بهره 6 درصد ، گام 

بلند دولت برای اشتغال و رفع بیکاری است 
. فرماندار بیرجند افزود : متقاضیان با مراجعه 

به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
فرصت  این  از  الزم  اطالعات  کسب  ضمن 
ویژه به نحو مطلوب استفاده نمایند . در ادامه 
حجه االسالم  عبادی ، نماینده مردم شریف 
شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف در 
مجلس  به بیان گزارشی از اقدامات و پیگیری 
پرداخت. مجلس   در  گرفته  صورت  های 
اظهار  عبادی  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
بودجه سال ۹7 تصویب شده است  کرد: در 
وزارت نفت در سه نقطه برای گازرسانی تمرکز 

کند که خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان 
و جنوب کرمان است و با این تصویب سال 

آینده سال بسیار خوبی برای استان خراسان 
جنوبی خواهد بود.وی گفت: هیچ شهرستانی 
در استان خراسان جنوبی در بحث گازرسانی 
به خوبی شهرستان درمیان  پیشرفت نکرده 
است.نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس بیان کرد: میزان هدر رفت باران 
5 برابر کمبود سفره های زیرزمینی به صورت 
شرایط  این  با  و  می رود  بین  از  آب  روان  
زیرزمینی  آب های  از  زیاد  برداشت های  و 
بود. خواهیم  مشکل  دچار  نزدیک  آینده  در 

عبادی افزود: آبخیزداری و احداث بندها یکی 
و  است  حوزه  این  در  فعالیت ها  مهم ترین  از 
به  آبرسانی  و  آبخیزداری  نهضت  یک  باید 
روستاها انجام شود.وی تصریح کرد: در حال 
حاضر 48۰ روستا در استان با تانکر آبرسانی 
می شود و در شرایط سختی به سر می برند.
در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
مجلس خاطرنشان کرد: ارایه دو طرح در این 
موضوع برای آبخیزداری و اهمیت و آبرسانی 
و اعتبار ویژه انجام شد و به مجلس ارایه شد 
و با تأیید مقام معظم رهبری 5۰۰ میلیون دالر 
برای این موضوع اختصاص داده شد.عبادی 
زیادی  رایزنی های  و  ابرها  باروری  یادآورشد: 
در این خصوص شده است و استان خراسان 
جنوبی در اولویت این برنامه قرار دارد. عبادی 
افزود: تشکیل فراکسیون فرش و صنایع دستی 
و تصویب طرح حمایت دولت از قالیبافان با 
اعطای تسهیالت و بیمه و سایر موارد برای 
طرح  این  که  شده  انجام  اشتغال  از  حمایت 
است. شده  انجام  فراکسیون  این  همت  با 

وی گفت: نبود راه آهن در استان زمینه ساز 
بروز انجام نشدن بسیاری از طرح ها می شود 
و در بودجه امسال مصوب شد تا دولت بتواند 
راه آهن  توسعه  برای  ملی  توسعه  صندوق  از 

استفاده شود.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان جنوبی از انجام مطالعات اکتشافی مواد 
معدنی در نوار مرزی استان خبر داد و گفت: در 
نوار مرزی زیرکوه ماده معدنی لیتیوم شناسایی 
شده است.داوود شهرکی در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: مطالعات اکتشافی مواد معدنی در 
نوار مرزی استان خراسان جنوبی به مساحت 2 
هزار و 7۰۰ کیلومتر مربع اجرا شد.وی گفت: در 
نوار مرزی زیرکوه ماده معدنی لیتیوم شناسایی 

شده و در مرحله صدور پروانه اکتشاف برای 
تکمیل مطالعات اکتشافی است.

مربع  کیلومتر  هزار  از 4  بیش  انجام 
مطالعات ژئوفیزیک هوایی در استان

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از 4 هزار  بیش  اینکه  بیان  با  خراسان جنوبی 
هوایی  ژئوفیزیک  مطالعات  مربع  کیلومتر 
این  در  ریال  میلیارد   4۰ بر  بالغ  اعتباری  با 
فلزی  مستعد  محدوده  و 8  انجام  شهرستان 
شناسایی شده است یادآور شد: تمرکز سازمان 
در این شهرستان بر شناسایی معادن و ایجاد 
صنایع معدنی است.شهرکی با اشاره به اینکه 
این  در  خوبی  ظرفیت های  معدن  حوزه  در 
شهرستان وجود دارد تصریح کرد: معدن سنگ 
آهن یکی از این معادن شهرستان بوده که با 
ذخایر سنگ آهن نیاز آهن واحدهای صنعتی 
استان را تامین می کند که تاکنون 2۰۰ میلیون 

تومان هزینه اکتشاف برای این معدن انجام شده 
است.وی ادامه داد: نیاز واحدهای صنعتی استان 
به سنگ آهن در سال آینده بالغ بر یک میلیون 
تن بوده که این معدن می تواند ظرفیت خوبی 
برای تامین سنگ آهن واحدهای صنعتی استان 

محسوب شود.

انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام 
مهندسی معدن استان برگزار می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
انتخابات هیئت مدیره سازمان  جنوبی گفت: 
جنوبی  خراسان  استان  معدن  مهندسی  نظام 
سازمان  نظارت  با  کشور  سراسر  با  همزمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی در دهم 
برگزار می شود.شهرکی  جاری  اسفندماه سال 
افزود: تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره 
نفر  استان 2۰  معدن  مهندسی  نظام  سازمان 
بوده است که از سوی هیئت اجرایی انتخابات 

صالحیت 17 نفر که 7 نفر در رشته معدن و 
1۰ نفر در رشته زمین شناسی مورد تائید قرار 
گرفت و در نهایت 5 نفر برای هیئت مدیره 
به مدت 3 سال انتخاب خواهند شد.وی بیان 
کرد: این انتخابات  روز پنجشنبه 1۰ اسفند  به 
صورت همزمان در دو شعبه بیرجند و طبس  
برگزار خواهد شد.رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبی خاطرنشان  کرد: این 
انتخابات در مرکز استان در شهرستان بیرجند 
در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت واقع 
در بلوار شهید مطهری سالن اجتماعات شهید 
رئوفی فرد و در شهرستان طبس در محل اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان طبس  واقع 
تا  و  از ساعت ۹ صبح شروع  معلم،  بلوار  در 
داشت:  اظهار  دارد.شهرکی  ادامه   ساعت 16 
مهندسی  نظام  سازمان  مدیره  هیئت  ترکیب 
معدن استان شامل 2 نفر در رشته مهندسی 
معدن، 1 نفر در رشته زمین شناسی، 1 نفر در 

رشته متالورژی و 1 نفر در رشته نقشه برداری 
است که به دلیل  نبود داوطلب در رشته های 
متالورژی و نقشه برداری پس از شمارش آرا از 
رشته های دیگر بر اساس باالترین رأی  انتخاب 
خواهد شد.وی با اشاره به فعالیت های سازمان 
مهندسی  نظام  سازمان  کرد:  اضافه  مذکور 
معدن با هدف حفظ و افزایش بهره وری منابع 
معدنی، تامین موجبات رشد و اعتالی مهندسی 
معدن در کشور، ترویج اصول فنی و مهندسی 
معدن در فعالیت های معدنی، باال بردن کیفیت 
خدمات مهندسی معدن، کمک به ارتقا دانش 
غیره  و  معدن  در بخش  فنی صاحبان حرفه 
است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی با اشاره به پتانسیل های معدنی 
در خراسان جنوبی  و نقش نظام مهندسی معدن 
برای توسعه استان و تاکید بر برگزاری انتخاباتی 
حضور  انتخابات  این  افزود:  شفاف  و  سالم 

حداکثری اعضای نظام مهندسی را می طلبد.

 51 گفت:  جنوبی  خراسان  فتای  پلیس  رئیس 
را  جنوبی  خراسان  در  سایبری  جرائم  درصد 
مسائل مالی چون کالهبرداری های رایانه ای و 

برداشت های اینترنتی غیر مجاز تشکیل می دهد.
به گزارش مهر-سرهنگ علی محمدپور اظهار 
کرد: در سال جاری در حوزه سایبری جرم اول 
خراسان جنوبی را برداشت های اینترنتی غیر مجاز 
تشکیل می دهد.رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی 
منتسب  رایانه ای،  کالهبرداری های  کرد:  بیان 
مزاحمت های  واقعیت،  برخالف  اعمال  نمودن 
در  دیگران  خصوصی  فیلم  انتشار  و  اینترنتی 
رده های بعدی قرار دارند که نسبت به سال گذشته 

این پنج جرم افزایش داشته اند.

برداشت های  درصدی   ۸۱ افزایش 
اینترنتی غیر مجاز

خراسان جنوبی  در  داد:  ادامه  پور  محمد 
به سال  نسبت  اینترنتی غیرمجاز  برداشت های 
 254 رایانه ای  کالهبرداری  درصد،   81 گذشته 
درصد، مزاحمت اینترنتی 44 درصد و انتشار فیلم 
خصوصی 62 درصد رشد داشته است.وی افزود: 
از 22 عنوان مجرمانه در بستر فضای مجازی 26 
درصد آن را برداشت های اینترنتی غیر مجاز و 
تشکیل  رایانه ای  کالهبرداری   را  درصد   25
می دهد.وی با اشاره به اینکه در مجموع جرائم 
مالی 51 درصد جرائم رخ داده در بستر فضای 
مجازی را در خراسان جنوبی تشکیل می دهد، 
گفت: بخشی از برداشت های اینترنتی غیر مجاز 

و کالهبرداری های رایانه ای به کسب و کارهای 
اینترنتی در فضای مجازی برمی گردد.رئیس پلیس 
فتای خراسان جنوبی با بیان اینکه کسانی که 
می خواهند در فضای مجازی کسب و کار داشته 
باشند باید مجوزهای مربوط را از دستگاه های ذی 
ربط اخذ کنند، اظهار کرد: مجوز اول را باید از 
صنف و دستگاه مرتبط  بگیرند، به عنوان مثال 
کسی که می خواهد کاریابی داشته باشد باید از 
اداره کل کار و تعاون مجوز مربوطه را اخذ کند.
الکترونیک  اعتماد  نماد  اخذ  ضرورت 

برای فروشگاه های مجازی
محمد پور بیان کرد: در وهله دوم نیز اگرکسی  
می خواهد  فروشگاه اینترنتی راه بیندازد و خرید 
و فروش در فضای مجازی داشته باشد باید نماد 

اعتماد الکترونیک یا همان »ای نماد« را از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بگیرد.وی ادامه داد: کسب 
نشانه  که  دارد  این جهت ضرورت  این  از  نماد 
می دهد این فروشگاه اینترنتی یک فروشگاه با 
پشتوانه واقعی در فضای حقیقی است.رئیس پلیس 
فتای خراسان جنوبی با اشاره به ممنوعیت فروش 
دارو و مکمل های ورزشی در فضای اینترنت بیان 
کرد: همچنین افراد در بستر اینترنت تنها  می توانند 
کاالهایی را به فروش برسانند که خرید و فروش 
پور  نیست.محمد  ممنوع  حقیقی  فضای  در  آن 
در  که  کاالهایی  از  برخی  متأسفانه  داد:  ادامه 
فضای مجازی به فروش می رسد کاالی قاچاق 
هستند که پلیس فتا در صورت برخورد با چنین 
مواردی آن را به پلیس آگاهی ارجاع می دهد.وی 

با اشاره به برخی کالهبرداری ها در فضای اینترنت 
افزود: متأسفانه  سهل انگاری و عدم رعایت نکات 
اصولی موجب می شود که مشکالتی برای مردم 
در فضای مجازی رخ دهد.رئیس پلیس فتای در 
زمینه فعالیت های فرهنگی و آگاهی سازی  نسبت 
به فضای مجازی گفت: نسبت به سال گذشته 
تعداد جلسات آگاه سازی پلیس فتا  دو برابر افزایش 
داشته و تعداد نفرات آموزش دیده در 1۰ ماهه سال 
جاری ۹7 درصد افزایش داشته است.محمد پور با 
اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه های مرتبط با 
آگاه سازی  در زمینه فضای مجازی نیز 4۰ درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، یادآور 
شد: افزایش جرائم سایبری در خراسان جنوبی را 
باید در کنار افزایش کاربران اینترنتی تحلیل کرد.

شورای  جلسه  در  سربازی-فرماندارفردوس 
اینکه  به  اشاره  با  فردوس  شهرستان  اداری 
در  هنوز  شهرستان  در  زیادی  های  پروژه 
خزانه  اوراق  اخذ  یا  و  قرارداد  انعقاد  مرحله 
است  الزم  کرد:  تاکید  دارد  قرار  اسالمی 
زودتر  چه  هر  دولتی  دستگاههای  مدیران 
و  شروع  را  طرحها  اینگونه  اجرایی  عملیات 
نسبت به جذب اعتبارات دولتی در ماههای 
مهدی  کنند.  اقدام  مالی  سال  پایانی 
ای  منطقه  همایش  اینکه  بیان  با  ابراهیمی 
و  به فردوس در23  ناصر خسرو  هزاره سفر 
برگزاری  میهمان   25۰ حضور  با  اسفند   24
است  ای  بهانه  همایش  این  افزود:  میشود 
های  توانمندی  و  ها  ظرفیت   بتوانیم  تا 
گردشگری  زمینه  در  را  فردوس  شهرستان 

و جذب توریست معرفی کنیم 

تکریم ارباب رجوع
در اداره ها رعایت شود

وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی مبنی بر برخورد 
نامناسب برخی کارمندان اداره ها با مشتریان به 
فرمانداری می رسد که الزم است تکریم ارباب 
رجوع در تمام دستگاههای دولتی رعایت شود.  . 

اشتغالزایی از طریق استارت آپ
مدیر  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مشاور 
عامل شرکت مادر تخصصی گسترش صنعت 
علوم زیستی ) لیدکو( نیز با ارائه گزارشی از دو 
دهه فعالیت این شرکت استارت آپی گفت: هدف 
این شرکت شناسایی  طرحهای دانش بنیان و 
ایده های نوینی است که پس از بررسی جوانب 
اقتصادی طرحها، به آنها کمک می کنیم تا با 
به  نسبت  منطقه،  هر  های  ظرفیت  از  استفاده 

تاسیس شرکت و در نهایت اشتغالزایی اقدام کنند 
تاکید بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست 

فردوس  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  رئیس   
دو  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  نیزگفت: 

مقوله غیر قابل تفکیک از یکدیگر است که بی 
توجهی به هر کدام صدمات غیر قابل جبرانی 

بیان  با  بیکی  کند.سعید  می  وارد  کشور  به  را 
اینکه تخریب منابع طبیعی به صراحت قانون 

کرد:  تاکید  شود  می  محسوب  جرم  و  ممنوع 
برای هر گونه خدمات به  دستگاههای دولتی 
زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  حوزه  در  مردم 

الزم است مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

اختصاص 240 میلیون تومان 
برای گازرسانی به واحدهای تولیدی

رئیس اداره گاز شهرستان فردوس نیز با اشاره 
به اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد 24۰ 
میلیون تومان برای گازرسانی به واحدهای تولیدی 
شهرستان اختصاص یافته از مدیران دستگاههای 
اجرایی خواست برای جذب سریعتر این اعتبار، 
همکاریهای الزم را با اداره گاز انجام دهند.عباس 
پایانی  با توجه به روزهای  پاکدل تصریح کرد: 
سالجاری الزم است قبوض گاز اداره های دولتی 

تا پانزدهم اسفند پرداخت شود.

گشایش نمایشگاه فروش بهاره 
در طبس

نمایشگاه فروش بهاره در طبس برپا شد. رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت طبس گفت: در این نمایشگاه 
تولیدکنندگانی از 8 استان خراسان رضوی، جنوبی، 
کرمانشاه، شیراز، کرمان، اصفهان، گیالن و مازندران  
انواع تولیدات خود را شامل پوشاک، کیف، کفش، 
مواد غذایی و سوغات در 12۰ غرفه عرضه کرده اند.

آماده باش تیمهای امدادی 
شمال و شرق خراسان جنوبي

و  امدادی  های  تیم  هواشناسي  اخطاریه  بخاطر 
خراسان  شرق  و  شمال  های  شهرستان  عملیاتی 
جنوبی درحالت آماده باش کامل هستند. مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری گفت: به لحاظ پراکندگی 
بارندگی ها، در کل استان 4۰ تیم امدادی و عملیاتی 
باش  آماده  در  جمعه  وقت  اواخر  تا  امروز  ظهر  از 
هستند. وی گفت: شدت بارندگی های رگباری در 
شهرستانهای درمیان، زیرکوه، نهبندان، قاین، سرایان 

و فردوس پیش بینی شده است.

پلمپ یک انبار کاالی تاریخ مصرف 
گذشته در خراسان جنوبی

خراسان  وتجارت  معدن  سازمان صنعت،  بازرسان 
را  گذشته  مصرف  تاریخ  غذایی  مواد  انبار  جنوبی 
در بیرجند شناسایی و پلمپ کردند. رییس سازمان 
شناسایی  با  گفت:  استان  وتجارت  معدن  صنعت، 
انبار، کاالهای موجود توقیف و از سطح بازار  این 
جمع آوری شد.داوود شهرکی با بیان اینکه پرونده 
برای سیر مراحل قانونی به دستگاههای ذیصالح 
ارسال شد افزود: تمام عرضه کنندگان و فروشندگان 
کاالهای دارای تاریخ انقضاء مصرف موظفند تاریخ 

انقضاء کاالهای خود را کنترل  کنند.
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
ثاَلثٌَة یَفَرُح بِِهَنّ الِجسُم و یَربو: الّطیُب، ولِباُس اللَّیِِّن، وُشرُب الَعَسِل

سه چیز است که بدن با آن، شاداب و سرزنده می  شود: بوی خوش، لباس نرم و خوردن عسل.
)طّب النبّي صلی ا... علیه و آله : ص 6(

کسانی که احمدی نژاد را فرستاده امام 
زمان)عج( می دانستند، امروز متعجب هستند

نامه  درباره  ابطحی  محمدعلی  االسالم  حجت 
احمدی نژاد به رهبری گفت: من اصال این نامه را قابل 
تعجب ندیدم، چراکه احمدی نژادی که همیشه مطرح 
بود همین احمدی نژاد بود، لذا کسانی باید تعجب کنند 
که او را فرستاده امام زمان )عج( می دانستند و  تالش 
کردند در جامعه مطرح شود. شاید این سوال بیشتر از 
همیشه مطرح باشد که در سال ۸۴ آقای احمدی نژاد 
با چه استداللی به عنوان یک رجل سیاسی تایید شد؟ 
وی در ادامه عنوان کرد: عواقب انتخاب فردی که سابقه 
کار سیاسی و اجرایی کالن را ندارد و هویت و دیدگاه 
و پایگاه اندیشه اش مشخص نیست، تبعات سختی 
برای تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران به  وجود آورد.

 تنها راه اصالح طلبان برای جلوگیری
 از پوپولیسم  ائتالف با میانه روها است

صادق زیباکالم گفت: در شرایط فعلی ساختار سیاسی 
و اجتماعی کشور، برای اصالح طلبان گزینه دیگری 
به  جز ائتالف و همکاری با طیف معتدل کشور وجود 
ندارد؛ خواه این ائتالف در قالب همکاری با روحانی 
به  میانه رو  با اصولگرایان  باشد، خواه  میانه  و طیف 
رهبری ناطق نوری و علی الریجانی. وی اظهار کرد: 
جریان هاي  دیگر  با  اصالح طلبان  همکاري نکردن 
اعتدالي، باعث به حاشیه  رفتن آنها خواهد شد و الجرم راه 
را براي پیروزي یک پوپولیست دیگر هموار خواهد کرد. 
تنها گزینه موجود، شراکت اصالح طلبان و میانه روها 
براي جلوگیري از پوپولیسم در انتخابات مجلس و 

ریاست جمهوري آینده، ائتالف با میانه روهاست.

میرتاج الدینی: احمدی نژاد خودش را
 با حمله به رقبا مطرح می کند

میرتاجدالدینی گفت: احمدی نژاد یک روش ثابتی 
در  را  خودش  رقبا  به  حمله  و  تخریب  با  که  دارد 
جامعه مطرح می کند. متاسفانه اتهام زنی و کلی 
نیست  بنا  افزود:  وی  است.  شده  وی  شیوه  گویی 
در این کشور کسی رئیس جمهور مادام العمر شود. 
نیست.  راهش  این  دارد،  اصالح  قصد  کسی  اگر 
به  که  کند  نمی  کاری  صادق  انقالبی  نیروی 
انقالب ضربه بخورد و دشمن از اقدام او شاد شود. 

ذوالنور: کاسبان حصر، پوست موز 
جدیدی را زیر پای کروبی انداختند

اخیر  به سخنان  واکنش  در  ذوالنور  حجت االسالم 
رئیس فراکسیون امید برای رفع حصر اظهار کرد: 
تالش  کروبی،  آقای  حصر  رفع  خصوص  در  بنده 
کردم ایشان با توبه و جبران گذشته خود در مسیر 
بهانه شیطنت های مغرضین  نجات حرکت کند و 
از بین برود. وی گفت: اما کاسبان حصر و کسانی 
مانند حصر  بهانه هایی  وجود  در  را  که حیات خود 
می دانند، با کارشکنی خود، پوست موز جدیدی زیر 
پای آقای کروبی با انتشار نامه  اخیر وی انداختند.

ژنرال آمریکایی: ایران و روسیه به دنبال 
تضعیف رابطه واشنگتن- آنکارا هستند!

 رئیس واحد فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد: 
رابطه  در  شکاف  ایجاد  دنبال  به  روسیه  و  ایران 
واشنگتن- آنکارا هستند. به نقل از آناتولی، جوزف 
برای  دو  هر  ایران  و  روسیه  افزود:  ادامه  در  وتل 
آمریکا  تاثیر  و محدود کردن  تقویت دولت سوریه 
اظهار  وتل  می کنند.  تالش  افغانستان  و  عراق  در 
کرد: مسکو نقش آتش افزوز و آتش نشان را به طور 
همزمان ایفا کرده و با حمایت از بشار اسد و پیچیده 
کردن کار ستاد به اصطالح مبارزه با داعش، به تنش 
می زند. دامن  سوریه  در  دخیل  طرفین  همه  میان 

پورمحمدی: با برخورد چند نفر 
نمی توان با فساد مقابله کرد

یک عضو دولت یازدهم با تاکید بر ورود جدی تر 
با  گفت:  فساد،  با  برخورد  موضوع  به  مسئوالن 
کرد.  مقابله  فساد  با  نمی توان  نفر  چند  برخورد 
شویم.  موفق  تا  نمود  استفاده  دنیا  تجارب  از  باید 
با  برخورد  ضرورت  درباره  پورمحمدی  مصطفی 
رهبری،  معظم  مقام  تاکیدات  به  توجه  با  فساد 
معظم  مقام  تاکید  و  روشن  قانون  وقتی  افزود: 
رهبری وجود دارد، دیگر تکلیف مسئوالن مشخص 
و  کرده  عمل  جدی تر  باید  دست اندرکاران  است. 
رسانه ها نیز باید جدی تر شوند تا این مساله اساسی 
شود. حل  عمومی  مطالبه  و  خواست  عنوان  به 

کاندیداتوری احمدی نژاد یک ترفند بود 
که شورای نگهبان نتواند بقایی را 

رد صالحیت کند

به  احمدی نژاد  حامی  روحانی  شریف زاده،  بهمن 
دارد  سعی  احمدی نژاد  که  کرد  اذعان  نکته  این 
بگیرد.  برعهده  را  مردمی  اعتراضات   رهبری 
تا  آمده ام  من  که  گفت  نژاد  احمدی  افزود:  وی 
آمدم.  من  که  نگفت  شود،  پذیرفته  بقایی  آقای 
با  تعهدش  به  وی  افزود:  ادامه  در  شریف زاده 
رد  و  بماند  بقایی  تا  آمده  و  است  پایبند  رهبری 
نشود. یعنی نوعی ترفند بود که شورای نگهبان 
نتواند بقایی را رد صالحیت کند. احمدی نژاد این 
از  انتخابات  را مهندسی می داند. بحث مهندسی 
که  است  این  معنی اش  احمدی نژاد  آقای  نظر 
انتخابات به گونه ای طراحی شود که جای برخی 
انتخابات  حوزه  در  کشور  سیاسی  جریان های  از 

خالی بماند و اجازه ورود به آنها داده نشود.  

شورای نگهبان در تأیید صالحیت نامزدها سخت گیری ندارد

نامزدها  صالحیت  تأیید  تسهیل  ترقی  حمیدرضا 
بیگانه دانست  انتخابات را تسهیل زمینه نفوذ  در 
تأیید صالحیت  اظهار کرد: شورای نگهبان در  و 
عمل  قانون  طبق  و  ندارد  گیری  سخت  نامزدها 
و  کرده  تعیین  قانون  را  معیارها  تمام  کند.  می 
تشخیصش را نیز به عهده شورای نگهبان گذاشته است. حاال اگر قانون 

اشکال دارد یا شفاف نیست، باید اصالح شود.

عقالنیت در دولت روحانی افت شدیدی پیدا کرده است

یاسر هاشمی گفت: دو شاخص عقالنیت و امید که 
شعار اصلي دولت در ایام انتخابات بود، در این روزها 
افت شدیدی پیدا کرده است. من هیچگاه احساس 
نمي کردم امید به آینده بتواند در تصمیم گیري هاي 
کالن کشور موثر باشد اما امروز شاهد هستیم که 
امید، رکن اصلي جامعه است. امید همان موضوعي است که آیت ا... هاشمي 
همواره به آن تاکید داشتند و تالش مي کردند که آن را به جامعه تزریق کنند.

هیچ رفراندومی باالتر از راهپیمایی 22 بهمن وجود ندارد

آیت ا... احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی  با  بیان این که »هیچ رفراندومی باالتر  از 
راهپیمایی 22 بهمن در دنیا وجود ندارد«، گفت: حضور 
پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بزرگ ترین همه پرسی 
 و نشانه عشق مردم نسبت به نظام اسالمی  و والیت است. 
وی اضافه کرد: دشمن در فتنه ۸۸ درصدد براندازی و آشوب در کشور بود و مردم 

با هدایت مقام معظم رهبری و والیت فقیه این فتنه را خنثی کردند.

واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا 
با اشاره به اینکه احمدی نژاد دیگر 
آینده سیاسی ندارد، گفت: احمدی نژاد 
می توانست یک الگو باشد ولی امروز 

این رفتارها فکر نکنم. دیگر آن  با 
عالقه مندانی که در گذشته نسبت 
به او وجود داشت، وجود ندارد و این 
خودش بود که ریزش در نیروهای 
است:  معتقد  وی  زد.  رقم  را  خود 

در  نژاد  احمدی  با  برخورد  فرآیند 
آشتیانی  واعظ  است.  نهایی  مراحل 
گمانه مدارا با احمدی نژاد را رد کرد 
و می گوید: نظام در حال مدیریت 

مدبرانه قضیه است. به یک باره وارد 
یک موضوع خاص نمی شود و اجازه 
داده که مسائل فرآیند خودش را طی 
کند و به مرحله ای برسد که بتوان 
تصمیم  خردمندانه و اثرگذار گرفت.

گذشته  در  که  کسانی  گفت:  وی 
مند عالقه  نژاد  احمدی   به 

در  موضع گیری  با  امروز  بودند 
نظام،  مقام  عالی ترین  مقابل 
ندارند. او  به  ای  عالقه  دیگر 

احمدی نژاد احتماال  افراد اپوزیسیون 
خودش  سمت  به  را  زاویه دار  و 
که  کسانی  آن  ولی  می کند،  جذب 
و  خدمت  منادی  را  احمدی نژاد 
ساده زیستی می پنداشتند، امروز باور 
دارند  کسانی که اصال به چارچوب 
های والیت معتقد نیستند به احمدی 
من  اعتقاد  به  دهند.  می  خط  نژاد 
سکوت و مماشاتی وجود ندارد، چه 
 بسا در ارتباط با برخی افراد در گذشته 
همین رعایت ها انجام گرفت. بعد از 
نهایتا  پروسه ای  چنین  شدن  طی 
تصمیم گیری و با آنها برخورد شد. 

اینکه  به  پاسخ  در  ناصري  عبدا... 
جایگزین  اصالحات  پارلمان  آیا 
یا  بود  خواهد  مشورتي  شوراي 
مشورتی  شورای  اینکه  گفت:  خیر، 
ندهد  یا  دهد  ادامه  را  خودش  کار 
است. خاتمی  آقای  نظر  به  منوط 

وی در ادامه گفت: بعد از سال ۸۸ 
گه گاه بین اصالح طلبان و رهبران 
مالقات هایي  رهبری  و  جبهه  این 
بوده است. به هر حال درون جبهه  
هیچ مصوبه ای نداریم که بر مبناي 
آن اگر کسی خواست مالقاتی کند، 
آن مالقات انجام نشود یا منوط شود 
 به مصوبه جمعي جبهه اصالحات. 
به عبارت دیگر می توان گفت راه 
برای همه افراد اصالح طلب باز بوده 
رهبری  با  را  دیدارهایی  بروند  که 
داشته باشند و مسائلی را مطرح کنند. 

دیگری  سوال  به  پاسخ  در  وی 
از  با توجه به وجود این تمایل  که 
کنون  تا  چرا  طلبان  اصالح  سوي 
جلسه ای براي معین کردن رابط با 

رهبري به صورت تشکیالتی برگزار 
نشده است، گفت: جبهه اصالحات 
ممکن  زیرا  نرسیده،  جمع بندي  به 
است این ظرفیت در افراد مختلف 
وجود داشته باشد یا معرفي یک نفر 

افراد  به معني محروم کردن دیگر 
ها  مالقات  این   از  ظرفیت  داراي 
است  ممکن  باشد.  ها  گفت وگو  و 
در فراکسیون امید کسانی را داشته 

باشیم که این دیدارها را شکل دهند 
خاص  فرد  یک  معرفي  بناي  اما 
است  این  مهم  مساله  نداریم.  را 
یک  چارچوب  در  گفت وگوها  که 
جمع بندی تشکیالتی صورت بگیرد.

 واعظ آشتیانی: مراحل برخورد با احمدی نژاد در حال تکمیل شدن 
است، نظام با احمدی نژاد مدارا نمی کند

ناصری : ادامه کار شورای مشورتی منوط به نظر خاتمی است؛  
بنا نداریم فرد خاصي را به عنوان رابط اصالحات و رهبری معرفي کنیم
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واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 96/12/12  لغايت 96/12/17 به آدرس اداره راه و شهرسازي بشرويه يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك 
را حداكثر تا تاريخ 97/01/09 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يک قطعه زمين با كاربري تاسيسات زيربنايي در شهر بشرويه 

تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 
پاكت الف( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانک هاي استان و يا واريز وجه نقد )اصل فيش بانكي( به حساب شماره 

2173712100001  )سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي
پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضای متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي 
يا فيش واريزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط  5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضای مديران صاحب امضا نزد 
دفاتر اسناد رسمي. سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 
درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 3 - متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي 
معتبر متناسب با نوع كاربري زمين براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد 
واگذاري و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.4 - برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل 
راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهای زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان 
دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. 5 - كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، 
هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كاًل به عهده برنده مزايده مي باشد. 6- بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 روز دوشنبه 97/01/20 در محل اداره كل انجام خواهد شد. 7- كساني 

كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
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