
روزنامه صبح استان  دوشنبه 14  اسفند  1396   16  جمادی الثانی  1439    5  مارس  2018    سال بیستم    شماره  4021

حمایت فرماندار از مطالب توسعه محور آوای خراسان جنوبی/ صندوق ضمانت سرمایه گذاری از صنایع خراسان جنوبی حمایت ویژه کند/ سایت مناسبی برای مسافران نوروزی در ورودی بیرجند ایجاد شود    /صفحه ۷
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

ناصر ایمانی:
یأس جامعه نتیجه تزریق امیدواری کاذب است، قبل و 

پس از برجام امیدواری زیادی به جامعه پمپاژ شد  

روحانی: 
مخالفت ها با دولت از کمبود عقل است؛می خواهند 

اعتماد بین  مردم و دولت  کاهش یابد

باقری لنکرانی:
انتقاد ما از احمدی نژاد به خاطر 

شباهت رفتار او به فتنه گران است

علی محمد نمازی:
 مبادا احساسات باعث شود
جریان سیاسی را نقد نکنیم

عکس :  مالکی

سرمقاله

مطالبه گری سطح به سطح !

*  هرم پور

 هرچند معتقدم مسؤولین استان در هر سطح  و اندازه 
ای، موظف به ارائه گزارش کارشان به حضور مردم 
از آنکه تمایل به  گزارش  اما فعاًل بیشتر  هستند، 
جهاد  سازمان  مدیرکل  و  محترم  شهردار  سفر 
کشاورزی وبرخی از مسؤولین استانداری به کشور 
»تاتارستان« و آنچه در آنجا گذشته و بعدها بر استان 
خواهد گذشت داشته باشم، مایل به خواندن گزارش 
مسؤوالن اقتصادی استان... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مساحت کل بافت فرسوده مصوب 
معادل  نهبندان  و  بشرویه  فردوس،  سرایان،  قاین،  بیرجند،  در شهرهای  استان 
۴۹۱ هکتار است.مهدی جعفری  اظهار کرد: مساحت بافت فرسوده شهرستان 
بیرجند،۲۳۰ هکتار و روستاهای ادغام شده استان ۲۱۹.۴۰ هکتار است.به گزارش 
ایسنا-وی افزود: مساحت محدوده تاریخی استان، ۳۴.75 و اراضی ناهمگون شهری 
۱5۳.۲ هکتار و مجموع مساحت محالت هدف شناسایی شده در استان ۱۲7۱.6 

است.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی تصریح کرد:   ... مشروح در صفحه 7

چالش های احیاء
بافت فرسوده استان

 جشن نیکوکاری با شعار 
جوانه لبخند بکاریم 

صفحه ۴

مدیرکل راه و شهرسازی تشریح کرد : 

تولید گل و گیاه تخصصی در شهرداری بیرجند / صفحه ۷

» حفاری های غیر مجاز، اشغال بستر و حریم رودخانه ها،تخلف محسوب می شود«

آگهی فراخوان مناقصه عمومی-نوبت دوم
نجات آب 
کشاورزی

در گرو آگاهی
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای 

با مشخصات ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند- خیابان پاسداران- پاسداران 30    تلفن:  32۴۴5590-۴

 مشخصات پروژه: 1- موضوع مناقصه: عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه های شهرستان درمیان )شهر طبس مسینا( 2- خالصه فعالیت: اجرای  دیوار سنگی،
به ارتفاع 2 متر و طول 800  متر در رودخانه و سایر اجزا و ابنیه فنی و کلیه سازه های مربوطه - منابع تامین مالی: مطالعه و اجرای ساماندهی رودخانه های استان به 

شماره 001ج1307005)اسناد خزانه اسالمی یا اوراق مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط - کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
مبلغ برآورد اولیه: حدود 8.013 میلیون ریال )بر اساس فهرست بها پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396(

شرایط متقاضی: صالحیت های الزم: آب یا ابنیه با پایه و ظرفیت مجاز    مدت پیش بینی انجام خدمات: 6  ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۴01.000.000 )چهارصد و یک میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع 
شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی زمان و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران متقاضی از تاریخ 1396/12/1۴ تا 1396/12/18 جهت دریافت اسناد 
مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/12/28 
خواهد بود. تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/12/28 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
خواهد بود. مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف: فیش واریزی به مبلغ 2.180.000 )دو میلیون و یکصد هشتاد هزار( ریال )شامل 2.000.000 ریال بابت هزینه 
اسناد و 180.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب سیبا شماره  2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای 

خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.  ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
شماره شناسه:  149449                                                                                                                             روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: دفتر حضرت آیت ا... رضائی )امام جمعه سابق( و نماینده مراجع معظم تقلید 
در خیابان جمهوری اسالمی 10، پالک 9، حوزه علمیه شهید فاضل آماده انجام خدمات ذیل می باشد:

1-پاسخ به مسایل اعتقادی، فرهنگی و معنوی 2- نمایندگی وصول وجوهات مراجع عظام تقلید 3- مشاوره خانواده، ازدواج، تربیت کودک و... 
۴- پاسخ به سواالت شرعی 5- انجام استخاره و سایر مسایل مربوط به حوزه دین.

تلفن: 32230256 - 32227977 - 32227757

وین چشم به راه تو، به در، دوخته تر شد سالی به سر آمد، دل ما سوخته تر شد 
     گفتند که ایام برد سوز غمت را                     هر روز که آمد، دلم افروخته تر شد

به مناسبت نهمین سالگرد درگذشت فرزند عزیزمان شادروان محمـد وداد 
با ذکر صلواتی یاد و خاطرش را گرامی می داریم.

خانواده وداد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و مادری عزیز 

شادروان حاجیه فاطمه سلطان شایگان 
»همسر آقای حاج غالمحسین غالمیان مقدم« 

جلسه یادبودی امروز دوشنبه 96/12/14 از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل 
مسجد جدید التاسیس آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 

ارجمند موجب شادی روح آن عزیز از دست رفته و امتنان بازماندگان می باشد.
خانواده های: غالمیان مقدم ، شایگان

فراموش شدنی نیستند آنان که با خط مهر بر قلب مان حک شده اند 
برخود الزم دانستیم از الطاف کلیه سروران گرامی، اقوام و خویشان و همسایگان، مدیریت و  
کارکنان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مدیریت و کارکنان امور مالی دانشگاه و 
شهرستان های تابعه، مدیریت و کارکنان دانشکده دندانپزشکی- مدیریت و کارکنان بیمارستان 
ولی عصر )عج(، مدیریت و کارکنان اورژانس 115 بیرجند و سربیشه، دبیران و دانش آموزان و 
انجمن اولیا و مربیان دبیرستان امیرکبیر، مدیران مدارس و فرهنگیان شهرستان بیرجند ، مدیرکل 
و کارکنان اداره آموزش و پرورش استان و شهرستان های بیرجند و سربیشه، مدیریت و کارکنان 
شعب بانک تجارت زاهدان و بیرجند و سربیشه، کارکنان اداره مخابرات بیرجند و سربیشه که 

در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

روانشاد حاجیه کنیز بیگمی 
ما را همراهی نموده، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم و از اینکه امکان تشکر حضوری از یکایک 

عزیزان میسر نیست، پوزش طلبیده و از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز 
سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده شربت دار

تشکر و اعتذار

رژیم های غذایی سخت چرا؟
لیپوساکشن کارآمدترین روش کاهش وزن 

و از بین بردن چربی های اضافه بدن
ارائه کلیه خدمات جامع زیبایی با کادری مجرب

*لیپوساکشن )حذف چربی های اضافه بدن با امواج اولتراسونیک 
بدون خون ریزی و برش پوست( *تزریق چربی و بوتاکس

*رینوپالستی * بلفاروپالستی و ترمیم افتادگی پلک
*برداشتن خال و حذف توده های بدن 
*آبدومینوپالستی *مامو پالستی و ...

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
)میالد 3 بیرجند(

جهت اطالعات بیشتر 
با شماره 31211326 
تماس حاصل فرمایید

قابل توجه ادارات 
منزل ویالیی، 2 طبقه، 3 نبش

بین میدان قدس و معلم
ره09369346613

جا
و ا

ن 
ره

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته 
ثبت نام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته 

 www.azmoon.org از طریق وب سایت
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از عناوین رشته ها 

 www.iaubir.ac.ir به وب سایت دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

و یا به اداره ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 31310
تا پایان ساعت 24 روز چهارشنبه 16 اسفند ماه تمدید شد 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

رویای تان را آزاد انتخاب کنید

فرواگشه ـعارف
تخفيف فروش  انواع سررسيد ١٣٩٧ 

آدرس: ميدان دوم سجادشهر
٣242٩4٩4-٣242٩02٩

از طـرح ١٣١٣
سفره بنفش بيرجندیها در تهران 

چه می دانيد؟ 
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آغاز ثبت نام مجدد کنکور

 ثبت نام مجدد کنکور ۹۷ از ۱۳ اسفند ماه آغاز شد. دکتر حسین توکلی گفت:  اطالعات ثبت نامی داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند، از یکشنبه ۱۳ اسفندماه تا چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۶ 
بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.org قرار می گیرد . تمام متقاضیان ضرورت دارد نسبت به مشاهده و کنترل اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند. وی یادآور شد: به 

منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون سراسری نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که از  یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶ تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ بتوانند در آزمون ثبت نام کنند.

مطالبه گری سطح به سطح !

*هرم پور

 ...)ادامه سر مقاله از صفحه اول(مایل به خواندن 
ی  حوزه  در  استان  اقتصادی  مسؤولین  گزارش 
عملکردیشان هستم؛  گزارشی که به دور از هیاهو 
و رقم سازی، واقعیت های استان را در حوزه های 
مختلف بگوید و بنویسد، گزارشی که اگر مدیران 
این حوزه جرأت به انتشارش داشته باشند، با کنار 
گذاشتن بخشی از واقعیت های موجود در کشور 
با در  اما خواندنی و قطعاً  تنگناها و مشکالت،  و 
نظر گرفتن ادعاهای اولیه و سطح انتظارات مردمی 
و کارهای انجام شده، انتقاد برانگیز خواهد بود. با 
این مقدمه می خواهم تنها به عنوان یک شهروند، 
از موضع شرافتمندانه ی دو مقام مردمی در استان، 
یعنی حجت االسالم والمسلمین سیدعلیرضا عبادی 
و  بیرجند  امام جمعه  و  فقیه  ولی  نماینده محترم 
امام جمعه موقت بیرجند  حجت االسالم مختاری 
در مطالبه گری صریح و شفاف از مدیران اقتصادی 
استان قدردانی نمایم، انتقادهایی که اولی در جلسه 
فرهنگ  شورای  ریزی  برنامه  کارگروههای  رؤسای 
عمومی استان در صبح شنبه و دومی در خطبه 
های نماز جمعه گذشته مطرح شد.  ما به عنوان 
یک رسانه ی مردمی، سال ۹۶ را با شعار مطالبه 
گری رسانه ای آغاز کردیم. خیلی ها ادعای مطالبه 
گری کردند، اما فقط ادعا بود و در زمین منتقداِن 
مطالبات مردم بازی کردند. خیلی ها به عمد یا به 
سهو، مطالبات را نشناختند و یا به صورت سفارشی، 
اولویت های مطالبه در استان را جابجا کردند و مردم، 
مسؤولین و رسانه ها را در محاسباتشان به اشتباه 
و  و تسخیف  تمسخر  به  ها هم  انداختند. خیلی 
تحقیِر این روحیه در مردم پرداختند و پشت صحنه 
برای نابودی آن تالش هایی کردند اما واقعیت این 
بود که مطالبه ها به حق بود و گاهی آنهایی را که 
می باید هدف می گرفت، سخت مشوش می کرد و 
البته و متأسفانه در شرایطی کاماًل قابل پیش بینی، 
تنها مدیران معدودی این مطالبات را پاسخ گفتند و 
یا برای آنها احترام قائل شدند. پیروزی بزرگ رسانه 
ای برای ما ایجاد تراز مطالبه ی سطح به سطح در 
مدیران بود، امری که تا سالها قبل بیشتر به معجزه 
می مانست تا اینکه به واقعیتی مردمی تبدیل شود. 
اما امروز در کنف حمایت جریان مطالبه گری مردمی 
– رسانه ای،  نماینده محترم ولی فقیه در استان یا 
خطیب جمعه موقت بیرجند ، صریح و شفاف، ضمن 
انتقاد از آمارها و اقدمات در حوزه های مهم مطالبه 
ی مردم، یعنی حوزه های اقتصادی، از مدیران پاسخ 
می خواهند! چنین رویکردی ما را بیشتر از قبل به 
مواضع صادقانه و کارشناسانه مان نسبت به مسائل 
استان امیدوار و استوار می کند، لذا این حق را به خود 
می دهیم که با فریاد بلندتری، حق مردم را بخواهیم 
و با هوار و هیمنه ی  بیشتری بر سرمدیران غفلت 
زده و سست، مطالبه کنیم و البته باصدای بلندتری 
و  این  از  بیشتر  استان  که مشکالت  کنیم  تأکید 
با شرایطی  اینهاست.  از  تر  مردم، وسیع  مطالبات 
انتظار این بود که چنین  از استان سراغ داریم  که 
مطالبات شفافی از جانب مردم، زودتر از این فریاد 
شود، اما این ورود مؤثر را از هم اینک، فال نیکی 
می دانیم که باید قدردانش بود و حمایتش کرد و 
از آن به این سادگی ها نگذشت. مطالبه گری سطح 
به سطح، آنهم در تراز مدیران و در رخنه ی نورانِی 
مطالبات مدیران از همدیگر، امری بدیع و رویدادی 
مهم برای استان است که خدا را چه دیده اید، شاید 
نسخه نجاتی هم برای این استاِن فاجعه زده باشد.   
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
فرمایید(     ارسال  به شماره 0۹۳04۹4۳8۳۱  را  روزنامه 

مردم ۸۰۰ میلیارد تومان سکه خریدند

تازه ترین آماری که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی 
اعالم کرد نشان داد که در جریان پیش فروش سکه، 
تاکنون حدود ۶00 هزار قطعه فروخته شده است، این 
تعداد رقمی حدود 800 میلیارد تومان را در بر می گیرد.

رشد 15 درصدی
 معافیت مالیات حقوق بگیران

براساس مصوبه مجلس، سقف معافیت مالیاتی از ۲ 
میلیون تومان در ماه به ۲ میلیون و ۳00 هزار تومان 
جریان  در  مجلس  مالیاتی  مصوبه  یافت.  افزایش 
بررسی الیحه بودجه ۹۷ کل کشور یکی از مهمترین 
و  بگیران  حقوق  برای  جامعه  در  موجود  مباحث 
معافیت  موضوع  اساس  این  بر  است.  کارمندان 
مالیاتی حقوق کارکنان که پیش تر در الیحه از سوی 
دولت ۲ میلیون تومان پیشنهاد شده بود در مجلس 
تا ۲ میلیون و ۳00 هزار تومان از مالیات معاف شد 
که رشد ۱5 درصدی نسبت به الیحه بودجه ۹۷ دارد.

 زور درآمد مالیات به هزینه ها نرسید 
آمارها در ۱0 ماه امسال نشان می دهد، درآمدهای 
غیرنفتی در بودجه با کاهش 4 درصدی روبه رو بوده 
و نسبت درآمد مالیات به هزینه ها کاهش یافت. در 
۱0 ماهه امسال نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل 
منابع عمومی بودجه ۶8 درصد بوده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۱۳۹5 بالغ بر 4 درصد کاهش 
یافته است، این در حالی است که در همین مدت به 
دلیل رشد 4۹ درصدی وصولی منابع نفتی، سهم این 
بخش از کل منابع عمومی بودجه در مقایسه با مدت 

مشابه سال ۹4 حدود 4 درصد افزایش داشته است.

چغاله بادام کیلویی 2۰۰ هزار تومان!

 با نزدیک شدن به فصل بهار فروش نوبرانه های 
پیدا می کند  رونق  این فصل  پرطرفدار مخصوص 
نرسیدیم،  ماه  اسفند  نیمه  به  هنوز  که  طوری   به 
میوه هایی چون گوجه سبز و چغاله بادام در بازار به 
چشم می خورد. گزارش ها حاکی از آن است که چغاله 
قیمت  به  حداقل  دستفروش ها  چرخ  بروی  بادام ها 
سیری ۱5 هزارتومان فروخته می شود و این درحالی 
است که بسته های ۱00 گرمی ۲0 هزار تومان و ۲00 
گرمی 40 هزار تومان قیمت دارد.الزم به ذکر است که 
برای خرید یک کیلو گرم چغاله بادام باید در حدود 
۲00 هزار تومان هزینه کرد. در کنار چغاله بادام ها، 
گوجه سبز نوبرانه هم به چشم می خورد که هر کیلو 
۲۷0 هزار تومان قیمت دارد و برای خرید یک سیر 

گوجه سبز حدود ۲0 هزار تومان باید پرداخت کرد.

افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت سکه

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز گذشته  
در حالی ۳0 هزار تومان افزایش یافت که نرخ دالر و 
یورو با افت همراه بود.  هر قطعه سکه بهار آزادی 
و ۷00  هزار  با ۳0  گذشته  روز  )امامی(  جدید  طرح 
تومان افزایش نسبت به دو روز گذشته یک میلیون 
و 58۷ هزار تومان فروخته شد. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با ۳0 هزار تومان رشد قیمت یک 
میلیون و 55۲ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم 
سکه بهار آزادی با ۱۶ هزار تومان افزایش قیمت 
نسبت به دو روز گذشته ۷8۲ هزار تومان به فروش 
رسید و ربع سکه 4۹۷ هزار تومان قیمت خورد که 
نسبت به دو روز گذشته ۱۱ هزار تومان رشد داشت.

همسان سازی حقوق بازنشستگان
 در سال۹۷

همسان  از  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
در  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق  سازی 
سال ۹۷ خبر داد. رسول خضری در مورد همسان 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق  سازی 
تامین  بازنشستگان  گفت: در حال حاضر حقوق 
اجتماعی نسبت به دیگر بازنشستگان کمتر است 
سال  بودجه  الیحه  در  مجلس  دلیل  همین  به 
نظر  در  سازی  همسان  برای  ویژه  اعتباری  آینده 
گرفته شده است. وی به اعتبار ۲ هزار میلیاردی 
اشاره کرد و گفت: این اعتبار برای سال ۹۷ است 
و در صورت محقق شدن این بودجه برای سال 

۹8 نیز اعتباری در نظر خواهیم گرفت.

سرمقاله

 ادامه روند مثبت اقتصاد در سال ۹۷

رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی در مجمع این 
بانک، اقدامات این نهاد سیاست گذار در حوزه پولی و 
مالی را تشریح کرد و گفت: روند مثبت ایجاد شده تا 
پایان امسال و سال آینده استمرار می یابد. ولی ا...

سیف  اظهار کرد : سال ۱۳۹5 به عنوان یک سال 
شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است. تحقق 
از ربع قرن و دستیابی  وعده تورم تک رقمی پس 
به رشد اقتصادی دو رقمی به عنوان باالترین رشد 
اقتصادی جهان به رغم بروز شوک های ارزی و تاثیرات 
محدودکننده آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده 
نفت، نمونه های بارزی از این توفیقات بوده که در سایه 
پی گیری و اتخاذ سیاست های منضبطانه پولی و مالی 

از سوی دولت و بانک مرکزی حاصل شدند.

سند2۰۳۰درمدارساجرانمیشود

وزیر آموزش وپرورش گفت: بعد از فرمایشات رهبر معظم انقالب سند ۲0۳0 کامل 
ملغی شد و به گروهی ماموریت دادم اگر مواردی از اجرای سند وجود داشته باشد 
پیگیری شود؛ البته این موارد خارج از مدارس است که افرادی بدون در نظر گرفتن 
مالحظات کشور قصد آموزش دارند. وی با اشاره به اینکه در آموزش عمومی کار 
اصلی پرورش است به این معنا که مسیر زندگی صحیح را دانش آموزان بیاموزند، 
افزود: سبک زندگی ایرانی و اسالمی، کنترل خشم، حفاظت از محیط زیست و 
ده ها هدف دیگر را باید دانش آموزان تمرین کنند اما هم اکنون تعادل آموزش و 
پرورش به هم خورده و سطح مفاهیم شناختی در مدارس افزایش یافته است به 
گونه ای که سهمی برای آموزش مهارت های اجتماعی نداریم. بطحایی با اشاره 

به کنکور نیز بیان کرد: در این باره تا پایان اسفند ماه تصمیم گیری  می شود.

قیمتخودروکاهشمییابد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه حباب ایجاد شده در بازار به سه دلیل باالرفتن 
نرخ ارز، تعرفه ها و محدودیت های مقطعی در انجام ثبت سفارش است، گفت: 
قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. محسن صالحی نیا با اشاره به اینکه تغییر 
تعرفه واردات، براساس نظر و خرد جمعی در ارکان مرتبط بوده است، گفت: این 
تصمیم با توجه به شرایط و محدودیت های کالن کشور گرفته شده است. 
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی به منظور کنترل تقاضا و مصرف ارز، تغییر 
تعرفه  ها در دستور کار گرفته زیرا بر اساس اهدافی که وجود دارد، بایستی 
مدیریت شود. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
تا تصویب قانون جدید چاره ای جز بستن سامانه ثبت سفارش وجود نداشت، 

خاطر نشان کرد: قیمت ها به سطح معمولی خود بازمی گردد.

طرحجدیدپولایرانیبرایخارجیها

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری از صدور نخستین کارت  ارزی خروج از ایران برای معاون اول 
رئیس جمهور خبر داد و به تشریح طرحی مشترک با بانک مرکزی برای 
اهدای کارت ریالی به گردشگران خارجی در قبال ارزهای آنان پرداخت. 
علی اصغر مونسان  در ضمن توضیح مشکل عدم فعال بودن کارت های 
ارزی بین المللی در کشور اظهار داشت: در حال تالش هستیم تا یک 
فرمولی ایجاد کنیم تا وقتی گردشگر خارجی وارد فرودگاه امام در ایران 
می شود ما ارز آنها را تحویل بگیریم و به آنها کارت ریالی بدهیم و 
توریست بتواند هزینه  و خریدهای خود را انجام دهد و در بازگشت و در 

زمان خروج از ایران، مابقی ارز به گردشگر خارجی برگردانده شود.

پیش بینی افزایش 15درصدی دستمزد کارگران
کارگران  دستمزد  کرد  پیش بینی  کارگری  فعال  یک 
مزد  تعیین   : گفت  وی  شود.  تعیین  تورم  نرخ  از  بیشتر 
واقعی باید حاصل چانه زنی و گفت وگو میان کارگران و 
بر آن نظارت کند. حمید  تنها  باشد و دولت  کارفرمایان 
حاج اسماعیلی اظهار کرد: اگر بتوانیم سیاست واحدی را 
برای افزایش مزد کارگران در نظر بگیریم، قابلیت اجرایی 

حقوق  افزایش  درصد  کرد،  پیش بینی  وی  دارد.  بهتری 
کارگران مثل سال های گذشته بیش از نرخ تورم اعالم 
شود و گفت: در حال حاضر نرخ تورم 8.5 درصد است و 
را  درصد   ۱0 کارمندان  حقوق  افزایش  برای  دولت  چون 
کارگران هم ۱0  برای  را  تورم  پایه  است،  گرفته  نظر  در 
درصد در نظر می گیرد ولی پیش بینی من این است که 

مزد کمتر از ۱5 درصد لحاظ نشود و حداقل پنج درصد 
بیشتر نسبت به این تورم، مزد را برای کارگران در نظر 
گیرد. به اعتقاد این کارشناس بازار کار، افزایش درصد مزد 
کارگران برای سال آینده هرقدر بیشتر شود، نشان می دهد 
که دولت توجه خود را به سمت سبد معیشت کارگران و 

افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران معطوف کرده است.

آزمون استخدامی وزارت نفت لغو شد
آزمون استخدامی وزارت نفت، تا زمان انجام هماهنگی های 
روابط  کل  اداره  شد.  لغو  جدید،  آزمون  برگزاری  برای  الزم 
عمومی وزارت نفت اعالم کرد: پیرو فراخوان آزمون استخدامی 
استخدامی  مجوز  محل  از  نفت  وزارت  تابعه  شرکت های 
سازمان اداری و استخدامی کشور، با توجه به دستور موقت 

صادره  ازسوی دیوان محترم عدالت اداری، ادامه فرآیند برگزاری 
لغو دستور موقت  با  اداری  آزمون متوقف شد.دیوان عدالت 
صادره موافقت و بر برگزاری آزمون جدید استخدامی حکم 
کرده است، بنابراین با عرض پوزش از همه ثبت نام کنندگان 
در آزمون، باتوجه به ابالغ قضایی، لغو آزمون اعالم و مبالغ 

پرداختی متقاضیان به ایشان بازپرداخت خواهد شد. تقاضا می 
شود ثبت نام کنندگان برای کسب اطالع از نحوه دریافت 
رسانی اطالع  پایگاه  به  تاریخ ۹۶/۱۲/۲۲  از  نام  ثبت   وجوه 
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جدید، پس از انجام هماهنگی های الزم، اطالع رسانی خواهد 

شد. یادآور می شود اگر کسانی نسبت به اعالم شماره حساب 
اقدام نکنند،  نام  برای پس گرفتن وجه پرداختی برای ثبت 
این موضوع به منزله تقاضای ایشان برای ثبت نام در آزمون 
استخدامی جدید تلقی شده و به هنگام اعالن برگزاری آزمون 

جدید، این عده نیازی به ثبت نام دوباره نخواهند داشت.

انتصاب افراد باالی 55 سال در سطح مدیریت پایه ممنوع شد

عیدی مستمری بگیران از 15 اسفند به حساب ها واریز می شود
تا   ۱5 از  اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان  عیدی 
۲۲ اسفند ماه براساس حروف الفبا پرداخت می شود که 
مجموع اعتبار اختصاص یافته برای این امر ۲۱00 میلیارد 
طبق  کرد:  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان  است.  تومان 
برنامه ریزی انجام شده، مستمری بگیرانی که نام خانوادگی 
آنان با حروف غ ، ذ ، ن، م آغاز می شود،  عیدی خود را در 
روز ۱5 اسفند ماه دریافت می کنند. مستمری بگیرانی که 
 نام خانوادگی شان با حروف ک، د، ش، ع آغاز می شود

 نیز در ۱۶ اسفند عیدی را دریافت می کنند. همچنین 
بازنشستگانی که نام خانوادگی آنها با حروف گ، ل، و، 
دریافت  عیدی  اسفند   ۱۷ روز  در  شود،  می  آغاز  ی   ،  ه 
عیدی  ماه  اسفند   ۱۷ روز  در  این  بر  عالوه  کنند.  می 
مستمری بگیرانی که از بانکی غیر از بانک رفاه کارگران 
 مستمری دریافت می کنند،  به حساب آنها واریز می شود.
نام  که  بازنشستگانی  عیدی  ماه  اسفند   ۱۹ روز  در 
خانوادگی آنان با حروف ط، خ، س، ظ، ر، ق آغاز می شود، 

نام  بازنشستگانی که  از  آن دسته  و  پرداخت خواهد شد 
 خانوادگی آنها با حروف ح، ف ، ض، ز، ژ، ص، ج ، چ شروع 
می شود ؛  مستمری خود را در تاریخ ۲0 اسفند دریافت 
می کنند و باالخره  بازنشستگان مستمری بگیرانی که 
الف   ، ب   ، ث   ، ت   ، پ  حروف  با  آنها  خانوادگی  نام 
نام  که  افرادی  و  اسفند  تاریخ ۲۱  در  نیز،  آغاز می شود 
 ۲۲ تاریخ  در  شود  می  شروع  آ  حرف  با  شان  خانوادگی 

اسفند ماه مبلغ عیدی خود را دریافت می کنند.

شورای عالی اداری با الحاق چند تبصره به دستورالعمل 
اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، ضمن 
به  مدیریتی،  سطوح  به  جوانان  و  زنان  تصدی  تسهیل 
کارگیری نیروهای جدید با ۲5 سال سابقه یا 55 سال را 
در سطح مدیریت پایه ممنوع کرد. در تبصره الحاقی به 
 ماده ۲ این دستور العمل آمده است: به منظور بهره گیری
تصدی  برای  کشور  توانمند  جوانان  و  زنان  ظرفیت  از 
پست های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی 

خدمت  تجربه  )از  ای  حرفه  مدیریت  سطوح  از  یک  هر 
دولتی( در مورد زنان و کارمندان کمتر از ۱5 سال سابقه 
به دو سوم  باشد،  احراز شده  در مواردی که سایر شرایط 
مدت زمان پیش بینی شده در جدول تصویب نامه توسط 
شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تقلیل می یابد.در 
جدول یاد شده حداقل تجربه خدمت دولتی برای مدیریت 
عملیاتی ۳ سال، مدیریت پایه 4 سال، مدیریت میانی ۶ 
سال و مدیریت ارشد ۱0 سال قید شده است.همچنین در 

تبصره ۷ نیز آمده است: زنان و جوانان شاغل در دستگاه 
و  علمی  اقدامات  ارائه  با  توانند  می  کشور  اجرایی  های 
یا در رابطه  پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی 
با حوزه های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات 
ویژه ای برای تصدی پست های مدیریتی برخوردار شوند. 
آئین نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر 
طی مدت سه ماه پس از ابالغ این مصوبه، توسط سازمان 
اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه 

مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید. بر اساس تصمیم 
به ماده 5  الحاقی  اداری و در تبصره های  شورای عالی 
نیز آمده است: برای بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان 
توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی دستگاه 
های اجرایی مکلفند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه 
ای به نحوی برنامه ریزی کنند که تا پایان برنامه ششم 
وضع  به  نسبت  مدیران  خدمت  سابقه  متوسط  توسعه 

موجود هشت سال کاهش یابد.

عودت هزینه های ثبت نام ناقص کارت ملی هوشمند تا 2۰ اسفند
سامانه  در  اینکه  مورد  در  ثبت احوال  سازمان  سخنگوی 
حساب  از  هزینه ای  هوشمند  کارت ملی  ثبت نام  جدید 
فرآیند  ولی  شود  می  کسر  کنندگان  نام  ثبت  بانکی 
نوبت دهی به صورت کامل صورت نمی گیرد، اعالم کرد 
این مبالغ  : این موضوع به زودی برطرف خواهد شد و 
کسر شده در صورت عدم ثبت نوبت دهی به زودی به 
ابوترابی با  ا...  حساب آنان بازگردانده خواهد شد. سیف 
ملی   کارت  ثبت نام  سامانه  پورتال جدید  در  اینکه  بیان 
هوشمند ابتدا نوبت دهی انجام و سپس هزینه ای دریافت 

پورتال در  تغییر  به دلیل  می شود، گفـت: کسانی که 
هفته های گذشته ثبت نام کرده اند و مبالغی از حسابشان 
کسر شد، اما نوبت دهی به منظور ثبت نام انجام نشد، به 
زودی این مبالغ کسر شده به حسابی که از آن پول واریز 
»سامانه  با  داد:  ادامه  وی  شد.  خواهد  بازگردانده  شده  
و  است  شده  انجام  هماهنگی هایی  ملی  بانک  سداد« 
تعداد  تا  هستیم  هدف  جامعه  کردن  مشخص  حال  در 
شدند  مواجه  مشکل  این  با  کشور  کل  در  که  افرادی 
سامانه  اختیار   در  آمارها  این  سپس  شوند.  مشخص 

سداد گذاشته خواهد شد و مبالغ دریافتی نیز به حساب 
واریزکننده بر خواهد گشت. یعنی مردم نگران هزینه های 
نباشند. سخنگوی سازمان  از حساب هایشان  کسر شده 
 ۲0 تا  حداکثر  مشکل  این  اینکه  بیان  با  ثبت احوال 
اسفندماه برطرف خواهد شد، اظهار کرد:اگر بعد از زمان 
مشخص شده هنوز برخی از ثبت نام کنندگان این مبالغ 
ثبت احوال  سازمان  با  می توانند  بازنگشت  حسابشان  به 
تماس بگیرند و این مشکلشان را با خدمات شهروندی 

سازمان ثبت احوال مطرح کنند.

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

پیرو آگهی های نوبتی سه ماهه سوم سال 96 مندرج در روزنامه شماره 3986- 96/11/1 آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 
14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های زیر: بخش 6 سربیشه: 1- ششدانگ یک قطعه بندسار و دیمه زار به مساحت 3445 
متر مربع پالک 482- اصلی بخش 6 سربیشه واقع در مستثنیات اراضی مرتعی، مرتع چاه مار و متداخله ها کیلومتر 8 جاده 

سربیشه - بیرجند روبروی مجتمع رفاهی امام رضا )علیه السالم( مورد تقاضای آقای محمد  بلوچی فرزند محمد حسین 2- ششدانگ یک قطعه 
بند سار و دیمه زار به مساحت 7594 متر مربع پالک 483- اصلی بخش 6 سربیشه واقع در مستثنیات اراضی مرتعی ، مرتع چاه مار و متداخله 
ها کیلومتر 8 جاده سربیشه - بیرجند روبروی مجتمع رفاهی امام رضا )ع( مورد تقاضای آقای  محمد بلوچی فرزند محمد حسین در روز دوشنبه 
1397/01/27 ساعت 8 صبح مندرج در این آگهی انجام می گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره 
های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد  و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به اقدامی مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت 

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. تاریخ انتشار:1396/12/14 
 محمد حسین مصلحی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سربیشه 

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل مسکونی پالک 296 فرعی از 1554- 
اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای محمدرضا مرادی در روز دوشنبه مورخ 1397/01/16 
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و 

حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به 
هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز 
صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.    تاریخ انتشار:1396/12/14
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

با خرید پوشاک از بــارکــد
در میهمانی و جمع دوستان خود خاص باشید 

تنوع کار، کیفیت و شیک پوشی را با ما دنبال نمایید.

پوشاکبارکد-ابتدایخیابانفردوسی

بدینوسیله به اطالع متقاضیان کار می رساند: مرکز توانبخشی، آموزشی روزانه 
فنی  عنوان مسئول  به  کادر خود  تکمیل  منظور  به  سالمندان شفیق طبس 
مرکز مزبور، نیاز به یک نفر خانم با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با 
توانبخشی، روانشناسی، مشاوره، مددکاری اجتماعی و پرستاری از دانشگاه های مورد تایید 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معدل حداقل 
15 در دو مقطع تحصیلی متوالی دارد.  سابقه کار مرتبط با سالمندان حداقل به مدت دو سال 

متقاضیان می توانند در ساعات اداری به اداره بهزیستی شهرستان طبس واقع در میدان امام 
رضا )ع( مراجعه و یا با شماره 05632823426 امور توانبخشی تماس حاصل نمایند.

روابطعمومیادارهبهزیستیشهرستانطبس

اطالعیـهجذبنیــرو



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 14 اسفند 1396* شماره 4021

قیمت بلیت های نوروزی ناوگان عمومی، بدون تغییر
صدا و سيما-قيمت بليت های ناوگان حمل و نقل برون شهری در نوروز افزایش نمی یابد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: پيش فروش بليت هاي 
قيمت بليت های نوروزی ناوگان عمومی، بدون تغييرنوروزي بصورت اینترنتي وحضوری در دفاتر شرکت های حمل و نقل مسافر استان آغاز شده است و قيمت بليت ها 
سالم آوا هر سال دم عيد و موقع تعطيالت نوروزی افزایش نمی یابد.شهامت، از آمادگي 561 دستگاه انواع ناوگان مسافری شامل اتوبوس، مينی بوس و سواری کرایه برون شهری استان براي جابجایي مسافران نوروزي خبر داد.

همشهریان پيامک می زنند که چرا در باغ ها و 
انجام  کاری  و  است  بسته  شهرمان  تاریخی  آثار 
نمی شود، هرساله هم ميراث اطالع می دهد که 
با اوقاف راجع به این موضوع هماهنگی را انجام 
می دهد اما باز هم مواردی مانند برخی آب انبارها 
و باغ رحيم آباد با درهای بسته به استقبال مسافران 
می رود، خواهش می کنم امسال این مشکل را 
باغ  در  را  تواند کسی  نمی  اگر  اوقاف  کنيد،  حل 
های موقوفه به عنوان نگهبان یا راهنما بگذارد، 
از  همشهریان  از  کدام  هيچ  که  وا...  کند،  واگذار 
این وضع رسيدگی اوقاف راضی نيست، شهرداری 
که در یک خبر عنوان کرده بود 4 برابر حد معمول 
نيرو دارد در این زمينه ورود کند و از نيروهای مازاد 
خود برای این کار استفاده کند، ميراث هم نظارتی 
بر کار اینان داشته باشد و برای اطالع رسانی به 
 97 نوروز  خواهشمندم  دهد.  آموزش  مسافران 
بيرجند  به  ورود  از  پشيمان  مسافران  کنيد  کاری 

نشوند، این ها همه سرمایه هستند که می آیند.
ارسالی به تلگرام آوا

سالم آوا، عوارض نوسازی از سال گذشته تاکنون 
و  شهر  شورای  است،  داشته  افزایش  درصد   40
چه  به  افزایش  این  نيستند،  جوابگو  شهرداری 
به  آن  قبال  در  خدماتی  چه  دقيقا  و  است  دليلی 
همشهریان داده می شود؟ این که جيب شهرداری 
خالی است و هيچ کاری نمی تواند بکند دليل نمی 
شود بدون منطق از مردم بگيرد، من بازنشسته این 
مبلغ را آخر سالی از کجا بياورم؟ شهرداری محترم 
باور کنيد نمی توان یک شهر را از عوارض و از 
جيب مردم توسعه داد، به فکر درآمد دائمی باشيد.
ارسالی به تلگرام آوا

شهرداران  و  استان  شهر  شورای  نمایندگان  از 
در  دارم  تقاضا  عاجزانه  جنوبی  خراسان  محترم 
روی  تبليغات  نصب  بجای  نوروز  تعطيلی  15روز 
بيلبوردها و تابلوهای سطح شهر مراکز وجاذبه های 
دیدنی استان رابه مسافرین نوروزی معرفی نمایند.
915...314

قابل توجه دادگستری استان در حالی که درکل 
از  شهرها  مراکز  در  زمين  و  خانه  قيمت  کشور 
بقيه نقاط گرانتر است.چگونه کارشناسان محترم 
دادگستری در بيرجند قيمت امالک مرکز شهر را 
خيلی پائين تر از نقاط دیگر شهرقيمت می کنند. 
آیا دليل آن جز این است که نود درصد کارشناسان 
خانه هایشان جنوب شهر بيرجند است و فقط آن 
مناطق را گران قيمت می کنند! آیا خانه های واقع 
در طرح سه راه اسدی که مرکز شهر و نزدیک به 
بازار است واقعا متعلق به خودشان بود، این گونه 

قيمت ميکردند؟! آیا این عدالت است؟!
938...373

خيابان  یک  صنفی  هر  با  متناسب  اگر  سالم 
اختصاص یابد مانند شهرهای بزرگ در وقت مردم، 
آرام تر  بنزین صرفه جویی و اعصابشان  مصرف 
خواهد بود. اما االن هر خيابانی هزاران صنف درش 

مشغول هستند.
915...384
 ای کاش یک مسئول دلسوز تو این کشور پيدا می شد

که به درد دل مردم رسيدگی می کرد، یک نفر 
بشود؟  اینقدر گرون  ماشين  بيمه  باید  بگوید چرا 
االن من پژو 405 را خواستم بيمه کنم گفتند: ۲ 
ميليون تومان می شود! فقط یکنفر علتش را بگوید 

تا ناراحتی من کمتر شود.
915...443

پرورش  و  آموزش  مسئوالن  سمع  به  آوا.  سالم 
برسانيد. چرا مدارس برای سالمت روان از دانش 
اموزان ده هزار تومان پول گرفته اند. این پول به 

حساب کجا می رود لطفا پاسخگو باشيد. باتشکر
915...915

سالم وخسته نباشيد .می خواستم خدمت مسئولين 
محترم اعم از استانداری ، فرمانداری ، شهرداری، 
شورای شهر و سازمان اوقاف عرض کنم اگر وقت 
کردید برای چند دقيقه از خيابان فهميده 15 هم 
اهالی  از نزدیک مشکالت  باشيد  بازدیدی داشته 
بایستی همش مکررا  محل را جویا شوید تا کی 
ادارات  در  مشکالت  پيگير  و  .مصاحبه  مکاتبه، 
مربوطه باشيم ؟خسته شدیم از بس ما را سرکار 
گذاشتيد و عمل مثبتی انجام ندادید و ما را توپ 
از  آوا  . دبير محترم روزنامه  نمودید  تلقی  فوتبال 
شما  به نمایندگی از اهالی محل عاجزانه خواهش 
والتماس  می نمایيم پيام ما را بدون کم وکاستی 

درج و به عرض مسولين برسانيد تشکر
ارسالی به تلگرام آوا

ناباورانه  اقدامی  در  بيرجند   ... موسسه  باسالم 
ازحساب مشتری هایش 60000 ریال بابت هزینه 
پيامک کم کرده حاال مردم ناراضی هستن هرچه 
به ایشان ميگی ميگن اطالع دادیم ، توجيهی برای 

این نارضایتی ندارند
936...545

بدهيد.  نشده  عرقش خشک  هنوز  را  کارگر  حق 
سالم راننده اتوبوسرانی هستم 9 ماه اضافه کارمان 
رفتم  نمی دهند شهرداری  از سال95  را سازمان 
کسی رسيدگی نميکند . بخاطر دیاليز پسرم دنبال 

چند کار دیگر باشم؟
910...930

مسئوالن  خدمت  نباشيد  وخسته  سالم  باعرض 
جنوبی  خراسان  استان  وشهرسازی  راه  اداره 
باتوجه به اینکه راه روستای فریزافکشت بخش 
مرکزی بيرجند زیر ۲ کيلومتر از روستای افکشت 
که  بارندگی  اندک  اینکه  به  وباتوجه  باشد   می 
درآن  تردد  و  شود  می  تخریب  جاده  شود  می 
ممکن نيست مسئولين جهت اقدامات زیرسازی 

و آسفالت آن چاره اندیشی بکنند باتشکر
915...78۲

ورودی های شهر 
17 روز مانده به نوروز

و اعتراض مسئوالن به یک دیگر
برگزاری نشست آسيب شناسی وضعيت  از  پس 
از  یکی  استان  مرکز  های  ورودی  زیباسازی 
نشست  این  خصوص  در  ای  نامه  شهروندان 
به  عينا  نامه  این  متن  که  است  نموده   ارسال 

چاپ می رسد : 
بنده به عنوان یک شهروند بيرجندی ضمن ارج 
نهادن و مفيد دانستن این اقدام روزنامه محترم 
این   در  مطرح شده  مطالب  خواندن  از  بعد   ، آوا 
نشست چند نکته به ذهنم رسيد که جهت اطالع 
چاپ  شاا...  ان  و  مذکور  نشست  محترم  حضار 
 در نشریه ی وزین آوای خراسان جنوبی عرض 
می کنم : در بين  حرفها و صحبتهای ردو بدل 
شده موارد زیادی از بایدها و نباید ها بود و اینکه 
کاش چنين بشود و اگر اینجور بود چنين می شد 

و ما گفتيم ولی ....
اکنون فقط حدود 17  روز به  شروع سال جدید 
. قاعده  اینگونه است  مانده و هنوز هم صحبت 
این بود که اکنون مسئولين حاضر در این نشست، 
اجرای  پایانی طرحهای در دست  از مراحل  باید 
یا  گفتند  می  سخن  شهر  زیباسازی  برای  خود 
حداقل از فالن مرحله ی اجرایی طرح چند ساله 
ی خودشان برای این امر می گفتند ... اما تقریبا 
همه در حال نوعی گله و اعتراض بودند ... به که 
...خدا ميداند ... بزرگواران شما خودتان سالهاست 
که مسئول مستقيم یا غير مستقيم در این زمينه 

هستيد پس به که اعتراض دارید ...؟؟!!!
و اما نکته ی بعد...

شهر  مستند  و  موسيقی  ساخت  خصوص  در 
... و  از ضرورت آن سخن گفته شد  بيرجند که 
شهرهای  از  بسياری  شد  بيان  حسرت  با  اینکه 
سال  چندین  هم  کوچکتر  شهرهای  حتی  دیگر 
است که این کار را انجام داده اند ...!!!  از سوی 
به  ساماندهی  از  جمع  در  نظری  صاحب  دیگر 
بيلبوردها و تلویزیون شهری و ... سخن گفت ...

یادم هست چند وقت قبل در همين روزنامه ی 
آوا با شخصی که دل بسيار پر دردی از شهرداری 
بيرجند داشت مصاحبه ای چاپ  و شورای شهر 
پيگيری  سال  چندین  از  که  بود  شده  منتشر  و 
برای ساخت مستند و موسيقی شهر بيرجند سخن 
و  شورا  و  شهرداری  بين  بارها  اینکه  و  ميگفت 
کميسيون های شورای شهر پاس داده شده بود و 
سرانجام هيچ .... و البته دليل همه ی این هيچ را 

هم کمبود بودجه عنوان کرده بودند...
این زحمت  و پيگيری در شرایطی بعد از سه یا 
بست  بن  به  بودجه  بهانه  کمبود  به  چهار سال 
خورده بود که شهرداری بيرجند ، در طی همان 
سالها ، چندین نوبت متوالی جشنواره ای به گمانم 
به نام بيرجند در قاب عکس ایران برگزار ميکرد 
که حداقل هزینه ی اجرای هر نوبت آن حداقل 
برابر مبلغ پيشنهادی آن شخص برای توليد  دو 

مستند و موسيقی شهر بيرجند عنوان شده بود.
سوال بنده این است که خروجی آن جشنواره های 
عکس کجاست ؟؟!!! و آیا آن هزینه ها با خروجی 
ها تناسبی دارد ؟؟ دیگر اینکه اگر هزینه ی یکی 
از آن جشنواره های عکس را برای توليد موسيقی 
امروز   ، کردید  می  هزینه  بيرجند  شهر  مستند  و 
حسرت نمی خوردید که حتی شهرهای کوچک 

هم چندین سال است که اینکار را کرده اند ...
اینکه حتی بچه دبستانی های عرصه  و مهم تر 
امروز   دنيای  در  که  دانند  می  فرهنگ  و  رسانه 
گستردگی  لحاظ  به  فيلم  و  موسيقی  مخاطب 
ابهام  و  برابر عکس هست  ده  حداقل  فراوانی  و 
دریغ  و  عکس  برای  آنچنانی  های  هزینه  دليل 
کردن کسر گوچکی از آن برای موسيقی و فيلم 
برای مردم ميماند و عجيب و دردآور این که تنها 
که  است  سال  چندین  بيرجند  شهری  تلویزیون 
حال  در  مصرف  بی  و  خاموش  آزادی  ميدان  در 
خاک خوردن است ، معلوم نيست بر اساس کدام 
... ضمن  تلویزیون جانمایی شده  این  کارشناسی 
اینکه بعد اینکه متوجه شدید جانمایی اشتباه بوده 
چه دليلی بر ماندن و بی مصرف بودن این تلویزیون 
در ميدان آزادی هست ... از دوستی شنيدم که می 
گفت آقایان خود به این نتيجه رسبده اند که اشتباه 
شده اما از طرف دیگر هر محلی که پيشنهاد شده 
کرده  مخالفت  ترافيک  شورای  اعضای  از  یکی 
است! مثال در یکی از ميادین پرتردد شهر به این 
پرت شدن حواس  باعث  دليل مخالفت شده که 
رانندگان و اختالل ترافيک می شود! با خودم فکر 
از  بيرجند  ميدان  فالن  ترافيک   یعنی  که  کردم 
آباد مشهد یا ونک تهران هم بيشتر  ميدان تقی 
است ..؟!!!! مطلب به درازا کشيد و اما یاد بيتی از 

اشعار حافظ افتادم که : 
ميان عاشق و معشوق هيچ حائل نيست

تو خود حجاب خودی حافظ از ميان برخيز

درون  جشنواره  یازدهمين   - جوادرضایی 
سالن  در  گذشته  روز  حرکت  دانشگاهی 
فرهنگ دانشگاه بيرجند با هدف ارائه پژوهش 
و دستاوردهای دانشجویان برگزار شد .در این 
نمایشگاه 45 انجمن دانشجویی درزمينه های 
مختلف علمی به ارائه ایده ها و دستاورده های 
خود پرداختند ،که بعد از داوری برگزیدگان به 

مرحله کشوری راه پيدا خواهند کرد.

انجمن علمی نقش موثری
در ایجاد نشاط و پیشرفت

فعالیت های هنری دارند

این  کرد:  بيان  بيرجند  دانشگاه  ریيس 
جشنواره با حضور انجمن های علمی  شکل 
گرفته است و به مدت سه روز فعاليت خواهد 
داشت و حرکتی در جهت فعال کردن استعداد 
های دانشجویی در رشته های مختلف است.

 ، علمی  های  انجمن   : داد  ادامه  خليلی 
نقش  توانند  می  که  هستند  هایی  تشکل 
دانشجویان  بين  در  نشاط  ایجاد  در  اساسی 
علمی  های  فعاليت  پيشرفت   همچنين   و 
داشته باشند. طی دو سال گذشته در دانشگاه 
های  انجمن  به  تری  بيش  اهميت  بيرجند 
سامان  بر  سعی  و  است  شده  داده  علمی 
این  به  مالی   کمک  وهمچنين  دهی 
 تشکل ها بوده است. وی بيان کرد: در این 
را  تيمی  کار  دانشجویان  که  است  ها  جمع 
یاد می گيرند و هم باعث نشاط و شکوفای 

توانمندی هایشان می شود.
ریيس دانشگاه بيرجند افزود: انجمن های 
علمی دانشگاه ها تشکل های قدیمی است 
که در سال های اخير اهميت بيش تری داده 
شده است و در حوزه های تخصصی مانند 
انسانی،ورزشی ،مشاوره  فنی مهندسی،علوم 

و...در این جشنواره شرکت دارند.

شناسایی و تشویق انجمن های علمی 

دبير شورای هماهنگی انجمن های علمی 
دانشگاه بيرجند بيان کرد:انجمن های علمی 
در زمينه های مختلف تشکيل می شوند که 
های  انجمن  تشویق  و  شناسایی  هدف  با 
دو  در  که  گيرد  می  انجام  دانشگاه  علمی 

سطح دانشگاهی و ملی برگزار می شود.
جشنواره  این  در  داد:  ادامه  بهدانی  حميد 
نمایش  به  را  دستآوردهایشان  دانشجویان 
به   ، داوری  از  بعد  ها  طرح  و  گذارند  می 
گفته  به  کنند  می  پيدا  راه  کشوری  مرحله 
وی هر سال حدود 6 هزار انجمن علمی در 
کشور وجود دارد ،که با هم رقابت می کنند .

شرکت 45 انجمن فعال دانشجویی 
در جشنواره حرکت 

انجمن های  از سال 7۲ که  افزود:  وی  
علمی دانشگاه بيرجند راه اندازی شد تعداد 
این  در  است.  شده  ثبت  علمی  انجمن   58
ها  غرفه  در  علمی  انجمن   45 جشنواره 
البته بعضی از این غرفه ها   حضور دارندکه 
دو یا سه انجمن در کنار هم همکاری می 

کنند.
دبير شورای هماهنگی انجمن های علمی 
دانشگاه بيرجند با بيان این که انجمن های 
برگزیده،  علمی  انجمن  رتبه  سه  در  علمی 
شایسته تشویق و شایسته تقدیر دسته بندی 
که  های  گزارش  کرد:طبق  بيان  شوند  می 
دبير های این انجمن ها در طول سال ارائه 
 می دهند و همچنين بر اساس عملکرد شان، 
انجمن های فعال انتخاب و به مرحله ملی 
در  داد:  ادامه  بهدانی  شوند.  می  معرفی 
جاری  سال  آذر  در  که  ملی  ای  جشنواره 
مخترعين  علمی  انجمن  دو  شد  برگزار 
دانشگاه بيرجند در بخش کارآفرینی و گياه 

پزشکی  رتبه  آورده اند. 
علمی  انجمن  دبير  آبادی  احمد  فرشته 
علوم ورزشی دانشگاه بيرجند نيز بيان کرد: 
طول  در  انجمن  که  علمی  دستاوردهای 

تجهيزات  همچنين  و  است  داشته  سال 
آزمایشگاهی مربوط به این رشته، ارائه داده 
ایم . احمد آبادی با اشاره به این که ظرفيت 
تا دانشجویان  باعث می شود  این جشنواره 
اشتراک  به  یکدیگر  با  را  خود  اطالعات 
بسيار خوب  همکاری  با  کرد:  بيان  بگذارند 
ریيس دانشگاه و نگاه مثبت که به این کار 

داشتند این جشنواره راه ندازی شد.
ترین  مهم  جشنواره  این  داد:  ادامه  وی 
چيزی که برای رشته ما به همراه دارد، اینکه 
دانشجویان با رشته تربيت بدنی بيش تر آشنا 
می شوند و باعث می شود  تربيت بدنی  را 
باشند،  توپ  دنبال  فقط  که  ای  رشته  یک 
نبينند  و به  موضوع علمی آن هم توجه کنند.

نظر سنجی
در مورد  معضالت اجتماعی   

مرتضی رستمی عضو انجمن علمی علوم 
دو  کرد:  بيان  بيرجند  دانشگاه  اجتماعی 
دانشگاه  به  را   غرفه  این  پيش طرح  هفته 
این غرفه مقاالت و کتب  در  و  دادیم  ارائه 
که  نشریاتی  همچنين  و  شناسی  جامعه 
عرضه   را  ایم  کرده  کار  زمينه  این   در 
در  نسجی  نظر  یک  همچنين  و  کنيم  می 
را  فرد  هر  دید  از  اجتماعی  معضالت  مورد 
انجام می دهيم تا بتوانيم با توجه به رشته 
مشکالت   این  زمينه  در  مان  تحصيلی 

تحقيق و مطالعه انجام دهيم.
سيده فاطمه قریشی هم در غرفه روانشناسی  
در  مشاوره  و  روانشناسی  انجمن  کرد:  بيان 
که   دارند،  غرفه  یک  جشنواره  از  دوره  این 
دستاوردها و تازه های علم روانشناسی را به 
نمایش گذاشته ایم.  اعضای اصلی گروهان 
6 نفر هستند و در این مدت همه ی بچه ها 

زحمت زیادی کشيدند و و این جشنواره باعث  
تعامل بين رشته ای می شود و دانشجویان 
با  هایشان  ایده  و  ها  طرح  ارائه  بر   عالوه 

حوزه ها هم آشنا می شوند.

ایجاد انگیزه
برای هنرمندان صنایع دستی

اقتصاد  انجمن  دبير  بشيری  رسول 
مقاومتی و دانشجوی ترم 8 رشته ی عمران 
نيز بيان می کند: طبق هماهنگی هایی که 
با معاونت فرهنگی دانشگاه  انجام شد قرار 
به  را  نمایشگاه  از  قسمتی  که  شد  براین 
شود  داده  اختصاص  دستی  صنایع  فروش 
دستی  صنایع  ازهنرمندان  تعدادی  با  که 
استان صحبت کردیم تا آثارشان را به این 
غرفه بياورند و این نمایشگاه فرصت خوبی 
اثار این هنرمندان است.  برای نشان دادن 
وی ادامه داد: تابلو هایی که روی دیوار می 
است  ای  ساله   8 هنرمند  دست  ،کار  بينيد 
و هدف ما ایجاد بستری برای نشان دادن 
اقتصاد مقاومتی است، و ایجاد انگيزه برای 

هنرمندان این بخش باشد.

فیزیک، زندگی است

فيزیک   کارشناسی  دانشجوی  برقی  وجيه 
بيان کرد: غرفه ی که در آن قرار داریم، غرفه 
موضوعاتی   که  است  کاواک  و  فيزیک  ی 
پيچيده فيزیک را  مبحث بندی شده است و 
به صورت ساده برای کسانی که سوالتی در 
مورد کيهان شناسی ، ساختار ستاره و لحظه 
شود  می  مطرح  دارند،  و..  زمين  تشکيل  ی 
تا دانشجویانی که در رشته مرتبط با فيزیک 
نيستند، به راحتی بتوانند درک کنند. او ادامه 

می دهد: بيش ترین موضوعی که خواستيم، 
نشان داده شود،  در حوزه ی نانوبيوتنکنولوژی 
بوده است ، که در درمان بيماری های مانند 
از آن  استفاده  با  و  بسيار مفيد است  سرطان 
به  اسيب  و  جانبی  عوارض  بدون  توان  می 
بدن تومر های را از بين برد. برقی  در مورد 
عالقه اش به فيزیک هم این گونه بيان کرد: 
من به فيزیک عالقه زیادی دارم و از دوران 
دبيرستان به ان عالقه پيدا کردم و هر مطلبی 
 و یا چيز جدیدی در مورد آن می خواندم و یاد 
می گرفتم عالقه ام به فيزیک بيشتر می شد 
و راستش را بخواهيد عاشق فيزیک شدم و 
به نظرمن فيزیک زندگی است. حنانه رمضانی 
دبير انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه بيرجند 
تاریخی  سبک  ما  ی  غرفه  کرد:  بيان  نيز 
دارد و عکس های از وقایع تاریخی در دوره 
 . ایم  گذاشته  نمایش  به  را  مختلف  های 
که  هم  تاریخی  های  لباس  داد:  ادامه  وی 
پوشيده ایم مربوط به دوره ی قاجار است و 
همچنين با استفاده از عکس هایی از مراسم 
های  سکه  و  ميخی  خط  حجامت،  ازدواج، 
 ، گذشته  های  دوره  ان  مخصوص  قدیم 
سعی در نشان دادن فرهنگ این دوره داشته 
این  من  نظر  :به  کرد  بيان  رمضانی   ایم.  
نمایشگاه ها فرصت مناسبی برای رشته های 
این طریق می توان  از  انسانی است و  علوم 
دیگر دانشجویان را هم با این رشته ها و شاخه 

های آن آشنا کرد .

عمران فقط ، ساختمان نیست

دانشگاه  عمران  انجمن  دبير  عرب  علی 
سال  در  عمران  انجمن  کرد:  بيان  بيرجند 
از  دانشگاه  علمی  انجمن  برترین  گذشته 
لحاظ عملکردی بوده و همچنين  جزو فعال 

ترین انجمن دانشگاه می باشد.
نشان  برای  غرفه  این  داد:  ادامه  وی 
سازه  و  راه  حوزه  در  های  دستآورد  دادن 
های  زمينه  در  ها  نواروی  همچنين  و   ها 
مرتبط با عمران ایجاد شده است که آموزش 
های  زمينه  در  تخصصی  فوق  و  تخصصی 
گوناگون به دانشجویان داده می شود. عرب 
بيان کرد: اولویت کار در نشان دادن زمينه 
های متنوع فعاليت رشته به مراجعه کنندگان 
است و اینکه  در هر جای جای سازه ها و 
به  بينند  روز می  در طول  که  ها  ساختمان 
استفاده شده  از علم عمران در آن  نحوی  
است و  فکر نکنند که عمران فقط در ساخت 

یک ساختمان خالصه می شود.
وی با اشاره به تکه بتنی روی ميز غرفه ، 
ادامه داد: این بتن سبک ساخته دست بچه 
 80 حدود  که  است  عمران  انجمن  های 
را  آن  نمونه ی 13 کيلویی  درصد مقاومت 
دارد . عرب همچنين در مورد جشنواره بيان 
کرد:جشنوار هایی از این دست  بسيار مفيد 
است و جو دانشجویی که در آن حاکم است 
باعث می شود تا دانشجویان بيش تر به فکر 

دستاوردها و پروهش بيفتند.
کامپيوتر  غرفه  در  نيز  امانی  مهدی  امير 
ارائه  غرفه  این  در  که  کارهایی  کرد:   عنوان 
اپليکيشن  و  موبایل  های  برنامه  دهيم  می 
مورد  در  الزم  اطالعات  همچنين  و  است 
کامپيوتر را به تمام رشته های که به نوعی 
فاطمه   . شود  می  داده  دارند  کار  سر  آن  با 
تربيتی هم  انجمن علوم  نایب دبير  مختاری 
بيان کرد: این غرفه در مورد کودکان اتيسم 
است و به نوعی  برای کمک به شناخت ، این 
 بيماری به مردم تشکيل می شود. وی ادامه 
داد: پارچه ای را روی دیوار نصب کرده ایم تا 
دانشجویان با دیدگاه های متفاوت برای  این 
بچه ها دلنوشته هایی را بنویسند که بعد از اتمام 

جشنواره به دست این کودکان می رسد.

یازدهمین جشنواره حرکت در دانشگاه بیرجند:

فرصتی برای نشان دادن توانمندی های دانشجویان 

* این جشنواره با حضور انجمن های علمی  شکل گرفته است و به مدت سه روز فعالیت خواهد داشت و حرکتی در جهت فعال کردن استعداد های 
دانشجویی در رشته های مختلف است. * انجمن های علمی دانشگاه ها تشکل های قدیمی است که در سال های اخیر اهمیت بیش تری داده شده 
است و در حوزه های تخصصی مانند فنی مهندسی،علوم انسانی،ورزشی ،مشاوره و...در این جشنواره شرکت دارند. *  در این جشنواره دانشجویان 
دستاورد هایشان را به نمایش می گذارند و طرح ها بعد از داوری ، به مرحله کشوری راه پیدا می کنند که هر سال حدود 6هزار انجمن علمی در 
کشور وجود دارد ،که با هم رقابت می کنند . * این جشنواره مهم ترین چیزی که برای رشته ما به همراه دارد، اینکه دانشجویان با رشته ی تربیت 
بدنی بیش تر آشنا می شوند و باعث می شود  تربیت بدنی  را یک رشته ای که فقط دنبال توپ باشند، نبینند و به  موضوع علمی آن دیده هم توجه 
کنند. * دو هفته پیش طرح این غرفه را  به دانشگاه ارائه دادیم و در این غرفه مقاالت و کتب های جامعه شناسی و همچنین نشریاتی که در این 
زمینه کار کرده ایم را عرضه  می کنیم  و همچنین یک نظر نسجی در مورد  معضالت اجتماعی   از دید هر فرد را انجام می دهیم تا بتوانیم با توجه به 
رشته ی تحصیلی مان در زمینه این مشکالت  تحقیق و مطالعه انجام دهیم. * انجمن روانشناسی و مشاوره در این دوره از جشنواره یک غرفه دارند، 
که  دستاوردها و تازه های علم روانشناسی را به نمایش گذاشته ایم. :طبق هماهنگی هایی که با معاونت فرهنگی دانشگاه  انجام شد قرار براین شد 
که قسمتی از نمایشگاه را به فروش صنایع دستی اختصاص داده شود که با تعدادی ازهنرمندان صنایع دستی استان صحبت کردیم تا اثارشان را به 

این غرفه بیاورند و این نمایشگاه فرصت خوبی برای نشان دادن آثار این هنرمندان است.

چکیده گزارش

عکس: قلندری

از میان نامه های رسیده

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب ،انار، قروت
 ۰۹۱۵۱۶۴۱3۰۱ - شرافتی

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
* تور گروهی زمینی  دریاچه وان ترکیه 96/12/22 - 690/000 تومان

* تور گروهی زمینی گرجستان  97/1/6 - 1/240/000 تومان
تورهای یک روزه ویژه روز مادر و چهارشنبه سوری

نبش معلم ۱۶ / تلفن : 322۰۴33۰ - ۰۹3۰2722۵32 - ۰۹۱۵۱۶۴۱8۵3 - ۰۹۱۵۵۶۱7۱3۰

دفتر مسافرتی همای خاوران برگزار می کند:

@homakhavaran
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تولید باتری هایی که منفجر نمی شوند

یک شرکت تجاری در ماساچوست آمریکا با جذب سرمایه گذاری ۶۵ میلیون دالری سامسونگ، دایسون و غیره برای اولین بار موفق به تولید باتری های جامد ایمن شده 
است.به گزارش فیوچریسم، شرکت آیونیک متریالز اعالم کرده که باتری یادشده از ایمنی کامل برخوردار است و خطر گرم شدن شدید و انفجار آن را تهدید نمی کند.مدیران 

این شرکت می گویند برای تولید باتری امن خود از ماده جدیدی استفاده کرده اند که یک پلیمر کریستال مایع بوده و در برابر فشار و ضربه مقاومت باالیی دارد. دوشنبه *14 اسفند  1396 * شماره 4021

مدیرکل  خبری  نشست  دیروز  صبح   - جم  امین 
به  با اصحاب رسانه  استان و معاونان  امداد  کمیته 
سازمان  این  افتتاح  اسفند،سالگرد   14 مناسبت 
برگزار شد.رئیس کمیته امداد استان با بیان اینکه 
در استانه سالگرد تاسیس امداد هستیم و 14 تا 21 
اسفند به عنوان هفته نیکوکاری و احسان نام گذاری 
شده است،ادامه داد: این هفته فرصتی برای به تصویر 
کشیدن سخاوت و مهربانی مردم نیکوکار نسبت به 
اقشار نیازمند و محروم است. سلم آبادی افزود: یکی از 
برنامه های کمیته امداد که از اردیبهشت سال جاری 
مددجویان  مستمری  برابری  سه  افزایش  شد  آغاز 
بود که  این  بر  تصور  زمانی  اینکه  بیان  با  بود. وی 
خانواده های تحت پوشش کمیته امداد تنها مصرف گرا 
توانمندسازی  راستای  در  کرد:  تصریح  هستند، 
مددجویان کارهای زیادی انجام گرفته و تسهیالت 
حوزه توانمندسازی نیز نسبت به سال گذشته 12٧ 
امداد  کمیته  مدیرکل  است.  داشته  افزایش  درصد 
: گاهی  بیان کرد  امام خمینی)ره( خراسان جنوبی 
نیز این نکته بیان می شود که برخی از خانواده های 
در  نیستند  محروم  مالی  لحاظ  به  پوشش  تحت 
یک  دادن  قرار  حمایت  تحت  برای  ما  که  حالی 
خانواده نیازمند، بررسی های میدانی انجام می دهیم. 

سهم کمک های مردمی 
در رفع فقر 19 درصد است

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی 
خاطرنشان کرد : همچنین در راستای رفع محرومیت 
این  به  یافته  اختصاص  اعتبارات  مرزی  نقط  از 
مناطق را 2۰ درصد بیشتر در نظر گرفته ایم. وی 
در بخش دیگری از سخنان خود، سهم کمک های 
مردمی در رفع فقر را 19 درصد اعالم و ادامه داد: 
اما چون خالصانه پرداخت می شود بسیار گره گشا 
است. .سلم آبادی اظهار کرد: یکی دیگر از برنامه های 
کمیته امداد خراسان جنوبی حرکت به سمت خدمات 
الکترونیک است و اکنون تأیید ارائه 1٧ خدمت به 

صورت الکترونیکی را گرفته ایم. 

58 هزار و 821 نفر از خدمات
 مستمر برخوردار هستند

وی با بیان اینکه درپایان سال گذشته غریب به 31 
هزار و ٧۰ خانواده از خدمات مستمر ما برخوردار 
اند،عنوان کرد: اکنون 31 هزار و 35 خانواده  بوده 
استان  امداد  تحت پوشش هستند.مدیرکل کمیته 
سیستم  از  خانواده  هزار  دو  به  نزدیک  داد:  ادامه 
خارج شده اند و درکنار این موضوع ورودی های ما 
هم در چندمرحله باز بوده است و ما افراد جدیدی 
از  نفر  و 821  هزار  که 58  ایم  کرده  جایگزین  را 
خدمات مستمر ما برخوردار هستند.سلم آبادی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از ابتدای 
سال تاکنون 1۰92 نفر نوعروس از خدمات جهیزیه 
برخوردار شده اند،ابراز امیدواری کرد تا پایان سال به 

4۰۰ نفر دیگر هم جهیزیه بدهیم.

ایجاد 2195 فرصت شغلی در یازده ماهه امسال

وی با بیان اینکه در یازده ماهه اول سال جاری 2195 
فرصت شغلی ایجاد کرده ایم،عنوان کرد:این میزان از 
نظر تعداد 52 درصد نسبت به سال گذشته رشد و از 
نظر مبلغ نیز با جذب 36 میلیارد تومان تسهیالت، از 
رشد 124 درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار 
بوده ایم.مدیرکل کمیته امداد استان افزود: از مجموع 
این تعداد،٧16 فرصت شغلی از محل صندوق امداد 
فرصت   14٧9 و  است  بوده  منابع  سایر  و  والیت 
شغلی نیز از طریق تسهیالت قرض الحسنه بانکی 
فرصت  تعداد  داد:از  ادامه  آبادی  است.سلم  بوده 
اشتغال ایجاد شده طی این مدت،824 فرصت شغلی 
برای نقاط شهری و 13٧1 فرصت شغلی نیز برای 
نقاط روستایی  بوده است. وی با بیان اینکه امسال 
چند طرح ویژه در کمیته امداد استان انجام شده 
است،ادامه داد:دستگاه نیسان به مددجویان واگذار 
است. واگذاری  آماده  نیز  دیگر  دستگاه  هشت  و  
عالوه بر این، چند نیروگاه خورشیدی در سال جاری 
احداث شده است که از مجموع 6۰ قرارداد منعقد 

شده،3۰تجهیزات خورشیدی نصب شده است.

رمز پایداری طرح های اشتغال 
کمیته امداد برنامه های نظارتی است

اینکه حدود 2۰هزار  بیان  با  امداد  کمیته  مدیرکل 
نظارت انجام شده است،اظهار کرد:رمز پایداری طرح 
آبادی  است.سلم  نظارت  امداد  کمتیه  اشتغال  های 
از نظر حوزه اشتغال و خودکفایی،هزار  عنوان کرد: 
و 662 خانوار خودکفا شده اند که اگر مشکل خاص 
نداشته  بیماری  مانند  خاصی  سنگین  هزینه  یا 
گردونه  از  سالمت  و  حمایت  حوزه  باشند،توسط 
حمایت خارج می شوند.وی مجموع اعتبارات حوزه 
اشتغال را 51 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود:16 
میلیارد تومان از محل صندوق امداد والیت،34 میلیارد 
و 5۰۰میلیون تومان از تسهیالت بانکی،5۰۰میلیون 
وی  است.  بوده  ملی  توسعه  صندوق  از  هم  تومان 
ادامه داد:تاکنون 42 میلیارد تومان ابالغ شده است 
است. شده  جذب  میلیارد   36 میزان  این  از  که 

بهسازی 115 واحد مسکونی 
روستایی و خرید و تامین 85 مسکن شهری

مدیرکل کمیته امداد با بیان اینکه مسکن به عنوان 
گر  توزیع  صف  در  را  امداد  پایدار  و  موثر  خدمتی 
خانواده  بین  در  وامیدآفرین  ساز  توانمند  خدمات 
و  مناطق محروم  در  ویژه  به  و  های تحت حمایت 
کم برخوردار قرار داده است،عنوان کرد: کمیته امداد 
در بهسازی مسکن روستایی با کمک بنیاد مسکن و 
یانک های عامل ، از وام مسکن نیازمندان استفاده 
و  تومان  میلیون  بیست  تا  مبلغ 18  به  کنند  می 
همچنین کمیته امداد تا سقف 15 میلیون تومان وام 
بالعوض کمک می کند.در بهسازی مسکن روستایی 
تا تاریخ96/11/31 ، 115 واحد مسکونی احداث شده  
مورد  نیز 85  تامین مسکن شهری  و  در خرید  و  
امسال توسط این اداره کل انجام شد.تعمیر و بازسازی 
مسکن ممدجویان،هزار و 166 واحد ازدیگراقدامات 
این سازمان است.91 واحد هم درمناطق محروم بوده 
است که بیست درصد مازاد بر مناطق عادی است. 

های  فعالیت  نفر  هزار   33 به  نزدیک  انجام 
آموزشی برای خانواده های تحت پوشش

 
سلم آبادی نیز در این نشست با بیان اینکه در سال 
های  فعالیت  نفر  هزار   33 به  نزدیک  برای  جاری 
آموزشی انجام شده است، ادامه داد : در زمینه قرآن 
و جایگاه و منزلت طرح های قرآنی در کمیته امداد نیز 
امسال برنامه های متنوعی ایجاد شده است که رویکرد 
سازمان ارتقای سطح بینش و باورهای مذهبی و دینی 
خانواده های تحت پوشش بوده است که در مجموع 3 
هزار و 139 نفر از این فعالیت ها برخوردار شده اند.

وی افزود: در مسابقات کشوری قرآن کریم که در قم 
برگزار شد،4 نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته 

امداد رتبه برتر کشوری را کسب کرده اند.

4 نوع وام صندوق امداد والیت کمیته امداد
مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه کار وام در 
قرض  به صورت  پیش  بیست سال  از  امداد  کمیته 
الحسنه انجام شده است و کار جدیدی نیست،عنوان 
کرد:برای اینکه بتوانیم از منابع مردمی و سپرده های 
خیرین بیشتر بهره مند شویم، صندوق امداد والیت به 
هدف رفع حوائج ضروری خانواده ها تاسیس شد.سلم 
به  این صندوق  که  وامی  نوع   تشریح 4  در  آبادی 

یا  کارگشایی  وام  کرد:  عنوان  دهد،  می  متقاضیان 
ضروری که سرانه آن 5 میلیون تومان در سال 96 برای 
هرمتقاضی درنظر گرفته شده است،وام اشتغال که در 
دوبخش دورن افزایی و خودکفایی که تا سقف5۰میلیون 
تومان ، وام محکومین تا سقف 15 میلیون تومان و 
است. تومان  میلیون  بیست  نیز  مسکن  خرید  وام 

16 اسفند  برگزاری جشن نیکوکاری در مدارس
وی تمام درآمدهای نقدی و غیرنقدی جمع آوری 
و 213  میلیارد  را 29  امسال  ماهه  یازده  در  شده 
میلیون تومان اعالم و عنوان کرد:عملکرد این اداره 
کل در مقایسه با مدت مشابه، 3٧ درصد رشد داشته 
و درصد تحقق برنامه عملیاتی در یازده ماه امسال نیز 
114 درصد بوده است.مدیرکل کمیته امداد استان با 
اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری سال 96 نیز با 
بیان اینکه امسال بیست و هشتمین سال برگزاری 
این جشن است، عنوان کرد:16 اسفند درمدارس،1٧ 
اسفند در میادین و معابر اصلی و 18 اسفند نیز در 
برگزار می  نیکوکاری  نمازجمعه جشن  مصال های 
شود.سلم آبادی افزود:شعار امسال این جشن »جوانه 
پایگاه )12۰۰  تعداد 122٧  و  است  بکاریم  لبخند 
ثابت و 2٧ سیار( برگزاری این جشن را در استان 

برعهده دارند.

رشد127درصدیاعتباراتحوزهتوانمندسازیکمیتهامدادخراسانجنوبی
عکس : امین جم

اجرای رنگ های جدید ساختمانی
روغنی، پالستیک، اکرولیک

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

جدید،کاغذ دیواری
۰۹۱۵۷۴۱۱۰۷۱ - باقری

تزئیناتداخلیساختمان

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

بازرگانیباطریسعیدی)نمایندگیتعاونقدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروشفوقالعادهنوروزشروعشد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

صنایعمبلتهرانمد
تعمیر، تولید، تعویض پارچه 

انواع مبل
جمهوری 8- داخل کوچه 
 روبروی آرایشگاه حمید

32233۱۴2
۰۹۱۵۱6۰2۰۱8 - خسروی

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

بازسازی منازل، مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی - پالک 2۹       

۰۹۱۵۵6۱۰۱۱۱

مرکزتهیهوتوزیع 
آبزیـانتـابع

انواع ماهی تازه جنوب 
همه روزه * ماهی قزل آال 
هر هفته شنبه تا سه شنبه 
مرغ، بوقلمون، شترمرغ 

 بلدرچین

بلوار معلم، بین ۱۴و ۱6
322۰۴۱8۵



دوشنبه  *  14  اسفند  1396 * شماره 4021 

سالخوردگی و انتخاب های سبک زندگی

در واکنش به این استرس، با فرض بر مداوم و منظم بودن 
آن، بدن شما به روش های گوناگونی خودش را تطبیق 
می دهد و مقاوم تر می شود. به همین علت است که ورزش 
ما را قوی تر و سالم تر می کند. مطالعات نشان داده که حتی 
سایر انواع استرس های کوتاه مدت هم می تواند برای ما 
مفید باشد.مثال تحقیقات نشان داده روزه ی متناوب که 
در آن، بدن به مدت 16 تا 24 ساعت از غذا محروم است، 
گهگاه می تواند سالمت متابولیسم بدن را افزایش داده و 

حتی به ترمیم سلولی کمک کند. 
استرس مزمن، پیری را جلو می اندازد و ریسک بیماری های 
مرتبط با افزایش سن را باال می  برد. ضمنا، استرس مداوم 
باعث کوتاهی شاخصی از پیری زودرس است. اما مطالعات 
این را هم نشان داده اند که مداخالت سبک زندگی مانند 
تغییرات غذایی، ورزش و مدیریت استرس می توانند به 

کاهش فشار ناشی از استرس بر بدن کمک کنند.
ما می دانیم که تغییرات سبک زندگی می توانند بر بیان 
ژنتیکی که کنترل کننده ی بسیاری از عملکردهای مرتبط 
با سالمتی و پیری هستند تاثیر بگذارند. ما اکنون می دانیم 
که ژن ها دیگر سرنوشت قطعی نیستند، چون علم امروز 
می تواند آنها را روشن باقی بگذارد و یا خاموش کند، چیزی 
از  اپی ژنیک می گویند. حتی بعضی  که به آن تنظیم 
مطالعات ثابت کرده اند که تغییرات سبک زندگی می تواند 
بیان ژن را در مدت کوتاهی تغییر بدهد؛ مثال در عرض 

چند ساعت! خیلی قابل توجه است، اینطور نیست؟
 ورزش کردن و رژیم غذایی سالم داشتن اهمیت دارد 
اما اهمیت استراتژی های مدیریت استرس ذهنی از آنها 
کمتر نیست. کمی ذهن آگاهی، شرکت در فعالیت های 
ذهنی مانند مدیتیشن می توانند ازتاثیرات منفی استرس 

مزمن کم کنند. 

سفال ماندنی، بهتر از کالم نماندنی

نقل شده نادرشاه افشار، به سید هاشم خار کن )که از 
کنم  می  تعجب  من  گفت:  بود(  نجف  بزرگ  علمای 
که چرا این همه ثروت و شوکت و شهرت و لذت را 
ریاضت  و  خارکنی  و  نیایش  و  عبادت  به  و  واگذاشته 
پرداخته ای؟ به راستی چرا از لذت روی برگرفته ای و به 
ریاضت روی آورده ای سید هاشم خار کن گفت: من هم 
تعجب می کنم که چگونه و چرا تو از آن همه لذت های 
عالی و ماندگار اخروی بریده و به لذت های فانی دنیوی 
که مانع لذت های عالی اخروی می شود. دل بسته ای به 
راستی اگر دنیا طالی فانی باشد که نیست و اگر آخرت 
سفال باقی باشد )بلکه طالی باقی است( بهتر نیست 
سفال باقی را به طالی فانی ترجیح دهی؟ در حالی که 

آخرت طالی باقی و دنیا سفال فانی است.

عشق هیچ حصاری نمی شناسد. از موانع پرش
 می کند، از نرده ها عبور می کند، در دیوارها رخنه 

می کند تا با امید کامل به مقصد خود برسد.

موفقیت دستیابی به چیزی است 
که می خواهی. شادمانی خواستن 
چیزی است که به آن می رسی.

چه خوش باشد به جشن مهربانی            
کنیم با بینوایان همزبانی

تهیدستان کنون چشم انتظارند          
برای عیدشان عیدی ندارند

فردا سرانگشتانت شکوفه خواهد داد. فردا سبز خواهی 
شد. تو را می گویم، ای نیکوکار! تو که صمیمانه 

خوشی هایت را به سفره محرومان می ریزی.

مهربانا، سپاس گذارم که در دستانم
 شوق نیکوکاری را نهادی و دلم
 را به نور عشق، روشن ساختی.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

به راستی در آمد و رفت  شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفریده برای مردمی 
که پروا دارند دالیلی ]آشکار[ است . سوره یونس/ آیه 6

حدیث روز  

هرگاه یکی از شما بداند که برادرش نیازمند است، زحمت خواهش را از دوش او بردارد )در برآوردن آن پیشدستی کند.(
حضرت علی )علیه السالم(

سبک زندگی

8 چیزی که نباید از کسی توقع داشته باشید
وقتی توقعات و انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته باشید 
یا به طور مداوم آنها را زیر میکروسکوپ قرار دهیم، فقط 
خودمان را اذیت کرده ایم. البته همه ما نیازمند این هستیم 
برآورده شود،  ابتدایی مان در روابط  نیازهای اصلی و  که 
نیازهایی مثل احترام، اما اگر بخواهید روی چیز دیگری جز 

این حساب کنید، فقط ناامید خواهید شد.
جایگاهی  در  هر کس  زندگی،  مسیر  در  که  باشد  یادتان 
متفاوت با دیگری است، همانطور که حرف ها و رفتارهای 
او منعکس کننده آن است. اگر بخواهید رابطه ای موفق تر 
و شادتر داشته باشید خیلی مهم است که این چیزها را از 

دیگران توقع نداشته باشید:
۱. توقع نداشته باشید که همه کارها 

را طبق استانداردهای شما »درست« انجام دهند
متفاوت  هم  با  مختلف  عوامل  براساس  آدمها  اخالقیات 
و  معنوی  اعتقادات  فرهنگ،  تربیت،  مثل  عواملی  است، 
دادن  اهل فحش  است شما  قبیل.  مثال  ممکن  این  از 
باعث  این  میکند.  را  اینکار  مدام  دوستتان  اما  نباشید 
طبق  است  ممکن  البته  باشد  خوبی  یا  بد  آدم  شود  نمی 
استاندارد بعضی ها اینکار خوب نباشد اما اینکه توقع داشته 
باشید آنطور که استاندارد شماست رفتار کنند، فقط باعث 
به  خودتان  که  کنید  سعی  شد.فقط  خواهد  شما  ناامیدی 
استانداردهای خودتان پایبند باشید و اجازه بدهید دیگران 

هم استانداردهای خودشان را برای زندگی داشته باشند.

۲. توقع نداشته باشید که کامل باشند
نخواهید  ناامید  هیچوقت  ببینید  کمال  را  ها  نقص  اگر 
شد. اما خیلی ها هنوز وقتی دیگران اشتباه می کنند به 
آنها سخت می گیرند و با همین روش برخورد روابطشان 
موجب  بودن  کامل  برای  وسواس  این  رود.  می  بین  از 
به  اقدام  خطر  و  مزمن  بیماریهای  اضطراب،  افسردگی، 
از  و  کنند  اشتباه  دیگران  بدهید  میشود.اجازه  خودکشی 
اگر  که  کنید  فکر  این  به  بگیرند.  درس  اشتباهاتشان 
هیچکس اشتباه نمی کرد دنیا واقعًا چه شکلی می شد. 
هیچ  که  بودیم  احساس  بی  و  سرد  هایی  ربات  ما  همه 

لذتی را در زندگی تجربه نمی کردیم.
۳. توقع نداشته باشید که با همه

 حرف هایتان موافق باشند
عقیده  هم  هم  با  چیز  همه  در  ها  دوست  بهترین  حتی 
نیستند، پس اگر دیگران با چیزی که می گویید مخالفت 
کردند یا دیدگاهی متفاوت داشتند، ناراحت نشوید. اگر قرار 
بود همه آدمهای دنیا یک جور فکر کنند، دنیا جای خسته 
اعتقادات متفاوت و خاص  کننده ای میشد. دیدگاه ها و 
ما باعث میشود دنیا رشد کند.تصور کنید اگر با استفاده از 
سوخت فسیلی برای راه انداختن ماشین هایمان، خانه ها یا 
هر چیز دیگر موافق بودید چه بالیی سرمان می آمد. اگر 
این اختالفات عقیده ای نبود امروز ماشین ها برقی و انرژی 

خورشیدی نداشتیم.

۴. توقع نداشته باشید که فکرتان را بخوانند
به  قادر  ها  خیلی  اما  دارند  تری  قوی  بینش  ها  بعضی 
فهمیدن احساس یا نگاه شما نیستند. اینکه شما نسبت به 
احساس دیگران حساس تر هستید به این معنی نیست که 

بقیه هم باید همه چیز را از نگاه شما بخوانند. 
همه دوست ندارند روانشناس باشند، به همین دلیل خودتان 
را خیلی روشن و واضح ابراز کنید تا دیگران مجبور نشوند 
که فکر و احساستان را حدس بزنند! گفتگوی صادقانه و 

آزاد روابط مستحکم تری می سازد.
۵. توقع نداشته باشید که هر بار زمین 

خوردید، بلندتان کنند
باشید  داشته  نیاز  وقتی  خوب  خانواده  و  دوستان  البته 
به کمک شما می آیند اما برای پاک کردن خاک روی 
مشکالت  هم  آنها  باشید.  نداشته  توقع  آنها  از  لباستان 
درونی خودشان را دارند و نمی توانند هم وزن مشکالت 

شما و هم مشکالت خودشان را تحمل کنند. 
همه  در  نه  و  همیشه  نه  اما  کنند  کمکتان  خواهند  می 
اهمیت  شما  به  که  نیست  معنی  آن  به  این  ها.  زمان 
بار  تنهایی  به  باید خودتان  این یعنی گاهی  نمی دهند، 

مشکالت و چالشهایتان را به دوش بکشید.
۶. توقع نداشته باشید که درک تان کنند

کنند.  نمی  درک  را  شما  زندگی  مسیر  آدمها  »همه 
بفهمند،  را  آن  که  نیست  آنها  زندگی  ندارد،  اشکالی 

زندگی شماست.« تا وقتی خودتان، خودتان را درک می 
کنید، نیازی نخواهید داشت که از دیگران تاییدیه بگیرید. 
آنوقت دیگر اینکه شما و زندگی تان را درک نمی کنند 

برایتان عذاب آور نخواهد بود.
۷. توقع نداشته باشید آن طور 

که شما با آنها رفتار می کنید، با شما رفتار کنند
پیروی  طالیی  قانون  از  آدمها  همه  آل  ایده  حالت  در 
زندگی  آلی  ایده  جهان  در  ما  متاسفانه  اما  کنند  می 
شوند،  تر  بامالحظه  آدمها  همه  تازمانیکه  کنیم.  نمی 
نمی  هنوز  چون  کنند  رفتار  بد  ما  با  که  بپذیریم  باید 
با  باشند.  داشته  خودشان  با  حتی  درستی  رابطه  توانند 
دیدی مهربانانه به رفتار آنها نگاه کنید تا اگر آن اندازه 
نبودند،  با شما مهربان  آنها مهربان هستید،  با  که شما 

ناامید نشوید. و  ناراحت 
۸. توقع نداشته باشید که همان آدمی

 بمانند که یک سال پیش بودند
مرور  به  شان  زندگی  شرایط  و  تجربیات  برحسب  آدمها 
زمان تغییر می کنند. همه آدمها هر روز در جنگی سخت 
دست و پنجه نرم می کنند و هیچکس جز خودشان واقعًا 
آن را درک نمی کند. پس وقتی می خواهید قضاوتشان 
کنید، این را به یاد داشته باشید. آدمها را با همه تغییراتی 
که داشته اند دوست داشته باشید، نه فقط وقتی با ایدآلها 

و استانداردهای شما همخوانی داشته باشند.
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یشنماخهشویراد1
کروایاریگنوا2
نابنراکاخسگم3
تساراورراغلا4
میتادناپنونم5
وبمعدنابلیام6
نعاتمدرواارح7
ترهنیکتیبدشم8
کیپانوساتیبد9
رهوشالاولگمغ10
یلادریسکادرز11
سسهرکزیرلاما12
تالولدعادورل13
وهایارسیساتی14
یفسلفیاههتشون15

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

نقاشی ساختمان
 تهران پــارس
اجرای انواع رنگ های نانو 
)مولتی کالر، اکرولیک و ...( 

رنگ های صنعتی )اپوکسی و ...( 
رنگ های روغنی، پالستیک و کناف 

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

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 

نصب داربست فلــــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

ن(   
رزا

)ا درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره
 و سکوریت اتومات

آدرس: خیابان شهید رجایی 
 نبش رجایی 15 

09155614880  

مدارک کارشناسی ارشد یا 
دکتری رشته های روان شناسی 

تربیتی و برنامه ریزی درسی 
با سابقه فعالیت تجربی

 دعوت به همکاری می شوند
 لذا متقاضیان  رزومه خود را 

به آدرس ایمیل 

ارسال نمایند.
naseri_m2003@yahoo.com

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

09011251205
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  

به یک نفر مجرب در تعویض 
الستیک و باالنس سواری نیازمندیم. 

09304447248

کار خوب اتفاقی نیست

فروش انواع الستیک نو و دست دوم 
با نازلترین قیمت با اقساط 12ماهه ویژه 

فرهنگیان  در الستیک فروشی مقدم 
نبش کوچه پارک آزادی 056-32223323

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ
شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش جوجه در سنین مختلف

09151609429
09157269528
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سالمتی-شما باید عالوه بر استفاده منظم از این برنامه، ورزش، داشتن 
رژیم غذایی متعادل و نوشیدن مقدار زیادی آب را برای دفع سموم بیش 
از حد بدن و مبارزه با واریس در دستور کار خود قرار دهید.نارسایی مزمن 
وریدی، که به نام رگهای واریسی نیز شناخته می شود، بیماری است که 
زمانی رخ می دهد که مقدار غیر طبیعی خون در دیواره ضعیف و دریچه 
وریدهای سطحی، تجمع پیدا کرده باشند.این باعث می شود رگ گشاد 

شده و رسیدن خون به بخش های پایین تر از قلب دشوار شود. واریس 
گذشته از این که مشکلی در سیستم گردش خون ایجاد می کند، ظاهر 

بدن را نیز کبود می کند.راه های طبیعی برای مبارزه و درمان واریس :
1-ترکیبی از سرکه سیب و هویج :کرم ضد التهابی تولید می کند که برای 
مبارزه با رگ های واریسی با تحریک گردش خون، مفید است.2- درمان 
واریس با خاک رس و پیاز:این درمان موضعی اندازه رگ های گشاد شده 

را کاهش داده و جریان خون را به حالت طبیعی در می آورد. استفاده از این 
محلول همچنین احساس سنگینی در پاها را کاهش می دهد.3-درمان 
واریس با پماد سیر:ترکیبات گوگرد در سیر از عوامل قدرتمند ضد التهابی 
هستند که به مبارزه با رگ های واریسی کمک می کنند. سیر همچنین 
گردش خون در پاها را بهبود داده و برای جلوگیری از سفت شدن رگ ها، 

سموم را از بدن دفع می کند.

درمان طبیعی واریس چگونه است؟

فلفل بخور، سکته نکن!
  

و   C ویتامین  از  سرشار  دلمه ای  فلفل 
و  بتاکاروتن  مانند  زیادی  ریزمغذی های 
دارد:  بدنبال  را  زیر  فواید  و   فالوونوئیدها 
1- کاهش پرخوری 2- کاهش وزن 3- دشمن 
 C  سرطان 4- داروی سرماخوردگی : ویتامین
5- سیگاری ها از خوردن فلفل بی نصیب نمانند: 

را  ریه در سیگاری ها  به سرطان  ابتال  احتمال 
ترک  به  موفق  اگر  دهد.  می  کاهش  بشدت 
سیگار نشده اید، فلفل را از یاد نبرید 6- دوست 
نوع  بتاکاروتن موجود در آن مخصوصاً  چشم: 
قرمزش، به تقویت چشم ها کمک میکند  7- 
فلفل بخور، سکته نکن: حاوی اسیدفولیک است. 
این ویتامین از گرفتگی رگ ها و بروز بیماری های 
قلبی به  ویژه در بیماران دیابتی جلوگیری می کند.                               

با این راهکارها قد بلند شوید 

با این راهکارها قد بلند شوید:1- در بین غذا 
از نوشیدن آب بپرهیزید. 2- قبل از مصرف 
غذا ساالد میل کنید و از مصرف نمک اضافه 
وعده  کنید  کنید 3- سعی  خودداری  غذا  در 
ناهارـ شام( حذف  )صبحانه  غذا  اصلی  های 
ریزه  به  ناچار  صورت  این  در  زیرا  نگردد، 

خواری خواهید شد 4- مصرف چای کمرنگ 
غذا  از  بعد  ساعت   2 شکر  و  قند  بدون  ولی 
بشقاب  از  غذا  صرف  برای   -5 ندارد  مانعی 
های کوچک استفاده کنید 6- صرف غذا باید 
در کمال آرامش و تانی صورت گیرد و از عجله 
خودداری کنید 7- در حالت های اضطراب و 
استرس غذا نخورید 8- وقت خود را به جای 

ریزه خواری، پر کنید.

هشدار ! 
این اشتباهات چاق تان می کند 

1- صبحانه را نزدیک به وعده های دیگر میل 
می کنید 2- صبحانه به جای املت. 3- قهوه 
آب  کافی  اندازه  به  چای 4-  نوشیدن  بجای 
کنید. نمی  استفاده  دمبل  از   -5 نوشید   نمی 

 5- خیلی سریع دمبل می زنید 6- رژیمتان 

را می شکنید 7- خیلی می نشینید 8- فقط 
سریال های درام می بینید : 10 دقیقه خندیدن 
می تواند مقدار کالری سوزی مان را افزیش 
می  باعث  دارید:  استرس  خیلی   -9 دهد 
بیاید.  پایین  بدن  و ساز   شود سرعت سوخت 
اینکه  برای  بدن  خوابید:  10- خیلی کم می 
کارش را به خوبی انجام دهد به 7 تا 9 ساعت 

خواب هنگام شب احتیاج دارد.

مهم ترین داروهای خطرناک 
برای کودکان زیر دو سال  

1- آسپرین: داروهای حاوی آسپرین را به کودکان 
زیر دوسال و حتی تا حد امکان به اشخاص زیر 
19 سال ندهید. حتماً برچسب داروهایی را که 
با  گاهی  آسپرین  بخوانید،  میخرید  داروخانه  از 
نام سالیسیالت یا اسیدسالسیلیک ذکر میشود 

2- داروهای بدون نسخه سرفه و سرماخوردگی: 
کودک را دچار ناراحتی های جدی تری همچون 
تپش قلب شدید و تشنج میکند 3- داروهای 
بزرگساالن:  و  کودکان  داروهای  ضدتهوع 4- 
دادن میزان کمتر یا اندازه کوچک تر از داروهای 
بزرگساالن به کودکان به همان اندازه خطرناک 
است که به او بیش از حد تعیین شده داروی 

کودکان می دهید.

ساکت باشید تا مغزتان بهتر کار کند

فعال مغز  فرض  پیش  شبکه  سکوت  در   -1 
 می شود: هنگامی که به تمرکز می پردازیم، شبکه 
پیش فرض مغز فعال می شود. این شبکه در واقع 
شبکه ای از بخش های مختلف مغز است که با 
یکدیگر تعامل دارند و فعالیت آن ها به شدت با 
یکدیگر ارتباط دارد و زمانی بیشترین فعالیت را دارد 

 که شخص به دنیای خارج توجهی نداشته باشد.
را  مغز  بازسازی سلول های  امکان   2-سکوت 
فراهم می کند: دو ساعت سکوت روزانه منجر 
 به شکل گیری سلول های جدید در هیپوکامپ
 می شود. این بخش از مغز مسئولیت یادگیری، 
دارد برعهده  را  احساسات  کنترل  و   حافظه 
3- سکوت، توان ذهنی را بازیابی می کند: در هنگام 
 تمرکز، مغز برای بازسازی توان خود به دست می آورد 

یادداشت

تیم کشتی شهرستان بیرجند سال 1354
ایستاده از راست:آقایان علی اصلی)مربی(، رضا رجب زاده، حسین سراجی، محمدی، حسین باقری، بخشی- ردیف دوم از راست:آقایان جواهری،
اکبر کوزه گران،پاشازاده، محمدزاده - نشسته از راست:آقایان سندروس ، نقشبندی، مهدی رسته مقدم، حسین طحانی     گردآورنده : اصغری

کاریکاتور جواد علیزاده 

انقالب اسالمی ایران و زنده 
شدن قلمرو خودباوری
*صادقلو

یکی از پیامدهای مطلوبی که انقالب اسالمی برای ملت ایران داشت، »زنده 
شدن روح خودباوری« در میان ایرانیان بود که عامل اصلی این رخداد قابل 
ستایش نیز، شخص حضرت امام خمینی )ره( و موضع گیری های صریح ایشان 
بود.اعتقاد به خودباوری، نقشی اساسی در سازندگی ها و رویش های پس از 
انقالب اسالمی داشته است. در داخل دانشگاه ها و مراکز علمی، دانشمندان 
زیادی پیدا شدند که به صاحب نظران ایرانی، بسیار بیشتر از افراد غربی بها 
می دادند و برای صاحب نظر ایرانی و حرف او ارزش و احترام قائل می شدند و 
این روند تاکنون ادامه پیدا کرده است. هر چند که ما در طول 40 سال اخیر، 
دچار فراز و فرودهای بسیاری که عمدتاً  ناشی از: 1( هجوم فرهنگی غرب از 
طریق بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری و 2( غرب گرایی نسبی برخی از 
سیاست گذاران فرهنگی کشورمان بوده است. اما این راه پیموده شده با تمام 
پیچ و خم هایش، مبارک و ارزشمند بوده است. چرا که اکنون، در جامعه، افراد 
زیادی را می بینیم که عالقمند هستند که کتاب نویسنده ایرانی بخوانند، کاالی 
ایرانی بخرند، ایران را به خوبی بگردند و به زیبایی های کم نظیر آن افتخار کنند 
و ... بدون شک این راه ادامه دارد.ما باید فرهنگ سازی در مورد خوداتکایی 
در جامعه را ادامه دهیم تا انشاا... روزی این سرزمین به جایی برسد که مردم 
و جوانان آن، نام دانشمندان، متخصصان و گفتارها و عقاید آن بزرگواران را به 
خوبی بشناسند و در زمینه علمی و آکادمیک، در دانشگاه ها به جای تکیه کردن 
و پز دادن به نظریه  های غربی، به نظریه ها، افکار و نوشته های دانشمندان بومی 
خودمان تکیه شود. آن روز خواهد رسید، هر چند آهسته و پیوسته. در اینجا، 
بخشی از سخنان ارزشمند و عمیق معمار کبیر بیداری اسالمی، حضرت امام 
خمینی )ره( که در ارتباط با خوداتکایی است آورده شود:»فرهنگ به این غنی ای 
کنار زده شده است و چسبیده اند به فرهنگ   غرب. آن هم، نه فرهنگ اصیل 
غرب، فرهنگ استعماری غرب. غرب همه چیز  استعماری دارد. طب استعماری 
دارد. فرهنگ استعماری دارد. همه چیز استعماری   دارد، صادر می کند برای 
کشورهایی که عقب افتاده اند به اصطالح آنها، آن چیزی که   مناسب با آنجاست، 
به طوری که وابستگی داشته باشد. آنها می خواهند ما وابسته باشیم،    و چیزهایی 
که به ما می دهند چیزهایی است که وابستگی می آورد. استقالل نمی خواهند 
 ما داشته باشیم. استقالل فرهنگی نمی خواهند داشته باشیم. استقالل فکری 
نمی خواهند  داشته باشیم. ُعمالی که آنها تربیت کرده اند در پیش خودشان و 
صادر کردند برای ما، آنها  هم کمک کردند به آنها، و طرز فکر جامعه ما را به 
طوری عوض کردند که اگر یک  مطلبی غربی نباشد، جامعه ما نمی پذیرد این را. 
حاال شاید در این نهضت کم شده باشد. چیزهایی که   خود ملت درست می کرد 
باید با اسم غرب فروش برود. این غربزدگی است. یعنی بازار ما  هم غربزده 
هست. یعنی ملت ما اآلن باز هم غربزده هست. و تا از زیر این بار در نیایید و 
تا  این وابستگی مغزی و فکری از بین نرود، رشد حقیقی پیدا نمی شود، و شما 

هم   نمی توانید مستقل بشوید.

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

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

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

پخش لوله و اتصاالت / فروش ویژه شیرآالت اهرمی       فروشگاه کاظمی
فقط 220 هزار تومان با 5 سال گارانتی تعویض 

آدرس: بین مدرس 35 و 37
09151638890
داد09123024066

ط تع
فق

ود
حد

 م

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

 1
00
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بخشودگی سود و جرایم بدهی بهره برداران کشاورزی

سود و جرایم بدهی تسهیالت بهره برداران بخش کشاورزی تا پایان اسفند بخشوده می شود. مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گفت: سود و جرائم تسهیالت زیر 100 میلیون تومان منوط به 
بازپرداخت اصل تسهیالت بانکی بخشوده می شود.امیرحسام قزلباش افزود: تنها مشتریانی که تا پایان اسفند بنا به دستورالعمل ابالغی، اصل بدهی را تسویه کنند، سود و جریمه بدهی آنان بخشوده 
خواهد شد.وی گفت: بر اساس این گزارش مالک اصلی محاسبه اصل بدهی، آخرین قرارداد منعقده بین بانک و مشتری است و فقط یک پرونده تسهیالت، مشمول استفاده از این قانون می شود.

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل   *
گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه نمایشگاه 
“تاریخ سیاسی استان” بخشی از تاریخ 100 ساله 
نو  سال  آغاز  در  گفت:  می گذارد  نمایش  به  را 
ارگ  در  تاریخ سیاسی خراسان جنوبی  نمایشگاه 

کاله فرنگی بیرجند راه اندازی می شود.
*  مرحله دانشگاهی المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه 
بیرجند روز جمعه 10 اسفند 96 با حضور  250 نفر از 

دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
* ارزش صادرات تعاونی های خراسان جنوبی به بیش از 

1۳ میلیون دالر رسید
* خدمات دهی 22 پایگاه هالل احمر در خراسان 

جنوبی به مسافران نوروزی
* مدیرکل منابع طبیعی گفت: سفرهای شهرستانی 
را آغاز کردیم تا از نزدیک مشکالت مردم در زمینه 
منابع طبیعی را در حد توان بررسی و برطرف کنیم.
استان  در  یتیم  کودک   ۳000 از  *بیش 
هستند نیکوکاران  کمک  نیازمند  خراسان جنوبی 
* صادرات پایانه مرزی ماهیرود 6۸ درصد رشد داشته است

اخبار کوتاه

حوادث استان

دو زخمی در واژگونی سمند 
در محور نهبندان-شهداد

واژگونی یک دستگاه سمند در جاده نهبندان - شهداد 
دو زخمی برجا گذاشت. جانشین رئیس پلیس راه 
استان گفت: بر اثر سانحه واژگونی یک دستگاه سمند 
در ساعت 2۳:۳0 شنبه شب در کیلومتر 21 محور 
نهبندان- شهداد، دو سرنشین که خانم 2۸ و کودک 
7 ساله بودند زخمی و به بیمارستان شهید آتشدست 
نهبندان منتقل شدند. سرهنگ نیک مرد علت این 
حادثه را بی احتیاطی راننده به دلیل عدم توجه به جلو 

ناشی از خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد.

واژگونی خودرو در بلوار پیامبر اعظم)ص(

 ظهر دیروز یک خودروی پژو پارس با  چهار سرنشین 
در بلوار پیامبر اعظم)ص( بیرجند واژگون شد.

افزایش 24 درصدی تصادفات 
درون شهری در خراسان جنوبی

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از وقوع 2 هزار 
و 266 فقره تصادف در شهرهای استان از ابتدای 
نسبت  درصدی   24 افزایش  با  تاکنون  امسال 
این  در  گفت:  و  داد  خبر  پارسال  مشابه  مدت  به 
تصادفات 2۳ نفر کشته و 2 هزار و 67۸ نفر مجروح 
شدند. سرهنگ رضایی افزود: تصادفات فوتی 12 
درصد کاهش و جرحی 22 درصد نسبت به مدت 
ادامه  است.وی  داشته  افزایش  قبل  سال  مشابه 
داد: بیشترین تعداد کشته شدگان در این تصادفات 
مربوط به بیرجند مرکز استان با 12 نفر بوده است.
روز  امسال  تصادفات  بیشترین  کرد:  اظهار  وی 
چهارشنبه و ساعت 12 تا 14 رخ داده است و 69 
درصد متوفیان از یک تا 25 سال سن داشته اند.

افتتاحیه ی جشنواره  نوروز لبخند

رضایی-روز گذشته افتتاحیه جشنواره نوروز لبخند 
،دومین بازارچه خیریه ،توسط سمن علمی و تحقیقاتی 
علم کویر، برگزار شد. خادمی دبیر جشنواره نوروز و 
لبخند بیان کرد:این جشنواره شامل 45 غرفه است 
،اثار هنرمندان صنایع دستی در آن به نمایش  که 
کودکان  به  کمک  هدف  با  و  است  شده  گذاشته 
اقالم  تهیه  برای  سرپرست  وبد  سرپرست  بی 
مصرفی  صورت گرفته است وی افزود:این جشنواره 
 همچنین در کنار ارائه محصوالت صنایع دستی ،

زنده  موسیقی  اجرای  مانند  فرهنگی  های  فعالیت 
و شوی شب است که تا 1۸ اسفند دایر می باشد.

تازه های ورزشی استان

خراسان جنوبی بارشد ۳ پله ای
 در جایگاه پنجم کشور ایستاد

هیات پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی در ارزیابی 
عملکرد سال 96 فدراسیون با ۳ پله رشد در جایگاه 
پنجم کشور قرار گرفت. هیات پهلوانی و زورخانه ای 
خراسان جنوبی در ارزیابی سال 95 فدراسیون رتبه 
هشتم کشوری را داشت که در سال 96 با رشد ۳ 

پله ای، جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

کسب دو مقام اول توسط دانشگاه بیرجند 
در مسابقات دو و میدانی منطقه 9

تیم دو و میدانی دانشجویان دختر دانشگاه بیرجند در 
مسابقات دو و میدانی منطقه 9 دانشگاه های کشور به 
دو مقام اول و سه مقام دوم دست یافت.در این مسابقات 
که با شرکت 10 تیم به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار شد، مریم السادات اصغری در پرش طول به مقام 
اول و در دوی 100 متر بامانع به مقام دوم رسید.بی بی 
سمیه نطقی مقدم در پرتاب نیزه مقام اول و در پرتاب 

وزنه مقام دوم را کسب کرد.

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:

چالش های احیاء بافت فرسوده خراسان جنوبی؛  استان 49۱ هکتار بافت فرسوده دارد

باز خورد گزارش کفش بیرجند  مارک  تبریز 

حمایت فرماندار از مطالب توسعه محور آوای خراسان جنوبی 

خدمات امدادخودرو 
در استان ساماندهی شود

خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبي، در جلسه شوراي هماهنگي ترافیک استان 
سخن مي گفت، با بیان این مطلب، گفت: باید نقشه اي 
جامع در خصوص محل استقرار امداد خودرو مشخص 
و فعالیت هاي آنان در شیفت هاي معین ارائه گردد.
علوي مقدم، اظهار کرد: کلیه دستگاه هاي اجرایي 
باید تمام توان خود را در خصوص اجراي بهتر طرح 
چهارشنبه پایان سال و نوروز بکار گرفته و هماهنگي 
هاي الزم را با پلیس و سایر نهادهاي مربوطه داشته 
استانداری   عمرانی  امور  هماهنگی  باشند.معاون 
خاطر نشان ساخت: بیمه ایران به نمایندگي از سایر 
بیمه ها باید در ایام نوروز کشیک بیمه اي بگذارد.

اجرای طرح ترافیکی نوروز 97
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با اشاره به اجرای 
استان  در  اسفندماه   24 از  نوروزی  ترافیکی  طرح 
گفت: طی دو سال گذشته تلفات حوادث جاده ای 
استان کاهش داشته است.سرهنگ رضایی  افزود: 
امیدواریم بتوانیم طی سال های آینده تعداد تلفات را 
در جاده های استان به صفر برسانیم. رئیس پلیس 
راه خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طرح ترافیکی 
سال 97 از بیست و چهارم اسفندماه جاری آغاز و 
تا 1۸ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، 
گفت: تمامی تجهیزات به صورت 100 در صد در 
تعطیالت نوروزی امسال به کار گرفته خواهد شد.

احتمال بارش های پراکنده در استان

کارشناس سازمان هواشناسی با بیان اینکه در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه احتمال بارش های پراکنده در 
استان وجود دارد، گفت: طی امروز دمای هوای استان 
افزایش چهار درجه ای را خواهد داشت. رضا برهانی  
در  و  نیمه ابری  درامروز  استان  هوای  کرد:  اظهار 
بعدازظهر با افزایش موقت ابر و احتمال بارش پراکنده 
در برخی از نقاط شمال شرقی استان پیش بینی می شود.

لزوم نظارت جدی بر خدمات مراکز 
معاینه فنی خودرو در خراسان جنوبي

خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبي،  در جلسه ستاد معاینه فني استان سخن مي 
گفت، با بیان این مطلب، افزود: باید نظارت جدي 
بر عملکرد مراکز معاینه فني خودرو در استان وجود 
داشته باشد.علوي مقدم اظهار کرد: مراکز معاینه فني 
خودرو در استان باید زمان فعالیت خود را در پایان 
سال افزایش دهند.وی با بیان اینکه مراکز معاینه فني 
نیاز به نظارت جدي دارد، افزود: حضور نماینده بخش 
خصوصي در ستاد معاینه فني خودرو ضروري است و 

این امر باید در دستور کار دبیرخانه قرار گیرد. 

سایت مناسبی برای مسافران نوروزی در ورودی بیرجند ایجاد شود

خراسان جنوبی  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
مصوب  فرسوده  بافت  کل  مساحت  گفت: 
سرایان،  قاین،  بیرجند،  شهرهای  در  استان 
فردوس، بشرویه و نهبندان معادل 491 هکتار 
مساحت  کرد:  اظهار  جعفری   است.مهدی 
هکتار  بیرجند،2۳0  شهرستان  فرسوده  بافت 
 219.40 استان  شده  ادغام  روستاهای  و 
افزود:  ایسنا-وی  گزارش  است.به  هکتار 
و   ۳4.75 استان،  تاریخی  محدوده  مساحت 
و  هکتار   15۳.2 شهری  ناهمگون  اراضی 
شناسایی  هدف  محالت  مساحت  مجموع 
راه  است.مدیرکل   1271.6 استان  در  شده 
کرد:  تصریح  خراسان جنوبی  شهرسازی  و 
عدم  فرسوده،  بافت  ترمیم  موانع  از  یکی 
تمایل شهرداری ها برای ورود مستقیم در امر 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده استان 
است.جعفری افزود: عدم استقبال و مشارکت 
گذشته  سال های  در  هدف  محالت  ساکنان 
و  تجمیع  امر  در  ساختمانی  شرکت های  با 

نوسازی، نیاز به حمایت دستگاه های دولتی و 
ساخت  محدودیت های  دیگر  از  اعتمادسازی 
است.وی ادامه داد: همچنین نیاز  به اقدامات 
مردمی  اعتماد  جلب  و  گسترده  بسترسازی 
فرسوده  بافت  از  نیمی  حدود  شدن  واقع  و 
در محدوده و حریم بناهای تاریخی از دیگر 
راه و شهرسازی  است.مدیرکل  موانع ساخت 
احتمالی  خطرات  کرد:  بیان  خراسان جنوبی 
نوسازی  ضرورت  و  بافت ها  این  در  سکونت 
با ارائه راهکار و پیشنهاد به ساکنان محالت 
دارد. آموزش  و  رسانی  اطالع  به  نیاز  هدف 

مشارکت حداکثری مردم؛ 
مهم ترین موضوع در احیاء
بافت های ناکارآمد شهری

جعفری با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم 
مهم ترین موضوع در احیاء بافت های ناکارآمد 
سنوات  طی  پروژه هایی  افزود:  است،  شهری 
بهسازی  و  عمران  شرکت  توسط  گذشته 

شهری ایران تامین اعتبار و مورد بهره برداری 
هستند. انجام  حال  در  یا  و  گرفته اند  قرار 
ادامه داد: پروژه سالن ورزشی موسی بن  وی 

جعفر)ع( با اعتباری بالغ بر ۳000 میلیون ریال 
و خانه محله کارگران بیرجند با اعتباری بالغ بر 
5500 میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسا ن جنوبی اظهار 

کرد: پروژه اجرای فاز یک و دو احیا و بازآفرینی 
محور تاریخی بهارستان با اعتباری بالغ بر ۸200 
میلیون ریال، مطالعات بازآفرینی شهری و طرح 

بهسازی و نوسازی محدوده ها و محالت هدف 
بازآفرینی شهری در بیرجند از این پروژه ها است.
جعفری بیان کرد: ایجاد نهاد توسعه محلی با 
اجرای  ریال،  میلیون   4000 بر  بالغ  اعتباری 

روکش آسفالت خیابان شهید مصطفی خمینی 
بیرجند با اعتباری بالغ بر 12۳0 میلیون ریال و 
خیابان شهید فهمیده بیرجند با اعتباری بالغ بر 
1040 میلیون ریال نیز از دیگر این پروژه ها است.
وی ادامه داد: پروژه اصالح شبکه و انشعابات آب 
محله کارگران بیرجند با اعتباری بالغ بر 1460 
میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی ۸0 درصد و 
محله موسی ابن جعفر )ع( بیرجند با اعتباری بالغ 
بر 1462 میلیون ریال با پیشرفت فیزیکی 70 
درصد و محالت قدی و خونیکی های قاین با 
اعتباری بالغ بر 1۳90 میلیون ریال با پیشرفت 
فیزیکی 40 درصد در حال انجام است.مدیرکل 
یادآورشد:  خراسان جنوبی  شهرسازی  و  راه 
و  جدول گذاری  و  زیرسازی  پروژه  همچنین 
بر  بالغ  اعتباری  با  قاین  قدی  محله  آسفالت 
1575 میلیون ریال و محله خونیکی های قاین 
با اعتباری بالغ بر 2025 میلیون ریال و محله 
 14۸5 بر  بالغ  اعتباری  با  قاین  کاوه  شهید 
میلیون ریال در حال حاضر در حال اجرا است.

فرماندار بیرجند گفت: علی رغم تاکیدات فراوان 
باید  امسال، همکاران شهرداری  و  قبل  سال 
سایت  رسان،   خدمات  دستگاههای  کمک  با 
نوروزی  مسافران  از  استقبال  برای  مناسبی 

کنند.ناصری  ایجاد  بیرجند  شهر  ورودی  در 
ورودی  موضوع  کرد:  اظهار  بیرجند  فرماندار 
های شهر بیرجند از سالیان گذشته در دستور 
کار فرمانداری و حوزه عمران فرمانداری بیرجند 
قرار داشته است.وی با اشاره به اینکه در سالهای 
قبل، تاکیداتی به اداره کل راهداری استان و 
شهرستان، شهرداری بیرجند و اداره کل راه و 
شهرسازی استان در راستای زیباسازی ورودی 
های شهرستان بیرجند داشته ایم،  افزود: هر 
شمال«  و  غرب  »شرق،  بیرجند  ورودی  سه 
نیازمند اجرای یک طرح جامع و مناسب هستند.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه در سمت ورودی 
پلیس راه بیرجند، یک طرح جامع »تقاطع غیر 

همسطح« از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
پیش بینی شده که امید است از منابع ملی هرچه 
سریعتر اجرایی شود، افزود: با توجه به اینکه به 
ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی نزدیک می 
شویم،  در ستاد سفر شهرستان مسئوالن مکلف 
به زیباسازی و مناسب سازی این ورودی ها از 
نظر مبلمان، ظاهر و تابلوهای اطالع رسان شده 
اند.وی بر داشتن یک سیما و منظر مناسب در 
ورودی های شهر بیرجند در انظار گردشگران 
و مسافران تاکید کرد و گفت: تا زمان  اجرای 
طرح جامع در این ورودی ها، باید یک سیما 
و منظر مناسب در این سه ورودی با همکاری 
شهرداری و راهداری ایجاد شود.فرماندار بیرجند 

تا فرارسیدن سال جدید و نوروز  معتقد است 
راهداری  کل  اداره  کمک  با  شهرداری  باید 
نسبت به رفع معضل این ورودی ها اقدام کند.
از سمت  ورودی  در سمت  داد:  ادامه  ناصری 
مشهد مقدس به دلیل تعدد مسیرها باید تقاطع 
غیرهمسطح اجرا شود ولی بقیه ورودی ها با 
توجه به بار ترافیکی کمتر، نیاز به اجرای طرح 
جدید نیست ولی ساماندهی این ورودی ها باید 

مدنظر مسئوالن باشد.
وی گفت: از سال گذشته پیگیر اجرای غرفه 
های ثابت برای ورودی شمالی بیرجند هستیم 
که از زمان اجرای طرح نوروزی، دستگاههای 
متعددی در ورودی ها مستقر و به ارائه خدمات 

شهرداری  که  شد  پیشنهاد  که  پردازند  می 
دیگر  همچون  ثابت  های  غرفه  ایجاد  به 
برپایی  با  افزود:  کند.وی  اقدام  ها  شهرستان 
چادر و یا کانکس این مهم انجام می شود که 
با نامناسب بودن شرایط جوی، اشکاالتی برای 
خدمات دهی ایجاد می شود؛ علی رغم تاکیدات 
فراوان سال قبل و امسال، همکاران شهرداری 
باید این مهم را در دستور کار خود قرار دهند تا 
با کمک و همراهی دستگاهای خدمات رسان،  
سایت مناسبی برای استقبال از مسافران نوروزی 
داشته باشیم.وی یادآور شد: در حال حاضر رنگ 
... و جمع  تابلوهای  معابر، شستشوی  آمیزی 

آوری نخاله ها و زباله ها مدنظر قرار دارد.

بیرجند  فرماندار  ناصری  جم-علی  امین 
آوای  روزنامه  مسوول  مدیر  به  ای  نامه  در 
محور  توسعه  نگرش  از  جنوبی  خراسان 
. ابراز خرسندی کرد  روزنامه  این  بر   حاکم 

اوال   : است  آمده  فرمانداربیرجند  نامه  در 
نوع نگاه ونگرش توسعه محور حاکم بر ان 
تحلیل  چراکه  دارد  خرسندی  جای  روزنامه 
بازتاب   ، آن  در  مندرج  مطالب  محتوای 

روزنامه  آن  که  است  جدی  ای  دغدغه 
از  شهرستان  وتوسعه  رشد  به  کمک  برای 
رصد  ونیز  عمومی  افکار  روشنگری  طریق 
ودستگاههای  نهادها  مسئوالن  عملکرد 
رسالتی  همان  واین  دارد  گوناگون  اجرایی 
است که از مطبوعات  به عنوان رکن چهارم 
دموکراسی مورد انتظار است .در هین راستا 
صبح روز شنبه 96/12/12  معاون سیاسی 

واجتماعی فرمانداری به همراه نماینده حوزه 
برنامه ریزی واداری مالی فرمانداری ،رئیس 
محل  از  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره 
فعالیت  “ کارگاه تولیدی کارگاه کفش جوان 
بازدید  احمدی  آقای  مسولیت  با   “ بیرجند 
واز نزدیک در جریان مسائل ومشکالت قرار 
مطرح  ومشکالت  مسائل  به  گرفتند.باتوجه 
ایشان   ، شده توسط مسوول کارگاه مذکور 

اداری  سیستم  که  هایی  حمایت  جریان  در 
وکار  کسب  فضای  توسعه  برای  شهرستان 
پایان  .در  گرفت  قرار  دهد  انجام  تواند  می 
امیدواری  ابراز  بیرجند  فرماندار  نامه  این 
کارگاه  مسوول  پیگیری  با  که  است  کرده 
وکار  کسب  فضای  وبهبود  گسترش  شاهد 
خراسان  آوای   . باشیم  کننده  تولید  این 
جنوبی طی سه سال اخیر به دفعات موضوع 

تولیدی  محصوالت  وسایر  کفش  احیا 
وسرمقاله  گزارشات  قالب  در  را  استان 
که  است  کرده  وپیگیری  طرح  خود  های 
محترم  فرماندار  عنایت  با  خوشبختانه 
امید  اخیر  گزارش  در  مسئوالن  وپیگیری 
از  حمایت  برای  بزرگی  های  گام  رود  می 
این همشهری فعال وهنرمند برداشته شود .  

)Ava.news29@gmail.com(

آغاز ثبت نام آیین اعتکاف 
از ۲۰ اسفندماه در استان

رئیس ستاد اعتکاف خراسان جنوبی گفت: ثبت نام از 
عالقه مندان برای شرکت در آیین معنوی اعتکاف 
فروردین  سوم  تا  جاری  سال  اسفندماه   20 از 
االسالم  می شود.حجت  انجام  آینده  سال  ماه 

از  ثبت نام  کرد:  اظهار  سلم آبادی  محمدعلی 
عالقه مندان برای شرکت در آیین معنوی اعتکاف 
از 20 اسفندماه سال جاری تا سوم فروردین ماه 
به  ثبت نام  گفت:  وی  می شود.  انجام  آینده  سال 
می گیرد  صورت  اینترنتی  و  حضوری  صورت  دو 
آدرس  به  ثبت نام  برای  می توانند  عالقه مندان  و 
اینترنتی  www.etekaf-sk.ir یا به صورت 
حضوری به مساجد محل اعتکاف در استان مراجعه 
افزود:  خراسان جنوبی  اعتکاف  ستاد  کنند.رئیس 
برای آیین اعتکاف سال 97 حدود 250 مسجد در 
سطح استان پیش بینی شده که در صورت افزایش 
معتکفین احتمال افزایش مساجد وجود دارد. وی 
اینکه هزینه ثبت نام و شرکت در مراسم  بیان  با 
هزار   ۳5 بیرجند  شهرستان  در  اعتکاف  معنوی 
تومان است، افزود: آیین اعتکاف از 11 فروردین 
دارد. ادامه  نیز  ماه  فروردین   1۳ تا  و  آغاز  ماه 
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ساماندهی گلزار شهداء در 
اولویت کار دستگاه ها قرار گیرد

خراسان  استانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
جنوبي، در کارگروه استاني ساماندهي گلزار مطهر 
شهدا، اظهار کرد: دستگاه هاي ذي ربط باید اعتبارات 
قابل قبولي را به منظور ساماندهي گلزار شهدا در نظر 
گرفته و این مهم را در اولویت کارهاي خود قرار دهند.
سید مجتبي علوي مقدم، با اشاره به اینکه برکت و 
شأن نظام مقدس جمهوري اسالمي به خون شهدا 
است، اظهار کرد: اگر براي تکریم و زنده نگهداشتن 
نام و یاد شهدا کم کاري و یا کم توجهي صورت گیرد 
در واقع در حق خود و نظام ظلم شده است.وی با بیان 
اینکه هر چه براي شهدا و خانواده هاي این عزیزان 
خدمت ارائه شود، نخواهیم توانست پاسخگوي ایثار و 
فداکاري آن ها باشیم، افزود: جلسه کارگروه باید حداقل 
به صورت فصلي برگزار شود و در این خصوص کمیته 
اي فني ذیل آن نیز تشکیل گردد.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار   با اشاره به اینکه لیست گلزارها 
استان  بنیاد شهید  از سوي  باید  ها  آن  نیازهاي  و 
احصاء و به دستگاه هاي مربوطه ارائه شود، گفت: 
دستگاه هاي زیر مجموعه موظفند از اعتبارات خود 
براي ساماندهي گلزارهاي نیمه تمام اختصاص دهند.

علوی مقدم، با بیان اینکه دفتر امور شهري و شوراها 
و نیز دفتر روستایي استانداري باید نظارت کامل بر 
ساماندهي گلزار شهدا داشته باشند، عنوان کرد: خدمت 
به شهداء تکلیفي شرعي است که تمامي مسئوالن 
باشند. داشته  اي  ویژه  اهتمام  مهم  این  بر  باید 

 رئیس اتاق بازرگانی بیرجند:

صندوق ضمانت سرمایه گذاری  از صنایع خراسان جنوبی حمایت ویژه  کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان 
جنوبی گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
ویژه  حمایت  با  متوسط  و  کوچک  صنایع 
مشکل گشای واحدهای تولیدی استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام در 
اظهارکرد:  بیرجند  اقتصادی  فعاالن  جمع 
گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  است  امید 
گشای  مشکل  متوسط،  و  کوچک  صنایع 
بیان  با  باشد.وی  استان  تولیدی  واحدهای 
موجود  صنایع  از  درصد   95 اشتغال  اینکه 
در کوچک و متوسط است، افزود: همچنین 
70 درصد از اشتغال استان را صنایع کوچک 
به  اشاره  با  دهند.وی  می  شکل  متوسط  و 
جنوبی  خراسان  در  انسانی  نیروی  ظرفیت 

ها  آپ  استارت  دارای  استان  این  کرد:  بیان 
و جوانان خالق و مبتکر زیادی است.احتشام 
گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق  افزود: 
ویژه  توجه  باید  متوسط  و  کوچک  صنایع 
ای به جوانان داشته باشد.مدیرعامل صندوق 
و  کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه  ضمانت 
پیش  مشکالت  به  اشاره  با  ایران  متوسط 
روی واحدهای صنعتی بیان کرد: بسیاری از 
مشکالت این واحدها مالی بوده و به وثیقه 
بانکی بر می گردد.محمد حسین مقیسه بیان 
کرد: واحدهای صنعتی هر چه داشته در امر 
تولید داده اند بنابراین وثیقه ای برای دریافت 
اینکه  بیان  با   ندارند.وی  بانکی  های  وام 
دولت صندوق هایی در راستای ضربه گیری 

افزود:  کند،  می  ایجاد  تولیدی  واحدهای  از 
سنتی ترین خدمت صندوق ضمانت سرمایه 
گذاری صنایع کوچک و متوسط نیز، ضمانت 
نامه های اعتباری است.وی با بیان اینکه این 
ضمانت نامه جایگزین وثیقه فعال اقتصادی 
این  افزود:  شد،  خواهد  بانکی  نشان  در 
صندوق ضمانت نامه صادر کرده و به بانک 
تحویل می دهد.مقیسه اظهار کرد: صندوق 
نامه، محل  این ضمانت  قبال صدور  در  نیز 
اجرای طرح را از تولید کننده رهن می گیرد 
اجرای  برای گرفتن  رغبتی  ها  بانک  چراکه 
ضمانت  صندوق  ندارند.مدیرعامل  طرح 
متوسط  و  کوچک  صنایع  گذاری  سرمایه 
ایران بیان کرد: این صندوق در سال 1۳۸۳ 

تاسیس شده و در سال ۸6 اولین ضمانت نامه 
را صادر کرده است.وی با بیان اینکه تا سال 
94 تنها در قبال رهن اجرای طرح، ضمانت 
نامه صادر کرده است، اظهار کرد: در سال 94 
نیز، ضمانت نامه پیمانکاری صادر می کند.
برخی  دنبال حذف  به  اینکه  بیان  با  مقیسه 
از معامالت بانکی در ضمانت نامه ها بودیم، 
افزود: در این راستا، ضمانت نامه خرید مواد 
ضمانت  کارمزد  کردیم.وی  اجرایی  را  اولیه 
و  دانست  درصد   1.2 را  اول  سال  در  نامه 
می  اضافه  کارمزد  به  سال 0.25  هر  افزود: 
سرمایه  ضمانت  صندوق  شود.مدیرعامل 
گذاری صنایع کوچک و متوسط ایران بیان 
نامه  ضمانت  دو  گذشته  سال  طی  کرد: 

خسارت داشتیم که کار سود ساالنه صندوق 
نیز از بین رفت.وی بیان کرد: حداکثر سقفی 
و  کوچک  واحدهای  برای  توانیم  می  که 
متوسط تضمین کنیم، سه میلیارد تومان است 
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تولید گل و گیاه تخصصی در شهرداری بیرجند،۵۲۰۰ اصله نهال تولید شد
بستر  حاضر  حال  در  گفت:  بیرجند  هردار 
و  تخصصی  صورت  به  گل  و  گیاه  تولید 
حرفه ای در سازمان سیما، منظر و فضای 
شهری شهرداری بیرجند فراهم شده است. 
نهالستان و  از  بازدید  در  محمد علی جاوید 
گلخانه های مکانیزه سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری اظهار داشت: هم اکنون 

در  خوبی  ظرفیت  شده  ایجاد  امکانات  با 
مجموعه  زیر  های  نهالستان  در  گل  تولید 
اینکه  بیان  با  دارد.وی  وجود  سازمان  این 
به  گیاه  و  تولید گل  بستر  این مجموعه  در 
می  صورت  ای  حرفه  و  تخصصی  صورت 
گیرد، بیان کرد: این امر سبب کاهش هزینه 
های تولید و حفظ سرمایه های داخلی می 

فضای  و  منظر  سیما،  سازمان  شود.رئیس 
بازدید  این  در  نیز  بیرجند  شهرداری  سبز 
در  نشائی  و  فصلی  گل  هزار   61 تولید  از 
در  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  سازمان  این 
نهال   200 و  هزار  پنج  بر  بالغ  جاری  سال 
های  نهالستان  توسط  درختچه  و  درخت 
این سازمان تولید شده است. زیر مجموعه 

تولید ۲.۲ میلیارد ریال گل و گیاه
تولیدات  این  ریالی  ارزش  انصاری،  مجتبی 
ریال  میلیون   200 و  میلیارد  دو  بر  بالغ  را 
عنوان کرد و گفت: تولیدان این سازمان 50 
درصد هزینه های خرید گل و گیاه سازمان 
مجموعه  وی  گفته  است.به  داده  کاهش  را 
گلخانه های این سازمان با مساحت یک هزار 

و 600 متر مربع به صورت مکانیزه و از سال 
9۳ مورد بهره برداری قرار گرفته است.رئیس 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
بیرجند همچنین در این بازدید از مطالعه در 
مقاوم  پوششی  جدید  های  گونه  خصوص 
به کم آبی، گونه های درختچه ای مقاوم به 
داد. خبر  مجموعه  این  در  شوری  و  خشکی 

الی
 کم

س :
عک



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:44
17 : 50
23 : 04
4 : 35
5 : 56

حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
قاریُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و االرض، ساکن الفردوس

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شوند 
)کنزالعمال ، ج  1 ، ص582(

جاللی:  قسم مي خورم الريجاني حتي 
يك جلسه براي ١٤٠٠ برگزار نكرده است

كاظم جاللی گفت: من با افراد بسياري از نزديك كار 
كردم اما هيچكس را به برجستگي آقاي الريجاني در 
فهم مسائل، دلسوزي و وقت گذاشتن و اهميت دادن 
به نظرات كارشناسي نديدم. واقعا آقاي الريجاني خيلي 
وقت مي گذارد. بنابراين بهترين وقت براي استفاده 
جامعه از حضور ايشان همين سال ١٤٠٠ است. اما 
اين كه آيا آقاي دكتر الريجاني بنا دارد در انتخابات 
شركت كند و آيا با بنده و ديگر دوستان در اين رابطه 
صحبت كرده، قسم مي خورم كه وی نه نيت خود را به 
ما گفته و نه تاكنون حتي يك جلسه برگزار كرده است.

تشريح مذاکرات ١٤ ساعته ذوالنوری
 و کروبی در دوران حصر

حجت االسالم ذوالنوری با اشاره به ديدارهای اخير خود 
با حجت االسالم مهدی كروبی اعالم كرد: بنده در 
مجموع مدت حصر آقای كروبی حدود ١٤ ساعت 
مذاكره خصوصی با ايشان داشتم. وی در پاسخ به 
اين سوال كه ديدار با كروبی چگونه انجام شده و چه 
كسی پيشگام شد، گفت: جلسه اين ديدار از زمانی 
آغاز شد كه آقای كروبی از سال ۸۸ در جريان فتنه 
در يك خانه گير افتاده بود و مردم منزل محل اقامت 
ايشان را محاصره كرده بودند و در خيابان های اطراف 
زمان  آن  در  افزود:  می دادند. وی  ايشان شعار  عليه 
بنده داخل آن ساختمان رفتم كه اتفاقا غالب اعضای 
شورای تامين استان تهران نيز حضور داشتند لذا با 
دوستان مشورت كردم كه اگر بنده با آقای كروبی 
بحث طلبگی داشته باشيم، اشكالی دارد كه نظر آنها 
اين بود كه پيشنهاد بسيار خوبی مطرح شده است.

وزير کشور: راه حل ها در خصوص حجاب 
نبايد به گشت ارشاد ختم شود؛ تجربه 

38 ساله می گويد اين راه موثر نبوده است 

بحث  به  نگاه مان  رحمانی فضلی گفت:  عبدالرضا 
حجاب نگاه جرمی نيست بلكه نگاه فرهنگی است، 
راه حل ها نيز قابل اجرا و عملياتی ارائه می شود، اين 
راه حل ها هميشه هم نبايد به نيروی انتظامی و گشت 
ارشاد ختم شود، اين راه در زمان اضطرار و وقتی با 
شبكه های فساد مواجه می شويم انجام می دهيم. وی 
افزود: البته تجربه سی و هشت ساله به ما می گويد 
اين راه حل موثر نبوده است. رحمانی فضلی خاطرنشان 
كرد: جمع بندی اين است كه نيروی انتظامی و قوه 
قضائيه به تنهايی نمی توانند اين كارها را انجام دهند 

بلكه در بحث حجاب محور اصلی بايد مردم باشند.

اگر طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن به 
نتیجه برسد اعتمادم به نظام دوبرابر می شود

مسائل  گر  تحليل  و  كارشناس  افروغ  عماد 
اموال  »اعاده  طرح  اهميت  به  اشاره  با  سياسی 
يك  عنوان  به  بنده  گفت:  مسئوالن  نامشروع« 
نهايی  نتيجه  به  اين طرح  اگر  می گويم  شهروند 
برسد اعتمادم به نظام و انقالب دوبرابر می شود. 
نتيجه  به  طرح  اين  اميدوارم  من  گفت:  وی 
اصل  نيستم.  خوش بين  هم  زياد  هرچند  برسد، 
جز  و  اسالمی  انقالب  با  متناسب  طرح  اين 
كه  نرود  يادمان  است؛   اسالمی  انقالب  اهداف 
عذرخواهی  انقالب  معظم  رهبر  زمينه  اين  در 
دليل  به  هم  آن  ملت،  و  خدا  از  هم  آن  كردند 
كم توجهی در كشور به عدالت. وی افزود:  متاسفانه 
كردند. خراب  را  انقالب  و  اسالم  نام  عده ای 

باقری لنكرانی : انتقاد  ما از احمدی نژاد 
به خاطر شباهت رفتار او به فتنه گران است 

انتقادی  اگر  ما هم  باقری لنكرانی گفت:  كامران 
دليل  به  داريم،  و  داشته  احمدی نژاد  آقای  از 
بود.  فتنه گر  گروه  شبيه  كه  است  رفتارهايی 
آقای  كه  می كنيم  انتقاد  جايی  به  واقع  در 
آقای   ۸۸ سال  حرف های  شبيه  احمدی نژاد 
كروبی  آقای  كه  همان طور  بزند.  را  كروبی 
به  امروزمان  نقد  می زد،  حرفی  مدرک  بدون 
و  است  زاويه  همين  از  نيز  احمدی نژاد  آقای 
زد. حرف  بی سند  و  بی مدرک  نبايد   معتقديم 

پايداری  جبهه  حقيقت  در  گفت:  ادامه  در  وی 
خانه نشينی  ماجرای  از  بعد  ماه  چند  درست 
رئيس جمهور وقت و در انتقاد به رفتارهای دولت 
مستقر اعالم موجوديت كرد و اين مساله نوعی 
صف بندی، هم با جريان فتنه گر و هم با جريانی كه 
به جريان انحرافی مشهور بود، محسوب می شد.

افشاگری مامور سیا از عملیات محرمانه 
آمريكا در ايران، جزئیات »عملیات مرلین«

از  يك وبسايت خبری مستقل آمريكايی گزارشی 
جزئيات يك پرونده تاريخی جاسوسی و اطالعاتی 
سازمان سيا در ايران را منتشر كرد. بر اساس اين 
گزارش، آمريكا بر پايه اطالعات ساختگی، ايران را 
به تالش برای دستيابی به سالح هسته ای در سال 
۲٠٠١ محكوم كرده است. دخالت های جيمز پاويت 
برای جلوگيری از نشت اطالعات مربوط به ايران 
به دولت آمريكا همزمان با پرونده ارزيابی اطالعات 
ملی در سالل ۲٠٠١ درباره پرونده هسته ای ايران بود.  
سازمان ارزيابی اطالعات ملی به اين نتيجه رسيده 
بود كه ايران بر روی سالح هسته ای كار می كند 
اما يافته های آنها هنوز تاييد نشده بود. پائل پيالر افسر 
اطالعات ملی در سازمان سيا در امور خاورميانه و 
آفريقای شمالی كه در پرونده ايران در سال ۲٠٠١ 
نيز درگير بود، به جامعه اطالعاتی آمريكا گزارش 
داد كه هيچ سند موثقی برای برنامه سالح هسته ای 
ايران وجود ندارد و »ما تنها بر اساس حدسيات حرف 
می زنيم نه سند مستقيم«. بعد از اين درگيری ها يك 
سری ارزيابی درباره برنامه هسته ای ايران كليد خورد. 
در ادامه ادعا شده است كه در سال ۲٠٠٤ اسناد ايرانی 
از سوی اطالعات آلمان به دست آمد كه نشان می داد 
ايران در حال تحقيقاتی در مورد سالح هسته ای است. 

نماينده مجلس: روحانی به جای 
پاسخگويی، اهانت می کند

نماينده مجلس با اشاره به كم عقل خواندن منتقدان 
به جای  رئيس جمهور  گفت:  روحانی  سوی  از 
نمايندگان سوال كننده  به  به مجلس،  پاسخگويی 
كم عقل  به  اشاره  با  تركی  اكبر  می كند.  اهانت 
خواندن منتقدان دولت از سوی حجت االسالم حسن 
روحانی، رئيس جمهور طی سخنرانی خود در مجمع 
ساليانه بانك مركزی گفت: اهانت از سوی هر كسی 
كه صورت گيرد بد است اما از سوی خواص از جمله 

رئيس جمهور بسيار بدتر.

روحانی توصیه هیچ کس را نمی پذيرد، 
جهانگیری از اول نخ تسبیح دولت نبود

روحانی  آقای  يك سياستمدار اصالح طلب گفت: 
توصيه كسی را نمی پذيرد حتی نزديك تر از ما به 
خودشان. البته چندان هم عيب ندارد. وی در پاسخ 
به اين سوال كه  زمانی می گفتند آقای جهانگيری 
نخ تسبيح دولت يازدهم است. االن چرا چنين نيست، 
گفت: از اول هم نبود. موقعيت معاون اولی به لحاظ 
حقوقی نافذ نيست. يك مقام تقريبا تشريفاتی است. 
اگر معاون اولی بخواهد مقتدر باشد اين اقتدار منبعث از 

اختياری است كه از سوی رئيس بايد به او داده شود.

فتنه های احتمالی احمدی نژاد ممكن، 
اما بی اثر است

حميدرضا مقدم فر، مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده 
بارز  جلوه های  از  يكی  گفت:  پاسداران  سپاه  كل 
ريزش و اسارت نفس، پديده ای مثل رئيس جمهور 
سابق است؛ او سعی می كند خود را پرچمدار عدالت 
معرفی كند اما همگان می دانند عكس آنچه بيان 
می كند به دنبال حمايت و دفاع از دوستان فاسد خود 
است و ادبيات و مواضع امروز او در برابر ساختارهای 
رسمی نظام تفاوتی با ضدانقالب و اپوزيسيون خارجی 
و داخلی ندارد. مقدم فر تاكيد كرد: نيروهای انقالبی 
بايد مراقب فتنه های احتمالی احمدی نژاد باشند هرچند 

كه او ظرفيت اجتماعی ندارد و فتنه او بی اثر است.

يونسی: گفت وگوی ملی »تابو« نیست

علی يونسی گفت: انجام گفت و گوی ملی ميان همه 
جريان های سياسی متعهد و ملتزم به قانون اساسی، 
پادزهر هرگونه براندازی طلبی، هرج و مرج طلبی و 
تشديد اختالفات داخلی است و لذا نبايد با غفلت يا 
پرهيز يا مخالفت با انجام اين قبيل گفت و گوهای 
ملی، در دام محركان و دشمنان داخلی و خارجی ايران 
بزرگ افتاد. در يك جمله، گفت و گوی ملی، تابو نيست 

بلكه تضمين كننده منافع و اقتدار ملی است.

رحمانی فضلی:رفاقتم را با قالیباف کتمان نمی کنم

از  جمعی  سواالت  به  كشور  وزير  فضلی  رحمانی 
نمايندگان در خصوص امالک شهرداری تهران پاسخ 
داد. وی به نمايندگان گفت: اين وزارتخانه در اعمال 
حاكميت نسبت به شهرداری ها محدوديت هايی دارد 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وی افزود: من رفاقت،  
دوستی و ارتباطم با آقای قاليباف را كتمان نمی كنم. اين ارتباط در زمان جنگ و 
در مسير انقالب شكل گرفته ولی حق مردم باالتر از اين است كه تحت الشعاع 
اين مسائل قرار گيرد و نبايد اين اتهام را وارد كنيم كه به دليل رفاقت موضوعی 

تحت الشعاع قرار گرفته است.

مخالفت با اصل رفراندوم يعنی مخالفت با قانون اساسی 

ابدا  اساسي  قانون  اصل ٥٩  گفت:  انصاری  مجيد 
ربطي به همه پرسي تغيير نظام و ساختار ندارد. در 
اصل  به  مربوط  ديگري  اساسي همه پرسي  قانون 
١٧٧ داريم كه به بازنگري قانون اساسي اشاره دارد. 
است.  استثنا شده  در همان اصل هم موضوعاتي 
مسائلي چون اسالميت، جمهوريت و واليت امر و دين اسالم به عنوان 
مذهب رسمي، حتي از طريق تغيير قانون اساسي نيز قابل تغيير نيست. 
بنابراين ديگر نبايد بحث را سياسي كرد. من نمي دانم كساني كه با رفراندوم 
مخالفت مي كنند، آيا توجه دارند كه اين امر مخالفت با قانون اساسي است .

فامیل ساالری برخی، به  امری  پسنديده تبديل شده است

حوزه  در  ساالری  فاميل  گويد:  می  صادقی  محمود 
مديريت آقای رحمانی فضلی به امری پسنديده و حتی 
دائمی تبديل شده است. نماينده تهران با بيان اينكه 
رحمانی فضلی سابقه خدمات طوالنی در سطوح بااليی 
كشور از جمله رياست ديوان محاسبات داشته است، 
گفت: خوب است كه از ايشان بپرسيم در زمان رياست ديوان محاسبات چه كرديد 
كه اكنون فساد به روزی افتاده كه رهبر معظم انقالب از آن به اژدهای هفت سر 
تعبير می كنند. آقای رحمانی فضلی شما سال ها رئيس نهادهای نظارتی مهم 
بوديد، اما چه عملكردی داشته ايد آيا در آنجا هم به خويشاوندان توجه داشته ايد؟

گفت وگوی ملی بايد بین ملت و حاکمیت شكل بگیرد

يك فعال سياسی با تاكيد بر اينكه گفت وگوی ملی 
كه اين روزها از آن صحبت می شود بايد بين ملت و 
حاكميت شكل بگيرد، اظهار كرد: مردم بايد بدانند در مقابل 
حكومت چه حق و تكليفی دارند و حكومت نيز بايد بداند 
مردم از آنها چه انتظاری دارند. اگر حقوق متقابل شناخته 
شد، می توانيم به گفت وگو اميد داشته باشيم. علی محمد نمازی گفت: دولت وظيفه 
ندارد اختالف ميان احزاب را ترميم كند. در كشورهايی كه زمينه و فعاليت احزاب 
در آنها قديمی است مردم در دوحالت فعاليت حزبی می كنند. يا عضو حزب هستند 
و يا هوادار و كسانی كه در اين زمره قرار نمی گيرند بی تفاوت به احزاب هستند. 

مبادا احساسات باعث شود جريان سیاسی را نقد نكنیم

 عليرضا بهشتی گفت: مبادا احساس عالقه به يك 
جريان سياسی باعث شود آن جريان را از نقد مصون 
بدانيم. علت آن كه من شخصا در دانشگاه حضور پيدا 
می كنم استفاده از عقايد دانشجوهای پيشرو است. 
 دانشجو بايد بتواند آزاد باشد و  نقد خود را بيان كند.

وی افزود: فساد جامعه پويايی و پيش رفتگی ما را زمين گير كرده است اما چه 
طور ناكارآمدی و فساد اين كار را با جامعه می كند؟ عوامل زيادی وجود دارد 
اما نظام تصميم گيری كه بايد بر اساس خردورزی همگانی شكل گرفته باشد 

وقتی به تصميم گيری فردی منجر شود، دست كم دچار ناكارآمدی می شود.

واکنش نقوی حسینی به اظهارات اخیر روحانی

توهين  به  اشاره  با  در مجلس  ورامين  مردم   نماينده 
اخير حسن روحانی به منتقدان گفت: در سطح رياست 
جمهوری نيست كه به منتقدان اهانت كند. وی افزود: 
مردم از ما می پرسند چرا هيئت دولت به شهرستان های 
استان تهران نمی آيد؟ اگر دولت نمی خواهد با مردم 
مالقات كند الاقل به اين شهرستان ها سفر داشته باشد تا مشكالت را ببيند. 
نقوی حسينی با اشاره به اينكه هاشمی سه بار، خاتمی دو بار و احمدی نژاد چهار 
بار به شهرستان های تهران سفر كرده اند، گفت: با اهانتی كه رئيس جمهور به  
منتقدان كرد ما می ترسيم انتقاد كنيم، چون وی هر بار به منتقدان توهين می كند.

 افرادی پس از پايان دوره تصدی، جز  پرونده چیزی نداشتند

محمد تقی فاضل ميبدی با تاكيد بر اينكه مسئوالن 
بايد برای گفت وگوی ملی عزم جدی داشته باشند، 
اظهار كرد: ما برای اينكه مشكالت را رفع كنيم بايد 
حس اعتماد را به وجود بياوريم. وی با اشاره به عملكرد 
رئيس دولت های نهم و دهم گفت:  زمانی در جريان 
دولت های نهم و دهم افرادی در مسند حكومت قرار گرفتند كه در پايان 
دوره شان جز پرونده، چيزی باقی نماند. آن زمان ديديم كه سياست خارجی و 
مشكالت اقتصادی به وجود آمد. می توانم بگويم به خاطر سوء مديريتی كه در 

كشور وجود داشت اين مشكالت به وجود آمد.

واکنش ابتكار به اتهام زنی رسانه های اصولگرا

معصومه ابتكار گفت: از تعداد بازداشتی های معترضان به 
حجاب اطالعی ندارم اما می دانم پس از حوادث دی ماه، 
تالش دولت بر اين مدار بوده كه تعداد بازداشتی ها كاهش 
يابد و بازداشت ها نيز موقت باشند و افراد خيلی سريع آزاد 
شوند. ابتكار با اشاره به اتهامات وارد شده به وی از سوی 
رسانه های اصولگرا درباره پرونده فعاالن محيط  زيست نيز گفت: متاسفانه اتهام زنی 
و تخريب در فضای رسانه ای بسيار شده و اين موضوع، جای تاسف بسياری 
دارد. وی افزود: اتهام زنی ها و تخريب هايی كه از سوی برخی از رسانه ها صورت 
می گيرد نشان دهنده اضمحالل اخالقی است كه جای تاسف بسياری دارد.

حبیبی: مال های به يغما برده را برگردانید

دبيركل حزب موتلفه اسالمی با بيان اينكه فساد چپ و 
راست و اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد، گفت: هركس 
مالی را از بيت المال به يغما برده بايد به بيت المال برگرداند؛ 
اين منطق امام علی)ع( در حكومت داری است. وی 
همچنين با اشاره به توطئه بيگانگان برای كشف حجاب 
تصريح كرد: دشمن هر روز برنامه ای برای زير سؤال بردن ارزش های الهی در جامعه 
عملياتی می كند. توطئه كشف حجاب و تئوريزه كردن آن با شبهه حجاب اجباری، 
عفاف و پاكدامنی را در جامعه دينی ما هدف قرار داده است. حبيبی گفت: حجاب در 
جامعه اسالمی ما يك قانون است. نمی شود گفت اجرای قانون دل بخواهی است.

ناصر ايمانی، فعال سياسی اصولگرا 
گفت: دولت و كشور امكانات زيادی 
كشور  در  ساختگی  يأس  رفع  برای 
است  اين  نكته  می كنم  فكر  دارند. 

كه هنوز برخی از مسئوالن دولتی در 
ايجاد اين يأس مؤثر هستند؛ آنها با 
آمار و اطالعات مأيوس كننده جامعه 
را خسته می كنند. وی افزود: قبل از 
مسئله برجام و پس از آن اميدواری 

زيادی به جامعه درباره بهبود وضعيت 
شد  پمپاژ  مردم  رفاهی  و  اقتصادی 
در حالی كه برجام چنين توانايی ای 
نداشت و در نتيجه به يأس تبديل شد. 

وی گفت: به نظر من دولت در زمينه 
سياست خارجی در مجموع عملكرد 
مثبتی داشته است. ما توانسته ايم به 
وضعيتی برسيم كه كشور از جهت 
شاخص شدن در بين كل كشورهای 

منطقه و حتی جهان منحصر به فرد 
باشد. االن در سخنرانی های مسئوالن 
آمريكا موردی نيست كه در آن نامی از 
ايران ذكر نشود و اين نشان از نقش 
ايران در منطقه و جهان دارد. ايمانی 
گفت: فكر می كنم در زمينه سياست 
از  بخشی  احزاب  مسئله  و  داخلی 
موضوع از حوزه اختيارات قوه مجريه 
خارج است. ما مشكل ساختاری برای 
حضور احزاب داريم كه اين مستلزم 
بازنگری در قوانين و مقررات كشور 
بوده و از حيطه اختيار دولت هم خارج 
است. وی گفت: دولت در زمينه امنيت 
موفق بوده و شرايط امنيتی با توجه 
به موقعيت مكانی كه كشور ما در 
خاورميانه دارد بسيار قابل قبول است 
و حتی می توان گفت دولت توانست 
كند. مديريت  را  اخير  ناآرامی های 

المسلمين حسن  و  االسالم  حجت 
روحانی گفت: تمام تالش هايی كه 
می شود،  انجام  دولت  و  نظام  عليه 
بر مبنای اين است كه مردم نسبت 
به آينده اميدشان را از دست بدهند 
و اعتماد ميان دولت و مردم كاهش 
يابد، اگر اعتماد متقابل ميان دولت و 
مردم مستحكم بماند و به آينده اميدوار 
باشيم همه امور در مسير درست قرار 
می گيرد، چرا كه ما در كشوری دارای 
توانمندی های فراوان ، سرمايه بی شمار 
و با ملتی بزرگ قرار داريم و می توانيم 
به راحتی از مسايل و مشكالت مان 
عبور كنيم. وی در ادامه افزود: اگر در 
سال ٩۲ می گفتيم در سال ٩٥ تورم 
تك رقمی خواهيم داشت، حتی باور 
آن برای بعضی از مديران و مسئوالن 
دستاورد  اين  بود،  نيز سخت  بانكی 

بزرگ بايد حفظ شود، البته بی خبر 
نيستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت 
به اميد و آينده ملت ضربه می زنند كه 
البته اين اقدامات بر مبنای كم عقلی 

و كمبود عقل است و گرنه مخالفت 
با دولت معنايی ندارد. مبارزه با دولت 
به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه 
زدن به اميد و اعتماد مردم است. وی 
گفت:در آغاز دولت يازدهم هنگامی كه 

از تورم تك رقمی سخن می گفتيم 
بلكه  باور نمی كردند،  برخی نه تنها 
لبخند تمسخر هم می زدند، چرا كه 
ما در شرايطی بوديم كه ميزان تورم 

ساالنه ٤٠ درصد، تورم نقطه به نقطه 
٤٥ درصد و تورم در مواد خوراكی ٥١ 
درصد بود و ما در آن شرايط می گفتيم 
به سمت  دولت  اين  در  گام  به  گام 
تورم تك رقمی حركت خواهيم كرد.

ايمانی:يأس جامعه نتیجه تزريق امیدواری کاذب است، قبل از مسئله 
برجام و پس از آن امیدواری زيادی به جامعه پمپاژ شد  

روحانی: مخالفت ها  با دولت از کمبود عقل است ، وقتی  گفتیم  تورم يك رقمی
 ما را تمسخر می کردند ؛ می خواهند اعتماد بین  مردم و دولت  کاهش يابد
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