
روزنامه صبح استان سه شنبه 22  اسفند  1396   24  جمادی الثانی  1439    13  مارس  2018    سال بیستم    شماره  4028

عکس :  احسان توال

سرمقاله

آینده کشور در گرو توسعه 
فراگیر انرژی هسته ای

* امیری

در اولین روز فروردین  سال 1392 بود که رهبر انقالب 
به بیماری قدیمی اقتصاد ایران اشاره کرده و فرمودند: 
))اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی به 
نفت است. ما باید اقتصاد خودرا از نفت جدا کنیم؛ 
دولت های ما در برنامه های اساسِی خودشان این را 
بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در 
آن زمان سر کار بود و به... ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

امروز، روز زیارت شهداست

22 اسفند روز بزرگداشت شهدا وتجدید 
میثاق با  آالله های در خون خفته   / صفحه 5

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان :

آماده باش13 تیم 
امدادی هالل احمر

در چهارشنبه آخر سال
صفحه ۷ 

خطرسازان چهارشنبه آخر 
سال زیر ذره بین قانون

صفحه ۷ 

پیام استاندار 
خراسان جنوبی به مناسبت 

روز بزرگداشت شهدا
صفحه ۷ 

فرمانده ارتش آجا خبر داد:

کاشت 550 درخت 
توسط ارتش
صفحه ۷

در شورای اطالع رسانی استان تاکید شد:

درخواست رسانه ها برای 
 تهیه گزارش
 مطالبه مردم تلقی شود
صفحه ۷

صفحه ۷

افزایش 80 درصدی  درآمد موقوفات استان
 در آیین تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و جدید اوقاف و امور خیریه مطرح شد

پیشرفت درامور اوقاف را باید مردم مشاهده کنند و صرفا ارائه آمار و نمودار نباشد ، همچنین امانت داری از موقوفات و جلوگیری از موقوفه خواری انجام شود

انجام پرواز تهران - بیرجند  با یک ساعت و نیم تاخیر/معرفی 1۵1 طرح برای دریافت  تسهیالت اشتغال به بانک ها/ آالیندگی هوا در نهبندان  در محدوده ناسالم/  ۸۵ درصد ظرفیت سدهای مخزنی استان خالی است /صفحه 7
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 محمدرضا عارف :
دینداری اصالح طلبان و سهم شان

در پیروزی انقالب،از رقیب بیشتر است 

حمید رضا ترقی:
مردم نمی دانند یقه چه کسی را بگیرند؛آنقدر سیاه نمایی می کنند 

که دیگر نکته مثبتی از انقالب در ذهن مردم نمانده است

مرعشی:
سیاست ما حمایت 

منتقدانه از دولت است

محمدعلی ابطحی:
از نظر قانونی رییس جمهور 

سخنگوی مردم است

جناب آقای دکتر قدرت ا... ناصح
فوق تخصص محترم جراحی عمومی

بدینوسیله از اهتمام بی شائبه و دقت الزم شما و کلیه پرسنل محترم 
اتاق عمل و بخش جراحی عمومی بیمارستان امام رضا )ع( 

به دلیل انجام موفقیت آمیز عمل اینجانب کمال تشکر را دارم و موفقیت 
روزافزون شما در کسوت پزشکی با هدف خدمت به مردم را از خداوند 

مسئلت دارم.
زهرا چمنی

فروش انواع فرش های
 ماشینی دست دوم  در حد نو 

آدرس :  شمـال شهـر 
 خیابان نرجس- بین نرجس 5 و 3 

دنیای فـرش دست دوم 
 32371017 - 09153613797

علی زارع

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی  مدیرعامل محترم مجتمع تولیدی کاشی فرزاد
کار نیک و انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند نصیب هر کسی نخواهد کرد. بر خودالزم می دانیم از حسن التفات و عمل 

نیکوی شما بزرگوار در اهدای کاشی و سرامیک به حسینیه ابوالفضلی )ع( شهر زهان تشکر و قدردانی نماییم. خیر دنیا و آخرت
 شما خیر ارجمند را از خداوند منان مسئلت داریم.

شورای اسالمی و هیئت امنای حسینیه ابوالفضلی)ع( شهر زهان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فقیده سعیده

 شادروان فاطمه زهرا شمشیری  )دبیر فرهیخته آموزش و پرورش(
 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین امروز سه شنبه 96/12/22

 ساعت 14 الی 1۵ از محل غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران معزز موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می باشد.

خانواده های: شمشیری، فرهنگ جو، کاظمی و سایر فامیل وابسته

والباقی
ه

به اطالع کلیه مودیان محترم مالیاتی می رساند:   شماره شناسه: 157243
با توجه به استقبال مودیان و در جهت کمک و مساعدت هر چه بیشتر این اداره کل برای استفاده 
از تسهیالت بخشودگی جرائم مالیاتی، این فرصت تا 26 اسفند ماه سال جاری تمدید شد. لذا در 
صورت داشتن هرگونه بدهی مالیاتی در اسرع وقت با مراجعه به ادارات امور مالیاتی از بخشودگی 

100 درصد جرائم قابل بخشش استفاده نمایید. شایان ذکر است همکاران ما در ادارات امور مالیاتی در دو نوبت صبح 
و بعدازظهر به شرح جدول ذیل آماده ارائه خدمات به مردم شریف استان می باشند:

ساعت کاری عصرساعات کاری صبحایام هفته

20-7/3017 لغایت14/30شنبه لغایت چهارشنبه

---7/30 لغایت13/30پنجشنبه

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی

از زحمات بی دریغ  

 سرکار خانم قلی زاده مربی مهد کودک دخترانه دبستان والیت
 که از صمیم قلب و مادرانه برای بچه ها زحمت می کشند، سپاسگزاری می نماییم. 

جمعی از والدین

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان تعدادی نیروی کاردان 
علوم دامی و یا کاردان دامپزشک )آقا - ترجیحا  با سابقه کار و حداکثر 

سن 27 سال( نیاز دارد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
دوشنبه مورخ 96/12/28 به آدرس خیابان جمهوری 8/4 جنب بانک ملی بازار ، شرکت مرغ 
مادر جنوب خراسان مراجعه نمایند یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32320093 داخلی 127 

تماس حاصل نمایند.

آگهی استخـدام
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برنجهندیارزانمیشود

ایلنا- رئیس اتحادیه بنکداران با بیان اینکه قیمت برنج هندی بر اساس واردات و دالر است، گفت: ترخیص بار برنج 
هندی از گمرک 15 روز دیگر انجام خواهد شد و قیمت آن به نسبت 15 روز گذشته کاهش پیدا کرده است اما همچنان 

برای مصرف کننده گران محسوب می شود.

آینده کشور در گرو توسعه 
فراگیر انرژی هسته ای

*امیری

در اولین روز فروردین  سال 1392 بود که رهبر انقالب 
به بیماری قدیمی اقتصاد ایران اشاره کرده و فرمودند: 
))اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی به نفت 
است. ما باید اقتصاد خودرا از نفت جدا کنیم؛ دولت های 
ما در برنامه های اساسِی خودشان این را بگنجانند. من 
هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر 
کار بود و به مسئوالن گفتم کاری کنید که ما هر 
وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه های نفت را ببندیم. 
آقایاِن به قول خودشان تکنوکرات لبخند انکار زدند که 
مگر می شود!؟ بله، می شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام 
کرد، باید برنامه ریزی کرد...((بر همین مبنا، استفاده از 
فناوری هسته ای در دنیای امروز، یکی از مهم ترین و 
اقتصادی ترین روش ها برای پاسخ به نیازهای روزمره ی 
زندگی و جایگزین مناسبی برای کم کردن میزان 
وابستگی کشورها به منابع مادی و زیرزمینی اقتصادی 
توسعه  برای  اکثر کشورها  به همین منظور،  است. 
و پیشرفت، به دنبال به دست آوردن این فناوری و 
کاربرد آن در زمینه های  گوناگون هستند.موضوع قطع 
وابستگی به منابع مادی و زیرزمینی، دهه ها است که 
مورد توجه نظریه پردازان و صاحب نظران قرار گرفته 
و در مورد آن کتاب ها و مقاالت زیادی نوشته اند: در 
سال 1931 میالدی برای اولین بار، “هارولد هاتلینگ” 
در مقاله ای با عنوان »اقتصاد منابع تمام شدنی« به 
موضوع پایان پذیر بودن منابع اقتصادی اشاره کرد. 
هاتلینگ تأکید می کند که اگر استخراج و تولید بی رویه 
و بیش از اندازه از این منابع مادی امکان پذیر است، 
پس استخراج و تولید کم آن ها نیز ممکن خواهد بود؛ 
این سخن یعنی آن که می توان این منابع را »کنترل« 
و »مدیریت« کرد. هاتلینگ بر این مسأله توجه زیادی 
دارد که باید منابع را به شکلی کنترل کرد که با »بهترین 
شیوه ی تولید« و با توجه به »مناسب ترین قیمت« و در 
یک دوره ی زمانی »بلندمدت« آن را به مصرف رساند.

از همین روی، در نیم قرن گذشته بسیاری از کشورهای 
صنعتی به سمت ساخت و افزایش مراکز و نیروگاه های 
هسته ای حرکت کرده اند. امروزه حدود ۴۴۰ نیروگاه 
هسته ای در 31 کشور جهان برق تولید می کنند. بیش 
از 15 کشور از مجموع این تعداد، برای تأمین حداقل 
25 درصد از تولید برق خود، بر انرژی هسته ای متکی 
هستند. دانشمندان در بیش از 5۰ کشور، از حدود 3۰۰ 
راکتور تحقیقاتی برای تحقیق در حوزه ی فناوری های 
هسته ای و برای تشخیص بیماری و درمان سرطان و 
مواردی از این دست، استفاده می کنند.علوم و فناوری 
هسته ای  جزء فناوری های برتر شناخته می شود. این 
فناوری را می توان عنصری اساسی برای توسعه ی 
در  قرن ها  تا  آن  سوخت  زیرا:1.  آورد،  بشمار  پایدار 
سوخت های  باارزش  منابع  بود.2.  خواهد  دسترس 
فسیلی را برای نسل های دیگر حفظ می کند.3. نسبت 
به سایر منابع عمده ی انرژی برای جوامع انسانی و 
محیط زیست کم خطرتر است.۴. مصرف آن همراه 
با تولید آلودگی به خصوص آلودگی پرتویی نیست.5. 
پسماندهای آن را می توان برای مدت زیادی بدون 
خطر کنترل کرد.۶. هزینه های آن قابل رقابت با دیگر 
منابع انرژی است ودر حال کاهش است.این فناوری 
نقش مهمی در حوزه هایی از قبیل پزشکی، کشاورزی 
و صنعت ایفا کرده است. کاربردهای فناوری هسته ای 
محدوده ی وسیعی را در بر می گیرد که می توان موارد 
زیر را ذکر نمود: در زمینه های گوناگون پزشکی، مانند 
تشخیص بیماری ها، تصویربرداری، ساخت دارو، درمان 
مستقیم و ضدعفونی کردن لوازم پزشکی کاربرد دارد. 
البته کاربرد های فناوری هسته ای در زمینه ی پزشکی، 
بسیار فراتر و متنوع تر از درمان سرطان است به طوری 
که در بیش از 2۰ مورد دیگر پزشکی نیز کاربرد دارد.

بهبود دسترسی به منابع آب جهان، به عنوان یکی از 
زمینه های بسیار مهم در توسعه شناخته شده است. بیش 
از یک ششم جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند 
که دسترسی مناسب به آب آشامیدنی بهداشتی ندارند. 
نکته ای که برای کشور ما مهم است، شیرین سازی آب 
شور با استفاده از انرژی گرمایی حاصل از راکتورهای 
هسته ای است، زیرا کشور ما دارای منابع آب شور 
زیادی مانند دریای خزر و خلیج فارس است. به همین 
دلیل در کشوری مانند ژاپن، هشت راکتور هسته ای 
برای شیرین کردن آب شور وجود دارد با استفاده از 
فناوری هسته ای، پروژه های تحقیقاتی در زمینه ی 
ادویه،  قرمز،  گوشت  زعفران،  میکروبی  بار  کاهش 
زیره، انواع خرما و افزایش انبارمانی سیر، سیب زمینی 
است.کاربردهای  شده  انجام  نیز   ... و  پیاز  انواع  و 
حیطههای  زیست،  محیط  در   هسته ای  فناوری 
وسیعی همچون استفاده از شتاب دهنده ها در شناسایی 
آالیندههای  ردیابی  خاک،  و  آب  و  هوا  آالیندههای 
در  بیولوژیکی  و  فسیلی  آالینده های  کنترل  زمینی، 
بین  از  بیمارستانی،  پسماندهای  و  فاضالب  و  هوا 
بردن پسماندهای صنعتی و خانگی، ضدعفونی سطوح 
مقابل( )ادامه سرمقاله ستون  دربرمیگیرد...  را  و... 

هسته ای  مقابل(فناوری  ستون  از  سرمقاله  ...)ادامه 
یعنی  امروز،  جهان  معضالت  از  دیگر  یکی  میتواند 
محدودیت دسترسی به منابع آب پاکیزه را نیز مرتفع 
اثر  بر  زیرزمینی،  و  سطحی  آب های  آلودگی  سازد. 
بشری،  فعالیت های  و  صنعتی  پسماندهای  انباشت 
و  آفتکشها  کودها،  گسترده ی  کاربرد  جمله  از 
آب  منابع  بودن  و محدود  قارچکشها، رشد جمعیت 
عوامل  از  گوشه ای  دست،  این  از  مسائلی  و  شیرین 
دنبال  همیشه  صنعت  هستند.  مشکالت  این  بروز 
روش هایی با هزینه و زمان کم و بازدهی باال برای 
انجام فعالیت ها است. تهیه و تولید چشمه های پرتوزایی 
کبالت برای مصارف صنعتی، تولید چشمه های ایریدیم 
در  جوشکاری  بررسی  و  صنعتی  کاربردهای  برای 
لوله های نفت و گاز، دقیق ترین روش آنالیز ترکیبی 
مواد جدید، تولید چشمه های پرتوزا برای کاربردهای 
مختلف در علوم و صنعت از نمونه های کاربرد فناوری 
هسته ای در عرصه ی صنعت اند. از این رو، فناوری 
هسته ای در این عرصه نیز وارد شده و در مدت زمان 
کوتاهی، به یکی از روش های مؤثر در صنعت مبدل 
شده است. تولید الکتریسیته توسط فناوری هسته ای 
را در دو دسته می توان تقسیم نمود؛ دسته ی اول که 
تولید الکتریسیته با استفاده از نیروگاه های هسته ای 
است، مانند نیروگاه بوشهر. دسته ی دوم باتری های 
هسته ای است. در این روش، باتری هایی را با استفاده 
از فناوری هسته ای می سازند. ساده ترین باتری های 
هسته ای شامل دو صفحه است؛ این باتری ها با توجه 
به طول عمر باال  کاربرد هایی در سفینه ها، ربات های 
فضایی، زیردریایی ها، کشتی های قاره پیما، خودرو های 
جدید )خصوصاً خودروهای برقی(، لوازمی مانند گوشی 
تلفن همراه و لپ تاپ، لوازم پزشکی و ... دارند.با توجه 
بگوییم:انرژی  می توانیم  ذکرشده،  مطالب  تمام  به 
هسته ای و غنی سازی   در صنعت و زندگی مردم  
حمل ونقل،  برق،  انرژی  تأمین  دارد.  مستقیم  آثار 
ارتباطات، کشاورزی و از آن مهم تر، سالمت مردم 
از  متأثر  خاص،  بیماری های  تشخیص  و  درمان  و 
پیشرفت های فناوری هسته ای است. شاید مهم ترین 
مانع  ایران  دشمنان  شده  موجب  که  هم  عاملی 
دستیابی کشور به فناوری هسته ای شوند، جلوگیری 
ایران از پیشرفت و شتاب اقتصادی، و در جا زدن در 
مدل های قدیمی و سنتی اقتصادی و تجاری باشد.اگر 
کشور ما 2۰ سال دیگر انرژی هسته ای نداشته باشد، 
برای راه اندازی یک کارخانه، دستش به سمت کسانی 
دراز است که پیشرفت ملت ایران را به هیچ قیمتی 
نمی پسندند. آبرو و عزت ملت را می گیرند تا مختصری 
بدهند ملت  این  به  دارند،  اختیار  در  که  آن چه  از 

سرمقاله

افزایش قیمت بنزین به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در سال 
آینده در اختیار دولت است، در عین حال گفت که دولت هنوز تصمیمی در این 
باره نگرفته است.اسداهلل قره خانی درباره تکلیف قیمت بنزین در سال آینده، گفت: 
دولت در الیحه بودجه، افزایش قیمت بنزین را در تبصره 1۸ تحت عنوان درآمد 
حاصل از حامل های انرژی لحاظ کرده که مجلس با افزایش قیمت موافقت 
نکرد.وی افزود: البته مجلس مصوبه  دیگری درباره لزوم بکارگیری کارت سوخت 
و همچنین قانون هدفمندی را دارد که اختیار به دولت داده است که درباره قیمت 
بنزین اقدامات الزم را انجام دهد که تاکنون هم پیشنهادی ابالغ نشده است. 
قره خانی یادآور شد: مجلس، دولت را برای عرضه کارت سوخت ملزم کرده بود و 
حتی در مصوبه اش مشوق های الزم را برای کسانی که از کارت سوخت استفاده 

می کنند، در نظر گرفت. این اتفاق عمال به معنای سهمیه بندی بنزین است.

زمان آغاز پروازهای نوروزی اعالم شد

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد گفت: پروازهای نوروزی از 25 
اسفند با 1۶ شرکت هواپیمایی داخلی و 53 شرکت خارجی آغاز می شود.
شرکت های داخلی با 1۶2 فروند هواپیما و بیش از 2۴ هزار صندلی در 
ایام نوروز خدمات ارائه خواهند داد. وی گفت: در این روزها ۶3 فرودگاه 
کشور نیز آماده خدمات رسانی به مسافران نوروزی هستند. با توجه به 
جابجایی حدود چهار میلیون مسافر در بخش هوایی از 25 اسفند تا 15 
فروردین ماه 9۶، پیش بینی شده امسال این میزان با 1۰ درصد افزایش 
همراه باشد. سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرده که مسافران بلیت 
پروازها را از منابع معتبر و دفاتری که دارای مجوز از سازمان هستند، تهیه 
و هرگونه تخلف احتمالی را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری 

به نشانی www.cao.ir ارسال کنند.

بطحایی: مدارس تا 28 اسفند دایرند

 وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس تا آخرین روز )2۸ اسفند( باز هستند 
گفت: در پی تعطیلی های زیاد امسال به علت آلودگی هوا و سایر شرایط، مدارس 
دایر است و می خواهم همه برای جبران عقب افتادگی ها کمک کنند.سید محمد 
بطحایی در حاشیه مراسم بانوی امید با بیان اینکه زنان به عنوان رکن اصلی هر 
خانواده نقش مهمی در پرورش نسل آینده به عهده دارند گفت: ایجاد آرامش در 
خانواده و یک فضای بانشاط بسیار اهمیت دارد و تا زمانی که فرزندان ما در فضای 
آرام زندگی نکنند یادگیری اتقاق نمی افتد. وی افزود: از خانواده ها به عنوان شریک 
تربیتی خودمان درخواست می کنم آنها در خانواده و ما در مدرسه محیطی شاد و آرام 
ایجاد کنیم. بطحایی افزود: بعید است مدرسه ای اعالم کرده باشد که دانش آموزان 
از شنبه آینده به مدرسه نیایند. از خانواده ها خواهش می کنم اگر مقدر است برنامه 

هایشان را طوری تنظیم کنند که مدارس از حدنصاب نیفتد و دایر باشد.

وعدهصدهامیلیاردیدربارهسهامعدالتمحققمیشود؟
سود  کامل  پرداخت  از  درحالی  اقتصاد  وزیر  تسنیم- 
سهام عدالت در 1۰ روز آینده خبر داده که تاکنون سود 
سهام عدالت حدود 13 میلیون نفر پرداخت نشده است.
وزیر اقتصاد در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت، 
با اشاره به اینکه به مرور سود این سهام در حال پرداخت 
است، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، مراحل پرداخت 

سود سهام عدالت تکمیل شود. 
عدالت  سهام  سود  کامل  پرداخت  از  درحالی  کرباسیان 
سهام  سود  کنون  تا  که  داده  خبر  آینده  روز   1۰ در 
عدالت بیش از 1۰ میلیون نفر پرداخت نشده است. کل 

اند  بوده  نفر  میلیون   ۴9 عدالت حدود  مشموالن سهام 
باید جمعیتی نزدیک  آنها  از  نفر  با فوت 2 میلیون  که 
به ۴7 میلیون نفر سود سهام عدالت دریافت کنند. برای 
پرداخت این سود، مشموالن دریافت به ۶ دهک جمعیتی 
تقسیم شدند که این ۶ دهک شامل 2۰ گروه می باشند. 
در حال حاضر سود سهام عدالت 19 گروه پرداخت شده و 
هنوز سود سهام عدالت یکی از بزرگترین گروه ها از لحاظ 
جمعیتی که همان کارکنان دولت، بازنشستگان لشگری 

و کشوری است، هنوز پرداخت نشده است.
گروه   19 عدالت  سهام  سود  تسویه  برای  است،  گفتنی 

شده  پرداخت  تومان  میلیارد  هزار   2 حدود  اشاره  مورد 
است. بر این اساس برای تسویه سود سهام عدالت افراد 
باقی مانده )حدود 13 میلیون نفر( باید رقمی حدود صدها 

میلیارد تومان پرداخت شود.
بود،  گفته  نیز  سازی  خصوصی  سازمان  رئیس  مشاور 
و  کشوری  لشکری،  کارمندان  گروه  عدالت  سهام  سود 
و  میلیون   1۰ حدود  که  دولت  بازنشستگان  همچنین 
واریز   9۶ سال  پایان  تا  اند،  شده  احتساب  نفر   ۴1۰
شده، و با تنها گروه باقی مانده سال مالی 95، تسویه 

حساب می شود.

آمادهباشبانکهابرایارائهخدماتدرنوروز۹۷
و  بانک ها  کانون  رئیس  اعتبار-  عصر 
آمادگی  از  خصوصی  اعتباری  موسسات 
و  سال  پایانی  تعطیالت  ایام  در  ها  بانک 
مورد  بانکی  خدمات  ارائه  برای   97 نوروز 
نیاز مردم خبر داد.کوروش پرویزیان، افزود: 
فراهم  را  تمهیداتی  گذشته  سالهای  همانند 
نوروزی،  های  مسافرت  در  مردم  تا  کردیم 
و  باشند  داشته  ها دسترسی  بانک  به شعب 
نیاز  مورد  خدمات  بتوانند  مراجعه  زمان  در 

همچنین  کرد:  اضافه  کنند.وی  دریافت  را 
با برنامه ریزی بانک مرکزی، از 21 اسفند 
به تبع  بانک ها و  به  نو  ماه اسکناس های 
با  پرویزیان  شود.  می  تحویل  مردم  به  آن 
بیان اینکه، دستگاه های خودپرداز بانک ها 
نوروز  و  سال  پایانی  تعطیالت  ایام  در  نیز 
این،  بر  عالوه  گفت:  هستند،  فعال  نیز   97
ساعته   2۴ نیز  بانکها  الکترونیک  بانکداری 
ضمن  است  مردم  به  خدمات  ارائه  آماده 

اینکه از نیمه اسفند تا پایان تعطیالت نوروز 
سقف  مردم،  بهتر  دسترسی  منظور  به   97
برداشت اسکناس از دستگاه های خودپرداز 
است. یافته  افزایش  تومان  هزار   5۰۰ به 
رسانی  خدمات  برای  همچنین  افزود:  وی 
مردم،  انتظارات  به  پاسخگویی  نیز  و  بهتر 
و  استانها  همه  در  ها  بانک  کشیک  شعب 
و  پایانی سال  تعطیالت  ایام  در  شهرستانها 

نوروز 97 پیش بینی شده است.

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت 
و زیان آور استانی به کارفرمای محترم شرکت پتواز

نامه شماره 15356/ت  ماده 8 تصویب  تبصره 5  اجرای  در 
کارفرمای  به  بدینوسیله  وزیران  محترم  هیئت  هـ   36005
محترم شرکت پتواز فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
غالمعباس غالمپور با کد شناسایی بیمه 68917848 ادعای 
اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر ساختمانی داشته 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. 
در  خوانده  تا  گردد  می  درج  روزنامه  در  بدینوسیله  موضوع 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض 
خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل 
نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانهمشاغلسختوزیانآوراستانیمستقر

درادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانجنوبی

مرکز تهیه و توزیع آبزیـان تـابع
انواع ماهی تازه جنوب همه روزه 

* ماهی قزل آال هر هفته   شنبه تا سه شنبه 
* مرغ، بوقلمون، شترمرغ ، بلدرچین

بلوار معلم
بین 14 و 16   

تلفن: 32204185

افسانه هستی اش اگر پایان یافت   خوش نامی و عزتش به پایان نرسید
 ای کاش رفتنت را بازگشتی و فراقت را صبری بود. هشتمین سالگرد درگذشت 

محمد ابراهیم خان راغبی
 را با ذکر فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

همسـر  وفرزنـدان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 21 اسفند 1396* شماره 4027

آغاز طرح عیدانه کتاب در خراسان جنوبی
صدا و سیما- 12طرح عیدانه کتاب از امروز همزمان با سراسر کشور در خراسان جنوبی آغاز شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: براساس این طرح همزمان با آغاز سال نو تسهیالتی 
در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی های سرار کشور،  به خریداران کتاب پرداخت می کند.  محبی افزود: در طرح عیدانه کتاب، کتابفروشی هایی که شرایط الزم را دارا باشند، پس از ثبت 

جناب آقای استاندار عزیز از پیگیری جنابعالی در نام در سایت www.ketabnet.ir می توانند کتاب های خود را با 20 درصد تخفیف به خریداران بفروشند و از یارانه حمایتی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بهره مند شوند.
خصوص رفع مشکالت مردم این منطقه و این 
آقای  قوت  خدا  قدردانم.  و  ممنون  بسیار  حقیر 
استاندار. همچنین ازآوای عزیز که مشکالتمان 

را به گوش مدیر ارشد استان می رساند.
915...212
سالم آوا، آیا شما یا خبرنگارانتان المانی در این 
اما  است  عید  دیگر  هفته  یک  بینید؟  می  شهر 
و  تحول  از  ای  نشانه  هیچ  شهر  این  در  که  ما 
زیبایی به غیر از گل کاری ها نمی بینیم، من از 
ساکنان بلوار غفاری هستم، نمی دانم شهرداری 
خواهد  می  مانده  عید  تا  کمی  مدت  که  این  با 
چند  آن  و  خیابان  ابتدای  در  بلوار  این  وسط  با 
کند؟!  چه  نشده  هم  جمع  که  شده  کنده  بلوکه 
آبروی  غضه  نیامده  مجاور  استان  از  مهمانانم 
خواهش  بگویم؟  چه  بیایند  دارم،  را  شهرمان 
با اقدامات به  می کنم آبروی ما و این شهر را 
آوا هم  از روزنامه  تدبیر خود بخرید.  با  و  موقع 

متشکرم که پیام های ما را درج می کند.
ارسالی به تلگرام آوا
کشاورزی  بانک  از  زدید  خبری  دیروز  جان  آوا 
به  ها  بانک  همه  کاش  جرائم،  بخشودگی  و 
مردم این استان محروم رحم می کردند، سود را 
پایین می آوردند یا جرائم را می بخشیدند، واقعا 
سخت است در این استان وام گرفتن، کاسبی را 

انداختن ، یا باید بیکار بود یا جان داد!
ارسالی به تلگرام آوا
بنیاد  محترم  مدیر  از  درخواستی  من  آوا 
کنم  می  خواهش  دارم،  استان  مستضعفان 
همانطور که با تهران برای دریافت کمک های 
کاری  کنید،  می  رایزنی  غذایی  سبد  و  نقدی 
اندازی  راه  ای  کارخانه  استان  این  در  تا  کنید 
به  نیازی  دیگر  اشتغالزایی  با  گونه  این  کنند، 
خواهش  نیست،  هم  ها  کمک  خرده  این  دادن 

می کنم پیگیر این موضوع باشید.
ارسالی به تلگرام آوا
با سالم از اینکه ساکن شهر بیرجند هستم واقعا 
متاسف می شوم  آخر سال شده ولی هیچ خبری 
از جنب و جوش شهرداری در بلوار ها و میادین 
دارد.  فرقی  چه  بجنورد  با  بیرجند  مگر  نیست. 
شهر بیرجند از بسیار بخش های مختلف کشور 

عقب تر است.
915...876

خرید  کارتهای  بابت  که  شهردار  جناب  از 
150000تومن  مبلغ  به  عید  سه  بابت  رفاه  از 

سپاسگزاریم.... مگه با گدا طرف بودی برادر
939....632
سالم آقای شهردار عزیز منطقه 2 لطفا خواهش 
سرپوش   بازار  ابتدا  برای  داریم  تمنا  کنیم  می 
دست  از  بدهید  انجام  کاری   “  12 “جمهوری 
شده  خسته  فروشان  میوه  وبساط  دستفروشان 
ایم ماموران شما هم فقط نگاه میکنند و بالبخند 
تماس  شهرداری  با  خودم  مرتبه  چند  میگذرند 
نبودند. جناب شهردار منطقه  پاسخگو  اما  گرفتم 
لطفا خودتان پیگیر انتقال بساط میوه فروشان از 
اینمحل جمهوری 12 باشید وضعیت بازار در این 
قسمت افتضاح و خجالت اور است . آیا شهرداری 
شده  شناخته  میوه  دستفروش  چند  با  برخورد  از 
بازار  این قسمت  واقعا شهرداری  ؟ایا  است  عاجز 
افراد  این  به   “ فروشان  میوه  این  گفته  را “طبق 
مورد  در  نوروزی  مهمانان  !؟  است  داده  اجاره 
کرد؟مسئولین  خواهند  قضاوتی  چه  شما  و  ما 
فرمایید. رسیدگی  داریم  تمنا  عاجزانه  محترم 
915...329
سالم، در شهرهای بزرگی مثل تهران تمام کوچه 
ها را تنها به نام شهدا و... میشناسند و نه با عدد 
کوچه  بر  یا...  شهید  نام  وقتی  کوچه!  تابلوی  بر 
حتی  دولتی  ادارات  و  مردم  اما  گذارید  می  ای 
بنیادشهید از عدد بر تابلو استفاده میکنند؛ فایده 
ای این نامگذاری ندارد؛ لذا در طراحی تابلوهای 
تا شان  نمایید  تابلو حذف  از روی  را  جدید عدد 
کوچه  تابلوی  زینت  تنها  و  بماند  محفوظ  شهدا 

نباشند. با تشکر از شهردار با تجربه و والیی
915...384

احتراما ضمن عرض سالم و خدا قوت به شهردار 
محترم، با توجه به جمعیت باالی خیابان سپیده، 
لطفا دستور فرمایید ورودی خیابان جهت عبور و 

مرور، مرمت و بازسازی گردد.
915...628
سالم خدمت شهر دار محترم وشورای محترم شهر 
بیرجند، شورا و شهردار قبلی قول بهسازی و اجرای 
فضای سبز انتهای خیابان فرشته و رضویه وسپیده 
را دادند ولی متأسفانه علرغم تکرار قول خود به آن 
عمل نکرده لذا از شهردار محترم وشورای محترم 
دریابید  را  شهر  از  منطقه  این  دارد  استدعا  شهر 

وتوجهی به آن بکنند.
915...645

از پزشکان فکر می کنند آسمان سوراخ  بعضی 
خیلی  و  افتادند  پایین  دوستان  این  و  شده 
برخورد  بیماران  با  ادبانه  بی  گاهی  و  متکبرانه 
در  و  اینجوریه  ما  شهر  در  البته   . کنند  می 
شهرهای بزرگ،آدم از برخورد اطبا لذت می بره
915...212

چه طور است شهرداری برای جابجایی پرونده به 
مالک پیامک میدهد که از شهرداری منطقه... به 
مرکز ارسال شده ولی وقتی به هر علتی پرونده 
برای  پیامی  مبدا  شهرداری  به  کرده  برگشت 
شهروند ارسال نمی شود و وقتی برای دریافت و 
 پرونده و توضیحات مراجعه کردیم پاسخ داده اند 

پرونده شما گم شده و معلوم نیست کجاست!!!
ارسالی به تلگرام آوا

حسینی، اصغری- دو هفته از برگزاری جشن باشکوه 
گلریزان می گذرد، جشنی که مردم بیرجند در آن گل کاشتند، 
به همین دلیل نشستی با بانیان این جشن، آقایان قمری، 
علیزاده و داوودی در روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان 

صبحانه ورزشی برگزار شد. 
سال  هفتمین  و  بیست  امسال  که  این  بیان  با  قمری 
برگزاری جشن گلریزان را به لطف خدا و استعانت از ائمه 
معصوم، سپری کردیم ادامه داد: این جشن نیز مانند سال 
های قبل سراسر از مهر ، محبت، عشق و صحنه های بی 
بدیلی از خودگذشتگی مردم بود. وی یادی از اولین سال 
برگزاری جشن گلریزان در زورخانه امیر عرب کرد و گفت: 
آن سال تصمیم گرفتیم برای دانش آموزان داخل زورخانه 
و محله ای که زورخانه در آن قرار داشت گلریزان را انجام 
زورخانه  فضای  که  این  وجود  با  هم  زمان  همان  دهیم، 
کوچک بود اما مهمانان بسیاری مانند مرحوم خیریه، علیزاده 
و دوستان زیادی از پیشکسوتان نامی و بزرگان بازار حضور 
پیدا کردند. در جشن اول ، رقمی حدود 270 هزار تومان جمع 
آورری شد که آن زمان پول بسیار زیادی بود! به گفته وی با 
این مبلغ برای دانش آموزان خرید کردیم و اضافه آن را به 

مدارس اطراف زورخانه فرستادیم.

با استقبال مردم از این جشن
باید به دنبال سالنی بزرگتر بود

قمری با اشاره به این که پس از گذشت مدتی ، زورخانه 
نبود ، اضافه کرد:  دیگر پاسخگوی حجم باالی مهمانان 
تصمیم گرفته شد جشن در سالن تختی برگزار شود، همان 
شد  ایجاد  ابوالفضلی  هیئت  و  زورخانه  بین  پیوندی  زمان 
که آغاز ماندگاری برای وحدت عینی و نه لفظی بود. وی 
خاطرنشان کرد: پس از چند سال سالن تختی هم جوابگوی 
جمعیت نبود و برگزاری مراسم از همان زمان تاکنون در 
سالن مخابرات انجام می شود که البته با استقبال مردم از 

این جشن تصور می شود باید به دنبال سالنی بزرگتر بود.

در مرکز استان زورخانه بزرگ و فاخر نداریم

رسید  که  سخن  جای  این  به  پیشکسوت،  پهلوان  این 
عنوان کرد: متاسفانه در مرکز استان زورخانه ای بزرگ و 
فاخر نداریم، جشن گلریزان به دلیل آداب خاصی که دارد باید 
حتما در زورخانه برگزار شود، عالوه بر آن برگزاری مسابقات، 
باید در یک زورخانه بزرگ به  اعیاد مذهبی هم  اردوها و 
عنوان کانون برگزاری این مراسم انجام شود.که امیدواریم با 

درایت مسئوالن این مشکل حل شود.

بانیان اصلی جشن مردم هستند

پایان جشن  تا  تومان  میلیون  آوری 90  از جمع  قمری 
امسال خبر داد و خاطرنشان کرد: با این حال تا این لحظه 
نزدیک به 110 میلیون تومان جمع آوری شده است. وی با 
ابراز امیدواری از این که مبلغ به مرز خرید برسد، یادآور شد: 

این گونه می توانیم جامعه هدف بیشتری را پوشش دهیم.
این پیشکسوت ورزشی با تاکید بر این که بانیان اصلی 
این جشن فقط مردم هستند، بیان کرد: کسانی که ایثار 

اگر  رساندند،  ظهور  عرضه  به  را  انسانیت  و  فداکاری   ،
مردم را منها کنیم هیچ چیز باقی نمی ماند ، ما و هیئت 
مردم  و  هدف  جامعه  بین  اتصالی  حلقه  تنها  ابوالفضلی 
که  بوده  این  بر  تالشمان  تمام  سال  این  تا  و  هستیم 
بهترین لباس را عرضه و انتخاب کنیم. قمری با بیان این 
که انتظار همچین استقبالی را در سال جاری نداشتیم و از آن 
جاییکه اقالم را پیش خرید می کنیم، نمی دانستیم برای چه 
تعدادی برنامه ریزی انجام دهیم، ادامه داد: مردم ولی ثابت 

کردند ، مشکالت باعث نمی شود از این کار خیر و صدقه 
جاریه عقب بمانند. همانطور که آقایی از آمریکا ، افرادی از 
تهران و مشهد، با ارسال پول به گلریزان حس قشنگی به 

این جشن می دهند.

درخشش نام خراسان جنوبی
با برگزاری جشن گلریزان

برای جشن گلریزان  اندازی که  وی در توصیف چشم 
مصور کرده اند، بیان کرد : می خواهیم مانند فروشگاهی 
باشد،  مداوم هم  و  باشیم  داشته  را  ها  لباس  انواع  بزرگ 
این گونه دانش آموزان می توانند خودشان بیایند و آن جا 
انتخاب کنند و صرفا سلیقه ما نباشد. همچنین دنبال این 
هستیم که این مراسم در شهرستان های استان هم انجام 
شود، همانطور که تاکنون چند شهرستان به نتیجه رسیده 
اند و مطمئنا کار انجام خواهد شد. به گفته وی این گونه 
اگر در یک روز یا شب خاص از اصل همه شهرستان ها 
گلریزان را برپا کنند ، نام خراسان جنوبی به عنوان الگویی 
برای این کار در کشور شناخته خواهد شد. قمری با تاکید 
بر این که این جای کار دیگر باید مسئوالن به میان گود 
بیایند، خاطرنشان کرد: تسهیل و هماهنگی ها را می توانند 
به راحتی انجام دهند، این گونه تصور کنید چه دلی در این 
استان شاد می شود، می گویند: “ روی زمین به هم رحم 
کنید تا آن که در آسمان هاست به شما رحم کند” به امید 

خدا با این کار بارش باران را هم داشته باشیم.

جشن گلریزان میراث معنوی
به نام ورزش زورخانه ای شود

این پهلوان باستانی استان در ادامه از نامه ای که به 
فدراسیون داده بود سخن گفت و افزود: گلریزان از سنت 
به خصوص  جنوبی  خراسان  ورزش  ناپذیر  جدایی  های 

زورخانه، پهلوانی و جوانمردی است و قصد داریم با این 
نامه، این سنت را اعاده کنیم. زیرا که االن هر موسسه ای 
که قصد دارد کار خیری انجام دهد نام “گلریزان” را بر 
آن می گذارد. می خواهیم جشن گلریزان میراث معنوی 

به نام ورزش زورخانه ای شود.

فراموش نکنید از مردم و برای مردم هستید

قمری همچنین خطاب به مسئوالن استان عنوان کرد: 
لطفا فراموش نکنید از مردم و برای مردم هستید، اگر خود 
را تافته جدا بافته بدانید اولین روزی خواهد بود که باید به 
حال خود تاسف بخورید، مسئولی که خود را از مردم بداند، 
در کوچه و بازار بین مردم باشد و روی همان صندلی بنشیند 
که مردم نشستند، آن فرد “ مسئول” واقعی است. وی اضافه 
امسال حضور  گلریزان  در جشن  که  هم  مسئوالنی  کرد: 
نداشتند حتما کاری داشتند و وظیفه ای برای حل مشکالت 
مردم بر دوششان بود. ولی خدا نکند که نگاه استهزاء و بی 
تفاوتی نسبت به این جشن داشته باشند، روز قیمت مائی که 

مسئولیتی نداریم جلویشان را خواهیم گرفت.

خاطره ای از استقبال مردم
در روزی بارانی 

وی در پایان خاطره ای از یکی از جشن های گلریزان 

تعریف کرد: جشن در سالن تختی بود و همان روز بارندگی 
شدیدی شد، خیلی نگران بودیم که نکند با این بارندگی کسی 
نیاید، فراموش نمی کنم صحنه ای را که کنار در سالن رو به 
ابتدای کوچه ایستاده بودم و انتظار می کشیدم کسی بیاید، 
کم کم مردم پدیدار شدند و به جرئت می توان گفت یکی از 
پررونق ترین جشن های گلریزان بود. وی خاطرنشان کرد: 
آن زمان به این حقیقت پی بردم که گرداننده اصلی گلریزان 
و هدایت کننده آن، شخص دیگری است که مردم را ترغیب 

کرد آن روز زیر باران شدید باز هم از کار خیر عقب نمانند.

دعوت از هیئات مذهبی دیگر برای کار خیر

علیزاده از هیئت ابوالفضلی نیز در این نشست ، با اشاره 
به این که ورزش باستانی عالوه بر تربیت جسم به تربیت 
روح هم یم پردازد، خاطرنشان کرد: این هیئت هم با توجه 
به رسالت ناب پیامبر)ص( که بر عهده دارد، وارد این کار شد 
و استقبال کرد. وی از دیگر هیئات مذهبی شهر نیز دعوت 
کرد که فقط عزاداری و سینه زنی نکنند و به اهداف اصلی 
و رسالت خود برسند و دست گیر مردم باشند، همانطور که 
می گویند “تا توانی دلی به دست آور”. همچنین از تمام 
ورزشکاران هیئت های ورزشی گوناگون تقاضا دارم به این 
کار بها بدهند، ببینند یک باشگاه باستانی چه کرده و چگونه 
در شهر بازتاب داشته است. اگر همه هیئت های ورزشی 
منافع  و  داشت  خواهد  بازتاب  برابر  چند  کنند  پیدا  حضور 

بیشتری به ایتام خواهد رسید.

5 سال است که خرید را
از تهران انجام می دهیم

علیزاده درباره نحوه خرید برای دانش آموزان توضیح داد: 
سال اول در این کار بی تجربه بودیم و برای خرید به مشهد 
رفتیم ولی اکنون حدود 5 سال است که خرید را از تهران 

انجام می دهیم و دو برابر در این کار سود می کنیم، برای 
مثال سال گذشته که 120 میلیون تومان عایدات بود، بالغ بر 
250 میلیون تومان جنس با کیفیت خریداری کردیم. امسال 
نیز اجناس را از 45 روز قبل برای این که ارزان تر باشد، با 
نظارت معلمان، انتخاب و خریداری کردیم ، بارها را در هیئت 
ابولفضلی خالی کرده و طبق آمار بسته بندی می کنیم، پس 
از آن با مدارس تماس می گیریم تا برای تحویل گرفتن بسته 
خود بیایند. وی تاکید کرد: تاکنون حتی یک بار هم یکی از 

دانش آموزان یا ایتام را ندیده ایم.

تعداد نیازمندان واقعی خیلی باال است

داوودی، عضو شورای هیئت ابوالفضلی هم  به دارالیتام 
این هیئت که از سال 74 کار خود را با حجم کم شروع 
روزهای  در  بار  ای یک  اکنون هفته  افزود:  و  اشاره  کرد 
چهارشنبه پختی مخصوص دانش آموزان نیازمند و ایتام 
انجام می شود و نزدیک به هزار نفر از غذای گرم بهره 
مند می شوند. به گفته وی مدیران مدارس این غذاها را به 
طوری که دیگران متوجه آن نشوند به دست دانش آموز 
نیازمند و ایتام می رسانند. امیدواریم این کار هم گسترش 
پیدا کند زیرا که تعداد خیلی باال است و شاید نتوان هر 

هفته به یک مدرسه غذا برسانیم.

هر هفته نزدیک 2 هزار نفر را
پشتیبانی می کنیم

علیزاده عضو هیئت ابوالفضلی این سخنان را تکمیل کرد 
و گفت: حدود 4 هزار و 700 نفر دانش آموز نیازمند واقعی 
توسط هیئت شناسایی شده اند که هر هفته نزدیک 2 هزار 
نفر را پشتیبانی می کنیم. به گفته وی دیگر فعالیت های 
این هیئت، تامین جهیزیه است که سهم سادات از خمس را 
با مجوز دفتر نماینده ولی فقیه، برای خرید جهیزیه دختران 

دم بخت بی بضاعت صرف می شود.

سنت سوگندنامه “ آب و نمک”
برای همه هیئات مذهبی و ورزشی

علیزاده توزیع نان در ماه رمضان ، کانون تبلیغات و ختم 
قرآن برای اموات را دیگر فعالیت این هیئت عنوان کرد و 
افزود: اخیرا سنت سوگندنامه “ آب و نمک” توسط آقای 
قمری دوباره زنده شده است و حاضریم 50 درصد مبالغ 
این  را صرف  فرهنگی هیئت  به مسائل  یافته  تخصیص 
کار بزرگ کنیم تا مداحان هم مانند ورزشکاران، قسم یاد 
کنند از این هنر خود فقط برای اهل بیت استفاده کنند. وی 
بزرگ  باشگاه  در یک  که  کردیم  تقاضا  کرد:  خاطرنشان 
همه ورزشکاران از رشته های مختلف حضور پیدا کنند و 
قسم بخورند که از رشته و حرفه خود استفاده منفی نکنند. 
این بانی جشن گلریزان؛ با بیان این که باید اطالع رسانی 
کرده و از ائمه جماعت بخواهیم برای حضور همه مردم 
در جشن گلریزان تبلیغ کنند، ادامه داد : اگر تمام اصناف، 
کسبه  و  بازاریان  مهندسی،  نظام  پزشکی،  نظام  سازمان 
بیایند و در حد توان کمک کنند می توان افراد بیشتری 

حتی مرزشینان استان را پوشش داد. 

خراسان جنوبی الگوی ملی منطقه ای جشن گلریزان شود

ورزشگاه  پروژه  پیش  یکسال   - کاری  نسرین 
جمهور  رئیس  حضور  با  بیرجند  غدیر  نفری  هزار   15
این  ورزشی  پروژه های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به 
استان افتتاح شد. مساحت این ورزشگاه حدود 30 هزار 
مترمربع بوده که آغاز عملیات اجرایی آن مربوط به سال 
85 بوده است. تور رسانه ای برای  خبرنگاران  استان 
و  وزش  کل  مدیر  افضل پور  اسماعیل  محمد  حضور  با 

جوانان و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

کمبود اعتبار
مهمترین مشکل مجموعه ورزشی  غدیر 

مرتضی توانا؛ مسئول دفتر فنی و مهندسی اداره کل 
احداث  کرد:  اظهار  جنوبی   خراسان  جوانان  و  ورزش 
شده  آغاز   85 اسفندماه  در  غدیر  هزارنفری   15 پروژه 
هنوز  پروژه  این  خیابان کشی  و  آسفالت  افزود:  است، 
اینکه  بیان  با  توانا  است.  اعتبار  منتظر  و  نشده  تکمیل 
را  زیادی  مشکالت  احداث  زمان  پایان  تا  پروژه  این 
مهم ترین  از  اعتبارات  کمبود  گفت:  گذاشت،  سر  پشت 

عوامل مشکل ساز برای این مجموعه است.
وی با بیان اینکه استادیوم 15 هزار نفری بیرجند در مسیر 
رودخانه ای قدیمی قرار دارد  خاطر نشان کرد: اگر سیالبی در 
این منطقه رخ دهد مجموعه دچار مشکل حاد شده و الزم 
است که در مسیر این رودخانه، کانال انتقال آب احداث شود

نیاز ساالنه  350 میلیون تومان اعتبار
برای نگهداری مجموعه

وی با اشاره به هزینه های نگهداری و تجهیز این پروژه 
بیان کرد: عالوه بر هزینه برق و آب و گاز و نیروی کاری 
برای  اعتبار  میلیون   350 نیازمند  ساالنه  مجموعه  این 
هزینه  تأمین  اینکه   به  اشاره  با  توانا  است.  نگهداری 
نگهداری از این استادیوم نیازمند اعتبارات ملی و همکاری 
دستگاه های استانی است تاکید کرد: توسعه ورزش استانی، 
پایه  ورزش  کردن  قوی  و  ورزشی  مسابقات  از  میزبانی 
وی  است.  استادیوم  این  های  مزیت  مهم ترین  از  استان 
خاطر نشان کرد: این پروژه مجموعه کامل ورزشی بوده و 

عموم مردم می توانند از آن استفاده کنند.

پروژه استادیوم غدیر
بزرگترین پروژه ورزشی استان

مدیر کل ورزش و جوانان  اظهار کرد: پروژه استادیوم 15 
هزار نفری غدیر بیرجند به عنوان بزرگترین پروژه ورزشی 
خراسان جنوبی دارای  فضای مناسب و با تجهیزات کافی 
برای توسعه ورزش های فوتبال و دومیدانی و سایر ورزش 
های فعال در استان است. اسماعیل افضل پور  خاطر نشان 
کرد:  استادیوم دارای  56 هکتار است که از سال  85  به 

تملک اداره ورزش و جوانان در آمد.

وی با اشاره به اینکه استادیوم  مجهز به سونای خشک 
و بخار ؛  اتاق خبرنگاران و رختکن بازیکنان است افزود:  
همچنین زمین چمن 10 هزار متری،  برج نوری فیلمبرداری 
و پیست های دومیدانی و اسب سواری دارای فضاهای جانبی 

استانداردهای فیفا   از دیگر امکانات این استادیوم است. 
مسئول  مختص  و   اداری  دوم  طبقه  شد:  آور  یاد  وی 
ورزشی  و طبقه سوم  مختص وی ای پی و خبرنگاران  
است.  مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه مجموعه 
15  هزارنفری  نامیده شده ولی قابلیت بیشتر از  18 هزار نفر 
جایگاه دارد ادامه داد: پیست اسب سواری سالن 50 هزار نفره 

و پیست کراس برای آینده پیش بینی شده است.

هزینه باالی 20 میلیارد تومان برای
ساخت و تجهیز استادیوم هزینه شده است

وی با بیان اینکه این استادیوم ظرفیت بی نظیری که در 
استان ما  وجود دارد افزود: باالی 20 میلیارد تومان از سال 
85  برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.  افضل پور 
خاطر نشان کرد: افتتاح این پروژه گامی بلند در توسعه ورزش 
استان  است  و با میزبانی از مسابقات ورزشی و قوی کردن 
این  ساخت  مزیت های  مهم ترین  از  می تواند  پایه  ورزش 

استادیوم باشد.
وی با بیان اینکه  با توجه به هزینه های نگهداری این 
نیازمند  آن  نگهداری  و  حفظ  زمینه  در  ورزشی  مجموعه 

های  زمین  نصف  شد  آور  یاد  هستیم  دولت  حمایت های 
مربوط به اوقاف است که بحث پیگیری تامین اعتبار انجام 

شده تا زمین ها مورد استفاده قرار بگیرد.
افضل پور تاکید کرد: مسئوالن به این مکان ورزشی و تک 
در استان بیایند و درددل مجموعه را بشنوند شاهد تخریب و 

از بین رفتن آن و  نوشدارو بعد مرگ سهراب نباشیم. 
وی تاکید کرد: این فضا ایجاد شده و 50 درصد کار شده و 
تیم های ورزشی به مجموعه بیاریم و نهایت استفاده را ببرم.

احداث جاده تندرستی
با هزینه 324 میلیون تومانی

وی یاد آور شد:  بزودی توسعه جاده تندرستی در این 
مکان با هزینه  324 میلیون تومان  درختکاری  و احداث 

می شود مدیر کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه تعامل  
خوبی با  هیئت های ورزشی داریم  و بسترهای خوبی با 
آنها داریم یاد آور شد : در حال حاضر  45 هیئت ورزشی  
در استان وجود دارد  و باید سالن های تخصصی امکانات 
مناسب داده می شود. مدیر کل ورزش و جوانان استان با 
احداث   از  نگهداشت یک سرمایه  اهمیت  اینکه  به  اشاره 
میلیارد   نیم  و  تقریبا 7  کرد:  نشان  خاطر  مهمتراست  آن 
تومان برای کمبودها اعتبار نیاز است. وی کمبود اعتبار را 
مشکل اساسی استادیوم غدیر دانست و ادامه داد: تاکنون 
اعتبارهای الزم از جمله برق و گاز و تامین نیروی انسانی 
از محل اعتباری مختلف تامین شده است. افضل پور خاطر 
نشان کرد: این مکان که نگین ورزشی استان است ساالنه 
بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه برای نگهداری و 

جلوگیری از تخریب آن الزم  است.  

نیاز بیش از 7 و نیم میلیارد تومانی برای تجهیز استادیوم غدیر
مسئوالن پای کار بیایند نوش دارو بعد مرگ سهراب نباشیم

چشم انداز بانیان جشن در بیرجند:

عکس : حسینی

عکس: کاری
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قیمت بلیت سینما گران خواهد شد؟

فارس- غالمرضا فرجی گفت: ۷ فیلم نوروزی در شورای صنفی نمایش ثبت شد و از صبح چهارشنبه در سینماهای 
کشور اکران می شود. فرجی درباره تغییر قیمت بلیت سینما گفت: قیمت بلیت سینماها احتمااًل تغییر خواهد یافت و 

با افزایش قیمت مواجه خواهیم بود. سه شنبه * 22 اسفند  1396 * شماره 4028

صدای ترقه وکم شنوایی دائمی

پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  ایرنا- 
تهران به عوارض جبران ناپذیر صدای موج انفجار 
بر گوش اشاره کرد و گفت: انفجارهای با صدای 
بلند می تواند کم شنوایی دائم در افراد ایجاد کند. 

ترقه بازی و انفجار بمب های دست ساز و نظایر 
ساله  هر  سال،  پایان  چهارشنبه   مراسم  در  آن 
موجب صدماتی به برخی افراد می شود؛ از جمله 
اعضای  بعضی  به  آسیب  این صدمات سوختگی، 
بدن به خصوص صورت، چشم و گوش است که 
می تواند جبران ناپذیر باشد. آسیب های صوتی و 
ناشنوایی اعم از موقت یا دائم یا وزوز گوش از جمله 
صدمات مواجهه حلزون گوش داخلی با صداهای 
انفجار در مراسم چهارشنبه آخر سال است که این 
مراسم را تلخ می کند. وی با بیان اینکه هرچه سن 
باالتر می رود آسیب به گوش براثر سروصدای بلند 
بیشتر می شود، گفت: سالخوردگان نسبت به جوانان 
بسیار مستعد تر به آسیب جدی و  غیرقابل برگشت 
به گوش هستند. برقعی به این افراد توصیه کرد که 
در مراسم چهارشنبه پایان سال، بیشتر مراقب خود 

باشند تا دچار مشکالت این عضو بدن نشوند.

شهیدی که صورتش 
بعد از ۱۳ سال سالم بود!

را  ما  شهدا  که  آمده  پیش  بارها  جوان-  روزنامه 
غافلگیر می کنند. یک نمونه اش در ماجرای شهید 
عالیی است که در سال ۱۳۷۵ پس از گذشت ۱۳ 
سال از شهادت و مفقودی به خانه برگشت. از تمام 
پیکر او جز استخوانی باقی نمانده بود، اما صورتش 
صورت  راحتی  به  شناسایی اش  هم  تا  بود  سالم 
گیرد و هم خانواده و دوستانش یک بار دیگر چهره 

عبدا... را از نزدیک ببینند.

منطقه  و  خیبر  عملیات  در  عالیی  عبدا...  شهید 
طالئیه به شهادت رسید. جایی که زمستان سال 
۶۲ آتش و خون برپا بود. ۱۳ سال بعد وقتی عالیی 
ایران  با۸۰۰ شهید دیگر روی دست مردم  همراه 
تشییع شد تا به معراج شهدای تهران برود، کسی 
باور نمی کرد که از جمع این شهدا، یک نفر از آنها 
با چهره ای سالم به خانه و کاشانه اش برگشته باشد.

فناوری اطالعات

محدودیت زمانی حذف پیام ها در
نسخه ios واتس اپ افزایش یافت

دیجیاتو- اواخر سال گذشته، واتس اپ باالخره قابلیت 
Delete For Every�حذف پیام ها )تحت عنوان 

one( را به اپلیکیشن پیام رسان خود آورد و کاربران 
به کمک آن می توانستند تا حداکثر هشت دقیقه بعد از 
ارسال، پیام را پاک کنند. حاال به نظر می رسد که این 

محدودیت کمتر شده است. در آخرین نسخه واتس 
اپ کاربران می توانند تا یک ساعت و هشت دقیقه 
و شانزده ثانیه پیام هایی که ارسال کرده اند را حذف 
کنند. این قابلیت پیشتر در نسخه بتا اندروید دیده شده 
بود و اکنون کاربران iOS و ویندوز فون از آن می 
توانند استفاده کنند. بعد از آنکه واتس اپ برای اولین بار 
ویژگی حذف پیام را عرضه کرد، در بعضی نسخه های 
مد شده این اپلیکیشن کاربران می توانستند تا حداکثر 
سه سال پیام هایی که ارسال شده اند را پاک کنند اما با 
الگوریتم جدید واتس اپ، دیگر خبری از این ویژگی که 

فعال در مرحله بتا به سر می برد نخواهد بود.

اجرای طرح استقبال از بهار با شعار “از خودمان شروع کنیم”

صبحانه آوا در آستانه سال جدید با موضوع محیط زیست استان و بیرجند شهر پاک

تمرکز بر طرح »بی زباله« تا روز طبیعت

و  تر  و  است  درهم  چیز  همه  اینجا  کاری-  نسرین 
کاغذ،  وضع  این خالصه  می سوزند.  هم  پای  به  خشک 
مقوا، شیشه، پالستیک، قطعات فلزی و کمپوست، زباله 
سال های  از  که  است  شهر  در  زباله ها  سایر  و  خطرناک 
همواره  اما  شوند،  تفکیک  درستی  به  بوده  قرار  گذشته 
طرح ها نیمه کاره و وضع همان مانده است که از قبل بوده 
است. اهمیت محیط زیست و توجه به آن دغدغه فعاالن 

محیط زیست و مسئوالن است. 
و این موضوع برای بیرجند که به گفته کالنتری، رئیس 
سازمان  محیط زیست کشور تمیز ترین شهر ایران معرفی 
شده است اهمیت بیشتری پیدا می کند. صبحانه این هفته 
آوا و در آستانه سال جدید  به موضوع اهمیت پاکی محیط 
با مسئوالن محیط  بازیافت  زیست و توجه به پسماند و 

زیست، فعال و مسئول “آرتوان” بیرجند برگزار شد. 

محیط زیست یک سازمان نظارتی 
دفع بهداشتی زباله است

حفاظت  انسانی  محیط  اداره  رئیس  فرقانی؛  محمدعلی 
محیط زیست خراسان جنوبی گفت: محیط زیست یک 
سازمان نظارتی دفع بهداشتی زباله است و طبق  قانون 
با  وی  کند.  مدیریت  باید  را   زباله  کننده  تولید  پسماند 
بیان اینکه بیشتر مردم دفع و جمع آوری زباله را وظیفه 
شهرداری می دانند افزود: این درست است اما باید توجه 
داشته باشیم  نیروهایی که شهرداری دارد اندکند و اینکه 
شهرداری  مدیریت شهری با بیش از  ۲۰۰ هزار نفر را به 

خوبی انجام می دهد خود به تنهایی کار سختی است.  
وی یادآور شد: به طور قطع  با  افزایش جمعیت،  زباله 
ها هم زیاد می شود، هر نوع زباله مدیریت خاصی را می 
طلبد  که  مشارکت مردم را در بیرجند به عنوان  شهری 
تمیز  می خواهد.  فرقانی با اشاره به اینکه وضع در سایت 
های جمع آوری زباله خوب مدیریت می شود  ادامه داد: 
علیرغم تالش سازمانها به طور متوسط روزانه ۶۰۰-۵۰۰ 

گرم زباله تولید می کنیم. 

زباله کمتری از مبدا تولید کنیم

رئیس اداره محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان 
از مبدا تولید کنیم،  باید زباله کمتری  خاطر نشان کرد: 
در خیلی از شهرها ، جنگل و دشت ها محل دفع زباله 
می  خاک   و  زمینی  زیر  آب  آلودگی  موجب  که  شده 
شود. به گفته وی باید به فکر بازیافت زباله، نخاله های 
زباله   سایت  کنار  در  شهر  شمال  قسمت  در  ساختمانی 
باشیم و  بتوانیم زباله ها را دوباره در چرخه تولید استفاده 
کنیم که با این کار هم در منابع و هم کاهش آلودگی 

نقش موثری داریم.  

تجزیه  پالستیک بین 300 تا 800 سال 
طول می کشد

تا ۸۰۰  بین ۳۰۰  پالستیک  تجزیه   کرد:  تاکید  فرقانی 
سال طول می کشد و بالی طبیعت شده است، از این رو 
آگاه نمودن و آموزش مردم باید در برنامه ویژه انجام شود. 

وی با بیان اینکه موضوع بازیافت باید بسیار جدی بگیریم 
افزود: بخصوص در مورد کاغذ که با  قطع درختان بیشتر 

و ضربه زدن به محیط زیست  همراه است.  
وی ادامه داد: دفع و تولید زباله در استان با  مشارکت خوب 
همراه است چون در بیرجند حاشیه نشینی کمتر است و 
این فرهنگ برای مردم نهادینه شده است. وی با اشاره به 
اینکه تفکیک از مبدا انجام شود؛ عنوان کرد: آموزش افراد 
ایفا کند  که   تواند  در سطوح مختلف نقش موثری می 
محیط زیست استان  در این راستا آموزش برای نیروی 
انتظامی  و مرزبانی انجام شد و همچنین تفاهم نامه ای  با 

ستاد امر به معروف  و نهی از منکر به امضا  رسید. 
فرقانی خاطر نشان کرد: برای مدیریت پسماند در کشور 
و استان باید عزم ملی ایجاد کنیم. مدیریت بازیافت زباله 
و  تفکیک از مبدا )اولین حلقه از مدیریت پسماند(، نمی 
تواند فقط توسط شهرداری ها انجام شود قانون مدیریت 

پسماند نیز  باید اصالح شود.

آموزش کلید نجات محیط زیست است

کل  اداره  آموزش  مسئول  کارشناس  صداقتی  آسیه 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این جلسه  
محیط  تهدیدکننده  عوامل  مهم ترین  از  کرد:  عنوان 
ناآگاهی  دلیل  به  که  است  انسان  دخالت های  زیست 
محیط  به  جدی  آسیب های  زمینه  این  در  شناخت  و 
های  آگاهی  سطح  ارتقای  که  است  کرده  وارد  زیست 
زیست محیطی جامعه گام مهمی در حفاظت از محیط 
بیان  با  منابع طبیعی محسوب می شود.. وی  و  زیست 
افزود:  است  زیست  محیط  نجات  کلید  آموزش  اینکه 
دانش  ازتعالی سطح  تر  هیچ سرمایه گذاری سودمندانه 
به  نسبت  بیداردرجامعه  وجدان  ایجاد  و   مردم  وآگاهی 

ماهیت وموجودیت منابع نخواهد بود. 
تاریخ   از  که   زباله”  “بی  طرح  اجرای  از  صداقتی 
ایجاد  هدف  با   ۱۳/۱/۱۳9۷ لغایت    ۱/۱۰/۱۳9۶
حساسیت و تقویت حس مسئولیت پذیری جامعه خبر داد 
طرحی که  با شعار  “باید اول از خودمان شروع کنیم” 
به استقبال فصل بهار می رود تا طبیعت سبز ایران در 
آستانه روز طبیعت )۱۳ فروردین( دچار آسیب و تخریب 

کمتری شود. وی تاکید کرد این طرح قرار است در تمام 
استانها با شعار اینکه اول از خودمان شروع کنیم اجرایی 
محیط  حفاظت  کل  اداره  کرد   نشان  خاطر  وی  شود. 
استفاده   شعار  این   تحقق  منظور  به  هم  استان  زیست 
از ظروف یکبار مصرف و بطری آب معدنی در مراسم و 
همایش ها را ممنوع اعالم نموده و طرح تفکیک زباله 

در اداره کل را اجرا نموده است.  

طرح تفکیک زباله در گروه های مخاطب اثرگذار 
از جمله دانش آموزان و فرهنگیان

آموزش  کرد  اظهار  زباله  تفکیک  طرح  به  اشاره  با  وی 
و  آموزان  دانش  مخاطب  گروههای  برای  همگانی 
فرهنگیان بسیار تاثیر گذار است. وی همچنین ادامه داد 
در سال آینده طرح مدیریت سبز با تأکید بر تفکیک زباله، 
برگزاری نمایشگاه کار دستی با دورریختنی ها و نمایش 

فیلم در  ۲۵ مدرسه که شامل ۱۰ مدرسه در بیرجند و ۱۵ 
مدرسه در شهرستانها انجام می شود. 

طرح  هدف   با  محیط  پاکسازی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
استقبال از بهار با همکاری سمن ها ، استانداری، فرمانداری 
، محیط زیست در شهرهای استان اجرایی می شود افزود 
اطالع رسانی در فضای مجازی و ارسال پیام های زیست 
محیطی در رسانه های دیداری،شنیداری و نوشتاری مهم 

است. 

برای یک محیط زیست سالم و تمیز 
نیاز به رسانه قوی داریم

اداره  عمومی  روابط  اداره  رئیس  فروزش  محمدرضا 
نیز عنوان کرد: برای یک  کل حفاظت محیط زیست  
محیط زیست سالم و تمیز نیاز به رسانه قوی داریم هم 
جراید و هم  رسانه های دیجیتال و مجازی با ابزاری 
بیان  با  کنند. وی  را حساس  مردم  دارند  اختیار  در  که 
اینکه مردمی که در تشکل محیط زیست و سمن های 
افزود:  کنیم  حساس  و  آگاه  را  نیستند  زیستی  محیط 
اولویت  داشتن یک شهر تمیز  و پاک  باشد که  باید 

در کشور به این نام معروف گردد و این کار  همراهی 
رسانه ها و تک تک مردم را می خواهد. 

خبرنگاران سفیران محیط زیست هستند

وی  خاطر نشان کرد: نقش رسانه ها و همکاری آنها چون 
خبرنگاران سفیر محیط زیست هستند مهم است به عنوان 
مثال زمانی که در یک جلسه ای شرکت دارند وجود آب 
معدنی بر سر میز را به مسئوالن تذکر دهند و پارچ را به 
جای بطری آب معدنی پیشنهاد دهند یا در پایان جلسه ای 
در خبری که آن سازمان تهیه می کنند  از عملکرد خوب 
و مثبت آن نهاد در موضوع محیط زیست  نیز  قدردانی 
کنند. وی عنوان کرد اگر فرهنگسازی را از خود و خانواده 

شروع کنیم مطمناً تاثیر گذار خواهد بود. 

مقوله بیرجند پاک ترین شهر ایران 
را قبول ندارم

ریحانه رحیم آبادی منتقد  و فعال محیط زیست عنوان 
کرد: من به شخصه این مقوله ای که بیرجند پاک ترین 
اگر  اینکه  بیان  با  وی  ندارم.  قبول  را  است  ایران  شهر 
پوش  نارنجی  بخاطر  بیشتر  داریم  پاک  و  تمیز  شهری 
مردم  کنیم  قبول  اگر  چون  افزود:  است  شهرمان  های 
می  پیش  انتقاد  این  هستند  زیست  محیط  دوستدار  ما 
آید چرا اماکن گردشگری خارج از شهر اینقد با مشکل 
مسئول  بیند.  می  آسیب  آن  زیست  محیط  و  روبروست 
هستیم  شاهد  بارها  کرد:  نشان  خاطر  بیرجند”  “آرتوان 
در جشن ها و زمان انتخابات خیابانهای شهر پوشیده از 

کاغذ و لیوان های یک بار مصرف شده است. 
فعاالن محیط زیست  با  ابتدا که  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گاهی  پرداختیم  می  آن  اطراف  و  شهر  پاکسازی  به 
داد:  دامه  گرفتیم  می  قرار  تمسخر  حتی   انتقاد  مورد 
مکانهای  از  خیلی  و  بیرجند  در  اکنون  خوشبختانه  اما 
گردشگری پاکیزگی تبدیل به فرهنگ شده و مردمی که 

مشاهده می کنند گاهی با ما همراه می شوند.

برای خرید به سبک پدر و مادر بزرگ هایمان
 زنبیل به دست بگیریم

رحیم آبادی تاکید می کند: باید و الزم است فرهنگسازی 
را از خود شروع کنیم و چقدر زیباست زمانی که برای 
خرید می رویم به سبک پدر و مادر بزرگ هایمان زنبیل 
به دست بگیریم و از فروشنده پالستیک هایی که ۳۰۰ 
وی  نگیریم.  کشد  می  طول  آن  بازیافت  سال   ۵۰۰ تا 
ضمن اشاره به تفکیک زباله و بازیافت زباله خاطر نشان 
که  جایی  تا  و  ندهیم  دست  از  را  کثیف  طالی  کرد: 
دفع  با  چون  کنیم  استفاده  دومرتبه  آن  از  دارد  امکان 
وی  گفته  به  بیند.  می  آسیب  هم  خاک  و  زمین  زباله 
آموزش در کودکان شاید تاثیر کوتاه مدتی داشته باشد 
بچگی  از  باید  فرهنگسازی  و  تغییر  و  نیست  موثر  ولی 
در ذهن کودک نهادینه شود. زمانی که می بیند مادرش 
زباله کمتر تولید می کند، زمانی که مدیریت پسماند را 

در منزل داشته باشد. 

عکاس: احسان توال

ترفندهایی برای از بین بردن 
لکه سوختگی موکت و فرش

بیتوته- رفع لکه ها، همیشه یکی از دردسر سازترین 
چیزهایی است که خانم های خانه دار با آن روبرو 
هستند. به خصوص اگر این لکه ها روی فرش یا 
موکت خانه باشد. طبیعی است که هر راهکاری برای 
هر نوع لکه ای نتیجه نخواهد داد. اگر بر اثر افتادن 

تکه ای زغال روی فرش، سوختگی سطحی ای در 
آن ایجاد شد، برای از بین بردن لکه سوختگی ابتدا 
پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید و با شامپوی 
فرش یک الیه ضخیم روی آن قسمت تشکیل 
دهید. بعد از خشک شدن کامل شامپو، آن را جارو 
بکشید. در صورتی که آثار سوختگی باقی ماند رنگبر 
ضعیفی به کار ببرید. اما هرگز فرش یا موکت را زیاد 
خیس نکنید و صابون نیز به کار نبرید. سرانجام یک 
جسم سنگین زیر محل شسته شده فرش بگذارید 
و فرش را روی آن باز نمایید تا باالتر از کف قرار 
گیرد و زودتر خشک شود. اما اگر سوختگی فرش 
شما عمیق باشد باید حتما به رفوگری مراجعه کنید. 
پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید. اگر محلی از 
فرش یا موکت در اثر افتادن آتش سیگار سوخت، 
یا موچین،  تراش  به وسیله یک ریش  توانید  می 
مقداری پرز یا فرش از قسمت سالم فرش جدا و آن 
را متناسب با قسمت سوخته کنید. مقداری چسب )از 
نوع چسب هائی که به تدریج سفت می شوند مانند 
چسب سیمان و غیره( به قسمت سوخته شده بزنید 
و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید. سپس 
روی آن یک کتاب سنگین بگذارید. در مورد موکت 

هم به همین ترتیب عمل نمائید.

علمی

خواندنی ها

گوناگون

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!
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   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

* ویژه فرهنگیـان
                     *  کارکنـان دولت

                                           *  مشاغـل آزاد

صدور استثنایی بیمه ثالث و بدنه ویژه نمایندگی آرامفر

آدرس : بیرجند - خ 15 خرداد - حد فاصل میدان 7 تیر و پاسداران
 بیمه ایران نمایندگی آرامفر کد 31327 تلفن : 32435040

بیمه ثالث ۳ الی 6 قسط        

بیمه بدنه ۳ الی ۱0 قسط

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

طرح عیدانه شستشوی انواع پرده و پتو
مجتمـع بـزرگ بـاران 

افتخار دارد به مناسبت عید بزرگ نوروز با تخفیف ویژه در خدمت شما باشد.

مژده به 
همشهریان عزیز

باز و بست پرده رایگان

بیرجند، خیابان 15 خرداد، خیابان 22 بهمن، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(  
تلفن: 32448187 -056  09157212188 - هاشمی
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نقد و اقساط فقط ماهیانه 100هزار تومان  / انواع روتختی ترک و ایرانی 

قیمت درب کارخانه     خیابان ارتش، حدفاصل عدل و معلم، پالک۱70
شماره تماس: 09۳6۱۱۱۳580 -09۱55600850 جبروتی

انواع تشک و تخترویـال آسـایش

نمایندگی انحصاری تشک رویال آسایش در خراسان جنوبی 

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله
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سه شنبه  *  22  اسفند  1396 * شماره 4028 

22 اسفند روز بزرگداشت شهدا
 و تجدید میثاق با آرمان های شهیدان

برای  آیندگان  راه  نقشه  و  دارند  ابدی  زندگی  شهدا 
رسیدن به سرمنزل مقصود هستند. در تقویم جمهوری 
اسالمی ایران روز 22 اسفند به عنوان روز تجلیل از 
در  مردم  روز  این  در  و  است  شده  گذاری  نام  شهدا 
ادای  ضمن  و  رفته  شهدا  مزار  سر  بر  کشور  سراسر 
آرمان  با  میهن،  بال  خونین  پرستوهای  به  احترام 
های آن تجدید میثاق می کنند. 22 اسفند ماه که در 
تقویم رسمی کشور یادآور مقام شامخ شهید و شهادت 
است فرصتی ارزشمند برای کارشناسی تاریخ انقالب 

اسالمی و 8 سال دفاع مقدس به شمار می رود. 
ابتکاری  و  راهبردی  یادواره شهدا یک طرح  برگزاری 
قابل تحسین و ناشی از باوری عمیق و راستین بوده 
و می  تواند ضمن تکریم خانواده معظم شهیدان و اهتزار 
َعلَم شهدا و زنده  نگه داشتن سیره و راه افتخارآمیز و 
تابناک آنان، روحیه مقاومت، ایثار و حماسه را درجامعه 
جاری و ساری کند. جنگ نه تنها در گنجه تاریخ این 
مرز و بوم نمانده است بلکه در طول سال های بعد از 
جنگ به این اتفاق تلخ از سوی هنرمندان، نویسنده ها و 
چهره های تاثیرگذار پرداخته شده است. ایثار و فداکاری 
در راه وطن و برای مردم کشور از آن دست مقوله هایی 
است که در تاریخ و فرهنگ کشورمان ریشه ای قوی 
دارد و عملکرد این چهره ها چنان بوده که به واسطه 
چهره هایی  به  تبدیل  عملکردشان  و  رفتار  شخصیت، 
تاثیرگذار برای جوانان شده اند و نقش مثبت و تاثیرگذاری 
در گسترش فرهنگ ایثار و فداکاری در کشور داشته اند. 
شخصیت های تاریخ ساز، چه در زمان حیات و چه پس 
از مرگ، همواره زنده اند و بی تردید الگو و سرمشق برای 

دیگران به شمار می روند.

سالم بی جواب  

روزي سقراط، حکیم معروف یوناني، مردي را دید که خیلي 
ناراحت و متاثراست. علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد: در 
راه که مي آمدم یکي از آشنایان را دیدم. سالم کردم جواب 
نداد و با بي اعتنایي و خودخواهي گذ شت و رفت و من از 
این طرز رفتار او خیلي رنجیدم.سقراط گفت: چرا رنجیدي؟ 
مرد با تعجب گفت :خب معلوم است، چنین رفتاري ناراحت 
کننده است. سقراط پرسید:اگر در راه کسي را مي دیدي 
که به زمین افتاده و از درد وبیماري به خود مي پیچد، آیا 
از دست او دلخور و رنجیده مي شدي؟مرد گفت:مسلم 
است که هرگز دلخور نمي شدم.آدم که از بیمار بودن 
کسي دلخور نمي شود.سقراط پرسید:به جاي دلخوري 
چه احساسي مي یافتي و چه مي کردي؟مرد جواب داد: 
حساس دلسوزي و شفقت و سعي مي کردم طبیب یا 
دارویي به او برسانم. سقراط گفت:همه این کارها را به 
خاطر آن مي کردي که او را بیمار مي دانستي،آیا انسان 
تنها جسمش بیمار مي شود؟ بیماري فکر و روان نامش 
غفلت است و باید به جاي دلخوري و رنجش،نسبت به 
کسي که بدي مي کند و غافل است،دل سوزاند و کمک 
کرد و به او طبیب روح و داروي جان رساند.پس از دست 
هیچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود 
 را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت کسي بدي 

مي کند، در آن لحظه بیمار است.

هیچ وقت درخواست چیزی
 را نکن که خودت قدرت 
بدست آوردنش را داری.

آدم های موفق کتابخانه دارند. 
بقیه تلویزیون های بزرگ دارند.زمانی را که

 باید به مطالعه بگذرانند پای تلوزیون هستند. 

خوشا آنانکه جانان می شناسند    
طریق عشق و ایمان می شناسند

 بسی گفتند و گفتیم از شهیدان      
شهیدان را شهیدان می شناسند

زمان، سکۀ زندگی تو است. آن تنها سکه ای است که 
داری، و فقط تو می توانی تعیین کنی چگونه خرج شود. 
مراقب باش که مبادا دیگران آن را برای تو خرج کنند.

استعداد هدیه ای است که خداوند 
مخفیانه به ما داده، و ما بدون اینکه
 متوجه باشیم آن را آشکار می کنیم.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو اگر دعای شما نباشد پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی  کند در حقیقت  شما به 
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حدیث روز  

باالتر از هر کار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود و باالتر از کشته شدن در راه خدا خیر و نیکی نیست. 
حضرت محمد )صلی ا... علیه و آله(

مناسبت ها

نکاتی که یک مدیر موفق رعایت می کند
مدیریت موفق و اثرگذار در محیط کار نکته بسیار مهمی 
ارتقای سازمان و همکاران در آن  و  است که سبب رشد 
محیط می گردد، همچنین باید دانست این اثرگذاری تنها 
با علم تئوری به مباحث مدیریت حاصل نمی شود بلکه می 
توان با رعایت نکات کوچکی به مدیری موفق بدل شد.همه 
ما روزمره فعالیت های مختلفی را در محیط کار انجام می 
دهیم، برخی در نقش مدیر و بعضی دیگر در نقش کارمند 
آنچه این مدیریت و کارمندی را جذاب تر می کند و سبب 
می شود کار ما نتیجه بخش شود توجه به نکاتی است که 
بدون عدم توجه به آنها موفقیتی در کار به وجود نمی آید و 
رشد و بردی حاصل نمی شود، برای حضور قدرتمند و موفق 

این راهبردها برای یک  مدیر الزم است:
لبخند بزنید

مدیر  »او  بگوید:  کسی  که  شنیده اید  تاکنون  بار  چند 
خوبی ست. همیشه بداخالق است« هیچ وقت. مدیران خوب 
می دانند که نمی توانید الهام بخش باشید اگر رفتار بدی با 
دیگران داشته باشید. مدیران خوب مثبت اندیشی و جذبه 

معنوی را در هر کاری که انجام می دهند، تزریق می کنند.
 زود سر کار حاضر شوید

یک راه موثر و راحت برای جهش سریع این است که روز 
خود را خیلی زود شروع کنید. بسیاری از مدیران موفق و 
رهبران عالی، در ساعات غیرمعمولی نظیر ۴ یا ۵ صبح از 
خواب بیدار می شوند. البته الزم نیست شما هم این کار را 

بکنید بلکه کافی است اندکی انعطاف پذیر باشید. 
با اقتدار صحبت کنید

صحبت کردن یا خطاب قرار دادن دیگران، با حس اعتماد 
به نفس، بسیار مهم است و شما باید این کار را قاطعانه 
انجام دهید. به خودتان اعتماد داشته باشید و به آرامی و در 

عین حال محکم صحبت کنید.
 از سکوت حتما استفاده کنید

در  که  چرا  است  ابزار  بهترین  سکوت  وقت ها  بعضی 
برخی موقعیت ها بسیار قدرتمندتر از کلمات عمل می کند. 
تاثیر  می تواند  سکوت  از  استراتژیک  استفاده  همچنین، 

ماندگاری داشته باشد.
محترمانه رفتار کنید

جزو  شما  بنابراین  نمی آید  خوشش  توهین  از  هیچ کس 
افرادی که توهین می کنند نباشید. برای یک مدیر خوب 
الزم است تا با همه، از کارآموز گرفته تا راننده و سرایدار، 

با احترام رفتار کند. 
دست دیگران را بگیرید

بسیاری از افراد رییس بودن را در راس همه مسئولیت های 
خود قرار می دهند اما این کار برای آنها احترام و ارزش به 
دنبال ندارد بلکه برای آنکه رییس موثری باشید باید همکاران 

خود را هم باال بکشید و اجازه ندهید کسی درجا بزند.
به تعهدات پایبند است

بی خیالی بیماری است که می تواند سد راه موفقیت مدیران 

نباید به  اند که به هیچ وجه  باشد. مدیران موفق آموخته 
تعهدات خود پشت پا بزنند. تجربه به آنها آموخته است که 
باید برای پایبندی به قول و حرف خود تمامی راه های ممکن 
را بیازمایند. مدیر موفق کامال به این موضوع واقف است که 
پایبندی او به تعهداتش، احترام کارمندان و وفاداری آنها به 

سازمان را به همراه دارد.
 تجارب خود را منتقل می کند

هرگز افراد بزرگ و موفق منجمله مدیران موفق به تنهایی 
و  دانش  انتقال  اند.  نیافته  دست  دارند  که  جایگاهی  به 
ترین  ارزش  با  از  یکی  تر  جوان  کارمندان  به  تجارب 
اقداماتی است که مدیران موفق انجام می دهند. مدیران 
موفق برای کارمندان خود نمونه ای متعالی از چهره واقعی 

یک کارمند جویای نام و موقعیت های باالتر هستند.
 مکالمه غیر رسمی داشته باشید

نباید هربار که صحبت می کنید حس رسمی بودن را القا 
کنید. مدیران کارآمد در انسانی عادی بودن موفقیت کسب 
با افراد برقرار می کنند و  کرده اند. آن ها ارتباطی احساسی 
می کنند.  ایجاد  به هم همدلی  افراد  نزدیک ترکردن  برای 
مردم به انسان ها پاسخ می دهند، و مدیران بزرگ می دانند 

که چگونه افکار مردم را بخوانند و قلب شان را حس کنند.
 به سخن کارمند تان گوش کنید

روبرو  آن ها  با  که  را  هایی  چالش  مدیران  کارآمدترین 
می شوند و موقعیت هایی را که برای کارمندان شان فراهم 

است، درک می کنند. به منظور مدیریت کارآمدتر، باید به 
سخنان افراد تیم شان صادقانه و با خوش رویی گوش کنند. 
هرچه بیش تر گوش کنند و سپس در عمل پاسخ مناسب 
بدهند، بیشتر می توانند اعتماد و وفاداری افراد تحت رهبری 

ومدیریت خود را کسب کنند.
مطالعه کنید

مدیریت متفکرانه نوعی از مدیریت است که تالش می کنم 
به آن برسم و بهترین راه برای مدیر متفکر بودن خواندن 
با ولع و حریصانه است. چه در حال خواندن آخرین کتاب 
بازاریابی باشم یا انواع وبالگ ها، سعی می کنم حداقل هر 
روز یک چیز جدید یادبگیرم. فایده دیگر خواندن ومطالعه 
مستمر این است که از شما نویسنده بهتری می سازد. این امر 

مدیریت افکارتان را هم قدرت می بخشد.
نکته آخر

باید توجه داشت که دانستن این نکات دردی را دوا نمی 
کند و باید همواره تک تک این نکات را استفاده کرد و 
برد و فراموش نکرد  بهره  از آن  فعالیت روزانه  در کار و 
باشد  داشته  توجه  نکات  این  به  نیز  کارمندی  اگر   که 
می تواند سبب رشد خود و انجام بهتر امور محوله گردد.

در هر صورت باید بدانیم موفقیت و تلقی شدن به عنوان 
مدیری راه بلد کار ساده ای نیست و با ریز بینی و توجه 
 به نکات مختلف است که پازل مدیریت یک مدیر کامل  

می شود و کارها سامان می یابد.

جدول کلمات                        
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نیم   -4 گردن  رگ   - ايران 
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 - شمشاد    -11 میكروسكوپ 
مصر  فراعنه  سلسله   - تابناك 
آبكي  غذاي   - دوستان   -12
سازي  اتومبیل  بزرگ  شركت   -
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نرمي بیماري   - نشدني     -15 

 استخوان
از   - زن  مشت   -1 عمودي: 

گل   -2 كرمانشاه  ي  شهرها 
زياد و  با سرعت  نقاشي -  سرخ 
مازندراني  پسر    - توقف  بدون 
شهرهاي  از   - دورويي   -3
پهلوان   - رضوی   خراسان 
شاهنامه 4- جد مادري حضرت 
استان  شهرهاي  از  سلیمان- 
تهران - خانه بزرگ - مادر عرب 
پخته   میوه   - رطوبت  اثر   -5
 -6 كاشان  نزديك   - شكر  با  
سیمرغ - هجوم - بد بو 7- شتر 
ناپديد و  - مداوا - جانشین 8- 

نابود - بناي باتجربه -  صید 9- 
بینا - دهنه - آزاد 10-  دشمن 
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ماه 12-  چاي انگلیسي - میوه 
آپارتمان   - دهان  دور   - تنبل 
جداگانه  اتاقهاي  كه  كوچك 
 - بیهوده  سخن    -13  - ندارد 
لیبي - رنگ دريا 14-  پايتخت 
حرير-    - استرالیا  مهم  بنادر  از 
اثر    -15 اولیه  تلگراف  مخترع 
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مدقتمناجیابرذا1
شرمزمزراجنام2
اجانهدنگندنکا3
بناسلیهگادرل4
هکدهتکناسایب5
تاوماشوهمتمهن6
مهتمتایبوهای7
فرنیمزرواکون8
روخاناکمرایا9
خارفهرانورکیم10
یورردندراسیا11
یبااملاتحاره12
زیرکییلاودهاش13
دسیزردششخبسه14
یتخسنارودراتفر15

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

باغ پسته فروشی سه و نیم هکتار، 
پسته 2 ساله و 20 ساله همراه 

7 ساعت آب 6 اینچ ، قیمت 200 
میلیون ، جلگه ماژان چاه قنبری

09155014963

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

تجربه کنید.   09158668002

اولین سانتافه 2017 صفـر بیرجند 
قیمت استثنایی  09151630158

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 

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

پخش سوغات  بیرجنـد 
زعفران، آلو، زرشک، عناب

 رب،انار، قروت
 09151641301 - شرافتی

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

به یک فروشنده آقا با روابط عمومی 
باال جهت کار در پوشاک نیازمندیم.

09155622318

فست فود واقع در خیابان معلم 
برای تکمیل پرسنل خود به دو نفر 
نیروی خانم و آقا جهت سالن داری 

نیازمند است.
32430008- 09120561060

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137 09151635860

 کرباسچی 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، اکرولیک   

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

  09156633230- برگی

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

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

09157213571 - صالحی منش

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

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

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

چند نفر خانم مجرد و یک خانم حسابدار با روابط 
عمومی باال برای کار در تاالر سینا شوکت آباد 

نیازمندیم.  09155612669 - قاسمی
 09359280927 - کیان تاج

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
 آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی 15
09155614880  

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
ضمناً تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 
نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
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همشهری آنالین-هنگامی که احساس می کنید عطسه یا سرفه تان 
میکروب های  انتشار  از  می تواند  دهانتان  پوشاندن  است،  گرفته 
عفونت زا جلوگیری می کند.اما شیوه پوشاندن دهانتان هم اهمیت دارد. 
اگر دستمال کاغذی در دسترستان نیست، باید عادت همیشگی تان را 
کنار بگذارید و درون آرنج تان نه درون دست تان عطسه کنید.عطسه 
کردن درون دست فرصتی برای انتقال میکروب ها به سایر افراد یا 

آلوده کردن اشیای دیگری که مردم لمس می کنند، فراهم می آورد.
هنگام  که  تنفسی  قطرک های  به وسیله  همه  از  بیش  میکروب ها 
عطسه و سرفه از دهان شما خارج می شوند، انتشار می یابند. اگر این 
میکروب ها روی دستان شما فرود آیند، به چیزهایی مانند دستگیره 
درها، دکمه های آسانسور و سایر سطوحی که افراد اطرافتان هم لمس 
می کنند، منتقل می شوند.این شیوه را باید به کودکتان هم آموزش 

همه  کار  این  درآید.البته  عادت  یک  به صورت  آن ها  برای  تا  دهید 
ماسک  حتی  می دهد  نشان  بررسی ها  نمی کند.  برطرف  را  خطرات 
زدن هم نمی تواند از رسیدن همه قطرک های آلوده به شما پیشگیری 
کند.اما هر کاری که میزان قطره های فرستاده شده به درون هوا را 
کاهش دهد، سودمند است. توصیه نهایی این است که به طور مرتب 

دست هایتان را با آب و صابون بشویید.

درون آرنج عطسه کنید!

کنار تخت خود لیوان آب نگذارید 
 

خبرها حاکی از آن است که مصرف آبی که کنار 
تخت قرار داده اید، ممکن است به علت تغییر 
PH و تغییرات مولکولی ساختار آب، سالمتی 

بدن را تهدید کند. در واقع آب مانند مواد غذایی 
دارای کربوهیدرات و پروتئین نیست اما می تواند 
به راحتی دچار آلودگی میکروذرات شود. در این 

حالت، آب در معرض هوای موجود در محیط 
قرار می گیرد و برخی کربن دی اکسیدها به 
اسیدهای کربوکسیلیک تبدیل می شود و این 
آب  مولکولی  ساختار  در  تغییر  سبب  تحول 
پروتون  از خود  این صورت آب  در  می شود. 
منتشر می کند و این پروتون ها به کربنات و 
آب   PH می شوند.بنابراین  تبدیل  بیکربنات 

تغییر می کند و بر طعم آب اثر می گذارد.

این میوه را از دست ندهید 

آلبالو تصفیه کننده خون و ضدالتهاب است. 
این میوه خوش رنگ دردهای بدن را تسکین 
کلسیم،  پتاسیم،  از  سرشار  آلبالو  دهد.  می 
می  جال  را  پوستتان  و  است  سدیم  و  فسفر 
دهد. 1- آلبالو برای آرامش اعصاب 2- آلبالو 
ضدالتهاب  آلبالو   -3 ها  کلیه  و  کبد  دوست 

سرطان  برابر  در  سالحی  آلبالو   -4 است 
مفید  آلبالو   -6 وزن  کاهش  برای  آلبالو   -5
برای پوست  آلبالو مفید  برای هضم غذا 7- 
8- آلبالو برای مقابله با بی خوابی 9- سیری 
در دنیای ویتامینی آلبالو: آلبالو حاوی ویتامین 
غذایی،  فیبرهای  بتاکاروتن،   ،B ویتامین   ،C
فراوان  های  اکسیدان  آنتی  و  معدنی  مواد 

بتاکاروتن و میزان زیادی ویتامین E است.

جلوگیری از کم شدن قدرت بینایی 

1- کمی از تکنولوژی فاصله بگیرید یا استراحتی 
به خود بدهید: خیره شدن به صفحه گجت های 
جدید برای ساعت های متمادی منجر به کاهش 
خوردن  از   -2 شود  می  چشمی  فشار  و  آب 
هله هوله خودداری کنید: غذاهایی که سرشار از 
کربوهیدرات و شکر هستند به قندهای ساده یا 

گلوکز تجزیه می شوند و مازاد آنها می تواند به 
رگ های خونی چشم آسیب رسانده و منجر به 
شکل گیری رسوبات چرب شود 3- از عادت های 
و  کشیدن  سیگار  بردارید:  دست  خود  مخّرب 
نوشیدن مشروبات الکلی و ... 4- تنبلی چشم 
خصوصاً در بچه ها را نادیده نگیرید: بچه هایی که 
نمی توانند نوشته های روی تخته را در مدرسه 

ببینند باید مرتب چک آپ چشم انجام دهند.

خواص تخم شربتی

درد  مانند  گوارشی  ناراحتی های  درمان   -1
بی  و  یبوست، سوءهاضمه  نفخ شکم،  معده، 
نظمی کارکرد روده ها 2- خلق و خوی فرد را 
خوب می کند و  برطرف کننده خستگی مفرط 
میگرن،  افسردگی،  عصبی،  تنش های  ذهنی، 
مالیخولیا  و پایین آوردن دمای بدن 3- روغن آن 

برای درمان عفونت هایی مانند زخم، بریدگی، 
و  مار  گزیدگی  پوست،  عفونت  مثانه،  عفونت 
حشرات 4- برطرف کننده سیاه سرفه 5- بسیار 
موثر در رفع عطش 6- اگر تخم شربتی همراه 
غذا خورده شود در درمان فشار خون موثر است 
7- دارای مقدار فراوانی پروتئین، آهن، پتاسیم و 
کلسیم 8- ماده معدنی به نام بورون در آن 
باعث انتقال کلسیم به استخوان ها می شود.

عالمت کمبود »امگا 3« در بدن

آوای سالمتی- اسید چرب امگا 3 جزو اساسی 
ساختار سلولی است که کمبودش، عوارضی مانند 
خستگی، خشکی پوست، مو و ناخن شکننده، عدم 
تمرکز، ضعف در یادگیری و ... را به دنبال دارد.
در صورت مشاهده آن ها متوجه کمبود امگا 3 در 
خود می شویم:1-خستگی شدید: خستگی یکی از 

نشانه های شایع کمبود اساسی امگا 3 است. بنابراین 
چرب  روغن های  با  خود  غذایی  برنامه  تقویت 
می تواند به افزایش سطح انرژی تان کمک کند. 
2- احتمال ابتال به بیماری های التهابی 3- خشکی 
پوست: یکی از معمول ترین عالئم بالینی کمبود 
پوست  شدن  خشک  ضروری  چرب  اسیدهای 
است. هرچه کمبود امگا 3 بیشتر باشد، خشکی 

پوست نیز شدیدتر خواهد بود.

یادداشت

تیم فوتبال ابومسلم سال 1356 ایستاده از راست : محمد پاکرو- محمدرضا اعرابی- مهدی علی آبادی- محمد علی 
زنجیریان- حسین قهوه چی - سید حسین نقیبی مقدم )دروازه بان( نشسته از راست: حسن قهوه چی - مهدی نذری 
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کاریکاتور جواد تکنو 

علوم انسانی مدرن، توانسته 
مشکالت کشور را حل کند؟
*علی تبار

مخالفان و منکران علم دینی در کتاب ها، مقاالت، سایت ها و دیگر رسانه ها، 
دیدگاه خویش را طرح کردند و در مقابل، نقدهای فراوانی نیز در این زمینه 
وارد شده است. برخی از منکران علم دینی متاثر از مبانی دین شناختی و 
علم شناختی خاصی، امکان، ضرورت و مطلوبیت علم دینی را نفی می کنند. 
به عبارت دیگر، آنان با توجه به پذیرش مبانی دین شناختی و علم شناختی 
خاص از یک سو و به دلیل تلقی خاصی که درباره چیستی و ماهیت علم 
دینی دارند، تحقق علم دینی را از اصل و اساس منکر می شوند. آنان بر اساس 
مبانی دین شناختی)نگاه حداقلی به دین( و مبانی علم شناختی)تجربه محوری 
در علم( بر این باورند که علم دینی، به معنای جایگزین کردن علوم نقلی، 
جای علوم تجربی و استخراج آن از آیات و روایات، بوده و در نتیجه تحقق 
یعنی  دینی؛  علم  آنان،  تصور  به  بود.  نخواهد  امکان پذیر  علمی  چنین 
استخراج گزاره های علمی از متون دینی است.  این نگاه از یک طرف، 
بر مبانی دین شناختی ای استوار است که معتقد است منابع دین، محدود 
به کتاب و سنت بوده و آن هم تنها به امور اخروی و فرامادی می پردازد 
و از طرف دیگر بر مبانی علم شناختی ای است که علم را صرفاً محصول 
روش تجربی می دانند.بحث از علم دینی )خواه موافقت و خواه مخالفت(، از 
سنخ مسائل فلسفی و تبعاً به عهده فیلسوف و حکیم است، )آشنا به فلسفه، 
معرفت شناسی، دین شناسی، فلسفه دین، فلسفه علم( از اینرو برخی مخالفان 
علم دینی، که کمترین شناختی نسبت به این علوم دارند، نگاه عقالنی و 
بیرونی به دین، علم، جهان، جامعه و انسان نداشته و دیدگاه شان بیشتر 
شعاری خواهد بود.برخی مخالفت ها به تلقی خاصی از علم دینی بر می گردد. 
امروزه تلقی های مختلفی از علم دینی وجود دارد که بعضاً خیلی افراطی بوده 
و ما آن ها را در زمره نقل گرایی، اخباری گری، نص محوری قرار می دهیم که 
معتقدند تمامی علوم را باید از آیات و روایات استخراج کرد و این طرز تلقی 
باعث شده، خیلی ها نسبت به اصل مسأله علم دینی با نگاه تردید بنگرند یا 
مخالفت کننداما این که گفته می شود بحث از علم دینی، هزینه هایی را به 
دنبال داشته است؛ در پاسخ باید گفت، اواًل مشابه این ایراد درباره صرف 
بودجه های کالن در واردات بیمارگونه علوم انسانی مدرن به کشور نیز مطرح 
است. بعضاً در مورد بودجه های صرف شده درحوزه علم دینی سخن به میان 
می آید، هزینه ها و بودجه های کالنی که صرف واردات ترجمه ای علم و علوم 
انسانی مدرن، توسعه، بسط و گسترش آن شده و می شود نیز مطرح است؛ 
افزون بر هزینه های مادی، هزینه ها و آسیب های معنوی آن نیز تحمیل شده 
است که با سی سال یا صد سال قابل اصالح و جبران نیست. علوم انسانی 
مدرن به موازات آن سبک زندگی مدرن، آسیب ها و خسارت های معنوی 
فراوانی به جوامع اسالمی به ویژه ایران اسالمی زده است و باعث شستشوی 

مغزی و فکری جوانان و جوامع شده است .

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

امالک و 
مستغالت

٣٠٠مترمربع زمین مسکونی 
با سند  ششدانگ- خ رجایی 
آرین شهر به فروش می رسد 
فی: 2٠ م ٠915٣6٣8297

طبقه تجاری اداری، 
حاشیه مدرس، فی٣5٠ 
میلیون، سند تک برگ 

٠99٠22۴2۴92

سوله فروشی در شهرک 
صنعتی بیرجند، با ۴٠٠٠متر 
زمین و 17٠٠ متر زیر بنا 

٠91516٠٣7۴٠

فروش طبقه اول تعاونی 
مسکن ناجا ، زیربنا 97متر 
آب ، برق،گاز،کابینت، پرده، 
فی 78م  ٠915٠919212

فروش زمین باغ ویال دارای 
صدتا درخت، آب استخر 
سند ششدانگ ، محدوده 
کویرتایر ٠9٠٣52677۴6

فروش زمین تجاری
 نهبندان، میدان مادر

تلفن تماس : 
٠9٠٣52677۴6

فروشی آپارتمان85 متری 
فول امکانات، سپیده
فی 12٠میلیون 
٠919816٠65٠

فروش باغ منزل در خراشاد 
متراژ 18٠٠ متر و 8 ساعت 

آب، ساختمان دو طبقه 
٠9155616598

فروش زمین 18٠ متری
 در شهرک چهکند
٠91516٣9811

رهن و اجاره

نیازمند خانه اجاره ای
 یا یک اتاق مستقل با 
اجاره8٠ هزار در ماه 

٠9٣8۴٠87258

مغازه اجاره ای به متراژ 
2٠متر ، مدرس، دومیلیون 
رهن و پانصد هزار تومان 
 اجاره  ٠9156667891

جویای کار

به تعدادی راننده
تمام وقت جهت کار 
در آژانس نیازمندیم 

٠91596۴٣98٠

نیازمند تعدادی راننده
 با ماشین جهت کار
 در تاکسی تلفنی 
٠9٣856152۴۴

به همکار جهت کار
در دفترپیشخوان 

نیازمندیم
٠9٣66٠18775 

به یک نیروی جوان 
جهت کار درکارواش 

نیازمندیم
٠91596۴٠٣87 

به یک استادکار ماهر 
در زمینه فست فود 

 نیازمندیم ٠56٣1996
٠912915٠٣55 

به دو نفر جهت کار در 
ساندویچی
 نیازمندیم 

989٣89٠89296

به یک فروشنده 
جهت کار در

 لبنیاتی نیازمندیم 
٣2٣٣8525

خودرو

فروش دوو سی یلو 82 
سفید، تمیز،فی 12م

 تلفن تماس : 
٠9٣987٣7۴52

سورن  دوگانه کارخانه 
سفید، فاقد رنگ، 

مدل87 ، بیمه 97/8  
٠915٠919212

فروش پی کی مدل 8۴ 
رنگ فابریک، تخفیف از اول 
یا معاوضه باپراید فی توافقی 

٠915861٠187

پارس تیوفایو خاکستری 
مدل 97 ، ٣٠٠ تک کار

فی فقط ۴٣ 
٠91556۴٠6۴٣

فروش پیکان 
مدل 82 ، سفید 

دور رنگ ، فی: توافقی 
٠915161۴2٣8

لوازم منزل

یک دست مبل 7 نفره 
راحتی، تمیز 

 با قیمت مناسب  
٠91586٣561٠

تخت نو دو نفره قهوه ای و 
 نواردورش طالیی با 

 تشک فنری - فی توافقی
٠91٠5۴6٣796
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پیش بینی وزش باد شدید

 رئیس گروه پیش بینی و پیش یابی هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی در 24 ساعت آینده در اغلب نقاط استان جوی 
نیمه ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود. برهانی افزود: مطابق با الگوی نقشه های هواشناسی، در این مدت کاهش دید افقی و رگبار و 

رعد و برق در نیمه شرقی استان دور از انتظار نیست. وی، بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان تا ظهر امروز هفته جاری بین 12 و 24 درجه سانتیگراد خواهد بود.

آالیندگی هوا در نهبندان 
در محدوده ناسالم

شاخص آالیندگی هوا در شهر نهبندان بر اثر وزش 
باد و گرد و خاک در محدوده “ ناسالم برای گروههای 
حساس” قرار گرفت. کارشناس آزمایشگاه اداره کل 
محیط زیست استان گفت: بر اثر وزش باد شدید و گرد 
و خاک، شاخص آالیندگی هوای نهبندان ذرات 2.5 
میکرن با مقدار 120 است که براساس شاخص کیفیت 
گروههای  برای  ناسالم  محدوده  در   )  AQI( هوا 
حساس شامل زنان باردار، سالمندان، کودکان و بیماران 

قرار گرفت. 

۲۵ بازارچه صنایع دستی نوروز ۹7 در 
خراسان جنوبی برپا می شود

  
مهر- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: 25 
بازارچه صنایع دستی شامل 200 غرفه در ایام نوروز ۹۷ 

در خراسان جنوبی برپا می شود.
حسین عباس زاده با اشاره به برپایی 25 بازارچه صنایع 
دستی در ایام نوروز ۹۷   افزود: از این 25 بازارچه تعداد 
4 بازارچه شامل بازارچه اکبریه بیرجند، خانه فیاض 
بخش بشرویه، بازارچه فردوس و بازارچه خضری از 
جمله بازارچه ها هستند. وی گفت: در این 25 بازارچه 
200 غرفه صنایع دستی خواهیم داشت که نسبت به 

سال های گذشته رشد باالیی را نشان می دهد.

انجام پرواز تهران - بیرجند
 با یک ساعت و نیم تاخیر

پرواز صبح دیروز تهران - بیرجند شرکت هواپیمایی 
ایران ایر با یک ساعت و نیم تاخیر انجام شد. این پرواز 
قرار بود ساعت ۷ صبح دیروز از فرودگاه تهران انجام 
شود که به دلیل نقص فنی هواپیمای ایرباس 320 و 
با تعویض هواپیما با یک ساعت و نیم تاخیر انجام شد.

معرفی 1۵1 طرح برای دریافت
 تسهیالت اشتغال به بانکها

151 طرح اشتغال برای دریافت تسهیالت اشتغال پایدار 
روستایی و عشایری به بانکهای عامل خراسان جنوبی 
جهادکشاورزی  گذاری  مدیرسرمایه  شدند.  معرفی 
استان تسهیالت این طرح ها را 133 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: این طرح ها در کارگروه استانی 
مصوب و به بانکها معرفی شدند و در مرحله پرداخت 
این  پرداخت  با  افزود:  بهدانی  هستند.  تسهیالت 
تسهیالت و اجرای طرح ها هزار و 225 فرصت شغلی 
در استان ایجاد می شود.وی گفت: این طرح ها پس 
از بررسی در بانک به لحاظ توجیه اقتصادی، توجیه 
فنی و توجیه مالی تسهیالت دریافت می کنند. وی 
افزود: این طرح ها بیشتر در زمینه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، احداث گلخانه ها و پرورش دام و طیور است.

* 621 زائرسرا در بقاع متبرکه خراسان جنوبی آماده 
پذیرایی از مسافران در نوروز ۹۷ است.

*سومین کنگره استانی شعر اهل بیت )ع( با حضور 
شعرای اهل تسنن و تشیع در بیرجند برگزار شد.

*جمعی از جوانان شهرستان خوسف پولی  را که می 
خواستند ترقه تهیه کنند، برای کمک به نیازمندان به 

جمعیت هالل احمر اهدا کردند.

اخبار کوتاه

حوادث استان

آماده باش13 تیم امدادی 
هالل احمر در چهارشنبه
 آخر سال

کاری - مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا گفت:  برنامه های 
بخش   2 در  سوری  چهارشنبه  برای  احمر  هالل 
ی گفته  به  شود.  می  اجرا  امدادی  و   پیشگیری 

در  سالمت  مروجین  طرح  در   ، خامسان   جواد   
هر شهرستان یک تیم 2 الی 3 نفره و در مجموع 
11 تیم با هدف اطالع رسانی و آموزش خطرات 
احتمالی ناشی از آتش بازی های آخرین چهارشنبه 
چادر،  برپایی  با  اسفند  الی 22  تاریخ 1۹  از  سال 
اطالع رسانی در مسیر ها و معابر پرخطر در شهر 
و توزیع بروشور فعالیت خواهند کرد.وی هدف از این 
طرح  را ارتقای آگاهی و دانش عمومی شهروندان 
برای پیشگیری از صدمات ناشی از مواد محترقه 
و آتش زا در آستانه چهارشنبه آخر سال دانست .

۲ مصدوم در برخورد موتور با وانت 

وانت  با  سیکلت  موتور  ای  حادثه  در  گذشته  روز 
ورودی حاجی آباد از سمت شاهرخت برخورد کرد.

این حادثه 2 مصدوم داشت که توسط پایگاه امدادی 
کالته نو به بیمارستان حاجی آباد منتقل شدند .

تازه های ورزشی استان

  حضور ورزشکاران پهلوانی و 
زورخانه ای استان در اردوی تیم ملی

5 ورزشکار پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی 
کردند.  آغاز  ملی  تیم  اردوی  در  را  خود  تمرینات 
امیر  کاردان،  حسین  امیر  نارمنجی،  پوریا  سید 
خشایار  و  بهدانی  حسین  محمد  دهقان،  حسین 
ایزدی از دیروز در اردوی آمادگی تیم ملی پهلوانی 
تمرینات  جوانان  و  نوجوانان  رده  ای  زورخانه  و 
رده  در  قمری  علی  کردند.همچنین  آغاز  را  خود 
دارد. اردو حضور  این  در  مربی  عنوان  به  نوجوانان 

ری
 اکب

س :
عک

 درمراسم تودیع و معارفه ی مدیرکل اوقاف مطرح شد:

افزایش 80 درصدی  درآمد موقوفات در استان

پیام استاندار خراسان جنوبی به 
مناسبت روز بزرگداشت شهدا

ارواح طیبه  بر  امام شهدا و درود  بر شهدا و  سالم 
همه شهیدان واالمقام انقالب اسالمی، دفاع مقدس 
و شهداي هسته اي که درس صبر و وفاداري را به 

بهترین وجه تفسیر نموده و در دفاع از اسالم، قرآن، 
وطن و حقانیت، با تمام وجود و ایثار جان خویش 
کوشیدند تا پرچم آزادي و آزادگي و عزت و افتخار 

ایران عزیز اسالمي در سراسر جهان به اهتزاز درآید.
برای  مغتنم  است  فرصتی  اسفند،   22 نامگذاری 
بزرگداشت مقام شامخ شهدا و تعظیم و تکریم خانواده 
هاي آن عزیزان که الگوي بي بدیل صبر و استقامتند؛ 
و برماست که اکنون، با زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
ایران  ي بزرگ مردان و غیور زنان حماسه آفرین 
اسالمي، پیروي از راه و منش آن عزیزان و تبیین 
فرهنگ واالي ایثار و شهادت و انتقال آن به نسلهاي 
آینده، میراث دار آن رشادتها باشیم.لذا بر خود فرض 
می دانم » 22 اسفندماه « سالروز بزرگداشت شهدا را 
 گرامی داشته و از درگاه باری تعالي، براي خانواده هاي

 معظم و مکرم شهدا و ایثارگران و همچنین همه 
عزیزاني که در راه تکریم و بزرگداشت شهدا و خانواده 
هاي معزز آنان از هیچ کوششي دریغ نمي ورزند، 

آرزوي توفیقات روزافزون دارم.

 رضایی -روز گذشته در مراسمی بخشی پور
به عنوان  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
منصوب شد،این مراسم  با حضور عابد، قائم 
و  کشور  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  مقام 
این  سابق  مدیرکل  هاشمی  از  قدردانی  با 
و  اوقاف  سابق  مدیرکل  شد.  ،برگزار  اداره 
اوقاف  کرد:عملکرد  بیان  استان  خیریه  امور 
اقتصادی  ی  حوزه  در  گذشته  سال  یک  در 
 80 موقوفات  درآمد  و  است  روشن  بسیار 
در  همچنین  و  است  داشته  افزایش  درصد 

 300 و  میلیارد   2 از   نیات   اجرای  بخش 
میلیون تومان در سال گذشته ، به 6 میلیارد 
هاشمی  است.  داشته  وجود  افزایش  تومان 
بر 18هزار 500 متر  بالغ  ادامه داد:در استان 
کار زیر بنایی ساختمان  در حال انجام است و 
از لحاظ درآمدی، توسعه و کارهای فرهنگی 
 نیز اقدامات بسیاری خوبی انجام  شده است . 
وی با بیان اینکه در هر پست و سنگری که 
خدمت می کنیم  ،مسوول خواهیم بود بیان 
کرد:بنده سرباز رهبری هستم و در هر سنگری 

که توفیق خدمت داشته باشم کار خواهم کرد 
و امیدوارم طوری به وظیفه خود عمل کنم 
نباشم. شرمنده  شهدا  و  خدا  پیشگاه  در  که 

پیشرفت در امور اوقاف 
را باید مردم مشاهد کنند

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
ضمن قدردانی از تالش های هاشمی مدیرکل 
سابق اوقاف استان   ادامه داد: سعی بر این 
بوده است که از مدیران بومی به علت آشنایی 

سطح  ارتقا  شاهد  ،تا  شود  استفاده  استان  با 
باشیم. استان خراسان جنوبی  اوقاف در  امور 
وی با معرفی بخشی پور به عنوان مدیر کل 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان  جدید 
بیان کرد:پیشرفت درامور اوقاف را باید مردم 
مشاهده کنند و صرفا ارائه آمار و نمودار نباشد 
و همچنین امانت داری از موقوفات ،جلوگیری 
از موقوفه خواری صورت بگیرد و امیدواریم که 
با همکاری تمام ارگان ها این فرهنگ غنی 
موقوفات اقدامات  موثری صورت بگیرد. اسالم را ترویج و برای بهره وری بیش تر از 

 کاشت 550 درخت توسط ارتش در بیرجند 

حسینی- حدود 3 ماه از درج خبری مبنی بر 
این که قرار شد ارتش دوبرابر درختان خشک 
 شده در اراضی متعلق به خود تا پایان سال ۹6 ،

 نهال بکارد، می گذرد، صبح دیروز با پیگیری 
های روزنامه آوای خراسان جنوبی به همراه 
روند  از  آجا،  ارشد  فرمانده  یوسفی  قوام  امیر 

کاشت درختان بازدید شد.
در این بازدید امیر یوسفی با بیان این که در 
باره تنفس گاه بیرجند و مکانی که در قدیم 
مجموعه  با  متعددی  جلسات  بود،  پادگان 
شورای  و  شهرداری  شهرسازی،  و  مسکن 
شهر برگزار شد، ادامه داد: در مجموع هزار و 
300 هکتار اراضی در حوالی شهر متعلق به 
ارتش بود که از این مقدار طبق تفاهم نامه 

وزارت  و  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  بین 
دفاع ، مجموعا بیست و یک و دو دهم هکتار 
شامل ساختمان و محدثات برای ارتش حفظ 
جلسه  صورت  طبق  ها   زمین  بقیه  و  شد 
شهرسازی  و  راه  مسکن،  به  متفاوت  های 
تحویل شد.وی خاطرنشان کرد: مسکن، راه 
را  دیگر  های  زمین  اسناد  باید  و شهرسازی 
تجمیع کند و با انتقال سند اراضی متعلق به 
ارتش، روی امالک مربوط به خود بنابر قانون 

کار کند.

  درختان از آبی که خریداری
 کرده ایم آبیاری می شوند 

شهروندان،  خاطر  که  چه  آن  وی  گفته  به 
کرده،  مکدر  را  مسئوالن  و  رسانه  اصحاب 
حفظ درختان است که ارتش در 21/2 هکتار 
خود ، با تمام توان سعی در حفظ داشته است 
، با این حال در این مجموعه جمعا 44 درخت 
خشک شده است که این تعداد نیز بنابر اعالم 
زدگی  آفت  علت  به  شهرداری،  کارشناسان 
بوده است. فرمانده ارشد آجا با اشاره به این 
که آمار اعالم شده از طرف ارتش به انصاری 

پارک ها، سیما و منظر  مدیر عامل سازمان 
شهرداری اما 50 درخت بود، اضافه کرد: برابر 
قولی که در شورای شهر داده شد، تا این لحظه 
در فصل درختکاری 550 درخت از نوع کاج، 

کاشته شده  زیتون سبز  و  تلخ  زیتون   ، سرو 
است. امیر یوسفی یادآور شد: این درختان از 
آبی که خریداری کرده ایم آبیاری می شوند، 
یک تانکر آب 12 هزار لیتری توسط نیروی 

زمینی خریداری و به ما واگذار شده است.
وی به شهروندان و مسئوالن قول داد: در حدود 
این 21/2 هکتار، با تمام توان از فضای سبز آن، 
حراست و حفاظت خواهد شد و آمادگی داریم 

همان  در  بیاید،  کار  پای  اگر شهرداری  که 
اراضی متعلق به مسکن و شهرسازی به هر 
تعدادی که درخت نیاز باشد ، نیروی انسانی 
را   تامین کند . فرمانده ارشد آجا با تاکید 

بر این که ارتش به دنبال خشک کردن و یا 
یک متر ساخت و ساز نیست، ادامه داد: چون 
عمومی  اذهان  و  بوده  ارتش  نام  به  اراضی 
نیز این اراضی و درختان داخل آن را با نام 
ما  دوش  به  بار  بیشتر  شناسند،  می  ارتش 

افتاده است.

 برای  آماربرداری اعالم آمادگی می کنیم
 اما از تاریخ سرشماری نگهداری با 

شهرداری است!

و  شهردار  تقاضای  به  یوسفی  امیر 
پارک ها و فضای سبز  مدیرعامل سازمان 
درختان  از  آماربرداری  و  شمارش  برای 
درختان  سرشماری  با  افزود:  و  کرد  اشاره 
بدانید در حیاطتان  اگر  اما  نداریم  مخالفتی 
که  درختانی  از  یکی  که  است  درخت   4
کنید  می  آبیاری  و  نگهداری  خودتان 
بعد  و  شود،  خشک  امسال  است  ممکن 
هم بخواهید پاسخگو باشید منطقی نیست! 
می  آمادگی  اعالم  آماربرداری  این  برای 
با  نگهداری  سرشماری  تاریخ  از  اما  کنیم 
خودشان است و من فقط حمایت می کنیم!

عکس: توال

درخواست رسانه ها از دستگاه های اجرایی مطالبه مردم تلقی شود 

گروه خبر- در شورای اطالع رسانی خراسان 
جنوبی تاکید شد که درخواست  رسانه ها برای 
باید    اجرایی  دستگاه های  از  گزارش   تهیه 
پاسخ داده شود چون جزو مطالبات مردم است. 
استاندار  امنیتی  و  سیاسی  اجتماعی،  معاون 
همه  گفت:  شورا  این  در  خراسان جنوبی 
دستگاه های اجرایی مکلف هستند اگر قصوری 
صورت گرفته این شورا ویترینی برای آشکار 
شدن این قصور و ترغیب مدیران برای رفع آن 
باشد.علی اسماعیلی در شورای اطالع رسانی 
نظام  مجموعه  کرد:  اظهار  خراسان جنوبی 
شایسته ای  خدمات  ایران  اسالمی  جمهوری 
که  بدانند  دارند  حق  مردم  و  داده  انجام  به 
کاری  چه  آن ها  برای  حاکمیت  مجموعه 
انجام می دهند.وی با بیان اینکه از افتخارات 

جمهوری اسالمی ایران آزادی اجتماعی بوده 
که این آزادی مستلزم این بوده که بیش ازپیش 
به مرحله ظهور برسد که یکی از این حقوق 
دانستن و داشتن اطالعات است، تصریح کرد: 
اقدامات  دانستن  مردم  خواسته های  از  یکی 
قانون  بنابراین  بوده  اجرایی  دستگاه های 
دسترسی آزاد به اطالعات تصویب شده است.  

برای  ادارات  به  روزه  ده  فرصت 
بارگذاری اطالعات 

استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل 
به  خطاب  جلسه  این  در  نیز  خراسان جنوبی 
بارگذاری  اجرایی گفت: فرصت  دستگاه های 
روز   10 تا  اجرایی  دستگاه های  اطالعات 
دیگر بوده و اگر طی این مهلت   کار انجام 

بهاری  عباسعلی  باشند.  پاسخ گو  باید  نشود 
تعامل روابط عمومی های دستگاه های اجرایی 

روابط   ارزیابی  از شاخص های مهم  را یکی 
عمومی ها عنوان کرد و افزود: ارزیابی روابط 

استان  اجرایی  دستگاه های  عمومی های 
 2۷ در  دوباره  و  شده   انجام  نوبت  یک 
روابط  نیز  عمومی  روابط  روز  اردیبهشت 
ارزیابی های  اساس  بر  برتر  عمومی های 
می شوند.بهاری  انتخاب  گرفته  صورت 
ظرفیت  جمعه  نماز  تریبو ن های  افزود: 
دستگاه های  عملکرد  بیان  برای  خوبی 
گذشته  سال  از  که  است  مردم  به  اجرایی 
ظرفیت  این  از  تا  شده  خواسته  مدیران  از 
به  شده  ارائه  خدمات  اطالع رسانی  برای 
از طرف  اگر  استفاده شود.وی گفت:  مردم 
رسانه ها برای تهیه گزارش درخواست ارائه 
وجود  اجرایی  دستگاه های  از  اطالعات 
شود  داده  پاسخ  آن  به  باید  باشد  داشته 

چون جزو مطالبات مردم است. 

عکس: اکبری

خطرسازان چهارشنبه آخر سال زیر ذره بین قانون 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان  در گفتگو با آوا تاکید کرد: 

مرکز  انقالب  و  دادستان عمومی  برزجی-    
مواد  فروش  بودن  جرم  به  اشاره  با  استان  
غیر  و  مجاز  غیر  محترقه  مواد  یا  منفجره 
استاندارد گفت: باتوجه به اینکه عده ای افراد 
فرصت طلب و سودجو در روز های پایانی سال 
وبه ویژه چهارشنبه پایان سال، این قبیل مواد 
منفجره را تولید و ، به فروش می رسانند با 
توجه به حوادثی  که منجر به خسارت و آزار 
و اذیت شهروندان می شود اقدامات این افراد 
و  اسلحه  قاچاق  مجازات  قانون  به  باتوجه 
مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز 
مصوب 13۹0 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 
13۹2 و همچنین مواد 618 ،61۹ و 620 قانون 
باشد.  می  )تعزیرات(جرم   اسالمی   مجازات 
آوا ضمن   با  اختصاصی  گفتگوی  در  مقدس 
و  استان  قضایی  دستگاه  اینکه  بر  تاکید 
 ، پیشگیرانه   تدابیر  اتخاذ  ضمن  دادستانی 
باهرگونه رفتارهای غیرمتعارف و هنجارشکن 
مجرمانه  قاطعانه برخورد خواهد کرد افزود:  به 

همین منظور شعبه ویژه رسیدگی در دادسرای 
مرکز استان تعیین شده است و به سرعت به 

این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.

استفاده متعارف از محصوالت 
نوافشانی مجاز منع قانونی ندارد 

دادستان عمومی و انقالب بیرجند همچنین از 
حضور نیروی انتظامی در صحنه های برخورد با 
این مجرمان خبر داد و گفت:    با تولیدکنندگان 
اقالم  از  کنندگان  استفاده  و  کنندگان  ،توزیع 
غیراستاندارد  و  غیرمجاز  محترقه  و  منفجره 
نمود  برخورد خواهد  نیز  که خطرساز هستند 
و چنانچه استفاده از این اقالم و حتی اقالم 
مجاز)محصوالت نورافشانی استاندارد و دارای 
معابر  داخلی(در  های  شرکت  تولید  مجوز 
عمومی و میدان ها موجبات اخالل در نظم  و 
آرامش عمومی گردد و آزار و اذیت شهروندان 
را به همراه داشته باشد به لحاظ مشهود بودن 
آیین  قانون  و 45  مواد 44  استناد  به  و  جرم 

عنوان  به  انتظامی  نیروی  کیفری  دادرسی 
ضابط دادگستری مکلف به برخورد قانونی می 
باشند. مقدس ادامه داد: هرچند استفاده متعارف 

از محصوالت نورافشانی مجاز دارای استاندارد 
که  صورتی  ،در  داخلی  های  تولیدشرکت 
موجبات آزار و اذیت شهروندان شود و اخالل 
در نظم و آرامش عمومی را موجب نشود ، منع 

کرد:  نشان  ادامه خاطر  در  ندارد. وی  قانونی 
در  بویژه  هنجارشکن  افراد  این  خودروهای 
مواردی که اقدام به حمل و توزیع و نگهداری 

مواد محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد خطرساز 
می نمایند با همکاری نیروی انتظامی تا حداقل 
15فروردین 13۹۷ توقیف و به پارکینگ منتقل 
واحدهای  پلمپ  به  اشاره  با  شد.وی  خواهد 

صنفی که اقدام به توزیع و فروش این اقالم 
داد  خبر  خطرساز  و  غیراستاندارد  و  غیرمجاز 
شهروندان  از  دادستانی،  درخواست  افزود:  و 
فهیم و وظیفه شناس این است که در راستای 
پیشگیری از جرم همکاری خود رابا مأمورین 
انتظامی در زمینه ارائه اخبار و اطالعات مربوط 
به محل های تولید و توزیع این اقالم منفجره 
و محترقه غیرمجاز و غیراستاندارد، ادامه بدهند 
تا مأمورین انتظامی بتوانند ضمن جمع آوری 
این گونه اقالم  غیر مجاز وغیر استاندارد خطر 
ساز از ارتکاب هرگونه جرم و آسیب رساندن 
مالی و جانی به شهروندان بویژه آسیب جسمی 
به جوانان و نوجوانان پیشگیری نمایند، ضمن 
درصورت  نیز  استان  قضایی  دستگاه  اینکه 
ناحیه  از  که  شهروندانی  شکایات  وصول 
استفاده کنندگان از اقالم منفجره و محترقه 
غیراستاندارد و غیرمجاز دچار آسیب شده اند، به 
قیدفوریت و قاطعیت و مطابق موازین قانونی 

رسیدگی خواهد کرد. 

تشکیل انجمن های
 خدمات رسان به سالمندان 
ضروری است

 ایرنا - مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری 
خراسان جنوبی گفت: تشکیل انجمن های خدمات 
رسان به سالمندان ضروری است و این انجمن ها 

باید از حمایت کامل دستگاه ها برخوردار باشند.
سالمندان  شورای  نشست  در  محمودی  عصمت 
خراسان جنوبی   استاندارد سازی مبلمان شهری، 
تقویت خدمات سالمندی بر اساس حقوق شهروندی 
و تکیه به موضوع وقف را از مهمترین راهکار های 
پیش رو عنوان و گفت: هر اقدامی که امروز در زمینه 
سالمندان صورت گیرد به نوعی تامین زیرساختی 

برای آینده خودمان خواهد بود.
خراسان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  کل  مدیر 
جنوبی هم در این جلسه  ارایه تجهیزات و لوازم 
توانبخشی، تخت، تشک، کپسول اکسیژن، عصا، 
ویلچر، دستگاه اکسیژن ساز و ماساژ دهنده برقی را 
از دیگر خدمات این اداره کل به سالمندان بیان کرد.

پروژه زنجیره ای پرورش 
شترمرغ دراستان 
احداث می شود

  مهر- رئیس سازمان بسیج سازندگی خراسان 
پرورش  زنجیره ای  پروژه  ایجاد  از  جنوبی 
با  هنری  داد.مهدی  خبر  استان  در  شترمرغ 
اولین  کرد:  بیان  رو  پیش  برنامه های  به  اشاره 
واحد تولیدات قطعات بتنی تا دو سال آینده در 
بیان  احداث خواهد شد. هنری  خراسان جنوبی 
زنجیره ای  پروژه  ایجاد  برای  همچنین  کرد: 
سه جانبه  تفاهم نامه ای  شترمرغ  پرورش 
بسیج  سربیشه،  شترمرغ  تعاونی  شرکت  بین 
منعقدشده  رضوی  قدس  آستان  و  سازندگی 
تولید  برای  پروژه  این  اینکه  بیان  با  است.وی 
احداث می شود، گفت:  پنج هزار قطعه شترمرغ 
میلیارد   12 به  قریب  پروژه  این  اجرای  برای 

تومان اعتبار نیاز است.

8۵ درصد ظرفیت سدهای 
مخزنی استان خالی است

مهر- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
جنوبی گفت: هم اکنون 85 درصد ظرفیت سدهای 
از  امامی   است.حسین  خالی  استان  در  مخزنی 
ورود3  میلیون و ۷00 مترمکعب آب در پی بارش 
های اخیر به سدهای مخزنی و تغذیه ای خراسان 
جنوبی خبر داد. وی گفت: این بارندگی ها 2 درصد 
به حجم  4 سد مخزنی استان اضافه کرد که این 
سدها شامل فرخی قاین، شهید پارسای فردوس، 
کریت و نهرین طبس است. امامی افزود: هشت 
سد مخزنی با ظرفیت 60 میلیون متر مکعب در 

خراسان جنوبی وجود دارد.

بهره برداری از سازه آبخیزداری
 در بشرویه

طرح سازه آبخیزداری در آخرین روز از هفته منابع 
طبیعی در منطقه جیگرکوه روستای خدآفرید شهرستان 
بشرویه به بهره برداری رسید.رییس منابع طبیعی و 
آبخیزداری بشرویه گفت: این سازه با ارتفاع 5 متر و 
هزینه 150 میلیون تومان با مشارکت مردم منطقه 
خدافرید ساخته شد، که ظرفیت ذخیره سازی 61 هزار 

متر مکعب آب را دارد.
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سخنگوی حزب اتحاد ملت: استیضاح سه 
 وزیر به ناامیدی جامعه می انجامد 

به نظر می رسد  اتحاد ملت گفت:  سخنگوی حزب 
با توجه به اینکه امیدی که در انتخابات سال 96 میان 
مردم ایجاد شده بود طی سال به سوی ناامیدی سوق 
پیدا کرد، استیضاح سه وزیر دولت در حالی که تنها شش 
ماه از تشکیل دولت گذشته است، به نفع مردم نیست. 
حسین نورانی نژادگفت: در سال 96 دو رویکرد جدید در 
صحنه سیاسی اجتماعی کشور ایجاد شد. یکی آنکه میل 
به آزادی اجتماعی و سبک زندگی جدیدی یک باره ارتقا 
بخشیده شد و به یکی از موضوعات اصلی جامعه تبدیل 
شد. این موضوع پیش از این هم در جامعه ما ایجاد شده 
بود اما به صورت جنبشی که شاهدش بودیم، نبود.

مطهری: چرا در طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن به فرماندهان سپاهی 

و ارتشی اشاره نشده است؟

علی مطهری در یادداشتی درباره »طرح اعاده اموال 
نامشروع مسئوالن کشور« نوشته است: هر مقامی اگر 
افزایش ثروت غیرمتعارف و ناگهانی داشته باشد، قوه 
قضائیه وظیفه دارد به این موضوع رسیدگی کند و نیازی 
به قانون جدید نیست. در این طرح رسیدگی به اموال 
فرماندهان و مدیران ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و دفتر 
رهبری و دستگاه های زیرمجموعه رهبری نیامده است و 
این یک تبعیض است. همچنین در این طرح به اطالعات 
سپاه نقش زیادی داده شده است در حالی که نهاد رسمی 
اطالعات که در قانون اساسی آمده وزارت اطالعات است. 

حسینی: برگزاری مجمع ملی جمنا
 در سال آینده؛ تشکیل ستاد ویژه 
انتخابات مجلس در جبهه مردمی

یک عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقالب 
درباره جلسه شب گذشته این جبهه گفت: سال آینده مجمع 
ملی جمنا برگزار می شود و قصد داریم که دفتر سیاسی 
جبهه مردمی نیروهای انقالب را فعال کنیم.حسینی 
خاطرنشان کرد: در گذشته یک سری محدویت هایی 
وجود داشت مبنی بر اینکه کاندیداهای ریاست جمهوری 
نمی توانند در شورای مرکزی عضو باشند که این محدویت 
درحال حاضر وجود ندارد و سبب می شود شورای مرکزی 
از نیروهای توانمندتر وچهره های شاخص تر شکل بگیرد. 
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه مطرح شد 
که جمنا وارد مباحث انتخاباتی شود، گفت: فعال تمرکز  
بر بازنگری در ساختار جبهه است،  در سال آینده یک 
ستاد ویژه با همکاری دفتر سیاسی تشکیل خواهد شد 
که موضوع مهم انتخابات مجلس را پیگیری می کند.

هشدار جدی احمد توکلی به دولت

تا  دولت  اگر  نوشت:  خود  توییتر  در  توکلی،   احمد 
مزایای  و  حقوق  علنی  انتشار  قانون  سال  پایان 
مسئولین را اجرا نکند، با استفاده از اختیارات دیده 
قانونی  تجمع  به  را  مردم  عدالت  و  شفافیت  بان 
کنیم. می  دعوت  دولت  علیه  خیابانی  اعتراض  و 

قول ترامپ به نتانیاهو درباره برجام

بنا بر اعالم کانال ده تلویزیون اسرائیل، دولت ترامپ 
اعالم کرده است که اگر متحدان اروپایی آمریکا با 
اصالحات عمده در برجام موافقت نکنند از این توافق 
خارج خواهد شد. در ادامه این گزارش آمده است: دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته و در جریان 
سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا به 
وی گفته است که اصالحات پیشنهادی اروپایی ها 
برای اصالح توافق هسته ای با ایران ظاهری هستند 
بنابراین غیرقابل قبول هستند. و  نیستند  و واقعی 

ایران در مقابل باج خواهی های ترامپ 
می ایستاد/ اسراییل و عربستان توان و 
جرات حمله نظامی با ایران را ندارند

این  هسته ای  نشست  در  موسویان  حسین  سید 
تغییر  مورد  در  ترامپ  درخواست  گفت:  اجالس 
نظام بازرسی برجام مطرود است زیرا برجام شامل 
قوی ترین نظام بازرسی و شفافیت براساس نرم های 
موجود بین المللی است ضمن اینکه در این زمینه 
غروب آفتابی هم در برجام وجود ندارد. وی با بیان 
و جرات  توان  و عربستان هیچ گاه  اسراییل  اینکه 
حمله نظامی با ایران را ندارند، عنوان کرد: عربستان 
به  وابسته  گروه  یمن  است که حوثی های  مدعی 
ایران هستند. این واقعیت ندارد اما اگر عربستان در 
مورد ادعای خود صادق است، این را درک می کند 
که با صدها میلیارد دالر پیشرفته ترین سالح های 
آمریکا و حمایت تمام  عیار آمریکا، حتی قادر نبوده 
که حوثی ها را شکست دهد. موسویان اضافه کرد: 
اندازه ای  و  حد  در  عربستان  و  اسرائیل  بنابراین 
نیستند که بتوانند ریسک جنگ با ایران را بپذیرند. 
البته آمریکا توان نظامی حمله به ایران را دارد اما 
شکست های آمریکا در عراق و افغانستان درس الزم 
را به آمریکا آموخته و آقای ترامپ مرتکب چنین 

خطای فاحشی نخواهد شد.

کمالوندی: آمریکا  می خواهد با هزینه 
ایران از برجام خارج شود

اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی  بهروز 
با بیان اینکه ما با برجام و بدون آن نیز در وضعیت 
خوبی قرار داریم، اظهار کرد: بدون برجام دستمان 
هسته ای  برنامه  سرعت  با  می توانیم  و  است  باز 
گسترش  مختلف  ابعاد  در  را  خودمان  آمیز  صلح 
مذاکرات  که  برجامی  دهیم  می  ترجیح  اما  دهیم، 
بماند. باقی  کشیده،  طول  سال  سه  حدود  آن 

نباید اعتماد مردم به مسئوالن کشور خدشه دار شود

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه برجام سایه 
تمام قطعنامه های امنیتی را از از ایران برداشت گفت: 
اگر کشور آسیبی ببیند چپ و راست نمی شناسد و 
نباید اعتماد ملی را خدشه دار کرد.حسینعلی امیری 
با  کرمان  استان  اداری  شورای  جلسه  آخرین  در 
بیان اینکه قبل از برجام ملت را داشتن به مسیری می بردند که عراق را بردند 
اظهار داشت: با برجام سایه تمام قطع نامه های امنیتی از ایران برداشته شد.

مرعشی: سیاست ما حمایت منتقدانه از دولت است

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: سیاست 
از دولت است و هر جا  حزب ما حمایت منتقدانه 
که الزم باشد از روحانی انتقاد خواهیم کرد. مرعشی 
گفت:جبهه اصالحات به عنوان کلی، امروز در جامعه 
مخاطب دارد که نباید آن را به خاطر مشکالت داخلی 
بشکنیم و از دست بدهیم. سیاست حزب ما حمایت منتقدانه از دولت است و 

هر جا که الزم باشد از روحانی انتقاد خواهیم کرد.

 از نظر قانونی رییس جمهور سخنگوی مردم است

 محمدعلی ابطحی گفت: در بافت سیاسی ایران، مخالفین 
رییس جمهور به تناسب قدرت هایی که خارج از آرای 
مردم در اختیار دارند دیدگاه های خود را مطرح می کنند. 
بسیاری از مخالفین رییس جمهور که ایشان را سخنگوی 
مردم نمی دانند پایبند به لوازم رای آوری و دیدگاه های 
مردم نیستند. البته دلیل این موضوع آن است که قدرت در اختیار دارند و بخش های 
اصلی قدرت به جای آنکه در اختیار رییس جمهور باشد، در اختیار این افراد است

موتلفه  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
گفت: قوای سه گانه باید پاسخگوی 
اعمال، وظایف و مأموریت های خودشان 
باشند. مسئولیت بپذیرند و تبعاتش را 

نیز قبول کنند. اگر جایی قصور، خطا یا 
بدعمل کردند از مردم عذرخواهی کنند. 
اگر قوای سه گانه پاسخگو باشند جامعه 
دچار این سردرگمی و یأس و ناامیدی 
نمی شود.حمید رضا ترقی در پاسخ به 

این سوال که کلی گویی هم باعث 
بی اعتمادی مردم به نظام می شود، 
آیا این طور نیست؟پاسخ داد:بله، کلی 
گویی هم همین اشکال را دارد. وقتی 

مصداق مشخص نشود همین تلقی ها 
در جامعه پیش می آید که مردم ندانند 
چه کسی مقصر است. جامعه باید این 
را درک کند و بفهمد عوامل ناامیدی 
»عدم وفای به عهد و تعهدات«، »بی 

توجهی به مطالبات مردم« و »سیاه 
نمایی نسبت به گذشته، حال و آینده« 
دوره  که  هفتاد  دهه  متولدین  است. 
پهلوی،  رژیم  با  انقالبیون  مبارزات 
جنگ تحمیلی و زمان امام خمینی را 
تجربه نکردند، وقتی کسانی نسبت به 
گذشته سیاه نمایی کنند، متولدین دهه 
هفتاد می گویند امام چه کسی بود و چه 
کرد؟ چون اصال یاد مثبتی از گذشته 
در ذهن جوانان باقی نمی گذاریم. مگر 
دولت نهم کم رکورد شکست؟ آن زمان 
که همه کارها و زحماتش را تأیید می 
کردند، اما حاال دچار اشتباه، مشکالت 
و انحراف شد؟! در مجموع آیا باید روی 
همه توفیقات همچون رشد اقتصادی، 
از  بعد  امکانات  حصول  و  سدسازی 
انقالب در کشور قلم قرمز بکشیم تا جز 
مشکالت چیزی در ذهن مردم نماند؟

 محمدرضا عارف گفت : من بارها 
گفته ام باید بحث 88 در یک محیط 
علمی به صورت جدی، ریشه و عوامل 
اش در قبل و حین حادثه باز بشود. 
چرا این کار را نمی کنند؟ باید اجازه 
دهیم در محیط نخبگانی کشور کل 
مسائل 88 نه با هدف مچ گیری که 
با هدف تکرار نشدن آسیب شناسی 
شود. این که تریبون در اختیار یک 
گروهی باشد و هر مقدار می خواهد 
رقیب را تخریب کند درست نیست. 
برنامه های چندماه اخیر صداوسیما 
را ببینید. واقعا اخالقی بود؟ نتیجه اش 
این می شود که آقای کروبی هم آن 
نامه را می نویسد. بعد به او حمله می 
کنند در حالی که ریشه نامه را بیان 
نمی کنند. چه ضرورتی داشت بعد از 
حوادث دی ماه امسال صداوسیما این 

برنامه ها را پخش کند؟وی افزود: واقعا 
من اعتقاد دارم که دینداری اصالح 
طلبان و سهم شان در انقالب و ارزش 
ها نه تنها کمتر از رقیب نیست که 

بیشتر هم هست. اما دو نگاه وجود 
نگاه  طلبان  اصالح  نگاه  که  دارد 
جذب است که البته جذب هم هزینه 
دارد. ما معتقدیم نباید کسی را از قطار 
انقالب پیاده کنیم حتی اگر فرد ابهام 

داشته باشد.وی در ادامه عنوان کرد: 
مگر  نیست.  حرف  در  که  براندازی 
اصولگرایان به خارج کشور نرفتند؟ 
این را جریانی نکنید. هرچند اگر فرد 

فعال سیاسی ]به خارج[ برود ، قابل 
توجیه نیست اما گاهی آن قدر تحت 
می  خارج کشور  به  که  است  فشار 
رود. من اصال برانداز را نه در جریان 
اصولگرا. نه  و  دانم  می  اصالحات 

ترقی: مردم نمی دانند یقه چه کسی را بگیرند؛آنقدر سیاه نمایی می کنند 
که دیگر نکته مثبتی از انقالب در ذهن مردم نمانده است

عارف: ریشه نامه کروبی را بگویند ؛دینداری اصالح طلبان و سهم شان در 
پیروزی انقالب،از رقیب بیشتر است ؛نباید کسی از قطار انقالب پیاده کنیم 

                              بهار با زیبایی های خاص خود فرا می رسد و زمین دوباره زنده می شود و اینک طلیعه بهار در روستاهای خراسان جنوبی با شکوفه کردن درختان بادام متجلی و نمایان گشته است.                                                                                    عکس:حسین محمودی

جناب سرهنگ صادقی فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان خوسف
جناب سروان رفیعی رئیس پلیس آگاهی شهرستان خوسف

ستوان دوم محمد زنگویی  
ستوان دوم  رضا خسروی 

ستوان سوم عیسی کیوانی  
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خودمان را از شما سروران گرامی برای دستگیری سارق 

نهال عناب روستاهای سیوجان - تقاب و معصوم آباد صمیمانه اعالم می نماییم
 بهروزی و دوام توفیقات روز افزون تان را آرزومندم.

یکی از اهالی روستا

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد 
مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.
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مبلغ برآورد
نوع تضمين و )ريال(

تمبلغ)ريال(
مد

رشته و 
حداقل رتبه 

پيمانكاري

1

96
-1

09
سربیشه 9

درمیان 
نهبندان

آبرسانی به 
روستاهای 
صوالبست، 

جالران، ساکرد 
و سیاه خونیک 

7,648,051,002
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
اه 383,000,000

آب - پايه 65 م

2
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بیرجند 
خوسف

آبرسانی به 
روستاهای
 علی آباد، 

عنید، بواج، 
حنبل 

10,517,900,852
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
526,000,000

ماه
آب - پايه 85 

3

96
-1

09
6

قاین 
زیرکوه

آبرسانی به 
روستاهای 

اسفاد، میرآباد، 
کرچ، گوراب

13,696,110,284
ضمانت نامه 

معتبر به مبلغ 
685,000,000

ماه
آب - پایه 105 

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/12/22 الی 1396/12/28   تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 
14 مورخ 1397/01/23   تاریخ بازگشایی پیشنهادها: ساعت 9 صبح مورخ 1397/01/27

محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات . الزم به ذکر است برای هر مناقصه ارزیابی کیفی به صورت مجزا 
انجام خواهد پذیرفت. ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای واصله خارج از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب 
)iets.mporg.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir( روستایي خراسان جنوبي 

مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

منـاقصه های عمـومي یک مرحلـه اي 
همراه با ارزیابی کیفی   شماره: 67/1279     تاریخ:  1396/12/21  

 شماره شناسه: 157317

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 

 

 
  

 

          »آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 
 تاریخ:96/12/22              شماره:11337    شماره شناسه: 157242

  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی پروژه احداث حوضچه 
شیر قطع سریع و عایق بندی سقف مخزن 17 شهریور شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق 

مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
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از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد
www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی 
برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت 
 به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر 

می  توانند با شماره های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

 مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوت نامه ساعت 17روز چهارشنبه 97/01/15
 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir  امکان پذیر است.
- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور - پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه 

پیشنهاد قیمت خواهند شد. 
* اعتبار این پروژه از محل اوراق مشارکت خواهد بود.

* این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
* ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد. 

لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.
www.setadiran.ir

    دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 

 

 
  

 

  » تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی« 
 تاریخ:96/12/22            شماره: 11331/2                 شماره شناسه: 157273

شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه 
پمپاژ فاضالب شهر قاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
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احداث ساختمان و 
حوضچه های مرتبط با 

ایستگاه پمپاژ ، احداث 
ساختمان نگهداری 

و ساختمان دیزل 
ژنراتور،تهیه و نصب و 
راه اندازی تاسیسات 

مکانیکی و الکتریکی  
تلمبه خانه و ساختمان 

نگهداری و احداث 
خطوط فاضالب ورودی 

و خروجی ایستگاه و 
اتصال آن به خطوط 

اجرا شده و دیوار کشی  
ومحوطه سازی
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حداقل 
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و گواهی 
صالحیت 

ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر 
 و دریافت اسناد و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی 
برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به 
دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره 

های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ساعت 17روز یکشنبه 97/01/19 می باشد و 
ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir  امکانپذیر است.

- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
- پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 

قیمت خواهند شد. 
* اعتبار این پروژه از محل اوراق مشارکت خواهد بود.

* این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
* ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد. 

لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.
www.setadiran.ir

    دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی


