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نامه استاندار به مقام معظم رهبری 
برای تامین آب شرق کشور

سرمقاله

گرفتار در طمطراق وعده ها 
*هرم پور

در میان وعده های عملی نشده دولت محترم در سال96، 
بعضی وعده ها خاص تر و با در نظر گرفتن شرایط و 
اقتضای زمان مطرح شدنشان،) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (

آیت ا... جنتی :
آقای روحانی نگذارید که انقالب

به دست نااهالن بیفتد 

نوبخت:
 راه گفت وگوی آیت ا...جنتی با دولت بسته 

نیست، انتقادی دارند مصداقی بگویند

غالمحسین کرباسچی: 
 روحانی سعه صدر الزم برای 

مدیریت کشور به خرج نمی دهد

بهزاد نبوي: 
اصالح طلبي در ذات خود نوعي سازشکاري 

دارد،مردم نباید حوصله شان سر برود
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

پیشنهاد استفاده از فاینانس برای ساخت راه آهن/اختصاص۶ دستگاه مینی  بوس ایسوزو به مناطق کم برخوردار  /بهره برداری از ۱۵ کیلومتر باند دوم محور دیهوک - راور/ بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی پرداخت شد/  صفحه 7

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی خبر داد:

پروژه های نیمه تمام ورزشی   نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار

محمداسماعیل افضل پور؛ مدیرکل ورزش و جوانان  استان  در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه  امسال حوزه 
ورزش استان پیشرفت قابل توجهی  داشته افزود: خراسان جنوبی در سال جاری  300 درصد اعزام به مسابقات جهانی، 
200 درصد مسابقات آسیایی، 11 درصد مسابقات بین المللی و 28 درصد اعزام به مسابقات کشوری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته ایم. وی یادآور شد: اعتبار در حوزه جوانان 13 درصد، در حوزه سمن ها ... مشروح در صفحه 7

واحدهای تولیدی 
تعطیل شده در مرکز 
استان فعال می شوند

با کمک  اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار شهرستان 
ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی، ترمینال صادراتی 
صفحه7 در  مشروح  گفت:...  شود  پیگیری  استان 

در شورای اداری استان مطرح شد

3 استان شرق کشور در مجموع ۱0 میلیون نفر جمعیت ساکن و شاغل دارد با 7۵0 واحد صنعتی که بیشتر آن ها آب بر هستند و یا حداقل نیاز به آب را دارند * اگر ما برای تامین آب از استان های دیگر برنامه 
ای نداشته باشیم قطعا در آینده سخت تر خواهد شد* در این استان باید خودمان برای جذب سرمایه گذار  داخلی و خارجی آستین باال بزنیم و هدف گذاری و اولویت ویژه سال 97 هم این موضوع باشد* 

مسئوالن استان بستر مناسب تری را برای گردشگران و مسافران نوروزی فراهم کنند* به استناد کارگروه ملی هیچ کدام از کشتارگاه ها در ایام نوروز حق تعطیلی ندارند / مشروح در صفحه 7

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی  
عنوان کرد:

برخی مسئوالن نسبت
به خانواده های شهدا 

کوتاهی می کنند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه باید آنچه 
مرتبط با شهدا و خانواده آنها است گره گشایی کنیم و 
نباید بگذاریم پرچم آنها روی زمین بماند گفت: مسئوالنی 
که از طرق مختلف از خانواده های شهدا مضایقه می کنند 
هرگز سعادتمند نمی شوند.حجت االسالم سیدعلیرضا 
) صفحه 7  در  مدیرکل....)مشروح  با  دیدار  در  عبادی 

استانداردر بازدید از غرفه های کمیته های 
ستاد خدمات اجرایی سفر مطرح کرد:

 آمادگی خراسان جنوبی
 برای میزبانی گردشگران 
نوروز 97

مروج الشریعه دیروز در حاشیه بازدید از غرفه های 
در  سفر  اجرایی  خدمات  ستاد  گانه  ده  های  کمیته 
ورودی شهر بیرجند با اعالم آمادگی خراسان جنوبی 
برای میزبانی از گردشگران نوروزی گفت مدتی است 
بین استانها برای جذب گردشگران داخلی رقابت شکل 
گرفته و اطالع رسانی به موقع .... ) مشروح در صفحه 7 (
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جناب آقای مهندس عباس سروری
رئیس محترم هیئت کشتی استان خراسان جنوبی 
کسب رتبه تخست هیئت برتر استان را که موید درایت، پشتکار 

و تالش های خستگی ناپذیر جناب عالی می باشد ، تبریک عرض نموده 
و امیدواریم در ادامه راه موفق و پیروز باشید.

روابط عمومی و کمیته فرهنگی 
هیئت کشتی استان خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تألم درگذشت مادری دلسوز و مهربان

 مرحومه حاجیه صغری پژمان 
)همسر مرحوم حاج محمد حسین حاجی محمدی(

 را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 
9۶/۱2/23 ساعت ۱۵ الی ۱۶ از محل غسالخانه )بهشت متقین( برگزار می گردد. 

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن روانشاد روز جمعه 9۶/۱2/2۵ از ساعت
 9/30 الی ۱0/30 صبح در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 منعقد می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های: حاجی محمدی، پژمان، بی خویش، مسافر

 حسنی، بذرافشان و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس عباس سروری
رئیس محترم هیئت کشتی استان خراسان جنوبی

کسب رتبه نخست هیئت برتر استان افتخاری است بزرگ و ستودنی
 شیرینی این مقام گوارای وجودتان، سربلند و پیروز باشید.

مدیریت و پرسنل چاپ زرین بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری عزیز و مهربان

مرحومه بی بی بگم گالبی
 )همسر مرحوم سید ابراهیم طایفی( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 9۶/۱2/23 از ساعت 3/30 الی ۴/30 بعدازظهر در محل 
مسجد صاحب الزمانی)عج( )خیرآباد نو( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی 

باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های طایفی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت همسری عزیز، پدری مهربان و برادری دلسوز بزرگ خاندان

 شادروان محمدعلی عباس آبادی
 )کاسب بازار ملک( 

جلسه یادبودی روز پنجشنبه 9۶/۱2/2۴ از ساعت 3 الی ۴ بعدازظهر در محل هیئت محترم 
صاحب الزمانی )عج( )واقع در خیابان حکیم نزاری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما 

سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تشکر اینجانبان و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های عباس آبادی و سایر بستگان

به اطالع کلیه مودیان 
محترم مالیاتی می رساند:

کمک  جهت  در  و  مودیان  استقبال  به  توجه  با 
برای  کل  اداره  این  بیشتر  چه  هر  مساعدت  و 

این فـرصت  از تسهیالت بخشـودگـی جـرائم مـالیـاتی،  استفـاده 
تا 26 اسفند ماه سال جاری تمدید شد. لذا در صورت داشتن 
هرگونه بدهی مالیاتی در اسرع وقت با مراجعه به ادارات امور 
استفاده  بخشش  قابل  جرائم  درصد   100 بخشودگی  از  مالیاتی 
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 عصرساعت کاری صبحایام هفته

20-7/3017 لغایت14/30شنبه لغایت چهارشنبه

---7/30 لغایت13/30پنجشنبه

  شماره شناسه: 157243                       روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

کربالئیـه کنیــز محمدنـژاد 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 9۶/۱2/23 از ساعت ۱۵/30 الی ۱۶/30 

در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران ارجمند موجب شادی روح آن عزیز از دست رفته

 و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های:هوشیار، محمدنژاد، هالل بیرجندی

هوالباقی
هوالباقی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام موضوع ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )ریال(برآورد اولیه )ریال(مدت اجرای کارعنوان مناقصه

مناقصه حجمی - زمانی اداره امور 
جایگاه شرکتی بیرجند

3/0۱۴/۶99/۶۴7۱۵۱/000/000یک سال شمسی 

  محل دریافت اسناد مناقصه و تسلیم پاکت های الف )تضمین( ، ب )اسناد و مدارک مناقصه( و ج )پیشنهاد قیمت( به صورت الک و مهر شده و جداگانه: بیرجند 
های سایت  از  برداشت  قابل  همچنین  و   209 اتاق   ، دوم  طبقه   ، جنوبی  خراسان  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت   ،  6 اسالمی  جمهوری   خیابان 

 http://www.monaghese.niopdc.ir  و http://www.iets.mporg.ir  مبلغ تضمین و نوع آن برای شرکت در فرآیند ارجاع کار: ارائه ضمانت نامه بانکی در 
وجه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی به مبلغ یاد شده در جدول فوق. مهلت دریافت اسناد مناقصه  و تسلیم پاکت ها: از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
دوم لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 97/1/23  تاریخ برگزاری جلسه توجیهی: روز یکشنبه  مورخ 97/1/19 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه 
 تاریخ و محل گشایش پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 97/1/26 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات ستاد منطقه مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ بازگشایی پاکت ها

حداقل شرایط پیمانکاران:  * ارائه گواهی تایید صالحیت معتبر و مرتبط از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت

* ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس شرکت، آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی
* ارائه تصویر شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سوابق شغلی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت

* ارائه گواهی نمونه امضا و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 کلیه مدارک و مستندات ارائه شده می بایست اصل و یا برابر اصل شده باشد )از طریق دفاتر اسناد رسمی(

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: چهارشنبه 9۶/۱2/23                     تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: شنبه 9۶/۱2/2۶
     روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبیشماره تماس در صورت هرگونه ابهام: ۴- 0۵۶322۱۱8۶۱ داخلی ۱۱9   

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

نیکوکاران وخیرین گرامی 
اینک که در آستانه سال نو توفیق یافته ایم

 با همت واالی شما زمینه تامین و توزیع اقالم 
مورد نیاز خانواده های تحت پوشش موسسه را 
فراهم نماییم، مراتب سپاس خود را تقدیم شما 

داشته  و بهترین ها را برایتان آرزومندیم.
موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(بیرجند
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حقوق اسفندماه بازنشستگان کشوری پرداخت شد

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت حقوق اسفند ماه بازنشستگان این صندوق خبر داد.جمشید تقی زاده گفت: با پیگیری این صندوق 
و تامین اعتبار الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه، حقوق اسفندماه تمامی بازنشستگان کشوری،  )دوشنبه( پرداخت و قابل برداشت شد.وی افزود: 

بازنشستگان کشوری می توانند از طریق دستگاه های خودپرداز ATM یا سایر روش ها نسبت به دریافت حقوق بازنشستگی خود اقدام کنند.

گرفتار در طمطراق وعده ها 

*هرم پور

محترم  دولت  نشده  عملی  های  وعده  میان  در 
در  با  و  تر  خاص  ها  وعده  بعضی  سال96،  در 
مطرح  زمان  اقتضای  و  شرایط  گرفتن  نظر 
شدنشان، برای پیگیری و احتمااًل  طرح گالیه 
چنین  اصلی  ترند! خصوصیت  ویژه  مطالبه،   یا 
آنها   تبلیغاتی  وجه  ای،  نشده  عملی  های  وعده 
برای مسئوالن محترم در آن بازه زمانی خاص،  
بودنشان  انگیز  مطالبه  و  زیان  و  ضرر  وجه  و 
برای متقاضیان و مردم و جامعه ی هدف است. 
اقدامات  آورترین  مرگ  از  یکی  شک،  بدون 
این دست  از  کارهایی  دولتی،  هر  حیثیت  برای 
خوردن  مثابه  به  که  انتحاری  اقداماتی  است؛ 
کام  به  را  جامعه  هم  اقتصادی،  سیانورهای 
مرِگ امیدها و انگیزه ها می کشاند و هم آبرو، 
حیثیت و اعتماد مردم به مدیران را می ُکشد. با 
عبور از لفافه ی  وعده های متعدد عملی نشده،                                                                                                                                            
به طرح جالب و خاصی به نام »طرح کارورزی« 
هست  ما  همه  یاد  به  که  طرحی  رسیم؛   می 
انتخابات ریاست جمهوری سال جاری،  ایام  در 
یک  عنوان  به  انتخابات  مطرح  نامزد  دو  بین 
شعار ویژه و طرح خاص،  اعالم و مورد رقابت 
شدیدی قرار گرفت، در نهایت هم نامزد پیروز، 
به عنوان یک وعده انتخاباتی، بخشی از آن را 
نفر  هزاران  با  همچنان  بخشی  و  کرد  پیگیری 
متقاضی سرگردان و هزاران مطالبه جواب داده 
نشده و هزاران وعده سر خرمن، بر زمین مانده 
متقاضیان  بود  قرار  طرح،   این  براساس  است. 
پس  و  کنند  نام  ثبت  کارورزی  سامانه  در  کار 
سازمان  سوی  از  مهارت  آموزش  هفته  یک  از 
های  بنگاه  به  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
بیشتر  مهارت  کسب  و  کار  برای  اقتصادی 
در  دولت  های  شوند.مساعدت  می  معرفی 
الزحمه  حق  و  حقوق  برای  الزم  اعتبار  تأمین 
محیط  در  حضورشان  زمان  مدت  در  افراد  این 
شده  تضمین  ها  وعده  اساس  بر  آزمایشی  کار 
بود، اما  تا کنون هیچ اتفاق مثبت و خوشایندی 
به  همچنان  انتظارها  و  نیفتاده  آن  با  رابطه  در 
سر آمده است. دردناکتر از همه،عدم پاسخگویی 
صرفًا  های  پاسخگویی  یا  متولیان  و  مسئوالن 
روز  دو   آنهاست.  پشتوانه  بدون  و  تکلیفی  رفع 
مجلس  محترم  رئیس  الریجانی  دکتر  قبل 
برد  بکار  را  جالبی  اصطالح  اسالمی  شورای 
هم  در  ایران  جامعه  »مشکالت  کرد  اظهار  و 
چنین  هم  است«.من  کرده  پیدا  شدید  تنیدگی 
اعتقادی دارم و باورم این است که چه به عمد 
پاسخ  و  وعده  خالف  اقدامات  سهو،  به  چه  و 
های نامربوطی که این روزها به طبقات و اقشار 
شود،  می  داده  جوانان  ویژه  به  جامعه  مختلف 
عامل اصلی این در هم تنیدگی و احتمااًل عامل 
آینده  سالهای  و  ها  ماه  در  آن  تشدید  اصلی 
و چه  بود. چه جناب الریجانی خودمان  خواهد 
جناب فرانسیس “فوکویامای” آمریکایی- ژاپنی  
که این روزها نظریه جدیدی درباره ارتباط تنش 
ها و نارضایتی های جامعه ایرانی با خشکسالی 
از  دقیقی  اطالع  هیچکدام  است،  کرده  مطرح 
خراسان  نام  به  ایران  شرق  در  استانی  وضع 
الریجانی  یقین،  به  قطع  اما  ندارند،  جنوبی 
این  به  ایرانی  فوکویاماهای  و  ما  استان  های 
موضوع صحه خواهند گذاشت که عمل خالف 
وعده، قول بی عمل و سرگردان کردن هزاران 
اخالقی،  نظر  از  نه  کار،  جویای  امیدوار  جوان 
از نظرحیثیت عرفی و نه  نه  از نظر مذهبی،  نه 
یک  شایسته  نگر،  آینده  سیاسی  عقل  نظر  از 
جامعه اسالمی- انسانی، شایسته شعارهای زیبا 
و  ما   ایرانی  نام  ی  شایسته  و  پرطمطراق  و 
پیشنهاد خود  و  نظر  نیست.)لطفا  کاری عاقالنه 
در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 
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افزایش قیمت لوازم خانگی در سال آینده

از  خانگی  لوازم  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
افزایش 1۵ تا ۲0 درصدی قیمت لوازم خانگی در 
سال 139۷ خبر داد.محمدرضا دیانی در نشستی 
لوازم  قیمت  بر  مبنی  به سوالی  پاسخ  در  خبری 
خانگی در سال آینده، اظهار کرد: هر چند در سال 
جاری رشد خوبی در تولید لوازم خانگی داشتیم 
اما تقاضای عقب ماندگی در این حوزه همچنان 
به  اولیه  مواد  وابستگی  دلیل  به  و  دارد  وجود 
نرخ ارز شرایط مان بسته به زمان تغییر می کند.

 قول وزیر صنعت برای 
افزایش قیمت خودرو

اعضاء انجمن قطعه سازان خودرو با اعالم اینکه وزیر 
صنعت برای افزایش قیمت خودرو قول داده است، 
گذاری  قیمت  نباید  دیگر  رقابت  شورای  معتقدند 
کند. اصغر خسروشاهی امروز با حضور در نشست 
خبری اعضاء انجمن قطعه سازان که پیرامون ارائه 
گزارش وضعیت فعلی صنعت قطعه سازی برگزار 
و  خودروسازها  امروز  اینکه  به  اشاره  با  بود،  شده 
رقابت  شورای  چون  می دهند  زیان  قطعه سازان 
داشت:  اظهار  نمی دهد،   را  قیمت  افزایش  اجازه 
بار  چندین  قطعه سازها  و  خودروسازها  تاکنون 
و   کردند  اعالم  رقابت  شورای  با  را  خود  مخالفت 
درخواست افزایش قیمت محصوالت خود را داشتند.

آخرین وضع راه اندازی
 سامانه ثبت حقوق مدیران

رئیس سازمان اداری و استخدامی از تهیه گزارش 
نهایی تدوین سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران 
موضوع ماده ۲9 قانون برنامه ششم خبر داد.جمشید 
در  استخدامی  و  اداری  سازمان  رئیس  انصاری، 
توئیتی نوشت: امروز گزارش نهایی تدوین سامانه 
ثبت حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده ۲9 قانون 
برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارایه شد. سامانه 
جامع و کاملی طراحی شده است و امیدواریم نحوه 
استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب گردد و 
بتوانیم طبق پیش بینی قانون، پرداخت های مدیران 

را از فروردین سال 9۷ در آن ثبت کنیم.

بخشنامه مرخصی زندانیان
 در ایام عید نوروز ابالغ شد

مرخصی  شرایط  در خصوص  قضاییه  قوه  رئیس 
به  بخشنامه ای  نوروز 139۷  عید  ایام  در  زندانیان 
واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابالغ 
کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
متن این بخش نامه به شرح زیر است:به مناسبت 
فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار 
مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به 
منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و 
اخالقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین 
به  است  مقتضی  آنها  خانواده  اعضای  و  زندانیان 
زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین 
مناسب 1۵ روز مرخصی داده شود . این مرخصی 

به مدت 1۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

سرمقاله

زمان پرداخت حقوق فرهنگیان اعالم شد

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: امشب حقوق 
فرهنگیان به حسابشان واریز خواهد شد و از اواخر هفته پرداخت اضافه کار و 
حقوق حق التدریس ها و سربازمعلم ها انجام می شود.علی الهیار دوشنبه شب در 
مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی، رفاهی فرهنگیان استاد نبوی در بوشهر اظهار 
داشت: این مرکز مجهز از امشب در خدمت فرهنگیان خواهد بود و برای گذران 
ایام تعطیلی و ارائه خدمات رفاهی و تفریحی در خدمت  آنها خواهد بود.وی اضافه 
کرد: معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش دارای چهار 
وظیفه اصلی است که اگر خوب و دقیق تر کار کنیم به دستاوردهای بهتری 
دست خواهیم یافت و خدمات بهتری ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: ماهانه دو 
هزار و 480 میلیارد تومان حقوق پرداخت می کنیم و تامین این هزینه برای خزانه 
برنامه ریزی دقیق و سنجیده می خواهد که سر وقت عمل کنند و تالش ویژه ای 

در این زمینه صورت می گیرد.

پرداخت عیدی به مددجویان

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ایران ضمن اشاره به تصویب الیحه 
حمایت حقوق معلوالن در این دوره از مسئولیت وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: عیدی مددجویان امسال زودتر از سال های گذشته پرداخت 
شده است.علی همت محمودنژاد، اظهار کرد: علی رغم برخی اختالفات فکری 
که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته ام، اما با توجه به اقدامات انجام 
شده توسط ربیعی، جامعه معلوالن خواهان ابقای وی در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی هستم. وی تصریح کرد: متاسفانه کوتاه بودن عمر مدیریت 
مجریان عمور رفاه و حوزه اجتماعی باعث شده تا راندمان برنامه های اجتماعی 
و رفاهی برای معلوالن و همچنین کارگران موثر نباشد. محمود نژاد با اشاره به 
افزایش ۲00 درصدی مستمری مددجویان در سال 96 اظهار کرد: مستمری 
که در گذشته به مددجویان پرداخت می شد ماهیانه ۵3 هزار تومان برای هر 

نفر بود که این رقم در سال 96، ۲00 درصد افزایش پیدا کرد.

واگذاری زمین و تغییر کاربری الکترونیکی می شود

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: از ابتدای سال 139۷ ارائه خدمات مرتبط 
با صدور مجوزهای تغییر کاربری، تشخیص نوعیت و واگذاری زمین در سراسر 
کشور صرفا از طریق سامانه الکترونیک ارائه می شود.وی اظهار کرد: رضایت مندی 
مردم به ویژه کشاورزان، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حوزه زمین، شفاف سازی 
فرآیندها و سالمت اداری و جدیت در برخورد با متخلفان و سواستفاده کنندگان 
از عرصه های کشاورزی از رویکردهای اساسی سازمان امور اراضی در انجام 
وظایف و ماموریت هاست. اورنگی خاطرنشان کرد: سازمان امور اراضی کشور 
طی سال های اخیر با اقدامات انجام شده از سازمان های پیشرو در توسعه دولت 
الکترونیک و اصالح فرایندها و ایجاد سامانه های مبتنی بر فناوری اطالعات برای 
ارائه خدمات مرتبط با اراضی به متقاضیان بوده است.وی اظهار کرد: طی سال های 
اخیر همواره رویکرد ما در تدوین و اصالح مقررات و به ویژه بخشنامه های مرتبط 
با قوانین حوزه حفظ، ساماندهی و واگذاری اراضی،  و رفع موانع تولید بوده است.

شفاف سازی نماینده کارگران درباره جلسه دستمزد

))جشن بزرگ شعر و موسیقی ((
کانون هنرمندان خراسان جنوبی در آستانه سال نو برگزار نمود:

که   خبر  این  اعالم  با  کار  شورایعالی  در  کارگران  نماینده 
پیشنهاد هزینه سبد معیشت از سوی کارفرمایان با مخالفت 
کارگران مواجه شد، گفت: هنوز درباره هزینه سبد معیشت 
برخی  گذشته  است.شب  نپذیرفته  صورت  توافقی  هیچ 
کردند  تیتر  کارگری  معیشتی  سبد  برای  عددی  رسانه ها 
که مورد موافقت دیگر اعضای کارگری واقع نشده بود.در 
نشست عصر گذشته، سبد معیشت کارگری مورد بررسی 
اما  و تبادل نظر کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفت 
از  تومانی که  میلیون و 6۵0 هزار  پیشنهاد ۲  نهایت  در 

سوی کارفرمایان پیشنهاد شده بود، رد شد.در این باره، علی 
کار  اسالمی  کانون شوراهای  خدایی، عضو هیئت مدیره 
کشور در  گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 
به درج  اقدام  منابع خبری  اینکه ظاهرا برخی  به  اشاره  با 
همکاران  از  یکی  از  نقل  به  خانوار  معیشت  هزینه  رقم 
این همکار »علی فتحی، عضو هیئت  کرده است، گفت: 
اعالم  تهران«  استان  کار  اسالمی  کانون شوراهای  مدیره 
به عرض  اطالع  اما جهت  افزود:  کرد.وی  تکذیب  را  رقم 
می رسانم این عدد آخرین عدد طرح شده در جلسه دیشب 

سوی  از  پذیرش  عدم  به  باتوجه  که  بود  مزد  کارگروه 
نمایندگان کارگران تایید نشد و مقرر شد در نشست ساعت 
کار  شورای عالی  آغاز  از  پیش  یکساعت  یعنی  امروز   16
مجددا تشکیل جلسه دهند و عدد نهایی را اعالم کنند.

در  کارفرمایان  نماینده  خبر  این  از  قبل  گفت:  خدایی 
اقدامی پیش دستانه در مصاحبه با خبرگزاری دیگری این 
عدد را به عنوان توافق نهایی اعالم کرده بود؛ اهمیت این 
موثق  غیر  اعالم  و  است  مزد  مباحث  به  ورود  برای  عدد 
و ناصحیح این عدد ازسوی این رسانه ها صحیح نیست.

شب شعر یک شنبه شب های کانون ، این هفته رنگ 
و بوی بهاری به خود گرفت .مدیرعامل کانون هنرمندان 
درحاشیه مراسم گفت :کانون هنرمندان خراسان جنوبی به 
عنوان یک  سازمان مردم نهاد فرهنگی و هنری استان با 
 دوازده سال پیشینه پر افتخار فرهنگی و هنری با کارنامه ای 
از  کثیری  جمع  که  وظائف  درحوزه  درخشان   فاخرو 
و  هنری  مختلف  های  رشته  فرهیختگان  و  هنرمندان 
در  را  کشور  سراسر  از  خراسانی  وفرهیختگان   فرهنگی 
آنرا  موثر خود  با همراهی  و  است  داده  دل خویش جای 
ساماندهی می کنند همه ساله عالوه بر برگزاری مراسم 

، نشست ها ،آسیب شناسی ها .  نکوداشت ها و ثبت و 
 ضبط و معرفی مفاخر استان ، کارگاه های نقد ،کلیپ های 
متعدد هنری وفرهنگی واجتماعی  در طول ایام سال به 
مناسبت های مختلف ملی ، مذهبی و بومی و فرهنگی  
همراه  نیز  بار  این  نماید.  می  مراسم  برگزاری  به  اقدام 
نشاط  و  شور  ایجاد  هدف  با   و  طبیعت  بهار  شمیم  با 
آفرینی اجتماعی  جشن بزرگ شعر و موسیقی را در محل 
این  نمود.  برگزار  بیرجند  شهرداری  وحدت  فرهنگسرای 
مراسم که با حضور جمع کثیری از هنرمندان وعالقمندان 
عرصه هنر در یکشنبه شب این هفته بیستم اسفند ماه 

موسیقی  و  شعر  مختلف  های  بخش  از  شد   96برگزار 
از   گروه  چهار  مراسم   این  شددرخالل  می  تشکیل 
موسیقی  فعال استان بااجرای  موسیقی محلی ،مقامی  ، 
 کالسیک ، پاپ و سنتی  فضائی شادومفرح بوجود آوردند .
مطرح  شاعران  از  تعدادی  خوانی  شعر  با  که  مراسم  این 
استان همراه بود لحظات به  یاد ماندنیی را برای حاضرین 
رقم زد . حسین رفیعی  گفت :حضور در تمامی مراسم 
متنوع فرهنگی ،  هنری و آموزشی  کانون هنرمندان برای 
عموم  آزاد و رایگان است و هیچ محدویتی در این زمینه 
وجود ندارد . وی بخصوص از عالقمندان عرصه فرهنگ 

و هنر به صورت و یژه دعوت به همراهی وحضور نمود.
نمود  اعالم  کانون  آتی  های  فعالیت  مورد  در  همچنین 
:عالوه بربرنامه های جاری حال حاضر   هفتگی و روتین 
کانون هنرمندان خراسان جنوبی ، ایجادسلسله برنامه های 
نقادی هنری ،اجتماعی وفرهنگی ،احیا ئ هویت وفرهنگ 
بومی ،تاکید برشورونشاط پایدار وبررسی راهکارهای ایجاد 
انگیزه درهنرمندان باتکریم ،قدردانی  وحمایت معنوی ازاین 
 قشر فرهیخته برای  آفرینش های هنری بیشتر در پایان

برای  استان  وشاعران  ازعالقمندان  دعوت  ضمن  وی    
فروردین  دهم  سالیانه  آزاد  نشست  هشتمین   در  حضور 
شاعران خراسان جنوبی از سراسر کشور به میزبانی کانون 

هنرمندان  که مطابق روال همه ساله  از ساعت 1۵ الی 
16 در بند زیبای دره بیرجند آغاز و از ساعت16 الی19 در 
محل  خیابان انقالب خیابان شهید کالهدوز فرهنگسرای 
می  پیدا  ادامه  جنوبی  خراسان  هنرمندان  کانون   ، حدت 
به  نزدیک  آینده  در  که  دادند   ما  به  را  وعده  این   . کند 
صورت تفصیلی ما را بیشتر در جریان فعالیت های  پیش 

روی این سمن فرهنگی و هنری قرار دهند .

موسسه کوثر، بانک قوامین و حکمت ایرانیان یک بانک می شوند
نتیجه  این  امسال  گفت:  مرکزی  بانک  نظارتی  معاون   
حاصل شد که بانک انصار و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن 
به محوریت بانک انصار ادغام شوند و در سال آتی هم سه 
بانک و موسسه اعتباری باقی مانده یعنی حکمت، قوامین 
و کوثر هم به بانکی واحد بدل خواهند شد.فرشاد حیدری 
در خصوص ساماندهی و سرانجام دیگر موسسات مالی و 
اعتباری اظهارداشت: همان طور که انتظار می رفت روند 
ادغام دو موسسه اعتباری »ثامن« و »مهراقتصاد« با بانک 
انصار با هدف ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر، به پایان 
رسید و این بانک از سال آتی شروع به کار خواهد کرد.وی 
افزود: در بسیاری از کشورها، ارتش ها دارای بانک هستند 

ارائه کنند به  آنها و خانواده هایشان خدمات  تا به پرسنل 
نحوی که در بعضی موارد، کشورهایی که نیروهای مسلح، 
فعالیت برون مرزی دارند با بانک های دیگر کشورها تفاهم 
هایی امضاء می کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین 
نحو انجام گیرد.معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: 
در کشور ما هم نیروهای مسلح به تناسب گستردگی، دارای 
بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف 
تعیین شده به فعالیت ادامه می دهند، هرچند که این بانک 
انواع خدمات  ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و 
ارائه شده کوچک ارزیابی می شوند. به همین دلیل ضروری 
به نظر می رسید از ترکیب آن ها بانکی واحد، با ثبات و 

سالمت مالی باالتر شکل گیرد تا خدماتی بهتر به خانواده 
ارائه شود.وی ادامه داد: بر اساس همین  نیروهای مسلح 
سیاست مقرر شد در سال های 1396 و 139۷ وضعیت این 
موسسات و بانک ها و نحوه ادغام آن ها ارزیابی شود. در 
نهایت هم امسال این نتیجه حاصل شد که بانک انصار 
و دو موسسه مهر اقتصاد و ثامن به محوریت بانک انصار 
ادغام شوند و در سال آتی هم سه بانک و موسسه اعتباری 
بانکی  باقی مانده یعنی حکمت، قوامین و کوثر هم به 
واحد بدل خواهند شد. ضمن این که بر اساس این برنامه 
مقرر شده در چشم اندازی دورتر این دو بانک هم ادغام و 
به بانکی بزرگ تر و کارآمدتر تبدیل شوند.وی در خصوص 

زمان اجرایی شدن فرآیند ادغام هم با اشاره به پیچیدگی 
مسائل  به  باید همزمان  فرآیند  این  گفت: طی  روند  این 
حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و البته حسابداری توجه کرد، به 
همین دلیل باید به صورت سنجیده و با مطالعات گسترده 
دست به اقدام زد. با این وجود مقدمات فراهم شده و بر 
اساس برنامه ریزی انجام گرفته تمام حقوق همه ذینفعان 
از سپرده گذاران و کارکنان  اعم  بانک و موسسه ها  این 
ادغام  این  از  هدف  حیدری  گفته  به  شد.  خواهد  مراعات 
ایجاد بانکی بزرگ تر و کارآمدتر است نه این که صرفاً و 
به صورت ظاهری ادغامی صورت گیرد و تعداد کاهش یابد 

چون با این روش مشکلی حل نخواهد شد.

صورت مجلس افراز پالک 2957 فرعی از 345- اصلی بخش 2 بیرجند
گردشکار: در اجرای دستور شماره 1017680-1396/09/01 ریاست محترم اداره متبوعه ذیل تقاضای افراز حصه مشاعی آقای حسین قلی زاده فرزند علی به شماره شناسنامه یک صادره از 
بیرجند از ششدانگ پالک 345/2957- سند مالکیت یکهزار و پانصد و پنج سهم مشاع از سه هزار و ده سهم مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر به نام وی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده و )سایر مالکین مشاعی شامل: هفتصد و پنجاه سهم مشاع از سه هزار و ده سهم مشاع به نام خانم شرف کوهستانی و پانصد و پنج سهم مشاع از سه هزار و ده سهم مشاع به نام خانم 
قدسیه صبوحی و دویست و پنجاه سهم مشاع از سه هزار و ده سهم مشاع به نام زین العابدین دهقانی( ایشان با ارائه تقاضای وارده به شماره فوق الذکر تقاضای افراز سهام مشاعی خویش از پالک 
فوق الذکر را از اداره ثبت نموده که حسب االرجاع افراز به اینجانبان سید هادی هاشمی و علیرضا کرامتی نماینده و نقشه بردار محول و پس از مالحظه سوابق و بررسی اوراق پرونده و گواهی 
موضوع ماده 2 آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1352 مبنی بر خاتمه یافتن عملیات ثبتی و عدم سابقه تعارض و اختالف و نیز گواهی دفتر امالک مبنی بر مالکیت 
متقاضیان و سایر شرکا پس از تعیین وقت و به لحاظ عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی اخطار وقت افراز در روزنامه شماره 2587- 1396/09/07 خراسان جنوبی منتشر و در وقت مقرر به 
همراه متقاضی از محل وقوع ملک مورد تقاضا بازدید انجام و نسبت به تهیه نقشه افرازی توسط نقشه بردار ثبت اقدام و سپس موضوع افراز برابر استعالم شماره 1396/09/21-301/96/10728 
از شهرداری منطقه 2 بیرجند استعالم که مرجع موصوف طی نامه وارده به شماره 1020675 - 1396/10/17 با افراز موصوف به شرح نقشه ارسالی با قید کاربری تجاری موافقت و بدین لحاظ 
قطعات مذکور به شرح ذیل توصیف می گردد. 1- ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 76/80 مترمربع به شماره پالک 3318 فرعی از 345/2957- اصلی بخش 2 بیرجند 
با حدود شماال: به طول 7/27 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 3319 فرعی شرقا : به طول 11/08 متر پی دیواریست به پالک 216 فرعی جنوبا: به طول 6/77 متر پی دیواریست به راه عام 
غربا: به طول 13/10 متر پی دیوار و محل دربی است به خیابان. حقوق ارتفاقی ندارد. 2- ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحت 76/80 مترمربع به شماره پالک 3319 فرعی 
از 345/2957- اصلی بخش 2 بیرجند با حدود شماال: به طول های 2/10 متر و 3 متر پی دیواریست به پی دیوار پالک 216 فرعی شرقا: به طول های 8 متر و 2/92 متر پی یواریست به پالک 
216 فرعی جنوبا: به طول 7/27 متر پی دیواریست به پالک 3318 فرعی غربا: به طول 13/23 متر پی دیوار و محل دربی است به خیابان. حقوق ارتفاقی ندارد. توضیحات: پالک 3318 فرعی 
در سهمیه آقای حسین قلی زاده قرار گرفته و زمین پالک 3319 فرعی در سهمیه سایر مالکین مشاعی بوده و چون متقاضی افراز اعالم نموده دسترسی به سایر مالکین مشاعی وجود ندارد. لذا 
مراتب آگهی چنانچه کسی مدعی تضییع حق خود برابر صورت مجلس افراز باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به طرح دعوی در دادگاه صالحه اقدام و گواهی مبنی 

بر طرح دعوی جهت ضبط پرونده به این اداره اعالم نماید. نماینده ثبت- سید هادی هاشمی     نقشه بردار ثبت- علیرضا کرامتی      متقاضی افراز
تصمیم مسئول محترم واحد ثبتی:  دبیرخانه ثبت نظر به محتویات پرونده و گزارش نماینده و نقشه بردار به شرح فوق با افراز ششدانگ پالک ثبتی فوق به شماره 2957 فرعی از 345- اصلی بخش 2 بیرجند موافقت 

 می گردد. لذا مراتب در اجرای ماده 6 آیین نامه قانون افراز به متقاضی و سایر شرکا ابالغ می شود تا در صورت اعتراض برابر ماده 2 قانون افراز  و فروش امالک مشاع اقدام نمایند. 
                                                           علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

قابل توجه ادارات، سازمان ها و کشاورزان
عرضه فوق العاده گل رز هلندی و ...  

کلی و جزئی

عرضه نشاء انواع گیاهان دارویی مختلف 
)نعناع، آویشن و ...(

با قیمت های استثنایی
09338892105
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تقدیم هزار و 817 شهید در خراسان جنوبی
صدا و سیما- مردم خراسان جنوبی هزار و 817 شهید تقدیم نظام جمهوری اسالمی کرده اند. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: از این تعداد 955 
شهید بسیج، 427 شهید سپاه، 347 شهید ارتش و 88 شهید نیروی انتظامی هستند. حجت االسالم عزیزی با بیان این که شهرستان بیرجند با 637 شهید بیشترین 

به شهید را در بین شهرستانهای استان دارد افزود: روستای بیهود قاین هم با 21 شهید روستایی است که بیشترین شهید را در خراسان جنوبی تقدیم نظام کرده است. شهروندان  شکایات  طبق   ، آوا  سالم  با 
سطح  دستفروشان  آوری  جمع  برای  شهرداری 
جمع  برای  شهرداری  موقت  اقدام  و  شهر 
اثر  بی  بلکه  نه  شهر  سطح  دستفروشان  آوری 
تره  و  میوه  میادین  به  تماس  برای  بلکه  بود 
بار،سد معبر، و سامانه 137 مردمی به شهرداری 
این  آوری  جمع  و  شهروندان  مشکالت  برای 
برای  چطور  نمیکنید  اقدامی  هیچ  دستفروشان 
هیچ  گیرید  می  پول  شهروندان  از  سبز  فضای 
توجهی به این شهروندان خود نمی کنید اما از 
کثیفی  و  زشت  صحنه  باعث  که  دستفروشانی 
این شهر می شوند مالیات نمی گیرید و آنها را 
از سطح شهر جمع آوری نمی کنید و به مکان 
دستفروشان  این  برای  ترمینال  یا  غفاری  های 
این  به  همیشه  برای  را  آنها  اند  گرفته  نظر  در 
همیشه  گفتند  قدیم  از  دهید  نمی  انتقال  مکان 
حق با مردم است بخدا خیانت است برای مکان 
همیشه  دارد  وجود  مسکونی  خانه  که  هایی 
شاهد ازدحام این دستفروشان به این مکان ها 
به  و سرو صدا  اذیت  و  آزار  باعث  از طرفی  و  
نارضایتی  باعث  کنند  می  ایجاد  ها  مکان  این 
کنید  نمی  اقدامی  هیچ  شوند  می  ساکنین  این 
و  هستند  شلوغ  که  هایی  مکان  این  به  لطفا 
سری  شوند  می  دستفروشان  این  ازدحام  باعث 
بزنید و یک فکری به حال این ساکنین بر دارید 
انها هم بنده های خدا هستند چه گناهی کردند 
چند سال این وضع را تحمل می کنند، چرا شما 
مسئولین از این مکان ها هیچ نظارتی نمی کنید 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت مدیر عامل شرکت ... ، متاسفانه اکثر 
مناقصه ها و قراردادهای شرکت را کارمندان شما 
شرکتهایی  ثبت  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  بطور 
شانسی  عادی  افراد  برای  و  شوند  می  برنده 
کنید. بررسی  خواهشمندم  ندارد  وجود  عمال 
915...704
مسئوالن محترم خسته نباشید که ابرها رو بارور 
کردید شما که نمی توانید اعتبار بگیرید به مردم 
الکی وعده سرخرمن ندهید، باز هم دم کرمانی 
ها گرم که از دریای عمان آب بردند اون موقع 
بنیاد  زمین  همه  این  فروش  با  جنوبی  خراسان 
که با پول هر قطعه می توان یک دوره ابرها را 
بارور کرد لنگ اعتبار است. خجالت نکشید شماره 
باروری  جور  خیران  و  مردم  خود  بدهید  حساب 
ابرها رو می کشند لطفا فرصت سوزی نکنید ما 
را  وغیره  آسفالت،  درختکاری،  الله،  گل  المان، 
واجباته  اهم  از  آب  آب،  آب،  فقط  خواهیم  نمی 

وقتی آب نباشه این هزینه ها بیهوده است.
915...058
از فرماندار درمیان که درنشست  باتشکر  باسالم. 
شورای حمل و نقل و ترافیک اظهار داشتند مبنی  
بر احداث هر چه سریعتر زیر گذر روستای گسک. 
از ایشان تشکر می کنیم. و از مسئولین مربوطه 
عاجزانه می خواهم پیرو درخواست های قبلی برای 
روستای  وسط  از  که  خیابان)جاده(  این  روشنائی 
گسک می گذرد، اقدام نمایند تا دیگر شاهد حوادث 

دلخراش نباشیم. جمعی از اهالی روستای گسک
915...958
های  خیابان  و  آمدند  که  کسانی  و  شهردار  از 
اجر  کنیم  می  تشکر  کردند  آسفالت  را  مهرشهر 

شما باخدا اهالی خیابان شرافت
915...028
باسالم و تشکر از این قسمت روزنامه که باعث 
میشه آدم حرف های نگفته را بازگو کنه.متاسفانه 
های  موقعیت  در  پستی  که  افرادی  از  بعضی 
به  آورند،  می  بدست  بیرجند  در  وکاری  سیاسی 
نفع خودشان سوء استفاده کرده و با پارتی بازی 
هایی که در بعضی مراجع دولتی انجام می دهند 
می  انسانی  و  کاری  عدالت  رفتن  بین  از  باعث 
خود  فامیلی  آبروی  حفظ  بخاطر  فقط  و  شوند 
بیرجند  بومی  غیر  افراد  بعضی  به  ظلم  باعث 
بچه های  روزی  و  آنها  و حقوق  از حق  و  شده 
دزدی  خودنوعی  که  گردیده  کسر  بطریقی  آنها 
است.فقط خواستم لطف کرده و چاپ نمایید که 
غیربومی ظلم  افراد  این  نفرین  بدانند  ها  بعضی 
دیده دربیرجند، همیشه پشت سرشان خواهد بود 
و روزی جواب این ناعدالتی ها را باید پس بدهند.
902...565
از زحمات دلسوزانه و خوش ذوق دهیار محترم 
ایجاد  در  اسفهرود  اسالمی  شورای  ریاست  و 
تشکر  روستا  سازی  زیبا  و  رفاهی   امکانات 

باشند. می کنم موفق 
915...266

دانشمند  و  گنج   ، گنجی  پروفسور محمد حسن 
بزرگ و بین المللی که در دیار خود غریب است 
شخصیت  چنین  دانند  نمی  مردم  از  خیلی  و 
ارزشمندی در کجا و در چه محلی آرامیده است، 
 . هستیم  شناس  قدر  قدر  این  که  ما  بر  مرحبا 
که  کرده  مشغول  خود  به  را  ما  چنان  روزمرگی 
غافل  دیارمان  در  فرهیخته  انسان  این  بودن  از 
انسان شریف در هر  این  پیکر پاک   . ایم  مانده 
از  بهتر  میشد  سپرده  خاک  به  که  دنیا  کجای 
مسوول  ادارات  میگذاشتند  حرمت  او  برای  ما 
این  در  استان  و  کشور  در  را  ما  مریزاد  دست 
باره رو سفید کردید قرار بود در جوار مزار ایشان 
کتابخانه و سالن مطالعه که در شان این دانشمند 

جهانی باشد ساخته شود چه شد؟ که نشد 
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد ؟

خون می چکد از برگ گل ابر بهاران را چه شد ؟

* برخی افراد سودجو با سواستفاده از عالقه مردم به سفر معنوی عتبات عالیات،اقدام به راه اندازی کاروان های غیر مجاز می کنند ؛ *  
یکی از زائران کاروان های ازاد بر می گوید: من با پانزده نفر از اقوام با وساطت یکی از دوستان با خانمی که مغازه پالستیک فروشی دارد 
و در کنار این شغل، کاروان به عتبات عالیات نیز اعزام می کند، آشنا شدیم و به ازای هر نفر مبلغ 800هزار تومان به حساب ایشان واریز 
نمودیم ؛ *  ما را دو شب در زیرزمین حرم خواباند که به علت سرمای هوا،  بسیار اذیت شدیم. *  حتی برنامه غذایی خاصی نداشت به 
گونه ای که از غذاهای حرم استفاده می کرد یا با سیب زمینی و تخم مرغ از ما پذیرایی می کرد ؛ *  همان روزهای اول همسرم بخاطر 
غذای نامطلوبی که به ما می دادند مسموم شد.این مریضی را بگذارید کنار مشکالت بیمه نبودن و نیاز به بیمارستان و ... ؛ * مدیر حج 
و زیارت استان : با مانور بر روی قیمت ارزان تر، زائرین عزیز را به عتبات اعزام می کنند در حالی که با نگاهی مختصر به نوع خدمات و 
مبالغ متفرقه ای که در طول سفر از زائرین اخذ می کنند، متوجه کالهبرداری آنان می شویم؛ *  قرار است شرکت مرکزی کارگزاران حج 
و زیارت استان اواخر فروردین ماه به عراق اعزام شود تا با توجه به نیازمندی های استان، هتل هایی با رویکرد استان به خدمت بگیرند. 

* با این طرح این امکان به وجود می آید که براساس نیاز و درخواست زائر،اسکان با شرایط مختلف قیمتی دراختیار زائران قرار بگیرد.

چکیده گزارش

به  سفر  تسهیل  با  اخیر  های  سال  در   - امین جم 
کشور عراق، افرادی سودجو با استفاده از اشتیاق مردم 
ورود  عرصه  این  به   ، عالیات  عتبات  زیارت  به  استان 
به  اقدام  ذیربط،  مبادی  از  داشتن مجوز  بدون  و  نموده 
نظارتی  بدون هیچگونه  عالیات  عتبات  به  زائران  اعزام 
می نمایند و در این میان مشکالت متعددی را برای هم 
اینکه در  اند.با توجه به  ایجاد نموده  استانی های عزیز 
آستانه عید نوروز هستیم و اینگونه سفر ها و کاروان ها 
در  یابد،گزارشی  می  افزایش  خاص  زمانی  بازه  این  در 

این خصوص تهیه شد که در ادامه می خوانید.

با معرفی دوستانم
با مدیرکاروان آشنا شدم

این  از  یکی  با  امسال  دیماه  در  که  احمدی  آقای 
مدیر  پایبندی  عدم  از  شده  مشرف  عتبات  به  گروهها 
و  بهداشت  پذیرایی،  نوع  زمینه  در  تعهداتش  به  گروه 
همچنین اخذ مبالغ متفرقه در طول سفر گالیه مند است 
با وساطت یکی  اقوام  از  نفر  پانزده  با  و می گوید: من 
از دوستان با خانمی که مغازه پالستیک فروشی دارد و 
اعزام  نیز  عالیات  عتبات  به  کاروان  شغل،  این  کنار  در 
800هزار  مبلغ  نفر  هر  ازای  به  و  آشنا شدیم  کند،  می 
اوایل  شد  مقرر  نمودیم.  واریز  ایشان  حساب  به  تومان 
آذر ماه  ما را به عتبات اعزام کند که بعد از چند مرحله 
شدیم. اعزام  ماه  دی  در  نهایتًا  حرکت،  تاریخ  تغییر 

دو شب در زیرزمین حرم خوابیدیم

وی از اخذ وجه اضافی به بهانه عوارض خروج از مرز 
و زیارت سامرا خبر داد و افزود: در سامرا  مدیر کاروان 
علت  به  که  خواباند  حرم  زیرزمین  در  شب  دو  را  ما 
غذایی  برنامه  حتی  شدیم.  اذیت  بسیار  هوا،   سرمای 
خاصی نداشت به گونه ای که از غذاهای حرم استفاده 
می کرد یا با سیب زمینی و تخم مرغ از ما پذیرایی می 
که  بود  ای  گونه  به  ما  اسکان  وضع   : افزاید  می  کرد. 
کف  در  و  بود  کرده  اجاره  اتاق   4 فقط  زائر،   45 برای 
روی  بر  مرد  و  زن  تفکیک  بصورت  را  زائرین  اتاق،  

موکت و پتوهای کثیف می خواباند.

با خودم می گفتم این کاروان ها ارزان تر است؛
چرا با حج و زیارت بروم؟

سال  که  هستند  جوانی  زوج  اما  ما  بعدی  مخاطب 
به  رفتن  به  تصمیم  خود،  عقد  مراسم  از  بعد  گذشته 
کاهش  برای  زوج  این  بودند.  کرده  معنوی  سفر  این 
هزینه ها ، با پیشنهاد یکی از آشنایان با مدیر کاروان 
سختی  سفر  انگار  که  محمد  شوند.  می  آشنا  آزادبر 
اگر  بخدا  گوید:  می  دارد،  هم  پری  دل  و  گذرانده  را 
سفر  فکر  بکشم  سختی  است  قرار  اینقدر  دانستم  می 
کم  هزینه  کردم.گول  نمی  را  آزادبر  های  کاروان  با 
خودم  خوردم.به  را  کاروان  مدیر  های  صحبت   و 
می گفتم وقتی اینقدر خوب است چرا با کاروان های 

باالتری بدهم؟ بروم و هزینه  حج و زیارت 

همسرم بخاطر کیفیت نامطلوب غذا مسموم 
شد و مشکل بیمه نبودن خودش را نشان داد

این  راهی  ما  بود  هرصورت  به  دهد:  می  ادامه 
هم  مشترکمان  زندگی  سفر  اولین  شدیم.چون  سفر 
باشد. چگونه  که  داشت  زیادی  اهمیت  بود،برایم 

چندروز اول که با اتوبوسی به مقصد رسیدیم و ظاهرا 
راحت  خیالم  هم  رفت.من  می  پیش  خوب  چیز  همه 

شده بود که مشکلی پیش نمی آید.از مرز که رد شدیم 
رفتیم  می  که  شد.هرجا  شروع  مشکالت  تازه  انگار 
غذا  وضع  به  بود.وی  درستی  اسکان  نه  و  نظمی  نه 
اول همسرم بخاطر  اشاره و می گوید: همان روزهای 
شد.این  مسموم  دادند  می  ما  به  که  نامطلوبی  غذای 
نیاز  و  نبودن  بیمه  مشکالت  کنار  بگذارید  را  مریضی 
سفر  این  در  آنقدر  افزاید:  می   .  ... و  بیمارستان  به 
برایم دردناک است. یاداوریش هم  سختی کشیدم که 

توصیه  مردم  همه  به  اما  بگویم  بیشتر  خواهم   نمی 
می کنم گول ظاهر این کاروان ها را نخورند.

فعالیت کاروان های آزادبر
در سال های اخیر شدت گرفته است

حدود  گرفتن  علیرغم  که  است  این  سئوال  حال 
900هزار تومان از هر نفر، چگونه این خدمات ضعیف 
را ارائه می کنند؟ چه کسی به حساب و کتابهای این 
ما  شکایت  به  دستگاهی  چه  کند؟  می  نظارت  افراد 
تصادف  یا  بیماری  صورت  در  و  کرد  خواهد  رسیدگی 
پیگیری  ما و  بیمه  تروریستی، وضعیت  بروز حوادث  یا 
ارگان  کدام  عهده  بر  عراق  کشور  در  اداری  های 
و  حج  مدیر  نوفرستی  ابوالفضل  سراغ  بود؟به  خواهد 
کاروانها  این  اعزام  از چگونگی  تا  رفتیم  استان  زیارت 

آنان مطلع شویم. نوفرستی  و نحوه نظارت بر خدمات 
از  غیرمجاز  زائربران  فعالیت  متاسفانه  داشت:  بیان 
گذشته بصورت محدود وجود داشته ولیکن در سالهای 
از  یکی  به  تبدیل  که  ای  گونه  به  گرفته  شدت  اخیر 
دغدغه های مهم سازمان حج وزیارت و دستگاههای 
محترم  کل  مدیر  اخیراً  اساس،  این  بر  و  شده  نظارتی 
به  خطاب  را  ای  ابالغیه  استانداری  انتظامی  و  امنیتی 
انتظامی  و  نظامی  نیروهای  و  اجرایی  دستگاههای 

اعزام  و  آزادبران  فعالیت  از  جد  بطور  تا  نمود  صادر 
جلوگیری شود. عتبات  به  غیرقانونی 

با نگاهی به خدماتی که می دهند می توان
به کالهبرداری آنان پی برد

از  مجوز  اخذ  به  منوط  را  عتبات  به  زائرین  اعزام  وی 
سازمان دانست و عنوان کرد: بر اساس قوانین جمهوری 
فعالین  بر عملکرد  ایران، صدور مجوز و نظارت  اسالمی 
حوزه زیارتی بر عهده حج وزیارت می باشد ولیکن افراد 
سودجو با سوء استفاده از عالقه هم استانی های عزیز به 
ائمه)علیها سالم( و با مانور بر روی قیمت ارزان تر، زائرین 
عزیز را به عتبات اعزام می کنند در حالی که با نگاهی 
مختصر به نوع خدمات و مبالغ متفرقه ای که در طول سفر 
از زائران اخذ می کنند، متوجه کالهبرداری آنان می شویم.

تفاوت هزینه فقط با مقایسه وضع اسکان 
جبران می شود

 مدیر حج و زیارت استان، عدم برخورداری گروههای 
بیمه  پوشش  عدم  امنیتی،  های  پوشش  از  غیرمجاز 
هتلهای  در  زائرین  اسکان  آن،  بودن  ناقص  یا  زائران 
کسر  جهت  درشب  مسیر  طی  الزم،  استانداردهای  فاقد 
پشتیبانی  و  ستاد  نداشتن  عبوی،  زیارت  اسکان،  هزینه 

در عراق، استفاده از گوشت بوفالو بجای گوشت گوسفند 
از  اطمینان  عدم  ارزانی،  جهت  به  غذایی  وعده  در 
صالحیت سرگروههای این کاروانها و نداشتن قرارداد با 
دلیل  و  از ضعفها  برخی  عنوان  به  را  پزشکی حج  مرکز 
ارزانی300 تا400 هزار تومانی این کاروانها اعالم و اظهار 
سازمان  خدمات  از  قلم  یک  در  صرفًا  مبلغ  این  داشت: 
ای  گونه  به  شود  می  جبران  اسکان  یعنی  وزیارت  حج 
که سازمان برای 40 زائر، تعداد 17 اتاق دو و سه تخته 
در  را  زائرین  آزادبران،  که  حالی  در  دهد  می  اختصاص 

چهار یا پنج اتاق بصورت کف خواب اسکان می دهند. 

مدتی پیش اسکان درمکان غیرمجاز باعث 
جان باختن 5 زائر گردید

زائرین  برای  داده  رخ  حوادث  از  برخی  به  وی 

افزود:  و  کرد  اشاره  غیرمجاز  های  گروه  با  اعزامی 
غیرمجاز  زائربران  توسط  حیدریه  تربت  زائران  اسکان 
در هتل و مسافرخانه غیراستاندارد در کربالی معال در 
تاریخ 95/10/18 که منجر به آتش سوزی در هتل و 
میلیاردی  همچنین کالهبرداری  و  گردید  زائر   5 فوت 
آل  به  موسوم  زیارتی  غیرمجاز  گروه  توسط  زائرین  از 
)طرح  فریبنده  شعار  طرح  با   95/4/8 تاریخ  در  کوثر 
غیرمجاز  گروه  زائرین  تصادف  و  آسان(  زیارت  ملی 
و  عراق  در   95/3/14 تاریخ   در  کاشمر  شهرستان  از 
غیرمجاز  به  باتوجه  که  زائرین  از  نفر   5 شدن  کشته 
به  عراق  از  شدگان  کشته  اجساد  انتقال  آنان،  بودن 
ایران با مشکالت متعددی روبرو شده و مبالغ هنگفتی 
باید پرداخت می شد که  آنان  انتقال  بایست برای  می 
سفارت  برای  نهایتًا  و  نبود  مقدور  کاروان  مدیر  برای 
مشکالت  نیز  عراق  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

نمود.  ایجاد  متعددی 

قبل  از ثبت نام از قانونی بودن کاروان 
کنید حاصل  اطمینان 

کاروان  مدیر  متواری شدن  داد: همچنین  ادامه  وی 
هزینه  نپرداختن  و  عراق  در  نورالحسین)ع(  غیرمجاز 
رضوی  خراسان  زائرین  از  نفر   400 برگشت  بلیط 
4روزه  سرگردانی  به  منجر  که   96/3/10 تاریخ  در 
میلیاردی  کالهبرداری  نهایتًا  و  شد  عراق  در  زائرین 
تاریخ  در  رضوی  خراسان  مداحان  و  روحانیون  از 
از  عالیات،  عتبات  به  اعزام  عنوان  تحت   96/8/19
نمونه اتفاقات و تبعات اخیر فعالیت زائر بران غیرمجاز 
تشرف  مشتاقان  از  استان  وزیارت  حج  باشد.مدیر  می 
پرداخت  و  نام  ثبت  از  قبل  خواست  عالیات  عتبات  به 
قانونی بودن کاروان اطمینان حاصل نموده و  از  پول، 
با تماس با حج وزیارت به شماره 32420022 صحت 

ادعای مدیر کاروان را جویا شوند. 

قرار است با توجه به نیاز استان
هتل های استانی به خدمت گرفته شوند

نوفرستی در ادامه عنوان کرد : سازمان حج و زیارت 
عتبات  زیارتی  سفرهای  از  مردم  استقبال  دنبال  به 
و  است  گرفته  درنظر  را  مختلفی  های  عالیات،پکیج 
اجاره هتل های  در خصوص  ها  استان  به  اجازه الزم 
های  هماهنگی  افزود:ا  است.وی  شده  داده  استانی 
زیارت  و  حج  کارگزاران  مرکزی  شرکت   ، شده  انجام 
اعزام  عراق  به  ماه  فروردین  اواخر  ا...  شا  ان  استان 
استان، هتل  نیازمندی های  به  توجه  با  تا  خواهند شد 
و  بگیرند.مدیرحج  خدمت  به  استان  رویکرد  با  هایی 
به  امکان  این  این طرح  با  اینکه  بیان  با  استان  زیارت 
وجود می آید که براساس نیاز و درخواست زائر،اسکان 

بگیرد. قرار  زائران  قیمتی دراختیار  با شرایط مختلف 

32 دفتر حج و زیارت و 15 نمایندگی 
زیارتی در استان فعال هستند

وی اظهار کرد: تمامی دفاتر خدمات زیارتی استان در 
مراکز شهرستان ها و حتی بسیاری از بخش ها آمادگی 
و  پیگیری  را  مناسب  زائر،مسکن  نیاز  با  متناسب  دارند 
اینده نیز بر اساس درخواست مسکن در اختیار  از سال 
زائر قرار دهد.وی افزود: اکنون 32 دفتر حج و زیارت در 
استان و 15 نمایندگی زیارتی در استان وظیفه سازمان 
که  دارند  برعهده  را  عالیات  عتبات  زائران  امور  دهی 
آدرس و شماره تماس این مراکز در سایت سازمان حج 

و زیارت استان در درسترس است.

کاروان های آزاد بر ؛ فریبنده اما خطرناک

از میان نامه های رسیده

عکس : اینترنت

مدیر حج و زیارت استان: با نگاهی به خدماتی که می دهند می توان به کالهبرداری آنان پی برد

آن کس که با دست کوتاه ببخشد، از دستی 
بلند پاداش می گیرد.     امام علی )علیه السالم(

بیایید در آستانه سال جدید و بهار طبیعت شادی 
هایمان را با نیازمنان واقعی تقسیم کنیم و دست های 
خالی آنان را با اهدای بارقه های محبت و شکوفه های 

مهربانی لبریز کنیم. 
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند ضمن 
نوع دوست  از همکاری هموطنان  و سپاس  تشکر 

همانند سال های گذشته در انتظار کمک های
 نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.

 500 مرکز:  حمایت  تحت  های  خانواده  تعداد 
خانواده نیازمند شهری- 1390 خانواده نیازمند 

روستایی و 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی : 

0109831823009
شماره کارت مجازی: 603799189954160

آدرس: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8(
داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع( 

تلفن: 056-32313472
 09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری
 جواد االئمه )ع( بیرجند

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: 
انجمن ام اس استان در نظر دارد:   به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای

 خانواده نیازمندان ام اس شادی را به آنها هدیه نماید.     

منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 

6037707000024111  
شماره کارت بانک ملی:
6037991899881936  

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  
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ایرانسل عنوان اپراتور برتر سال ۹۶ را از آن خود کرد

زومیت- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ایرانسل را به عنوان اپراتور برتر سال ۹۶ معرفی کرد. براساس نتایج حاصل 
از هشتمین دوره ی ارزیابی رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر سال، ایرانسل به عنوان اپراتور برتر سال ۹۶ از سوی سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی شد. چهارشنبه * 23 اسفند  1396 * شماره 4029

این روزها پایایی برجام نقل محافل عام و خاص است. 
اصلی  محور  خارجی،  و  داخلی  روزنامه های  غالب  تیتر 
نشست های علمی و شاکله کلی افکار عمومی در رسانه ها 
دل  حول  دارند،  شدن  جهانی  در  استراتژیک  نقشی  که 
مشغولی و نگرانی لغو برجام با عنایت به داده های ایران 
در نیل به آن است که این مقاله به آن پرداخته است. قوی 
ترین استدالل برای اثبات حقانیت نظام سیاسی جمهوری 
اسالمی ایران موضع اخیر ترامپ و تاکید بر ابطال آن به این 
دلیل که در این سند آمریکا با رسمیت دادن برنامه هسته 
ای و اجازه غنی سازی از سال 2025 در حقیقت به ایران 

باج داده است و لذا در پی الغای آن است.

 بستر تکوینی برجام
صدور  ایدئولوژی  گیری  شکل  و  اسالمی  انقالب  از  پس 
انقالب، قدرت های منطقه ای و بین المللی ایران را به عنوان 
تهدیدی برای منافع خود قلمداد کردند. این کشورها با تصویب 
تحریم های چند جانبه و در نتیجه ایجاد بی ثباتی اقتصادی، 
اجتماعی، اشاعه اثرات روانی میان مردم و تزلزل در مشروعیت 
حاکمیت سیاسی جمهوری اسالمی ایران را دنبال می کردند. 
تسخیر سفارت آمریکا در تهران، سبب شد تا دولت های غربی 
که دچار نوعی سردرگمی و عدم شناخت و اطمینان نسبت به 
موضع خود درباره دولت جدید ایران شده بودند، در نهایت به 
گزینه تحریم های اقتصادی و بلوکه کردن حساب های ارزی 
ایران درآمریکا متوسل شوند. ایستادگی و مقاومت ایران در برابر 
نظم نوین جهانی و باور به غیر عادالنه بودن آن صفحه شطرنج 
بین المللی را به سویی پیش برد که ایران در دراز مدت بلکه 
در کوتاه مدت نیز منزوی شود. گرچه این انگاره می رفت تا 
در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تعدیل شود، لو رفتن 
مسائل هسته ای مانع از آن شد. و این تنش در دولت یازدهم 
با رویکردی هابزی به منتها درجه خود رسید. شاید تعریف 
دولت یازدهم از هویت و موقعیت سازمان های بین المللی در 
قالب جو بی اعتمادی و تاکید بر افزایش درصد غنی سازی 
بدون بستر سازی فروملی و فرا ملی عاملی تمام کننده در 
تشدید تحریم های کمر شکن هسته ای و استراتژی به انزوا 
کشیدن ایران همراه با پروژه ایران هراسی گردید. که هدف آن 

بازدارندگی ایران از ادامه غنی سازی با درصد خلوص باال بود. 
نتایج عینی این تحریم ها افزایش 300 درصدی قیمتها طی یک 
دوره چند ماهه و کمبود شدید بسیاری از اقالم حساس علمی 
و پزشکی و ... در سطح داخلی بود. با انتخاب آقای روحانی به 
عنوان ریاست جمهوری یازدهم، چرخش معنا دار و محسوسی 
در تغییر پارادایم از تعارض به گفتمان شکل گرفت و با انتخاب 
مجدد ایشان علی رغم مشکالت موجود، مردم آری رسائی بر 
این تغییر رویکرد و برنامه توافق هسته ای گفتند. به نظر می رسد 
آقای روحانی تنها رئیس جمهوری باشد که دارای تحصیالت 
کالسیک علوم سیاسی و آشنا با نظریه های تازه روابط بین الملل 
است و این مساله ای در خور توجه از حیث ایفای نقش است. 
اکنون آمریکا خواستار تعطیل یا تغییر برجام است. ایاالت متحده 
همواره خود را با ژست یک کشور مقید به آداب و رسوم بین 
المللی معرفی کرده است. در کشورهای جهان سوم که روابط و 
ضوابط بین الملل نهادینه نشده اند، قدرت بجای این که متکی 
به نهادها باشد شخصی شده و فردی است. ممکن است که 
در یک کشور جنوب با تغییر در کادر رهبری آن به توافق های 
گذشته با دیده احترام نگریسته نشود و بعضا با آن مخالفت شود 
اما در کشوری مانند آمریکا که قدرت قانونی است و شخصی 
شده نیست، بلکه طی فرایند پیچیده و نظارت تناظری تفکیک 
قوا شکل می گیرد، تصمیمات ماهیتا نمی تواند سلیقه ای باشد. 
تغییر برجام و اقدام علیه آن قبل از آن که ضررش به کشور ذی 
نفع )ایران( برسد، مضارش متوجه خود ایاالت متحده خواهد 
شد. هرگونه موضع گیری تقابلی با برجام در سطح فرو ملی 
دهن کجی و بی احترامی اوال به کاخ سفید به عنوان صادر کننده 
آن، ثانیا به مجلس سنا و کنگره در مقام مقوم و تایید کننده آن 
و ثالثا تمام نهادهای قانونی ایاالت متحده در سطح ملی است. 

مخاطرات فراملی برای آمریکا
انقالب  ابتدای  از  متحده  ایاالت  مساعی  در  غالب  رویکرد 
اسالمی این است که ایران را بازیگری که خالف قاعده بازی 
رفتار می کند و همواره به قوانین بین المللی وقعی نمی نهد، قلمداد 
کند. به موازات همین ژست معلم گونه خود را مقید به مبادی 
آداب بین المللی می داند و به خوبی به این مسئله واقف است 
که در مقام هژمون هرگونه بی اعتنایی به سازمان های رسمی 

بین المللی وضعیت هژمونتیک آن را به شدت تهدید و تخریب 
خواهد کرد و اعتبار بین المللی اش را در برابر افکار عمومی جهان، 
دولت ها و سازمان های بین المللی مخدوش خواهد نمود. در این 
میان بد عهدی نسبت به تایید سند بین المللی که اتفاقا خود 
از بازیگران اصلی و طراحان صحنه آن بوده، است؛ به نحو 
فزاینده ای می تواند باعث بی اعتمادی بین المللی نه تنها به 
شخص وی بلکه به یک نیروی مدعی هژمونیک ایاالت متحده 
و در معنای موسع به اسناد فرا ملی و بین المللی گردد و هویت و 
فلسفه ایجادی سازمان های بین المللی را به چالش بکشد. الغای 
یک جانبه برجام، یا تغییر آن ترامپ و وضعیت حاکمیتی ایاالت 
متحده را در معرض یک رسوایی بزرگ سیاسی می اندازد. 
محظورات بین المللی به ترامپ اجازه ابطال اسناد بین المللی را 
نمی دهد وی در نهایت با کناره گیری از آن باعث انزوای آمریکا 

نزد افکار عمومی و نهادهای سیاسی جهانی خواهد شد.

موضع تقابلی قدرت های نوظهور و غرب
 به عنوان صادر کنندگان سند

 هر گونه بد عهدی ایاالت متحده نسبت به برجام با واکنش 
قدرت های نو ظهوری از قبیل چین و روسیه مواجه خواهد شد 
که در مقام رقابت بر سر هژمونی با ایاالت متحده هستند. 
به عالوه کشورهای اروپایی به عنوان امضاء کنندگان سند و 
در راستای استقالل فکری و عدم انقیاد به ایاالت متحده 
در عین احترامی که به آمریکا قائل هستند، انتظار می رود در 
حمایت از یک سند بین المللی که خود آن را تهیه، اصالح 
و تمهید نموده اند، به آن پایبند باشند. البته این منوط به آن 
است که ایران بتواند با شفاف سازی و ارائه دالیلی متقن 
جامعه بین المللی را بر تناقض آن از جانب ایاالت متحده اقناع 
نماید و با پیش زمینه بین المللی از شخصیت غیر قابل تعریف 
ترامپ چندان دور از انتظار نمی نماید. اگرچه دونالد ترامپ بارها 
به طور جدی توافق هسته ای را مورد انتقاد قرار داده است، 
قدرت های اروپایی تاکید می کنند که این توافق برای امنیت 

بین المللی ضروری و تا کنون کارساز بوده است.

سازمان های بین المللی به عنوان طراحان سند 
نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحده و آژانس انرژی 

اتمی به عنوان طراحان و طرف های درگیر در این سند نمی توانند 
نسبت به ابطال آن بی تفاوت باشند. خبرگزاری فرانسه روز 
یکشنبه گزارش داد: یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرده است ایران در اجرای تعهدات خود به توافق 

هسته ای با کشورهای غربی، به خوبی عمل می کند.

مکانیزم ماشه در تدوین توافق هسته ای
گرچه مصوبات بین المللی الزام آورند، اما مطابق مفروضات واقع 
گرایان و سایر مکاتب غالب دنیا، محیط بین المللی آنارشیک 
است و در این شرایط اعتماد مطلق، ساده انگاری است. این 
وضعیت اقتضا می کند هر کشوری در عین اعتماد بین المللی که 
از استلزامات جامعه جهانی است، میزانی از احتیاط را در تصمیم 
و کنش خود محفوظ دارند. تمام اسناد حقوقی در هنگام تنظیم 
شرایطی را ملحوظ می دارند که در صورت تخطی از مفاد سند، 
تنبیهاتی را برای ناقض و شرایطی جدیدی را برای طرفین 
تعریف می کند. این شرایط در برجام که ماهیتی فراحقوقی 
و بین المللی دارد، با عنوان مکانیسم ماشه لحاظ شده است. 
نظام ضمانت اجرا در برجام برگشت پذیر بوده و در آن یک 
سیستم خود بسنده وجود دارد که اقدام به مقابله به مثل از آن 
مستفاد می گردد. بنا به مفاد برجام در صورت تهدید توافق، حق 
غنی سازی مجدد برای ایران در قالب مکانیسم ماشه محفوظ 
و ملحوظ است.  الغای برجام یا تغییر یک جانبه آن توسط ترامپ 

عوارض بین المللی زیر را به همراه خواهد داشت. 
تقویت  و  متحده  ایاالت  هژمونتیک  موقعیت  تهدید   -1
مدعیان جدید هژمونی. 2- بی اعتنایی دولت ها و ملت ها به 
اسناد بین المللی و ایاالت متحده. 3- تخریب ژست معلم 
گونه و نظام مند و نهادینه شده ایاالت متحده. 4- تحکیم 
مشروعیت سازی جهانی برای ایران در تبعیت از اسناد بین 
المللی. 5- ایجاد تنش میان اروپا به عنوان صادر کننده سند و 
ایاالت متحده. ۶- بی اعتباری داعیه سالح هسته ای توسط 
ایران  و شکست پروژه ایران هراسی. 7- ترسیم و تحکیم 
سیمای هابزی ترامپ به عنوان فردی غیر قابل پیش بینی و 
اعتماد.  8- حق ایران در از سرگیری چرخه سوخت هسته ای 

و غنی سازی در راستای مکانیسم ماشه.
@aliyari200  0۹388۶14240 علی اکبر یاری القار

پایایی برجام در مقابل یک جانبه گرایی ترامپ و آمریکا
 راه اندازی »آی فیلم ۲« 

در آستانه نوروز

ایسنا- کانال فارسی زبان »آی فیلم 2« در آستانه 
فرا رسیدن نوروز به عنوان نماد اشتراک فرهنگی 
و آیینی ملت های ایران، افغانستان و تاجیکستان، 
به زودی افتتاح می شود. در این راستا مدیر شبکه 
عنوان  به  را  ناصر حجازی فر  در حکمی  آی فیلم 
مدیر شبکه فارسی زبان »آی فیلم 2« منصوب کرد. 
و آی فیلم  این شبکه  کانال چهارم  »آی فیلم 2« 
فارسی برای کشورهای افغانستان، تاجیکستان و 
این  است.  مرکزی  آسیای  منطقه  زبانان  فارسی 
کانال های  کنار  در  است  قرار  برون مرزی  شبکه 
شبکه  این  منظومه  فیلم،  آی  انگلیسی  و  عربی 
وسعت  را  سریال  و  فیلم  حوزه  در  تخصصی 
سریال های  و  فیلم  از  گیری  بهره  با  و  بخشیده 
ایرانی، موسیقی و برنامه ایران شناسی در راستای 
تقویت و ترویج اشتراکات فرهنگی در کشورهای 

هم زبان همسایه گام بردارد.

سینما و چهره ها

فناوری اطالعات

الزم باشد تلگرام فیلتر می شود

ایسنا- رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اگر 
تلگرام  فیلترینگ  لزوم  که  برسیم  نتیجه  این  به 
مسئوالن  می دهیم.  انجام  را  کار  این  دارد،  وجود 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات همواره به لزوم 
تاکید  خارجی  با  داخلی  پیام رسان های  جایگزینی 
کیفیت  و  بر سرعت  آن عالوه  دلیل  که  می کنند 
بیشتر در پیام رسان های بومی، امنیت حاکمیتی و 

اقتصادی است و البته برای تشویق کاربران ایرانی به 
استفاده از خدمات داخلی، وعده هایی از جمله خدمات 
پرداختی و پهنای باند ارزان تر هم داده شده است. از 
طرفی فضای انحصاری ایجادشده در تلگرام موجب 
شده با فیلترینگ این پیام رسان و یا اختالل سراسری 
هرچند کوتاه، کسب وکارهایی که وابستگی زیادی 
رو گاهی  این  از  دارند، دچار مشکل شوند.  آن  به 
زمزمه هایی مبنی بر فیلتر تلگرام با همین دالیل 
شنیده می شود اما ظاهرا هنوز تصمیم قطعی درباره 

آن گرفته نشده است.

علوم  و  بهداشت  دانشگاه  مصنوعی  کامل  قلب  ایسنا- 
“اورگان” )OHSU( برای جایگزینی دائمی با قلب اغلب 
بزرگساالن و کودکان 10 سال به باال که دچار نارسایی قلبی 
هستند، طراحی شده است. اگرچه قلب های مصنوعی چندی 
است که وجود داشته است، اما تنها یک مورد برای استفاده 
انسانی در ایاالت متحده آمریکا مورد تایید قرار گرفته است و 
تنها تا وقتی به کار گرفته می شود که بیماران پیوند قلب انجام 
دهند.با این حال، دستگاهی که توسط دانشگاه “بهداشت و 
علوم اورگان” توسعه یافته است، به عنوان یک جایگزین 
دائمی طراحی شده است. این قلب مصنوعی توسط دکتر 

“ریچارد وامپلر” )Richard Wampler(، رئیس شرکت 
“اورگان هارت” )OregonHeart( اختراع شده است. کار 
بر روی این دستگاه از سال 2014 شروع شده بود.از زمانی که 
این شرکت سال گذشته فعالیت خود را متوقف کرد، دانشگاه 
به تنهایی توسعه آن را ادامه داد.این دستگاه در تالش برای 
به حداقل رساندن احتمال خطای مکانیکی، بر خالف دیگر 
قلب های مصنوعی، ساده ساخته شده است و تنها یک بخش 
متحرک دارد و هیچ دریچه ای وجود ندارد که بتواند گیر کند.

آلیاژ  با  شده  پوشیده  توخالی  میله  یک  متحرک  قسمت 
تیتانیوم است که داخل یک لوله تیتانیومی به جلو و عقب 

یاتاقان های  روی  بر  لوله  آن  داخل  در  و  می کند  حرکت 
هیدرودینامیکی معلق است. این دستگاه مشابه دو دریچه 
پایین قلب )بطن ها( کار می کند که ابتدا خون را به ریه ها و 
سپس به سراسر بدن منتقل می کند.ویژگی دیگری که قلب 
مصنوعی دانشگاه “OHSU” را از دستگاه های دیگر متمایز 
می کند این واقعیت است که جریان خونی ایجاد می کند که 
مشابه با ضربان طبیعی انسان است.به گفته محققان این 
دانشگاه، این دستگاه آسیب خون و لخته شدن را به حداقل 
می رساند و همچنین ممکن است خطر خونریزی گوارشی 
و سکته را کاهش دهد. نیروی این قلب مصنوعی از یک 
جعبه باتری قابل شارژ تامین می شود که می تواند در جیب یا 
کمربند حمل شود. امید است که باتری در نهایت زیر پوست 
کاشته شود و سپس با استفاده از یک منبع خارجی شارژ شود. 

نسخه های قبلی قلب مصنوعی “OHSU” در دوره های 
است.  بوده  موفقیت آمیز  و گوسفند  گاو  کوتاه مدت روی 
دانشمندان اکنون در حال توسعه یک مدل کوچک تر هستند 
که امیدوارند در آزمون های سه ماهه در گوسفند موفقیت آمیز 

باشد و در نهایت بتوان آزمایشات انسانی را دنبال کرد.

قلب مصنوعی دائمی ساخته شد

خودرو

»ام وی ام ۱۱۰« با ظاهر جدید 
در بازار ایران

 ،)MVM 110( 110 صبحانه آنالین- ام وی ام
خودروی هاچ بک جمع و جور چینی، از سال آینده 
با ظاهر جدید و ترکیب رنگ دوگانه و اسپورت به 
به  ایران عرضه می شود. شرکت وارد کننده  بازار 
عنوان نماینده عرضه خودروهای چینی ام وی ام 
ایران تصمیم دارد خودروی هاچ بک کوچک  در 
خود یعنی ام وی ام 110 را با ظاهر و ویژگی های 
جدید روانه بازار کند. این خودروی جمع و جور و 

عنوان یک خودروی کم مصرف شهری  به  ایمن 
شناخته می شود و حاال قرار است با ترکیب رنگ 
دوگانه و اسپورت در بازار کشورمان عرضه شود. 
جلو،  بزرگ  چراغ های  ترکیب  با  مدرن  طراحی 
چهره ای شاد را برای این خودروی کوچک ایجاد 
کرده است. ام وی ام 110 اس اسپورت الکچری، 
یکی از معدود خودروهایی است که با استفاده از 
تکنیک طراحی Happy Face ساخته شده و 
بیشتر خودروهای  با طراحی های خشن  نوعی  به 

موجود در بازار مقابله می کند.

بافتن، فشار خون را 
کاهش می دهد!

ایرنا- یک گزارش تحقیقی جدید نشان می دهد 
که بافتنی بافتن فشار خون را پایین می آورد، روند 
زوال عقل را آهسته می کند و به واسطه تاثیرات 
به میزان  را  تواند هزینه های درمانی  مثبت، می 
قابل توجهی کاهش دهد. محققان متوجه شدند 
که بافتنی بافتن همانند یوگا آرامش بخش است، 
آرتریت  مانند  مزمن  دردهای  از  را  انسان  حواس 
منحرف می کند و موجب تقویت سالمت، پایین 

آوردن فشار خون و تقویت ذهن می شود. همچنین 
بافتنی بافتن موجب کاهش حس تنهایی و انزوا می 
شود و به افراد مسن اجازه می دهد که احساس 
کنند هنوز برای جامعه مفید هستند. این بررسی 
جدید نشان داد که بافتنی بافتن میزان ضربان قلب 
را به متوسط 11 ضربه در دقیقه کاهش می دهد 
کند.  می  ایجاد  بخش’  آرامش  وضعیت  ‘یک  و 
عالئم  کردن  غیرفعال  با  بافتن  بافتنی  همچنین 
مزمن  دردهای  کاهش  به  مغز  در  دهنده  هشدار 
کمک می کند زیرا باعث می شود که تمرکز فرد به 

موضوعی دیگر معطوف شود. 

خواندنی ها

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

کار خوب اتفاقی نیست

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

0۹15۹۶3۹0۶5 
 علـی آبادی 

TAAD نماینده رسمی گروه مبلمان
Vistor نماینده رسمی گروه  مبلمان

بهترین برندها برای برترین سلیقه ها
مناسب ترین قیمت ها بدون واسطه
چهارراه بهداری طبقه پایین بانک رفاه

با اقساط 

و شرایط ویژه 

اجرای انواع رنگ های 
روغنی پالستیک ، اکرولیک ، 

مولتی کالر  و ... 
09151630741

 رحیمی

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی
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نقش استرس در بروز دردهای قلبی!

یک متخصص قلب و عروق گفت: شنیدن خبرهای بد، 
هیجان و استرس موجب اسپاسم می شود و اسپاسم، در 
ایجاد دردهای قلبی و سکته قلبی موثر است.دکتر قارونی 
بیماری های  به  موارد  همه  در  معده  ناحیه  درد  افزود: 
گوارشی مربوط نمی شود، اگر درد معده هنگام پله باال 
رفتن، فعالیت بدنی و عصبانیت تشدید شود، می تواند علل 
غیرگوارشی )قلبی( داشته باشد. افراد باید درد قفسه سینه را 
که با خوردن غذای سنگین بویژه کله پاچه تشدید می شود، 
جدی بگیرند. وی با بیان اینکه دردی که با فعالیت ایجاد 
شود و با قطع فعالیت تمام شود به بیماری قلب مربوط 
می شود، اظهار کرد: هر دردی که از ناف به باال از فک 
تحتانی به پایین چه جلوی بدن، چه پشت بدن در آقایان 
باالی ۴۰ سال هنگام فعالیت و غذا خوردن ایجاد شود باید 
مدنظر قرار بگیرد. در خانم ها تا ۵۰ سالگی انتظار نداریم درد 
قلبی یا درد کرونری وجود داشته باشد، چراکه هورمون های 

استروژن و پروژسترون عامل حفاظتی دارند.
این متخصص قلب و عروق در خصوص زمان بروز سکته 
زودرس در زنان و مردان تاکید کرد: سکته زودرس زمانی 
اتفاق می افتد که خانمی زیر ۶۵ سال و مردی زیر ۵۰ سال 
دچار سکته شود. البته سکته خانم ها زیر ۶۵ سال می تواند 

بیانگر دیابتی بودن او باشد.
وی با اشاره به نقش استرس در ایجاد درد های قلبی یا 
آنژینی بیان کرد: شنیدن خبر های بد، هیجان و استرس 
موجب اسپاسم می شود. اسپاسم، هم در ایجاد درد های 
قلبی و هم سکته قلبی موثر است.قارونی به علت درد های 
ناحیه قفسه سینه، اشاره و خاطرنشان کرد: در صورتی که 
کلیه آزمایشات مثل اکو و تست ورزش مشکلی را نشان 
ندهد فرد باید به دکتر متخصص اعصاب مراجعه کند و 

یک نوار مغزی هم بگیرد.

خواب برای ما ادمای معمولی شده یه ُجک
شبا تا صبح بیدار و روزا درگیر کار

فکر فکر فکر
گاهی سرت مثل کارکتر های انیمیشن دود می کنه از 

انبوه افکار تو سرت
گاهی با خودت می گی خدایا کی درست می شه؟

اما  کنی  می  سقوط  داری  خط  ته  به  رسیدی  گاهی 
 بازم دربستی می گیری و دوباره اول خط تا اخر خط

رو مرور می کنی
از  روز  یک  رسی  می  خط  اخر  به  که  هربار  فقط 
 روزهای زندگیت سپری می شه و این گذر زمان مثل 

یک عمر می گذره
ولی تو باید بازم با لبخند همین مسیرو طی کنی

از اول به آخر از آخر به اول 
از اول به آخر از آخر به اول

زندگی همین جاده پر پیچ وخمه
که روزی هزار بار طی می کنی
پس الستیک زاپاس یادت نره!

شمیم صفایی

موفقیت معلم بدی است،
 چرا که افراد باهوش را فریب

 می دهد که امکان ندارد شکست بخورند.

شکست خوردن و روبرو شدن
 با مخالفت اولین 

قدم ها به سمت موفقیت هستند.

من نام کسی نخوانده ام اال تو
با هیچ کسی نمانده ام اال تو

عید آمد و من خانه تکانی کردم
از دل همه را تکانده ام اال تو

امید در رویاها، تخیل، و در شهامت
 کسانی وجود دارد که می خواهند

 آن رویاها را به واقعیت تبدیل کنند.

هدف نهایی همه موسیقی ها
 باید شکوه خداوند

 و طراوت روح و روان باشد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

دلنوشته 

آیه روز  

آیا از میان ما قرآن بر او نازل شده است ]نه[ بلکه آنان در باره قرآن من دودلند 
]نه[ بلکه هنوز عذاب ]مرا[ نچشیده  اند سوره ص، آیه 8

حدیث روز  

کسی که نمی تواند روز عید در نماز و اجتماع مردم حضور یابد، غسل کند و خود را به هر عطری که در دسترس اوست خوشبو نماید و نماز 
عید را همانگونه که در جماعت می خوانند، بخواند. امام صادق علیه السالم

سبک زندگی

راهکارهایی برای افزایش رضایت کارکنان
اگر مدیر نگرش مثبتی نداشته باشد، نمی تواند از کارکنان 
خود انتظار داشته باشد که مثبت تر فکر کنند.آنچه برای یک 
کارمند اهمیت باالیی دارد، این است که فضایی امن برای 
کارکنان خود فراهم کند تا در این فضا استعدادها شکوفا شوند 
و کارکنان برای ترک فضای سازمان رغبتی نداشته باشند.یکی 
از عوامل موفقیت هر شرکتی دسترسی به نیروی متخصص 
و البته کارمندانی است که اعتقاد عمیقی به ماموریت و اهداف 
سازمان داشته باشند اما چه می شود که یک کارمند به چنین 
اعتقادی می رسد. در ادامه راهکارهایی برای افزایش رضایت 
بهبود  بر  ها عالوه  راه حل  این  کارکنان مطرح می شود. 

وضعیت شرکت، از لحاظ مالی شرکت را ارتقاء می دهد.
الگو باشید

خلق وخوی خوب می تواند در محیط کار واگیردار باشد، مانند 
یک فردی که می تواند مثل یک قرص سمی عمل کند 
و روحیه ی تمامی افراد را از بین ببرد. مسلما اگر خود شما 
از نگرش مثبتی برخوردار نباشید، نمی توانید از کارکنان خود 
انتظار داشته باشید که سخت تر کار کرده و مثبت تر فکر کنند.

ایمیل ها را در مدت کوتاه جواب دهید
اگر حوزه ی روابط شما با کارکنان، به یک یادداشت، یک 
امضا، یک ایمیل و یا مراسم و مناسبت های خاص محدود 
می شود، کارکنان شما باید با چه انگیزه ای برای  رسیدن به 
اهداف خود با پشتکار بیشتری کار کنند؟ همچنین زمانی که 
ایمیل ها و سایر پیام های دریافت شده از جانب کارکنان، 

برای یک مدت طوالنی بدون پاسخ باقی می مانند، وضع بدتر 
می شود.زمانی که روند ارتباطات خود شما باعث پایین آمدن 
سرعت و کیفیت کار می شود، نمی توانید از گروه خود انتظار 

داشته باشید تا سخت تر کار کنند.
به کارکنان خود قدرت بدهید

از تیم خود بخواهید تا بیشتر در مورد کار خود صحبت کنند. 
، پیشنهادات و انجام شده  فعالیت های   از آن ها در مورد 
ایده های آن ها سوال کنید. سپس با آن ها در مورد چگونگی 
بهبود عملکرد و فعالیت هایشان صحبت کنید.اما فقط به سوال 
کردن اکتفا نکنید. اگر می خواهید این سیستم برای شما موثر 
واقع شود، باید به توصیه های آن ها گوش داده و آن ها را به 
کار بگیرید. به آنها اجازه دهید تا خود تصمیم بگیرند، کنترل 
خود بر روی روند کار و جزئیات را کمی کاهش دهید و اجازه 

دهید تا آن ها به گسترش فعالیت های خود بپردازند.
کارمندان را مشتاق فعالیت های اجتماعی کنید

خیلی از شرکت های موفق به کارمندان مشتاق خود اجازه ی 
حضور در گردهمایی ها را می دهند. بدین ترتیب با پرداخت 
سفیرهای  ها  ها، شرکت  مرخصی  با  موافقت  و  ها  هزینه 

اجتماعی خود را به مکان های مختلف می فرستند.
تفریحات گروهی و کالسهای ورزشی برگزار کنید
مدیر با صرف هزینه ای کم می تواند به خرید بلیط گروهی 
سینما یا هر فعالیت دیگری مثل تشکیل تیم های ورزشی 
بیرون از فضای کار با آنها تعامل داشته باشد. یکی دیگر از 

کارها آن است که مطالعه را رکن اصلی شرکت کند حتی 
برای نیروهای خدماتی. با این کار همدلی بین اعضای گروه 
افزایش پیدا می کند و برای ساعتی کارمندان به خارج از دنیای 

کار پرتاب می شوند.
امکانات رفاهی فراهم کنید

اگر شرکت شما کاال یا سرویسی را به بازار مصرف کنندگان 
ارائه می کند، می توان با تخفیف هایی خاص این محصوالت 
را به کارمندان ارائه کرد. اعضای گروه شما باید جزء کسانی 
باشند که از خروجی های شرکت استفاده می کنند. بنابراین 
با استفاده ی کارمندان و خانواده ی آنها، می توان به وفاداری 

آنها در دراز مدت امیدوار بود.
افراد کارآمد را معرفی کنید

خیلی از شرکت ها به کارمندان خود برای معرفی نیرو های 
ارزشمند پاداش می دهند. بنابراین اگر کارمندی بتواند فردی 
را به شرکت برای استخدام معرفی کند و فرد استخدام شده 
حداقل به مدت شش ماه در سازمان به ارزش آفرینی بپردازد، 
تا پاداش دریافت می کند. با این روش سازمان از فرآیندهای 
پیچیده ی پیدا کردن افراد متخصص خالص می شود و 
در عین حال رضایت کارمندان خود را نیز بدست می آورد. 
پاداش حتما نباید به جنبه ی مالی محدود شود و می توان 

انگیزش های روحی را نیز شامل شود.
پاداش در نظر بگیرید

ذهن  در  را  سازمان  از  بهتری  تصویر  باال،  مزایای  اعطای 

کارمندان خواهد ساخت. نیروی انسانی یکی از منابع اصلی 
بازار محسوب می شود.  در  پایدار  رقابتی  مزیت  در کسب 
نگهداری افراد در سازمان و افزایش رضایت مندی آن ها یکی 

از استراتژی های مهم هر سازمان است.
در واقع پاداش به عنوان یکی از ابزارهای انگیزه دهنده برای 
افراد عمل می کند. اما نباید به عنوان تنها ابزار انگیزه دهنده 
در نظر گرفته شود. زمانی که شرکت شما به عنوان یک 
فراگیر شناخته شود،  دارای فرهنگ کارمند محور  شرکت 
پاداش می تواند به باعث ترغیب تیم شما شود و الزم نیست 
که حتما گرانقیمت و پرهزینه باشند. گزینه های مناسب برای 
پاداش می توانند بلیط سینما و دیگر مکان های تفریحی، 
کارت هدیه برای صرف شام، مرخصی با حقوق، و یا صرف 

ناهار به حساب شرکت باشد.
با کارمندان دیدار کنید

بهترین رویکرد، دیدار با برخی کارکنان فعلی سازمان و گفت 
وگو با آنها است. با آنها صحبت کنید و از آنها درباره مدیر 
سازمان سوال کنید: »نقاط مثبت او چیست؟ آیا در برخورد با 
او دچار چالش شده اید؟« اما حدود را رعایت کنید. آنها ممکن 
است به دالیل مختلفی مثل رازداری، تمام حقایق را برای شما 
فاش نکنند. وقتی شغلی به شما پیشنهاد می شود، درخواست 
کنید تا یک روز کاری )یا کمتر( را با همکاران آینده خود در 
محیط کار بگذرانید. گپ و گفت درباره کار اطالعات مفیدی را 

در اختیار شما می گذارد.

7182
16

451
6928

86
4983

714
43

5273
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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843256971

527391468

961487352

692873145

185649723

374512689

439728516

718965234

256134897

جدول سودوکو

 حمــل
  اثاثیـه 

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
 مسیر مشهد و  زاهدان 

 حمل یخچال ساید در اسرع وقت
حمل بار برای خارج شهر 

 20 میلیون بیمه

ل بار
حم

 100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

فروشگاه پخش لوازم یدکی خودرو
 با موقعیت عالی و کلیه امکانات

  به صورت نقد و اقساط به  فـروش 
می رسد.   09158254172

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

تجربه کنید.   09158668002

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

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

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

09155622318

به یک نیروی جوان )آقا( با ظاهری آراسته 
جهت کار در کافی شاپ نیازمندیم. شیفت 

عصر 09038015970

به یک نیروی با سابقه کار برای 
سالن داری در رستوران نیازمندیم.

31550 -09155616478

پراید مدل 83 شماره 52 ایران 673 ج32 
مفقود گردیده در صورت رویت با شماره 

09902684026 تماس و مژدگانی دریافت نمایید.

به چند نیروی »آقا« بازاریاب با تجربه 
برای کار در شرکت پخش در سال 97 

نیازمندیم.     09153617902

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

ض
د ت

رص
1 د

00

   )
ان

رز
)ا درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
 آدرس: خیابان شهید رجایی 

نبش رجایی 15
09155614880  

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

09304447248

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

ویژه فرهنگیان  در 
الستیک فروشی مقدم 

نبش کوچه پارک آزادی   
056-32223323

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

لوله کشی،برق کشی،تعمیرآبگرمکن و بخاری، 
نورپردازی، لوله بازکنی با فنر،

نصب سایبان در اسرع وقت و تضمینی

خدمات فنی و تاسیسـاتی دهشیبی

 شماره تماس: 09151633903

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

نقاشـی ساختمان
رنگ روغن - آکرولیک - پالستیک  

کناف و نظافت پایان کار
09152641848 

 جعفری

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

09011251205
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پیام سالمت-معده درد بعد از غذا خوردن می تواند از دالیل مختلفی 
مانند سوء هاضمه، گاز، زخم معده، گاستریت و .. ناشی شود. شایع ترین 
دالیل برای این نوع از درد و همچنین ایده هایی در مورد چگونگی از بین 
بردن معده درد بعد از غذا خوردن را ذکر کنیم.1-سوء هاضمه:سوء هاضمه 
معموال بعد از مصرف غذاهای خاص مثل غذاهای چرب ایجاد می شود.
سوء هاضمه با احساس سوزش در معده، نفخ، گاز، آروغ زدن و حس طعم 

اسیدی در دهان همراه است. با این حال، سوء هاضمه اغلب می تواند 
نشانه ای از یک مشکل اساسی باشد.برای از بین بردن سوء هاضمه سعی 
کنید مواد غذایی را آهسته تر بجوید و مایعات را بعد از غذا، نه در خالل آن 
مصرف کنید2-ورم معده:گاستریت هنگامی که الیه پوشاننده معده ملتهب 
شود رخ می دهد. این بیماری می تواند ناشی از وجود باکتری در معده، 
مصرف برخی داروها، استفاده بیش از حد از کافئین یا الکل و یا استرس 

باشد. هنگامی که بعد از خوردن غذا احساس درد در قسمت فوقانی شکم 
داشته باشید می تواند نشانه ای از التهاب معده باشد.3-زخم:زخم معده، 
درست بعد از خوردن یا نوشیدن، درد بیشتری دارد اما زخم دوازدهه حدود 
1 یا 2 ساعت بعد از خوردن غذا تولید درد می کند. برای زخم معده، شما 
می توانید آب سیب زمینی را بنوشید تا هم دیواره معده درمان شود و هم 

التهاب سیستم گوارش برطرف شود.

دالیل معده درد بعد از غذا خوردن

دیابتی ها زیره نخورند!
 

عوارض  از  بیشتر  بسیار  زیره  درمانی  خواص 
جانبی آن است و این عوارض جانبی در صورت 
مصرف بیش از اندازه ممکن است ظاهر گردد. 
2- آسیب به کبد)روغن موجود در دانه زیره به 
شدت ناپایدار است و مصرف بیش از اندازه زیره 
تواند سبب  زمانی طوالنی مدت می  دوره  در 

آسیب به کبد و کلیه ها شود. ( 6- کاهش قند 
خون)اگر شما در آینده عمل جراحی در پیش 
دارید حداقل دو هفته قبل از عمل، مصرف زیره 
را متوقف کنید تا در هنگام عمل جراحی دچار 
مشکل افت قند خون نشوید( 8- دیابتی ها زیره 
نخورند )به سرعت موجب کاهش قند خون می 
برای  به هیچ عنوان  قند خون  نوسان  و  شود 

سالمتی شان خوب نیست(. 

خاصیت های بی نظیر گیاه آلوئه ورا

1- درمان تب، آسم، مشکالت دهان و دندان 
و آرتروز 2- ژل موجود در برگ های این گیاه  
تورم  ضد  و  باکتریایی  ضد  خواص  علت  به 
گزش  محل  جراحت ها،  خراش ها،  درمان  در 
جوش،  آکنه،  پوستی،  اسکارهای  حشرات، 
التهاب و تورم، جای سوختگی و محل خارش 

بسیار موثر است و می تواند پوست را مرطوب 
ورا  آلوئه  کند. 3- عصاره  بازسازی سلولی  و 
درمان  روند  و  داده  کاهش  را  درد  راحتی  به 
و التیام آن را تسریع می بخشد. 4- این گیاه 
سبب تقویت سیستم ایمنی، تنظیم سطح قند 
خون، کاهش فشار خون و یبوست، پیشگیری 
از دیابت نوع دوم و عفونت، بیماری های قلبی 

عروقی و سرطان می شود.

ساده ترین شیوه های 
آب کردن چربی شکمی

 
1-صبحانه بخورید: خوردن تا  یک ساعت پس 
از بیدار شدن، میزان  انسولین خون را در سطح 
ثابت تری نگه داشته و همچنین سطح کلسترول 
بد را پایین نگه می دارد 2-آرام باشید: هرگاه 
کورتیزول  هورمون  شوید  می  استرس  دچار 

ترشح می شود که باعث ایجاد چاقی و چربی دور 
شکم می شود 3- از پله به جای آسانسور استفاده 
کنید: فعالیت بدنی محسوب می شود 4-غالت 
سبوس دار و کامل را بخورید: غالت قهوه ای 
به جای غالت سفید و تصفیه شده، چربی های 
عمقی در بدن را به آسانی می سوزاند ۵- زیاد 
آب بنوشید: باعث افزایش متابولیسم بدن شده و 
مواد سمی و غیرمفید را نیز از بدن خارج می کند.

فواید شگفت انگیز نمک دریایی

نت نوشت- بیشتر ما از نمک معمولی برای طعم 
دهی و به عنوان چاشنی غذا استفاده می کنیم 
فایده نمک دریایی برای سالمت:1- دسترسی 
به مواد معدنی کم نیاز: به دلیل خاک عاری از 
مواد مغذی، دستیابی به مواد معدنی کم  نیاز از 
طریق منابع غذایی مشکل  تر می  شود.2- کمک 

به جلوگیری از کم  آبی و متعادل کردن مایعات: 
درحالی  که مقدار زیاد سدیم سبب احتباس آب 
می  شود، مقدار بسیار کم آن نیز باعث از دست 
رفتن آب شده که می  تواند به کم  آبی منجر 
شود. این یکی دیگر از فواید نمک دریایی برای 
تندرستی است.3- کمک به سالمت گوارش: 
فواید دیگر نمک دریایی برای تندرستی کمک 

به سالمت گوارش است. 

از زغال تا پوست موز 
برای سفید کردن دندان

این نوع زغال، فرآوری  1- زغال چوب فعال: 
شده و قراردادن آن در دهان آسیبی به بدن نمی 
زند. دارای فواید سم زدایی است و قرار دادن آن 
های  جرم  که  شود  می  باعث  دندان  روی  بر 
روی دندان از بین برود. با خمیردندان مخلوط 

کنید و باآن مسواک بزنید2- پوست موز: روی 
دندان ها بکشید 3- سرکه سیب: غرغره کنید 
4- روغن نارگیل: غرغره کنید ۵- جوش شیرین: 
با خمیردندان مخلوط و مسواک بزنید. استفاده هر 
روز آن، موجب پوسیدگی مینای دندان می شود 
6- آب اکسیژنه: مقداری از این ماده را با آب 
مخلوط و روزمره آنرا غرغره کنید ولی در صورت 
ایجاد حساسیت مصرف آن را متوقف کنید.

یادداشت

مسابقات قهرمانی استان اواخر دهه 40 ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی نشسته ردیف اول از راست آقایان:کاظم طوفانی )بوکس( ملک زاده )بوکس(، کیانی نژاد )فوتبال( 
علی عباس نیا )فوتبال( ،علی نصیری )فوتبال(،بقایی )بسکتبال(، مرحوم اصغر فالح )کشتی(، حسین محمدی )کشتی(، مسعودکاشانی )بوکس( 

ردیف باال از راست آقایان: ناشناس، مهدی مهربان )بسکتبال(، حسین خورشیدزاده )بسکتبال(، عباسعلی جباری )فوتبال و بسکتبال( ، مرحوم رضا قضایی )بسکتبال(
 جمشید مهرور )بسکتبال(، سیدعلی عسکری )بسکتبال( ، دو نفر بعد ناشناس، ابراهیم عرب )کشتی(، مرحوم مهدی چوبدار )کشتی(      گردآورنده : اصغری

کاریکاتور جواد تکنو 

حجاب،
 محدودیت یا مصونیت! 
* محمدی

برای  اسالم  مبین  دین  موکد  دستورات  از  اسالمی  پوشش  و  حجاب 
حفظ حرمت و ارزش های واالی زن مسلمان است. حجاب همچون 
صدفی، مروارید وجودی زن را مصون نگه می دارد و از چشمان نااهالن 
باز هرزه گان چون گوهری محافظت دیدگان هوس  و  نامحرمان   و 

 می کند. در ارزش و اهمیت پوشش و حجاب همین بس... 
حجاب فقط خاص زنان نیست مردان هم باید پوشش های اسالمی را 
رعایت کنند. کسانی که با حجاب و عفاف وارد جامعه می شوند افرادی 
هستند که با صرف کمترین انرژی برای اثبات خود می توانند در اجتماع 
نقش داشته باشند. رعایت حجاب و عفاف در سالمت و پاکی اجتماع 
موثر است و موجب استحکام خانواده به عنوان پایه و اساس اجتماع می 
شود و در ساخته شدن فرزندان با تربیت صحیح و پاک نگه داشتن محیط 
اجتماع از عوامل تحریک آمیز موثر است. معلوم است وقتی کانون خانواده 
گرم و پرجاذبه باشد، این گرمی و استحکام در باال بردن روحیه عمومی 
مردم و جامعه اثر بسزایی خواهد داشت. وقتی کودکان چنین خانواده ای 
با تربیت صحیح و تعادل روحیه و افکار پرورش یافتند، در جامعه منشا 
سازندگی، ترقی و تعالی می شوند. بیشتر دختران و پسرانی که در سنین 
پایین به دام مفاسد گوناگون می افتند، کسانی هستند که از تربیت حقیقی 
و صحیح محروم بوده اند و این ظلم را هیچ کسی جزو والدین به آنها 
نکرده اند. از طرفی با رعایت حجاب، ریشه بسیاری از تفاخرها، تکاثرها، 
اسراف ها، تحریک های بی موقع در اجتماع خشکیده خواهد شد. چرا که 
زنان به جای صرف عمر خود در این گونه ضد ارزش ها، آن را در جهت 
هدف نهایی زندگی انسانی و سعادت راستین صرف می کنند و گناه به 
فساد کشاندن سایر افراد جامعه و اتالف عمر آنان و ایجاد زمینه برای 
انواع فساد در اجتماع رخ نمی دهد. بنابراین اولین تاثیر حفظ و رعایت 
حجاب در جامعه، سالمت روحی و روانی و رشد و شکوفایی استعدادهای 
نهفته در جامعه است. حجاب، آزادی اندیشه را محدود نمی کند و شاید، به 
عبارتی آن را رشد می دهد و عاملی می شود برای تبادل آزادتر اندیشه ها 
 و رشد استعدادها. حجاب، آزادی فعالیت اجتماعی را نیز محدود نمی کند. 
چه بسیار بانوان محجبه و عفیفی که در رده های باال و مسئولیت های 
مهم اجتماعی و مدارج عالی تحصیلی - حتی در محیط های مردانه - 
حجابشان را حفظ می کنند و به فعالیت های خویش نیز مشغولند. البته 
تمیز و مرتب بودن از خصلت های زنان است که خدا در وجود آنان قرار 
داده لیکن باید در کوچه و خیابان و به ویژه در منظر مردان نامحرم 
طوری رفت و آمد کنند که همراه با متانت و عفت بوده و باعث گناه و 
معصیت الهی نشوند. حجاب ارزش وجودی مان را حفظ می کند و چه 

از این باالتر و مهمتر.

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

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

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

تحولی عظیم در صنعت قالیشویی با دستگاه های روز دنیا
۱۰۰ درصد اسالمی و بدون چروک

32371354 - 5
کیفیت را با ما  تجربه کنید

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

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

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

 تارگت در خراسان جنوبی

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

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی

فروش فوق العاده نوروز شروع شد     
با شرایط عالی به همراه تخفیف عالی 

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
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
09155622291

32211684
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پیشنهاد استفاده از فاینانس برای ساخت راه آهن

صدا و سیما- مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبي گفت: درصورت موافقت شورای اقتصاد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی مبني بر استفاده از تسهیالت مالی خارجی ساخت راه آهن 
زاهدان-بیرجند-مشهد تسریع می شود.  حجت االسالم عبادی نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسالمی پیش از این گفته بود برای استفاده از فاینانس 

در ساخت راه آهن خراسان جنوبي با پیگیري که انجام دادیم مجلس به دولت اجازه داد سهم خود را در فاینانس از محل صندوق ذخیره ارزي برداشت کند.

 خراسان جنوبی آماده میزبانی
 از گردشگران نوروزی 

 صدا و سیما- استاندار خراسان جنوبی در حاشیه بازدید 
از غرفه های کمیته های ده گانه ستاد خدمات اجرایی 
سفر در ورودی شهر بیرجند با اعالم آمادگی خراسان 
گفت:  نوروزی  گردشگران  از  میزبانی  برای  جنوبی 
مدتی است بین استانها برای جذب گردشگران داخلی 
رقابت شکل گرفته و اطالع رسانی به موقع و موثر 
درباره ظرفیت های گردشگری، اسکان مناسب، رفاه، 
سوغات خوب از عواملی است که گردشگران را به سفر 
و اقامت در شهرهای مختلف استان تشویق می کند. 
وی همچنین با یادآوری این نکته که هدف اصلی 
گردشگران از سفر، شادی و نشاط است بر ضرورت 
آوری  نشاط  برنامه های  اجرای  برای  ریزی  برنامه 
که موجب تشویق گردشگران به سفر و اقامت در 
شهرهای مختلف خراسان جنوبی شود، تاکید کرد.

*  مجموعه کتاب وصیت نامه های شهدای خراسان 
جنوبی با حضور پدر شهیدین خاتمی رونمایی شد و 
قرار است به ازای هر 100 شهید یک کتاب چاپ 
شود که کتابی که دیروز رونمایی شد وصیت نامه 
شهدایی است که اسم آنها با الف و ب آغاز می شود. 
از۲0خانواده  شهدا   بزرگداشت  روز  مناسبت  *به 
در  آمد.  عمل  به  تجلیل  استان  در  ارتش   شهید 
این مراسم نمایندگان ارشد نظامی اجا دراستان  ، 
نماینده بنیادشهید و امور ایثارگران و معاون حفظ اثار 

ونشرارزش های دفاع مقدس حضور داشتند.
* مدیر صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان گفت: 
در سال زراعی جاری بیمه 30 هزار هکتار از اراضی 
و باغات خراسان جنوبی 31 هزار و 171 بیمه نامه در 
بخش باغ و زراعت در صندوق بیمه استان منعقد شد.
بارگاه  عطرافشانی  و  غبارروبی  معنوی  آیین   *
روستای  خاتون  نجمه  بی بی  امامزادگان  مطهر 
بخش  هوگند  روستای  اصغـر  محمدبن  و  مجد 
اداره  رئیس  حضور  با  بشرویه  شهرستان  ارسک 
و  امنا  هیئت  و  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف 
 ، از مسئوالن  مردم همیشه در صحنه و جمعی 

زائرین و مجاوران  برگزار شد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

گردشگری، آب و ترانزیت، 
چشم اندازهای منطقه 9 
کشور است

قوسی - در دومین نشست آمایش استان های 
و  آب  گردشگری،  موضوع  بر  کشور   9 منطقه 
ترانزیت به عنوان چشم انداز های منطقه تاکید 
شد. در این نشست، رییس سازمان مدیریت و 
قرار  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  ریزی  برنامه 
منطقه  برای  مشترک  انداز  به یک چشم  است 
دست یابیم و بتوانیم نیروها و منافع را هم سو 
کنیم تا به هم افزایی در توان هر استان منتج 
آمایش استان خراسان  افزود: طرح  آرین  شود. 
جنوبی با تمام توان در آبان سال جاری مصوب 
شد. فرستاده  مرکز  به  نهایی  تصویب  برای  و 
برنامه و بودجه کشور  نماینده سازمان  سامعی، 
نیز  گفت: در فرایند تدوین این سند ملی باید 
آینده  سال  خرداد  تا  و  باشند  فعال  ها  استان 
رسد.  می  اتمام  به  کارشان  ها  استان  غالب 
وری  بهره  و  آمایش  ریزی،  برنامه  گروه  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی 
 نیز گفت: در سند آمایش سرزمینی چشم انداز های
و  جنوبی  رضوی،  خراسان  های  استان  مهم 
ترانزیت  و  آب  گردشگری،  ترتیب  به  شمالی 
گیرد. قرار  مسئوالن  توجه  مورد  باید  که  است 

سقوط داربست بر روی خودرو 

روز گذشته در حاشیه خیابان مدرس  داربست بر 
روی خودرو ی پارک شده ای سقوط کرد و باعث 

آسیب به این دستگاه خودرو شد .

 

تخریب محور روستایی النو 
بر اثر سیالب

بارش شدید باران در النو موجب وقوع سیالب و 
تخریب بخشی از محورهای مواصالتی روستاهای 
مرزی این شد.این رود که در مسیرتخریب محور 
روستایی النو بر اثر سیالب خودش در دو قسمت، 
طی  را  مرزی  روستاهای  مواصالتی  محورهای 
سایر  به  النو  محور  ساعت  یک  حدود  کند  می 

روستاهای مرزی بسته بود.
تازه های ورزشی استان

 اعزام ملي پوش خراسان جنوبي به 
مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان

نجمه خدمتی ملی پوش تیراندازی خراسان جنوبی 
دانشجویان  قهرمانی  مسابقات  در  رقابت   برای 
شد. مالزی  عازم  ایران  ملی  تیم  همراه  به  جهان 
کرد. خواهد  رقابت  بادی  تفنگ  رشته  در  وی   
دانشجویان  تیراندازی  رقابتهای  دوره  هفتمین 
در  پسران  و  دختران  بخش  دو  در  جهان 
 ۲7 تا   ۲3 از  بادی  تپانچه  و  تفنگ  رشته  دو 
شود. می  برگزار  کواالالمپور  شهر  در  اسفند 

گار
برن

د خ
رون

شه
س :

عک

می
مقا

س : 
عک

نماینده ولی فقیه در استان انتقاد کرد: 

کوتاهی برخی مسئوالن نسبت
به خانواده شهدا، پرچم 

عدالت خواهی بر زمین نماند

به  اشاره  با  در خراسان جنوبی  فقیه  ولی  نماینده   
های  خانواده  به  نسبت  مسئولین  برخی  کوتاهی 
شهدا و ایثارگران گفت: ننگ بر مسئولی که نسبت 

بی  افراد  این  کند؛  کوتاهی  های شهدا  خانواده  به 
سعادت هستند و امیدواریم از خواب غفلت بیدار شوند. 
آیت ا...سیدعلیرضا عبادی   در دیدار با خانواده شهدا 
و ایثارگران به مناسبت روز بزرگداشت شهدا اظهار 
متعال مالک حقیقی جهان هستی  داشت: خداوند 
است.وی با بیان اینکه عمر انسان را نمی توان قیمت 
کرد، افزود: اگر از فردی بپرسیم که آیا عمر خود را 
معامله می کند مطمئنا تعجب خواهد کرد؛ اگر عمر 
انسان همراه با ظلم و گناه بوده باشد باید انسان به 
تمام این گناه ها و ظلم ها پاسخ بدهد. نماینده ولی 
فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خداوند متعال 
خریدار جان و مال انسان است، ادامه داد: معامله با 
خداوند متعال بسیار سودآور است و کسانی که به موقع 
با خداوند متعال معامله کردند سود بسیاری برده اند.
آیت ا... عبادی با توجه به اینکه شهدا با خداوند متعال 
به موقع معامله کرده اند، گفت: شهدای گرانقدر برای 
کشور و خانواده خود افتخار آفریدند و به ما هیچ نیازی 
ندارند بلکه ما نیازمند کمک شهدا و توجه آنان هستیم. 
مدیرکل بنیاد شهید خراسان جنوبی نیز با تأکید بر 
اینکه مسئوالن باید با بنیاد شهید همکاری صمیمانه 
داشته باشند، گفت: انتظار داریم مسئوالن برای حل 

مشکالت روزمره این عزیزان کمک کنند.

واحدهایتولیدیتعطیلشدهدرمرکزاستانفعالمیشوند
اینکه  بیان  بیرجند ضمن  فرماندار شهرستان 
با کمک ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی، 
استان پیگیری شود گفت:  ترمینال صادراتی 
آینده پیگیری برای  از برنامه های سال  یکی 
تعطیل  تولیدی  واحدهای  ساختن   فعال 
و  اشتغال  کمیته  در  ناصری  است.علی  شده 
کرد:   اظهار  بیرجند  شهرستان  سرمایه گذاری 
شده اند  تعطیل  که  واحدهایی  کردن  فعال 
بوده و  آنها در دستور کار  راه اندازی مجدد  و 
تاکنون از 50 واحد راکد در بخش کشاورزی و 
صنعت 10 واحد به چرخه تولید برگشته است.

واحد  یک  گفت:  بیرجند  شهرستان  فرماندار 
دیگر نیز در حال برگشت به چرخه تولید است 
و اهداف اصلی ما در سال جدید بررسی بهتر 

و سریع تر و فعال کردن واحدهای تولیدی و 
تجاری است که دچار مشکل شده اند.

آن  برای  باید  که  اقداماتی  از  افزود:  ناصری 
برنامه داشته باشیم پشتیبانی در حوزه خدمات 
گردشگری است و شهرستان بیرجند باید درگاه 
بزرگی برای شرق کشور در تولید صنایع دستی 
گردشگری باشد و همه آنهایی که با صنایع 
ارتباط  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  دستی، 
اشتغال  زیرساخت  توسعه  برای  باید  دارند 

گردشگری تالش و برنامه ریزی کنند.
فرماندار بیرجند گفت: با کمک ظرفیت منطقه 
استان  صادراتی  ترمینال  اقتصادی،  ویژه 
آینده  برای سال  ما  پیگیری شود که مدنظر 
برای  فکری  اتاق  تشکیل  موضوع  و  است 

توسعه بیرجند و توسعه اشتغال از برنامه های 
سال آینده است و باید همه مدیران اعم از 
بانکی و غیره به ما کمک کنند تا با اولویت 
آنها  از  و  کرده  جذب  را  گذاران  سرمایه 

حمایت کنیم. 
ناصری افزود: باید تالش شود امکان توسعه 
بیرجند بیشتر فراهم شود و یکی از بسترهای 
مغفول مانده حوزه IT است که باید با نوآوری 
بستر فناوری اطالعات فراهم شود و از همه 
شود.وی  تجاری  و  عینی  استفاده  پتانسیل ها 
گفت: فارغ التحصیالن جوان دانشگاهی با به 
کارگیری ایده های نو با پارک های علم فناوری 
ارتباط داشته تا اشتغال مولد و کم هزینه رقم 
بخورد.فرماندار بیرجند افزود: از آن جایی که 

ثبت  استراتژیک خراسان جنوبی  محصوالت 
اجرایی شدن  برای  دستورالعمل  جهانی شده 
داده ها با بهره گیری از ظرفیت ها برنامه  ریزی 
شود و تا جایی که امکان دارد دستگاه ها در 
راستای تولید و اشتغال تالش کنند چراکه هنوز 

تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

تحقق ۱۰۹ درصدی
 تعهد اشتغال در بیرجند

 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیرجند 
گفت: تعهد اشتغال در شهرستان بیرجند 109 
درصد تحقق یافته است. محمد مهدی راستگو 
اظهار کرد: در سال جاری سهمیه ایجاد اشتغال 
در بیرجند دو هزار و ۴75 نفر بوده که بین ۲0 

دستگاه تقسیم شده است.
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس 
آمار  اساس  بر  کرد:  بیان  بیرجند  شهرستان 
تاکنون برای دو هزار و ۶97 نفر در شهرستان 
بیرجند اشتغال زایی شده که نشان دهنده تحقق 

109 درصدی تعهد اشتغال در بیرجند است.
راستگو ادامه داد: همچنین از ابتدای امسال 3۲۴ 
فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده است که 
۲59 مجوز مربوط به طرح های مستقل و تعداد  
75 مجوز نیز مربوط به طرح های پشتیبان بوده 
است. رئیس فنی وحرفه ای شهرستان بیرجند 
نیز در این کارگروه گفت: در راستای مهارت 
که  داشتیم  تعهد  نفر  در محیط ۲30  آموزی 

100 درصد آن محقق شده است.

اختصاص۶ دستگاه
 مینی  بوس ایسوزو به

 مناطق کم برخوردار  

 ۶ جاری  سال  پایان  تا  گفت:  بیرجند  شهردار 
دستگاه مینی بوس” ایسوزو “در راستای کمک 
تحویل  بیرجند  شهر  برخوردار  کم  مناطق  به 
دیدار  در  جاوید  محمدعلی  می شود.  شهرداری 
شهری  اتوبوسرانی های  اتحادیه  مدیرعامل  با 
و  نوسازی  به  توجه  ضرورت  بر  کشور  کل 
شهری  درون  نقل  و  حمل  ناوگان  بهسازی 
نیاز  و  منطقه  محرومیت  به  توجه  با  بیرجند 
مردم به توسعه ناوگان تاکید کرد. جاوید گفت: 
نیز  اتوبوسرانی شهر  ناوگان  توسعه  راستای  در 
ایران  با شرکت  به قرارداد منعقد شده  با توجه 
خودرو دیزل مقرر شد اتحادیه اتوبوسرانی های 
ناظر  عنوان  به  جدی  طور  به  کشور  شهری 
سریع تر  هرچه  تحویل  زمینه  در  قرارداد 

اتوبوس ها پیگیری الزم به عمل آورند.

بیش از ۱۴۵ میلیارد تومان تسهیالت به 
واحدهای تولیدی پرداخت شد

تسنیم- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
طرح  موفق  اجرای  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
رونق تولید در سال 9۶ گفت: امسال ۲۸7 واحد 
کردند  نام  ثبت  یاب  بهین  سامانه  در  تولیدی 
که پس از بررسی در مجموع به 73 واحد مبلغ 
تسهیالت  تومان  میلیون  و900  میلیارد   1۴5
داشت:  اظهار  شد.داوود شهرکی  پرداخت  رونق 
سامانه  در  تولیدی  واحد   ۲۸7 امسال  ابتدای  از 
بررسی  از  پس  که  کردند  نام  ثبت  یاب  بهین 
اولیه ۲1۴ درخواست مورد تایید قرار گرفته و به 

بانک های عامل معرفی شدند.

پروژههاینیمهتمامورزشینیازمند70میلیاردتوماناعتباراست
کاری - محمداسماعیل افضل پور؛ مدیرکل 
خبری  نشست  در  استان   جوانان   و  ورزش 
با اصحاب رسانه با بیان اینکه  امسال حوزه 
داشته  توجهی   قابل  پیشرفت  استان  ورزش 
جاری  300  سال  در  جنوبی  خراسان  افزود: 
درصد اعزام به مسابقات جهانی، ۲00 درصد 
بین  مسابقات  درصد   11 آسیایی،  مسابقات 
المللی و ۲۸ درصد اعزام به مسابقات کشوری 
رشد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
حوزه  در  اعتبار  شد:  یادآور  وی  داشته ایم. 
 100 ها  سمن  حوزه  در  درصد،   13 جوانان 
درصد و در حمایت از سازمان های مردم نهاد 

100 درصد بوده است.

۱23 درصد میزبانی مسابقات 
کشوری در سال جاری 

زنی  کلنگ  اینکه  به  اشاره  با  پور  افضل 

خانه جوان طبس با جذب اعتبار 30 میلیارد 
تعداد  داد:  همچنین  ادامه  انجام شده  ریال  
درصد   10  ، درصد   ۶ استان  های  مربی 
درصد   1۲3 یافته،  سازمان  ورزشکاران  تعداد 
و  ای  منطقه  کشوری،  مسابقات  میزبانی 
پیشرفت  امسال  طی  ملی  تیم  اردوهای 
جشنواره  کرد:   تصریح  وی   است.  داشته 
زوج های  برای  کارگاه  یکصد  امید،  و   نشاط 
جوان، افزایش 100 درصدی نشست با جوانان، 
اجرای 3۲0 برنامه  در دهه فجر از دیگر برنامه 
های ورزش و جوانان بوده است .  مدیر کل 
ورزش جوانان ضمن اشاره به  فعالیت ۸ سمن 
جدید از ابتدای سال جاری خاطر نشان کرد: 
طرح کاهش آسیب های اجتماعی و برگزاری 
جلسات ستاد ساماندهی جوانان از دیگر برنامه 
های  انجام شده در حوزه جوانان است.مدیرکل 
کرد:  تاکید  جنوبی  خراسان  جوانان  و  ورزش 
در  از سال ۸5  تمام  نیمه  پروژه  از ۸0  بیش 

ها  پروژه  این  تکمیل  که  دارد  وجود  استان 
نیازمند 70 میلیارد تومان اعتبار است.

آینده  فروردین سال  پایان  تا  داد:  ادامه   وی 
70 خانه ورزش روستایی با حمایت ورزش و 

جوانان تجهیز می شود .

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی بیان 
کرد: در حوزه جذب خیران ورزش یار در سال 

پروژه ورزش ساز داریم و خیران  جاری 30 
ساخت  به  زیادی  تمایل  استان  یار  ورزش 
اماکن ورزشی به ویژه گودهای باستانی دارند. 

هندبال از رشته های دارای 
ظرفیت باال در استان است

افضل پور با اشاره به اینکه در برخی رشته 
امکان حضور در لیگ را داریم افزود: هندبال 
از رشته های دارای ظرفیت باال  است که 
در استان در صورت پشتوانه مالی می تواند 

در لیگ برتر حضور داشته باشد. 
مدیرکل ورزش و جوانان  با اشاره به اینکه  
برای حضور در لیگ برتر باید باشگاه ها را 
تاکید  شود  انجام  سازی  پشتوانه  و  تقویت 
کرد: هیئت های ورزشی با توجه به افزایش 
داشته  بیشتری  فعالیت  است  اعتبارات الزم 
 15 استادیوم  به  اشاره  ضمن  باشند.وی 
این ورزشگاه   تاکید کرد:  هزار نفری  غدیر 
سالیانه حدود 300 میلیون تومان اعتبار نیاز 
دارد که نبود اعتبارات استانی و ملی در این 
خصوص باعث نگرانی در حفاظت و تخریب 

این مجموعه است.

نامه استاندار به مقام معظم رهبری برای تامین آب شرق کشور
حسینی- بعد از ظهر دیروز شورای اداری آخر 
سال 9۶ استان با حضور استاندار و مدیران استانی 
االسالم  جلسه حجت  ابتدای  در  شد.   برگزار 
عزیزی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به 
مناسبت بزرگداشت روز شهدا، بیان کرد: اگرچه 
ایثار  فرهنگ  ترویج  بنیاد  این  در  ما  تکلیف 
است اما مشکالتی برای خدمت دهی با جامعه 
تحت پوشش خود داریم که از همه مسئوالن 
استان تقاضا دارم تا جایی که امکان دارد، برای 
خدمت رسانی به این جامعه، خانواده شهدا و 
جانبازان کمک کنید. اسماعیلی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری هم با تاکید بر 
تری  مناسب  بستر  استان  مسئوالن  که   این 
را برای گردشگران و مسافران نوروزی فراهم 
مانند  موضوعاتی  کرد:  خاطرنشان  کنند، 
کشیک ادارات، توجه به فضا و نمای شهری 
و دقت در ارائه خدمات از سایر مواردی است 
که در ترغیب و تکریم مسافران موثر است. 
شهرها  مردم  خود  مشکالت  به  اهتمام  وی 
و روستاهای مختلف استان را فراتر از توجه 
به مسافران دانست و افزود: از حوزه راهنمایی 
درخواست  انتظامی هم  نیروی  و  رانندگی  و 
شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  تا  داریم 
احساس امنیت را به خصوص در جاده های 

مواصالتی فرآهم کنند.

رعایت نشدن نکات ایمنی
 در 3۰ درصد پروژه ها

علوی مقدم معاون عمرانی استاندار نیز در این 
از مواردی  اعتبار  اینکه کمبود  بیان  با  جلسه 
نرم می کنیم  پنجه  با آن دست و  است که 
باید برای سال آینده مدیریت شود، اضافه  و 
کرد: از 3 هزار و ۸1 پروژه عمرانی در استان، 
وی  گرفتند.  قرار  بازدید  مورد  پروژه   1۲۸
این پروژه ها  اینکه در 30 درصد  از  انتقاد   با 
داد:  ادامه  بود  نشده  رعایت  ایمنی  نکات 
در  رود  می  انتظار  و  باالست  بسیار  رقم  این 
گفته  به  کند.  پیدا  کاهش  بعدی  بازدیدهای 
الزامات  رعایت  ها   پروژه  درصد  در 1۶  وی 
 بتن و جوش انجام نشده بود، ۲9درصد آن ها
از  درصد   3 و  نداشتند  آزمایشگاهی  شیت   
مصالح بومی استفاده نکرده بودند که با توجه 
به ظرفیت خوب استان در این زمینه انتظار می 

رود این درصد به صفر برسد.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به این که ۶۸ 

درصد این پروژه ها به پیشرفت فیزیکی باالی 
50 درصد رسیده اند، یادآور شد: ۸3 پروژه در 
روستاهای استان است که نشان از نگاه ویژه 

دولت به توسعه روستاها دارد.

فرماندار درمیان برترین شد
در  اجرایی  دستگاه   3 ضعف  از  مقدم  علوی 
این زمینه خبر داد و البته بدون ذکر نام این 
و  نوسازی  سازمان  کرد:  اضافه  ها  دستگاه 
تجهیز مدارس، شرکت برق، آب و فاضالب 

شهری و منابع طبیعی دستگاه هایی هستند که 
بهترین عملکرد را از خود نشان دادند. از بین 
فرمانداران هم ، فرماندار درمیان با 93 امتیاز 
است. وی حفظ  آورده  به دست  را  برتر  رتبه 
آراستگی سیما و منظر شهر ها را برای ایجاد 
 نشاط برای مسافران، ساماندهی بازارچه های
ایجاد  استان،  های  توانمندی  نشاندهنده 
استراحتگاه در مبادی ورودی برای رانندگان، 
رفع نواقص احتمالی در جایگاه های سوخت 
و فعال کردن اورژانس های بیمارستان ها را 
از نکات الزامی برای ایام نوروز عنوان و ابراز 
امیدواری کرد: با تالش و جدیت دستگاه های 
اجرایی و خدماتی، خاطره خوبی برای مسافران 

و گردشگران ایجاد شود.

کشتارگاه ها حق تعطیلی 
در ایام نوروز را ندارند

استاندار  اقتصادی  معاونت  حسینی سرپرست 
هم به نقش حکومت در تنظیم بازار به هنگام 
افزایش تقاضا و کم شدن عرضه، اشاره کرد و 
گفت: در همین راستا از ۶50 تن برنج سهم 
استان ؛ 550 تن توزیع شده است، همچنین 
از ۴0 تن گوشت قرمز منجمد نیز ۲3 تن و از 

۶۶0 تن مرغ منجمد ، 50 درصد توزیع شده 
است.وی با اشاره به توزیع 15 تن تخم مرغ 
به قیمت ۶ هزار و ۶00 تومان ، عنوان کرد: به 
استناد کارگروه ملی هیچ کدام از کشتارگاه ها 

در ایام نوروز حق تعطیلی ندارند.

تاکید استاندار برای برخورد مطلوب با 
مسافران و گردشگران

به  استاندار  الشریعه  مروج  جلسه  ادامه  در 
ساماندهی  محوریت  با  ای  جلسه  برگزاری 

شورای توسعه امنیت شرق و غرب کشور اشاره 
کرد و افزود: خراسان جنوبی می تواند از این 
فرصت حداکثر استفاده را ببرد.وی همچنین 
ضمن تشکر از نمایندگان مجلس به خصوص 
نمایندگان مردم استان، عنوان کرد: پس از ۴0 
سال مصوبه ای ابالغ شده که طی آن استاندار 
مسئول کارگروهی است که می تواند چنان چه 
واحد سرمایه گذاری متقاضی اخذ تسهیالت 
بانکی باشد و به هر دلیلی در بانک با مشکل 
برخورد کند، طرح را به بانک مرکزی بفرستند 

و با تاییدیه استاندار تسهیالت پرداخت شود.
با  مسئوالن  رفتار  نحوه  به  ادامه  در  استاندار 
گردشگران ، افرادی که به مقصد این استان 
سفر می کنند یا صرفا قصد عبور دارند، تاکید 
کرد و ادامه داد: این رفتارها در میزان ایستایی 
آن ها و نوع خاطره ای که در ذهنشان باقی 

می ماند تاثیر دارد.

برنامه ریزی برای نوروز ۹8
 از ابتدای سال ۹7

برنامه  اکنون  که  این  بیان  با  الشریعه  مروج 
جذب گردشگر در تمام کشور مطرح شده و 
اضافه  است،  کرده  ایجاد  را  رقابتی  فضایی 

برای  حداقل  که  خدماتی  صرف  دیگر  کرد: 
گردشگران است ، کافی نمی باشد و باید کار 

ابتکاری و نوآوری کرد.
وی با اعتقاد بر این که گردشگر یعنی ایجاد 
اشتغال و تولید ثروت، خاطرنشان کرد: باید با هر 
برنامه ای مانند موسیقی سنتی یا صنایع دستی 
ابراز  وی  کرد.  تالش  گردشگر  جذب  برای 
امیدواری کرد: برای سال 9۸ ، از مهر 97 و یا 
 حتی از ابتدای سال آتی برای اجرای برنامه های 

مبتکرانه دست به کار شویم.
استاندار در ادامه به مدیران تاکید کرد با توجه به 
شرایط خاص فروردین 97، حتما در نبود خود، 
جایگزینی را با اطالعات کامل معرفی کنید.
بیان این که نوع رفتارهای  با  الشریعه  مروج 
داخلی مسئوالن با مردم باید مورد توجه قرار 
گیرد، ادامه داد: وظیفه اصلی خدمت به مردم 
شکیبا، صبور، متدین و وفادار به نظام خراسان 
 جنوبی است و باید بدون هر نوع نگاه سیاسی ،
 اقتصادی و اجتماعی در جذب مردم و خدمت 

صادقانه تالش کرد.

نامه استاندار به مقام معظم رهبری 
برای تامین آب شرق کشور

وی مسئله آب استان را مهم ترین موضوع 
ها  حوزه  تمامی  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
و  معدن  و  صنعت  اشتغال،  شرب،  قبیل  از 
کشاورزی باید به فکر صرفه جویی از طریق 
متدهای نوین و بدون کاهش تولید ثروت و 
محصول باشند.استاندار از نامه ای که برای 
مقام معظم رهبری با مضمون توجه به تامین 
و  گفت  سخن  بود  نوشته  کشور  شرق  آب 
در مجموع 10  استان شرق کشور  افزود: 3 
با  دارد  شاغل  و  ساکن  جمعیت  نفر  میلیون 
بر  آب  ها  آن  بیشتر  که  صنعتی  واحد   750
هستند و یا حداقل نیاز به آب را دارند. این 3 
استان بیش از ۸ میلیون راس دام و تولید 11 

میلیون تن محصل دارد. 
ما  اگر  که  این  به  اشاره  با  الشریعه  مروج 
برای تامین آب از استان های دیگر برنامه 
تر  آینده سخت  در  قطعا  باشیم  نداشته  ای 
می  قدس  آستان  کرد:  عنوان  شد،  خواهد 
مسئله  این  در  ای  توسعه  صورت  به  تواند 
 750 حدود  استان   3 برای  کند،  پیدا  ورود 
میلیارد  هزار   15 با  آب  مکعب  متر  هزار 

تومان اعتبار نیاز است.

مطمئن باشید این گونه مرکز استان 
پیشرفت نخواهد کرد

ترانزیت  افزایش ظرفیت محور  ادامه  وی در 
شرق کشور را با اهمیت دانست و افزود:  در 
برای جذب سرمایه  خودمان  باید  استان  این 
گذار  داخلی و خارجی آستین باال بزنیم و هدف 
گذاری و اولویت ویژه سال 97 هم این موضوع 
باشد. استاندار خطاب به مدیران استانی بیان 
کرد: تصور نکنید فضای کاری همین است که 
مسالمت آمیز زمان بگذرانید و منتظر هر آن 
چه که از تهران برسد یا نرسد باشید، این حق 
پاسخگویی به این مردم نیست و نیاز به تالش 

شبانه روزی شما دارد.
دیگر  بخش  در  الشریعه  مروج 
ها  نقص   ، ضعف  نقاط  به   سخنانش 
استان  مرکز  اطراف  فراوان  های  گرفتاری  و 
اشاره کرد و ادامه داد: مطمئن باشید این گونه 
مرکز استان پیشرفت نخواهد کرد.وی مطالبه 
گری بخش اشتغال را برای سال آینده با وجود 
منابعی که تخصیص پیدا کرده بسیار با اهمیت 
دانست و بیان کرد: در سال 97، پیشنهادات و 
نظرات علماء، اساتید، نخبگان و فرهیختگان، 
سمن ها و تشکل های اقتصادی و سیاسی، 
درباره مسئلی که برای پیشرفت استان الزم 

است با نظم بیشتری پیگیری خواهد شد.

اگر رتبه بندی مشکوک باشد، کوتاه 
نخواهیم آمد

استاندار در پایان نقدپذیری و تحمل نقد را 
به مدیران استانی توصیه کرد و گفت: درباره 
این که خراسان جنوبی پایین ترین رتبه را 
اگر  کرده،  کسب  مردم  به  گویی  پاسخ  در 
رتبه بندی انجام شده درست باشد که باید 
اگر  این صورت  غیر  در  پذیرفت  را  نواقص 
کوتاه  یقینا  باشد  ضابطه  بدون  و  مشکوک 
نخواهیم آمد و از بهترین اساتید و متفکران 
طور  به  ها  شاخص  بررسی  برای  استان 

ضابطه مند استفاده خواهیم کرد.
مدیران الشریعه  مروج  مهدی   محمد 
اداره  خصوص  به  اقتصادی  های  دستگاه 
را موطف  ، معدن و تجارت  کار و صنعت 
های  محیط  در  ایمنی  شرایط  ارتقاء  به 
برتر  های  دستگاه  از  پایان  کرد.در  کاری 

در سال 95 تقدیر شد.
بهره برداری از
 ۱۵ کیلومتر باند دوم
 محور دیهوک - راور

15 کیلومتر از قطعه دوم باند دوم جاده دیهوک - 
راور   در خراسان جنوبي به بهره برداري رسید.

برای    گفت:  دیهوک  شهرسازی  و  راه  رییس   
محور  دوم  باند  از  کیلومتر   15 از  برداری  بهره 
 . شد  هزینه  تومان  میلیارد   17 راور   - دیهوک 
محور  این  از  درصد   50 تاکنون  افزود:  مهربان 
دو بانده شده و 51 کیلومتر نیز در حال اجراست 
و عملیات اجرایی 51 کیلومتر دیگر نیز در آینده 

نزدیک به مناقصه گذاشته می شود.

تولید 70۴ تن شیر 
در طرح اصالح نژاد دام

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان 
پرورش  واحدهای  در  امسال  تن شیر  گفت: 70۴ 
از  تعدادی  افزود:  شد.مدرسی  تولید  سانن  بز 
هستند  سانن  بز  پرورش  حال  در  استان  دامداران 
که  تاکنون ۲ هزار بز سانن پرورش یافته و 153 
است. شده  تحویل  متقاضیان  به  سانن  بز  رأس 

عکس:اکبری
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 امام رضا علیه السالم فرمودند :
كِر لَُه ولِلوالَدیِن، فََمن لَم یَشُكر والَِدیِه لَم یَشُكِر ا... إنَّ ا... عز و جل ... أَمَر بِالشُّ

بی تردید، خداوند عز و جل . . . انسان را به سپاسگزاری از خدا و پدر و مادر، فرمان داده است.
 پس کسی که سپاسگزاِر )قدرشناِس( پدر و مادرش نباشد، از خدا سپاسگزاری نكرده است .

)عیون أخبار الرضا علیه السالم : ج 1 ، ص 258 ، ح 13(

نوبخت: راه گفت وگوی آیت ا...جنتی 
با دولت بسته نیست، انتقادی دارند 

 مصداقی بگویند 

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیت ا...
جنتی گفته است در برخی از وزارت خانه ها افراد به 
فکر خود هستند و برخی از آن ها انقالبی نیستند و 
یا فاصله حداکثری با انقالب دارند، گفت: قطعا الزم 
است بیان کنند که کدام وزرات خانه را نام می برند. 
وی تاکید کرد: همه از پشینه وزرا اطالع دارند این 
افراد در دوران جنگ و خون کنار مردم بودند، سوابق 
که  این  بیان  با  دولت  دارند.سخنگوی  قابل اتکایی 
وزرا معاونان خود را با دقت الزم انتخاب می کنند، 
بدنه  بحث  در  دارند  را  دقت الزم  وزرا  کرد:  اظهار 
هم نمی شود دست زد، بهتر است کلی گویی نکنیم 
و مصداقی سخن بگوییم.وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که آیا راه گفت وگوی آیت ا... جنتی با دولت 
بسته است؟پاسخ داد:خیر این راه بسته نیست، اگر 
ایشان نظراتی دارند به ما بگویند گوش خواهیم کرد.

بهزاد نبوي: اصالح طلبي در ذات خود 
نوعي سازشکاري دارد،مردم نباید 

حوصله شان سر برود

بهزاد نبوی گفت: اصالح طلبي در ذات خود نوعي 
سازشکاري دارد. دلیل اینکه اصالح طلبان رادیکال 
که  است  این  نیستند،  انقالبي  و  برانداز  و  نبوده اند 
هر  با  و  روش  هر  به  را  موجود  وضع  نمي  خواهند 
ابزاري تغییر دهند؛ بلکه به دنبال آن هستند که آن را با 
روش هاي قانوني و مسالمت آمیز و با حفظ چارچوب ها 
به وضع مطلوب تبدیل کنند. با توجه به ضرورت حفظ 
چارچوب وضع موجود و اتخاذ روش هاي قانوني و 
مسالمت آمیز، سازشکاري الزاما و در هر شرایطي، چیز 
بدي نیست.وی افزود: حرکت اصالحي، ابزاري جز 
استمرار و تداوم رأي مردم ندارد. مردم نباید حوصله شان 
سر برود. حوصله جوانان زود سر مي رود! اما نباید این 
اتفاق بیفتد. اصالح طلبان و میانه روها باید به مردم 
بگویند که تالش دارند موانع را به صورت قانوني، 
مسالمت آمیز و تدریجي رفع کنند. شما اگر راه دیگري 
کنید! مطرح  بفرمایید  دارید،  موانع  برداشتن  براي 

بروجردی :اصالحات هنوز فرصتی
 برای خودنمایی پیدا نکرده است

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: اصالحات 
یک  که  نابی  شکل  به  را  خودش  نتوانسته  هنوز 
اصالح طلب به آن معتقد است معرفی کند. البته یک 
اصالح طلب واقعی با شخصی که هنوز با باورهای 
این جریان آشنا نیست تفاوت دارد. چراکه برخی از 
این جریان به دلیل اقبالی که میان مردم دارد خود 
را با این عنوان معرفی می کنند . وی افزود: یک 
اصالح طلب واقعی با شخصی که هنوز با باورهای 
این جریان آشنا نیست، تفاوت دارد و این به دلیل آن 
است که فضا برای گفتمان اصالح طلبی در دوره 

پس از اصالحات وجود نداشت.

نتانیاهو: ایران در حال فتح کشورها است

رفع  باید  می گوید:  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر   
محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران را به تغییر رفتار 
این کشور مشروط کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیویستی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مدعی شد که 
»ایران مجال یافته است تا از قفس آزاد شود« و با استفاده 
از چک سفید امضا »کشورهای دیگر را فتح کند«. وی 
خواهان این شد تا زمانی که »رفتارش را تغییر دهد« 

محدودیت های سختی علیه ایران اعمال شود.

ظریفیان   :مي خواهند مدیریت اعتراض هاي 
اقتصادي را به دست گیرند؛ از دل خشونت 
هیچ تغییر و اصالح مناسبي بیرون نمي آید

غالمرضا ظریفیان  در واکنش به توییت احمد توکلي 
دارند  تالش  جریان ها  برخي  گفت  »اعتماد«  به 
مدیریت اعتراض هاي اقتصادي را برعهده بگیرند که 
اتفاقا دولت را نشانه مي گیرد.وی در ادامه گفت: یکي 
از ظلم هایي که به اصالح طلبان در دوران مختلف شده 
این بوده که خیلي وقت ها از حق اعتراض گذشته اند 
با وجود اینکه همواره به رفتارهاي التهاب آفرین متهم 
بوده اند. هر زمان منافع ملي را در خطر دیدند راحت تر 
کنار کشیدند که نمونه آن اعتراضات اخیر است. باید 
توجه کرد وقتي جامعه به سمت هیجان مي رود از 
دل آن خشونت به وجود مي آید و از دل خشونت 
هیچ تغییر و اصالح مناسبي بیرون نمي آید اال اینکه 
برندگان آن، کساني هستند که نه درد مردم را دارند 
و نه به حساسیت هاي کشور توجه مي کنند.وی افزود: 
اعتراضاتي در دي ماه صورت گرفت که البته باید به 
صورت یک فرصت به آن نگریست. صداي اعتراضات 
شنیده شد و االن باید کمک کرد مطالبات مردم محقق 
شود. نباید دوباره بر طبل ناامیدي و بي اعتمادي کوبید.

تاجگردون: آدِم الریجانی نیستم

 غالمرضا تاجگردون گفت: چهار سال پیش بنده حقیر 
پشت این تریبون از علی ربیعی دفاع کردم؛ آن روز 
ربیعی برای من »عباد« بود. عبادی که پاک بود و 
ضد فساد بود و برنامه ریز بود و مستقل بود و تحت 
تاثیر امثال تاجگردون ها قرار نمی گرفت و می دانست 
به پای این انقالب خون ریخته شده است. وی ادامه 
داد: من به عنوان یک اصالح طلب می گویم؛ من امروز 
آدم الریجانی نیستم. به دوستان هم حزب من نگویید 
این ها آدم الریجانی هستند به پایداری ها بگویید این 
مامور روحانی است! ما نماینده مردم هستیم. قسم به 

این قرآن. تنها وامدار مردم هستیم .

استدالل برگزاری رفراندوم درباره حجاب سخیف است

بابیان  رییس قوه قضاییه  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
دارد  قانونی  و  ریشه شرعی  که  موضوعی  اینکه 
نباید مورد تشکیک قرار گیرد، به استدالل ها برای 
و  کرد  اشاره  حجاب  درباره  رفراندوم  برگزاری 
گفت: فردا ممکن است درباره مشروب فروشی ها 
، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و ... نیز همین استدالل را 

مطرح کنند که این بسیار نادرست است. 

خرازی: چرا باید احمدی نژاد آزاد باشد اما خاتمی نه

اجتماعی  عدالت  کرد:  عنوان  خرازی  صادق 
شاخص های مختلفی دارد که یکی از آنها زندگی 
آسایش است که برخوردار از همه موهبت های الهی 
است  بسیاری از دانشجویان ما مشکل دارند حتی 
برای درس خواندن! من که از خود این نظام هستم. 
اگر من و امثال من حرف می زنند همه آنها در چارچوب نظام است، چرا باید 

احمدی نژاد آزاد باشد اما کسی مثل خاتمی باید چه کند که قبولش کنند؟

وقتی روحانی سخنرانی می کند، بدن انسان نمی لرزد

کاظم جاللی گفت:سیاق کار آقای روحانی و دولت 
کارشناسی است و وقتی سخنرانی می کند تن و بدن 
انسان نمی لرزد. روحانی وقتی زمام کشور را گرفت که 
مشکالت زیاد بود و توانست امور را پیش ببرد. دولت 
آقای روحانی دو رسالت دارد؛ نخست این که کشور را 
اداره کند و دوم این که نگذارند به سمت پوپولیسم برویم.وی افزود: در کشور ما 

دولت ارباب و مردم رعیت شدند. بخش خصوصی ما بیمار است. 

آیت ا... احمد جنتی طی سخنانی در 
افتتاحیه چهارمین اجالسیه مجلس 
با  پنجم  دوره  رهبری  خبرگان 
آیت ا... خاطره  و  یاد  به  گرامیداشت 

نصرا... شاه آبادی گفت: افرادی که در 
جبهه بودند به کمترین ها قناعت می 
کردند و بسیج و سپاه نیز از دستاوردهای 
ماست که باید حفظ شود. همچنین 
انقالب قدرت  از  ارتش ما که پیش 

نداشت از خود دفاع کند پس از انقالب 
در جنگ مقاومت کرد.رییس مجلس 
خبرگان افزود: پس از انقالب دخترانی 
که مینی ژوب پوش بودند و تا باالی 

زانوی شان برهنه بود و در خیابان ها 
رژه می رفتند و جوانان را گمراه می 
کردند، از میان رفتند و مظاهر فساد از 
میان رفت، در همین تهران مشروب 
فروشی ها بیشتر از کتاب فروشی ها 

بود، اما امروز وضعیت تغییر کرده است 
و ما باید این را ببینیم ما باید انقالبی 
باشیم و انقالبی بودن را حفظ کنیم 
جنتی ادامه داد:هزینه هایی که میلیاردی 
می شود ، در حالی این اتفاق می افتد 
که در جای دیگری ما نیازهای فراوان 
داریم نباید اینگونه باشد پس من گفته 
ام که به عنوان دبیر شورای نگهبان 
آقای رییس جمهور که اینجا هستید 
در دستگاه های شما کسانی هستند 
که انقالبی نیستند یا الاقل با انقالب 
فاصله دارند با این افراد که نمی توان 
مردم امید داشته باشند کسی به دردشان 
برسد. من نامه ای به دستم رسیده است 
که در یکی از وزارت خانه های بزرگ 
کسانی که مسئولیت دارند  اعتقادی 
به انقالب ندارند آقای روحانی نگذارید 
بیفتد. نااهالن  به دست  انقالب  که 

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب 
کارگزاران گفت: در برخی موارد هم 
سعه  می رسد  نظر  به  روحانی  آقای 
صدر الزم برای مدیریت کشور را بخرج 
نمی دهد گرچه اینکه در یک سخنرانی 
مخالفان دولت را بی عقل خطاب کنیم 
موضوع چندان مهمی نیست ولی همین 
تاثیر تخریبی زیادی دارد و مخالفان را 
به واکنش وا می دارد.وی افزود: شاید 
آقای روحانی پیش خودش فکر می کند 
وقتی توانستم در مورد مسئله ای مثل 
برجام به موفقیت دست پیدا کنم، نق 
زدن برخی افراد در داخل به بهانه های 
مختلف چندان مهم نیست.وی در ادامه 
گفت: من نمی گویم آقای روحانی باید 
مثل مرحوم هاشمی عمل کند یا اصال 
می تواند چنین مدلی را تکرار کند اما 
دستکم این است که باید ارتباطش را 

با جناح  حامی خود حفظ و تقویت کند. 
فهرست امید در مجلس حدود 100 
نفر هستند و هر ضعف و عیبی هم 
داشته باشند نسبت به دیگر نمایندگان 

به دولت نزدیک ترند و خط فکری و 
دارند ولی  با دولت  سیاسی مشابهی 
دولتمردان بنای همکاری با آنان را ندارند. 
متاسفانه وزرا و دیگر دولتمردان هم 
همین روحیه را پیدا کرده اند تا جایی که 

حتی ادبیات آقای روحانی و اطرافیانش 
به سمتی سوق پیدا کرده است که از 
یک رئیس جمهور سخنور و ملبس به 
لباس روحانیت قابل پذیرش نیست. وی 

افزود:روحانی به عنوان رئیس جمهور باید 
تمام تالش و تمرکزش را برای ایجاد 
وفاق سیاسی در داخل کشور بکار بندد 
چرا که بدون برقراری چنین توافقی 
نمی توان به حل مشکالت امیدوار بود.

 آیت ا... جنتی :آقای روحانی نگذارید که انقالب به دست نااهالن بیفتد؛
قبل از انقالب دختران مینی ژوپ پوش در خیابان رژه می رفتند

 کرباسچی:  روحانی سعه صدر الزم برای مدیریت کشور به  خرج نمی دهد؛
ادبیات روحانی به عنوان یک رئیس جمهور سخنورقابل پذیرش نیست

همزمان با روز بزرگداشت شهدا و در ایام میالد حضرت فاطمه زهرا )س( تعداد زیادی از مادران شهدا و مردم بیرجند با حضور در مزارشهدای این شهر با آرمان  های شهدا تجدید بیعت کردند.                                                                           عکس: میالد یاسری نژاد

مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ساخت ساختمان شعبه طبس 
را با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای صالحیت که دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: بانک کشاورزی به نشانی بیرجند - میدان شهدا- مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی
2- مشخصات پروژه: ساخت ساختمان شعبه طبس با زیربنای 800 مترمربع در دو طبقه )همکف و اول( و تخریب ساختمان قدیمی شعبه به متراژ 415 مترمربع در یک طبقه

3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی( دارای حداقل 3 ماه اعتبار و یا فیش واریزی نقدی به حساب دایره مالی مدیریت 
بانک کشاورزی خراسان جنوبی با کد 4962 به میزان نهصد میلیون )900/000/000( ریال  4-   زمان ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه 
مورخ 96/12/20 تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 96/12/28 به نشانی بیرجند - میدان شهدا- ساختمان مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی - طبقه دوم واحد ساختمان و یا 

http://iets.mporg.ir  مراجعه به وب سایت
در صورت دریافت اسناد از وب سایت، حداکثر تا تاریخ 96/12/28 تصویر درخواست همکاری خود را در سربرگ شرکت با درج نشانی و شماره تلفن به نمابر 05632224999 
فرستاده و اصل آن را با پست سفارشی به نشانی باال بفرستید. الزم است از تمامی اسنادی که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت می گردد کپی گرفته شده و پس از مهر و امضای 
مجاز توسط پیمانکار در مهلت مقرر ارائه گردد.  5-  زمان ، مهلت و محل تحویل پیشنهادها: از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 97/01/18 تا ساعت 14 روز یکشنبه 97/01/26 
در نشانی بیرجند - میدان شهدا- ساختمان مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی - طبقه دوم واحد ساختمان 6- تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها: گشایش 
پاکت های ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/01/27 در نشانی باال و اسناد مناقصه )پاکت های الف - ب- ج( ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 97/02/09 
در همان مکان. 7- مدارک الزم برای دریافت اسناد: الف( فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب دایره مالی مدیریت بانک کشاورزی خراسان جنوبی با کد 4962 
قابل پرداخت در تمامی شعب بانک کشاورزی ب( ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر ج( ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه 5 از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی با 3 ماه اعتبار                             

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابـی کیفی نوبت دوم

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات
 ذیل برگزار نماید:
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مجتمع آبرسانی5

 حامی و دهن رود 
شهرستان خوسف

5,051,861,659

ضمانت نامه 
 معتبر

 به مبلغ 
253,000,000

ماه
 6

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1396/12/19 الی 1396/12/24    
تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1397/01/20

رشته و حداقل رتبه پیمانکار: آب - پایه 5     
محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند ، بلوار شهدای عبادی ، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی، 

شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی ، سالن جلسات 
 ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
آدرس به  ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها  بازگشایی   و 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای 
کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب 
و فاضالب روستایي خراسان جنوبي )www.abfar-kj.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع 
رساني مناقصات )iets.mporg.ir( مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید. 

وزارت نیرو 
شرکت آب و فاضالب

 روستایی خراسان جنوبی

   مناقصه های عمومي یک مرحله اي 
     شماره: 67/1260  تاریخ : 96/12/17

شماره:  1094-96 ، 1095-96       شماره شناسه: 153969

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

تدریس زبان ویـژه بـانوان 
دوره راهنمایی و دبیرستان      09331614115


