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سرمقاله

گرفتار در  دو سندرم مهلک

*هرم پور

  اظهارات قابل تأمل استاندار محترم در جلسه ی 
شورای اداری هفته ی گذشته در خصوص وضعیت 
خشکسالی استان و انتشار خبر ارسال نامه ی  ایشان 
به محضر مقام معظم رهبری در خصوص بحران 
یک  از  است.  توجه  قابل  و  مهم  بسیار  آبی،  کم 
بیان  و  بودن  مستند  دلیل  به  اقوال  اینگونه  سو، 
شدن از سوی فردی که مدیر ارشد اجرایی دولت 
در استان است و اشرافیت نسبی به همه ی حوزه 
های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و امنیتی 
دارد، مهم و قابل دفاع است، و البته نوع رویکرد، نوع 
نگاه، زمان بیان نظرات ... ) مشروح سرمقاله در صفحه 2 (
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به اطالع کلیه مودیان محترم مالیاتی می رساند:
با توجه به استقبال مودیان و در جهت کمک و مساعدت هر چه بیشتر این اداره کل برای استفاده از 
تسهیالت بخشودگی جرائم مالیاتی، این فرصت تا 26 اسفند ماه سال جاری تمدید شد. لذا در صورت 

داشتن هرگونه بدهی مالیاتی در اسرع وقت با مراجعه به ادارات امور مالیاتی از بخشودگی 100 درصد جرائم قابل 
بخشش استفاده نمایید. شایان ذکر است همکاران ما در ادارات امور مالیاتی در دو نوبت صبح و بعدازظهر به شرح 

جدول ذیل آماده ارائه خدمات به مردم شریف استان می باشند:

ساعت کاری عصرساعت کاری صبحایام هفته

20-7/3017 لغایت14/30شنبه لغایت چهارشنبه
---7/30 لغایت13/30پنجشنبه

  شماره شناسه: 157243                           روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی

سرور ارجمند جناب آقاي مهدي قمري
رئیس محترم هیئت پهلواني و زورخانه اي استان خراسان جنوبي

انتخاب بجا و شایسته شما پيشكسوت مردمى را به عنوان 
رئیسبرترهیئتهایورزشياستان

كه در سایه  سال ها تالش و خدمت صادقانه و بي ریا در عرصه پرورش جوانان آن خطه ورزش دوست و فرهنگ پرور 
صورت پذیرفت، تبریك عرض نموده و از حضرت دوست توفيقات روزافزون جناب عالي را خواستارم.

سعید سراجی - مدیرامور اقتصادی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و پهلوانی کشور

*** جــایــزه ***
بهدانشآموزانکنکوریسالچهارمدبیرستانشهرستانبیرجند

کهدررشتههایریاضی-فیزیکوعلومتجربیکنکور1397

جزو10نفراولکشوریشوندجایزه10/000/000 تومانی
تعلقخواهدگرفت.مبلغجایزهتوسطپزشکخّیروباپشتیبانی

روزنامهآوایخراسانجنوبیآمادهمیباشد.

ایکویرتوبهشتجانمنعشقجاویدانمن،ایرانمن

جناب آقای دکتر احمد خامسان 
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالى را به سمت 

سرپرست دانشگاه بیرجند 
كه مبين درایت و شایستگى شما مى باشد ، خدمت جناب عالى و مجموعه دانشگاهى استان

 تبریك عرض نموده و نيز از زحمات  بى شائبه و خستگى ناپذیر جنابآقایدکترخلیلخلیلی 
صميمانه تقدیر و تشكر مى گردد. سالمتى و سربلندی شما عزیزان را آرزومندیم.

دکتر علیرضا پورخباز  - رئیس موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

جناب آقای دکتر احمد خامسان
انتصاب مسرت بخش جناب عالى را به سمت 

سرپرست دانشگاه بیرجند 
كه نشان از درایت، تجربه، تخصص و تعهد خالصانه شما مى باشد، صميمانه تبریك عرض 

نموده و برایتان در منصب جدید آرزوی توفيق، بهروزی و سربلندی را داریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر سید حسن هاشمی
انتصاب شایسته جناب عالى را به سمت 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان خراسان جنوبی 
كه موید مدیریت ارزنده، توانمندی و مسئوليت پذیری شما مى باشد ، صميمانه تبریك

 عرض مى نمایيم و از درگاه باریتعالى دوام توفيقات روز افزون تان را آرزومندیم.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

دومین سالگرد آسمانى شدن همسری بزرگوار، مادری مهربان و دختر عزیزمان 

مرحومه ناهید ابراهیم آبادی 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش( 

را با ذكر صلوات، یاد و خاطرش را گرامى مى داریم.

خانواده های: فوداجی، ابراهیم آبادی

با یاری خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولى عصر )عج( حوزههایعلمیهسفیرانهدایت از برادران دارای مدرک دیپلم و باالتر 
برای سال تحصيلى 98-97 تا تاریخ 97/01/15 از طریق: 

1- سایت معاونت آموزش حوزه های علميه www.howzeh-Qom.ir 2- بيرجند خيابان شهيد عالمه مطهری )ره(، كوچه 8  پالک 7 حوزه علميه معصوميه 
)سفيران هدایت( ثبت نام مى نماید. شماره های تماس: 05632229729- 09337537699 

 عارفی- مسئول حوزه علمیه سفیران هدایت بیرجند

اطـالعیـه

ششمین سالگرد درگذشت شادروان حاج محمد خزاعی 

را با ذكر صلوات و فاتحه گرامى مى داریم.روحششاد

خانواده های: کنی و خزاعی

انا هلل و انا الیه راجعون
درگذشت مادری مهربان و همسری فداکار مرحومه مغفوره

 کربالئیه حکیمه مومنی
)همسر حاج غالمرضا عبدالهی(

را به اطالع همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع امروز شنبه 96/12/26 
ساعت 1۵ از محل سالن اجتماعات بهشت متقین )غسالخانه(

  برگزار می شود.
خانواده های عبدالهی 

)صنف لوله ، ابزار ، لوازم گازسوز(

بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 

تولیت آستان قدس رضوی
 که نسبت به معلولین نگاه ویژه ای داشته اند 

اعالم می نماییم.
مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
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جزییات گرانی بلیت هواپیما در نوروز

تسنیم- معاون سازمان هواپیمایی کشوری از افزایش ۱۲ درصدی ظرفیت حمل و نقل هوایی مسافری در نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: 
بلیت هواپیما در نوروز گران نمی شود. وی درباره قیمت بلیت های نوروزی تصریح کرد: قیمت بلیت پروازها در حال حاضر خوب و 

متعادل است. بلیت هواپیما در نوروز گران نمی شود.

گرفتار در  دو سندرم مهلک 
*هرم پور

ی  جلسه  در  محترم  استاندار  تأمل  قابل  اظهارات 
شورای اداری هفته ی گذشته در خصوص وضعیت 
خشکسالی استان و انتشار خبر ارسال نامه ی  ایشان 
به محضر مقام معظم رهبری در خصوص بحران کم 
آبی، بسیار مهم و قابل توجه است. از یک سو، اینگونه 
اقوال به دلیل مستند بودن و بیان شدن از سوی فردی 
که مدیر ارشد اجرایی دولت در استان است و اشرافیت 
اقتصادی،  سیاسی،  های  حوزه  ی  همه  به  نسبی 
اجتماعی، عمرانی و امنیتی دارد، مهم و قابل دفاع 
است، و البته نوع رویکرد، نوع نگاه، زمان بیان نظرات 
و دغدغه های ایشان نیز قابل تقدیر و ستایش است. 
اما از سوی دیگر  به نظرم می آید مدیران استانی در 
ماههای اخیر و بدتر از آن در سالهای اخیر به دو سندرم 
اند، بیماری و سندرمی  مهلک و مزمن دچار شده 
واگیردار که در صورت عدم درمان، اپیدمی مسؤولیتی 
و  سخت  درمانشان  و  کرد  خواهند  پیدا  مردمی  و 
تحملشان طاقت فرسا خواهد شد؛  »سندرم بایدها« 
و »سندرم تکیه بر مکاتبه ها«. در سندرم  »بایدها«، 
متأسفانه مدیران ما در جلسات، کلید واژه ی »باید« 
را به عنوان ابزاری برای رها شدن از حجم باالی 
مسؤولیت ها و گاه فرافکنی های سیاست مدارانه در 
نظر می گیرند و بدون توجه به اقتضائات زمان، این 
کلید واژه ی مظلوم را برای پیشبرد سیاست ها استفاد 
می کنند: »باید« برای اشتغال کاری کرد، »باید« برای 
خشکسالی کاری کرد، »باید« برای تکریم ارباب رجوع 
کاری کرد، »باید« برای وضعیت توسعه استان چاره 
ای اندیشید، »باید« و »باید« و باز هم »باید«.... تاوان 
رژه ی همه روزه ی این »باید«های بی عمل از مقابل 
سکوی چشم و ذهن مردم را چه کسی می دهد؟ 
قطعاً خود »مردم«. اما در سندرم »تکیه بر مکاتبه ها«، 
مدیران باز هم برای شانه خالی کردن از مسؤولیت 
ها)که امیدوارم واقعاً اینگونه نباشد( نامه هایی را خطاب 
به افراد و دستگاههای متولی می نویسند و البته با 
نگاه ویژه مشاوران و اطرافیان، تأکید به انتشار  خبر 
آن  به صورت گسترده می کنند به این امید که بخشی 
از فشارها و مطالبات و انتظارها کمتر شود!  من نامه 
ی اخیر ارسال شده به محضر مقام معظم رهبری را 
هرچند اقدامی شایسته و  مطلوب می دانم اما آن را از 
جنس چنین مکاتباتی می بینم و سؤالم این است که 
مگر نه اینکه  مقام معظم رهبری به دلیل اشرافیت 
کامل از جهات مختلف و تعدد مراکز اطالع رسان به 
ایشان، از وضعیت و مشکالت استان خراسان جنوبی 
مطلع هستند؟ و مگرنه اینکه در همین سال جاری 
چندین مکاتبه و گزارش ویژه از وضعیت بحران آب 
در کشور به محضر ایشان ارسال شده که به دالیل 
مختلف، هیچگاه رسانه ای نشده اند و نخواهند شد؟ و 
مگر نه اینکه بعد از ۱۹ سال خشکسالی و قهر طبیعت، 
قرار نیست باز هم روی تشک نرم باید ها و بالشت نرم 
تر مکاتبات بخوابیم و منتظر بمانیم؟ من خطابم به 
مسؤولین محترم استان این است که کمی دیر شده و 
از حق مردم در خصوص رساندن صدای مظلومیتشان 
به مسؤولین کشور غفلت گردیده است، آنهم غفلتی 
۱۹ ساله. و من فکر نمی کنم ۱۹ سال)دقت کنید؛ 
۱۹ سال(  عمر کمی باشد و فرصت اندکی برای 
مسؤولین استانی که پاسخ بخواهند و فرصتی اندک 
برای مسؤولین کشوری که پاسخ بدهند!  هیچوقت 
اقدامات نمایندگان محترم مجلس، مسؤوالن اجرایی 
استان و کسانی که به هر نحو خودشان را دلسوز 
مردم استان می دانند و می خوانند،  نه در ۱3 سال 
پس از تولد خراسان جنوبی و نه در 6 سال قبل از 
آن که آغاز دوره خشکسالی بود، در حوزه ی مباحث 
مربوط به کم آبی، واقعاً کافی، دلچسب و پیگیرانه و 
اثرگذار نبوده است. من امر و نهی یا حتی پیشنهاد این 
را که  عزیزان از مردم عذرخواهی کنند،  نمی کنم، 
اما قبول کنیم که ِصرف یک مکاتبه، ِصرف داد و 
فریاد دلسوزانه در یک جلسه، ِصرف دعوت از مقام 
مسؤول برای بازدید از منطقه، ِصرف اشک ریختن 
و همدردی با فاجعه زدگان خشکسالی، ِصرف ابراز 
نگرانی از خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهرها، 
کاری از پیش نمی برد. ۱۹ سال از خشکسالی گذشت. 
به جز مکاتبه، به جز ارائه آمار نگران کننده، به جز 
حرف های شعاری در جلسات، بگویید برای مردم 
چه کردید؟ من بارها تأکید کرده ام که با مستندات 
و آمار ارائه شده داخلی، معتقدم خراسان جنوبی در 
آستانه ی وقوع یک فاجعه ی انسانی، زیست محیطی، 
اقتصادی و امنیتی در دوران پسا خشکسالی های ۱۹ 
ساله اش قرار دارد، اگر به پیش بینی ناسا هم نیم 
نگاهی بیندازیم که در اوایل سالهای ۲0۱۱ از  خالی 
از سکنه شدن برخی استانهای شرقی و مرکزی ایران 
به دلیل پیشروی... )ادامه سرمقاله در ستون مقابل(

)ادامه سرمقاله( کویر لوت و هضم شدن آن در این 
پیشروی خبر داده  بود،  قطعاً ما امروز در دل فاجعه 
نزول  ی  ساله  ده  معکوس  شمارش  و  داریم  قرار 
جمعیتی ونهایتاً خالی از سکنه شدنش در این مناطق 
از سال آینده آغاز خواهد شد. با کمال تأسف، واقعًا 
نگاه مدیران ما نگاه قرار گرفتن در شرایط بحران و 
نگاه مدیریت بحران نیست. من و مردم متأسفیم که 
برخی مدیران، برخی نمایندگان محترم مجلس، برخی 
دلسوزان و حتی برخی نخبگان ما در مکاتبات، اظهار 
نظرها، سخنرانی ها و مصاحبه ها، اولویت هایی را 
می بینند و بیان می کنند که واقعاً مایه ی تأسف و 
تعجب و خجالت است. ما روزهای بسیار سختی در 
پیش داریم، و من فکر نمی کنم با چنین رویکردهایی 
و با چنین کمربندهای  ُشلی که بر کمر برخی مدیران 
ما پیچیده، و با چنین نگاههای »همه چیز آرام است« 
و رویکردهای »نرم و آهسته برو که گربه شاخت 
نزنه« و با چنین تفکرات خالی از دغدغه و همتی، 
بتوانیم سر به سالمت از این آشوب به درآوریم؛ هر 
چند معتقدم بخشی از این گناه نابخشوده بر شانه ی 
»انتخاب های« ما »مردم«، همواره سنگینی می کند.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 0۹304۹4383۱ ارسال فرمایید(

یارانه اسفندماه واریز می شود

و  هشتاد  کرد:  اعالم  یارانه ها  هدفمندی  سازمان 
اسفندماه  به  مربوط  نقدی  یارانه  مرحله  پنجمین 
به  ریال   4۵۵000 نفر  هر  ازای  به  جاری  سال 
همراه افزایش حداقل دستمزد مستمری خانوارهای 
مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت ۲4 روز شنبه 
مورخ ۹6/۱۲/۲6 به حساب سرپرستان خانوارها واریز 

و قابل برداشت خواهد بود.

تورم و سبد معیشت،
معیار تعیین دستمزد 97 کارگران

در  کارگران  دستمزد  تعیین  جلسه  که  حالی  در 
صبح روز جمعه برگزار شد که علی ربیعی نتیجه 
این جلسه را به بررسی میزان دستمزد به صورت 
جداگانه بین کارگر و کارفرما و اعالم نتایج را به 
شنبه ساعت 8 شب و پس از مشورت با وزیر اقتصاد 
و وزیر صنعت موکول کرد. وی در ادامه افزود: معیار 
سنجش دستمزد کارگران در سال آینده تورم و سبد 
معیشت خواهد بود و تصمیم داریم در سال  آینده 

قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی
افزایش یافت

کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی به ازای هر متر 
مکعب فروش در جایگاه ها تا سقف 400 ریال افزایش 
یافت. بر این اساس، قرار است کارمزد قابل پرداخت 
عرضه  جایگاه های  بهره برداران  و  جایگاه داران  به 
مکعب  متر  هر  ازای  به  غیرخصوصی  سی ان جی 
فروش ۲۲0 ریال و به جایگاه داران بخش خصوصی و 
جایگاه هایی که کارمزد ویژه می گیرند افزون بر مبلغ 

مذکور ۱80ریال اضافه تر پرداخت شود.

نظارت ویژه سازمان حمایت بر بازار نوروز
تا ۳۱ فروردین ادامه دارد

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت 
از مصرف کننده گفت: نظارت ویژه در بازار عید نوروز 
از هفتم بهمن آغاز شد و تا 3۱ فروردین ادامه دارد. وی 
با بیان اینکه ماهانه ۲00 هزار بازرسی انجام می دهیم 
افزود: در بخش کاال بیشترین شکایت مربوط به میوه، 
نان و گوشت و در بخش خدمات مربوط به خدمات 

حمل و نقل و تعمیرگاهی است.

تعرفه پیامک های سازمانی به تصویب
 کمیسیون تنظیم مقررات می رسد

وزیر ارتباطات گفت: تعرفه پیامک هایی که توسط 
در  باید  شود،  می  ارسال  مشترکان  به  ها  سازمان 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد. 
برخی  نوشت:  توئیتر  در  آذری جهرمی  محمدجواد 
از طریق پیامک  ارائه خدمات خود  سازمان ها برای 
هزینه هایی را اخذ می کردند. تعرفه این خدمات تاکنون 
بنا بر توافق این سازمان ها و اپراتور ها تعیین می شد. 
وی ادامه داد: در این روال حقوق مصرف کننده در نظر 
گرفته نمی شد. هزینه این خدمات باید به تصویب 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

سرمقاله

التهابات بازار ارز و تاثیر آن بر قاچاق کاال

مدیر کل پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات 
حکومتی گفت: اگر مقررات ارزی آن گونه که مورد نظر بانک مرکزی و 
قانون گذار است اجرایی و رعایت شود و ما اگر ارز را کنترل کنیم می توانیم 
ورود کاالی قاچاق را هم کنترل کنیم. سید عبدالحمید اجتهادی مدیر کل 
پیشگیری و نظارت مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با 
اشاره به قوانین ورود و خروج ارز گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق، ورود، 
خروج، فروش، حواله و نگهداری ارز، اگر بدون رعایت ضوابطی باشد که به 
موجب بخش نامه های بانک مرکزی اعالم می شود، قاچاق محسوب می 
شود و تخلف است. وی افزود: طبق مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، 
تا معادل ۱0 هزار یورو بدون اینکه نیاز به اظهار و اقدامات خاصی داشته باشد، 
می تواند به کشور وارد یا خارج شود. بیش از ۱0 هزار یورو، طبق مقررات باید 

منشا قانونی این ارز مشخص شود.

سقف معافیت مالیاتی حقوق چقدر است؟

اسالمی  شورای  مجلس  در  طالقان  و  نظرآباد  ساوجبالغ،  مردم  نماینده 
گفت: در برنامه ریزی های صورت گرفته برای بودجه ۹۷، حقوق های تا ۲ 
میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات شوند. محمود بهمنی با اشاره به 
برنامه ریزی انجام شده برای بودجه ۹۷ بیان کرد: در برنامه بودجه تنظیم شده 
در مجلس تالش نموده ایم تا مسائل گوناگون را مدنظر قرار داده و به نفع 
مردم برنامه ریزی نماییم. وی در ادامه تأکید کرد: در برنامه ریزی بودجه سال 
آتی یکی از مهم ترین مباحث برنامه ریزی شده این است که حقوق های تا ۲ 
میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات می شوند. نماینده مردم ساوجبالغ 
در مجلس بابیان اینکه در تالشیم تا شکاف طبقاتی و تفاوت فاحش در حقوق 
را تا حدی بکاهیم عنوان کرد: در راستای کاهش شکاف طبقاتی برنامه ریزی 
شد تا حقوق های زیر ۵ میلیون تومان ۲0 درصد افزایش و حقوق های باالی 

۵ میلیون تومان تنها تا ۱0 درصد افزایش یابند.

تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی 
به بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از تخصیص اعتبار ۲۲00 میلیارد تومانی 
به بازنشستگان کشوری خبر داد. جمشید تقی زاده اظهار کرد: با لوایح دولت 
مجلس اعتبار 3 هزار و 400 میلیارد تومانی را برای بازنشستگان لشکری و 
کشوری در نظر گرفته است. وی با اشاره به اینکه از این مجموع این اعتبار 
۲ هزار و ۲00 میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده 
است، بیان کرد: البته همسان سازی .... به تخصیص اعتبار ۲0 تا ۲۵ هزار 
میلیارد تومانی نیاز دارد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور، عنوان کرد: با 
تأکید رئیس جمهور خدمات بهتری را برای معیشت، بهداشت، درمان و رفاه 
بازنشستگان در نظر گرفته شده است. تقی زاده مطرح کرد: امید است که دولت 
و مجلس نگاه نوینی را در جهت تامین رفاه و معیشت بازنشستگان به کار برده 

و زمینه را برای ارائه خدمات مطلوب تر به این قشر فراهم کنند.

آغازتوزیع سبدامنیت غذایی؛جزئیات جدول سهمیه بندی خانوارها
از  غذایی  امنیت  سبد  توزیع  تعاون،  وزارت  اعالم  با 
بر  که  شد  خواهد  آغاز  مشموالن  میان  امروز)پنجشنبه( 
ودونفره  تومان  هزار   3۵ یکنفره  خانوارهای  اساس  این 
دارند.به گزارش خبرنگار مهر،  تومان موجودی  ۷0 هزار 
از  طرح،  این  مشموالن  میان  غذایی  امنیت  سبد  توزیع 

امروز در سراسر کشور آغاز خواهد شد. 
مبلغ  به  این طرح  اساس کارت خرید مشموالن  این  بر 
دارد.در  کاال  خرید  قابلیت  و  گردیده  شارژ  شده  تعیین 
حمایتی  امور  دفتر  مدیرکل  سوی  از  شده  ارسال  نامه 
به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  توانمندسازی  و 
مدیران کل اجرایی این وزارتخانه و سایر دست اندرکاران 
قدردانی  و  سپاس  است:ضمن  آمده  طرح  این  اجرای 

و  جنابعالی  روزی  شبانه  تالشهای  و  زحمات  از  مجدد 
طرح  گذشته  ادوار  صحیح  اجرای  در  همکارانتان  کلیه 
مبنی  وزارت  عالی  مقام  دستور  پیرو  غذایی،  حمایت 
پوشش  تحت  محروم  اقشار  برای  کاال  سبد  توزیع  بر 

نهادهای حمایتی به اطالع می رساند؛
 دومین دوره اجرای طرح مذکور در سال جاری )برحسب 
 ۲4 پنجشنبه  روز  از  ذیل(  جدول  مطابق  و  خانوار  بعد 

اسفند ماه آغاز می گردد.
به  نسبت  فرمایید  دستور  است  خواهشمند  لذا 
و  تابعه  واحدهای  به  کامل  رسانی  اطالع  و  هماهنگی 
کلیه فروشگاهها اقدام الزم مبذول گردد.تاکید می گردد 
طریق  از  مشمولین  کارت  موجدی،  استعالم  منظور  به 

استفاده  ریالی   ۲000 تراکنش  از  مربوطه،  پوز  دستگاه 
استفاده  ریالی   ۱000 تراکنش  از  عنوان  به هیچ  و  گردد 

نشود.
نوع  هیچ  دریافت  بدون  بایستی  فروشگاهها  کلیه 
تقاضای  مورد  کاالی  تحویل  به  نسبت  کارمزدی 
شده  انجام  های  تراکنش  مجموع  ارزش  به  مشمولین 

اقدام نمایند.
 در صورت اخذ گزارش تخلف، دستگاههای پوز فروشگاه 
مربوطه غیرفعال خواهد شد.تذکر: شماره کارت مربوطه 
به مشمولین کمیته امداد امام )ره( تا اطالع ثانوی همان 
خانوار می  بگیری سابق سرپرستان  یارانه  کارت  شماره 

باشد.

جزئیات مصوبات اشتغالزایی در بخش صنعت و روستا
 تجارت نیوز- وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: آیین نامه ها 
به نحوی اصالح خواهد شد که بخش های تولیدی و اشتغالزا 
که در حوزه های صنعتی و روستایی هم پوشانی دارند، بدون 
برسند.  عملیاتی  بهره برداری  به  فورا  اداری  محدودیت 
جلسه هماهنگی و هم فکری با سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی کشور روز چهارشنبه با حضور علی 
ربیعی و معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، به همراه مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران و معاون و جمعی کارآفرینان در 
محل وزارتخانه برگزار شد. براساس این گزارش، محوریت 

بالقوه  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  جلسه  این 
تسریع  جهت  در  کشور  کل  صنعتی  نواحی  و  شهرک ها 
و توسعه اشتغال پایدار به ویژه اشتغال پایدار روستایی بود. 
در این جلسه مصوبات چهارگانه گسترش بخش اشتغال 

صنعت و اشتغال روستایی به تصویب رسید.
استفاده بیشتر از توانمندی »صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
طرح های  ضمانت  بررسی  به منظور  کوچک«،  صنایع 
مشمول دریافت تسهیالت از محل منابع اختصاص یافته 
در برنامه اشتغال فراگیر در راستای قانون حمایت از توسعه 

اشتغال روستایی و عشایری یکی از این مصوبات بود.

برنامه های  و  ظرفیت ها  از  عملیاتی  استفاده  همچنین 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در راستای 
طرح کارورزی و مهارت آموزی نیروی کار، با سهولت بیشتری 
در شهرهای زیر ۱0 هزار نفر و نواحی روستایی بخش هایی 
از رشته های پرکشش اشتغال در حوزه صنعت آموزش داده 
خواهند شد، به تصویب رسید. طرح های سرمایه گذاری ملی 
را صنایع کوچک و شهرک های صنعتی  بخش روستایی 
به کمیته  بررسی کرده  ملی  به صورت رسته ای در سطح 
فنی ملی معرفی و در صورت تایید برای پرداخت تسهیالت 

به بانک ها اعالم خواهند شد.

نظام بانکی آماده ارائه خدمات در ایام نوروز
بیانیه ای  در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اعتبار-  عصر 
الکترونیکی  ارائه خدمات  بر  مشترک اعالم کردند: عالوه 
شبانه روزی در ایام نوروز پیش بینی های الزم برای فعال 
بودن خودپردازها و تأمین نقدینگی مورد نیاز صورت گرفته 
بیانیه ای مشترک  در  اعتباری  بانک ها و موسسات  است. 
به مناسبت فرا رسیدن نوروز اعالم کردند: ضمن تبریک 
فرارسیدن سال نو و بهار پرطراوت به استحضار هموطنان 

عزیز می رساند برای رفاه بیشتر هموطنان گرامی در ایام 
نوروز تمهیدات و برنامه های ویژه ای توسط بانک ها و 
های  بانک  شعب  است.  شده  تنظیم  اعتباری  موسسات 
پایانی  اعتباری در روزهای  دولتی، خصوصی و موسسات 
سال برای رفاه حال مراجعه کنندگان ساعت کار خود را به 
تناسب نیاز افزایش داده اند و آمادگی الزم برای ارائه خدمات 
متنوع به مشتریان گرامی را دارند. عالوه بر ارائه خدمات 

الکترونیکی شبانه روزی پیش بینی های الزم برای فعال 
بودن خودپردازها و تأمین نقدینگی مورد نیاز در هماهنگی 
با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است.

مراکز تماس بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های 
مختلف  ساعات  در  راهنمایی  آماده  الکترونیک  پرداخت 
بوده و لذا از بابت خدمات بانکی مورد نیاز، هموطنان عزیز 

می توانند اطمینان داشته باشند.

پرداخت یارانه به افراد پشت نوبتی نهادهای حمایتی
در  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  اعتبار-  عصر 
یارانه 3 دهک  تاکید شده است که  توسعه  برنامه ششم 
باالی جامعه در سال ۹۷ قطع و درآمد آن صرف افراد پشت 
نوبت و نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد 
 ۹۷ سال  ماهه   6 در  امر  این  می شود  پیش بینی  و  شود 
سازمان  رئیس  بندپی،  محسنی  انوشیروان  شود.  محقق 
بهزیستی کشور افزود: تعهداتی نیز در قانون برنامه ششم 
پیش بینی شده است که در راستای توانمندسازی معلوالن 
افراد  این  بین  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  آینده  در  و  بوده 

خواهیم بود. وی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان 
تحت پوشش دستگاه های حمایتی بیان کرد: خوشبختانه 
با حمایت دولت و البته پیگیری های وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مستمری پرداختی به مددجویان از ابتدای سال ۹6 
افزایش قابل توجهی را پیدا کرد. محسنی بندپی همچنین 
با اشاره به افزایش مستمری مددجویان در سال ۹۷ گفت: 
در همین راستا افزایش حداقل حقوق دستمزد در سال ۹۷ 
برای خانواده های تحت پوشش و امداد پیش بینی شده و 

مستمری این افراد ۱0 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

از  افزایش  این  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
ابتدای فروردین ۹۷ اعمال خواهد شد. وی همچنین به 
پشت  افراد  حمایت  برای  بهزیستی  سازمان  برنامه ریزی 
نوبت بیان کرد: برهمین اساس برنامه ای پیش بینی شده 
آن  درآمد  و  قطع  جامعه  باالی  یارانه 3 دهک  که  است 
جمله  از  حمایتی  دستگاه های  نوبت  پشت  افراد  صرف 
اظهار  بندپی  محسنی  شود.  امداد  کمیته  و  بهزیستی 
امیدواری کرد: پرداخت یارانه به افراد پشت نوبتی و افراد 

نیازمند در 6 ماهه اول سال ۹۷ انجام شود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 960089 اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف آقای مرتضی محمدی فرزند محمد علی 
محکوم است به پرداخت 10 سکه پیش قسط در حق محکوم لها خانم راضیه معین فرد و با عنایت به اینکه اشخاص 
ثالث )آقایان امین ا... و محمد علی هر دو به شهرت محمدی( دو قطعه زمین به شرح ذیل معرفی نموده اند که حسب 

نظر کارشناس رسمی دادگستری زمین اول: یک قطعه زمین با کاربری زراعی آبی به نام خید ته کشمان که از شمال به زمین محمد 
عباسی و از جنوب به رودخانه، از شرق به کمر شوشکی و از مغرب به رودخانه با بافت رسی - شنی با کیفیت خوب و قابلیت کشاورزی 
و فاقد کشت و زرع سال جاری و بدون اشجار، زمین دوم: قطعه زمین تگ آخوند ابتدای آن از شمال شرق زمین آقای ابریشمی شروع 
و به دامنه تپه ها ادامه می یابد که حدود 10 هزار مترمربع از این زمین را معرفی نموده اند این قطعه زمین با قابلیت دیم که در سال 
های پرباران که در آن کشت و زرع انجام می شده براساس تحقیقات انجام گرفته و نوع کاربری قطعات مورد بحث و وضعیت آب 
موجود روستا و خشکسالی های منطقه ارزش هر دو قطعه با هم به مبلغ هشت میلیون تومان تعیین و ارزیابی گردیده است و سپس 
تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت حکوم به توسط محکوم 
علیه قصد دارد در تاریخ  1397/01/23 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق مزایده 
عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته 
قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی 
فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی 
را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و  پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم، 
تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد 
شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد 
پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 

به بعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال برعهده خریدار خواهد بود.
مهدی اسماعیلی - مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 952445 اجرایی آقای محمد عباسی محکوم به پرداخت مبلغ 203/342/442 ریال در 
حق آقای علی کمیلی و مبلغ 7/961/400 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک 

دستگاه سواری زانتیا اس ایکس مدل 1385 به رنگ نوک مدادی به شماره انتظامی 528 ج 41 ایران 52 با 9 سال تخفیف بیمه تا 
مورخ 1397/08/20 و وضعیت تجهیزات و صندلی های داخل اتاق خوب می باشد و الستیک های جلو و عقب 80 درصد سالم  و 
کاپوت جلو قسمت جلو سمت راست قدری رنگ دارد و وضعیت موتور و گیربکس و سنسور تنظیم ارتفاع چراغ های عقب خوب می 
باشد توقیف و به مبلغ 260/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 1397/01/20 از ساعت 
8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 
طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و 
انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت کشاورزي 
و دامپروري مونس بیرجند )سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 857 و شناسه ملی 10360025934
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی که در 
تاریخ 1397/1/9 ساعت 9 صبح در محل شهرستان  اسدیه روستای تشوند ، چاه کشاورزی مونس 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1.  انتخاب مدیران      2.  انتخاب بازرسان  
 3.  انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های شرکت                                 هیئت مدیره شرکت

تدریس زبان ویـژه بـانوان 
دوره راهنمایی و دبیرستان      09331614115

به تعدادی کارگر ماهر )خانم و آقا( برای کار در رستوران 
نیازمندیم. آدرس: بین حکیم نزاری 5 و 7 

رستوران نوید   09150051239 
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صادرات زغال سنگ طبس به چین
صدا و سیما- قرارداد صادرات تولیدات شرکت زغال سنگ پروده طبس به خارج از کشور نهایی شد. مدیرعامل شرکت زغال سنگ پروده طبس گفت: قرارداد صدور 
یک محموله صادرات زغال سنگ طبس به چین20 هزار تنی کنسانتره زغال سنگ تولیدی این شرکت به کشور چین نهایی شده و در دست اجراست. کریتی افزود: این 
سالم آوا، آیت ا... عبادی حرف دل مردم را زدند، محموله ظرف مدت 30 روز از تاریخ اجرای قرارداد یعنی تا اوایل اردیبهشت، به صورت FOB )تحویل کاال در عرشه کشتی در مبدأ(بندرعباس، تحویل خریدار خواهد شد. 

آخر ما مردم مانده ایم با کدام عقل و مدیریتی کوچه 
های شهر را این گونه تنگ و باریک ساختند! زمین 
فروشی دیگر به چه قیمتی؟ خودشان که در خیابان 
های خوب شهر زندگی می کنند، ذره ای به فکر 
آسایش تمام مردم شهر نیستند، مهرشهر را گفتید از 
قدیم این گونه بود، نیلوفر و پونه و ... دیگر چرا باید 
این گونه باریک ساخته شوند؟ امیدواریم با تذکرات 
نماینده ولی فقیه از این به بعد شاهد همچین ندانم 
کاری هایی نباشیم. کاش مسئوالن بیرجند ذره ای 
آینده نگری می داشتند و به این هم فکر می کردند 

که در اینده از آن ها چطوری یاد می شود.
ارسالی به تلگرام آوا
برای  یوسفی  امیر  آجا  ارشد  فرماندهی  از  سالم، 
کاشت درخت در منطقه خود سپاسگذاریم، ارتش 
و  راه  نوبت  اکنون  داد،  نشان  را  نیت خود  حسن 
شهرسازی است که با رسیدگی به درختان منطقه 
خود، به مردم بیرجند نشان دهد که همراه با مردم 
است، و خط بطالنی بکشد بر تمامی این سخنان 
که فقط به دنبال زمین و ساخت و ساز هستند، این 
کار را هم می توانند با خراب کردن دیوار اطراف 
ارضی بین صیاد شیرازی و کوچه شهید امیرآبادی 
زاده انجام دهند، اکنون هم که مردم خالق بیرجند 
طرح های متنوعی را برای زیباسازی این مکان 
ارائه کرده اند، از آن ها استفاده کند. در غیر این 
صورت عاجزانه از دادستان تقاضا داریم همانگونه 
که ارتش را مکلف کرد، راه و شهرسازی را هم 

مکلف به حفظ فضای سبز کند.
ارسالی به تلگرام آوا
بخشدارمحترم ماژان وکارکنان محترم و زحمتکش 
بهار  سال  نو  و  رسیدن  فرا   بخشداری  پیشاپیش 
 طبیعت  را  به  شما  و خانواده  محترم تبریک  عرض 

 می کنیم . از  طرف  اهالی  و شورا، روستای قصبه
915...748
ریاست  بعنوان  شما  عزیز،  قائمی  دکتر  آقای 
دانشگاه به پزشکان این شهر در طبابت و اخالق 
حرفه ای چه نمره ای می دهید؟آیا نظر مردم با 
بعضی  معتقدند  است؟بسیاری  یکسان  شما  نظر 
از پزشکان در تشخیص بیماری و درمان اشتباه 
می کنند، بسیاری معتقدند که پزشکان این شهر 
یا درمان آن تبحر الزم را  بیماری  در تشخیص 
سفر  بزرگ  شهرهای  به  درمان  برای  و  نداشته 

میکنند و این بسیار جای تاسف دارد.
915...212
با سالم سوال من از شهرداری بیرجند اینه که چرا 
در  بیرجند   اداری  سایت  داخل  خیابونای  نظافت 

حیطه فعالیت های شهرداری نیست ؟ با سپاس
915...851
شمال  به  چرا  محترم  مسئولین  آوا  سالم 
ی  محدوده  کنید،  می  رسیدگی  کمتر  شهر 
با  برخودارنیست  سبزی  فضای  هیچ  از  همت 
هست  سبز  فضای  احداث  برای  مکان  اینکه 
ساکنین  فکر  به  محترم  شهردار  خواهشمندم 
احداث  شهرباشیدمامنتظر  مهر  همت  محدوده 

رفاهی شما هستیم. تفریحی  محل 
915...451
طراحی  مشکالت  حل  فکر  به  مسئولین  چرا 
بلوارپیامبر اعظم نیستند با این همه تصادف ناگوار 
منتظر وقوع چه فاجعه ای هستند تا بعد اقدام کنند
915...100
سالم شهرداری چرابرای خانه های دادگستری 
آسفالت  پول  2میلیون  آورده؟  سالیانه  عوارض 
دادیم ،یک سطل آشغالی برای ما داخل مجتمع 

امیدیه( نیاوردند.)خیابان 
915...957
با سالم تعجب میکنم از نماینده و مسوولین که 
قول باروری ابرها را به مردم صبور  بیرجند  دادن 
ولی دریغ از  اجرا خواهشا قول الکی ندین اعتماد 

مردم خیلی ارزشمند است ولی افسوس
915...297
سالم آوا از شهردار بیرجند کمال تشکر را دارم 
که زندگی ما کارگران رادرک کرده واضافه کار 
وحقوق را به موقع واریز می کنند وضعیت زندگی 

ما  از گذشته بهترمیگذرد.
915...783
20روز  برای  افغانی  تبعه  یک  که  است  چگونه 
مغازه سوغات ولوازم خانگی میوه را در یک مغازه 
باز میکند اصالجواز کدام صنف را دارد چه سودی 
برای  را  دارد، که همین شرایط  آقازاده ها  برای 

ایرانی ها نمی گذارند؟
903...066

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی

احتراما عطف به درج پیامک به مورخ 96/12/3 
به  اولیا  پشکوه  روستای  برق  تامین  درباره 
روستای  برق  تامین  برای  رساند  می  اطالع 
فشار  شبکه  متر   2100 احداث  به  نیاز  فوق 
نصب  و  ضعیف  فشار  شبکه  متر   90  ، متوسط 
کیلو   25 قدرت  با  هوایی  پست  دستگاه  یک 
میلیون   1527 بر  بالغ  اعتباری  با  و  آمپر  وات 
ریال می باشد. این روستا طبق آمار سرشماری 
عینی  بازدید  طی  و  خانوار   5 دارای   95 سال 
ذکر  به  الزم  باشد.  می  دائم  خانوار   4 دارای 
است تاکنون اعتباری به منظور تامین برق این 
حاضر  حال  در  و  است  نیافته  تخصیص  روستا 
به  نزدیک  روستاهای  با  رسانی  برق  اولویت 

شبکه برق و با حداقل 10 خانوار می باشد.

برگزاری نمایشگاههای فصلی به خصوص بهاره و پاییزه 
یکی از اقدامات مسئوالن برای کنترل بازار و ارائه کاالهایی 
مناسبت تر به مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر است که 

همیشه مخالفان و موافقان خود را دارد.
به گزارش شبستان، با نزدیک شدن به روزهای آخر سال 
بازارها رونق بهتری گرفته و خریدهای نوروزی مردم هم 
بیشتر شده است، کفش و پوشاک جزو کاالهایی است که 
مردم از هم اکنون خرید آن را شروع کردند؛ البته برخی ها 
هم هنوز کامل خرید نکردند اما می توان گفت که تقریبا 
بیشتر مردم خرید نوروزی خود را کامل کردند. یکی از موارد 
مهمی که هنگام خرید یک کاال برای مردم بیشتر مد نظر 
است، کیفیت و قیمت آن جنس است، برخی ها اعتقاد دارند 
که کیفیت کاال مهمتر است و برخی از مردم هم به قیمت 
آن اهمیت بیشتری می دهند، هر چند که بیشتر مردم بدنبال 

خرید یک کاالی با کیفیت و دارای قیمت مناسب هستند.
 یکی از موضوعاتی که همواره در خصوص خرید نوروزی 
مردم در روزهای پایانی سال مطرح است، موضوع برگزاری 
نمایشگاه های بهاره در اسفندماه هرسال در نمایشگاه بین 
المللی بیرجند است؛ موضوعی که از یک سو، برگزارکنندگان 
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال، هدف از برگزاری این 
نمایشگاه ها را تنظیم بازار عنوان می کنند و از سوی دیگر 
بازاریان و کسبه به این موضوع انتقاد دارند و معتقدند که 

برگزاری نمایشگاه به کسب و کار آنها خسارت می زند.
ها  برخی  دارند؛  متفاوتی  نظرات  مردم  بین  این  در   
برگزاری نمایشگاه بهاره را در هر صورتی که باشد برای 
که  معتقدند  مردم  بیشتر  اما  دانند  می  مفید  بازار  کنترل 
برگزاری نمایشگاه بهاره در صورتی اثربخش و مفیدفایده 
است که نظارت کامل بر روی برگزاری صورت گیرد تا 

کاالی بی کیفیت وارد نمایشگاه نشود.
 

کیفیت کاالهای نمایشگاه باالتر برود!

برای بررسی کامل نظر مردم؛ گشتی در بازار و نمایشگاه 
بهاره که چند روزی است برپاشده می زنیم؛ جمعیت ورودی 
به نمایشگاه زیاد است اما همه با دست پر بر نمی گردند و 
خیلی ها تنها به تماشای کاالها می پردازند. از آنها می پرسم 
که از کیفیت برگزاری نمایشگاه راضی هستند؟ مردم اینگونه 
پاسخ می دهند »کیفیت کاالها باید باالتر برود، برگزاری 
نمایشگاه اقدام خوبی است اما مسئوالن باید بر روی کیفیت 
و قیمت کاالها هم نظارت داشته باشند تا تفاوتی از نظر 
قیمت و کیفیت با بازار داشته باشد.« بیشترین خرید مردم 
از نمایشگاه پوشاک و آجیل است، به نظر می رسد در بحث 
پوشاک قیمت ها با بازار اندک تفاوتی دارد اما در آجیل خیلی 
تفاوتی وجود ندارد، هر چند که در اینگونه نمایشگاهها به 
اعتقاد کارشناسان کاالهایی را عرضه می کنند که بیشتر از 
نظر قیمت برای طبقه متوسط به پایین جامعه مفید باشد، لذا 
بیشترین کاالهای عرضه شده در نمایشگاه کیفیت آن هم 
به همین شکل است. به نظر می رسد که مردم در مورد 
برگزاری نمایشگاه بهاره یک نظر دارند و آن هم برگزاری 
نمایشگاه به شرط باالرفتن کیفیت و پایین تر آمدن قیمت 
کاالها و اجناس این را از گفتگوی کوتاهی به مردم دریافتم. 
برای ادامه بررسی موضوع به بازار هم سری می زنیم، 
مردم که در مجموع همان نظرات نمایشگاه را دارند و باز هم 
بر روی کیفیت تاکید دارند، اما بازاریان نظر متفاوتی دارند و 
در مجموع می توان گفت که بازار با برگزاری نمایشگاه در 

اسفند ماه مخالف است و آن را رقیبی جدی برای کسب و 
کار خود در این ماه می داند.

 برخی از مردم هم برایشان خیلی تفاوت ندارد که نمایشگاه 
برگزار بشود یا نه، آنها می گویند که قیمت ها در نمایشگاه 
با بازار تفاوت و جذابیت قابل مالحظه ای ندارد برای آنها 
جلب رضایت و خرید از آنجا، خیلی مهم نیست. کسبه و 
فروشندگان کاال اعتقاد دارند که دولت بهتر است به جای 
برگزاری نمایشگاه بهاره، طرح فوق العاده را حمایت کند تا 

هم مصرف کننده حمایت شود و هم فروشنده دچار رکود و 
کسادی در کسب و کار خود نشود.

 در این بین اتاق اصناف معتقد است در حال حاضر بازار 
با هیچ کمبود کاالیی مواجه نیست و فروش های فوق العاده 
و فروشگاه های زنجیره ای نیازهای مصرف کنندگان را تامین 
می کند و دیگر ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه وجود ندارد.

 
اصناف مخالف برگزاری نمایشگاه فصلی!

اتاق اصناف هم اعالم کرده که نمایشگاه چه برگزار بشود 
یا نشود، آنها برای جلب رضایت بیشتر مردم از بازار، طرح 

فروش فوق العاده را در دستور کار خود دارند.
به  بیرجند  اصناف  اتاق  رئیس  شناس،  یزدان  مرتضی   
خبرنگار شبستان می گوید: »وقتی که ثبات اقتصادی است 
برگزاری نمایشگاه موضوعیتی ندارد، اصرار بر برگزاری آن 
ثبات را در اقتصاد استان و شهرستان را به هم می زند و 
ممکن است که موجب نارضایتی برخی از کسبه شود.« او 
می گوید: در نمایشگاه ها تولید کننده ها نمی آیند چون آنها 
مشتری خاص خود را دارند و در طول سال مشتری خود را از 
دست می دهند؛ لذا واسطه ها را می فرستند که واسطه وقتی 
بیایید قیمت ها افزایش پیدا می کند. اگر سخت گیری کنیم 
می گویند می خواهند جلوی برگزاری نمایشگاه را بگیرند، 

سال 94 فروش فوق العاده برگزار شد اما اگر قرار بود 60 
فروشگاه باشد، 30 فروشگاه این کار را کردند و آن به این 

دلیل بود که اطالع رسانی خوبی انجام نشد.
 برگزاری نمایشگاه بهاره در مرکز استان از جمله اقدامات 
تسهیل خرید نوروزی است، اگرچه به اعتقاد شهروندان این 
نمایشگاه فرصت مناسبی برای خرید نوروزی بوده اما برخی 
از بازاریان نیز نسبت به این موضوع نظر مساعدی ندارند، 
چراکه بر این عقیده اند فروش های فوق العاده و فروشگاه 

های زنجیره ای نیازهای مصرف کننده را تامین می کند و 
ضرورتی برای برگزاری نمایشگاه وجود ندارد. در نظر گرفتن 
حقوق مصرف کننده و تنظیم و تعادل در بازار برای حمایت 
از حقوق مردم یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است، 
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیرجند معتقد 
است که با نزدیک شدن به ایام نوروز بازار تعادل خود را از 
دست می دهد و قیمت پوشاک، کفش، آجیل، گوشت، میوه و 
 برخی کاال پر فروش و مصرفی مردم دستخوش تغییرات قرار

می گیرد و این نمایشگاه می تواند تعادل ایجاد کند.
 

نمایشگاه عامل تعادل در بازار!

انجمن حمایت معتقد است که دولت برای کنترل بازار و 
جلوگیری از باال رفتن قیمت ها در ایام پایانی سال، نمایشگاه 
موج  جلوی  و  کند  می  عمل  قوی  مسکنی  همانند  بهاره 

سواری قیمت ها در بازار را می گیرد.
حقوق  از  حمایت  اتحادیه  رئیس  دلیر،  محمد حسین   
گوید:»  می  شبستان  خبرنگار  به  هم  کننده  مصرف 
نمایشگاه بهاره و پاییزه کمک به قشر آسیب پذیر است 
افرادی که شرکت می  از  تعدادی  باعث می شود که  و 
کنند خود بازاریان هستند؛ از بیرون شهر کسی نمی آید، 
در  جویی  صرفه  مردم  برای  که  شود  می  ای  مجموعه 

وقت و زمان می شود و می آیند و کاالی دلخواه خود را 
خریداری می کنند. در استان هر سال برگزار شده و فقط 
فوق  فروش  که  دادند  اصناف  خود  به  که  بود   94 سال 
العاده داشته باشند که تاثیری نداشت و همکاری خوبی 
نشد از طرف بازاریان و به تعهد خود خیلی عمل نکردند.«

بازار می  بر  را  تاثیر خود  از نظر روانی  افزاید:  او می   
گذارد و یک رقابتی بین بازار و نمایشگاه خواهد بود؛ بازار 
فروش  برای  کمتر  سود  با  را  خود  کاالی  است  مجبور 

نفع مصرف کننده است چون هم  به  این  و  عرضه کند 
بازار قیمت خود را پایین می آورد و هم نمایشگاه تخفیف 
دارد. دلیر زمان برگزاری نمایشگاه را هم برای بازار خوب 
می داند و می گوید: نمایشگاه نیمه اول اسفند برگزار شد 
و نیمه دوم اسفند را بازار فرصت دارد که کاالهای خود 
بازاریان نباید نگران باشند چراکه  را بفروش برساند، لذا 

فاصله خوبی وجود دارد برای آنها تا عید.
 

برگزاری نمایشگاه در شرایط
رکود حاکم بر بازار توجیه ندارد

معتقد  بیرجند  فروشان  پوشاک  اتحادیه  رئیس  اما 
است که برپایی نمایشگاه بهاره در شرایط فعلی بازار که 
رکود حاکم است، هیچ توجیهی ندارد؛ چراکه در صورت 
شوند.  می  متضرر  که  هستند  بازاریان  این  برگزاری 
صنفی  واحد   120 قبل  سال  گوید:  می  زاده  اسماعیل 
پوشاک ما در سطح استان تعطیل شد که نشان می دهد 
اگر اینها خوب بود و سودی می داشت که تعطیل نمی 
اینها هم  به فکر  باید  بودند که  یعنی 140 خانواده  شد، 
باشیم، یک نمایشگاهی که می آید و 20 غرفه پوشاک 
می زند، باعث تعطیلی 140 واحد صنفی می شود و ما به 
جای اینکه به این واحدها کمک کنیم کاری نکنیم که 

اینها تعطیل شوند، تولیدی های داخل شهر و تولید کننده 
را حمایت کنیم و اگر واقعا بدنبال حمایت از مصرف کننده 

هستیم جلوی ورود کاالی قاچاق را بگیرند.
ما  و  بیایند  اینکه  جای  به  مسئوالن  است:  معتقد  او   
را حمایت کنند همین یک شب عیدی را هم که خیلی 
از کسبه از طریق آن نان در می آورند همان را هم می 
خواهند از ما بگیرند. اسماعیل زاده می افزاید: در بیرجند 
به ازای هر 10 نفر یک واحد صنفی پوشاک وجود دارد 
و نمی توان گفت نمایشگاه به نفع اصناف است، 10 تا 
سوم  یک  لذا  و  داریم  بیرجند  در  صنفی  واحد  هزار   12
جمعیت شهر، خود اصناف هستند و شهر توان آن را ندارد 
استان خارج  از کشور  ارز  و  برگزار شود  نمایشگاهی  که 
شود، در بیرجند حدود 700 واحد پوشاک داریم و دست 
فروش ها و کانال های مجازی هم این قشر را ضعیف 
می کنند و نمایشگاه هم که بیایید و اینها را ضعیف کند 
اینها دیگر توان زیر بار هزینه سنگین اجاره و مغازه خود 
نخواهد بود.«  او می گوید:»ما بیش از نیاز مردم پوشاک 
فروشی در شهر داریم، برای قشر آسیب پذیر هم پوشاک 
فروشی های ارزان را داریم، شاید تخلف هم باشد اما باید 
جلوی تخلفات جزئی گرفته شود نه اینکه نمایشگاه بزنیم 

و اشتغال استان را تعطیل کنیم.«
 با وجود مخالفان و موافقان برگزاری نمایشگاه  بهاره 
اما امسال با توجه به احساس ضرورت برگزاری این مهم، 
مسئوالن تصمیم به برگزاری نمایشگاه های بهاره عرضه 
مستقیم کاال در محل نمایشگاههای بین المللی بیرجند 

گرفتند و نمایشگاه برگزار شد.
 

بازاریان و کسبه با فروش فوق العاده
می توانند مشتری بیشتری جذب کنند

تهوری، رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، 
اینکه نمایشگاه  بیان  با  معدن و تجارت خراسان جنوبی 
بهاره کمک به خرید مردم است به خبرنگار شبستان می 
گوید: این نمایشگاه با هدف عرضه کاال با قیمت مناسب 
و ارزان تر از سطح بازار در نیمه اول اسفند ماه هر سال 
توسط خود اصناف و اتاق اصناف بیرجند برگزار می شود، 
براساس مصوبه کمیسیون تنظیم بازار استان در شهرهای 
گروه  است.  شهرستان  خود  با  گیری  تصمیم  هم  دیگر 
و  پروتئینی  مواد  و  کفش  و  کیف  هدف،  کاالیی  های 
آجیل است که عرصه خواهد شد، سعی کردیم که کیفیت 
تنوع  و  باشد  مردم  خرید  با سطح  متناسبت  کاالهایمان 

کیفیت کاالها و قیمت ها وجود دارد.
تواند  می  هم  نمایشگاه  نشدن  است:برگزار  معتقد  او   
از نظر روانی باعث افزایش قیمت شود، لذا سعی شده از 
توان خود اصناف بیرجند برای برپایی نمایشگاه استفاده 
شود اما از طرفی بازاریان هم می توانند با فروش فوق 
العاده در محل کار خود بگذارند و افزایش فروش داشته 

باشند و مردم را به سمت خود ببرند.
 به خوبی پیداست که بازار شب عید تحت تاثیر سلیقه 
گفته  به  بنا  و  دهد  از دست می  را  تعادل خود  مشتریان 
شهروندان نمایشگاه می تواند بستر مناسبی برای تعادل 
بازاریان  از  برخی  که  است  حالی  در  این  باشد،  بازار  در 
اظهارات ضد و نقیضی داشته و دور از انتظار نیست که این 
ناهماهنگی ها بر روند برگزاری نمایشگاه و ارائه کاالهای 

کیفی در سال های آینده تاثیرگذار باشد.

»کیفیت« حلقه مفقوده نمایشگاه های فصلی

پاسخ مسئوالن به پیام شما

عکس : اینترنت

اما و اگرهای ساخت تقاطع غیرهمسطح در بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند
بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند در حالی که دقیقا بر اساس 
طرح تفضیلی شهر، مصوب و اجرایی شده است، اما تمامی 
فرهنگ  اداره  رئیس  اعالم  طبق  محور  این  های  ورودی 

ترافیک پلیس راهور خراسان جنوبی، دچار مشکل است.
به گزارش شبستان، این بلوار از همان ابتدا به عنوان رینگ 
دور شهر و با هدف تحمل بخشی از بار ترافیک سطح شهر 
تقاطع  از  رینگ  این  درحال حاضر 75 درصد  ساخته شد. 
موسی بن جعفر )ع( تا بلوار شهدای عبادی و از آنجا تا میدان 
سفیر امید توسط شهروندان استفاده می شود و بخشی در 
حال اجرا است اما عبور و مرور برخی از خودروهای سواری 
با سرعت غیرمجاز در این بلوار به تصور تردد در کمربندی و 
یا بزرگراه، عامل موثری در افزایش حوادث این محور عنوان 
شده است. عدم وجود راست گرد در ورودی های بلوار پیامبر 
اعظم از جمله خیابان های پاسداران و مدرس، نبود زیرگذر 
در این مسیر و ایمن نبودن دور برگردانها از جمله عواملی 
است که با اندک تخلف سرعت رانندگان در این محور و عدم 
کنترل وسیله نقلیه، حادثه ساز می شود. همچنین تخطی 
از سرعت مطمئنه و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو، 
احتمال برخورد با پایه های برق اطراف این محور را به شدت 
افزایش می دهد. موضوعی که باعث شده تر و خشک )راننده 
و عابرین پیاده( در این محور با هم بسوزند و حتی دود این 
خطر بزرگ عالوه بر اینکه بارها و بارها به چشم رانندگان و 
سرنشینان خودروها رفته است و جان ورزشکارانی که پیست 
 سالمت را برای ورزش انتخاب کرده اند، را هم تهدید می کند.

  
نصب سرعت گیر بلوار پیامبر اعظم )ص(

غیر کارشناسی است
علی عدل معاون عمرانی شهردار بیرجند اظهار کرد: بلوار 
آن  به  بزرگراه  عنوان یک  اگر  بیرجند  اعظم )ص(  پیامبر 

بخواهد اطالق شود که خودروها بتوانند با سرعت تعیین شده 
تردد کنند،  باید تمامی مسیرهای منتهی به این بلوار »خیابان 
به  اشاره  با  پاسداران، مدرس و سپیده« مسدود شود. وی 
اینکه در یک بلوار شهری سرعت تعیین شده بین 50 تا 60 
است، افزود: اما متاسفانه به طور مکرر شاهد تردد خودروها با 
سرعتی بیش از این سرعت تعیین شده هستیم که حوادثی 
از جمله تصادف را به دنبال دارد. عدل نصب سرعت گیر در 
بلوار را غیر کارشناسی دانست و با بیان اینکه در صورت نصب 
سرعت گیر، مردم نیز معترض می شوند،  ادامه داد: در بخشی 
از این بلوار بر روی زمین سرعت 30 کیلومتر طراحی شده 
است و تابلوهای هشدار دهنده مختلف نیز نصب شده است.

  
ساماندهی راست گردهای بلوار پیامبر اعظم )ص( 

در انتظار تصویب شورای ترافیک استان
معاون عمرانی شهردار بیرجند همچنین به احداث پارک 
حاشیه ای میدان سفیر امید تا میدان آدینه بیرجند هم اشاره 
کرد که به پارک جنگلی ختم می شود و اظهار داشت: اصالح 
راست گردهای مدرس،  پاسداران،  سپیده و حتی ورودی های 

بند دره، بند امیرشاه و سراب در این طرح دیده شده است.
 عدل با تاکید بر اینکه اجرای این طرح، منابع مالی بسیار 
زیادی را می طلبد، از محل بودجه جرائم امسال 2 میلیارد 
تومان به شهرداری بیرجند اختصاص یافت که تاکنون 90 
میلیون تومان اعالم شده است که واریز خواهد شد. معاون 
عمرانی شهردار بیرجند اظهار داشت: مباحث راستگردهای 
بلوار پیامبر اعظم در دسنور کار ویژه ما قرار دارد و تالش می 
کنیم در جلسه ای مجزا با مدیرکل دفتر فنی استانداری، برای 
نهایی و تصویب شدن این طرح ها، اقدام کنیم. وی همچنین 
با اشاره به اینکه ساماندی ورودی سراب یک طرح مصوب 
دارد اما ایجاد زیرگذر شاید در بیان،  بسیار ساده باشد اما چون 

تمام لوله های آب و گاز و همچنین تاسیسات شهری از جمله 
خط اصلی آب بیرجند در زیر معابر اصلی شهر داریم که ایجاد 

یک زیرگذر را در مرحله اجرا بسیار سخت می کند.
عدل با بیان اینکه با احداث پارک حاشیه ای بلوار پیامبر 
اعظم، ساماندهی ورودی های بند دره، امیر شاه و سراب هم 
دیده خواهد شد، اضافه کرد: در حال حاضر عملیات نقشه 
برداری به اتمام رسیده است و بعد از ارائه اولین طرح اجرایی، 

با تایید مسئوالن استانداری، عملیات اجرایی آغاز می شود.
 وی درخصوص آیلندهای وسط بلوار پیامبر اعظم )ص( 
هم گفت: دیگر کشورهای دنیا به سمت حذف موانع وسط 
از  برخی  توصیه  و  اند  کرده  حرکت  بلوارها  و  ها  خیابان 
همکاران راهور مبنی بر ایجاد یک دیوار با ارتفاع 60 سانت، 
خسارت های مالی و جانی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

 
تمام ورودی های بلوار پیامبر اعظم )ص( بیرجند 

دچار مشکل هستند
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور با تاکید بر اینکه 
مشکل  دچار  )ص(  اعظم  پیامبر  بلوار  های  ورودی  تمام 
هستند، از شهرداری بیرجند خواست به مشکالت این محور 
رسیدگی کند. سرهنگ دوم رضا محمدی د اظهار داشت: از 
ابتدای امسال تاکنون 75 مورد تصادف منجر به جرح و یک 
تصادف منجر به فوت در محور پیامبر اعظم )ص( به وقوع 

پیوسته است که از این تعداد 103 نفر مجروح شده اند. 
 

پایه های برق خطر ساز
رئیس اداره فرهنگ ترافیک پلیس راهور خراسان جنوبی 
بر اصالح این ورودی ها تاکید کرد و افزود: همچنین سطح 
آسفالت با جداول حاشیه و وسط بلوار بسیار پایین است بگونه 
ای که اگر خودرو کنترل خود را از دست بدهد و به الین 

مخالف هدایت شود، برخوردی رخ به رخ به وقوع می پیوندد.
 وی همچنین با اشاره به وجود پایه های برق در نزدیک 
الین یک این بلوار گفت: در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه 
در یک تصادف، خطر برخورد با این پایه ها بسیار زیاد است 
بنابراین باید این مهم اصالح با جدول گذاری مناسب اصالح 
شود. سرهنگ محمدی حداکثر سرعت مجاز برای تردد در 
این مسیر را 60 کیلومتر ذکر کرد و با بیان اینکه دوربرگردان 
هایی که در این محور وجود دارد باالخص در نزدیکی سپیده، 
خطر وقوع تصادف را افزایش می دهد، تصریح کرد: با احداث 
تقاطع غیر همسطح )زیرگذر یا روگذر( از بسیاری از تصادفات 
این محور کاسته می شود و در آن زمان می توانیم نسبت به 

افزایش سرعت در این مسیر تدابیری اندیشید.
 

امکان جابجایی پایه های برق وجود ندارد
محمدرضا عبدی مدیر شرکت توزیع برق بیرجند گفت: 
شبکه روشنایی بلوار پیامبر اعظم )ص( در سال 93 با هدف 
تامین روشنایی این بلوار انجام شد. وی با اشاره به اینکه 

روشنایی معابر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،  به فاصله 
بین پایه های برق و قسمت سواره روی بلوار پیامبر اعظم 
)جوی آب( که توسط شهرداری احداث شده است، اشاره کرد 
و افزود: با توجه به اینکه پایه های برق به قسمت سواره روی 
بلوار چسبیده نیست، امکان جابجایی پایه های برق وجود 
ندارد. عبدی جابجا کردن پایه های برق را مستلزم صرف 
هزینه های زیاد دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت 
پیاده روهای اطراف و امالکی که در اطراف این بلوار وجود دارد 
 مشخص نیست، جابجایی پایه های برق امکان پذیر نیست.
طبق آمار هر 30 ساعت یک تصادف در این بلوار حادثه خیز 
به وقوع می پیوندد که این رقم برای یک محور درون شهری 
بسیار زیاد است. به نظر می رسد با تخصیص اعتبارات قطره 
چکانی برای اجرایی شدن طرح های مصوب بلوار پیامبر 
اعظم، پشت سر گذاشتن هفت خوان مشکالت این محور، 
برای رسیدن به یک استاندارد مطلوب، در یک و یا حتی دو 
سال آینده امکان پذیر نیست، بنابراین می طلبد رانندگان با 

رعایت سرعت مطمئنه و مجاز یه یکدیگر کمک کنند.
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ایرانی ها حق شرکت در پیش فروش ارز دیجیتال تلگرام را ندارند 

به گزارش یک روزنامه روسی، افرادی که در فهرست تحریم های بین المللی هستند و شهروندانی که در مناطق تحت تحریم زندگی می کنند، از شرکت در پیش فروش 
توکن های تلگرام منع می شوند. این محدودیت همچنین شامل بستگان افراد تحریم شده و ساکنان مناطق تحت تحریم، از جمله کریمه، کوبا، ایران، کره شمالی و 
سوریه می شود. در حالی که همه کاربران ایرانی عالقه مند به ارزهای دیجیتال، منتظر شروع پیش فروش عمومی بودند، خبر این روزنامه روسی همه را به شوک فرو برد. شنبه * 26 اسفند  1396 * شماره 4031

علمی

ژن فضانوردی که یک سال
 در فضا مانده بود تغییر کرد!

نتیجه تحقیقات ناسا نشان می دهد “اسکات کلی” 
فضانورد امریکایی، پس از یک سال ماندن در فضا، 
هفت درصد از بیان ژن های بدنش تغییر کرده است.

بیان ژن های بدن اسکات کلی، فضانورد امریکایی 
که برای مدتی دارای رکورد بیشترین تعداد روزهای 
حضور در فضا بود به شکلی »غیرمنتظره« تغییر یافته 
است. او و برادرش دوقلوهای همسانی هستند که 
پیش از آغاز سفر فضایی ۳۴۰ روزه اسکات کلی در 
ایستگاه فضایی، ژن های مشابهی داشتند. با این حال 
یافته های اولیه ناسا نشان می دهد حدود هفت درصد 
بیان ژن های این فضانورد اکنون تغییر یافته است. 
به این ترتیب او دیگر ژن های کامال مشابه برادر 

دوقلوی همسان خود ندارد.

دانستنی ها

سالمت قلبتان را با 
»مچ اندازی« َمَحک بزنید

اعتقاد دارند جریان خون قوی و پمپاژ  کارشناسان 
مناسب قلب سبب توان بیشتر افراد در استفاده از دستان 
خود، دست دادن قوی و کمتر شدن ریسک ابتال به 
دست  می شود.برعکس،  عروقی  قلبی  بیماری های 
دادن ضعیف نشان دهنده گرفتگی رگ های خونی، 
ضعف عضله قلب و نارسایی در عملکرد این عضو 
حساس بدن است و به افراد سالمند توصیه می شود، 
در صورت مشاهده ضعف در استفاده از دستان خود به 
متخصص قلب برای بررسی های بیشتر مراجعه کنند.

واقعیت هایی درباره
 کشتی تایتانیک

کشتی تایتانیک کشتی بخار غول پیکری بود که در 
سال 1912 غرق شد.

*بر اساس فرضیه ای که اخیرا دانشمندان مطرح 
کردند کامل شدن ماه در غرق شدن این کشتی تاثیر 
داشته است؛ آنها می گویند ماه کامل باعث شده کوه 

یخی به سمت جنوب رانش کند.
* ۳۰ ثانیه بعد از اینکه دیدبان کشتی کوه یخ را 
می بیند و خبررسانی می کند کشتی با کوه یخی 

برخورد می کند!
* آنچه که از کشتی باقی مانده بود 7۳ سال بعد از 

غرق شدنش پیدا شد!
*  فقط جسد تعدادی از کسانی که در این کشتی غرق 

شدند پیدا شد و بسیاری از آنها هرگز پیدا نشدند.
* قیمت سوئیت های درجه یک این کشتی به نرخ 

امروز حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است!
آن  برخورد کرد،  آن  با  تایتانیک  *  کوه یخی که 
قدرها هم بزرگ نبوده و بزرگ ترین دلیل غرق شدن 
این کشتی، تصور غیر قابل غرق بودن آن توسط 

کارکنانش بوده است.

تجربه زیارتی آسوده برای زائران امام مهربانی ها
نگاهی به خدمات متنوع نمازخانه های میان راهی امام رضا)ع(؛

شانزدهمین مجتمع و نمازخانه رفاهی بین راهی امام رضا)ع( در محور بشرویه با خدمات متنوع به زائران
شوق زیارت حضرت ثامن الحجج )ع( در وجود یکایک ما 
موج می زند و همه ما مشتاق زیارت این بارگاه منور هستیم. 
اینجاست که قلب و عقل یک صدا می شود و برای یک 
زیارت خالصانه برای طی طریق در جاده های عشق منتهی 
به بهشت، بار سفر می بندیم و با گذراندن هر منزلگه به وادی 
عشق نزدیک تر می شویم.در این راه است که هر یک از ما 
لذت سفر و گذراندن ساعات خوش را در مجتمع های فرهنگی 
این  می کنیم.  تجربه  راهی  میان  نمازخانه های  و  رفاهی 
نمازخانه های میان راهی امام رضا)ع( هر روز میزبان زائران و 
مسافران مشتاقی است که برای رسیدن به بارگاه منور رضوی 

لحظه شماری می کنند.
آستان قدس رضوی برای سهولت و ایمنی سفر زائران،2۰ 
نمازخانه  میان راهی را با رعایت معماری اسالمی درمحدوده 

موسسه  توسط  که  است  کرده  احداث  خراسان  استانهای 
آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید 
مدرس)ره( اداره می شود. ساالنه بیش از 1۰ میلیون زائر از 
دیهوک،  مواصالتی  جاده های  در  نمازخانه ها  این  خدمات 
اسالمیه، فیض آباد، رباط سفید، خوسف، کاهک، عشق آباد، 
نهبندان، خضری، رباط پشت بادام، دشت ، بردسکن، سربیشه، 
قاین، مزداوند، دامغان، بجستان، بشرویه، تربت جام و چناران 

بهره مند می شوند.

شانزدهمین نمازخانه رفاهی در بشرویه
روزانه  که  رضا)ع(  امام  راهی  میان  نمازخانه های  از  یکی   
است،  رضوی  دلشیفتگان  و  زائران  از  بسیاری  پذیرای 
شانزدهمین مجتمع و نمازخانه رفاهی بین راهی امام رضا)ع( 
در محور بشرویه است که در اردیبهشت ماه سال 1۳9۰ در 
کیلومتر ۳ محور بشرویه- طبس با مساحت 52۰۰ متر مربع 
و زیر بنا 95۰ متر مربع افتتاح شد.این نمازخانه ۴5۰ کیلومتر 
تا مشهد و 12۰ کیلومتر تا طبس فاصه دارد و با دارا بودن 
2 نمازخانه، فضای بازی کودکان، پارکینگ، فضای اسکان 
موقت، سرویس بهداشتی، وضوخانه، پارکینگ، فضای سبز، 
رستوران و واحدهای تجاری امروزه به مکانی مطمئن برای 

استراحت رانندگان، مسافران و زائران سرزمین خورشید بدل 
شده است و روز به روز بر شمار افرادی که برنامه ریزی و 
زمانبندی خود را طوری تنظیم می کنند که مدتی را در این 
مرکز به استراحت و رفع خستگی بپردازند، افزوده می شود.
با هماهنگی صورت گرفته جهت تحصیل زمین مجاور این 
مجموعه، در اسفند ماه کاشت بیش از صد اصله نهال انجام 
شد که امید سات در آینده با درختکاری و محوطه سازی این 
مکان فضای تفریحی و اقامتی مناسبی در اختیار مسافران و 
زائران قرار خواهد گرفت.مدیرعامل آستان حضرت حسین بن 
موسی الکاظم)ع( و زیارتگاه شهید مدرس)ره( در تشریح دالیل 
ساخت این نمازخانه ها می گوید: فراهم کردن آسایش بیشتر 
زائرین، رانندگان و مسافران با ارائه خدمات متمرکز و مناسب، 
اقامه نماز و گسترش  فراهم سازی امکانات مناسب برای 

فرهنگ آن، توسعه و ترویج فرهنگ غنی اسالمی- ایرانی 
با بهره گیری از سیره رضوی و... از جمله اهدافی است که ما 
سعی کردیم در این نمازخانه به آن ها دست یابیم، از این رو 
دراین نمازخانه در ایام عید نوروز ایستگاه پاسخگویی به مسائل 
شرعی را برپا کردیم و همه روزه با حضور زائران نمازهای یومیه 
به جماعت برپا می شد.بستر سازی و فراهم کردن شرایط برای 
بهره گیری سازمان های مردم نهاد از خدمات نمازخانه های 
میان راهی امام رضا)ع( یکی از سیاست هایی که آستان قدس 
رضوی در دستور کار خود قرار داده است از این رو در این 
نمازخانه میان راهی در نوروز امسال با همکاری فرمانداری 
شهر بشرویه ایستگاه صنایع دستی برپاشد که افراد شرکت 
کننده در این نمایشگاه عالوه بر ارائه عرضه محصوالت دست 
سازه و صنایع دستی، آداب و رسوم و آئین های منطقه خود را 
برای زائران تشریح کردند که با استقبال خوب زائران مواجه شد. 
هم چنین با همکاری سازمان تبلیغات اسالمی شهر بشرویه و 
هیات های مذهبی امسال به صورت باشکوه جشن های میالد 
رضوی و جشن مهر بیکران با حضور خدام حرم مطهر رضوی 
در شانزدهمین نمازخانه میان راهی امام رضا)ع( برگزار شد.
 به گفته سپهریان، با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، با 
مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی، محافل قرآنی با حضور یک 

روحانی و کارشناس دینی در این نمازخانه برگزار خواهد شد.

ترویج معارف قرآنی و اسالمی
کردن  فراهم  و  اسالمی  شعائر  به  نهادن  ارج  منظور  به   
تسهیالت عبادی - رفاهی برای زائران بارگاه منور رضوی 
در سالیان اخیر مسئله نماز و انجام فرایض دینی در سفر، 
مورد توجه مدیران و سیاست گذاران آستان قدس رضوی 
در  این خصوص سپهریان می گوید:  در  است  گرفته  قرار 
رباط  مهنه،  اسالمیه،  دیهوک،  راهی   میان  نمازخانه های 
سفید، خضری، قاین، تربت جام و چناران که تردد زائران 
و مسافران در آن ها بیشتر است در طول سال روحانی و 
به  یومیه  نمازهای  و  است  مستقر  دینی  کارشناس  یک 
صورت جماعت و اول وقت اقامه می شود. هم چنین ایستگاه 
برپا  نیز  نمازخانه ها  این  در  به مسائل شرعی  پاسخگویی 
شده است. همچنین برای گسترش معارف واالی اسالمی 
و رضوی ، در ایام تعطیالت  تابستانی و نوروز امسال نیز 
2۰ هزار لوح فشرده آموزشی در قالب طرح»شمیم بهشت« 
که شامل نواهای مذهبی بود در میان زائران نمازخانه های 
میان راهی امام رضا)ع( توزیع شد و 5۰ هزار بروشور »شوق 
زیارت« شامل آداب زیارت از دیدگاه مقام معظم رهبری و 
نقشه نمازخانه های میان راهی نیز در میان مسافران و زائران 
توزیع گردید.  برای گرامیداشت مناسبت های ملی و مذهبی، 
مراسم  میالد ائمه معصومین)ع( و یا مراسم  عزاداری دهه 
محرم و صفر در نمازخانه های میان راهی امام رضا)ع( برپا 
می شود، به طور مثال جشن های اعیاد شعبانیه در نمازخانه 
های میان راهی عشق آباد و... با پذیرایی شیرینی و شربت از 

زائران و قرائت ادعیه کمیل و توسل برگزار شد.

چرا  نمازخانه های میان راهی امام رضا)ع(؟
امام  راهی  میان  نمازخانه های  میان  تمایز  که سبب  آنچه 
رضا)ع( با سایر مجتمع های میان راهی می شود، زائر محور 
بودن آن ها است، به گونه ای که در نمازخانه های میان راهی 
امام رضا)ع( بهترین خدمات با کیفیت باال رایگان به زائران 

ارائه می شود که در این زمینه سپهریان می گوید: حفظ کیفیت 
و نظافت از مهم ترین اولویت های نمازخانه های میان راهی 
امام رضا)ع( است به طوری که ساالنه، فرش های نمازخانه ها 
تعویض و در صورت نیاز مرتب شستشو می شود. هم چنین 
نمازخانه ها از سیستم گرمایشی و سرمایشی بهینه بهره مند 
است و کوچکترین نقص در نمازخانه های میان راهی در اسرع 
وقت برطرف می شود.  در طول سال نیز در راستای  افزایش 
خدمات بیشتر و بهتر به زائران و مسافران اقدامات عمرانی 
و رفاهی مختلفی انجام می شود که در این زمینه می توان 
به احداث ۴۰ باب سرویس بهداشتی در 25۰ متر مربع در 
نمازخانه دیهوک اشاره کرد. هم چنین برای افزایش ایمنی 
و سالمت کودکان وسایل بازی در نمازخانه های میان راهی 
دیهوک، اسالمیه، فیض آباد، کاهک، سبزوار، دشت گلستان، 
دامغان از فلزی به پلی اتیلنی تغییر یافت که این امر در سایر 

نمازخانه های میان راهی نیز در دستور کار قرار دارد.

احداث نمازخانه های میان راهی در گلوگاه و راور
 افزایش چشمگیر زائران حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
زائران سبب  به  آستان قدس رضوی  افزایش خدمات  و 
شد که این نهاد مذهبی درصدد ایجاد نمازخانه های میان 
راهی در جاده های مواصالتی به مشهد مقدس باشد، از 
این رو نمازخانه میان راهی امام رضا)ع( در راور و گلوگاه 
در دست احداث است.مدیر عامل آستان حضرت حسین 
در  مدرس)ره(  شهید  زیارتگاه  و  الکاظم)ع(  موسی  بن 
این باره می گوید: نمازخانه میان راهی گلوگاه در کیلومتر 
کیلومتری مشهد  فاصله 66۰  در  گلوگاه  8 محور گز - 
راور  نیز در کیلومتر 1۴ محور  راور  نمازخانه  قرار دارد و 
دارد.  فاصله  با مشهد  دارد که 77۰ کیلومتر  قرار  چترود 
سرویس  نمازخانه،  دارای  راهی  میان  نمازخانه های  این 
بهداشتی، فضای بازی کودکان، فضای سبز و پارکینگ 
و واحدهای تجاری است که در حال حاضر مراحل نهایی 
ساخت آن در دست احداث است که امید می رود تا پایان 

سال جاری به بهره برداری برسد.

ادعای جالب گوگل درباره 
ios امنیت اندروید و

زومیت- کمپانی گوگل چهارمین گزارش ساالنه ی 
خود را در مورد بررسی امنیت اندروید منتشر کرده 
است. در سال 2۰16 احتمال دانلود یک اپلیکیشن 
مضر ۰.۰۴ درصد بود که رقمی بسیار کوچک است. 
درصد  به ۰.۰2  سال 2۰17  در  را  رقم  این  گوگل 
کاهش داده که این تغییر واقعا چشم گیر است. گوگل 
از وضعیت فعلی امنیت اندروید بسیار راضی است. بنا 
به اعالم سی نت و به نقل از دیوید کیلیرمارچ، رئیس 
بخش امنیت اندروید، سیستم عامل مورد بحث به 
بنابه گزارش  اندازه ی رقیب اصلی خود امن است. 
کرده  اعالم  گوگل  تیم  زمینه،  این  در  منتشرشده 
که امنیت سیستم عامل این کمپانی در حد امنیت 
آی اواس است؛ درحالی که آی اواس برخالف اندروید 

یک سیستم عامل بسته محسوب می شود.

یک برند جدید از امروز 
مشمول رجیستری می شود

ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  رئیس 
رادیویی- گفت:  از شنبه 26 اسفندماه 96 نشان 
می شود.وی  طرح  این  مشمول  هم  »شیائومی« 
باشد  شاید شیائومی جزو گوشی های کم مصرف 
برنامه  ما  هرحال  به  می کند.  پیدا  بازار  دارد  اما 
را  رجیستری همه گوشی ها  زودی  به  که  داریم 
هم  ماه  فروردین  اواخر  تا  حداکثر  و  کنیم  تمام 
بنابراین  می شوند؛  مشمول  گوشی ها  تمامی 
کنار  در  هم  گوشی   سری  یک  گرفتیم  تصمیم  
گوشی هایی که بازار خوبی دارد، مانند هوآوی که 

بازار کمتری دارند را وارد این عرصه کنیم.

فناوری اطالعات

جذابترین ها

یادداشت انیشتین 
درباره خوشبختی

یادداشتی از آلبرت اینشتین درباره خوشبختی روز 
سه شنبه در یک حراجی به مبلغ 1.۳ میلیون دالر 
یادداشت نظر  این  اینشتین در  فروش رفت.آلبرت 
را درباره زندگی و خوشبختی مطرح کرده و  خود 
نوشته است: “یک زندگی آرام و ساده شادمانه تر از 
موفقیتی است که با تالطم های زیاد به دست می 
آید.یادداشت دوم با متن “وقتی که اراده هست راه باز 
است.” 2۴۰ هزار دالر به فروش رفت.فروشنده این 
دو یادداشت از اقوام همان پیکی هستند که شانس 
دیدار این نابعه فیزیک را داشت و شاید هرگز معنای 

حرف آن روز اینشتین را نفهمید.

فرصـت هـا  
        تکرار نشدنیست!!!

3 ماهه
اقساط 6

   محصوالت اسنوا ، دوو ، بوش ،کنوودو...
میــدان امــام 
نبش خیابان 17 شهریور
32223706-09157930080 فروشگاه بـرگی

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

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

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 تشکر و سپاس از همکاری هموطنان نوع دوست همانند 

سال های گذشته در انتظار کمک های نقدی و غیر نقدی شما خیرین ارجمند می باشد.
تعداد خانواده های تحت حمایت مرکز: 500 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: 32313472-056    09151631855 - طاهری

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

قابل توجه همشهریان و هم استانی های عزیز 
مرکز بهبودی اقامتی میان مدت ماهور تحت نظارت اداره کل بهزیستی 

خراسان جنوبی جهت درمان و بازتوانی معتادین فعالیت خود را از
 ابتدای اسفند ماه 96 آغاز نموده است.

خیابان دانشگاه - روبروی درب سرپرستی بانک کشاورزی 
تلفن : 32235134        با مدیریت سیدآبادی

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  



شنبه  *  26  اسفند  1396 * شماره 4031 

پروفسور استیون ویلیام هاوکینگ 
کیهان شناس مشهور درگذشت

سه فرزند هاوکینگ با صدور بیانیه ای اعالم کرده اند 
او بامداد امروز در خانه اش در کمبریج درگذشته است.

»استیون هاوکینگ« فیزیکدان نظری و کیهان شناس 
گزارش  به  درگذشت.  -بامداد چهارشنبه-   بریتانیایی 
عصرایران، سه فرزند این دانشمند کیهان شناس خبر 
درگذشت او را تایید کرده اند و با صدور بیانیه ای در 
در  او  که  اند  گفته  بامداد چهارشنبه  نخستین ساعات 
خانه اش در کمبریج درگذشته است.هاوکینگ در سن 
دانشگاهی  در شهرک  او  است.  درگذشته  سالگی   76
آکسفورد متولد شده بود و مدیر مرکز کیهان شناسی 
نظری دانشگاه کمبریج بود. او از یک بیماری نادر به نام 
»اسکلروز جانبی آمیوتروفیک« رنج می برد  که تمامی 
به هیچ  قادر  او  و  بود  فلج کرده  را  او  اعصاب حرکتی 
کارفیزیکی- حتی حرف زدن- نبود و به منظور حرف زدن 
دستگاهی ویژه برای او درست کرده بودند که خواست ها 
و نظرات خود را با اشاره چشم به صوت و نوشتار می کرد.
با این حال این بیماری سبب نشده بود که مغز او کار نکند 
و اتفاقا مغز او به گونه ای بی نظیر کار می کرد و او مبدع 
نظرات علمی بی بدیلی در عرصه فیزیک نظری و کیهان 
شناسی بود. هاوکینگ با کتاب معروف »تاریخچه زمان« 
به شهرت علمی رسید و کتاب او به مدت چند سال متوالی 
پرفروش ترین کتاب  بازار بریتانیا بود.او همچنین تحقیقات 
سیاهچاله های  شناخت  زمینه  در  بزرگی  های  یافته  و 
درباره  هاوکینگ  اخیر  های  سال  نظرات  دارد.  فضایی 
ضرورت پیدا کردن مکانی در کیهان برای مهاجرت بشر به 
یک سیاره دیگر تا هزار سال آینده برای نجات از انقراض 

نسل بشر سروصدای زیادی به پا کرده بود.
او ثابت کرد در عین معلولیت می توان موفق بود

بدن نیم فلج بکار افتاد

مرد آهنگری سکته مغزی کرده بود و به واسطه آن بخش 
سمت راست بدنش فلج شده بود. او چون خانه نشین شده 
بود. دائم گریه می کرد و هر وقت کسی احوالش را می 
پرسید بالفاصله بغضش می ترکید و زار زار در احوال خود 
می گریست. سرانجام خانواده مرد دست به دامان شیوانا 
شدند و از او خواستند تا مرد آهنگر را دلداری دهد و با 
او صحبت کند.شیوانا به خانه مرد رفت و کنار بسترش 
نشست و احوالش را پرسید. طبق معمول مرد آهنگر شروع 
به گریه نمود. شیوانا بی اعتنا به گریه مرد شروع به نقل 
داستانی کرد. او گفت: »روزی یکی از فرماندهان شجاع 
ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به جبهه نبرد رفت و 
همان روز اول در اثر اصابت شمشیر دست راستش را از 
دست داد. فرمانده امپراتور را به درمانگاه بردند و زخمش 
را با آتش سوزاندند تا عفونت نکند. یک ماه بعد او از بستر 
برخاست و دوباره به جبهه رفت. چند روز بعد در اثر اصابت 
تیری پای راستش از کار افتاد. اما او تسلیم نشد و سربازانش 
را مجبور کرد که سوار بر گاری او را به خط مقدم جنگ 
ببرند و در همان خط اول نبرد با بدن نیمه کاره اش کل 
عملیات را راهبری کرد تا ارتش را به پیروزی رساند.«شیوانا 
سپس ساکت شد و دوباره رو به آهنگر کرد و به او گفت: 
»خوب دوباره از تو می پرسم حالت چطور است!؟« آهنگر 

گفت: » من خوبم و می خواهم به سرکارم بروم«.

وقتی انسان کاری را انجام دهد 
که گمان می کند وظیفه او در قبال مردم 

و کشورش است، می تواند در آرامش بخوابد.

علم از اشتباهات تشکیل شده، ولی این ها
 اشتباهاتی هستند که انجامشان سودمند 

است چرا که کم کم به حقیقت می انجامند.

در سوگ عصا نشست دستم بی تو
وقتی که غریبانه شکستم بی تو

دیروز یک آسمان غزل بودم و عشق
امروز بیا ببین چه هستم بی تو !

واژه های محبت آمیز هزینه 
زیادی ندارند، با این حال 
دستاوردهای بسیاری دارند.

شاید معلوالن و نیازمندان
 واقعی کسانی هستند 

که خیلی به خدا نیاز ندارند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

بگو ]شما[ از آنچه ما مرتکب شده  ایم بازخواست نخواهید شد و ]ما نیز[ از آنچه شما انجام 
می  دهید بازخواست نخواهیم شد. سوره سبأ، آیه 25

حدیث روز  

پنهان کننده کار نیک ]پاداشش[ برابر هفتاد حسنه است و آشکارکننده کار بد سرافکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است.
امام رضا )علیه السالم(

استیون هاوکینگ درگذشت

 8 قانون ناگفته در مسافرت های هوایی
را  هواپیما  با  سفر  در  معاشرت  آداب  که  کنید  می   تصور 
می دانید؟ پس با دقت به فهرستی از قوانین ناگفته زیر نگاه 

کرده و دوباره به این موضوع فکر کنید!
با آسایش خاطر در صندلی خود  در یک هواپیما هستید، 
مستقر شده اید، و آماده اید که یک ُچرت یک یا دو ساعته 
داشته باشید، که ناگهان بوی واقعاً بدی را احساس می کنید 
یا  احساس می کنید کسی به صندلی شما  لگد می زند و یا 
هر دوی این موارد! متوجه می شوید فرد کناری شما کفش 
خودش را درآورده و یک کودک ناآرام و بی قرار پشت سرتان 
نشسته است، متعجب می شوید و از خود می پرسید: چرا 
هنوز هم چنین مواردی اتفاق می افتد بیانش سخت است، 
اما نه همه در این باره نمی دانند، و این قابل درک است؛ زیرا 
این قوانین به طور رسمی تایید نشده است. کنجکاو شده اید، 
از فهرست 10 قانون ناگفته در مسافرت های هوایی زیر به 

این موضوع پی خواهید برد.
 در هواپیما کفش تان را درنیاورید

اینکار را نکنید! به جز در مواقعی که کل ردیف برای شماست 
و یا زمانی که کاماًل مطمئن هستید پایتان بوی بدی نمی 
دهد، همیشه کفش در پایتان بماند. هیچکس دوست ندارد 
در هواپیمایی -که هوایش به اندازه کافی ناخوشایند است 
-  بوی بد و عرق کرده پای شما هم به مشامش برسد و یا 
حتی بدتر، پای برهنه شما را که ممکن است به بیماری های 

قارچی هم آلوده باشد ببیند.

هنگامی که کسی سعی دارد 
صندلیش را ترک کند، نیم خیز نشوید

چرا می خواهید باعث شوید که یک نفر برای خروج، متحمل 
فشار زیادی شود؟ حالت نیمه ایستاده یا نیم خیز، نه تنها برای 
فرد در حال خروج، بلکه کار را برای همه آن هایی که در 
ردیف شما نشسته اند سخت و امری ناخوشایند و مزاحمت 
آمیز می باشد. در چنین حالتی، آن هایی که قصد بیرون رفتن 
دارند، جز با برخورد به شما قادر به خروج نیستند پس بهتر 
است با برخاستن از صندلی خود و ایستادن در کار آن به او 

اجازه دهید تا خارج شود.
 هرگز از یک غریبه نخواهید 

مراقب وسایل های شما باشد
حتی اگر افراد غریبه مانند یک فرشته به نظر برسند و یا حتی 
اگر با آن ها صحبت کرده و متوجه شده اید که در حال وقت 
گذرانی در توقف میان راه هستند، وسایلتان را به آن نسپارید؛ 
زیرا آن ها را به خوبی نمی شناسید! خودتان بهتر می دانید؛ 
آن ها ممکن است اقالم شما را بدزدند، از آن ها مراقبتی 
نکنند یا پس از شنیدن اعالن، آنها را رها کرده و به سمت 
پرواز خود بروند. همچنین، از این امر که باعث شوید به مردم 
-به خاطر رد کردن کمک به شما- احساس بدی دست دهد، 

دوری کنید؛ همه ما برنامه های خاص خودمان را داریم.
صف امنیتی فرودگاه  را معطل خود نکنید

هر کسی احتمااًل در گذشته، چنین اشتباهی را که مختص 

مسافران تازه کار می باشد مرتکب شده است. بررسی های 
امنیتی، بدون در نظرگیری اینکه در کدام فرودگاه هستید، 
تقریباً در همه جا به شکل مشابهی صورت می گیرند؛ پس 
گذرنامه و کارت پرواز خود را در دست بگیرید، لباس های 
رویی )باالپوش( خود را در بیاورید، ابزارک های الکترونیکی 
یا اصطالحاً گجت ها ، مایعات و ژل را در سینی یا سبد 
مخصوص قرار دهید. بهتر است همیشه یک گام جلوتر بوده 

و زودتر خودتان را آماده کنید.
 در هنگام فرود هواپیما، صف را رعایت کنید

اول از همه، ما کاماًل احساس هیجان شما را درک می کنیم 
شما سرانجام به مقصد رویایی خود رسیده اید یا به خانه 
خود برگشته اید یا از فضای بسته هواپیما نجات پیدا خواهید 
کرد. اما واقعاً الزم نیست که قبل از خاموش شدن عالمت 
»کمربند ایمنی خود را ببندید«، برای برداشتن چمدان دستی 
خود عجله کرده یا سعی کنید همه را کنار زده و به اول صف 
خروجی برسید! با رعایت این موضوع، به احتمال زیاد، کمی 
بیشتر طول می کشد تا هواپیما را ترک کنید، ولی به خاطر 

داشته باشید که صبر و شکیبایی یک فضیلت است.
با صدای بلند به موسیقی گوش ندهید

متاسف خواهید شد، اگر بدانید که چه تعداد از افراد این قانون 
را درک نمی کنند. اما این واقعاً دشوار نیست: ما تنها متوجه 
این موضوع نشده ایم که در هنگام گوش دادن به صدا الزم 
است خود را کنترل کنیم. و حدس بزنید چه صداهایی! کسی 

دوست ندارد که گوش می دهید، یا جلوه های صوتی بازی 
در حال انجام، و یا مکالمات تمام نشدنی فیلمی که در حال 

تماشایش هستید را بشنود. 
صندلی خود را خم نکنید، مگر آنکه

پروازتان بیش از دو ساعت طول بکشد
الزم نیست این را بگوییم، اما خواباندن صندلی تان، فضا را 
برای فردی که عقبتان نشسته است، محدود می کند. اشتباه 
برداشت نکنید اگر پرواز شبانه طوالنی مدتی دارید، کاماًل 
منطقی است که صندلی خود را خم کنید! اما اگر پروازتان 
کمتر از دو ساعت طول می کشد یا موقع صرف غذا است، 
سعی کنید در هنگام عقب کشیدن صندلی خود، مالحظه 

مسافری که پشت سر شماست را بکنید.
 نسبت به پرسنل هواپیما یا خانواده هایی

 که طفل خردسال دارند، خشمگین نشوید
همه مسافرین این موضوع را نمی دانند، اما هر پدر و مادری 
که بچه در بغل دارد و می خواهد از طریق هواپیما سفر کند، 
باید با نگاه های خشم آلود همسفرانش مقابله کنند. بنابراین به 
خاطر داشته باشید که آن ها برای جلوگیری از جیغ زدن و گریه 
کردن بچه های کوچک خود، تمام تالششان را می کنند. پس 
دفعه بعدی که یک طفل پنج ساله به پشت صندلی شما ضربه 
می زند، یادتان باشد از کوره در رفتن، نسبت به والدینش و یا 
حتی گاهاً نسبت به کارکنان شرکت های هواپیمایی مطلقاً به 

بهبود این وضع کمکی نمی کند.

جدول کلمات                        

افقی: 1- کلمات و جمالت که به 
صورت ضرب المثل طنز آلود باشد 
نماینده  -  دلیر 2- الله سرخ - 
- نهفته، پنهان 3- شوخ طبعی - 
جامه، پوشاک - یک سوم چیزی 
4- هزیان - آسان، فراهم - یاری 
نوع،  موجود خیالی 5-   - کننده 
 ، آواز   - فراخ  گسترده،   - قسم 
آهنگ - درختی از تیره شاه پسند 
6- سخن - شأن - بی پروایی ، بی 
باکی 7- شهرستانی در شمال یزد 
- بغیر آن، بجز آن - کلوخ، گل 8- 
بله بیگانه - غیر قابل پیش بینی 
- کلمه افسوس 9- قبیله که در 
جاهلیت در مدینه سکنی داشت 
- جداری که در اطراف خانه یا باغ 
بنا کنند - ذی قیمت ترین ترجمه 
دیوان حافظ به انگلیسی 10- ابزار 
اضافه برای ماشین - از شهرهای 
کبد  بین 11-  نزدیک   - فرانسه 
- رفتن، گذشتن - به آن - مغز 
خورده   - شاکی  ساز   -12 سر 
باالترین   - نشاط  شادی،   - ریزه 
اهلی  حیوان   -13 خانه  قسمت 
از  یکی   - برهان   - خوار  علف  و 
شهرستانهای شمالی کشور 14- 
نوشته ای که بوسیله آن شخصی 
حواله  وجهی  دیگر  شخص  به 

از  ای  جزیره   - ها  زبان   - دهد 
 جزایر قناری 15- مبارک - یکی از

خانه ای هفتگانه عصر ساسانی - 
فرو رفتن در کاری. 

معتبرترین  از   -1 عمودی: 
دانشگاههای امریکا و از بزرگترین 
دانشگاهی  تحقیقات  مراکز 
راحت  استراحت،   - ها  رنگ   -2
- پایتخت ایتالیا 3- زعفران - چه 
 - هوشیاری  و  مستی   - وقت 
پسوندی که در آخر کلمه می آید 
و نشان  و عالمت نسبت است 4- 
ول، رها- شیوا - تخت، اورنگ 5- 
مخفف کوه - جمع سند - سنگی 
که به آن آتش زنه هم گویند 6- 
فرومایه - رنج و زحمت - حرف 
گسترده   -7 اگر  معنی  به  شرط 

غذا  پیش   - حافظه   - فراخ  و 
8- ارقام - کاریز ، قنات - اکنون 
9- کچل - چلچراغ - باالتر، برتر 
10- دوستی، محبت - حفظ شده 
- نشانی که به پاس مقام علمی و 
ورزشی به کسی دهند 11- یک 
هشتم چیزی - میگو- قلم فرنگی 
 - ریگ  بدون  سخت  جای   -12
شتر تندرو - آتشین 13- پراکنده، 
متفرق - زر، طال - ظروف شیشه 
ای بزرگ و دهان گشاد - یکی از 
 - مادر  پاتر 14-  هری  قهرمانان 
یونانی که  همیشگی - کلمه ای 
برای مذاب های طبیعی سیلیکاته 
بکار گرفته می شود 15- کتیبه 
سنگی در روستای کوچ بیرجند به 

ثبت رسیده است.
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1
2
3
4
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13
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123456789101112131415
مسیتوازادناراب1
سیایلبابمویکو2
جدوردصیلعرارک3
دنهکبیلنمیاس4
ایدامردقراچو5
مطونحمرابنبر6
ادریناعماراک7
میانتفماییروق8
ببسمسانورابص9
مالامارراسنر10
فسسمارنشوررش11
امونرشانارای12
وهایدرکیندسیر13
یربیسهابتاتکی14
مسیتیشارنکممان15

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 

نصب داربست فلــزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت  

09153637507 - حسینی 

سوپر مارکت با موقعیت خوب و فروش 
روزانه عالی با تمام امکانات به فروش 

می رسد. 09153622542

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

نی
ضمی

صد ت
 در

100

   )
ن

زا
ار

( درب اتوماتیک
 سیــد 

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات

 آدرس: خیابان شهید رجایی 
نبش رجایی 15

09155614880  

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

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

09156705323 - عبدالهی
09157417205- بخشایی

خرید و فروش
 کلیه لوازم منزل و اداری

اختالف قیمت را با ما تجربه کنید
با باالترین قیمت خریداریم

  09159617917
09156633937

32237340

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

نقاشـی ساختمـان بـرج
  09150912340 - قربانی

09157714043 - فرخ

 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

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

09304447248

شتر مرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش

 جوجه در سنین مختلف
09151609429
09157269528

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

09011251205

ساخت استخر 
ژئو ممبران

09153637917

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 

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137 09151635860

 کرباسچی 
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جهت استفاده مجدد داروهای موجود در منزل الزم است در شرایط مناسب 
نگه داری گردند. برخی از شرایط عمومی نگه داری دارو در ذیل ذکر شده 
است؛ ولی دقت شود در هر مورد بروشور دارو نیز به دقت مطالعه گردد.قرص 
و کپسول: الف( انواع خوراکی: یخچال به دلیل پایین بودن دما نسبت به محیط 
بیرون، رطوبت باالتری دارد و این اشکال دارویی در یخچال ممکن است زود 
تر فاسد شوند. این داروها چنانچه در دمای مناسب و دور از نور و گرما نگه داری 

شوند تا پایان تاریخ انقضا قابل مصرف هستند. ب( انواع واژینال: در صورت 
رعایت شرایط نگهداری قید شده روی دارو تا آخر تاریخ انقضا قابل مصرف 
می باشند.پودرهای خوراکی: بعد از باز شدن بسته، بارعایت شرایط مناسب و 
دور از نور آفتاب قابل نگهداری هستند. اشکال مایع:الف( انواع سوسپانسیون: 
بعداز آماده سازی، در دمای اتاق تا هفت روز و در یخچال تا چهارده روز قابل 
نگهداری می باشند. توجه داشته باشید مراجعه به بروشور دارو مطمئن ترین 

راه است. مثال دارویی مانند شربت کواموکسی کالو در صورت قرار دادن در 
یخچال صرفا تا ده روز قابل نگهداری است ب( انواع مایع: بعد از باز کردن 
باندروم در صورت محکم بودن درب و عدم تغییر خواص، در مورد شربت ها 
تا یک ماه و الگزیرها حداکثر تا تاریخ انقضا قابل نگه داری هستند )هر چند 

استفاده آن در کودکان و سالمندان توصیه نمی شود(.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1490

شرایط نگه داری اشکال مختلف دارویی )1(

      با خوردن این آبمیوه
 واکسینه شوید

اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که صبح 
ها برای حفظ سالمت بدن از نوشیدنی آب و لیمو 
استفاده می کنید برای باال بردن اثرات درمانی این 
نوشیدنی به آن آب آناناس اضافه کنید. اضافه کردن 
آناناس به آب و لیمو ترش می تواند از خاصیت 

اسیدی لیمو ترش بکاهد و این نوشیدنی را قلیایی 
کند که برای حفظ سالمت بدن بسیار مفید است. 
در آناناس مواد مفید برای حفظ  سالمت بدن وجود 
دارد، از جمله انواع آنتی اکسیدان ها، مواد معدنی 
و نیز ویتامین ها که می توانند برای جلوگیری از 
ابتال به بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار 
بگیرد.از خواص درمانی مخلوط آب لیمو و آناناس 

پیشگیری از ابتال به انواع سرطان است.

این خوراکی ها 
دوستان کبدتان هستند 

در دنیای امروز که غذای فرآوری شده سالمت 
جسمانی همچون کبد را تحت الشعاع قرار داده 
مواد غذایی همچون سیر، گریپ فروت، چغندر، 
هویج به عنوان یاری رسان کبد عمل می کنند. 
تنها استفاده از میزان کمی سیر می تواند آنزیم 

برای  را  پاک کننده  ترکیبات  و  کبدی  های 
زدودن سموم به فعالیت بیندازد.گریپ فروت: به 
علت غنی بودن از ویتامین سی و آنتی اکسیدان 
ها، این میوه می تواند فرآیندهای پاک کننده کبد 
را افزایش دهد. چغندر و هویج: هر دوی این 
ماده ها غنی از بتاکاروتن و فالونوئیدهای گیاهی 
هستند که می توانند عملکردهای کلی کبد را 

تحریک و بهبود بخشند.

 دانه میوه هایی که برای سالمت 
مفید هستند

سالمت نیوز-  به گفته کارشناسان تغذیه، مصرف 
دانه و تخم برخی میوه ها بسیار برای سالمت مفید 
هستند. متخصصان توصیه می کنند که برخی از 
دانه ها حاوی مواد مغذی ارزشمندی هستند که 
بدون شک باید آنها را همراه با اسموتیهای میوه 

استفاده کرد. تخم هندوانه: دانه این میوه یکی از 
مغذی ترین مواد خوراکی برای حفظ سالمت ناخن 
ها، مو و درخشش پوست است. این دانه ها حاوی 
روی، فیبر و آهن بوده و منبع عالی اسید اولئیک و 
لینولیوم هستند. دانه لیمو: می توان به راحتی یک یا 
دو تخم لیمو را همراه با آبمیوه یا ساالد بلعید. تخم 
این میوه حاوی مقداری اسید سالیسیلیک است که 

می تواند دارای خواص تسکین دهنده درد باشد.

خطرات ناشی از مصرف ناکافی آب

از  پیشگیری  روش های  از  یکی  نیوز:  سالمت 
بیماری و حفظ سالمتی، مصرف درست مایعات 
و کنترل چرخه آب در بدن است. امروزه بسیاری 
از مشکالت جسمی و بیماری ها در نتیجه مصرف 
ناکافی مایعات به وجود می آیند. نتایج مطالعات 
نشان می دهند که در بیشتر بیماران مبتال به سنگ 

کلیه، مصرف کم مایعات و به خصوص آب، یکی 
از عوامل اصلی این بیماری بوده است. بسیاری 
از پزشکان، آشامیدن آب را بیش از هر نوشیدنی 
دیگری برای جلوگیری از ابتال به سنگ کلیه 
توصیه می کنند. احساس خستگی، بدن درد و 
گرفتگي عضالت، سردرد، بی حوصلگی، زودرنجی 
و احساس تهوع و سرگیجه نشانه هایی هستند که 

از کمبود آب بدن خبر می دهند.

خواص معروفترین سبزی ضد سرطان

کلم بروکلی به دلیل ترکیبات خاص خود یکی 
از سبزی های ضد سرطان معرفی شده است. 
کلم بروکلی حاوی ترکیباتی است که اعصاب 
را تقویت کرده ، دید چشم را بهبود می بخشد 
و پوست را زیبا می کند . این سبزی به صورت 
آبپز همراه خوراک ها یا به صورت خام در ساالد 

خانم های  برای  بروکلی  می کنند.کلم  مصرف 
یائسه بسیار مفید است چون عوارض یائسگی 
را کنترل می کند. کلم بروکلی سرشار از کاروتن ، 
ویتامین های گروهC ، B، فولیک اسید ، پتاسیم ، 
 اندکی سدیم ، آهن ، کلسیم ، سلنیوم، فالوونوئیدها 
و سولفورافن است. با این همه ترکیبات مفید، 
غذایی  سبد  در  آن  مصرف  می شود  توصیه 

خانواده قرار گیرد.
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آسیب شناختی آموزه های 
تربیتی والزام توجه به تعلیم
 و تربیت درجامعه

*کریمی 

حیطه تعلیم و تربیت، بسیار مهم و گسترده است و همه ابعاد وجودی انسان از 
تربیت جسم تا عقل و معنویت را در بر می گیرد.آنچه  که  امروز می بینیم  فاصله 
و حفره ای در روابط بین نسل جوان و گذشته است. امروزه حضور بالمنازع 
تکنولوژی در تمامی عرصه های زندگی انسان ها که فاصله مکان و زمان را 
در نوردیده و تا عمق جسم و روح، فکر و رفتار همه اقشار نفوذ کرده قابل تأمل 
و بررسی می باشد. گسترش فوق العاده رسانه ها و فناوری های اطالعات و 
ارتباطات و فضای مجازی در عرصه های فرهنگی و تربیتی سبب شده است که 
به رقیبی جدی و همپا با تعلیم وتربیت واقعی تبدیل شده و با گذر از مرز زمان و 
مکان فرصت ها و چالش های فراوانی پیش روی کاربران و تصمیم گیرندگان 
عرصه تعلیم و تربیت قرارداده است جامعه چیزی جدای از تعلیم و تربیت رسمی و 
غیر رسمی حاکم بر خود از سوی خانواده، رسانه ها و آموزش و پرورش، سیاست 
مداران، ورزش کاران و خالصه الگوهای برخاسته از آن جامعه نیست. این دو 
یعنی جامعه و تعلیم و تربیت آنچنان در هم تنیده هستند که با مطالعه یکی به 
راحتی می توان به قضاوت در مورد دیگری ورود کرد آنچه ضرورت امر را 
دوچندان می کند عدم آگاهی و آمادگی مخاطبان و استفاده کنندگان از الگوهای 
تربیتی حاکم بر جامعه و نیز فاصله نسلی ایجاد شده بین جوانان و افراد کهنسال، 
بحث ها و بگو مگوهای خانوادگی، افسردگی و تنش های سازمانی، تعارضات 
بومی و فرهنگی و اهداف مغرضانه مختلف بشری چون سودجویی، قدرت طلبی 
و مصرف گرایی و غیره است که علما، اندیشمندان و دانشجویان و دلسوزان تعلیم 
و تربیت هر جامعه ای را به تفکر و جستجوی راه حل واداشته تا حداقل کودکان، 
نوجوانان و هر مجموعه و سازمانی که شرایط و آمادگی مواجهه با تحوالت 
معاصر را پیدا نکرده اند یاری نمایند. اما این نوآوری در دو مرحله اول گام های 
رابطه انسان با دنیا و طبیعت که بکارگیری شایسته نیروهای گوش، چشم و عقل 
و در مرحله بعد باریک اندیشی در پدیده ها و جنبه کاربردی کردن قوانین کشف 
است. ناتوان بوده و در نتیجه آن هدف واالی رابطه انسان در تسخیر یعنی سپاس 
خداوند که حقیقت آن سرپیچی نکردن از قوانین الهی در استفاده از نعمت های 
اوست، دست نیافته و فاصله گرفته است. پیامدهای کاهش مسئولیت در تربیت 
معاصر موجب شده مدیران اداری، سیاسی و نظامی معاصر بدون نظارت درونی 
به کارهای خود بپردازند یا انجام وظایف بسیاری از متخصصان چون حوزه های 
پزشکی، رسانه و فناوری و عرصه های زندگی به دور از معیارهای اخالقی 
صورت گیرد. بنابراین نوع جدیدی از تربیت منهای رابطه مسئولیت شکل می 
گیرد که انسان نسبت به محیط انسانی، اجتماعی و فرهنگی خود بی تفاوت شده 
و در بهترین حالت بی طرف می شود که نه از هواداران اخالق و نه از مخالفان 
آن است؛ در واقع این این افراد آدم مصنوعی می شوند که نمونه حساس و با 

شعور عصر فناوری علمی را تجسم می بخشند

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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تصویب 6 میلیون یورو فاینانس برای تصفیه خانه فاضالب بیرجند

6 میلیون یورو از محل فاینانس)تسهیالت مالی خارجی( برای تکمیل فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شهر بیرجند تصویب شد. در آخرین جلسه شورای اقتصاد کشور 6 میلیون یوروی دیگر با 
استفاده از فاینانس برای تکمیل فاز دو تصفیه خانه فاضالب بیرجند تصویب شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب به تصویب 6  میلیون یورو وام با تضمین دولت برای تکمیل اجرای فاز دوم 

تصفیه خانه فاضالب بیرجند در نشست شورای اقتصاد اشاره کرد. هاشمی مقدم افزود: تاکنون 17 میلیون یورو برای پروژه تصفیه خانه مصوب و در چند مرحله آزادسازی و هزینه شده است.

*2 مجرمی که در جاده مواصالتی طبس-عشق آباد 
برای رانندگان خودروها ایجاد مزاحت کرده بودند به 

حکم قاضی پرونده همیار پلیس شدند.
*یک دستگاه تریلر حامل 50 رأس گوسفند غیرمجاز 

در نهنبدان توقیف شد.
*امسال طرح آرامش بهاری از فردا 25 اسفند در 60 

بقعه شاخص خراسان جنوبی آغار می شود.
*2 تن و 800 کیلوگرم جگر منجمد غیرقابل مصرف 

در شهرستان بیرجند کشف و معدوم شد.
*دوره آموزشی تربیت فرزند برای 250 نفر از روحانیون، 
شد. برگزار  بیرجند  در  طالب  خواهران  و  طالب 

اخبار کوتاه

حوادث استان

از سرگیری پرواز های عتبات
 از فرودگاه بیرجند 
پرواز های عتبات عالیات فرودگاه بیرجند از پنجشنبه 
2۴ اسفند مجدداً برقرار شد. مدیر کل فرودگاه های 
عوارض  اعمال  دلیل  به  پرواز ها  این  گفت:  استان 
نجف،  فرودگاه  در  نامتعارف  فرودگاهی  و  گمرکی 
به مدت ۴ ماه متوقف شده بود که مجدداً از امروز 
برقرار است و نخستین کاروان امروز به عتبات مشرف 
عتبات  پرواز های  افزود:  خواهند شد.هادی سالمی 
پنج شنبه هرهفته با هواپیمای ایرباس ۳20 شرکت 
هواپیمایی آتا ساعت 16:۳0 از فرودگاه نجف انجام، 
بیرجند شده و ساعت  فرودگاه  وارد  ساعت 1۹:۳0 
می کند. ترک  بغداد  مقصد  به  را  بیرجند   20:۳0
وی گفت: طبق اعالم شرکت هواپیمایی یاد شده 
پرواز های عتبات فرودگاه بیرجند، هفته ای یک پرواز 

تا ۳1 خرداد 1۳۹7 ادامه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان: 
مسئوالن به جوانان مستعد بها دهند

امام  و  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
جوانان  به  باید  مسئوالن  گفت:  بیرجند  جمعه 
فنی  بخش  هر  به  ورود  از  پس  که  مستعدی 
بر  بیگانگان  تا  دهند  بها  اند،  کاشته  »ُگل« 
ولی  نماینده  نشوند.  سوار  ما  ارتباطات  ریل 
بیرجند جمعه  امام  و  جنوبی  خراسان  در   فقیه 
حجت االسالم عبادی در دیدار مدیران ارتباطات 
و فناوری اطالعات استان با اشاره به اینکه مشکل 
از  بخشی  افزود:  است  »سرگردانی«  امروزه  بشر 
حوزه  )مدیران  شما  برعهده  ها  زیرساخت  تامین 
فناوری و ارتباطات خراسان جنوبی( است. وی با 
تاکید بر اینکه ارتباطات جامعه ما، با تغذیه »خودی« 
باشد نه بیگانه و دشمن، گفت: متاسفانه در حالی 
آسیب می بینیم که کشورهایی که به اسم ادعای 
آزادی دارند، کنترل و سختی بسیار زیادی دارند.

7 نفر در جاده های روستایی 
شهرستان خوسف مصدوم شدند

خوسف  شهرستان  پزشکی  های  فوریت  مسئول 
گفت: بر اثر واژگونی 2 خودرو در جاده های روستایی 
حال  که  شدند  مصدوم  نفر  هفت  شهرستان  این 
ابوالفضل مشمولی  آنها رضایت بخش است.  اکثر 
افزود: این افراد در واژگونی 2 خودرو در روستاهای 
خلیالن در بخش جلگه ماژان و بین آباد در بخش 
مرکزی شهرستان مصدوم و به مرکز بهداشت شهر 
خوسف منتقل شدند.وی بیان کرد: یک مصدوم نیز 
برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان امام رضا 
اعزام شد.وی حال عمومی مصدومان  بیرجند  )ع( 
را رضایت بخش اعالم کرد و گفت: 6 نفر از این 
مصدومان در مراحل اولیه به صورت سرپایی مداوا و از 

بیمارستان مرخص شده اند.

واژگونی خودرو پراید؛جاده بند دره

ظهر دیروز یک دستگاه خودروی پراید در جاده بند 
دره بیرجند واژگون شد در این حادثه یک نفر مصدوم 
سجادشهر  ایستگاه  امدادی  تیم  است  شد.گفتی 

سازمان آتشنشانی بیرجند به این حادثه اعزام شدند

واژگونی یک دستگاه تریلر

ظهر دیروز در محور قلعه زری سه راهی بصیران یک 
تریلی بر اثر واژگونی یک نفر مصدوم برجای گذاشت

تازه های ورزشی استان

برگزاری دوره داوری ووشو در بیرجند

هیئت ووشو خراسان جنوبی با مجوز فدراسیون ووشو 
اقدام به برگزاری دوره داوری ووشو در بخش ساندا در 
بیرجند کرد. این دوره آموزشی داوری زیرنظر استاد و 
مدرس فدراسیون علی جهانگیری زاده رئیس کمیته 
سالن  در  روز  دو  مدت  به  ووشو  فدراسیون  داوران 

آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

قضاوت داوران فردوسی
 در لیگ فوتبال کشور

امیر آرمند و محسن مهران پور، از داوران فوتبال خراسان 
جنوبی به عنوان داور و کمک داور در مسابقات لیگ 
قهرمانی نوجوانان فوتبال کشور قضاوت می کنند.

اندیشه های علمی به درون دستگاه های اجرایی تسری یابد

انتصاب رؤسای جدید دانشگاه های بیرجند و آزاد اسالمی استان

خبرهای خوش نماینده مجلس به مردم فردوس:

پرواز از فرودگاه فردوس شهریور 97
 اجرای طرح قرائت و چاپ آنی 

صورتحساب گاز

طرح قرائت و چاپ آنی صورتحساب گاز  در خراسان 
جنوبی اجرایی شد. مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
هم اکنون این طرح در شهرستان سربیشه آغاز شده 
و به تدریج در سایر شهرستانها نیز در بخش تجاری 
و خانگی اجرا می شود.سید محمود هاشمی افزود: در 
این طرح مأمور کنتور خوان، با مراجعه به درب منزل 
پس از قرائت کنتور، اطالعات را در سیستم همراه 
خود ثبت و پس از اتصال به سرور اصلی و پردازش 
اطالعات، قبض گاز صادر شده را در محل بوسیله 
چاپگر همراه خود چاپ و تحویل مشترک می  دهد. 

صدور  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
حکمی، احمد خامسان را به سمت “سرپرست 
منصور  کرد.  منصوب  بیرجند”  دانشگاه 
غالمی در حکم انتصاب احمد خامسان آورده 
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و  است: 
به  حکم  این  موجب  به  جناب عالی،  تجارب 
منصوب  بیرجند  دانشگاه  سرپرست  سمت 
خامسان  اجرایی  و  علمی  سوابق  می شوید. 
شامِل عضویت در هیأت امنای دانشگاه های 
خراسان جنوبی، مدیر مرکز مشاوره و درمان 
دانشگاه، مدیر گروه، معاون آموزشی دانشکده، 
طرح  روان شناسی،  آزمایشگاه های  راه اندازی 
تفکیک و راه اندازی دانشکده روان شناسی و 

خراسان  استان  فکر  اتاق  مدیر  علوم تربیتی، 
جنوبی، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، 
است. دانشگاه  متعدد  در شوراهای  عضویت 

ریاست  خلیلی مسئولیت  این خلیل  از  پیش 

با  که  داشت  برعهده  را  بیرجند  دانشگاه 
در  وی  چهارساله  مهلت  اتمام  به  توجه 
نامه  در  علوم  وزیر  مسئولیت،  این  تصدی 

جداگانه ای از خدمات و تالش های ارزنده 

کرد. سپاسگزاری  و  تقدیر  خلیلی  دکتر 

دکتر سید حسن هاشمی سرپرست 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
طی حکمی از سوی دکتر فرهاد رهبر ریاست 
عالی دانشگاه آزاد اسالمی ، دکتر سید حسن 
آزاد  دانشگاه  سرپرست  سمت  به  هاشمی 
بیرجند  و  جنوبی  خراسان  استان  اسالمی 
منصوب شد.دکتر هاشمی دارای درجه علمی 
دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی 
است.  دانشگاه  حقوق  برجسته  اساتید  از  و 
هیأت  عضو  تاکنون   1۳78 سال  از  ایشان 
و  است  بیرجند  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی 

در این مدت سمت هایی چون مدیریت گروه 
حقوق قضایی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند ، 
فاصلة  در  و  دانشگاه  این  آموزشی  معاونت 
سالهای 1۳۹۳ - 1۳۹2 ریاست دانشگاه آزاد 
اسالمی بیرجند و استان و دبیری هیأت امنای 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی را عهده 
دار بوده است. دکتر هاشمی همچنین وکیل 
پایه یک دادگستری است و مسؤولیت های 
چون مشاور حقوقی استاندار پیشین خراسان 
همچنین   . دارد  خود  کارنامه  در  را  جنوبی 
دکتر فرهاد رهبر از تالش های ارزنده دکتر 
آزاد  دانشگاه  سابق  رئیس  حسنی  علیرضا 
اسالمی بیرجند و خراسان جنوبی قدردانی کرد. 

تسری  بر  جنوبی  خراسان  رضایی-استاندار 
های  دستگاه  درون  به  علمی  های  اندیشه 
اجرایی تاکید کرد و گفت: این اقدام موجب 
ها  برنامه  کیفیت  ارتقای  و  شدن  پربارتر 
روز  الشریعه  مروج  محمدمهدی  شود.  می 
کارگروه  اندیشی  هم  نشست  در  پنجشنبه 
کرد:  تاکید  جنوبی  خراسان  نخبگان  بنیاد 
همه این جلسات باید به ارتقای برنامه های 
در  مردم  به  خدمت  برای  بهتر  و  باکیفیت 
حوزه های مختلف شود.وی افزود: نتیجه این 
جلسات از پراکنده کاری ها جلوگیری کرده 
الزمه  که  بود  خواهد  مفید  استان  برای  و 
شرایط  دانشگاه  استادان  است  این  تحقق 
های  توانمندی  میزان  و  قانونی  ساختاری، 
دستگاه اجرایی را بدانند و مسئوالن اجرایی 
هم از آخرین دستاورد های علمی و فناوری 

ای  توسعه  خوب  های  اندیشه  و  روز  های 
استان گفت:  آگاه شوند.مقام عالی دولت در 
بنیاد نخبگان به مرجعی  اندیشی  جلسه هم 

برای  راهگشا  اندیشه و  تولید  تبادل فکر،  از 

افکار  تضارب  با  استان  توسعه  و  پیشرفت 
شود. تبدیل  متفاوت  علمی  های  نگاه  از 
مردم از بحث های سیاسی خسته شده اند

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 

های  بحث  از  مردم  گفت:  اسالمی  شورای 
توسعه  خواهان  و  اند  شده  خسته  سیاسی 
توسعه  دنبال  به  همدلی  با  همه  لذا  هستند 

استان و کشور باشیم. نظر افضلی نیز افزود: 

شد،  مطرح  مقاومتی  اقتصاد  بحث  وقتی 
مقاومتی،  اقتصاد  فکر  اتاق  دادم  پیشنهاد 
سیاسی نباشد. رئیس بنیاد نخبگان خراسان 
جنوبی هم در این نشست گفت: ابتکار ایجاد 
خراسان  استاندار  توسط  استان  فکر  اتاق 
زاده  احمدی  ارائه شد.سید سعیدرضا  جنوبی 
از  و  است  مشارکتی  استان  فکر  اتاق  افزود: 
نظر همه نخبگان و تجارب و تخصص های 
وی  می شود.  استفاده  گوناگون  رشته های 
برای توسعه  از ظرفیت نخبگان  اظهار کرد: 
به  فکر  اتاق  تشکیل  با  و  استفاده  استان 
گفت:  شود.وی  داده  مشاوره  ارشد  مدیران 
مشکل یابی دستگاه  های اجرایی، رفع موانع 
و چالش های توسعه اقتصادی، آینده  پژوهی، 
ارزیابی نقادانه برنامه ها و سیاست ها از جمله 
است. استان  در  فکر  اتاق  تشکیل  اهداف 

 سربازی-“به طورحتم تا شهریورماه سال آینده 
شاهد پرواز هواپیما از فرودگاه فردوس خواهیم بود 
و در مورد ریل نیز کارهای خوبی انجام شده که 
امیدواریم سال آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی آنتن 
راه آهن فردوس باشیم.” این دو خبر امیدوارکننده 
را نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان 
در مجلس شورای اسالمی در مراسم اختتامیه 
گردشگری  های  ای ظرفیت  منطقه  همایش 
و توسعه شهرستان فردوس اعالم کرد و افزود: 
مقدمات راه اندازی ژئو پارک در فردوس فراهم 
شده و تمام تالش ما تبدیل فردوس به ژئو پارک 
و معرفی این شهرستان به جهانیان است. دکتر 
محمد رضا امیر حسنخانی برگزاری این همایش را 
حرکتی ماندگاردانست که در آینده منشاء بسیاری 
از تحوالت اقتصادی در فردوس و منطقه خواهد 
شد. وی یکی از ظرفیت های فردوس را نیروی 
انسانی سالم و جوانان با استعداد برشمرد و اضافه 
کرد: تحصیل ۳0 دانشجو در دانشگاه صنعتی 
شریف و قبولی 26 دانش آموز در رشته پزشکی 
استعدادهای  وجود  از  نشان  امسال  کنکور  در 
درخشان در این شهردارد. دبیر علمی این همایش 
نیز با بیان اینکه همه باید برای پیشرفت شهرستان 
اختالف سلیقه ها را کنار بگذاریم افزود: با توجه 
به خشکسالیهای متوالی و کمبود منابع آبی و از 

طرف دیگر وجود ظرفیت های فراوان گردشگری 
در شهرستان فردوس، باید با سرمایه گذاری در این 
صنعت سود آور، توسعه شهرستان را رقم بزنیم.

نبود فرودگاه مهمترین مشکل فرآروی 
گردشگری فردوس

برای  آنچه  کرد:  تاکید  یاحقی  دکتر   
مهمان  فرهنگ  است  مهم  گردشگران 
نوازی مردم این منطقه است که باید آن را 
روی  فرا  مشکل  مهمترین  وی  بداینم.  قدر 
گردشگری فردوس را نبود فرودگاه دانست و 

گفت: به دلیل دوری مسیر، ترس گردشگران 
نامناسب  و  اتوبوس  با  مسافرت  خطرات  از 
اندازی  راه  لزوم  زمینی،  راههای  بودن 

جذب  برای  و  کرده  چندان  دو  را  فرودگاه 
شود.  فراهم  زیرساختها  باید  ابتدا  گردشگر 
فردوسی مشهد  دانشگاه  عضو هیئت علمی 
را  به کسانی که وجود گردشگران  پاسخ  در 
زمینه بروز برخی مفاسد می دانند گفت: فساد 
گردشگری  وبدانید  است  بیکاری  و  فقر  در 
موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی می شود.

تالش برای جذب گردشگر خارجی
جذب  باید  ما  تالش  تمام  کرد:  تاکید  وی   
و  کشور  برای  تا  باشد  خارجی  گردشگران 
شهرستان ارز آوری داشته باشیم. به گفته وی از 
مجموع 50 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش، ۳۴ 
مورد انتخاب شد که 21 مقاله به صورت شفاهی 
ارائه و 1۳ مقاله نیز به صورت پوستر به چاپ رسید. 
مدرس و راهنمای گردشگری نیزآثار تاریخی و 
رسوم و آداب قدیمی فردوس را از مهمترین زمینه 
های جذب گردشگر دانست و افزود: بازآفرینی 
آداب و رسوم قدیمی می تواند نقش مهمی در 
جذب گردشگرد داشته باشد. مهرزاد کشفی وی 
با بیان اینکه در سالهای اخیراغلب گردشگران 
خارجی به صورت ماجراجویانه و اکتشافی سعی 
دارند به نقاط  بکر و جدید سفر کنند تصریح کرد: 
بسیاری از مناطق دیدنی، آثار باستانی و آداب و 
رسوم این منطقه برای گردشگران جذاب است. 

قنات جهانی بلده، مقصد گردشگران
وی تاکید کرد: معرفی قنات بلده فردوس به 
عنوان یک اثر جهانی در سازمان یونسکو، آنرا 
به مقصد گردشگران خارجی تبدیل کرده و به 
معنی اعتبار جهانی و وجود امنیت در این شهر 
است. وی با بیان اینکه شهرستان فردوس در 

خط اول گردشگری کشور قرار گرفته گفت: باید 
ویژگیهای گردشگری فردوس را چنان برجسته 
کنیم تا به عنوان مقصد گردشگران مطرح شود.

گالیه فرماندار فردوس از استانداری
از  ابتدای سخنانش  در  نیز  فردوس  فرماندار   
استانداری خراسان جنوبی گالیه کرد و گفت: 
خواسته شخص استاندار معرفی آبگرم معدنی، 
باغستان و شهر تاریخی تون به عنوان سه ضلع 
گردشگری فردوس است و این همایش بهترین 
فرصت برای معرفی این پتانسیل ها بود ولی 
از سوی استانداری حمایت الزم صورت نگرفت 
خصوص  در  گزارش  یک  ارائه  برای  حتی  و 
همایش با مشکل مواجه بودیم. حسین ابراهیمی 
فردوس  توسعه  برای  آغازی  را  همایش  این 
تنگ  و  نگرشها  برخی  باید  گفت:  و  دانست 
نظریها در مورد گردشگری را عوض کنیم و 
بدانیم فرهنگ مردم این منطقه آنقدر عمیق 
سایر  تاثیر  تحت  هیچگاه  که  است  اصیل  و 
فرهنگ ها قرار نمی گیرد. رونمایی از تمبر یادبود 
همایش، تقدیر از کسانی که مقاالت برتر را به 
همایش ارائه داده بودند و تجلیل از دست اندار 
کاران برگزاری همایش، اجرای موسیقی محلی 
و تلفیقی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

خدمات سفر نوروزی 
در خراسان جنوبی آغاز شد

دستگاه های خدمات رسان در نوروز ۹7 با اجرای 
رزمایش ترافیکی در پلیس راه استان، آمادگی و توان 
عملیاتی خود را به نمایش گذاشتند. معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار گفت: دستگاه های ستاد اجرایی 
خدمات سفر استان موقعیت را برای نوروزی ایمن و 
ماندگار فراهم کنند تا کمترین میزان خسارت های 
احتمالی را شاهد باشیم. رئیس پلیس راه نیز گفت: 
با توجه به آغاز طرح ترافیکی نوروز، 110 سامانه ثبت 
تخلف در محورهای استان فعال خواهند بود که از 
این تعداد 56 سامانه دستی و 5۴ سامانه به صورت 
ثابت تخلف رانندگان را ثبت می کنند. معاون امداد 
توجه  با  احمر  هم گفت:  و نجات جمعیت هالل 
تردد  افزایش  و  نوروزی  تعطیالت  رسیدن  فرا  به 
در سطح جاده های استان ۳1 پایگاه این جمعیت 
آماده خدمت رسانی به هموطنان در استان هستند.

»خطبه های آدینه«
حل  راه  انقالبی،  جوانان  به  دادن  میدان 

مشکالت کشور است
امام جمعه موقت بیرجند گفت: راه حل مشکالت 
کشور در میدان دادن به جوانان غیور و انقالبی کشور 
برای فعال کردن موتور اقتصادی است.حجت االسالم 
محمد مختاری،در خطبه های نماز جمعه بیرجند اظهار 
کرد: از سنت های حسنه ایرانیان این است که در پایان 
سال خانه تکانی می کنیم اما مهم تر از آن باید قلب 
و دل خود را خانه تکانی و تمیز کنیم و به تقوای خود 
عمق ببخشیم تا به آرامش و عزت و امید پایدار برسیم.

خروجی همایش ظرفیت های گردشگری 
فردوس باید مشخص شود

نماز  این هفته  امام جمعه فردوس در خطبه های 
جمعه با اشاره به اینکه ما مخالف گردشگری و تفریح 
سالم در جامعه نیستیم از برگزار کنندگان همایش 
به  توسعه شهرستان   و  گردشگری  های  ظرفیت 
لحاظ حضور پر رنگ زنان و دختران بدحجاب به 
تصریح  بایایی  االسالم  حجت  کرد.  انتقاد  شدت 
این همایش مشخص شود که  باید خروجی  کرد: 
وی  داشت.  خواهد  شهرستان  برای  ای  آورده  چه 
اینجانب  به  که  گزارشاتی  اساس  بر  کرد:  اضافه 
رسیده دختران در برخی برنامه های این همایش به 
رقص و پایکوبی پرداختند و به بهانه بازآفرینی سنت 
های قدیمی حرمت های اسالمی را در شهری که 
به حجاب برتر معروف است زیر پا گذاشتند. بابایی 
افزود: اینکه برخی مطرح می کنند که فرهنگ مردم 
فردوس از چنین مراسم ها ویا برخی بدحجابی ها 
تاثیر پذیر نیست نوعی خوش خیالی است . وی در 
بخشی دیگر از خطبه های نماز جمعه سهل انگاری 
انگلیس در حمله به سفارت ایران را محکوم و خواستار 
برخورد قاطع با اینگونه مسائل شد. وی با تشکر از 
خدمات فرماندار فردوس گفت: خواسته مردم فردوس 
است. شهرستان  این  برای  بومی  فرماندار  انتخاب 

تحقق شعار سال مورد غفلت واقع شد
شعار  تحقق  گفت:  سرایان  شهرستان  جمعه  امام 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال« مورد غفلت قرار 
جمع  در  پور  نجمی  احمد  االسالم  گرفت.حجت 
نمازگزاران این شهر با ارزیابی دستاوردها و فرصت های 
کشور  در سال جاری گفت: سالی که گذشت مشحون 
از توفیق ها و دستاوردهای بزرگ نظام اسالمی  بود.

حامی  خود  بشر  حقوق  از  دفاع  مدعیان 
تروریست ها هستند

امام جمعه بشرویه گفت:امروز کسانی که ادعای دفاع 
از حقوق بشر دارند خود حامی داعش و تروریست ها 
هستند که البته با تالش رزمندگان و مدافعان حرم 
حجت االسالم   می خورند.  شکست  و  شده  مواجه 
محمد شمس الدین در خطبه های نماز جمعه بشرویه 
با اشاره به آغاز ماه رجب در هفته آینده گفت: یکی 
از عواملی که سبب خودسازی نفس مطمئنه انسان 

می شود انجام  اعتکاف و اعمال ماه رجب است.
مردم  حامی  و  مدافع  اسالمی  جمهوری 

منطقه است
حجت االسالم عباسعلی خزاعی خطیب نماز جمعه 
نهبندان گفت:جمهوری اسالمی مدافع و حامی مردم 
منطقه است و استکبار جهانی و هم پیمانانش در 

منطقه بیگانه هستند و بایستی منطقه را ترک کنند.
و  بینش  وزرا  به  اعتماد  رأی  و  استیضاح 

خدمتی دو طرفه بود
حجت االسالم مؤدب امام جمعه موقت طبس گفت: 
استیضاح وزرای دولت، هشداری به مسئولین برای 
خدمت بیشتر بود و رأی اعتماد به آنها همدلی دولت و 
مجلس را اثبات کرد. وی با بیان این که اقدام مجلس 
یک بینش و خدمتی دو طرفه میدانم افزود: خدمتی به 
ملت بود که هشدار داد به مسئولین که برای خدمت 
رسانی باید جدیت و حساسیت بیشتر کنند.حجت 
االسالم مؤدب ادامه داد: خدمتی به دولت بود که رأی 
اعتماد داد و همدلی بین دولت و مجلس را اثبات کرد.

مردم در ایام عید از اسراف و تجمل گرایی 
پرهیز کنند

امام جمعه قاین گفت:درطول سال و به خصوص 
دراین ایام نوروز از اسراف وتجمل گرایی دوری 
کنید و آنهایی که نیاز مالی ندارند طوری زندگی 
نکنند که حسرت انسان های نیازمند را به دنبال 
رحمانی  االسالم  حجت  بیاندازند.  خود  زندگی 
و  افزاید  می  عمر  به  سال   20 رحم  افزود: صله 
کند. می  کم  انسان  عمر  از  سال   20 ان  قطع 

عکس:سربازی
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استاندار به جای همه مدیران پیگیری می کند
گفتگوی  شورای  جلسه  در  رضایی-استاندار 
می  استان سخن  بخش خصوصی  و  دولت 
حل  افزود:برای  مطلب،  این  بیان  با  گفت 
استان الزم  در  تولیدی  واحدهای  مشکالت 
واحدهای  وضعیت  از  روشن  نمایی  تا  است 
تولیدی و صنعتی داشته باشیم. استاندار، به 
دستگاه  در  پیگیری  میزان  بودن  نامطلوب 
و  کرد  اشاره  مدیران  سوی  از  اجرایی  های 
گفت: نباید تمامی مسائل را مقام عالی دولت 
در استان به عنوان استاندار مورد پیگیری قرار 
دهد.مروج الشریعه، ادامه داد: اتاق بازرگانی 
واحدهای  از  تحقیقات  در  که  رویه ای  با 
داده،  انجام  تولیدی در شهرک های صنعتی 
همان تحقیقات را برای بخش معدن نیز به 
و  مسائل کشاورزی  در  بعد  و  رسانده  انجام 
همان  نیز  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
عالی  دهد.مقام  قرار  استفاده  مورد  را  رویه 
دولت در استان،اظهار کرد: فلسفه ی وجودی 
خصوصی  بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای 
از کارآفرینانی که بعد  این است که آندسته 
از مراجعه به ادارات و مراجع مختلف  و عدم 

دریافت پاسخ مناسب ، به این شورا مراجعه 
بازرگانی  اتاق  نیز  کنند که تنها مأمن آن ها 
است.مروج الشریعه، با اشاره به اینکه شورای 
پارلمان  گفتگوی دولت و بخش خصوصی، 
بخش خصوصی هر منطقه است که فعاالن 
اقتصادی در آن صاحب نقش اساسی واصلی 
هستند، تصریح کرد: این شورا فرصتی است 
برای فعاالن بخش خصوصی که باید بیش 
از پیش تقویت شود چرا که منافع آن نصیب 
خراسان  شد.استاندار  خواهد  کارآفرینان 
شورای  مجلس  اخیر  مصوبه  به  جنوبی، 
واحدهای  از  حمایت  خصوص  در  اسالمی 
اساس  بر  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  تولیدی 
این مصوبه با ارزش ، چنانچه واحد تولیدی 
در  عامل  بانک  و  شده  مالی  مشکل  دچار 
و  ندهد  انجام  را  تسهیالت  پرداخت  استان 
بانک  توجیهات  و  مستندات  صورتیکه  در 
با تشخیص  از سوی استاندار پذیرفته نشود 
مورد  تسهیالت  راساً  بانک مرکزی  استاندار 
کرد.مروج الشریعه  خواهد  پرداخت  را  نیاز 
مترقی ترین  از  قانون،  این  اینکه  بیان  با 

قوانینی است که تاکنون وجود داشته  است، 
افزود: کمیسیونی مسلط، سالم و بی طرف با 
محوریت بخش خصوصی تشکیل خواهد شد 
و مشکالت واحدهای تولیدی در این زمینه 
نیاز  مورد  احکام  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

نیز صادر خواهد شد.استاندار، گفت: همه ی 
اجزای سه قوه در شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی حضور دارند تا مشکالت 
به  ملزم  و همه،  رفع شود  بخش خصوصی 
تأکید  با  هستند.وی  شورا  این  در  شرکت 
تعطیل  واحدهای  تکلیف  باید  براین که 

واحدهای  برخی  کرد:  اظهار  شود  مشخص 
منسوخ  تکنولوژی،  تغییر  دلیل  به  تولیدی 
شده اند که نباید این واحدها را به عنوان واحد 
تعطیل بیان کرده و در آمار و اطالعات لحاظ 
انتقاد  ضمن  جنوبی،  خراسان  نمود.استاندار 

قرار  اگر  گفت:  جلسات  صوری  برگزاری  از 
باشد جلسات به تصمیمات درست و کاربردی 
منجر نشود قطعًا همه زیان کرده و در این 
با  بود.مروج الشریعه،  خواهیم  مسئول  زمینه 
از  نیاز  مورد  مالی  منابع  تامین  اینکه  بیان 
تولیدی  واحدهای  برخی  مشکالت  جمله 

نیز  تولیدی  واحدهای  برخی  افزود:  است 
دارای مشکل مدیریتی هستند که قطعاً سوء 
مدیریت در این واحدها باید مورد توجه قرار 
گیرد.مقام عالی دولت در استان، تصریح کرد: 
پیگیری ها در استان ضعیف است و پیگیری 
می دهد  نشان  استاندار  سوی  از  مسائل 
مدیران نتوانسته اند آنگونه که شایسته است 
قرار  پیگیری  مورد  را  موضوعات  و  مسائل 
سرمایه  های  ظرفیت  از  استفاده  دهند.وی 
گذاری در استان را مورد تاکید جدی قرار داد 
و افزود: به عنوان نمونه در خوسف ظرفیت 
در  که  است  توسعه  قابل  نرگس  گل  تولید 
این خصوص با سفیر ایران در فرانسه مکاتبه 
ای داشتم تا برندهای تولید عطر و ادکلن را 
معرفی کرده و با سفر به خراسان جنوبی در 
این امر مشارکت کنند.استاندار، با بیان اینکه 
عالوه بر مدیران ، فعالین اقتصادی نیز باید 
 ، باشند  داشته  احاطه  مقررات  و  قوانین  به 
مالیاتی  معافیت  مسئله  است  الزم  افزود: 
بیان  همه  برای  روشن  و  شفاف  به صورت 
شود تا بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

عکس:اکبری
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      امیرالمؤمنین علی )علیه الّسالم(  فرمودند:
   مراَرةُ النُّصِح أَنَفُع مِن َحالَوةِ الِغشِّ

تلخی خیرخواهی، سودمندتر از شیرینی خیانت در مشورت است.

)عیون الحکم و المواعظ، ص 48۹(

تاجرنیا :مجلس نتوانسته اعتماد افکار 
عمومی را جلب کند؛ عدم تحقق خواسته  

نمایندگان منجر به استیضاح شد 

شاهدیم  ما  گفت:  اصالح طلب  سیاسی  فعال  یک 
صورت  ضعیفی  قانون گذاری های  مجلس  در  که 
نوع  یا  و  اتفاق می افتد  یا نطق های غلط  می گیرد 
نظارت ها بعضا شخصی و منطقه ای است و این امر 
باعث می شود افکار عمومی نسبت به صادق بودن 
نمایندگان شک پیدا کند. علی تاجرنیا گفت: من فکر 
می کنم استیضاح حق مجلس است و باید حق نظارت 
مجلس را به رسمیت بشناسیم اما متاسفانه نحوه 
شکل گیری مجلس و فرآیندی که منجر به انتخاب 
فرآیند  واقع یک  نمایندگان مجلس شده است در 
مجلسی ضعیف  شاهد  شده  باعث  که  است  غلط 
آمدیم  حال  به  گذشته  از  چه  هر  متاسفانه  باشیم. 
منافع شخصی نمایندگان نه تنها در منافع ملی بلکه 
بر منافع جناحی آنها نیز می چربد. من استیضاح های 
اخیر را عمدتا ناشی از این نوع نگاه و رویکرد می دانم.

برخوردهای قهری و خشن با دانشجویان 
باعث بی انگیزه شدن نسل جوان می شود

رئیس فراکسیون امید با انتقاد شدید از اخراج برخی 
برای  محدودیت  ایجاد  و  آزاد  دانشگاه  اساتید  از 
تشکلهای دانشجویی خطاب به مدیران این دانشگاه 
،گفت: اینگونه برخوردها باالترین توهین به یک استاد 
برخوردهای  دلیل  به  آزاد  دانشگاه  و  است  دنشگاه 
صورت گرفته با اساتید و در صورت عدم اصالح با 

رکود علمی مواجه می شود.

رضایی: مردمی شدن تنها به میان مردم 
رفتن و عکس گرفتن نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردمی شدن 
تنها به میان مردم رفتن و عکس گرفتن نیست، بلکه باید 
مشکالت مردم را حل کرد. محسن رضایی با بیان اینکه 
حجت  االسالم آل هاشم مردمی بودن را به معنای واقعی 
کلمه آغاز کرده است، ادامه داد: این حرکت ها روی سایر 
ائمه جمعه نیز اثر گذاشته و باید این مسیر تداوم یابد.

مسئوالن قول داده بودند تا پیش از
 عید رفع حصر صورت گیرد

حصر  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  مطهری،  علی 
رهنورد  زهرا  و  کروبی  مهدی  موسوی،  میرحسین 
اعالم کرد: به هر حال به ما قول داده بودند که تا 
نوروز  تعطیالت  فرارسیدن  و  سال  پایان  از  پیش 
مشکل حصر مرتفع شود و طبیعتاً اگر عمل نکنند، 
درواقع خلف وعده کرده اند. نماینده مردم تهران در 
مجلس دهم همچنین در واکنش به پرسشی دیگر 
مبنی بر تکذیب اظهارات بعضی نمایندگان مجلس 
درخصوص وعده مسئوالن برای رفع حصر تا پیش 
از تعطیالت نوروز یادآور شد: مسئله این است که این 
وعده از جانب مقام های ارشد امنیتی مطرح شده و 

احتماال کسانی که تکذیب کرده  اند، خبر ندارند.

واکنش هدر ناوئرت آمریکایی
 به سخنان ظریف

با  آمریکا  وزارت خارجه  ناوئرت، سخنگوی  هدر 
اظهارات  نوشت:آمریکا  توییتری  پیامی  انتشار 
ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  نادرست 
مبنی بر این که واشنگتن از تروریست های داعش 
می کند  منتقل  افغانستان  به  را  آن ها  و  حمایت 
را رد می کند. آمریکا اکنون در حال محو کردن 

داعش از کره زمین است.

آیت ا... علم الهدی: کسانی که انقالب را 
قبول ندارند از قدرت کناره گیری کنند

آیت  ا... سیداحمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی گفت: در داخل کشور جریان های 
سیاسی مختلفی وجود دارد، برخی از آغاز انقالب 
ادامه  را  انقالب  راه  بعد  آورده اند  ایمان  آن  به 
نداده اند و عده ای نیز از ابتدا قبول نکرده اند، کسانی 
و  کنند  کناره گیری  ندارند  قبول  را  انقالب  که 

انقالب را به دست نیروهای انقالبی بدهند.

آیت ا... مکارم شیرازی: رئیس جمهور به 
شبکه های اجتماعی خارجی دل بسته

توجهی  بی  از  انتقاد  با  شیرازی  مکارم  آیت ا... 
به آسیب های  باالی دولتی  رده  برخی مسؤوالن 
شبکه های اجتماعی خارجی اضافه کرد: متأسفانه 
برخی از مسؤوالن رده باال هنوز آسیب های شبکه 
اجتماعی آلوده خارجی را باور ندارند، آقای رئیس 
جمهور هنوز به شبکه های اجتماعی خارجی دل 
بسته است، ایشان در شورای عالی فضای مجازی 
شبکه های  مشکالت  حل  زمینه  در  مثبتی  نقش 

اجتماعی ایفا نمی کند. 

دولت انگلیس باید خسارت های وارده 
به سفارت ایران را جبران کند

گفت:  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
دولت انگستان باید خسارت های وارده به سفارت 
با  نقوی حسینی  کند.سید حسین  جبران  را  ایران 
فرقه  طرفدار  عناصر  از  تعدادی  حمله  به  اشاره 
گفت:  لندن،  در  ایران  سفارت  به  شیرازی  ها 
انگلستان  دولت  تحت حمایت  فرقه سال ها  این 
انگلیس، رسانه و  در حال فعالیت است و دولت 
داده  قرار  فرقه  این  اعضای  اختیار  در  امکانات 
است؛ دالرهای نفتی رژیم آل سعود نیز در جهت 

تقویت این فرقه هزینه می شود.

دموکراسی حاکم بر کشور بر تعارف استوار است

علی محمد نمازی  تاکید کرد:  دموکراسی حاکم در کشور 
ما به معنای واقعی نهادینه شده نیست و بیش از هر 
چیز بر تعارف، مصلحت اندیشی و روابط استوار است. 
نمازی ادامه داد: برخی ها بد راهی را برای تسویه حساب 
با دولت انتخاب کردند که نتیجه اش شکست مفتضحانه  
بود.  حتما دیدید که نماینده ای گفت که هیچ گاه با دولت کنار نمی آیند. چرا باید این 

حرف ها را بزند؟ این تسویه حساب های شخصی به نفع کشور نیست.

 برجام تنها توافقی است که ترامپ نتوانسته آن را لغو کند

 سجادپور گفت:  واقعیت های منطقه ای نشاندهنده برجسته 
شدن نقش ایران و ترکیه و سایر کنشگران منطقه ای است 
و همچنین ظرفیت مدیریت ایران در مسائل مختلف، روی 
هم رفته فضای عمل ایاالت متحده را محدود می کند.
وی خروج احتمالی آمریکا از برجام را چالشی بزرگ برای 
کشورهای دیگر طرف برجام نیز دانست و خاطرنشان کرد: تنها موردی که ترامپ 
تا به حال نتوانسته اقدامات دوره اوباما را در خصوص آن لغو کند، توافق برجام است.

رویش های انقالب از ریزش های آن بیشتر است

 آیت ا... سید احمد خاتمی ،عضو مجلس خبرگان رهبری 
گفت: به همان اندازه که انقالب ریزش داشت رویش نیز 
در آن وجود دارد و بلکه بیشتر نیز است؛ در صدر اسالم 
چهره های وجود داشت که تمام تالش خود را برای پا در 
رکاب بودن پیامبر)ص( انجام می دادند اما پس از رحلت 
ایشان ریزش کردند. وی تصریح کرد: دشمنان انقالب اسالمی به گونه ای درحال 

وانمود کردن هستند که انقالب اسالمی در آستانه آسیب جدی است

ایران  روزنامه  در  زاهد  فیاض 
نوشت: باید از آقای توکلی پرسید، 
ایشان که تا این اندازه نسبت به این 
مسأله و شفافیت و مبارزه با فساد 

ابزاری  از چنین  و  دارند  حساسیت 
هستند  برخوردار  نظارت  برای 
چطور در دوران آقای احمدی نژاد از 
چنین ابزاری برای نظارت و کنترل 

در مبارزه با فساد استفاده نکردند؟ 
یا  زنجانی  بابک  داستان  چطور 
انتقال پول های نقد کشور در دوران 
که  بزرگی  مفسده های  و  تحریم 

اقتصادی  سازی  بحران ها  سبب 
یا  مهر  مسکن  طرح  مانند  شد 
نظر  از  که  نسنجیده ای  اظهارات 
اقتصادی هزینه بر بود، آقای توکلی 

را حساس نکرد؟به عقیده من، دلیل 
آن  در  که  است  این  موضوع  این 
اردوگاه  در  توکلی  آقای  سال ها 
اصولگرایی بود و ابتدا جزو مدافعان 
احمدی نژاد محسوب می شد؛ اواخر 
از احمدی نژاد  اگر  دولت قبلی هم 
انتقادی می کرد، آن انتقادات شفاف 
برای  اکنون  هم  که  سؤالی  نبود. 
افکار عمومی پیش آمده، این است 
دولت  پای  وقتی  االن  چطور  که 
»چگوارا«  همه  می آید،  میان  به 
می شوند، ولی وقتی که پای نهاد ها، 
مؤسسات  و  همفکران  دوستان، 
نزدیک به حوزه اصولگرایان مطرح 
ضرب المثل  آن  تعبیر  به  می شود، 
بیرون  آش  از  را  »موش  فولکلور 
ان شاءا... می گفت  می انداخت 

می کنند.  رفتار  است«  بادمجان 

فیاض زاهد: احمدتوکلی می خواهد»چگوارا« شود؟
 مبارزه با فساد را از جناح خود آغاز کنید

جمنا  رئیس  نایب  چمران  مهدی 
می گوید: انتخابات شورای مرکزی 
جدید جبهه مردمی نیروهای انقالب 
برگزار  بهار  در  آینده  سال  اسالمی 
خیلی  است  ممکن  که  بود  خواهد 
نشوند  عوض  یا  شوند  عوض  ها 
دارد. مجمع  رأی  به  بستگی  این 

در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
نیروهای  مردمی  جبهه  کار  ابتدای 
در  که  کسانی  شد  مطرح  انقالب 
این مجموعه حضور یافتند شخصیت 
های حقیقی هستند نه حقوقی که 
کنند. نمایندگی  را  حزبی  بخواهند 

احزاب  نمایندگان  از  داد:خیر  پاسخ 
با  جبهه  رسمیت  اصال  بودند.  هم 
چند حزب بود. یعنی چند حزب باید 
به وزارت کشور نامه دهند که در قالب 
یک جبهه دور هم جمع شدند چون 

جبهه، حزب نیست بلکه مجموعه ای 
از دو یا چند حزب است. الحمدا... ما 
از جبهه  به غیر  بودیم و  حداکثری 
انشاءا... بودند.  احزاب  بقیه  پایداری 

نیز  را  پایداری  جبهه  بتوانیم  که 
جذب کنیم. ساختار جمنا به همان 
صورت خواهد بود. تجدید سازمان و 
اصالحاتی هم که کردیم، تمام شد و 

االن در حال پیاده کردن آن هستیم. 
در واقع همان تشکیالت با یکسری 
اسمش  و  است  کوچک  اصالحات 
می  ادامه  در  کند.وی  نمی  تغییر 

گوید: یک عده نیروهای انقالب در 
استان ها نشستند خودشان خودشان 
را انتخاب کردند و آمدند. بله انتخابتا 
سراسری نبود که مردم انتخاب کنند.

مهدی چمران:  تبدیل جبهه به شورای عالی صحت ندارد؛ شاید بتوانیم 
جبهه پایداری را جذب کنیم؛تجدید سازمان جمنا تمام شد

جهادگران خراسان جنوبی در مناطق زلزله زده کرمان                                      عکس:میرزایی همت جوانان هالل احمر در پاکسازی شهر-سربیشه                                   عکس:رمضانیاولین یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان جنوبی         عکس:قلندری

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
در شرکت مینای سرخ شرق )سهامی خاص(

شماره ثبت: 2595    شناسه ملی 10360022815
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت مینای سرخ شرق دعوت می شود در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که ساعت 16 مورخ 97/01/20 در محل شهرک صنعتی بیرجند، بلوار 
صنعت، خیابان مبتکران 1، قطعه 4069 )دفتر اصلی شرکت( کدپستی 9719135751 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. تلفن: 05632255238
دستور جلسه:

افزایش سرمایه شرکت مطابق ماده 141 قانون تجارت از محل جاری سهامداران
کاهش اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر طبق ماده 12 فصل سوم اساسنامه شرکت

هیئت مدیره شرکت مینای سرخ شرق

به اطالع مشتریان گرامی می رساند: حسب توافقات به عمل آمده در شورای هماهنگی 
بانک های کشور مقرر گردیده است هزینه چاپ انواع تقویم و سررسید به امر کمک رسانی

 به زلزله زدگان غرب کشور اختصاص یابد 

ضمن تبریک و تهنیت پیشاپیش نوروز ، در راستای ارائه خدمات بانکی به مشریان ارجمند و مسافران نوروزی ، شعب کشیک بانک ها به شرح ذیل در ایام تعطیل پایان سال و نوروز 97 
مفتوح و آماده خدمت رسانی خواهند بود .

																										ساعت	کار	شعب	کشیک	 																																																																					تاریخ		 																نام	شعب	کشیک	در	ایام	تعطیل	پایان	سال	و	نوروز	97		 	نام	بانک				

                                                     نهبندان ، سرایان ، سربیشه   ملی          شعب مرکزی بیرجند ، قاینات ، فردوس ، طبس ، بشرویه                                                             1396/12/29 و 1397/01/02 و 1397/01/04                از ساعت 9 الی 12 
سپه                     شعبه مرکزی بیرجند ، شعبه طبس ، شعبه فردوس                                                       1397/01/02 و 1397/01/04                     از ساعت 9 الی 13 
                                                                                                                                      1397/01/02 و 1397/01/04                    از ساعت 8:30 الی 13 صادرات                   شعب بیرجند )105(،  قاین )235(، فردوس)248(، طبس )289(                                                 1396/12/29                                       از ساعت 9 الی 13 
مسکن                                          شعبه مرکزی بیرجند                                                                                             1397/01/04                                       از ساعت 9 الی 12 
1397/01/02 و 1397/01/04                    از ساعت 9 الی 12  تجارت                               شعب مرکزی بیرجند ، طبس ، قاین ، فردوس                                                         

                                                                                                                                                  1397/01/04                                        از ساعت 9 الی 13 کشاورزی                             شعب مرکزی بیرجند ، فردوس ، قاین ، طبس                                                                              1396/12/29                                        از ساعت 8 الی 12 
                                                                                                                                       1397/01/02 و 1397/01/04                     از ساعت 10 الی 13  ملت                                      شعب مرکزی بیرجند ، قاین ، طبس                                                                         1396/12/29                                        از ساعت 9 الی 13 

رفاه                                               شعبه مرکزی بیرجند                                                                   1396/12/29 و 1397/01/02 و 1397/01/04                     از ساعت 9 الی 12 

                                                                  فردوس ، نهبندان ، سرایان ، سربیشه ، قاین ، طبس  پست بانک          شعبه مرکزی بیرجند ، شعبه خاوران بیرجند ، شعب مرکزی بشرویه                                         1397/01/04                                       از ساعت 9 الی 12 
توسعه تعاون                                 شعبه مرکزی بیرجند                                                                      1397/01/02و1397/01/04                                        از ساعت 9 الی 12 

 انصار                                                   شعبه شهید ناصری بیرجند                                                    1397/01/02 و 1397/01/04                        از ساعت 9 الی 13 

قوامین                                              شعبه بازار بیرجند )29099(                                                                      1397/01/02و 1397/01/04                                         از ساعت 9 الی 12 
ایران زمین                                        آزادی بیرجند ، مدرس بیرجند ، فردوس ، طبس                                             1397/01/02و1397/01/04                              از ساعت 9 الی 12 

مهر اقتصاد                                                  شعبه شهید مدرس بیرجند )9438(                                                      1397/01/02و1397/01/04                                        از ساعت 9 الی 12 

 موسسه اعتباری نور                            شعبه امام رضا ) ع (  بیرجند ، شعبه قاین            1397/01/02و1397/01/04و1397/01/11و1397/01/12  از ساعت 9 الی 12 

کمیسیون هماهنگی بانک های استان خراسان جنوبی

 

 

 
  

 

»آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی«
تاریخ:96/12/26      شماره: 11340   شماره شناسه: 157549

 شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظردارد: عملیات اجرایی پروژه اصالح وتوسعه شبکه توزیع آب 
شهرهای  نهبندان و شوسف را با مشخصات ذیل از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
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لوله گذاری با لوله پلی اتیلن
 با اقطار75،90،110 میلیمتر به طول 

4125 متر در شهر نهبندان
 و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

 با قطر63 میلیمتر به طول 1000متر 
در شهر شوسف و احداث 2 باب 
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از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد 
و دعوت نامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد www.setadiran.ir مراجعه 
 نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید و دستگاه 
مناقصه  گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود. پیمانکاران جهت کسب 

اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های 32435146-32433406-056تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری  مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت17 روز دوشنبه97/01/20 
می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت  www.setadiran.ir  امکان پذیر است. پیمانکاران 
حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز 
را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. اعتبار این پروژه از محل اسناد 
خزانه خواهد بود. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی 
صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد. لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات 

www.setadiran.ir .الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید

    دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

مجهزترین مرکز تست مخازن خودروهای گاز سوز
شرکت آوای سالمت خودرو

بیرجند- بلوارخلیج فارس- بعد از پمپ شعله - مجتمع هدایت
تلفن :  05632239000  - 09151601971 - 09155611971 

avayekhodro.com :سامانه نوبت دهی

جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر
جناب آقای محمدرضا  مکرمی فر 

اعضای محترم هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( 

با نهایت تاسف درگذشت خواهر گرامی تان را تسلیت عرض نموده و از عموم شهروندان عزیز 
دعوت می کنیم در مراسم سوم آن مرحومه که امروز شنبه 96/12/26 از ساعت 16 الی 17 

در محل هیئت محبان الزهرا )س( واقع در میدان شهدا برگزار می گردد، شرکت فرمایند.
موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص(

به زودی افتتاح 
باشگاه بدنسازی راش


