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می خواهند نا  امیدی را در 
کشور  رواج دهند

صفحه 8

ظاهرا برخي اصولگرايان مدعي 
علم غیب   هستند

صفحه 8

فشار استانداران برای پس گرفتن   
امضای   نمايندگان

صفحه 8

اعتراف ترامپ مايه فخر ايرانیان 
به ظريف و روحانی است

صفحه 8

احترام گردشگر واجب است 

با خودرو هایی که   ! ای خاص  عده 
پالکشان گل آلود بود  ... کنار مجتمع 
آب درمانی )کویر لوت( وحشت ساکنان 
را برانگیختند.  مدیر مجموعه باگالیه از 
مسوالنی که باید امنیت منطقه را تامین 
کنند. گفت :عده ای سعی دارند امنیت 
شهرستان خوسف وگردشگری منطقه 
را زیر سوال ببرند ! فروردین سال قبل 
هم شاهد این مشکل  بوده ایم! برای 
این شهر متاسفم ... حدود سی گردشگر 
و  بودند  آمده  در  از رستورانی   چینی 
 یک پیرمرد از این ها سیگار می کشید 
)یک ستوان نیروی انتظامی به نام ....( 

با برخورد زننده ای ...) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4082

7بهره مندی 192 هزار مرزنشین از سهمیه ارزی4مردم از معتادان تزريقی به تنگ آمده اند 7منحنی تشخیص عوامل مسمومیت با قرص برنج طراحی شد

در گفت و گوی اختصاصی آوا مطرح شد:

ايزوگام پترو فردوس
 در راه تصاحب  بازار  افغانستان

 سال 1397 را مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری فرمودند و تاکید 
ایشان حمایت مردم و مسئوالن برای عملیاتی کردن این شعار است. روزنامه آوای خراسان 
جنوبی نیز بنا به رسالت خویش قصد دارد در سلسله گزارش هاییبا معرفی تولیدکنندگان 

موفق استان که به سایر استان ها و خارج از کشور صادرات دارند، ...) ادامه در صفحه3(   

دو خط، سهم استان 
از تقویم گردشگری ایران 

    صفحه 7

در معرفی ظرفیت ها عقب هستیم

جناب آقای حسن حاجی آبادی
حال که در این ایام مبارک به

 افتخـار بازنشستگـی
 نایل می شوید، راهی نو پیش پای شماست. مطمئن هستیم همچون قبل مشکالت فراوانی 

انتظار دست های شما را می کشد تا با گشوده شدن گره های آن
 تبدیل به پیروزی و موفقیت گردد.کارنامه هفت ساله خدمت شما به عنوان 

مدير صندوق بازنشستگان کشوری بهترین دلیل این ادعاست.

مدیر و کارکنان خانه امید بازنشستگان کشوری استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجیه بی بی جهان سلطان محتشمی
 همسر مرحوم حاج غالمحسین کامیابی

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/3/10 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 
در محل حسینیه آيت ا... آيتی برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی موجب تشکر و امتنان است.

خانواده های کامیابی و وابستگان

به مناسبت چهلمین روز 
درگذشت شادروان

حاج محمد ابراهیم احسان بخش
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 97/3/10 از ساعت 4 الی 
5 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی برگزار می گردد 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده احسان بخش و سایر بستگان

 جناب آقای مهندس زینلی   
مدیریت فرهیخته شرکت کویرتایر

به پاس میزبانی گرم آن شرکت بزرگ از اصحاب فرهنگ و 
ادب و هنر با فراهم آوردن فضایی مطلوب در سوم خرداد 
ماه )سالروز آزادی خرمشهر( و ماه مبارک رمضان که منجر 
به برگزاری مراسمی فاخر، متنوع ، کم نظیر و به یادماندنی 
شد از جناب عالی تقدیر و تشکر نموده، بر باور شما مدیر 
الیق، شایسته و دلسوز که فرهنگ و هنر را به عنوان نیرومندترین عنصر زیرساخت توسعه 

صنعت استان مدنظر و عمل دارید، صمیمانه درود می فرستیم.

کانون هنرمندان استان

"مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول"

مدت تحويل نوع تضمین و مبلغ )ريال(مبلغ برآورد اولیه )ريال(موضوعشماره فراخوان
کاال

شرايط متقاضیان

خريد تجهیزات آتش نشانی به شرح مندرج 200975361000003
اسناد  مناقصه

ضمانت نامه معتبر به مبلغ 150/000/000 3/000/000/000
طبق بند 4 اسناد مناقصه

حداکثرتا  تاريخ 
97/4/15

کلیه تامین کنندگان کاال  
به شرح بند 3 اسناد  مناقصه

به نشانی الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  از طریق سامانه  فرآیند مناقصه  اسناد مناقصه ٢- کلیه  بند 14 ردیف 1  به شرح  استانی  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای   1- محل تامین اعتبار: 
 www.setadiran.ir برگزار می گردد 3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از تاریخ  97/03/09  تا ساعت 19 مورخ 97/3/17 از طریق 
سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند. 4- مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 19 مورخ 97/3/31 5- زمان 
 گشايش و قرائت پیشنهادها: ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 97/04/03 می باشد. 6 - نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی تلفن: 0563٢٢٢٢٢00-3 
 مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد به آدرس بیرجند، 

محمد علی جاوید  - شهردار بیرجندخیابان شهید مطهری، سازمان صنعت و معدن، اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 0563٢٢٢1٢٢0 تماس حاصل نمایند.

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به 
شرح جدل ذیل اقدام نماید.

آماده پذیرایی از مراسم ضیافت افطاری شما
ضمنا سفره خانه قلعه بیرجند با فضای تاریخی و سنتی 
در خدمت همشهریان عزیز می باشد.

 )کشیک رمضان( رستوران نوید
پیک رایگان
ظرفیت 100 نفر

32224991 - 09150051239
)خرما ،چای ، پنیر 

و سبـزی(
 رایگـان

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :
از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب تولیدکننده واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید:

نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند - خیابان پاسداران - پاسداران 30  تلفن  3٢445590-4
مشخصات پروژه:  خرید تکمیلی لوله و اتصاالت چدن داکتیل مربوط به پروژه خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ محمدشهر به تصفیه خانه آب شرب شهر بیرجند شامل: لوله چدنی 

نشکن )داکتیل( تایتونی به قطر 600 میلیمتر و فشار ٢5 بار به طول 6900 متر و اتصاالت مرتبط شامل زانویی، سه راهی، تبدیل، فلنج، کوالر و ... .
منابع تامین مالی: طرح عمرانی آبرسانی به شهر بیرجند به شماره 130700٢0٢6 و سایر ردیف های اعتباری مرتبط )اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسالمی(

پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی  مدت پیش بینی انجام خدمات: 1 ماه شمسی
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانتنامه بانکی به مبلغ ٢.700.000.000 )دو میلیارد و هفتصد میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه: تولیدکنندگان متقاضی می توانند از تاریخ 1397/03/10 تا ساعت 9 صبح مورخ 1397/03/13 جهت دریافت اسناد مناقصه 

به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحويل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/٢3 خواهد بود.
تاريخ و محل برگزاری جلسه بازگشايی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/03/٢3 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

شناسه: 183518

    پروردگارا تو چه مهربانی، نعمت های خویش را صمیمانه   
می بخشی و حکیمانه بازپس می ستانی،پس صمیمانه 

شکیبایی عطا فرما تا اندوه فقدانش را برتن و جان هموار سازیم
در اولین سالگرد درگذشت همسری مهربان و پدری دلسوز بزرگ خاندان

 مرحـوم میـرداود سـامزه 
یادش را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم. روحش شاد

خـانواده

کولر آبی، پکیج و رادیاتور

آغـاز فـروش ویـژه
بین مدرس 27 و 29     تلفن : 32420499

نمایشگاه و فروشگاه دائمی 
کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان

آدرس: نبش بهشتی۱4
منتظر قدوم سبزتان هستیم
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افت کیفیت اینترنت حق  الناس است

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت: کیفیت سرویس های اینترنتی، دو بحث دارد. یکی به کیفیت ارائه خدمات شرکت های اینترینتی 
باز می گردد که همواره بحث بر سر این موضوع وجود داشته است و برخی از مطالبات به افت کیفیت در اثر فیلترینگ  باز می گردد. 
افت کیفیت سرویس بخشی از حق الناس است و ما بر حل این موضوع جدیت داریم. 

احترام گردشگر واجب است  
*  مهرآیین 

برای این شهر متاسفم   ... اول(  از صفحه  )ادامه سر مقاله 

......حدود سی گردشگر چینی از رستورانی در آمده 
بودند و یک پیرمرد از این ها سیگار می کشید )یک 
ستوان نیروی انتظامی به نام ....( با برخورد زننده ای 
به سیگار این مرد زد)ظاهرا به خاطر تظاهر به روزه 
خواری( وگفت: مگر تو مسلمان نیستی !؟وقتی به این 
برخورد  اعتراض کردم من را تهدید به بردن به دادگاه 
کردند!!این درحالی بود که  پیرمرد همش به انگلیسی 
از ایشان عذر خواهی می کرد ! -گردشگری که ویزای 
ایران را گرفته در بیرجند جاسوس!؟ می شود در نهایت 
اژانس مسافرتی هم تهدید به بسته شدن  می شود! 

درباره اتفاق اول  تاکنون هیچ  کدام از مسوالن 
کسی  وهنوز  اند  نداده  نشان  واکنشی  ربط   ذی 
حمله  لوت  ابگرم  به  دوبار  افرادی  چه  داند  نمی 
کرده اند! درباره اتفاق  دوم هم تاکنون  مسوالن 
محترم،  سکوت پیشه فرموده اند. با توجه به اظهار 
نظر بعدی توسط یک مسوول اژانس گردشگری 
زمینه   این  در  مسوالن  وسکوت  دیگر  اتفاقات  و 
حوادث  این  ایا   شود  می  ایجاد  سوال  حاالاین 
بدون طراحی وغیر هدفمند بوده است! چه تفکری 
پشت این اعمال وجود دارد ! دالیل این افراد برای 
تارندن گردشگران وبی رونقی اقتصاد گردشگری 
پرده  پشت  اقلیتی   احتمالی  منافع  ایا   ! چیست 
در  است!  شده  داده  برتری  مردم   تمام  برمنافع 
وضعی که خشکسالی،خالی شدن روستاها از سکنه 
،فقر ، سومدیریت و رکود صنعت، منطقه را در یک 
بحران فراگیر غرق کرده است. راه برون رفت کم 
هزینه  از وضع موجود   توسعه گردشگری است. 
جالب است بدانیم که درهمین زمان که عده ای با 
رفتارهای حیثیت سوز خود  با گردشگران   ابروی 
استان  و کشور را می برند. کرمان، طی سه سال  
دالری  میلیون   25 درامد  به   95 اردیبهشت  تا 
ازگردشگری دست پیدا می کند ودر این حوزه بین 
نفر  25تا 30 درصد رشدرا ثبت وبرای چند هزار 
اشتغال تازه ایجاد می کند  . ازاثاررونق گردشگری 
امد  ودر  اشتغال  ایجاد   ، طبقاتی  فاصله  کاهش 
وتوزیع عادالنه ثروت است. گردشگری  ظرفیت 
فوق العاده ای را به و یژه برای اشتغال روستاییان 
) در شرایط خشکسالی(به همراه دارد.  این نکته 
اطالعات  مدیر کل  پیش  که  چندی  بود  همان 
آن  به  کارشناسانه  و  جامع  گزارش  نیزدر  استان 
پرداخت وگفت: رقابت پذیری در بخش گردشگری 
کاری  اولویتهای  از  آرامش  و  امنیت  محوریت  با 
امنیت گردشگری  تداوم  باید ضمن  ما ست  که 
با تبلیغات صحیح وکارامد،خراسان جنوبی و جاذبه 
های گردشگری آن را به کشوروجهان معرفی کرد. 

... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

انتظامی،  قوای  همکاری  با  این  و  مقاله(  سر  )ادامه 

دستگاههای اداری و همه ارگانها میسر می شود.  
باین حال نوع برخورد برخی افراد و سازمانها با این 
مقوله جدا سوال برانگیزشده است در شرایطی که 
فضای ضد گردشگر در استان ایجاد وتقویت می 
در  کشور  نقاط  سایر  از  شده  منتشر  اخبار   . شود 
باره جالب است . مثال نماینده ولی فقیه در  این 
ومی  کند  می  تاکید  گردشگر  به  براحترام  فارس 
بسیار  گردشگران  به  ومحبت  احترام  نوع   : گوید 
اهمیت دارد   چون گردشگران با برخورد مناسب 
در   کنند..   احیا می  را  اسالمی  جایگاه جمهوری 
قم  هم مردم  با لبخند وچند کلمه انگلیسی به 
توریستها خوش امد می گویندتوریستها  که انتظار 
این همه مهربانی را ندارند با هیجان  محبتها را 
پاسخ می دهند  به گفته یک مقام مسوول در سال 
95 حدود 20 هزار نفرگردشگر مسیحی در حرم 
حضرت معصومه حضور پیدا کردند.  جالب است 
بدانیم 5توریست مسیحی نیزدر گلستان به اسالم 
گردشگران  نیز  مقدس  مشهد  در  شدند.  مشرف 
رفتند.  رضوی  حرم  به  دفعات  به  خانم  خارجی 
طرح این مستندات از این رو بود که روشن شود  
نحوه برخورد در شهرهای مذهبی ما با گردشگران 
چگونه است با این الگو البته تکلیف سایر شهرهانیز 
معلوم می شود مگر ان که افرادی دراستان منطقه 
را تافته جدابافته از کشور و خود مختار تلقی کنند! 
از دیگر سو شایسته است بدانیم  تاثیرات گردشگری 
بر اشتغال وتوسعه در چه حدیست بویژه در وضع فعلی 
که مهاجرت از روستاها از منظر امنیتی برای منطقه 
خطر ساز شده مناسب است  متولیان امنیت به نقش 
پررنگ توسعه اقتصادی از رهگذر صنعت گردشگری 
اهتمام ورزند  بی شک کسانی که در این راه سنگ 
اندازی می کنند از دو گروه خارج نیستند یا نااگاهند 
که حتما باید آموزش ببینند وطرز صحیح رفتار  با 
گردشگر ومهمان را از منظر اسالم یاد بگیرند و یا 
متاسفانه مغرض  که باز هم باید تحت پیگرد قرار 
ابرو  خویش  ناپسند  باکردار  این  از  بیش  تا  گیرند 
وحیثیت نظام وجامعه را خدشه دار نکنند ! در این 
میان باید به این نکته توجه کرد که تامین زیر ساختها  
وتوسعه فرهنگ گردشگری الزاما کارمیراث فرهنگی 
نیست وهمه ی سازمانها درباره ان مسئولیت دارند  
واین امربا هم افزایی ارگانها قابل عملیاتی شدن است 
.از دیگر سو هر گونه کم کاری وخدای ناکرده سو 
رفتار که باعث اسیب به روند توسعه در این بخش 
شود از ان رو که منجر به استمرار فقر ومحرومیت 
است.      نابخشودنی  گناهی  شود  می  منطقه  در 

سرمقاله

اعتصاب کامیون داران در بازار میوه 
چندان موثر نبوده است

وزیر جهادکشاورزی گفت: اعتصاب کامیون داران در مبادی بندری تاثیراتی داشته، 
اما این اقدام در بازار میوه و سبزی چندان موثر نبوده است.محمود حجتی درباره 
تاثیر اعتصاب کامیون داران بر حمل محصوالت کشاورزی اظهار کرد: اعتصاب 
کامیون داران در مبادی بندری تاثیراتی داشته در حالی که این اقدام در بازار 
میوه و سبزی چندان موثر نبوده است. وی همچنین درباره خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی گفت: اکنون سهمیه سطح تولید به مناطق داده شده 
است، اما به دلیل مسائل اقلیمی و زودتر گرم و سرد شدن برخی مناطق کشور، 
ممکن است همزمان محصول گوجه فرنگی از جیرفت - کهنوج و بندرعباس 
وارد بازار شود که موجب افت قیمت می شود. دولت برای حمایت از تولید 
کنندگان، خرید تضمینی گوجه فرنگی و سیب زمینی را در دستور کار دارد.

مالیات اصناف افزایش یافت 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از توافق مالیاتی با اصناف درباره 
عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل خبر داد و گفت: میزان مالیات 
سال 96 این قشر نسبت به مالیات مقطوع سال 95، پنج درصد افزایش یافت. 
ماه های خرداد و تیر هر سال، فصل محاسبه و پرداخت مالیات از سوی 
صاحبان کسب و کار به شمار می آید؛ اصناف، شرکت ها و اشخاص حقیقی و 
حقوقی می بایست در موعد مقرر در قانون اطالعات فعالیت اقتصادی خود در 
یکسال گذشته را تکمیل و اظهارنامه مالیاتی را تسلیم کنند تا مشمول تخفیف 
ها و معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم باشند. دستورالعمل 
توافق مالیاتی امسال مشمول تمام صاحبان مشاغل گروه سوم است که 
مجموع فروش کاال و خدمات آنها در سال 1396 حداکثر 10 برابر معافیت 

موضوع ماده 84 قانون فوق به میزان مبلغ 240 میلیون تومان باشد.

افزایش ۱۳ تا 2۵ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۹۷
با پیش بینی منابع حدود 3400 میلیاردی برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان،   حقوق آنها بین 13 تا 25 درصد در سال 
جاری افزایش می یابد. سازمان برنامه و بودجه در قالب گزارشی 
جزئیات برنامه و اقدامات خود درخصوص متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان را منتشر و اعالم کرد که با توجه به نرخ تورم باالی 
سال های 1389 تا 1392 و عدم افزایش حقوق بازنشستگان 
متناسب با نرخ تورم در سنوات اشاره شده، از سال 1392 و 
با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود وضعیت بازنشستگان و 
متناسب سازی میزان افزایش حقوق بازنشستگان با توجه به 
نرخ تورم به عنوان یکی از اولویت های دولت تعریف شده و 
در دستور کار قرار گرفت. در این راستا میزان افزایش حقوق 
بازنشستگان از سال 1393 تا 139۷ همواره بیش از نرخ تورم 
بوده است.همچنین رفع تبعیض حقوق بازنشستگان سنوات 
مختلف که عمدتا ناشی از اجرای فوق العاده های موضوع ماده 

)68( قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغالن از سال 
1388 به بعد بوده است به عنوان یکی از مطالبات اصلی 
بازنشستگان به ویژه بازنشستگان قبل از سال 1388 در دستور 
کار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی قرار 
گرفت و در جریان تدوین الیحه اصالح قانون مدیریت خدمات 
کشوری پس از جلسات متعدد با بازنشستگان، صاحب نظران 
و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط تحت عنوان ماده )109( 
اصالحی به تصویب دولت رسید. در این ماده دولت مکلف 
است ظرف بازه زمانی پنج ساله نابرابری موجود بین حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف با شاغلین 
مشابه در هر دستگاه را متناسب سازی کند به نحوی که حقوق 
بازنشستگی از سال پنجم به بعد از 85 درصد آخرین حقوق 
و فوق العاده های کسور بازنشستگی شاغلین مشابه در همان 
دستگاه کمتر نباشد. با این وجود و به منظور رفع نابرابری های 

موجود، در قوانین بودجه سال 1396 )بند هـ تبصره 12( و سال 
139۷ )بند ج تبصره 12( مجوز الزم برای کاهش نابرابری  از 
مجلس اخذ و در سال 1396 با اعتباری به میزان 3400 میلیارد 
بازنشستگان  حقوق  همسان سازی  طرح  اول  مرحله  تومان 
سنوات مختلف با اولویت افزایش حقوق بازنشستگان دارای 
حقوق پایین تر براساس آیین نامه اجرایی بند )ه( تبصره )12( 
اجرایی شد و حقوق بازنشستگان بین 14 تا 2۷ درصد در سطوح 
مختلف افزایش یافت. نرخ تورم اعالمی توسط مرکز آمار ایران 
در پایان سال 1396، حدود 6.8 درصد بوده است. با توجه به 
ضرورت تداوم طرح همسان سازی برای سال 139۷ نیز مبلغ 
3400 میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم طرح در نظر گرفته 
شده است که با توجه به ابالغ آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 
)12( قانون بودجه سال 139۷، دستورالعمل اجرایی آن تدوین 
شده و حقوق بازنشستگان از 13 الی 25 درصد افزایش می یابد.

میزان ارز مجاز برای مسافران ورودی 
و خروجی اعالم شد

بر اساس دستورالعمل های گمرکی، ورود ارز همراه مسافر تنها تا سقف 10 هزار 
یورو مجاز بود و مابقی باید به گمرکات اظهار شود، ضمن اینکه خروج ارز هم تا 
سقف 5 هزار یورو در مرزهای هوایی پذیرفته است. بر اساس دستورالعمل های 
گمرکی، ورود و خروج ارز همراه مسافر دارای ضوابطی است که باید از سوی 
مسافران رعایت شود. بر این اساس ورود ارز، اسناد بانکی از قبیل چک بانکی، 
تضیمینی چک مسافرتی یا سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام 
مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط مسافر به کشور تا 
سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار ندارد و مازاد آن 
را مسافر می بایست در مبادی ورودی به گمرک اظهار نماید و پس از انجام 

تشریفات الزم نسبت به دریافت رسید چاپی دارای کد رهگیری اقدام کند.

آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم
یک  حدود  گفت:  ایران  دولتی  بازرگانی  شرکت  معاون 
میلیون و 900 هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی از 
گندمکاران تحویل گرفته شده که یک هزار و 31 میلیارد 
تومان پول این گندم ها معادل نیمی از بهای آن پرداخت 
آخرین وضعیت خرید  مورد  در  مرتضی حنان  است.  شده 
تضمینی گندم گفت: حدود یک میلیون و 900 هزار تن 
گندم از کشاورزان 19 استان تحویل گرفته شده که یک 
میلیون و ۷22 هزار تن آن در سامانه ثبت گردیده که ارزش 

ریالی آن معادل 2 هزار و 285 میلیارد تومان است. وی 
تاکنون  گفت:  گندمکاران  پول  پرداخت  وضعیت  مورد  در 
50 درصد بهای گندم خریداری و ثبت  شده در سامانه به 
ارزش یک هزار و 31 هزار میلیارد تومان است. وی به خرید 
تضمینی دانه های دولتی اشاره ای کرد و گفت:  تاکنون 1۷3 
هزار تن دانه روغنی از کشاورزان تحویل گرفته شد که 162 
هزار تن آن در سامانه ثبت شده و ارزش آن رقمی حدود 
450 میلیارد تومان است که ت اکنون 34 درصد بهای آن 

پرداخت شده است. حنان همچنین به وضعیت تنظیم بازار 
کاالهای اساسی برای ماه مبارک رمضان توسط این شرکت 
هندی،  برنج  تن  هزار   30 تاکنون  گفت:  و  کرد  اشاره ای 
تایلندی و اروگوئه از طریق برخی فروشگاه های زنجیره ای 
از جمله فروشگاه های کوروش و اتکا توزیع شده که بسته 
به نیاز هر استان و جمعیت آن، میزان توزیع متفاوت است، 
ولی در مجموع 20 هزار تن از این برنج ها تاکنون جذب 

شده است. 

عالقه مندان گل و گیاه زمان را از دست ندهید

)بزرگترین مجتمع گل و گیاه شهرداری(
مهلت ثبت نام تا 3/15/ 1397

گان  ثبت انم گل رای

 ردگلخاهن من

ساعـت کـار:  ۹  صبـح تـا ۱2 شب

غرفـه هــای ۱0،۱۱،۱2

آدرس: خیابـان بهشتی، روبـروی  
چهارشنبه بازار، داخل پارک خانواده 

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک کشاورزی خراسان جنوبی

بانک کشاورزی ساعت 6/30  کارکنان  تعاونی مصرف  سالیانه شرکت  عادی   جلسه مجمع عمومی 
 بعدازظهر روز دوشنبه  97/3/28 در محل نمازخانه بانک کشاورزی واقع در میدان شهدا برگزار  می شود 
از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد.
دستور جلسه :

 ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت حساب های مالی سال ۱396 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱397 ۴- تصمیم گیری در رابطه با تقسیم سود ۵- مبلغی بابت 
بازپرداخت به اعضای مستعفی 6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال 

مالی 7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند ساعت ۴/30 بعدازظهر روز چهارشنبه  97/3/23 
در محل  دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالتنامه را تنظیم و برگه 

ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رأی می باشد.
دستور جلسه: 

 ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های  مالی سال ۱396 3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱397 ۴- انتخاب بازرسین اصلی و 
علی البدل برای مدت یک سال مالی ۵- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 96  6- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی 7- تعیین خط مشی آتی شرکت 

تاریخ انتشار: 97/3/10                                                                     هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

آگهی تغییرات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی
 استان خراسان جنوبی

در راستای صورتجلسه مورخ ۱397/2/20 مجمع عمومی عادی، انتخاب آقای 
محمد علی رحیمی پور به عنوان بازرس اصلی انجمن صنفی تایید می گردد. 
ضمنا انجمن صنفی مذکور به شماره ۱2۵-3/2-۱2 در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق اساسنامه انجمن کلیه اسناد 
و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق 

خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

شرط اصلی خدمات در دوره گارانتی، انجام سرویس های دوره ای منظم می باشد
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پهن کردن سفره افطاری برای ایتام
هزار و ۴۰۰ یتیم و خانواده محرومان بیرجند با غذای گرم پذیرایی شدند. به گزارش  صداوسیما، این ایتام  سه شنبه شب با همکاری آستان قدس رضوی، خیران و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اطعام شدند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گفت: پیش بینی شده امسال تمام محرومان زیرپوشش این نهاد شامل 61 هزار نفر  
اگر مسئوالن غرورشون رو کنار بگذارند و فقط دنبال تا پایان ماه رمضان از یک وعده غذای گرم بهره مند شوند. سلم آبادی افزود: همچنین 32 هزار سبد غذایی تا پایان ماه مبارک رمضان بین نیازمندان توزیع می شود.

اداره امور روزمره و جلسات متعدد نشوند با کمک هم 
می توانند مشکالت را با هزینه کم حل کنند.مثال می 
شود پایان نامه دانشجویان ارشد و دکترا ساخت و 
طراحی وسایل تفریحی و آموزشی جهت پارکها باشد.
91۰ ... 673
آوا شما که دستتان به مسوولین می رسد به ایشان 
ادارات واحد روابط عمومی و  اینقدر در  بگویید که 
حراست و معاونت های اجتماعی و مدیران کل مرتبط 
را ایجاد کرده اند برای این است که برآورد صحیحی 
از وضعیت جامعه داشته باشند واال بودجه دولت اضافه 
نکرده که بخواهد حقوق یا مفت پرداخت نماید ! اخیرا 
اتفاقاتی در جامعه می افتد که انسان احساس می 
کند برخی مسوولین ناخواسته در پازل دشمن بازی 
می کنند . آمریکایی ها می خواهند فضای یاس و نا 
امیدی را در کشور جلوه دهند عده ای از عناصر خود 
را در بدنه مردم مامور می کنند که به یکسری اقدامات 
دست بزنند و اعتراضات سالم مردم را به نارضایتی 
تبدیل کنند در این بین یک دفعه ای یک مسوول 
دیگر به صورت جزیره ای با اقدامی دیگر یک موج 
نارضایتی جدید در جامعه ایجاد می کند.  هنوز یک 
بحران حل نشده، بحران جدیدی اضافه می کند و نا 
خواسته مهر تائیدی بر خواسته های دشمن می زند . 
به نظر من همانطور که رهبر عزیزمان همیشه تاکید 
دارند زمان شناسی و بصیرت نیاز جامعه و به طریق 
اولی تر مسوولین است. مسوولی که یک خطا که سال 
هاست اتفاق می افتاده را به فرض واقعیت اتفاق  آن  
در تمام مدت های قبل رها کرده و یکباره در یک 
برهه حساس با اقدام قهری پاسخ می دهد و به هیچ 
وجه به تبعات آن فکر نمی کند به نظر الفبای مدیریتی 
در سیستم و نظام جمهوری اسالمی را بلد نیست و 
همه آنهایی که متاسفانه کورکورانه حمایت هم می 
کنند نمی دانند با آنچه که وجه المصالحه قرار داده اند 
نگاه مردم به عملکرد نظام است نه دستگاه و سیستم 
خودشان پس لطفا برای مدیران استان دوره زمان 
شناسی و بصیرت بگذارید شاید در این نقطه مرزی 
که با بحران های طبیعی و قهر طبیعت در حالت 
عادی روبرو هستیم از مشکالتی که توسط ایشان 
ایجاد می شود حداقل در امان بمانیم . آوا لطفا شما 
هم بر اساس رسالتت چاپ کن چند نوبت پیام دادم 
اسم دستگاه ها را نوشتم و شما منتشر نکردید حاال که 
بدون اشاره عنوان کرده ام انتظار دارم حقی که جامعه 

بر گردن رسانه خود دارد را انجام دهید 
ارسالی به سروش آوا
باسالم از ساکنین خیابان شعبانیه هستم از آغاز 
ماه مبارک رمضان شاهد حضور پررنگ کارکنان 
پخش  نیز  و  مردم  بین  در  استان  ویژه  یگان 
باعث  امر  این  که  هستیم  آنان  ساده  افطاری 
دلگرمی مردم به پلیس می باشد ان شاا... درسایه 

توجهات امام عصر )عج( موفق ومؤید باشند
915... ۴81
سالم. خواهشا یک نظارتی به این فاضالب کشی 
مهرشهر بیندازند دست اندرکاران و مسئوالن نه به 
خاطر مردم، به خاطرخدا ... آخه اون چه وضع آسفالته 
بعد از اتمام کار خداییش خجالت دارد کمی انصاف و 
وجدان کاری هم خوبه، بلوار فاطمیه چون جاده سالمت 
محدوده وسیعی از شهر را در برمی گیرد و پارکی که 
موجب  هم  شود  ساخته  مسیر  این  در  است  قرار 
استفاده ساکنان شرق هم غرب و هم جنوب بیرجند 
می گردد هر چه سریعتر نسبت به این خواسته جمع 
کثیری ازمردم توجه کرده وکار عمرانی را آغاز نمایید. 
سمت دیگر بلوار پیامبر اعظم)ص( هم جای کار دارد.
939... 286

با سالم احتراما از مدیر عامل محترم سازمان حمل 
ونقل شهرداری خواهشمندیم در خصوص تعویض و 
یا تعمیر ایستگاه های اتوبوس واقع در معصومیه اقدام 

جدی انجام نمایند.با تشکر
915... 699

جوابیه شرکت مخابرات استان

پیام  به مطلب مندرج در صفحه 3 )ستون  عطف 
وسیله  بدین  مورخ 97/3/7  به شماره ۴۰79  شما( 
ماده  براساس  فرمایند:  دستور  است  مستدعی 
افکار عمومی  تنویر  و جهت  قانون مطبوعات   23
نسبت به درج پاسخ ذیل در همان صفحه روزنامه 
اقدام گردد :1. در خصوص این که گفته شده تمام 
باید  است  درآمدزایی  به  معطوف  مسئوالن  همت 
درآمدزایی  راه  تنها  منطقه  مخابرات  داشت  اذعان 
را کسب رضایت حداکثری مردم و ارائه خدمات با 
کیفیت مطلوب می داند و در این راستا طی سال 
های اخیر به منظور توسعه زیر ساخت های ارتباطی 
و مخابراتی و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی سطح 
 استان در راستای ارائه خدمات نوین مخابراتی برای
 رضایت مندی هم استانی های گرامی اقدام به سرمایه 
گذاری های چند برابری نسبت به دوره مشابه نموده 
 است.2. در خصوص اشتغال و تعدیل نیرو به اطالع

ایران  مخابرات  سیاست کالن شرکت  رساند،  می 
تکریم نیروی انسانی و اشتغالزایی مولد می باشد و 
مخابرات منطقه بر این اساس در راستای مسئولیت 
و  استانی  مسئوالن  تمامی  تاکید  و  خود  اجتماعی 
 کشوری و به منظور خدمات دهی بهتر به مشترکین ، 
بخشی از ارائه خدمات حاکمیتی خود را به بخش 
پیمانکاری واگذار نموده و براین اساس هیچ نیرویی 
تعدیل نشده است و تالش نموده نه تنها نیرویی حذف 
و یا کاهش نیابد ) به استثناء تخلفات قانونی( بلکه در 
موارد الزم افزایش نیرو داشته باشد. به عنوان نمونه 
می توان به بهبود ارائه خدمات در پاسخگویی 118، 
2۰2۰ و دفاتر مشترکین مخابرات اشاره نمود اگر چه 
هنوز با وضع مطلوب که حق مردم شریف استان می 

باشد فاصله داشته و باید بیشتر تالش گردد. 

سربازی- سال 1397 را مقام معظم رهبری به نام حمایت 
از کاالی ایرانی نامگذاری فرمودند و تاکید ایشان حمایت 
است.  شعار  این  کردن  عملیاتی  برای  مسئوالن  و  مردم 
روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز بنا به رسالت خویش قصد 
دارد در سلسله گزارش هایی با معرفی تولیدکنندگان موفق 
استان که به سایر استان ها و خارج از کشور صادرات دارند، 
ضمن شناساندن بیشتر این واحدها به مردم، گامی در جهت 
تشویق این عزیزان و ترغیب مردم به خرید کاالی ایرانی و 
در اولویت قرار دادن حمایت از تولیدات داخل استان بردارد. 
انتظار این است که با تاکید شخص استاندار مبنی بر خرید 
دستگاه های دولتی از داخل استان، مدیران شهرستانی و 
استانی تمام تالش شان در راستای رونق واحدهای تولیدی 

باشد تا در آخر سال حرفی برای گفتن داشته باشند.
پترو  صنعتی  تولیدی  شرکت  سراغ  به  گزارش،  اولین  در 
فردوس رفتیم. این کارخانه در کیلومتر 5 جاده فردوس-

سرایان و در حوزه شهرستان فردوس قرار گرفته و فعالیت 
خود را از سال 1386 آغاز کرده است. مدیر عامل کارخانه با 
آغوش باز از این ابتکار روزنامه آوا استقبال و با روی گشاده به 
سواالت ما پاسخ داد. حسین نیک نهاد که مدرک کارشناسی 
حسابداری دارد، گفت: از ابتدای سنگ بنای این کارخانه در 
سال 1386 به عنوان حسابدار و از سال 1391به عنوان مدیر 
عامل در این کارخانه عاشقانه کار کردم. وی با بیان اینکه در 
بهمن ماه 86 کارخانه پتروفردوس به صورت سهامی خاص 
رسما راه اندازی شد، افزود: در زمان حاضر 13 نفر مستقیم 
در این کارخانه مشغول به کارند و حداقل 15۰ نفر نیز غیر 
مستقیم اشتغالزایی داریم. نیک نهاد تصریح کرد:  از محل 
اعتبارات  بنگاه های زودبازده 8۰۰ میلیون تومان تسهیالت 
گرفته شد و با 7۰۰ میلیون تومان آورده سهامداران در ابتدا 
کارمان را با تولید و بسته بندی قیر شروع کردیم. به گفته 
وی در سال89 موفق به ارسال یک محموله از قیرهای بسته 
بندی شده با واسطه به کره جنوبی شدیم که متاسفانه به 

علت تحریم ها نتوانستیم ادامه بدهیم. 

ثبت دو برند از محصوالت پتروفردوس
وی با اشاره به اینکه در سال 91 موفق شدیم دو برند با 
نام های “پتروفردوس 653” و “ پتروگام 653” در سازمان 
ایزوگام  پروانه  و  برسانیم  ثبت  به  تجاری  عالئم  ثبت 
اکسیده را سال 92 بگیریم، گفت: یک سال بعد استاندارد 
این ایزوگام را دریافت کرده و تا ابتدای سال 95 عالوه بر 
داخل استان به سایر استان ها و شهرهای کشور از قبیل: 
زاهدان،  بوشهر،  حیدریه،  تربت  مشهد،  بجنورد،  فریمان، 
زابل و کرمان محصوالت مان را صادر کردیم. مدیر عامل 
کارخانه پتروفردوس ادامه داد: در اواخر سال 9۴ بود که با 
رایزنی های انجام شده، نمونه ای از محصوالت مان را به 
افغانستان صادر کردیم که این موضوع منجر به صادرات 
 15۰ هزار مترمربع ایزوگام در سال 95 به این کشور شد. 
تاجران  که  استقبالی  لحاظ  به  سال 96  در  وی  گفته  به 
افغانی از کیفیت اجناس ما کردند، موفق شدیم صادرات 
و  داده  افزایش  برابر  از دو  به بیش  این کشور  به  را  مان 
به رقم 335 هزار مترمربع برسانیم که یک و نیم میلیارد 
هر  اینکه  بیان  با  وی  داشت.  مالی  آورده  برایمان  تومان 
سه محصول این کارخانه یعنی: ایزوگام اکسیده، ایزوگام 
پلیمری و قیر در بورس کاالی ایران عرضه می شود، گفت: 

تاجران افغانی نیز از طریق بورس از ما خرید می کنند.

اهمیت سوق الجیشی بازار افغانستان  
نزدیکی  لحاظ  به  افغانستان  بازار  کرد:  تاکید  نهاد  نیک   
باید دانست  از اهمیت خاصی برخوردار است  و  برای ما 
زمانی که از تبریز به افغانستان ایزوگام صادر می شود، شهر 
فردوس بسیار نزدیک تر و مقرون به صرفه تر است. وی با 
اشاره به اینکه کیفیت خوب جنس این کارخانه موجب شده 
تاجران افغانستانی روی برندهای ما حساس باشند، گفت: 
تمام تالش ما این است که با تولید با کیفیت بتوانیم هر چه 
بیشتر دو برند محصوالت مان را در این کشور تثبیت  و هر 
روز بر صادرات مان بیفزاییم، عالوه بر اینکه طرف های 
افغانی نیز به لحاظ نزدیکی مسیر، کاهش هزینه حمل و 
نقل و تولید با کیفیت، تمایل بیشتری به خرید از ما دارند. 

بازار پاکستان، هدف گذاری آینده ما است
نیک نهاد از مذاکرات با برخی تاجران پاکستانی خبر داد و افزود: 
صادرات به پاکستان نیز در برنامه کاری ما قرار دارد که امیدواریم 
به نتیجه برسد. مدیر عامل کارخانه پترو فردوس رمز موفقیت و 
سرپا ماندن این کارخانه در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی 
با مشکل مواجه هستند را وجود مجموعه ای همدل و هم صدا 
دانست و گفت: شخصا روی کیفیت تولیدات بسیارحساس هستم 
و خودم همیشه پا به پای کارگرم در کارخانه حضور داشته  و حتی 
 زودتر از کارگران آمده و معموال دیرتر از همه کارخانه را ترک 

می کنم و معتقدم فروش زیاد با سود کم، فروش کم با سود زیاد 
را جبران می کند و این یکی از دالیل ارزانی اجناس این کارخانه 
است. وی تاکید کرد: برای ماندن در بازار، سعی کردیم با توجه به 
نیاز مشتری جنس تولید کنیم، به این معنی که نیاز سنجی کردیم 
ببینیم مشتری چه جنسی می خواهد، نه اینکه جنس تولیدی مان 

را به مشتری عرضه کنیم. 

تمام کارگران کارخانه بومی هستند
وی با بیان اینکه تمام کارگران این کارخانه بومی و اهل 
شهرستان فردوس هستند، افزود: بسیاری از ساخت و سازهای 
کارخانه را کارگرهای خودمان به سرانجام رساندند که موجب 
کاهش هزینه های جانبی شده است. نیک نهاد از برخی 
رقبای هم وطن خود نیز به شدت گله مند بود و گفت: آنها 
چون توان رقابت با محصوالت ما را ندارند با پیشنهاد قیمت 
های پایین تر به مشتریان ما، سعی می کنند بازار را از دست ما 
بگیرند، که البته از نظر اخالقی و کار حرفه ای جایگاهی ندارد.

گله از واردات  قیر به استان ، علیرغم ظرفیت 
خوب استان در این زمینه

 وی تاکید کرد: از طرف دیگر البی گری در صنعت ایزوگام 
نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر موجب شده تا علیرغم 
اینکه قادر هستیم قیر مورد نیاز سازمان همیاری شهرداری 
زیاد  مکاتبات  وجود  با  ولی  کنیم،  تامین  را  استان   های 
تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. وی عنوان کرد: علیرغم 
اینکه یک واحدی تولیدی مشابه ما، در مرکز استان نیز 
استان  های  شهرداری  همیاری  سازمان  ولی  دارد  وجود 
از  ولی  متحمل شود  نیز  را  کرایه حمل  دهد  ترجیح می 
داخل استان خرید نکند. نیک نهاد در ادامه، از عدم اقبال 
دفاتر فروش ایزوگام در شهرستان فردوس برای خرید از 
این کارخانه، به شدت گله مند بود و افزود: آنها حاضرند از 

شهرهای دور با قیمت باالتر ایزوگام مصرفی شهرستان را 
وارد کرده ولی علیرغم تبلیغات زیاد و تخفیف های ویژه، 
متاسفانه ایزوگام کارخانه پترو فردوس، هنوز نتوانسته بر بام 

ساختمان های فردوس جایی برای خود باز کند. 

رضایت از  دستگا ه های دولتی ،
 شکایت از مردم در بخش فروش

های  دستگاه  خرید  وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
نسبتا  کارخانه  این  از  استان  و  فردوس  دولتی شهرستان 
قرارداد  چند  تاکنون  که  طوری  به  است،  بخش  رضایت 
تامین  برای  استان  و شهرسازی  راه  اداره کل  با  سنگین 
تجهیز  و  نوسازی  کل  اداره  و  داشتیم  نیازشان  مورد  قیر 
مدارس  نیز 2۰۰ هزار مترمربع ایزوگام از ما خریداری کرده 
که امیدواریم شاهد افزایش این روند باشیم. وی در بخش 
دیگری از سخنان خود از عدم ثبات قیمت ها به ویژه ارز و 
سلیقه ای عمل کردن قیمت گذاری در بورس کاال جهت 
تامین مواد اولیه را مطرح و اظهارکرد: به عنوان نمونه سال 
قبل شاهد افزایش 3۰۰ هزار تومانی هر تن قیر بودیم و 
با توجه به اینکه 7۰ درصد قیمت تمام شده ایزوگام، به 
قیمت قیر بستگی دارد، تاثیر زیادی در افرایش قیمت این 
محصول داشت و در این شرایط مجبور بودیم از سودمان 

کم کنیم تا محصول مان به فروش برسد. 

دولت فقط در سخن
 از تولید کننده حمایت می کند

مدیر عامل کارخانه ایزوگام پتروفردوس در ادامه با تاکید بر 
اینکه امروز مهمترین مشکل تولید کننده، کمبود نقدینگی 
است، از مشکالت تولیدکنندگان و اینکه حمایت دولت از تولید 
از مرحله حرف به عمل نرسیده، سخن به میان آورد و گفت: 
اگر تولید کننده بخواهد فقط با تسهیالت گران قیمت بانکی و 

بدون آورده شخصی، چرخ کارخانه ای را به گردش دربیاورد با 
شکست مواجه می شود. وی تصریح کرد: در بهترین حالت اگر 
یک تولید کننده به درستی مدیریت کند می تواند 2۰ درصد 
سود داشته باشد که خیلی بعید است، در حالی که اگر دفاتر مالی 
خود را در پایان سال به درستی افشا کند، 25 درصد مالیات باید 
به دولت پرداخت کند و این یعنی 5 درصد ضرر و زیان. نیک 
نهاد ادامه داد: این کار دولت در نحوه اعطای تسهیالت گران 
قیمت بانکی و میزان مالیاتی که از تولید کننده می گیرد، به این 

معنی است که کسی به سمت تولید نرود. 

کم کاری و تعلل امور مالیاتی
وی افزود: در صادرات دولت مکلف است 9 درصد ارزش 
افزوده مواد اولیه را به صادر کننده برگرداند که متاسفانه به 
علت تعلل دفاتر مالیاتی در تایید، روال برگشت آن بسیار 
طوالنی است. نیک نهاد اضافه کرد: به عنوان نمونه این 
کارخانه از سال 95 مبلغ 2۰ میلیون تومان و از سال گذشته 
بالغ بر 1۰۰ میلیون تومان از این محل، از دارایی طلبکار 
است که تاکنون ریالی واریز نشده است و عالوه بر این جوایز 
صادراتی هم، چندین سال است پرداخت نمی شود. اینکه چرا 
دفاتر فروش ایزوگام در فردوس رغبتی برای خرید از این 
کارخانه ندارند، در حالی که باید ایزوگام پترو فردوس بر بام 
تمام ساختمان هایش درخشیده و خودنمایی کند، موضوعات 

مهمی بود که برایم جای سوال داشت.

واکاوی عدم استقبال مردم  از تولید شهرشان 
و راهکارهای حل موضوع

نتیجه گیری:
ایزوگام  برندهای  این  بزنی،  فردوس  شهر  در  چرخی  اگر   
مشهد،تهران و... است که با چینشی معنی دار، راه را بر تولید 
داخل شهرستان بسته و دردناک تر اینکه ایزوگام کار فردوسی 

نیز آن را با افتخار بر مردم عرضه کرده و مردمی نیز که باید 
حمایت از تولید داخلی را در چنین جاهایی به عمل تبدیل کنند، 
به این خرید خود افتخار بیشتری می کنند و خالصه کالم اینکه، 
قرار نیست فرهنگ خود بدبینی از مردم این استان و شهرستان 
رخت بربندد. این درد مشترک و پنهان تمام تولید کنندگان استان 
است. از طرف دیگر احساس می شود مدیریت کارخانه ایزوگام 
پترو فردوس نتوانسته ارتباط صمیمی و دو سویه با دفاتر فروش 
ایزوگام در فردوس و منطقه برقرار کند و الزم است در اولین قدم 
هر چه سریعتر نمایندگی فروش محصوالت کارخانه در شهر 
فردوس راه اندازی شود. موضوعی که مدیر عامل کارخانه با 
اذعان به سهل انگاری در این باره قول قطعی داد ظرف یک ماه 
آینده این مهم عملی شود و به زودی شاهد افتتاح دفتر فروش 

محصوالت کارخانه در فردوس باشیم.

مردم فردوس فرمان رهبری را عملیاتی کنند
از  آنها  تبعیت  که  فردوس  والیتمدار  مردم  وجود  این  با 
فرمایشات رهبری زبانزد خاص و عام است در راستای عملی 
کردن دغدغه رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی به خود 
نباید اجازه دهند سیاه چهره های شهرهای دور دست بر بام 
ساختمان هایشان نشسته و فرزندان شان را بیکار کند. به امید 
روزی که ایزوگام پتروفردوس از فراز کفترکوه و پرندگان آهنین 
 چنان بدرخشد که باید رب گوجه فرنگی پروین کنار دست 
اجازه  رشیدی  جداره  دو  شیشه  و  باشد  فردوسی  کدبانوی 
ورود گرما و سرما به خانه فردوسی ها را ندهد و محصوالت 
فراز پلیمر آب کمیاب را به کشاورز فردوسی هدیه دهد و 
از  محصوالت بسته بندی سبزیجات... جزیی جدا نشدنی 
غذاهای محلی فردوس باشد و ادامه این نهضت یعنی خلق 
صدها شغل برای فرزندان خودمان و حمایت عملی ازتولید 
کننده فردوسی که  البته این مهم  در سایه حمایت مسئوالن 

هموارتر و میسر خواهد شد.

ایزوگام پترو فردوس در راه  تصاحب بازار افغانستان
در گفتگوی اختصاصی با آوا مطرح شد:

زی
ربا

: س
س

عک

پاسخ مسئوالن به پیام شما

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 970043 در اجرای دستور فروش صادره از شعبه اول به شماره دادنامه 9609975610101249 -1396/12/22 دعوی ورثه مهران در خصوص پالک ثبتی به شماره 257 فرعی از 17 فرعی از 1427 اصلی 

واقع در بخش 2 بیرجند واقع در خیابان مدرس - بین مدرس 5 و 7 پالک 87 دارای 43 مترمربع عرصه و اعیانی همکف و اول )90 مترمربع( کاربری ملک به صورت تجاری دارای بر اصالحی شهرداری می باشد. کف سرامیک در همکف و دیوارپوش در 

همکف و درب سکوریت و طبقه اول به عنوان انبار و دفتر استفاده می شود. متعلقات آب و برق و تلفن می باشد و با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر و کاربری و موقعیت محل و جمیع جهات جمعا به مبلغ 8/910/000/000 ریال کارشناسی شده است 

که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1397/03/20 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 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. متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه
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 سامسونگ همچنان یکه تاز فروش جهانی موبایل است 
فروش جهانی موبایل در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ با ۱.۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۳۸۳.۵ میلیون دستگاه رسیده است. رهبری موبایل سازها را مثل 
همیشه سامسونگ بر عهده دارد اما میزان فروش این کمپانی نسبت به سال گذشته با ۲۱۰ هزار واحد کاهش به ۷۸.۵۶ میلیون دستگاه رسیده است. افزایش 
رقابت در سطح میان رده ها باعث شده سهم این کمپانی از بازار به ۲۰.۵ درصد برسد که نشان دهنده ۰.۳ درصد کاهش است.
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سینما و تلویزیون

5 ساله که خانه نشینم کردند

محمود دینی، بازیگر سریال »آینه عبرت« نوشت: خدا 
رو شکر من جز دعوت شدگان به ضیافت افطاری 
رئیس جمهور نبودم، اگر هم بودم نمی رفتم چون 
پنج سال است که خانه نشینم کردند. پس بهتر است 

افطارم را با رفتگران محله مان باز کنم.  

می خواهم با جناب خان 
به جام جهانی بروم

گفت:  خان  جناب  صداپیشه  بحرانی،   محمد 
برویم.  با جناب خان به جام جهانی   می خواستیم 
با هم رفتیم فدراسیون و جناب خان شد مدیر ارتباطات 
مویرگی تیم ملی. اما آنجا و در آن شرایط، کار خیلی 
و  بروم  با عروسک  بخواهم  این که  است.  سخت 
گزارش بگیرم خیلی سخت است. قرار بود گزارش 
ها در برنامه خندوانه پخش شود، اما هنوز تصمیم 
قطعی نیست. فدراسیون هم برخورد خیلی خوبی با ما 
داشت ولی این تصمیم به برنامه بر می گردد که هنوز 
نتوانسته ایم کاری انجام دهیم. امیدوارم بتوانیم در این 

فرصتی که باقی مانده، کار را پیش ببریم.

کناره  گیری داوود میرباقری
 از کارگردانی »ماه تی تی«

بعد از برطرف شدن مشکالت سریال »ماه تی تی« 
قرار است این سریال با حضور کارگردان دیگری 
مقابل دوربین رود. بعد از متوقف شدن تولید سریال 
»ماه تی تی« مشکالتی بر سر راه تولید این سریال 
به وجود آمد. با آغاز پیش تولید مجموعه سلمان 
پروژه  این  با  میرباقری  داوود  درگیری  و  فارسی 

عظیم، کارگردان این سریال تغییر خواهد کرد.

حوزه فرهنگی کشور در 
تاریک ترین دوران خود به سربرد

جمال شورجه کارگردان سینما گفت: سوء مدیریت 
مسئوالن فرهنگی، بی توجهی به دغدغه های مقام 
معظم رهبری و بی خردی مطلق مدیران فرهنگی 
باعث شده تا حوزه فرهنگی کشور در تاریک ترین 
دوران خود به سر برد و متأسفانه همه هنرمندان متعهد 
و دغدغه مند نسبت به ارزش ها و آرمان های انقالب 

اسالمی در فضایی یخ زده حیران شده اند.

علمی

صندلی راحتی مخصوص کار
 با رایانه از راه رسید

به تازگی صندلی مخصوص کار با رایانه ساخته شده 
که تا ۱۴۰ درجه خم می شود و می توان ارتفاع آن 
را تنظیم کرد. در تمام این حالت ها نمایشگر رایانه در 
فاصله ۷۰ سانتیمتری خط دید کاربر باقی می ماند.
کاربر  است.  تغییر  قابل  این صندلی، کامال  اجزای 
می تواند تا ۱۴۰ درجه صندلی را خم کند، ارتفاع آن 
را باال و پایین ببرد یا صندلی را جلو و عقب کند. 
متناسب  نیز  رایانه  نمایشگر  حرکات  این  تمام  در 
با او تغییر می کند. نمایشگر همیشه در خط دید 
دارد.  قرار  او  از  سانتیمتری   ۷۰ فاصله  با  و  کاربر 

ماشین شست وشو
 به اندازه یک موبایل

»سونیک سوک« یک ماشین لباسشویی کوچک و 
قابل حمل است که می تواند لباس ها، اقالم بهداشتی، 
شیشه، عینک، وسایل کودک، طال و جواهرات، میوه و 
اساساً هر چیز دیگری را با استفاده از امواج فراصوت تمیز 
کند. این دستگاه ابتدا باید درون یک تشت یا سینک پر 
از آب و کمی مایع شوینده قرار بگیرد و به برق وصل 
شود، سپس با استفاده از امواج فراصوتی که تولید 
می کند، حباب های کوچک پر فشاری ایجاد می شود 
که آلودگی های وسایل درون آب را از بین می برد.

با فناوری نانو
 علف های هرز هم مفیدند

محققان کشورمان موفق شدند با سنتز علف های 
هرز، سلولزهایی را به دست آوردند که در کپسوله 
کردن نانوداروها برای دارو رسانی هدفمند به بافت های 
سرطانی و ریزپوشانی ترکیبات مفید خوراکی کاربرد 
دارد. سلولز فراوان ترین پلیمر طبیعی است. از این رو 
محققان دانشگاه جیرفت و دانشگاه پیام نور کرج موفق 
به استخراج سلولز از علف هرز شده و از آن  برای سنتز 

یک کاتالیست پرکاربرد بهره بردند.

قدیمی  های  محله  غریب  های  کوچه  در  باید 
آشنا شوی.  آن  با درد ساکنان  تا  بزنی   شهر قدم 
سال هاست که دل ساکنان این محله ها غم دارد 
زیرا از هم گسستگی محله ها را از سوی مسئوالن 
تدبیری نیست یا اگر هم هست چندان قابل احساس 

نیست تا ساکنان آن را لمس و حس کنند.
با دوستان خبرنگار در بازدید از محله کاظمیه بیرجند پای صحبت 
آنها می نشینیم و آنها که ما را امین خود  می بینند با خوشرویی و 

مهربانی از مشکالت شان می گویند:
هیچ جای تفریحی برای خانم ها  در این محله 

وجود ندارد
تعدادی از خانم های محله در زیر سایه درخت نشسته اند، از 
آنها در مورد مشکالت تفریحی محله می پرسم یکی از آنها می 
گوید: تفریح برای ساکنان این محله تعریف نشده است چون فقط 
یک  فضای سبز  دارد که  در وسط  خیابان ساخته شده است 
و به جز تعدادی وسیله بازی چیز دیگری وجود ندارد. او با اشاره 
به اینکه برای بانوان، باشگاه یا محل تفریحی آماده نشده، می 
افزاید: شاید ما جزو فراموش شدگانیم و امکانات فقط برای مردم 
باالی شهر است! خانم  دیگر هم بعد از شنیدن صحبت های این 
همسایه  ادامه می دهد: مشکالت ما تنها نبود فضای تفریحی 
نیست انتهای این خیابان را مسدود کرده اند و به هیج جا راهی 

ندارد و این بن بست هم بر مشکالت ما می افزاید.
محله مستضعفان ، دور از نگاه مسئوالن! 

وی خاطر نشان می کند: حتی یک کتابخانه نداریم که گه گداری 

با مراجعه به آن سرگرم شویم. محله ای در دل شهر هستیم ولی 
از مهمترین امکانات شهری بی بهره هستیم. خانمی که دست 
فرزندش را گرفته است، می گوید:  اینجا محله مستضعفان است 
و دور از نگاه مسئوالن! وی ادامه می دهد: چند وقت پیش مرکز 
بهداشت بسیار تمیز و با ساختمانی شیک در اینجا افتتاح  شد  ولی 
بیشتر اوقات  تعطیل است،  چند  خانم پرستار و بهیار  در آن کار 

می کردند که یک روز هستند و ۵ روز نیستند.! 
تنها یک عابربانک در محله وجود دارد 

یکی دیگر از اهالی محل ادامه می دهد: مجبوریم برای خرید 
نان به شهرک بهزیستی یا موسی بن جعفر )ع(   برویم که 
یادآور  رضایی  است.  سخت  خیلی  افرادکهنسال  برای   این 
می شود: در این محله تنها یک عابر بانک گذاشته اند که آن 
هم بیشتر مواقع خراب است. وی با بیان اینکه این پارک وسط  
میدان بیشتر قتلگاه است تا پارک می افزاید:  بچه ها  در آن وسط 
مشغول بازی می شوند و یک دفعه  فرزند خودم زیر ماشین رفت 
و سه روز در بیمارستان بود  وی ادامه می دهد:  این فضای 
 سبز  رفاه و آسایش هم محلی ها را در واقع گرفته است در 
شب های تابستان تا ۳ شب انواع آدم معتاد و ناجور در اینجا رفت 

و آمد می کنند. 
وی خاطر نشان می کند: همچنین ساکنان قدیمی این محله از 
پرسه گاه و بیگاه سگ های ولگرد و جوالن حیوانات موذی مانند 
موش که با تخریب خانه های قدیمی جمعیت آن ها هر روز رو به 

افزایش است و امان ساکنان را بریده اند، گالیه دارند.
رفت و آمد معتادان در محل با سرنگ به دست

یکی دیگر از اهالی محله هم با انتقاد از حضور معتادان در این 
محله می افزاید: متاسفانه این افراد معتاد به راحتی در این محله 

تردد می کنند و گاهی سرنگ هایشان را در محوطه فضای سبز 
رها می کنند و اگر یک بچه آن را بردارد و با آن بازی  کند 
چه مشکالتی که ممکن است برایش به وجود نیاید.  وی ادامه 
می دهد: این مساله را بارها به نیروی انتظامی گزارش داده ایم، 
ولی فایده ای نداشته است و تکرار شده و حتی برخی از این 
معتادان برای اینکه گزارش ندهیم برایمان خط و نشان می 
کشند. یکی دیگر از شهروندان این محله یادآور می شود: خانم 
مرکز بهداشت که به دنبال پیگیری مشکالت محله ما رفت و 
دلسوزی داشت او را برداشتند چرا که خیلی دلسوز بود و نگران 

بچه ها و دغدغه های مردم محله بود. 
یکی از مغازه داران هم با گالیه از خانه هایی که بافت فرسوده 
دارند، می گوید: منزل من نه برق دارد، نه آب چون می گویند 
خالفی دارد و ساختمان باید تخریب شود. وی از شهرداری می 
خواهد: بیشتر به تنها فضای سبز محله برسد هر دو ماه یکبار آب 
با تانکر به این فضا می رسند ، نگذارند همین چند نهال آب هم 

خشک شود.    
سردر گمی اهالی در استفاده مناسب از ناوگان 

حمل و نقل عمومی
دختر جوان دانشجوی ساکن در منطقه نیز با گالیه از این وضع 
می گوید: با بسته شدن برخی از  مسیر مشکالت زیادی برای 
مردم به وجود آمده، به گونه ای که برای استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومی باید مسافت زیادی را تا خیابان اصلی آن طرف 
بلوار طی کنیم. با این وضع و با تغییر زمان رسیدن اتوبوس ها به 
ایستگاه ها به دلیل تغییر مسیر، بسیاری از مردم سردرگم مانده و 

به موقع به محل کارشان نمی رسند.
محمدی با بیان اینکه این خیابان ظرفیت تردد دو طرفه وسایط 

نقلیه را ندارد، می گوید: این کوچه دارای بافت قدیمی بوده و وجود 
کودکان بازیگوش در میان کوچه بسیار خطرناک است. وی با 
اشاره به اینکه محله کاظمیه دارای جمعیت زیادی است و باید 
 تدابیری اندیشیده شود تا به مردم امکانات بیشتری ارائه شود 
می افزاید:  چرا که مردگان نیاز به امکاناتی مانند فضای سبز ندارند 
و ما باید زندگان را دریابیم.  وی تاکید می کند: بودجه شهرداری 
از جیب مردم پرداخت می شود و از آن جایی که مردم به طور 
یکسان عوارض خود را پرداخت می کنند باید همه به طور یکسان 

از خدمات بهره مند شوند.
هیچ تفاوت خدمات شهری بین محله کاظمیه با 

باقی محالت شهر وجود ندارد
  توانا ، مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند می گوید: خدمات 
شهری در کاظمیه هم به مانند باقی جاهای شهر انجام می شود 
و هیچ تفاوتی بین محالت شهری وجود ندارد. وی خاطر نشان 
می کند: در قسمت میدان مجیدیه که متصل به کاظمیه می شود، 
خدمات ویژه شهری در دست کار است. وی ضمن نام بردن از 
کتابخانه و خانه محله )برگزاری کالس های برای بچه ها، کالس 
های ورزشی و خدمات دهی آموزشی( ادامه می دهد: قراره زمین 

ورزشی با فضای سبز خوب ساماندهی شود.  
وی یادآور می شود: تمام معابر شهری بر اساس نقشه طرح 
تفصیلی می باشد و شهرداری مکلف به مسدود یا بازسازی معابر 
براساس آن طرح می باشد. شایان ذکر است محله کاظمیه از 
قدیمی ترین محله های بیرجند است و این درد دل و حرف 
های مردم محله نگاه جامع همه مسئوالن شهری در حوزه های 
مختلف را می طلبد که امیدواریم با خواندن این گزارش برای 

توسعه و حل مشکالت آنها قدم بردارند. 

مردم از معتادان تزریقی به تنگ آمده اند
نسرین کاری

یک روز در محله کاظمیه بیرجند

عکس: زهرا شریف

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تاالر و رستوران
 برادران کریم آماده پذیرایی از همشهریان عزیز می باشد

آدرس: خیابان ارتش، حد فاصل معلم و غفاری  تلفن تماس: 05631550 - 09155616478 

مــژده   
پخت با برنج

 100 درصد ایرانی
پنیر، سبزی، خرما  ضمنا 

چای رایگان می باشد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیمقررات ملی ساختمان در جهت افزایش بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی تدوین شده است.
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بایدها و نبایدهای گذشت کردن را بشناسید

و  بایدها  رفتارها  از  دیگر  خیلی  مثل  کردن   گذشت 
نبایدهای خودش را دارد که کم توجهی کردن به آنها، 
این رفتار پسندیده را با شکست مواجه می کند و در 

نتیجه حال شما را بدتر از قبل می کند.
بایدهای گذشت:

- باید گذشت را آزادانه انتخاب کنید نه اینکه به صرف 
آموزه ها و یا فشارهای دیگران، خودتان را به نوعی 

مجبور به انجام آن ببینید.
- برای کامل شدن فرایند گذشت، باید صبور  باشید و به 

صورت آهسته و پیوسته روی خودتان کار کنید.
- در گذشت، باید تمرکزتان فقط روی خودتان و بهتر 
کردن حالتان باشد. شما نمی توانید فرد دیگر را هر چقدر 

هم که مقصر باشد تغییر بدهید.
نبایدهای گذشت:

- گذشت را نباید به معنای آشتی بدانید. آشتی کردن 
مرحله بعدی گذشت است و الزم است قبل از اینکه 
بخواهید با فرد مقصر آشتی کنید، فرایند گذشت را در 

خودتان کامل کرده باشید.
اتفاقات  کردن  فراموش  معنای  به  نباید  را  گذشت   -
پیش آمده بدانید. واقعیت این است که اتفاقات زندگی، 
اتفاق افتاده اند و نمی توانند فراموش شوند. کاری که 
را  ماجرا  هیجانی  بار  که  است  این  کند  می   گذشت 
می گیرد و باعث می شود که شما دیگر از بابت یادآوری 
 آن اتفاق حالتان بد نشود نه اینکه آن ماجرا را به کلی از

ذهن تان پاک بکند.
- نباید به خاطر گذشت منتی بر سر کسی گذاشت. 
بوده  خودتان  انتخاب  گذشت  شد  گفته  که  همانطور 
است، شما برای بهتر کردن حال خودتان آن را انتخاب 

کرده اید و کسی شما را مجبور به آن نکرده است.

 دیدگاه
چندین سال قبل براي تحصیل در دانشگاه سانتا کالرا 
کالیفرنیا، وارد ایاالت متحده شده بودم، سه چهار ماه از 
شروع سال تحصیلي گذشته بود که یك کار گروهي 
براي دانشجویان تعیین شد که در گروه هاي پنج شش 
نفري با برنامه زماني مشخصي باید انجام میشد. دقیقا 
یادمه از دختر آمریکایي که درست توي نیمکت بغلیم 
مي نشست و اسمش کاترینا بود پرسیدم که براي این 
کار گروهي تصمیمش چیه؟گفت اول باید برنامه زماني 
رو ببینه، ظاهرا برنامه دست یکي از دانشجوها به اسم 
فیلیپ بود. پرسیدم فیلیپ رو میشناسي؟ کاترینا گفت 
آره، همون پسري که موهاي بلوند قشنگي داره و ردیف 
جلو میشینه! گفتم نمیدونم کیو میگي! گفت همون پسر 
خوش تیپ که معموال پیراهن و شلوار روشن شیکي 
تنش میکنه! گفتم نمیدونم منظورت کیه؟ گفت همون 
پسري که کیف وکفشش همیشه ست هست باهم! بازم 
نفهمیدم منظورش کي بود!اونجا بود که کاترینا تون 
صداشو یکم پایین آورد و گفت فیلیپ دیگه، همون پسر 
مهربوني که روي ویلچیر میشینه... این بار دقیقا فهمیدم 
کیو میگه ولي به طرز غیر قابل باوري رفتم تو فکر،آدم 
چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از 
ویژگي هاي منفي و نقص ها چشم پوشي کنه... چقدر 

خوبه مثبت دیدن...

تدریجا یاد گرفتم »کاشکی«های من تحقق 
نخواهد یافت. اما همچنین یاد گرفتم حتی 
اگر آنها تحقق پیدا نکنند می توانم شاد باشم.

هنگامی که به پیشرفت شخصی ام 
توجه می کنم، مشکالتی که هیچ تسلطی

 بر آنها ندارم برطرف می شوند.

تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت
بر حسن و جوانیت دل نرم نداشت
اندر عجبم زجان ستان کز چو تویی
جان بستد و از جمال تو شرم نداشت

باید زندگی  هایمان را تغییر دهیم یا قلبمان تغییر 
کند زیرا ممکن نیست به یك روش زندگی

 کنیم و به صورت دیگری دعا کنیم.

خدایا روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان 
وبگشا سینه ام در آن به بازگشت دلدادگان

 به امان دادنت ای امان ترسناکان.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دعای روز پانزدهم رمضان

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و پروردگار تو هر چه را بخواهد می  آفریند و برمی  گزیند و آنان اختیاری ندارند منزه است  
خدا و از آنچه ]با او[ شریك می  گردانند برتر است. سوره القصص، آیه 68

حدیث روز  

چه بسا روزه داري که از روزه اش جز گرسنگي و تشنگي بهره اي ندارد و چه بسا شب زنده داري که از نمازش جز بیخوابي و سختي 
سودي نمي برد. امام علي علیه السالم

سبک زندگی

میالد امام حسن مجتبی )ع( اسوه ایثار و کرامت مبارک باد
امام حسن )ع ( در شب نیمه ماه رمضان سال سّوم هجرت 
در مدینه تولد یافت . وی نخستین پسری بود که خداوند 
متعال به خانواده علی و فاطمه عنایت کرد. رسول اکرم )ص( 
بالفاصله پس از والدتش، او را گرفت و در گوش راستش   
اذان و در گوش چپش اقامه گفت. سپس برای او گوسفندی 
قربانی کرد، سرش را تراشید و هموزن موی سرش - که 

یك درم و چیزی افزون بود - نقره به مستمندان داد. 
پیامبر )ص ( دستور داد تا سرش را عطرآگین کنند و از آن 
هنگام آیین عقیقه و صدقه دادن به هموزن موی سر نوزاد 
سنت شد. این نوزاد را حسن نام داد و این نام در جاهلیت 
سابقه نداشت . کنیه او را ابومحّمد نهاد و این تنها کنیه اوست 
بی گمان جود و بخشش و انفاق از خصلتهای واالی انسانی 
است که مطلوب همه انسانهاست و موجب ایجاد الفت و 
همدلی در میان آنها می شود. امامان معصوم)ع( جملگی در 
کنار سایر خصلتهای اخالقی و انسانی که داشتند به جود و 
بخشندگی نیز معروف بودند که امام حسن)ع( نیز در میان 
آن بزرگواران از این حیث از برجستگی و عظمت خاصی 

برخوردار است.
آموزه های کرامت

امام حسن)ع( از همان دوران کودکی به امام ایثار و اسوه، 
جود و بخشش و الگوی کرامت و بزرگواری معروف و مشهور 
گردید.اگر می خوانیم که امام حسن مجتبی در دوران کودکی 
به انفاق اعضای خانواده اش سه روز تمام، غذای خود را 

کریمانه در اختیار مسکین و یتیم و اسیر می گذارد و تنها 
با آب افطار می کند، در دیگر مقاطع زندگی خویش همین 
روش را انتخاب کرده و سه مرتبه دارایی های خود را با فقرا 
و مستمندان تقسیم می کند تا بدین وسیله به آیندگان این 
درس را بدهد که در راه خدا باید از مال و ثروت گذشت و 

بینوایان را از آن محروم نساخت.
شناسایی فقرا و برآورد نیازها

از دیگر سنت های معصومان این بود که پیشاپیش، افراد 
را شناسایی می کردند و هر یك به مقدار حاجت و نیازش 
کمك می کردند.ابن عساکر با سند خود نقل کرده است: ابو 
هارون گفت به قصد حج راه افتادیم و وارد مدینه شدیم باخود 
گفتیم: ای کاش خدمت فرزند رسول خدا امام حسن مجتبی 
)ع( رسیده بر او سالم کنیم بدین جهت نزد حضرت رفته و 
درباره مسافرت و احوال خود با او سخن گفتیم. چون بیرون 
آمدیم ایشان برای هر یك از ما چهار صد درهم فرستاد.به 
فرستاده امام گفتیم: ما نیازی نداریم. او گفت: نیکی امام 
حسن را بر نگردانید.به نزد امام )ع( بازگشته و از بی نیازی 
خود خبر دادیم.آن حضرت فرمود: احسان مرا برنگردانید ای 
کاش دستم بازتر بود، چرا که این مقدار برای شما کم است. 
من به شما توشه ای می دهم و آن توشه این است که در روز 
عرفه خداوند متعال درمورد بندگان خود به فرشتگان مباهات 
می کند و می فرماید: بندگانم از هر سو نزد من آمدند تا 
رحمت مرا بخواهند و من شما را گواه می گیرم که نیکوکارا 

نشان را بخشیدم و ایشان را شفیع گنهکارانشان قرار دادم.
حفظ آبروی نیازمندان

این روشن است که هر نیازمند آبرومندی در هیچ شرایطی 
حاضر نیست آبروی خود را با عرض حاجت نزد دیگران ببرد. 
از اینرو باید هشیار بود که اگر چنین انسانی حاضر شد آبروی 

خود را نزد شما بریزد راندن چنین فردی جفا خواهد بود.
امام حسن مجتبی )ع( با استقبال از چنین افرادی ضمن 
برطرف کردن از آنان می خواست در صورت پیش آمدن 

چنین حالتی، از عرض حاجت مجدد به ایشان دریغ نورزد.
دشمن تو کیست تا از او انتقام بگیرم

شیخ رضی الدین حلی درکتاب خود می نویسد شخصی به 
محضر مبارک امام حسن )ع( شرفیاب شد و عرضه کرد: ای 
فرزند امیر مومنان! تو را سوگند می دهم به کسی که این 
نعمت را بدون شفاعت کسی به تو عنایت نموده از دشمنم 
انتقام بگیری چرا که او دشمنی است که به مردم حیله و ستم 
می کند نه به پیرمرد احترام می کند و نه به کودک شیرخوار 
ترحم. امام حسن که تکیه زده بود وقتی سخن آن شخص 
را شنید فورا برخاست و نشست. آنگاه به او فرمود: دشمن 

توکیست تا از او برایت انتقام بگیرم؟
گفت فقر و تنگدستی. امام حسن لحظاتی سر مبارک را به 
زیر انداخت سپس سر را بلند کرد و به پـیشکار خود فرمود: 
آنچه از اموال نزد تو هست آن ها را حاضر کن. او رفت و مبلغ 
پانصد درهم آورد.امام فرمود: تمام این پول را به این شخص 

نیازمند بده. آنگاه رو به او کرد و گفت: تو را به حق همان 
سوگندهایی که به من دادی قسم ات میدهم هرگاه این 

دشمن به تو روی آورد نزد من بیا و دادخواهی کن. 
نصیحت ضمن بخشش بی منت

برخی از مردم به هنگام انفاق به فقیر یا فقرا فورا منت گذارده 
او را آزار می دهند درحالی که این روش از نظر قرآن کریم 
و سنت پیامبر مردود است. امام حسن مجتبی )ع( با استفاده 
از این اصل قرآنی ضمن استقبال از نیازمندان و اختصاص 
مبلغی به آنها، دوستان را نصیحت می کردند که به خدا حسن 
ظن داشته باشند و به همه فقیران توصیه می کردند که 
مواظب شخصیت خود بوده و برای اندک فقر و تنگدستی، 

آبروی خویش را نزد دیگران برند.
درخواست فقط برای قرض سنگین

حلوانی درنزهه الناظر نوشته است: شخصی به نزد امام حسن 
آمد و چیزی از آن حضرت درخواست کرد. امام به او فرمود: 
درخواست از دیگران جز در قرض سنگین و کمرشکن یا فقر 

شدید و با حالت فوق العاده و استثنایی صحیح نمی باشد.
آن مرد عرض کرد: نزد تو نیامدم مگر به خاطر یکی از همین 
موارد.امام دستور داد تا یکصد دینار به او بدهند.آنچه بیان شد 
تنها مشتی از خروار ایثار وکرم و جود و بخشش امام حسن 
)ع( بود و به خاطر همین سجایای اخالقی است که ایشان به 
کریم اهل بیت شهرت یافته است. باشد که ما نیز به تأسی 
از آن حضرت روش انفاق را در این ماه شریف پیش گیریم.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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219486375

576913842

348725961

685379124

791254683

423168597

137892456

952641738

864537219

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

را تجربه کنید.   09158668002

غذای آماده برادران خزیمه )شمال شهر( 
کباب کوبیده ،حلیم ، سوپ

بلوار شعبانیه ، وصال جنوبی   32311717
شعبه 2: غذای رز، بین معلم 49-47

32342008
آماده پذیرایی در ماه مبارک رمضان

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

نصب و سرویس کولر آبی
لوله کشی ، برق کشی، تعمیر آبگرمکن

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903
در اسرع وقت و تضمینی

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال و آشنا 
به امور حسابداری جهت کلینیک ساختمانی 

نیازمندیم. بین مدرس 37-35 
09155626119

یک شرکت بازرگانی از افراد 
حرفه ای )خانم( در حوزه بازرگانی 

و فروش دعوت به همکاری می 
نماید. جهت تکمیل فرم با شماره 

32443131 تماس حاصل فرمایید

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

مهر دفتر بیمه پارسیان کد 503186 
مفقود گردیده و مهر بدون امضا 
از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

فروش باغ ویال واقع در دشت بجد 
 1200 متر زمین ، 80 متر بنا ، نیم ساعت 

آب شیرین ، لوله کشی ، تانکر و استخر 
100 هزار لیتری ، دیوار حصار شده 

 شامل درخت عناب و زرشک فی: توافقی
09156692845 -09156636848

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

تگزاس
14:301821:30شروع سانس

خجالت نکش
16:1523شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  اینستاگرام @ cinemaferdosi : کانال خبری تلگرام 

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

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 09159639065- علـی آبادی 

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

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

09353694511 - 09353315656

ساعت کار:  21 تا 2:30 بامدادطبخ با روغن کنجد

حضور در نماز جمعه زیارت مومنان و شکوه اسالم است. حضرت علی )ع(
بن  علی  حضرت  الموحدین  مولی  شهادت  تسلیت  عرض  و  عبادات  و  طاعات  قبولی  آرزوی  با 
و  )ره(  خمینی  امام  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  بنیانگذار  جانسور  رحلت  و  )ع(  ابیطالب 
شهید  و  والیتمدار  مردم  اطالع  به  خرداد  شهدای ۱۵  ویژه  به  عزیز  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
امامت به  هفته  این  جمعه  شکن  دشمن  و  سیاسی  عبادی  نماز  رساند:  می  بیرجند  شهرستان   پرور 

حضرت حجت االسالم والمسلمین آقای مختاری
 امام جمعه موقت شهرستان بیرجند اقامه می گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم سردار قاسمی فرماندهی سپاه انصار الرضا )ع( 
خراسان جنوبی  خواهند بود.

زمان: جمعه 97/3/11 ساعت 11/45
مکان: بلوار شهدای عبادی - بلوار صنعت و معدن -مصلی بزرگ المهدی )عج(

ضمنا نماز جمعه این هفته شهرستان خوسف توسط امام جمعه محترم، حضرت حجت االسالم
 و المسلمین شاهبیگی  در محل مصلی نماز جمعه )مسجد جامع خوسف( برگزار می گردد.

من ا... التوفیق      ستاد نماز جمعه شهرستان بیرجند



6
پنجشنبه * 10 خرداد 1397 * شماره 4082

خواص »سیاه دانه« 

سیاه دانه یکی از دانه های بسیار پرفایده در طب 
سنتی و طب اسالمی است. سیاه دانه مزاج گرم 
و خشک درجه ۳ دارد یعنی داروی بسیار گرمی 
است و مصرف خودسرانه آنها می تواند تاثیرات 
بسیار شدیدی را بر سالمت افراد بگذارد. اسیدهای 
چرب ضروری فراوان موجود در سیاه دانه آن را 

به نوعی ماده غذایی ضدسرطان تبدیل کرده که 
در حفظ سالمت پوست و مو مفید است. سیاه 
دانه آهن و پتاسیم فراوانی دارد و عالوه بر تقویت 
سیستم ایمنی بدن، باعث رفع مسمومیت خونی و 
یبوست می شود. مصرف روغن سیاه دانه در برنامه 
غذایی به  دلیل امگا ۶ فراوان آن در کاهش قند 
خون، تعادل فشارخون، بهبود آرتروز و التهاب لثه 
مؤثر است و کلیه و مجاری ادرار را تصفیه می کند.

کدام بهتر است 
میوه با پوست یا بدون پوست؟

خیلی از افراد تصور می کنند اگر میوه ها و بعضی 
 سبزی ها را با پوست مصرف کنند، مفیدتر است 
اما همیشه این طور نیست. مثال از آنجا که برای 
نگهداری محصوالتی مانند سیب سردخانه ای یا 
خیار گلخانه ای از ترکیب های شیمیایی خاصی 

استفاده می شود که در پوست میوه و سبزی 
باقی می ماند، بهتر است این محصوالت قبل از 
مصرف پوست گرفته شوند. در پاییز و زمستان، 
سیب را می توان با پوست خورد چون در این 
برای  دیگر  فصل های  در  اما  است  تازه  فصل 
نگهداری سیب از ترکیب هایی استفاده می شود 
که خوراکی نیستند بنابراین سیب های ذخیره شده 
در انبار را باید حتما قبل از خوردن پوست بگیرید.

رفع مشکالت گوارشی با »شله زرد«

گوارشی  مشکالت  رفع  در  زرد  شله  مصرف 
موثر است. شله زرد حاوی انواع ویتامین های 
مانند   B ویتامین های  گروه   ،A، C، D
B۶ ،B۲ ،B۱، پروتئین،کربوهیدرات، فیبر، 
فولیک،  اسید  آهن،  کلسیم،  آنتی اکسیدان، 
سلنیو م، منیزیم، پتاسیم و فسفر است. با بررسی 

خواص شله زرد و اینکه مصرف این د سر برای 
دسر  این  شد  معلوم  است،  مفید  افرادی  چه 
معده و قلب را تقویت و درد های روماتیسمی 
آنتی  خاصیت  زرد  شله  می کند؛  برطرف  را 
بیوتیکی دارد و عفونت بدن را از بین می برد. 
این دسر نشاط آور و برای افراد افسرده بسیار 
مفید است؛ شله زرد از لخته شدن خون و بروز 
می کند. جلوگیری  مغزی  و  قلبی  سکته های 

اگر کم آب بخورید، کچل می شوید
  

اگر مراقب نیازهای بدن خود نباشید، حتی در 
صورت پرپشت بودن موی پدرِ پدربزرگ تان هم 
در جوانی کچل می شوید. کم آبی بدن، نه تنها به 
سالمت چشم ها آسیب می زند و پوست تان را 
پیر می کند، بلکه زمینه را برای ریزش موهایتان 
مو  و  پوست  متخصصان  می کند.  فراهم  هم 

می گویند، 25 درصد از فولیکول های مو از آب 
ساخته شده اند و اگر بدن تان گرفتار خشکی و 
کم آبی شود، به موهای شما صدمه ای جبران ناپذیر 
وارد می شود. به گفته آن ها، کسانی که به ویژه در 
ماه های گرم سال، به اندازه کافی آب نمی نوشند 
و خوراکی های حاوی آب را مصرف نمی کنند، نه 
تنها موهایی پژمرده و بدحالت پیدا می کنند، بلکه 
از ریزش شدید و هر روزه مو نیز رنج می برند. 

مصرف ماهی موجب افزایش 
قدرت باروری می شود

زوجینی که ماهی بیشتری در طول هفته مصرف 
می کردند احتمال بارداری شان در طول مطالعه 
بیشتر بود. غذای دریایی می تواند دارای فواید 
زیادی در زمینه باروری از جمله کوتاه تر شدن 
مدت زمان باردارشدن شود. مصرف غذای دریایی 

یا  می تواند بر کیفیت اسپرم، تخمک گذاری 
کیفیت جنین تاثیر گذارد. نه تنها رژیم غذایی زن، 
بلکه رژیم غذایی مرد هم در زمان بارداری اهمیت 
دارد و برای افزایش قدرت باروری، هر یک از 
باید ماهی و غذای دریایی را در رژیم  زوجین 
غذایی خود بگنجانند. ماهی سرشار از پروتئین 
باردار  زنان  برای  و سایر مواد مغذی است که 
و زنانی که قصد بارداری دارند، سودمند است.

یادداشت

رهبر انقالب و نظریه استحکام 
ساخت درونی انقالب

* مهدی جمشیدی

در ادبیات اسالمی ما، اقتدار از معنای خاصی برخوردار است، چنان که 
نمی توان مطلق »قدرت« و »توانایی« را به آن نسبت داد، بلکه اصطالح اقتدار، 
دربردارنده نوع خاصی از قدرت و توانایی است که هر چند ناظر به دیگری ست، 
اما بر »استیال/ تسلط/ سیطره/ قدرت/ قوت/ غلبه/ چیرگی/ تفوق/ برتری« 
از دو  به قدرت  به بیان دیگر، می توان  یا دیگران داللت دارد.  بر دیگری 
چشم انداز متفاوت نگریست: یکی »قدرت آفندی« که خصوصیت  »تهاجمی/ 
اثرگذاری« دارد و در حکم »جلوگیر/ عایق/ مانع/ محذور« است و اصطالح 
»اقتدار« می تواند گویای آن باشد؛ دیگری »قدرت پدآفندی« که خصوصیت 
»بازدارندگی/ تدافعی/ نفوذناپذیری/ اثرناپذیری/ خلل ناپذیر/ و استحکام« دارد 
و در حکم »تاخت/ تعرض/ تک/ حمله/ هجوم/ یورش« است و اصطالح 
»عزت« می تواند گویای آن باشد. در ادبیات آیت ا... خامنه ای، مفهوم اقتدار 
در معنای رایج در علوم سیاسی و اجتماعی به کار نرفته است و از این رو، در 
مقابل قدرت قرار ندارد، بلکه    مترادف  ان است بر این اساس، ایشان در طول 
بیش از یک دهه گذشته، همواره از ضرورت استحکام ساخت درونی قدرت 
و یا کسب اقتدار درونی سخن گفته  اند، و البته در سال های اخیر، بر شدت 
تأکید و حساسیت ایشان افزوده شده است.به باور ایشان الزمه حرکت به سوی 
آرمان ها و ارزش ها، استحکام بخشیدن به ساخت درونی قدرت است و این، 
ضرورتی  در عرض مقوالت دیگر نیست، بلکه منزلت مرکزی و کانونی دارد: 
»در پیشرفت به سمت هدف های آرمانی، باید ساخت درونی قدرت را استحکام 
بخشید؛ اساس کار، این است. از این رو، باید با تمام توان، در این راستا حرکت 
کنیم و در پی اقتدار برون زا نباشیم: »هر چه می توانیم، باید به استحکام ساخت 
داخلی قدرت بپردازیم؛ هر چه می توانیم، ]باید[ در درون، خودمان را مقتدر کنیم، 
دل به بیرون نبندیم.  اقتدار، ساحت ها و عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی 
و اقتصادی را دربرمی گیرد و منحصر به قلمرو نظامی نیست و حاصل اهتمام به 
قدرت یابی داخلی نیز، دستیابی به عزت است، به طوری که بر اعتبار و حیثیت ما 
در گستره جهانی، افزوده خواهد شد: »ما باید خودمان را  قوی کنیم؛  از لحاظ 
سیاسی، اقتصادی  فرهنگی. وقتی قوی شدیم، طبعاً عزت پیدا خواهیم کرد.« 
در میان دوگانه اقتدار درون زا و اقتدار برون زا، گزینه صواب و صالح عبارت 
است از اقتدار درون زا، به طوری که قوت ما، سبب استغناء ما می شود و در این 
حال، دولت های دیگر مجبور خواهند شد که ما را محترم بشمارند و چشم طمع 
به منابع و ظرفیت های مان ندوزند: »راه درست این است که ما خودمان را در 
درون، تقویت کنیم و استغنا پیدا کنیم؛  دنیا به کشوری که غنی  و قوی باشد،  
مجبور است احترام بگذارد.« و دشمن نیز تا آنجا به سرمایه گذاری برای معارضه 
با انقالب ادامه می دهد که احساس کند می تواند انقالب را در هم بشکند،  اگر 
دریابد که از عهده مقابله با اقتدار انقالب برنخواهد آمد، عقب نشینی خواهد 
کرد: »دشمنی ها ادامه پیدا می کند  تا وقتی ملت ایران، آن چنان قوی بشود که 
دشمن، مأیوس بشود از تهاجم سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا اقتصادی یا تحریم 

و غیر ذلک. باید در داخل، خودمان را قوی کنیم.«.

یادداشت

تیم بوکس شهرستان بیرجند به همت مربی ناصر تیمورپناه در سال1۳52 توانست در سالن شهید کوشه ای بیرجند بر قهرمانان نامدار خراسان 
پیروز گردد و جام اولی را در خانه نگه دارد. )درعکس ناصر تیمورپناه وآقای محمدمهرور و جمعی از مسئوالن بیرجند.( * گردآورنده: اصغری

 داده نما

چاقي مهم ترین عارضه ی ناشي از روزه داري است که به دنبال مصرف 
غذاهاي نامناسب ایجاد مي شود. افزایش چربي هاي نامطلوب خون مثل 
کلسترول تام، تري گلیسرید، کلسترول بدو اسید اوریک ، یبوست ، نفخ، 
احساس ُپري دستگاه گوارش و سایر مشکالت گوارشی ، بی حوصلگی, 
خستگی و ضعف حافظه ، الغری، ضعف و ناتوانی ، کاهش مقاومت 
 بدن در برابر بیماری ها ، سردرد و سرگیجه ، سنگ های دستگاه ادراری. 
به هیچ وجه طبیعي و ناشي از یک روزه داري مناسب و صحیح نیست. 

بنابراین از مصرف مواد غذایي سرخ کرده، انواع شیریني )به خصوص 
زولبیا و بامیه(، دسرهاي چرب، غذاهاي چرب و شور و نمک دار و انواع 
سس ها و  همچنین از مصرف زیاد غذاهاي پرحجم مانند آش رشته با 
پیاز داغ فراوان یا ترید کردن نان در آبگوشت جدا پرهیز کنید تا با مشکل 
اختالالت گوارشي مواجه نشوید. افزایش چربي خون و  اضافه وزن، 
اختالالت عصبي مانند بي حوصلگي، اختالل حافظه، گیجي، خستگي 
و کوفتگي نیز از عوارض روزه داري غلط است. این عوارض مي تواند به 

علت کمبودهاي تغذیه اي ایجاد شود. افت قند خون یکي از عوامل مهم 
 بروز این مشکالت است که معموال به دلیل نخوردن سحري عارض 
مي شود. سوخت و ساز )انرژي الزم( سلول هاي عصبي صرفا از گلوکز 
)قند( و کربوهیدرات ها تامین مي شود. از طرفي بدن انسان نمي تواند 
به مدت طوالني کربوهیدرات ها را ذخیره کند، پس گرسنگي طوالني 
مدت و عدم مصرف سحري مي تواند باعث کاهش انرژي الزم براي 
فعالیت سلول هاي عصبي و در نتیجه ایجاد عوارض ذکر شده، می شود.

عوارض برنامه غذایي نا مناسب در ماه مبارک رمضان 

امالک و 
مستغالت

فروش آپارتمان ۱۶۰متر، 
۳خواب،طبقه۵، تک واحدی،فول 

امکانات،سندآزاد،خ عبدالعلی  
بیرجندی، فی متری۲۴۰۰ 

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش آپارتمان۸۵ متری
فول امکانات، سپیده ۵

) ۱۲۰میلیون( 
تلفن تماس:

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش ویالیی،امامت تمام اسکلت 
۲۴۰متر زمین، دوکله،۳۰۰متربنا 

در ۲ طبقه، فی ۴۵۰میلیون
تلفن تماس:

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

۳۰۰مترمربع زمین مسکونی با 
سند ششدانگ واقع در خیابان 

شهید رجایی آرین شهر به فروش 
می رسد. فی ۲۵ م 
۰۹۱۵۳۶۳۸۲۹7

فروش زمین مغازه تجاری
 ۵۰ متر، معصومیه، خیابان تالش 
آینده دار،دوکله ،قیمت استثنایی

تلفن تماس:
۰۹۱۵۱۶۰۹۳۰۹

فروش آپارتمان طبقه دوم روی 
پیلوت،۶۵متر، ۱خواب،شهرک 
رقوئی، تازه ساز،کابینت ام دی 
اف،پرده،لوستر،کمد دیواری، فی 
۵۸ م، سندآزاد ۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

فروش واحدآپارتمان، تعاونی 
مسکن فرهنگیان، صیادشیرازی 

فی: ۳۳م )معاوضه با اتومبیل(
تلفن تماس:

۰۹۱۵۳۶۲۱۴۳۴

مغازه فروشی در بازار  سرپوش
  یا معاوضه با آپارتمان در مشهد 

تلفن تماس:
۰۹۳۳۰7۵۱۶۹۶ 

سوله فروشی در شهرک صنعتی 
بیرجند، با ۴۰۰۰ متر مربع زمین 
و حدود ۱7۰۰ متر مربع زیر بنا، 

ارتفاع ۸ متر، سند ششدانگ
۰۹۱۵۱۶۰۳7۴۰  

فروش یک طبقه تجاری اداری، 
حاشیه بلوار مدرس، هفتاد و 

هشت متر، دارای سند تک برگ، 
فی:۲7۰ م

۰۹۹۰۲۲۴۲۴۹۲
 

خریدار منزل ویالیی
 سجادشهر تا ۳۰۰ میلیون

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۶۶۱۲۶۵

فروش منزل۲ طبقه واقع 
درخیابان نرجس، بسیار تمیز، فول 
امکانات، مساحت زمین۱۴۴متر 

زیربنا ۲۰۳ متر قیمت توافقی
۰۹۱۵۱۶۰۸۶۵۳

فروش ششدانگ زمین زراعی 
ورودی جاده حاجی آباد 

متراژ ۱۳۹۵۰متر
تلفن تماس:

۰۹۱۵۸۶۶۸7۶7

خریدار منزل دو طبقه
 در بیرجند و حومه 

تا ۱۵۰ میلیون
تلفن تماس:

۰۹۱۵۵۶۱۴۰۹۹

فروش آپارتمان۸۲ متری 
خیابان جرجانی، طبقه آخر

فول امکانات،آفتابگیر، ویو عالی
فی ۱۴۰میلیون تومان

۰۹۱۹۸۱۶۰۶۵۰

جویای کار

به تعدادی راننده با ماشین دوگانه 
درمحدوده )الهیه، کویرتایر،موسی 
بن جعفر)ع(، کارگران ( نیازمندیم 

با کارکردی روزی ۵۰ تومان 
۰۹۱۵۸۱۰۳۸۲۸

 
به یک فروشنده 

جهت کار در پوشاک فروشی 
نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۶۲۱۴۳۹ 

تعدادی راننده با ماشین 
ترجیحا تمام وقت 

جهت کار در آژانس نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۱۵۵۶۱۹۰7۲

به تعدادی راننده سحرخیز با 
خودرو جهت کار درآژانس با 
زنگ خورباال نیازمندیم.  پیام 
جوابگو نیستم تماس بگیرید 

۰۹۱۵۵۶۱۲۱7۰

نیازمند کار در منزل:
 بسته بندی و یا نگهداری از بچه 

تلفن تماس:
۰۹۳۰۴۳۳۰۶۶۵

به تعدادی راننده تمام وقت
 در آژانس جهت کار نیازمندیم

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۶۳۹۰۰۸

به تعدادی راننده با ماشین جهت 
کار در تاکسی تلفنی به صورت 

تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم. 
تلفن تماس:

۰۹۳۸۵۶۱۵۲۴۴

به یک نیروی ماهر به کارواش 
شیفت  بعدازظهر از ساعت
۳ تا۱۱شب نیازمندیم 
روزی۱۲الی۱۳هزارتومان

۰۹۱۵۵۶۱۵7۸۶

جویای کار دائم:۲۴ ساله، فوق 
دیپلم حسابداری، دارای کارت 

پایان خدمت و گواهینامه، سابقه 
کار حسابداری، انبارداری، بازاریابی

۰۹۱۵۳۶۶۰۰۱۵

به یک همکار آقا با روابط عمومی 
باال در امالک به صورت درصدی 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۶

به چند فروشنده 
جوان و نوجوان جهت کار در 

فروشگاه کیف و کفش نیازمندیم 
تلفن تماس:

۰۹۱۵۶۶۶۰۱7۴
 

به تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس اینترنتی 

نیازمندیم
تلفن تماس:

۰۹۳۸۵۶۱۵۲۴۴

جویای کار:
راننده پایه یک 

تلفن تماس:
۰۹۱۵۵۶۱۱۸۶۰

خودرو

فروش فوری ۲۰۶ تیپ۲ 
مدل ۸۸، سفید، بدون رنگ بسیار 

تمیز ، بیمه۹7/۴ فی۲۲۳۰۰م
تلفن تماس:

۰۹۱۵۹۶۵۸۴۳۳

وانت پیکان مدل ۸7 دوگانه 
به مدت یک سال به ) اجاره ( 

داده می شود
تلفن تماس:

۰۹۱۵۱۶۳۴۶۹۸

متفرقه

  
 

فروش
 یک عدد موتور کولر نو

تلفن تماس:
۰۹۱۵۳۶۱۵۰۶۶

فروش کولر پراید
 با تمام لوازم
تلفن تماس:

 ۰۹۱۵۸۶۱۰۱۸7 

مغازه ساندویچی با کلیه لوازم
 به فروش  می رسد 

تلفن تماس:
 ۰۹۱۵7۲۱۲۰۰۸

  

مقداری سنگ کلکسیونی
 معدن قلعه زری 
به فروش می رسد

تلفن تماس:
۰۹۱۵7۴۰۸۸۰۵

خرازی وآرایشی و بهداشتی 
واگذارمی گردد
تلفن تماس:

۰۹۱۳۶۶۴۹۰۰۸

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

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

 www. iranwash. ir
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 ساخت 136 پایه چراغ از 
دور ریختنی های شهرداری بیرجند

های  ریختنی  دور  از  بیرجند  غالمی-شهرداری 
های  خیابان  در  و  تولید  چراغ  پایه   136 شهری، 
شهر نصب کرد. معاون خدمات شهری شهرداری 
گفت: این پایه چراغ ها از وسایل دوریختنی شهری 
همچون تابلوها و عالئم شهری شکسته و سطل 
های آشغالی فلزی تخریب شده، درکارگاه خدمات 
شهری شهرداری بدون هیچ هزینه ای ساخته شد. 
خانزاد با بیان اینکه ساخت این پایه چراغ ها، بیش از 
27 میلیون تومان برای شهرداری بیرجند صرفه جویی 
داشت، افزود: این پایه چراغ ها در خیابان های 15 

خرداد، مدرس و انقالب بیرجند نصب شد.

1۴۰۰ یتیم بیرجندی با همکاری 
آستان قدس رضوی اطعام شدند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( با بیان اینکه 
پیش بینی می شود امسال 61 هزار نفر از محرومان 
تحت پوشش از یک وعده غذای گرم بهره مند شوند 
گفت: با همکاری آستان قدس رضوی، کمیته امداد و 
خیران هزار و ۴۰۰ یتیم و خانواده محروم بیرجندی 
اطعام شدند. به گزارش تسنیم، سلم آبادی در جمع 
با  اظهارکرد:  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  معاونان 
مشارکت آستان قدس رضوی و پایگاه شهید ناصری 
با هزینه 2۰۰ میلیون تومان در مناطق محروم 23 
هزار بسته غذایی توزیع شد و 32 هزار سبد غذایی تا 
پایان ماه مبارک رمضان بین نیازمندان استان خراسان 
جنوبی توزیع می شود.وی افزود: پایگاه های حامی یابی 
در شب های قدر برپا می شود و بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، در ماه مبارک رمضان امسال طرح 
اطعام و افطاری نیازمندان، به صورت توزیع سبد غذایی 
افزود: هم  انجام می شود. سلم آبادی  گرم  غذای  و 
اکنون 57 هزار و 137 مددجو تحت حمایت کمیته 
امداد هستند و پیش بینی شده امسال تمام محرومان 
زیرپوشش این نهاد شامل 61 هزار نفر تا پایان ماه 

رمضان از یک وعده غذای گرم بهره مند شوند.

یاد شهدا، نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را در مقابل دشمن

 بیمه می کند

مهر-مدیرکل تبلیغات اسالمی گفت: زنده نگه داشتن 
یاد شهدا نظام مقدس جمهوری اسالمی را در مقابل 
دشمن بیمه می کند. حجت االسالم رضایی روز گذشته 
اجتماعی و هنری کنگره دو  در کارگروه فرهنگی، 

هزار شهید خراسان جنوبی گفت: شهدا دارای مقام 
وصف ناپذیری بوده که در قرآن نیز به آن اشاره های 
زیادی شده است. رضایی شهید را مشعل هدایت برای 
بشریت در این دنیا دانست و اظهار کرد: بنا بر حدیثی از 
امام صادق )ع(، سه گروه شامل انبیاء ، علما و شهدا در 
جهان آخرت انسان را شفاعت می کنند.مسئول کارگروه 
فرهنگی اجتماعی و هنری کنگره دو هزار شهید استان 
افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا یکی از ابزارهای دفاعی 
در مقابل دشمن و بیمه شدن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است. وی با اشاره به برگزاری کنگره دو هزار 
شهید خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری این جلسات 
و یادواره ها فرهنگ ایثار و شهادت را تقویت می کند 
که نباید از جامعه حذف شود. رضایی با بیان اینکه 
دشمنان  در  یاس  ایجاد  باعث  کنگره ها  برگزاری 
می شود، گفت: دشمن با دیدن فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه اسالمی، امیدی برای پیروزی ندارد. وی بیان 
کرد: آشنا شدن نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت از 

مهم ترین نتایج مطلوب این کنگره خواهد بود.

بهره مندی 5 روستا 
از آب آشامیدنی سالم تا پایان تیر

امسال  تیر  پایان  تا  جنوبی  خراسان  روستای   5
به  شوند.   می  مند  بهره  سالم  آشامیدنی  آب  از 
فاضالب  و  آب  عامل  مدیر  سیما،  و  صدا  گزارش 
خوشینه  کوچ،  روستاهای  گفت:  استان  روستایی 
علیا و ملک آباد بیرجند، آویجان درمیان و روستای 
کشی  لوله  تیر،  پایان  تا  طبس  علی  امامزاده 
خارج  سیار  آبرسانی  گردونه  از  و  آشامیدنی   آب 
می شوند. با بهره برداری از این طرح های آبرسانی، 
186 خانوار روستایی با جمعیت بیش از 5۰۰ نفر از 
نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.صفوی نژاد 
افزود: سال گذشته برای طرح های آبرسانی روستایی 
استان ۴۴ میلیارد تومان اعتبار جذب کردیم. وی گفت:  
هم اکنون ۴3۴ روستا در استان  آبرسانی سیارمی شوند که 
از این تعداد 3۰۰ روستا در وضع بحرانی قرار دارند و هیچ 

گونه منبع آبی ندارند و فقط با تانکر آبرسانی می شوند.

آغاز برداشت سیر از 1۰۰ هکتار از 
اراضی شهرستان طبس

ایسنا-مدیر جهاد کشاورزی طبس با بیان اینکه برداشت 
سیر از 1۰۰ هکتار از اراضی طبس آغاز شد، گفت:   در 
سال زراعی ۹6-۹7   حدود 1۰۰ هکتار از اراضی طبس 
به کشت محصول سیر اختصاص یافته است . بخشایی 
اظهار کرد: طبس از نظر سطح زیرکشت مقام اول استان 
را دارد که بیشتر این محصول در بخش های مرکزی، 
دیهوک و دستگردان کشت می شود. وی با اشاره به   
کیفیت محصول سیر این شهرستان، افزود: متوسط 

برداشت این محصول   در سال   12 تن بوده است.

افزایش کالهبرداری های تلفنی
 در خراسان جنوبی

افزایش  آگاهی خراسان جنوبی در خصوص  پلیس 
کالهبرداری های تلفنی و پیامکی در استان هشدار داد. 
رئیس پلیس آگاهی با بیان اینکه کالهبرداران با شگرد 
تماس تلفنی و یا پیامکی به مردم آنها را برنده مسابقه 
هایی در رادیو، تلویزیون یا هر ارگان دولتی دیگر اعالم 
می کنند و از این طریق از آنها می خواهند که برای 
دریافت جایزه خود به عابر بانک جهت جابه جایی پول 
بروند، گفت: مردم بدانند اگر چنین تماس هایی گرفته 
شد و آنها را برنده 5 میلیون کمک هزینه سفر به کربال 
معرفی کردند تماس گیرنده ، قصد سرقت موجودی 
اینکه  بیان  با  دارد. سرهنگ حسینی  را  آنها  کارت 
متاسفانه در چند روز گذشته به این روش از افراد زیادی 
در استان کالهبرداری شده است، گفت: خوشبختانه 
اغلب حساب های مورد هجمه مسدود و پولی جابه 
باشند. هوشیار  باید  خود  مردم  اما  است،  نشده  جا 

بهره مندی 192 هزار مرزنشین 
از سهمیه ارزی

صداوسیما-  1۹2 هزار و 655 نفر از جمعیت خراسان 
 جنوبی امسال از سهمیه ارزی مرزنشینان بهره مند
می شوند. معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مجموع سهمیه ارزی تعیین شده در سال 
جاری برای مرزنشینان را 3۴ میلیون و 677 هزار و ۹۰۰ 
دالر اعالم کرد. سروری گفت: مرزنشینان در مناطق 
مرزی از جمله زیرکوه،  نهبندان، درمیان و سربیشه با 
مراجعه به تعاونی محل سکونت خود می توانند نسبت 
به فعال سازی سهمیه ارزی خود اقدام کنند. وی افزود: 
مرزنشینان فرصت دارند تا پایان سال به ازای 18۰ دالر 
صادرات 18۰ دالر واردات داشته باشند. سروری افزود: 
برنج، چای، شکر و کنجد از اقالم دارای توجیه اقتصادی 
است. استان  مرزنشین  های  تعاونی  تشخیص  به 

قطع آب در بیرجند

بیرجندی  از مشترکان  تعدادی  منازل  غالمی- آب 
فردا به مدت 3 ساعت قطع خواهد بود. شرکت آب 
و فاضالب شهری استان در اطالعیه ای اعالم کرد 
برای توسعه شبکه توزیع آب، فردا از ساعت ۹ تا 12 آب 
خیابان های امامت ۴7 و فرعی ها و کوچه های سپیده 

فرد، حد فاصل سپیده 1 تا 13، قطع خواهد بود.

 گاز مشترکان برخی روستاهای شهرستان بیرجند قطع می شود

 دادرس مقدم-شرکت گاز خراسان جنوبی اعالم کرد: به منظور انجام عملیات تعمیر شبکه گازرسانی گاز 
مشترکان در روستاهای اوجان، فورجان، شوراب و میریک روز شنبه 12 خرداد و روستاهای شاخن، مبارک آباد، 

خزان، بیماد، بیست کنج و ورقنه روز یکشنبه 13 خرداد از ساعت 8 صبح به مدت 12 ساعت قطع می شود. 

*مدیر پژوهش اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس گفت: از سال 1386 تاکنون 1۹8 هزار و ۴73 سند 
فردی و دستگاهی از رزمندگان استان ثبت شده است.

*به مناسبت والدت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن 
مجتبی)ع( برنامه هم نویسی و خوشنویسی “اسماء 
الحسنی”  امروز در خراسان جنوبی برگزار می شود.
آموزش فنی و حرفه ای گفت: مهارت  *مدیرکل 

آموزی در خراسان جنوبی 71 درصد افزایش یافت.
*مسئول اداره تبلیغات اسالمی قاین از فعالیت بیش 
از 1۰۰ مسجد جهت برگزاری برنامه های ماه مبارک 

رمضان در این شهرستان خبر داد.
*مدیرعامل مجمع خیران سالمت استان گفت: خیر 
بیرجندی ۴۰ میلیون تومان به مجمع خیران سالمت 

خراسان جنوبی کمک کرد.
*مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی  
استان گفت: ۴6۴ بهره بردار بخش کشاورزی در سال 
۹6 به میزان 36۰ میلیارد ریال از تسهیالت صندوق 

توسعه ملی استفاده کردند .
*مسئول دبیرخانه شورای هیئت های مذهبی تبلیغات 
اسالمی خراسان جنوبی گفت: اطالعات 8۰2 مداح 

استان در سامانه کشوری طوبی ثبت شده است.
یک  از  بیش  گفت:  استان  دامپزشکی  *مدیرکل 
میلیون رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب 

برفکی واکسینه شدند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  *رئیس 
گردشگری قاین گفت: اجرای آجر فرش پشت بام منزل 

قدیمی سلطانی )موزه مردم شناسی( قاین آغاز شد.
* رئیس اداره بهزیستی سربیشه گفت: 2۰۰ سبد غذایی 
بین مددجویان زیر پوشش بهزیستی شهرستان توزیع شد.

*رئیس سازمان جهاد کشاورزی از خرید تضمینی 
هزار و 8۰ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.

*رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( خضری دشت 
بیاض گفت: ۴۰ سبد غذایی به مناسبت میالد امام 

حسن مجتبی )ع( بین نیازمندان نیمبلوک توزیع شد.
*روزگذشته جشن میالد حضرت امام حسن مجتبی)ع( 

در جمع بانوان مکتب نرجس)س( بیرجند برگزار شد.

اخبار کوتاه

کسب سهمیه حضور در المپیاد
 کشوری توسط دانشجوی
 دانشگاه بزرگمهر قائنات

مدیر تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات از کسب 
سهمیه حضور در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی 
عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها  دانشجویان 
کشور توسط دانشجوی این دانشگاه خبر داد. یعقوبی 
اظهار کرد: به دنبال حضور تیم های ورزشی دانشگاه 
بزرگمهر قائنات در رقابت های ورزشی دانشجویان 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور، 
محسن علیزاده میانکوه توانست با کسب رتبه سوم 
کیلوگرم کشتی  وزن 7۹  در  منطقه ای  رقابت های 
آزاد، سهمیه حضور در المپیاد ملی را  از آن دانشگاه 

بزرگمهر قائنات سازد.

تازه های ورزشی استان

حسینی- صبح دیروز کارگروه میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری برگزار شد. علوی 
مقدم معاون امور عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی وظیفه اصلی این کارگروه را سیاست 
صنعت  آینده  انداز  چشم  تدوین  و  گذاری 
گردشگری دانست و ادامه داد: اگر برای فعاالن 
این صنعت برنامه ریزی نکنیم کار بی فایده 
ساخت  در  تعادل  رعایت  به  وی  است.   ای 
خانه های بومگردی در روستاها اشاره کرد و 
افزود: این خانه ها باید توسط بومیان و افرادی 

قوی و صاحب فکر ساخته شوند.

معرفی توانمندی های استان جزو 
اولویت های مدیران نیست

معرفی  هنوز  که  این  از  تاسف  ابراز  با  وی 
توانمندی های استان جزو اولویت های مدیران 
است  نگرفته  قرار  استان  اجرایی  دستگاه های 
به تقویم گردشگری کشور اشاره و توضیح داد: 
تمام منابع گردشگری استان ها در این تقویم 
بیان شده ولی از خراسان جنوبی تنها به نوشتن 
دو خط اکتفا شده و تنها سه غار در بیرجند و 
یک غار قاین به عنوان ظرفیت های این استان 
درج شده است. علوی مقدم با انتقاد از این که در 
معرفی  ظرفیت های  استان عقب هستیم، عنوان 
کرد: زمانی که نتوانیم توانمندی های استان را در 
بخش میراث فرهنگی و گردشگری معرفی کنیم 
استان ناشناخته مانده و کمتر کسی این استان 
می شناسد و این ظلم بزرگی به تاریخ استان است.

آموزش دادن فرهنگ پذیرش گردشگر 
ابتدا به مدیران و بعد به مردم

وی با تاکید بر این که آموزش فرهنگ پذیرش 
باید به مدیران و بعد به مردم  ابتدا  گردشگر 
داده شود، بیان کرد: با ایده آل های افق روشن 
میراث فرهنگی فاصله زیادی داریم اما تالش 
اداره کل میراث فرهنگی استان موجب شده 
فرهنگی  میراث  ادارات  بین  در  اداره  این  تا 
افزود: رشد 2۰  نمونه شود. وی  کل کشور  
درصدی گردشگر، افزایش 23 درصدی برای 
نشان  استان  تاریخی  های  مکان  از  بازدید 

دهنده زحمات این اداره کل است.

اجرای طرح احیای شوکت آباد 
با رعایت وقفی بودن آن

اولین دستور کار جلسه احیای نقش گردشگری 
آباد و باغ عمارت این روستا  روستای شوکت 
بود. آسمانی مقدم، رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی با بیان این که قرار است برای این طرح 
شود،  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد  دو  حدود 
اضافه کرد: این دومین روستای گردشگری است 

که طرح مدون و مصوب در بنیاد مسکن دارد.
نماینده اداره کل اوقاف البته از وقفی بودن روستا 
با نیت مشخص توسط مالک آن سخن گفت و 
افزود: اگر قرار است کاری انجام شود باید مسائل 

شرعی آن را حتما در نظر گرفت.

70 میلیون تومان برای شکار در استان
با  استان هم  آرامنش، مدیرکل محیط زیست 
تاکید بر این که خراسان جنوبی ظرفیت های بی 
نظیری در حیات وحش دارد، یادآور شد: هم اکنون 
گردشگران خارجی حاضرند برای شکار در استان 
7۰ میلیون تومان بدهند. وی حال کنونی باغ و 
عمارت شوکت آباد را نتیجه بی توجهی ها دانست 
و بیان کرد: دستگاه های اجرایی هر کدام ساز 
خودشان را در مدیریت روستای شوکت آباد می زنند 

و مدیریت واحدی برای این منطقه هنوز نداریم.
مدیر کل امور شهری استانداری نیز با اشاره به 
این که باغ شوکت آباد به نسبت باغ های دیگر ، 
از وضع بهتری برخوردار است، ادامه داد: در گذشته 
طرحی برای 7 باغ استان در میراث تهیه شده بود، 
بهتر است ابتدا آن طرح را به عنوان باالدستی 
تصویب کنیم و چشم اندازی برای 5 سال دیگر 
این باغ ها متصور شویم. به گفته حالج مقدم 
درست نیست که هر چند گاهی سرمایه گذاری 
برای باغ ها می آید ولی پس از مدتی که کار کرد، 

یا بیرونش می کنیم یا خودش به هر دلیلی کار را 
رها می کند و باز سر جای اول خود می مانیم.

ضرورت تشکیل شورای فرهنگی 
در روستاهای هدف گردشگری

تبلیغات  کل  مدیر  رضایی،  حجت االسالم 
در  فرهنگی  شورای  تشکیل  بر  نیز  اسالمی 
روستاهای هدف گردشگری تاکید کرد و افزود:  
ممکن است نوع لباس و پوشش مهمانان یک 
منطقه گردشگری با میزبان متفاوت باشد که 
به  بومی  اهالی  دارد  زمینه  ضرورت  این  در 
خصوص جوانان منطقه توسط افراد فرهیخته 
همان منطقه توجیه شوند. وی همچنین با بیان 
این که گاه طرح های هادی به دست کسانی 
ابنیه  حفظ  به  توجهی  هیچ  که  شده  سپرده 

قوی  مشاوران  کرد:  اضافه  نداشتند،  تاریخی 
انتخاب کنید و با شهرهایی که سابقه باالیی 
در جذب گردشگر دارند ارتباط و کمک بگیرید.

در نهایت این طرح با رعایت مالحظات شرعی 
و قانونی تصویب شد.

مسیر شاه جوی بلده، دومین مسیر 
مشجر ایران 

کردن  دار  شناسنامه  جلسه  دوم  کار  دستور 
درختان مسیر شاه جوی بلده بود که رمضانی 

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری توضیح داد: این مسیر بعد از خیابان 
ولی عصر )عج( تهران، دومین مسیر گردشگری 
مشجر ثبت شده است. وی همچنین خواستار 
همکاری اوقاف و جهاد کشاورزی برای از بین 
بردن آفات درختان این مسیر شد.تصویب این 
دستور کار به جلسه دیگر و زمان ارائه طرح 
و  این مسیر  برای  فرهنگی  میراث  اداره کل 

پایگاه قنات بلده، موکول شد.

دستگاه های امنیتی با درک متقابل از 
خواسته مردم پیش بروند

درخواست رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی از 
نیروی انتظامی برای داشتن مالحظاتی درباره 
مطرح  موارد  دیگر  از  سنتی  های  خانه  سفره 

بر  بیان کرد:  بود که وی  این جلسه  در  شده 
اساس مصوبه دولت سفره خانه ها و چایخانه 
ها از اداره کل میراث فرهنگی مجوز دریافت 
می کنند، از طرفی ساکن کردن آن ها در مکان 
های تاریخی برای استفاده از جذابیت باغ های 
تاریخی است و اگر در آن ها رفت و آمد نشود 
متروکه می شوند. وی تاکیدکرد: برخی مقررات 
امور صنفی مانند حایل شدن دیوار در این باغ 
ها به علت تاریخی بودن امکان پذیر نیست، لذا 
خواستار همکاری و مالحظات نیروی انتظامی 
در این زمینه هستیم. علوی مقدم در پاسخ با 
بیان این که به عقیده من تاکنون نیز نیروی 
انتظامی همکاری های بسیار خوبی داشته است، 
اضافه کرد: باید در نظر گرفت اگر بستر الزم 
و تفریحات سالم برای جوانان و عالقه مندان 
ها آن  نکنیم،  فراهم  را  فرهنگی  میراث   به 
در جاهایی که دشمن برنامه دیده مشغول می 
اجرایی  های  دستگاه  کرد:  تاکید  وی  شوند. 
از  متقابل  درک  و  تدبیر  با   ، امنیتی  خصوصا 

خواسته و شان مردم طبق ضوابط پیش بروند.

تصویب نرخ اعطای تسهیالت 
گردشگری با 8 درصد از دیگر

 مصوبات این جلسه بود
گفتنی است، بین اداره کل میراث فرهنگی و 
صنایع  پایتخت  اصفهان  با  استان  گردشگری 
دستی، تبریز پایتخت گردشگری و مشهد پایتخت 
معنوی جهان اسالم تفاهم نامه ای درباره تبادل 
اطالعات و برگزاری نمایشگاه توانمندی های 

خراسان جنوبی منعقد شده است.

 2 دوچرخه سوار برای دور اورپا و ثبت 
رکورد دوچرخه سواری در گرمترین 

نقطه زمین )بیابان لوت(
 دستور کار بعدی درخواست دوچرخه سوار بشرویه 
ای برای گشتن به دور اورپا و معرفی جاذبه های 
گردشگری استان و دوچرخه سوار جوان دیگری 
برای ثبت رکورد  دوچرخه سواری در گرمترین 
نقطه زمین)بیابان لوت( با برند گینس و یونسکو 
بود که مورد موافقت اعضای کارگروه قرار گرفت. 

آموزشی،  معاونان  و  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
گیاهان  تحقیقات  مجتمع  مدیر  و  فرهنگی 
جهاددانشگاهی  سنجی  افکار  مدیر  و  دارویی 
شورای اسالمی شهر بیرجند با  رئیس شورای 
ایسنا،  گزارش  به  کردند.  دیدار  بیرجند  شهر 
روز  بیرجند  جهاددانشگاهی  رئیس  صادقی 
گذشته  در این دیدار با اشاره به توانمندی های 
پژوهشی، آموزشی و فرهنگی جهاددانشگاهی 
بین  گرفته  صورت  همکاری های  و  کشور 
روستا  و  شهر  شورای  و  جهاددانشگاهی 
برای  را  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی 
مشارکت شهرداری و شورای شهر در معرفی 
المللی  بین  و  ملی  سطح  در  استان  مشاهیر 
اعالم کرد و افزود: دومین جشنواره منطقه ای 
شعر ابن حسام که از شاعران بومی بوده و به 

می شود. برگزار  است،  معروف  ثانی  فردوسی 

اعالم همکاری جهاددانشگاهی در  زمینه 
گیاهان دارویی در فضاهای سبز شهری
رئیس جهاد دانشگاهی بیان کرد: شهر بیرجند 
می تواند با کاربرد گیاهان دارویی سازگار با کم 
آبی در فضاهای سبز شهری، طراحی المان ها 
و نمادهای معرفی کننده فرصت های منطقه ای، 
نظم و سازماندهی به تبلیغات محیطی، جلوه ای 
زیباتر به خود بگیرد و جهاددانشگاهی آمادگی 
و  شهر  شورای  به  خصوص  این  در  دارد 
شهرداری کمک کند. صادقی بر لزوم برگزاری 
دوره های آموزشی توانمندسازی و ارتقای توان 
و  تاکید  شوراها  اعضای  اجرایی  و  مدیریتی 
آمادگی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی برای 

تدوین و اجرای دوره های مذکور را اعالم کرد.

جهاددانشگاهی پتانسیل باالیی برای 
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با 

شورای شهر دارد
ابراهیم تقی زاده، رئیس شورای شهر بیرجند نیز 
در این جلسه اظهار کرد: فعالیت های شاخص 
جهاددانشگاهی برکسی پوشیده نیست و باعث 
افتخار است که با جهاددانشگاهی ارتباط داشته 
باشیم. وی با اشاره به اینکه پارک جنگلی قرار 
فراغت  اوقات  برای  مکانی  به  تبدیل  است 
شهروندان شود، افزود: این مرکز شامل مرکز 
صنایع دستی، سالن ورزشی، رفاهی و استخر 
به  اشاره  با  شهر  شورای  رئیس  بود.  خواهد 
این  در  می تواند  دارویی  گیاهان  مرکز  اینکه 

یادآور شد:  بپردازد،  فعالیت شاخص  به  مکان 
جهاددانشگاهی پتانسیل باالیی برای برگزاری 
دوره های آموزشی مرتبط با شورای شهر دارد.
پویان، مدیر مجتمع تحقیقاتی گیاهان دارویی 
جهاددانشگاهی  افزود:  هم  دانشگاهی  جهاد 
پروژه  ای به نام دهکده گیاهان دارویی را از 
دو سال پیش با اهداف کلیدی آغاز کرد. وی 
ادامه داد: ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
برای تولید و فرآوری گیاهان دارویی، پشتیبانی 
و هدفمند کردن پروژه های دانشجویی ارشد 
از  کلکسیونی  ایجاد  حوزه،  این  در  دکترا  و 
پتانسیل  معرف  که  استان  دارویی  گیاهان 
اهداف  از  باشد،  استان  دارویی  گیاهان  جامع 
تحقیقاتی  مجتمع  مدیر  است.  دهکده  این 
کرد:  بیان  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 

به  منجر  که  کاربردی  پژوهش های  انجام 
تولید فرآورده های فراسودمند از گیاهان دارویی 
عناب،  استراتژیک  محصوالت  ویژه  به  و 
زرشک و زعفران شود و همچنین بازاریابی و 
برندسازی در سطح ملی و بین المللی و حذف 
افزوده  ارزش  حداکثر  اختصاص  و  واسطه ها 
تولیدکنندگان  خصوص  به  تولیدکنندگان  به 
روستایی و فرهنگ سازی برای جایگزین کردن 
غیر  محصوالت  از  برخی  با  دارویی  گیاهان 
اقتصادی نیز  از دیگر اهداف دهکده گیاهان 
دارویی است. پویان آمادگی مجتمع تحقیقاتی 
طراحی  برای  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 
دارویی  گیاهان  کاربرد  بر  نظارت  و  مشاوره 
در فضای سبز شهری را اعالم و این اقدام را 
واثربخش دانست. برای منطقه و مردم مفید 

دو خط، سهم استان در تقویم گردشگری ایران

بررسی زمینه های همکاری شورای شهر بیرجند و جهاددانشگاهی

سوء  و  ها  مسمومیت  تحقیقات  مرکز  رئیس 
مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
برای نخستین بار در جهان، منحنی تشخیص 
عوامل خطر مرگ و فاکتورهای مسمومیت با 
قرص برنج طراحی شد. به گزارش ایرنا، استفاده 
کشاورزی  مصارف  برای  آفات،  دفع  از سموم 
از  محصوالت  کیفی  و  کمی  افزایش  سبب 
طریق نابود کردن آفات می شود که در ایران 
مانند سایر نقاط جهان استفاده از قرص برنج 
به ویژه در نواحی شمالی کشور برای نگهداری 
برنج و سایر غالت در انبارها و جلوگیری از تاثیر 
مخرب سایر حشرات موذی کاربرد وسیعی دارد 
انسان  برای  سموم  ترین  کشنده  از  یکی  اما 
تحقیقات  مرکز  رئیس  شود.  می  محسوب 
مسمومیت ها و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم 
ارتباط گفت: طراحی  این  در  بیرجند  پزشکی 
این منحنی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
اردبیل، بیرجند و یکی از دانشگاه های آمریکا 
انجام شد که بر اساس آن مرجع این نوع سم 
به طور دقیق ارزیابی، میزان خطر مرگ و میر 
و وجود عوارض را تخمین و اقدامات درمانی 
افزود:  مهرپور  دکتر  شود.  می  اتخاذ  مناسب 
 برای مسمومیت های مختلف در قسمت هایی

هایی منحنی  آمریکا  جمله  از  جهان   از 
طراحی می شود که روش های درمانی در این 
منحنی ها قابل پیش بینی است اما تاکنون برای 
منحنی  هیچگونه  برنج  قرص  با  مسمومیت 
بیان کرد: همچنین  طراحی نشده است. وی 
برای نخستین بار در ایران و دومین بار در جهان 
مصرف  از  ناشی  مسمومین  معالجه  از  نوعی 

قرص برنج سال ۹2 در کشور کشف شد. 
فلوشیپ فوق تخصصی سم شناسی بالینی و 
مسمومیت ها در ارتباط با مسمومیت با قرص 
آلومینیوم( گفت: مصرف قرص  برنج )فسفید 
برنج تنفس سلولی را مختل ساخته و بیشترین 
عارضه این فرآیند بر روی قلب و سپس سیستم 
عروقی نمود پیدا می کند. مهرپور ادامه داد: پس 
از تحقیقات علمی و مطالعات انجام شده به این 
نتیجه رسیدیم که جلوگیری از افت فشار بیمار 
در سیستم  اختالل  این  عوارض  جمله  از  که 
عروقی و قلبی است می تواند مهمترین گام در 

نخستین اقدامات درمانی محسوب شود. 
وی اضافه کرد: بر همین اساس با استفاده از یک 
پمپ داخل قلبی مخصوص با همکاری پزشک 
جراح به قلب کمک می کنیم تا بتوان کاهش 
فشار خون قلبی را تا حدود زیادی تحت کنترل 

خود درآورد تا همزمان ضمن مراقبت های ویژه 
بتوانیم سایر اقدامات درمانی را انجام و فرد را از 
با  مسمومیت  وی  دهیم.  نجات  حتمی  مرگ 
قرص برنج را یکی از خطرناکترین و کشنده ترین 
 سموم ساخته شده دانست و گفت: مرگ های

 ناشی از این مسمومیت با روند صعودی هر ساله 
مصرف  داد:  ادامه  وی  است.  افزایش  حال  در 
این نوع قرص با مرگ و میر فوق العاده باالیی 
همراه است و آمارها نشان می دهد در برخی 
 مناطق از 8۰ درصد تا 1۰۰ درصد منجر به مرگ 

می شود. دانشیار دانشکده علوم پزشکی بیرجند با 
بیان اینکه این مسمومیت بیشتر در رده سنی 2۰ تا 
۴۰ سال اتفاق می افتد، یادآور شد: بیشتر مرگ و 
میرها بر اثر مصرف قرص برنج به قصد خودکشی 
بوده است. مهرپور با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ 

پادزهری برای این سم شناخته نشده است، افزود: 
قرص برنج ماده ای بسیار خطرناک و کشنده است 
که حتی مصرف نیمی از آن ظرف چند ساعت 
منجر به مرگ انسان می شود. این سم شناس 
اظهار کرد : مسمومیت با قرص برنج در سال های 

اخیر به عنوان یک عامل مهم مسمومیت های 
شدید و منجر به فوت محسوب شده، به گونه ای 
که ساالنه حدود 8۰۰ تا ۹۰۰ نفر بر اثر مصرف 
این نوع قرص فوت می کنند. وی با بیان اینکه 
طی چند سال گذشته چندین مورد از مسمومین با 
قرص برنج با استفاده از روش نوین معالجه، درمان 
شدند، گفت: در خراسان جنوبی طی سال های 
اخیر تنها سه مورد مسمومیت در این زمینه گزارش 
شده است. رئیس مرکز تحقیقات مسمومیت ها 
و سوء مصرف مواد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
 افزود: نتایج این مطالعه در مجله معتبر پزشکی
 Basic and clinical pharmacology 

and toxicology به چاپ رسیده است. 
Aluminium phos� فسفید  )آلومینیوم 
phide( که در ایران آن را با نام قرص برنج 
می شناسند، یک ترکیب شیمیایی است که با 
فرمول AlP شناخته می شود.قرص برنج، فسفید 
آمونیوم یا فسفید کلسیم یا روی به وزن سه 
گرم است. این قرص بوی سیر یا ماهی گندیده 
می دهد و ترکیبی خطرناک از فسفیدها است 
که به عنوان یک حشره کش برای جلوگیری 
از آلودگی و آفت زدگی برنج انبار شده، غالت و 

خوراک دام استفاده می شود.

برای اولین بار در جهان:

منحنی تشخیص عوامل مسمومیت با قرص برنج طراحی شد
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن قَلبه یـَوم القیمة 

هر کس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش 
بر طرف سازد.

)اصول کافی، ج 3، ص 268( 

حرم اشرافی می سازید و دم از 
مراسم ساده سالگرد می زنید؟

روزنامه جوان نوشت: سید حسن خمینی اخیراً در 
صحبت هایی با بیان اینکه مراسم سالگرد امام باید از 
هرگونه ریخت و پاش اضافی به دور باشد. اما برای 
سالگرد امام کدام ریخت و پاش می شود که الزم 
است مقابل آن گرفته شود و اگر هم ریخت و پاشی 
بوده، چطور بعد از 29 سال یادشان افتاده که سالگرد 
امام باید بدون ریخت و پاش باشد. ساخت اشرافی 
حرم امام از سوی کسانی که امروز صحبت از ساده 
بودن مراسم امام می کنند، نشان می دهد اعتقادی 

به سادگی وجود ندارد و همه چیز فقط حرف است.

سوال از رئیس جمهور سابقه ندارد و 
مبناي حقوقي به آن معنا هم ندارد

واعظی، رئیس دفتر رییس جمهور گفت: کاری که 
در مجلس درباره سوال از رئیس جمهور مطرح شده 
است، سابقه ندارد و مبنای حقوقی به آن معنا هم 
ندارد. ما به الریجانی رئیس مجلس نامه نوشتیم 
که درباره مسائل کشور باید از وزرای مربوطه سوال 
شود. سواالتی که مطرح کردن آن به شکل و زبان 
گروه  می گیرد.  را  مجلس  و  دولت  وقت  دیگری 
محدودی از نمایندگان در رودربایستی قرار می گیرند.

اعتراف ترامپ مایه فخر ایرانیان
 به ظریف و روحانی است

غالمعلی رجایی مشاور هاشمی رفسنجانی گفت: 
برخی اظهارات ترامپ از جمله اعترافش مبنی بر 
اینکه ایران در برجام سر آمریکا کاله گذاشت باید 
مایه فخر ما به ظریف و روحانی و تیم دیپلماسی 
کشورمان باشد نه اینکه دستاویزی برای کوبیدن 
آنها شود. مواضع بعضی اصولگرایان چیز جدیدی 
نیست. آنها از ابتدا نیز با برجام مخالف بودند چرا 

که در دنیای بسته خویش فکر می کنند.

نامه شکوائیه احمدی نژاد
 به کمیسیون اصل نود

محمود احمدی نژاد با ارسال شکوائیه ای به کمیسیون 
اصل نود مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی و 
بررسی روند پرونده حمید بقایی شد. وی به تشریح 
آن چه »تخلفات عدیده دستگاه قضایی در ارتباط با 
پرونده حمید بقایی« خواند، با استناد به اصول قانون 
اساسی، خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. 

از نمایندگان اصولگرا : من عارف را 
به الریجاني ترجیح مي دهم 

جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین 
می گوید: یکی از نمایندگان مشهور و تندروی اصولگرا 
می گفت من عارف را به الریجانی ترجیح می دهم 
و بیشتر می پسندم. بخشی از فراکسیون والیی نیز 
به عارف رای دادند. حتی شما دیدید که در دور دوم، 
رای عارف بیشتر هم شد یعنی باز هم عده دیگری از 
والیی ها به عارف رای دادند؛ البته نه اینکه ائتالفی 
وجود داشته باشد بلکه از آنجا که از آقای الریجانی دل 

خوشی ندارند به آقای عارف رای دادند.

ما گذاشتیم که شما رئیس شوید

طلبان  اصالح  گفت:  مجلس  نماینده  کواکبیان 
از  عارف  آقای  ریاست  به  آنها  رأی  چون  پیروزند 
پایان  تا  دانستیم  می  که  ما  رسید.  به 123   105
نمی مانند اما آقای حاجی بابایی برای انصراف از 
نامزدی کرسی ریاست مجلس نباید پشت تریبون 
مجلس برای نامزد دیگر تبلیغ می کرد. در مجموع 
ما گذاشتیم که شما رئیس شوید.الریجانی صحبت 
کواکبیان را بی جواب نگذاشت و گفت: حق آقای 
حاجی بابایی بود که اعالم انصراف کند. شما هم 

نمی گذاشتید، فرقی نمی کرد.

می خواهند ناامیدی را در کشور 
رواج دهند

ابتکار معاون رئیس جمهور گفت: کسانی که قانون 
نمی گذارند،  احترام  مردم  رای  به  می زنند،  دور  را 
و  کرده  متشنج  را  کشور  شرایط  می کنند  سعی 
وضعیت را بحرانی نشان دهند، درصدد نامناسب 
در  تعامل  و  سرمایه گذاری  وضعیت  دادن  نشان 
ایران هستند و می خواهند ناامیدی را در کشور و 
در میان مردم و جوانان ایجاد و ترویج کنند، باید از 

مردم عذرخواهی کنند.

امیدواریم روحیه اصولگرایی الریجانی برگردد

پورمختار، نماینده مجلس با بیان اینکه ترس از پیروزی 
عارف از دالیل رای نمایندگان والیی به الریجانی 
بود، گفت: این تصمیم نشان دهنده این بود که به 
رغم نقدهای جدی که به رفتار آقای الریجانی بوده 
و هست، در یک مقطع حساس ارجاع به اصل اتفاق 
می افتد و ان شاا... وجهه و روحیه اصولگرایی آقای الریجانی هم در این دوره 
برگردد و ایشان هم باید مطمئن باشد که در این جریان می تواند موفق تر عمل 
کند. اینکه فراکسیون های مجلس برای ریاست مجلس کاندیدا معرفی کردند 
این پیام را داشت که هیئت رئیسه باید به شان مجلس و نمایندگان توجه کنند.

ظاهرا برخي اصولگرایان مدعي علم غیب هستند

برخی  ظاهرا  گفت:  حوزه  استاد  غرویان،  محسن 
آنها طوری  غیب هستند؛  علم  مدعی  اصولگرایان 
برجام  از  آمریکا  می دانستیم  ابتدا  از  ما  می گویند 
بیرون می رود که گویی از سال ها قبل می دانستند 
فردی به نام ترامپ در انتخابات پیروز می شود و این 
مواضع غیرمنطقی را اتخاذ می کند. این عده رویه شان بر بی انصافی نسبت به 
دولت روحانی بوده و هست. البته دیگر صحبت هایشان خریدار چندی ندارد و 
صدایشان برای گوش ها عادی شده است. برخی اصولگرایان از سال ها پیش 
نسبت به روحانی، دولت، وزارت امور خارجه، برجام موضعی افراطی داشته اند.

معظم  مقام  نماینده  جلیلی  سعید 
رهبری در شورای عالی امنیت ملی 
گفت: برجام مانند این بود که ماشین 
یک میلیونی را به مبلغ یک میلیارد 

خریداری کنیم اما طرف مقابل بعد از 
آنکه بخشی از پول را از ما گرفت، 
با  و  کند  خودداری  ماشین  دادن  از 
ماشین فرار کند و بعد شرکای او به 
شما بگویند باید بقیه اقساط ماشین را 
بدهید و بعد هم گفته شود یک مزاحم 

از معامله خارج شد! و بعد هم بگویند 
اگر برجام ایراد داشت پس چرا آمریکا 
از آن خارج شد؟ مهم ترین ایراد برجام 
باید تعهدات  ایران  همین است که 

تنها  نه  اما  کند  اجرا  را  خود  کامل 
ضمانتی برای اجرای تعهدات آمریکا 
وجود ندارد بلکه وقتی بر شرارت های 
دستاورد  شد  گفته  افزاید،  می  خود 
برجام شکست اخالقی آمریکاست!
عضو هیئت نظارت بر برجام تاکید 

کرد: اخیرا رئیس جمهور فرانسه در 
سفر به روسیه اعالم کرده در گفتگو 
با آقای روحانی درباره موشک های 
چرا  است.  کرده  مذاکره  نیز  ایرانی 
این خبر تکذیب نمی شود؟ چرا دفتر 
خبر  این  به  نسبت  جمهور  رئیس 
باید  امروز  نمی کند؟  گیری  موضع 
موضع یکپارچه نظام که عدم مذاکره 
در این باره است با قوت بیان شود.
جلیلی گفت: اینکه اوباما بعد از توافق 
هسته ای با ایران گفت اگر این توافق 
صورت نمی گرفت، تحریم ها خود 
به خود فرو می پاشید عین واقعیت 
رسمی  اعالم  اساس  بر  زیرا  بود 
مسئولین وقت وزارت نفت و اذعان 
مسئولین فعلی در سال های 90 تا 
ایران  علیه  ها  تحریم  اوج  که   92
اعمال شد بیشترین سکوهای نفتی 
ایران در حال فعالیت بودند که این 
مساله باعث تعجب دشمنان شده بود.

چرا خبر مذاکرات موشکی مکرون و روحانی تکذیب نمی شود؟ 
برجام مانند این بود که ماشین یک میلیونی را یک میلیارد خریداری کنیم

انجمن  کل  دبیر  رهامی  محسن 
جریانی  گفت:  دانشگاه ها  مدرسین 
در داخل کشور از عهدشکنی آمریکا 
خوشحال شده است. این گروه اقدام 
آمریکا در موضوع برجام را به حساب 
دولت می گذارد. البته این را می توان 
شرایط  از  نادرست  درک  از  ناشی 
بحرانی منطقه و بی توجهی به این 
از  ناشی  تبعات  که  دانست  واقعیت 
روحانی  گریبان  تنها  دولت  تخریب 
بلکه  را نمی گیرد  و اصالح طلبان 
کل کشور و نظام را به ضعف می 
ها تحریم  اگر  مثال  برای   کشاند. 
دوباره برگردد این فقط بخش اصالح 
می  ضرر  که  نیست  جامعه  طلب 
کند بلکه اصولگرایان هم دچار زیان 
در  روحانی  گفت:  وی  شد.  خواهند 
رقابت  جریان یک  در  گذشته  سال 
بسیاری نسبت  اختالف رای  با  آزاد 
به رقیب بر کرسی رئیس جمهوری 

مجریه  قوه  رئیس  ایشان  نشست. 
است و همان طور که دود تضعیف 
سپاه، ارتش، قوه قضائیه و هر رکن 
دیگری از حکومت در چشم کل نظام 

رئیس  تخریب  رود،  می  مملکت  و 
جمهور هم درست نیست. ممکن است 
ما از یک مسئولی در هر سمتی خوش 
مان نیاید ولی نباید او را تضعیف کنیم 
 چرا که کل نظام و جامعه دچار سستی 
برخی  کرد:  تصریح  او  شود.  می 

بدعهدی  این  از  اصولگرا  دوستان 
کنند  می  خوشحالی  ابراز  آمریکا 
برجام  از  خروج  برای  دولت  به  و 
فشار می آورند. ما این را به حساب 

تشخیص ناصحیح این عزیزان می 
گذاریم هرچند وزن مخالفان داخلی 
برجام چندان زیاد نیست و بسیاری 
از اصولگرایان و اصالح طلبان نظام 
دیدی واقع بینانه و دقیق نسبت به 

موضوع دارند.

دود تضعیف سپاه، ارتش، قوه قضائیه به چشم کل نظام می رود 
تخریب رئیس جمهور هم درست نیست

فشاراستانداران برای پس گرفتن امضای نمایندگان

محمدجواد ابطحی نماینده مجلس معتقد است که 
امضای یک نماینده دارای شان و ارزش است و نباید 
با یک تماس تلفنی یا وعده و وعید امضا پس گرفته 
 شود. شنیدیم که استانداران با نمایندگان استان جلسه 
می گذاشتند و از آنها می خواستند تا امضاهای خود را 
پس بگیرند. حتی برخی از وزرا هم برای پس گرفتن امضاها به نمایندگان مجلس 
 زنگ می زدند. مردم باید در خصوص نمایندگانی که امضاهای خود را پس 
می گیرند، قضاوت کنند. تا کنون هر پنچ سوال از رئیس جمهور امضا شده، دلیلی 

ندارد وقتی یک طرح را امضا می کنیم، بعد بیاییم امضا را پس بگیریم.

  آگهی مزایده امالک - مرحله اول         تاریخ انتشار: 1397/03/10
سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از امالك و مستغالت مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم 
مي توانند از تاريخ  97/03/10  الي 97/03/30 همه روزه از ساعت  8/30  صبح لغايت 14 به استثنای ايام تعطيل جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم 
شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي واقع در بيرجند- خيابان غفاری - خيابان ياس -پالك 45 و يا به 

نشانی اينترنتیwww.sk-hrm.ir مراجعه نمايند . تلفن تماس :81 - 32341280 - 056
1.اخذ پاكت های پيشنهادی بهمراه اصل فيش واريزی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه  در ساعات تعيين شده 
قابل انجام است . 2. بازگشايی پاكتهای پيشنهادی درمحل سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبي روز پنجشنبه مورخ 97/03/31 ساعت 10 صبح طبق برنامه 
زمانبندی شده انجام خواهد شد 3. شرايط فروش هريک از امالك به صورت نقدی می باشد 4. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار 
ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است 5. هزينه محضر )حق الثبت ، حق التحرير و انتقال ( به عهده خريدار می باشد. 6. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و 
بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد. بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين سازمان نخواهد بود. 7. كليه استعالمات اوليه 
جهت نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. 8. سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.  9. رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامی است.

اعیان آدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف
قیمت پایه )ریال(میزان مالکیتنوع ملک کاربری)مترمربع(

بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا...  )عج( - پالک ثبتی  1
1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820748 اصلی - قطعه 460

بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  2
1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820848 اصلی - قطعه 461

بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  3
1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/820948 اصلی - قطعه 462

بیرجند - حاشیه بلوار بقیه ا... )عج( - پالک ثبتی  4
1.008.000.000 ریالششدانگ تجاري1554/1246/821048 اصلی - قطعه 463

خراسان  استان  شهرداريهای  همياری  سازمان 
جنوبی در نظر دارد: حمل حدود بيست ميليون ليتر 
فرآورده نفتگاز خريداری از انبار شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی را برای مدت يک سال كامل به شرح ذيل به پيمانکار مورد تاييد شركت 
پخش فرآورده های نفتی واگذار نمايد. مهلت دريافت اسناد: از روز پنجشنبه 1397/03/10 لغايت پايان وقت اداری روز چهار شنبه 1397/03/30 و يا به سايت 
 سازمان به نشانی www.sk-hrm.ir مراجعه نمايند. محل تحویل اسناد: بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری - خيابان ياس - پالك 45 تاریخ و محل بازگشایی: 
ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1397/03/31 در محل سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی. مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شركت در مناقصه 
 500.000.000 ريال به صورت فيش واريزی به حساب شماره 0105802286007 سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بيرجند

هزینه خواب روزانه به ریالمعافیت خواب به روزقیمت کل به ریالقیمت واحد به ریالشرح خدماتردیف

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 1
بازارچه مرزی میل 78 به ازای هر لیتر 

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 2
بازارچه مرزی میل 73 به ازای هر لیتر 

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 3
بازارچه مرزی دوکوهانه به ازای هر لیتر 

حمل فرآورده نفتگاز از انبار بیرجند به 4
بازارچه مرزی یزدان به ازای هر لیتر 

مالحظات:  1 - كليه كسورات قانونی بر عهده پيمانکار می باشد. 2 - سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است. 
3 - مبالغ اعالمی هر ستون برای هر يک از شركت كنندگان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

محل دریافت و تحویل اسناد: بيرجند - بلوار آيت ا... غفاری - خيابان ياس - پالك 45 طبقه دوم دبيرخانه سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی

سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی به نمايندگی از سوی شهرداريهای استان و كميسيون معامالت سازمان در نظر دارد جهت انعقاد قرارداد خدمات بيمه درمان كاركنان شهرداريهای استان به تعداد حدود آگهـی مناقصـه    تاریخ انتشار: 1397/03/10
2000 نفر برای مدت يک سال كامل اقدام به برگزاری مناقصه نمايد. لذا كليه شركتهای بيمه ای و نمايندگی های مجاز  با در نظر گرفتن شرايط مندرج در سايت اقدام به شركت در مناقصه نمايند. مهلت دريافت اسناد از روز 
پنجشنبه 1397/03/10 لغايت پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 و يا مراجعه به لينک پايگاه اطالع رسانی استانداری به نشانی www.sk-hrm.ir مراجعه نمايند. محل تحويل اسناد: بيرجند -  بلوار آيت ا... 
غفاری  خيابان ياس - پالك 45  تاريخ و محل بازگشايی: ساعت 11صبح روز پنجشنبه 1397/03/31 در محل سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی  مبلغ شركت در مناقصه: مبلغ شركت در مناقصه 600.000.000 ريال به صورت فيش نقدی يا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان همياری شهرداريهای استان خراسان جنوبی 
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قیمت نفرخانواده

10*200.000.000هزینه هاي بیمارستاني شامل اعمال جراحي تخصصي مربوط به قلب، مغز و اعصاب مرکزي و نخاع، گامانایف، پیوند کلیه، پیوند کبد، پیوند ریه و پیوند مغز استخوان،  سرطان1

جبران هزینه هاي بستري به جراحي ، شیمي درماني، رادیوتراپي، آنژیوگرافي قلب، سایر اعمال جراحي در بیمارستان و مراکز جراحي محدود DAY CARE ) با بیشتر از 6 ساعت بستري( و نیز آنژیوگرافي قلب و انواع سنگ شکن و 2
10*70.000.00جراحي دیسک ستون فقرات و شیمي درماني، رادیوتراپي، گامانایف و همچنین بستري جهت درمان طبي در بیمارستان، درمان بیماري اعصاب و روان بجز سایکوتیک

3Lvf ،میکرواینجکشن ، IUI، Zift، Gift 10*20.000.000زایمان )طبیعي - سزارین( و هزینه هاي مربوط به درمان نازایي و ناباروري شامل اعمال جراحي مرتبط

جبران هزینه هاي رفع عیوب انکساری و جراحي مربوط به رفع عیوب انکساري چشم در مواردي که به تشخیص پزشک متخصص درجه نزدیک بیني، دوربیني، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایي هر چشم) درجه نزدیک بیني یا 4
10*10.000.000دور بیني به عالوه نصف آستیگمات( 3 دیوپتر یا بیشتر باشد براي هر چشم

5

هزینه پاراکلینیکي گره اول شامل سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسکن ، انواع سي تي اسکن، انواع آندوسکوپي،ام آر آي ، اکوکاردیوگرافي، استرتس اکو، دانسیتومتري، رادیوتراپي، کلیه سونوگرافی ها به همراه ژنتیک و ناهنجاریهای 
بارداری و جنین) بدون هر گونه استثناء  هزینه پاراکلینیکي گروه دوم شامل تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي) اسپیرومتري-PFT( ، نوار عضله )EMG(، نوار عصب )NCV( ، نوار مغز )EEG( ، نوار مثانه ) سیستومتري یا 

سیستوگرام(، شنوایي سنجي، بینایي سنجي، هولترمانیتورین قلب، آنژیوگرافي چشم،  جبران هزینه هاي پاراکلینکي 3: شامل آزمایشگاه تشخیص پزشکي، پاتولوژي با آسیب شناسي و ژنتیک پزشکي، انواع رادیوگرافي، نوار قلب و 
فیزیوتراپي.   فییزویوگرافي، گفتار درماني، ، لیزردرماني، پاکیمتري، توپوگرافي ، ویزیت، پنتاکم، مشاوره، ایموئوتراپي، اسپیورمتري ،   هزینه جراحیهاي مجازسرپایي و بدون یستري ها شامل شکستگي ها و دررفتگي ، گچگیري، ختنه، 

بخیه، کرایوتراپي، اکسیزیون لیپوم، بیوسي، لیزر درماني و تخلیه کیست )به استثنای رفع عیوب دید چشم( ، سمعک، طب سوزني، فیزویوتراپي، رادیولوژي ، سنجش تراکم استخوان، ادیومتري، آلرژي ، انواع تست، ایتو متري،  ارتزووپروتز، 
کاردیوگرافي، گفتار درماني، کار درماني، لیزر درماني، پاکیمتري، توپوگرافي، پنتاکم، مشاوره ، ایموئوتراپي، اسپیورمتري

 35.000.000
بر اساس تعرفه 
بخش خصوصي 

وزارت بهداشت و 
درمان

*10

جبران هزینه هاي دارو وویزیت )بر اساس فهرست داروهاي مجاز کشور صرفا مازاد بر بیمه گر اول(  خدمات اورژانس در موارد  غیر بستري برای هر خانوار تاسقف20.000.000ریال)شامل داروهای ایرانی، خارجی و داروهاي وارداتي ، گیاهي ، 6
10*20.000.000تقویتي ، و آرایشي و بهداشتي که توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد ( بر اساس تعرفه بخش خصوصی وزارت بهداشت و درمان

هزینه هاي آمبوالنس7
10*700.000درون شهري

10*1.000.000برون شهري

4.000.000هزینه عینک شامل خرید عینک طبی و لنز تماس طبی با تشخیص اپتومترست

10*35.000.000کلیه هزینه های دندانپزشکی از جمله )هزینه ارتودنسی، ایمپلنت، دندان مصنوعی و بریج و غیره( برابر تعرفه بخش  خصوصی 
توضيحات: الف : فرزندان ذكور و والدين كاركنان )مونث و مذكر( و همسر و فرزندان كاركنان مونث با پرداخت حق بيمه يک برابر )مانند ساير بيمه شدگان( تحت پوشش قرار خواهند گرفت.  ب: بيمه گر موافقت می نمايد كه بيمه شدگان باالی 60 سال تا 70 سال و افراد باالی 70 سال نيز مانند ساير بيمه شدگان با پرداخت حق بيمه يک 
برابر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.  ج-شركت بيمه گر بايد از سايت جامع اطالع رساني و پنل ويژه كاربران جهت مشاهده وضعيت پرداخت خسارت برخوردار باشد.    د- حداكثر زمان پرداخت از تاريخ تحويل مدارك حداكثر 7 روز كاري مي باشد.  ه - پيشنهادات شركت بيمه گر در خصوص نحوه جمع آوري فاكتورهاي خسارت در سطح 

شهرداري هاي استان به عنوان آيتم موثر بررسي خواهد شد. .  ز - برنده مناقصه مکلف است كه قراردادهای جداگانه ای را با نظر سازمان همياری شهرداريها با هر يک از شهرداريها به نسبت تعداد افراد بيمه شده بر اساس قيمت پيشنهادی در اين مناقصه مبادله نمايد.

آگهی مناقصه    تاریخ انتشار: 1397/03/10


