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شهر زیبا ؛نشاط و
رضایت شهروندان 

شهر موجودی زنده و نیازمند شور و 
نشاط است و نقش فضاهای شهری 
حائز  شهرها  در  شادابی  ایجاد  در 
اهمیت است. فضاهای شهری قادرند 
را  زندگی  و  تعامل  سرزندگی،  روح 
به شهروندان ترزیق کنند و در واقع 
زیباسازی و بهسازی محیط امری در 
جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و 
روانی شهروندان در محیط های شهری 
به شمار می رود. علی الخصوص اکنون 
با توجه به مشکالت اقتصادی جامعه 
ماشینی  زندگی  عصبی  فشارهای  و 
و تالش بی وقفه ...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* خیرآبادی

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4211

5قهرمانی تیم “سه گانه خراسان جنوبی” در مسابقات کشوری5کمبود ۵۴ کالس درس در شهرک های اقماری بیرجند 3کمبود کتاب یا کم کتاب خوان! مسئله این است...

پرواز سرمایه گذاری 
استان زمین گیر شد

 

تا  کسي سِر گرسنه بر زمین نگذارد 
چهره خشن فقر را  بر طرف  می کنیم

صفحه 2

صفحه 2

ایران هیچ گاه به هیچ 
کشوری باج نمی دهد

صفحه 2

آمادگي مهار هرگونه تهدید 
را خواهیم داشت

اگر اروپا مستقل عمل نکند، 
وضع مشوش ادامه مي یابد

صفحه 2

 توصیه نماینده مجلس
 به خبرنگاران :

 به جای لغو پروازها، 
افزایش آن را تیترکنید

نماینده مجلس خطاب به خبرنگاران عنوان کرد: شما همان طور 
که اخبارلغو پروازها را تیتر می کنید، امتیازات مثبتی همچون 2 
برابر شدن تعداد پروازها به نسبت قبل تحریم ها را نیز مطرح کنید 
تا مردم خوشحال شوند. دیروز نشست خبری حجت االسالم 
بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس  نماینده مردم  عبادی 
شورای اسالمی برگزار شد. اولین سوال مطرح شده در این 
جلسه توسط خبرنگاران موضوع  انتقال ... مشروح در صفحه 5

صفحه 5

 دانشگاه فرهنگیان با کمبود منابع و
فرسودگی زیرساخت ها مواجه است

مهدی زاده، مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان بیان کرد: 
تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین امور در اجتماع محسوب می شود و برای 
اینکه اثربخش واقع شود نیاز به تربیت معلمان آگاه و ماهر در امر آموزش 
می باشد. وی با بیان اینکه استان دارای ...) مشروح خبر در صفحه 6 (

رئیس نظام مهندسی ساختمان : خالء قانونی 
موجب ساخت و سازهای نا ایمن می شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: عده ای در حاشیه شهرها و 
شهرک های اقماری با استفاده از خالء های قانونی روزهای تعطیل یا شبانه 
ساختمان هایی با کیفیت پایین احداث می کنند. عباسی روز گذشته در دیدار 
اعضای جدید هیئت مدیره نظام مهندسی ... ) مشروح خبر در صفحه 5(

با توجه به توافقات انجام شده با ادارات ذیربط بدینوسیله از مالکین محترم دارای سند 
 رسمی از اراضی فوق دعوت می شود جهت روشن شدن موضوع و تصمیم گیری
 نهایی با در دست داشتن مدارک مالکیت و قولنامه اولیه و جهت شناسایی 
روز سه شنبه مورخ 22 آبان 1397 از ساعت 15 الی 18 در محل حسینیه 
در  است  بدیهی  رسانند.  بهم  مدرس( حضور  دوم  فلکه  در  )واقع  گازاریها 
صورت عدم حضور هر یک از مالکین هرگونه ادعایی پذیرفته نخواهد بود. 

با احترام نمایندگان محمد امیر محمدی - محمد رضا سوریان

مالکین محترم پالک 4951  فرعی از 245 - اصلی
)طرح 9 هکتاری بلوار غدیر و سجاد(

سلیمانی انصر  محمد  آاقی  جناب 
کسب مقام اول رقابت های تیراندازی )با تفنگ بادی( 

در دومین جشنواره ورزشی سراسری بازنشستگان کشوری )آبان 1۳9۷( 

را حضور جناب عالی، خانواده محترم و همه پیشکسوتان عرصه علم و ادب خراسان 
جنوبی تبریک و تهنیت عرض می نماییم. امیدواریم این موفقیت ارزشمند، زمینه ساز 
گسترش فرهنگ ورزش و سالمت در جامعه و همچنین چراغ راه انگیزش و تالش مضاعف 
همه پیشکسوتان گرامی برای کسب موفقیت های روز افزون در سایر رشته های ورزشی باشد.

صندوق بازنشستگی کشوری استان خراسان جنوبی

با دلی پر از درد،  هجرت برادر عزیزمان 
مرحوم مغفور بزرگ خاندان

 شـادروان سید علـی رضوی
 )فرزند حاج سید محمد رضوی(  

در مشهد مقدس را به اطالع کلیه اقوام و همشهریان 
محترم می رساند: به همین مناسبت جلسه ترحیمی امروز 

سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ در محل 
حسینیه سادات سیدان )واقع در مطهری ۶(
 برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده رضوی

آگهی مزایده - نوبت اول
شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به تشکیل ستاد خاک و نخاله و ساماندهی 
ماشین آالت جمع آوری خاک و نخاله در سطح شهر بیرجند با شرایط مندرج 

در اسناد مزایده اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی )مرتبط با موضوع( که دارای رزومه کاری 
 مناسب و توانایی انجام کار می باشند، دعوت به عمل می آید. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت

 www.ets-birjand.ir مراجعه و یا با شماره 3-322222۰۰-۰56 تماس حاصل فرمایند.

محمدعلی جاوید -  شهردار بیرجند

بزرگ بود و از اهالی امروز بود             با افق های باز نسبت داشت
تقدیر آن بود که شمع وجود پدری مهربان و دلسوز 

مرحوم کربالیی عبدالرضا  اربابی
 زودازود خاموش گردد

و ما را در ماتم و سوگش نشاند. اگر لطف بیکران الهی و همراهی
 و همدردی همشهریان عزیز و یاران مهربان نبود

تحمل این بار گران بسی شکننده تر می نمود. اکنون به حکم ادب 
و حق شناسی از همه خوبان و مهتران که در مراسم

 تشییع و تدفین و ترحیم آن سفر کرده شرکت نموده یا با تلفن و ارسال پیام
همدلی و هم آوایی نموده و ما را مورد تفقد قرار داده و موجبات تسلی و تشفی آالم 

جانکاه مان گردیده اند، صمیمانه و بی حد سپاسگزاریم 
خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم.

از طرف خانواده مرحوم اربابی

مهندس احسان کرباسچی کارآفرین در بخش انرژی های نو و صنعت آب بیان می دارد: استان 
ما به دلیل قرار گرفتن بین مدار 3۰ تا 3۴ درجه عرض شمالی از استوا و از طرفی کاهش شدید 
منابع آبی و همچنین دارا بودن مرز مشترک با کشور همسایه افعانستان نیاز به تغییر استراتژی 

3 گانه دارد:
الف - استفاده از انرژی های پاک )خورشید، باد(

ب - تغییر الگوی کشت
ج - فرآوری مواد معدنی و تمرکز روی صادرات آنها

بیان و تشریح این 3 استراتژی در نگاه اول بسیار ساده به نظر می رسد، اما به دلیل مقاومت 
بسیاری از تفکرات غیر اصولی اجرای آن با چالش هایی مواجه خواهد شد. اینجاست که تفاوت 
مدیران از لحاظ جسارت و شجاعت مشهود می گردد.گروه صنعتی ژاسه - شامل بخش های 
مطالعاتی، تولیدی و اجرایی می باشد. این مجموعه شرکت دارای 5۰ پرسنل به صورت مستقیم 

و 12۰ نیروی فعال به صورت غیر مستقیم است.
محیط زیست، آب، انرژی های نو، نفت و گاز زمینه های کاری و مطالعاتی شرکت می باشد. 
مهندس کرباسچی مهمترین برنامه شرکت خود را اشتغالزایی در صنعت آب و سپس تبدیل 

استان خراسان جنوبی به قطب انرژی پاک می داند.
در خصوص تغییر الگوی کشت همین یک جمله کافیست که طی این سال ها به جای خالی 
شدن سفره های آب زیرزمینی و از طرفی خالی شدن سفره ارتزاق کشاورزان با یک تغییر اندک 
به ثبات منابع آبی و افزایش درآمد کشاورزان برسیم. در تمام جهان رسم بر این است که هر 
جا درد و ضعفی وجود دارد مقاالت مختلف علمی به آن سمت هدایت می شود و از این طریق 
علم و صنعت به یکدیگر نزدیک می شوند، اما در ایران حجم بسیار زیادی از مقاالت تولید شده 
فقط جنبه آکادمیک و نمادین دارد. با این که اکنون بحران کشور در حوزه آب و انرژی است، به 
همین دلیل هولدینگ ژاسه اکنون به صراحت اعالم می دارد حاضر به هرگونه حمایت مالی از 

ایده های جدید نخبگان و دانشجویان استان در دو حوزه فوق الذکر می باشد.
ایشان معتقد است با اندکی تدبیر می توان با بهره برداری از انرژی های خورشیدی به صورت 
خاص کسب ثروت نمود. کمتر جایی از اروپا را می توان با ساعات آفتابی مشابه خراسان 
 جنوبی دانست اما با این وجود کشورهایی نظیر آلمان پیش رو در این نوع انرژی پاک است.
چنانچه روی این صنعت کار شود حتی مشکل آب شیرین کن ها و هزینه های گزاف آنها 
شکسته خواهد شد که تحقیق روی این موضوع از دانشگاهیان و نخبگان استان انتظار می رود.
در پایان تنها نسخه ای که برای اقتصاد کنونی می توان مهم دانست کوچک سازی دولت و 

واگذاری امور به بخش خصوصی و دانش بنیان است.

اقتصاد خراسان جنوبی نیاز به جراحی دارد

خانـواده محتـرم علیـزاده
خبر درگذشت حمیدرضـای عزیـز 

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می نشیند
ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 

خداوند قرین رحمتش فرماید.

خانواده  لطیفی

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت 
شادروان امیرحسین شفیعی

  را به اطالع کلیه دوستان و آشنایان می رساند: 
شنبه  سه  امروز  عزیز  آن  تشییع  مراسم 
محل  از   ۱۵ الی   ۱۴ ساعت   ۹۷/۸/۲۲
سالـن اجتماعـات آرامستـان )غسالخانه( برگزار می گـردد.

خانواده شفیعی و سایر بستگان
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وعده هاي دولت دروغ نبود ولي آنچه پيش بيني کرده بود، محقق نشد  

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : بنای کار دولت یازدهم و دوازدهم مذاکره با آمریکا برای 
رسیدن به تفاهم و سپس اداره کشور به وسیله درآمد های حاصله از فروش نفت و صادرات بود. وی افزود: وعده های دولت 
دروغ نبود ولی آنچه پیش بینی کرده بود، محقق نشد.

)ادامه سر مقاله( و نصب آب نماهایی در میدان ابوذر و 

است.  افزوده  به شادابی مردم  واقعا  انتهای غفاری 
با رویکرد بسیار خوب شهرداری در زیبا  امیدواریم 
سازمان  وسایر  شهروندان  همه   وهمکاری  سازی 
شهر  تمیزترین  بر  زیبا  شهری  عنوان  وادارات  ها 
ایران  افزوده تا باعث نشاط بیشتر مردم وافزایش 

رضایتمندی شهروندان ومهمانان وگردشگران شود

ارزش سهام عدالت 13 ميليون 
تومان شده است

معاون اول رئیس جمهور با ابراز اینکه “مقاومت زیادی 
کردیم تا توانستیم سود سهام عدالت را پرداخت کنیم “ 
گفت: انتقادهای زیادی بود که “چرا سود سهام عدالت 
را پرداخت می کنید؟” اما طی نامه ای به رئیس جمهور 
بیان کردم اگر قرار است سودی در بنگاه ها بماند بهتر 
است سود سهام داران کالن بماند، نه سود 50 و 60 
هزار تومانی سهام عدالت. وی ادامه داد: طرحی را 
به مجلس برده ایم مبنی بر اینکه بعد از آنکه مبلغ 
سهام ها پرداخت شد، مردم بتوانند سهام خود را در 
صورت تمایلی بفروشند. در حال حاضر قیمت سهام 
2میلیونی سهام عدالت حدود 13میلیون تومان است.

 دریافت سود روی قبوض گاز

ارسال  با  کاربران  از  برخی  اخیر  روزهای  طی 
تصاویری از قبض های گازی که برای آن ها ارسال 
گذشته  بدهی های  روی  بر  سود  دریافت  از  شده، 
خود توسط شرکت گاز شکایت کردند. ماجرا از این 
قرار است که شرکت ملی گاز در قبض جدید برای 
مشترکین خود که دارای بدهی معوق بودند، مبلغی 
بدهی  عنوان  به  مشترکین،  قبلی  قبض  از  بیش 
گذشته درج کرده است. اما شرکت ملی گاز ایران در 
جوابیه ای، این تغییر در مبلغ بدهی گذشته قبوض 
است. کرده  اعالم  گاز  بهای  افزایش  از  ناشی  را 

ثبات قيمت ها در بازار گل
رئیس اتحادیه فروشندگان گل از ثبات قیمت ها در 
این بازار خبر داد و اظهار کرد: بیشترین تقاضا در این 
بازار مربوط به گل رز است. اکبر شاهرخی  در رابطه با 
وضعیت بازار گل گفت: قیمت لوازم مصرفی در بازار 
گل همچون اسفنج، سبد و روبان با افزایش حدودا 3 
برابری همراه بوده است. وی با تاکید بر این که قیمت 
گل افزایش نیافته، افزود: قیمت گل با توجه به میزان 
عرضه و تقاضا تعیین می شود و به واسطه کاهش 
تقاضا در ماه محرم و صفر، قیمت گل افت کرده بود.

یک ماهه ۲1۰ هزار گوشی 
تلفن ترخيص شد

بر اساس اعالم گمرک، در هفت ماهه سال  جاری 
تعداد یک میلیون و ۷3۷ هزار و ۴۷5 دستگاه گوشی 
تلفن همراه به ارزش 265 میلیون و 963 هزار دالر 
وارد کشورمان شده است که نسبت به مدت مشابه 
ارزش  از حیث  از نظر تعداد 28 درصد و  سال 96 
گزارش  این  می دهد.  نشان  را  افزایش  درصد   ۴3
حاکی است طی مهر ماه سال  جاری 210 هزار و 
611 دستگاه گوشی تلفن به کشور وارد شده بود.

نامه سرگشاده گندمکاران 
به رئيس جمهور

بنیاد ملی گندمکاران ایران، با ارسال نامه ای به حسن 
روحانی، خواستار رسیدگی وی به وضعیت ایجاد شده 
برای کشاورزان و اعالم سریع نرخ خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی شدند. با وجود گذشت حدود 
دو ماه از آغاز سال زراعی جدید، هنوز خبری از اعالم 
نرخ محصوالت کشاورزی نیست؛ این در حالی است 
تاکید  بارها  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  که 
تضمینی  خرید  نرخ  اعالم  منتظر  که  بودند  کرده 
محصوالت کشاورزی تا پایان شهریور هستند، اما 
تاخیر دولت در اعالم نرخ خرید تضمینی انتقاد بسیاری 
از کارشناسان و مسئوالن را به دنبال داشته و آنان 
معتقدند که این کار آسیب جدی به روند خودکفایی 
کند. می  وارد  استراتژیک  و  اساسی  محصوالت 

سرمقاله

شهر زیبا؛ نشاط 
و رضایت شهروندان     

* خیرآبادی

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و در واقع زیباسازی و بهسازی 

محیط امری در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی 
و روانی شهروندان در محیط های شهری به شمار 
می رود. علی الخصوص اکنون با توجه به مشکالت 
اقتصادی جامعه و فشارهای عصبی زندگی ماشینی 
وتالش بی وقفه شهروندان برای کسب معاش برای 
خانواده، همه می طلبد تا با ایجاد نشاط اجتماعی 
موجبات آسایش و آرامش شهروندان بیشتر فراهم 
شود. خوشبختانه به تازگی مردم در شهر و سفرهای 
درون شهری شاهد تالش بیشتر شهرداری بیرجند 
و سازمانهای وابسته در زیباسازی بلوارها و میادین، 
جدول گذاری آیلندها و گلکاری وسط آن، احداث 
بوستانهای جدید در مناطق گوناگون شهرمی باشندکه  
اندازه  به  از طول مسیر  باعث می شود حتی  خود 
رسیدن به مقصد خود لذت ببرند و از تغییرات درمبلمان 
شهری، افزایش فضای سبز و زیباتر شدن چهره شهر 
احساس رضایت وخوشایندی بیشتری نمایند. و صد 
البته ضمن خداقوت به همه دست اندر کاران امیدواریم  
طرح ها و برنامه های آتی شهرداری با همکاری سایر 
ادارات و سازمان ها از جمله افزودن فضای پادگان به 
فضای عمومی و احداث میدان جدید اجتماعات در 
مرکز شهر و اتمام دیگر طرح های گوناگون و متنوع 
در دست اقدام شهرداری برای تحقق خواسته های 
شهروندان حس بهتری به مردم  داده و باعث افزایش 
بدانیم ساختن شهری  باید  البته  گردد.  آنان  نشاط 
زیبا، شاداب و زنده نیازمند مشارکت همه شهروندان 
هنرمندان  و  دانشگاهیان  کارشناسان،  به خصوص 
در ارائه طرح های جدید متناسب با اقلیم و تاریخ و 
فرهنگ هر شهر می باشد چرا که فضاهای هرشهر 
مختص آن است و باید هویت مدار بوده و طراحی 
آن مبتنی بر مردم شناسی انجام گیرد. زیباسازی شهر 
همواره در بین کارشناسان مسائل شهری از دو بعد 
کارکردی و بصری مورد مطالعه قرار می گیرد. بعد 
کارکردی به جنبه های عملکردی و عناصر محیط 
و بعد بصری نیز به مقوله رنگ، فرم و ترکیب فضا 
و محیط می پردازد که در حوزه نظر متخصصان می 
باشد و اما دیگر شهروندان نیز می توانند پا به پای 
مسئوالن تالش های قابل توجهی در هرچه زیباتر 
کردن محیط پیرامونشان از طرق گوناگون پاکسازی، 
رنگ آمیزی،کاشت درخت و گیاه، نورپردازی، انتقال 
صحیح زباله و تفکیک آن و پرداخت عوارض داشته 
و به شهرداری در زیبانمودن فضای شهری کمک 
کنند. با عنایت به موارد فوق و با توجه به اهمیت نشاط 
اجتماعی در همه سطوح برنامه توسعه شهری و لزوم 
ارتقای سطح نشاط و سرزندگی شهری باید ضوابط و 
قوانینی تدوین و برای استاندارد سازی فعالیت های 
باید  شود.  گرفته  نظر  در  شهری  منظر  زیباسازی 
معماری ساختمان ها  و حتی ارتفاعشان و نماها با 
توجه به منطقه ها و منظر شهری از اصولی تبعیت 
کند. مبلمان شهری و فضای سبز و نوع گیاهان در 
بوستانها طوری انتخاب شوند تا آسایش و افزایش 
نشاط مردم را بیشتر کند چرا که احساس آرامش 
خاطر، نشاط و وجود حس سرزندگی از نیازهای روحی 
انسان و مهمترین شاخص کیفیت فضاست. گاهی 
نامناسب، فضاهای  المان های  در طراحی شهری 
دل مرده، سرد و بی روح مشاهده می شود که بدور 
از هرگونه زیبایی و مطلوبیت و هیچ گونه مفهوم و 
عملکردی را القا نمی کند که نمونه آن یک طرح 
ناقص در میدان شهدای بیرجند است که  سالهاست 
به چشم می خورد. در بعضی از شهرها، شهرداری 
طراحی نورپردازی و قسمتی از هزینه ها و نور پردازی 
بعضی از ساختمانهای شخصی که برای شهروندان 
ایجاد نشاط می کند را می پردازد تا شب ها نیز برای 
شهروندان جاذبه داشته باشد این موضوعی است که 
می بایست در دستور کار شهرداری قرار گیرد. باید 
فرهنگ تبلیغ شهری نیز تغییر کند و سازمان های 
مربوطه دید و زیبایی بصری مردم را در نظر بگیرند 
و فقط به کسب درآمد در تبلیغات محیطی بسنده 
نکنند  و نصب بنر، داربست ها و تابلوهای حاشیه 
داشته  اندازه مشخصی  و  ها حد  خیابان  و  میادین 
باشد. ورودی شهر که مثابه ویترین شهر است باید 
با طرح ها و نور مناسب زیباسازی شود، عالوه  بر آن 
آب نماها در شهر از موضوعات مهمی است که باید 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

اگر اروپا مستقل عمل نکند، وضع مشوش ادامه مي يابد

الریجانی، رئیس مجلس گفت: بعد از برجام پیشرفت 
هایی در همکاری اقتصادی ایران و اروپا ایجاد شد 
اما رفتار ترامپ مشکالتی ایجاد کرده و باید به این 
نه  آمریکا  رفتار رئیس جمهور  توجه شود.  موضوع 
تنها برای ایران، بلکه برای اروپایی ها نیز مشکل 
به وجود آورده و شرایط مشوشی را در صحنه بین الملل ایجاد کرده است. 
احساس می شود با این وضعیت، بهم ریختگی امنیتی در دنیا به وجود می 
آید و اگر اروپا نتواند نقش مستقلی ایفا کند، این وضعیت ادامه می یابد.

آمادگی مهار هرگونه تهديد را خواهیم داشت

امیر سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش اظهار کرد: 
در حال حاضر در بخش امنیتی برای دفاع از کشور 
در ابعاد زمین، هوا و دریا کاماًل آماده هستیم و در 
انجام مانورها و برنامه های رزمی توانمندی های خود 
را آزمایش می کنیم. با استفاده از تجربیات 8 سال دفاع 
مقدس و بهره گیری از فناوری روز، تهدیدهای دشمنان را رصد و شناسایی 
کرده و برای مقابله با آن ها برنامه های خاصی در نظر خواهیم گرفت و به لطف 
خداوند و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح آمادگی مهار هرگونه تهدید را داریم.

ايران هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی دهد

آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه گفت: گفته بودند 
که 13 آبان تحریم ها برمی گردد و فروش نفت ایران 
به صفر می رسد. رئیس جمهور آمریکا نیز از سران 
برخی کشور های اروپایی خواسته بود با او همراهی 
کنند تا به خیال خودش ظرف مدت 3 ماه جمهوری 
اسالمی مضمحل شود. خدا را شاکریم که دشمنان ما را به این حماقت دچار 
کرده که نمی توانند تشخیص دهند طرف مقابل شان کشوری ثروتمند و مهمتر 
از آن سرمایه های انسانی است که هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی دهد.

نیا، نایب رییس  جهانبخش محبی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می 
گوید: به عنوان فردی که هیچ گاه 
اصالح طلب نبوده ام معتقد هستم 

برجام اثرات زیادی داشت اگر برجام 
بی تاثیر بود چرا پس از تضعیف آن 
توسط آمریکا ، دچار مشکل شدیم. 

گویند  می  که  کسانی   : گفت  وی 
برجام خیانت بود سخنان خائنانه می 
زنند. پیش از برجام در فاصله سال 
های 2012 تا سال 2015 میالدی 

رشد منفی اقتصادی را تجربه کردیم 
اما با به نتیجه رسیدن برجام شاهد 
 15 حدود  تا  حتی  اقتصادی  رشد 

به  برای  افزود:  وی  بودیم.  درصد 
اقتصادی  مشکالت  گذاردن  بحث 
کشور اول باید از واژه بحران به یک 
تعریف و برداشت واحد برسیم. محبی 
نیا ادامه داد: از طرف دیگر وقتی می 
خواهیم به مشکالت اقتصادی کشور 
بپردازیم باید خود را از اردوگاه های 
سیاسی خارج کنیم چرا که معموال 
در نزاع های سیاسی حقیقت گم می 
شود بنابراین نباید وارد این بازی ها 
شویم. وی با بیان این معتقد هستم 
امروز ما دچار بحران اقتصادی هستیم 
، گفت: در نشست ها خیلی از مسوالن 
وجود بحران اقتصادی را رد می کنند 
معتقد  بحران  وجود  به  جد  به  اما 
ادعا هم شاخص  این  هستم. دلیل 
است. کشور  اقتصادی  آمارهای  و 

اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
برای  دولت  گفت:  جمهور  رئیس 
اینکه چهره خشن فقر را پشت سر 
را  زیادی  منابع  از سال 96  بگذارد، 
به این بخش اختصاص داد، به این 
ترتیب که اوایل سال گذشته میزان 
مستمری  افراد تحت پوشش کمیته 
سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 
و  برابر  سه  حداقل  را  بهزیستی 
دادیم؛  افزایش  برابر  چهار  حداکثر 
می کنند  اعالم  که  آنهایی  بنابراین 
دولت کاری برای مبارزه با فقر انجام 
سال  از  ما  می کنیم  اعالم  نداده، 
گذشته تصمیم گرفتیم تا چهره خشن 
ممکن  البته  کنیم  برطرف  را  فقر 
است منتقدان معتقد باشند که این 
مستمری باید به جای چهار برابر، 10 

برابر افزایش پیدا می کرد درحالی که 
توجه  دولت  درآمدی  وضع  به  باید 
کنیم؛ بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا 
نگذارد.  زمین  بر  گرسنه  سِر  کسی 

دوران  در  کرد:  تاکید  جهانگیری 
را  کشور  عمده  خطر  دو  تحریم 
و  بیکاری  نخست  می کند؛  تهدید 

مردم  خرید  قدرت  کاهش  دیگری 
که از ابتدای دولت این دو موضوع 
نیز از اولویت های اصلی دولت بود. 
نتوانیم  را  چالش  دو  این  امروز  اگر 

سیاستگذاری  و  مدیریت  خوبی  به 
تحمل  نیازمند  آن  جبران  کنیم، 
بود. خواهد  سخت  طوالنِی  دوران 

اگر برجام بي تاثیر بود چرا پس از تضعیف آن 
توسط آمريکا ، دچار مشکل شديم

تصمیم گرفتیم تا کسي سِر گرسنه بر زمین نگذارد 
و چهره خشن فقر را برطرف کنیم

کاهش ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه در يک هفته

رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر ایران گفت: برخالف انتظارها که با 
اعمال دور جدید تحریم ها، بر قیمت ها افزوده خواهد شد و شوک قیمتی به 
بازار وارد کند، در یک هفته گذشته این اتفاق در بازار سکه و طال نیفتاد. کشتی 
آرای اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز، در چند 
روز گذشته شاهد این بودیم که نرخ ارز مدیریت شده و کاهش یافته و در کنار 
آن قیمت جهانی طال در یک هفته اخیر بین 25 تا 30 دالر کاهش یافته است. 
وی تاکید کرد: کاهش نرخ ارز و قیمت جهانی طال سبب شد قیمت طال و 
سکه برخالف انتظار در بازار ایران روند کاهشی بیابد. وی ادامه داد:  در حالی 
که هفته گذشته قیمت سکه تا ۴ میلیون و ۷00 هزار تومان افزایش یافته بود 
اما این هفته قیمت سکه به ۴ میلیون و 280 هزار تومان کاهش یافت یعنی 
قیمت سکه در یک هفته اخیر حدود ۴00 هزار تومان کاهش یافته است. 

قیمت کاغذ به بندی 2۶۰ هزار تومان رسید

افزایش قیمت کاغذ در بازار طی روزهای گذشته هر بند کاغذ تحریر ۷0 
این در حالی است که طبق  تومان رساند.  بندی 261 هزار  به  را  گرمی 
برآوردهای کارگروه کاغذ، قیمت هر بند کاغذ باید نهایت 130 هزار تومان 
باشد. در حالی که انتقادات بسیاری طی هفته های اخیر به روند افزایشی 
قیمت کاغذ در بازار وجود داشته است ، کاغذ طی روزهای گذشته باز هم 
گران تر شد و به قیمت هر بند 261 هزار تومان رسید. بر این اساس هر 
بند کاغذ ۷0 گرمی در 100 روز گذشته در بازار به قیمت هر بند 261 هزار 
تومان به فروش رفت. این در حالی است که کاغذ مانند غذا و دارو در 
فهرست کاالهای اساسی قرار داشته و از ارز ۴200 تومانی برای واردات 
افزایش  کاغذ  بازار  فعاالن  گذشته  هفته های  در  است.  شده  استفاده  آن 
قیمت نسبی کاغذ در بازار را نتیجه کمبود محصول عنوان کرده بودند.

حداقل و حداکثر نرخ طالی سرخ اعالم شد

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: 105 تن زعفران به بازارهای هدف 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴0 درصد رشد داشته است. 
میری با اشاره به اینکه برداشت زعفران تا اواسط آذر ادامه دارد، اظهار کرد: 
با توجه به آنکه زعفران زیر زمین است و محصولی نیست که روی زمین یا 
درخت باشد، از این رو تا پایان فصل برداشت امکان پیش بینی میزان تولید 
وجود ندارد. به گفته وی با وجود افزایش سطح زیر کشت زعفران نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، پیش بینی می شود میزان تولید حداقل همانند سال قبل 
باشد. این مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز پیش بینی می شود 
که رشد صادرات تا پایان سال به 50 تا 60 درصد برسد. میری حداقل نرخ هر 
کیلو طالی سرخ را 6 میلیون و حداکثر 12 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: تا 
پایان فصل برداشت نمی توان پیش بینی خاصی راجع به وضعیت بازار داشت.

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تخم مرغ وارداتی با 
قیمت مصوب 13 هزار و 800 تومان از این هفته توزیع می شود.

حمید ناصری با اشاره به اینکه تقاضای بازار در نیمه دوم سال 
معمواًل افزایش می یابد، افزود: وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم 
بازار به منظور مدیریت بازار تخم مرغ در کشور از این هفته توزیع 
تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب 13 هزار و 800 تومان را آغاز 
می کند و این طرح تا هفته های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.
وی گفت: به منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تخم 
مرغ تاکنون براساس مجوز دولت حدود 6 هزار تن تخم مرغ از 
کشورهای آسیای میانه و ترکیه وارد شده است.ناصری تاکید کرد: 
میزان واردات تخم مرغ محدود است و زمانی که بازار به تعادل برسد 
واردات معنا نخواهد داشت. وی درباره علت افزایش قیمت تخم مرغ 

در مصوبه ستاد تنظیم بازار گفت: سال گذشته تخم مرغ وارداتی با 
قیمت مصوب 12 هزار و 600 تومان عرضه شد اما امسال با توجه 
به افزایش هزینه های تولید و مرغداری های داخل کشور به منظور 
حمایت از تولید کننده داخلی و جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان 
به آنها ستاد تنظیم بازار قیمت 13 هزار و 800 تومان را تأیید کرد.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در سال گذشته 
به علت شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 25 میلیون قطعه مرغ 
از چرخه تولید به ویژه در واحدهای مرغ تخم گذار از چرخه تولید 
خارج شد، افزود: سال گذشته برای تنظیم و تعادل در بازار مصرف 
به ناچار تخم مرغ مورد نیاز بازار از واردات تأمین شد اما امسال با 
همکاری اتحادیه ها و تشکل های مرغداران و حمایت دولت شاهد 

ایجاد تعادل در تولید تخم مرغ داخلی هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک برنامه داریم که به زودی یا همراه با حقوق این ماه یا زودتر توسط 
دولت یا وزارت اقتصاد عمل می شود و آن تامین بسته حمایتی به کارمندان دولت در بخش های مختلف است 

که به صورت نقدی پرداخت می شود.
 محمد شریعتمداری با بیان اینکه کارگران بخش وسیعی از جامعه هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند ،

گفت: طیف عظیمی از بانوان خوب و ارزشمند کشور تحت عنوان زنان سرپرست خانوار شناخته می شوند 
و قریب به سه میلیون نفر هستند. وی افزود: در شرایطی که امروز اداره زندگی در طبقات متوسط با درآمد 
ثابت کار دشواری است، این زنان بار تکفل جامعه را به دوش می کشند و حتما باید برنامه ریزی هایی 
 برای آنها داشته باشیم. وزیر رفاه با بیان اینکه در شرایط تحریم باید اشتغال موجود را صیانت کنیم ،

گفت: اگر سیاست گذاری های اقتصادی اصالح و تولید فقر متوقف نشود با مشکل مواجه می شویم. سیاست 
اقتصادی حامی تولید باید در شرایط تحریم محکمتر و با شدت بیشتری دنبال شود. وی به ارائه توضیحاتی 
درباره بسته حمایتی پرداخت و گفت: کار مشترکی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه است که شامل 
حمایت مالی از اقشار با درآمد ثابت است و همچنین حمایت کاالیی با حداقل های ممکن از مجموعه این 
اقشار در چند نوبت صورت می گیرد. شریعتمداری ادامه داد: در گام اول ظرف این هفته تمام افراد تحت 
پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کارند که از این امکان مطابق 1۴ نوبتی که قبال استفاده کرده بودند 
با جدول جدیدی که رقمی بین 100 تا 300 هزار تومان برای خانوار یک تا پنج نفره را فراهم کرده، بهره 
مند می شوند. وی با بیان اینکه این بسته حمایتی، کاالیی است اظهار کرد: لیست کاالها متنوع است که 
دست خانواده ها را در انتخاب باز می گذارد. شریعتمداری ادامه داد: سایر گروه های با درآمد کمتر که جزو 
اقشار حمایت شده تحت پوشش نهادها نیستند گروه سوم اند که دو هفته بعد از اجرای طرح در دور اول 
اجرا می شود. وی در پاسخ به اینکه قبال گفته شده بود افراد زیر سه میلیون تومان حقوق مشمول می شوند، 
گفت: خطی در مجلس مشخص شده بود و سازمان برنامه آن خط را در تنظیم این میزان ریالی مورد استفاده 

قرار داده است. 

دولت روی تخِم مرغ دست گذاشت

اعالم زمان پرداخت بسته حمایتی به کارمندان
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحويل بگیريد

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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بخاری مانند هر وسیله گازسوز ديگری برای درست سوختن به اکسیژن نیاز دارد، بنابراين از مسدود کردن همزمان تمامی درزها و منافذ 
خودداری کنید.

روابط عمومی شرکت گاز
 استان خراسان جنوبی
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برگزاری سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در  استان

صداوسیما- سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی آذر  در خراسان جنوبی برگزار می شود.  معاون صنایع دستی اداره  کل میراث فرهنگی، صنایع  دستی و گردشگری استان 
گفت: این نمایشگاه 11 تا 15 آذر  در محل نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی در بیرجند با حضور استان های کشور برپا می شود. عباس زاده افزود: در این نمایشگاه 

سالم آوا ،ترافیک و شلوغی طالقانی خیلی خسته 60 غرفه برای صنعتگران استان های میهمان و 45 غرفه ویژه هنرمندان استان در نظر گرفته شده است و غرفه داران از اسکان و غرفه رایگان برخوردار خواهند بود.
کننده است تعریض آن کی انجام میشه؟؟

915...834
جناب دهیار حاجی آباد بیرجند می بینیم که زحمت 
می کشید اگر برای اهالی 135 واحدی بنیاد مسکن 
هم یک پارک و فضای سبز ایجاد شود که فرزندانمان 
جایی برای تفریح وسرگرمی داشته باشند از شما و 
همه سازمانها و ادارات ممنون می شویم حتی حاضر 

به همکاری با شما خواهیم بود درخور توانمان
915...152
 لطفا راهنمایی و رانندگی در چهار راه اول توحید )مدرسه 
نواب( هم چراغ راهنما نصب کند.توی بعضی ساعات 
روز  آنقدر شلوغ می شود که چهار راه قفل می شود.
915...045
سالم به آوا و تمامی پرسنل زحمت کش آن ، از دهیار 
حاجی آبادبیرجند بابت روشنایی اول خلیج فارس و ایجاد 
سرعتگیر در نقاط حادثه خیز کمال تشکر و قدردانی راداریم
915...167
شرکت...  مدیر  جانب  این  بزرگوار  دوستان  سالم 
... و در مرز بسیار خوب دوغارون به کار  از خطه 
صادرات مشغول بودم با تبلیغات زیاد برای سرمایه 
خوب  قولهای  و  ماهیرود  ویژه  منطقه  در  گذاری 
مسئوالن منطقه ویژه ماهیرود  بالِغ بر دو میلیارد 
تومان مستقیم و پنج میلیارد تومان غیر مستقیم 
هزینه کردم  و یازده نفر نیروی  بومی را به کار 
گرفتم به امید اینکه مسئوالن استان حمایت کنند 
که نکردند و سنگ اندازی کردند  هر روز دو گروه 
دعوا درست کردند بخاطر اینکه در منطقه ویژه را باز 
نکنند مجبورم سرمایه خودم را بردارم و به فروش 
برسانم که طلب بانک های سررسید شده را بدهم در 
غیر اینصورت  می بایست پشت میله ها آب خنک 

بخورم... چه خاکی بسرم کنم؟!
ارسالی به تلگرام آوا
بیرجند لطفا  از زحمات شهرداری  با تشکر  سالم. 
نسبت به تعریض بلوار خلیج فارس از هم اکنون که 
یک طرف بلوار خاکی است اقدام فرمایید.زیباسازی 
و بهسازی بلوار خلیج فارس و پیاده روهای آن را نیز 

در دستور کار قرار دهید
915...254
شهرداری محترم لطفا بفرمایید کی پل یا زیرگذر جاده 
شکرآب به سمت کارگران انجام می شود؟ دو سال 
پیش پیام دادیم جواب دادین در دستور کار هست 
ولی کی خدا می داند... اگر جواب بدین ممنون میشم.
915...900

سردبیر محترم آوا با سالم، من از مطالب شما درباره 
تنها معبر رسمی استان و منطقه ویژه پیگیرم خداقوت 
و دست مریزاد. پشت پرده تضعیف و تعطیلی مرز 
ماهیرود کسانی هستند و بودند که تصمیم گیران 
منطقه ویژه ... در یکی از استان های مرزی دیگر 
هستند. می گویند جناب ...عضو هیئت مدیره منطقه 
مدیرعامل    ... آقای  گویند  می  باشد.  می   ... ویژه 
سابق منطقه ویژه ... بودند که االن در استان ما، اتاق 
فکرتشکیل دادند و دارند هر روز برای تنها مرز استان 
تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و متاسفانه 
یک عده بومی نقش عروسک خیمه شب بازی آنها 
و علیه منافع استان اقدام می کنند و با ضربه مهلک 
با تنها مرز و منافع استان بازی می کنند.من به عنوان 
مطلع روز اول عدم صداقت و به نوعی خیانت این 
دوستان را درک کردم و به یک نماینده اعالم نمودم و 
گزارش رفتار مشکوک آنها را دادم. گفتم جناب نماینده 
من در عملکرد این تیم در حوزه مرز صداقت نمی 
بینم، خیانت می بینم ولی متاسفانه جدی گرفته نشد و 
حتی چندین بار به مقامات دیگر استان هم گفتم ولی 
توجه نگردید تا وقتی که آنها خنجر نامردی خودشون 
رو از پشت به این مرز نوپا و فعال استان زدند. االن 
بیاین تو مرز و با تجار مسئوالن محلی، مصاحبه کنید 
ببینید متاسفانه چه خیانت هایی به استان و مرز شده!! 
دیگه سرمایه و سرمایه گذاری و رونق مرز برنمی 
گرده ... دیگه سخته اعتماد تجار و فعاالن مرز رو 
استان  به  خیانت  بزرگترین  این  دیگه...  برگردوند. 
و تنها مرز رسمی  در تاریخ این استان توسط تیم 
ذینفع ... بود. االن بیشترین نکوهش را باید به بومیان 
همراه این تیم خیانت کار نمود. اینها خنجر زهرآلود 
بر پیکره تنها معبر رسمی استان که حدود 48 درصد 
صادرات کشور به افغانستان را پوشش می داد زدند و 
ثمره حضورشون پیکر نحیف این مرز  برای مردمان 
این استان و هزاران کارگر و سرمایه گذار و تجار و 
نماینده و ذینفع می باشد که ماه ها و حتی سالها وقت 
الزم هست تا بتونیم اعتمادسازی و اطمینان سازی 
کنیم بلکه بتوانیم به جایگاه اولیه برگردیم )چون در 
قانون و عرف تجارت سرمایه و سرمایه گذاری به آهو 
تیزپا تشبیه شده است که با کوچکترین حرکت گریزان 
می شود( این تیم اومد تا سهم 48 درصدی تنها مرز 
رسمی ما که هزاران نفر ارتزاق می کردند را به زیر20 
درصد برسانند و سهم ... که ذینفع بودن و هستند به 

دو برابر افزایش بدهند. 
یک شهروند 

جوابیه  شرکت گاز استان

*درخصوص مطلب مندرج در پیام شما در تاریخ 
97/8/7 در خصوص ترمیم کانال ها در روستای 
در  شبکه  اجرای  رساند:  می  استحضار  به  خاواز 
محدوده فوق انجام  و کانال ها پر شده است لذا 
اهالی محترم روستا می توانند در صورت مشاهده 
با  اداره گاز شهرستان سربیشه  با  هرگونه مشکل 

شماره 32665044 تماس حاصل فرمایند.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کمبود کتاب یا کم کتاب خوان! مسئله این است...
نسرین کاری - بهترین سخن  گو و یار مهربان، 
نهند،  تنهایت  دوستان  که  گاه  آن   است،   کتاب 
را همراز  او  اگر  به آن سرگرم شوي.  مي  تواني 

خویش قرار دهي، سّر تو را فاش نمي کند.
یک عامل عمده رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی 
در یک جامعه عبارت از میزان مطالعه ، تعلیم و 
کتابخوانی مردم است. ترویج مطالعه و فرهنگ 
کتابخوانی از راه های مهم توسعه فرهنگی در یک 
کشور محسوب می گردد. اگرچه نظر به آمار اعالم 
شده میزان کتابخوانی رو به کاهش است ولی با 
تاسف این وضع این روزها  به دالیل گوناگون به 
مراتب وخیم تر شده است. به بهانه هفته کتاب 
و کتابخوانی پای صحبت تعدادی از همشهریان 
فرهنگ  بودن  کم  های  چالش  از  تا  نشستیم، 
کتابخوانی و نبود کتاب در سبد خرید جامعه  بگویند.

کتاب هایی که در مورد بیرجند هستند 
برایم در اولویت هستند

اکبرپور همشهری بیرجندی می گوید: کتاب نقش 
مهمی در زندگی من دارد. مخصوصا  اگر کتابی 
درباره  شهر بیرجند و جاذبه ها و فرهنگ استان 
چاپ شود بالفاصله کتابفروش با من تماس گرفته 
تا آن را تهیه کنم. وی خاطر نشان می کند: آخرین 
کتابی که خواندم کتاب طب اسالمی و تغذیه در 
سابق  جمعه  امام  رضایی  دکتر  آقای  اثر  اسالم 
بیرجند بود.وی با اشاره به اینکه کتابخانه شخصی 
تقریبا غنی دارم، می افزاید:  به گمان من کم شدن 
فرهنگ  مطالعه کتاب  ابتدا به گرانی بیش از حد  
و فرهنگ سازی  نامناسب کتاب خوانی درنسل 
جدید برمی گردد و به نظر من  فرهنگسازی باید از 
آموزش و پرورش شروع شود. وی خاطر نشان می 
کند: البته  از عوامل کتاب نخواندن نسل جدید شاید 
استفاده بیش از حد  اینترنت و شبکه های اجتماعی 
و دسترسی آسانتر به فرهنگ مطالعه باشد. وی ابراز 
تاسف می کند:  به یکی ازکتابخانه های شهر برای 
عضویت مراجعه کردم شغلم را که سوال کردند،  
گفتند باید از اتحادیه یک معرفی نامه بیاوری نمی 

دانم چه ارتباطی دارد؟ 

کتب مرجع کم  پیدا ست
 یا سانسور می شود

خاتمی یکی از جوانان بیرجندی عنوان می کند: 
البته  خوانم  می  کتاب  ساعت  نیم  حداقل  روزی 
زیاد اهل کتاب خریدن نیستم چون کتاب های 
کنم. می  دانلود  اینترنت  از  را   ام  عالقه  مورد 
 وی معتقد است: یکی از علت هایی که  کتاب

 نمی خرم هم  این است که کتاب ها یا سانسور
 می شود یا کتاب های مرجع  کمتر پیدا می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر کتاب گران نباشد حتی 
اقشار کم درآمد تشویق به مطالعه  می شوند، می 
افزاید: کتابخانه های بیرجند هم اکثرا کتاب های  
قدیمی دارند و  به روز نیستند و پاسخگوی نیاز هر 

جور  سلیقه ای هم نیستند.

آسوده،  استاد دانشگاه هم بیان می کند: بیشتر کتاب 
هایی که می خوانم  در حوزه  تخصصی مربوط 
به رشته خودم، زبان انگلیسی، روانشناسی و تغذیه 
است و معموال  از روی گوشی یا پی دی اف لپ تاپ 
 مطالعه می کنم و آخرین کتابی هم که خوانده ام
است. بوده  روانشناسی  حوزه  در  راز«   »کتاب 
وی با اشاره به اینکه اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
کمبود وقت مردم در زندگی شخصی از دالیل کم 
بودن فرهنگ مطالعه است، می افزاید: ناامیدی 
مزمن موجود در جامعه، چاپ گزینشی کتب در 
کشور، پوشش نامناسب سالیق مختلف مردم در 
کتب موجود و کم شدن قدرت خرید از دیگر دالیل 

کم بودن فرهنگ مطالعه در کشور است. 

بخواهید تا به شما داده شود
 زندی  بانوی همشهری هم می گوید: لذت کتاب 

خواندن به ورق زدن آن همراه با یک چای دلچسب 
است.وی خاطر نشان می کند: کتابخانه شخصی 
کوچکی دارم و برخی کتاب های مورد عالقه را 
دانلود می کنم. وی با اشاره به اینکه کتاب در حال 
مطالعه این روزهایم »بخواهید تا به شما داده شود« 
اثر جری هیکس  است، می افزاید: کتاب فوق 
العاده ای است و ارزش چند بار خواندن را دارد چرا 

 که در هر بار مطالعه زاویه دید گسترده تری پیدا 
مورد  موضوعات  شود:  می  یادآور  وی  کنم.  می 
عالقه من کتب تاریخی، روانشناسی، دیوان اشعار 
از شاعران معاصر و قدیم است. زندی درباره کم 
رنگ شدن مطالعه با اشاره به اینکه  فضای مجازی 
و کانال ها جایگزینی نامناسب برای مطالعه شدن، 
اعتقاد من درست مثل  به  ادامه می دهد:  است 
چیپس و پفک که حس گرسنگی را از بین می 
برد ولی مواد غذایی مورد نیاز را  به بدن نمی رساند، 
این مطالعه های جسته گریخته بدون مبدا و مقصد  
به نوعی جایگزین مطالعه جهت دار و مثمر  است.

وقت های تنهایی ام را مطالعه می کنم

عبدی استاد دانشگاه و دکتری زبان های باستانی 
هم عنوان می کند: کتابخانه ای غنی از کتاب های 

مختلف دارم. وی ادامه می دهد: عالقه زیادی به 
مطالعه دارم و بیشتر وقت تنهایی ام را به خواندن 
کتاب می گذرانم. وی با بیان اینکه علت کم شدن 
مطالعه بین مردم گوشی های هوشمند است،  خاطر 
نشان می کند: تلگرام، اینستاگرام و دیگر شبکه های 
مجازی به قدری زمان و فرصت ما را محدود کرده 
که کمتر فرصت مطالعه داریم.این استاد دانشگاه 

ادامه می دهد: همیشه توی کیفم یک کتاب دارم در 
ترافیک  یا در روزمره گی های بیرون سعی می کنم 
مطالعه کنم. به گفته وی با این وجود علم و تکنولوژی 
با سرعت نور پیشرفت می کند  به طوری که احساس 

می کنم، هیچ نمی دانم.

نبود درک درست 
از مزایای مطالعه اصولی

روزی بین نیم ساعت تا 45 دقیقه مطالعه دارم و  
به طور متوسط، هر سه ماه یک کتاب می خرم. 
فوالدی روابط عمومی نهاد کتابخانه های استان با 
بیان این مطالب می افزاید: اکنون در حال خواندن 
»کتاب کلیدر نوشته محمود دولت آبادی« هستم. 
وی با اشاره به اینکه  ایجاد سرگرمی های جذاب 
و هیجان انگیز مثل بازی های رایانه ای و بعد هم 

ورود شبکه های اجتماعی با تنوع و رنگ و لعاب 
زیاد که زمان زیادی صرفش می شود از دالیل 
کم بودن فرهنگ مطالعه است و ادامه می دهد:  
حوصله کم برای خواندن و در نهایت نبود درک 
از دالیل دیگر  از مزایای مطالعه اصولی  درست 
کم بودن فرهنگ مطالعه است. صمیمی بانوی 
همشهری و دکتری روانشناسی هم عنوان می کند: 

اکثر کتاب هایی که در کتابخانه منزل دارم مربوط 
به پدرم هست که به من هدیه داده و بقیه هم 
مربوط به بیرجند که همسرم خریداري کرده است.
وی با بیان اینکه امروزه کتابخواني بیشتر محدود به 
کتاب هاي درسي و آموزشي است،  خاطر نشان می 
کند:  متاسفانه آموزگاران ما  کمتر  دانش آموزان را 
ترغیب به تحقیق و تفحص می کنند و مطالعه فقط 

در حد درس باقی می ماند. 

اجدادمان به تحریر زیبا و برداشت های 
نوشتاری ارزش می گذاشتند

وی تاکید می کند: اجداد ما براي علم و دانش 
ارزش قائل بود و آنها براي زیبا نوشتن )مکاتبات( 
و برداشت هاي نوشتاري ارزش مي گذاشتند. وی 
اظهار می کند: امروز همگي در حال سبقت گرفتن 

براي مدرک گرایي  هستند بدون اینکه برای کسب 
علم مطالعه دقیقی باشد. 

وی با بیان اینکه همین االن اگر از یکي بپرسي 
یک   فرد  هر   چه«   یعني  دیده  باران  »گرگ 
جواب می دهد، ادامه می دهد: بایستي عرض 
کنم اصال از پایه باران اشتباه هست و اون گرگ 
باالن دیده  است که نوعی تله فلزي براي به 
دام انداختن گرگ هست چون برخي گرگ ها 
اون  گرفتار  بار  یک  عمرشان  طول  در  حداقل 
باالن شدند لذا تجربه بیشتر و احتیاط بیشتري 

در زندگي روزمره خود خواهد داشت. 

تعداد کتابخانه های استان 71 باب است

مدیر کل کتابخانه های استان می گوید: تعداد 
کتابخانه های استان، 71 باب است که از این تعداد 

60 باب نهادی و 11 باب مشارکتی است.
رضایی با بیان اینکه تعداد اعضای کتابخانه های 
استان 55 هزار و 611 نفر است، می افزاید: تعداد 
 701 و  هزار   870 آنها  در  موجود  های  کتاب 
نسخه است. وی با تأکید بر اهمیت مقوله کتاب 
و کتابخوانی، می گوید: یکی از عوامل و مسائلی که 
دانایی هر قوم و ملتی را مشخص می کند، سرانه 
مطالعه آن است. وی با اشاره به اینکه زیربنای 
کتابخانه های استان را  23 هزار و 96 مترمربع 
است ادامه می دهد: سرانه کتاب 13/1 به ازای هر 
نفر و  سرانه زیربنا 3 مترمربع به ازای هر 100 نفر 
است. وی  تاکید می کند: بیشترین عنوان کتاب به 
امانت گرفته شده در کتابخانه های استان ادبیات، 

کمک درسی و دینی می باشد. 

سرانه کتابخوانی در خراسان جنوبی 
باالتر از سرانه کشوری است

وی با بیان اینکه دلیل کم شدن فرهنگ کتابخوانی 
نبود تبلیغات مناسب برای کتاب است، خاطر نشان 
می کند:  تولید  ناکافی کتاب های خوب و متناسب 
با نیاز و رسانه های رقیب مثل اینترنت و فضای 
دیگر  از  متنوع  اجتماعی  های  شبکه  و  مجازی 
دالیل این مشکل است.رضایی، افزود: افرادی که 
در طول تاریخ، صاحب نام و نشان شدند، افرادی 
بودند که در مسیر تدوین و نشر کتاب، گام برداشتند 
و در این زمینه موفق بودند.وی با اشاره به اینکه 
کتابخانه  اکثر شاخص های  در  خراسان جنوبی 
ای فراتر از میانگین کشوری است، تاکید می کند:  
سرانه اعضا 7.23 به ازای هر 100 نفر، سرانه کتاب 
1.13 به ازای هر نفر و سرانه زیربنا در استان 3 

مترمربع به ازای هر 100 نفر است.

لذت کتاب خواندن به ورق زدن آن همراه با یک چای دلچسب است

پاسخ مسئوالن به پیام شما

نت
نتر

س :ای
عک

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 
شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 09151631855 -  32313472 056- طاهری

حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

فروش ویژه محدوده درب های برقی/درب اتوماتیک نوین 
تکنیک/ کرکره برقی بازویی، شیشه ای، ریلی، باالبر، قفل برقی

05632323179 - 09153634767

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

10سال ضمانت

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی

 از میان نامه های رسیده



تغذیه دادن به یک جوجه پرنده در باغ وحشی در مجارستان   قلیان بالی  جان کشور 

عرق بهار نارنج آرام بخش
 

عرق بهار نارنج یک داروی گیاهی با طبیعت گرم 
است که دارای خواص بی شماری همچون آرام 
بخشی، کاهش دردهای عصبی و تنظیم ضربان 
قلب است.مهمترین خواص دارویی بهار نارنج تاثیر 
آن روی سیستم عصبی است. عرق بهار نارنج 
جزو عرقیجاتی است که باعث آرامش سیستم 
عصبی می شود. نیم ساعت تا 1 ساعت قبل از 

خواب یک لیوان عرق بهار نارنج بنوشید.

 به تصمیم خود پایبند باشید

انسان هایی که دچار شک و تردید هستند زمانی که می خواهند وارد آب شوند، 
ابتدا نوک انگشت خود را وارد آب می کنند. اما افرادی که مصمم باشند نفس 
خود را حبس کرده و یک دفعه در آب شیرجه می زنند. استخدام شدن در شغل 
مورد نظر، راه اندازی یک کسب وکار جدید یا حتی رفع مشکالت شما در روابط 
اجتماعی نمونه هایی از مسائل مهمی هستند که خودتان باید برای رفع آن ها 
اقدام کنید. ترس را کنار بگذارید و رویاهای خود را دنبال کنید. به قول هایی که 
به خودتان داده اید، متعهد بمانید. خواهید دید که با همین یک قدم، تبدیل به 
فرد جدیدی خواهید شد و نگرش تان نسبت به خود، دیگران و دنیای اطراف 

تان تغییر خواهد کرد و خیلی زود، موفقیت را در آغوش خواهید کشید.

موفقیت و انرژی

ارتباط موثر

کلمات را به درستی انتخاب کنید

مغز ما و درکی که از جهان داریم به شدت متأثر از آن چیزی است که 
به خودمان می گوییم. به عنوان مثال زمانی که دائما با خودتان می گوید: 
»در شهر ما هیچ شغل خوبی پیدا نمی شود« فرصت های بسیار زیادی 
را از دست خواهید داد حتی اگر این فرصت ها درست جلوی چشم تان 
قرار گرفته باشند. کلمات دارای قدرت هستند بنابراین از عبارات مثبت 
استفاده کنید تا چشم اندازهای جدیدی به رویتان باز شود. درست است 
که انجام این کار بسیار ساده است اما فراموش نکنید که برای رسیدن 
خودتان  از  ذهنی  نظر  از  هم  و  فیزیکی  نظر  از  هم  باید  موفقیت  به 
مراقبت کنید. این تنها راه رسیدن به اوج کارایی و بهره وری است. طرز 
تفکری که تا به حال داشته اید شما را به این نقطه رسانده است. بنابراین 
اگر می خواهید جایگاه خود را تغییر دهید، باید الگوی فکری خود را 
عوض کنید. به عنوان مثال به جای اینکه به این فکر کنید چرا برای 
انجام کاری شایستگی ندارید، به این فکر کنید که چگونه می توانید 
مهارت های الزم برای انجام کار مورد نظر را کسب کنید. پس بهتر 
است یک تصمیم قاطع در جهت رسیدن به اهداف خود بگیرید و به 
آن ها پایبند باشید. رسیدن به اهداف زمانی میسر می شود که صد درصد 

برای رسیدن به آن ها مصمم باشید.
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یک لحظه مکث کن . . . 

شربت چای ترش
 تقویت سیستم قلبی و عروقی

سیستم  تقویت  موجب  ترش  چای  شربت 
قلبی و عروقی و پیشگیری از تصلب شرائین، 
چربی  و  خون  فشار  قند،  کنترل  و  کاهش 
افراد  در  فشار عصبی  و  قند  خون خصوصا 
می شود؛ شربت چای ترش آرام بخش قلب 
و اعصاب  است و موجب بهبود کیفیت خواب، 
رفع بی خوابی، رفع اضطراب، استرس و سایر 

ناراحتی های روانی می شود. 

حلیم ماش و قمری غذای مفید 
برای رفع یبوست 

حلیم ماش و قمری موجب بهبود عملکرد 
روده ها، هضم بهتر غذا و رفع یبوست می شود 
می توان از آن به عنوان غذایی مقوی و رژیمی 
استفاده کرد. این غذا موجب تقویت سیستم 
قلبی، عروقی و مغزی می شود و خطر ابتال 
به بیماری های مغزی و سکته قلبی را کاهش 
می دهد. همچنین به سالمت دستگاه گوارش 

و جذب مواد مغذی در بدن کمک می کند

 به طور کلي قندها گروهي از مواد انرژي زا هستند که هر گرم آن ها 
4 کیلوکالري انرژي تولید مي کند و مانند چربي ها در صورتي که بیش از 
میزان مورد نیاز مصرف شوند باعث اضافه وزن، چاقي، افزایش فشارخون 
و افزایش چربي خون که همگي از عوامل موثر در بروز بیماري هاي 
قلبي عروقي هستند، مي شوند. به عالوه مصرف زیاد مواد قندي سبب 
ایجاد پوسیدگي دندان به ویژه در کودکان مي شود. باید سعي شود تا 
حد امکان مصرف این گروه در برنامه غذایي کاهش یابد. در بسیاري از 

مطالعات مصرف زیاد قند و شکر با افزایش شیوع بعضي از سرطان ها 
مرتبط شناخته شده است.از سوي دیگر مصرف زیاد قندهاي ساده به 
علت تحریک ترشح انسولین موجب افت قند خون شده که خود منجر 
به تمایل بیشتر به مصرف قندهاي ساده و متعاقب آن افزایش انرژي 

دریافتي و اضافه وزن و چاقي مي شود.
مرکز اطالع رسانی مدیریت  غذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مضرات مصرف قند و شکر

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده 
که ]نیاز به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره اسرا/ آیه 111(

جدول ۴۲۱۱                        

وکالت   - فک   -1 افقي: 
 - غیرواقعي  داستان   -2 
شاد  مخفف   -۳ گشا  مشکل 
راه   - کلمات  نوشتن  طریقه   -
یافتن - خوب نیست 4- دهکده 
- طعنه - ویتامین انعقاد خون ۵- 
استان  در  شهري   - لباس  بقچه 
مازندران - ریز نمرات ۶- ساعت 
عهد بوق!  -  مهم بودن- پیروي 
قاره  در  کشوري   - خانم   -۷
آفریقا - لقب بزرگان قبیله ها  ۸-  
حرف مفعولي - فرشته اي موکل 
بر دین و تدبیر امور - فرود آینده 
- گرداگرد لب و دهان ۹- سرخي 
خودرو  نوعي   - عمق   - افق 
سخت  بسیار   - اختیاري   -1۰
امپراتوران  عنوان   -11 اسم   -
عرصه   - ها  شماره   - آلمان 
 - نمایش  صحنه   -12 بوکس 
 -1۳ فرانسوي  آقاي   - میراب 
زنده  - بسیار ریز - جمع وکیل 
دسترس-  از  دور   -14 کله   -
روشهاي از  یکي   -1۵  ترمینال 

پخت و پز - کشور آفریقایي

دیدني  آثار  از   -1 عمودي: 
استان زنجان که در منطقه تهم 

اي  صخره  سنگهاي  میان  در  و 
رنگي  گیاه   - است  گرفته  قرار 
2- حوض و خزانه حمام - پادشاه 
تک  جانور   - گشاده   -۳ توران 
نام   - زعفران  شهر   - سلولي 
با  بایرن 4-   گواردیوال سرمربي 
فیس آید - یازده! - خودآرایي - 
جهش به جلو  ۵- جدي و برابر 
مرغابي   - -کارمایه  مقررات  با 
۶- راهرو - اسب اصیل - شاداب 
گفتاري  یا  نوشته   - نامراد   -۷
براي حمایت از ادعا یا رد ادعاي 
مدعي ۸- پاسخ منفي - شهري 

اي  منطقه  در  اردبیل  استان  در 
قلم   - پیشکش   - کوهستاني 
فرنگي ۹-  حقیقي - ناشایست، 
نادرست 1۰- رؤیاي دست نیافتني 
همیشگي-  پایدار،  کیمیاگران- 
گران   - بیهوده   -11 سرحددار 
آجر 12-  دو  نیست - گل وسط 
قیمت - پشه - هرگز نه - بیماري 
کردن  پنهان  دارالمجانین1۳-  در 
- نویسنده - ورزش توپ و راکت 
- صداي تمسخر 14- نوعي پارچه 
لباسي -همدم 1۵- شهر پشمک 

- نویسنده روسي مادر

جدول کلمات

حدیث روز

به  راستی  کسی  که  در پی  افزایش  رزق  و روزی  است  تا با آن  خانواده  خود را اداره  کند ، پاداشش  از 
مجاهد در راه  خدا بیشتر است . امام رضا )علیه السالم(

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

روش هایی برای
 غلبه بر عادت های بد

ترک عادت های بد کار غیرممکنی نیست، حتی در مواقعی می توانید 
آن عادت ها را با عادت های خوب جایگزین کنید، اما این کار زمان بر 
یا  تبدیل شدن یک رفتار  برای  است. پژوهش ها نشان داده اند که 
اندیشه به عادت، باید آن را به طور متوسط برای ۶۶ روز ادامه بدهید. 
شاید خیلی دشوار به نظر برسد، اما بهتر است که دست از منفی  بافی 
بردارید و به این فکر کنید آخرین باری که از شر یک عادت بد خالص 

شدید، چه تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد شد! 
به خاطر داشته باشید عادات بد شما می توانند شهرت و شغل تان را 
به خطر بیندازند، صرف وقت و انرژی برای رفع آنها، ارزش دارد.

فراموش نکنید روشی جادویی که مناسب همه باشد، وجود ندارد. 
هر کس به ترکیبی از روش های مختلف نیاز دارد! ما استراتژی های 

ذیل را توصیه می کنیم.
برنامه ریزی آگاهانه

ترک عادت های  به  آگاهانه  برنامه  ای  داشتن  پژوهش ها،  مبنای  بر 
بد کمک می کند. اینکه بگویید »دیگر وقتم را بی خود در اینترنت 
تلف نمی کنم!« کمکی نمی کند. باید یک برنامه  محکم داشته باشید. 
بهترین راه این است که ترک عادت ها را به عنوان اهداف شخصی تان 
تعریف کنید. با این کار می توانید با آسیب رسان ترین عادت ها شروع 

کنید و پیشرفت تان را پیوسته در نظر داشته باشید.
خویشتن داری و خودآگاهی

مطالعات نشان می دهد خودمراقبتِی پیوسته برای ترک عادت ضروری 
است. باید مراقب لغزش هایتان باشید و مدام به خودتان یادآوری کنید 
که چرا می خواهید این عادت ها را ترک کنید. برای ترک موفقیت آمیِز 

عادت باید خویشتن داری و اراده  خود را تقویت کنید تا برای توقف 
عادت هایتان، پایداری و انگیزه الزم را داشته باشید.همچنین برای 
آگاهی همیشگی از افکار و احساسات تان باید خودآگاهی را تقویت 

کنید. 
انتخاب روش درست

برخی با قطع ناگهانی و آنی رفتار، موفق به ترک آن می شوند و برخی 
دیگر با محدود کردن تدریجی بهتر نتیجه می گیرند. بنابراین شما باید 

روشی را که همخوانی بیشتری با شما دارد، پیدا کنید.
مانع تراشی

شان آشر  روانشناس مثبت گرا، در کتابش »نعمت خوشحالی« می گوید 
»ایجاد مانع بر سر عادت ها به ترک آنها کمک می کند.« مثال اگر به 
چک کردن توییتر در ساعت های کاری عادت کرده اید، می توانید با 
قطع اینترنت  و در نتیجه عدم دسترسی به توییت های جدید، دست از 
چک کردن مداوم آنها بردارید، یا می توانید جوری بنشینید که دیگران 

بتوانند شما را ببینند و متوجه شوند که مشغول کار نیستید.
همچنین در صورت امکان باید از آدم ها، مکان ها و موقعیت هایی که 
شما را برای پیگیری عادت های بد تحریک می کنند، اجتناب کنید. 
مثال اگر می خواهید شایعه پراکنی را ترک کنید و می دانید که این رفتار 
را در جمع همکاران و هنگام ناهار بروز می دهید، بهتر است به تنهایی 

پشت میزتان ناهار بخورید یا از محل کارتان خارج شوید.

1234567891۰1112131415
تردقرباولپهچاپ1
روبارطضاراسفا2
بیداقلمتمتبسن3
تاریخسیگنرفود4
هلامررودتسا5
مهملاپنریرش6
وتلودناپفینست7
ناواهچخیموهیت8
سکلیرروکناناا9
رهامدربنلمر1۰
ماموکسارببا11
اساینوگبهلباق12
نیهشترایزبیسا13
دالوفاهبریشیب14
ایزوگام  شفیعیهبورکاخیدروجال15

 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

شعبه دیگری ندارد         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

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

0915   056   2100

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

)تهران ، مشهد ، زاهدان با تخفیف ویژه به همراه بیمه رایگان(

کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری اثاثیه 
منزل داریم /100 درصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی

فروش عسل طبیعی 
)عناب،  زرشک،  مخلوط(

09384928910

برگ سبز خودروی وانت پیکان به 
شماره پالک 724 د 26 ایران 32 به نام 
محمداسالم خزائی فرزند قربان مفقود 
گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

 یک شرکت معتبر پخش مواد 
غذایی به یک نفر حسابدار خانم 
دارای سابقه کار و مسلط به نرم 

افزار محک نیازمند است.
32221311-09365403880

دعوت به همکاری  
به تعدادی مدرس زبان 
خانم و آقا جهت تدریس 

سطوح پیشرفته زبان انگلیسی 
نیازمندیم. 056-32317334

یک شرکت معتبر تبلیغاتی به دو 
نفر کارشناس فروش خانم دارای 
روابط عمومی باال، با حقوق ثابت و 

پورسانت نیازمند است. 
32221311-09365403880

یک شرکت معتبر راهسازی 
جهت تکمیل پرسنل به افراد 

ذیل نیازمند می باشد.
راننده کامیون 

)05632442886(
راننده لودر 

)09155624889(

هشتگ
18:15شروع سانس
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یادمان شهدای استان

»ملت شهيد پرور به جبهه آمده ام نه براى انتقام گرفتن بلكه به منظور زنده نگه داشتن دين مبين اسالم و 
تداوم و پيشبرد اسالم و انقالب اسالمى ايران و حفظ ميهن اسالمي ام و رساندن پيام شهدا به تمامى دنيا.« 
“شهيد عباسعلي آورجه”

*اعضاى شوراى شهرهاى حاجى آباد، آبيز و زهان با 
مراجعه به دفتر امام جمعه زيرکوه از آنچه »بى مهرى 
و بى توجهى مسئوالن استانى به اين شهرستان« 

خواندند، گاليه کردند.
*مديرکل تبليغات اسالمى از ورود زائران پاکستانى حرم 
امام رضا)ع( به استان خبر داد و گفت: سه موکب براى 

پذيرايى از اين زائران راه اندازى شده است.
*معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت از صدور يكهزار و ۴۱۵ فقره پروانه 
کسب صنفى با اشتغال ۳ هزار و ۵۳۷ نفر در استان از 

ابتداى امسال خبر داد.
*رئيس اتاق اصناف گفت: ۲۸ واحد صنفى متخلف در 

بيرجند طى يک ماه گذشته تعطيل شد.
*راديو انقالب به منظور برنامه سازى و توليد محتوا با 
بهره گيرى از ظرفيت هاى جديد توليد پيام و انتشار آن، 

فعاليت خود را روى فرکانس 9۵،۵ مگاهرتز آغاز کرد.
*رئيس اداره امور قرآنى تبليغات اسالمى از برگزارى 

کارگاه هاى سبک زندگى قرآنى در پايان آذر خبر داد.
*مديرعامل شرکت گاز گفت: تاکنون ۵۳ درصد خانوار 
روستايى از نعمت گاز بهره مند شدند و هم اکنون عمليات 
گازرسانى به ۲۸۵ روستاى ديگر در حال انجام است.

*۴۰۰ اثر شعرى به دبيرخانه جشنواره ملى ترانه و شعر 
سپيد رضوى در بيرجند ارسال شد.

*۳۰ تن فرآورده خام دامى غير بهداشتى از آغاز سال در 
خراسان جنوبى از چرخه مصرف خارج شد. 

از  تعادل بخشى ۲9 درصد  احيا و  *با اجراى طرح 
کسرى مخازن آب استان جبران شد.

نهايى  مرحله  در  رقابت  براى  نمايشى  اثر   ۱۰*
دوازدهمين جشنواره تئاتر خراسان جنوبى معرفى شدند.

*معاون امور توانبخشى بهزيستى گفت: از ابتداى امسال 
۲۷ميليون تومان براى کاشت حلزون و تعمير قطعات آن 

تخصيص داده شده  است.
*رييس شبكه دامپزشكى بشرويه از انجام پايش مستمر 
بيمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در شهرستان خبر داد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

حسينى- نماينده مجلس خطاب به خبرنگاران 
عنوان کرد: شما همان طور که اخبار لغو پروازها 
را تيتر مى کنيد، امتيازات مثبتى همچون ۲ برابر 
شدن تعداد پروازها به نسبت قبل تحريم ها را نيز 

مطرح کنيد تا مردم خوشحال شوند.
صبح ديروز نشست خبرى حجت االسالم عبادى 
نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان در مجلس 

شوراى اسالمى برگزار شد.

تصمیم گیرنده نهایی ما نیستیم/ مردم 
با دیدن جنگنده خوشحال خواهند شد

اولين سوال مطرح شده در اين جلسه توسط 
شكارى  پايگاه  انتقال  موضوع  خبرنگاران 
خور به فرودگاه بين المللى بيرجند بود. يكى 
از خبرنگاران با استناد به اين قانون که هيچ 
پادگان و مرکز نظامى نبايد در محدوده شهر 
نظامى  تاسيسات  استقرار  کرد:  عنوان  باشد، 
هوايى در فرودگاه بين المللى مسافرى طبق 
قوانين بين المللى ممنوع است. همچنين اين 
مجاز  غيرعامل  پدافند  قواعد  اساس  بر  کار 
نيست.حجت االسالم عبادى در پاسخ به اين 
موارد، با بيان اين که يک سال پيش قبل از 
فضاسازى هاى رسانه اى درباره انتقال جنگنده 
کارشناسان  دغدغه  بيرجند،  فرودگاه  به  ها 
و مردم را به شوراى عالى امنيت ملى انتقال 
دادم، اضافه کرد: با اين حال تصميم گيرنده 
نهايى شوراى عالى امنيت ملى است ، نه ما 
باره  اين  در  تواند تصميمى  نمى  استان  نه  و 
بگيرد. وى با اشاره به اين که مردم با ديدن 
گذر جنگنده فانتوم از آسمان احساس نگرانى 
نخواهند کرد بلكه خوشحال هم خواهند شد که 
از مرز مراقبت مى شود، ادامه داد:  چون شوراى 
امنيت ملى اين موضوع را در دست دارد ، امنيتى 
است.وى خواستار ارائه مستندات قانونى براى 

پيگيرى هاى بعدى از سوى خبرنگاران شد.

فرودگاه هایی که پروازهایشان بیشتر
 از خراسان جنوبی کنسل شده 

افزايش کنسلى پروازهاى فرودگاه بيرجند حتى 
پس از ديدار نماينده مردم و استاندار با رئيس 
ايران اير و نارضايتى هاى متعدد مبناى سوال 
نماينده  که  بود  عبادى  از  خبرنگاران  بعدى 
باره عنوان کرد: رايزنى  اين  بيرجند در  مردم 
ها با رئيس هواپيمايى کشور، مدير عامل ايران 
براى  پيشنهادى  راه  وزير  و  پيشين  وزير  اير، 
 جلوگيرى از کاهش پروازهاى استان انجام ، 
مشكل  عبادى  گفته  به  نشد.  اى  رسانه  اما 
بيرجند مادر بودن پرواز ايران اير در فرودگاه 
بوده و از آنجا که بسيارى از هواپيماهاى اين 
ايرالين از رده خارج شده و برخى نيز به دليل 
تحريم ها مشكل قطعه دارند، از تعداد پروازها 
کم شده است. وى به ديدار با مديرعامل ايران 
اير اشاره کرد و گفت: در اين ديدار گاليه مردم 

مبنى بر اين که ايران اير بيشترين کنسلى را در 
بيرجند داشته است منتقل کردم ، اما وى به 
کلى مطلب را رد کرد و از فرودگاه هايى که 
پروازهايشان بيشتر از خراسان جنوبى لغو شده 

است سخن گفت.

راه اندازی ایرالین مختص منطقه
 در دستور کار

اين نماينده مجلس خطاب به خبرنگاران عنوان 
کرد: شما نيز همان طور که اخبار لغو پروازها 
مثبتى همچون ۲  امتيازات  تيتر مى کنيد،  را 
برابر شدن تعداد پروازها به نسبت قبل تحريم 
ها را نيز مطرح کنيد تا مردم خوشحال شوند! 
عبادى با تاکيد بر اين که بايد از شرکت هاى 

هواپيمايى ديگر تقاضاى افزايش پرواز داشته 
رايزنى  زمينه  اين  در  کرد:  خاطرنشان  باشيم، 
هايى نيز انجام گرفته است ، همچنين با رئيس 
فرودگاه هاى کشور براى راه اندازى ايرالينى 
مختص استان صحبت شده است، ايشان نيز در 
جواب مكاتبات ما از حل مشكالت پرواز خراسان 

جنوبى در آينده نزديک خبر دادند.

با وجود ردیف بودجه برای انتقال آب،
 از دولت اهتمامی ندیدیم

خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  همچنين  وى 
به  بيان کرد: آب   ، درباره مشكل کمبود آب 
عنوان مهم ترين مشكل استان، بايد در مصارف 
کشاورزى و غير آن بهينه استفاده شود.عبادى 
از پيگيرى هايى که براى بارورى ابرها طى دو 
سال گذشته انجام داده نيز سخن گفت و يادآور 
شد: در موضوع انتقال آب هم ، با اين که من 
به عنوان نماينده تعيين تكليف نمى کنم که از 
کجا قرار است انتقال داده شود، اما بايد توجه 
نياز  ما  و کشاورزى  مردم، صنعت  داشت که 
به آب دارند. عبادى با بيان اين که انتقال آب 
هزينه بااليى دارد و بخش خصوصى حتما بايد 
در اين زمينه وارد شود، خاطرنشان کرد: بارها 
در اين باره به دولت اعالم و سوال کرديم ، 
حتى در سفر اخير رئيس جمهور به استان، تذکر 

داديم که اگر از خراسان جنوبى خارج شديد و 
مصوبه اى براى آب نداشتيد سفر شما فايده اى 
نداشته است، اما با وجود اين که در بودجه چند 
سال گذشته براى انتقال آب رديف داشته ايم، از 

دولت اهتمامى نديده ايم!
وى از پيگيرى هايى که براى آب هاى ژرف از 
طريق معاونت علمى و فناورى رئيس جمهور و 
وزارت نيرو داشته است خبر داد و بدون اشاره 
به آمار و ارقام  مشخص اين  مطالعات را خوب 

توصيف  و نتايج  آن را مثبت ارزيابى کرد. 

اجرای 50 پروژه استانی در حوزه 
آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی

نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان با اشاره به 

اهميت روان آب ها و تبيين طرح هاى آبخوان 
دارى و آبخيزدارى، ادامه داد: مدير کل منابع 
طبيعى طرحى براى اين کار ارائه کرد که آن 
را از طريق آقاى الريجانى رئيس مجلس به 
دست رئيس جمهور رسانديم. به گفته عبادى 
نتيجه اين پيگيرى ها، تخصيص ۲۰۰ ميليون 
دالر از صندوق توسعه ملى براى آبخيزدارى بود  
از آنجايى که عمده روستاهاى خراسان جنوبى 
با کم آبى مواجه بودند ، اعتبارات خوبى جذب 
و ۵۰ پروژه استانى به واسطه اين اعتبار براى 
 ۲۰۰ گفت:  وى  شود.  مى  انجام  آبخيزدارى 
ميليون دالر ديگر ويژه آبرسانى به روستاها از 

صندوق توسعه ملى تخصيص پيدا کرد.

 دو بار وزیر راه  را استیضاح کردم
عبادى از آخرين اقدامات انجام شده براى راه 
آهن استان سخن گفت و يادآور شد: کلنگ راه 
آهن از گناباد زده شده و پيگير کلنگ زنى آن از 

سمت خراسان جنوبى هستيم . 
عبادى همچنين به راه آهن بيرجند - زاهدان به 
عنوان اولويت بعدى اشاره کرد و ادامه داد: وزارت 
راه در اين پروژه به دنبال فاينانس است که با 
وضع فعلى کشور به آن نمى توان اميدوار بود.وى 
با اشاره به اين که طرح استيضاح وزير راه را ۲ بار 
 مطرح کردم، اضافه کرد: بار اول براى راه آهن

استان بود و بار دوم براى پروازها که منجر به 
افزايش تعداد آن شد.

بخش باقی مانده جاده قاین- بیرجند در 
کوتاه مدت انجام خواهد شد

عبادى درباره دوبانده شدن جاده قاين- بيرجند 
باالى  ارقام  و  احداث  روند  که طوالنى شدن 
و  ساز  خبر  اخير  هاى  سال  در  آن  تصادفات 
مورد اعتراض عمومى قرار گرفته است، گفت: 
پس از بررسى ها ، در نهايت ۱۲۰ ميليارد تومان 
تسهيالت براى سرمايه گذاران  تعيين شد که با 
جذب سرمايه گذار بخش باقى مانده در کوتاه 
مدت انجام خواهد شد.وى با اشاره به برنامه هاى 
بلند مدت براى اين جاده عنوان کرد: امسال براى 
اولين بار در بودجه کشورى تبديل آزاد راه اين 

مسير دوبانده ديده شده است.

نمایندگان  دخالتی
 در انتخاب استاندار ندارند

وى در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنى بر انتظار 
مردم بر ايفاى نقش نمايندگان در انتخاب استاندار 
عنوان کرد: استاندار را هيچ گاه نمايندگان مجلس 
انتخاب نمى کنند و اين وظيفه دولت است و دولت 
در قبال عملكرد استاندار پاسخگوست، اگر هم 
بخواهند تعامل داشته باشند، فقط از نمايندگان 
براى گزينه هاى نهايى نظرخواهى مى کنند. وى 
به زمان انتخاب مروج الشريعه به عنوان استاندار 
اشاره کرد و گفت: هنگامى که چندين گزينه از 
جمله آقاى مروج الشريعه را به ما معرفى کردند، 
فرد قوى تر در برنامه ريزى و اقتصادى را انتخاب 
کرديم.عبادى با تاکيد بر اين که خواسته هاى ما 
سياسى نيست، بلكه توسعه اى و برنامه ريزى 
است، اظهار کرد: دولت تاکيد بر غير بومى بودن 
استانداران دارد و در هيچ کجاى کشور استاندار 

بومى نمى توانيد پيدا کنيد. 
وى تصريح کرد: براى انتخاب استاندار خراسان 
جنوبى گزينه اى قطعى مطرح نشده و همه 
مشورتى بوده اند.نماينده مردم بيرجند، خوسف 
بايد  استاندار جديد  اين که  بيان  با  و درميان 
توانمند و امين باشد، خاطرنشان کرد: نبايد اهل 
بازى هاى سياسى باشد، اکنون فرصتى هم 

براى اين موارد نيست.

بیمه قالیبافان اجباری شد
 اما باز  دولت  اقدامی نکرد

عبادى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به 
اين که عضو فراکسيون صنايع دستى و فرش 
مجلس است، اضافه کرد: صنايع دستى به عنوان  
درآمد مكمل کشاورزان اهميت بسيارى دارد. در 
همين راستا طرحى را براى حمايت از فرش و 
صنايع دستى پيشنهاد داديم که با تصويب آن  
در اوايل سال ، دولت موظف به حمايت و بيمه 
صنعتگران شد. بيمه قاليبافان نيز اجبارى شد اما   

دولت عليرغم تصويب قانون ، اقدامى نكرد. 

مسئوالن استان مقصر در
 تعطیلی دفتر وزارت امور خارجه

در  درميان  و  خوسف  بيرجند،  مردم  نماينده 
همچون  را  خارجه  امور  وزارت  دفتر  ادامه 
گنجى براى جذب گردشگر و سرمايه گذار و 
معرفى استان دانست و با گاليه از مسئوالن 
متاسفانه  تذکر  بارها  عليرغم  گفت:  استان 
دفتر  دوباره  کردن  فعال  درباره  مسئوالن 

وزارت امور خارجه بى توجه هستند.

مساعدت بی سابقه بنیاد مستضعفان!
وى در پاسخ به انتقادات متعدد مردم به عملكرد 
درآمدهاى  نشدن  هزينه  و  بنيادمستضعفان 
حاصل از فروش امالک در شهر بيرجند به نفع 
توانم به جرئت  مردم استان، عنوان کرد: مى 
بگويم ، در هيچ زمانى بنياد مستضعفان به اندازه 
اين چند سال )دوران رياست سعيدى کيا( نسبت 

به بيرجند و منطقه مساعدت نداشته است.
عبادى به برخى اقدامات بنياد مستضعفان در 
استان اشاره کرد و گفت: مطالبات ما اما بيشتر 
از اين ها است. وى با اشاره به تسهيالت ارزان 
قيمتى که براى فعاالن اقتصادى از طرف بنياد 
ديده شده است، بيان کرد: اين وام ها براى افراد 
داراى طرح با سود ۱۸ درصد داده مى شود اما ۵ 
درصد آن را بنياد و ۵ درصد ديگر را استاندارى 
پرداخت مى کند. به گفته وى اين تسهيالت، وام 
هاى کميته امداد و تسهيالت مختص اشتغال 
روستايى و شهرهاى کم جمعيت فرصت مناسبى 
فرآورى  و  تبديلى  صنايع  اندازى  راه  براى  را 

محصوالت راهبردى استان فراهم آورده است.
 

وکیل الدوله یا وکیل المله؟!/ شفاف 
سازی آرای نمایندگان به لحاظ 

کارشناسی درست نیست
در  درميان  و  خوسف  بيرجند،  مردم  نماينده 
پاسخ به سوال خبرنگاران دربار شفافيت آراى 
نمايندگان نيز عنوان کرد: همه چيز بايد شفاف 
باشد اما اگر راى نمايندگان شفاف باشد، همه 
مشكالت حل مى شود؟! مهم شفاف سازى 
ثروت و درآمد آقايان است! عبادى با بيان اين 
که اگر هيچ موردى شفاف نباشد و فقط راى 
نماينده شفاف شود، به لحاظ کارشناسى درست 
نيست ، اضافه کرد: ابتدا بايد در حوزه اختيارات 
نماينده اى  تا  ايجاد کرد  نمايندگان شفافيت 
به دليل پيگيرى کار اجرايى که وظيفه دولت 

است، دستش زير سنگ دولت نماند!
وى ادامه داد: اگر مردم از نماينده اى آب و برق 
بخواهند اما بدانند نماينده در طرح استيضاح وزير 
نيرو به او راى نداده است، آيا به نفع ملت مى باشد؟ 
اين گونه نماينده تبديل به وکيل الدوله به جاى 

وکيل المله شده است!

شبكه مرکز جامع بيماران خاص خراسان جنوبى 
روز  کشور  سراسر  جامع  مرکز  با ۸۲  همزمان 
گذشته به صورت ويدئو کنفرانس با حضور وزير 
 بهداشت، درمان و آموزش پزشكى افتتاح شد. 
به گزارش ايرنا، بنا بر اهميت برنامه هاى درمانى 
و مراقبت بيماران خاص و صعب العالج شبكه 
مراکز جامع بيماران خاص به همت مرکز مديريت 
پيوند و درمان بيمارى هاى معاونت درمان وزارت 
بهداشت به صورت ويدئو کنفرانس راه اندازى شد.
خدمات  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  سرپرست 
بهداشتى درمانى بيرجند در اين آيين گفت: مرکز 
جامع بيماران خاص استان در زمينى به مساحت 

9۰۰ متر مربع با زيربناى سه هزار متر مربع در 6 
طبقه احداث شده است. دهقانى فيروزآبادى افزود: 
مرکز جامع بيماران خاص استان شامل بخش 
دياليز با ۲۰ تخت مصوب، بخش تاالسمى با 
۱۰ تخت مصوب، بخش هموفيلى با ۱۰ تخت 
با ۲۰ تخت مصوب،  نابارورى  مصوب، بخش 
آزمايشگاه، بانک خون، فيزيوتراپى، سونوگرافى، 
دندانپزشكى، اتاق عمل و سالن کنفرانس است. 
 ،PKU ،اوتيسم ، MS وى با بيان اينكه بيماران
تخت  بدون  ساکاريدوز  مونوپلى   ،EB ،سلياک
بسترى از خدمات اين مرکز استفاده مى کنند. وى 
يادآور شد: در مجموع ۲ هزار و 6۰۰ بيمار خاص 

و صعب العالج تحت حمايت اين مرکز هستند.
خدمات  و  پزشكى  علوم  دانشگاه  سرپرست 
مجموع  در  افزود:  بيرجند  درمانى  بهداشتى 
۲۸۵ بيمار دياليز، ۱6۰ بيمار هموفيلى، ۷۷ بيمار 
تاالسمى، ۲۰۸ بيمار ام اس ، ۱۸۳ بيمار پيوندى، 
۱۷ بيمار EB، 6۵ سلياک،۸۴ بيمار اوتيسم، ۳6 
پلى مونوساکاريدوز و  بيمار  بيمار PKU، چهار 

يكهزار و ۴6۰ بيمار نابارور است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در اين 
آيين گفت: آنچه قانون براى آن اعتبار پيش بينى 
کرده بيمارى هايى است که دولت و مجلس 
هزينه هاى بيماران را پرداخت مى کند. وى بيان 

کرد: بيماران خاص زيادى در کشور وجود دارند 
که متقاضى دريافت خدمات هستند در حالى 
که وزارت بهداشت در اين زمينه تصميم گيرنده 
نيست.قاضى زاده هاشمى اظهار اميدوارى کرد: 
موسسه هاى بيمه به آن درجه از توانمندى، برنامه 
ريزى و اولويت بندى برسند تا بتوانند نيازهاى اين 

بيماران را در همه گروه ها فراهم کنند. قاضى زاده 
هاشمى گفت: وزارت بهداشت نيز تالش کرده 
براى هر کدام از اين بيمارى ها انجمن هايى 
تشكيل دهد. اميد است اکنون که در حال تدوين 
بودجه سال آينده هستيم دولت و مجلس يكبار 

براى هميشه اين مشكل را رفع کنند.

ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس 
و شهرک  حاشيه شهرها  در  اى  عده  گفت: 
هاى اقمارى با استفاده از خالء هاى قانونى 
با  هايى  ساختمان  شبانه  يا  تعطيل  روزهاى 
گزارش  به  کنند.  مى  احداث  پايين  کيفيت 
اعضاى  ديدار  در  دوشنبه  روز  عباسى  ايرنا، 
جديد هيات مديره نظام مهندسى ساختمان با 
نماينده ولى فقيه در استان اظهار کرد: اغلب 

اين ساخت و سازها از روى ناآگاهى است.
وى ادامه داد: تاخير اجراى قانون نظام مهندسى 
و وجود اين واحدهاى مسكونى موجب مى شود 
که با يک زلزله 6.۵ ريشترى مثل بم يا زلزله 
زيرکوه عده زيادى جان خود را از دست بدهند. 
وى با اشاره به بازديد از برخى واحدهاى غير 
مقاوم حاشيه شهرها عنوان کرد: در بسيارى از 

اين منازل ديده شده که هزينه هاى هنگفتى 
صرف تزئينات مثل گچبرى يا کابينت شده اما 

اصول اوليه استحكام بنا را رعايت نكرده اند. 
ساختمان  تخريب  اينكه  بر  تاکيد  با  وى 

داد:  ادامه  دارد  اجتماعى  تبعات  مذکور  هاى 
مالكان اين منازل اغلب معتقد هستند که اگر 
مرگ بخواهد به سراغشان بيايد در منزل با 

استحكام هم آنها را فرامى گيرد. 

معماری اسالمی در ساخت و سازها 
مغفول مانده است

نماينده ولى فقيه هم دراين ديدار  گفت: معمارى 
سازهاى  و  ساخت  در  اسالمى  ايرانى-  هاى 

کنونى مغفول مانده است. آيت ا... عبادى افزود: 
متاسفانه طرح هايى از خارج تقليد شده و در اوج 

ساخت و سازها ورود کرده است.
وى نظارت هاى مهندسى را بسيار حائز اهميت 
دانست و اظهار کرد: اگر ساخت و سازها بر 
اساس نظارت ها و اصول و مقررات انجام شود 

بايد چندين سال عمر کند.
 نماينده ولى فقيه در استان بيان کرد: با توجه 
به تكنولوژى هاى عصر کنونى، نبايد ساخت و 

سازهاى غير قانونى انجام شود.
عبادى خواستار آگاه سازى جامعه نسبت به 
و  شد  قانونى  غير  ساز  و  ساخت  هاى  خطر 
افزود: اگر دولتمردان و قانون گذاران قانونى را 
براى منافع مردم لحاظ مى کنند، بايد مردم را 

نسبت به آن آگاه سازى و توجيه کنند.

خالءهای قانونی موجب ساخت و سازهای ناایمن می شود

شبکه مرکز جامع بیماران خاص راه اندازی شد

پرواز سرمایه گذاری  
استان زمین گیر شد

پرواز سرمايه گذارى خراسان جنوبى که در يكى از 
اولين دوشنبه هاى بعد از انتصاب استاندار راه اندازى 
گرديده بود ، زمين گير شد . به گزارش آوا ، اين برنامه 
فرودگاه بيرجند که در اولين روزهاى حضور مروج 
الشريعه آغاز به کار و در اولين حرکت خود جمعى 
از فعاالن اقتصادى خراسان رضوى را براى شرکت 
در همايش سرمايه گذارى، توليد و اشتغال به خراسان 
 جنوبى آورد، پرواز سرمايه گذارى استان نام گرفت .

حال اين پرواز نه فقط زمين گير شده است، بلكه 
عوايد ديده نشده آن پس از انجام هزينه هاى سنگين 
برگزارى و تشريفات، هنوز در هاله اى از ابهام است. 
شنيده ها حاکى از آن است اين همايش که هزينه 
هاى سنگينى هم داشته پس از گذشت تقريبا سالى از 
برگزارى آن، تقريبا هيچ نتيجه ملموسى براى استان 
به ارمغان نياورده است. گويا اين پرواز که به دليل 
رويكرد استاندار ، بدون مشورت حوزه هاى مرتبط و 
معاونت  اقتصادى وقت استاندارى انجام شده اکنون 
هزينه هاى گزافى را بر دوش جامعه هدفى گذاشته 
که  با هزاران اميد به اشتغال و سرمايه گذارى حاصل 

از اين همايش ، دل بسته بوده اند. 
در همين زمينه يک کارشناس مسائل اقتصادى به آوا 
گفت: در زمان انجام پرواز و برگزارى همايش سرمايه 
 گذارى بسيارى از بزرگان استان نسبت به نوع برگزارى ،
هزينه ها و رويكرد اين همايش اظهار نگرانى کردند اما 
گوش شنوايى براى اين موضوع نبود و حتى با تاکيد 
به نگاه اقتصادى استاندار در اين خصوص ، مخالفان 
را به سنگ اندازى براى توسعه استان متهم نمودند.

 اينک پس از يک سال از اين همايش انتظار مردم 
خراسان جنوبى از برگزار کنندگان اين همايش پر 
 هزينه و ميليونى گزارشى از دستاوردهاى آن است .
وى افزود: در زمان برگزارى همايش آنچه بيش 
از همه باعث نگرانى بود، سرکوب توانمندى هاى 
اقتصادى   فعاالن  توان  بر  ويژه  تكيه  و  داخلى 
خراسان رضوى بود و اين موضوع تا حدى پيش 
هاى  شرکت  از  تعدادى  شده  شنيده  که  رفت 
داخل استان که حتى براى حضور در همايش از 
آنها دعوت هم نشده بود به دليل ترجيح سرمايه 
گذاران خارج استان برخود دلگير و سرخورده شده 
و فضاى کار در خراسان جنوبى را رها کردند. يک 
فعال گردشگرى نيز در اين باره به آوا گفت: نمودار 
تغييرات در مقامات عالى استان در دوره يک ساله 
گذشته بيشتر به سمت واردات مديران از خراسان 
راه  ايجاد مى شود که  اين شائبه  و  بوده  رضوى 
استاندارى  با حمايت  مشهد  از  پرواز  اندازى يک 
و دقيقا قطع آن در زمان تغييرات در تيم مديريتى 
استان و عدم پيگيرى موثر اين موضوع نيز ، مى 
تواند اين پروازها را جزو امتيازات و مزاياى شغلى 
در نظر گرفته براى افراد خاص در استان  وانمود 
نمايد. وى افزود: شنيده هاى ما حاکى از آن است 
پروازى  که  استان  مديران  از  برخى  متاسفانه  که 
هستند نيز بدون دغدغه براى تعطيلى پروازهاى 
دوشنبه فقط خواستار ابقاى پروازهاى اول و آخر 
خللى  ايشان  پروازى  برنامه  در  تا  اند  بوده  هفته 
داشته  صحت  قضيه  اين  چنانچه  و  نشود   ايجاد 
مى تواند بدعت جديدى در مديريت استان باشد. 

 به گفته وى تعطيلى برخى پروازها به طور کامل 
قابل پيش بينى بود، چرا که ساعت پروازها را طورى 
تنظيم کرده بودند که برگشت مديران پروازى استان 
را تسهيل کند و همين موضوع باعث مى شد پس 
از مدتى به دليل کمبود مسافر در آن ساعت خاص  
آن برنامه نيز لغو گردد! )خوانندگان ارجمند مى توانند 
نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب کاربرى 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

ورزشی

خراسان جنوبی قطب مقاومت در برابر خشکسالی است
رشد 19 درصد ی جابجایي كاال در استان

“ امامی امین“   گزینه جدید
 استانداری خراسان جنوبی

امامى امين به  عنوان جدى ترين گزينه  استاندارى خراسان  
جنوبى به هيئت دولت معرفى شده است. به گزارش 
تسنيم، شنيده ها حاکى است محمد امامى امين معاون 
توسعه مديريت و منابع انسانى استاندارى تهران به عنوان 
استاندار خراسان جنوبى معرفى شده که اين موضوع در 
هيئت دولت بررسى و امروز اعالم مى شود. محمد امامى 
امين برادر شهيدان سرافراز احمد و محمود امامى امين 
اصالتاً اهل پيشواست. وى سابقاً به عنوان مديرکل 
ادارى و مالى شوراى عالى امنيت ملى، مدير مالى ديوان 
محاسبات و معاون توسعه منابع و پشتيبانى سازمان 
شهردارى ها و دهيارى هاى کشور اشتغال داشته است.

هوا سردتر می شود

صداوسيما-دماى هوا در استان در ۲۴ ساعت آينده 
همچنان کاهش مى يابد. کارشناس هواشناسى از عبور 
سامانه بارشى خبر داد و گفت: ادامه بارش ها در ساعات 
آينده به شكل پراکنده همراه با وزش تند باد پيش بينى 
مى شود. زارعى با بيان اينكه احتمال وقوع يخبندان 
براى قاين و سربيشه امشب پيش بينى مى شود، افزود: 

دماى اين دو شهرستان امشب به زير صفر مى رسد.

 مسئوالن برای حضور پررنگ جوانان
 در نمازهای جماعت تالش كنند

دادرس مقدم-رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه 
نخستين همايش ملى “نماز، هويت و جوانان” آذر  
در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود، گفت: بايد داليل 
نمازهاى  در  دانشجويان  و  جوانان  کمرنگ  حضور 
در  گذشته  روز  خامسان  شود.  ريشه يابى  جماعت 
ديدار اعضاى کميته داوران همايش ملى نماز دانشگاه 
اظهار کرد: صف هاى  فقيه  ولى  نماينده  با  بيرجند 
کم نماز جماعت دانشگاه زيبنده نيست و اميد است 
برگزارى همايش ملى “نماز، هويت و جوانان” منشأ 
شود.  برگزار  بيشترى  باشكوه  نماز  تا  باشد  خيرى 
خامسان بيان کرد: محور اين همايش در موضوعات 
روانشناسى، اخالقى، اجتماعى و عرفان اسالمى است.

كمبود 5۴ كالس درس در 
شهرک های اقماری بیرجند

غالمى-مديرکل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
استان گفت: هم اکنون ۵۴ کالس درس در شهرک 
هاى اقمارى بيرجند مورد نياز مى باشد. بيكى افزود: 
در بيرجند هفت منطقه اقمارى داريم که با توجه به 
خشكسالى هاى مستمر شاهد خيل عظيم مهاجرت 
روستايى به اين مناطق هستيم.وى با اشاره به اينكه 
در اين مناطق حاشيه اى در سال تحصيلى 96-9۷ 
حدود ۵ هزار و ۳۵6 دانش آموز در سه  ابتدايى، متوسطه 
اول  و دوم در ۲۸ مدرسه با ۲۰۸ کالس درس مشغول 
به تحصيل هستند، اظهار کرد: براساس سرانه فضاى 
دانش آموزى استاندارد ساخت فضاى آموزشى بيشتر 
مورد نياز خواهد بود.وى با بيان اينكه از جمله شهرک 
هاى اقمارى که نياز به توجه بيشترى دارد حاجى آباد 
بيرجند است، تاکيد کرد: در اين روستاى همجوار با مرکز 
استان نياز به ساخت ۳۳ کالس درس در دوره هاى 

گوناگون تحصيلى محسوس مى باشد.

طرح تغذیه مصنوعی بندان
 22 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ايرنا- مديرعامل شرکت آب منطقه اى گفت: پيشرفت 
فيزيكى طرح تغذيه مصنوعى »بندان« در شهرستان 
نهبندان به ۲۲ درصد رسيده است. امامى افزود: تاکنون 
براى اجراى اين طرح يک ميليارد و 9۷۰ ميليون تومان  
هزينه شده و امسال ۲ ميليارد و ۸۸۰ ميليون تومان براى 
تكميل آن اختصاص يافته است.وى گفت: در مجموع 
براى اجراى اين طرح شاخص ۱6 ميليارد و ۸۸۴ ميليون 

تومان اعتبار ديگر الزم است.

قهرمانی تیم “سه گانه خراسان جنوبی”
 در مسابقات كشوری

کارى - روز گذشته تيم سه گانه استان با اقتدار به مقام 
قهرماني کشور در سال 9۷ دست يافت. سعيد عليزاده 
عضو تيم ملي سه گانه در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: 
مسابقات قهرمانى ورزش سه گانه در منطقه آزاد اروندرود 
خوزستان با حضور ۳۰ استان کشور و ۱6 ورزشكار برگزار 
شد. وى با بيان اينكه مسعود و سعيد عليزاده به همراه 
عرفان عباسي توانستند مقام اول تيمي در مسابقات 
قهرماني کشور را به دست آورند، افزود: با وجود زمين 
خوردن  با  دوچرخه و مصدوميت باز هم ادامه دادم و موفق 
شدم مدال برنز قهرماني کشور رده اميد را به دست آورم. 
وى يادآور شد: در اين مسابقات با سر مربيگرى محمد 

على عليزاده و مربيگرى مسلم مهرپويا  حاضر شديم.

به جای لغو پروازها، افزایش آن را تیتر کنید
توصیه نماینده مجلس به خبرنگاران:

دى
رآبا

:امي
س 

عك

نت
نتر

 : اي
س

عك

يرنا
س :ا

عك

اده
ليز

 : ع
س

عك

يرنا
س :ا

عك



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

11:17
16 : 51
22 : 35
4 :38
6 : 01

 امام علی علیه  السالم فرمودند :
تَعرَّضوا للتِّجاراِت، فإّن لَُكم فیها ِغنًی عّما في أیْدي النّاِس، وإّن ا... عّز وجّل یُِحبُّ الُمحتَِرَف األمیَن
به کارهای تجاری بپردازید که  آن شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عز و جل پیشه ور 

درستكار را دوست دارد.
)وسائل الشیعة : 12/4/6(

جواد رضایی - روز گذشته مهدی زاده، مدیر امور پردیس 
پیرامون  نشستی  در  استان  فرهنگیان  دانشگاه  های 
نکوداشت یکصدمین سال تاسیس مراکز تربیت معلم 
بیان کرد: تعلیم و تربیت یکی از مهم ترین امور در اجتماع 
محسوب می شود و برای اینکه اثربخش واقع شود نیاز 
 به تربیت معلمان آگاه و ماهر در امر آموزش می باشد.
وی با بیان اینکه استان دارای سابقه طوالنی در حوزه 
تربیت معلم است، به تاسیس مدرسه شوکتیه اشاره 
کرد و افزود: قبل از تشکیل مراکز تربیت معلم وجود 
مدرسه هایی مانند شوکتیه و دارالفنون نقش موثری 
در تربیت معلمان داشته است. مهدی زاده اظهار کرد: 
پرورش،  و  آموزش  بنیادی  سند  اساس  بر  سال 91 
دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت نیروی انسانی مورد 
نیاز آموزش پرورش کشور تشکیل شد، همچنین در 
سرفصل های تحصیلی بازنگری شده و بر اساس نیاز 

روز تنظیم گردید.
تجلیل از مقام معلم نیاز به همکاری

تمام دستگاه های استانی دارد
نکوداشت  مراسم  برگزاری  مورد  در  زاده  مهدی 
صدمین سالگرد تاسیس مراکز تربیت معلم بیان کرد: 
نکوداشت در دو سطح ملی )اسفند97( و استانی )4 
دی( سال جاری در استان برگزار خواهد شد. وی با 
از مقام معلم صورت  اگر بخواهد تجلیل  اینکه  بیان 
بگیرد، نیاز به همکاری تمام دستگاه های استانی در 
همکاری  حوزه  این  در  افزود:  باشد،  می  زمینه  این 
سازمان  بیرجند،  فرمانداری  طرف  از  خوبی  های 
کل  اداره  عمومی،  های  کتابخانه  فرهنگی،  میراث 

گرفته  صورت  شهرداری  و  اوقاف  ارشاد،  و  فرهنگ 
 که شایسته تقدیر می باشد. مدیر امور پردیس های
آوری  جمع  کرد:  تصریح  استان  فرهنگیان  دانشگاه 
مستندات و تجارب در حوزه آموزش یکی از فعالیت 
نکوداشت  برگزاری  راستای  در  گرفته  صورت  های 
التحصیالن دانشگاه فرهنگیان  فارغ  از  باشد که  می 
و معلمان و تمام افرادی که در این زمینه تصاویر و 
یا سند آموزشی دارند درخواست همکاری می شود، 
همچنین تقدیر و تشکر از معلمان و مدیران برگزیده 
و پیشکسوتان از دیگر محورهای نکوداشت خواهد بود.

و  فیزیکی  فضای  دارای  فرهنگیان  دانشگاه 
امکانات در خور استان نیست 

مهدی زاده با اشاره به اینکه یکی از مولفه های توسعه 
آموزشی  فضای  و  امکانات  معلم  تربیت  پیشرفت  و 
می باشد، عنوان کرد: سال های گذشته این استان، 
مرکز صادر کننده معلم به استان های دیگر بود، در 
حال حاضر در حوزه محتوای آموزشی مشکلی وجود 
ندارد، ولی متاسفانه دانشگاه فرهنگیان دارای فضای 
فیزیکی و امکانات درخور استان نمی باشد. ساختمان 
ها و زیرساخت های موجود فرسوده و تضعیف شده 
و در آینده مشکالت زیادی را ایجاد خواهد کرد. وی 
ادامه داد: این موضوع نیازمند تغییر نگرش و نگاه ویژه 
به دانشگاه فرهنگیان است. مدیر امور پردیس های 
دانشگاه فرهنگیان استان گفت: برای ساخت فضای 
مناسب آموزشی زمین 20 هکتاری در محدوده بلوار 
پیامبر اعظم )ص( در نظر گرفته شده که 3 هکتار 
با  آن واگذار شده است. همچنین جلسات متعددی 

استاندار، فرماندار بیرجند و نمایندگان برگزار شده که 
در آن خواسته شد این پروژه در ردیف بودجه ملی 
قرار گیرد. مهدی زاده بیان کرد: آموزش موضوع ملی 
است و همه نهادها باید برای پیشرفت آن کمک کنند 
تا بتوان فعالیت های بهتری را ارائه داد. وی همچنین 
با اشاره به اینکه پذیرفته شدگان در دانشگاه فرهنگیان 
دارای رتبه های برتر کنکور هستند و حتی رتبه های 
تک رقمی در بین پذیرفته شدگان به چشم می خورد، 
انسانی  نیروی  آموزش، کمبود  عنوان کرد: در حوزه 
شدیدی وجود دارد و اگر نیروی جدید جایگزین نشود 
نیروی انسانی موجود دچار فرسودگی شده و نمی تواند 

بهره وری باالیی داشته باشد.
فرهنگیان  دانشگاه  در  شاگرد  به  معلم  نسبت 

استان 1 به 50 است
مدیر امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان اظهار 
کرد: دانشگاه فرهنگیان با کمبود منابع و فرسودگی 
زیرساخت های مواجه است، همچنین هیئت علمی 
دانشگاه باید تقویت شود. وی ادامه داد: در استان 20 
عضو هیئت علمی وجود دارد که بیش از 60 درصد آن 
را اساتید مدعو تشکیل می دهند که دارای سابقه در 
آموزش و پرورش بوده و همچنین مورد تایید کمیته 
تعیین صالحیت می باشند. مهدی زاده عنوان کرد: 
نسبت جهانی معلم به شاگرد 1 به 25 بوده که این 
مقدار در دانشگاه فرهنگیان استان 1 به 50 است، البته 
در کنار این موضوع تناسب هیئت علمی با رشته های 
دانشگاه نیز حائز اهمیت می باشد. مهدی زاده از تحصیل 
یکهزار دانشجو و 196 مهارت آموز در دانشگاه فرهنگیان 

افزود: دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه  استان خبر داد و 
ماموریت گرا می باشد و طبق نیاز آموزش و پرورش 
معلم تربیت می کند. مدیر امور پردیس های دانشگاه 
فرهنگیان استان ادامه داد: در دانشگاه فرهنگیان استان 
رشته های آموزش علوم تربیتی، آموزش ابتدایی، علوم 
اجتماعی، تاریخ، جغرافیا، آموزش راهنمایی و مشاوره و 
تربیت بدنی تدریس می شود. مهدی زاده از نبود سالن 
اجتماعات، سالن ورزشی در دانشگاه گالیه کرد و گفت: 
دانشگاه فرهنگیان از امکاناتی مانند سالن اجتماعات و 
 سالن ورزشی که از بدیهیات مراکز آموزشی می باشد 
بی بهره است که نیازمند عزم ملی و استانی می باشد. 
دانشگاه  خیرین  مجمع  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی 
 فرهنگیان برای اولین بار در استان تیر 97 تشکیل شد

که تاکنون نتیجه ای درپی نداشته است. مدیر امور 
به  تاکید  با  استان  فرهنگیان  دانشگاه  های  پردیس 
نقش خیران در دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: در حوزه 
دانشگاه فرهنگیان نیازمند تغییر نگرش هستیم و برای 
ساخت ساختمان جدید دانشگاه از تمام خیرانی که می 
توانند کمک کنند دعوت به همکاری می شود، چرا 
که پیشرفت و توسعه در آموزش معلمان باعث ارتقای 
سطح آموزش در مدارس خواهد شد. مهدی زاده بیان 
کرد: سرانه ای که برای هر دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 
اختصاص داده شده به اندازه دانشجوی شبانه روزی 
نیست و این موضوع نیز نیازمند توجه ویژه می باشد.

تفکرات  پستوی  از  باید  فرهنگیان  دانشگاه 
استانی بیرون بیاید

امام سجاد )ع( خواهران  پردیس  باقرزاده، سرپرست 
نکوداشت  مراسم  اجرایی  دبیر  و  فرهنگیان  دانشگاه 
صدمین سالگرد تاسیس تربیت معلم بیان کرد: دانشگاه 
فرهنگیان باید از پستوی تفکرات استانی بیرون بیاید 
این صورت کارهای موثری صورت  و دیده شود، در 
تربیت  نیازمند  امروز  افزود:  باقرزاده  گرفت.  خواهد 
معلمانی خالق، دارای مهارت های اخالقی، هوشی و 
اجتماعی هستیم و موضوع دانشگاه فرهنگیان از مرحله 
اهمیت خارج و به مرحله فوریت رسیده و مسئوالن باید 
دغدغه آن را داشته باشند. وی ادامه داد: معلم تنها یک 
واژه نیست، معلم مقدس و وارسته است که عالوه بر 
مهارت در آموزش باید از جوانب مختلف واجد شرایط 
باشد که برای تحقق آن باید تحت آموزش مناسب قرار 
گیرد. باقرزاده همچنین از اجرای طرح هایی در زمینه 

تولید کتاب و محتوای الکترونیک خبر داد.
زینلی، دبیر کمیته علمی مراسم نکوداشت صدمین 
سالگرد تاسیس تربیت معلم بیان کرد: در کمیته علمی 
4 محور اصلی شامل شناسایی فارغ التحصیالن، اساتید 
قبلی دانشگاه، شناسایی فارغ التحصیالنی که دارای 
پست های مهم هستند، شناسایی دانشگاه فرهنگیان 
در سطح ملی و همچنین شناسایی فیزیکی دانشسراها 

دنبال می شود.

در نشست خبری نکوداشت یکصدمین سال تاسیس مراکز تربیت معلم  بیان شد:

عکس: رضایی

دانشگاه فرهنگیان استان با کمبود منابع 
و فرسودگی زیرساخت ها مواجه است

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان محمود پوررسا 
جلسه یادبودی امروز سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ ازساعت ۲/۳0 الی 
 ۳/۳0 بعدازظهر در محل حسینیه جان نثاران ابا عبدا... )ع( 

 واقع در خیابان منتظری ۳ جنب مسجد خضر)ع(
 برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 
خانواده های: پوررسا ، راهبری و سایر بستگان

بـه اطـالع همشهریـان عزیـز می رسانـد:
ختم کالم ا... مجید

 به یاد اموات توسط قاریان قرآن انجام می گردد 
و عواید آن صرف بیماران سرطانی 

صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

»كم آبي را جدي بگیریم و در استفاده بهینه این مایع حیاتي تالش نماییم«  

آگهی فراخوان مناقصه عمومی- نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد صالحیت در مناقصه ای با مشخصات ذیل اقدام نماید.
نام و نشانی مناقصه گذار:  شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند-خیابان پاسداران - پاسداران 30- تلفن:  32445590-4

مشخصات پروژه: 
1-موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی خط انتقال آب شهرستان درمیان

۲-خالصه فعالیت: احداث مخزن 200 متر مکعبی بتنی، احداث دیوار ساحلی، لوله گذاری به طول 1000 متر با لوله GRP به اقطار 200 و 250 میلیمتر، اجرای مسیر انتقال به 
طور کامل با تمام ابنیه فنی و متعلقات مورد نیاز بر اساس مندرجات اسناد مناقصه، تجهیز و برچیدن کارگاه و ... .

ب: منابع تامین مالی: طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی به شماره 1307002080 )اوراق مشارکت( و سایر ردیف های اعتباری مرتبط
پ: کارفرما: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 

مبلغ برآورد اولیه : حدود 4.673 میلیون ریال )بر اساس فهارس بها پایه رشته های آبیاری و زهکشی، خطوط انتقال آب و ابنیه سال 1397(
شرایط متقاضی:

صالحیت های الزم: آب با پایه و ظرفیت مجاز      مدت پیش بینی انجام خدمات:  4  ماه شمسی
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 234.000.000 )دویست و سی و چهار میلیون( ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع 

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه: پیمانکاران متقاضی از ساعت 8 صبح مورخ 1397/08/21 تا ساعت 19 مورخ 1397/09/01 جهت دریافت اسناد مناقصه 

به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی setadiran.ir مراجعه نمایند.
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9:00 روز دوشنبه مورخ 1397/09/12 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاكت ها: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/09/12 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.
مدارک الزم برای دریافت اسناد:

  الف: فیش واریزی به مبلغ 1.090.000 )یک میلیون و نود هزار( ریال )شامل 1.000.000 ریال بابت هزینه اسناد و 90.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده( که باید به حساب 
سیبا شماره  2175082197005 بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.

 ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(
 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی


