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کوتاهی مسئوالن استان در اجرای 
قانون مدیریت پسماند

 تمدید هدفمندی یارانه ها تا سال ۹۹ 
دولت در الیحه برنامه ششم توسعه تأکید کرده تا پایان 
سال ۹۹ هدفمندی یارانه ها اجرا شود.به گزارش بولتن 
نیوز، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز 
در این باره گفته بود »قانون هدفمندی یارانه ها مربوط 
به برنامه پنجم توسعه است که سال ۹4 سال پایانی 
آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد«.

 افزایش قیمت گازوئیل در سال آینده
 ۲۰ کرد  پیشنهاد   ۹۵ سال  بودجه  الیحه  در  دولت 
گزارش  به  شود.  اضافه  گازوئیل  قیمت  به  درصد 
بودجه ۹۵ در بخش تملک  فارس، دولت در الیحه 
از  که  است  کرده  پیشنهاد  سرمایه ای  دارایی های 
و  هزار  گازوئیل،  قیمت  درصدی   ۲۰ افزایش  محل 

1۵4 میلیارد تومان درآمد جدید کسب کند.

  قطع یارانه غیرنیازمندان منتفی شد
به  مربوط  بند   ۹۵ سال  بودجه  مفاد الیحه  براساس 
ساالنه  بودجه های  در  که  غیرنیازمندان  یارانه  قطع 
وجود داشت، حذف شد. به گزارش فارس، براساس 
جزئیات الیحه بودجه سال ۹۵ کشور منابع حاصل از 
بدون  گذشته  سال های  همانند  ها  یارانه  هدفمندی 

تغییر 48 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شد.

معافیت درآمد ماهانه زیر یک میلیون 
تومان از مالیات در سال آینده

معافیت مالیاتی حقوق و درآمد ماهانه زیر یک میلیون 
سوی  از   ۹۵ بودجه  الیحه  در  تومانی  هزار   3۰۰ و 
دولت پیشنهاد شد. به گزارش فارس، بر این اساس، 
حقوق ماهانه زیر یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان در 
صورت تصویب مجلس شورای اسالمی در سال آینده 

از پرداخت مالیات معاف می شود.
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مزایده عمومی فروش خودرو
اداره کل گمرکات خراسان جنوبی در نظر دارد: به استناد مجوز شماره 940047 مورخ 94/10/1 
کمیسیون ماده 2 استان ، یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز مدل 1381 را از طریق 

مزایده عمومی و با شرایط اعالم شده در اسناد مزایده به فروش برساند.
زمان و نحوه بازدید متقاضیان از خودرو: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و همچنین 
بازدید از خودرو از تاریخ درج آگهی لغایت 94/11/6 از ساعت 8 الی 13 به آدرس بیرجند - ابتدای خیابان 

آیت ا... غفاری - اداره کل گمرکات خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: پایان وقت اداری چهارشنبه 94/11/7 و بازگشایی پاکت ها راس ساعت 

10 صبح پنجشنبه 94/11/8 در محل اداره کل گمرکات خراسان جنوبی می باشد.
ضمنا شرکت کارکنان دولت در مزایده بالمانع می باشد

مــزایده

یک سازمان دولتی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای بازدید و دریافت فرم شرایط شرکت 
در مزایده در زمان و محل اعالمی مراجعه و یا برای کسب اطالعات با شماره 
3۲۴00001- 056 تماس حاصل نموده و یا به سایت www.dchq.ir مراجعه 

نمایند. 
 یک قطعه زمین واقع در: بیرجند - روستای حاجی آباد بیرجند 

خیابان ولی عصر)عج( - نبش ولی عصر )عج( 34
منزل مسکونی نیمه ساز: بیرجند - شهرک چهکند- خیابان پیامبر اعظم  )ص( 

10- پالک 49
زمان بازدید به مدت 4 روز اداری از شنبه ۹۴/11/3 لغایت پایان وقت اداری 

سه شنبه ۹۴/11/6 - از ساعت 8/30 صبح الی 13
5- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: استان خراسان جنوبی- بیرجند 
انتهای بلوار غدیر )بلوار پیامبر اعظم »ص«(- سایت اداری شهرستان - روبروی 
نیروی انتظامی استان - )پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان(

شورای اسالمی شهر و شهرداری بیرجند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     اطالعیــه      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شهرداری بیرجند قصد دارد: در صورت پرداخت نقدی شهروندان بابت هزینه های ساختمانی )اعم از صدور پروانه ، پایان 
کار، عدم خالف و ... به جز جرایم کمیسیون ماده صد و عوارض پذیره و آماده سازی( نسبت به  اعمال تخفیفات به شرح ذیل 

تا 15 اسفند ماه سال جاری اقدام نماید.

1- از تاریخ 15 دی ماه لغایت پایان دی ماه سال جاری  30 درصد تخفیف

2- از تاریخ اول بهمن ماه لغایت پایان بهمن ماه سال جاری  25 درصد تخفیف

3- از تاریخ اول اسفند ماه لغایت 15 اسفند ماه سال جاری  20 درصد تخفیف

چک های تقسیطی نیز در صورت پرداخت نقدی در بازه زمانی فوق مشمول بخشودگی هزینه نگهداری چک و تخفیفات 
فوق می گردد.

این تخفیفات شامل دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی و غیردولتی نیز می باشد.
اطالعات در سایت شهرداری به نشانی www.birjand.ir موجود می باشد.

تدریس خصوصی ریاضی نهم 
3۲3۴۴۲۹7 - 0۹156705۴6۴ 

ساعت تماس: 17-۲3

پکیج و رادیاتور فرولی
نقد و چک با نصب رایگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامی   

خداوند را شاکریم که بار دیگر ملت ایران توانست سربلندی و پیروزی 
خود را به دنیا ثابت کند. این موفقیت بزرگ را که با تالش و پشتکار 
 رئیس جمهور محترم ، دولت تدبیر و امید و به خصوص مردم غیور 

و تیم محترم  مذاکره کننده هسته ای که تحت حمایت کامل 
حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی انجام گرفت

 تشکر و قدردانی می نماییم. 
این پیروزی را به پیشگاه حضرت ولی عصر)عج(، مقام معظم رهبری

 و به ویژه مردم غیور و شهیدپرور ایران تبریک و تهنیت گفته 
 آرزوی سالمتی برای دولتمردان عزیز از خداوند منان مسئلت داریم.

شورای اسالمی شهر بیرجند -  شهرستان بیرجند-  استان خراسان جنوبی

»هوالباقی«
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت جوان ناکام 

محمد سعید  پارسا 
فرزند حاج محمد حسین پارسا )بازنشسته آموزش و پرورش(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین و بدرقه آن مرحوم امروز دوشنبه 
۹۴/10/۲8 ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار می گردد.

خانواده پارسا

م   آگهی استخدا
      بدینوسیله اعالم می دارد

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی
  به منظور تأمین نیروهای انسانی مجرب و متخصص در رشته های شغلی

 ذیل از بین افراد واجد شرایط به صورت پیمانی نیرو استخدام می نماید.

 برای کسب اطالعات تکمیلی به سایت سازمان سنجش آموزش کشور

به آدرس الکترونیکی  www.sanjesh.org مراجعه فرمایید

محل خدمتجنسیت تعداد  )نفر(رشته شغلیردیف

بیرجندمرد1حسابدار1

بیرجندمرد۲حسابرس۲

 کارشناس تحلیل گر3
بیرجندمرد1سیستم

آگهی تجدید مناقصه بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی
شرح در صفحه ۲

زنگ »اقتدار ملی، عزت اسالمی و ایران آباد« 
در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد



 ۴.۵ هزار میلیارد تومان مطالبات پاداش 
پایان خدمت کارکنان دولت

در الیحه بودجه سال آینده ۴۵۳ هزار میلیارد تومان 
مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان دولت پیش بینی 
شده است. به گزارش فارس، براساس جزئیات الیحه 
بالغ  اعتبارات ردیف های موردی  بودجه سال 9۵ در 
بر ۴ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان بابت مطالبات پاداش 

پایان خدمت کارکنان دولت پیش بینی کرده است.

پیش بینی جریمه مشترکان پرمصرف آب 
در الیحه برنامه ششم

برنامه ششم در  در  نیرو مکلف است  : وزارت  فارس 
راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت  
تمام شده آن، ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف 
در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری 

خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت ۶ ماه اجرایی کند.

  ثبات بازار ارز تا پایان سال 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو 
تحریم ها،  شدن  برداشته  از  بعد  است  معتقد  ایسنا،  با 
نوسانات بازار ارز کاسته می شود و تا پایان سال نرخ ارز به 
ثبات می رسد. محمد حسین برخوردار پیش بینی کرد که 
طبیعتا نرخ ارز در پایان سال به دلیل افزایش مسافرت ها 

نوساناتی خواهد داشت چرا که خرید ارز باال می رود.

موج دوم بیماری آنفلوآنزا در راه است  
وزارت  بیماری های  از  مراقبت  اداره  رئیس   : ایسنا 
آنفلوآنزا  بیماری  فروکش کردن  به  اشاره  با  بهداشت 
خود  و  فردی  حفاظت  اقدامات  انجام  بر  کشور،  در 
مراقبتی جهت پیشگیری از موج دوم این بیماری تاکید 
افراد  خردسال،  کودکان  باردار،  مادران  سروش،  کرد. 
سالخورده، افراد مبتال به بیماری های قلبی و عروقی، 
تنفسی  به مشکالت  مبتال  بیماران  بیماران،  مراقبین 
اقدامات  دقیق  رعایت  به  را  خطر  معرض  در  افراد  و 

محافظتی توصیه کرد.

 جایگزینی کارت ملی به جای دفاتر بیمه از سال 9۵

به  ملی  کارت  جایگزین شدن  از  ایران  بیمه سالمت  مدیرعامل سازمان 
جای دفاتر بیمه از سال 9۵ خبر داد و گفت: سالیانه 
بیمه ای  دفاتر  تهیه  صرف  تومان  میلیارد   ۶0 مبلغ 
این  اظهار کرد:  فارس،  با  می شود. کبیر در گفتگو 
از ۳0  پایلوت در بیش  اکنون به صورت  طرح هم 
تصریح  وی  است.  گرفته  انجام  کشور  بیمارستان 
کرد: برای گسترش این طرح نیازمند برنامه جامع تر و اصالح سامانه امید 
داریم که امیدواریم تا پایان سال 9۵ تمام دفترچه های بیمه جمع آوری و 
کارت های ملی جایگزین آن شوند. کبیر با تأکید بر اینکه ساالنه بیش از 
دفاتر  تعویض  برای  بیمه سالمت  اعتبارات سازمان  از  تومان  میلیارد   ۶0
بیمه هزینه می شود،  گفت: قطعًا با جایگزین کارت ملی به جای دفترچه 

بیمه سطح ارائه خدمات افزایش خواهد یافت.

 شیوه پرداخت یارانه تغییر می کند 

ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از ادامه اجرای هدفمندسازی 
یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی در سال آینده خبر داد 
تغییر  یارانه  پرداخت  روش  و  شیوه  البته  گفت:  و 
می کند و ما منتظر تصمیم دولت و مجلس در این 
باره هستیم. به گزارش تسنیم، موضوع اصالح نحوه 
پرداخت یارانه نقدی در ماه های اخیر حاشیه های 
فراوانی داشته است و باید منتظر ماند و دید که دولت چه تصمیمی برای 
ادامه هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت نقدی آن خواهد گرفت که با ارائه 
که  شد  خواهد  دولت مشخص  تصمیم  برنامه ششم  و  بودجه 9۵  الیحه 
روی  یا  و  می  شوند  حذف  جامعه  باالی  دهک های  و  بگیر  یارانه  افراد  یا 
به افزایش قیمت حامل های انرژی برای تامین منابع هدفمندسازی یارانه  

می آورد، البته این مجلس است که تصمیم آخر را می گیرد. 

 شرط بررسی اطالعات حساب بانکی افراد 

مهر: با توجه به مطالعات تطبیقی و موردی ایران، حفظ اسرار مالی و بانکی 
و به عبارت دیگر عدم افشا یا استفاده از آن توسط 
دولت، حتی بدون کسب اجازه از صاحب حساب نه 
در ایران و نه در دیگر کشورها اصل مطلقی نیست 
و بر آن استثناهایی بار شده است، می توان استثنای 
دیگری بر حفظ اسرار، برای امور مالیاتی و یا مالیات 
منفی نظیر یارانه نیز در قانون در نظر گرفت. به نظر می رسد دامنه منافع 
و مصالح عمومی آنقدر اهمیت دارد که نمی توان اصل حمایت از حریم 
گرفت.  نظر  در  صالحیت  این  برای  محدودیتی  عنوان  به  را  خصوصی 
در سطح کالن  ریزی  برنامه  امر  برای  اطالعات  این  وجود  اگر  بنابراین 
الزم و ضروری است، نمی توان دولت را از این امکان به بهانه حفظ حریم 

خصوصی محروم کرد. 
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فارس: دولت الیحه ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور را تقدیم 
مجلس کرد. در ماده 7 این الیحه به این موضوع اشاره شده 
است که در راستای اصالح نظام اداری، موضوع »صرفه جویی 
در  اساسی  تحول  بر  تأکید  و  کشور  عمومی  هزینه های  در 
ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی 
و غیرضرور و هزینه های زائد« ضروری است. اقدامات ذیل 
انجام و اهداف تعیین شده محقق شود. 1- کاهش حجم، اندازه 
و ساختار دستگاه های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان 
1۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای 
عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش های غیردولتی، 
حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و کاهش 
پست های سازمانی، انحالل و ادغام سازمان ها، مؤسسات و 
واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری ها و 
دهیاری ها با تصویب شورای عالی اداری. 2- هرگونه به کارگیری 

و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه های 
اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفاً به ترتیبی خواهد بود 
که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیئت 
وزیران برسد. ۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین 
)مشخص( یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، 
فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز 
است؛ تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. در این خصوص 
به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزینه ای ساالنه 
نسبت به ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر 
مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و بر اساس 
پیشنهاد سازمان مدیریت، برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای 
کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان 
کشوری و لشکری نسبت به وضع قوانین الزم و افزایش جداول 

فصل دهم این قانون تا میزان ۵0 درصد اقدام کند.

الیحه بودجه سال 1۳9۵ به دولت اجازه می دهد 
تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که 
بیش از پنج سال غیبت دارند با پرداخت جریمه 
مدت زمان غیبت، معاف کند. به گزارش ایسنا، 
براساس آنچه که در تبصره )11( قانون الیحه 

بودجه سال آینده تعیین شده است میزان دوره 
غیبت  سال  پنج  از  بیش  معافیت،  برای  زمانی 
تومان  میلیون   ۵0 تا   10 بین  جریمه ها  و  بوده 
در  این  است.  متغیر  میزان تحصیالت  براساس 
جاری  سال  بودجه  قانون  طبق  که  است  حالی 

کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش 
معافیت  مشمول  داشتند  غیبت  سال  هشت  از 
جریمه  پایه  بودجه،  الیحه  طبق  شدند.  می 
با  غیبت  سال  پنج  از  بیش  با  مشموالن  برای 
دیپلم  تومان،  میلیون  زیردپیلم10  تحصیالت 

لیسانس  میلیون،  دیپلم20  فوق  میلیون،   1۵
2۵ میلیون، فوق لیسانس ۳0 میلیون، دکترای 
پزشکی۴0  دکترای  میلیون،   ۳۵ غیرپزشکی 
میلیون و پزشکان متخصص و باالتر ۵0 میلیون 

تومان خواهد بود. 

 تمدید قرارداد شاغالن ساعتی و قرارداد کار معین دولت 

  شرایط معافیت مشموالن غایب اعالم شد 

در الیحه بودجه سال آینده 2۳00 میلیارد تومان یارانه نقدی نان و ۴۵00 میلیارد تومان یارانه نان در هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است. به گزارش 
فارس، طبق جزئیات بودجه سال 9۵ در ردیف های متفرقه بالغ بر 2۳00 میلیارد تومان یارانه نقدی نان پیش بینی شده است همچنین از محل هدفمندی 
یارانه ها نیز ۴۵00 میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دارد. طبق جزئیات بودجه ۶۵0 میلیارد تومان نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در نظر گرفته شده است.

یادداشت 6800 میلیارد تومان یارانه نان پرداخت می شود

یادداشت

زائران غریب غریب الغربا را دریابیم

*صائب

1- دیرزمانی است که محرم و صفر ، نماد دلدادگی 
 و عاشقی شده است برای رخت سیاهی که پوشیده 
و  بازار  و  بر کوچه  و چه  مردم  تن  بر  می شود، چه 
خیابان و مسجد و حسینیه، یک سال انتظار، چه زود 
می گذرد، که: سال و ماه و هفته، یک دم می شود    

چشم می بندم محرم می شود
این  در  توانش  و  حال  فراخور  به  هرکسی  آنگاه  و 
»رستخیز عام که نامش محرم است« نقشی بر عهده 
می گیرد. اما خدمت به عزاداران حسینی در اربعین سید 
و ساالر شهیدان چیز دیگری است، کسی نیست که 
در مراسم اربعین حسینی در عراق شرکت کرده باشد و 
از همت مردم عراق در پذیرایی از مهمانان و عزاداران 
های  موکب   ، نگوید  چیزها  مظلوم  و  معصوم   امام 
بازار  در  گویی  که  اند  پیوسته  هم  به  چنان  پذیرایی 
قدم می زنی، گاه دو کودک 7 - ۶ ساله را می بینی 
برای  و  گذاشته  آتش  روی  را  سیاه  کتری  یک  که 
التماست  بنوشی  را  شان  چای  فنجان  یک   اینکه 
می کنند و گاه مردمی را که برای ربودن زایر اربعین 
خون  از  شود  می  حاضر  دیگرش،  همشهری  از 

عزیزش که بر ذمه اوست بگذرد و ...
غریب  و  مظلوم  و  آرام  و  آیند  می  که  2-سالهاست 
بر ما می گذرند و از شهر ما می گذرند و می روند 
و  مهر  همه  آن  که  ماهایی  همین  ما،  از  بسیاری  و 
 محبت و دلدادگی مردم عراق را می بینیم و تعریفش
اینکه  به  بینیم چه رسد  را نمی  آنها  می کنیم حتی 

عاشقانه خدمتگزارشان باشیم.
الحجج  ثامن  حرم  پاکستانی  صبور  و  مظلوم  زائران 
عتبات  به  توان سفر  که  ها  گویم همین  را می  )ع( 
مسیرشان  و  ندارند  هواپیما  با  را  مقدس  مشهد   و 
 »طریق الرضا«ست با  اتوبوس های کهنه و  پر نقش و نگار ، 
خدا  گردند.  برمی  و  روند  می  و  آیند  می  غریبانه 
کند، که در ذهنشان نگذشته باشد که چرا ایرانی ها 

خراسانی ها و بیرجندی ها اینگونه اند؟.
)ره( خمینی  امام  فرمایش  به  قدس  آستان  آیا   -۳

 مرکز ایران نیست؟ آیا ما شیعیان آن امام نیستیم ؟ 
ایم؟  ننشسته  خاندان  این  کرامت  سفره  بر  بارها  آیا 
چرا چنین از زائران واقعی امام هشتم ، ثامن الحجج، 

ضامن آهو غافلیم؟.
گرد  چرا  ؟  رویم  نمی  استقبالشان  به  افتخار  با  چرا 
و غبار راه را از تنشان نمی گیریم؟ خیلی از این ها 
ممکن است آخرین سفرشان به ایران و مشهد باشد. 
یا امکان مالی ندارند و یا چند روز یا چند ماه بعد در 
کینه جاهلیت یک وهابی سعودی زده در حسینیه یا 

مسجد محلشان به شهادت می رسند.
موکب  ها  بیرجندی  ما  که  نرسیده  آن  وقت  آیا 
کنیم؟. پا  بر  را  پاکستانی  زائر  شیعیان  از   پذیرایی 

)ادامه در ستون مقابل(

چند  داریم.؟  عزاداری  هیئت  چند  مقابل(  ستون  از  )ادامه 
بسیار  بلندگوهای  با  صوتی  سیستم  و  سنج  و  طبل 
را  برنج  تن  چند  و  گوسفند  و  گاو  چند  داریم.؟  قوی 
نذر عزاداران حسینی که خودمان هستیم می کنیم.؟ 
همه مردم خوب خراسان جنوبی، همه مردم بیرجند، 
همه هیئت های عزاداری و همه خیرین و واقفین را 
در این مسیر جای همت و ایثار هست. پس به حرمت 
زائران امام رئوف یا علی مدد بگوئیم و گام پیش نهیم .

مـزایده »مرحله اول«
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه 
هیئت مدیره سازمان نسبت به واگذاری یک باب غرفه واقع در بازار روز پاسداران 

به صورت مزایده و براساس شرایط مندرج در اسناد اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که تمایل به همکاری دارند، دعوت می شود 
برای دریافت شرایط و اسناد مزایده به سایت www.ets.birjand.ir مراجعه و پس 
مورخ 94/11/12  )ساعت14:30(  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  اسناد  تکمیل   از 

به آدرس بیرجند میدان ابوذر- شهرداری بیرجند- واحد حراست تحویل نمایند.
مورخ   10:00 ساعت  راس  پیشنهادات  بررسی  و  معامالت  کمیسیون  جلسه 

94/11/13 در سالن اجتماعات شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است
کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

سازمان میادین میوه و تره بار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32227803 و 32234549 

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند تماس حاصل نمایید.

علیرضا عباسی- مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری بیرجند 

قالی شویی نویــد
با مدیریت جدید   دستگاه فرچه تمام اتوماتیک

09158675921 -32350186 -32350000
دقت- سرعت- کیفیت    حمل و نقل رایگان

داربست مهـدی  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی     32319263-09151642377 - وسیله کار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460308001003797 هیئت اول/ دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اکبر قاسمی فرزند گل محمد به شماره شناسنامه 18 صادره از خوسف کد ملی 0652229484 در ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت 141/66 مترمربع قسمتی از پالک 77 فرعی از 781 - اصلی و غیره واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت فاطمه 
سادات قدوسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/12            رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده

به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 886 فرعی از 250- اصلی بخش 2 بیرجند به آدرس بیرجند خیابان معلم 23 پالک 
22 که در دفتر 117 صفحه 533 به نام آقای محمدرضا چهکندی نژاد فرزند محمد علی به شناسنامه شماره 6 صادره بیرجند ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است ، با حدود اربعه به شرح 

پرونده ثبتی: شماال به طول 10 متر پی دیواریست به خیابان 10 متری شرقا به طول 20 متر پی دیواریست اشتراکی با زمین 887 فرعی جنوبا به طول 10 متر پی دیواریست به زمین اشتراکی 885 فرعی غربا به 
طول 20 متر پی دیواریست به زمین 883 فرعی )حقوق ارتفاقی ندارد( که اصل ملک برابر سند رهنی شماره 18406- 89/8/20 و مازاد آن به موجب سند رهنی شماره 22676- 91/4/5 نزد دفترخانه 7 بیرجند به 
ترتیب در قبال مبالغ 783/000/000 ریال و 117/000/000 ریال به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تادیه تا روز وصول موضوع بدهی آقای سید حسین گلشنی فرزند سید حسن به شناسنامه شماره 1036 
صادره مشهد در رهن بانک کشاورزی شعبه قهستان قرار گرفته است چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراین بانک از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور اجرائیه 
نسبت به سند 18406 راجع به وصول مبلغ 783/000/000 ریال اصل و مبلغ 558/843/189 ریال سود و خسارت تاخیر تا روز درخواست 93/9/19 و نسبت به سند 22676راجع به وصول مبلغ 117/000/000 
ریال اصل و مبلغ 83/505/304 ریال سود و خسارت تاخیر تا روز درخواست 93/9/19 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا محاسبه خسارت تاخیر از روز 
درخواست به بعد توسط اجرای اسناد رسمی خواهد بود و پرونده هایی تحت کالسه 9300346 و 9300379 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است پس از ابالغ اجرائیه و گذشت 
10 روز مهلت مقرر قانونی به دلیل عدم پرداخت یا تودیع بدهی بنا به درخواست بانک مرتهن نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک دارای 200 مترمربع عرصه و 175 
مترمربع اعیان در دو طبقه و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد و به مبلغ دو میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال )2/970/000/000( ارزیابی و پس از رسیدگی به اعتراض واصله قطعیت یافته است و در روز 
دوشنبه مورخ 94/11/19 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری است و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه متعهدین تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده 

خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 94/10/28       واحد اجرای اسناد رسمی بیرجند

به اطالع اعضای محترمی که در شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خراسان جنوبی واقع 
در شهرستان خوسف عضویت داشته و وجهی را واریز نموده اند و تاکنون واحدی به آنها 
اختصاص داده نشده یا از این شرکت انصراف داده اند و واریزی های خودشان را دریافت 
نکرده اند تا تاریخ 94/12/20 برای روشن شدن وضعیت شان به دفتر این شرکت واقع در 

شهرستان خوسف - خیابان شهید فهمیده 2 مراجعه فرمایند.

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف 

خدمات بیل مکانیکی 

زنجیـری و پیکـور
معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و 
غیره    09151613389 - بنی اسدی

فروشگاه کودک
  امیـر 

قابل توجه مشتریان گرامی اجناس شب 
 عید رسید و با خرید پوشاک زمستانه 

از تخفیف ویژه برخوردار شوید.
سجادشهر، امامت 2      32412973

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی

خدمات بیل مکانیکی
تخریب ، خاک برداری 

حفاری کانال
09151613361 - رضوی

تجدید مناقصه 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: احداث دیوار محوطه و پیاده روسازی پروژه 84 واحدی و 66 واحدی مسکونی معصومیه بیرجند را 

به صورت آیتمی از محل اعتبارات داخلی خود را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران حقیقی یا حقوقی واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از دوشنبه 94/10/28 تا ساعت 14:30 چهارشنبه 94/11/7 

مهلت تسلیم پیشنهادها و اسناد تکمیل شده: تا ساعت 14:30 شنبه 94/11/10
زمان بازگشایی پاکت ها: یکشنبه 94/11/11 ساعت 10 صبح 

نشانی خرید و تحویل اسناد : محل خرید اسناد واحد حسابداری و محل تحویل اسناد اداره حراست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان )بیرجند- خیابان شهید محالتی- خیابان 
22 بهمن - 22 بهمن 9(

برآورد تقریبی نام پروژهشهرستان 
ریال

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه به ریال

مدت اجرای محل اجرای پروژه
کار

60 روزمعصومیه )کوی شهید مفتح(3/358/000/00012/416/000دیوار محوطه 66 واحدیبیرجند

60 روزمعصومیه )کوی شهید مفتح(3/066/700/00011/833/400دیوار محوطه 84 واحدیبیرجند

هزینه درج آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ضمنا سایر مشخصات مورد نیاز در اسناد درج شده است

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی



کسب رتبه برتر  رادیو خراسان جنوبی در بین مراکز استان ها

محترم  پرسنل  به  نباشید  خسته  و  سالم  عرض  با 
رانندگان  چرا  که  است  این  من  سؤال  تاکسیرانی. 
محترم تاکسی از تاکسیمتر استفاده نمی کنند و 
هر نفر یک نرخی می گیرد؟ ضمناً شایسته بود رانندگان 

به نظافت اتومبیل خود اهمیت بیشتری می دادند.
915...015
با عرض سالم و تشکر فراوان از پرسنل بخش 
مخصوصًا  اجتماعی  تأمین  بیمارستان  مامایی 
سرکار خانم کفاش زاده که به حق و انصاف سنگ 
تمام در کارشون می گذارند و دعای همه مردم پشت 

سرشون است. خسته نباشید.
915...574
باسالم. روز اجرای برجام و رفع تحریم ها را 
تبریک و شاد باش میگویم، دست آقای روحانی، 
ظریف و تیم مذاکره کننده درد نکنه خسته نباشند، 
و  پیروزی  امید  به  نگهدارشان.  خداوند  گرم  دمشان 
موفقیت های دیگر در زمینه های اقتصاد، رفاه مردم، 
عدالت، امنیت، فرهنگ و مبارزه بافساد، بی عدالتی 
انتخاب  با  ماه  اسفند  هفتم  در  باشکوه  انتخابات  و 

نمایندگانی اعتدالگرا و به دور از افراط و تفریط. 
915...137
از شرکت برق به خاطر حرکت صعودی ولی 
از  و  شود،  می  تشکر  برق  نرخ  مالیم  خزنده 
تمامی ادارات و شرکت های مشابه تقاضا می شود 
استفاده نموده  از فرصت  نمانده  به آخر سال  چیزی 
نسبت به تغییر تعرفه خود اقدام و از اختصاص اضافه 

کار چشم گیری استفاده نمایند.
915...011
خواهش  کشاورزی  جهاد  مسئوالن  از  باسالم 
می کنیم به روستای سیدان بیاید و فکری به 
آب قنات روستا بکنند که خشک شده و50 خانوار 

از بی آبی تشنه هستند. 
915...746
سالم مسئوالن کمی به فکر رونق بازار و کسبه 
اجاره  موندیم حاال  مغازه  اجاره  توی  به خدا  باشند 

خونه و پول آب و برق و گاز و تلفن و غیره...بماند
915...622

70 درصد کسبه بازار غفاری افغانی هستند حمایت 
بیش از حد شهرداری از آنها ... هم بهداشتین، هم 
مهمانند، هم پول خوب میدن، حیف نکرده بیرجندی 
خودمون کاسبی کنه! آقای شهردار به فکر کسبه 

شهر باش نه به فکر غیربومی ها. 
915...096

سالم ای کاش راهنمایی و رانندگی چراغ قرمز 
به  مدرس  راه  )سه  طهماسبی  راه شهید  سه 
طرف تأمین اجتماعی( رو هم سه زمانه می کرد 

تا شاهد ترافیک باال و حوادث ناگوار نباشیم.
915...864

برای  عاجلی  اقدام  چرا  مسئوالن  سالم.  با 
سوی  آن  در  خوسف  نرگس  گل  برندسازی 

مرزها انجام نمی دهند.
915...083

دوره  های  وانت  از  حمایت  که  شهروندی  درجواب 
پروانه  نمیدن،  مالیات  نمیدن،  عوارض  میکنی.  گرد 
بهداشت ندارن، سدمعبر می کنند، غیر بومی هستند. 
تشخیص میوه درجه یک و دو شرطه. حق الناس و 

رعایت قانون باید در نظر گرفته بشه...
915...096

 با سالم. از آوا به خاطر پیگیری مشکل مسدود بودن 
خیابان موسی بن جعفر)ع( و کاظمیه کمال تشکر را 

داریم. جمعی از اهالی محل.
903...905

پرسنل  و  دهیار  خدمت  نباشید  خسته  سالم. 
دهیاری چهکند. خدا قوت.

915...262
سهم گردشکری استان از اعتبارات ماده 180  برنامه 
خوسف  شهرستان  گویا  ولی  شد  اعالم  پنجم 
جایگاهی در نظر کارشناسان سازمان میراث 
استان  این  جزء  و  ندارد  استان  فرهنگی  

نیست تبعیض چرا؟
915...031

سالم خدمت آن کسبه که از ماشین های میوه می 
نالید اگه آنها نباشند شما که انصاف ندارین و اون آقایی 
که به خاطر چراغ رنگی ناراحت بود باید بگویم 35سال 
راننده ام کاش چراغ های زنوم و نورهای غیرمتعارف را 
هم بگیرند خوب یک سؤال شما چراغ پرنور نصب می 
کنید که خوب ببینید ولی در عوض من که از روبرو 
میام نمی بینم پس دیدن شما چه فایده ای دارد؟ پس 

عزیز من استاندارد را به هم نزن.
915...905

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424
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در نشست بررسی مشکالت کانون های بازنشستگان استان مطرح شد:  

* رحیم زاده- روزنامه آوای خراسان جنوبی چند روز پیش 
استان  بازنشستگی  مختلف  های  کانون  مدیران  میزبان 
نیز دعوت  ها  این سازمان  مدیران کل  توامان  البته  بود 
فرستادن  به  تنها  و  نیافتند  حضور  که شرف  بودند  شده 
کارشناسان اداری خود در این نشست بسنده کردند این 
برخورد البته مورد انتقاد شدید مدیر کانون ها و روزنامه آوا 
می باشد. امید است استاندار محترم  در این باره از مدیران 

دستگاه ها توضیح بخواهند.... 

مگر بازنشستگان قدیمی کمتر خدمت کرده 
و یا به نظام دیگری خدمت کرده اند؟!

کانون  مدیره  هیئت  رئیس  و  عامل  مدیر  شیروانی 
پیشکسوتان آموزش و پرورش استان با گالیه مندی از 
حضور نیافتن  مدیران و مسئوالن استان در این نشست 
به حداقل حقوق دریافتی  توسط بازنشستگان اشاره کرد 
و گفت: مشکل عمده بازنشستگان در حال حاضر اجرایی 
بین  که  ای  گونه  به  است  نظام هماهنگ حقوق  نشدن 
تفاوت  تر  قدیمی  و  جدید  بازنشستگان  دریافتی  حقوق 
سؤال  این  توضیحات  این  با  وی  دارد.  وجود  فاحشی 
کمتر  قدیمی  بازنشستگان  »مگر  که  کند  می  مطرح  را 

خدمت کرده و یا به نظام دیگری خدمت کرده اند؟! 

قانون نظام هماهنگ حقوق 
قانونی که سال ها مغفول مانده!

بر  کشوری  خدمات  قانون   125 ماده  به  استناد  با  وی 
مبنای افزایش حقوق بر اساس رشد تورم افزود: متأسفانه 
این قانون در سال 86 اجرا و در همان سال هم به اتمام 
رسید و با وجودی که به عنوان یک قانون مطرح است 

سال ها مغفول مانده و اجرایی نشده است.

 لغو یک طرفه بیمه تکمیلی توسط یک بیمارستان
 و سر در گمی بازنشستگان استان

نیز  بازنشستگان  درمانی  بهداشتی  مشکالت  درباره  وی 
به مشکالت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی اشاره کرد و 
افزود: متأسفانه مشکالت بیمه تکمیلی باعث سردرگمی 
بازنشستگان از این بیمه شده است و مسأله وقتی حادتر 
است که بزرگترین بیمارستان استان ورای قانون کشوری  
و به طور خود مختار و یک طرفه قرار داد بیمه تکمیلی 
را لغو نماید. وی با ابراز تاسف از برخوردهای ناشایست 
واحد مالی بیمارستان که به بهانه های واهی از قبیل عدم 

تسویه حساب شرکت بیمه در سال 93، پرداخت با تأخیر 
اسناد و نداشتن  وقت کارمند برای جداسازی هزینه های 
قید شده گفت: این سؤال مطرح است که این قشر برای 

حل مشکالتشان باید به کجا مراجعه کنند؟!

بیمه طالیی قبلی به نسبت بیمه فعلی
 از شرایط بهتری برخوردار بود  

وی با اشاره به قطع بیمه طالیی به دلیل فقر اقتصادی 
از  فعلی  بیمه  نسبت  به  قبلی  طالیی  بیمه  گفت:  دولت 
نیز  سالمت  بیمه  اکنون  و  بود  برخوردار  بهتری  شرایط 
تنها برای افرادی پاسخگوست که دفترچه بیمه سالمت 
گمشده  حلقه  را  آرامش  و  آسایش  وی  باشند!  داشته 
از  بسیاری  متأسفانه  افزود:  و  دانست  بازنشستگی  دوران 
بازنشستگان به دلیل افزایش هزینه های درمانی از یک 
سو و رشد تورم و در مقابل آن نبود حقوق مکفی، خانه 
نشین شده و دچار بیماری های روحی و روانی شده اند 

باید نگاه حذفی بازنشستگان در جامعه اصالح شود.   
بسیاری  در  استفاده  بال  موجود  امکانات  به  اشاره  با  وی 
از ادارات و ارگان ها گفت: استفاده از تجربه و تخصص 
های  کانون  با  ادارات  تعامل  و  امور  برخی  در  افراد  این 

بازنشستگان با در اختیار قرار دادن باشگاه های ورزشی 
در جهت شادابی روحیه این اقشار بسیار مفید خواهد بود.

در  بازنشستگان  حذفی  نگاه  باید  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
 جامعه اصالح شود، گفت: در این راستا باید اواًل کانون های

بازنشستگی سازمان ها و ارگان های مختلف شکل گرفته 
و ثانیًا برنامه های رفاهی و سالمت ادارات برای کانون 

های بازنشستگی رصد شود.

آقایان مدیر، چند سال دیگر نوبت شماست

در ادامه مدیر بازنشستگی استان با گالیه از جای خالی 
مدیران سازمان های مختلف در این جلسه گفت: وقتی 
در دعوتنامه ها موضوع بررسی مشکالت  قید می شود 
همواره شاهد استقبال دور از شأن مدیران  هستیم این 
اند  مانده  غافل  مهم  این  از  مدیران  که  است  حالی  در 
قرار  بازنشستگان  در جرگه  نیز  دیگر خود  که چند سال 

خواهند گرفت!

قول های بی عمل مسئوالن استانی 
در حل مشکالت  عدیده باز نشستگان !!

حاجی آبادی با اشاره به بعضی قول های بی عمل مدیران 

و مسئوالن استانی در حل مشکالت  عدیده باز نشستگان 
استان گفت: در همین دوران کوتاه خدمت بنده به عنوان 
رئیس خانه باز نشستگالن استان شاهد قول های در حد 

حرف و بی نتیجه بسیار بوده ام.

گالیه مندی از برخورد برخی نیروهای 
جوان جایگزین بازنشستگان 

جوان  نیروهای  برخی  برخورد  از  مندی  گالیه  با  وی 
به  روانی  مشاوره  بر  تأکید  با  و  بازنشستگان  جایگزین 
نیروهای  در شرف بازنشستگی به مواردی اشاره  کرد که با 
 ورود به این دوران و مواجهه با  مشکالت و بی توجهی ها

سکته کرده و یا به بیماری های روحی و روانی مبتال شده 
موضوع  با  جلساتی  و  ها  همایش  برگزاری  البته  که  اند 

تکریم بازنشستگان در این مورد مؤثر خواهد بود.

به اعتقاد من طرح سالمت ناقص است

در ادامه ریئس دانشگاه بیرجند که به دلیل کمبود وقت 
جلسه شد طی صحبتی  موعد  از  زودتر  ترک  به  مجبور 
حضور مدیران در جلسات بررسی مشکالت بازنشستگان 

را نوعی وظیفه در راستای تکریم و احترام به این قشر 
کمبود  از  وقتی  سال   36 از  بعد  امروز  افزود:  و  دانست 
و  کرده  عمل  برنامه  بی  خیلی  یعنی  گوییم  می  پزشک 
به اعتقاد من طرح سالمت ناقص است. به اعتقاد خلیلی 
بسته  اما  دارد  محدودیت  بازنشستگان  توان  از  استفاده 
افراد در قالب تشکل های رسمی قابل به  نیست و این 

کارگیری در عرصه های مختلف هستند.

تصویب این طرح ها 
به ضرر بازنشستگان خواهد بود

کارشناس امور بازنشستگان آموزش و پرورش استان نیز 
در این نشست مبنای حقوق بازنشستگان این سازمان را 
برنامه های  از  و  کرد  عنوان  آخر خدمت  2 سال  حقوق 
جدید دولت در راستای تقویت صندوق های بازنشستگی 
سال،   55 به  سال   51 از  بازنشستگی  سن  افزایش  به 
تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین 5 سال پایان 
و  داد  بازنشستگی خبر  نرخ کسورات  باالبردن  و  خدمت 
گفت: البته این طرح ها هرچند با اعتراض های از سوی 
بازنشتگان روبرو بوده است، در صورت تصویب باز هم به 

ضرر باز نشستگان خواهد بود.

فرزندان بازنشستگان در سازمان های مختلف 
در شرایط عادی به کار گرفته شوند

اشرف زاده، رئیس کانون بازنشستگان مخابرات خراسان 
فرزندان  کارگیری  به  قانون  اجرای  عدم  به  هم  جنوبی 
گفت:  و  کرد  اشاره  اداره  همان  در  ادارات  بازنشستگان 
فرزندان باز نشستگان در ادارات و سازمان های مختلف 

باید در شرایط عادی استفاده به کار گرفته شوند.

باز  و  شاغلین  میان  در  تفاوتی  مخابرات 
نشستگان قایل نمی شود 

استان  مخابرات  شرکت  عمومی  روابط  مدیر  رمضانی، 
نشست  این  در  مخابرات  شرکت  نماینده  عنوان  به  نیز 
قالب  در  شرکت  این  ساله  هر  و  مستمر  های  برنامه  از 
و  نشستگان جدید  باز  تکریم  برای  روز 17مهر  همایش 
و  گفت  سخن  قبل  های  سال  بازنشستگان  از  دلجویی 
و  شاغلین  میان  در  تفاوتی  مخابرات  کرد:  نشان  خاطر 

بازنشستگان قایل نمی شود.

تشکیل مجمع کانون های بازنشستگان  استان 

گامی مهم برای حل مشکالت بازنشستگان

پزشکی  علوم  دانشگاه  نشستگان  باز  کانون  عامل  مدیر 
بازنشسته  بر 1230  بالغ  به جمعیت  اشاره  با  نیز  بیرجند 
بعد  بازنشستگان  آمار  بیشترین  پزشکی  علوم  دانشگاه 
از آموزش و پرورش را متعلق به دانشگاه علوم پزشکی 
دانست و افزود: با این وجود این سازمان هیچ کار خاصی 
برای حمایت از بازنشستگان انجام نداده است. ساالری نیا 
خاطر نشان کرد: تشکیل مجمع کانون های باز نشستگان 
و  بوده  افراد  این  برای حل مشکالت  استان گامی مهم 
بازنشستگان می توانند از توانمندی های یکدیگر در حوزه 
های مختلف در قالب این مجمع استفاده نمایند. وی در 
این راستا به مشارکت بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی 
در ویزیت رایگان بازنشستگان در دوروز هفته در درمانگاه 
های  خانواده  ویزیت  همچنین  و  خاص  های  بیماری 
بازنشستگان مراجعه کننده به دارالشفای فاطمه زهرا)س( 

با تخفیف ویژه اشاره کرد.

هزینه های باالی دارو
 کمر بازنشستگان را شکسته است 

کانون  مدیره  هیئت  رئیس  نشست  این  ادامه  در 

از  یکی  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بازنشستگان 
درمانی   مسایل  را  بازنشستگان  های  دغدغه  مهمترین 
تکمیلی  های  بیمه  متأسفانه  گفت:  و  دانسته  سالمت 
حالی  در  این  اند  پذیرفته   را  سالمت  های  هزینه  تنها 
است که بخش اعظم بازنشستگان از بیماری های قلبی، 
فشارخون، چربی و ... رنج می برند و هزینه های باالی 

دارو کمر باز نشستگان را شکسته است. 

بازنشستگان به جای حل مشکالت مالی خود 
به دنبال عزت نفس از دست رفته خود هستند

بیمه  های  هزینه  هماهنگی  عدم  به  اشاره  با  بیرجندی 
ادارات  بعضی  گفت:  مختلف  های  سازمان  در  تکمیلی 
بازنشستگان  برای  حمایتی  های  بیمه  از  ها  سازمان  و 
بازنشستگان حوزه های  خود استفاده می کنند که سایر 
دیگر از آن محرومند! وی با اشاره به عزت نفس باالی 
بازنشستگان گفت: هم اکنون تمام بازنشستگان بیش از 
دنبال  به  باشند  خود  مالی  دنبال حل مشکالت  به  آنکه 

عزت نفس از دست رفته خود هستند.
در ادامه مودی مسئول هیئت مدیره کانون بازنشستگان  
قانون  اجرای  نبود  از  گالیه  با  نیز  بیرجند  دانشگاه 
هماهنگ حقوق گفت: این مشکل تفاوت حقوق دریافتی 
بازنشستگان را هر سال زیادتر کرده و این تفاوت در بین 

بازنشستگان دانشگاه بسیار فاحش است.
 

بازنشستگان در زمینه کارهای ستادی فردی 
صاحب درایت با تجربه و متخصص هستند

قلی نژاد، نائب رئیس کانون بازنشستگان دانشگاه  بیرجند 
ها  خانواده  در  بازنشسته  پدران  افسرده  روحیات  به  نیز 
انجام  توانایی  بازنشسته  شاید  کرد:  نشان  خاطر  و  اشاره 
کارهای  زمینه  در  اما  باشد  نداشته  را  میدانی  کارهای 

ستادی فردی صاحب درایت باتجربه و متخصص است.

جایگاه  نشانگر  جلسه  این  در  مدیران  غیبت 
بازنشستگان در تفکر مدیران استان است

نائب رئیس کانون بازنشستگان بیرجند آخرین گوینده این 
نشست هم غیبت مدیران در این جلسه را نشانگر جایگاه 
افزود:  و  دانست  استان  مدیران  تفکر  در  بازنشستگان 
خراسان جنوبی جزو دو استانی است که در زمینه کانون 
های بازنشستگان اقدامات ارزنده ای داشته و حرفی برای 
گفتن دارد اما با این وجود در تمام همایش ها و جلساتی 
که برای بازنشستگان برگزار شده حتی یک بار هم شاهد 

حضور استاندار نبوده ایم.

ما باید روی پای خود ایستاده 
و برای حل مشکالت خود اقدام کنیم 

در  بازنشستگان  نمایندگان  به  خطاب  پایان  در  معینی 
حوزه های مختلف گفت: آنجا که برای برگزاری جلسات 
اما  نیست  بودجه  مشکل  مختلف  سمینارهای  و  متعدد 
تکریم  و  گرامیداشت  در  تنها یک جلسه  برگزاری  برای 
روی  باید  ما  بهانه می شود،  بودجه  کمبود  بازنشستگان 
پای خود بایستیم و خود برای حل مشکالت خود اقدام 

کنیم چون کسی برای ما کار نمی کند!
در پایان جلسه  شیروانی شعری با مضمون درد دل کانون 

بازنشستگان آموزش و پرورش قرائت کرد ....
شکن  کمر  فقر  و  درد  غول  که  زندگی،  روز  و  حال  نه 
شده  و نه روی مرگ، که خرج کفن و دفن حقوق چند 

ماه ماست... 
کاغذ بیچاره، بارها گفته به این قوم  ولی، چشم ها چرت آلود، 
گوش ها سنگین است آنچه البته به جایی نرسد فریاد است....
سیلی  با  همه  هم،  ها  چهره  قرص،  پر  هاشان  جیب 
نه  ما،  طلبکاریم  نه  دل،  به  نگیرید  سبز  سرتان  سرخ  
نیازی داریم، ما و فردای قیامت، شما خود دانید....حق اگر 

هست، خدا خواهد داد...

بر اساس اعالم اداره کل صدای استان ها، مرکز خراسان جنوبی توانست براساس ارزیابی های انجام شده بین مراکز 33 گانه کشور در 
فصل پاییز 94  رتبه اول و رتبه دوم  را در نه ماه نخست امسال از آن خود کند. به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، 
علیرضا احمدی معاون صدای مرکز خراسان جنوبی،  ضمن اعالم این خبرگفت: صدای خراسان جنوبی کسب این موفقیت را حاصل 

تالش و زحمات همکاران پرتالش این واحد و همکاری واحدهای مربوطه و حمایت های بی دریغ مدیر کل مرکز دانست.

وضع معیشت باز نشستگان؛ سال به سال دریغ از پارسال

سرکار خانم فارابی
مامای گرانقدر بیمارستان ولی عصر )عج(

از این که با سعه صدر، حس نوعدوستی و حسن اخالق با همت و تالش جدی با ظرافت و دقت نظر

 در جهت بهبودی همسر و دختر عزیزمان سرکار خانم الهام ناصح
 در نهایت فرهیختگی اهتمام ورزیدید در کمال ادب و ارادت از شما عزیز بزرگوار سپاسگزاریم 

از طبیب عشق برای آن طبیب مهر صحت، سالمت، سعادت و سیادت مسئلت می نماییم.

خانواده های: سرحدی ، ناصح

سرکار خانم  افشاری
 کارشناس محترم پیشگیری و مشاوره اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم تان 
تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما و سایر بستگان

 صبر جزیل از درگاه خداوند مسئلت داریم.
ظهوریان  -  مرکز مشاوره میثاق
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حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر و 
کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.    09155618308 - جالل نیا
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تاالبی واقع شده در قلب شهر جینهوا در شرق چین سالها دست نخورده باقی مانده است هم اکنون با تراس های درهم تنیده از گیاهان، راه های 
خمیده، پل های مارپیچ، باتالق های طبیعی دایره ای شکل، باغچه های پر از گیاه و نیمکت های خمیده، یک پارک سازگار با محیط زیست به 
حساب می آید. این پروژه هویتی تازه به شهر داده و هم اکنون به عنوان شاعرانه ترین منظره ی شهر تلقی می شود.

تاالبی که تبدیل به پارک شد 

4
برجام و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

نسرین کاری - سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ بود که تمام لنز دوربین های 
جهان وین را نشانه رفته تا نتیجه آخرین دور از مذاکرات را ببینند، مذاکراتی 
که به همراه بیانیه ای تاریخی توسط وزیر امورخارجه کشورمان و مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با خروجی ای تحت عنوان برجام )برنامه 
جامع اقدام مشترک( به پایان رسید. این توافق در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۴ 
 در شورای امنیت به رأی گذاشته شد که با تصویب آن در آن شورا تبدیل

به قطعنامه ۲۲۳۱ گردید که همراه با تصویب آن هر شش قطعنامه قبلی 
که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم های وسیع در رابطه با موضوع 

هسته ای علیه این کشور شده بود را ملغی کرد. 
امروز، ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( رسیدیم. امروز، 
شش ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی 
اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته ای ذیربط خود تحت برجام را اجرا 
نموده است.  در آغازین دقایق  دیروز یکشنبه محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با صدور 
بیانیه ای مشترک و پس از بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی در تأیید 
انجام تعهدات ایران براساس برجام و اینکه ایران تمام گام های الزم برای 
اجرایی شدن برجام را برداشته، اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( را 
رسما اعالم کردند. پس از آن بود که اتحادیه اروپا اعالم کرد تحریم ها علیه 
ایران را رفع کرده و وزارت خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه ای اعالم کرد 
که واشنگتن تعهدات تحریمی خود ذیل برجام را اجرایی کرده است. بعد 
از آن هم اعالم شد که باراک اوباما رئیس  جمهوری آمریکا، فرمان اجرایی 
رفع تحریم ها علیه ایران را امضا کرد. نظرات بعضی کارشناسان در مورد 

تاثیرات برجام بر اقتصاد کشور را در زیر می خوانیم: 

عالج اقتصاد کشور اصالح ساختار معیوب داخلی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم تأثیر اجرای برجام در حوزه 
اقتصادی را مثبت دانست و تأکید کرد: البته تا مادامی که ساختار اقتصادی 
و مدیریتی کشور اصالح نشود به هیچ وجه نمی توان انتظار حل مشکالت 
و چالش های اقتصادی را داشت. محمدرضا پورابراهیمی  گفت: تنها راه 
عالج اقتصاد کشور اصالح ساختارهای معیوب داخلی است. نماینده مردم 
کرمان در مجلس مهمترین اثر اجرای برجام را رفع موانع بین المللی برای 
تحریم های  رفع  با  افزود:  و  دانست  اقتصادی  و  بانکی  تبادالت  بهبود 
اقتصادی شرایط کشور به قبل از سال ۱۳۹۱ برمی گردد که سال رشد 
اقتصادی بود اما طی همان سال ها نیز به دلیل چالش های ساختاری 
و مدیریتی گرفتاری های زیادی داشتیم.نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس نهم تأثیر اجرای برجام در حوزه اقتصادی را مثبت دانست و تأکید 
کرد: البته تا مادامی که ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور اصالح نشود به 
هیچ وجه نمی توان انتظار حل مشکالت و چالش های اقتصادی را داشت. 
وی تأکید کرد: عالمت و پیام برجام کاماًل مثبت است اما این مسأله به 

مفهوم تحول در ساختار و بنیادهای اقتصادی نیست. 

برجام پایان راه اصالح اقتصادی ایران نیست

محسن جالل پور در نشست هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران گفت: 
کار دشوار و سنگین در عرصه اقتصادی با رقبای منطقه ای پیش رو قرار 
دارد و رمز پیمایش این مسیر، تالش، تحمل سختی ها و ادامه تدبیر و 
صبر است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اضافه کرد: اجرای برجام 
و ورود ایران به فصل جدید مناسبات بین المللی، دالیل محکمی برای 
امیدواری به آینده و اقتصاد کشور است و امروز بیش از سال ۹۲ به افق 
توسعه اقتصادی ایران امیدواریم.جالل پور تصریح کرد: امروز باور داریم که 

چنانچه تدبیر در کشور باشد ، نظام فرصت مدیریت چالش های پیچیده 
و مشکالت بزرگ که غیرقابل حل به نظر می رسند، دارا است. وی ادامه 
داد: یک مقام عالیرتبه اتحادیه اروپا پیش از گفته بود ، ده ها هیات اروپایی 
در ماه های گذشته در سفر به ایران دریافتند که جمهوری اسالمی مستعد 
کار با دنیا و اروپا است و بنگاه های ایرانی دارای قابلیت خوبی برای جذب 
فناوری هستند. وی خاطرنشان ساخت : هیئت های تجاری اروپایی در سفر 
به کشورمان آگاه شدند که کار با ایران باید به تامین نیاز منطقه چند صد 
میلیونی پیرامون آن منجر شود و همچنین اتحادیه اروپا برای کار با ایران 

محتاج بازتعریف روابط خود با تهران و البته با آمریکا است.

رفع تحریم ها معجزه گر اقتصاد ایران نیست

همچنین شریف نظام مافی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس نیز 
در این رابطه معتقد است که رفع تحریم ها قرار نیست برای اقتصاد ایران 

معجزه گر باشد. در صورتی که مذاکرات به نتیجه مطلوبی هم نزدیک 
شود ، حداکثر ۳۰ درصد خواسته های ایران محقق شده و در نتیجه برخی 
تحریم های نمادین مانند سوئیفت برداشته می شود. وی می افزاید: اقتصاد 
ایران طی تمامی سال های گذشته شرایط سخت تحریم را تجربه کرده 
ندارد. وجود  ایران  اقتصاد  بر  تحریم ها  خسارت  از  دقیقی  برآورد   است. 

نظام مافی می گوید: رفتارهای بنگاه های بزرگ اقتصادی غرب، با احتیاط 
است. اگر به سوابق نگاه کنید، روند تحریم ایران یک روند، تدریجی است 
که آجر به آجر طی ۳۳ سال روی هم گذاشته شد و امروز به این ساختمان 
زشت و بزرگ تبدیل شده است. پس بدیهی است حذف این بنای آزارنده 

هم یک شبه اتفاق نمی افتد. 

برجام خرید و ساخت مسکن را 
تا حدودی مرتفع خواهد ساخت

مصطفی ازگلی، کارشناس بورسی و تحلیلگر حوزه مالی مسکن درباره نحوه 
تاثیرگذاری اجرای برجام بر بازار مسکن، با تاکید بر اینکه این موضوع اثر 

مستقیم بر بخش مسکن ندارد، به »دنیای اقتصاد« گفت:  شواهد در نظام 
بانکی نشان می دهد با وجود تقویت سبد تسهیالت خرید و ساخت مسکن، 
حجم »تقاضای موثر« خیلی پررنگ و در حد حجم تسهیالت تعریف شده، 
نیست. این موضوع نشان می دهد، رکود حاکم بر بازار مسکن، به آن شکل، 
ارتباطی با وام مسکن ندارد بلکه ناشی از توجیه پذیر نبودن سرمایه گذاری 

ملکی در مقایسه با مثال سپرده گذاری بانکی است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه،  اجرای برجام، چالش »توجیه اقتصادی 
خرید و ساخت مسکن« را تا حدودی مرتفع خواهد کرد، افزود: در دوران 
تحریم، هزینه های آشکار و پنهان فعالیت تجاری و اقتصادی هم برای 
بانک ها از بابت تامین مالی و هم برای تجار و سرمایه گذاران، افزایش پیدا 
کرده بود اما با لغو تحریم ها، هزینه های جانبی و اضافی همچون کارمزدها 
و حق العمل  مبادالت بازرگانی به سطح واقعی بر می گردد و تولید و تجارت 
نسبت به قبل، ارزان خواهد شد. در نتیجه، نرخ انتظار بازدهی مورد نظر 
فعاالن اقتصادی نیز کاهش پیدا می کند ضمن آنکه، در دوره جدید با لغو 

تحریم ها، سرعت گردش پول در اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت. 

وضعیت دالر پس از توافق کامل هسته ای

»مهدی تقوی« اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت و 
گوی با سایت طال، نوسانات بهای ارز را به علت پیش بینی لغو تحریم ها 
و بازگرداندن پول های بلوکه شده به کشور بیان کرد و افزود: سفته بازهای 
بازار به فروش ارز اقدام کردند که بعد از فروش دالر آنها قیمت کاهش پیدا 
کرد و در این بین عده ای مجدداً دالر خریداری کردند که باعث افزایش 
بهای دالر در بازار ارز شد و نرخ دالر در حال حاضر سردرگم است.استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان تاثیر مذاکرات هسته ای بر قیمت دالر 
تصریح کرد: بعد از مذاکرات هسته ای بهای دالر یک افت قابل مالحظه 
داشته و امیدوار هستیم با فروش دالرهای سفته بازها باز هم نرخ دالر 
کاهش یابد و وضع اقتصادی کشور بهتر از گذشته شود. وی ادامه داد: 
نرخ دالر با مذاکرات هسته ای کاهش پیدا کرد و با توجه به اینکه دامنه 
نوساناتی که در حال حاضر رخ می دهد کوچک است، اگر زودتر تکلیف 

کشور مشخص شود و پول ها و دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود، نرخ 
ارز روند کاهشی سریعتری خواهد داشت.

اثر واقعی برجام بر اقتصاد کشور 
از سال آینده مشخص می شود

بازار  بر  برجام  اثر تصویب  بازار سرمایه  ابوالفضل شهرآبادی، کارشناس 
سرمایه را در دو بخش اثر روانی و کوتاه مدت و اثر بلندمدت ارزیابی کرد و 
گفت: هر چه به دوره ای که روابط ما با کشورهای دیگر عادی شود پیش 
برویم قطعاً اثر آن بر بازار سرمایه بیشتر می شود. وی با بیان اینکه واقعی 
و عملیاتی شدن برجام شوک مثبتی به بازار وارد می کند و این طبیعی 
است، افزود: اثر واقعی اجرای برجام از سال آینده دیده می شود. ابوالفضل 
شهرآبادی، کارشناس بازار سرمایه اثر تصویب برجام بر بازار سرمایه را در 
دو بخش اثر روانی و کوتاه مدت و اثر بلندمدت ارزیابی کرد و گفت: هر چه 

به دوره ای که روابط ما با کشورهای دیگر عادی شود پیش برویم قطعاً اثر 
آن بر بازار سرمایه بیشتر می شود. وی با بیان اینکه واقعی و عملیاتی شدن 
برجام شوک مثبتی به بازار وارد می کند و این طبیعی است، افزود: اثر واقعی 
اجرای برجام از سال آینده دیده می شود.  وی گفت: با تصویب و اجرای 
برجام وضعیت شرکت های بورسی و بودجه های سال آینده شرکتها بهبود 
می یابد و برجام اثر خود را کم کم نشان می دهد.  وی یکی از مهمترین 
عوامل کاهش شاخص را تحریم ها نام برد و گفت: بعد از یک دوره اثر 
مثبت برجام که اثری روانی خواهد بود اثر واقعی آن از سال آینده نمایان 
می شود.شهرآبادی با اشاره به تأسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه برای 
حمایت از بورس گفت: یکی از مشکالت کنونی بازار سرمایه نبود نقدینگی 
است. نقدشوندگی سهام کاهش یافته و به زبان ساده تر پول در دست کسی 
نیست.وی افزود: اگر این صندوق درست مدیریت شود و منابع الزم را برای 
نقدشوندگی و ورود نقدینگی به بورس داشته باشد می تواند همزمان با 

اجرای برجام تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد

قحطی نقدینگی در بازار مسکن

سلمان خادم المله کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه، در حال حاضر 
قحطی نقدینگی در بازار معامالت مسکن باعث شده معامالت مصرفی به 
سمت تهاتر ملک با ملک و پرداخت اقساطی بهای معامله، پیش رود، گفت: 
با لغو تحریم ها، دولت، فعاالن اقتصادی و بانک ها از شرایط جدید تاثیر 
می گیرند و به دنبال آن، آثار غیرمستقیم منابع مالی و سرمایه های خارجی 
ورودی به کشور، نصیب بخش مسکن خواهد شد. این کارشناس با اشاره 
به اینکه بین افت و خیز درآمدهای نفتی و سیکل های تجاری بازار مسکن 
رابطه مستقیم وجود دارد، گفت: هر چند کاهش درآمد دولت از محل فروش 
نفت در رکود سرمایه گذاری ساختمانی و افت قیمت مسکن موثر بوده اما 
در دوره جدید می توان به تحریک رونق مسکن از محل تقویت منابع 
و اعتبارات بانکی امیدوار بود. خادم المله در عین حال تصریح کرد: رونق 
معامالت مسکن در این مقطع حتی به صورت انتظاری، نمی تواند عاملی 
برای تحریک قیمت مسکن شود، چون که هیچ زمینه ای هر چند جزئی 

برای تسلط انتظارات افزایشی بر سطح پایدار قیمت مسکن وجود ندارد.

برجام حالل مشکالت مبنایی نیست

اگر  گفت:  تهران  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  کوشکی  صادق  محمد 
برجام اجرا بشود در بهترین حالت وضعیت ما شبیه سال های 8۴ و 85 
می شود. کارشناسان امر اقتصاد می گویند بیشترین مشکل صادر کنندگان 
و تولیدکنندگان داخلی مسئله تحریم ها نبوده بلکه سوء مدیریت و ساختار 
دولت است. تا این ساختار تغییر نکند چه برجام باشد چه نباشد مشکلی 
حل نخواهد شد. کوشکی با اشاره به سخنان نعمت زاده وزیر صنعت قبل 
زمان علت  آن  در  در سال ۹۲ گفت: وی  روحانی  ریاست جمهوری  از 
مشکالت اقتصادی کشور را در سوء مدیریت می دید که در همین خصوص 
گفت 7۰ درصد مشکالت اقتصادی بخاطر سوء مدیریت و ۳۰ درصد آن 
بخاطر تحریم است. نعمت زاده پس از یکسال اعالم کرد که می خواهد 
مشکالت  درصد   ۱۰۰ که  بگوید  و  کند  تصریح  را  گذشته اش  سخن 
اقتصادی مربوط به مدیریت است. این استاد دانشگاه تاکید کرد: برجام 

نخواهد توانست گره ای از مشکالت مبنایی اقتصاد کشور را حل کند.

برجام و جنگ قیمتی در بازار خودرو

امیرحسین یزدانی با اعالم اینکه رکود بازار که از اوایل تابستان تشدید 
شده حجم تولید کارخانجات خودروساز را کاهش داده است، اظهار داشت: 
در ۹ ماهه امسال ۲5 هزار دستگاه خودرو تولید کرده ایم که این رقم با 
هدفگذاری شرکت که تولید 6۰ هزار دستگاه خودرو بود فاصله معناداری 
دارد. امروز روزانه ۱5۰ دستگاه خودرو در کارخانه کرمان موتور تولید می شود 
درحالیکه پیش از رکود کارخانه با سه شیفت کار روزانه ۳۰۰ دستگاه خودرو 
تولید می کرد. معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور با اشاره به شرایط بازار 
خودرو در کشور بعد از اجرای برجام، گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نیست. اما 
به اعتقاد بنده چینی ها در بازار ایران ماندنی هستند زیرا این خودروها هرساله 
روند رو به رشد را پشت سر می گذارند و محصوالت متنوعی را راهی بازار 
می کنند.یزدانی با بیان اینکه بعد از لغو تحریم ها جنگ قیمتی در بازار خودرو 
اجرا خواهد شد، افزود:در این شرایط خودروهای چینی با قیمت مناسب 

می توانند تا حدودی سهم بازار را در اختیار خود قرار دهند.
معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور با اشاره به اینکه در حال حاضر 
گفت:  شده اند،  سازی  داخلی  درصد  حدود ۲۰  شرکت  این  محصوالت 
باید داخلی سازی محصوالت  الزامات وزارت صنعت هر ساله  براساس 
بیشتر شود و ما نیز در همین راستا تا حد امکان از قطعه سازان داخلی خود 

در تولید محصوالت خود استفاده می کنیم.

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و ١٠٠ درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست
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رفع نم زدگی ديوار و سقف بدون تخريب 
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 تغییرات کوچک برای سبک  زندگی سالم تر

ماراتن  دونده  سالم،  زندگی  داشتن  برای  نیست  الزم 
تغییر  اگر هر  یا ساعت ها مدیتیشن کار کنید.  باشید، 
کوچک را هدیه ای ببینید که به خودتان می دهید، برای 
احترام گذاشتن به جسم، فکر و روحتان، این تغییر کمتر 

ترسناک و طبیعی تر خواهد بود.
 روزتان را با حرکات کششی شروع کنید. ۱۵-۱۰ دقیقه 
زودتر از خواب بیدار شوید و کمی حرکات کششی انجام 
دهید. حرکات کششی انرژی بیشتری به شما می دهد 
و ریلکس تان می کند. اگر قرار است در روز یک وعده 
غذای خوب و سالم بخورید، اجازه بدهید که آن وعده 
صبحانه باشد. ترکیبی از کربوهیدرات ها، فیبر، پروتئین 
و مقدار کمی چربی فواید بسیاری برای سالمتی شما 
فراهم  را  بدنتان  برای  انرژی الزم  ساعت ها  و  داشته 
می کند. جایی برای چای بگذارید. چای حاوی انبوهی 
از آنتی اکسیدان هاست، احتمال بروز حمله قلبی و سکته 
را در شما کاهش داده، از شما دربرابر سرطان محافظت 
یخ  آب  می برد.  باال  هم  را  و سوخت وسازتان  می کند 
بنوشید. برای گرم کردن آب یخ در بدن و رساندن آن 
به دمای طبیعی بدن، کالری بیشتری می سوزانید. اگر 
بنوشید، چیزی در حدود ۱۲۳  لیوان آب یخ  روزی ۸ 
کالری خواهید سوزاند. استرس را کنترل کنید.  استرس 
مداوم و مزمن تاثیرات زیادی بر سالمتی تان می گذارد. 
وقتی در موقعیت استرس زایی هستید، به سرعت هر چه 
تمام تر از آن موقعیت بیرون بیایید. اینها راه هایی ساده 
اما تاثیرگذار هستند که برنامه زندگی شما را بر هم نزده 
و در عین حال برایتان بسیار فایده بخش خواهد بود. اگر 
امروز توانستید این کارها را انجام دهید، حتماً فردا هم 
می توانید. ایجاد یک سبک زندگی سالم نیاز به پشتکار و 

ثبات قدم دارد.

خدا و آرایشگر

مردی برای اصالح سر و صورتش به آرایشگاه رفت آنها 
در مورد مطالب مختلفی صحبت کردندوقتی به موضوع 
خدا رسید آرایشگر گفت: من باور نمی کنم که خدا وجود 
دارد. مشتری پرسید: چرا باور نمی کنی؟آرایشگر جواب 
ببیني چرا خدا وجود  تا  بروي  به خیابان  داد: کافیست 
ندارد؟ شما به من بگو اگر خدا وجود داشت این همه 
مریض مي شدند؟ بچه هاي بي سرپرست پیدا میشد؟  
از مغازه بیرون  آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتري 
رفت به محض اینکه از مغازه بیرون آمد مردي را دید با 
موهاي بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصالح نکرده 
ظاهرش کثیف و به هم ریخته بود.مشتري برگشت و 
دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت:میدوني چیه! 
به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.آرایشگر گفت: چرا 
آرایشگرم.  من  اینجا هستم.  من  میزني؟  چنین حرفي 
همین االن موهاي تو را کوتاه کردم.مشتري با اعتراض 
گفت: نه آرایشگرها وجود ندارند چون اگر وجود داشتند 
هیچکس مثل مردي که بیرون است با موهاي بلند و 
کثیفو ریش اصالح نکرده پیدا نمي شد.آرایشگر گفت: نه 
بابا! آرایشگرها وجود دارند موضوع این است که مردم به 
ما مراجعه نمیکنند.مشتري تاکید کرد: دقیقا نکته همین 
است. خدا وجود دارد. فقط مردم به او مراجعه نمي کنند 

و دنبالش نمي گردند.

هر ساختمان بزرگ، زمانی فقط یک نقشه ساده 
بوده، مهم نیست که امروز در چه مرحله ای هستید

 مهم آینده شماست و چیزی که به آن
خواهید  رسید . . .

وقتی آدمهای کوچک رو برای
 خودمون خیلی بزرگ کنیم هم اونها

 رو به اشتباه می اندازیم و خود را نیز هم

هر که به نیک گزینی خداوند دلگرم باشد،
 آرزو نمیکند در وضعی جز آنچه

 خدا برایش برگزیده، باشد

زمانی که ثبت نام می کنید، دورکاری ایده بزرگی به نظر 
می رسد اما بعد از آن می خواهید تجدید نظر کنید. وقتی 
ارزشمندی  قرار است ساعات  اداره نمی روید، چطور  به 
را با مسئول سازمان خود بگذرانید؟ اگر جزیی از فرهنگ 
کنید  می  احساس  چگونه  نباشید،  سازمان  یک  روزمره 
درگیر آن هستید؟ چگونه انگیزه خودتان را حفظ کنید؟ 
چگونه ارزش های خودتان را به اثبات برسانید؟ چگونه 
مطمئن شوید توجهی که باید، به کارهای شما می شود؟

یکی از بزرگترین نقاط ضعف ارتباطات از راه دور، فشاری 
برای  اما  شود  می  تحمیل  افراد  همکاری  به  که  است 

انجام موفقیت آمیز آن راه هایی وجود دارد. 
ارتباط باقی بمانید، فقط  با تیم خود در  اگر می خواهید 
باید تالش کنید. در ادامه کارهایی که الزم است انجام 

دهید، آورده شده اند:
1- در ساعات مشابه کار کنید

توانید  می  که  است  این  دورکاری  جذابیت  از  بخشی 
یک  درگیر  وقتی  اما  بریزید  را  خودتان  شخصی  برنامه 
گفتگوی واقعی با همکارانی که رو در رو با آنها نیستید 
می شوید، سخت است بتوانید احساس کنید جزیی از تیم 
آنها هستید. نیازی نیست به روش سنتی هر روز از ساعت 
هفت و نیم صبح تا ۲ بعداظهر کار کنید اما فکر خوبی 
است که شما نیز حداقل چند ساعت از این بازه زمانی را، 
ساعتی که همکاران شما در اداره مشغول به کار هستند، 

به کار کردن اختصاص دهید.

2- بار کاری دیگران را درک کنید
دریافتی  های  پیام  جعبه  متوجه  شدن  رد  هنگام  اگر 
همکارتان که پر شده نشوید یا رییس تان که با عصبانیت 
آن اطراف پرسه می زند را نبینید، به سادگی ممکن است 
باشید  آگاه  برود.  نیز  تان  از دل  رفته  از دیده شما  آنچه 
که همکاران تان دارند روی چه پروژه ای کار می کنند.

سادگی  به  یا  کنید  کمک  توانید  می  نیز  شما  آیا  ببینید 
درگیر کارهایی که معموال انجام نمی دهید شوید یا خیر. 
به همین ترتیب مطمئن شوید که همه می دانند خودتان 
مشغول انجام چه کاری هستید. شما هم اگر از دیدگان 

دیگران دور شوید از دل آنها خواهید رفت.
3- ضرب االجل های واقع بینانه تعیین کنید

جانبی  امتیازات  به  مجازی  کارمند  یک  عنوان  به  شما 
محل کارتان دسترسی ندارید. اگر رایانه شما خراب شود، 
به  رسید.  نخواهد  دادتان  به  سازمان   IT واحد  از  کسی 
عالوه در محیط کار و خارج از آن عوامل مختلفی هستند 
که حواس تان را پرت می کنند. درباره کارآیی خودتان 
تیم  دسترس  در  خود  های  کمک  با  و  باشید  بین  واقع 
باشید و ضرب االجل های اعضای تیم را در سهمی که 

از کار دارند، بپذیرید.
4- یک شریک مسئولیت پذیر داشته باشید

اگر در اداره کار می کردید، می دانستید همان یک قلم 
کار کوچکی که روی میز کارتان هست، مسئولیت زیادی 
صبح  روز  هر  شما  مسئوالن  و  همکاران  دارد.  همراه 

به  اما  دیدند  می  کار  محل  در  را  شما  فیزیکی  حضور 
عنوان یک کارمند مجازی، همیشه چشمی مراقب شما 
نیست تا به ماندن شما در مسیر درست کمک کند. اگر از 
کسی نخواهید که مراقب مسئولیت پذیری شما در انجام 
کار باشد، ممکن است از مسیری که در پیش گرفته اید 

پرت شوید.
5- از شیوه های گوناگون 

برقراری ارتباط استفاده کنید
بین  ارتباط  برقراری  فرم  ترین  ساده  احتماال  ایمیل 
آن  از  آسانی  به  حال  عین  در  اما  است  تیم   اعضای 
سوء تعبیر می شود. در استفاده از ایمیل زیاده روی نکنید. 
ارتباطی شما باشد. چت روم ها  نباید تنها وسیله  ایمیل 
برای برقراری ارتباط و گذاشتن پیام برای یکدیگر فوق 
طریق  از  گاهی  از  هر  توانید  می  همچنین  اند.  العاده 
کنفرانس ویدیویی با همکاران خود ارتباط چهره به چهره 

برقرار کنید.
6- پروژه های خود را سازماندهی کنید

روز  به  و  فراوان  بازنگری های  معموال شامل  همکاری 
کردن فایل هاست. بدون مدیریت صحیح، مراحل مهم 
کار ممکن است از قلم بیفتند یا نادیده گرفته شوند.یک 
سیستم مدیریت فایل درست کنید. در صورت امکان آن 
را در دسترس همگان بگذارید تا دیگران هم بتوانند با آن 
برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن صفحه  کار کنند.از 
نمایش خود استفاده کنید یا اجازه دهید همکاران دیگر از 

راه دور به سیستم یکدیگر دسترسی داشته باشند. 
7- از میزان بهره وری 

خودتان آگاهی داشته باشید
تنها به این علت که از تیم جدا هستید، به سادگی ممکن 
است احساس کنید یک کار انفرادی را در دست گرفته 
اید. به احتمال زیاد کم کم احساس می کنید بیش از حد 
اید و از شما قدردانی نشده است. پس میزان  کار کرده 
کارآیی خود را اندازه گیری کنید و بدانید واقعا تا چه اندازه 
می توانید موفق باشید. حواس تان به تعداد ساعت های 
کاری روزانه تان باشد. اگر رییس تان به صورت منظم 
کارتان را مرور نمی کند، خودتان به صورت فصلی آن را 

مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
اما مهم است  بود  طبیعتا مرور خودتان مغرضانه خواهد 
کمک  درباره  باشید.  داشته  کارتان  به  منتقدانه  نگاهی 
هایشان  موفقیت  و  کاری  فشار  تان،  تیم  های خودتان، 

چه حسی دارید؟
8- به خانواده بپیوندید

باشید.  داشته  را  خانواده  یک  احساس  خود  همکاران  با 
تالش کنید آدم هایی را که با آنها کار می کنید بشناسید. 
پست های آنها در شبکه های اجتماعی را چک کنید، در 
هر فرصتی از آنها سواالت شخصی بپرسید. نه فقط به 
صورت مجازی بلکه از لحاظ فیزیکی نیز در ارتباط باشید. 
به فعالیت های غیرکاری نیز توجه نشان دهید و هر از 

گاهی به محل کارتان حضوری سر بزنید.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

حکایت

آیه روز  

و در زمین پس از اصالح آن فساد مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا 
به نیکوکاران نزدیک است. سوره األعراف، آیه ۵6

حدیث روز  

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست مي رسد.
 حضرت محمد )ص(

سبک زندگی

تکنیک های دورکاری در فضای مجازی

                        

 - گواتماال  پایتخت  افقي:۱- 
باستان  یونان  اي  افسانه  زیباي 
النوع  رب    - مثلثاتي  توابع  از   -۲
خرد  نان   -۳ پوشاننده    - یوناني 
شهرهاي  از   - آبگوشت  در  شده 
کدو  خارجي 4-  پول    - مازندران 
تنبل - دوست و رفیق - برجستگي 
الستیک -  تمام کردن ۵- در حال 
نالیدن - روغن جال - قلم درشت 
6- شهري در آلمان-  نثر آهنگین 
-  زادگاه انیشتن 7- دیکته - پشت 
 - گزاردن  نماز  جماعت  امام  سر 
کوشش و تالش ۸- خوي و خلق 
مرتبه  بلند  و  رفیع   - فراموشي   -
ناوارد  و  ناشي   - کربن  شیمي   -9
-  سرور ۱۰- طرف چپ  - داراي 
یک جهت - جایي که همگان در 
هیتلر  معاون  دارند ۱۱-  آن حضور 
از  نفر  نام سه  -  وسیله نجاري - 
پادشاهان اسکاتلند ۱۲ - مرکزاستان 
سمنان - کلید موسیقي - دشمن -  
آواز دسته جمعي ۱۳- اسب چاپار - 
از زینتهاي بانوان-  پیش از ورزش 
۱4-  دوستداران - بسیار بخشنده  
دیگ  هندسي ۱۵-   گرد  - شکل 
سنگي مشهد - از شهرهاي اردبیل

اثرهاي  از  عمودي:۱- جسارت - 
معروف امیر عشیري ۲- سوسن زرد 
- بهره مند-  سوغات روسیه ۳- زود 
و سریع - غیرقابل دیدن-  موکت 
4- سرمه چشم -  سیلي - منزل - 
یازده ۵- فلز سرخ -  سیب آذریاست 
و نیز فیلمي از اکبر صادقي-  مثل 
و شبیه 6- بالکن و مهتابي - رزم 
- نژاد 7- گودال - ناپاک شرعي-  
قسمت اصلي و بنیادي چیزي ۸ - 
تکیه کردن - ایمان - نمد مال 9- 

درخت صنوبر -  زمان سنج - پیامبر 
۱۰ - خالص - زعفران - قسمتي از 
دست ۱۱-  خباز - پیشواي زرتشتي 
- عدد روستا ۱۲- خاک صنعتي - 
گیاه   - تلویزیوني  نمایش   - خال 
زین  یراق  و  افسار   -۱۳ رنگرزي 
اسب - خوشرفتاري و صلح طلبي 
دوستان   -۱4 ارتشي  کامیون   -
- کارگزاران - دوربین فرنگي ۱۵-  
شهرهاي  از   - ایسلند  کشور  لقب 

آذربایجان شرقي

طراح : نسرین کاری

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15

در زندگی مهم نیست 
به کجا می روید، مهم آن است 

که با چه کسی سفر می کنید

یکی بر زیگرک ناالن درین دشت
بخون دیدگان آالله می کشت

همی کشت و همی گفت ای دریغا
بباید کشت و هشت و رفت ازین دشت

جدول شماره  3420

123456789101112131415
جانفسایساهالات1
انیمنسلااشوین2
یورتسردنتامسک3
یروناواادررا4
دیتبرشیناداب5
یانیفاگیرسرن6
گنسناکراارپا7
ریفسهاگنبزونب8
لنوتماهیارتا9
هیاراوندلوتر10
وکاسماهلالما11
امجاعساروشان12
سوراانالوماند13
نمکرتویویهنکا14
جنسهلزلزنهاگنز15

فروش مغازه کفش فروشی 
واقع در راسته بازار با اجاره عالی 
mdf دو طبقه ، دکوراسیون تمام 

 و اجناس جدید
 نقد و اقساط یا معاوضه با خودرو

09156671251

زمین شیبانی پالک 53 و 52 
خریداریم

متراژ 2000 متر سنددار خریداریم
09386832005

فروش یا معاوضه 
دو قطعه زمین مزروعی سپاه ، 200 متری 

با سند جدید تک برگی  و یک قطعه زمین 
315 متری کارخانه قند
 با سند جدید تک برگی

 در معصومیه باال   09151608836

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

پخش تراکت  تبلیغاتی    

0938  928  2099

استــاپ 
فروش فوق العاده شلوار کتان 

و مخمل ، کاپشن 
معلم - نبش فردوسی 1 ایوبی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی و ...

رنگرزی انواع لباس
شستشوی انواع مبل و صندلی 

اداری در محل
باز و بست پرده رایگان

خیابان آوینی ، نبش صدف 6
 32340188 - 09155632009

فدائی

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

تجربه کنید.    09158668002

تخفیف واقعی کارت عروسی 
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

به یک خانم )ترجیحا جوان( برای نگهداری 
از دو کودک در منزل نیازمندیم.

32201254 -09213214401

 ،pvc ، اجرای سقف های سبک، پارکینگ، مسکونی
آالچیق ، باربیکیو، آبنما، راه پله های مارپیچ، حفاظ و نرده  

09151604936 -09159634305

به یک نفر خانم برای نگهداری از بانوی سالمند
 به صورت تمام وقت با حقوق توافقی نیازمندیم.
05432224636 -09154630891 

 )ساعت تماس: 18الی 21 (

به تعدادی نیروی دفتری و ویزیتور 
نیازمندیم.    32234305

09128352455 -09153085771
خانگی و صنعتی در اسرع وقت

09158624439- جانی

تعمیر لوازم گازسوز

فروش مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار 

قطعه گوشتی دارای دو سوله تولید، یک سوله 

انبار و 3 واحد سرایداری همچنین سیستم 

به روز گرمایشی و تهویه سالن های تولید

   آدرس: آرین شهر- سه راهی روم  

09155625379 - 09155610240 

مغازه کفش فروشی با دکوراسیون 

عالی و کفش های شیک با شرایط عالی 

واقع در بازار به فروش می رسد.

09158600545

فروش آپارتمان 75 متری 
 شهرک گلبهار مشهد یا معاوضه 

با آپارتمان در شمال شهر بیرجند 
تماس صبح ها: 09156648091

عصرها: 09151170046

مظفرنیا

فروش امتیاز آپارتمان تعاونی کارگشا 
میدان سفیر امید  فی: توافقی

09151615023

سوپرمارکت میالد واقع در دولت 28 
با تمامی امکانات به فروش می رسد.    
32319599   09158600048 حسینی

فروش منزل ویالیی جنوبی 273 مترمربع 
زمین ، 240 زیربنا فی : 360

معلم 7- پالک 34     09155620967

فروش سوپرمارکت با تمامی 
امکانات واقع در بازار محله کارگر

09365402009

فروش  نهال
 عناب ، زرشک و انار  

 09011251205

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243- شریفی

استخدام بازاریاب و 
ویزیتور حرفه ای در 

شرکت پخش مواد غذایی
حقوق ثابت + مزایا + 

بیمه + پورسانت عالی + 
ایاب ذهاب

  32320146
  09154811460

09105601359

بهترین گزینه برای سرمایه گذاری 
با احداث گلخانه و باغ ویال 

در دشت بجد- معاوضه با خودرو 
09376234005

آگهی استخدام
 شرکت یکتا پخش شرق برای تکمیل کادر فروش خود در سال 2016 برای 

الین های پارس حیات )پوشک مولفیکس( و هنکل )پریل و پرسیل( از 
بازاریابان حرفه ای شوینده، بهداشتی و غذایی دعوت به همکاری می نماید.

شرایط  استخدام:
داشتن فن بیان و روابط عمومی باال - مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر

 کارت پایان خدمت

مدارک باالتر و فروشندگان حرفه ای با سابقه مفید در شرکت های معتبر در اولویتند
 متقاضیان با در دست داشتن یک قطعه عکس و کارت ملی به آدرس 
دفتر شرکت واقع در سجادشهر - امامت 7- پالک 2 مراجعه نمایند.

ساعت مراجعه: 9 صبح الی 12      تلفن: 46- 32327144



6
دوشنبه * 28 دی 1394 * شماره 3420

 سالمت نیوز: تصفیه خون به داشتن پوستی زیبا و سالم کمک کرده و سلول ها را از پیری زودرس حفظ می کند. لیموترش، انگور، پرتقال، گریپ 
فروت، آناناس، کیوی و توت فرنگی از میوه های تصفیه کننده خون می باشد. گزنه حاوی آهن است و کم خونی را کاهش می دهد. در این روزهای 
سرد هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان دمنوش گزنه برای بدن مفید نخواهد بود. گزنه برای تصفیه سریع خون فوق العاده است. 

آشنایی با میوه های تصفیه کننده خون اخبار ورزشی

برترین های مسابقات پینگ پنگ 
خراسان جنوبی معرفی شدند

جنوبی  خراسان  پینگ پینگ  هیئت  رئیس   : فارس 
استان  آزاد  پینگ پنگ  قهرمانی  مسابقات  در  گفت: 
سیدحسین حسینی بر سکوی نخست ایستاد. حمیدی 
به  پینگ پینگ باز   22 مسابقات  این  در  کرد:  اظهار 
صورت دو حذفی در خانه پینگ پنگ مجموعه ورزشی 
خاتم االنبیاء)ص( بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند.

سکوی  بر  حسینی  سیدحسین  کرد:  تصریح  وی 
قهرمانی ایستاد، حسن چمنی نایب قهرمانی را از آن 
و  آورد  به دست  را  مقام سوم  ایوبی  خود کرد، عماد 

حمید رضا طاهری در جایگاه چهارم قرار گرفت.

 مسابقات فوتسال قهرمانی کارمندان 
ادارات استان ادامه یافت

با  بیرجند  : رئیس هیئت ورزش های همگانی  فارس 
در  افزود:  مسابقات  این  در  تیم   41 رقابت  به  اشاره 
دسته یک مسابقات 20 تیم و در دسته دو، 21 تیم 
فوتسال از ادارات و نهادهای دولتی شهرستان بیرجند 
در سالن های ورزشی 2 هزار و 500 نفری شهیدین 
عرفی  می روند.  هم  مصاف  به  دادگستری  و  قاسمی 
فوتسال  مسابقات  از  روز  هجدهمین  در  کرد:  اظهار 
قهرمانی کارمندان خراسان جنوبی، ورزش و جوانان 3 
بر صفر در مقابل شرکت گاز خراسان جنوبی شکست 
خورد و تیم بانک ملی 7 بر صفر بازی را به دانشگاه 
علوم پزشکی واگذار کرد.وی یادآور شد: در چهارمین 
با  یک  بر  یک  تجارت  و  معدن  صنعت،  تیم  بازی 
شرکت نفت مساوی کرد و سپس آموزش و پرورش 
وی  گذشت.  احمر  هالل  سد  از  یک  بر   4 بیرجند 
خاطرنشان کرد: در پنجمین بازی از سری مسابقات 
بانک  تیم  جنوبی  خراسان  ادارات  کارمندان  فوتسال 
انصارالرضا)ع(  تیپ  مقابل  در  یک  بر   6 ایران  مهر 
مغلوب و در آخرین رقابت نیروی هوایی 3 بر 2 بانک 

صادرات را از پیش رو برداشت.

حسینی بر سکوی قهرمانی مسابقات
 شطرنج بیرجند ایستاد

فکری  بازی های  و  شطرنج  هیئت  دبیر   : فارس 
خراسان جنوبی گفت: در مسابقات شطرنج قهرمانی 
سکوی  بر  حسینی  سیدابوالفضل  بیرجند  شهرستان 
نخست ایستاد. میزانی اظهار کرد: در این مسابقات 22 
شطرنج باز در پنج دور به روش سوئیسی در تاالر خانه 
یکدیگر  با  بیرجند  والیت  ورزشی  مجموعه  شطرنج 
سیدابوالفضل  کرد:  تصریح  وی  پرداختند.  رقابت  به 
حسینی بر سکوی قهرمانی ایستاد، نیک سیما نایب 
جایگاه  در  بهرامی نژاد  و  آن خود کرد  از  را  قهرمانی 

سوم قرار گرفت.

مصرف ماهی در دوران بارداری 
موجب افزایش هوش نوزاد می شود

 
مصرف  محققان،  گفته  به  نیوز:  سالمت 
برای  بارداری  طول  در  لیپیدها  متعادل 

است.  ضروری  و  الزم  جنین  مغز  تشکیل 
لیپید موجود در رژیم غذایی حاوی اسیدهای 
چربی نظیر اُمگا 3 و اُمگا 6 است که از مواد 
و  موجودات  از  بسیاری  برای  مغذی ضروری 
مصرف  که  دریافتند  محققان  هاست.  انسان 

تشکیل  برای  باردار  زنان  در  لیپیدها  متعادل 
محققان  است.  ضروری  نوزاد  عادی  مغز 
توصیه می کنند زنان باردار باید برای داشتن 
نوزادی باهوش امگا 3 و 6 را به طور متعادل 

نمایند. مصرف 

تاثیر  اسیدفولیک 
بر سیستم ایمنی بدن 

شهرخبر: مطالعات جدید نشان می دهد مصرف 
بدن  ایمنی  سیستم  فولیک  اسید  حد  از  بیش 

انواع  را در معرض  بدن  را تضعیف می کند و 
عفونت ها قرار می دهد. مصرف بیش از اندازه 
با  مقابله  برای  را  بدن  توانایی  فولیک  اسید 
عوامل بیماری زا کاهش می دهد. اسید فولیک 
باید تحت نظر پزشک و طبق دوز تجویز شده 
مصرف شود. اسفناج، لوبیا سبز، نخود فرنگی، 
جگر، قلوه و سیب زمینی به طور طبیعی سرشار 

از اسید فولیک هستند.

آرتروز را با این ماده مهار کنید 

امگا 3 می تواند در کاهش  عصرایران: مصرف 
توصیه  محققان  باشد.  اثربخش  آرتروز  عالیم 
در  ماهی های چرب  از  سالم  افراد  که  می کنند 
رژیم غذایی خود حتما به صورت هفته ای حداقل 
2 بار استفاده کنند. همچنین کسانی هم که در 
معرض بیماری های قلبی و عروقی هستند بیش 
از 2 بار نسبت به استفاده از منابع غذایی حاوی 
به  افراد  که  در صورتی  ورزند.  مبادرت  امگا 3 
مصرف ماهی عالقه ای ندارند می توانند از منابع 
غذایی جایگزین مثل روغن زیتون، روغن کانوال 

و انواع مغزها )مغز گردو( استفاده کنند.

»چای کوهی« تقویت کننده 
سیستم ایمنی بدن

 سالمت نیوز: چای کوهی، سیستم دفاعی بدن 
بیماری  سریع  پیشرفت  از  و  کرده  تقویت  را 
به  را  آن  برگ های  اگر  می کند.  جلوگیری 
عمیق  زخم های  روی  و  درآورید  پودر  صورت 
بپاشید مؤثر واقع می شود. همچنین در درمان 

گردن،  خستگی  و  گردن  پشت  درد  کم خونی، 
درمان  مسن،  افراد  و  بچه ها  اشتهای  افزایش 
کار  به  سرماخوردگی  و  بی خوابی  افسردگی، 
است  قوی  ویروس  ضد  کوهی  چای  می رود. 
از  و  کرده  تقویت  را  بدن  دفاعی  سیستم  و 

پیشرفت سریع بیماری جلوگیری می کند.

راهکارهای درمان سرفه و گلو درد  

راهکارهای  مؤثرترین  از  یکی  شهرخبر: 

گلو،  درد  شدت  کاهش  برای  طبیعی 
عسل  و  لیمو  گرم،  آب  ترکیب  با  نوشیدنی 
است. کافی است تا آب نصف لیمو را با یک 
لیتر  میلی   250 در  عسل  چایخوری  قاشق 
ترکیبات  کنید. فالونوئیدها،  آب گرم مخلوط 

موجب  لیمو،  در  موجود  اکسیدانی  آنتی 
پیاز:  شربت  شود.   می  گلو  التهاب  کاهش 
اکسیدان  آنتی  خاطر  به  اینکه  بر  عالوه  پیاز 
کند،  می  تحریک  را  بدن  دفاعی  قدرت   ها 
تسریع  نیز  را  طبیعی  حالت  به  بازگشت  روند 
است  کافی  شربت  این  تهیه  برای  کند.  می 
فنجان  نصف  با  را  خردشده  پیاز  عدد   6 تا 
ساعت   2 مدت  به  بخارپز  روش  به  عسل 
مخلوط  این  سپس  بگذارید.  حرارت  روی 
آمده  دست  به  مایع  تا  کنید  رد  الک  از  را 
و  اکالیپتوس  باشد.  شما  برای  عالی  شربتی 
التهاب:  تسکین  در  مؤثر  گیاهان  گلی؛  مریم 
مجاری  التهاب  کاهش  خاطر  به  اکالیپتوس 
تهیه  برای  دارد.  ای  ویژه  شهرت  تنفسی 
گیاه  های خشک  برگ  گرم   3 تا   2 دمنوش 
مدت10  به  آب جوش  لیتر  میلی   150 در  را 
دقیقه دم کرده دو فنجان از آنرا در روز میل 
در  که  است  گیاهی  نیز  گلی  مریم  کنید. 
های  مخاط  و  تنفسی  مجاری  التهاب   درمان 
فنولیک  پلی  ترکیبات  است.  مؤثر  دهانی 
دارند  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  آن  در  موجود 
کنند.  ایمنی کمک می  تنظیم سیستم  به  که 
عصاره  لیتر  میلی   5 یا  روغن  قطره   3 یا   2
و  بریزید  آب  لیتر  میلی   100 در  را  آن  مایع 

3بار در روز غرغره کنید. 

آرتروز را با این ماده مهار کنید 

نقص فني تریلي حادثه ساز شد 

انتظامي شهرستان طبس گفت: تصادف در محور طبس- مشهد  فرمانده 
چهار مجروح بر جاي گذاشت. سرهنگ جاللیان اظهار کرد: با اعالم مرکز 
محمد«  محور »طبس-ده  در  تصادف  بر  مبني  پلیسي 110  هاي  فوریت 
بالفاصله مأموران انتظامي و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي 
افزود: مأموران در بررسي صحنه دریافتند خودروي پژو 206 با یک دستگاه 
از عقب  داشته  توقف  اصلي جاده  فني در محور  دلیل نقص  به  تریلي که 
برخورد و سپس به سمت چپ جاده منحرف و با یک دستگاه تریلي یخچال 
دار و یک دستگاه تریلي دیگر برخورد می کند که منجر به مجروح شدن چهار 
نفر از سرنشنان سواري پژو 206 شد.وی خاطرنشان کرد: آسیب دیدگان این 
حادثه برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند که حال آنها وخیم اعالم شده 
است. سرهنگ جاللیان تصریح کرد:هنوز علت اصلي این حادثه مشخص 

نشده وکارشناسان در حال بررسي حادثه و علت اصلي وقوع آن هستند.

توقیف پژو 405 با 20 میلیون ریال خالفي 

رئیس پلیس راهنمایي و رانندگي استان از توقیف یک دستگاه 
با خالفي 20میلیون و600هزار ریال خبر داد.  سواري پژو 405 
سرهنگ رضایي گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و 
حادثه ساز مأموران پلیس راهور شهرستان نهبندان هنگام کنترل 
علت  به  را  پژو 405  خودروي  دستگاه  یک  عبوري  خودروهاي 
عدم رعایت قوانین و مقررات رانندگي متوقف کردند. وي افزود: 
پس از توقف این خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد 
که این خودرو داراي مبلغ 20میلیون و 600 هزار ریال خالفي 
معوقه است.  سرهنگ رضایي خاطر نشان کرد: برابر ماده 8 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي از تردد خودروهاي متخلف با خالفي 
بیش از 10 میلیون ریال جلوگیري و در صورت مشاهده توقیف 

خواهند شد که طبق همین ماده این خودرو روانه پارکینگ شد.

دستگیري سوداگران مرگ در »نهبندان« 

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از کشف دو کیلو و170 گرم 
هروئین فشرده در این شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت: 
خودروهاي  کنترل  هنگام  آباد«  بازرسي»سهل  و  ایست  مأموران 
را  خودرو  و  مشکوك   405 پژو  سواري  دستگاه  یک  به  عبوري 
از خودرو یک کیلو  بازرسي  بازرسي هدایت کردند و در  به الین 
و800گرم مواد مخدر هروئین را که به طرز بسیار ماهرانه اي در 
خودرو جاسازي شده بود کشف و  قاچاقچي مواد مخدر را دستگیر 
و  ایست  مأموران  دیگر  عملیات  به  شاهوردي  سرهنگ  کردند. 
بازرسي سهل آباد اشاره کرد و گفت: طي عملیات در بازرسي از 
یک سواري پراید 370 گرم هروئین فشرده توسط مأموران کشف 
شد.وی تصریح کرد:در این عملیات ها دو دستگاه خودرو توقیف 

و دو سوداگر مرگ برای سیر مراحل قانوني روانه دادسرا شدند.

اعتراف پسر 16 ساله به سرقت های سریالی 

تابناك: پسر 16 ساله که به 32 سرقت سریالی در آزادشهر دست 
زده بود به دام افتاد. سرهنگ اصالنی فرمانده پلیس آزادشهر گفت: 
در پی گزارشی مبنی بر این که تعدادی از دزدان سابقه دار با تشکیل 
باند سرقت، به سرقت در شهرهای استان گلستان می  پردازند و این 
موضوع باعث کاهش احساس امنیت و نگرانی شده بود، دستگیری 
دزدان در دستور کار مأموران قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس 
از انجام اقدام های ویژه پلیسی، مخفیگاه یکی از اعضای این باند 
که نوجوان 16 ساله ای است را شناسایی و  در یک عملیات موفق، 
سرانجام  مجرم  کرد:  تصریح  وی  کردند.  دستگیر  را  نوجوان  دزد 
در مواجهه با دالیل مأموران لب به سخن گشود و به 32 سرقت 
اعتراف کرد. این دزد در اعترافاتش به 23 سرقت موتورسیکلت، دو 

سرقت احشام، 6 گوشی موبایل و... اعتراف کرد.

راننده محترم: اطالع از آخرین وضعیت ترافیک جاری در محورهای کشور، وضعیت آب و هوا ، مشاهده امکانات بین راهی از قبیل

 پمپ بنزین ها و مجتمع های خدماتی رفاهی از طریق وب سایت ir. 141         اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی

بنگاه قالب بتن        
 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی       

32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل
آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  
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فروشگاه مروج 
بین معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

  منایشگاه بزرگ مبلامن 

و رسویس خواب 

برای شما آخرین مدل های روز تهران را 

گلچین نمودیم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و کیفیت 

با  شرایط استثنایی 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پیش پرداخت ویژه فرهنگیان عزیز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خیابان معلم - چهار راه بهداری - طبقه پایین بانک رفاه 

مودی

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی
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پیگیری استاندار خراسان جنوبی7

از مصوبه سفر جهانگیری به استان

ایرنا- استاندار روز شنبه در دیدار با اسحاق جهانگیری 
معاون  سفر  های  مصوبه 
را  جمهوری  رئیس  اول 
کرد.  پیگیری  استان  به 
این  در  گفت:  خدمتگزار 
سفر های  مصوبه   دیدار 
مرحله  وارد  آنها  بیشتر  که 

شد  مقرر  و  گرفت  قرار  پیگیری  مورد  شد  عملیاتی 
اعتبار باقی مانده در این زمینه نیز تخصیص یابد. وی 
اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسری را از جمله 
مهمترین مصوبه سفر به استان ذکر کرد و گفت: این 
قرار  رئیس جمهوری  اول  معاون  تأیید  مورد  نیز  امر 
نیاز  مورد  اعتبار  اولین فرصت  در  مقرر شد  و  گرفت 
برای اجرای این پروژه از طریق فاینانس تأمین و ابالغ 
در  رفع مشکل موجود  و  آبی  منابع  تأمین  شود. وی 
این زمینه را مورد تأکید قرارداد و یادآورشد: با توجه 
بخش  در  استان  که  خوبی  بسیار  های  پتانسیل  به 
 معادن فلزی و غیرفلزی داراست مقرر شد تصمیم و
اجرا  مرحله  به  رسید  تصویب  به  که  هایی  مصوبه 
معاون  با  دیدار  در  همچنین  استاندار  شود.  گذاشته 
های  پروژه  جمهوری،  ریاست  نهاد  روستایی  توسعه 
را  استان  به  جهانگیری  سفر  مصوبه  نیز  و  روستایی 
پیگیری کرد. خدمتگزار، اجرای سیاست تثبیت جمعیت 
های  اولویت  مهمترین  را  روستاها  و  مرزی  نقاط  در 
کاری دولت دانست و بیان کرد:  با پیگیری هایی که 
صورت گرفت در اجرای طرح های اشتغالزا مبلغ 207 
میلیارد ریال اعتبار به منظور اجرای این نوع طرح ها در 
اجرای این سیاست به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان 
نیازمند بیرجندی افتتاح شد

نیازمند  دانش آموزان  هنری  آثار  نمایشگاه  فارس- 
در  نقش ها«  عنوان »سنگ ها، رنگ ها،  با  بیرجندی 
حضور  با  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح  شهرستان  این 
جنوبی،  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
از  جمعی  و  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  معاون 
افتتاح شد. مدیر گروه  مسئوالن و هنرمندان استان 
هنری نگین نگاره بیرجند در حاشیه مراسم افتتاحیه 
این نمایشگاه اظهار کرد: این نمایشگاه شامل نمایش 
و فروش 3 هزار اثر نقاشی بر روی سنگ های زیبا 
افزود:  استانستی  است.  جنوبی  خراسان  معادن  از 
این نمایشگاه با هدف شوق آموختن و شور زندگی 
میان دانش آموزان مستعد تحت حمایت بنیاد کودک 
در  جوان  هنرمندان  از  گروهی  تالش  با  بیرجند 
است؛  افتتاح شد. شایان ذکر  بیرجند  نگارخانه شهر 
نمایشگاه مذکور از 26 بهمن ماه تا دوم دی ماه در 
نگارخانه شهر بیرجند به روی عالقه مندان باز است.

افتتاح دو بازارچه دایمی 
صنایع دستی استان تا پایان سال

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  معاون  مالیی- 
دستی  صنایع  های  بازارچه  گفت:  استان  گردشگری 
اندازی  راه   95 نوروز  تا  فردوس  و  بیرجند   شهر 
می شوند. عباس زاده عنوان کرد: در تالش هستیم تا 
سه بازارچه دائم صنایع دستی را در استان ایجاد کنیم. 
وی درخصوص اولین بازارچه دایمی صنایع دستی استان 
بیان کرد: این بازارچه واقع در باغ اکبریه بیرجند با اعتبار 
100 میلیون تومان افتتاح خواهد شد. عباس زاده یادآور 
شد: دومین بازارچه صنایع دستی در شهرستان فردوس 
با اعتبار 150 میلیون تومان احداث و راه اندازی خواهد 
شد. وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه بازارچه مستقر در 
شهرستان فردوس هنوز احداث نشده است زمان افتتاح 
آن هفته میراث فرهنگی خواهد بود. وی  افزود: سومین 
بازاچه دایمی خانه فیض بخش در شهرستان بشرویه 
واقع شده که با اعتبار 50 میلیون تومان تا پایان سال 
جاری افتتاح خواهد شد. به گفته وی هزینه این سه 

بازارچه دائمی 300 میلیون تومان است.

پرداخت 7 میلیارد ریال تسهیالت 
خوداشتغالی به مددجویان زیرکوه

ابتدای  از  گفت:  زیرکوه  امداد  کمیته  مدیر  فارس- 
مددجویان  به  اعتبار  ریال  میلیارد   7 جاری  سال 
تحت پوشش این نهاد در شهرستان زیرکوه پرداخت 
اولویت  اینکه  بیان  با  امروز    است. مظاهری فر  شده 
برنامه های کمیته امداد توانمند کردن مددجویان است، 
اظهار کرد: یکی از راهکارهای توانمندسازی، پرداخت 
تسهیالت اشتغال به مددجویان است. وی با اشاره به 
به  روستائیان  مهاجرت  و  روستاها  از  محرومیت زدایی 
جمعیت  تثبیت  راستای  در  کرد:  خاطرنشان  شهرها، 
روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها، همچنین 
با توجه به محرومیت روستاهای شهرستان، تالش ما 
بر این است که بیشتر طرح های خوداشتغالی در روستاها 
انجام پذیرد. وی با بیان اینکه در 9 ماهه نخست امسال، 
است،  شده  اجرا  شهرستان  در  خوداشتغالی  طرح   95
گفت: برای اجرای این طرح ها مبلغی بالغ بر 7 میلیارد 

ریال از محل تسهیالت خوداشتغالی هزینه شده است.

205 میلیون تومان زکات 
در فردوس جمع آوری شد  

مبلغ 110  گفت:  فردوس  امداد  کمیته  مدیر  مالیی- 
زکات  تومان  میلیون  و 95  مال  زکات  تومان  میلیون 
فردوس  شهرستان  در  امداد  کمیته  توسط  فطریه 
جمع آوری شده است. پاکدل مطرح کرد: به دلیل کمبود 
آب کاشت و برداشت محصوالتی نظیر گندم و جو و 
همچنین دامپروری در شهرستان فردوس کاهش یافته، 
ولی با این حال کشاورزان و دامداران تالش می کنند 
که زکات خود را به موقع پرداخت کنند.وی خاطرنشان 
کرد: کشاورزان و باغداران شهرستان فردوس در طرح 
شجره طیبه تعداد 950 اصله درخت انار و 350 اصله 
درخت پسته را به ستاد احیای زکات این شهرستان اهدا 
کرده اند و امسال نیز 9 تن انار از این درختان برداشت و 

بین محرومان و نیازمندان توزیع شد.

تسهیل ازدواج جوانان یکی از 
موضوعات پایه ای در جامعه است

ایسنا- فرماندار بیرجند گفت: موضوع تسهیل ازدواج 
برای  که  است  جامعه  در  پایه ای  موضوعات  از  یکی 
اجرایی شدن آن هم باید اقدامات فرهنگی صورت گیرد 
و هم در عرصه مدیریتی و اداری اقدامات قابل توجهی 
را انجام دهیم. ناصری در جلسه ستاد ساماندهی امور 
جوانان شهرستان بیرجند افزود: یکی از مؤلفه هایی که 
نرخ  افزایش  شود  برنامه ریزی  آن  افزایش  برای  باید 
ازدواج جوانان است. وی با اشاره به اینکه یک سال از 
صدور ابالغ به ادارات در زمینه ایجاد کمیته های مرتبط 
با کارگروه های ستاد ساماندهی امور جوانان می گذرد 
باید این موضوع بررسی شود که چرا در این مدت فقط 
سه کمیته فعال شده و جلسه تشکیل داده اند. ناصری 
افزود: هیچ موضوعی مهمتر از مسائل جوانان نیست 
وجود  که  مشغله هایی  بهانه  به  نمی توان  بنابراین  و 
این منظر تشکیل نشدن  از  از آن غفلت کرد و  دارد 
برخی کمیته ها توجیهی ندارد و ادارات در این زمینه 
باید پاسخگو باشند. وی خاطرنشان کرد: ما باید برای 
این سؤال مردم که چه فضایی را برای اشتغال و بحث 
ازدواج جوانان ایجاد کرده ایم پاسخ داشته باشم. معاون 
این  در  نیز  استان  جوانان  و  ورزش  اداره کل  جوانان 
جلسه گفت: 14 درصد از طالق ها در مدت زیر یک 
دیگر 50  آماری  در  داد:  ادامه  قناد  رخ می دهد.  سال 
درصد از زوجینی که طالق می گیرد، کمتر از 5 سال با 
یکدیگر زندگی کرده اند که با توجه به این آمار باید گفت 
نباید از مسایل حیطه جوانان غفلت کرد و به عبارت 
دیگر اگر از این مسایل غافل شود دیگر چه چیز مهمی 

برای کار و برنامه ریزی وجود خواهد داشت.

تائید صالحیت۴2 نفر از داوطلبان 
مجلس در خراسان جنوبی

ایسنا- مسئول دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان 
جنوبی گفت: 42 نفر از ثبت نام کنندگان کاندیداتوری 
در مجلس شورای اسالمی در استان تأیید صالحیت 
شده اند. حجت االسالم علی محمدی اظهارکرد: 102 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در استان  نفر برای 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 2۸ نفر از حوزه انتخابیه 
بیرجند، درمیان و خوسف بوده که تاکنون سه نفر از 
این کاندیداها انصراف داده اند. وی افزود: بعد از بررسی 
صالحیت کاندیداها در دفتر نظارت بر انتخابات استان از 
این تعداد 10 نفر تأیید صالحیت، چهار نفر رد صالحیت 
و 11 نفر نیز صالحیت آنها احراز نشد. وی ادامه داد: 
طبس،  فردوس،  انتخابیه  حوزه  در  نفر   25 همچنین 
بشرویه و سرایان ثبت نام کرده بودند که از این تعداد 
نیز 11 نفر تأیید صالحیت، 7 نفر عدم احراز صالحیت 
یادآور شد:  رد صالحیت شدند. محمدی  نفر  و شش 
در  شرکت  از  حوزه  این  کاندیداهای  از  یکی  تاکنون 
انتخابات مجلس انصراف داده است. وی تصریح کرد: 
برای شرکت در انتخابات مجلس امسال 27 نفر از حوزه 
در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه ثبت نام کرده بودند 
که بعد از بررسی صالحیت ها در هیئت نظارت 11 نفر 
تأیید شدند. وی اظهارکرد: همچنین از این تعداد 10 
نفر رد صالحیت، پنج نفر عدم احراز صالحیت و یک 
نفر نیز انصراف داده است. محمدی ادامه داد: از حوزه 
نهبندان و سربیشه نیز 22 نفر برای مجلس ثبت نام کرده 
بودند، که از این تعداد 10 نفر تأیید صالحیت، سه نفر رد 

صالحیت، 9 نفر نیز صالحیت آن ها احراز نشد. 

مرمت و ساماندهی ورودی
 مدرسه شوکتیه به پایان رسید

گروه خبر- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان بیرجند از پایان مرمت 
بیرجند خبر داد.  و ساماندهی ورودی مدرسه شوکتیه 
نصرآبادی گفت: سردر ورودی مدرسه شوکتیه یکی از 
عناصر مهم معماری بنا به شمار می رود که با تزیینات 
مقرنس گچی خودنمایی می کند. وی افزود: عملیات 
مرمت شامل مرمت مقرنس های گچی، اندود گچ دیواره 
های سه طرف ورودی و مرمت آجرنمای قاب بندی 
شده باالی در ورودی است. وی تکمیل قاب بندی های 
آجری، احداث جان پناه و بندکشی نمای آجری جنوبی 

را از دیگر فعالیت های صورت گرفته در بنا دانست.

بهره برداری از 5۸ طرح عمراني 
همزمان با دهه فجر در درمیان

شبستان- معاون عمراني و برنامه ریزي فرمانداري 
شهرستان درمیان گفت: 5۸ طرح عمراني همزمان با 
دهه فجر در درمیان به بهره برداري مي رسد. بخشي 
شهرستان  فجر  دهه  گرامیداشت  ستاد  نشست  در 
پروژه  تعداد  این  اجراي  براي  کرد:  اظهار  درمیان 
46 میلیارد و 523 میلیون ریال از محل اعتبار ملي، 
بیان  با  است. وي  منابع هزینه شده  و سایر  استاني 
اینکه 7 هزار و ۸00 خانوار در 4 شهر و 77 روستاي 
شهرستان درمیان از خدمات این طرح بهره مند مي 
شوند، افزود: با افتتاح 9 پروژه شهري و 49 پروژه در 
نقاط روستایي براي 39 نفر به طور مستقیم و پایدار 
و براي 1۸6 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد مي شود.

۱۱۱ هزار مشترک در بیرجند
 از نعمت برق برخوردار شده اند

تسنیم- مدیر توزیع برق شهرستان بیرجند گفت: 111 
هزار و 10۸ مشترک در مناطق شهری و روستایی این 
شهرستان از نعمت نیروی برق برخوردار بوده که از این 
تعداد ۸۸ هزار و 10۸ مشترک شهری و 22 هزار و 69 
مشترک روستایی و بقیه جزو مشترکان سنگین محسوب 
می شوند. برزگر  اظهار کرد: از این تعداد حدود 79 درصد 
مشترکان شهری، 20 درصد مشترکان روستایی و یک 

درصد مشترکان صنعتی و سنگین هستند.

شبستان- همزمان با لغو تحریم های ظالمانه هسته ای و به فرجام رسیدن برجام، زنگ »اقتدار ملی، عزت اسالمی و ایران آباد« روز گذشته در 
مدارس خراسان جنوبی نواخته شد. المعی در مراسم نواخته شدن زنگ اقتدار ملی در دبیرستان نرجسیه بیرجند اظهار کرد: با تدبیر دولتمردان و در 
سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، سرانجام قدرت های بزرگ در برابر اراده پوالدین ملت ایران سر تعظیم فرودآورده و ایران اسالمی هسته ای 
را به رسمیت شناختند. وی افزود: امیدواریم در آینده نزدیک اثرات و برکات این اقدام بزرگ بر زندگی، معیشت و سفره مردم ایران زمین ملموس شود.

زنگ »اقتدار ملی، عزت اسالمی و ایران آباد« در مدارس خراسان جنوبی نواخته شد

اجرای  از  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
نظام نامه مدیریت سالمت همه جانبه در استان خبر داد.
به گزارش مهر، مهدی زاده  دیروز  در کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی با بیان اینکه تاکنون این نظام نامه به صورت 
پایلوت در استان های مرکزی و فارس اجرا شده است، اظهار 
کرد: با توجه به نتایج خوب اجرای این طرح با ابالغ وزارت 
بهداشت این طرح در خراسان جنوبی نیز اجرا می شود. وی 
بیان کرد: موضوعاتی از جمله عدالت اجتماعی، مشارکت 
مردم و همکاری بین بخشی از جمله عواملی هستند که 
انتقاد از  سالمت جامعه را تحت تأثیر قرار داده اند. وی با 
عملکرد جزیره ای دستگاه ها در حوزه سالمت، عنوان کرد: 
حوزه  در  بخشی  بین  مشارکت های  گذشته  سال های  در 
سالمت کمتر دیده شده و با اجرای این طرح مشارکت بین 

بخشی دستگاه ها افزایش خواهد یافت.

۵۰ درصد عوامل مؤثر در سالمت 
عوامل اجتماعی است

مهدی زاده با تأکید بر اینکه عوامل مؤثر بر سالمت همه 
در حوزه بهداشت قابل اجرا نیست، بیان کرد: 25 درصد 
از عوامل مؤثر بر سالمت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
بوده و 50 درصد آن عوامل اجتماعی است که درآمد، سواد 
و غیره از جمله آنها است. وی ادامه داد: این موضوعات 
نیز  بهداشت  وزارت  از  خارج  دستگاه هایی  که  می طلبد 

تولیت سالمت را بر عهده بگیرند.

 غفلت از سالمت جامعه در سال های گذشته

و  تغذیه  نیز  استاندار  امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  معاون 
عوامل روحی و روانی را از جمله عوامل مؤثر در سالمت 
دلیل  به  گذشته  سال های  طی  گفت:  و  دانست  جامعه 

تحمیل  کشور  بر  خارج  از  که  فشارهایی  و  مشکالت 
است.  نشده  پرداخته  به مسأله سالمت  کافی  به طور  شد 
حسینی بیان کرد: به همین دلیل تقدم ها و ضروریت هایی 
که در کشور وجود داشت مقداری از سالمت جامعه غفلت 
از  اما  نیستیم  نظر کمی، خیلی عقب  از  شده هرچند که 

نظر کیفی تحریم ها خیلی به کشور آسیب رسانده است.

ابتال به تب مالت در استان ۶۰ درصد کاهش یافت

مدیرکل دامپزشکی هم از کاهش 57 تا 60 درصدی ابتال به 
تب مالت انسانی در استان طی امسال خبر داد و اظهار کرد: 
طی سال گذشته موضوع شیر خام یکی از موضوعات مهم و 
دردسرساز در کشور بوده چراکه با سالمت مردم سروکار دارد. 
رفیعی پور از تولید روزانه 130 تن شیر خام در استان خبر داد و 
گفت: با اقدامات انجام شده مصرف روزانه شیر خام در استان 

از 20 تن در روز به 13 تن کاهش پیداکرده که این موضوع 
از نظر سالمت منطقه بسیار ارزشمند است. وی بابیان اینکه 
در حال حاضر میزان باالیی از شیر خام تولیدی در استان در 
مسیر قانونی مصرف می شود، عنوان کرد: هم اکنون ۸9 تن 
از شیر خام تولیدی در استان توسط کارخانه ها و مراکز مجاز 
تبدیل به شیر و لبنیات پاستوریزه می شود و 43 تن نیز به 

کارخانه ها استان های همجوار صادر می شود.
نخعی، معاون حمایت و سالمت کمیته امداد استان نیز با 
اشاره به معرفی چهار هزار و 440 کودک زیر شش سال 
دچار سوءتغذیه به این نهاد، گفت: 69 درصد این کودکان 
از جمعیت روستایی استان هستند. فعال، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم اظهار کرد: 1.6 درصد 
 5.9 و  شدید  الغری  از  استان  سال  شش  زیر  کودکان 

درصد از الغری متوسط رنج می برند.

نظام نامه مدیریت سالمت همه جانبه در خراسان جنوبی اجرا می شود

بودجه  در  خواست  شهرداران  از  استاندار  عمرانی  معاون 
95 شهرداری ها مبالغی را برای موضوعات ترافیکی در 
به گزارش فارس، همایون نخعی نژاد دیروز  بگیرند.  نظر 
در جلسه شورای ترافیک و ستاد معاینه فنی استان اظهار 
کرد: هر کس قانون شکنی کند باید در مقابلش بایستیم و 
تبعات اجتماعی را نباید در حوزه اجرا عنوان کنیم و باید 
شود. برخورد  می کنند  عمل  قانون  خالف  که  افرادی  با 
نخعی نژاد شورای ترافیک را مسئول سالمت، ترافیک و 

جان و مال مردم دانست. 
ها  شهرداری   95 بودجه  در  خواست  شهرداران  از  وی 

مبالغی برای موضوعات ترافیکی اختصاص دهند. 

تصادفات  آمار  کشور  نقاط  سایر  نسبت  به  وی  گفته  به 
این  می توان  و  باالست  جنوبی  خراسان  شهری  درون 
اقدامات  با  و  حادثه خیز  نقاط  شناسایی  با  را  تصادفات 

ترافیکی کاهش داد. 
معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی افزود: مدیریت 
شهری در مباحثی که مربوط به سالمت، ایمنی و نشاط 
با  دستگاه ها  همه  باید  و  است  مسئول  می شود  مردم 
کمک  فعالیت هایش  بهتر  پیشبرد  برای  شهری  مدیریت 
نحوه  در  رسانه ها  نقش  به  نخعی نژاد  کنند.  همکاری  و 
عملکرد دستگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: رسانه ها باید 

پیگیر و مطالبه گر مشکالت مردم از مسئوالن باشند.

افزایش 12 درصدی برخورد با تخلفات در معابر  شهری 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این جلسه با اشاره 
به افزایش 12 درصدی برخورد با تخلفات رانندگی توسط 
بیشتر  استان در سال جاری گفت:  مأموران پلیس راهور 
این تخلفات مربوط به عدم رعایت حق تقدم و عدم توجه 

به جلو توسط رانندگان بوده است.
همشهریان  همکاری  با  خوشبختانه  کرد:  اظهار  رضایی 
سال  به  نسبت  شهری  معابر  در  فوتی  تصادفات  میزان 
گذشته 31 درصد کاهش یافته است. وی از افزایش هشت 
درصدی تصادفات جرحی در معابر شهری از ابتدای سال 

موتورسیکلت  از  استفاده  و  گرم  هوای  گفت:  و  داد  خبر 
این  عوامل  از  پیاده  عابران  توجهی  بی  همچنین  و 
افزایش بوده است. رضایی به اقدامات فرهنگی ترافیکی 
توزیع  گفت:  و  کرد  اشاره  بیرجند  شهرداری  همکاری  با 
ارائه آموزش های تئوری  300 دست لباس همیار پلیس، 
به دانش آموزان برای نحوه عبور از خیابان، برگزاری مانور 
از  ایمنی  کاله  عدد   70 اهدای  و  قانونمند  موتورسواران 

جمله این اقدامات بوده است.

معاون عمرانی استاندار تأکید کرد:

لزوم پیش بینی مبالغی برای موضوع ترافیک در بودجه 95 شهرداری ها

فرمانده سپاه انصارالرضا )ع( استان گفت: در حوزه 
اشتغال خراسان جنوبی تاکنون ساماندهی و آمایش 
منابع  از  بسیاری  آن  دنبال  به  که  نشده  انجام 
اختصاص داده شده به واحدهای تولیدی هدر رفته 
است. به گزارش شبستان، سردار  غیاثی روز گذشته 
در چهارمین مجمع عالی بسیج کارگری با اشاره به 
ظرفیت های کارآمد اقشار مختلف بسیج، بیان کرد: از 

21 قشر متخصص بسیج چند قشر در حوزه اقتصادی 
است که پیشنهاد می شود که دبیری ستاد اقتصاد 

مقاومتی استان به بسیج داده شود. 

آبرسانی به 427 روستا توسط بسیج سازندگی

غیاثی ادامه داد: بسیج سازندگی تاکنون به 427 
روستای استان با جمعیتی بالغ بر 17 هزار خانوار با 

تانکر آبرسانی کرده است. به گفته وی اگر مدیران 
برنامه ریزی صحیح و پیشنهادات اجرایی مناسبی 
داشته باشند، سپاه آمادگی دارد تا زمینه راه اندازی 
قرارگاه خاتم االنبیاء را در استان فراهم کند. وی 
و حمایت های  بانکی  منابع  از  بسیاری  داد:  ادامه 
دولتی که به استان اختصاص می یابد به دلیل نبود 

ساماندهی هدر می رود.

خراسان  کارگری  قشر  بسیج  عالی  شورای  رئیس 
زمانی  صادرات  حوزه  در  اینکه  بیان  با  جنوبی 
بر  که  کنیم  صادر  را  خود  محصوالت  می توانیم 
ادامه  باشیم،  داشته  پافشاری  مداوم  فرآیند  یک 
داد: علیرغم وجود محصوالت صادراتی فراوان در 
کشور و استان هنوز به موفقیت الزم در صادرات 

محصوالتمان نرسیده ایم.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: متأسفانه دستگاه های اجرایی   
در اجرای قانون مدیریت پسماند آن گونه که شایسته است عمل نکرده اند.

به گزارش مهر، نخعی نژاد صبح  دیروز در کارگروه مدیریت پسماند استان، بیان 
کرد: سازمان مدیریت پسماند باید در هریک از استان های کشور تشکیل شود که 
در خراسان جنوبی سازمانی تحت این عنوان وجود ندارد. وی با بیان اینکه هر 
یک از دستگاه های استانی در برابر نظافت و پاکیزگی شهر وظایفی را بر عهده 
 دارند، اظهار کرد: جمع آوری زباله  و انتقال آن به خارج از شهر، کاری آسان بوده و 
نباید مراحل انجام آن را پیچیده کنیم. نخعی نژاد با اشاره به تفکیک و جمع آوری 
زباله های بیمارستانی و عفونی در مبدأ، بیان کرد: هرچه تعداد مشارکت شرکت ها 
و سرمایه گذارها در این زمینه بیشتر باشد، میدان رقابت قوی تر بوده و اقدامات 
بهتری انجام می شود. وی تأکید کرد: باید افراد سرمایه گذار در زمینه جمع آوری 
توجیه  برایشان  رقابت  تا  کنیم  حمایت  و  تشویق  را  مبدأ  در  عفونی  زباله های 
اقتصادی داشته باشد. وی تصریح کرد: مدیریت پسماند شوخی بردار و  تعارف 

پذیرنیست چراکه با سالمت جامعه ارتباط مستقیم دارد. 

وضعیت ورود محصوالت کشاورزی به استان مدیریت شود

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه باید حساسیت مردم 
از  باید  همچنین  کرد:  اظهار  کنیم،  تقویت  شهر  چهره  زیبایی  به  نسبت  را 
سازمان ها مردم نهاد در زمینه مدیریت پسماند استفاده کنیم. وی ادامه داد: باید 
پاکیزگی چهره شهر تشکر  و  زباله  به جمع آوری  انتقادهای مردمی نسبت  از 

کرده و اقداماتی انجام دهیم که پاسخگوی افکار عمومی باشد.
نخعی نژاد با اشاره به اهمیت سالمت غذایی در جامعه، بیان کرد: مواد غذایی 
نقش مهمی در سالمت انسان و جامعه ایفا می کند به گونه ای که علت عمده 

برخی سرطان ها، نوع تغذیه شهروندان است. وی با تأکید بر اینکه مسئوالن 
باید وظیفه خود را در تولید و عرضه محصوالت غذایی به درستی انجام دهند، 
بنابراین  باشیم  مطمئن  عرضه شده  محصوالت  سالمت  از  باید  کرد:  اظهار 

وضعیت ورود محصوالت کشاورزی به استان مدیریت شود.

افزایش زباله گردی در بیرجند

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند نیز در این جلسه گفت: زباله گردی در 

حال افزایش بوده و عملکرد شهرداری در جمع آوری آنها تأثیری ندارد. خانزاد 
که  انجام شده  گردها  زباله  جمع آوری  در  زیادی  اقدامات  تاکنون  کرد:  اظهار 
متأسفانه به دلیل محدودیت قانون موفقیت آمیز نبوده است. وی ادامه داد: زباله 
گردها در سالمت جامعه نقش مؤثر و مستقیمی دارند بنابراین همه دستگاه های 

اجرایی باید در حل این پدیده همکاری کنند. 
دو  راستا  این  در  بیان کرد:  مبدأ،  در  زباله  تفکیک  اهمیت  به  اشاره  با  خانزاد 
از  و  نصب شده  شهر  از  دونقطه  در  پایلوت  به عنوان  زباله  تفکیک  ایستگاه 
بیان  مقصد،  در  زباله  تفکیک  و  پردازش  درباره  وی  می شود.  فعال  بهمن ماه 
کرد: ساخت سوله پردازش در محل دفن زباله در حال انجام است و ساخت 

سوله پردازش در دهه فجر به پایان می رسد، همچنین عملیات تفکیک زباله در 
 مقصد توسط پیمانکارهایی در حال پیگیری است.

حل مشکل  زباله گردی در بیرجند نادیده گرفته  شده است

معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هم در این کارگروه با انتقاد از 
افزایش زباله گردی در بیرجند، بیان کرد: حل این مشکل از سوی مسئوالن 
نادیده گرفته شده و یا به دلیل ناامیدی، در رفع آن سهل انگاری می کنند.محمودی 
آموزش بیماری های جدید و واگیر به زباله گردها را یکی از راه های کاهش آنها 
دانست و افزود: همچنین باید شهروندان نسبت به زباله گردها حساس شوند. وی 
با تأکید بر آموزش و آشنایی زباله گردها نسبت به انواع بیماری ها، بیان کرد: در 
کشورهای توسعه یافته از سطل زباله برای تبلیغات سالمت نیز استفاده می شود.
محمودی با انتقاد از نبود قانون در جمع آوری زباله گردها، بیان کرد: در بسیاری 
از مشکالت اجتماعی اعم از کودکان خیابانی، تکدی گری و... قانون وجود دارد 

اما در زمینه زباله گردی قانونی وجود ندار د.

کاهش ۳۰ درصدی مصرف سموم محصوالت کشاورزی در استان

در   سموم  مصرف  گفت:  هم  کشاورزی  جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی استان 30 درصد کاهش یافت. به گفنه وی اقدامات زیادی برای تقلیل 
مصرف سموم و کودهای شیمیایی در استان انجام شده است. اکبری با بیان اینکه 
میزان مصرف سموم در بخش کشاورزی استان نسبت به سرانه مصرف سموم 
کشور بسیار ناچیز است، افزود: میزان مصرف سموم در کل کشور در سال 92، 
21 میلیون کیلوگرم برآورد شده و این در حالی است که میزان کل سموم مصرفی 

استان در سال 93 به میزان ۸7 هزار و 196 کیلوگرم بوده است.

کوتاهی مسئوالن استان  در اجرای قانون مدیریت پسماند

حوزه اشتغال در استان، نیازمند آمایش

برای  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  فرودگاه های  مدیرکل 
سرمایه  حمایت  به  نیاز  استان  در  چارتری  پرواز  استارت 
گذاران و مسئوالن است، گفت: در تالش هستیم تا از طریق 
مذاکرات بتوانیم پرواز بیرجند-کیش را به زودی راه اندازی 
کنیم. به گزارش تسنیم، سالمی در کارگروه  میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و نخستین جلسه ستاد خدمات 
سفرهای نوروزی استان اظهار کرد: توسعه پایدار هر منطقه به 
فرودگاه مرتبط است، وی افزود: با توجه به تقاضای زیاد مردم 
برای راه اندازی پروازهای کیش- بیرجند  با مدیر عامل کیش 
ایر در حال تعامل هستیم. وی با اشاره به اینکه باید به دنبال 
تجاری سازی و فضای اقتصادی تر باشیم، اظهار کرد: باید یا 
بتوانیم ایرالین تأسیس کنیم، یا هواپیما خریداری کنیم و در 

غیر این صورت باید سرمایه گذاران حمایت شوند.
نماینده دانشگاه علوم پزشکی  نیز در این جلسه اظهار کرد: 
برنامه ریزی الزم برای خدمات بهتر در سفرهای نوروزی 
انجام شده است و از 25 اسفند پایگاه های اورژانس آماده 
افزود: 19 اکیپ و گشت های  خدمت رسانی هستند. وی 
اورژانس  بالگرد  و  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  بازرسی، 2 

برای ارائه بهتر خدمات در نظر گرفته شده است.

پیش فروش بلیت اینترنتی در استان
 از ابتدای اسفندماه آغاز می شود

 مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها هم گفت: پیش فروش 
می شود.   آغاز  استان  در  اسفندماه  اوایل  از  اینترنتی  بلیت 
نصری ادامه داد: امسال هزار دستگاه عمومی برای انتقال 
و جابه جایی مسافران در نظر گرفته شده است. وی اظهار 
کرد: 19 راهدارخانه ثابت و 2 راهدارخانه سیار هم در این 

مدت به مسافران خدمت رسانی خواهند کرد.
مدیر عامل شرکت پخش فرآورده  های نفتی خراسان جنوبی 
نیز اظهار کرد: امسال هم توزیع مواد سوختی را از 15 بهمن 

ماه تا پایان ایام نوروز داریم.  

جاذبه های گردشگری، نیازمند تبلیغات رسانه ای

معاون عمرانی استاندار نیز گفت: تبلیغات و اطالع رسانی 
در زمینه جذب گردشگر در خراسان جنوبی مؤثر است. وی 
بخش  در  جنوبی  تولیدات خراسان  از  برخی  اینکه  بیان  با 
افزود: بخش  برند خاصی است،  صنایع دستی هنوز دارای 
بوم گردی باید هرچه زودتر عملیاتی شود و همه بخش ها 
باید کمک کنند تا این بخش زودتر اجرا شود. نخعی نژاد با 

بیان اینکه ستاد خدمات سفر نوروز 94 که حاصل آن کاهش 
تصادفات خراسان جنوبی بود، گفت: امید است سال 95 هم 
سالی بدون حادثه داشته باشیم تا تمامی گردشگران بتوانند 
با خیالی راحت به خراسان جنوبی سفر کنند. وی با اشاره به 
اینکه به روستاهای خاص هدف گردشگری باید توجه ویژه 
شود، اظهار کرد: پروازها یکی از بخش های مطرحی است 
که باید در چارچوب ساختارها در بهبود آنها کمک کنیم. وی 
اظهار امیدواری کرد: با رفع تحریم ها بتوانیم مطالبات خراسان 
جنوبی را پیگیری کنیم و هرحوزه باید تالش کند تا فضای 

مناسب داخل استان برای جذب گردشگر فراهم شود. 

14 اقامتگاه بوم گردی در استان راه اندازی می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
هم با بیان اینکه امسال 13 اثر تولیدات صنایع دستی خراسان 
جنوبی نشان مرغوبیت ملی دریافت کرد، گفت: در صورت 
در  بوم گردی  اقامتگاه   14 به زودی  اعتبار  و  بودجه  تأمین 

کرد:  اظهار  رمضانی  می شود.  راه اندازی  جنوبی  خراسان 
یکی از کارهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی تهیه و ساخت آثار تاریخی در شهرستان ها و 
روستاهای جاذبه هدف گردشگری است. وی با بیان اینکه 
بافت دور روستای داخل شهر از جمله اکبریه و رحیم آباد 
ستاد  برنامه های  باید  افزود:  می رسد،  اتمام  به  آینده  هفته 
سفرهای نوروزی را به گونه ای انجام دهیم تا خراسان جنوبی 

پر طرفدارترین استان از سوی مسافران باشد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی نیز اظهار 
کرد: برای ایام نوروز 95 طبق روال همه ساله هالل احمر 
خراسان جنوبی از آمادگی کامل برخوردار است. خامسان با 
اشاره به اینکه 20 پایگاه ثابت و 5 پایگاه سیار امداد و نجات 
هالل احمر خراسان جنوبی توسط 99 امدادگر آموزش دیده 
در این ایام در حال خدمت رسانی به مردم خواهند بود، افزود: 
ورودی  مبادی  در  احمر  پایگاه سازمان جوانان هالل   29

شهرهای خراسان جنوبی مستقر خواهند شد.

پرواز کیش-بیرجند راه اندازی می شود
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صالح ندیدیم پیش از عملی شدن رفع 
 تحریم ها بودجه را به مجلس ارائه کنیم

رئیس جمهوری با اشاره به اینكه آنچه ما در برجام به 
دست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود نه تنها دولت، 
اظهار كرد: این دستاورد، دستاورد همه اركان نظام، هر 
سه قوه و نیروهای مسلح بود. روحانى گفت: همانطور 
اجرایى شدن  زمان  با  ارائه الیحه  زمان  مى دانید  كه 
توافق هسته ای و رفع تحریم ها تقارن پیدا كرد و دولت 
به لحاظ انعكاس خارجى و حساسیت بین المللى در این 
موضوع صالح نمى دید كه الیحه بودجه را براساس 
فرض رفع تحریم ها كه تدوین كرده بود پیش از عملى 

شدن رفع تحریم ها به مجلس ارائه كند. 

استقبال و دست مریزاد نمایندگان به ظریف 

با  مجلس  دیروز  جلسه  در  خارجه  امور  وزیر  حضور 
در  ظریف  حضور  با  شد.  مواجه  نمایندگان  استقبال 
مجلس، تعداد زیادی از نمایندگان با تجمع در اطراف 
صندلى ظریف به مصافحه و روبوسى با وی پرداختند و 
به خاطر اجرایى شدن برجام به وی دست مریزاد گفتند. 

کار دیپلمات های ایرانی بی سابقه بود 

زنگنه وزیر نفت ضمن قدردانى از مقام معظم رهبری 
دیپلماسى  عرصه  در  بزرگ  موفقیت  كسب  دلیل  به 
كشور، گفت: كار دیپلمات های ایران در تاریخ یكصد 

سال اخیر دیپلماسى كشور، بى سابقه بوده است. 

رد صالحیتم را تلفنی اعالم کردند

با تایید خبر رد صالحیت خود اعالم  فاطمه هاشمى 
كرد: با بنده تماس گرفتند و خبر رد صالحیت من را 
اعالم كردند.وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمى 
انتخابات مجلس عنوان كرد: فشارهای  در  از حضور 
انتخابات  در  حضور  از  تا  شد  وارد  برادرم  به  زیادی 

انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این كار را نكرد.

از حیثیتمان مایه می گذاریم تا پیروز شویم

تمام  جریانى  كرد:  تاكید  ایرانیان  امید  بنیاد  رئیس 
دولت  عملكرد  بردن  سوال  زیر  در  را  خود  هدف 
مى داند و مى گوید باید دولت یک دوره ای باشد، لذا 
در انتخابات اسفند از تمام حیثیتمان مایه مى گذاریم.

شد:  یادآور  برجام،  شدن  اجرایى  به  اشاره  با  عارف 
باید به مناسبت اجرایى شدن برجام و لغو تحریم های 
این  كه  عزیزانى  همه  از  ایران،  ملت  علیه  ظالمانه 

پروژه ملى و مهم را مدیریت كردند تشكر كنم.

باالخره باید کسی وجود داشته باشد که 
مردم به او رای دهند 

رد  میزان  این  شخصه  به  گفت:  تهران  استاندار 
به  اشاره  با  هاشمى  نداشتم.  انتظار  را  صالحیت ها 
گفت:  حداكثری  حضور  بر  مبنى  رهبری  تاكیدات 
را  من  و  نظام  حتى  كه  كسانى  كردند  تاكید  ایشان 
داشته  وجود  باید كسى  اما  دهند.  رای  ندارند،  قبول 

باشد كه مردم به او رای دهند. 

تداوم نظارت بر ایران

با حضور محمد جواد ظریف و فدریكا موگرینى در مقر 
سازمان ملل در وین، بیانیه ایران و كشورهای 1+5 در 
خصوص اعالم روز اجرای برجام قرائت شد. در بخشى 
از بیانیه ایران و1+5 آمده: ما به نظارت بر اجرای موثر 
از 1+5 و  از طریق كمیسیون مشترک مركب  برجام 
روابط  امور  در  اروپا  اتحادیه  نماینده  توسط  كه  ایران 

خارجى هماهنگ مى گردد ادامه خواهیم داد. 

آمریکا تحریم  بانکی و نفتی را برداشت 

خبر  واشنگتن  از  یكشنبه  روز  اسپوتنیک  خبرگزاری 
را منتشر  اسنادی  آمریكا  داد كه وزارت خزانه داری 
ساخت كه تحریم های ضد ایرانى ای را كه بر اساس 
توافق هسته ای برداشته خواهند شد، مشخص كرده 
كه از جمله آنها محدودیت های اعمال شده بر بانک 

مركزی و شركت ملى نفت ایران است.

پاداش 50 میلیون دالری عربستان به 
سومالی برای قطع روابط با ایران   

در  سومالى  رویترز  خبرگزاری  ادعایى  سند  اساس  بر 
همان روزی كه اعالم كرد روابطش با ایران را قطع 
عربستان  دالری  میلیون   50 كمک  قول  مى كند 
خبرگزاری  گزارش  درادامه  كرد.  دریافت  را  سعودی 
مالى  تعهد  این  آمده است: دولت سومالى كه  رویترز 
عربستان را تایید و تكذیب نكرده اعالم كرده است: 
هیچ ارتباطى بین حمایت مالى بلند مدت عربستان و 
تصمیم دیپلماتیكش در قطع روابط با ایران وجود ندارد. 

عربستان طرح بغداد برای حل تنش با 
ایران را قبول کرد 

 وزیر خارجه عراق درباره تنش میان عربستان و ایران 
گفت: عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در گفتگوی 
بردارد  گام  یک  ایران  اگر  كه  گفت  من  به  تلفنى 
ابراهیم  داشت.  برخواهد  گام   10 مقابل  در  ریاض 
جعفری، گفت: الجبیر طرح عراق را برای پایان دادن 

به تنش با ایران با گشاده رویى قبول مى كند.

شرط ایران برای کمک مالی به حماس: 
اتخاذ موضع ضدسعودی 

الشرق االوسط مدعى شد: حماس شرط ایران برای 
دریافت كمک مالى را قبول نكرده است. خالد مشعل، 
رئیس دفتر سیاسى حماس شرط ایران برای دریافت 
كمک مالى در ازای اتخاذ موضع ضد سعودی را مورد 
مشعل  افزود:  روزنامه  است.این  نداده  قرار  پذیرش 
از دست رفتن  ایران باعث  با  نگران است كه رابطه 

پایگاه خود در میان اهل تسنن شود.

نتانیاهو ساعاتی پس از اجرایی شدن 
برجام : ایران همچنان دنبال بمب اتم است 

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستى پس 
از  كرد: حتى پس  اعالم  برجام  اجرای  آغاز  اعالم  از 
برای  بلندپروازی  خود  ایران  توافق هسته ای،  امضای 
دستیابى به تسلیحات اتمى را رها نكرده است.همچنین 
كه  كرد  اعالم  آمریكا-اسرائیل  عمومى  امور  شورای 
اجرای برجام برای آمریكا و متحدانش خطرناک است.

افتتاح نمایشگاه سنگ ها، رنگ ها و نقش ها در نگارخانه بیرجند  عكس: مجتبى گرگىعکس روز 

نوری همدانی: حق الناس باید در انتخابات رعایت شود 

و  كرد  ذكر  امانت  نوعى  را  مردم  رای  نوری همدانى،   آیت ا... 
مرجع  این  شود.  رعایت  انتخابات  در  باید  حق الناس  گفت: 
كرد:  تصریح  نگهبان  شورای  نهاد  اهمیت  بر  تأكید  با  تقلید 
جریان  در  بلكه  بشود  نماینده  و  بیاید  تواند  نمى  هركس 
 انتخابات، شورای نگهبان مواظب است و افراد را به طور كامل 
مى سنجد و نمى شود كسى كه از هر جهت توانایى ندارد برای مجلس خبرگان و 

مجلس شورای اسالمى نامزد شود. 

رفع تحریم ها عصای موسی نیست که بخواهد معجزه کند

استاد علوم سیاسى دانشگاههای تهران از اجرای برجام و رفع 
تحریم ها علیه ایران ابراز خرسندی كرد و از مردم خواست برای 
دیدن نتایج آن صبور باشند زیرا به عقیده وی، »رفع تحریم ها 
عصای موسى نیست كه بخواهد معجزه كند.« زیباكالم افزود: 
دكتر روحانى با پیگیری مذاكرات هسته ای و به نتیجه رساندن 
برجام كار بسیار بزرگى انجام داد اما درباره نتایج آن در زمینه های اقتصادی باید واقعیت 

را به مردم بگوید كه رفع تحریم ها عصای معجزه گر موسى نیست. 

روزی  امروز  اینكه  بیان  با  جمهور  رئیس 
و  سیاسى  تاریخ  در  استثنایى  و  تاریخى 
اقتصادی ملت ایران است، گفت: امروز روز 
پیروزی ملت ایران در زمینه سیاسى است 
و ملت ایران ثابت كرد كه تعامل سازنده 
درست است و ما مى توانیم با دنیا تعامل 
كنیم به نفع ملتمان و نه به ضرر دیگران. 
عهدشكنى  احتمال  به  اشاره  با  روحانى 
آمریكا گفت: مردم ما از دولت آمریكا در 
طول زمان بدعهدی از ظلم های فراوان 
به  برجام  خاطر  به  نیست  بنا  و  اند  دیده 

آمریكایى ها اعتماد كنیم. 
روحانى تصریح كرد: از امروز دیگر برنامه 
هسته ای ایران با بهانه های واهى به عنوان 
نیست،  منطقه ای  و  جهانى  صلح  تهدید 
فناوری  برای  ایران  برنامه هسته ای  بلكه 
نوین در مسیر توسعه كشور، ثبات و امنیت 

منطقه خواهد بود.

امروز  از  كرد:  اضافه  جمهور  رئیس 
دسترس  در  مدرن  هواپیماهای  خرید 
شركت هایى كه مى خواهند خدمات الزم 
را به مردم ارائه دهند، قرار خواهد داشت؛ 
مردم  برای  ما  هوایى  ایمنى  امروز  یعنى 
كه  پول هایى  امروز  از  شد.  خواهد  بیشتر 
خارجى  بانک های  در  و  بود  ملت  برای 
آن  بر  تحریم  نابجای  قفل  و  داشت  قرار 
برای  ایران  ملت  اختیار  در  بود،  زده شده 

فعالیت های اقتصادی قرار خواهد داشت.
 رئیس جمهور ادامه داد: امروز روشن شد 
كه كشور ما دارای قدرتى به نام دیپلماسى 
است كه این دیپلماسى را خیلى ها در داخل 
منطقه و جهان باور نمى كردند؛ یعنى فكر 
نمى كردند كه سیاستمداران و دیپلمات های 
ما بتوانند با دیپلمات های قدرت های بزرگ 
جهانى پای میز مذاكره بنشینند و از حقوق 

ملت دفاع كنند. 
كه  شد  روشن  امروز  از  گفت:  روحانى 
آنها كه  برد صحیح است.  ـ  برد  سیاست 
فكر مى كردند كه یا باید كاله سر دیگران 
مى گذارند،  سرمان  كاله  وگرنه  بگذاریم 
به  كه  كرد  كاری  مى توان  كه  فهماند 
نفع جهان باشد. موفقیت ما در دیپلماسى 
و  قوا  پیوند  و  ایستادگى، وحدت  در سایه 
حمایت های همه اركان كشور حاصل شد. 
اگر وحدت ملى نبود و اگر مردم در برابر 

بودند،  كرده  عقب نشینى  دیگران  فشار 
و  نمى چشیدیم  را  پیروزی  شیرینى  امروز 

خود را در این نقطه احساس نمى كردیم.
و  هدایت ها  اگر  كرد:  تصریح  وی 
چتر  اگر  و  نبود  رهبری  حمایت های 
نداشت  قرار  ملت  سر  بر  فقیه  والیت 
برای  رهبری  كه  چارچوب هایى  اگر  و 
الزمى  تذكرات  و  كردند  تعیین  مذاكرات 
از مذاكره  را كه دادند و حمایت هایى كه 
به  امروز  نبود؛  كردند،  مذاكره كنندگان  و 

موفقیت دست پیدا نمى كردیم.
ولو  اقتصادی  رشد  گفت:  جمهور  رئیس 
این  بر  كه  شد  محقق  انتظار  حد  در  نه 
اساس سال قبل رشد مثبت سه درصدی 
را تجربه كردیم و امسال نیز رشد خواهیم 
داشت و سال آینده نیز حداقل پنج درصد 
بنابراین  داشت؛  خواهیم  اقتصادی  رشد 
و  منظم  حركت  یک  با  همراه  ما  مسیر 
تصریح  رئیس جمهور  است.  حساب شده 
این درست است كه صهیونیست ها  كرد: 
و تندروهای داخل آمریكا علیه این حركت 
نتیجه  این  به  دنیا  اما  مى كنند،  تالش 
رسیده كه راه تحریم، راه باخت - باخت 
است و به ضرر همه خواهد بود، دنیا به این 
اعتماد  قابل  ایران  نتیجه رسیده كه ملت 
است و در مسئله پى ام دی )ابعاد احتمالى 
نظامى برنامه هسته ای ایران( ثابت شد كه 

دولت ایران، یک دولت اخالقى است.
روحانى اظهار كرد: البته مى خواهیم با همه 
داشته  منطقى  روابط  همسایه  كشورهای 
باشیم اما رفتار عربستان در مسئله منا و 
مسائل  چارچوب های  در  آن  عكس العمل 
نمى گنجید.  دیپلماتیک  عرف  و  اخالقى 
عربستان از ملت هایى كه مردمشان در منا 
كشته شدند، عذرخواهى نكرد و امروز هم 

رفتار عربستان خوب نیست. 
وی تاكید كرد: آنچه ما مى خواهیم حل و 
فصل مسائل منطقه از طریق منطقى است 
و در عین حال مردم و دولت ما رفتارهای 
نخواهند  را  غیردیپلماتیک  و  ناصواب 
پذیرفت و اگر الزم باشد جواب قاطعى به 

برخى برخوردها خواهند داد. 
رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالى 
صالحیت ها  رد  باالی  آمار  خصوص  در 
در  گفت:  دهم  مجلس  انتخابات  برای 
كنیم.  اجرا  را  برجام  مدل  باید  هم  داخل 
به من  اولیه ای كه  افزود:  اطالعات  وی 
دادند نیز خوشحال كننده نبود. در مرحله 
و  بودیم  خوبى  استقبال  شاهد  نام  ثبت 
نتایج بررسى های هیئت های اجرایى نیز 
احراز  برخى  اكنون  اما  بود  امیدواركننده 
شورای  امیدواریم  كه  نشدند  صالحیت 
نگذارد  و  كند  رسیدگى  آن ها  به  نگهبان 

دلواپسى  در كشور به وجود بیاید.

روحانی: روشن شد که سیاست برد- برد صحیح است
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