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بی رویه و بی جا امری غیر عقالیی است، 
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به مصداق حدیث شریف "من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق" مراتب تقدیر و تشکر اهالی محترم 
روستای سیوجان را از خدمات ارائه شده عمرانی به ویژه آسفالت خیابان آیت ا... عبادی اعالم می نماید.

دهیاری و شورای اسالمی روستای سیوجان

فروشگاه شهر شکالت به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.  
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مناقصه  های عمومي یک مرحله اي
 شماره 97-1113 ، 97-1114 ، 97-1115

 وزارت نیرو                              
 شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی             شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  در نظر دارد 

مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:.
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*مشخصات کامل لوله ها در دعوتنامه ها ذکر شده است.
زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/01/21 الی 1397/01/27

تاریخ ارسال پیشنهادات :  ساعت 14 مورخ 1397/02/08
تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح مورخ 1397/02/09

محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند- بلوار شهدای عبادی - ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی - سالن جلسات 

استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد
ضمناً: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت ستـاد به آدرس

عدم  صورت  در  مناقصه گران  است  الزم  و  شد  خواهد  )www.setadiran.ir( انجام 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
تدارکات  سامانه  درگاه  از  خارج  واصله  پیشنهادهای  به  سازند.  محقق  مناقصه  در  شرکت 
الکترونیکی دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت 
 در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان جنوبي
)iets.mporg.ir( و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات )www.abfar-kj.ir(  

مراجعه و یا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.   

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

باسالم لطفاً در دو نوبت 01/21 و 
01/26 در ج گردد

به مناسبت سومین روز درگذشت شادروان

حـاج محمـد پـردازی
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه  ۹۷/1/21

از ساعت 16 الی 1۷ در محل مسجد
 امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم

  برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های پردازی و سایر بستگان

در خاطِر شهر، سوزِ آهش جاری
در خطِّ زمان، سبزِی راهش جاری

یک کوهه ی غم در دِل تنگش بود و
یک چشمه ی درد در نگاهش جاری

با سپاس و تقدیر از استقبال غرورآفریِن 
همشهریان عزیز بیرجندی در بدرقه ی پیکِر 

رنج کشیده ی نستوهِ مظلومِ مان مرحوم 

حاج سید محمدعلی عندلیب 
مراسم سوم آن نخِل به خاک نشسته ی 

آزادگی را در سایه ی مهربانِی همراهاِن همیشه ی وفاداری و حق شناسی از ساعت 1۷ 
الی 18  امروز سه شنبه ۹۷/1/21 در حسینیه ی هیئت محترم حسینی بیرجند 

)خیابان انقالب( برگزار خواهیم کرد. همنوای عندلیباِن پرشکسته باشید.
خانواده ی عندلیب و بستگان

با نهایت تأسف و تألم درگذشت

 مرحومه حاجیه لیلی نصری
 والده جناب آقای حاجی پور 

مدیرکل محترم ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
 را به اطالع عموم هم استانی های عزیز می رساند:

مراسم تشییع آن شادروان امروز سه شنبه ۹۷/1/21 ساعت 16 الی 1۷ 
از محل بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می گردد. 

ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده پنجشنبه ۹۷/1/23 
ساعت 16 الی 1۷ در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( منعقد می گردد

 حضور سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

استاد ارجمند جناب آقای سید سعید عندلیب
خاندان محترم عندلیب

ضایعه ناگوار درگذشت
 حاج سید محمدعلی عندلیب

پدر ارجمند شما را تسلیت عرض می نماییم
ان شاء ا... روح شریف مرحوم مغفور با صالحین عالم بقا محشور باشد.

روحشان شاد و مشحون از مهر حق باد
کانون هنرمندان خراسان جنوبی
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سیف:انشاءا...بازارارزمتعادلمیشود

ایسنا- رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که بازار ارز در روزهای آینده به وضعیت باثبات و متعادل برسد.ولی ا... سیف بعد از 
جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی آخرین وضعیت بازار ارز در جمع خبرنگاران، گفت: جلسه خوبی با اعضای کمیسیون 

اقتصادی در خدمت آقای کرباسیان وزیر اقتصاد داشتیم که بحث های خوبی انجام شد.

اصالح الگوی
 مصرف حلقه مفقوده
 اقتصاد مقاومتی
*امیری

)ادامه سر مقاله از صفحه اول(.... عدم مصرف و یا کم مصرف 

کردن در عین نیاز هم صحیح به نظر نمی رسد. در 
واقع آنچه در ارتباط با مصرف صحیح مطرح می گردد، 
کم مصرف کردن نیست، بلکه مراد از اصالح الگوی 
مصرف و به تبع آن صرفه جویی، بهره مندی مناسب 
از نعمات خداوندی و استفاده ی حداکثری از تمامی 
در  که  امری  همان  است.  چیزی  هر  قابلیت های 
اقتصاد از آن به عنوان بهره وری یاد می شود. عده ای 
صرفه جویی را کم مصرف کردن معنا کرده اند ولی به 
نظر می رسد این معنا نمی تواند اقتصادی باشد، زیرا 
هدف از تولید یک شیء اقتصادی، مصرف آن است. 
بنابراین شخص الزم است تا در حد برآورده کردن 
کامل نیاز خود، چیزی را مصرف نماید و کم مصرف 
کردن نمی تواند نیاز وی را برآورده سازد.از سوی دیگر 
باید بدین نکته اذعان نمود که اصالح الگوی مصرف 
نیازی به برنامه های ضربتی ندارد، بلکه برنامه های 
تدریجی در بستری عقالنی راه حلی مناسب و قابل 
قبول است؛ امری که تحقق آن مستلزم کوشش 
زوایای  از  مصرف،  الگوی  است.اصالح  همگانی 
مختلف قابل تحلیل و بررسی است که این جا به چند 
نمونه اشاره شود برخی اصالح الگوی مصرف را در 
حیطه ی امور فردی تلقی نموده، بر این باورند که 
باید در خوراک، پوشاک و هزینه های زندگی، مصرف 
کرد.  پرهیز  تبذیر  و  اسراف  نموده،  از  مدیریت  را 
عده ای دیگر بر این باورند که باید در امور اجتماعی 
مصرف را کنترل نموده، از اسراف و تبذیر در امور 
عروسی ها، عزاداری ها،  مانند  کرد؛  پرهیز  اجتماعی 
مسافرت ها، زیارت ها و... در افرادی دیگر نیز شاید 
بتوان اصالح الگوی مصرف را در بکارگیری امکانات 
سازمان ها  درون  انسانی  نیروهای  و  دولتی  فراوان 
تفسیر نموده، به دولت توصیه کرد که برای اجرای 
از  دولتی  سازمان های  است  الزم  رهبری  فرمان 
تورم نیروی زائد اداری پرهیز نموده، با اشتغال کامل 
و افزایش بهره وری در نیروها و استفاده ی بهینه از 
امکانات اداری، از هدر دادن منابع و امکانات ملی 
جلوگیری کنند.در  موردی دیگری که می تواند در 
اصالح الگوی مصرف مورد توجه قرار گیرد،  احداث 
ساختمان ها،  تجهیزات و تأسیسات تشریفاتی اداری 
است که امروزه از نمونه های بارز فساد اداری به نظر 
می رسد.مصرف در اصطالح اقتصادی عبارت است 
از “ارزش پولی کاالها و خدماتی که از سوی افراد 
خریداری و تهیه می شود.” به عبارت ساده، مصرف، 
یعنی بهره گیری از چیزی برای برآوردن یک یا چند 
نیاز ذاتی. بنابراین، شناخت شیوه های درست مصرف 
و رعایت آن و آشنایی با راه های درست استفاده از 
سرمایه و ابزار کار و لوازم زندگی، از اهمیت بسیار 
غرب  دنیای  است  است.گفتنی  برخوردار  باالیی 
می کوشد الگوهایی در مصرف به جوامع ارائه دهد 
که رهاوردی جز فرسایش ثروت و امکانات زندگی 
آن ها ندارد. این تالش غربی ها در محورهای زیر 
می توان خالصه نمود: ایجاد احساس نیاز و ضرورت 
به مصرف کاالهای تجملی و کم فایده-گسترش 
توجه  از  ذهن ها  مصرف گرایی-انحراف  روحیه ی 
به واقعیت های زندگی اعالم پایان روزگار قناعت و 
فرارسیدن دوران مسابقه و رقابت در مصرف و زندگی 
لوکس و تشریفاتی.همچنین غرب سعی می کند این 
اهداف را با شیوه های گوناگونی مانند تبلیغ و اشاعه ی 
مدگرایی، تنوع  طلبی در مصرف و بزرگ نشان دادن 
اشرافی گری و تجمل گرایی پی گیرد و در این راه، 
روزنامه ها،  مجالت،  تلویزیون،  رادیو،  دولت ها،  از 
ارتباطی دیگر بهره می برد. تئاتر و وسایل  سینما، 

شرکت های جهانی گرچه در اصطالح، خود را موتور 
اساسی توسعه در جهان می دانند،  توسعه و عامل 
ولی واقعیت چیز دیگری است. آنان به چیزی جز 
افزایش سود خود نمی اندیشند. آلبرت استریدزبرگ، 
از متخصصان تبلیغات جهانی می گوید: “ما باید خود 
را از شّر یک سلسله عقاید متعارفی درباره ی این که 
چه چیزهایی برای رفع نیازمندی های مادی فقر الزم 
است، خالص کنیم.” اما باید توجه داشت که انسان 
اقتصادی در اسالم، مساوی با نیازهای مادی نیست 
که مصرف او به این نوع از نیازها محدود باشد، بلکه 
برخی از خواسته های معنوی نیز انگیزه ی مصرف 
اوست؛ مثل ادای برخی از فریضه ها مانند انفاق.امروزه 
عوامل متعددی مانند رسانه های جمعی و تبلیغات 
فراگیر و توده ای سبب شده است، نیازهای کاذب در 
جامعه نمودار شود و افزایش یابد. در چنین شرایطی 
استفاده از مدهای لباس، اجناس لوکس و حتی افکار 
و عقاید مختلف به نحو فزاینده ای بروز می کنند.یکی 
از صاحب نظران می گوید که امروزه فرهنگ توده ای، 
عوام گونه، مصرف گرا، غیرخاّلق و منفعل است. باید 
توجه کرد که ادامه ی این روند، عواقب خطرناکی را 
درپی خواهد داشت که وابستگی فرهنگی، اقتصادی 
و بحران هویت از جمله ی این پی آمدهای شوم است.

اقتصادی؛ سردمداران غرب، فرهنگ  در وابستگی 
و  نامتحرک  فرهنگی  به  را  جوامع  پویای  و  مولّد 
مصرفی تبدیل کرده اند. آنان می کوشند با تبلیغات 
کاالهای  جایگزین  را  خود  مصنوعات  فرهنگی، 
محلی کنند و این گونه القاء می کنند که کاالهای 
خارجی به علت مرغوبیت و بادوام بودن، برای دیگر 
جوامع مقرون به صرفه است.همچنین در وابستگی 
فرهنگی؛ سرمایه داران غرب پس از سال ها به این 
نتیجه رسیده اند که مهم ترین مانع توسعه طلبی آن ها 
در دیگر کشورها، قدرت فرهنگی این ملت هاست و 
تا زمانی که باورهای مذهبی جامعه ای پایدار باشد، 
چپاول آن کشورها مشکل خواهد بود. بنابراین تالش 

کردند سلطه ی فرهنگی خود را پی بگیرند. 

فرهنگی  سلطه ی  اگر  مقابل(  ستون  از  مقاله  سر  )ادامه 

و  حقارت  احساس  شود،  کشور  جوانان  گریبان گیر 
پوچی و ناتوانی در روح آنان ایجاد می شود و آن ها به 
این باور دروغین می رسند که قدرت هیچ کار مهمی 
را ندارند یا تنها با استفاده از کاالها و مدهای غربی 
می توانند به تشّخص و موفقیت برسند. گفتنی است 
در بحران هویت نیز؛ گراهام ای فولر، معاون پیشین 
شورای اطالعاتی امنیت ملی در سازمان سیا می گوید: 
منبع  ما،  زمان  در  اسالمی  نهضت های  و  »اسالم 
کلیدی کسب هویت را برای اقوامی فراهم می آورند 
که قصد دارند هم بستگی اجتماعی خود را در مقابله 
با تهاجم فرهنگی غرب تقویت کنند.« براساس این 
ملی  امنیت  امور  مؤسسه ی  پیش  برداشت، چندی 
صراحت  به  کنفرانسی  در  واشنگتن،  در  یهودیان 
اعالم کرد: »باید هویت دینی مسلمانان را از آنان 
بگیریم.« فقر شخصیتی، مهم ترین آسیب اجتماعی 
امروز بخشی از جامعه ی ایران است که مظاهر آن 
در جامعه دیده می شود. الگوهای رسمی تبلیغ شده در 
سال های گذشته، با نیازهای جوانان و ویژگی های 
جامعه ی مطلوب تضاد اساسی دارد.آنچه بر اصالح 
بهینه ی  فرهنگ  به  دست یابی  و  مصرف  الگوی 
مصرف در کشور دارای اهمیت می باشد این است که 
اصالح الگوی مصرف نیازمند تبیین استراتژی و تعیین 
خط مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر 
ماهیت ندهد. در واقع الزمه ی دست یابی به این مهم 
در کشور، خیزش و حرکتی عمیق از سوی مسؤوالن 
و همه ی آحاد جامعه می باشد. لذا می بایست همگی 
این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت های خود را 
در راستای رسیدن به این اصل مهم برنامه ریزی نمایند 
و برای دست یابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند.

ربیعی:قیمتارزبه
سرعتکاهشمییابد

بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  ایسنا-وزیر 
به  باید  اقتصادی کشور،  کنونی  در شرایط  اینکه 
دنبال راهکارهای مناسب برای شکوفایی اقتصاد، 
بویژه  مردم  اموال  از  حفاظت  و  امور  شفافیت 
ارز  بازار  التهابات  به  نسبت  باشیم  بازنشستگان 

واکنش نشان داد.

آمارازدواجوطالقدرسال۹۶
مهر-سخنگوی سازمان ثبت احوال، از ثبت ۶۰۸ 
هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۵۹۷ واقعه 
ابوترابی  ا...  داد.سیف  خبر  گذشته  سال  در  طالق 
به آمار وقایع حیاتی در سال گذشته اشاره کرد و 
گفت: براساس آمارهای ثبت شده در پایگاه جمعیتی 
سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته ۶۰۸ هزار 
و ۹۷۷ مورد ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته است. به گفته وی، میانگین 
سنی ازدواج در مردان ۲۷.۳ سال و در زنان نیز ۲۲.۸ 
سال به ثبت رسیده است. ابوترابی همچنین در مورد 
طالق نیز اظهار داشت: طی سال گذشته ، ۱۷۴ هزار 
و ۵۹۷ واقعه طالق نیز ثبت شده است. سخنگوی 
سازمان ثبت احوال به آمار والدت ها در ایام نوروز 
نیز اشاره کرد و گفت: در تعطیالت نوروز ۹۷ ، ۳۱ 
براساس  که  رسیده  ثبت  به  والدت   ۸۷۰ و  هزار 
آمارها تعداد پسران بیشتر از دختران بوده است و 
خوزستان  و  رضوی  خراسان  تهران،  های  استان 

بیشترین والدت را به خود اختصاص داده اند.

الزاممراکزدرمانیغیردولتیبه
رعایتتعرفههایمصوبدولت

میزان-  بخشنامه معاونت درمان که در راستای 
سال ۹۷  بودجه  قانون   ۱۷ “ز”تبصره  بند  اجرای 
شده  تاکید  است،  دولتی  تعرفه  اخذ  درخصوص 
است: سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر 
و  می نمایند  استفاده  دولت  عمومی  منابع  از  نحو 
نیز سایر بخش ها از جمله سازمان تامین اجتماعی 
و  بیمارستانی  امکانات  که  مسلح  نیرو های  و 
بیمه  افراد  تمامی  به  مکلفند  دارند،  خدمات  ارائه 
این  کنند.در  ارائه  خدمت  دولتی،  تعرفه  با  شده 
بخشنامه، تصریح شده است: با استناد به ماده ۸ 
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون  و  پزشکی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه بند 
نظام سالمت  تولیت  قانون،  این  ماده ۷۲  “الف” 
متمرکز در وزارت متبوع و کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کنندگان 
بیمه  شرکت های  و  سازمان ها  سالمت،  خدمات 
از خط مشی و  تبعیت  به  پایه و تکمیلی موظف 

سیاست های این وزارتخانه خواهند بود.

سرمقاله

عوارض خروج از کشور رسما افزایش یافت

 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به بودجه امسال، عوارض خروج از کشور موضوع 
ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور 
برای بار اول ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را ابالغ کرد.سید کامل تقوی نژاد 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه  ای موضوع عوارض خروج از 
کشور را بر اساس قانون بودجه ۹۷ کل کشور ابالغ کرد.در این ابالغیه که به 
مدیرعامل بانک ملی ایران خطاب شده، آمده است: نظر به اینکه موجب قانون 
بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وجوه خروج از کشور موضوع ماده ۴۵ قانون 
مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از تمامی مرزهای کشور برای بار اول ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، بار دوم ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال و برای بار سوم به 
بعد ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و برای هر مسافر حج تمتع و حج عمره برای 
بار اول یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال، بار دوم یک میلیون و ۶۵۰ هزار ریال و 
بار سوم به بعد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و عتبات عالیات از مرزهای هوایی 

۳۷۵ هزار ریال و از مرزهای زمینی ودریایی ۱۲۵ هزار ریال تعیین شده است.

تاثیر گرانی ارز بر دارو و هزینه خدمات سالمت 

حریرچی در مورد نوسانات ارز در قیمت درمان و دارو، اظهار کرد: افزایش قیمت 
دالر به میزانی  تاثیر می گذارد  و در  قیمت گذاری نجهیزات پزشکی و دارو 
تاثیر دارد. منتظر هستیم که قیمت کاهش یابد و گروه هایی به منظور بررسی این 
موضوع در وازاتخانه تشکیل شده است.معموال در این شرایط بحران های خاصی 
اتفاق می افتد که باید بررسی شود.در بخش تحهیزات قسمت قابل توجهی پرداخت 
شده و در بخش هایی مانند دارو بخش هایی از بدهی باقی مانده است.به گفته وی 
کتاب تعرفه ها و مصوبات شورای عالی بیمه از پیشنهادات وزارت بهداشت است. 
عمده خدمات روانپزشکی تحت پوشش بوده است، اما برخی از خدمات روانپزشکی 
و برخی تامین دارو ها تخت پوشش نیست.گسترش تخت های روانپزشکی و 
افزایش تعرفه های این خدمات از اصول مهم برای این زمینه است.وی گفت: 
صنعت داروی ما در چند دهه اخیر اقدامات خوبی داشته است که دارو های ژنریک 
یکی از این اقدامات در صنعت دارویی داخلی است و در حال تولید دارو های مهم 

دنیا است و ۷۰ درصد ارزش ریالی کشور را می تواند تامین کند.

 افزایش ۱۰ درصدی اعتبار درمان
 مددجویان در سال ۹۷  

جعفر رحیمی، مدیرکل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد با بیان اینکه 
اعتبار درمان مددجویان کمیته امداد امسال حدود ۱۰ درصد افزایش یافته 
است گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه درمان 
مددجویان تحت حمایت این نهاد شد که در سال جدید این رقم به حدود 
۵۵۰ میلیارد تومان رسیده است. البته این در حالی است که همه مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد دارای بیمه مکمل درمانی هستند.وی با اشاره به 
اینکه سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار کودک زیر پنج سال دچار سوءتغذیه تحت 
حمایت کمیته امداد قرار گرفتند اعالم کرد: امسال این رقم به حدود ۱۳۷ 
هزار کودک افزایش خواهد یافت.رحیمی از ادامه اجرای طرح حمایت کمیته 
امداد از مادران باردار و شیرده دچار سوءتغذیه در سال ۹۷ خبر داد و افزود: این 
طرح سال گذشته اجرا شد که بر اساس آن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان از دوره 

بارداری تا یک سالگی کودک به مادر پرداخت می شود.=

اعالم زمان عودت هزینه های ثبت نام
  ناقص کارت ملی هوشمند

ایسنا- در پی تماس ها و پیامک های مکرر برخی شهروندان، مبنی بر اینکه 
ماه گذشته هنگام پیش ثبت نام کارت ملی هوشمند هزینه ای از حساب بانکی 
آنها کسر شده ولی فرآیند نوبت دهی به صورت کامل صورت نگرفت و حتی 
این مبالغ کسر شده نیز در موعد مشخص شده بازگردانده نشد، سخنگوی 
سازمان ثبت احوال اعالم کرد که از هفته آینده مبالغ کسر شده بازگردانده خواهد 
شد.سیف ا... ابوترابی درباره کسانی که در اسفندماه ۹۶ اقدام به ثبت نام برای 
کارت ملی هوشمند کرده اما موفق به نوبت گیری نشدند و صرفا مبالغی از 
حسابشان کسر شده بود، اظهارکرد: جامعه هدف و تمام کسانی که این مبالغ از 
حسابشان کسر و نوبت دهی برای ثبت نام انجام نشد شناسایی شده اند و از هفته 
آینده این مبالغ کسر شده به حسابی که از آن پول واریز شده بازگردانده خواهد 
شد. وی گفت: در حال حاضر ۴۲ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر پیش ثبت نام کارت 

ملی هوشمند را انجام داده اند.

نرخ واقعی »دالر« از زبان »آل اسحاق«

ایسنا - یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با 
بیان اینکه افزایش نرخ دالر آثار واقعی در اقتصاد دارد، تصریح کرد: پیش 
از این ماجراها ارزش پول ملی تا ۳۴ درصد کاهش یافته بود و می توان 
گفت که پس از تغییرات به وجود آمده در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰ 
درصد کاهش یافته است؛ یعنی عمال یک میلیون تومان پول در جیب مردم 
ارزشی معادل ۶۰۰ هزار تومان پیدا کرده است.وی با بیان اینکه برخی در 
مصاحبه های خود نسبت به مردم بی انصافی می کنند، اظهار کرد: ما شاهد 
این پدیده هستیم که برخی در صحبت های خود می گویند که “افزایش نرخ 
دالر به نفع اقتصاد است”، در صورتی که طرح این موضوع به این شکل 
نهایتا ۴۲۰۰  را  واقعی دالر  نرخ  است.وی  مردم  در حق  بی انصافی  عمال 
بازار اصال  تومان دانست و تصریح کرد که نرخ ۵۶۰۰ تومانی موجود در 
واقعی نیست و عزمی هم برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی 

است که ارزش پول ملی ۴۰ درصد افت کرده است.

 متقاضیان وام ازدواج به بانک ها مراجعه نکنند 

از  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  ایسنا-معاون 
سال  تا  که  ازدواج  وام  دریافت  متقاضی  هزار   ۱۵۰ حدود  وجود 
خود  وام  هنوز  اما  کرده  ثبت  سامانه  در  را  درخواستشان  گذشته 
اشاره  با  تندگویان  مهدی  داد.محمد  خبر  نکرده اند،  دریافت  را 
ابالغ  با  همزمان   ۹۷ سال  در  ازدواج  وام  پرداخت  فرایند  آغاز  به 
به  نیست  ازدواج الزم  وام  دریافت  متقاضیان  بانک مرکزی گفت: 
بانک مراجعه کنند بلکه می بایست ابتدا درخواستشان را در سامانه  
شده است،  طراحی  منظور  این  به  که   https://ve.cbi.ir
پرونده  تشکیل  برای  پیگیری  کد  دریافت  از  پس  و  کرده  ثبت 
وام  درخواست  ثبت  سامانه  وی،  گفته  کنند.به  مراجعه  بانک  به 
که  بانکی  شعبه  نزدیک ترین  پیامک  این  ارسال  طریق  از  ازدواج، 
حضوری  مراجعه  برای  دارد،  را  متقاضیان  به  وام  پرداخت  امکان 

آنها مشخص خواهد کرد.

اخبار ضد و نقیض از قیمت نجومی دالر
آخرین خبر- مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه حاکی 
تعداد  در  گذشته  روزهای  طی  که  دالر  که  است  آن  از 
میان  در  امروز  می شد،  یافت  صرافی ها  از  محدودی 
به  نیز  سکه  و  شده  نایاب  هم  دالالن  و  دستفروشان 
آشفته  در  است.  داده  ادامه  خود  قیمت  افزایشی  روند 
بازار سکه و دالر خبرهایی از افزایش قیمتها و نرخ های 
نجومی مطرح می شود که بعضا از سوی خبرگزاری ها 
نیز تکذیب می شود.در بازار پر تالطم طال و ارز اخباری 
به نحوی  از قیمت دالر مخابره می شود  ضد و نقیض 
ایلنا از افزایش نرخ دالر به ۶۰۰۰ تومان و  که خبرگزاری 
اما  بود  داده  خبر  تومان  میلیون   ۲ مرز  به  سکه  صعود 
خبرگزاری مهر اعالم کرد: زمزمه دالر ۶هزارتومانی را در 
بازار مطرح می کنند، اما این نرخ در بازار عملیاتی نمی 

شود و خرید و فروش ها در حجم پایین با نرخ ۵۷۰۰ تا 
۵۷۵۰ در حال انجام است.بر اساس گزارش میدانی ایسنا 
از چهارراه استانبول و خیابان فرودسی به عنوان یکی از 
مراکز اصلی فروش ارز در پایتخت، روز دوشنبه بازار ارز 
با محدودیت های بیشتر از روزهای گذشته در فروش دالر 
همراه شده است؛ به طوری که به غیر از صرافی ها که در 
روزهای گذشته هم عمدتا از فروش دالر و یورو خودداری 
می کردند؛ در حال حاضر دالالن و دستفروشان هم دالری 

برای فروش ندارند!
تر  شلوغ  گذشته  روزهای  به  نسبت  بازار  دیگر  سوی  از 
شده و تقاضا برای خرید دالر باال رفته است و این افزایش 
تقاضا در حالی است که عمال دالری برای فروش وجود 
به  تنها  از صرافی ها  برخی  که  می رسد  نظر  به  و  ندارد 

عرضه  دالر  هستند،  آشنا  آنها  با  که  افرادی  از  برخی 
نیروهای  پررنگ  حضور  به  توجه  با  می کنند.همچنین 
امنیتی در خیابان فردوسی حاکم است  انتظامی فضای 
آنجا حضور  احتیاط زیادی در  با  و دالالن و دستفروشان 
دارند.با وجود اینکه دالری برای فروش وجود ندارد، برخی 
روز  بازار  در  تومان  را ۵۸۵۰  آن  فروش  قیمت  از دالالن 
دوشنبه عنوان می کنند و فقط دالر را به نرخ حدود ۵۵۰۰ 

تومان می خرند.

سکه یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان شد
و  ندارد  وجود  محدودیت هایی  چنین  سکه  مورد  در  اما 
خرید و فروش آن تقریبا به سهولت انجام می شود. این 
در حالی است که قیمت سکه در ادامه روند صعودی خود 

در بازار هم مجددا افزایش پیدا کرده است؛ به طوری که 
سکه تمام یک میلیون و ۸۸۰ هزار تومان خریداری و یک 
میلیون و ۹۴۰ هزار تومان فروخته می شود.در میان دیگر 
انواع سکه، نیم سکه ۸۶۰ هزار تومان خریداری و ۹۳۰ هزار 
تومان به فروش می  رسد. ربع سکه نیز ۵۵۰ هزار خریده و 
۵۹۵ هزار تومان فروخته می شود و نرخ خرید سکه گرمی 

۳۳۰ هزار تومان و نرخ فروش آن ۳۶۰ هزار تومان است.
در مجموع نکته بارز در بازار آزاد، حضور گسترده تر مردم 
و شلوغی بازار است؛ به طوری که هم داخل صرافی ها و 
هم بیرون آنها و در مقابل تابلوی اعالن قیمت ها افراد 
نایاب  نکته  و همچنین مهم ترین  زیادی تجمع کرده اند 
شدن دالر در میان صرافی ها و دستفروشان است که طی 

روزها و هفته های گذشته این اتفاق بی سابقه است.

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 139660308001004104- 1396/12/28 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 محمد صادقی 
فریز فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 633 صادره از بیرجند و شماره ملی 0651955203 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 96/50 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای زینل دستگردی تأیید  و 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 2 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.
تاریخانتشارنوبتاول:13۹7/01/21تاریخانتشارنوبتدوم:13۹7/02/0۶علیفضلی-رئیسثبتاسنادوامالکبیرجند

پیتزا ، اسنک ، سیب زمینی ، برگر ، ساندویچ

8 صبح تا 12 شب/ پیتزا 5000 تومان
خیابان شهدا، بین شهدا 2 و 4

۰۹۱526585۱۹ - ۰۹۱5۷4۱۱244 - 3222۰44۱   غالمی

  پیتــزا و ســاندویچ دالیــا
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درب اتوماتیک

 سیــد 
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات
خیابان شهید رجایی ، نبش 

رجایی 15   09155614880

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف می شود
محمد  وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
کمیسیون،  این  روزیکشنبه   جلسه  به  اشاره  با  اسالمی 
مجلس،  اجتماعی  کمیسیون  امروز  جلسه  در  گفت: 
مسئوالن وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش هایی 
از عملکردشان در سال گذشته و برنامه های سالجاری به 
اعضای کمیسیون اجتماعی ارائه کردند.وی با بیان اینکه در 
این جلسه، آقای نوربخش رئیس سازمان تامین اجتماعی 
درمانی  دفترچه های  و  نسخه ها  شدن  الکترونیکی  درباره 

رئیس  افزود:  کرد،  ارائه  کمیسیون  اعضای  به  گزارشی 
در   ۹۶ سال  از  که  کرد  عنوان  اجتماعی  تأمین  سازمان 
حوزه تأمین اجتماعی، تمامی نسخه های درمانی به صورت 
اجتماعی  کمیسیون  است.عضو  شده  صادر  الکترونیکی 
مجلس، ادامه داد: براساس گزارش آقای نوربخش، تمامی 
دریافت  برای  داروخانه  به  مراجعه  و  نسخه نویسی  مراحل 
دارو، به صورت الکترونیکی و تنها با ارائه کد ملی اشخاص 
سبب  فعالیت ها،  شدن  الکترونیکی  که  می گیرد  صورت 

شده  سازمان  این  هزینه های  در  درصدی  صرفه جویی ۲۰ 
است.وحدتی یادآور شد: در بودجه سال ۹۷، مصوب شده 
و  بهداشت  وزارت  اعم  درمان  به  مربوط  تمام مسائل  که 
شود.وی  انجام  الکترونیکی  صورت  به  اجتماعی،  تأمین 
با بیان اینکه مسئوالن وزارت کار و دولت، هدفشان این 
اساسی،  قانون  اصل ۴۴  براساس  در سالجاری،  که  است 
اجتماعی  تأمین  سازمان  نظر  تحت  که  را  شرکت هایی 
کرد:  تصریح  کنند،  واگذار  خصوصی  بخش  به  است، 

براساس گزارش مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی، سازوکار 
واگذاری شرکت های تحت نظر تأمین اجتماعی به بخش 
اجتماعی  کمیسیون  است.عضو  شده  فراهم  خصوصی 
مجلس گفت: طبق گزارش معاون اقتصادی وزیر کار، در 
حال حاضر زمینه واگذاری ۴۰ شرکت از شرکت های تحت 
پوشش تأمین اجتماعی، فراهم شده که از این تعداد، برای 
۱۰ شرکت، مشتری پیدا شده که طی مزایده به متقاضیان 

واگذار می شود.

 دستمزد کارگران چهارشنبه نهایی می شود 

توافق  با  که   بود   ۹۶ سال  پایانی  روزهای  تسنیم- 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات متعدد شورای 

عالی کار به ریاست وزیر کار، دستمزد »حداقل بگیران« 
این  با  افزایش یافت.  برای سال ۹۷ به میزان ۲۰ درصد 
توافق شرکای اجتماعی، دستمزد کارگران و شاغالنی که 
پایه حقوق آنها در سال ۹۶ معادل ۹۲۹۹۳۱ تومان بود با 
افزایش حدود ۱۸۶ هزار تومانی به حدود یک میلیون و 
۱۱۵هزار تومان رسید.دقیقًا بعد از برگزاری جلسه شورای 
وزیرتعاون،کار  ربیعی،  علی   ،۹۶ ماه  اسفند  در  کار  عالی 
در  دستمزد  بخشنامه  که  کرد  اعالم  اجتماعی  ورفاه 
نیمه دوم فروردین ماه ابالغ می شود. معاون روابط کار 
تعیین تکلیف دستمزد »سایر  به  اشاره  با  نیز  وزیر کار  

سطوح مزدی« و بسته  شدن پرونده دستمزد ۹۷ کارگران 
حداکثر تا پایان فروردین، از ابالغ بخشنامه مزد پیش از 
جلسه  است  قرار  راستا  همین  داد.در  خبر  فروردین   ۳۱
شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی در روز ۴شنبه 
۲۲ فررودین ماه برگزار شود تا میزان افزایش سایرسطوح 
مزدی تعیین و پرونده مزدی ۹۷ بسته شود. البته شنیده 
دو  ۴شنبه  روز  در  است  قرار  که  است  این  از  حاکی  ها 
جلسه جداگانه دولت با شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان برگزار شود تا نظرات دو گروه برای 
اینکه  تعیین حداقل مزد به هم نزدیک شود.با توجه به 

میزان افزایش سایر سطوح در پرونده دستمزد ۹۷ تعیین 
نشده است، قرار است ۴ شنبه جلسه ای در وزارت کار 
افزایش  تا میزان  برگزار شود  اجتماعی  با حضور شرکای 
سایر سطوح مزدی تعیین و بخشنامه تصویب ۹۷ تصویب 
و ابالغ شود. در آخرین جلسه برگزاری پیرامون دستمزد 
کارفرمایان  پیشنهاد افزایش ۸.۳ درصدی به عالوه روزانه 
ثابت ۳۳۳۳۵ ریال را برای سایر سطوح مزدی که حداقل 
همان   در  کارگران  اما  کرده اند،  مطرح  را  نیستند،  بگیر 
جلسات مزدی آخرین پیشنهاد خود را افزایش ۱۲ درصدی 

به عالوه روزانه ۲۴۱۸۸ ریال را پیشنهاد کردند.
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افزایش 9.5 درصدی کسری مخازن آب در خراسان جنوبی
صدا و سیما-  خشکسالی و کاهش نزوالت آسمانی، کسری مخازن آب را در خراسان جنوبی 9.5 درصد افزایش داد. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: کسری مخازن 
خراسان جنوبی در سال 95 ، 126 میلیون مترمکعب بود که در پایان سال 96 به 138 میلیون مترمکعب افزایش یافت. حسین امامی، علت افزایش کسری مخازن آب خراسان جنوبی 

را ادامه خشکسالی برای بیستمین سال متوالی، کاهش نزوالت و افزایش بهره برداری های بیش از حد مجاز از منابع زیرزمینی در استان، اعالم کرد.

اکنون  محمدشهر،  تشکیل  از  دهه  یک  گذشت  از  بعد 
مسئوالن خراسان جنوبی معتقدند که وجود یک شهر خالی 
از سکنه برای استان سودی ندارد و مردم هم گالیه مند از 

اینکه چرا »عالج واقعه قبل از وقوع نشده است!«. 
به گزارش شبستان، روستای محمدیه در حالی در مهرماه 
1386 با تصویب هیات دولت به شهر تبدیل شد و عنوان 
»محمدشهر« را به خود گرفت که هنوز خوسف؛ شهرستان 
جمعیت  احتساب  با  قبل،  دهه  یک  محمدیه  بود.  نشده 
پادگان و فضاهای نظامی اطراف به شهر تبدیل شد و امروز 
»محمدشهر« در زمزه یکی از شهرهای خراسان جنوبی 
محسوب می شود. عملی نشدن اهداف تشکیل محمدشهر 
از جمله انتقال سرریز جمعیت مرکز استان خراسان جنوبی 
به این شهر، بعد از 10 سال مسئوالن را بر سر دوراهی قرار 
نبودن زیرساخت  داده است. طبق گفته مسئوالن فراهم 
های الزم برای سکونت در این شهر از مهمترین دالیل 

عملی نشدن این هدف مهم بوده است. 

شهری بدون کوچه و خیابان و اداره!

شهری بدون کوچه و خیابان و مدرسه و ماشین و اداره؛ 
که با گذر از معابر خاکی آن، تخریب همان اندک جداولی 
که برای درست کردن راههای ارتباطی کار گذاشته اند، 
به فکر وادارت می کند. نه از هیاهوی شهرنشینی خبری 
است و نه از ساختمان های چند طبقه و برج های آسمان 
خراش! تا چشم کار می کند دشتی وسیع با اندک درختانی 
سربه فلک کشیده را می بینی که طبق گفته مسئوالن؛ 
دارد.  سکنه  نفر   21 نظامی(  جمعیت  احتساب  )بدون 

کمترین شباهت را با یک شهر دارد.

 بودن یا نبودن محمدشهر، مسئله این است!

محمدشهر،  تشکیل  از  دهه  یک  گذشت  از  بعد  اکنون 
مسئوالن خراسان جنوبی معتقدند که وجود یک شهر خالی 
معترض  هم  مردم  و  ندارد!  سودی  استان  برای  سکنه  از 
است!«  نشده  وقوع  از  قبل  واقعه  »عالج  چرا  اینکه  به 
روزگاری با عبور از جاده بیرجند- خوسف، تابلوی شهرداری 
محمدشهر در مقابل دیدگان هر رهگذری، حیات این شهر 
را گوشزد می کرد، اما در حالیکه هنوز تصمیم مسئوالن 
مرکزنشین برای »بودن یا نبودن« محمدشهر اعالم نشده 
و  استان  مسئوالن  تصمیم  با  شهر  این  شهرداری  است، 
شهرستان خوسف تعطیل شده است! هزینه های کردهای 
ایجاد زیرساخت های این شهر، در حالی  میلیاردی برای 
انجام شده است که مدتی است مردم روستاهای مجاور از 

تخریب هایی که در این شهر می شود گالیه مند هستند.
تخریب هایی که به گفته مسئوالن، کامال قانونی انجام 
از  نگران  دل  را  حومه  روستاهای  مردم  اما  است  شده 

انحالل این شهر کرده است!

شهرداری محمدشهر تعطیل شد

خبرنگار  با  گفتگو  در  خوسف  فرماندار  شفیعی  محمد 
شبستان  در بیرجند اظهار داشت: محمدشهر در سفرهای 
شهر  جمعیت  سرریز  انتقال  هدف  با  نهم  دولت  استانی 
نشده  محقق  مهم  این  تاکنون  ولی  شد  مصوب  بیرجند 
است. وی با اشاره به اینکه علی رغم تصویب طرح جامع 
محمدشهر و انتصاب شهردار؛ اما هیچ جمعیتی در این شهر 
ساکن نشد، افزود: برای تاسیس این شهر، جمعیت پادگان 
السالم( و منطقه نظامی مجاور  امام رضا )علیه  آموزشی 
محاسبه شد. فرماندار خوسف با بیان اینکه بر اساس قوانین 
موجود،  اعتباراتی برای محمدشهر از محل قانون مالیات بر 
ارزش افزوده در نظر گرفته شد که باید در قالب طرح جامع 
و در همین شهر هزینه می شد، ادامه داد: اما تاکنون هزینه 
های انجام شده بسیار جزیی و در حد خرید تجهیزات اداری 
و ماشین  آالت بوده است که اعتبارات باید تعیین تکلیف 
شود. وی از انتقال اموال شهرداری محمدشهر به شهرداری 
خوسف خبر داد و گفت: نیروهای شهرداری محمدشهر نیز 

به شهرداری بیرجند و شهرهای مجاور منتقل شده اند.

 درخواست اهالی سیوجان برای

الحاق به محمدشهر به استانداری ارسال شد

طرح  که  هایی  زمین  در  معارضینی  وجود  به  شفیعی 
و  اشاره  هم  بود  شده  اجرایی  آن  در  محمدشهر  جامع 
تصریح می کند: برخی از افرادی که ادعای مالکیت این 
اراضی را داشتند، از طریق دستگاه قضا، ادعای خود را اثبات 
کردند که به همین دلیل، بر اساس احکام صادره که به 
های  گذاری  از جدول  برخی  بود،  مردم صادر شده  نفع 

انجام شده در محمدشهر جمع آوری شد.
کشوری  تقسیمات  قانون   6 ماده  طبق  وی،  گفته  به 
 )1389 سال  در  اسالمی  شورای  مجلس  )مصوب 
روستاهای حریم یک شهر با درخواست شورای اسالمی 
روستا، موافقت فرمانداری و شورای برنامه ریزی استان 
و تایید وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی می توانند 
قانون،  از  ماده  این  الحاق شوند که طبق  به یک شهر 

روستای  ترین  نزدیک  اسالمی  شورای  درخواست  نامه 
همجوار با محمدشهر )سیوجان( به دفتر امور شهری و 

شوراهای استانداری خراسان جنوبی ارسال شده است.

به دنبال حفظ محمدشهر هستیم

فرماندار خوسف حداقل جمعیت یک منطقه برای تبدیل 
ادامه می  به شهر شدن را 3500 نفر اعالم می کند و 
که  مناطقی  اعتبارات  کرد  هزینه  قانون،   طبق  دهد: 
که  است  استانداران  اختیار  در  ندارند  اسالمی  شورای 
خراسان  استاندار  نظر  با  نیز،  محمدشهر  درخصوص 
محمدشهر،  به  یافته  اختصاص  اعتبارات  تمامی  جنوبی 
پروژه هایی هزینه  برای  در داخل شهرستان خوسف و 
آ ن  منافع  از  شهرستان،  این  مردم  تمامی  تا  شود  می 
حفظ  دنبال  به  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شوند.  مند  بهره 
چندین  از  متشکل  تیم  یک  افزود:  هستیم،  محمدشهر 
بررسی  برای  جنویی  خراسان  استانداری  از  کارشناس 

وضعیت محمدشهر ایجاد شده است.
شهر  به  روستا  یک  الحاق  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
وزارت  مسئوالن  اختیارات  در  شهر  یک  ایجاد  یا  و 
کشور و هیات دولت است، گفت: در حال حاضر مجوز 
تکلیف  تعیین  تا  است  باقی  خود  قوت  به  محمدشهر 
سکنه  نفر   21 تنها  شهر،  این  اینکه  به  توجه  با  شود 
قانونی  تکلیف  تعیین  تا  دارد،  محمدیه  روستای  در 

شهرداری  که  چرا  شد  تعطیل  شهرداری  محمدشهر، 
نمی تواند به مناطق نظامی، خدمات دهی کند. 

درخواست الحاق سیوجان به محمدشهر
به فرمانداری خوسف ارسال شد

اسالمی  روستای  شورای  عضو  رضازاده  سیدحسین 
از  دهه  یک  گفت:  شبستان  خبرنگار  به  هم  سیوجان 
تاسیس محمدشهر می گذرد و برای این شهر اعتباراتی 
از سوی وزارت کشور اختصاص یافته است که در طول 
این سالها باید به بهترین شکل برای رونق و آبادانی این 
برخی  درخواست  به  اشاره  با  وی  شد.  می  هزینه  شهر 
از ساکنین روستای سیوجان برای الحاق به محمدشهر 
به  توجه  به  حاضر  حال  در  مردم  درخواست   افزود: 
فرمانداری شهرستان  به  این شهر،  انحالل  زمزمه های 

خوسف ارسال شده است تا پیگیری های الزم انجام شود.

محمدشهر؛ شهری بدون سکنه

شهری  امور  دفتر  مدیرکل  نیاکی  داداشی  عبدالحسین 
و شوراهای استانداری خراسان جنوبی هم به شبستان 
دولت  در  جنوبی  خراسان  محمدشهر  گفت:  بیرجند  در 
این  اینکه  بر  تاکید  با  وی  شد.  ابالغ  و  تصویب  نهم 
این  اینکه  جمله  از  داشت  زیادی  مشکالت  مصوبه 
جمعیت  تصویب،  برای  و  نداشت  ای  سکنه  هیچ  شهر 
پادگان های نظامی را محاسبه کردند، افزود: همچنین 
از جمله  زیربنایی  امکانات  نظر  از  انتخاب شده  منطقه 
دفتر  بود. مدیرکل  تلفن دچار مشکل  و  گاز  برق،  آب، 
جنوبی  خراسان  استانداری  شوراهای  و  شهری  امور 
مصوبه  این  تصویب  از  سالهاست  که  حاال  داد:  ادامه 
می گذرد و دولت اعتباراتی به این شهر اختصاص داده 
است، بخشی از جاده های این شهر ساخته شده است 
دلیل عدم  به  نیز  از ساخت همین جاده ها  که بخشی 
کارشناسی، در زمین های سند دار مردم بوده است که 

قابلیت واگذاری به شهرداری را نداشته است.

 وجود یک شهر خالی از سکنه
برای استان سودی ندارد!

اینکه »عمال چیزی به اسم  با تاکید بر  نیاکی  داداشی 
بررسی درخواست  ندارد«، گفت:  محمدشهر موجودیت 
اهالی  درخواست  بر  مبنی  خوسف،  شهرستان  فرماندار 
از  باید  محمدشهر  به  الحاق  برای  سیوجان  روستای 
حریم  افزایش  که  چرا  شود  تکلیف  تعیین  مرکز  سوی 
مرکز  مصوبه  شهری،  های  محدوده  جابجایی  یا  و 
شهری  محدوده  افزایش  وی،  گفته  به  دارد.  الزم  را 
تواند  می  شهری  محدوده  کل  از  درصد   10 حداکثر 
بدهد  اجازه  قانون  اگر  کنیم  می  تالش  گفت:  باشد، 
این  محمدشهر،  به  همجوار  روستاهای  افزایش  با 
شهری  امور  دفتر  مدیرکل  شود.  تکلیف  تعیین  شهر 
تاکید  استانداری خراسان جنوبی همچنین  و شوراهای 
و  است  بوده  اشتباه  یک  محمدشهر  تشکیل  اگر  کرد: 
یا قرار است با ادامه این مصوبه،  ضرری متوجه مردم 
بشود، جلوی ضرر را هر زمان بگیریم، سود است. وی 

همچنین درخصوص دغدغه برخی از مردم درخصوص 
دهد:  می  پاسخ  اینگونه  هم  محمدشهر  اعتبارات 
جمعیت  و  شود  می  واریز  جمعیت  اساس  بر  اعتبارات 
استان خراسان جنوبی نیز مشخص است، بنابراین اگر 
رخ  اعتباری  کاهش  هیچ  بشود  لغو  محمدشهر  مصوبه 
آن شهرستان  برای شهروندان  اعتبار  این  و  نمی دهد 
که  کند  می  تصریح  نیاکی  داداشی  شد.  خواهد  هزینه 
و  جنوبی  استاندار خراسان  اختیار  در  ابطال محمدشهر 
نیاز  را  نبوده و مصوبه هیات وزیران  استانی  مسئوالن 

استان  برای  سکنه  از  خالی  شهر  یک  وجود  اما  دارد 
در  قبل  های  دولت  سیاست  که  چرا  ندارد  سودی 
بیرجند  شهر  سرریز  جمعیت  انتقال  شهر،  این  تصویب 
تاکید  همچنین  وی  است.  نداده  رخ  مهم  این  که  بود 
ضرری  هیچ  بشود،  ابطال  محمدشهر  مصوبه  اگر  کرد 
بود  نخواهد  اعتبارات  نظر  از  متوجه شهرستان خوسف 
می  واریز  جمعیت  سرانه  اساس  بر  اعتبارات  که  چرا 
که  موضوع  این  به  همچنین  مسئول  مقام  این  شود. 
نباید  این شهر  »در جمع بندی ها احساس کردیم که 
خاطرنشان  و  کرد  اشاره  هم  شد«  می  ایجاد  ابتدا  از 
تهران  از  تکلیف  کسب  تا  شهرداری  تعطیلی  ساخت: 
به  بیشتری  ضرر  تا  شود  می  انجام  مسئوالن  نظر  با 
تخریب  دالیل  درخصوص  وی  نشود.  وارد  المال  بیت 
جداول محمدشهر هم گفت: این جدول گذاری ها در 
زمین های سنددار مردم انجام شده بود که با اعتراض 

بخشی  تخریب،  حکم  دریافت  و  قضائیه  قوه  به  مردم 
از جداول جمع آوری شد.

انجام  وزیران  هیات  رای  با  شهر  هر  انحالل  گرچه 
از  شهر  این  تکلیف  تعیین  درخواست  و  شود  می 
طی  فعلی  و  قبلی  استانداران  توسط  مرکز،  مسئوالن 
تا  فعال  باید  اما  است  شده  انجام  مختلف  مکاتبات 
برای  اطراف  روستاهای  الحاق  در  مسئوالن  تصمیم 
برای  محمدشهر  انحالل  یا  و  محمدشهر  ماندن  برجا 
بمانیم! تاریخ خراسان جنوبی منتظر  از صفحه  همیشه 

ناگفته های شهر بدون سکنه خراسان جنوبی

عکس ها: اینترنت

های  وعده  وضعیت  خصوص  در  گزارشی  لطفا 
مسئولین منتشر کنید تا ببینیم که اینهمه حرف آیا به 
عمل بدل می شود ؟ این وظیفه بر عهده رسانه های 

استان است لطفا فراموش نشود
ارسالی به تلگرام اوا
شهر یزد از آب موزه می سازه و از گردشگر پول 
می گیره، از آثار باستانیش موزه می سازه و پول می 
گیره، از باغ های قدیمی موزه می سازه و پول می 
گیره، چرا در بیرجند اینها نیست حوض انبارها سال 

ها خاک می خوره و باغ ها داره مخروبه میشه
915...212
عکس  که  اصغری  اقای  اطالع  به  آوا.  سالم 
در  را  بیرجندی  ورزشکاران  قدیمی  های، 
والیبال،  از  مدام   ، کنند  می  چاپ  آوا  روزنامه 
بستکتبال چاپ نکند، از فوتبالیست های قدیمی 

وزنه برداران هم چاپ نمایند. باتشکر
915...915
سالم، اقدام شهرداری بیرجند با تعویض تابلوهای 
چون  است  اسراف  مصداق  بلوارها  و  میدانها 
تابلوهای قبلی مشکلی نداشت! همچنین چاپ و 
نصب 1800 متر بنر عید نوروز اسراف است چون 
مانند  شهر  ورودی  میدانهای  در  بنر  تا   3 نصب 

فرودگاه , عبادی و غفاری کافی بود .
935...247
با سالم و احترام به نظر من نوروز امسال گلکاریها 
و مخصوصا گلهای الله خیلی زیبا بود چه خوبه 
شهرداری اینکارو رو توسعه بدن و المانهای امسال 
هم شاد و رنگین بود مخصوصا سه راه اسدی میدان 
آزادی فلکه اول مدرس و میدان طالقانی فقط این 

تعداد المان برای بیرجند کم هستش با سپاس
915...167
مسئوالن  بگوش  را  ما  که صدای  آوا  از  تشکر 
مسئوالن  از  بعضی  متاسفانه  ولی  رساند  می 
گوش شنوایی ندارند مثل اداره برق که توجهی 
زیر  جا  این  احتماال  ندارند  بعثت  شهرک  به 

مجموعه اداره برق نیست.
915...068
با سالم من امروز برای گرفتن نوبت دکتر با تلفن 
گویای کلنیک تخصصی ... از ساعت  8 صبح تا 
که  گرفتم  تماس  بار   239 تعداد  به  ساعت9:20 
شماره مشغول بود و در پایان که ارتباط برقرار شد 
شماره های دکتر به اتمام رسیده بود و جالب اینکه 
بعضی از دکترها هم نوبت حضوری ندارند . فقط 
خواستم بگم رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی 
تلفن  دانند یک خط  نمی  زحمتکش  و مسئوالن 
مضافا  نیست  شهرستان  یک  تقاضای  جوابگوی 
اینکه قبال 3 خط تلفن بود که به یکی تقلیل دادند. 
915...757
برای  برای  براکوه  دهستان  مرکز  کل  در  سالم 
تقویت و پوشش کامل اینترنت از اهالی تقاصای 
زمین برای نصب دکل های وب شد واین کاربا 
نصب  دکل  هنوز  ولی  شد  انجام  زمین  بهترین 
البته مرکز دهستان  فرمایند  پیگیری  لطفا  نشده 

پوشش وسیعی برای منطقه و الزم است.
915...341
فرآیند پذیرش معلول در بهزیستی جهت تشکیل 
پرونده: 1. معرفی به چند پزشک معالج با فرمهای 
چندین  برای  معلول  کرد  هزینه   .2 دار  عکس 
معلول  وقت  اتالف   .3 معالج  پزشکان  ویزیت 
در مراجعه مطب پزشکان معالج 4. تعیین نوبت 
بهزیستی  طرف  از  کمیسیون  در  شرکت  جهت 
5. رویت  نظر پزشکان معالج، مبنی بر معلولیت 
کمیسیون  پزشک  توسط  العمر  مادام  و  شدید 
پزشکی بهزیستی6 . رد نظر پزشک معالج معلول، 
توسط کمیسیون بهزیستی و قرار دادن معلول در 

ردیف معلولیت خفیف! قضاوت با شما!
915...082
عوض  آمد  تعطیالت  از  بعد  روز   ... شرکت  مدیر 
دستتان درد نکنه و پرداخت عیدی و معوقات حکم 
اخراج تمام 30کارگر را ابالغ کرد. آقای استاندار و 

مسئوالن کجایین چرا رسیدگی نمی کنید؟
ارسالی به تلگرام آوا
به شهرداری پیشنهاد می شود المان های زیبای 
سال های قبل را به جای آن که به انبارها ببرند، در 
پارک های شهر نصب کنند. چون بر خالف بسیاری 
پارک  در   ، دارند  پارک ها مجسمه  از شهرها که 
های شهر بیرجند اثری از این آثار هنری نیست، 
مخصوصا المان گاری و پسر داش آموز که در سه 
راه اسدی مصال نصب است در خیابان اصلی پارک 

توحید می تواند خیلی خوب دیده شود. 
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، برخی از اتوبوس ها به قدری کثیف هستند 
که وقتی روی صندلی هایشان می نشینیم لباس 
هایمان هم حتی کثیف می شوند، به شدت هم 
هم  ها  کرایه  وضع  طرفی  از  هستند.  فرسوده 
یک  حومه  بیرجند  است،  شده  دار  خنده  جدیدا 
بپردازید  نقدی  بخواهید  اگر  ولی  دارد  قیمت 
برای  کار  این  آیا  بدهید.  باید  تومان   1000
است؟  اتوبوس  کارت  از  استفاده  سازی  فرهنگ 
این گونه فرد مسنی که اطالعی از کارت ندارد یا 
فردی که سرباز یا مسافر است و نیازی به کارت 
ندارد چه باید بکند؟ از طرفی افزایش قیمت به 
افزایش  آن  کنار  در  که  است  منطقی  شرطی 
اتوبوسرانی  ناوگان  نه  باشد،  کیفیت خدمات هم 
نوسازی شده و نه خدمت خاصی اضافه کرده اید!
ارسالی به تلگرام آوا
دالر هم که این روزها سربه فلک کشیده است.نمی 
دانم.نمی دانم سرونوشت کشور در سال 97 با این 
شرایط چه خواهد شد؟االبته متضرر اصلی نا آرامی 

های اقتصادی همیشه مردم استان بوده و هستند.
ارسالی به تلگرام آوا

آموزش و پرورش فردوس، مالک بی خانمان
سربازی-اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان 
فردوس در سال جدید در حالی تشکیل شد که مهمترین 
تخریبی،  مدارس  فرهنگی:  نهاد  این  روی  پیش  چالش 
کمبود فضای آموزشی و کمبود نیروی انسانی اعالم شد. 
بیان  با  جلسه  این  در  فردوس  پرورش  و  آموزش  مدیر 
برد  می  رنج  آموزشی  فضای  کمبود  از  شهرستان  اینکه 
دانشگاهها  اختیار  در  ازمدارس  برخی  وجود  این  با  افزود: 
شود.  برگردانده  پرورش  و  آموزش  به  باید  که  دارد  قرار 

مدارسی که تخلیه نمی شود 
و اجاره بهایی که معوق ماند

خداخواه تصریح کرد: به دلیل کمبود فضای آموزشی برخی 
زیادی  آموزان  دانش  پذیرای  مدارس،  درس  از کالسهای 
است که امسال مصمم هستیم نسبت به ساماندهی فضاهای 
آموزشی اقدام کنیم. وی اضافه کرد: بسیاری از مدارسی که 
قرارداد  برای تمدید  قرار دارد حتی  نهادها   اجاره سایر  در 
مراجعه نکرده اند و این عالوه بر بدهی معوقه ای است که 
اینگونه مراکز بابت اجاره بهاء در پرداخت آن کوتاهی می 

کنند . وی تاکید کرد: با توجه به پیگیریهای زیادی که در 
این خصوص برای اخذ مطالبات آموزش و پرورش شده و به 

نتیجه نرسیده ، راهی جز شکایت برای ما نمانده است. 

وجود 4 مدرسه تخریبی و غیر قانونی در فردوس
وی با بیان اینکه 4 مدرسه تخریبی با عمر بسیار باال در 
شهرستان داریم که تحصیل دانش آموزان در این مدارس 
گفت:  است  و خطرآفرین  غیرقانونی  فرسودگی  دلیل  به 
حداقل در این مدارس هزار دانش آموز تحصیل می کنند 
که باید هر چه زودتر تدبیری اندیشیده شود. وی کمبود 
نیروی انسانی در آینده به دلیل شروع موج بازنشستگی 
را از چالش های مهم آموزش و پرورش فردوس برشمرد 
و اضافه کرد: علیرغم اینکه از سال گذشته جوان سازی 
نیروها را شروع کردیم ولی همچنان با عدم توازن نیروی 

انسانی در رشته ها و جنسیت مواجه هستیم. 

پیگیری نقل و انتقاالت از راههای 
غیر متعارف و تبعات منفی آن

مدیر آموزش و پرورش فردوس تاکید کرد: تنها در مهرماه 
داشتیم  فردوس  به  انتقال  نفرمتقاضی  سال گذشته 200 
که تنها 10 نفر مطابق با نیازهای ما بوده است و متاسفانه 

پیگیری نقل و انتقاالت بجز کمیته قانونی مربوطه، توسط 
متقاضیان آسیب هایی را متوجه آموزش و پرورش کرده 
است. وی در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیتهای آموزش و 

پرورش فردوس در سال گذشته: کسب 60 رتبه زیر هزار 
و قبولی 26 نفر در رشته پزشکی در کنکورسراسری، رشد 
قرآنی،  فعالیتهای  و  دارالقرآن  در  نام  ثبت  درصدی   100

تجهیز 262 اتاق و اسکان حدود 14 هزار نفر از فرهنگیان 
حال  در  نوروزی،  تعطیالت  ایام  در  منتخب  مدارس  در 
ساخت بودن چند آموزشگاه ؛ تامین ایزوگام تمام مدارس از 

تولیدات داخل شهرستان و کسب جایگاه دوم آموزشی در 
استان را از جمله مهمترین این فعالیتها برشمرد. خداخواه: 
عدم راه اندازی آزمایشگاه نانو، ناکامی 90 درصدی دانش 
آموزان در کنکور سراسری و محقق نشدن مطالبات آموزش 
و پرورش از افراد حقیقی و حقوقی را از مشکالتی برشمرد 
نرسید. نتیجه  به  گذشته  سال  در  پیگیریها  علیرغم  که 

کسب رتبه دوم فردوس 
در اسکان مسافر در استان

فرماندار فردوس نیز نیروی انسانی سالم و کارآمد فرهنگی 
خدمت  مشغول  کشور  سراسر  در  که  فردوس  شهرستان 
هستند را از ذخایر آموزش و پرورش فردوس برشمرد و از 
کسب رتبه دوم فردوس دراستان در اسکان مسافران نوروزی 
خبر داد. ابراهیمی با توجه به رویکرد هنرستانهای شهرستان 
به سمت کارهای اقتصادی و درآمد زا خواستار گسترش این 
رویه شد. وی تاکید کرد: شهرستان فردوس بیشترین مدارس 
تخریبی و فرسوده را در استان دارد که می طلبد در زمینه 

نوسازی مدارس توجه بیشتری به فردوس شود.
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دیجیاتو- طبق پژوهشی تازه مغز زنان در بسیاری از نواحی نسبت به مردان فعال تر است. دانشمندان ابراز 
امیدواری کرده اند که به لطف این یافته بتوانند توضیحات مطلوبی در خصوص علل دلهره، افسردگی، بی 
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سینما و چهره ها

پاسخ قاطع »محسن تنابنده« 
به حواشی بعد از پخش 
آخرین قسمت »پایتخت«

در  عکس  این  انتشار  با  تنابنده  محسن 
یه  شهر  توی  میگن  نوشت:  اینستاگرامش 
چشم  یا  داشتند  چپ  چشم  یا  همه  ها  چشمی 
که  اونایی  بود  نابینا  همه  چشم  یه  راست، 

زندگی  شهر  راست  سمت  داشتند  راست  چشم 
سمت  داشتند  چپ  چشم  که  اونایی  و  میکردند 
جنگ  در  هم  با  مدام  راستیا  و  شهر،،چپیا  چپ 
بودند ،سرهمه چی ،حتی سر هیچی یه روز دعوا 
انقدر باال گرفت که با سنگ افتادند به جون هم 
به  راست  واز  راست  به  چپ  از  سنگ  از  بارانی 
انقدر زیاد شد که خورد به چشمهای  بارید  چپ 
سالمشون و اهالی هر دو طرف به کل کور شدند 
ما  نکنیم  کور  رو  همدیگه  بیایید  نابود،،  همه  و 
که دو چشم سالم نداریم حداقل یه المپی کنار 
هم ادامه بدیم. ممنون و خداحافظ فدایی دارین 

نقی یه المپی.

سریال جایگزین 
»پایتخت« را بشناسید

با اتمام سریال »پایتخت ۵« سریال »راه و بیراه« 
با مضمون اصلی کارآفرینی و با ساختار اپیزودیک 
داستان چند جوان را روایت می کند که در دوران 
می  جایگزین  بوده اند  همکالسی  هم  با  دانشگاه 
شود. »مهدی« از شخصیت های اصلی سریال که 
چند سال قبل، برادرش را به علت بیماری از دست 

داده است، همه زندگی اش را وقف بچه های مناطق 
جعفر  طهمورث،  می کند.سیاوش  کشور  مختلف 
اردالن شجاع کاوه، مهتاج  زند،  امیرمحمد  دهقان، 
نجومی، زهره حمیدی، شهرام عبدلی، محمدرضا 
رهبری، فلور نظری، آرام جعفری، علیرضا جاللی تبار، 
حمید ابراهیمی، شهروز ابراهیمی، خسرو احمدی، 
مالک حدپور  اسماعیل خلج،  نیکخواه،  غالم رضا 
سراج، حسین توشه، فرهاد بشارتی، هادی دیباجی، 
ریحانه رضی، وحید شیخ زاده، محمدرضا اکبری، امیر 
زمستانی، مهشید جوادی وآذین فوالدوند از بازیگران 

مجموعه تلویزیونی »راه و بیراه« هستند.

آغاز فیلمبرداری فیلم جدید کمال 
تبریزی با بازی مهران مدیری

فیلم سینمایی »ما همه با هم هستیم« در حالی از 
سه شنبه جلوی دوربین فرشاد محمدی می رود که 
رکورد حضور تعداد بازیگران سرشناس در یک فیلم 
را شکسته است.»ما همه با هستیم« که ماجرای 
آن در بستری کمدی روایت می شود، آخرین روز 
پیش تولید را سپری می کند. فیلمبرداری دو ماه و 
نیمه  این فیلم از سه شنبه در تهران آغاز می شود و 

در این مدت، ۳۷ بازیگر به ایفای نقش می پردازند.
افشار،  مهناز  گلزار،  محمدرضا  مدیری،  مهران 
جمشیدی،  پژمان  توسلی،  هانیه  آسایش،  ویشکا 
معجونی،  حسن  صحت،  سروش  حقیقی،  مانی 
گرجستانی،  سیروس  فالح،  نادر  غفوریان،  مهران 
علی شادمان، رضا ناجی، سیاوش چراغی پور، سام 
نوری، فرزین محدث، بهادر مالکی، یداله شادمانی، 
محمدمهدی حسینی نیا، شیرین آقا کاشی، بهزاد 
قدیانلو، اشپیتیم آرفی، لیدا فتح اللهی، شیوا بلوچی، 
دانیال کاظمی بازیگرانی هستند که در »ما همه با 

هم هستیم« جلوی دوربین می روند.

جذابترین ها

کبک با شنیدن صدای 
خود به تله افتاد

ایرنا- فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همدان 
صدای  پخش  با  که  غیربومی  شکارچی  گفت: 
پرندگان  گیری  زنده  به  اقدام  پرنده  شده  ضبط 
دستگیر  کرد،  می  استان  این  الوند  ارتفاعات  در 
شد.جواد نوری اظهر افزود: گزارش مردمی مبنی بر 
زنده گیری پرندگان به محیط زیست اطالع رسانی 
در  گزارش  این  به  رسیدگی  برای  تیمی  و  شد 
ارتفاعات روستای برفین حضور یافتند.وی اضافه 
به  موفق  زیست  محیط  حفاظت  یگان  تیم  کرد: 
دستگیر شکارچی و کشف یک قفس چوبی، یک 
قطعه کبک زنده، یک قبضه سالح شکاری خفیف 

و چند عدد فشنگ شدند.

محک ادارات،رونق کسب و کار
در اولین جلسه کمیته تخصصی سال 97 مطرح شد؛

گوناگون

۵۹ درصد مردم ایران
 از شبکه اجتماعی تلگرام 

استفاده می کنند

ایسنا - معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی اعالم کرد: 
طبق نظرسنجی نوروزی - ملی مرکز افکارسنجی 
 ۵۹ جهاددانشگاهی،  به  وابسته  ایران  دانشجویان 
درصد مردم ایران از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده 
می کنند و در صورتی که تلگرام فیلتر شود، تنها 
می کنند،  استفاده  آن  از  که  کسانی  درصد   ۳۷.۹
اجتماعی مجازی  این شبکه  به جایگزینی  حاضر 
به پیام رسان های داخلی هستند. ۴۵.۴ درصد نیز از 

پیام رسان های داخلی استفاده نخواهند کرد.

خدمات تلگرام
 پولی خواهد شد

اینکه  بیان  با  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
قرار است خدمات فعلی تلگرام پولی شود، گفت: 
در فصل  است  قرار  که  فیلترینگی  حتی خدمات 
دوم سال 2018 ارائه شود نیز پولی خواهد بود و 
این فیلترشکن تنها فیلتر تلگرام را از بین نمی برد 
برخالف  که  مجازی  فضای  فیلترهای  کل  بلکه 
جمهوری اسالمی است را می شکند. فیروزآبادی 
با بیان اینکه تا پایان سال 201۷ کیف پول تلگرام 
آغاز به فعالیت می کند و در کنار اقتصاد خود شاهد 
اقتصاد جدیدی خواهیم بود، ادامه داد: در تالشیم 
تلگرام  پیام رسان  شبکه  برای  جایگزین هایی  تا 
داشته باشیم و برای این زمینه شروطی را نیز در 
نظر گرفته ایم تا تمام کسب و کارهای ایرانی که 
در تلگرام فعالیت داشتند به شبکه مجازی بومی 
منتقل شود. الزم است به این نکته اشاره شود که 
کسب و کار تلگرام عدد قابل مالحظه ای است اما 
از نظر اقتصادی مبلغ قابل توجهی شکل نمی گیرد.

علمی

پیش بینی ژنتیکی
 رفتارهای انسان

محققان دانشگاه ویرجینیا می گویند، در آینده روزی 
گزارش  کارت های  کودکان  که  رسید  فراخواهد 
به  راجع  گزارشات  این  کنند.  دریافت   ”DNA“
پیش بینی احتمال ابتال آنها به بیماری هایی از قبیل 
احتمال  همچنین  است.  قلبی”،”سرطان”  “حمله 
“اعتیاد به تنباکو” و “باهوشی بیش از حد متوسط” را 
نیز پیش بینی می کند.به نظر می رسد که شایع ترین 
از جمله  رفتارها و صفات  از  بسیاری  بیماری ها و 
“هوش”، نتیجه یک یا چند ژن نیست. بلکه تعداد 
بسیار زیادی از ژن ها در این ویژگی ها دخیل هستند.

قدرت مندترین آنتی بیوتیک 
جهان کشف شد

آنتی بیوتیک  نوعی  تا  شدند  موفق  دانشمندان   
جدید را از طریق باکتری های همزیستی موجود در 
کرم های نماتود خاکی بسازند که عملکرد و تأثیر 
درمان آن نسبت به آنتی بیوتیک های فعلی بسیار 
بهتر است.رده جدیدی از داروهای آنتی بیوتیک که 
از منبعی غیرعادی نسبت به سایر داروهای مشابه 
منحصربه فرد  قدرت  دارای  است،  به دست آمده 
باکتری ها است. به اعتقاد  نابودی  و متمایزی در 
دانشمندان، کشف این آنتی بیوتیک جدید می تواند 
گام بسیار مهمی در مبارزه با مشکل حاد مقاومت 
بیماری هایی که به سختی  آنتی بیوتیکی و درمان 

مداوا می شوند، محسوب شود.

امین جم - صبح دیروز اولین جلسه کمیته تخصصی بهبود 
فضای کسب و کار استان در سال ۹۷ در سالن جلسات اداره 
کل امور اقتصادی و دارایی استان با حضور نمایندگان ادارات 
و سازمان های بخش خصوصی و دولتی برگزار شد.دستور 
کار این جلسه،بررسی راهنمای ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی در شاخص بهبود فضای کسب و کار استان و نحوه 
برگزاری دوره آموزشی و مانور جهت راه اندازی سامانه دادور 
)دریافت،انعکاس،پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان 

صدور مجوزهای کسب و کار( در استان بود.

همه مخاطب شعار سال هستند و هرکس 
وظیفه ای در راستای تحقق آن دارد

اشاره  با  استان  دارایی  و  اموراقتصادی  کل  اداره  رئیس 
انتخاب نام سال توسط مقام معظم رهبری،عنوان کرد:مقام 
معظم رهبری نام امسال را حمایت از کاالی ایرانی نهادند 
و بر خالف روال هرساله که مخاطب شعار سال دستگاه 
های اجرایی بودند،امسال هم دستگاه های اجرایی و هم 
شعار  اینکه  بیان  با  اند.جعفری  گرفته  قرار  خطاب  مردم 
امسال همه را مورد خطاب قرارداده و هرکس وظیفه ای 
در راستای تحقق آن دارد،ادامه داد: در بسیاری از کشور ها 
استفاده از کاالی تولید داخل فرهنگ سازی شده است و 
در ایران نیز الزم است اقداماتی در این زمینه صورت گیرد.

ترویج امیدواری می تواند
 باعث ایجاد اشتغال جدیدشود

در بخش  استان  دارایی  و  اموراقتصادی  اداره کل  رئیس 
دیگری از سخنان خود نقش رسانه ها را در زمینه فرهنگ 
و  دانست  پررنگ  بسیار  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سازی 
اظهار کرد:باید طوری فرهنگ سازی کنیم که ایرانی ها 
نیز مانند مردم سایر کشورهای دنیا نیازهایشان را از داخل 
تامین کنند.جعفری افزود:رسانه ها باید امید را به جامعه 
القا کنند و باید تالش کنیم سرمایه گذاری که می خواهد 
نشود. ناامید  و  کند،سرخورده  ایجاد  استان  در  را  صنعتی 

ترویج امیدواری حتی می تواندباعث ایجاد اشتغال جدید 
شود؛وقتی امید باشد سرمایه گذار به جای کارهای داللی 

به سرمایه گذرای در کارهای تولیدی رو می آورد.

فقط در شعار حمایت نکنیم و قوانین
 را به نفع تولید کننده تغییر دهیم

وی با بیان اینکه باید قوانین را به نفع تولید کننده تغییر 
کنیم  می  حمایت  شعار  در  ما  داد:متاسفانه  دهیم،ادامه 
درحالی که باید قوانین و مقررات را به نفع تولیدکننده تغییر 
و  تولیدی  کاالی  کیفیت  موضوع  به  اشاره  با  دهیم.وی 
شیوه بازاریابی و بسته بندی محصوالت،اظهار کرد:زرشک 
و زعفران دو محصول راهبردی ما محسوب می شوند اما 
بازاریابی و بسته بندی این محصوالت  متاسفانه در نوع 

ضعف هایی داریم که باید این ضعف را حل کنیم.

باید کارمندان ادارات نیز از 
لحاظ اطالعات به روز باشند

انتظار  کننده  تولید  از  که  همانطور  اینکه  بیان  با  وی 

داریم به روز کار کند و دستگاه های تولیدی خود را ارتقا 
دهد،ما مسئوالن نیز وظیفه داریم کارمندان دستگاه های 
خود را از لحاظ اطالعات اقتصادی آشنا به مسائل روز 
کرد:آموزش  عنوان  مسئوالن  به  خطاب  داریم.وی  نگه 
است. اهمیت  حائز  بسیار  زیرا  نکنید  فراموش  را  نیروها 

نیاز  کشور  توسعه  برای  جمعی  تالش  و  افزود:کار  وی 
است و باید یکسری برنامه هایی داشته باشیم تا در اخر 
چه  سال  شعار  تحقق  راستای  در  بگوییم  بتوانیم  سال 

کارهایی انجام داده ایم.

نباید فکر کنیم حاال که پشت صندلی ها نشسته 
ایم،هرچه می گوییم درست است

صاحبان  و  خرمندان  دانش  از  استفاده  اینکه  بابیان  وی 
حائز  بسیار  کارها  در  آنان  از  گرفتن  مشورت  اندیشهو 
اهمیت است،عنوان کرد:ما مسئوالن نباید فکر کنیم حاال 
که پشت این صندلی ها نشسته ایم،عقل کل بوده و هرچه 

می گوییم درست است.

مصداق و عدم مصداق شاخص ها
 برای دستگاه اجرایی باید بررسی شود

برنامه  مدیریت  سازمان  معاون  آموزگار  جلسه  ادامه  در 
و بوجه با بیان اینکه بحث شاخص بهبود فضای کسب 
ابالغ شده است و جلسات  ،بحث جدیدی است که  کار 
مختلفی را نیز در این مورد درتهران داشته ایم،عنوان کرد:با 
توجه به اینکه پیشنهاد دهنده و متولی این بحث اداره کل 
یا  مصداق  درمورد  خیلی  است،ما  دارایی  و  اموراقتصادی 
عدم مصداق شاخص برای دستگاه های اجرایی اطالعی 
نداریم اما قرار است مکاتباتی با وزارت اقتصاد داشته باشیم 
برای کدام دستگاه ها  این شاخص ها  تا مشخص شود 
مصداق داشته و برای کدام دستگاه ها مصداق ندارد.وی 
افزود:پیشنهاد بنده این است که با تعاملی با اداره اقتصاد و 
دارایی ،شاخص هایی که مصداق ندارد را سرشکن کنیم 
در سایر مصداق ها وهمچنین شاخص هایی که واقعا برای 

برخی دستگاه های اجرایی مصداق ندارند، عدم مصداق 
بزنیم.

شاخص های ارزیابی 
الزم به ذکر است در شاخص کسب و کار استانی،مواردی 
به عنوان نماگر مطرح شده است ازجمله :  پیشنهاد تنقیح 
بهبود  منظور  به  اجرایی  های  دستگاه  مقررات  و  قوانین 
به  مقررات  و  ها  سیاست  در  وکار-تغییر  کسب  فضای 
منظور بهبود محیط کسب و کار-اطالع رسانی عمومی 
در خصوص هرگونه تغییر سیاست ها،مقررات و رویه های 
اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا -تعیین و شناسایی 
و اولویت بندی مشکالت بخش خصوصی ، اعم از مجوز 
ها و فرآیند ها - تسهیل فرآیند صدور مجوزهای دستگاه 
با تاید هیئات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 
زمان صدور  تولید)کاهش  موانع  رفع  قانون  کار  و  کسب 
مجوزها( - پاسخ به سواالت و بررسی مطالبات و شکایات 
نمایندگان تشکل ها و فعاالن اقتصادی که این موارد در 

اختیار حضار قرارداده شد و درباره جزییات آن گفتگو شد.

جزو  کار  و  کسب  فضای  بهبود  های  شاخص 
شاخص های ارزیابی ادارات و سازمان ها 

معاون اقتصادی اداره کل  با بیان اینکه بیش از 80 درصد 
مصوبات کمیته بهبود فضای کسب و کار استان در سال 
اقدام است،عنوان  نیز دردست  بقیه  و  اجرایی شده  پیش 
کرد: در موضوع تنقیح قوانین نیز استان ما سال گذشته 
رتبه خیلی خوبی کسب کرد و امیدواریم امسال نیز این 
اتفاق به همین قدرت ادامه پیدا کند.بهروزی اظهار کرد: 
اینکه شاخص های بهبود فضای کسب و کار جزو شاخص 
های ارزیابی ادارات و سازمان ها شده است، را به فال نیک 

می گیریم و اتفاق مثبتی ارزیابی می شود.

همواره دغدغه ارائه مدلی برای بررسی
 و رسیدگی به شکایات مطرح بوده است

از  شکایات  به  رسیدگی  بحث  اینکه  بیان  با  بهروزی 

اصالح  قانون  ذیل  در  مستمر  طور  به   8۹،۹0 سال 
است،عنوان  شده  تکرار   ۴۴ اصل  کلی  های  سیاست 
کرد:همیشه سعی بر این بوده است که مدل و فرآیندی 
با  انجام شود.وی   ... و  ،پیگیری  برای شکایات،بررسی 
بیان اینکه در ارتباط با همین تکالیف،مرکز ملی پایش  
محیط کسب و کار ایجاد شد و در ذیل آن چهار سامانه 
و  کسب  مجوزهای  سامانه  داد:  شد،ادامه  بینی  پیش 
کار،سام( - سامانه دریافت،انعکاس،پیگیری و رسیدگی 
کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  متقاضیان  شکایات  به 
ملی  نقشه  و  مجوزها  رسانی  اطالع  پایگاه   - )دادور( 
فوریت  مرکز   -  ) مجوز  ایران  ؛  کشور)نما  استعالمات 
های محیط کسب و کار کشور ) یاور( جز این سامانه 

ها هستند.

در گزارش بانک جهانی،ایران به عنوان
 کشوری در مرز خالقیت نام برده شده است

رقابت  های  گزارش شاخص  اینکه خالصه  بیان  با  وی 
و کشور  اعالم شد  در سال 2018  بانک جهانی  پذیری 
ما به عنوان کشوری که در مرز خالقیت قرار دارد) یعنی 
از مرحله سنتی داره به سمت خالقیت می رود( محسوب 
ادامه داد:بانک جهانی 1۷ مورد تجویز کرده  شده است، 
است که از این تعداد،16 شاخص در بهبود فضای کسب و 

کار استان ها و کشور نقش مهمی دارد.

سامانه »دادور« به طور رسمی از
 نیمه اردیبهشت ماه شروع به کار می کند

دادور)دریافت،انعکاس،پیگیری  داد:سامانه  ادامه  وی 
مجوزهای  صدور  متقاضیان  شکایات  به  رسیدگی  و 
اجرا  به  کشور  شهرهای  برخی  در  کار(   و  کسب 
استان  در  اردیبهشت   1۵ از  رسمی  بود،به طور  درآمده 
اوایل  کرد:احتماال  عنوان  کرد.وی  خواهد  کار  به  آغاز 
خواهد  برگزار  مذکور  سامانه  برای  مانوری  اردیبهشت، 
شد که در آن باید به طور صوری شکایتی از خودمان 
اشکالی  اگر  و  ببینیم  را  کار  برسانیم،مراحل  ثبت  به 
در  عمل  سرعت  آن  بر  عالوه  و  داده  انعکاس  داشت 

پاسخگویی به شکایات را بررسی کنیم.

کاربر در سامانه »دادور« می تواند شکایت 
خود را به استاندار یا به باالترین  مقام 

اجرایی آن دستگاه ارسال کند

وی در توضیح نحوه کار این سامانه اظهار کرد:به عنوان مثال 
اگر به اداره یاسارمانی مراجعه کردید و کار شما درست انجام 
نشد و یا به هرنحوی احساس کردید که نیاز به شکایت است.

در سامانه وقتی می خواهید شکایت را ثبت کنید،از شما سوال 
می شود که آیا می خواهید این شکایت به باالترین مقام 
اجرایی نهاد مربوطه و یا به استاندار ارسال شود.در ادامه نیز 
پس از بررسی،پاسخ شکایت به شخص برمی گردد.اگر کاربر 
بعد از سه بار پاسخی نگرفت ،چهارمین باری که شکایت انجام 
می شود،این شکایت به شورای رقابت  ارجاع  داده می شود.

س : امین جم
عک

مهاجرت به شبکه های بومی چقدر ضرورت دارد؟
دیجیاتو- این روزها صحبت از پیام رسان های بومی بسیار 
شنیده می شود و افراد گوناگونی در بدنه دولت درباره این 
پیام رسان ها صحبت کرده اند. شورای عالی فضای مجازی 
قصد دارد در جلسه آینده خود به بررسی لزوم مهاجرت به 
شبکه های بومی بپردازند.»محمدحسن انتظاری«، یکی از 
اعضای این شورا این مهاجرت را ضروری می داند و معتقد 
است که این اتفاق باید زودتر صورت بگیرد. انتظاری در 
گفتگویی به این مساله اشاره کرده که شبکه های اجتماعی 
دیگر از آن حالت تفریحی گذشته خود در آمده اند و تمام 
این  روی  و حاکمیت کشور  اقتصادی  اجتماعی  ارتباطات 

شبکه ها شکل گرفته است:»الزم است زیرساخت های این 
شبکه ها در اختیار داخل باشد. هم اکنون تمامی ارتباطات 
تلگرام  پیام رسان  اجتماعی کشور روی  اداری، حکومتی، 
در  بود که  دلیل  به همین  نیست. اصال  است که درست 
ساماندهی  موضوع  مجازی،  فضای  عالی  شورای  مصوبه 

پیام رسان های بومی مطرح شد.«

ادارات دولتی موظف به
حمایت از پیام رسان های بومی

بومی  پیام رسان های  مصوبه  که  می کند  اشاره  انتظاری 

مربوط به چندین ماه پیش است و بر اساس آن بسیاری 
از ادارات دولتی موظف به حمایت از پیام رسان های بومی 
هستند. وی از سازمان هایی چون وزارت ارتباطات، وزارت 
ارشاد، صدا و سیما و برخی دیگر از دستگاه های مرتبط نام 
می برد که به آنها درباره حمایت پیام رسان بومی تکالیفی 
مقرر شده است:»گرچه در این مصوبه زمان بندی خاصی 
در نظر گرفته نشد اما با توجه به تأثیرگذاری سریع شبکه 
های اجتماعی روی ارتباطات مردم باید هرچه سریع تر پیام 
رسان های بومی در کشور رونق بگیرند و مهاجرت به سمت 
این پیام رسان ها انجام گیرد. فعال در حال حاضر شواهد 

از پیام رسان های  باید  نشان می دهد هنوز آن طور که 
داخلی حمایتی صورت نگرفته است و حتی این پیام رسان 
ها، پهنای باند کافی برای رقابت با پیام رسان های خارجی 
پیام رسان های  از  هنوز هیچ یک  انتظاری  گفته  ندارند.«به 
برای  که  تومانی  میلیارد   ۵ تسهیالت  از  نتوانستند  ملی 
آنها مقرر شده استفاده کنند و از همین رو شرایط به نفع 
آنان پیش نمی رود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود 
که خود گردانندگان پیام رسان های بومی اذعان دارند که 
مشکلشان تنها با وام های ۵ میلیارد تومانی درمان نخواهد 
شد و شرایط بسیار دیگری در این بین برای موفقیت آنها 
نیاز است. مدیرعامل پیام رسان سروش پیش تر به دیجیاتو 
ویدیو  مثل  اینترنتی  سرویس های  از  بود:»بسیاری  گفته 
Push Notifi  استریمینگ، سرویس های کالود و یا

cation قوی در ایران وجود ندارد و هرچقدر هم هزینه 

بدهیم بازهم سرویس قدر و در حد بین المللی در ایران پیدا 
نمی کنیم. این زیرساخت ها در کشور وجود ندارد و متاسفانه 

دولت هم اقدامی موثر در این باره انجام نداده است.«

اعتمادسازی را بیشتر از سرمایه ضروری است
دیگر  نظری  اظهار  در  نیز  بیسفون  عمومی  روابط 
به  و  دانسته  ضروری  سرمایه  از  بیشتر  را  اعتمادسازی 
این بخش  به  آنکه سرمایه  از  بود: »بیشتر  دیجیاتو گفته 
تزریق شود، اگر فرصت ها و اعتماد سازی برای ما انجام 
باشیم.«حضور  داشته  درآمدزایی  نوعی  می توانیم  شود، 
پیام رسان های بین المللی بنا به گفته برخی کارشناسان برای 
بسیاری از کسب وکارها، به ویژه آن مدل هایی که مراودات 
می تواند  آنها  کامل  حذف  و  ضروریست  دارند  بین المللی 
باید دید که  به این کسب وکارها ضربه سختی وارد کند. 

شورای عالی فضای مجازی در آینده چه فکری به حال این 
موضوع کرده و نتیجه نهایی و خروجی تصمیمات آنها در 

نهایت چگونه خواهد بود.
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حافظه خود را تقویت کنید

انجام برخی امور مانند داروی مکمل سبب تقویت مغز 
توان ذهنی  افت  از  و جلوگیری  و سلول های عصبی 
خود  پژوهش های  جدیدترین  در  می شود.کارشناسان 
دریافتند مصرف برخی میوه ها و گیاهان سبب تقویت 
ذهن و جلوگیری از ابتال به بیماری های اعصاب و روان 
و مغزی می شوند.آلزایمر یکی از بیماری های جسمی و 
روحی بسیار جدی است که سبب از دست رفتن زندگی 
اجتماعی مستقل افراد و نیز پرستاری سخت و دشوار از 

آن ها به وسیله اطرافیان می شود.
برخالف سکته مغزی که به طور ناگهانی و در مواردی 
بدون هیچ گونه هشدار بروز می کند، ابتال به آلزایمر 
روندی کند دارد و در طول سال ها ایجاد می شود تا در 
مراحل آخر به طور کامل حافظه و خاطرات فرد از دست 
رگ های  گرفتگی  دلیل  به  مغزی  سکته  می رود.بروز 
اما پالک های  با کلسترول و چربی است،  خونی مغز 
دیگری در مغز به نام بتا آمیلوئید در بافت مغز ایجاد 
هستند.  آلزایمر  بیماری  به  ابتال  مسبب  و  می شوند 
باتوجه به فرصت و زمان کافی که بیماری آلزایمر به 
برای  اقدام های الزم  جوانی  از  می توان  می دهد  افراد 

جلوگیری از ابتال به آلزایمر را انجام داد.
انجام ورزش های هوازی روزانه به مدت ۴۵ الی ۶۰ دقیقه 
سبب دریافت میزان کافی اکسیژن و جلوگیری از ابتال 
به آلزایمر می شود.کارشناسان همچنین دریافتند احساس 
افسردگی و انزوا نیز یکی از عامل های تشدید کننده ابتال 
به آلزایمر در سالمندان است و می توانند زمینه ساز ابتال 
به این بیماری از دوران جوانی شود.کارشناسان دریافتند 
افرادی که روزانه از نور آفتاب بهره می گیرند و در رژیم 
غذایی خود مصرف میوه و سبزیجاتی همچون گوجه 

فرنگی دارند، کمتر مبتال به افسردگی می شوند.

پند کشیش

 مرد ثروتمندی به کشیشی می گوید: نمی دانم چرا 
مردم مرا خسیس می پندارند.

کشیش گفت: بگذار حکایت کوتاهی از یک گاو و 
یک خوک برایت نقل کنم.

و  آرام  طبیعت  از  مردم  گفت:  گاو  به  روزی  خوک 
چشمان حزن انگیز تو به نیکی سخن می گویند و 
هر  زیرا  هستی.  بخشنده  خیلی  تو  کنند  می  تصور 

روز برایشان شیر و سرشیر می دهی.
اما در مورد من چی؟ من همه چیز خودم را به آنها 
را. حتی  ام  تا سینه  از گوشت ران گرفته  می دهم 
کن  پاک  ماهوت  و  کفش  برس  من  بدن  موی  از 
درست می کنند. با وجود این کسی از من خوشش 
چه  گاو  جواب  دانی  چیست؟می  علتش  آید.  نمی 
بود؟جوابش این بود:شاید علتش این باشد که “هر 

چه من می دهم در زمان حیاتم می دهم”

کلمات می توانند مثل اشعه ایکس باشند. 
اگر از آن ها به درستی استفاده کنی، 
می توانند درون هر چیزی نفوذ کنند.

هر چه بیشتر خاطره ای را دوست 
داشته باشی، آن خاطره 

قوی تر و قوی تر می شود.

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه ای جان من خطا این جاست

در اندرون من خستـه دل ندانم کیســت
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

همیشه آزاد هستی که ذهن خود
 را تغییر دهی و آینده ای متفاوت،

 یا گذشته ای متفاوت را انتخاب کنی.

اینکه انسان ها چیز زیادی از درس های
 تاریخ یاد نمی گیرند مهم ترین درسی

 است که تاریخ به ما یاد می دهد.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

و ما پیامبران ]خود[ را جز بشارتگر و هشداردهنده نمی  فرستیم پس کسانی که ایمان آورند 
و نیکوکاری کنند بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد. سوره االنعام/ آیه ۴7

حدیث روز  

از دروغ کوچک و بزرگ در هر جّدی و شوخی بپرهیزید، زیرا چون کسی دروغ کوچک گفت بر دروغ بزرگ نیز جرأت پیدا می 
کند. امام سجاد )علیه السالم(

سبک زندگی

چرا همیشه خسته ایم؟
ماند  باز نمی  آن قدر خسته ای که چشمت هم راحت 
و نمی دانی با این همه خستگی باید چه کرد. احساس 
بدنت کوفته  تمام  ولی  ای  نکرده  کاری  می کنی هیچ 

است و دلت می خواهد بخوابی.
که  دارد  دالیلی  افراد  در  خستگی  همیشگی  احساس   
آگاهی از آن می تواند به شما کمک کند آن را از خود 

دور کنید. موارد زیر از جمله این دالیل است.
 خواب ناکافی

علت خستگی  نخستین  هم  شاید  و  ترین  رایج  از  یکی 
خواب ناکافی است. ممکن است این موضوع، مساله ای 
بدیهی به نظر بیاید اما تاکید دوباره آن بی دلیل نیست؛ 
چرا که چنین شرایطی می تواند بر سالمت و تمرکز شما 

تاثیر منفی و خطرناکی بگذارد. 
همان طور که بارها و بارها گفته شده است بزرگساالن 
داشته  راحت  و  آرام  ۸ ساعت خواب  تا   7 باید هر شب 

باشند تا خستگی شان رفع شود.
این  درمان  بدانید  باید  هستید  دچار  خوابی  بی  به  اگر 

مشکل نیز چندان سخت نیست.
برنامه ای منظم برای خود در نظر بگیرید و  باید   شما 

خواب را در اولویت بگذارید. 
تلویزیون، رایانه ، تلفن همراه و... را از اتاق خواب خارج 
کنید و راحت بخوابید. اگر باز هم مشکل دارید از پزشک 

کمک بگیرید.

 تغذیه ناکافی
از دیگر عواملی که منجر به خستگی می شود، خوردن 
مواد  نادرست  خوردن  اما  است،  غذایی  مواد  کم  بسیار 
غذایی نیز می تواند مشکالتی ایجاد کند. رژیمی متعادل 
کمک می کند تا قند خون شما در محدوده طبیعی باشد 
آید،  می  پایین  خون  قند  که  زمانی  حالی  بی  بروز  از  و 

جلوگیری می کند.
 کم خونی

کم خونی از علل شایع خستگی در میان زنان است.برای 
کم خونی ناشی از کمبود آهن مصرف مکمل های آهن 
و غذاهای غنی از آهن مانند گوشت بدون چربی، جگر، 
لوبیا و غالت غنی شده می تواند کمک کند. البته در این 

شرایط مراجعه به پزشک را نیز نباید فراموش کرد.
افسردگی

شاید شما فکر کنید که افسردگی اختاللی احساسی است، 
نیز بشود؛  از عالئم جسمی  باعث بسیاری  تواند  اما می 
از جمله عالئم  اشتها  دادن  از دست  و  خستگی، سردرد 

شایع هستند.
کافئین

و  هوشیاری  تواند  می  متوسط  حد  در  کافئین  مصرف 
می  آن  حد  از  بیش  اما مصرف  بخشد.  بهبود  را  تمرکز 
تواند ضربان قلب، فشار خون و حس عصبانیت را افزایش 
دهد. تحقیقات نشان می دهد مصرف بیش از حد آن در 

بعضی از افراد موجب خستگی هم می شود.
یا  نوشابه  شکالت،  چای،  قهوه،  مصرف  بتدریج  پس 
داروهایی را که حاوی کافئین هستند کاهش دهید. قطع 

ناگهانی کافئین می تواند موجب خستگی شود.
دیابت

جای  به  قند  از  باالیی  سطح  دیابت،  به  مبتال  افراد  در 
انرژی  ورود به سلول های بدن )جایی که می تواند به 
تبدیل شود( در خون باقی می ماند. این حالت هم می 
تواند خستگی را به جسم شما بکشاند، پس اگر خستگی 
دائم و غیرقابل توضیحی را تجربه می کنید، به پزشک 

مراجعه کنید.
بیماری های قلبی

 هنگامی که حین انجام فعالیت های روزانه )مانند نظافت 
منزل( خستگی بروز می کند، ممکن است نشانه ای از 
مشکالت قلبی باشد. اگر حس می کنید به اتمام رساندن 
با  حتما  شده  دشوار  بسیار  بود  آسان  قبال  که  کارهایی 

پزشک مشورت کنید.
کم شدن آب بدن

خستگی می تواند نشانه ای از کم آبی بدن نیز باشد. چه 
شما در حال انجام تمرین های ورزشی باشید و چه پشت 
میز نشسته و مشغول کار باشید، بدن شما برای کار کردن 
و خنک نگه داشتن خود به آب نیاز دارد. پس در طول روز 

به مقدار کافی آب بنوشید.

 حساسیت های غذایی
بعضی پزشکان معتقدند حساسیت های غذایی پنهان، می 
توانند شما را خواب آلوده کنند. اگر خستگی شما پس از 
که  چیزی  به  است  ممکن  شود،  می  تشدید  غذا  خوردن 
خورده اید آلرژی داشته باشید. البته به صورت خفیف و نه به 
حدی که کهیر شود؛ فقط به قدری که شما را خسته کند.در 
این صورت سعی کنید مصرف غذاهای خاصی را که باعث 

خستگی شما می شوند، حذف کنید .
سندرم خستگی مزمن

اگر خستگی شما بیش از ۶ ماه طول کشیده یا به قدری 
را  خود  روزانه  های  فعالیت  توانید  نمی  که  است  شدید 
ممکن  نیز  مزمن  خستگی  سندرم  احتمال  دهید،  انجام 
باشد  داشته  مختلفی  عالئم  تواند  می  حالت  این  است. 

اما خستگی مداوم و غیرقابل توضیح، علت اصلی است.
ورزش؛ راه درمان

اگر شما احساس خستگی جزئی دارید که به هیچ کدام از 
بیماری های جسمی نیز مربوط نیست، ممکن است راه حل 
مشکل، ورزش باشد. تحقیقات نشان داده اند افراد بزرگسال 
و سالم اما خسته می توانند با برنامه ورزشی مالیم، افزایش 
قابل توجهی در سطح انرژی خود داشته باشند. در یک مطالعه، 
شرکت کنندگان به مدت ۲۰ دقیقه با سرعتی مالیم از دوچرخه 
ثابت استفاده کردند؛ نتایج چنین بیان شد که انجام این کار فقط 

۳ بار در هفته برای مبارزه با خستگی کافی است.

جدول کلمات                        

قرآن  های  سوره  از  افقی: 
از   -2 میوه  نوعی   - مجید 
در  ای  وسیله  کامپیوتر-  اجزای 
جوی   -3 نجاری  و  آشپزخانه 
مادر   - معروف  جام  خون- 
میهن - خرس آسمانی - حرف 
مغالطه   - لبنیات  از   -4 فاصله 
انکار حقایق - چای  کاری برای 
واحد   - باد  حرکت   -5 تازی 
سطح- اساس- تازگی  و شادابی 
6- طول عمر - میوه- پختن - 
بو- یازده 7- شریک ها- مهربان 
خیس   - شمالی  شهری   -8
آبیار9- پسر  از غصه -  - مردن 
و  لحظه  مدبر 10-   - مازندرانی 
آفریقا  در  رودی  جدید-   - دم 
ویتامین   - انگلیسی  ضمیر   -
نه   - ترکی  سال   -11 جدولی 
درخت   - فرنگی  بله   - عرب 
اعدام 12- محل بی خطر - برد 
کشاورزی  مراحل  از  معروف- 
 - مابهتران  از   - آخر  توان   -13
سوره  پوست-  چروک  و  چین 
 -14 بیماری   - قرآن  از  ای 
و  سرور   - ماده  حالتهای  از  
مهتر15- سوبسید -کشوری در 

آمریکای جنوبی.

حماسی  شاعر   -1 عمودی: 

 -2 کامپیوتر   - ایران  سرای 
پدر   - بلند  های  شاخ  با  حیوان 
 - زمین  سطح  ابر   -3 نو  شعر 
بیماری بی هوشی - ملعون کربال 
دیهیم   -4 مکان   - نه  هرگز   -
همسایه   - اروپایی  پایتخت   -
5- گرداگرد مزار امامان - حرف 
ظاهر  کجاست-  کنده-  پوست 
خوشبو-  چوب   -6 ساختمان 
 - ترک  پدر  شباهت-  پسوند 
تکرارش قدم یک پا و بازی بچه 
گانه است - رود اروپایی 7- زیاد 
رنگ   - ناامیدی   -8 مشهور   -

بازاری - جواب  عسلی - قیمت 
نامی   - آشپزخانه   -9 مثبت 
 - ایرانی  اقوام  از   -10 دخترانه 
تصدیق   - عدد   - خسته  نفس 
 -11 انگور  درخت   - ایتالیایی 
اسارت - چیز - ماه سرد - درازا 
12- ارث لقمان - آقای فرانسوی 
کوبیده   -13 هل  به  منسوب   -
تهیدستی   - بزرگ  رود   - شده 
عمو  شمای   - وحشی  حیوان   -
سام 14- ستاره و انجم - چاقوی 
خراسان  در  شهری   -15 برزگ 

رضوی - قافله

جدول 4040

  123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
ویبماگرتنیانوچ1
اماماهباقاوبا2
لارامویوییریل3
انهمبانزیتسا4
دینشوردیماان5
وتاودسیدلوب6
لاوکجوروشیاسا7
یمادهریاداراس8
دالاوناریاینک9
ریوپاللیاسو10
چهجراسامرخمن11
ارورتسبیراسد12
لزانهنادهمیتی13
کیدزنسلاجمامد14
وننیمومعباصتعا15

به یک راننده کمپرسی و آشپز
 با مدارک نیازمندیم.
09157213545

کارت دانشجویی فاطمه خلیلی فرزند علیجان رشته 
کودکیاری مقطع کاردانی دانشکده سپیده کاشانی 

به شماره دانشجویی 96111050130016 
مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر با روابط عمومی 
مطلوب جهت کار در دفتر بیمه

 دعوت می شود.
32457383 -09153400034

فست فود واقع در خیابان معلم برای تکمیل 
پرسنل خود به دو نفر خانم و آقا جهت

 سالن داری و یک نفر خانم جهت صندوق داری
 با  سابقه کار نیازمند است.

32430008-09120561060

یک مجموعه فروش جهت تکمیل کادر 
خود در سال جدید به افراد ذیل 

نیازمند است: 
صندوق دار 2 نفر )آقا(

 مسلط به کامپیوتر و فن بیان خوب
فروشنده 2 نفر )آقا( دارای سابقه 

کار مرتبط و مسلط به فروش 
و فن بیان خوب

عالقه مندان به همکاری می توانند 
از ساعت 8 الی 12 با شماره 

 09037080144
تماس حاصل نمایند. 

به تعدادی نیروی خانم 
جهت کار در مجموعه شهربازی 

صیاد شیرازی نیازمندیم.
ساعات کار: همه روزه 18الی 24

09155622412

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

تجربه کنید.   09158668002

به دو همکار خانم و پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 

شماره تماس: 09155616181 

آدرس: بیست متری خلیل 

طهماسبی، نبش نوربخش

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

32435686-09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

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

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

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

الستیـک پیشــرو
عرضه انواع الستیک با نازل ترین قیمت 

خیابان مدرس - جنب استانداری 
 32438137

 09151635860
 کرباسچی 

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633902

در اسرع وقت و تضمینی

م    
ن اما

: میدا
آدرس

ن: 32222134
تلف

التــاری
14:301820شروع سانس

لونـه زنبـور
16:3022شروع سانس

کانال خبری: cinemaferdosi @تلگرام   Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام
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کارشناسان معتقدند مردانی که ریش و سبیل دارند از مزایای دیگری 
هم به ویژه سالمتی بیشتر برخوردار هستند.1- از پوست در برابر نور 
خورشید محافظت می کند: ریش مردان مانع از رسیدن ۹۰ تا ۹۵ درصد 
اشعه های فرابنفش نور خورشید به پوست صورت می شود. به این 
ترتیب فرآیند پیری کند می شود و خطر ابتال به سرطان پوست کاهش 
می یابد. 2- عالئم آسم و آلرژی را کاهش می دهد: مردانی که گرده 

ی گیاهان یا گرد و غبار باعث آلرژی یا آسم در آن ها می شود، موهای 
صورت شان که در نزدیکی بینی قرار دارد مانند نوعی فیلتر عمل می 
کند و پیش از آنکه ذرات آلرژی زا وارد بدن شوند جلوی آن ها را می 
گیرد.3- نشانه های پیری را کم می کند: عالوه بر جلوگیری از نور 
خورشید و کاهش عالئم پیری ناشی از آن، موی صورت با مرطوب 
نگه داشتن پوست صورت عالئم پیری را کم می کند. ریش از پوست 

صورت در برابر باد و هوای سرد که باعث خشکی پوست می شوند 
محافظت می کند. 4- عفونت را کاهش می دهدداشتن ریش و سبیل 
به معنای آن است که موی صورت اصالح نشده؛ مسأله ای که عامل 
اصلی عفونت های باکتریایی در ناحیه ریش است ۵- از بیمار شدن 
جلوگیری می کند. ریشی که زیر چانه و گردن رشد می کند دمای 
گردن را باال می برد و می تواند از ابتال به سرماخوردگی جلوگیری کند.

 فواید داشتن ریش برای سالمتی مردان

 گیاه درمنه و رفع سرطان های مهلک  

اگر به دنبال راهی طبیعی و سریع برای درمان 
سرطان هستید، توصیه می کنیم از این گیاه 
کمک بگیرید و با مصرف آن خطرناک ترین 
سرطان ها را از پای در بیاورید. گیاه دارویی و 
پرخاصیت درمنه می تواند سلول های سرطانی 
را در عرض تنها یک روز نابود کند. گیاه درمنه 

که در دسته گیاهان دارویی آرتمیسینین قرار 
می گیرد، اکنون برای درمان مقابله با ماالریا 
بکار می رود و در نابودی سرطان های ریه و 
سرطان های سینه کمتر از یک روز اثر کرده 
است. نکته قابل توجه در خصوص گیاه درمنه 
عدم استفاده آن به همراه برخی داروها و سایر 
مواد غذایی است، که در آن حالت خود به یک 

عامل تسریع در سرطان  تبدیل می شود.

خوردن بامیه و تنظیم قند خون

بامیه برای بیماران دیابتی بسیار پرخاصیت و 
مفید است و می تواند خون آن ها را تنظیم 
انرژی  میزان  سبزیجات  از  شاخه  این  کند. 
دارد و موجب کاهش قند خون  پائینی  بسیار 
نیز می شود. بنابراین به بیماران دیابتی توصیه 
می شود، 3 بار در هفته خورشت بامیه مصرف 

کنند. بامیه سرشار از فیبر پتاسیم و سدیم است 
و به مقدار اندکی حاوی کلسیم و منیزم است. 
به بیماران دیابتی تاکید می شود بامیه را بخارپز 
مصرف  از  شدت  به  و  کنند  مصرف  آب پز  و 
بامیه سرخ شده خودداری کنند. قابل ذکر است 
مصرف بامیه به هیچ وجه جایگزین داروهای 
بیماران دیابتی نمی شود بنابراین بیمار عالوه بر 

مصرف دارو، می تواند بامیه را نیز مصرف کند.

بلع آدامس

بخش اعظم آدامس متشکل از نوعی الستیک 
به نام بوتیل است که در ساخت توپ بسکتبال 
نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آدامس ها به 
طور معمول از شیرین کننده ها ، طعم دهنده 
ها، نرم کننده ها و عناصر پالستیکی تشکیل 
شده اند. ماده پالستیکی موجود در آدامس نوعی 

پلیمر است و به طور کاماًل مصنوعی ساخته می 
شود و ربطی به صمغ درختان ندارد. معده نمی 
تواند الستیک موجود در آدامس را به طور کامل 
نابود کند اما آن را از خود عبور می دهد و در 
نهایت آدامس جویده شده پس از یک الی 2 
قورت  بدن خارج می شود. در صورت  از  روز 
دادن آدامس و ابتال به مشکالت گوارشی چون 

چسبندگی مری به پزشک حتماً مراجعه کنید.

درمان های طبیعی شوره سر 
 

نارگیل: 3 تا ۵ قاشق غذاخوری را  1- روغن 
برای  را  آن  و  دهید  ماساژ  سرتان  کف  روی 
ساعتی بگذارید )شامپوهای حاوی روغن نارگیل( 
2- آلوئه ورا 3- سرکه ی سیب 4- نمک: نمک 
را روی کف سرتان بپاشید و آن را با ماساژ به 
از  رهایی  )برای  پیاز  رب   -۵ بزنید  موهایتان 

بوی آن، کمی لیموی تازه به موهایتان بزنید( 
6- لیمو: دو قاشق غذاخوری آب لیموی تازه به 
کف سرتان بمالید و روزانه تکرار کنید 7- جوش 
شیرین: موهایتان را خیس و جوش شیرین را 
روی کف سر بمالید اما نباید از شامپو استفاده 
کنید 8- موهایتان را هر روز بشویید ۹- سیر: 
سیر له شده را روی کف سر بمالید )برای رهایی 
از بوی آن، سیر له شده را با عسل ترکیب کنید( 

داشتن تفکری شاد 

1- ترک سیگار 2- به اندازه کافی آب بنوشید تا 
سموم بدن از بین برود 3- به اندازه کافی ورزش 
با دوستان و گذراندن وقت  کنید 4- مالقات 
با خانواده ۵- از دکتر درباره تاثیر داروهایی که 
مصرف می کنید بر روحیه تان بپرسید 6- یوگا و 
مدیتیشن انجام دهید تا آرام شوید 7- حداقل 7 

و یا 8 ساعت در هر شب بخوابید 8- مقابله با 
استرس ۹- همه  وسایل سرگرم کننده را در 
در زمان خواب از خود دور کنید 1۰- راه رفتن 
در طبیعت 11- تماشای فیلم  و گوش دادن به 
موسیقی 12- تمرکز بر موارد مثبت  دور نگه 
است  ورزشی  خنده  منفی 13-  افکار  داشتن 
کننده  تقویت  یک  و  صورت  عضالت  برای 

انرژی طبیعی. پس سعی کنید بخندید.

یادداشت

نقش دانشگاه و نخبگان کشور در 
تحقق شعار »حمایت از کاالی ایرانی«

*ساختمانیان

همان گونه که رهبر معظم انقالب در سخنان خود در ابتدای سال فرمودند، 
یکی از مهم ترین ظرفیت های کشور، جوانان دانش آموخته و دانشجویان 
و دانشگاهیان هستند و این جمعیت فعال و مستعد می تواند کشور را در 
عرصه کار و تالش و تولید سرآمد کند.یکی از بنیان های حمایت از کاالی 
ایرانی، تولید کاالی با کیفیت و استفاده از دانش روز در عرصه تولید است 
که متاسفانه در سالیان گذشته نتوانسته ایم عرصه صنعتی کشور را با جامعه 
دانشگاهی به صورت درست و هدفمند گره بزنیم و از رهگذر آن تولید داخلی 
را در بازار رقابتی موفق کنیم.مگر همین دانشجویان ایرانی نیستند که وقتی 
به کشورهای دیگر می روند، در مهمترین صنایع آنها تولید دانش و خالقیت 
می کنند و ما در واقع وارد کننده محصوالت دانش آموختگان هم وطن خود 
می شویم، پس اعتماد و باور به جامعه دانشگاهی کشور که تاکنون آنگونه که 
باید محقق نشده، می تواند زمینه ساز افزایش کیفیت کاال و تولیدات داخل 
کشور باشد.یکی از ایرادات وارده بر دانشگاه های کشور در سال های اخیر 
تکیه بر علم تئوری بوده که در چندماه گذشته دو اقدام اساسی را برای رفع 
این ایراد انجام دادیم.طرح مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه های دولتی و 
الزام دانشگاه ها به اجرای این طرح با هدف پرورش روحیه کارآفرینی و 
همچنین آموزش سربازان طی خدمت نظام با همکاری دانشگاه های فنی 
حرفه ای و علمی کاربردی برای نیل به همین هدف که بتوانیم دانشجویان را 
به بازار کار نزدیک کنیم انجام گرفت.دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 
و صنعتی کشور باید به دانشگاه ها اعتماد کرده و برای افزایش اقبال مردم 
نسبت به کاالی ایرانی کیفیت آنها را باال ببرند و این امر مستلزم استفاده از 
دانش روز و توان متخصصان و دانشمندان ایرانی است و همان گونه که در 
دست آوردهای هسته ای با وجود تمام تحریم ها توانستیم در سایر عرصه ها 
نیز موفقیت دور از انتظار نیست.بارها اعالم کرده ام که دستگاه ها و سازمان 
های مختلف کشور خود را بی نیاز از جامعه دانشگاهی ندانند و باور داشته 
باشند تنها راه افزایش کیفیت محصوالت و رقابت پذیر کردن آنها در عرصه 
داخلی و بین المللی، همکاری و همراهی با جامعه عظیم دانشگاهی کشور 
است.گام مهم دیگری که برای تحقق شعار سال الزم است برداشته شود 
اینکه بتوانیم خرید و استفاده از کاالی ایرانی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم.

می  کشور  های  دانشگاه  و  علوم  وزارت  مجموعه  نیز  زمینه  این  در 
سطح  در  امری  چنین  پذیری  فرهنگ  زمینه  و  شده  پیشقدم  توانند 
جامعه را فراهم کرده و در نشست های علمی، پایان نامه ها، سمینارها، 
کارگاه ها و با همراهی رسانه ها خصوصاً رسانه ملی نسبت به کاالی 
روزی  به  جمعی  تالش  با  تا  است  امید  ببرند.  باال  مردم  در  را  ملی 
کنند  مصرف  ایرانی  کاالی  افتخار  با  ایران  مردم  تنها  نه  که  برسیم 
باشد. بازار کشورهای خارجی  ویترین  زینت بخش  ایرانی  بلکه کاالی 
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قاب عکس          کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

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

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

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.

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

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
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90 طرح عمرانی، ارمغان گروههای جهادی

جهادگران بسیجی، نوروز امسال در خراسان جنوبی، 90 طرح عمرانی در مناطق محروم اجرا کردند. مسئول بسیج سازندگی استان گفت: این طرحهای عمرانی شامل تعمیر 25 حسینیه و 
مسجد، تکمیل 19 خانه نیازمند، کمک به تکمیل مرمت 6 مدرسه، تکمیل 4 گلزار شهید، 25 طرح لوله گذاری، استخر ذخیره آب و الیروبی قنات و ساخت 11 سرویس بهداشتی است.
هنری افزود: ارائه خدمات پزشکی و همچنین فعالیتهای فرهنگی از جمله برگزاری کالسهای قرآن، احکام، علمی، هنری و بهداشتی از دیگر خدمات ارائه شده از سوی جهادگران بود.

گفت:  خراسان جنوبی  اسالمی  تبلیغات  *مدیرکل 
همایش و نشست مشترک عمای اهل تشیع و تسنن 
خراسان جنوبی ویژه عید مبعث در روز 2۳ فروردین ماه 

برگزار می شود.
* رئیس حوزه هنری با اشاره به اینکه ۸0 درصد 
برنامه های هفته هنر انقالب اسالمی در استان به 
صورت مردمی انجام خواهد شد، گفت: همزمان با 
این هفته جشنواره تئاتر استانی بچه های مسجد 

اجرا خواهد شد.
* رئیس اداره کاالی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده  ای خراسان جنوبی گفت: با بررسی انجام 
شده از سامانه کنترل بارنامه، سال گذشته تناژ جا به 
جا شده کاال در استان 16 درصد نسبت به سال 95 

افزایش یافته است.
* نمایشگاه آثار هنری مبتالیان دچار اختالالت اوتیسم 
در رده سنی ۳ تا 1۸ سال در نگارخانه شهر بیرجند 

گشایش یافت.
* واحدهای صنفی و غیر صنفی متخلف در شهرستان 
فردوس، سال گذشته 1۳ میلیون تومان جریمه شدند.

اخبار کوتاه

حوادث استان

یک کشته بر اثر واژگونی خودرو 
نیسان در خوسف

واژگونی خودرو نیسان در خوسف یک کشته بر جای 
این حادثه  استان گفت:  راه  پلیس  رئیس  گذاشت. 
ساعت 1۳:۳0 در 10 کیلومتری محور خوسف-ماژان 

رخ داد که بر اثر آن راننده جان باخت. 

تلف شدن 30 رأس گوسفند
 در حمله گرگها

۳0 رأس گوسفند شب گذشته در منطقه عشایری 
عباس آباد بخش نیم بلوک شهرستان قاین در حمله 
گرگها تلف شدند. حدود 25 رأس مفقود و 10 راس 
به علت گاز گرفتگی گرگها  در تلف شدند ۳0 رأس 
گوسفند در حمله گرگها به محل ذبح  شدند.عرب خزائی 
صاحب گوسفندان گفت: به علت نبود علوفه و فضای 
چرا در  این منطقه، روستائیان و عشایر گوسفندان خود 
را برای چرا به کوه های اطراف می برند که هر روز چند 
گوسفند طعمه گرگها می شوند.وی گفت: با توجه به 
امرار معاش مردم منطقه از طریق دامداری حمله گرگها 
زندگی دامداران را در این منطقه دشوار کرده است.

معرفی 945  نفرعشایر برای 
دریافت تسهیالت در استان

برای  پارسال  جنوبی  خراسان  عشایر  از  نفر   945
دریافت تسهیالت طرح زنجیره تولید گوشت قرمز 
به بانکها معرفی شدند و تسهیالت دریافت کردند 
. مدیرکل امور عشایر استان گفت: این افراد برای 
دریافت 19 میلیارد تومان تسهیالت طرح زنجیره 
تولید گوشت قرمز به بانک های عامل معرفی شدند.
طرح  پرداختی  تسهیالت  افزود:  قوسی  غالمرضا 
زنجیره گوشت قرمز سال 95 یک میلیارد و 100 
میلیون تومان بوده که پارسال به 1۸ برابر افزایش 
یافته است. وی گفت: به ازای هر رأس دام پرواری 
250 هزار تومان تسهیالت پرداخت می شود. قوسی 
افزود: تسهیالت طرح زنجیره تولید گوشت قرمز با 
از محل  بازپرداخت یک ساله  کارمزد 10 درصد و 

صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

افزایش ده درصدی نرخ 
کرایه تاکسی دربیرجند

نرخ کرایه تاکسیهای سطح شهر بیرجند از ابتدای 
امسال نسبت به سال قبل ده درصد افزایش یافت. 
و مسافر  بار  نقل  و  مدیریت حمل  معاون سازمان 
شهرداری بیرجند گفت: براساس تعرفه بهای خدمات 
کرایه  نرخ  بیرجند،  شهر  شورای  مصوبه  سال 97 
یافت.صادقپور  افزایش  درصد  ده  حداکثر  تاکسیها 
تاکسیهای  کرایه  نرخ  مصوبه،  این  براساس  افزود: 
بیسیم به میزان ورودی هر نفر دو هزار تومان و به 
ازای هر کیلومتر 250 تومان تعیین شده است.وی 
گفت: نرخ کرایه تاکسیهای فرودگاه بیرجند، با حذف 
کیلومتر شمار براساس مسیر مورد نظر تعیین شده که 
حتی در برخی مسیرها میزان کرایه ده درصد نسبت به 

سال قبل کاهش داشته است.

2 میلیمتر میانگین بارندگی
چند روز اخیر

میانگین بارش های چند روز اخیر در خراسان جنوبی 
استان  هواشناسی  کارشناس  ثبت شد.  میلیمتر   2
گفت: سامانه بارشی که از دو روز پیش وارد استان 
شده تا عصر امروز در نواحی شرقی فعال خواهد بود 
و از امشب با خروج این سامانه، شاهد کاهش ابر 
خواهیم بود.رضا برهانی برای امروز وزش باد نسبتا 
شدید به خصوص در نوار شرقی پیش بینی کرد و 
افزود: روند کاهش دما هم تا امروز ادامه دارد و از 

روز چهارشنبه هوا گرم می شود. تازه های ورزشی استان

حضور دوچرخه سواران خراسان جنوبی 
در اردوی تیم ملی

اردوی  در  جنوبی  خراسان  سوار  دوچرخه  شش 
تیم ملی حضور می یابند. حامد حسن پور، محمد 
رضایی، مجتبی خسروی، هاشم اسماعیلی، محمدرضا 
زارع و هادی طالعی در سه رده سنی جوانان، امید 
اردوی تدارکاتی رشته 4 کیلومتر  و بزرگساالن در 
تعقیبی پیست تیم ملی رکاب میزنند.این اردو برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 2019 جاکارتا، از 
تاریخ 22 فروردین تا 7 اردیبهشت در پیست دوچرخه 

سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

دعوت از داور بیرجندی ووشو
 به دوره ایتالیا

داور خراسان جنوبی برای شرکت در دوره داوری بین 
المللی ساندا در کشور ایتالیا دعوت شد. حجت االسالم 
وحید خرمشاد داور خراسان جنوبی به همراه ۳ داور 
دیگر از ایران برای شرکت در دوره داوری بین المللی 
ساندا در کشور ایتالیا دعوت شد.این دوره از 11 تا 1۸ 
خرداد برگزار می شود.خرمشاد از سال ۸6 به عنوان 

داور مسابقات کشوری، ووشو را قضاوت می کند.
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پیام آیت ا... رئیسی به یادواره 
اربعین شهدای گمنام فردوس
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان و 
تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت اربعین شهدای 
گمنام منطقه نمونه گردشگری باغستان فردوس پیامی 
صادر کرد. در بخشی هایی از پیام  آیت ا... رئیسی آمده 

است: عطر وجود شهیدان واالمقام در هر شهر و دیار 
شمیم ماندگار است که بر جان و وجود میهن عزیز ما 
پیام عزت، ایستادگی، ایثار و افتخار می پراکند و حیات 
طیبه در پرتو انوار قدسیه معارف کالم ا... مجید و عترت 
آل ا...)علیهم السالم( را متجلی می سازد.مردم شریف 
و شهید پرور خطه خراسان به ویژه اهالی خون گرم 
و والیت مدار خراسان جنوبی و فردوس نیز که جزو 
پرچم داران جهاد و حضور در عرصه های نبرد حق 
علیه باطل بوده اند، همواره نشان داده اند که در تکریم 
و تجلیل از مقام شامخ شهیدان هم، پیشتاز و پیشگام 
هستند.مردم بزرگوار باغستان علیای فردوس از چهل 
روز قبل با برگزاری باشکوه آئین استقبال و تشییع دو 
شهید خوش نشان گمنام، دیگربار اثبات کردند که 
در مسیر جاویدان شهیدان ثابت قدم و پایدار هستند.

اینجانب در جوار مضجع منور رضوی ضمن تجلیل 
از مقام گرانقدر همه شهدای عزیز، از خداوند متعال 
برای  را  عزیزان  این  مسیر  در  طریق  طی  توفیق 
همگان مسألت می نمایم.مراسم گرامی داشت اربعین 
خاکسپاری دو شهید گمنام منطقه نمونه گردشگری 
باغستان فردوس، دوشنبه شب گذشته با حضور جمعی 
از مردم، خانواده های شاهد و مسئوالن برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد:

 لزوم مستحکم سازی منازل 
روستایی خراسان جنوبی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: روستائیان با 
شرایط سختی در استان مرزی خراسان جنوبی مشغول 
به فعالیت هستند و با همه سختی ها بار را به دوش 
کشیده و اگر به شهر کوچ کند به نفع هیچ کسی 
نیست.حجت االسالم سیدعلیرضا عبادی در دیدار با 

مدیر کل و کارکنان بنیاد مسکن خراسان جنوبی، اظهار 
انسانی  از ضروریات زندگی هر  کرد: مسکن یکی 
است.وی با بیان اینکه اصل نظام جمهوری اسالمی، 
دولت را نسبت به تأمین مسکن شهروندان موظف 
به انجام وظیفه کرده است، بیان داشت: دستور امام 
خمینی)ره( مبنی بر افتتاح حساب 100 امام)ره( برای 
پشتیبانی از این قانون است. عبادی به کاهش نزوالت 
آسمانی و وجود زمین های فراوان در خراسان جنوبی 
اشاره و مطرح کرد: به دلیل کاهش نزوالت آسمانی 
حتی استفاده دیم نیز نمی توان از این زمین ها کرد.
وی مطرح کرد: در زمین هایی که منابع طبیعی موظف 
است بنیاد مسکن به عنوان مسؤول زمین ها را به 
روستائیان واگذار کند باید بنیاد مسکن در این جهت با 
سعه صدر و دست باز عمل و این زمین های رها شده 
را ساماندهی کند.نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با 
تأکید بر اینکه روستائیان نیازمند زمین روستایی هستند 
نه شهری، تبیین کرد: باید در حد وسع روستائیان 
زمین در اختیارشان قرار گیرد به گونه ای که زمین 
از دولت و کار از مردم باشد. مدیرکل بنیاد مسکن 
مسکونی  واحد  هزار   ۳0 وجود  از  جنوبی  خراسان 
غیرمقاوم در روستاهای استان خبر داد و گفت: امسال 
تهیه طرح هادی ۳0 روستا، بازنگری طرح هادی 20 
روستا، اجرای طرح هادی در 20 روستای جدید و 50 

روستای نیمه تمام در دستور کار است.

مدیرکل فرودگاه های استان مطرح کرد: 

فرودگاه بیرجند؛ امیدوار براي دریافت گواهینامه فرودگاهي در سال 97

در  آجا  ارشد  فرمانده  گذشته   رضایی-روز 
در   ، ارتش،  ی  هفته  مناسبت  ،به  استان 
بیان  ،به  رسانه  اصحاب  حضور  با  نشستی 
این  در  بینی شده  پیش  مراسم  و  ها  برنامه 

هفته پرداخت.
کرد:ارتش  بیان  استان  در  آجا  ارشد  فرمانده 
خود را خادم مردم می داند و نمونه هایی از 
خدمت رسانی و حفاظت در بروز وقایع طبیعی 
مانند زلزله غرب کشور ،سانحه کشتی سانچی 
و سقوط هواپیما در کهگیلویه و بویر احمد را 
می توان نام برد .قوام یوسفی ادامه داد:ارتش 
در بخش دفاعی در اوج آمادگی است که بارها 
این موضوع از زبان مقام معظم رهبری هم 

بیان شده است.
ارتش  نام  به  فرورودین  کرد:29  بیان  وی 
سبقه  یک  دارای  که  است  شده  نامگذاری 
روشن و واقعی است که در پیروزی انقالب 
به تعالی خود رسید و باعث شکستن و فرو 
ابتدا  همان  از  و  شد  پهلوی   رژیم  پاشی 
ان  دستاوردهای  و  انقالب  حفظ  جهت  در 

حرکت کرده است.
فرمانده ارشد ناجا در استان با بیان اینکه موقع 
پیروزی انقالب خیلی از دشمنان آگاه و دوستان 
: داد  بودند،ادامه  ارتش  خواستار جدای   ناآگاه 

اشرافیت امام خمینی)ره( و اهمیت ویژه به این 
موضوع  باعث شد که ایشان 29 فروردین را به 

نام ارتش نامگذاری کنند و خواستند در این روز 
ارتش با  تمام تجهیزات ونیروها به ارائه  گوشه 

ای از قدرت و توانمندی های خود بپردازد.

آیت ا... سلیمانی سخنران
مراسم گرامی داشت 

امیر سپهبد صیاد شیرازی در استان 
بیان  با  آجا در خراسان جنوبی  ارشد  فرمانده 
استان  در  مسلح  نیروهای  رژه  مراسم  اینکه 
پارک  محل  در  ماه  فروردین   29 چهارشبنه 

گفت:  می شود  برگزار  بیرجند  گمنام  شهدای 
آیت ا... سلیمانی سخنران 2۳ فروردین مراسم 

در  شیرازی  صیاد  سپهبد  امیر  داشت  گرامی 
گرامیداشت  یوسفی ضمن  است.قوام  بیرجند 
هفته ی ارتش به بیان برنامه ها و مراسم پیش 
بینی شده در این هفته پرداخت و ادامه داد:در 
حوزه های مختلف فرهنگی و هنری ،ورزشی 
،نظامی و اجتماعی 150 عنوان برنامه در همه 
ی یگان های تابعه ی ارتش پیش بینی شده 
است که می توان به برگزاری مراسم شهادت 

سپهبد صیاد شیرازی در روز  پنج شنبه 2۳ 
فروردین و در روز جمعه پیاده روی خانوادگی 

و  دره  بنده  تا  اعظم  پیامبر  بلوار  ابتدای   از 
کرد  اشاره  جمعه  نماز  در  شرکت  آن  از  بعد 
،شنبه 25 فروردین با عنوان  ارتش اسالمی 
نامگذاری شده است که همزمان با عید مبعث 
برگزاری جشن در یگان های تابعه ارتش و 
با  جوانان  آشنایی  منظور  به  مسلح  نیروهای 
:همچنین  افزود  گیرد.وی  می  ارتش صورت 
یک شنبه 26 فروردین به نام دیدار با والیت 

نامگذاری شده است که با دیدار نماینده ولی 
،دوشنبه  است  شده  بینی  پیش  استان  فقیه 
27 فروردین به نام ارتش و امنیت نامگذاری 
شده است که با ایراد سخنرانی در دانشگاه ها 
و مدارس نقش ارتش در امنیت کشور را به 
جوانان توضیح داده خواهد شد،سه شنبه 2۸ 
فروردین روز ارتش و محرومین که با همکاری 
کمیته امداد و بهزیستی ،دیدار با محرومین و 
حمایت از خانواده صورت خواهد گرفت ودر روز 
29 فروردین که به نام ارتش و حماسه آفرینی 
نیروهای قهرمان نامگذاری شده است که رژه 
 ی یگان های مختلف ارتش در بلوارپاسدارن ،
ایجاد ایستگاه های صلواتی و ویزیت رایگان در 

در بیمارستان ارتش را انجام می شود.
فرمانده ارشد اجا در استان همچنین در مورد 
نقش ارتش در اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
تولید داخل بیان کرد:به عنوان یک مجموعه 
سربازی در سال 97 تمام تالش را برای خرید و 
استفاده از کاالی ایرانی را به کار خواهیم برد و 
عالوه بر این در حوزه ی ساخت قطعات نظامی 
که تا کنون سابقه نداشته است در دستور کار 
بنگاه های  به  با اشاره  قرار دارد.قوام یوسفی 
کرد:قطعا  بیان  مسلح  های  نیروه  اقتصادی 
اقتصادی  بنگاه  دنبال  به  مسلح  نیروهای 
نیستند مگر در شرایطی که کمک به دولت 
باشد که این بنگاه ها  در استان وجود ندارد.

مدیرکل فرودگاه هاي استان خراسان جنوبي 
براي  الزم  بسترهاي  تامین  به  اشاره  با 
گواهینامه فرودگاهي، ابراز امیدواري کرد که 

این گواهینامه را در سال 97 دریافت کند.
هادی سالمی درباره عملکرد این اداره کل 
انجام  کارهای  از  یکی  گفت:   96 سال  در 
فرودگاه  ترمینال  توسعه  مطالعات  شده 
بیرجند بود که با پیگیری اداره کل عمران و 
توسعه فرودگاه ها و مشاوران و خود فرودگاه، 
در سال  و  اتمام رسید  به  پایان سال 96  تا 
 ۳500 میزان  به  ترمینال  این  توسعه  آینده 
متر مربع انجام می شود و با افزایش فضا از 
2000 متر مربع به 5500 متر مربع، امکان 
فراهم  ترمینال  این  از  انعطاف پذیر  استفاده 
افزایش  خدمت رسانی  کیفیت  و  می شود 
می یابد.وی با اشاره به پروژه نصب رادار در 
کامل  پوشش  برای  گفت:  باقران  کوه های 
را  رادار  نصب  پیشنهاد  کشور  شرق  فضای 
بررسی  از  پس  و  دادیم  باقران  کوه های  در 
در معاونت عملیات هوانوردی، این ارتفاعات 
رادار  نصب  برای  مکان  بهترین  عنوان  به 
تعیین شدند و اکنون با هماهنگی انجام شده، 
 20 مدت  در  فنس کشی  با  را  آنجا  اراضی 
روز تحت تصرف قرار دادیم و برای تملک 
فرودگاه های  کرده ایم.مدیرکل  اقدام  نیز  آن 
اراضی  تملک  درباره  جنوبی  استان خراسان 
فرودگاه بیرجند گفت: با توجه به ابالغ طرح 
و  فرودگاه ها  شرکت  اراضی  مستندسازی 
این   96 سال  پایان  تا  ایران  هوایی  ناوبری 
کار انجام و مبالغ آن به مالکان پرداخت شد. 
برگ  تک  سند  توانستیم  نیز  پیش  چندی 
فرودگاه طبس، دومین فرودگاه این استان را 
بگیریم و نام آن را به عنوان اولین فرودگاه 

دارای سند تک برگ ثبت کنیم.
وی درباره تسریع در روند مرمت و بهسازی  
و  مرمت  مناقصه  افزود:  بیرجند  فرودگاه 
انجام  بیرجند در سال 96  بهسازی فرودگاه 
و  کردیم  شروع  هم  را  آن  عملیات  که  شد 
بهسازی  و  پروژه های مرمت  با وجودی که 
کردیم  کاری  ما  می شوند،  بسته  ماهه   21
که این پروژه که باید تا آخر سال 97 انجام 
می شد، در سال 96 و در نزدیک به شش ماه 

با 50 درصد پیشرفت فیزیکی انجام شد و به 
مرحله ای رسید که در سال 97 مناقصه بعدی 

آن انجام خواهد شد.
با  دولت  پاویون  ساختمان  احداث  پیگیری 
اعتبار 400 میلیون تومانی دیگر فعالیت سال 

96 فرودگاه بیرجند بود که سالمی درباره آن 
گفت: 40 درصد کار پیشرفت کرده است و در 
سال آینده با تامین اعتبار از سوی استانداری 
تا  که  کنیم  می  بینی  پیش  زمانبندی  طبق 

ابتدای تیرماه به اتمام برسد.
خراسان  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
شده  انجام  فعالیت های  دیگر  درباره  جنوبی 
از ساختمان  بهره برداری  در سال 96 گفت: 
آغاز  از سال 95  که  و حراست  مانیتورینگ 
بهره برداری  به  پایان سال 96  در  بود،  شده 
رسید. این ساختمان در دو طبقه با زیربنای 
تصاویر  و  است  شده  ساخته  متر   240
دوربین های مدار بسته فرودگاه به این اتاق 
ساختمان  احداث  همچنین  می شود.  ارسال 
جدید RCAG )سامانه برقراری مکالمات 
و مرکز کنترل فضای  میان خلبان  رادیویی 
از دیگر  قنبر،  تقی  ارتفاعات کوه  در  کشور( 
کارهایی بود که در سال 96 انجام دادیم و 
اداره  سوی  از  که  هستیم  انتظار  در  اکنون 
انتقال  برای  هوایی  ناوبری  و  ارتباطات  کل 

به  قبلی  فرسوده  ساختمان  از  آن  تجهیزان 
قنبر  تقی  ارتفاعات  در  شود.  اقدام  جدید 
و   DVOR دستگاه  دو  این،  بر  عالوه 
DME وجود دارد که راه های هوایی شرق 
می دهند. پوشش  فاصله  نظر  از  را  کشور 

تسویه  سیستم  روزرسانی  به  افزود:  وی 
که  بود  دیگری  پروژه  بیرجند،  فرودگاه  آب 
انجام شد. این سیستم آب این منطقه را که 
سختی زیادی هم دارد، به خوبی و با کمترین 
پسماند برای مصرف آشامیدنی و تاسیساتی 
جدید،  درهای  همچنین  می کند.  تسویه 
آتشنشانی  ساختمان  برای  سریعی  و  مدرن 
فرودگاه بیرجند به تعداد شش دهنه و برای 
فرودگاه طبس به تعداد چهار دهنه نصب شد.
وی فعالیت دیگر را استقرار شرکت هندلینگ 
بیرجند  فرودگاه  در  خصوصی  بخش  توسط 
فقط  این  از  پیش  تا  افزود:  و  کرد  عنوان 
ایران ایر فعالیت هندلینگ را در این فرودگاه 
برای خود و دیگر شرکت ها انجام می داد که 
را  کار  این  مجوز  دیگر  شرکت  یک  اکنون 
گرفته و در حال انتقال تجهیزات و استقرار 
امر  این  که  است  هندلینگ  خدمات  برای 
باعث می شود شرکت های هواپیمایی برای 
فرودگاه  این  در  بیشتر  پروازهای  برقراری 

ترغیب شوند.

 سالمی یکی از افتخارات سال 96 اداره کل 
متبوع خود را اعزام و پذیرش پروازهای حج 
عنوان کرد و گفت: برای اولین بار عملیات 
استان  ساکنان  تمتع  حج  پذیرش  و  اعزام 
وجود  با  و  دادیم  انجام  را  جنوبی  خراسان 

پروازها  همزمانی  و  ترمینال  محدود  فضای 
پیش  خوبی  به  را  شرایط  کردیم  تالش 
در مجموع  نیز  ببریم که خوشبتانه حاجیان 
گواهی نامه  دریافت  درباره  بودند.وی  راضی 
فرودگاهی گفت ادامه داد: به دنبال بهسازی 
با  همراه  استریپ سازی  و  پروازی  سطوح 
صرفه جویی و هزینه ای کم، فرودگاه بیرجند 
را آماده دریافت گواهی نامه فرودگاهی کردیم 
که امیدوارم در سال 97 بتوانیم آن را دریافت 
کنیم.مدیرکل فرودگاه بیرجند درباره استقرار 
ایستگاه سوختگیری در فرودگاه بیرجندگفت: 
این فرودگاه از سال 90 به این مکان جدید 
منتقل شده و برخی از بخش های آن مانند 
ایستگاه سوختگیری هنوز به فرودگاه جدید 
به همین دلیل تالش  و  منتقل نشده است 
ایستگاه  ایجاد  برای  الزم  زمین  کردیم 
تامین  نفت  شرکت  برای  را  سوختگیری 
شود. انجام   97 سال  در  امیدوارم  که  کنیم 
اضطراری  طرح  مانور  برگزاری  درباره  وی 
فرودگاه  این  اضطراری  طرح  مانور  گفت: 

با  اینکه  به  توجه  با  و  شد  انجام  آذرماه  در 
که  هواپیما  سازی  شبیه  دستگاه  از  استفاده 
هدایت  و  آتشنشانی  اداره  در  همکارانمان 
ساخته اند؛  بیرجند  فرودگاه  هواپیما  زمینی 
آن  محیطی  زیست  آلودگی های  شد،  انجام 
به  دستگاه  این  کار  نحوه  رسید.  حداقل  به 
این شکل است که با اسپری کردن سوخت 
آتش  و  شده  شبیه سازی  بدنه  روی  بر 
گرفتن آن، امکان تمرینی شبیه به واقعیت 
شناسایی  با  مانور  این  می کند.  فراهم  را 
همراه  کمی  نقاط ضعف  و  زیاد  قوت  نقاط 
اجرا  در  آن  زیاد  موفقیت  از  نشان  که  بود 
استان خراسان  فرودگاه های  داشت.مدیرکل 
ساختمان  بیرجند  فرودگاه  در  افزود:  جنوبی 
رادار و محوطه آن را بهسازی شد. همچنین 
ساختمان آتشنشتانی و هدایت زمینی هواپیما 
سه  دارای  بخش  این  کرد.  پیدا  توسعه  نیز 
دهنه و سه خودرو بود که با توجه به افزایش 
پروازها و اینکه باید “کت پنج” را می گرفت، 
ارتباطی  توسعه پیدا کرد و محوطه و مسیر 
با لندساید آسفالت شد. همچنین برای معبر 
دیوار  و  جدول ها  و  نصب  روشنایی  چراغ 
فرودگاه در مسیر جاده طبس-مشهد به طول 
از  عالوه   به  شد.  رنگ آمیزی  کیلومتر  پنج 
بان  سایه  را  اپرون  لبه  تا  ترمینال  خروجی 
نصب کردیم تا آفتاب مسافران را آزار ندهد.
اتاق  تجهیز  و  ساخت  به  اشاره  با  سالمی 
کنفرانس و آموزش در فرودگاه طبس، درباره 
پروژه دیگر این فرودگاه گفت: ما همچنین 
اقدام به کشیدن فیبرنوری کردیم و از آنجایی 
مسیر  هشت  تالقی  محل  فرودگاه  این  که 
پروازی است و تجهیزات زیادی در آن نصب 
شده است، فیبرنوری کمک زیادی به انتقال 
این پروژه در داخل و خارج  داده ها می کند. 
فرودگاه با اعتبار شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
بر  عالوه  و  است  شده  انجام  ایران  هوایی 
متصل شدن به دستگاه های کمک ناوبری، 
شبکه  و  برید   ،VOIP ارتباطی  سیستم 
همچنین  است.  کرده  برقرار  نیز  را  دولت 
به  ارتباطی تقویت شدند که  زیرساخت های 
افزایش ایمنی و قابلیت اتکا به داده ها کمک 

زیادی کرده  است.

هنر انقالب در خدمت مردم و نظام است

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری 
جریان  انقالب،  هنر  گفت:  جنوبی  خراسان 
سیاسی نمی شناسد و از آغاز تاکنون در خدمت 

مردم و نظام بوده است.به گزارش ایرنا، عصمت 
خدمت  در  باید  انقالب  هنر  افزود:  محمودی 
آن  کردن  زده  سیاست  و  باشد  نظام  و  مردم 
به هیچ وجه مورد قبول نیست. ‘20 فروردین 
هنر  روز  آوینی  مرتضی  سید  سالروز شهادت 
انقالب اسالمی نام دارد و هفته ای با همین 
عنوان نامگذاری شده است.’وی بیان کرد: نقش 
هنر در کاهش اضطراب اجتماعی انکارناپذیر 
مصداق  قالب  این  در  مطالب  انتقال  و  بوده 
است. منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  عالی 

مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری 

خراسان جنوبی با اشاره به فرارسیدن هفته هنر 
انقالب اسالمی گفت: هنر در آستانه چهلمین 
همراهی  عنوان  به  اسالمی  انقالب  سالگرد 
عرصه  در  و  کند  می  نوازی  چشم  منسجم 
همراه  تاکنون  انقالب  قبل  از  مختلف  های 
با این حرکت عظیم بوده است.وی ادامه داد: 
هنر، زمانی با اشعار حماسی، سرودهای انقالبی، 
نقاشی، کاریکاتور و دیوارنویسی ها با انسجام، 
همراهی و تسکین آالم، ایفای نقش می کرد 
و امروز با بلوغ انقالب اسالمی ضرورت دارد در 
عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی وارد شود.محمودی گفت: امروز با 
تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر اقتصاد 
مقاومتی و نامگذاری سال جدید با شعار حمایت 
از کاالی ایرانی ضرورت ورود هنر انقالب در 
این وادی اجتناب ناپذیر است و هنر هنرمند 
به خوبی  روشنگری  با  را  باید مسائل موجود 
بیان کند.وی تصریح کرد: مخاطب با زبان هنر 
بهتر ارتباط برقرار می کند و مسائل و آسیب 
های اجتماعی امروز اگر با زبان هنر بیان شود 
بدون شک تاثیر بهتری بر کاهش آسیب های 
اجتماعی خواهد گذاشت.وی فرهنگ سازی هنر 

انقالب در جامعه را ضروری دانست و افزود: 
هنر انقالب باید در مدارس و دانشگاه ها تقویت 
شود تا آینده سازان این مملکت درک درستی 
امور  باشند.مدیرکل  داشته  انقالب  واقعیت  از 
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی 
گفت: دانش آموزان باید با رفتار و منش سید 
شهیدان اهل قلم »سید مرتضی آوینی« آشنایی 
دستگاه  هم  طرفی  از  و  باشند  داشته  کامل 
هایی مانند حوزه هنری با برگزاری مسابقات 
نقاشی، کاریکاتور، دل نوشته و مقاله نویسی 
به خوبی می توانند این مهم را محقق کنند.
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فرمانده ارشد آجا در استان بیان کرد: 150 عنوان برنامه در هفته ی ارتش

شهادت مرتضي بصیري پور
 فرزند خراسان جنوبي در دفاع 

از حرم اهل بیت)ع(
روابط عمومی سپاه انصارالرضای استان اعالم کرد: 
نیروی  پور  بصیری  مرتضی  پاسدار  یکم  ستوان 
روزگذشته  جنوبی  خراسان  الرضای  انصار  سپاه 
از  دفاع  در  داعشی  تروریستهای  با   درگیری  در 
حرم اهل بیت علیهم السالم در سوریه به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد.زمان مراسم تشییع  شهید 

بصیری پور  متعاقباً  اعالم خواهد شد.

عکس:صدری

عکس:ایرنا
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فیاض زاهد: کار برای روحانی
 بسیار سخت شده است

فیاض زاهد می گوید: امروز کار برای دولت حسن 
روحانی با توجه به تغییر معادالت بین المللی سخت تر 
از گذشته است. در نتیجه اگر وضعیت به همین شکل 
ادامه پیدا کند و راه چاره ای برای مشکالت درونی 
اصالح طلبان  نشود  اندیشیده  اصالحات  جریان 
ممکن است در دو انتخابات 98 و1400 بازنده باشند. 
اصولگرایان می دانستند که اگر اهداف برجام محقق 
شود اقتصاد ایران وضعیت بهتری نسبت به گذشته 
تا اصولگرایان  دلیل  همین  به  و  کرد  خواهد   پیدا 

30 سال آینده نمی توانند به قدرت بازگردند. 

تلگرام می تواند در آینده
 باعث حوادث تلخی شود

عالء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با انتقاد از بروز شبهات سازمان یافته علیه 
باعث  فضاسازی  این  گفت:  داخلی  پیام رسان های 
نگرانی مردم و عدم مهاجرت آنها از خانه بیگانه به 
خانه خودی شده است. وی در ادامه با بیان اینکه در 
حال حاضر ۵ شبکه پیام رسان داخلی توسط وزارت 
رسان  پیام  کرد:  عنوان  است،  تأیید شده  ارتباطات 
تلگرام دارای تهدیدهای اقتصادی است و از ارزهای 
استفاده  متداول  فروش های  و  خرید  برای  مجازی 
باعث حوادث  آینده  می کند که همین می تواند در 
تلخی شود و اگر از هم اکنون به این موضوع توجه 
نکنیم، ممکن است حوادث تلخ موسسات مالی و 

اعتباری تکرار شود.

میرسلیم: من از سروش استفاده
 می کنم و سوار سمند می شوم

مصطفی میرسلیم درباره راهکارهای رفع انحصار تلگرام 
و لزوم استفاده از پیام رسان های داخلی اظهار کرد: رفع 
انحصار از پیام رسان خارجی تلگرام، فقط با طراحی 
پیام رسان های داخلی میسر می شود و این در شرایط 
کنونی امری ضروری به نظر می رسد. وی با بیان اینکه 
من خودم از پیام رسان وطنی سروش استفاده می کنم، 
رسان سروش  پیام  کارآیی  افزایش  با  کرد:  تصریح 
مردم می توانند بدون نگرانی پیام رسان های داخلی را 
جایگزین نوع خارجی آن کنند.وی درخصوص شعار 

سال گفت:من خودم سمند سوار می شوم.

اگر آبی برای مردم نمی آوریم، 
کوزه ای را هم نشکنیم

وزیر بهداشت گفت: آنچه مردم در بهار امسال بیش از 
همه به آن احتیاج دارند، آن است که اگر آبی برایشان 
نمی آوریم، کوزه ای را هم نشکنیم و ناامیدی را پمپاژ 

نکنیم و درست عمل کنیم.

امیر حاتمی: موشک های
 یمنی ها ساخت ایران نیستند

امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح گفت: اینکه موشک ها ساخت ایران نیستند، 
ها،  موشک  این  که  است  روشن  نداریم.  تردیدی 
 ایرانی نیستند. ما می دانیم اسنادی که به آنها استناد 
می کنند، جعلی است. به همین علت، درخواست 
کردیم که اسناد خود را ارائه و کارشناسان این اسناد را 
بررسی کنند؛ اما هیچ اقدامی در پاسخ به این خواسته 
ما انجام ندادند. شاید علت این باشد که آنها مطمئن 
هستند که این اسناد، جعلی است. از این رو، آنها را به 
کارشناسان ما ارائه نکردند. وی در ادامه افزود: برجام، 
موفقیت جامعه بین المللی در رفع سوء تفاهمات از 
طریق مذاکره بود. ایران به همه تعهدات خود پایبند 
است و این توافق، توافقی جامع برای منافع ایران و 

همچنین طرف های دیگر است.

هیچ اصالح طلبی فکر نمی کرد
 روحانی اصالح طلب است

محسن صفایی فراهانی گفت: انتخاب آقای روحانی 
یک انتخاب تاکتیکی بود. چون احساس می شد در 
این شرایطی که درها بسته است و هزینه می تواند 
برای جامعه زیاد شود، چگونه می شود فضا را به 
سمتی برد که مردم به صورت تدریجی به حقوق 
خودشان دست پیدا کنند. بدیهی بود که هیچ اصالح 
طلب یا حزب اصالح طلبی فکر نمی کرد که آقای 
که  دانستند  می  است. همه  اصالح طلب  روحانی 
ایشان عضو جامعه روحانیت و اصولگراست، سوابقش 
مشخص بود ولی ایشان خیرالموجودین بودند. وی در 
ادامه افزود: بعید می دانم که مردم از مواضع اصالح 

طلبی عقب نشینی کرده باشند.

الریجانی: توافق جدیدی میان
 ایران و روسیه در راه است

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در 
جدید  توافق  از   روسیه  و  ایران  تجاری  همایش 
تعرفه ای ایران و روسیه خبر داد و گفت:  در برخی 
از زمینه ها همچون سرمایه گذاری در نفت و گاز 
پیشرفت های نسبتاً خوبی حاصل شده است ضمن 
اینکه در حوزه حمل و نقل ریلی نیز صحبت هایی 

صورت گرفته است.

عارف:اصال ح طلبان باید روند وحدت را ادامه دهند

اولویت  گفت:  مجلس  امید  فراکسیون  رئیس 
اصالح طلبان حل و فصل مسائل و نیازهای کشور است 
 که آن هم همبستگی ملی است. محمدرضا عارف

در رابطه با مهمترین اولویت کشور در سال جدید 
اظهار کرد: اولویت اصالح طلبان حل و فصل مسائل و 
نیازهای کشور است که الزمه آن هم همبستگی ملی است که امیدوارم بتوانیم 

آن را با توجه به مطالبات مردم به دست آوریم. 

برای سامان یافتن کشور الزامی
 به نظامی بودن رئیس جمهور نیست

جواد منصوری در واکنش به کسانی که راهکار برون رفت کشور از 
 مشکالت را انتخاب یک رئیس جمهور نظامی در سال 1400 می دانند،

آیا  هستند  کسانی  چه  جمهورها  رئیس  دیگر  کشورهای  در  گفت: 
آنها را از آسمان آورده اند، خیر این طور نیست. پس الزاما این طور 
امور  تا  باشد  روحانی  شخصیتی  یا  نظامی  رئیس جمهور  که  نیست 

پیدا کند. کشور سامان 

 زمان انتخابات روحانی جوگیر شد و وعده داد!

تعبیر  بخواهم  اگر  گفت:  کرباسچی  غالمحسین 
محترمانه ای را در خصوص وزرا به کار ببرم، این است 
که وزرای ما یک مقدار خسته اند و حوصله تمام عیار برای 
پیش بردن کارها را ندارند. وی افزود: حسن روحانی 
اشتباه دیگری هم در کارنامه خود دارد که نمی توان از 
آن  دفاع کرد. طرح صحبت هایی که توان عملیاتی کردن آن وجود ندارد. البته 

رئیس جمهور هم مانند مابقی افراد انسان است و ممکن است جوگیر شده باشد!

شاه بیت برون رفت از وضعیت
 اقتصادی کنونی، تولید و اشتغال است 

 سروری درباره شعار امسال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: حمایت از کاالی 
ایرانی و تولیدات داخلی از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری می کند و به سود اشتغال 
است و مردم باید با این حمایت خود ایثارگری کنند. وی با اشاره به اینکه راه تنبیه 
آمریکا و ترامپ توجه به داخل و تقویت ظرفیت های بومی است، عنوان کرد:  
مهم ترین وجه اقتصادمقاومتی خرید تولیدات داخلی از سوی مردم است و معتقدم 

دولت امسال بیش از پیش باید اهتمام را روی کیفیت کاالهای داخلی بگذارد.

بهشتی پور: نباید دل مردم را خالی کنیم

بهشتی پور با بیان اینکه دل مردم را نباید به دلیل 
رقابت های سیاسی خالی کرد، گفت: ترامپ می گوید 
از  برخی  است.  نداشته  دستاوردی  هسته ای  توافق 
دوستان داخلی نیز همین حرف را می زنند. این مسئله 
ضروری می سازد که افراد با توجه به شرایط زمانی 
متوجه باشند و با ترامپ همسویی نکرد. وی افزود: یکی از دالیلی که این روزها 
شاهد هجوم برای خرید ارز هستیم  مردم فکر می کنند ترامپ از برجام خارج شود.

تصمیمی درباره فیلترینگ تلگرام در جلسه مشترک 
کمیسیون های امنیت ملی و اقتصادی اتخاذ نشد 

و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی  حسینی  نقوی  حسین  سید 
تلگرام  فرصت های  و  تهدیدها  بررسی  از  مجلس  خارجی  سیاست 
امنیت  کمیسیون  دو  مشترک  جلسه  در  داخلی  پیام رسان های  و 
مرجع  مجلس  آن که  به  توجه  با  گفت:  و  داد  خبر  اقتصادی  و  ملی 
تصمیم گیری درباره فیلترینگ تلگرام نیست، تصمیمی در این رابطه 

نشد.  اتخاذ 

راه  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
جلوگیری از مبتال شدن به غفلت و 
سقوط تدریجی را مراقبه خواندند و 
گفتند: همه ما مسئوالن در جمهوری 

اسالمی احتیاج به تعمیر قلب خود 
بر  اسالمی  جمهوری  زیرا  داریم 
مهمی   آرمان های  و  اهداف  اساس 
الهی،  شریعت  و  توحید  همچون 

عدالت، آزادی و استقالل به وجود 
با حکومت های متعارف در  آمده و 
آیت  حضرت  است.  متفاوت  دنیا 
دیگری  بخش  در  خامنه ای  ا... 

لزوم  بر  تأکید  با  شان  سخنان  از 
کار  و  کسب  فضای  ساماندهی 
کشور،  اقتصاد  زیربنای  به عنوان 
افزودند: انجام این کار جزو وظایف 

مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
حل  پیگیر  نیز  ستاد  آن  و  است 
مشکالت است اما باید کار با نیرو و 
انگیزه جوانانه دنبال و پیگیری شود.
خرسندی  ابراز  با  همچنین  ایشان 
ایجاد  مطالبه  شدن  تبدیل  از 
پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 
داخلی به مطالبه ای عمومی، گفتند: 
مسئوالن باید امنیت و حریم داخلی 
مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض 
مردم  داخلی  حریم  و  امنیت  به 
»حرام شرعی« است و نباید انجام 
شود. رهبر انقالب اسالمی افزودند: 
متصدیان کار در دستگاه های دولتی 
حریم  تا  کنند  مراقبت  قضایی  و 
آنها  اسرار  و  مردم  زندگی  داخلی 

محفوظ بماند.

فکر  برخی  گفت:  رئیس جمهور 
می کنند در دولت یازدهم و دوازدهم 
و  شده  کند  ما  هسته ای  حرکت 
سانتیریفیوژهای ما نمی چرخد یا کند 
می چرخد. به ملت ایران با صراحت 
و شفافیت می گویم صنعت هسته ای 
ما با توان و دقت بیشتر و محاسبه 
دقیق تر امروز نسبت به دیروز سرعت 
بیشتری دارد. روحانی با بیان اینکه 
دیپلماسی به راه ما سرعت می دهد 
و هزینه را کم می کند،  اظهار کرد:  
کار  می شود  هم  دیپلماسی  بدون 
به  و  باال  بسیار  هزینه  با  اما  کرد، 
غیرقانونی  البته  که  موانعی  خاطر 
قانونی  مصوباتش  با  اما  است 
می کنند حرکت ما را کند می کنند، 
اما دپیلماسی موانع را بر می دارد و به 

حرکت ما سرعت می دهد. ما قدرت 
دفاعی و نظامی می خواهیم، قدرت 
قدرت  به  می خواهیم،  اقتصادی 
فرهنگی نیاز داریم به قدرت سیاسی 

در سیاست داخلی و سیاست خارجی 
را  نرم  و  سخت  قدرت  داریم.  نیاز 
نیاز داریم. ما یک اقتدار مشروع را 
در سطح منطقه و جهان نیازمندیم.

روحانی در ادامه سخنان خود برجام 
را مورد توجه قرا رداد و افزود: بیش 
در  مهّم  دستاورد   130 و   120 از 
طول دو سال گذشته بعد از برجام 

را  ما  برجام حرکت  داشته ایم. پس 
کند نخواهد کرد. ما پس از برجام 
کشورهای  همکاری  از  توانستیم 
کنیم.   استفاده  خوبی  به  هم  دیگر 

رهبر معظم انقالب : تعرض به امنیت و حریم داخلی 
بدون دیپلماسی هم می شود کار کرد اما با هزینه بسیار باال  مردم »حرام شرعی« است و نباید انجام شود

حجت االسالم حسن روحانی:

دیدار امام جمعه و جمعی از روحانیون شهرستان خوسف با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی * عکس : مقامی

غبارروبی گلزار شهدای گمنام قاین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و فرماندار قائنات

مراسم نکوداشت پدران آسمانی با حضور خانواده های معظم شهدای استان در سالن اجالس پیام نور بیرجند * عکس : رحمانی

دیدار رئیس و جمعی از اعضای جامعه بسیج پزشکی استان با نماینده ولی فقیه دراستان افتتاح حسینیه روستای بقرایی با حضور جمعی از مسئوالن و امام جمعه زیرکوه


