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در برابر تهدید
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همدلی
 کلید حل مشکالت

چندروزی از شروع سال تحصیلی جدید 
می گذرد. در آستانه سال جدید تحصیلی 
کودکان و نوجوانان بسیاری به دلیل فقر 
یا زندگی  درمناطق محروم  از تحصیل 
باز می مانند، اما امسال همچون سال 
های گذشته و چه بسا قوی تر از پیش  ، 
مردم تالش کردند با همدلی و همکاری 
از این اتفاق جلوگیری کنند.از چند ماه 
قبل بسیاری از هم استانی ها برای جمع 
آوری کمک های مردمی برای خرید 
لوازم التحریر شروع به فعالیت کردند.
بسیاری از این افراد کسانی بودند که 

می خواستند...) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4174

5شروع ثبت نام زائران پیاده روی اربعین حسینی از  امروز5طومار بلند باال برای بنیاد 313 پروژه در هفته گردشگری بهره برداری می شود

وزیر  پیر،“ معین”  استان جوان
    صفحه 3

عکس: اینترنت

کم کاری های عضو هیأت دولت برای خراسان جنوبی

65 پروژه محرومیت زدایی به بهره برداری رسید /5

افتتاح سایت آموزش تخصصی و عملیاتی  آتش نشانی/5

افزایش سهم استان از گردشگری 
خارجی در دستور کار

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بیرجند با اشاره ظرفیتهای  
باالی استان در بخش گردشگری..) ادامه در صفحه 5(

سرپرست جدید بنیاد مستضعفان معارفه شد
طی مراسمی روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن استانی و کشوری از زحمات »حسن 
خسروی« قدردانی و »رجب علی طالقانی« به عنوان سرپرست اموال و امالک بنیاد 

مستضعفان معرفی شد. خسروی  در این مراسم خواستار ...  ) ادامه در صفحه 5( 

یی
ضا

 : ر
س

عک

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )ع(
وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع( 
برگزاری کالس های تقویتی ابتدایی، دبیرستان 

)دوره اول و دوم(
کالس های کنکور - مشاوره تحصیلی

میدان ابوذر، خیابان شهید اسدزاده 3
09157571866 -32232943    

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه معصومه دقتی پور
)همسر حاج ابراهیم کاظمی و خواهر حاج علی دقتی پور(

در زاهدان شرکت نمودند، به اطالع می رساند: 
جلسه بزرگداشتی روز جمعه 97/7/6 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل هیئت 

ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.

از طرف خانواده های: دقتی پور ، کاظمی و علیزاده بیرجندی

جناب آقای مهندس قزلباش
مدیر محترم شعب بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

ضمن تشکر از حسن تدبیر ، تالش و همت واالی آن مدیریت 
انتصاب بجا و شایسته

جناب آقای میناطور به سمت رئیس بانک کشاورزی شعبه سربیشه 
جناب آقای امیرآبادی زاده

 به سمت رئیس دایره اعتبارات بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند
را تبریک عرض نموده ، ضمن سپاس فراوان از تالش و زحمات ارزشمند و صادقانه 

جناب آقای افشارمنش امید است جناب عالی و همکاران پرتالش تان در بانک کشاورزی در 
 سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و سربلند باشید.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

سومین خزان  زندگی عزیزمان 

حاج محمد عرفـی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

 را با ذکر فاتحه ای، برای شادی روحش ارج می نهیم.

خانواده مرحوم

 فروش تعداد محدودی از واحد های مجتمع خلیج فارس
)نبش مدرس 1 ، طبقات فوقانی بانک دی(

* در بهترین موقعیـت تجـاری و دسترسـی )میدان ابوذر(
* ساخته شده با بهترین مصالح مصرفی و کامال مهندسی ساز

* در متراژهـای متفـاوت از 50 مترمربع تا 70 متـرمربـع
* مناسب جهت دفتر وکالت،مطب ، دفاتر طراحی و مهندسی 

و ...

پزشکـان، وکـال و مهندسیـن گرامـی  فرصتـی استثنـایی 

 جهت اطالعات بیشتر و بازدید 
با شماره 09124973447 هماهنگ فرمایید

آمادگی خود را جهت خدمات حقوقی طبق اساسنامه درسطح کشور
اعالم می دارد.

تلفـن جهـت هماهنــگی و انجام خدمــات
 0915۶371215 - حسین خراشادی زاده

موسسه حقوقی بین المللی بارمان دادگرهامون......

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(
با اینکه هر رهگذری باید که روزی گردونه خاک را بگذارد و بگذرد، فقدان ظاهری 

عزیزان طاقت  فرسا و نیازمند تسکین است.
با نهایت احترام ، مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک سروران ارجمندی 

که با ابراز همدردی، موجب تسلی خاطر اینجانب شدند، اعالم می دارم 
از خداوند متعال سالمت و طول عمر برای همه عزیزان را مسئلت می نمایم.

داود  شهـرکی
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 آگهی مزایده امالک مرحله اول
سازمـان همیـاری شهـرداری های استـان خراسان جنوبـی

شرح در صفحه آخر
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قیمت دالر از 18 هزار تومان عبور کرد

بازار این روزهای طال و ارز که همچنان مهارنشدنی در حال صعود است، شاهد ثبت قیمت های عجیب بود. سکه از قله 5 میلیونی 
گذر کرد، طال از 500 هزار تومان فراتر رفت و دالر و یورو رکورد 18 و 20 هزار تومانی را شکستند. بر خالف بازار آشفته طال و ارز، 
سهامداران بازار سرمایه رشد بیش از 6 هزار واحدی شاخص بورس و گذر از پله 180 هزار واحدی را به نظاره نشستند.

همدلی کلید حل مشکالت    

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما امسال هم چون سال 

های گذشته و چه بسا قوی تر از پیش، مردم تالش 
کردند با همدلی و همکاری از این اتفاق جلوگیری 
کنند. از چند ماه قبل بسیاری از هم استانی ها برای 
لوازم  برای خرید  مردمی  آوری کمک های  جمع 
التحریر شروع به فعالیت کردند. بسیاری از این افراد 
کسانی بودند که می خواستند حس خوب داشتن 
لوازم التحریر را برای دانش آموزان کم بضاعت هم 
ایجاد کنند. در این بین برخی هم بودند که با همه 
دیگران  تا  کردند  می  کمک  مالیشان،  مشکالت 
همچون آنان در کودکی حسرت نخورند. گویا همه 
دست در دست هم می خواستند لبخند روی لبان 
کودکان بنشانند که موفق هم بوده اند. هر کس 
هم به نوبه خود قدمی برمی داشت. بسیاری حتی 
به لوازم التحریرها مراجعه و مبلغی را برای کمک 
به خرید نیازمندان به مغازه دار می دادند. این حرکت 
خودجوش مردمی در وضعی شکل گرفت که قیمت 
ها با نوسان زیادی همراه است و دخل و خرج ها با 
هم  نمی خواند! این تالش و همت مردمی، جمعیت 
بزرگی از دانش آموزان در نقاط گوناگون استان را 
پوشش داد و کمک ها با همکاری نهادهای دولتی 
چون کمیته امداد و سازمان های مردم نهاد و حتی 
مسجد محله جمع آوری شد. این حرکت خودجوش 
مردمی که با  نیت های خالص و پاک شکل گرفت، 
بسیار شیرین و خوشایند است و دوباره همدلی و 
به  عملی  آزمونی  در  را  استان  مردم  دوستی  نوع 
اثبات می رساند.کمک هایی که در نوع خود کم 
نظیر و در باالترین سطح ممکن بود. این احساس 
نیازی که مردم را به حرکت واداشت و باعث چنین 
حرکت بزرگ و عظیمی شد، قابل ستایش است. این 
گونه حرکات اثبات می کند اگر همدلی و همراهی 
بین مردم باشد، قدم به قدم و حتی با کمک های 
این نوع  کوچک می توان مشکالت را حل کرد. 
مشارکت را باید به عنوان الگوی یک حرکت خیر 
عظیم مردمی حفظ و در موارد مشابه دیگر هم با 
تالش و همدلی، برای حل مشکالت به کار بست.

خرید و فروش الستیک 
با قیمت های باور نکردنی

در حالی مجوز افزایش ۹ درصد انواع الستیک به 
صورت پلکانی از خردادماه سال جاری صادر شده، اما 
انواع الستیک خودروهای سنگین در سطح بازار با 
قیمتی بیش از سه برابر و الستیک خودروهای سبک 
با افزایشی 50 تا 60 درصدی نسبت به نرخ مصوب 
به فروش می رسند. تنها، سخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر گفت: این افزایش قیمت تنها افزایشی 
بود که از سال 1۳۹۳ تا خرداد سال 1۳۹۷ مدنظر قرار 
گرفت و هر تولیدکننده ای که کاالی خود را گران تر 
است. شده  جرم  مرتب  بفروشد،  مصوب  نرخ  از 

چتر حمایتی شرکت ملی پخش 
بر سر رانندگان تانکرهای سوخت

نفتی  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
ایران گفت: خسارت تانکرهای حمل سوخت که در 
حین عملیات انتقال سوخت در کشور دچار آسیب می 
شوند، پرداخت می شود. موسوی خواه با قدردانی از 
رانندگان نفتکش های جاده ای که برای تامین و 
توزیع به موقع سوخت در کشور شبانه روزی و خالصانه 
تالش می کنند، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد 
آسیب رساندن و حمله افراد شرور به تانکرهای حمل 
سوخت در جاده ها هستیم، شرکت ملی پخش در این 
زمینه تمهیداتی اندیشیده و چنانچه تانکر حمل سوخت 
شود. می  پرداخت  آن  خسارت  شود،  آسیب  دچار 

صادرات گوشت ممنوع شد

 گمرک ایران در بخشنامه ای، به تمامی گمرکات اجرایی 
اعالم کرد: صادرات رسمی و خروج غیررسمی هر گونه 
دام زنده، گوشت گرم و منجمد تولید داخل و وارداتی 
)با ارز ۴200 تومان( تحت هر عنوان ممنوع است. 

نمایشگر »سامانه نیما«
 برای بخش خصوصی روشن شد

فرآیند  در  شفافیت  ایجاد  منظور  به  مرکزی  بانک 
واردات،  ارز  تامین  و  از صادرات  ارز حاصل  فروش 
اطالعات  ارائه  برای  الزم  دسترسی  ایجاد  آمادگی 
مربوطه به فعاالن مرتبط با حوزه  آن ها را دارد. به 
است  الزم  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  گزارش 
اتاق ها، انجمن ها و اتحادیه های مورد اشاره ضمن 
فعالیت  حوزه   با  مرتبط  فعاالن  از  تاییدیه  دریافت 
خود، طی نامه ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره 
تماس رابط را به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

سهامداری سهام عدالت 
باید قابل معامله باشد

سرپرست وزارت اقتصاد معتقد است: سهامداری سهام 
عدالت زمانی معنای واقعی خود را می یابد که قابل 
معامله باشد. اکرمی در مجمع عمومی عادی ساالنه 
سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه در گذشته برخی 
از واگذاری ها، واگذاری به بخش خصوصی واقعی 
نبود، تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم تالش 
شد تا واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی صورت 
درصد محقق  امر 100  این  در سال ۹6  که  گیرد 
شد. وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی یکی از 
کارهای بزرگی است که در دولت و به  طور خاص 
در وزارت اقتصاد انجام شد، اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور نیز نسبت به صحت واگذاری 
ها به بخش خصوصی واقعی تاکید ویژه ای داشتند.

گوجه فرنگی ارزان شد

روز  چند  اتفاقات  درباره  بارفروشان  اتحادیه  رئیس 
اخیر قیمت گوجه فرنگی گفت: گوجه فرنگی بعد از 
ممنوعیت صادرات کیلویی 1500 تومان ارزان شده 
است. صابری اظهارکرد: امیدواریم ممنوعیت صادرات 
سیب زمینی هم به زودی ابالغ شود و گرنه همین 
اتفاقات برای سیب زمینی هم ممکن است رخ دهد. 
وی ضمن ابراز امیدواری برای مدیریت صادرات این 
محصول، گفت: در غیر این صورت شاهد افزایش 
بیشتر نرخ سیب زمینی در بازار خواهیم بود. وی ادامه 
داد: توقف صادرات گوجه فرنگی طی روزهای اخیر 
موجب افت 1500 تومانی قیمت هرکیلوگرم از این 

محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار شده است.

سرمقاله

از محدوده  به خارج  بیرجند  انتقال صنوف آالینده  طرح 
شهری سال هاست که بی نتیجه مانده و گویا مسئوالن 
رغبتی برای انجام این کار ندارند یا پیگیری های آنان بی 

نتیجه مانده است.
به گزارش مهر، کم توجهی به طرح انتقال صنوف آالینده 
بیرجند به خارج از شهر آزردگی شهروندان را سبب شده 
است. ساکنان خیابان های بهشتی، کارگران و عدل که 
اند از شرایط موجود ناراضی  درگیر صنوف آالینده شده 
هستند، زیرا عالوه بر آلودگی هوا باعث سلب آرامش آنان 
و سد معبر شده است. وجود صنوف آالینده در محله ها که 
صدای گالیه مردم  را در آورده است روحیه کسب و کار 
را از صنوف هم ربوده و دیگر رمقی برای به دست گرفتن 
 ابزار مکانیکی و جوشکاری ندارند اما شرایط پیش رو اقتضا 
می کند که علیرغم نارضایتی شهروندان، کسب روزی 
کنند. این مشکالت در حالی است که اجرای طرح انتقال 
صنوف آالینده بیش از یک دهه می شود که در ال به الی 
پرونده های مسئوالن این سو و آن سو می رود و روند اجرا 

را از سالی به سال دیگر پاسکاری می کند.
پای مشکالت جدید باز شد

تا دیروز مشکالتی اعم از نبود آب، برق و دیگر زیرساخت 
از  برخی  همکاری  عدم  امروز  و  بود  رو  پیش  موانع  ها 
اداری  های  قوس  و  و کش  زمین  واگذاری  در  متولیان 
یادمان نمی رود  این طرح شده است.  دامن گیر اجرای 
که طرح انتقال صنوف آالینده به پشت آرامستان سال 86 
در کارگروه صنوف آالینده بیرجند مصوب شد. هیاهوی 
اجرای این طرح ابتدا گوش اصناف را پر کرد چراکه هنوز 
زیرساخت ها فراهم نشده و اقدامات اولیه برای اجرای طرح 
برداشته نشده بود که متولیان اصناف را  در گام اولیه مورد 
هدف قرار دادند و با دریافت وجه هایی  از واحدهای صنفی 

آالینده، به ظاهر اجرای پروژه را آغاز کردند.
علیرغم اینکه تمهیدات خوبی برای طرح انتقال صنوف 

آالینده اندیشیده نشده و گام های استواری برداشته نشده 
بود، بارها و بارها در جلسات برای انتقال صنوف آالینده 
زمان داده شد. بارها رسانه ها نوشتند اما گویی باز هم باید 
طرح انتقال صنوف آالینده سال های سال در انتظار اجرا 
بماند. شاید زمانی این طرح به نتیجه برسد که اهالی خیابان 
های عدل و کارگران راه نجات از سر و صداهای مزاحم را 

در مهاجرت جست و جو کرده باشند.
زیرساخت ها در آینده ای نزدیک تامین می شود
مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آالینده بیرجند با اشاره 
بیان کرد: کلنگ  آالینده  انتقال صنوف  اجرای طرح  به 
اجرای این پروژه بیش از 10 سال پیش به زمین خورده 

است. محمد حسین دلیری با بیان اینکه یک قطعه زمین 
۷۷ هکتاری در جاده حاجی آباد برای این طرح در نظر 
گرفته شده است، گفت: تاکنون تنها سه هکتار در اختیار 

این شرکت قرار گرفته است.
کلنگ اجرای این پروژه بیش از 10 سال پیش به زمین 
خورده است اما اراضی طرح هنوز به صورت کامل واگذار 
نشده است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
تامین زیرساخت های این زمین بیان کرد: قرارداد تامین 
آب با متولیان مربوطه بسته شده و امید است به زودی 
برای این امر اقدام شود. مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف 
آالینده بیرجند افزود: 20 درصد از عملیات لوله گذاری برای 

تامین آب این زمین انجام خواهد شد و مابقی در اعتبارات 
سال آینده انجام می شود. وی افزود: برای تامین برق این 
سه هکتار زمین، اعتبارات در نظر گرفته شده اما هنوز به 

ما تخصیص نداده اند.
وعده ای دیگر برای اجرا

دلیری با بیان اینکه تامین برق این زمین نیز در اولویت برنامه 
ها قرار دارد، افزود: رفع مشکالت پیش روی این طرح نیازمند 
همتی همه جانبه است. وی با اشاره به آسفالت محوطه این 
زمین بیان کرد: باید ابتدا انشعابات آب کشیده شود تا بتوانیم 
برای آسفالت اقدام کنیم. دلیر با بیان اینکه با تامین زیرساخت 
ها هزار و ۳00 صنف به خارج شهر منتقل می شوند، گفت: 
این اعضا در حال تکمیل پرونده هستند. وی با بیان اینکه 
بعد از آماده شدن زمین، اعضا تا یک سال فرصت دارند به 
خارج شهر منتقل شوند، افزود: خوشبختانه واحدهای صنفی 
آالینده استقبال خوبی از این طرح دارند. دلیری با اشاره به 
شرایط اقتصادی پیش روی جامعه بیان کرد: گرانی ها و 
شرایط حاکم بر جامعه روند اجرای طرح را کند کرده است.

زمین اجرای طرح، آب رفت
مدیرعامل شرکت تعاونی صنوف آالینده بیرجند با اشاره به 
دیگر مشکالت پیش روی پروژه بیان کرد: راه و شهرسازی 
در واگذاری اراضی این زمین همکاری خوبی ندارد. وی با 
بیان اینکه از ۷۷ هکتار تنها ۳ هکتار تحویل داده شده 
تراشی  بهانه  اراضی،  سایر  تحویل  برای  افزود:   است، 
های  قوس  و  در کش  اراضی  تحویل  روند  و  شود  می 
اداری مانده است. دلیری، خواستار واگذاری این اراضی از 
سوی راه و شهرسازی شد و گفت: باید همه دستگاه ها در 
ایجاد آرامش شهر همکاری کنند. آنچه مسلم است باید 
نهضتی فراگیر برای انتقال صنوف آالینده به خارج شهر 
برپا شود چراکه یک دهه انتظار برای اجرای درست  طرح 
در شرایطی که آرامش صدها خانواده سلب شده است، با 

روحیه انسان دوستی و انصاف همخوانی ندارد.

عکس: آرشیو

طرح سرگردان انتقال صنوف آالینده 
در  بیرجند

 گفتگو با مدیرعامل شرکت تعاوني صنوف آالینده بیرجند

یک مقام ارشد دولت جزئیات بسته معیشتی خانوار که در حال نهایی 
شدن است را تشریح کرد که بر اساس آن این بسته به خانوارهای با 
درآمد زیر ۳ میلیون تومان درآمد تعلق می گیرد. روند افزایش نرخ ارز 
از ماه های پایانی سال ۹6 شروع و بعد از گذشت 10 ماه همچنان این 
سیر صعودی ادامه دارد. از پیامدها و تبعات منفی نوسانات قیمت ارز 
فارغ از ابعاد اقتصادی و اثرات منفی روی تولید، کاهش قدرت خرید 
و کمتر از نصف شدن سبد معیشت خانوار به خصوص برای اقشار کم 
درآمد و دهک های پایین جامعه است. از ماه های اخیر مسئوالن دولت 
به دنبال برنامه ریزی و ارائه مدل های مختلف برای جبران قدرت خرید 
و معیشت اقشار مختلف جامعه در قالب بسته حمایتی هستند. در این 
باره نقل قول ها و شیوه های اجرایی متفاوتی مطرح شده است. در آخرین 
اظهارنظر سرپرست وزارت کار عنوان کرده است: یکی از برنامه های 
اول  معاون  با  است،  جامعه  اقشار  و خاص  عام  معیشت  دولت حفظ 
رئیس جمهور جلسه داشتیم تا نحوه حمایت از گروه های ضعیف جامعه 
و دهک های پایین و همچنین تمام اقشار جامعه تعیین تکلیف شود.  
در همین باره یک مقام ارشد دولت با اشاره به جزئیات آخرین مدل 
تاکنون  افزایش معیشت خانوارها اظهار کرد:  بررسی شده به منظور 
نبوده است.  آخرین  نتیجه بخش  اما  بررسی شده،  مدل های مختلفی 
شیوه و راهکاری که بررسی شد، این بود که بتوانیم برای خانوارهایی 

که درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان دارند، فکری بکنیم. این خانوارها 
بر اساس اطالعات برآورد شده ۹ تا 10 میلیون نفر هستند که با در 
نظر گرفتن بُعد خانوار ۳.2 نفر حدود ۳0 میلیون نفر را دربرمی گیرد. 
وی در مورد میزان پرداختی به خانوار گفت:  به طور متوسط صد هزار 
تومان برای خانوار در مقاطع مختلف در نظر گرفته خواهد شد.  این 
مقام ارشد دولت با بیان اینکه کل اعتبار پیش بینی شده برای افزایش 
تا 6 هزار میلیارد تومان است، تصریح  اقشار ضعیف 5  قدرت خرید 
کرد: پیش بینی این است که بتوان در قالب کارت خرید نقدی اقدام 
کرد و احتمااًل 2 تا 5 بسته معیشتی در نظر بگیریم. اهداف مختلفی 
دنبال می شود تا عالوه بر رونق تولید کاالهای داخلی، بخشی از کاهش 
قدرت معیشت دهک های پایین جبران شود. وی به جلسه اخیر با معاون 
اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: سناریوی احتمالی بررسی شده و 
مسئولیت کار بر عهده وزارت رفاه است. افراد با بانک های اطالعاتی 
غربالگری شده تا بتوانیم خانوارها را شناسایی کنیم. برای این منظور 
متوسط درآمد خانوار طی یک تا دو سال گذشته بررسی و در مورد آنها 
 تصمیم  گیری می شود. این مقام ارشد دولت در مورد سناریوی افزایش
5 درصدی حقوق کارمندان افزود: این موضوع در اولویت بعدی قرار 
دارد، اما اگر کارمندی مشمول حقوق زیر ۳ میلیون تومان باشد، می تواند 

از این بسته بهره مند شود. 

وام ضروری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از هفتم مهرماه پرداخت خواهد 
نسبت  )صادرات(  عامل  بانک  به  مراجعه  با  این صندوق می توانند  بازنشستگان  و  شد 
بندپی سرپرست وزارت  انوشیروانی محسنی  اقدام کنند.  به دریافت وام ضروری خود 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری همایش گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
به  وام ضروری  پرداخت  از طرح  بازنشستگی کشوری  ایثارگران صندوق  از  تجلیل  و 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری رونمایی کرد. برهمین اساس در مرحله اول 
250 هزار نفر از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که در شهریورماه اقدام به 
ثبت نام برای دریافت وام ضروری کردند، می توانند از روز شنبه هفتم مهرماه به بانک 
عامل )بانک صادرات( مراجعه و نسبت به دریافت وام ضروری خود اقدام کنند. به گفته 
جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در سال جاری ۴00 هزار نفر 
از بازنشستگان این صندوق از وام ضروری استفاده خواهند کرد که در مرحله نخست 
اسامی 250 هزار نفر آنها در اختیار بانک صادرات قرار گرفته است و در سه ماهه پایانی 
را  خود  وام  بازنشستگان(  از  دیگر  نفر  هزار   150( نفر  هزار   ۴00 مابقی  نیز   ۹۷ سال 
دریافت خواهند کرد. برهمین اساس وام ضروری درنظر گرفته شده برای بازنشستگان 

مبلغ 5 میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد خواهد بود.

کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب کرد که واحد پول ایران »ریال« بماند. علی اکبر کریمی 
نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در تشریح نشست 
کمیسیون متبوعش،  اظهار کرد: جلسه با حضور اعضا و با دستور ادامه بررسی قانون بانکداری 
اسالمی برگزار شد. وی افزود: در این جلسه چند ماده دیگر هم از قانون بانکداری اسالمی 
به تصویب رسید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:  بر اساس یکی از این بندها 
عنوان شد که واحد پول جمهوری اسالمی ایران همان ریال باقی بماند،لذا در متن مصوب 
کمیسیون نه تبدیل ریال به تومان تایید شده و نه حذف صفر در پول ملی. وی عنوان کرد: 
قبال بحث تبدیل ریال به تومان و حذف صفر آخر پول ملی مطرح بود که این موضوع در 

مصوبه کمیسیون اقتصادی به علت شرایط موجود دیده نشده است.

تاریخ آغاز پرداخت وام بازنشستگان اعالم شد

واحد پول ایران »ریال« می ماند

جزئیات تازه از بسته معیشتی خانوار

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

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

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله مستند 
 به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 

بخش ۱۱ - قطعه مفروزه مزرعه ابوالخیری پالک ۱۲۷۰- اصلی 
۱۵۸۶ فرعی از ۱۰۰۱ فرعی خانم راضیه شکوهی نیا ششدانگ یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان دستجرد 

در روز  ۱39۷/۰۷/۲۶ انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند؛ مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوقی ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند؛ 
 مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 3۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند، در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد. 

بدون افزایش قیمتتاریخ انتشار: 1397/07/05        علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

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

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

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی3647  363  0915

تعویض روغن و خدمات الستیک
آدرس :خیابان قدس، روبروی فروشگاه رفاه  
   09156047100 - چاجـی
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سربیشه رکورددار بارش ها در خراسان جنوبی

صداوسیما-سربیشه با 2.2 میلیمتر بارندگی در اولین بارش پاییزی سال زراعی جاری خراسان جنوبی ، رکورددار بیشترین میزان بارش ها بود. کارشناس هواشناسی گفت: در دو روز گذشته با ورود اولین سامانه بارشی 
پاییز به استان پس از سربیشه به ترتیب شهرستان های خوسف با 1.9 میلیمتر ، بیرجند با 1.5 میلیمتر ، محمدشهر با یک میلیمتر و فردوس با 0.2 میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را در استان ثبت کردند. نخعی با 

بیان اینکه بارش ها در قاین و درمیان ناچیز گزارش شد ، افزود: بر اساس الگوی نقشه های هواشناسی برای دو روز آینده گاهی وزش باد همراه با کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می شود.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

شهرداری بیرجند زیباسازی بلوار پیامبر اعظم )ص( 
دچار فراموشی شده است؛حداقل با نصب چند )ال ای 
دی( روی چراغها نسبت به نورپردازی آن اقدام کنید.
915...501

خیابان عدل بیرجند نمادی از یک شهر بی قانون است 
که در آن معدود افراد قانون گریز با سوء استفاده از رافت 
مسئوالن و برنامه ریزی های شهری بی سرانجام تمام 
پهنه خیابان را عرصه کارگاه خود دانسته. آسایش،امنیت، 
به  را  منطقه  ساکنین  اعصاب  و  شهروندی  حقوق 
بازی گرفته اند. ظرفیت تحمل آدمی هم حدی دارد!
933...304

در خیابان حکیم نزاری بسیاری از خودروها با دور 
دیدن چشم پلیس دوبله پارک می کنند که تردد 
را مشکل می کند. پیشنهاد می شود در طول این 

خیابان دوربین نصب شود. 
915...719
سالم چندین درخت ازدرختان کاج حداقل پنجاه ساله 
استادیوم آزادی خشک شدن و وضع بقیه هم خوب 
نیست درحالی که اداره کل ورزش استان در کنار این 
درختان هست چرا آب نمیدین ؟ شاید هم  می گویید 

خشک  شود تا ساختمان جدیدی جایگزین شود!؟!؟
935...500
سالم آوا این مسئوالن همیشه خواب چرا به در خواست 
ها و سواالت مردم احترام نمی گذارند و به ستون پیام 
شما پاسخ نمی دهند؟ حدود دو هفته است در مورد یارانه 

سوال کردم ولی دریغ از یک کلمه جواب.
915...684

سالم خدمت مسئوالن محترم آموزش و پرورش ما چه 
گناهی کردیم که تو مهرشهر زندگی می کنیم  برای چه 
مدرسه... در پایه دوم ابتدایی معلم برای درس دادن ندارد 

یا اگر دارد بازنشسته هستش لطفا پیگیری کنید
915...868
سالم آوا. چرا مسئوالن فکری به حال این آشفته بازار 
نمی کنند . این همه گرانی برای هیچ کس مهم نیست 
و همچنان مردم در حال خرید... چرا قیمت تولیدات 
داخلی سر به فلک کشیده؟ مسئوالن خوابند یا جیب 
هایشان پر؟ هیچکس نیست که ندایی از مردم مظلوم 

استان به گوش باال دستی ها برساند؟؟
915...006
باسالم خدمت شهردار محترم. خواهشا افراد کارشکن و 
مخرب را دست شان از کارهای اجرایی کوتاه کنید که 

باعث بدنام کردن شهرداری  می شوند.
915...012
من یک خانم معلم با سابقه بیشتر و امتیاز بیشتر باید در 
نهبندان باقی بمانم وخانمی با یک نامه از دفتر معاونت 
.... به راحتی باید منتقل شود ...این روزا عدالت کجاست 
آقای مدیر کل آموزش پرورش؟ آنهایی که جز خدا 

کسی را ندارند به کجا پناه ببرند؟
ارسالی به سروش آوا
اوج ناهماهنگی مسئوالن با مردم در مسکن مهر... 
بیرجند داد می زند. خاک از یک طرف، زباله ها از 
طرف دیگر ... هیچ اثری از بهداشت عمومی در این 

محل پیدا نمی شود . خدایا خودت به داد ما برس
ارسالی به سروش آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- سال 95، رحمانی فضلی وزیر کشور از انتخاب وزیر 
معین برای هر استان در راستای تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی خبر داد و قرار بر این شد تا با این کار اختیارات به 
مناطق و استان ها نیز واگذار شود و تصمیمات ریز کشورفقط 
در تهران  گرفته نشود. در همین راستا مقرر شد وزرای معین 
هر استان در نشست شورای اقتصاد مقاومتی شرکت کرده و 
از مهم ترین خواسته های استان ها مطلع و مشکالت و موانع 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی هر استان را پیگیری کنند. 
سیاستی که آن سال، دولت سعی در دنبال کردن آن داشت 
لمس اقتصاد مقاومتی در متن زندگی مردم بود که در این 
داده  آموزش  ثروت  خلق  راهکارهای  مردم  به  باید  راستا 
شده و مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرایی با ابتکارات 
و خالقیت های جدید برای تحقق این سیاست ها در جامعه 
تالش کنند. از دیگر مواردی که قرار بود توسط وزیر معین 
هر استان پیگیری شود محرومیت زدایی از روستاها و ایجاد 
عدالت اجتماعی در تمام مناطق ، اتمام طرح های نیمه تمام و 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی بود.

حضور وزیر معین در خراسان جنوبی،
 فقط یک بار!

زنگنه وزیر نفت ، وزیر معین دولت در خراسان جنوبی تعیین 
شده است، اما تاکنون فقط یک بار در دولت قبل و جزو 
همراهان رئیس جمهور در سفر به استان، شاهد حضور وی 
بودیم و از زمان شروع به کار دولت دوازدهم نه فقط سفری 
نداشته، بلکه در هیچ یک از نشست های اقتصاد مقاومتی 
استان نیز حضور پیدا نکرده و واژه وزیر معین در خراسان 

جنوبی غریب باقی مانده است.این در حالیست که نشست 
های اقتصاد مقاومتی از مهم ترین جلسات هر استان بوده 
و استاندار خراسان جنوبی نیز تاکنون بارها این جلسه را در 
شهرستان های مختلف با محور پیگیری مشکالت منطقه 
اعم از اشتغال ، طرح های نیمه تمام، رونق صنعت، کشاورزی 

و گردشگری منطقه برگزار کرده است.

مجمع نمایندگان پیگیر
 حضور وزیر معین در استان خواهد شد

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  افضلی  نظر 
شورای اسالمی، در این باره ابتدا به اقداماتی که این وزیر 
در راستای گازرسانی در استان انجام داده است، اشاره کرد و 
افزود: با رایزنی هایی که با ایشان داشتیم خراسان جنوبی جزو 
 استان های محروم در گازرسانی قرار گرفت و این امر جدی تر

در استان پیگیری شد. وی البته این ها را کافی ندانست و 
اضافه کرد: ایشان به عنوان وزیر معین باید در تمام حوزه 
های استان ورود پیدا کند و  تاکنون کم کاری هایی در این 
زمینه داشته است. نماینده مردم نهبندان و سربیشه با تاکید 
بر این که حتما در اولین فرصت از طریق مجمع نمایندگان 
استان نامه ای به وزیر نفت ارسال کرده و درخواست جلسه 
ای برای دعوت از ایشان و حضور اختصاصی وی در استان 
خواهیم کرد، ادامه داد: آبرسانی به روستاهای دارای تنش 
آبی استان، جاده های دو بانده، ریل، استفاده از ظرفیت مرز 
به عنوان بندر خشک و احیای صنعت از مهم ترین خواسته 

های ما از وزیر معین است.

تغییر مسئولیت وزیر معین
 از حالت تشریفاتی به حالت اجرایی

افضلی با بیان این که وزیر معین می تواند در هیئت دولت از 
استاندار حمایت کند، تصریح کرد: باید مسئولیت »وزیر معین« 
از حالت »تشریفاتی« به حالت »عملی و اجرایی« تغییر پیدا کند.

انتخاب معین سرمایه گذاری
 برای هر منطقه از استان

وی همچنین به طرحی که در کرمان برای انتخاب »معین« برای 
هر منطقه از استان اجرا شده ، اشاره کرد وگفت: اگر در خراسان 
جنوبی نیز برای هر منطقه یک معین سرمایه گذاری با بخش 
 خصوصی و شرکت های توانمند تعیین شود و سرمایه گذاران

توانمند حضور پیدا کنند قطعا در کنار تالش های دولت، در 
توسعه منطقه تاثیر بسیاری خواهد داشت.

کویر  در  تومانی  میلیارد   8 گذاری  سرمایه  وی  گفته  به 
از  استفاده  در  کار جدی  و شروع  برای یک هتل  شهداد 
ظرفیت کویر ، از دستاوردهای این منطقه بندی و انتخاب 

معین در کرمان بوده است.

طرح یک فوریتی برای تخصیص
 300 میلیون دالر برای آبرسانی به روستاها

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در بخش دیگری از سخنانش 
به امضای طرح یک فوریتی برای تخصیص 300 میلیون دالر 
از صندوق توسعه برای آبرسانی به روستاهای کشور اشاره 
کرد و یادآور شد: این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد بوده، اما 

 با تصویب آن در مجلس قطعا روستاهای خراسان جنوبی نیز
 بهره مند خواهند شد.

 مقایسه با وزرای معین استان های دیگر

وزیر ارتباطات، وزیر معین استان البرز و مازندران ، از زمان 
شروع کار خود تاکنون چندین بار از این استان ها بازدید 
کرده  شرکت  مقاومتی  اقتصاد  های  نشست  در  و  داشته 
است. در کنار این حضور فیزیکی بارها خبر پیگیری های 
وی درباره مشکالت این استان ها از پایتخت منتشر شده 
است. وی در کنار فعالیت برای این استان ها ، در مسائل 
شهری هم وارد شده و از شهردار کرج به جهت اجرای یکی 
از پروژه های مرتبط با حوزه ارتباطات تقدیر کرده است. 
امیرحاتمی وزیر دفاع نیز از زمان شروع کار دولت دوازدهم، 
فعالیت هایی در استان زنجان به عنوان وزیر معین ستاد 

اقتصاد مقاومتی داشته است.
این در حالی است که برخی استان ها مانند خراسان شمالی 
از کم کاری وزیر معین خود گالیه کرده و خواهان ارتباط 
بیشتر این وزیر با استان خود شده اند. آن چه اهمیت موضوع 
را باال می برد، نقش تاثیرگذار نمایندگان مردم در مجلس برای 
حضور بیشتر این وزیران است. همان طور که نمایندگان استان 
خراسان شمالی خواستار اجرای هر چه سریعتر قول های وزیر 
معین خود، ربیعی وزیر کار، شده بودند و حتی گزینه استیضاح 
این وزیر را مطرح کردند. با توجه به وضع اقتصادی استان، 
معیشت مردم و خشکسالی هایی که شرایط را سخت تر از 
همیشه کرده است، نیاز به جدیت نمایندگان استان در پیگیری 

حضور وزیر معین بیشتر احساس می شود.

کاری - روز گذشته مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان جنوبی در نشست خبری با  اصحاب 
رسانه عنوان کرد: گردشگری یک انتخاب است و نه یک 
اجبار، زمانی گردشگر به استان می آید که بتوانیم تصویر 

مفیدی از آن ارائه دهیم.
رمضانی  عنوان کرد: رسانه ها در این خصوص باید یاری رسان 

ما باشند  و در معرفی جاذبه ها نقش پررنگی دارند. 
وی تاکید کرد: باید رسانه ها چهره خوبی از  استان به نمایش 

گذارند و درج کوچکترین خبر منفی تبعات زیادی در پی دارد.
اینکه شعار امسال هفته  بیان  با  مدیرکل میراث فرهنگی 
گردشگری، گردشگری و تغییر ماهیت به سمت گردشگری 
میلیارد  یک ونیم  با  پروژه   31 افزود:   الکترونیک  است، 
تومان اعتبار در هفته گردشگری از محل اعتبارات استانی 

بهره برداری خواهد شد. 

تعلق گرفتن 30 میلیارد ریال
 اعتبارات استانی به حوزه گردشگری

رمضانی با اشاره به اینکه در بخش خصوصی نیز 25 میلیارد 
ریال در خصوص تعدادی پروژه هزینه شده است، ادامه داد: 
از سال 93 تاکنون، 31 میلیارد و 673 میلیون ریال اعتبار ملی 
و 54 میلیارد و 427 میلیون ریال اعتبار استانی به این حوزه 
پرداخت شده است. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته  

برای نخستین بار مبلغ 30 میلیارد ریال از اعتبارات شاخص 
تعلق  استان  فرهنگی  میراث  گردشگری  حوزه  به  استانی 
گرفت، یادآور شد: این مبلغ در زمینه تأمین آب، برق و گاز در 

مناطق گردشگری هزینه شده است.
بخش  تومانی  میلیارد   2.5 سرمایه گذاری  جذب  از  وی 
و صنایع  فرهنگی  میراث  در حوزه گردشگری،  خصوصی 
دستی استان طی یک سال گذشته خبر داد و افزود: در این 
راستا در هفته گردشگری تعدادی از پروژه های این بخش به 

بهره برداری می رسد.

افزایش 3۸ درصدی ورود
 گردشگران خارجی به استان

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
خراسان جنوبی به آمار گردشگران خارجی ورودی به استان از 
ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته اشاره 
و خاطر نشان کرد: این میزان با 38 درصد رشد همراه بوده که 
نشان دهنده این است که اگر بتوانیم موانع بر سر راه گردشگری  
گردشگران  پذیرش  ظرفیت  استان  این  سازیم،  برطرف  را 

خارجی را بیش از این دارد.
وی یاد آور شد: در هفته گردشگری باغ عمارت معصومیه به 
هتل سنتی تبدیل خواهد شد،  این پروژه در مرحله پایانی قرار 
داشته و دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی بوده و امید 

است که در بهمن  سال جاری راه اندازی شود.

راه اندازی اولین اقامتگاه بیابانی استان
 در دهسلم  نهبندان

 رمضانی با بیان اینکه اولین کمپ بیابانی در دهسلم  نهبندان 
افتتاح می شود، خاطر نشان کرد:  این کمپ و اقامتگاه بیابانی 
در روستای دهسلم  نهبندان با اعتبار 800 میلیون تومان از 

اعتبارات استانی و ملی است که در هفته گردشگری سال 
جاری افتتاح می شود.

جنوبی   خراسان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  کل  مدیر 
افزود: از هفته گردشگری سال گذشته تا هفته گردشگری 
محل  از  تومان  میلیون  و 200  میلیارد  یک  جاری،  سال 

اعتبارات ملی در بخش گردشگری هزینه شده است. 
وی نقش دفاتر گردشگری را بسیار موثر دانست و از افتتاح  
سه دفتر گردشگری و مسافرتی در شهرستان های بیرجند، 

بشرویه و طبس خبر داد. 
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 
و  داد  خبر  ملی  آثار  فهرست  در  رستم  دیگ  آبگرم  ثبت 
متقاضیان  به  تومان تسهیالت  میلیارد  تاکنون 25  افزود: 
بخش گردشگری استان پرداخت شده که اگر یک سوم 
در  توسط بخش خصوصی  نیز سرمایه گذاری  میزان  این 
این بخش صورت گرفته باشد میزان سرمایه گذاری در این 

حوزه بیش از 30 میلیارد تومان در یک سال گذشته است.

وزیر پیر، “ معین”  استان جوان

31 پروژه در هفته گردشگری بهره برداری می شود

جوابیه شرکت توزیع نیروی برق استان

آوا  پیامک شهروند محترم در روزنامه  به  در پاسخ 
در خصوص نداشتن پایه برق در خیابان ظفر 24 به 
اطالع می رساند: در خیابان ظفر 22 حدود 7 بلوک 
ساختمانی در مرحله ساخت و یا تکمیل شده وجود 
دارد و شبکه فشار ضعیف موجود به منظور تامین برق 
واحدهای مسکونی احداث شده است. در صورتی که 
در خیابان ظفر 24 تاکنون ساخت و سازی صورت 
نگرفته است و هیچگونه درخواست انشعاب برق به 
این مدیریت ارائه نگردیده است، لذا تامین برق پس از 
ساخت واحدهای مسکونی و درخواست انشعاب برق و 

تشکیل پرونده انجام خواهد شد.

نت
نتر

س :  ای
عک

کم کاری های هیأت دولت برای خراسان جنوبی

 مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری  :

نمایندگان باید پیگیر حضور زنگنه در استان شوند

ری
  کا

س :
عک

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

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109۸31۸23009 
شماره کارت مجازی: 6037991۸99549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 451۸*۸۸77*  

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

 همه روزه تا پایان ماه محرم و صفر
 از ساعت 6 صبح در محل حسینیه جواد االئمه )ع( برگزار می شود
جهت ایام چهل و هشتم برای مشهد مقدس ثبت نام به عمل می آید.

آدرس: نبش مدرس 4۸- جنب استانداری

تبلیغات حسینیه جواد االئمه )ع(

ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه
عالم همه محو گل رخسار حسین )ع( است
ذرات جهان در عجب از کار حسین)ع( است

 زمـان: از شب اول محرم تا پایان ماه صفر بعد از نماز مغرب و عشا
مکـان: مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع( - بلوار شهید بهشتی 

مراسم عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین )علیه السالم(

هیئت امنای مجتمع مسجد  حضرت علی بن ابیطالب )ع(



آسیابی در عمق زمین - عشق آباد طبس  داده نما

تاثیر معجزه آسای ماست بر پوست

ماست دارای مواد مغذی فوق العاده ای است 
که برای پوست مفید هستند و به روشن و 
جوان شدن پوست کمک می کنند. استفاده 
تاثیر  صورت  ماسک  عنوان  به  ماست  از 
به  ماست  ماسک  دارد.  پوست  بر  مثبتی 
سلول های پوست جان تازه ای می بخشد 
و باعث لطافت، سفت و روشن شدن پوست 

می شود.

از منتقد درونی تان بازجویی کنید

یکی از مخرب ترین جنبه های صدای منفی درونی این است که معمواًل 
بدون چالش به راهش ادامه می دهد. از این گذشته، تا زمانی که این 
فکرها فقط در ذهن تان باشد هیچ کس دیگری از آنها مطلع نخواهد 

شد و نخواهد توانست شما را از اشتباه تان بیرون بیاورد. 
به خاطر همین همان لحظه آن فکر را دستگیر کنید و از خودتان بپرسید 
که این فکر تا چه اندازه درست است. اکثریت قریب به اتفاق فکرهای 
منفی، افراطی هستند و بازجویی کردن از آنها می تواند تا حد زیادی از 

شدت منفی بودن آنها کم کند.

موفقیت و انرژی

زندگی در زمان حال

زندگی در زمان حال موجب تمرکز بیشتر است

شما  زندگی  در  تاثیری  توانند  نمی  آینده  و  گذشته  که  کنید  قبول 
باید  ببرید.  را  استفاده  نهایت  زمان های حال  از  باید  باشند.  داشته 
برای  و  کنید  زندگی  اکنون  در  آینده  به  نگاه  و  از گذشته  با درس 

پیشرفت تالش کنید.
سعی کنید از انسان هایی که مانع پیشرفت شما هستند، دوری کنید. 
در عوض، با افرادی دوستی های نزدیک داشته باشید که موجب تفکر 

بیشتر و ارتقای موقعیت شغلی و زندگی شما می شوند.
و  مردم  با  تا  شود  می  باعث  تنها  نه  مختلف  های  مکان  به  سفر 
و  فکر  شدن  تازه  موجب  بلکه  شوید،  آشنا  متفاوت  های  فرهنگ 
استراحت مغز نیز می شود. به این واسطه با ایده های بیشتر و ناب 

به کار خود بازخواهید گشت.
هرگز تا وقتی که از کاری راضی و خوشحال نیستید، خود را اسیر آن 
نکنید. از اینکه برای یافت شغل مورد دلخواه خود محل کارتان را عوض 
کنید، ناراحت نباشید. با یافتن شغلی که همه جانبه شما را راضی کند، 

موفقیت بیشتری در انتظارتان خواهد بود.
هرگز نباید با کارهای سنگین سالمت خود را به خطر بیندازید. با برنامه 

ریزی دقیق، کارهایتان را پیش ببرید.

آیه روز  

و  بپرستید  را  خدا  قوم من  ای  ]فرستادیم[ گفت  را  برادرشان شعیب  مدین  ]مردم[  به سوی  و 
به روز بازپسین امید داشته باشید و در زمین سر به فساد برمدارید. )سوره عنکبوت/ آیه 37(

حدیث روز  

از مانیست کسی که هر روز حساب خود را نکند ،پس اگر کار نیکی کرده است از خدا زیادی آن را بخواهد 
و اگر بدی کرده، از خدا آمرزش طلب نموده و به سوی او توبه نماید. امام موسی کاظم )علیه السالم(
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ارتباط صدای درونی منفی

با استرس باال و اعتماد به نفس پایین
درونی  این صدای  بعضی  اوقات  داریم.  درونی  منتقد  ما یک  همه  
می تواند کمک مان کند و منبع انگیزه برای رسیدن به هدف هایمان 
باشد. مثل وقت هایی که به ما خاطرنشان می کند چیزی که داریم 
می خوریم غذای سالمی نیست یا کاری که می خواهیم بکنیم چندان 
عاقالنه نیست. ولی این صدا گاهی بیشتر از آنچه مفید باشد برایمان 
مضر است، مخصوصاً وقتی وارد قلمرو منفی گرایی افراطی می شود. به 
این صدا می گوییم صدای درونی منفی و واقعاً هم می تواند منجر به 
ناامیدیمان شود.همه  ما هر از گاهی این صدای درونی منفی را تجربه 
می کنیم که به شکل های مختلفی هم ظاهر می شود و اگر مراقب 
نباشیم، می تواند استرس شدیدی نه تنها برای خودمان بلکه برای 

اطرافیان مان هم ایجاد کند. 
صدای درونی منفی چیست؟

صدای درونی منفی می تواند شکل های مختلفی داشته باشد. می تواند 
بازدارنده )مثاًل »من در این کار خوب نیستم، پس به  خاطر امنیت 
شخصِی خودم هم که شده نباید برای انجام آن تالش کنم«( یا مطلق 
)مثاًل »من هیچ  وقت نمی توانم کاری را درست انجام دهم«( به نظر 
برسد. ممکن است حس ارزیابی واقع بینانه  موقعیت تان را القا کنند 
)مثاًل »نمره  ریاضی ام خیلی پایین شده، من ریاضی ام خوب نیست«( 

یا کاماًل خیال پردازانه باشد
صدای درونی منفی یا همان منتقد درونی خیلی شبیه به والدینی 
مسیر  وارد  است  ممکن  است.  قدیمی  دوست  یک  یا  سخت گیر 
از  و  کردن  سرزنش  فاجعه سازی،  شود:  عادی  شناختی  تحریفات 
این قبیل. صدای درونی منفی به هر گفتگوی درونی  گفته می شود 

و  باور کردن خودتان  برای  را  توانایی شما  و  دارید  با خودتان  که 
توانایی هایتان و رسیدن به اهداف تان محدود می کند. صدای درونی 
تغییرات  ایجاد  برای  توانایی تان  و  منفی هر فکری است که شما 
مثبت در زندگی و اعتماد به  نفس تان را ضعیف می کند. به همین 
دالیل صدای درونی منفی نه تنها می تواند استرس زا باشد، بلکه واقعًا 

می تواند سِد راه موفقیت تان شود.
ضررهای ناشی از صدای درونی منفی

روی  مخرب  واقعاً  روش هایی  به  می تواند  منفی  درونی  صدای 
و  باال  استرس  با  را  منفی  درونی  صدای  محققان  بگذارد.  اثر  ما 
اعتماد  به  نفس پایین مرتبط دانسته اند که می تواند منجر به پایین 
نوع  این  فرد شود.  در  ناامیدی  احساس  رفتن  باال  و  انگیزه  آمدن 
گفتگوی درونی انتقادی با افسردگی هم در ارتباط است، به همین 
نوع  این  که  افرادی  از  آن دسته  کنید.  باید اصالحش  واقعاً  دلیل 
صداهای درونی منفی زیاد برایشان اتفاق می افتد، معمواًل استرس 
بیشتری دارند. این تا حد زیادی به  خاطر این است که واقعیت شان 
را  اهداف شان  به  رسیدن  قدرت  آن  در  که  تجربه ای  ایجاد  برای 
به خاطر ضعیف شدن  این می تواند هم  پیدا می کند.  تغییر  ندارند، 
، دارد  خود  اطراف  که  فرصت هایی  دیدن  برای  فرد   توانایی 

باشد و هم به  خاطر کاهش تمایل فرد برای سرمایه گذاری کردن 
روی این فرصت ها. 

یک لحظه مکث کن . . . 

فرزند باهوش داشته باشیم

اگر می خواهید فرزند باهوشی داشته باشید باید 
به تغذیه او توجه کنید. اسید فولیک، ماده ای 
سلول های  تشکیل  در  که  است  مهم  بسیار 
مغزی نقش اساسی دارد. امگا 3 تأثیر زیادی 
او  افزایش هوشیاری  در تکامل مغز جنین و 
انواع  این ریزمغذی در مواد غذایی مثل  دارد. 
گردو(،  )به خصوص  خشکبار  میگو،  ماهی، 
دارد. وجود  لوبیا  و  قرمز  گوشت  تخم مرغ، 

 قد کوتاهی یا بلندی کودک

به  که  افرادی  در  رشد  های  هورمون 
اثر  هستند،  قد  کوتاهی  دچار  ذاتی   طوری 
نمی کند. اگر مادر در دوران بارداری در معرض 
مواد شیمیایی قرار گرفته باشد احتمال کوتاهی 
قد نوزاد وجود دارد. مسائل هورمونی مانند کم 
کاری تیروئید یا افزایش عملکرد غده فوق کلیه 
و البته ابتال به برخی از بیماری ها نیز می توانند 

باعث کوتاهی قد شوند.

ابتدا دستور مصرف دارو را مطالعه و سپس دست هاي خود را بشویید. 
چنانچه ترشح یا دلمه اي بر روي پلک ها وجود دارد به آرامي آن را پاك 
سازید. بدین منظور از یک پنبه مرطوب استفاده کرده و همواره از گوشه 
داخلي چشم )مجاور بیني( به سمت خارج حرکت کنید. برای ریختن قطره، 
به داخل چشم یک دست را روي گونه خود قرار داده، پلک تحتاني را به 
 آرامي پایین بکشید. سر را به عقب برده و درست باالي سرخود را نگاه کنید .

با دست دیگر در حالي که روي پیشاني قرار داده شده، تعداد تجویز شده 

قطره را داخل پلک تحتاني چشم بچکانید . نوك قطره چکان را با چشم 
خود تماس ندهید . در صورت بسته شدن چشم یا بیرون ریختن قطره، کار 
را تکرار نمایید. پس از چکاندن قطره، چشم خود را به آرامي ببندید . برای  
استفاده از پمادهاي چشمي، پس از پایین کشیدن پلک، نوار باریکي از پماد 
در امتداد لبه تحتاني پلک از گوشه داخلي به گوشه خارجي بکشید . چشمان 

خود را ببندید و با یک حرکت چرخشي مالیم دارو را پخش نمایید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تلفن 190

روش مصرف قطره و پماد چشمي
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

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

716284593

258936174

934157862

891465327

542379681

367812459

475693218

129548736

683721945

جدول سودکو
کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 

خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 
را تجربه کنید.   09158668002

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

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

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

صاحبان محترم مشاغل 
مشمول مالیات بر ارزش افزوده
 هر چه سریع تر گزارش کنید 

وقت زیادی ندارید
 گزارش مالیات فصلی هم مشمول هستید

 عدم گزارش موجب جریمه می شوید
 مرکز تخصصی بیمه و مالیات  
دفتر پیشخوان دولت - چمنی 

پاسداران، روبروی شعبه 
تأمین اجتماعی / صبح و عصر 

32423242

باغ فروشی
 باغ مشجر دارای درختان 
میوه، به مساحت 1200متر 
دیوارکشی شده واقع در 
فخر آباد تقاب، همراه با 
یک ساعت آب به قیمت 

70میلیون تومان
 به فروش می رسد.

09153612858- مودی

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB
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65 پروژه محرومیت زدایی به بهره برداری رسید

سرپرست جدید بنیاد مستضعفان معارفه شد

امنیت پایدار در مسیر محرومیت زدایی است

افزایش سهم استان از گردشگری خارجی در دستور کار 

*استاندار در حاشیه سفر به شهر خضری و دشت بیاض 
گفت: برندسازی صنایع دستی  استان در دستور کار قرار گیرد
*مدیرکل بهزیستی گفت: 3۸3۲ نفر در خراسان جنوبی 

دچار اختالالت شنوایی هستند.
*سه گردشگر لهستانی از جاذبه های فرهنگی، تاریخی 

و طبیعی شهرستان بشرویه دیدن کردند.
*4 تصادف و واژگونی در محورهای خراسان جنوبی 
در دو روز گذشته رخ داد که در اثر آن 4 نفر کشته و 

10 نفر مصدوم شدند.
*به گفته مدیر کل بهزیستی، غربالگری چشم در 44 

پایگاه دائمی خراسان جنوبی انجام می شود.
*شبکه دامپزشکی سربیشه ۲ هزار و 950 دام سبک و 
سنگین را در 6 ماه نخست امسال تحت درمان قرار داد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

 “کمک به جبهه جنگ ارزش بیشتری دارد و در این راه دریغ نکنید، تا خدا از گناهان شما 
بکاهد فکری برای آخرت خودتان بردارید، چون این دنیای فانی ارزش ارزنی را ندارد.“

شهید محمدرضا دشتی

طی مراسمی روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن 
استانی و کشوری از زحمات »حسن خسروی« 
قدردانی و »رجب علی طالقانی« به عنوان سرپرست 
جدید اموال و امالک بنیاد مستضعفان معرفی شد. 
خسروی  در این مراسم خواستار همکاری مردم با 
بنیاد مستضعفان شد و اظهار کرد: این بنیاد اقدامات 
خوبی در خدمت به شهروندان انجام داده است. مدیر 
کل سابق اموال و امالک بنیاد مستضعفان گفت: 
۲6۸ خانوار در استان دارای دو معلول و یا بیشتر 
هستند که تا پایان سال  صاحب خانه می شوند .وی 
بیان کرد: برای سرمایه گذاری در نهبندان اقداماتی 
انجام شد اما با توجه به فعالیت ستاد اجرایی در این 
شهرستان، در راستای پرهیز از موازی کاری، اقدامات 
بنیاد مستضعفان متوقف شد.وی بیان کرد: احداث 
مجتمع ورزشی در بیرجند با هزینه کرد 1۲ میلیارد 
و 500 میلیون تومان،احداث مجتمع ورزشی اسدیه 
و مجتمع ورزشی خوسف با قریب به یک میلیارد 
تومان سرمایه گذاری،احداث 13 چمن مصنوعی در 

13 منطقه استان در حال انجام است که برای هر 
قطعه قریب به ۲00 میلیون تومان سرمایه گذاری 
شده است، برای  تجهیز کالس های درس قریب 
به یک میلیارد و ۲00 میلیون برای تجهیز کالس 
های درس کمک شده است که در این راستا 100 
کالس درس در حال احداث است و تا سال 97 به 
اتمام خواهد رسید از جمله اقدامات انجام شده است.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
درمانی همچنین بیان کرد: توزیع سبد کاال بین 
مادران باردار و شیرده برای جلوگیری از سوء تغذیه از 
جمله اقدامات انجام شده در حوزه درمان است.وی 
با بیان اینکه از ماه چهارم بارداری تا شش ماهگی 
شیردهی فرزند قریب با 11 سبد  غذایی برای هر 
مادر توزیع می شود، افزود: هر سبد غذایی 15 قلم 
کاال داشته که از سوء تغذیه مادر جلوگیری می کند.

وی  افزود: طی سال گذشته قریب به چهار هزار و 
500 سبد غذایی توزیع شده است.

خسروی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 

اشتغال بیان کرد: طی سال گذشته بیش از ۲0 
میلیارد تومان وام کم بهره با همکاری معاونت 
محرومان ریاست جمهوری و استانداری اختصاص 

یافته است.
وی بیان کرد: بنا بر قول رئیس بنیاد مستضعفان 
اگر تا شش ماهه نخست سال جاری این اعتبار 
جذب شود، ۲0 میلیارد تومان دیگر  اختصاص 
می یابد.خسروی با اشاره به اقدامات انجام شده 
در حوزه توانمند سازی اجتماعی بیان کرد: در این 
راستا تفاهم نامه ای برای تامین مسکن خانوارهایی 
که دو یا بیشتر از دو معلول دارند، بسته شده است.
وی بیان کرد: به خانواده های شهری که دارای 
دو معلول باشند 15 میلیون تومان وام بالعوض 
و به خانواده های روستایی 10 میلیون تومان 
وام بالعوض داده می شود.خسروی با اشاره به 
اعطای اسناد به افراد بیان کرد: برای آن دسته از 
روستاهایی که بنیاد مستضعفان مالک اسناد است، 
پرونده تشکیل می شود تا به عنوان شبه علوی 

به صورت رایگان به آن ها داده شود.وی بیان 
کرد: این طرح تاکنون در روستاهای حجت آباد 
و نازدشت سربیشه، شهر اسدیه و روستای طاقان 

درمیان کامل اجرا شده است.
وی با اشاره به اراضی موسوی در بیرجند بیان کرد: 
با تدابیر اندیشیده شده، مشکل این اراضی رفع شده 
به گونه ای که هم افراد به حقوق خود رسیده اند 
و هم بنیاد سهم خود را بالعوض به مردم واگذار 
کرده است. وی با اشاره به پروژه های تاریخی که 

در اختیار بنیاد مستضعفان است، افزود: برای سه 
پروژه ارگ بهارستان، دیوار یخی و خانه مادر علم 

آمادگی داریم توافقی واگذار کنیم و یا تهاتر شود.
خسروی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
کشاورزی و توسعه باغ ها نیز بیان کرد: طی سال 
گذشته 50 میلیارد تومان در زمینه استفاده بهینه 
از آب و توسعه باغ ها سرمایه گذاری کرده ایم. 
وی بیان کرد: همچنین سطح زیر کشت پسته به 

میزان 400 هکتار در حال توسعه است.

گروه خبر-همزمان با پنجمین روز هفته دفاع 
مقدس، 65 پروژه محرومیت زدایی و عام المنفعه 
سپاه  زدایی  محرومیت  قرارگاه  دبیر  حضور  با 
پاسداران انقالب اسالمی به بهره برداری رسید. 
مسئول سازمان بسیج سازندگی روز گذشته در 
حاشیه این آیین اظهار کرد: این طرح ها شامل 
آب،   ذخیره  استخر  قنات، 9  رشته  مرمت 34 
مسجد ،خانه عالم و سرویس بهداشتی هر کدام 
6 مورد، یک   یک زمین ورزشی و یک گلزار 
شهدا و  ۲ باب مدرسه است. هنری افزود: برای 
این طرح ها سه میلیارد و ۸00 میلیون تومان از  
اعتبارات قرارگاه پیشرفت و آبادانی، بسیج و قرارگاه 

محرومیت زدایی سپاه هزینه شده است. وی ادامه 
داد: از مجموع طرح های افتتاح شده 35 پروژه با 
اعتبار ۲ میلیارد و ۲00 میلیون تومان توسط قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی و ۲5 پروژه با هزینه کرد یک 
میلیارد تومان توسط قرارگاه محرومیت زدایی و 

بسیج مستضعفان به بهره برداری رسید. 
قنات روستای مساوری بیرجند با جمعیت 13 
خانوار با همکاری قرارگاه محرومیت زدایی و جهاد 
کشاورزی مرمت و احیا شده بود که  به نمایندگی 
با حضور سردار  پروژه محرومیت زدایی  از 65 
حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.

 از عملکرد خود در خراسان جنوبی 
راضی نیستیم 

پاسداران  سپاه  زدایی  محرومیت  قرارگاه  دبیر 
انقالب اسالمی هم در این آیین گفت: برای مردان 
بزرگ در نظام جمهوری اسالمی ایران بن بستی 
وجود ندارد و باید راهی بیابیم تا کمر مشکالت 
کشور را خم کنیم. حزنی بیان کرد: فقر بهداشتی، 
معیشتی، مسکن، آبرسانی، راه مناسب و موارد 
دیگر در خراسان جنوبی بسیار مشهود است و نیاز 
به همکاری تمامی سازمان های استان در رفع این 
فقرها داریم. وی افزود: قرارگاه مرکزی محرومیت 
زدایی آمادگی دارد به صورت مشارکتی با سازمان 
ها، ادارات، نهادها و سایر مسئوالن استان در امر 
خدمت رسانی به مناطق محروم خراسان جنوبی 
اقدام کند. وی گفت: از عملکرد خود در خراسان 
جنوبی راضی نیستیم و از این بابت خجالت می 
کشیم لذا سعی داریم پروژه های بیشتری را در 
دستور کار قرار دهیم.وی افزود: امسال به ویژه 
سال 9۸ تالش داریم خدماتی در زمینه احداث 
و تعمیر مدارس و مسکن را بیافزاییم تا به حد 

مطلوب خدمات رسانی برسیم.

را  استان  این  اولویت های مهم  از   وی یکی 
موضوع آب و اشتغال عنوان کرد و  افزود: در 
راستای برقراری امنیت پایدار و کارآمدی نظام نیز 
پروژه هایی مورد تایید هستند البته فعالیت های 
قرارگاه عمدتا در نقاط دورافتاده، فوق العاده محروم، 

حساس و مرزی انجام می شود.

شود دیده  استان  در  مسکن  فقر 
حزنی با بیان اینکه در برخی استان ها از جمله 
خراسان جنوبی مقداری عقب ماندگی داریم، گفت: 
فقر مسکن در این استان دست  کم از استان های 
دیگر نیست و قرارگاه محرومیت زدایی موضوع 
مسکن را در 15 استان کشور در اولویت قرار داده 
است که انتظار می رود خراسان جنوبی نیز در این 
لیست قرار گیرد. وی بیان کرد: تاکنون یکهزار 
و 1۲1 پروژه محرومیت زدایی و عام المنفعه با 
هزینه کرد ۲1 میلیارد و 766 میلیون تومان در 

استان خراسان جنوبی انجام شده است.

همایش اقتدار بسیجیان برگزار می شود
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع(  هم در حاشیه این 

مراسم با بیان اینکه در رزمایش محمد رسول ا...
)ص( 330 گروه جهادی به مناطق حاشیه شهر و 
محروم اعزام شدند، گفت: به زودی همایش اقتدار 
بسیجیان استان برگزار می شود.قاسمی اظهار کرد: 
خراسان جنوبی به گونه ای است که روان آب های 
استان به لحاظ موقعیت به سمت افغانستان می رود 
که با اجرای سد این مشکل را می توان برطرف 
کردو در برخی نقاط اجرای سد و بند خاکی در 
حال انجام است. وی تصریح کرد: الگوی قرارگاه 
پیشرفت و آبادانی، توانمندسازی مردم، حمایت های 
آموزشی و دادن تسهیالت به آنهاست و مردم نیز  
در همه بخش ها مشارکت دارند. معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار نیز در این مراسم گفت: 
برخی مناطق در  استان نیازمند توجه ویژه است و 
دولت هم براساس تالش هایی که دارد برای یاری 
محرومان پای کار است. عابدی افزود: اگر اقدامات 
بسیج و محرومیت زدایی در استان در راستای رونق 
گردشکری نیز باشد، مفید است و اگر در جذب 
توریست و بومگردی توانایی کافی داشته باشیم با 
افزایش قیمت ارز می توانستیم موفق باشیم و هنوز 
هم می توان با تالش ها گام های خوبی برداشت.

گفت:  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
امنیت پایدار در مسیر محرومیت زدایی است 
و براساس آرمان های دین و انقالب امکانات 
در نظام اسالمی باید بر پایه عدالت در جامعه 
تقسیم شود. آیت ا... عبادی صبح دیروز در دیدار 
با دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران 
اظهار کرد: اگر مسئوالن موفق شوند آن چه را 
که از آرمان انقالب، اسالم و دین ماست حفظ 
کنند مردم خود امنیت را حفظ می کنند.عبادی 
گفت: هیچ کار خیری بهتر از خدمت رسانی به 
مردم نیست و تمام دستگاه های اجرایی برای 
پیشرفت محرومیت زدایی باید تجمیع شده و با 
هم همکاری کنند. وی افزود: در جامعه مواردی 
را مشاهده می کنیم که نسبت به آرمان ها فاصله 
داریم وآن چه برای ما به عنوان دستاورد مهم 
است این است که نقاط ضعف و قوت را ببینیم 

و نقاط قوت را توسعه دهیم. عبادی افزود: اگر 
این مهم سر و سامان بگیرد طرح موفقی خواهد 
بود بنابراین پیشنهاد می شود به هر شیوه ای که 
امکان دارد این طرح انجام شود و به صورت 
جمعی در همه نهادها و سازمان های که موظف 
به این وظیفه هستند، تقسیم بندی شود. امام 
جمعه بیرجند اطالع رسانی صحیح و به موقع 
از  را  زدایی  در موضوعات مختلف محرومیت 
مهمترین اقدام های پیش روی سپاه پاسداران 
عنوان کرد و گفت: بدون شک سپاه پاسداران 
با اطالع رسانی به موقع موجب امید و نشاط در 

جامعه خواهد شد.

رمز موفقیت سپاه برقراری
 ارتباط خوب با مردم است

دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه  نیز در این دیدار 

رمز موفقیت سپاه را برقراری ارتباط بسیار خوب 
با مردم و مستضعفان عنوان کرد و گفت: امنیت 
کشور به دلیل انجام کار محرومیت زدایی است که 

در سطح کشور انجام می شود.
اینکه در بحث  بیان  با   سید ضیاالدین حزنی 
محرومیت زدایی تاکنون اقدامات خوبی در  کشور 
انجام شده، گفت: در این راستا تاکنون در خراسان 

جنوبی نیز اقدامات خوبی انجام شده است. وی از 
تشکیل قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه در استان 
خبر داد و گفت: تالش می شود بتوانیم سطح 
فقر و محرومیت را کاهش دهیم. وی گفت: در 
خراسان جنوبی به دنبال این هستیم تا قراردادی 
با کمیته امداد منعقد کنیم که مسکن رایگان برای 

خانواده های دارای چند معلول ساخته شود.

مصلی بیرجند مورد توجه قرار گیرد
مسئول دفتر نماینده ولی فقیه هم ورود سپاه 
پاسداران به عملیات اجرایی و عمرانی مصالی 
نمازجمعه بیرجند را خواستار شد و گفت: مصالی 
بیرجند یکی از پایگاه های امیدبخش در استان 
است که باید موردنظر قرار گیرد.عارفی اظهارکرد: 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از ابتدای انقالب 
تاکنون در سخت ترین شرایط در کنار مردم بوده 
که حضور چشمگیر در زلزله غرب کشور گواهی 

روشن بر این سخن است.
پاسداران  سپاه  حضور  بدون شک  افزود:  وی 
در عملیات اجرایی مصالی نماز جمعه بیرجند 
مشارکت بیش از پیش مردم را هم در پی خواهد 
داشت.سردار حزنی پس از این دیدار برای بررسی 
مشکالت اجرایی و عمرانی مصالی نمازجمعه 

بیرجند از این محل بازدید کرد.

اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس  کاوش- 
بیرجند با اشاره به ظرفیت های باالی خراسان 
تالش  گفت:  گردشگری،  بخش  در  جنوبی 
می کنیم تا سهم استان از گردشگری خارجی 
صنعت  کرد:  اظهار  دهیم.مجیدی  افزایش  را 
باید  و  است  ارزآوری  صنعت  گردشگری، 
فرصت های مختلفی را برای ورود گردشگران 
خارجی به کشور به ویژه از کشورهای مجاور 
راستا  همین  در  کرد:  بیان  کرد.وی  فراهم 
کمیسیون گردشگری اتاق بیرجند نیز تالش 

می کند فرصت ها و جاذبه های این استان را 
معرفی و در نمایشگاه های  گوناگون داخل و 
خارج کشور حضور مؤثری داشته باشد تا سهم 
قابل  خارجی،  گردشگری  از  جنوبی  خراسان 
توجه باشد. وی با اشاره به اینکه در این استان 
هم جاذبه های فرهنگی و میراثی و هم جاذبه 
های طبیعی فراوانی به ویژه کویر لوت وجود 
دارد، عنوان کرد: در این زمینه نیز تالش شده 
است تا از فرصت بیابان لوت به عنوان یک 
جاذبه طبیعی برای جذب و دعوت گردشگران 

این  در  گفت:  شود.مجیدی  استفاده  خارجی 
راستا نیز پیشنهادات الزم را برای قانونگذاری و 
تسهیل قانونی الزم برای جذب و جلب سرمایه 
گذاری در حوزه گردشگری در خراسان جنوبی 

به نمایندگان استان داده شده است.
به  معنوی  میراث  نقش  به  اشاره  با  وی 
جذب  در  محلی  و  بومی  های  بازی  ویژه 
کمیته  نیز  بخش  این  در  افزود:  گردشگران، 
روستایی،  گردشگری  زمینه  در  را   ای 
برای  محلی  و  بومی  های  بازی  و  بومگردی 

جلب و جذب گردشگر بیشتر فعال شده است.
با  بیرجند  اتاق  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
گردشگری  حوزه  تقویت  با  اینکه  بر  تأکید 
کشور  با  همجواری  از  توان  می  سالمت 
افغانستان بهره برد، افزود: در حوزه گردشگری 
سالمت نیز با توجه به زیرساخت های خوبی 
که در خراسان جنوبی وجود دارد جلساتی را 
تنظیم کرده ایم.مجیدی ادامه داد: با توجه به 
امیدواریم  افغانستان  کشور  با  بودن  همجوار 
بتوانیم سهمی از بازار گردشگری سالمت در 

این کشور داشته باشیم و امکانات و زیرساخت 
های الزم برای رسیدن به این هدف در حال 

تدارک و فراهم کردن است.

یک پرواز ۶۰ نفره به پروازهای
 بیرجند - مشهد اضافه خواهد شد

به گزارش روابط عمومی استانداری ، استاندار در نشستی 
کاری با مدیرعامل شرکت هواپیمایي هما، مسائل و 
مشکالت موجود در حوزه پروازي و هواپیمایي خراسان 
جنوبي را مطرح نمود.مروج الشریعه، ضمن اشاره به 
ظرفیت هاي موجود در منطقه شرق کشور  گفت: 
در خصوص کمک به شرکت هواپیمایي هما آماده 
هرگونه مساعدت هستیم. شهربافی، مدیر عامل شرکت 
هواپیمایي هما نیز در این دیدار در خصوص اضافه شدن 
یک پرواز ATR  60 نفره به پروازهاي بیرجند - مشهد 
و بالعکس و هدلینگ سایر شرکت هاي هواپیمایي در 
فرودگاه بین المللي بیرجند قول مساعد داد. به گفته 
مسئوالن ایران ایر چون تعداد هواپیماهای این شرکت 
در کشور کمتر از 10 فروند است و در یکی دو ماه 
گذشته چند دستگاه از فوکرهای 100 دچار نقص فنی 
شده ، سبب شده مشکالت لغو پرواز و یا تأخیر آنها پیش 
آید که در تالشیم با برطرف کردن نقص فنی هواپیماها، 

این مشکالت را مرتفع کنیم.

طومار بلند باال برای بنیاد

کاوش-در حاشیه معرفی سرپرست جدید امالک و 
اموال بنیاد در استان طوماری با صدها امضا به رویت 
مقامات استانی و کشوری رسید. مرادی عکاس رسانه 
و فعال اجتماعی در این باره به خبرنگار آوا گفت: در 
این طومار که خطاب به نماینده محترم ولی فقیه و 
امام جمعه بیرجند نگارش شده است با انتقاد از نقش 
کمرنگ بنیاد در سرمایه گذاری در استان که تناسبی با 
درآمدهای باالی این سازمان از منطقه ندارد از نماینده 
مجلس،استاندار و فرماندار نیز خواسته شده که از هزینه 
کرد درآمدهای بنیاد از امالک در استان در سایر نقاط 
کشور جلوگیری و این درآمدها صرف سرمایه گذاری در 
خراسان جنوبی و بیرجند شود.در ذیل این طومار امضای 
اعضای شورای شهر، نمایندگان اصناف، هیئات مذهبی 

و اقشار گوناگون مردم به چشم می خورد.
تجلیل از۹5 رزمنده شاغل و بازنشسته 

سازمان جهادکشاورزی 

تسنیم-همزمان با هفته دفاع مقدس در مراسمی 95 
رزمنده شاغل و بازنشسته سازمان جهادکشاورزی و 
ادارات تابعه تجلیل شدند. برگزاری مراسم صبحگاه 
مشترک و ادای احترام به یادمان شهدای جهادگر، 
اجرای سنت حسنه اهدای خون توسط کارکنان سازمان 
جهاد کشاورزی و رونمایی از کتاب »جلوتر از تانک« از 

جمله برنامه های این مراسم بود.

برگزاری مرحله استانی انتخابات 
باشگاه امدادگران و نجاتگران

کاری-معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر، از 
برگزاری انتخابات باشگاه امدادگران و نجاتگران در 
مرحله استانی خبر داد.اسعد زاده گفت: صبح دیروز با 
حضور اعضای کمیته برگزاری انتخابات و امدادگران 
و نجاتگران منتخب شعب،  مرحله استانی انتخابات 
همزمان با سراسر کشور در محل جمعیت هالل احمر 
برگزار شد.وی گفت: این باشگاه با مشارکت امدادگران 
جمعیت هالل احمر استان که در تیم های عملیاتی 
سیزده گانه مشغول به فعالیت هستند، تشکیل شده 
است.گفتنی است: پس از شمارش آرای ماخوذه به 
ترتیب آقایان نیما یساری و مهدی طالب زاده به عنوان 
دبیر و عضو علی البدل از شهرستان های بیرجند و 

فردوس انتخاب شدند.

مدیران، هنر استفاده از ظرفیت های
 رسانه را داشته باشند

عوامل  و  مدیران  گفت:  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
اجرایی باید هنر تعامل و برقراری ارتباط و استفاده 
گزارش  به  باشند.  داشته  را  رسانه  ظرفیت های  از 
خبرگزاری تسنیم، “سرپرست” ظهر دیروز در نخستین 
جلسه شورای روابط عمومی و اطالع رسانی اداره کل 
ورزش و جوانان اظهارکرد: بخش عمده ای از کارایی 
و عملکرد یک سازمان مرهون رسانه است.وی افزود: 
انعکاس خبر فرآیندی است که باید به خوبی انجام شود 
و مدیران و عوامل اجرایی باید هنر تعامل و برقراری 
ارتباط و استفاده از ظرفیت های رسانه را داشته باشند.

روابط  نیاز  مورد  ابزارهای  تهیه  برای  داد:  ادامه  وی 
عمومی، هزینه خواهیم کرد  و با رسانه ها جلسات ادواری 
برگزار می شود. سرپرست، با بیان اینکه افکارسنجی و 
رضایت از عملکرد سازمان برای ما مهم است، گفت: 
باید ساختار و فعالیت های خود را تعریف کنیم و نظرمردم 
نسبت به عملکرد یک دستگاه مهم است. وی افزود: 
نخستین چیزی که از مسئوالن روابط عمومی انتظار 
داریم انعکاس سریع و دقیق خبرهاست و خبر باید در 
لحظه ثبت شود و نیازهای سخت افزاری ادارات نیز 
برطرف می شود. مدیرکل صدا و سیمای استان خراسان 
جنوبی نیز در این جلسه گفت: حوزه ورزش و جوانان 
به  نسبت  این حوزه  و  ماست  کاری  اولویت های  از 
حوزه های دیگر بیشترین وقت را برای جوانان می گذارد.

تامین تسهیالت مالی بزرگراه
بیرجند -قاین پیگیري شد

دارس مقدم-در دیدار استاندار با دکتر شایان فر عضو 
هیئت مدیره بانک ملي ایران، تامین تسهیالت مالي 
بزرگراه بیرجند - قاین با استفاده از ظرفیت قانوني 
اصالح ماده 56 قانون الحاق برخي مواد قانوني تنظیم 
بخشي از مقررات مالي دولت در بانک ملي پیگیري 
شد. به گزارش روابط عمومی استانداری، نظر به اهمیت 
تسریع در تکمیل و بهره برداري از بزرگراه قاین - 
بیرجند به عنوان یکي از محورهاي شریاني و ترانزیتي 
استان و با توجه به کمبود اعتبارات مصوب ساالنه، 
طرح مذکور از محل بودجه عمومي کشور، تامین 
منابع مالي مورد نیاز تکمیل این بزرگراه با استفاده از 
منابع بانکي در دستور پیگیري قرار گرفت.این گزارش 
حاکیست؛ به منظور پیگیري توافقات جلسه مورخ ۲۲ 
مرداد 1397 استاندار با دکتر حسین زاده مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره بانک ملي ایران، جلسه فوق 
الذکر با حضور مدیران مرتبط با تسهیالت و اعتبارات 
برگزار گردید.گفتنی است؛ در این جلسه باتوجه به 
نظر مساعد بانک ملی مقرر گردید شرکت ساخت 
و توسعه زیربناهاي حمل و نقل )به عنوان نماینده 
وزارت راه و شهرسازي( کلیه اقدامات الزم را به منظور 
تسهیالت مورد نیاز به قید فوریت پیگیري نماید.

منطقه گردشکری عشایری
 در خوسف احداث می شود

تسنیم-فرماندار خوسف گفت: برای معرفی فرهنگ 
ایجاد  و  شهرستان  عشایر  رسوم  و  آداب  و  بومی 
مکانی برای اقامت مسافران و جذب گردشگر کمپ 
گردشکری عشایری در منطقه گواب خوسف احداث 
می شود.شفیعی در شورای هماهنگی پدافند غیرعامل  
این شهرستان با بیان اینکه دستورالعمل باید متناسب با 
شرایط و موقعیت های منطقه تدوین و اجرا شود، اظهار 
کرد: باید آسیب ها شناسایی و تمام شرایط آن منطقه در 
نظر گرفته شود و نباید یک دستورالعمل خاص برای 
کل کشور به یک شکل ابالغ شود. شفیعی ادامه داد: 
پیشگیری از وقوع حوادث ارزان تر، مقرون به صرفه و 
عقالنی است و باید قبل از وقوع حادثه پیش بینی های 
الزم انجام شود. وی گفت: با توجه به ظرفیت ها و 
پتانسیل های شهرستان هم از نظر وجود بافت تاریخی 
و با ارزش خوسف و هم جاذبه های گردشگری لزوم 
احداث مکان های تفریحی و اقامتی در خوسف وجود 
دارد. مدیرکل پدافند غیر عامل استانداری نیز در این 
جلسه از تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل  استان خبر 
داد و گفت: مقدمات کار انجام شده و پیگیری های الزم 

انجام شده و مصوبه آن نیز اخذ شده است.

شروع ثبت نام زائران پیاده روی اربعین 
حسینی از امروز  ساعت ۹ صبح

غالمی-ثبت نام زائران اربعین سالجاری از روز پنجشنبه 
مورخ 5 /7 /1397 رأس ساعت 9:00 صبح آغاز می شود.
مدیر حج و زیارت استان با اعالم این خبر بیان کرد: در 
سال جاری نیز همچون سنوات قبل ثبت نام زائران از 
 samah.haj.ir/ / :https طریق سامانه سماح به نشانی 
زیارتی  دفاتر  و  ها  شرکت  به  حضوری  مراجعه  یا 
شهرستان ها و بخش ها انجام می پذیرد.نوفرستی 
افزود: در سال جاری برای تسهیل و تسریع در روند 
صدور روادید جهت ثبت نام صرفاً 5 قلم اطالعاتی 
)کدملی، تاریخ تولد، شماره موبایل، شماره گذرنامه 
و تاریخ صدور گذرنامه( از زائران دریافت می گردد و 
اطالعات تکمیلی همچون تاریخ اعزام، نوع وسیله نقلیه 
و ... در مرحله پس از پرداخت هزینه انجام می گیرد.
وی افزود: پس از تکمیل اطالعات الزامی فوق، الزم 
است زائران جهت تحویل گذرنامه خود بر اساس محل 
سکونت یک دفتر زیارتی را از لیست دفاتر زیارتی با 
توجه به استان و شهر محل اقامت خود انتخاب نمایند.
نوفرستی یادآور شد: ثبت نام در سامانه سماح رایگان 
می باشد لیکن هزینه هایی که توسط وزارت کشور در 
سامانه سماح محاسبه و دریافت می گردد شامل هزینه 
روادید، هزینه بیمه و خدمات درمانی و حق الزحمه اخذ 
روادید به شرح ذیل می باشد: هزینه صدور روادید مبلغ 
40 دالر می باشد که معادل ریالی آن با نرخ مصوب 
بانک مرکزی از طریق درگاه بانکی سامانه دریافت می 
گردد. حق بیمه و خدمات درمانی مبلغ ۲00.000 ریال 
)150.000ریال بیمه + 50.000 ریال هالل احمر( وحق 

الزحمه دریافت روادید مبلغ 140.000ریال می باشد.
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افتتاح سایت آموزش تخصصی و عملیاتی  آتش نشانی 

جواد رضایی-روز گذشته در نشست خبری رئیس 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند  با 

اشاره به 7 مهر، روز آتش نشانی و ایمنی بیان 
کرد: 7 مهر به پاسداشت زحمات آتش نشان ها 
در هشت سال دفاع مقدس توسط امام خمینی 
است.وی   شده  نامگذاری  عنوان  این  به  )ره( 
افتتاح سایت آموزش تخصصی آتش نشانی و 
همچنین برگزاری مانورهای اطفای حریق و امداد 
و نجات را از برنامه های پیش بینی شده در این 
روز برشمرد و ادامه داد: این سایت در زمینی به 
مساحت ۲ هزار مترمربع در محل ورودی جاده 

فوداج احداث شده است. عملیات امداد و نجات 
در ۸ آیتم ، امداد و نجات در چاه، اطفای حریق 
در کانکس،عملیات شبیه سازی اطفای حریق در 
مخازن سوخت ،اطفای حریق در زیرزمین ،امداد 
و نجات در ارتفاعات و رهاسازی مصدوم در این 
محل انجام خواهد شد. وی ادامه داد: این روز، روز 
تجلی زحمات تالشگرانی است که هنگام بروز 
حوادث برای کمک و جلوگیری از آسیب های 
مالی و جانی اقدام می کنند و در هر شرایطی 

برای نجات افرادی که نیاز به کمک دارند از جان 
خود مایه می گذارند. حسینی گفت: نُرم جهانی 
زمان رسیدن به محل حادثه 3 دقیقه است، این 
میزان در محدوده  شهری 3.3 دقیقه می باشد 
که در افزایش این میزان مشکالت ترافیکی نقش 
درصدی  کاهش 3۸.5  از  دارد.حسینی  اساسی 
حریق و همچنین کاهش ۲9 درصدی حادثه خبر 
داد و اظهار کرد: این  ثمره عملکرد حوزه آموزش 
و پیشگیری آتش نشانی می باشد که هر چه در 

این حوزه بیش تر کار صورت بگیرد، در مقابله با 
حوادث نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.رئیس 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند 
افزود:تعداد فوتی حوادث در سال گذشته 7نفر بوده 
 که این میزان در سال جاری به 9 نفر رسیده است ،
این افزایش نیز به علت اضافه شدن 5 نفر فوتی 
در خارج از محدوده خدماتی بوده است. همچنین 
تعداد مصدومین از 117نفر در سال گذشته به 73 

نفر در سال جاری رسیده است.
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 امام صادق علیه السالم فرمودند :
الةَ َوالَخیَر ، فَإِنَّ ذلَِک داِعیٌَة کونوا ُدعاةً لِلنّاِس بَِغیِر ألِسنَتُِكم ، لِیََروا مِنُكُم الَوَرَع َواالِجتِهاَد َوالصَّ
مردم را با غیر زبان خود ]به مذهب خویش[ دعوت کنید، تا پارسایی و سخت کوشی 
]در عمل و عبادت[ و نماز و خوبی را از شما ببینند؛ زیرا اینها، خود ]بهترین[ مبلّغند.

)الكافي، ج2، ص۷8(
 

تامین امنیت رژه اهواز 
نقص داشته است

 سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جلسه بررسی 
حادثه تروریستی اهواز گفت: تروریست ها ۱۲ دقیقه به 
راحتی تیراندازی کردند که این موضوع نشان دهنده 
ضعف در حفاظت محیط برگزاری رژه بوده است.

هر وقت رئیس جمهور می خواهد 
ما را کنار بگذارد

 
حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در 
وزرا  برخی  استعفای  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
صحت دارد یا خیر، گفت: بحث استعفایی در کار 
هر  گفتند  ابتدا  از  دولت  اعضای  از  برخی  نیست، 
بگذارد،  کنار  را  آنها  می خواهد  رئیس جمهور  وقت 
این قول و قرار بین وزرا و رئیس جمهور بوده است.

براساس قانون 20 میلیون تومان 
حقوق می گیرم

هدایت ا... خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: 
من به دلیل مصوبه مجلس نمی توانم بیش از ۲0 
میلیون حقوق دریافت کنم و مبلغی که اعالم شده، 
دروغ است. من اگر اهواز بودم، می توانستم به دلیل 
سابقه و رتبه ای که دارم 40 میلیون حقوق بگیرم 
اما امروز تهران هستم و براساس قانون ۲0 میلیون 
 حقوق می گیرم؛ از آنجایی که اضافه کاری به من داده 
نمی شود از همین ۲0 میلیون تومان هم کسر می شود.

حوزويان نبايد در برابر مشکالت 
مردم ساکت باشند

آیت ا... مکارم شیرازی مرجع تقلید گفت: واقعا وضع 
عجیبی شده، قیمت ها ساعتی تغییر می کند؛ گروه 
هایی از این وضعیت استفاده می کنند اما آنها که 
حقوق ثابتی دارند مانند کارمندان و بازنشستگان گرفتار 
مشکل هستند، طالب هم جزو این دسته هستند. 
حوزویان نباید در برابر این مشکالت ساکت باشند، 
باید با مردم همدردی کنیم چرا که مردم دادشان از این 
گرانی ها باالست لذا باید مکرر به مسئولین تذکر داد.

سخنان عزتمندانه رئیس جمهور  
از موضع قدرت بود 

آیت ا... جنتی، دبیر شورای نگهبان با ابراز نگرانی از 
گرانی روزبه روز و تصاعدی کاال و خدمات در جامعه 
گفت: پایین آمدن ارزش پول ملی غیرقابل قبول است 
و باید راهکاری فوری و موثر به کار گرفته شود. وی با 
اشاره به نطق روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، 
سخنان عزتمندانه  رئیس جمهور علیه مواضع خصمانه  
دانست. قدرت  موضع  از  را  آن  و  ستود  را  آمریکا 

دولت فعلی آمريکا به هیچ وجه 
ظرفیت گفتگو کردن ندارد

وزیر خارجه گفت: دولت  معاون سیاسی  عراقچی، 
کردن  گفتگو  ظرفیت  وجه  هیچ  به  آمریکا  فعلی 
را  متناقضی  مواضع  ساعت  چند  در  ترامپ  ندارد. 
اتخاذ کرد. صبح توئیت می زند و دو ساعت قبل 
در مجمع عمومی نظری متفاوت را بیان می کند. 

آمريکا با اعمال تحريم های سنگین 
به دنبال تغییر رفتار ايران است

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در نشست شورای امنیت 
با تکرار ادعاهای خود درباره حمایت ایران از تروریسم 
خشونت  صادرات  حال  در  ایران  حکومت  گفت: 
و ناامنی در منطقه است. از زمانی که توافق هسته 
ای با ایران امضا شده رفتار ایران در منطقه تهاجمی 
تر شده است. آمریکا با اعمال تحریم های سنگین 
علیه ایران به دنبال تغییر رفتار ایران و جلوگیری از 
دستیابی این کشور به سالح های هسته ای است. 

اگر بي کفايتي هست 
بايد با آن برخورد کنیم

آیت ا... نوری همدانی، مرجع تقلید گفت: مردم از لحاظ 
معیشت در مضیقه و سختی هستند، این موضوعی 
بوده که به ارز و سکه مربوط نیست بلکه به توجهات 
مسئوالن برمی گردد، مردم باید چه قدر صبر کنند، تا 
مشکالت معیشتی شان حل شود، مضیقه مردم یک 
مصیبتی در جامعه است که باید مسئوالن و مرجعیت 
به آن توجه داشته باشند، اگر بی کفایتی هست باید 
آن را مورد توجه قرار دهیم و با آن برخورد کنیم.

برجام بايد توسط تمام طرف ها 
کامل اجرا شود

فرانسه در نشست شورای  ماکرون، رئیس جمهور 
امنیت به موضوع ایران اشاره کرد و گفت: ما درباره 
بحث ایران هم صدا هستیم. از سال ۲0۱5 تا االن 
امضا کنندگان توافق هسته ای دچار اختالف شده اند. 
هدف ما این است که نگذاریم ایران به سالح هسته ای 
برسد. برجام، توافق کامل نیست، اما توافق قاطع در 
به خاطر تحریم های  زمینه است. بحرانی که  این 
آمریکا به وجود آمده در حالی است که ایران پایبند به 
برجام است. برجام باید از طرف همه کامل اجرا شود.

بعضی ها  مرتبا بر تنور التهاب می دمند

جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون  نهاوندیان،  محمد 
التهاب ها و  اقتضای  ما،  اقتصاد  واقعیت های  گفت: 
انتظارات تورمی را ندارد، اما وقتی این انتظار شکل 
و  شود  می  تبدیل  واقعی  عامل  یک  به  گرفت 
اینجاست که همکاری و هم اندیشی اقتصاددانان و 
رسانه ها می تواند آرامش الزمه مقاومت اقتصادی را فراهم کند. بعضی ها که 
دوستدار سامان یافتن زندگی ایرانیان نیستند، مرتبا بر تنور التهاب می دمند.

ايران باب گفتگو را با هیچ کشوری نبسته و نخواهد بست 

سید فرید موسوی، نماینده تهران گفت: ایران برخالف 
آمریکا به عهدنامه ها و معاهدات بین المللی متعهد 
است و باب گفتگو را با هیچ کشوری نبسته و نخواهد 
با  را دارد و  اما گفتگو و مذاکره منطق خود  بست 
زورگویی و تهدید نمی توان پای میز مذاکره  نشست. 
زورگویی شاید برای برخی از دولت های کوچک و دست نشانده جوابگو 
باشد اما برای ایران با تمدن چند هزار ساله قطعا امکان پذیر نخواهد بود.

در  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
عمومی  مجمع  سالیانه  نشست 
درک  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
روابط  از  آمریکا  متحده  ایاالت 

بین الملل، اقتدارگرایانه است. آمریکا 
فکر می کند چون زور دارد حق هم 
دارد. درک آن ها از قدرت، نه اقتداِر 
مشروع و قانونی، که زورگویی است. 
به  نمی توان  را  ملتی  و  هیچ دولت 

اگر  و  آورد  مذاکره  میز  پاِی  زور 
می شود،  انباشت  آنچه  شود  چنین 
که  ملت هاست  خشم  خوشه های 
نصیب زورگویان خواهد شد. ما هم 

معتقدیم که در نهایت، راه بهتری جز 
گفت وگو،  اما  ندارد  وجود  گفت وگو 
برابری،  براساس  و  است  دوسویه 
عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای 
قطعنامه  بین الملل.  و حقوق  قواعد 

ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱
متحد، »ورق پاره« نیست. ما از شما 
دعوت می کنیم که به قطعنامه ۲۲۳۱ 
بازگردید؛ ما از شما دعوت می کنیم 
که به میز مذاکره ای که آن را برهم 
زدید، بازگردید. اگر از برجام می ترسید 
و آن را کارنامه رقیبان سیاسی خود 
در آمریکا می دانید، ما از شما دعوت 
امنیت  شورای  مصوبه  به  می کنیم 
بازگردید. ما از شما دعوت می کنیم 
بمانید.  بین المللی  نهادهای  در  که 
تکفیر  و  تحریم  که  نکنید  تحریم 
دو روی یک سکه است؛ در تکفیر، 
اندیشه انسان ها انکار می شود و در 
نفی  مردم  رفاه  و  زندگی  تحریم، 
است:  روشن  ما  سخن  می گردد. 
تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر 
نقض،تهدید در برابر تهدید و گام در 
برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.

سخن ما روشن است
 تعهد در برابر تعهد، نقض در برابر نقض و تهديد در برابر تهديد

شورای  رئیس  چمران  مهدی 
با اشاره به سخنرانی  مرکزی جمنا 
عمومی  مجمع  در  رئیس جمهور 
کلی،  طور  به  گفت:  ملل  سازمان 
ارزیابی  خوب  را  روحانی  اظهارات 
می کنم اما یک نگرانی هنوز برایم 
وجود دارد؛ اینکه به مذاکره با آمریکا 
همچنان امیدهایی هست؛ در حالی که 
ما مذاکره و تفاهم کردیم و نتیجه اش 
را هم گرفتیم اما آمریکایی ها پس از 
یک سال، زیر برجام زدند. وی افزود: 
امروز دیگر برجام وجود خارجی ندارد؛ 
شگرد ترامپ هم این است که بگوید 
من برجام را قبول نکردم و بهم زدم؛ 
بر اساس این، مذاکره با آمریکایی ها 
بی معنی خواهد بود. چمران با اشاره 
به بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران 
و گروه ۱+4 در نیویورک که در آن، 
روابط تجاری و سرمایه گذاری با ایران 

تضمین شد، گفت: به سرمایه گذاری 
ندارم.  امیدی  ایران  در  اروپایی ها 
وضع  که  زمانی  کرد:  اضافه  وی 
اروپایی،  های  شرکت  و  بود  خوب 

در  می آمدند،  ایران  به  صدتا  صدتا 
نهایت سرمایه های خود را از ایران 
بیرون کشیدند؛ اکنون که از تحریم 
های آمریکا هم هراس دارند، بعید 
شود.  اجرایی  پروژه هایشان  می دانم 

تهران  شهر  شورای  سابق  رئیس 
به  اروپا  تعهدات  نتیجه  تنها  گفت: 
ایران، »بهره برداری تبلیغاتی« است؛ 
مثال می توانیم بگوییم اروپا دارد به ما 

تعهد می دهد و برای همین، با آمریکا 
همراه نیست. وی با اشاره به اظهارات 
های  دروغ  قطعا  گفت:  ترامپ 
ترامپ درباره ایران و سایر کشورها 
بود.  فراتر  هم  مورد   ۳0 یا   ۲0 از 

اظهارات روحانی را خوب ارزيابی می کنم اما اين نگرانی وجود 
دارد که به مذاکره با آمريکا همچنان امیدهايی هست

جنايت های آمريکا هرگز از ياد مردم نخواهد رفت

اشاره  با  پاسداران  سردار جعفری فرمانده کل سپاه 
به اظهارات رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در 
مجمع عمومی سازمان ملل گفت: بذر آشوب، مرگ 
و ویرانی را شما و دولت های مرتجع طرفدار شما 
در منطقه می پراکنید. جنایت های مستقیم و غیر 
مستقیم آمریکا و دولت های حامی نظام سلطه، در فلسطین، سوریه و عراق 
و ایران هرگز از یاد مردم مسلمان و غیر مسلمان این کشورها نخواهد رفت.

برداشت آلو - روستای کره قاینتئاتر »سه شنبه بعدازظهر« به کارگردانی حسین یوسفی و فاطمه مختاریدیدار مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با نماینده ولی فقیه

شركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات حمل و نقل و تاكسيراني خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شرايط واگذار نمايد : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( - بيرجند - بلوار پيامبر اعظم )ص( - سايت 
اداري- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها  كدپستی : 

9719866838  تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات حمل و نقل و تاكسيراني شركت گاز استان خراسان جنوبي )مأموريت هاي درون شهري و برون شهري(

نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/
ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين 400.000.000 ريال )چهارصد  ميليون( - ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در 

فرآيند ارجاع كار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمين اعتبار پيمان : بودجه اجرايي اين پيمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شركت گاز استان خراسان جنوبي تأمين مي گردد .

شرايط متقاضيان : ارائه تصوير برابر با اصل پروانه رتبه بندي و تأييد صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و 
نقل- داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه - ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در 

كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران خدماتی
نكته1 : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
مهلت اعالم آمادگي ، دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران : از 97/07/04 لغايت 97/07/11 

تذكر : هر يك از مناقصه گران بايستی اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران شامل : )دستورالعمل ارزيابی كيفی مناقصه گران )پيمانكاران( و 
دستورالعمل ارزيابی HSE مناقصه گران  را از سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت مناقصه 

و مزايده - فرم هاي الكترونيك( دانلود نمايند.(
آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 97/07/25

اعالم نتايج  ارزيابي كيفي: 97/08/01  
آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 11:00 روز يكشنبه مورخ 97/08/13

زمان و مكان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 14:00 روز يكشنبه مورخ 97/08/13- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي
شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه تصوير برابر با 
اصل شده پروانه رتبه بندي و تأييد صالحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رشته حمل و نقل به آدرس مندرج در متن آگهي 

مراجعه و اسناد ارزيابي پيمانكاران خدماتی و همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند.
 از مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشايي پاكت ها دعوت به عمل 

خواهد آمد . 
ضمناً دريافت اسناد مناقصه ، هيچگونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد . 

اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir - www.shana.ir - http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي کیفي 
 )مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1397.3017(

نوبت دوم
شماره مجوز 
۱۳۹۷.۳۰۱۷

 آگهی مزايده امالک مرحله اول  تاريخ انتشار: 1397/07/05
  سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از مستغالت مشروحه ذيل )حق السهم خود( را از طريق مزايده عمومي 
واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 97/07/05  الي 97/07/23 همه روزه از ساعت 8/00  صبح لغايت 14/30 به استثنای ايام تعطيل جهت اخذ 
اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به سازمان همياری شهرداری های استان خراسان جنوبي واقع در بيرجند – 
خيابان غفاری – خيابان ياس –پالك 45 و برای اسناد واحدهای مجتمع طالی سرخ قاين عالوه بر سازمان می توانند به شهرداری قاين نيز مراجعه نمايند . 
همچنين از طريق آدرس اينترنتی www. sk-hrm.ir اسناد مزايده را دريافت نمايند. تلفن تماس:81 - 32341280 - 056 1. اخذ پاكت های پيشنهادی 
 به همراه اصل فيش واريزی نقدی به ميزان 5% قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه در ساعات تعيين شده قابل انجام است.

2. بازگشايی پاكت های پيشنهادی در محل سازمان همياری شهرداری های خراسان جنوبي روز سه شنبه مورخ 97/07/24 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان 
بندی شده انجام خواهد شد.3. شرايط فروش هر يك از واحدهای تجاری مجتمع طالی سرخ قاين 50% نقد و الباقی طی 15 قسط مساوی می باشد و مابقی 
امالك مزايده به صورت نقدی دريافت خواهد شد. 4. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم 
تقاضا ضروری است.5. هزينه محضر )حق الثبت، حق التحرير و انتقال( به عهده خريدار می باشد.6. اخذ اطالعات از محل سازمان و بازديد از امالك الزم و 
ضروری می باشد. بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين سازمان نخواهد بود.7. هزينه های برگزاری مزايده به عنوان 
هزينه های مزايده نقداً از برندگان دريافت خواهد گرديد. 8. كليه مراحل انتقال و تنظيم اسناد بر عهده خريدار می باشد.9. سازمان در رد يا قبول يك يا كليه 

پيشنهادات مختار است. 10. رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت الزامی است.

متراژآدرس قطعه/ پالک ثبتیرديف
)مترمربع(

نوع ملک 
كاربری

ميزان 
مالكيت

قيمت نقدی 
)ريال(

قيمت فروش 
اقساطی

1
قاين- مجتمع طالی سرخ - 2695 فرعی از اصلی 1266 

13/85مفروز و مجزی از 2616 قطعه 45 طبقه همكف
واحد-
692.500.000734.050.000ششدانگ تجاري

2
قاين- مجتمع طالی سرخ - 2682 فرعی از اصلی 1266 

25/88مفروز و مجزی از 2616 قطعه 32 طبقه همكف
واحد-
1.164.600.0001.234.476.000ششدانگ تجاري

3
قاين- مجتمع طالی سرخ - 2668 فرعی از اصلی 1266 

15/81مفروز و مجزی از 2616 قطعه 18 طبقه زيرزمين يک
واحد-
513.825.000544.654.500ششدانگ تجاري

4
قاين- مجتمع طالی سرخ - 2660 فرعی از اصلی 1266 

14/89مفروز و مجزی از 2616 قطعه 10 طبقه زيرزمين يک
واحد-
409.475.000434.043.500ششدانگ تجاري

قاين- مجتمع طالی سرخ - 2662 فرعی از اصلی 1266 5
16/04مفروز و مجزی از 2616 قطعه 12 طبقه زيرزمين يک

واحد-
441.100.000467.566.000ششدانگ تجاری

6
قاين- مجتمع طالی سرخ - 2659 فرعی از اصلی 1266 

21/42مفروز و مجزی از 2616 قطعه 9 طبقه زيرزمين يک
واحد-
642.600.000681.156.000ششدانگ تجاری

7
بيرجند- خيابان سمن 12 - 498 فرعی از اصلی 272 

269/5مفروز و مجزی از 6 فرعی
زمين-

********6.737.500.000ششدانگ مسكونی

8
بيرجند- بلوار شهيد صياد شيرازی - 387 فرعی از 

60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 18
زمين-
********1.980.000.000ششدانگ تجاری

9
بيرجند - بلوار شهيد صياد شيرازی - 386 فرعی از 

60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 17
زمين-
********1.980.000.000ششدانگتجاری 

10
بيرجند- بلوار شهيد صياد شيرازی - 385 فرعی از 

60اصلی 781 مفروز و مجزی از 349 قطعه 16
زمين-
********1.980.000.000ششدانگتجاری

11
بيرجند - حاشيه بلوار بقيه ا ... )عج( 8208 فرعی از 

48اصلی 1554 مفروز و مجزی از 1246 قطعه 461
زمين - 
********1.008.000.000ششدانگتجاری

مالحظات: كليه واحدهای مجتمع تجاری طالی سرخ مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پاركينگ مشاع به مساحت 1319 مترمربع و مشاعات در طبقه همكف 
362.75 مترمربع و در طبقه زيرزمين 424.54 مترمربع و در طبقه اول 120.56 مترمربع می باشد، واحدهای تجاری دارای امتياز برق مجزا و آب و گاز مشترك می باشد. 
هزينه های پروانه ساختمانی زمين مسكونی خيابان سمن به ازای 7 سقف )شهرداری و تامين اجتماعی( پرداخت شده و پرداخت هزينه های طراحی نقشه در 7 سقف كه 
توسط سازمان انجام و تهيه شده است و همچنين هزينه های نظام مهندسی بر عهده برنده مزايده می باشد كه در صورت عدم پرداخت ، سازمان اختيار دارد نسبت به ضبط 

سپرده و ابطال مزايده يا واگذاری آن به شخص بعدی اقدام نمايد.


