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اين ملت ديگر چه  اقدامي کند
 تا مشکالت برطرف شود
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بايد در FATF تمام
 روزنه های غرب را ببنديم
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در مورد مسائل منافع ملي،
 نبايد جناحي نگاه شود
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شورای نگهبان وظیفه دارد 
جلوی FATF را بگیرد

صفحه 6

شوک پزشک مردمی
 به سالمت استان

۴ سال پیش وقتی خبر انتصاب دکتر 
قائمی به سمت ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی عنوان شد موجی از خوشحالی 
در بین جامعه و نخبگان  به راه افتاد 
موجی که توام با نگرانی و دغدغه بود.

پزشک حاذقي که از سراسر ایران براي 
درمان با دستان شفابخشش به بیرجند 
مي آمدند و بسیاري از مردم این استان 
را از مرگ حتمي به حیات بازگردانده بود، 
قرار است در گیر و دار تشریفات اداري 
وقتش را معطوف به مسائل مدیریتي کند. 
اما پس از حضور وي در این مسئولیت و 
گذشت چند صباحي .... ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4184
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زیرکوه ۱۱۰ روز بدون فرماندار
    صفحه 5

عکس:   ایرنا

فالحتی : وزارت کشور پاسخگوی تعلل در انتصاب فرماندار باشد

سلفی حجت اشرف زاده با  بچه های شوشود /5
1500بسته لوازم التحرير به  دانش آموزان اهدا شد

اجرای پروژه  در راستای حفظ مراتع با نگاه ريشه ای/2
گفت و گوی آوا با مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن استان

برگزاری المپیاد استعدادهای ورزشی يک فرصت عالی است /5

ت
ترن

 :این
س

عک
یی

ضا
 : ر

س
عک

آگهـی استخـدام
مجتمع معادن الماس گرانیت به یک نفر حسابدار مجرب 
)ترجیحا آقا(  جهت امور حسابداری در کارخانه سنگبری 
واقع در شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان نیازمند است.

متقاضیان محترم به آدرس بیرجند- خیابان 15 خرداد
 نبش بعثت 12/2 مراجعه فرمایند.

تلفن: 32443855-32445050

جنـاب آقای علـی اصغر نـدا
اینک که با تجارب ارزنده خود سکان 

ریاست امور مالیاتی شهرستان بیرجند 
را به دست گرفته اید، ضمن تبریک برایتان موفقیت

 روزافزون از پیشگاه خداوند مسئلت داریم.

از طرف حاج عباسعلی چوبدار و پسران

سـرکـارخانـم خواجـوی
مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای خراسان جنوبی

قرار گرفتن در رده دفاتر برتر امور روستايی و شوراهای کشور را که حاصل عملکرد و تالش 
خستگی ناپذیر شما و همکاران محترم تان می باشد ، تبریک عرض نموده 

توفیقات بیش از پیش تان را از خداوند متعال خواهانیم.

اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های خراسان جنوبی

جنـاب سرهنـگ صفـری
 رئیس محترم 

اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان
هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است که تالش ها و خدمات شما و سایر سبزپوشان 
عزیز نیروی انتظامی را ارج نهاده و ضمن عرض تبریک، از تعامل و همکاری های صمیمانه 

شما با اصناف تشکر و قدردانی نماییم.

اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه های وابسته

جناب آقای مهندس غالمرضا قوسی
انتصاب جناب عالی را به عنوان 

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی 
که نشان از شایستگی، توانمندی و لیاقت شما در عرصه های مختلف مدیریتی می باشد

 تبریک عرض می نماییم و توفیق تان را از خداوند منان در مسئولیت جدید خواستاریم. 
امیر حسام قزلباش- مدیر شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

 سردار سرتیپ دوم مجید شجاع
فرماندهی محترم نیروی انتظامی

 استان خراسان جنوبی
سردار سرتیپ دوم علی اصغر مسروری

فرماندهی محترم مرزبانی استان خراسان جنوبی
جناب سرهنگ قربان شبان

 مرزبان درجه یک و فرماندهی محترم هنگ مرزی نهبندان
جناب سرهنگ علیرضا شاهوردی
فرماندهی محترم هنگ مرزی گزیک 

هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است برای تجلیل از بزرگمردان جان برکف که بی تردید 
کار و تالش خستگی ناپذیر و ایثار بی وقفه آنان زمیـنه ساز استقرار سالمت اجتماعی، امنیت 
جامعه اسالمی و پاسداری از مرزهای ایران عزیزمان است. لذا از فرصت استفاده نموده، ضمن 

گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثـارگران نـاجا، هفـته نیروی انتظامی را محضر شما فرماندهان 
محترم و یکایک همکاران والیتمدار و جان برکف نیروی انتظامی تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

و از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون شما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
را در سایه منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سیمان باقران 

جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو
بنیانگذار محترم شرکت دان و علوفه شرق

خبر درگذشت پدر همسر گرامی تان  شادروان محمدعلی حسینـایی
 موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را حضور جناب عالی 

و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم غفران الهی و علو درجات
 و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو 
بنیانگذار محترم شرکت قاین طیور

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت پدر همسر گرامی تان
 شادروان محمدعلی حسینیایی را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، 

از خداوند رحمان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و سالمتی خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت قاین طیور

 

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست ولی سایه سار
 مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست 

دومین سالگرد  درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج محمد محمدنژاد
را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.

روحش شاد و يادش ماندگار
خانواده مرحوم

فراخوان

مسابقات انتخابی اسکیت المپیاد کشوری
دختر و پسر متولدین 82 تا 86 

مهلت ثبت نـام: حـداکثـر ۱8 مهر
تلفن تماس : ۰9364۰38525-۰9۱556۱2۱65

هیئت اسکیت استان برگزار می کند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم

 محمد علی حسینایی )بازنشسته ارتش( 
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم

 امروز سه شنبه 97/7/17 ساعت 3 بعدازظهر از محل سالن 
آرامستان)بهشت متقین(  برگزار می گردد

حضور سروران  گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های:حسینایی ، اشرف و سایر بستگان

آگهــی استخــدام
يک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود نیاز به يک نفر 

کارشناس بهداشت حرفه ای ترجیحا )مرد( دارد. 
متقاضیان محترم می توانند ازتاريخ درج آگهی به مدت 2 هفته 
رزومه کاری خود را به صندوق پستی ۴۴1 بیرجند ارسال نمايند.
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سبد کاال برای نیمی از جمعیت کشور

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا برای ارائه 
سبد کاالی حمایتی به نیمی از جمعیت کشور خبر داد و گفت: امیدوارم با این اقدامات و با توجه به تغییرات نرخ ارز که 
روند کاهشی در پی گرفته است، بخشی از فشارهای اقتصادی که بر دوش مردم است، کاسته شود.

شوک پزشک مردمی 
به سالمت استان    

* امین جم

از  که  حاذقی  پزشک   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

سراسر ایران برای درمان با دستان شفابخشش به 
بیرجند می آمدند و بسیاری از مردم این استان را از 
 مرگ حتمی به حیات بازگردانده بود، قرار است در 
گیر و دار تشریفات اداری وقتش را معطوف به مسائل 
مدیریتی کند. اما پس از حضور وی در این مسئولیت 
و گذشت چند صباحی دکتر قائمی ثابت کرد نه تنها 
به خوبی می تواند در کنار مسئولیت، به طبابت خود 
ادامه دهد چه بسا در این دوره حضور مردمی وی و 
وقت گذاشتن برای درمان رایگان بیماران در مناطق 
محروم نیز در برنامه این مدیر به خوبی جانمایی شد. 
وی آنچنان این دو حوزه را با هم تلفیق کرد که حتی 
در مواردی با ایجاد گردشگری سالمت، بیمارانی را 
از سایر کشورها نیز به بیمارستان های استان گسیل 
داد و اعتبار دستان توانمندش را برای اعتالی حوزه 
پزشکی خراسان جنوبی هزینه کرد. قائمی در دوران 
مدیریتش نیز کارنامه موفقی داشت و در برخی حوزه 
های زیرساختی، رشد 100 درصدی در استان تجربه 
شد اما 4 سال بیشتر نپایید که در یک روز پاییزی، 
استعفای این پزشک مردمی و مدیر توانمند دوباره 
شوکی را به حوزه درمان و سالمت استان وارد نمود. 
هر چند قائمی در متن استعفای خود دلیل این کار را 
نیاز به وقت بیشتر برای آموزش دستیارانی در حوزه 
تخصصی اش اعالم نمود اما تجربه 4 سال پیش 
امور  این  انجام همزمان  نشان می داد که وی در 
توانمند است و این موضوع نمی تواند علت واقعی 
خداحافظی این فرد با مدیریت این حوزه باشد. فارغ از 
آنچه که گذشت چند نکته حائز اهمیت است که باید 
مورد توجه مردم، مسئولین و متولیان امر قرار گیرد:

1 - منابع انسانی سرمایه گرانبهایی است که هدر 
رفت آن خسران جبران ناپذیری برای هر مجموعه و 
منطقه ای خواهد بود. دکتر قائمی مصداقی از همین 
سرمایه هاست و بدون شک نوع عملکرد وی، نگاه 
دلسوزانه او و همچنین ارتباطات قوی وی با پایتخت 
و شخص وزیر، بستری ویژه برای توسعه این حوزه 
فراهم کرده بود که مدیر بعدی این مجموعه را در 
معرض آزمون سختی قرار خواهد داد. بدون شک 
جامعه پیرامونی و متولیان امر باید پاسخگو باشند 
که  اند  نموده  ایجاد  را  فضایی  احیانا  چنانچه  که 
افرادی با این سطح از دغدغه مندی و انگیزه برای 
خدمت؛ عطای این امر را به لقایش می بخشند و 
را  آنان  هرگز  مردم  روند،  می  کنار  به  سکوت  در 
نخواهند بخشید و در حافظه تاریخ ثبت خواهد شد.

برنامه  با  این روزها  نیز  استان  2 - حوزه پزشکی 
های جهادی مدیریت قبلی خو گرفته است و این 
جریان نیازمند افرادی با همین تفکر است افرادی 
که در حوزه درمان کلیه هزینه های خدمات خود 
را به لبخند یک زائر عراقی در راه مانده و یا یک 
کودک روستایی محروم می بخشند و این فرهنگ را 
در بین جامعه تحت مدیریت خود نهادینه می کنند. 
مدیر جدید این حوزه باید نگاه ویژه ای به فعالیت 
های عام المنفعه بدون محاسبات روزمره اقتصادی 
و  بهداشت  حوزه  سنگین  بار  این  تا  باشد  داشته 
درمان را به سر منزل مقصود  برساند. حاال با تجربه 
مدیریت یک مدیر بومی و دلسوز به خوبی مشخص 
شد که چگونه می توان در عرصه خدمت درخشید 
و این مهم، مسئولیت انتخاب مدیران بعدی را دو 
مقابل(  ستون  در  مقاله  سر  )ادامه   ... کرد.  خواهد  چندان 

)ادامه سر مقاله( 3 - قدردانی از خدمات اینگونه مدیران 

خدمت  گذر  در  تا  باشد  سایرین  انگیزه  تواند  می 
خراسان  اهالی  قدرشناسی  گوهر  مردم  به  رسانی 
جنوبی برای همگان به نمایش درآید. بدون شک 
این  به  مردم  مند  دغدغه  و  عاطفی  های  واکنش 
استعفا بستر مناسبی برای تسکین می خواهد که 
این  برای  اقدامات مقتضی  آتی  روزهای  در  انشاا... 
و  این شهر  مردم  بدون شک  گردد.  تدبیر  نیز  امر 
استان همانطور که در چندین سال قبل به طور خود 
جوش مانع از عزیمت وی به خارج کشور شدند و 
در مراسمی که به پا نموده بودند، قول حضور این 
پزشک حاذق را در استان گرفتند، اینک نیز به پاس 
خدمات ارزنده اش همین اقدام ارزشمند تداوم یابد.

اطالعیه بانک ملی درباره 
خرید و فروش آزاد ارز

با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:  ایران  بانک ملی 
ایران به نرخ  معامالت ارز در واحدهای بانک ملی 
تماما  و  بوده  بانک مرکزی  آزاد، طبق ضوابط  بازار 
 )ETS( بر اساس نرخنامه اعالمی بانک مرکزی
انجام می شود و کامال با دستورالعمل ارزی آن بانک 
هماهنگ و در راستای سیاست های اعالمی می باشد.

قیمت گذاری بلیت اتوبوس  
اربعین به اصناف سپرده شد

المللی  بین  حمل ونقل  و  ترانزیت  دفتر  مدیرکل 
مرزی  پایانه  کامل  آمادگی  از  راهداری  سازمان 
مهران، شلمچه و چذابه خبر داد و گفت: نرخ بلیت 
اتوبوس های ویژه اربعین نیز از سوی صنف اعالم 
خواهد شد. نفیسی گفت: ورود و خروج زائران از پایانه 
های مهران، شلمچه و چذابه انجام می شود و طبق 
تصمیمات، امسال از مرز خسروی استفاده نخواهد شد. 

سابقه تخفیف بیمه شخص ثالث 
قابل انتقال شد

هیئت دولت آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون 
بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در 
اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع نحوه انتقال 
تخفیفاِت نداشتن حوادث منجر به خسارت را تصویب 
انتقال  صورت  در  کرد:  تصریح  دولت  هیئت  کرد. 
مالکیت وسیله نقلیه، سابقه تخفیف عدم خسارت متعلق 
به انتقال دهنده است و انتقال دهنده می تواند سابقه 
تخفیف مذکور را همزمان با انتقال مالکیت به انتقال 
گیرنده منتقل و یا هر زمان پس از آن سابقه مذکور را 
به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به وی یا 
همسر، والدین یا اوالد بالواسطه وی باشد، منتقل کند.

سیمان هم گران شد
اینکه  بیان  با  انجمن سیمان  بُد، عضو  محمدعلی 
افزایش قیمت پاکت باعث شده تا کارخانجات سیمان 
بیشتر محصوالت خود را به صورت فله ای بفروشند، 
گفت: براساس کدام استدالل قیمت پاکت چندین 
برابر شده؟همین افزایش قیمت باعث شده تا قیمت 
سیمان افزایش پیدا کند. در چند ماه گذشته پاکت 
سیمان با قیمت 300 تا450 تومان به فروش می رسید 
کارخانه ها  تا  شد  باعث  نظارت  عدم  متأسفانه  اما 
پاکت قیمت ها را به بیش از 2000 تومان برسانند.

سرمقاله

عکس: رضایی

جواد رضایی - با توجه به کاهش بارندگی ها و شرایط 
خشکسالی بسیاری از مراتع روستایی عالوه بر تخریب 
زیستی دستخوش تخریب انسانی نیز قرار می گیرد و افراد 
برای تامین مایحتاج اولیه زندگی و چرای دام به طبیعت 
روی می آورند و این زنگ خطر برای این مناطق است؛ 
چرا که با استفاده بی رویه از منابع زیستی، به مرور زمان 
شاهد تغییر اقلیم و عالوه بر این مهاجرت بیش از پیش 
روستاییان به شهرها خواهیم بود. حال آیا برای حفظ مراتع 
باید استفاده روستاییان را از این مراتع محدود کرد؟ و یا با 
نگاه ریشه ای برای حفظ مراتع در توانمندسازی روستاییان 
قدم برداشت تا با محرومیت زدایی نیاز به استفاده از منابع 
خدادادی کاهش پیدا کند و افراد بتوانند برای گذران زندگی 
جایگزینی مناسب به جای طبیعت پیدا کنند.پروژه ترسیب 
کربن از جمله طرح هایی است که در سراسر کشور برای 
حفظ مراتع، در مسیر محرومیت زدایی از مناطق روستایی 
اجرا شده است که در ادامه گفت و گوی ما با مدیر اجرایی 

پروژه ترسیب کربن در استان را می خوانید.
مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن استان بیان کرد: پروژه ترسیب 
کربن پروژه مشترکی است که توسط سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور )دفتر امور بیابان( و دفتر عمران ملل 
متحد در ایران )UNDP( و با مشارکت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان سال 84 در شهرستان سربیشه 
برای اولین بار در کشور و همچنین در قاره آسیا عملیاتی 
 شده است و مسافت  225 هزار هکتار را در بر می گیرد

که 7 هزار نفر جمعیت در قالب 40  روستا در محدوده این طرح 
قرار دارند. یاری اظهار کرد: این پروژه دو هدف کلی، جهانی و 
ملی - منطقه ای را دنبال می کند که هدف در بعد جهانی مدل 
توسعه روستایی و مشارکت با اراضی منطقه ای دنبال می شود 
و در بعد ملی - منطقه ای، بهبود شاخص های اجتماعی و 

توسعه انسانی اقتصادی ساکنان مناطق است.
ارزیابی و پایش پروژه ها به مردم سپرده شد

وی ادامه داد: با توجه به اوضاع اقلیمی و برای رسیدن به 
این اهداف اقدام به تشکیل گروهای توسعه ای روستایی 
شده است و ارزیابی و پایش پروژه ها به مردم سپرده شده 
اعضای  ها می شود،  هزینه  کاهش  باعث  این خود  که 
 اصلی این گروه ها ساکنان منطقه  هستند که با همفکری 
اولویت ها و مشکالت منطقه زندگی خود را تعیین و برای  

رفع  آن برنامه ریزی می کنند.
تشکیل 63 گروه توسعه روستایی در استان

 یاری با اشاره به اینکه در استان 63 گروه توسعه روستایی 
 تشکیل شده است، عنوان کرد: از این تعداد 14 گروه زنان ،

18 گروه مردان و 31 گروه مشترک وجود دارد و مجموعا 
1700 نفر اعضای این گروه ها هستندکه 46 درصد را زنان و 
مابقی را مردان تشکیل می دهند، این گروه ها دارای سرگروه 
ویک نفر منشی است که سرگروه مورد قبول اعضا می باشد 

و منشی هم به ثبت دفاتر می پردازد. 

مردم  نظر  به  توجه  با  کربن  ترسیب  پروژه 
اقدام به اجرای طرح ها می کند

 این مدیر اجرایی افزود: مهم ترین دستاوردهایی که از تشکیل 
این گروه ها حاصل شده است، احیای سرمایه های انسانی 
می باشد که در این راستا کارگاه های آموزشی و مهارت 
آموزی برگزار شده است و افراد مشکالت محل زندگی خود 
را شناسایی کرده و برای حل آن برنامه ریزی می کنند و 
پروژه ترسیب کربن با توجه به نظر مردم اقدام به اجرای 
طرح ها می کند، این موضوع باعث شده که مردم دور هم 
جمع می شود و از مهاجرت ها نیز جلوگیری می کند. یاری 
در مورد تامین منابع مالی این گروها توضیح داد: هر یک از 
اعضا به هر مقداری که  می توانند مبالغی را می گذارند که 
توسط منشی گروه جمع و ثبت می شود و در یک حساب 
بانکی در راستای نیازهای خدماتی، بهداشتی  و آموزش با 
رضایت 80 درصدی اعضا هزینه می شود. وی هدف از 
اجرای این پروژه را حفظ مراتع با نگاه ریشه ای دانست که 
تمام مولفه ها در نظر گرفته می شود در واقع برای ماندگاری 
یک مرتع در یک روستا عالوه بر انجام اقدامات محیطی 
نیاز مردم منطقه سنجیده شود و به طور ریشه ای  باید 
به منابع طبیعی نگاه شود،چرا که وقتی مراتع پایدار خواهد 
بود که روستاییان کمتر برای برطرف کردن مایحتاج اولیه 

زندگی از آن استفاده کنند.
اجرای پروژه ترسیب کربن در 23 هزارهکتار 
 یاری همچنین با بیان اینکه در ابتدای پروژه ترسیب کربن
 9 هزار هکتار تعهد شده از اجرای این پروژه در23 هزار هکتار 
خبر داد و تصریح کرد: در توانمندسازی روستاها و مناطق 

محروم به انرژی های نو نگاه ویژه ای شده است که در این 
راستا با توزیع آبگرمکن های خورشیدی، نفتی و گازی در 
قالب تسهیالت به این مناطق از تخریب 60  درصد مراتع 
جلوگیری شده است، همچنین 3 هزار سیلندر گاز، تانکر آب، 
تامین آب شیرین و رسیدگی به وضع بهداشتی در راستای 
ماندگاری جمعیت و با هدف جلوگیری از تخریب مراتع انجام 
گرفته است. یاری با تاکید بر اینکه پروژه ترسیب کربن با 
احیای سرمایه های مالی، اجتماعی و زیربنایی و زیست 
انسانی در  باعث شده که شاخص های توسعه  محیطی 
مناطق تحت پوشش این طرح افزایش پیدا کند، آموزش، 
درآمد و سالمت را سه مولفه توسعه این شاخص عنوان کرد.
منابع  حفظ  و  اجتماعی  اقتصادی،  مسائل 

طبیعی با هم ارتباط مستقیم دارند
 وی ادامه داد: در طول این سال ها از ابتدای شروع این 
طرح تا کنون به این نتیجه رسیده ایم که مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و حفظ منابع طبیعی با هم ارتباط مستقیم دارند 
و اگر بخواهیم منابع طبیعی منطقه ای را نگهداری کنیم 
باید به خواسته های مردم نیز توجه شود و از تجربیات و 
اطالعات منطقه ای شان استفاده شود،تجربه نشان داده 
در مواردی که به این مهم توجه نشده، بسیاری از پروژه 
است. شده  شکست  به  منجر  زدایی  محرومیت  های 
در  مردم  اصلی  مشکل  روستایی  مناطق  در 

درجه اول کمبود آب است
یاری افزود: در مناطق روستایی طبق نظر خواهی که شده 
است مشکل اصلی مردم در درجه اول کمبود آب و درجه 
دوم و سوم درآمد و موضوعات دیگر است. یاری، ترسیب 

کربن را پروژه موفقی دانست که عالوه بر رضایتمندی بین 
المللی و کشوری باعث پایداری جمعیت در روستاها شده 
است. وی افزود: شهرستان خوسف نیز از مناطقی است که 
پروژه ترسیب کربن در تیر 93 در آن کلید خورد که اعتبار 
1.7 میلیون دالری از منابع ملی تعیین شده است و همچنین 
درصدی از هزینه ها را سازمان UNDP تقبل کرده و 
مابقی کشوری پرداخت شده است. وی ادامه داد: برای تامین 
این پروژه در خوسف قرار بر این شد سالیانه 300 میلیون 
تومان از محل اعتبارات استانی تعلق بگیرد که فقط در سال 
96 ،50 میلیون تومان و در 30،97 میلیون تعلق گرفته است.
ایجاد اشتغال برای 550 نفر در این پروژه

روستایی جنبه  توسعه  اینکه گروه  برای  بیان کرد:  یاری 
حقوقی به خود بگیرد، شرکتی با عنوان توسعه روستایی الغدیر 
به ثبت رسیده که این گروه ها ذیل آن فعالیت می کنند و 
می تواند نظارت داشته و در صورت اتمام پروژه ترسیب کربن 
وام هایی برای اشتغال و حمایت مالی به اعضا بدهد. ترسیب 
کربن نقش موثری در ایجاد اشتغال دارد که برای 550 نفر 
تاکنون اشتغال ایجاد شده که شامل پرورش بوقلمون، قارچ، 
فرآوری زرشک و زعفران و عناب، صنایع دستی، نانوایی، 
آسیاب و ساخت عروسک های محلی بوده است.همچنین 
در پروژه های مدیریت آبخیزداری زنان روستایی برای تولید 
نهال با صندوق های توسعه قرارداد می بندند و با توجه 
به میزان تولید، از صندوق ها دستمزد دریافت می کنند.

ثبت ملی عروسک با برند “دوتوک”
برای  محلی  های  عروسک  ساخت  از  همچنین  یاری 
 اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این عروسک ها با برند 
”دوتوک” ثبت ملی شده و 60 خانوار از این طریق درآمد 
دارند؛ همچنین کارگاه بسته بندی زرشک و خشکبار با برند 
”زیما پارس” ایجاد شده است و از این طریق محصوالت 
وارد چرخه فروش شده و باعث افزایش درآمد خانوار می 
شود و از این طریق به طور غیر مستقیم اثرات دامپروری بر 
مراتع کاهش داده شود و از تخریب مراتع جلوگیری گردد.
تسهیالت به اسم روستاییان گرفته  می شود 

ولی به دست آنها نمی رسد
مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن استان با بیان اینکه پروژه 
ترسیب کربن مدل بومی و مخصوص مناطق خشک است 
که در 18 استان کشور اجرا شده، تصریح کرد: برای حفظ 
پوشش گیاهی مردم به تنهایی نمی توانند فعالیت موثری 
انجام دهند و نیازمند همکاری و همیاری همه ارگان ها  
می باشد و این در حالی است که تسهیالت روستایی به 
اسم روستاییان گرفته می شود ولی به دست روستاییان 
الگوی  کربن  ترسیب  پروژه  داد:  ادامه  وی  رسد.  نمی 
بسیار مناسبی است که اگر نهادهایی مانند دفتر روستایی 
قرار  هم  کنار  در  خیرین  و  مستضعفان  بنیاد  استانداری، 
گیرند با استفاده از تجربه پروژه ترسیب کربن، می توان 
بسیاری از مشکالت روستاییان و مناطق محروم را حل کرد. 

عکس: رضایی

اجرای پروژه  در راستای حفظ مراتع 
با نگاه ریشه ای

گفت و گوی آوا با مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن استان

با مجوز ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان می توانند بر اساس 
خانگی  لوازم  پیش فروش  به  اقدام  حمایت  سازمان  ضوابط 
نمایند. مرحله اول این طرح با فروش 160 محصول با قیمت 
قطعی از امروز آغاز می شود. اعضای ستاد تنظیم بازار موافقت 
خود با طرح پیش فروش لوازم خانگی را برای واحدهای توانمند 
و بدون مداخله دولت را تثبیت کردند. بر این اساس اعضای 

کارگروه اعالم کردند که با اجرای این طرح به شرطی موافقت دارند که رفتار مبتنی 
بر حمایت دولت، وزارت صنعت و کارگروه تنظیم بازار مورد انتظار تولیدکنندگان 
نباشد. در این مصوبه اعالم شده که با این پیش فرض در صورت توافق مقامات 

از  می توانند  مشابه  شرکت های  یا  پیشنهاددهندگان  مسئول، 
ظرفیت های اجرایی و تخصصی خود برای پیاده سازی هرگونه 
طرح در فضای مشابه و به شکل رقابتی استفاده کنند. ضمن اینکه 
با اعالم سازمان حمایت مبنی بر تدوین، تصویب و ابالغ ضوابط 
فروش اقساطی و پیش فروش کاال در هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها، عماًل راه برای 
شرکت های توانمند جهت عرضه کاال با قیمت مقطوع و با کمترین نوسان قیمت 
وجود دارد و شرکت ها بر اساس ارزش برند و جایگاهی که نزد مصرف کنندگان 

دارند، با اطالع رسانی کامل از شرایط و ضوابط عرضه کاالی تولیدی خود به شرط 
رعایت قیمت مندرج در سامانه 124 اقدام نمایند. بر این اساس طرح فروش 160 
مدل محصول لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، لباسشویی، اجاق گاز، ال ای دی 
و لوازم خانگی کوچک از صبح امروز در دو شیوه قیمت مقطوع و خرید با قیمت 
غیرقطعی و با سود مشارکت، آغاز خواهد شد. این طرح به مدت محدودی ادامه 
دارد به نحوی که برای هر کاالیی که سقف فروش ُپر شود، سایت بسته شده 
و مصرف کنندگان می توانند برای مرحله بعدی، درخواست خود را ثبت نمایند.

طرح پیش فروش لوازم خانگی اجرا می شود
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

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 139760308002000205- 1397/06/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی مسلمان زاده فرزند محمد به شماره شناسنامه 
0880150661 صادره از قاین به شماره ملی 0880150661 در ششدانگ یکباب منزل قدیمی به مساحت 118/05 مترمربع در قسمتی از 
 پالک 620 - اصلی بخش 11قاین که به صورت باقیمانده ثبت می باشد واقع در قاین خیابان جانبازان - جانبازان 8 خریداری )مع الواسطه( 
از ورثه محمد فیضی مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود و در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی  است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

 تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/07/17          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/08/3 
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اخطاریه
برابر تصمیم هیئت محترم قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره  
ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین با توجه به تقاضانامه ارائه شده و برابر درخواست اعتراض آقای فیروز جعفری احدی از 

ورثه علی جعفری به شماره 302/97/7596 مورخ 1396/12/26 نسبت به مورد تقاضای خانم ها آسیه زابلی و امینه زابلی و آقایان علی 
زابلی و مهدی زابلی به نامبرده اخطار می گردد تا ظرف 10 روز از تاریخ انتشار، دادخواست خود را به مراجع قضایی تحویل و گواهی 
تقدیم دادخواست را به این هیئت تحویل یا مدارک مستند مالکیت مورث خویش را به هیئت در قبال اخذ رسید تحویل نماید در غیر 

این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. لذا مراتب در اجرای تصمیم هیئت مذکور به شرح فوق ابالغ می گردد. 
دبیر هیئت

بدون افزایش قیمت

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

0۵۶3۲3۲3179 - 091۵3۶3۴7۶7

  غذا آماده 
برادران خزیمه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717
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پیشی گرفتن پسرها از دختر ها در تولد

صداوسیما-8 هزار و 731 نوزاد در 6 ماه نخست سال  در خراسان جنوبی متولد شدند که 4 هزار و 481  پسر و 4 هزار و 250 دختر هستند. مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه از این تعداد 6 هزار و 291 
نوزاد در شهرها و 2هزار و 440 نوزاد در روستاها متولد شدند گفت: به طور متوسط در هر روز 47  والدت  و در هر ساعت 2 تولد در استان ثبت شده است. فاطمی با اشاره به اینکه والدت 3 قلو در این مدت 
در خراسان جنوبی ثبت نشده است، افزود: 104 مورد دو قلو در نیمه نخست سال ثبت شده که بیشترین در بیرجند و قاین بوده است. وی سن باروری بانوان را 20 تا 24 سال، 25 تا 29 و 30 تا 34 اعالم کرد.

بابت گرفتن هزینه بیمه تکمیلی تامین اجتماعی 
کنیم  می  خواهش  باشیم  منتظر  باید  ماه  سه 

مسئوالن پاسخگو باشند و پیگیر.
915...761
سالم. مدیرانی که از ارزش های  انقالبی فقط حرفش 
را می زنند و عمل نمی کنند، بدانند و آگاه باشند که 
خیلی سخت نیست مخاطب شان متوجه نشود. لطفا 

در عمل نشان بدهید.
915...491
از استعفای دکتر قائمی بسیار ناراحت شدم چرا باید مردم 
از خدمات این بزرگمرد محروم شوند؟ به عنوان یک 
همشهری دست این پزشک برجسته را می بوسم  و 

خالصانه برای ایشان آرزوی سالمتی  و موفقیت دارم 
915...406
جای بسی تاسف است که پلیس بعد از تصادف چهار 
راه عباس آباد رانندگان را مجبور به جمع کردن شیشه 
ها نکرد که موجب خسارت به خودروی مردم می شد.
915...893
قابل توجه بزرگواران نیروی انتظامی چرا نظارتی روی 
افرادی که کبوتر پشت بام نگهداری می کنند نیست؟ 
امانمان را بریدند. اختیاری از حیاط خانه نداریم به خاطر 
رفت و آمدهای وقت و بی وقت پشت بام و تعرض به 
منازل همسایه ها و مشکالت بهداشتی که درست می 
کنند، با این وضع کم آبی، باید حیاط را همیشه بشوییم  
.. ماشین را هر روز ببریم کارواش ... آیا هیچکس 

مسئول رسیدگی و جمع آوری نیست؟
939...216
لطفا آوا به سمع مسئوالن برساند نظارتی بر قیمت 
های سر به فلک کشیده موادغذایی، میوه وتربار وغیره 
داشته باشند. با این حقوق های کم و فرزندان زیاد  از 

کجا بیاوریم؟ کمی به فکرمردم باشند.
915...915
سالم. چرا تامین اجتماعی با اینکه ماهی 370 تومان 
برای بیمه کسر می کند و حق بیمه را باال برده بجای 
اینکه خدمات بیشتری به مردم ارائه دهد از سر و ته 
خدمات قبلی هم می زند. قبال آزمایشات رایگان بود اما 
االن که همان را هم پولی کردند و حتی مبلغ پرداختی  
بیشتر از مبلغ کل از مردم می گیرند. مملکت حساب و 

کتاب ندارد که ، خدا خیرتان بدهد.
915...313
سالم. بهتر نیست شهرداری به جای احداث فاز 2 
چهارشنبه بازار در شمال شهر یک روز در اوایل هفته 
را اختصاص دهد به آن تا مردم از همه جای شهر 

بتواننداز آن استفاده کنند؟ 
915...984

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

نسرین کاری -  گردشگري سالمت و توریسم درماني یکي 
از حوزه هایي است که مي تواند نقش بسزایی در  توسعه 
گردشگري ایفا نماید. طبیعت و اقلیم بکر خراسان جنوبی 
و وجود پنج چشمه جوشان آبگرم در استان، خراسان جنوبی 
را به یکی از نقاط بکر و منحصر به فرد گردشگری سالمت 
درمانی  گردشگری  کرده،  تبدیل  کشور  در  درمانی  آب  و 
درمان  برای  شخص  که  است  اجباری  گردشگری  نوعی 
مراجعه نموده است.از طرفی ارائه خدمات درمانی تابع شرایط 
اقلیمی، زمانی، آب و هوا  نیست و ما می توانیم افرادی را 
که نیاز به سرویس درمانی دارند در همه شرایط جذب کنیم 
و این فرصت خوبی است. درمان دردهای مختلف مفاصل و 
گوارشی با استفاده از آب های معدنی و گرم در ایران دارای 
قدمت دیرینه بوده و بسیاری از پزشکان از جمله ابن سینا آن 

را به بیماران خود توصیه می کردند.

تجهیزات ، فضای درمانی و زیرساخت های خوبی 
برای گردشگری سالمت داریم

سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل  حسینی  محمود  سید   
خراسان جنوبی با بیان اینکه در کشورهای مجاور ما چون 
افغانستان خدمات درمانی  ضعیف است و اصال قابل مقایسه با 
ما نیستند،  می افزاید:  سرویسی که ما تحت عنوان گردشگری 
سالمت ایجاد می  کنیم، می تواند همه ابعاد و زوایای این 

صنعت را تحت تأثیر قرار  دهد. 
وی خاطر نشان می کند: ما در استان مشکل تجهیزات و 
فضای درمانی برای گردشگری سالمت نداریم و بسیاری از 
زیرساخت ها را می توانیم مهیا کنیم و فقط نیاز به تسهیل امور 
داریم. همچنین توانمندی های متعددی برای پشتیبانی بیماران 
پس از انجام خدمات درمانی داریم. وی ادامه می دهد:  با 
برنامه ریزی می توان به بسیاری از زائران و تبعه افغانستانی و 
پاکستانی که در مسیر تردد هستند، خدمات درمانی ارائه  دهیم.
حسینی عنوان می کند: تاکنون در مورد گردشگری سالمت 
در استان فعالیت  عملی نشده است  و امیدواریم فعالیتهای  

هدفمندی  رادر این بخش شاهد باشیم.

بازدید اتباع افغانستانی از 
بیمارستان ایران مهر بیرجند

وی با بیان اینکه حدود دو ماه پیش دو نفر از کشور افغانستان 
از بیمارستان ایران مهر بازدید داشتند، می افزاید: آنها از امکانات 
این بیمارستان ابراز رضایت داشتند و به امید خدا با همت 

مسئوالن و جدی گرفتن این قضیه بتوانیم ارز آوری خوبی 
برای استان داشته باشیم.وی خاطر نشان می کند: خراسان 
جنوبی به ویژه بیرجند کادر درمانی خوب و بیمارستان های 
پیشرفته ای دارد که می توان در زمینه درمان و توریست 
درمانی اقدامات خوبی انجام داد.وی با اشاره به اینکه خراسان 
جنوبی استانی کم آب است و در بسیاری از موارد کشاورزی 
مقرون به صرفه نیست، ادامه می دهد: باید در استان صنایع و 
گردشگری فعال شود و توریست درمانی می تواند یک صنعت 

نوپا و کارآفرین برای استان باشد.

برای گردشگری سالمت آژانس ها و
 بیمارستان وارد کار شوند

و  های خصوصی  بخش  است  اینکه الزم  به  اشاره  با  وی 
آژانس ها وارد کار شوند، می افزاید: زمانی که دانشگاه و بخش 
های خصوصی در کنار هم قرار گیرندو پل ارتباطی و خدمات 
ایجادشود، می توانیم از کشورهای همسایه مهمان داشته باشیم.

وی اظهار می کند: در ابتدا باید زیرساخت های این مساله 
مشخص شود بخش سرمایه گذاری، اسکان بیمار و همراه بیمار 

مشخص شود تا آنها با خیال راحت به کشور و استان ما بیایند.
وی می افزاید: باید بخش های خصوصی وارد این کار شوند 
تا  نتایج بهتری حاصل شود. وی با انتقاد از قوانین سختگیرانه 
در استان تاکید می کند: زمانی که یک گردشگر به  استان می 
آید باید از او حمایت کرد تا بار دیگر نه فقط خودش بیاید بلکه 
ترغیب شود افراد دیگری را هم برای دیدن جاذبه های استان 
همراه بیاورد و در این میان نقش مسئوالن و آژانس های 

گردشگری در کنار دانشگاه خیلی مهم است.

گردشگری سالمت حاصل دو صنعت
 پردرآمد  سفر و  پزشکی است

مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با اشاره 
به اینکه گردشگری سالمت به عنوان یکی از بزرگترین صنایع 
گردشگری حاصل از به هم پیوستن دو صنعت پر درآمد سفر و 
پزشکی در جهان است، می افزاید:  کشور ما با دارا بودن سابقه 
طوالنی در پزشکی و طب سنتی می تواند به جایگاه قابل قبولی 
در این زمینه دست یابد.وی خاطر نشان می کند: جالب است 
بدانیم توریسم درمانی در ایران به سال 82 باز می گردد که برای 

اولین بار از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت.
 وی با بیان اینکه البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغالزایی 

برای دانش آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت، ادامه می 
دهد: اما کم کم از سال 83 و درست پس از ادغام سازمان میراث 
فرهنگی با سازمان  ایرانگردی و جهانگردی، توریسم درمانی  
مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.وی 
می افزاید: اکو توریسم، توریسم ورزشی، توریسم مذهبی و دینی، 
توریسم حادثه  جویی، توریسم سفر به روستاها، توریسم سالمت،  

توریسم درمانی از جمله شاخه های مختلف این صنعت است.

وجود 5 چشمه آبگرم معدنی شفا بخش

معاون گردشگری استان با اشاره به اینکه براساس پژوهش های 

انجام شده  در کشور بالغ بر 231 چشمه معدنی و آبگرم شناخته 
شده وجود دارد که در سراسر استان های کشور پراکنده شده 
است، یادآور می شود: خراسان جنوبی از جمله این استان ها بوده 
و در آن 5 چشمه آبگرم معدنی وجود دارد که زیبایی بکر و خلقت 
بی نقص طبیعت را به انسان نشان می دهد و به آدمی گوش 
زد می کند که خداوند نه تنها آب را مایه حیات بلکه مایه شفای 

دردهای آدمی نیز قرار داده است.
عربی تاکید می کند: چشمه های آبگرم کویر به دلیل داشتن 
نمک نقش منحصر به فردی در شادابی و سالمت پوست و جوان 
نگه داشتن اندام انسان ها دارند.وی خاطر نشان می کند: چشمه 
های آبگرم لوت، دیگ رستم،مرتضی علی، آبگرم فردوس، 

چشمه آب ترش سربیشه از چشمه های شناخته شده در زمینه 
درمان بیماری های گوارشی، رماتیسم، سیاتیک، نقرس، درمان 

بیمارهای کلیه و بیماری های پوستی در استان هستند.

قرار گرفتن در فضای طبیعی و بکر
 مایه آرامش روح و جان می شود 

وی با بیان اینکه از طرفی حضور در طبیعت به خودی خود مایه 
آرامش روح و جان است و بسیاری از بیماری های قرن 21 
 که از زندگی شهری و ماشینی نشات می گیرد، ادامه می دهد: 
با قرارگرفتن در فضاهای طبیعی و بکر و آرام برطرف می گردد. 
عربی با بیان اینکه یکی از این گونه فضاها مناطق کویری هستند 
که خوشبختانه در خراسان جنوبی به شکل گسترده می توان از 
آن بهره گرفت، یادآور می شود: از جمله بیابان لوت )شهرستان 
نهبندان(،کویر سه قلعه )شهرستان سرایان(، کویر بشرویه، کویر 
همت آباد )شهرستان زیرکوه(، کویر حیدرآباد  ،کویر خور و 
کویر اکبرآباد )شهرستان خوسف(،کویر حلوان و منطقه کویری 
برد.  نام  طبس(  )شهرستان  نایبندان  وحش  حیات  پناهگاه 

تالش برای تقویت گردشگری سالمت

گردشگری،اتاق  کمیسیون  رئیس  مجیدی؛  محمدرضا 
بازرگانی، صنایع و معادن خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه 
زیرساخت  های گردشگری خراسان جنوبی مشکل و معضل 
استان است، می  این صنعت در  عمده پیش روی توسعه 
افزاید: ورود هر گردشگر به کشور حداقل 15 شغل ایجاد 
می کند و توفیق در صنعت گردشگری نیز مستلزم پشتیبانی 

و آموزش همین 15 شغل است. 
مجیدی با اشاره به شعار صنعت گردشگری »موتور محرک 
اقتصاد ملی« خاطر نشان می کند: در این راستا باید  این شعار 
ترجمه میدانی و عملیاتی  شود و در این راه باید نقاط ضعف، 
قوت، فرصت ها و چالش ها مورد بحث قرار گیرد. وی  با 
تأکید بر اینکه با تقویت حوزه گردشگری سالمت می توان 
از همجواری با کشور افغانستان بهره برد، می افزاید: 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 همجواری با کشور افغانستان 
امیدواریم بتوانیم سهمی از بازار گردشگری سالمت در این 
کشور داشته باشیم و امکانات و زیرساخت های الزم برای 

رسیدن به این هدف درحال تدارک و فراهم کردن است.

جایگاه گردشگری سالمت در قطب درمانی شرق کشور
  فرصتی تازه برای رونق اقتصاد استان

کار
رست

 : د
س
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حمل بار سعــدی
حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر 

با بارچین و کارگر ماهر

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

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

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

فروش ویژه کاه گندم دیم نرم و سفید 735 تومان

طاووسمرکز فروش خوراک دام و طیور
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

شهرام  مداحی3647  363  0915



اقامتگاه بومگردی نمک زار سه قلعه در شهرستان سرایان  داده نما

ریزش موی سر

به  و  است  روزانه  رویداد  یک  مو  ریزش 
طور میانگین روزانه ممکن است حدود ۵۰ 
بریزد. کمپلکس  تار موی هر فرد  تا ۱۰۰ 
مو  فولیکول  به  نفوذ  با  تواند  می  کافئین 
در مهار عامل اصلی ریزش ارثی مو یعنی 
هورمون مردانه تسترون موثر واقع شود که 
باعث افزایش رشد موها شده و به بقای آنها 

منجر می گردد.

برنامه منظم روزانه داشته باشید

 یک برنامه منظم اجازه نمی دهد تنبلی بر شما غلبه کند. به موقع بخوابید 
و به موقع بیدار شوید حتی اگر روزهای اول این کار برای شما بسیار سخت 
باشد، اما خود را به اجرای برنامه ملزم کنید. زود خوابیدن و صبح زود بیدار 
شدن بهترین برنامه است زیرا شما می توانید حداکثر استفاده را از نور آفتاب 
و روشنایی روز ببرید. برای فعالیت های تان برنامه ریزی کنید. می توانید هر 
شب برنامه فردا را بنویسید یا به صورت هفتگی برنامه ریزی کنید. در برنامه 
روزانه عالوه بر وظایف و تکالیف روزانه و اجباری، فعالیت های متنوع و لذت 
بخش را نیز بگنجانید. اگر به دلیل افسردگی از هیچ فعالیتی لذت نمی برید، 

به عادات قبلی خود رجوع کنید.

موفقیت و انرژی

دوستان جدید

راه هایی برای پیدا کردن دوستان جدید 

- پیش از آغاز هرکاری باید تصمیم گیری کنید. در این رابطه نیز باید ابتدا با 
خود مشورت کنید و مطمئن شوید که به دوستان بیشتری نیاز دارید. دوستی 
با دیگران باعث می شود تا زندگِی متنوع تر و شادتری داشته باشید. دوستان 
جدید باعث می شوند تا دید و نگاه جدیدی به زندگی و فعالیت های مختلف 
داشته باشید و ایده های جدید پیدا کنید. حتی راه های جدیدی برای شاد و 

سرگرم بودن نیز پیدا می کنید.
- به این فکر کنید که یک دوست واقعی چه مفهومی برای شما دارد. به آن 
مشخصی و واضحی که فکر می کنید هم نیست. ممکن است شما به کسی 
احتیاج داشته باشید که خالق و هنری باشد، در حالی که برای یک نفر دیگر 

دوستی خوب است که سرزنده و فعال باشد.
- یکی از آسان ترین راه ها برای پیدا کردن دوستان جدید بدون هیچ 
دردسری، کمک گرفتن از رابط است. بعضی از افراد هستند که همیشه با 
آدم های جدید مالقات می کنند و دوستان متعددی دارند و دوستان خود 
را با هم دوست می کنند. اگر از این افراد در اطراف خود دارید، سعی کنید 
به آنها نزدیک شوید زیرا او باعث می شود تا دوستان بسیار بیشتری برای 
خود پیدا کنید. همین که به این افراد نزدیک شوید، کافیست. یک دوست 
مساوی با پیدا کردن دوستان بیشمار است. در ضمن، از آنها اصول و روش 

های صحیح دوست یابی را نیز یاد می گیرید.
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 با دلشوره

 و افسردگی پاییزی چه کنیم؟

پاییز فصل رنگ هاست و یکی از زیباترین فصل های خداوند است. 
اما در همین پاییز خوش آب و رنگ بسیاری از افراد دچار افسردگی 
می شوند. اگر شما هم دچار این افسردگی می شوید، با ما همراه شوید 

تا نکاتی را برای شما بگوییم.
  ورزش و پیاده روی کنید

 فعالیت منظم بدنی باعث ترشح هورمون های نشاط آور در بدن، 
سالمت بدنی و تناسب اندام، افزایش اعتماد به نفس و افزایش سطح 
انرژی می شود. ورزش های دسته جمعی و گروهی، ورزش در هوای 
آزاد و زیر آفتاب پاییزی انتخاب های بسیار خوبی هستند. اما مهم تر از 
این ها این است ورزشی را انتخاب کنید که متناسب با شرایط زندگی 

شما بوده و بهانه ای برای انجام ندادن آن نداشته باشید.
معاشرت کنید

 اجازه ندهید میل به تنهایی و انزوا شما را در خود فرو ببرد. اغلب 
افراد افسرده به بهانه بی حوصلگی جواب تلفن ها و دعوت های 
دوستان و فامیل را نمی دهند، غافل از این که این کار بیش از پیش 
شما را بی حوصله و افسرده می کند. بهتر است یک سری قوانین 
ساده برای خود بگذارید؛ مثال هر هفته حتما به دو نفر از عزیزان 
تان تلفن کنید و با آن ها صحبت کنید و هر هفته حداقل یک بار 
با دوستان تان قرار مالقات بگذارید. خرید کردن، نوشیدن چای، 
تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی، خواندن کتاب، قدم زدن و 
... تمام این کارها در کنار دوستان صمیمی لذتی دو چندان خواهد 

داشت. حمایت اجتماعی و شبکه دوستان می تواند از شما در برابر 
افسردگی مراقبت و عصرهای دلگیر پاییزی را به عصری دلنشین در 

کنار عزیزان تبدیل کند.
از زیبایی های پاییز لذت ببرید

پاییز هم مانند دیگر فصل ها زیباست حتی اگر ما از آن لذت نبریم. 
از خانه بیرون بروید و پاییز را با دقت و نگاهی نو ببینید. هر بار روی 
 یکی از حواس تان متمرکز شوید. روی آن چه که می بینید، می شنوید 
و می بویید تمرکز کنید. صدای پاییز را می شنوید؟ صدای باد، صدای 
باران، صدای خش خش برگ ها، صدای پرنده ها و ... طیف رنگ 
ها شگفت انگیز نیست؟ می توانید رنگ ها را از هم تفکیک کنید؟ 
به درختان مختلف نگاه کنید. آیا رنگ آن ها متفاوت است؟ زیباترین 
آن ها از نظر شما کدام است؟ قطرات باران، بوی خاک باران خورده، 
رنگین کمان، ابرهای آسمان، نور کش آمده آفتاب روی فرش و ... 

زیبایی های پاییز بی شمارند، کافی است آن ها را کشف کنید.
به یک متخصص مراجعه کنید

 اگر فکر می کنید مشکل شما جدی است و با هیچ یک از این 
راهکارها حال تان بهتر نشد، حتما به یک متخصص روان شناسی 
یا روان پزشکی مراجعه کنید. اختالل افسردگی یک اختالل جدی 

و نیازمند درمان است.

یک لحظه مکث کن . . . 

انتقال ویروس اچ آی وی

جنسی  تماس   ،HIV انتقال  راه  یشترین 
مشکوک است. پس از آن تزریق بین معتادان، 
استفاده از سوزن فرد مبتال در سیستم بهداشتی 
و تزریق خون های آلوده از دیگر راه های انتقال 
است که خوشبختانه امروزه تمامی خون ها 
قبل از انتقال بررسی می شوند. همچنین مادر 
بارداری،  دوره  در  می تواند   HIV به  مبتال 

بیماری را به نوزاد منتقل کند.

سیر گیاهی بسیار مفید و معجزه گر

مصرف  که  است  گیاهانی  از  یکی  سیر 
بهبود  خون،  فشار  کاهش  به  آن  منظم 
گردش خون و کاهش کلسترول بد منجر 
می شود. سیر عالوه بر این باعث محافظت 
از شریان ها و مغز می شود و از آنجایی که 
غنی از ترکیبات سولفوریک است، منجر به 
خالص شدن خون از سموم شده و ریزش 

مو را نیز متوقف می کند.

این رژیم برای افراد مبتال به فشارخون باال، بیماری های قلبی 
عروقی و کلیوی توصیه می شود. 

وقتی برای شما رژیم غذایی کم نمک ) کم سدیم ( تجویز می 
را  خود  مصرفی  نمک  میزان  باید  که  است  معنی  این  به  شود 
از طریق کم کردن نمک به غذا در طول طبخ و نمک موجود 
۵ گرم در روز  از  .. به کمتر  در تنقالت، غذاهای طبخ شده و 
مواد  سدیم  با  نمک  میزان  موارد  از  بعضی  در  دهید.  کاهش 

واقع رژیم  بندی آن ها درج شده است. در  غذایی روی بسته 
به طور  ای تشکیل شده که  تازه  از غذاهای  غذایی کم نمک 
تازه،  طبیعی نمک کمی دارند و شامل میوه ها و سبزی های 
گوشت مرغ و ماهی تازه، سیب زمینی، برنج و ماکارونی است.

دارو  و  غذا  معاونت  غذا  اداره  رسانی  اطالع  مرکز 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رژیم غذایی کم نمک

جدول 4184                        

بلغارستان  پایتخت   -۱ افقي: 
کارگرداني  به  جنایي  فیلمي   -
فرانسیس فورد کاپوال ۲- تصدیق 
گرفتار   - خوشگل   - ادب  بي 
۳- شور - جمع غنیمت -  گرو 
تنها،   - شادماني   -۴ گذارنده 
یگانه - دوست -۵ ساقه شکري! 
- فضاي غشایي بین استخوانهاي 
جمجمه نوزاد -6 تمام -  زباندار 
کردن  گوش  وسیله    - زبان  بي 
موزیک - - عضو بعضي حیوانات 
حالت  عکس   - مرزي  اداره   -7
 8- شاعر  دل  اي   - افسردگي 
درخت  تنه   - بازیگوش  کودک 
 - نیست  گرسنه   -۹ پاکیزگي   -
حماسي  دوره  پادشاه  نخستین 
شاهنامه - یک نوع جلبک دریایي 
حرف   -۱۰ ژاپني  آشپزي  در 
آهن  راه  معروف  پل   - تمسخر 
غار   - منافق  عمل   - مازندران 
دیدني نیاسر -۱۱ همیشه - اکسیر 
۱۲- نیلوفر آبي - احسان - سرود 
پیاپي  تها -  رهبر کمونیس   -۱۳
بودن - سخت نیست -۱۴ امضا - 
طول - پرنده شکاري -۱۵ غذاي 

سنتي و محلي شهر اراک - سبزي 
غذا و سوپ

پایتخت   - بیصدا   -۱ عمودي: 
هندوراس ۲- جانور شبیه سوسمار 
 ۳- کباب  شهر   - مرئي!  ضد   -
مهم  رگ   - آید  عبور  با   - دانا 
بدن -۴ نیکویي - بارش مشکل 
به مقصد برسد - دوستي - کشتي 
 - قطار  جاده   - جنگي -۵ سعي 
 6- اسب  یال   - کردن  ناسپاسي 
پارازیت - حالت قانوني پیدا کردن 
-7 عریض - درمانگاه - خردسال 
پسر   - رنج   - کشویي  کمد   8-
-گداي  خیالي  آرزوي   ۹- کیقباد 

سمج - زینت ناخن خان مها ۱۰- 
گلي خوشبو - حالت بین نشستن 
تفریحي  منطقه  برخاستن -۱۱  و 
انگلیس - آبزي باهوش - ضمیر 
تنبل  کدو   - نزدیک  براي  اشاره 
۱۲- توده عظیم بخار آب - زمان 
استفهام  ادات   - گمان   - اندک 
مقام   - قاضي   - پیامدها   ۱۳-
 - قلوب   -۱۴ مسیحي  دیني 
ذهن  که  خوشایند  ا  زیباي  بسیار 
زادگاه  - کند  مشغول  خود  به   را 
 خلیل ا... ۱۵-  نقاش فرانسوي که 
تأثیر  بیستم  اوایل قرن  نقاشي  بر 

بسیاري گذاشت - دبیر
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جدول کلمات

آیه روز

چیزی نمانده بود که ما را از خدایانمان اگر بر آن ایستادگی نمی کردیم منحرف کند و هنگامی 
که عذاب را می  بینند به زودی خواهند دانست چه کسی گمراه  تر است. )سوره فرقان /آیه ۴۲(

حدیث روز

بدانید که در قرآن خواندنی که با تدبّر همراه نباشد، خیری نیست؛ بدانید در عبادتی که با فهم و اندیشه 
توأم نباشد، خیری نیست. امام علی )علیه السالم(

1234567891۰1112131415
کیمتیرهنییاغاب1
رکابیماحهبابس2
یجهسونیسکوریپ3
سورالالادلرا4
تررابماسراپر5
وافلاکلهمناش6
فانهینرواتکی7
ریدمنابنامدمه8
کوانقادنقانز9
نسررموسجاورا1۰
اامگیسملواار11
براسنادورکیم12
وهایامنراتدوع13
دالوفردنببانب14
یمتسرایکناغماد15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

به یک شاگرد ماهر جهت کار 
در سالن آرایش زنانه واقع 
در خیابان معلم در شیفت 

عصر نیازمندیم. 32420766  
09366390663

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

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

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

                          دم سرخ ها      کاتیوشا
16:1522شروع سانس
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اهدای 1500بسته لوازم التحریر به  دانش آموزان شوشود

روش های تربیتی و آموزشی نیازمند بازنگری است

*مسئول دفتر قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: 13۰ نفر از فعاالن قرآنی بیمه شدند.

*رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت    از 
۲9 هزار و 3۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی استان خبر داد.
*معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
و جمعی از مسئوالن از شرکت تعاونی مرغداران مودت 

قاینات بازدید کردند.
*مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: 13 هزار 
واحد مسکن مددجویان این نهاد در استان به تعمیرات، 

بازسازی یا مرمت نیاز دارد.
*رئیس شبکه دامپزشکی درمیان گفت: مرغداری های 
درمیان زمینه اشتغال برای 15۰۰ نفر را فراهم کرده است.

*اولین نشریه علمی- ترویجی زرشک و عناب که 
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

خراسان جنوبی تهیه می شود، مجوز انتشار گرفت.
*رئیس اداره امور عشایر نهبندان گفت: طرح پروار بندی دام 
عشایر در منطقه حسین آباد نهبندان به بهره برداری رسید.

*به گفته فرمانده انتظامی استان تماس های مردم با پلیس 
در 6 ماه گذشته 11 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بود.
*کارشناس هواشناسی از بارش یک میلیمتری باران 
در فتح آباد و بارش های ناچیز در سربیشه، حاجی آباد و 

زیرکوه در ساعات گذشته خبرداد.
*مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بیرجند از 

وقوع 61 حادثه طی هفته گذشته در بیرجند خبر داد.
*مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های خراسان 
جنوبی گفت: ایجاد برند بین المللی سنگ های قیمتی از 

ظرفیت های مهم فردوس است.

اخبار کوتاه

دی
رآبا

:امی
س 

عک

یادمان شهدای استان

 “ای مردم شما مدیون خون شهدائید و وظیفه شما در مقابل این خون های
 پاك بندگی خدا و عمل به اسالم است.“

شهید سید علی سجادی

اهدایی  ورزشی  و  التحریر  لوازم  بسته   15۰۰
موسسه خیریه امام علی )ع( شهر ری روز گذشته 
با حضور حجت اشرف زاده خواننده مطرح کشوری 
و جمعی از مسئوالن به دانش آموزان روستای 
شوشود بیرجند اهدا شد. مدیرعامل موسسه خیریه 
امام علی)ع( شهر ری گفت: 33 روستای خراسان 
جنوبی در طرح توانمندسازی این موسسه قرار 
گرفته است و این طرح در تمام استان اجرا می 
شود. به گزارش ایرنا، سید مهدی کسایی زادگان 
افزود: با اجرای الگوی توانمندسازی روستاییان 
کشور همه روستاهای خراسان جنوبی در این طرح 
قرار گرفت که امیدواریم جلوی مهاجرت بی رویه 
به حواشی شهرها گرفته شود. وی  اشتغال های 

خرد خانگی را از مهمترین راهکارهای توانمند 
سازی ذکر کرد و افزود: پرورش مرغ، شترمرغ، 
بز سانن، درخت کاری و صنایع دستی از جمله این 
اقدام هاست. وی اظهار کرد: ایجاد صندوق های 
همیاری در روستاها مشکالت بانکی روستاییان را 
از بین می برد و در توانمندسازی آنها نقش تاثیر 
گذاری دارد که به این طریق می توان با کمک 
خود روستاییان، روستایی توانمند را به ارمغان آورد.

محرومیت با وجود نزدیکی به مرکز
دهیار روستای شوشود هم گفت: این روستا در 
شده  واقع  استان  مرکز  بیرجند  کیلومتری   35
است. شده  واقع  محروم  نزدیکی  وجود  با   اما 

خازنی فر اظهار کرد: شوشود از روستاهای بزرگ 
بیرجند و دارای ۲ مدرسه ابتدایی و متوسطه نوبت 
از  نشان  انجام شده  بررسی های  و  است  اول 
مهاجرت معکوس دارد. وی تعصب خاص مردم 
منطقه را علت ماندن و رشد جمعیت مناسب 

دانست و افزود: مردم شوشود با مشکالت معیشتی 
به صورت ویژه دست و پنجه نرم می کنند زیرا 
خشکسالی های پی در پی کشاورزی و دامداری 
را از بین برده است.به گفته وی حضور خیران و 
سازمان های مردم نهاد در این مناطق کارساز 

است اما باید فکری اساسی برای توانمندسازی 
این مردم برداشت.اشرف زاده، خواننده موسیقی 
مطرح کشور نیز که این گروه را در سفر به بیرجند 
سرزمین مادری خود همراهی می کرد درحاشیه 
اموزان  دانش  به  التحریر  لوازم  اهدای  مراسم 
شوشود گفت: دولت مسیر و ساز و کارهای اداری 
را برای ورود خیران به مناطق محروم خراسان 
جنوبی تسهیل کند تا خدمت رسانی به موقع، 
صرف کاغذ بازی ها نشود. وی با بیان اینکه 
مردم این منطقه با سیلی صورت خود را سرخ 
نگه می دارند، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در 
این مناطق قابل پذیرش نیست و باید با نگاهی 

متفاوت به مشکالت این مردم رسیدگی کرد.

استاندار خراسان جنوبی همزمان با 16 مهر روز 
جهانی کودك از کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بیرجند بازدید کرد.مروج الشریعه در 
جمع اعضای کانون پرورش فکری کودکان و 
تربیتی و آموزشی  نوجوانان گفت: روش های 
در کشور ما نیازمند بازنگری است که باید به 
آن پرداخته شود. وی بر عملی شدن آموزش به 
کمک حل مسئله تاکید کرد و گفت: کودکان باید 
در سنین مختلف به وسیله تکنولوژی متفاوتی که 
در اختیار دارند با میل خودشان بازپروری فکری 
شوند. وی اظهار کرد: آموزش ها در این روش 
به صورت حل مسئله است و با پرورش فکری در 

 دنیای واقعیت، ناهنجاری های اجتماعی کاهش 
می یابد. وی گفت: اگر کشور می خواهد سعادتمند 
شود باید همه برنامه ها معطوف به کانون های 
پرورش فکری باشد و موفقیت آموزش و پرورش 
و دانشگاه ها در گرو تقویت و توجه به این کانون 
ها است. مروج الشریعه یادآور شد: تمامی اقداماتی 
که در حوزه کانون های پرورش فکری انجام می 
شود بخشی از مسئله است و اگر جوانان و کودکان 
به کمک والدین و با مشارکت مردم صحنه گردان 
این مکان ها باشند، کشور خیزش بزرگی در جهت 

تربیت نسل آینده شروع می کند.
وی با اشاره به هزینه های فراوان امور تربیتی 

اظهار کرد: کودکان و نوجوانان نباید یک ظرف 
خالی متصور شوند و هر کسی هرچه می خواهد 
در ظرف بریزد بدون اینکه از عالقه مندی این 

نسل باخبر باشد. مروج الشریعه با تاکید بر پرورش 
فکری و استعدادها قبل از ورود به آموزش های 
رسمی تصریح کرد: کودکان و نوجوانان در هر 

مراکز  در  را  نیازمندی های خود  و سالی  سن 
پرورش فکری جستجو می کنند. وی گفت: مراکز 
آموزشی فقط آموزش های رسمی در چارچوب 
استاندارد را ارائه می کنند اما کانون های پرورش 
فکری می توانند استعدادهای بزرگی به عنوان 

آینده سازان کشور تحویل جامعه دهند. 
شده  برداشته  هایی  گام  اگرچه  افزود:  استاندار 
نوجوانان  و  کودکان  در  موجود  استعدادهای  تا 
جوشش های درون خود را نشان دهد، ولی هنوز 

با شرایط استاندارد کشورهای موفق فاصله داریم.
وی به نوجوانان و کودکان توصیه کرد: تالش 

کنید و با فکر و اندیشه به خودشناسی برسید.

مواضع ایمانی در نیروهای مسلح حفظ شود

برزجی-نماینده ولی فقیه در استان گفت: مواضع ایمانی 
در جامعه به ویژه در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی 
حفظ و تقویت شود. حجت االسالم عبادی روز گذشته 
در دیدار فرماندهان و کارکنان انتظامی به مناسبت هفته 
ناجا اظهار کرد: جامعه بشری به جایی رسیده که از هیچ 
چیز فروگذار نشده است و مردم به ظاهر انسان هستند 
ولی در باطن، عمر خود را صرف امور بیهوده دنیوی می 
کنند. وی یادآور شد: هر کسی اهل باشد و در هر جایگاه 
از ابزار الزم برای رضای خدا استفاده کند او هدایت یافته 
است. عبادی با بیان اینکه امروز بسیاری از افراد در 
فضای جمهوری اسالمی تفکر سرمایه گذاری قارونی 
دارند، گفت: هر روز و هر شب در رسانه ها حکایت 
دزدی، اختالس و دستگیری مشاهده می شود؛ عده 
ای هم گرسنه نگه داشته شدند که آرزوی ثروت قارونی 
دارند در صورتی که قارون بودن هنر نیست بلکه عین 
بی هنری است. فرمانده انتظامی نیز در این دیدار با بیان 
اینکه امنیت مهمترین و بهترین موهبت الهی است، 
این  نگهداری  و  تامین  در  انتظامی  نیروهای  گفت: 
امنیت نقش بسزایی دارند. شجاع اظهار کرد: مقام معظم 
رهبری از گزارش های ارائه شده در خصوص اقدامات 
انجام گرفته برای امنیت کشور از دورترین نقاط مرزی 
تا شهرهای مرکزی ابراز رضایت داشتند. وی افزود: 
نیروهای انتظامی با همه مشکالت و کمبودها صبورانه 

مشغول انجام وظیفه و حفاظت از امنیت هستند.

بانک اطالعات طراحان مد و لباس 
فعال شد

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  تسنیم-مدیرکل 
بانک اطالعات طراحان مد و لباس استان راه اندازی 
شد. نبی زاده در جلسه کارگروه مد و لباس اسالمی 
ایرانی اظهار کرد: طراحی، تولید و معرفی محصوالت 
هنرمندان در حوزه لباس همیشه  به عنوان یک دغدغه 
مطرح بوده و تشکیل کارگروه ساماندهی مد و لباس 
ایرانی اسالمی نیز در راستای ارائه راهکارهای مناسب 
افزود:  وی  می شود.  تشکیل  حوزه  این  رشد  برای 
طراحان، تولیدکنندگان، مراکز فروش، مدلینگ، اسپرت، 
مزون، سایت و موسسات مد و لباس می توانند از طریق 
https://khj.farhang.gov.ir/fa/modelebas نشانی

برای تکمیل فرم و ثبت مشخصات خود اقدام کنند.

انتشار مهربانی با حضور کودکان

کاری-طرح دست های مهربان هالل با هدف ترویج 
شود.  می  برگزار  دوستی  نوع  و  مهرورزی  فرهنگ 
شهریاری، مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان گفت: 
پنجمین دوره طرح “دست های مهربان هالل” ویژه 
هفته کودك با شعار “آینده را باید ساخت” و با هدف 
ترویج فرهنگ مهرورزی و نوع دوستی بین کودکان 
از 14 الی ۲۰ مهر 97 به مدت 7 روز در حال برگزاری 
است. وی با بیان اینکه در این طرح کودکان هم استانی 
می توانند اسباب بازی، کتاب، نقاشی و کاردستی های 
قابل استفاده خود را به ۲3پایگاه  جمع آوری هالل احمر 
تحویل دهند، افزود: عالوه بر پایگاه های جمع آوری، 
11شعبه هالل احمر در 11 شهرستان استان نیز آماده 
دریافت هدایای کودکان است.وی اظهار کرد: هدایا پس 
از جمع آوری در بسته بندی مناسب از طریق کاروان 
نیکوکاری به کودکان مناطق کمتر برخوردار اهدا می شود.

سرپرست اداره  کل امور عشایری
 منصوب شد

تسنیم-رئیس سازمان امور عشایر ایران در حکمی 
حسین حسین پور را به عنوان سرپرست اداره  کل امور 
عشایر خراسان جنوبی منصوب کرد. در حکم کرمعلی 
قندالی خطاب به حسین پور آمده است: امید است با 
عنایت به خداوند متعال، تالش، پشتکار و بهره گیری 
از ظرفیت ها، امکانات، نیروهای با تجربه و توانمند امور 
عشایر استان خراسان جنوبی در جهت پیشبرد اهداف و 
وظایف محوله سازمانی در راستای تحقق اهداف دولت 
تدبیر و امید برای خدمت به جامعه تالشگر، مولد و توانمند 
عشایری استان گام های مؤثری برداشته و موفق باشید.

رکورد پاسخ دهی در دیدارهای مردمی 
شهردار بیرجند شکست

دادرس مقدم- در بیست و هفتمین مالقات مردمی 
به  دهی  پاسخ  میزان  بیشترین  رکورد  جاری  سال 
درخواست های شهروندان شکست. شهردار بیرجند 
در حاشیه این جلسه گفت: اعتماد سازی، تعامل شفاف 
مدیریت شهری، ترویج و رشد فرهنگ تکریم ارباب 
رجوع به همراه رفع مشکالت شهروندان در مالقات 
های مردمی مدنظر مجموعه مدیریت شهری قرار 
دارد. جاوید برگزاری این دیدارها را پل ارتباطی میان 
شهرداری و شهروندان دانست که از این طریق می توان 
به خدمت رسانی بدون وقفه پرداخت که حفظ و ارتقای 
رضایتمندی شهروندان را به دنبال دارد.الزم به ذکر 
است درخواست های 5۰ نفر از مراجعین به شهرداری 
در بیست و هفتمین مالقات مردمی شهردار بیرجند در 
سال جاری مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت که 
اهم موضوعات مطروحه مربوط به حوزه شهرسازی بود. 

نمایشگاه عروسک های تاجمیری
 در سربیشه گشایش یافت

و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  برزجی-مدیرکل 
نوجوانان گفت: همزمان با دومین روز هفته ملی کودك، 
نمایشگاه دست سازه های اعضای کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شهرستان سربیشه در 6 ماه نخست 
امسال و همچنین نمایشگاه عروسک های تاجمیری با 
همکاری اداره میراث فرهنگی سربیشه گشایش یافت. 
به گفته وی، 5۰ عروسک دست ساز در نمایشگاه 
عروسک های تاجمیری به نمایش گذاشته شده است 
همچنین در حاشیه این نمایشگاه، هنرمند کارآفرین و 
گوهرتراش اهل سربیشه به توضیح این هنر و معرفی 
انواع  سنگ های زینتی می پردازد. حمیدی گفت: این 
نمایشگاه تا پایان هفته جاری در ساعت کاری کانون 

سربیشه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

پست بانک 44 دستگاه خودپرداز 
روستایی راه اندازی کرد

کاوش- مدیریت شعب پست بانک خراسان جنوبی      
گفت:  پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت 
رسانی  خدمت  برای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
شایسته دولت به مناطق روستایی و کم تر توسعه 
یافته، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اقدام به راه اندازی 44 دستگاه خودپرداز در روستاها 
نمود. به گفته شهری،  با راه اندازی این دستگاه ها 
به  تعداد خودپردازهای مستقر در مناطق روستایی 
5۰ دستگاه رسید.وی یادآور شد: تعداد دستگاه های 
مستقر در بیرجند: 7 دستگاه، قاین: 7، نهبندان: 7، 
خوسف: 7، طبس: 6، سربیشه: 4، درمیان: 4، فردوس: 

3، سرایان:3  و بشرویه ۲ دستگاه می باشد.

آماده باش مدیریت شهری بیرجند 
برای فصل بارندگی

دادرس مقدم-  جلسه مدیریت بحران شهرداری در 
آستانه فصل بارندگی برای مقابله با مشکالت ناشی 
از سرما و بارندگی برگزار شد. معاون خدمات شهری 
شهرداری در این جلسه عنوان کرد: دستگاه های اجرایی 
باید از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی 
و با یکدیگر تعامل داشته باشند. شاکری اظهارکرد: 
هرگاه بحرانی ایجاد شود وظیفه همه دستگاههاست 
در  و  اختصاص دهند  بحران  به حل  را  اولویت  که 
زمینه پیشگیری از حوادث غیر مترقبه که بسیار مهم 
و حیاتی  است برنامه ریزی های الزم انجام گیرد. وی 
افزود: مناطق دوگانه بایستی اولویت مباحث بحران را 
شناسایی نمایند تا شهرداری این موارد را مرتفع نماید.

شاکری  در ادامه به تعیین تکلیف قنوات شهر و تعیین 
مسیل و حریم رودخانه ها توسط آب منطقه ای اشاره و 
یادآور شد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
برای شناسایی درختان خشک شده و اصالح آن مطابق 
قانون اقدام نماید.معاون خدمات شهری در ادامه جلسه 
امالك  امالك خطرساز گفت:  بررسی  به  اشاره  با 
خطرساز شهر بررسی و اطالعات این امالك به حوزه 
معاونت خدمات شهری ارسال تا اقدام قانونی انجام 
گردد.به گفته وی  رفع خطر از امالك خطرساز کامل 
انجام می شود و حتی گاهی نسبت به میزان خطرساز 
بودن، ممکن است ملک به طور کامل تخریب و زمین 

آن به مالک تحویل داده شود.

تدریس اساتید دانشگاه بیرجند در 
دانشگاه سوپریور شهر الهور پاکستان

غالمی-در اجرای تفاهم نامه منعقد شده بین دانشگاه 
بیرجند و دانشگاه سوپریور شهر الهور پاکستان، دو نفر 
از اساتید دانشگاه بیرجند به پاکستان اعزام شدند. حامد 
وحدت نژاد، عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر و جلیل 
ا... فاروقی، عضو هیئت علمی گروه زبان، دروس و 
کارگاه های تخصصی را در طول یک دوره سه ماهه 
به طور فشرده برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه سوپریور برگزار کردند. همچنین غرفه ای به 
نام دانشگاه بیرجند در نمایشگاه بین المللی استارتاپ 
پاکستان برپا شد که جایگاه دانشگاه بیرجند به عنوان 
یکی از دانشگاه های مطرح شرق کشور و  ظرفیت 
های  آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی آن معرفی شد.

مدیرکل ورزش و جوانان: 

برگزاری المپیاد استعدادهای ورزشی در استان یک فرصت عالی است

کاری -مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در 
جلسه هماهنگی برگزاری بزرگترین رویداد ورزشی 
خراسان جنوبی” المپیاد استعدادهای برتر ورزشی” 
عنوان کرد: با توجه به شعار “ورزش،دوستی، آینده 

بهتر”  و  همت و تالش در حوزه ورزش توسط 
همکاران و هیئت های ورزشی  می توان  کاملترین 
پاسخ را به حوزه مطالبات اجتماعی به ویژه نسل 
جوان ارائه داد. مهران سرپرست، خاطر نشان کرد: 
ورزش مولفه های چند بعدی را در ذات خود دارد، 
و  باید تالش کنیم در حوزه مسائل و مدیریت 
موضوعات مختلف منت سر یکدیگر نگذاریم و 

توازن حداقل از نظر کّمی رعایت شود.
سرپرست، خراسان جنوبی را استانی فرهنگی و 
دارای زیرساخت های فراوان دانست و افزود: اما 
وقتی به لیست المپیاد های ورزشی نگاه می کنیم 
هیچ اسمی از خراسان جنوبی نیست و اگر بخواهیم 

به همین روش پیش رویم، موفق نمی شویم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با اشاره 

به اینکه در این راستا باید نگاه و افق دید خود 
را عوض کنیم و چارچوب استانداردی نیز در این 
زمینه تعریف شود، افزود: یکی از این کارها آن 
است که تالش کنیم میزان مشارکت های مردم 

در برنامه های ورزشی افزایش پیدا کند.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی با بیان 
اینکه  از این پس به هیچ هیئت ورزشی استانی 
سالن ورزشی واگذار نمی شود،  تاکید کرد:  تمامی 
اماکن ورزشی به هیئت های ورزشی شهرستانی 
ورزشی  هیئت های  که  چرا  شود  می  داده 

شهرستانی اجازه کار  ندارند.
وی ادامه داد:  بیشتر ظرفیت های این استان نادیده 
گرفته می شود که در این راستا سند توسعه ورزش 
استان با دقت فوق العاده ای تا سال 14۰۰ تنظیم 

شده است. وی با بیان اینکه اگر طبق این سند 
پیش برویم تا سال 14۰۰ ده ها ورزشکار ملی و 
المپیادی خواهیم داشت، اظهار کرد:  اگر بخواهیم 
آینده بهتری در ورزش استان داشته باشیم باید از 

پایه آغاز کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان افزود:1۰۰ پروژه عمرانی 
در حوزه ورزش در استان در دستور کار است و  
قرار است تا سال 14۰۰ حدود 8۰۰ خانه ورزش 

روستایی در استان داشته باشیم.
سرپرست ادامه داد: اکنون  باشگاه خوبی در استان 

نداریم  و باید  در این زمینه نیز از پایه آغاز کنیم.
وی با اشاره به اینکه  انتخاب مربیان ورزشی نیز 
از این پس باید به گونه ای باشد که از صالحیت 
الزم برخوردار باشند،  خاطر نشان کرد:  قرار است 

با آکادمی ملی المپیک قراردادی بسته شود که 
بتوانیم دانش مربیان را افزایش دهیم.

در  ورزشی  استعدادهای  المپیاد  برگزاری  وی 
استان را فرصتی بسیار مطلوب دانست و بیان 
یک  و  استفاده  ظرفیت ها  تمام  از  باید  کرد:  
تا برای استان  انتخاب کنیم  گروه شایسته را 
این  اینکه  به  اشاره  با  کنند.وی  افتخارآفرینی 
فرصت باید در اختیار تمام جوانان استان قرار 
گیرد، افزود: برای ما جوان روستایی و شهری 
را برای  باید تمام توان خود  ندارد فقط  فرقی 

استفاده بهتر از ظرفیت ها به کار گیریم.
از  کدام  هر  روسای  نیز  مراسم  این  پایان  در 
هیئت های ورزشی استان به بیان نقطه نظرات 

خود در رابطه با برگزاری این المپیاد پرداختند.

وزارت کشور پاسخگوی تعلل در انتصاب فرماندار زیرکوه باشد

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: 
وزارت  کشور باید پاسخگوی تعلل در انتصاب 
فرماندار زیرکوه باشد و در همین راستا به وزیر 
کشور و استاندار خراسان جنوبی تذکر داده شده 
است. فالحتی  در گفت و گو با فارس، پیرامون 
زیرکوه  شهرستان  فرماندار  انتصاب  عدم 
اظهارکرد: مدت قانونی سرپرستی سه ماه است 
اما نمی دانم چرا در این دولت برخی سرپرست ها 
بیش از این سرکار می مانند. نماینده مردم قاین و 
زیرکوه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
پاسخی که از سوی وزارت کشور دریافت شد 

مبنی بر گذراندن روال ادارای بوده است.
 فالحتی پیرامون پیگیری این مشکل با استاندار 
مطرح کرد: اخیرا با شخص استاندار صحبتی 
نداشته ام اما با معاونت سیاسی ایشان که مسئول 
عزل و نصب ها می باشد، رایزنی هایی انجام 

شده که پاسخ ایشان مبنی بر تصمیم نهایی 
وزارت کشور بوده است.

وی درباره تبعات منفی تعلل در انتصاب فرماندار 
زیرکوه عنوان کرد: طبیعی است اختیاراتی که 

فرماندار دارد سرپرست ندارد و نمی تواند برنامه ای 
دراز مدت برای مدیریت شهرستان ارائه نماید. وی 
افزود: بسیاری از کارگروه هایی که فرماندار متولی آن 
 است، سرپرست نمی تواند به شکل مناسبی آن ها

 را تشکیل دهد واین شرایط برای شهرستانی مانند 
زیرکوه با شرایط مرزی حساس تر است.

 فالحتی گفت: علیرغم این شرایط سرپرست 
محترم فرمانداری زیرکوه تاکنون تالش های 
زیادی را انجام داده است و قدردان زحمات ایشان 
هستیم اما قدر فرد پرتالش باشد باز هم جایگاه و 

اختیارات او با فرماندار متفاوت است.

مگر قحط الرجال است؟
تعلل سؤال برانگیز وزارت کشور و استاندار صدای 

امام جمعه زیرکوه را هم درآورد. 
حجت االسالم مرتضایی نیا نیز 31 شهریور در 
اعتراض  در  این شهر  نماز جمعه  خطبه های 
به  خطاب  زیرکوه  فرماندار  انتصاب  عدم  به 
استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: این دومین 
کارت زردی است که از زیرکوه می گیرید. وی 

افزود: مگر می شود در این موقعیت حساس، 
شهرستان بدون فرماندار اداره شود؟ حتما باید 
بلند شود؟ مگر قحط الرجال است؟  داد مردم 
جمعه  امام  داریم؟  کم  خوب  نیروهای  مگر 
شخصی  می شود  مگر  کرد:  اضافه  زیرکوه 
همزمان مدیرکل سیاسی استانداری، فرماندار 

قاین و سرپرست فرمانداری زیرکوه باشد؟!
آنچه به وضوح در ماجرای عدم انتصاب فرماندار 
زیرکوه قابل طرح بوده و اعتراض نخبگان و 
صاحب نظران این شهرستان را برانگیخته، عدم 
پاسخگویی صریح و قانع کننده مسئوالن وزارت 
کشور و استاندار خراسان جنوبی در مورد چرایی 
عدم انتصاب فرماندار این شهرستان می باشد، 
اعتراضی که در وضع حساس کنونی کشور و 
موقعیت راهبردی این شهرستان تبعات خوبی 

برای استان و کشور نخواهد داشت.

کارت زرد امام جمعه به استاندار

زیرکوه ۱۱۰ روز بدون فرماندار
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بازدید کودکان موسسه مهر ماندگار از روزنامه آوا 
کاری- روز گذشته به مناسبت “روز کودك و 
مطبوعات”  کودکان مؤسسه خیریه مهر ماندگار  
به همراه مدیرعامل و مربیان از روزنامه آوا بازدید 
کردند.  مدیرعامل موسسه  در این بازدید عنوان 
کرد: این موسسه از سال 86 با تالش و همیاری 
با هدف  را  فعالیت خود  نیکوکاران،  از  جمعی 
کمک رسانی و حمایت از خانواده های نیازمند 
و بی سرپرست آغاز و در سال  87 رسما به ثبت 

رسیده است.
آرزو ریحانی یادآور شد:  سال گذشته با همراهی 
مدیرکل بهزیستی، مرکز کودکان 3-6 سال این 

موسسه هم افتتاح شد.وی با انتقاد از اینکه جامعه 
نگاه ترحم آمیز به کودکان شبه خانواده دارد، 
گفت: ما در موسسه تالش می کنیم بچه ها 
قانونمند بزرگ شوند و با بازدیدهای که هفتگی 

دارند با جامعه آشنا می شوند.
نشان  خاطر  مشک”  “طرح  به  اشاره  با  وی 
 6 تا  نوزاد  کودکان  طرح،  این  در  کند:  می 
ندارند،  خواندگی  فرزند  شرایط  که  ای  ساله 
والدین و مراقبان  دارای  یا  و  الهویه  مجهول 
بی صالحیت هستند با تایید بهزیستی و حکم 
دادگستری با عنوان ‘امین موقت’ به خانواده 

مهمان  صورت  به  اعتماد  مورد  و  خیر  های 
سپرده می شوند. وی با انتقاد از اینکه کودکان 
شبه خانواده در سن خاص در یک مرکز هستند 
و بعد جدا شده و به موسسه دیگر می روند، 

ادامه داد: این کودکان نیاز دارند در سن های 
مختلف کنار هم باشند و دقیقا حس خانواده را 

داشته باشند تا همدیگر را بهتر بشناسند.
وی خاطر نشان کرد: این  بهترین کار  است 

تا بچه ها دچار مشکل نشوند چرا که بعد از 
اینکه کودك به مرکز دیگر  می رود  فرهنگ 
 دیگر و آموزش دیگر به او استرس و نگرانی

وارد می کند و آسیب می بیند.
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 امام صادق علیه السالم فرمودند :
ال تَكَسلوا في َطلَِب َمعایِِشُكم ؛ فَإِنَّ آباَءنا کانوا یَرُکضوَن فیها ویَطلُبونَها

در طلب معاش خود کاهلی نكنید که پدران ما برای آن  می دویدند و آن را جستجو 
می کردند.
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اعضاي فراکسيون واليي براي 
مخالفت با CFT نصاب شکنی نکردند

اعضای  گفت:  مجلس  نماینده  الرگانی،  موسوی  
 CFT با  مخالفت  برای  والیی  فراکسیون 
آبستراکسیون )نصاب شکنی( نکردند اما در گوشه ای 
با  و  زدیم  فریاد  کردیم،  تجمع  علنی  صحن  از 
پالکاردهایی مخالفت خود را با این الیحه ننگین نشان 
دادیم. وی با انتقاد از برخی از نمایندگان که موضع 
سیاسی مشخصی ندارند و به اقتضای شرایط جهت 
خود را تغییر می دهند، گفت: درست نیست نماینده هر 
طرف که به نفعش باشد، خط سیاسی اش را تغییر دهد.

سعودي ديگر حکومت نيست 
گروه مافيايي تبهکار است

علی علیزاده، کارشناس سیاسی درباره قتل روزنامه 
نگار سعودی گفت: بن سلمان یک روزنامه نگار را 
به کنسولگری سعودی در ترکیه کشانده و به قتل 
رسانده است. سعودی دیگر حکومت نیست، گروه 
مافیایی تبهکار است. با این حال ۲۰۰ روزنامه نگار 
ایرانی هر ماه حقوق های نجومی شان را مستقیما 
جمال  خون  رد  کنند.  می  دریافت  بن سلمان  از 
اینترنشنال. ایران  کارمندان  دست  روی  خاشجقي 

عمراً ترامپ و هيئت حاکمه آمريکا 
بتوانند تاکتيک تيم ما را متوجه شوند

ضرغامی، رئیس اسبق رسانه ملی گفت: اجماال بازی 
رفت FATF به نفع مجلس تمام شد. منتظر بازی 
امیدواریم  بود.  برگشت در شورای نگهبان خواهیم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  پنالتی  ضربات  به 
نظام نرسد. راستش حالش را نداریم! عمراً ترامپ و 
هیئت حاکمه آمریکا بتوانند تاکتیک تیم ما را متوجه 
شوند، چون خود ما هم اجماال دنبال توپ می گردیم.

نمی توانيم پيوستن به کنوانسيون 
را سياه يا سفيد ببينيم

مورد  در  فعال سیاسی  رفسنجانی،  هاشمی  محمد 
تصویب CFT در مجلس گفت: فضای مجلس 
کامال سیاه و سفید بود. یعنی گروهی کامال سفید و 
گروه دیگر کامال سیاه می دیدند؛ در حالی که هیچ کدام 
درست نیست. این پیوستن ممکن است زیان هایی 
داشته باشد و منافعی هم دارد. اینکه منافع آن بیشتر 
است و یا زیان های آن، باید کارشناس تشخیص دهد.

وزرای پيشنهادی تا آخر هفته 
معرفی می شوند

 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: 
توسط  وزارتخانه  چهار  یا  سه  تکلیف  هفته  این 
شود.  می  مشخص  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 

در پامپئو هر چيزی ديدم 
جز احترام دوجانبه 

ظریف، وزیر خارجه در پاسخ به این سوال که چرا 
اکنون با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا گفت وگو 
نمی کنید؟ شما که هم اکنون نیز تابوی گفت وگو 
با وزرای خارجه آمریکا را شکسته اید، گفت: به نظرم 
آنچه برای گفت وگو ضروری است، اعتماد دو جانبه 
نیست. احترام دوجانبه پیش شرط گفت وگو است و من 
در مایک پمپئو هر چیزی دیدم، جز احترام دوجانبه.

برخي از سفراي کشورهاي اروپايي 
در مناطق محروم قم چه کار دارند

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس گفت: 
کشورهای  سفرای  از  برخی  باشیم؛  نفوذ  مراقب 
اروپایی در مناطق محروم قم چه کار دارند؟ شنیده 
اروپایی در یکی  نمایندگان 4 کشور  شده سفرا و 
از روستاهای محروم قم حضور یافته و یک مرکز 
یک  به  کمک  قول  و  کرده  افتتاح  را  فرهنگی 
مدرسه را نیز داده اند. اینها چقدر دلسوز ملت ایرانند!

با تصويب CFT بهانه را از دست 
دشمنان گرفتيم

به  توجه  با  گفت:  تهران  نماینده  حضرتی،  الیاس 
شروطی که در الیحه CFT گذاشتیم و تحفظ هایی 
که اعالم کردیم این شروط هم منافع ملی ما را تامین 
می کند و هم بهانه به دست دشمنان نمی دهد. امکان 
دارد که در موارد دیگر شاهد کارشکنی های دیگری 
باشیم اما در این مورد بهانه را از دست آنها گرفتیم.

  با گردن شکسته آمدم و راي دادم 
عليه چرخه فاسد پولشويي 

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس گفت: تا بعد از 
تصویب الیحه CFT، ارسال پیام های تهدیدآمیز 
ادامه داشت که نشان می داد برخی از دلواپسان اصال 
کیهان هم  نبودند.  رای گیری هم  زمان  در جریان 
نوشته چرا می ترسید، بگویید رای دادید. در پیامی هم 
آمده بود که سلحشوری با گردن شکسته به مجلس 
آمد تا خیانت خودش را ثابت کند! جناب کیهان و 
گردن  همان  با  که  می گویم  افتخار  با  دلواپسان، 
شکسته آمدم رای دادم و رای دادیم علیه چرخه فاسد 
پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران و جهان.   

در مورد مسائل منافع ملي، نبايد جناحي نگاه شود

خراسان  استاندار  سیاسی  معاون  اسماعیلی،  علی 
جنوبی در پاسخ به سوالی درباره حاشیه های تصویب 
اسالمی  جمهوری  نظام  گفت:   CFT الیحه 
نمایندگان  که  است  دینی  ساالری  مردم  پایه  بر 
مجلس به نمایندگی از ملت با تصویب این الیحه 
اقدام مثبتی در راستای مبارزه با تروریسم انجام دادند اما مسائلی که با امنیت 
ملی و منافع ملی سر و کار دارد نباید به شکل جناحی به آن نگاه شود. 

احتمال اجماع اصالح طلبان در 1400 بر الريجانی 

حزب  مرکزی  شورای  عضو  عطریانفر،  محمد 
کارگزاران گفت: اگر دوستان اصالح طلب به اجماع 
حمایت  الریجانی  از  داریم  وظیفه  همگی  برسند، 
کنیم، اما بهتر است سوال را به این شکل طرح کنیم 
که آیا اصالح طلبان درباره وی به اجماع می رسند؟ 
بله محتمل است، اما اکنون برای اظهارنظر قطعی زود است و باید منتظر 
بمانیم، شاید شخصیت هایی مستقلی را هم بتوانیم وارد گردونه انتخابات کنیم.

حمیدرضا آصفی، سفیر سابق ایران 
در فرانسه در مورد رای موقت دادگاه 
الهه گفت: معتقد هستم که ایران 
در دادگاه الهه پیروز شد، اگرچه این 

حکمی  و  است  نسبی  شدن  برنده 
اصل  در  کرد  دیوان صادر  این  که 
به طور کامل  ایران  آن چیزی که 
خواست  که  چرا  نبود؛  می خواست، 
مقامات کشورمان این بود که باید 

طور  به  ایران  علیه  تحریم ها  همه 
نهایی  حکم  تا  شود  تعلیق  موقت 
صادر شود اما همین حکم هم باز 
نشان دهنده حقانیت ایران در عرصه 

بین المللی و منزوی شدن آمریکا چه 
در جهان و چه در دیوان بین المللی 
پیروزی  یک  حکم  این  بود.  الهه 
دیپلماتیک برای تهران پس از آن 
تحریم های  که  می شود  محسوب 

اول آن  را که بخش  آمریکا  جدید 
در ماه ژوئیه اعمال شد، به چالش 
در  افزود:  آصفی  حمیدرضا  کشید. 
مورد اف ای تی اف مجلس شورای 
اسالمی نظراتش را در این خصوص 
اینجا  از  اما  آورد،  رای هم  و  گفت 
به عهده شورای نگهبان بوده و در 
که  می کند  تصمیم گیری  آن  مورد 
مجمع  به  بخورد  اختالف  به  اگر 
می رود،  نظام  مصلحت  تشخیص 
است  این  اهمیت  حائز  نکته  اما 
نظر  در  رهبری  اگر مالحظات  که 
گرفته شود و تمام روزنه های نفوذ 
شود؛  بسته  ایران  مورد  در  غرب 
می توانیم بگوییم که حتما می تواند 
شرایط بهتری را برای ما رقم بزند 
به شرط اینکه روزنه های نفوذ آنها 
بسته شود و این طور نباشد که آنها 
شرایط را برای ما سخت تر کنند.

بايد در FATF تمام روزنه های غرب را ببنديم
حجت االسالم علی شیرازی، نماینده 
ولی فقیه در نیروی قدس سپاه گفت: 
اینکه مقام معظم رهبری چند ماه 
چیزی  فرمودند  صراحت  به  قبل 
که استکبار می خواهد بر ملت ایران 
دیکته کند ملت ایران این پیمان را 
نباید امضا کند. مجلس تصویب کرد 
که جمهوری اسالمی به کنوانسیون 
»اف ای تی اف« بپیوندد، یعنی ما 
دست حمایت از لبنان، سوریه و عراق 
برداریم. غیر از این است؟! وی تاکید 
معظم  مقام  های  حرف  شما  کرد: 
رهبری را دقت کنید عبارت را نگاه 
کنید چه خبر است! وظیفه ما در قبال 
این قانون چیست؟ شورای نگهبان 
امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت 
را بگیرد. شما عبارت وزیر امور خارجه 
را نگاه کنید، می  گوید؛ من و رئیس 
جمهور هیچ نامه و تعهدی را امضا 

نمی کنیم که با پیوستن به این قانون 
مشکالت  استکباری  اصطالح  به 
کشور حل  شود. اگر این قانون را 
بر  آمریکایی ها  فشار  نکنیم  امضا 

ما بیشتر می شود یعنی ما با فشار 
انجام  را  کار  این  آمریکایی ها 
رفته؟  کجا  ما  غیرت  می دهیم. 
نباید فریاد بزنیم؟ علمای قم همین 
سه روز قبل نامه نوشتند به رئیس 

دامان  از  را  ننگ  این  که  مجلس 
کشور  این  در  کنید.  پاک  مجلس 
هم  فردا  افتد  می  اتفاق  یک  دارد 
می گویند ورود شما به کشورهای 

که  جایی  هر  است.  ممنوع  دوست 
بشود  حمایت  مظلوم  از  است  قرار 
حق ندارید اسم لبنان و حزب ا... را 
ببرید شما حرف های آمریکایی ها 
را مرور کنید، این حرف بنده نیست!

شورای نگهبان وظيفه دارد جلوی FATF را بگيرد

اين ملت ديگر چه اقدامي کند تا مشکالت برطرف شود

های  صحبت  به  مشهد  نماینده  قدوسی،  کریمی 
ظریف در مجلس واکنش نشان داد و گفت: بر اساس 
خط مشی وزیر خارجه و رئیس جمهور؛ بعد از پذیرش 
همه این قراردادها و حل نشدن مجدد مشکالت اگر 
باز هم از ایشان بپرسید: آقای وزیر، این ملت بعد از 
برجام و FATF دیگر چه اقدامی باید انجام دهد تا مشکالت برطرف شود؟! 
قطعا پاسخ می دهد دست برداشتن از موشک و عدم حمایت از جریان مقاومت.

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح خراسان جنوبی * عکس: مجتبی گرگیاهدای لوازم التحریر به دانش آموزان روستای شوشود * عکس: حسین محمودیدیدار فرماندهان انتظامی خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه * عکس: مجتبی گرگی
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تورهای ویژه بازنشستگان کشوری همای خاوران

تور مشهد ۲۹ مهر هتل ۵ ستاره  
  ۳ شب و ۴ روز اقامت )فولبرد(   

  تور ۲/۵ روزه ویژه کویر زیبای مصر
تلفن ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲ محل ثبت نام : نبش معلم ۱۶

    آگهــی مزايــده   تاريخ انتشار: 1397/07/17
در اجرای تصویب نامه شماره 116689 ت 045059 - 1390/0806 موضوع ماده 2 هیئت محترم وزیران در خصوص فروش سوخت به ساکنین روستاهای مرزی استان 
در شعاع 20 کیلومتری استان خراسان جنوبی و مصوبه مورخ 1397/06/26 کارگروه استانی در نظر دارد جهت  بهره مندی مشمولین این طرح سهمیه سوخت آبان ماه 
مجموعا یک میلیون و پانصد هزار لیتر را به ازاء نرخ پایه هر لیتر 22000 ریال از طریق مزایده در سطح کشور به فروش رساند . متقاضیان بایستی ظرف مدت پانزده روز از 
تاریخ انتشار آگهی پیشنهادات خود را با شرایط ذیل تا پایان وقت اداری مورخ 1397/08/05 به دبیرخانه حراست سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی تحویل و 

رسید دریافت نمایند و زمان بازگشایی پاکات ، راس ساعت 10 صبح مورخ 1397/08/06 خواهد بود. 
شرایط شرکت کنندگان در مزایده :

1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد. 2- اشخاص حقوقی دارای نمایندگی از ساکنین روستاهای شعاع 20 کیلومتری مرز خراسان جنوبی  3- تصویر برابربا اصل اساسنامه 
با آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی ، تصویر ترازنامه مالی و گزارش حسابرسی سال 1396 و مدارک هویتی دارندگان حق امضا و تصویرکارت پیله وری و یا بازرگانی 
معتبر الزامی است. 4- توان اجرایی متناسب در خصوص اجرای فرآیند تخلیه و حمل فرآورده 5- سوابق اجرایی در خصوص صادرات و دارای کارت الکترونیکی مبادالت 
مرزنشینی یا پیله وری و یا کارت بازرگانی معتبر باشد. 6- توان مالی متناسب با خرید سهمیه و دارای گردش مالی به مبلغ 30.000.000.000 ریال به طور متوسط ماهیانه 

در 6 ماهه منتهی به تاریخ انتشار آگهی و گزارش حسابرسی باشد. 7- عدم هرگونه بدهکاری مالی به دستگاه های اجرایی از جمله بدهکاری مالیاتی
8- در شرایط مساوی تعاونی مرز نشینان استان در اولویت خواهد بود.

شرایط شرکت در مزایده :
1- متقاضیان باید مبلغ 1.650.000.000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 0105802286007 به نام سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
جنوبی نزد بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند واریز و فیش آن را ضمیمه مدارک خود نمایند. 2- فرآورده های تحویلی به برنده مزایده از محل انبارهای نفت شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی خواهد بود. 3- کلیه هزینه های حمل و نقل گمرکی و حقوق دولتی و غیره پس از خروج محموله از انبار به عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- قیمت های فراورده تحویلی به برنده مزایده بر مبنای قیمت مصوب کار گروه مرکزی تبصره 2 در طول مدت قرارداد خواهد بود.

5- تحویل فرآورده به برنده مزایده بر اساس مفاد قرارداد فی ما بین کارگزار و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خواهد بود.
6- برنده مزایده در صورتی که ظرف مدت یک هفته اقدام به عقد قرارداد ننماید سپرده وی به نفع سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی ضبط و پیشنهاد دوم به 

عنوان برنده اعالم خواهد شد. 7- سپرده نفر دوم پس از عقد قرارداد عودت خواهد گردید. 8- در شرایط مساوی اولویت با تعاونی مرزنشینان میباشد.
9- سپرده سایر شرکت کنندگان پس از بازگشایی پاکت و اعالم برنده عودت خواهد شد.

تبصره:
الف: تعیین صالحیت و پذیرش کارگزاران و برندگان مزایده به عهده کارگروه استانی خواهد بود.

ب: شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران بر اساس موازنه تولید و مصرف نفت گاز در کشور در هر مرحله از قرارداد خود در صورت لزوم با توجه به نیاز داخلی کشور نسبت 
به قطع فروش اقدام نماید.

10- توضیح اینکه به نرخ پیشنهادی 16 درصد عوارض و ارزش افزوده و  15 درصد سود مرزنشینان اضافه خواهد شد و تعهد پرداخت 15 درصد سود مرزنشینان بر عهده 
برنده مزایده به عنوان نماینده خواهد بود.

جناب آقای مهدی درانی پور
درگذشت پدرخانم گرامی تان

 مرحوم محمد علـی حسينـايی 
را خدمت جناب عالی تسلیت عرض می نمایم، از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم غفران و 

 رحمت الهی و برای شما سرور ارجمند و  سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نمایم.
مهنـدس پاکنهـاد

سازمان همياری شهرداريهای خراسان جنوبی

ام 
خد

ست
ا

به یک کارشناس محیط زیست با مدرک مرتبط در بیرجند نیازمندیم.
Siba.r.kh@sibanaghsh.com
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