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آزمون دولت 
پس از انتصاب  

هفتمین   استاندار

هفتمین استاندار خراسان جنوبی امروز 
در حالی سکان مدیریت عالی اجرایی 
استان را به صورت رسمی به دست 
می گیرد که به طور قطع، از مشکالت، 
مسائل، تنگناها و البته ظرفیت ها و 
فرصت های مختلف و متنوع این استان 
مرزی نیز به بی خبر نیست! هرچند 
معارفه  سرانجام،  و  انتصاب  معرفی، 
امروز مهندس معتمدیان، در روزهای 
اخیر و در فضای مجازی و رسانه ای 
استان بازتاب های مختلف و گاه تعجب 
انگیزی به همراه داشت...)ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4227

5سومین نمایشگاه ملی خراسان جنوبی افتتاح شد5همایش فعاالن فضای مجازی برگزار شد ۳3 درصد سهم اشتغال معلوالن درسلیقه ها رنگ می بازد
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صفحه 5

تملک ارگ بهارستان از محل عوارض قابل پرداخت نیست
شهردار مرکز استان در  ستاد بازآفرینی شهرستان بیرجند : 

فرهنگ سازی های پیشگیرانه ناکام ماند ؛

ازدواج های فامیلی در استان 
متهم اصلی پرونده معلولیت ها

خراسان جنوبی در حالی رتبه سوم معلولیت در کشور را به خود اختصاص داده که ازدواج های فامیلی و منجر به معلولیت در 
روستاهای استان هنوز از تب و تاب نیفتاده و متهم اصلی پرونده معلولیت ها در خراسان جنوبی است. به گزارش آوا ، خراسان 
جنوبی پس از استان های سیستان و بلوچستان و گلستان ، رکورددار معلولیت در کشور شناخته می شود و این آمار نگران 

کننده  همچنان در صدر قرار دارد. بر اساس اطالعات و آمارهای موجود ، در مناطق ... مشروح در صفحه 5

بعد از تغییرات مکرر در مدیریت عالی استان 
 نوبت جبران در حق خراسان جنوبی ست

 آزمون دولت 
پس از انتصاب  
هفتمین   استاندار
شرح در سرمقاله

جناب آقای محمدصادق معتمدیان
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 استانـدار خراسـان جنـوبی
شمـا  پذیری  مسئولیت  و  توانمندی  درایت،  از  نشان  که 
می باشد، صمیمـانه تبریـک عرض نمـوده، بهروزی و دوام 
توفیقـات روزافـزون تـان را از درگـاه بـاریتعالـی آرزومنـدیـم.

خانـه مطبوعـات خراسان جنـوبی

 جناب آقای محمد صادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، 
کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در 
صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی 
است، تبریک عرض نموده موفقیت و سربلندی شما را 

از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 

استان خراسان جنوبی

ضمن سپاسگزاری از همه سرورانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحـومه ربـاب زنجیـری
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: 

مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
 امروز دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر در محل

 هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

    خانواده های: زنجیری، قانونی، سفری مقدم، فوائدی و سایر بستگان

جناب آقای مسعود اسماعیلی
 با کمال تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی تان

مرحومـه حاجیه قمـر آشوری فـورگ
 را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی

 و علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادرجنوب خراسان
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

برادران خیریه- فرزین- صابرتنها

جناب آقای محمدصادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت 
و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه

به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده 
موفقیت و سربلندی شما را از درگاه منان مسئلت داریم.

شرکت تعاونی خوراک دام و طیور امید سبز سرایان- شجاعی

جنـاب آقای محمدصادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

ضمن تبریک انتصاب شایسته جناب عالی به این مسئولیت خطیر 
امید آن داریم،  روشن بینی و نگاه آینده نگرتان به یاری استان آمده، 

فرصت های از دست رفته را جبران سازد. 
از سوی دیگر نیازمند یاری مدیریت استان درحل مشکالت صنعت 

و صادرات هستیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سیمان باقران

جنـاب آقای محمدصادق معتمدیان
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت استاندار 
خراسان جنوبی که موید تجربه و تخصص شما در این 

امر می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال 
توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان  و علوفه شرق

همکار  محترم 

جناب آقای مسعود اسماعیلی
خبر درگذشت مادر گرامی تان موجب تاسف و تاثر فراوان گردید.

 صمیمانه این ضایعه را حضور جناب عالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت عرض 
نموده، برای آن مرحومه 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

برادر  بزرگوار جناب آقای

 مهندس محمد صادق معتمدیان 
استاندار محترم خراسان جنوبی

با کمال افتخار ، انتصاب ارزشمند جناب عالی با عملکرد شایسته و 
سوابق درخشان و با کوله باری از تجربه و مدیریت موفق عملیاتی و جهادی، نویدبخش فصل 

جدیدی از محرومیت زدایی، وحدت و همدلی و همگرایی برای پیشرفت و توسعه استان 
کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی در راستای مولفه های اقتصاد مقاومتی است.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند به نمایندگی از سوی فعاالن اقتصادی استان 
ضمن قدردانی از زحمات و خدمات ارزنده جناب آقای دکتر مروج الشریعه و تشکر از 
ریاست محترم جمهور و وزیر کشور در حسن انتخاب شایسته جناب عالی، این مسئولیت خطیر 
 را تبریک عرض نموده و اتاق با تمام وجود در کنار برنامه های توسعه ای و استراتژی های

 راهبردی جناب عالی ایفای نقش خواهد نمود.
همت بلندتان را در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه خراسان جنوبی ارج نهاده، توفیق و 

سربلندی روزافزون تان را برای خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مردم شریف استان
 از خداوند متعال خواستاریم.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی بیرجند

خانواده های محترم اسماعیلی
 با کمال تأسف و تأثر درگذشت والده گرامی تان

مرحومـه حاجیه قمـر آشوری فـورگ
 را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده، 

از خداوند متعال برای آن مرحومه علو درجات  و برای بازماندگان صبر و  شکیبایی خواستاریم.

شرکت فروزان بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

یک نغمه عاشقانه یعنی مادر    یک دفتر پرترانه یعنی مادر
من با همه وجود دوستت دارم   یک معنی صادقانه یعنی مادر

وداع ابدی مادری فداکار و مهربان 

حاجیه خانم فاطمه کبری هریوندی
  همسر مرحوم حاج محمد طاهری)بازنشسته آموزش و پرورش(

را به سوگ می نشینیم. به همین مناسبت مراسم یادبودی روز 
سه شنبه ۹۷/۹/۱۳ ساعت ۱5 الی ۱6 در محل مسجد آیت ا... آیتی 
 واقع در خیابان مطهری برگزار می گردد،یاد و خاطرش را تا  ابد گرامی می داریم.

خانواده های: هریوندی- طاهری

جنـاب آقای محمدصادق معتمدیان
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 استاندار خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد ،کارآمدی ، لیاقت و شایستگی  های بر جسته آن 
برادر  گرامی در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی  
است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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موافقت مجلس با کلیات طرح خرید کاالهای ایرانی  

نمایندگان مجلس شورای اسالمی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی با ۱۲۹ رای موافق، 
۴۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر تصویب کردند. این طرح ۲۵ ماده و ۳ فصل شامل تعاریف، حمایت از 
محصول داخلی و خریدهای پروژه ای در ارجاع کار و حمایت از کاالی ایرانی و خریدهای مصرفی غیر پروژه ای دارد.

آغاز توزیع بسته حمایتی
 بین کارمندان دولت

در راستای طرح بسته های حمایتی دولت، این بسته 
ها بین کارمندان دولت توزیع خواهد شد. براین اساس 
کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان 
قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی که 
از محل منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند 
و جمع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی برای 
کارکنان رسمی و پیمانی و همچنین مبلغ ماهیانه 
و شرکتی،  قراردادی  کارکنان  برای  منعقده  قرارداد 
کمتر از ۳0 میلیون ریال است، از طریق حساب های 
بانکی متصل به حقوق این بسته ها را می گیرند.

درخواست برای پرداخت 
مطالبات تأمین اجتماعی

نقوی حسینی، سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی 
ای،  جلسه  در  فراکسیون  اعضای  گفت:  مجلس 
بر هدایت و مدیریت دقیق تأمین اجتماعی و حفظ 
حقوق کارگران به عنوان حق الناس و جلوگیری از 
دست اندازی دولت به حقوق کارگران تأکید کردند. 
و  بازنشستگان  حقوق  همسان  سازی  افزود:  وی 
و  توسعه  ششم  برنامه  در  مجلس  مصوبه  اجرای 
توجه به شرایط سخت بازنشستگان و در نظر گرفتن 
بسته های حمایتی برای آن ها از جمله مواردی بود 
کردند. بیان  فراکسیون  اعضای  و  نمایندگان  که 

اولین جلسه اختصاصی 
مسکن مهر برگزار شد

وزیر راه و شهرسازی از برگزاری اولین جلسه مختص 
مسکن مهر خبر داد. محمد اسالمی گفت: در راستای 
متقاضی  که  عزیزانی  به  پاسخ  و  ماموریت   انجام 
مسکن مهر هستند، به زودی با بررسی و تصویب 
راهکارها، تصمیم های گرفته شده به اطالع هموطنان 
عزیزمان خصوصا شما متقاضیان عزیز خواهد رسید.

انتقاد عضو مجلس خبرگان 
از کیفیت پایین خودرو های داخلی

عبدالنبی نمازی، عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید 
بر اینکه صنعتگران کشور باید اجناس با کیفیت را تولید 
کنند، گفت: همان طور که در بسیاری از عرصه ها 
پیشرفت های خیره کننده ای داشته ایم، از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت توقع داریم که خودرو ها و محصوالتی 
که در داخل تولید می شود، مرغوب ترین اجناس باشند.

شاهد تخلفات بی سابقه 
شرکت های لبنی هستیم

در حالی تعزیرات از تخلفات بی سابقه شرکت های 
لبنی در خصوص کم فروشی و گران فروشی خبر 
می دهد که مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت ضمن 
گوید:  می  لبنیات  قیمت  افزایش  دانستن  موجه 
متأسفانه با سربازان اقتصادی کشور خوب رفتار نمی 
کنیم. رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
از محکومیت ۲۲ شرکت تولید فرآورده های لبنی 
در شعب این سازمان به جرم گران فروشی خبر داد.

سرمقاله

 شیرین ترین خوش آمد
گویی برای یک استاندار 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... هرچند معرفی، انتصاب، 

و سرانجام، معارفه ی امروز مهندس معتمدیان، در 
روزهای اخیر و در فضای مجازی و رسانه ای استان 
بازتاب های مختلف و گاه تعجب انگیزی به همراه 
داشت؛ اما واقعیت این است که نفس توجه دولت 
محترم به روشن کردن وضعیت مدیریتی استان و 
خارج کردن آن از بالتکلیفی مدیریتی، بیانگر اهمیت 
برای  جدید  امیدبخش  درگاههای  وجود  و  استان 
تداوم چنین نگاهی از سوی دولتمردان در آینده به 
نیازمند  جدید  استاندار  الجرم  جنوبیست.  خراسان 
برنامه  مسیر  در  حرکت  و  همسویی  و  هماهنگی 
ها و شعارهای دولت تدبیر و امید است و دولت و 
دولتمردان از جمله وزارت کشور نیز به نوعی تکلیف 
مدار و به نوعی وظیفه مند به حمایت از ایشان در 
عرصه جدید خدمت رسانی و خدمتگزاری به مردم 
استان خراسان جنوبی خواهند بود؛  این بدان معناست 
که هم استان ما و هم استاندار ما، برای موفقیت و 
برداشتن گام های محکم در راه توسعه همه جانبه، به 
شدت  نیازمند توجه ویژه تر و پشت گرمی خاص تر 
از سوی دولت محترم هستند؛ امری که به نظر می 
رسد در سالهای اخیر کمی مغفول واقع شده است. 
سابقه ی مثبت مدیریتی مهندس معتمدیان در حوزه 
های امنیتی )هرچند متأسفانه این روزها مستمسکی 
برای برخی از افراد، رسانه ها و عناصر و چهره های 
شناخته شده در راستای تخریب هدفمند ایشان قرار 
گرفته بود تا گاهی بدون نقاب و گاهی با نقاب و 
مخفی کردن خود در پس و پِی کلمات و واژه ها 
و افراد شاخص به میدان تقابل بی سود بیایند( امتیاز 
بسیار مهم و منحصر به فردیست که می تواند یکی 
از پازل های مهم توسعه استان مرزی ما را کامل 
کند. همه باید بپذیریم به دالیل مختلف )و حتی از 
دهه های قبل از انقالب( جنوب خراسان و شرق 
ایران به مرکزیت بیرجند، دارای مؤلفه های مهم 
ژئوپلتیکی و استراتژیکی و امنیتی ویژه بوده و همین 
بوده که ضرورت استقرار پادگان ها، فرودگاهها، یگان 
ها و گردان ها و تیپ ها و لشکرها وسربازخانه های 
گسترده، سازمان و تشکیالت منظم ارتباطی و اداری 
و همچنین تشکیالت منسجم امنیتی را در همه ی 
این سالها در این منطقه و هم مرز با افغانستان، توجیه 
پذیر نموده است. علی القاعده این را نیز باید بپذیریم 
که مدیری دارای صبغه و سابقه امنیتی، و مسلّط به 
مدیریت سیاسی و اجتماعی و رفتارهای آشکار و نهان 
در عرصه تصمیم گیری و رفتاری مدیران، قطعاً در 
استانی با شاخصه های خراسان جنوبی که برخی 
از شاخصه های آن در سالهای اخیر برای دشمنان 
مستقر شده ی ما در کشور همسایه بیش از خود 
ما مهم شده اند، قطعاً مسلّط تر، سهل تر، مناسب 
تر و هماهنگ تر از مدیری فاقد این سابقه و نگاه 
عمل خواهد کرد. اما همانگونه که از قبل نیز گفته 
شد، استاندار هفتم خراسان جنوبی برای موفقیت، 
نیازمند وحدت، همدلی، همراهی و همزبانی همه ی 
گروهها، افراد، جناح ها و تفکرات در حوزه مدیریت 
استان است. تالش برای همگرایی بیشتر، شناخت 
وی از استان، بکارگیری مدیران و مشاورین امین 
اولویت سنجی در استان، مؤلفه های  و توانمند و 
مهم موفقیت قطعی ایشان در کنار مردمی مهربان، 
عالقه  والیت،  دلداده  شریف،  قدرشناس،  نجیب، 
مند به نظام و انقالب، حاضر در صحنه، تالشگر 
به  استعدادهای شگرف خدادادی هستند.  دارای  و 
استان  ای  رسانه  فضای  باشد  رسد الزم  می  نظر 
نیز به تبع حضور استاندار جدید، به تناسب برنامه 
اعالم  ضمن  ایشان،  عملکردهای  و  اقدامات  ها، 
حمایت، فرصت مقتضی برای آغاز قدم های عملیاتی 
هفتمین سکاندار این کشتی در میان موج ها وتالطم 
مشکالت را بدهد و با اندکی صبر و نجابت و فروتنی 
و خویشتن داری بیشتر، مهندس معتمدیان را برای 
یک مدیریت بدون حاشیه، توانمند و کارآمد یاری 
نماید. رسانه ها، هر چند چک سفید امضا به هیچ 
قطعًا  اما  داد؛  نخواهند  و  نداده  استان  در  مسؤولی 
ضمن حفظ روحیه مطالبه گری و نقادی صریح خود، 
با رویکردهای دلسوزانه، تخصصی و همراه با متانت، 
ایشان را در حرکت حول محورتوسعه خراسان جنوبی 
ارمغان  این  نوعی  به  نخواهند گذاشت. شاید  تنها 
شیرین، زیباترین خوشامدگویی ما به استانداری باشد 
که قرار است برای توانمندسازی و توسعه استان، 

شبانه روزی و جهادی کار کند.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹۳0۴۹۴۳8۳۱ ارسال فرمایید(  

قیمت و صادرات سیب 
با هم افزایش یافت

در حالی که هر کیلوگرم سیب زرد و قرمز بیش از ۷۴ 
درصد نسبت به سال گذشته گران تر شده، آمار تجارت 
خارجی محصوالت کشاورزی نشان می دهد که میزان 
صادرات این محصول بیش از ۱0۶ درصد نسبت به 
۷ ماهه پارسال بیشتر شده است. نوسانات نرخ ارز 
باعث شد تا صادرات برخی از محصوالت به ویژه 
محصوالت کشاورزی بیشتر از گذشته رشد پیدا کند.

مدیرعامل اسبق سایپا با اعالم اینکه به دلیل بی ثباتی اقتصادی در کشور، عماًل کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز 
وجود ندارد، دالیل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو را تشریح کرد. مدنی، با تأکید بر تغییرات منطقی قیمت توسط خودروسازان، 
اظهار کرد: نظام قیمت گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیر 
منطقی قیمت ها نیز شده است. کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد. طی سال های گذشته و بر اساس برخی 
سیاست ها قیمت خودرو پایین نگاه داشته شده که این امر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه نقدینگی مورد نیاز برای تولید 
محصول نیز کاهش یافته و خودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیالت بانکی شده اند که این مسئله هزینه 
های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. وی افزود: بر اساس یک گزارش 
رسمی اگر از سال 80 به صورت متوسط سالی ۶.۵ درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم های ۲۵ تا ۳۵ درصدی سال های 
اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت ۲۳ الی ۲۴ 
میلیون تومان به فروش می رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به ۳۵ میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال 
زیان دهی در سایپا وجود دارد. مدنی افزایش ۶.۵ درصدی قیمت خودرو در صورت اجرا را عامل جذب نقدینگی در حدود ۱۶ هزار 
میلیارد تومان توسط خودروسازان در هر سال دانست و گفت: در صورت اجرای این فرمول از سال 80 تا امروز مشتریان پول های 
سرگردان خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کردند و قادر بودند بر اساس پیش بینی افزایش قیمت سالیانه خریدهای خود 
را بدون دغدغه انجام دهند و در کنار آن دو خودروساز داخلی ما نیز می توانستند به اندازه تسهیالتی که از بانک ها دریافت کرده 
بودند جذب نقدینگی داشته باشند. متأسفانه با توجه به ثابت نگاه داشته شدن قیمت خودرو به مدت طوالنی، مردم نیز به امید 
آنکه قیمت ها افزایش نخواهد یافت خریدی انجام نمی دهند و زمانی اقدام به خرید می کنند که قیمت ها در حال افزایش است. 

بعد از آن که بازگشت کارت سوخت قطعی شد، جدا از افرادی 
که فاقد کارت سوخت هستند و باید برای گرفتن المثنی آن به 
طرق مختلفی که معرفی شده است اقدام کنند، مالکان خودرو یا 
موتورسیکلتی هم هستند که کارت سوخت دارند اما رمز خود 
تمهیداتی  نیز  افراد  این  برای  گفت  باید  کرده اند.  فراموش  را 
اندیشیده شده و نباید نگران باشند. شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی تاکید کرد: خودروهای نوشماره دارای کارت 
سوخت بوده و اگر کارت سوخت به دست شان نرسیده، در زمانی 
که براساس شماره سمت راست تلفن همراه آن ها تعیین شده، برای ثبت نام اقدام کنند و چنانچه کارت سوخت آن ها 
در شرکت پست مانده، این شرکت در آینده برای ارسال کارت های سوخت اقدام خواهد کرد. مالکانی که دارای کارت 
سوخت هستند اما رمز خود را فراموش کرده اند نباید از هیچ کدام از روش های معرفی شده برای اخذ کارت سوخت 
المثنی اقدام کنند. این افراد نگران نباشند و منتظر اطالع رسانی این شرکت در این حوزه باشند. همچنین اسماعیلی، 
سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی توضیح داد: درحال حاضر افرادی که کارت سوخت دارند 
اما رمز آن  را فراموش کرده اند، نباید اقدامی انجام دهند. قرار است رمز همه کارت ها بازیابی شود و از زمانی که استفاده 
از کارت سوخت الزامی شد، زمانی که مالک خودرو برای نخستین بار برای سوخت گیری به جایگاه مراجعه و کارت 
خود را وارد نازل کند، پیامی مبنی بر انتخاب رمز روی صفحه نقش می بندد و مالک می تواند رمز خود را انتخاب کند.

قابل توجه کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده انددالیل افزایش قیمت خودرو

گرانی و کمبود علوفه دام در سال جاری دامداران و عشایر 
خراسان جنوبی را با مشکالت جدی مواجه کرده است.

فقر  آغاز فصل سرما،  با  این مشکالت  ایرنا،  گزارش  به 
شدید مراتع بر اثر خشکسالی و افزایش قیمت نهاده های 
دامی، هزینه های پرورش دام را به خصوص برای دامداران 
روستایی و عشایر افزایش می دهد. وضع نامساعد کشاورزی 
و نبود علوفه مورد نیاز دام ها، صاحبان دامداری ها را به خرید 
علوفه از خارج استان واداشته که دوری از مرکز و کرایه زیاد 
حمل و نقل، هزینه های سنگینی بر روی دست دامداران 
می گذارد. در سال جاری قیمت برخی نهاده های دامی از 
جمله جو به عنوان قوت غالب دام بیش از ۱00 درصد رشد 
داشته در صورتی قیمت شیر و گوشت تنها ۳0 درصد افزایش 
یافته است. گرانی علوفه بیش از همه دامداری های سنتی 
در روستاهای خراسان جنوبی را تهدید می کند، چرا که در 

۱0 سال گذشته اکثر دامداری های سنتی تعطیل شده اند.
دولت نهاده دامی یارانه ای اختصاص دهد

یکی از دامداران سنتی استان گفت: با توجه به فقر مراتع 
مجبور به تغذیه دستی دام خود هستیم ، گرانی شدید علوفه 
را بر روی دست ما می گذارد  نیز هزینه های سنگینی 
 که منجر به افزایش هزینه های پرورش دام شده است. 
به گفته وی با توجه به شرایط موجود نه تنها دامداری صرفه 
اقتصادی ندارد، بلکه باید هزینه های سنگینی از جیب خود 
باید پرداخت. وی اظهار کرد: اکنون اندوخته علوفه مان تمام 
شده و با باال رفتن قیمت نمی توانیم علوفه مورد نیاز دام 
های خود را تامین کنیم که با توجه به این شرایط بحرانی 
در جامعه که دامداران در تامین معیشت خود مانده اند، دولت 
یارانه ای و مدت دار  از دامداران علوفه های  در حمایت 

اختصاص دهد.
افزایش 70 درصدی نهاده های دامی

تعاونی عشایر درمیان گفت: در سال  مدیرعامل شرکت 
جاری نرخ علوفه دستی دام از جمله جو، کنسانتره، کاه و 
یونجه به صورت میانگین ۷0 تا ۷۵ درصد افزایش یافت، 
جو  کیلوگرم  هر  قیمت  امسال  ابتدای  از  مثال  طور  به 
و ۱00  هزار  به ۲  که  بود  تومان  نقدی ۹۵0  به صورت 

تومان در ماه جاری افزایش یافته است. دادار عنوان کرد: 
امسال خرید نهاده های دامی با نرخ باال هم کمیاب شده 
است، در ۲ سال گذشته کشاورزان داخلی اقدام به کشت 
جو می کردند و بازار اشباع بود اما در سال جاری سطح 
کشت جو کاهش یافته و به دلیل کاهش سطح کشت، 
اشاره به  با  یافته است. وی  افزایش  قیمت آن به شدت 
این که متاسفانه دالالن امسال در زمان برداشت محصول 
اند ارزان کرده  قیمت  با  از کشاورزان  به خرید جو   اقدام 
و در فصل زمستان و زمان تغذیه دستی به قیمت های 
گزاف با دامداران می فروشند، افزود: همچنین قیمت هر کیلو 
کنسانتره از ۹۵0 تومان در ابتدای امسال به یکهزار و ۴00 
تومان در ماه جاری افزایش یافته و کنسانتره تولیدی کیفیت 
کنسانتره ابتدای امسال را ندارد. دادار با بیان اینکه امسال با 
توجه به گرانی های نهاده های دامی وضع دامداری اسفناک 
است، اضافه کرد: این در حالی است که قیمت گوشت تنها 
۳0 درصد افزایش یافته است، هم اکنون هر کیلوگرم دام 
زنده ۲۳ هزار تومان فروخته می شود این در حالی است 
که قیمت تمام شده هر کیلوگرم دام زنده برای دامدار یا 
عشایر ۲8 هزار تومان است. مدیرعامل شرکت تعاونی عشایر 
درمیان اظهار کرد: در فصل زمستان ۱00 درصد عشایر و 
دامداران شهرستان دام خود را با تغذیه دستی پرورش می 
دهند. دادار گفت: در این شرایط بحرانی باید دامداران بیش از 
گذشته با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت برای تامین علوفه 
و اختصاص علوفه یارانه ای بیشتر توسط دولت حمایت شوند 
چرا که در صورت نبود حمایت باید در چند سال آینده سراغ 

آنان را در حاشیه شهرها بگیریم.
گرانی و ثابت نبودن قیمت نهاده ها

رئیس اتحادیه دامداران هم گفت: گرانی، عدم ثبات قیمت 
نهاده ها، باال بودن هزینه های تمام شده محصوالت دامی 
با مشکالت گوناگون  را   در چند ماه اخیر دامداران استان 
رو به رو کرده است. موسوی رستگار افزود: در چند ماه اخیر 
قیمت برخی نهاده های دامی ۱00 درصد و قیمت اقالمی از 
جمله کاه و یونجه با هزینه حمل ۱۳0 درصد افزایش یافته 
است، در حالی که قیمت شیر تنها ۲۵ درصد افزایش یافته 

است. وی بیان کرد: براساس آخرین قیمت مصوب، کارخانه 
داران هر کیلو شیر را از دامدار ۲ هزار تومان خریداری می 
کنند که با توجه به گرانی علوفه هیچ صرفه اقتصادی ندارد، 
اگر قیمت نهاده های دامی به قیمت ابتدای امسال برگردد 
ما حاضریم قیمت شیر را ۳0 درصد ارزانتر بفروشیم. موسوی 
رستگار با بیان اینکه تحریم ها نیز در افزایش قیمت برخی 
نهاده های دامی تاثیرگذار بوده است، اضافه کرد: ذرت، جو، 
سویا و کلزا از جمله محصوالت وارداتی هستند که به دلیل 
نوسانات نرخ ارز به شدت قیمت آن افزایش یافته است. وی 
عنوان کرد: با توجه به گرانی نهاده های دامی، دامداری صرفه 
اقتصادی ندارد و دامداران استان همانند فردی که سکته کرده، 
نیازمند اکسیژن از سوی دولت هستند تا چند روزی بیشتر در 
عرصه پرورش دام بمانند. رئیس اتحادیه دامداران اظهار کرد: 
بسیاری از دامداران قادر به ادامه فعالیت در این بخش نیستند و 
حتی منجر به از دست دادن حرفه چندین ساله خود شده اند، 
در این شرایط بحرانی، دامداران استان به حمایت های دولت 
چشم دوخته اند. موسوی رستگار با بیان اینکه خشکسالی ها 
و گرانی علوفه بیشترین اثر را بر روی دام سبک روستائیان 
استان گذاشته است، افزود: در چند سال اخیر بر اثر خشکسالی 
دام روستائیان به شدت کاهش یافته و ۷0 درصد از دامداری 
های سنتی استان تعطیل شده اند. وی ادامه داد: دامداری در 
روستاها به مرز بحران رسیده است و در برخی روستاها مردم، 

برخی دام های خود را برای تامین علوفه سایر دام ها می فروشند. 
موسوی رستگار بیان کرد: افزایش قیمت داروهای دامی از دیگر 
مشکالت دامداران است، برخی دامداران در صورت مریضی دام، 
راضی به مرگ او می شوند زیرا درمان دام با صرفه نیست. رئیس 
اتحادیه دامداران یادآور شد: در زمان حاضر دامداران استان یک 
میلیون و ۷00 هزار راس دام سبک، حدود ۶0 هزار راس دام 

سنگین و ۲۹ هزار نفر شتر را پرورش می دهند.
گرانی علوفه و هزینه سنگین بر دوش عشایر 

سرپرست اداره کل امور عشایر گفت: با توجه به کاهش 
بارندگی ها در سال زراعی گذشته و فقر علف در مراتع و 
چراگاه ها، عشایر مجبور شده اند دام خود را به صورت دستی 
تغذیه کنند که با توجه به افزایش قیمت ها در سال جاری، 
هزینه های زیادی را برای پرورش دام به عشایر تحمیل می 
کند. وی عنوان کرد: عشایر با توجه به گرانی ها مجبورند 
تعدادی از دام های خود را به فروش برسانند تا بخشی از 
هزینه پرورش مابقی دام های خود را تامین کنند. وی با 
بیان اینکه عشایر قشر محروم و زحمتکشی هستند که باید 
حمایت های مختلف از آنان بیشتر انجام شود، گفت: هم 
اکنون شرکت های تعاونی عشایر، علوفه دستی را در مناطق 
مختلف تامین می کنند و همه ساله برای کاهش اثرات 
خشکسالی بر عشایر توزیع نهاده دامی مدت دار و یارانه ای 

توسط اداره کل امور عشایری توزیع می شود.

دامداری با علوفه کم و گران

     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 عمومی حوزه ثبتی نهبندان
 آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش ۵ شهرستان نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره مندرج در روزنامه آوای خراسان جنوبی به شماره ۴۱۹۶-۱۳۹۷/۸/۱ و ۱۳۹۷/۹/۱-۴۲۱۹  
امام خمینی )ره( در استان خراسان  چهار اصلی مزرعه سوقات پالک ۸۱۰ فرعی ستاد اجرایی فرمان حضرت  قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های ذیل:   به موجب ماده ۱۴ 

 جنوبی ششدانگ یک باب محوطه، مشتمل بر ساختمان مستثنیات مرتع چاهداشی پالک ۴۱۰ - اصلی پالک ۱۲۲۹ - اصلی آقای امیر محمد ارباب پور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
در تاریخ ۹۷/۱۰/۸ ساعت اداری مستثنیات مرتع خوانشرف و کالته مالحسن پالک ۱۲۲۶ - اصلی آقای علی ناصح یک دانگ مشاع آقای سلمان ناصح دو دانگ مشاع آقای ابراهیم آهنی سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک ۱۲۲۷ - اصلی آقای ابراهیم آهنی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی - پالک ۱۲۲۸- اصلی آقای علی ناصح دو دانگ مشاع و آقای سلمان ناصح چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ ساعت اداری مستثنیات مرتع چاهشند پالک ۷۹۷ - اصلی پالک ۱۲۱۸- اصلی دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران - فرماندهی 
مرزبانی خراسان جنوبی ششدانگ یکباب ساختمان پاسگاه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار 
می گردد در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقررحاضر نباشند طبق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود 

پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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.
           تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۲                             سید مهدی پروین محبی - رئیس ثبت اسناد و امالک نهبندان

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 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

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش۲  شهرستان بیرجند
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت، تحدید حدود شماره های زیر:

 ششدانگ یکباب باغ منزل پالک ۱۲۳ فرعی از ۴۳۴- اصلی بخش۲ بیرجند واقع در مزرعه میرعلی مود تقاضای آقای 
حسن رزگی در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳ ساعت ۱۰ صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل 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 حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط 
تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 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.
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  بیرجندتاریخ انتشار:۹۷/۹/۱۲

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت ۳۰۱/۲۰  مترمربع دارای پالک ثبتی نهصد و بیست و یک فرعی از بیست و هشت اصلی )۹۲۱ فرعی از ۷۷۹ فرعی از ۷۸۰ فرعی از ۲۸- اصلی( 
بخش شش سربیشه، به نشانی سربیشه، خیابان جانبازان ۳ )معلم ۱۴( ۹ - پالک ۵۷ و ۵۹ ملکی آقای کاظم قاسمی کنگان فرزند محمد دارنده شماره شناسنامه ۱ و شماره ملی ۰۶۵۳۰۲۵۳۲۷ 

که سند مالکیت آن به نام وی صادر و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه شماال به طول ۱۱/۹۰ متر پی دیواریست به پالک ۹۲۲ فرعی شرقا به طول ۲۵/۱۰ متر پی دیواریست به پالک ۹۲۳ فرعی 
جنوبا به طول ۱۱/۹۰ متر پی دیواریست به کوچه غربا به طول ۲۵/۱۰ متر پی دیواریست به پالک ۹۱۹ فرعی همگی از ۲۸- اصلی بخش ۶ سربیشه و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق سند رهنی شماره ۱۲۱۲۸  
 مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۶ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹ سربیشه در قبال مبلغ ۱/۰۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتاد میلیون( به انضمام سود و خسارت تاخیر موضوع تسهیالت نامبرده فوق برای مدت
۶۰ ماه در رهن بانک ملت شعبه سربیشه قرار گرفته است و بانک مرتهن به دلیل عدم ایفای تعهدات به استناد ماده ۳۴ اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۱/۰۱۳/۷۱۰/۵۸۱  
ریال طلب خویش بدین شرح )مبلغ ۷۷۶/۱۵۳/۶۹۱ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۸۰/۵۵۶/۶۸۲ ریال سود و مبلغ ۵۷/۰۰۰/۳۰۸  ریال خسارت تاخیر تا روز در خواست ۱۳۹۷/۲/۱۷( به انضمام جریمه دیرکرد تا 
روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۰۲۲ در این خصوص نزد واحد اجرای اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه تشکیل شده است. 
پس از ابالغ مفاد اجرائیه و انقضای  ۲۰  روز مهلت مقرر قانوني چون متعهد بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده بنا به درخواست بستانکار و بر طبق گزارش وارده به شماره ۹۷۰۰۴۰۹ 
مورخ ۹۷/۵/۲۲ کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد رهن به صورت ششدانگ یک باب منزل مسکونی با امتیازات منصوبه آب و برق و گاز و دارای انباری و پارکینگ به مساحت ۵۸ مترمربع که قبال به 
عنوان محل نانوایی از آن استفاده می شده و با اعیانی احداث شده به مساحت ۱۷۹ مترمربع به صورت شمالی فاقد اسکلت و با نمای آجر ۳ سانت  با حدود و مشخصات مذکور به مبلغ یک میلیارد و نود 
میلیون ریال )۱/۰۹۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی که مصون از اعتراض بوده و قطعیت یافته است و حسب تقاضای بستانکار در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان سربیشه به آدرس خیابان مدرس - روبروی اداره پست از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار 
خواهد شد و در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پس از کسر هزینه های مندرج در فراز ۶ بند الف ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرا به مالک پرداخت خواهد شد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرا 
محاسبه سود و خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد بر عهده اداره اجرا خواهد بود. هزینه های دولتی به شرح ماده ۴۰ آیین نامه اجرا وصول و سایر هزینه های مربوط به آب، برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق  اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هر گاه متعهد قبل از انجام مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری و چنانچه روز 

مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر بر گزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۹۷/۹/۱۲                                                                محمد حسین مصلحی- رئیس واحد اجرای اسناد رسمی سربیشه

آگهی دعوت مجمع
عمومی فوق العاده شرکت

با توجه به درخواست خانم صغری الهیاری خرقان 
پور فرزند حسن مبنی بر انتقال مقدار ۲۷۰ سهم 
از ۹۰۰ سهم شرکت تولیدی و صنعتی سفال 
بیرجند به شماره ثبت ۳۳۹۹۳ از صاحب و مالک 
قانونی سهم مذکور این شرکت بر همین اساس 
در  شرکت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
تاریخ ۹۷/۹/۲۳ مقارن ساعت ۱۷ در محل دفتر 
شرکت واقع در خوسف روستای تقاب شرکت 
تولیدی و صنعتی سفال بیرجند برگزار خواهد 
شد. از صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در 
تاریخ مذکور شخصا یا با معرفی وکیل در جلسه 
مذکور حضور بهم رسانید. ضمنا هیئت مدیره 
 موافقت با انتقال سهام را قبال اعالم نموده است.
و  تولیدی  شرکت  مدیره  هیئت  رئیس 

صنعتی آجر سفال بیرجند- مینا احمدی آواز
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

کاهش آسیب های اجتماعی با اجرای طرح های پیشگیرانه در حاشیه شهر

به بهانه ۱۲ آذر روز جهانی معلوالن؛ بررسی چالش اشتغال توانخواهان

پاسخ مسئوالن به پیام شما

از میان نامه های رسیده

چقدر خوب می شد داخل هر استانی از کشور کتاب 
تاریخی از مفاخر حال وگذشته آنها تدریس می شد تا 
سبب خودباوری دانش آموزان می شد. نه فقط بامرگ 

این مفاخر شناخت حاصل شود.
910...948
سالم آوای عزیز. از مرکز بهداشت و درمان خوسف 
درخواست می شود تیم بازرسی به جنوب روستای ... 
اعزام تا از نزدیک فضای نگهداری احشام را که در آغل 
و منزل و کوچه نگهداری می شوند مالحظه و نسبت 
به انتقال آنها به مکانی دیگر اقدام نمایند. خطر آلودگی، 

سرایت بیماری های مشترک انسان و حیوان و...
915...011

ارگان های فرهنگی،  به  را  پیام  این  لطفا  سالم. 
سازمان تبلیغات و تعزیرات برسانید چرا به فروشگاه 
... مجوز فعالیت داده می شود؟ آیا واقعا نظارتی هم 
هست؟ ترویج فرهنگ فاسد غربی و فروش لباس 
های خالف عرف و شرع آن هم در شهر فرهنگی 

بیرجند جایگاهی ندارد.
ارسالی به تلگرام آوا
نماینده و استاندار و مسئوالن محترم سالم، لطفا 
جهت رفاه حال جوانان بیکار تمام بازنشستگان مراکز 
دولتی و خصوصی را مخصوصا معلمان مدارس غیر 
انتفاعی را بردارید نه تعدادی از مدیرانی که برداشتن  
آنها به ضرر استان است فعال با شکالت دادن بچه را 

ساکت نکنید خدایی هم هست.
902...146
در تابستان گذشته مدیر بانک ... استان از مردم خواست 
که در امر خداپسندانه حساب های پس انداز قرض 
الحسنه مشارکت داشته باشند. اینجانب به دو حساب 
قرض الحسنه خودم که فاقد موجودی بود مبلغ 50 
هزار تومان اضافه کردم. در مورخ 97/9/10خود بانک 
بدون اطالع قبلی حساب های قرض  الحسنه ام را 
خالی کرده است.کار غیر اخالقی بانک مرا نگران کرد 

لطفا پیگیری نمایید.
910...170

سالم خدمت شهرداری محترم؛ لطفا انتهای خیابان 
تالش یا جنت معصومیه رو به سایت اداری آسفالت 
کنند تا هم بار ترافیکی بلوار صنعت و معدن کمتر 
شود و هم خطرات و تصادفاتی که هر روز داخل 
بلوار صنعت و معدن می شود کمتر بشه و هم تردد 
به معصومیه باال از سمت بلوار پیامبر اعظم)ص( و 

سایت اداری راحت تر بشه.
915...864
 این از ضعف مدیران  است  که سهم بیابان های استان 
از اعتبارات ملی صفراست ، تا تالش وکوشش نفرمایند 

که اعتبارات به خودی خود نمی آیند .
910...250

سالم آوا، چرا می نویسید برخی نمایندگان، قشنگ نام 
این افراد مانع توسعه را بگویید تا مردم دفعه دیگر به 
آن ها رای ندهند، نماینده ای که با سیاسی بازی می 
خواهد کار از پیش ببرد، به خاطر بازی های سیاسی 
خود، نیازهای استان را فراموش می کند و حتی آن 
را ابزاری برای بازی های خود می کند باید در میان 
مردم شناخته شود. از شما روزنامه مردمی خواهشمندم 
نام این نمایندگان را با ریز کارها که چه عرض کنم 
بالهایی که سر استان می آورند علنی کنید، بلکه 

تغییری در وضع داشته باشیم.
یک شهروند
اجرتان دهد که  مالیاتی خدا  امور  مدیر کل عزیز 
بسیار  راه  هنوز  عدالت  تا  اما  دهید،  می  تخفیف 
است، هر چند شما هم مقصر نیستید ، در این اوضاع 
اجتماعی خیلی از بنگاه های اقتصادی به خصوص 
کوچک ترها زیر بار فشار قسط و مالیات و ارز و 
مخارج و ... لِه خواهند شد، لطفا این ها را هم قبل 
گرفتن مالیات در نظر بگیرید، سخن دیگر این که 
می فرمایید با طرح جامع مالیاتی فرارها کمتر خواهد 
شد، واال تا آنجایی که من یادم است تا بوده همین 

بوده و طرح جامع مالیاتی هم فایده ندارد.
یک شهروند
سالم.از شهرداری بابت تالش هایی که برای زیباسازی 

شهر می کنند تشکر می کنم 
یک شهروند

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان 
طبس طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار 
افزایش قیمت گندم خریداری شده توسط دولت از 
کشاورزان شد. در بخشی از نامه به شرح ذیل آمده است:

جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور

کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای 
توسعه در کشور است. )مقام معظم رهبری(

نبض کشاورزان به شماره
 افتاده است آنان را دریابید ...

باسالم. احتراما به عرض می رساند وضع کشاورزان 
نابسامان است و نبض آنان به شماره افتاده است . 
ایران  ، کشاورزان  روحانی عزیز  آقای دکتر  جناب 
زمین از برخورد جناب نوبخت در بحث امهال وام 
ها و هم اعالم نرخ گندم گالیه دارند. آنها در دولت 
نهم هم با این بی مهری روبرو شده اند و در تاریخ 
91/02/17 نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
شهرستان طبس این هشدار را به دولت داد و به 
تولیدی  رئیس دولت وقت اعالم گردید که گندم 
گندمکاران روانه مرغداری ها و گاوداری ها خواهد 
به  مجبور  دولت  و  اینچنین شد  متاسفانه  که  شد 

واردات گندم و محتاج از دیگر کشورها گردید .
با  اکنون  ایران  اسالمی  جمهوری  محترم  ریاست 
تصمیم جناب نوبخت رئیس برنامه و بودجه کشور 
نخواهند  دولت  به  را  خود  گندم  گندمکاران  قطعا 
فروخت و با قیمت باالی کشورهای اطراف، دالالن 
گندم ها را جمع آوری خواهند کرد و با نهایت بهره 
و استفاده چند برابری به نفع خود به خارج قاچاق 
خواهند کرد. لذا به عنوان نماینده قشر تولید کننده 
درخواست حضرتعالی  از  دوست  وطن  و  ادعا   بی 

در  عاجل  تصمیمی  سریعتر  چه  هر  که  شود  می 
بازنگری قیمت گندم داشته باشید وگرنه گندمکاران 
با تورم باالیی که در کشور است گندمی به دولت 
نخواهند فروخت. در آخر عرض می کنم به هیچ 
به  گندم  حامل  های  کامیون  عنوان شاهد حضور 

سیلوها نخواهیم بود . 
با احترام مسعودرضا بندگی - دبیر اجرایی نظام صنفی 

کارهای کشاورزی شهرستان طبس

جوابیه  اداره کل آموزش و پرورش
خراسان جنوبی

روزنامه  شما  پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  پیرو 
حقوق  کسورات  پرداخت  در  تأخیر  بر  مبنی  آوا 
فرهنگیان، مستدعی است کسورات حقوق از طریق 
خزانه داری کل کشور به حساب اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان جنوبی واریز می گردد و به محض 
دریافت وجه در استان چک های مربوطه صادر و به 
حساب ذینفعان واریز می شود. لذا فرهنگیان محترم 
می توانند در صورت تمایل نسبت به درخواست لغو 
پرداخت کسورات اقدام و رأسا نسبت به پرداخت وام 

به بانک های عامل اقدام نمایند.

جوابیه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

در پاسخ به پیامک شهروند محترم در روزنامه آوای 
خراسان جنوبی مورخ 97/8/21 در خصوص اینکه 
خیابان  قائم  بهداشت  مرکز  گرمایش  برای  فکری 
شیرین بکنند  من با فرزند شیرخوارم به مرکز مراجعه 
کردم ولی از شدت سرما جرات نکردم پتوی بچه را 
از روی سرش بردارم، خدا به داد افرادی برسد که در 
ساختمان مشغول به کارند« به استحضار می رساند: 
با توجه به افتتاح مرکز قائم در تاریخ 97/6/15 مراحل 
خرید تجهیزات تاسیسات گرمایشی انجام و در حال 

نصب و راه اندازی می باشد.

نسرین کاری - امروزه یکی از مهم ترین معضالتی که 
گریبانگیر جامعه است و سدهای بسیاری در مسیر جوانان 
چه  اگر  آن هاست،  اشتغال  کرده،  ایجاد  التحصیل  فارغ 
برای رفع این معضل اجتماعی، اقتصادی از طرف دولت 
راه حل ها  این  می رسد  نظر  به  اما  شده،  ارائه  راهکارهایی 

پاسخگوی حجم باالی بیکاری در جامعه نباشد.
در این بین عنایت به قشر معلول و مددجوی جامعه که به هر 
دلیل زیر پوشش سازمان های مختلف حمایتی همچون کمیته 
امداد و بهزیستی هستند، قابل توجه است. البته کم کاری و 
محدودیت در برگزاری آزمون استخدامی یکسان بین معلوالن 
و افراد سالم برخی نهادهای دولتی و رسمی که موظف به 
استخدام معلوالن بر اساس ضوابط قانونی مشخص به ویژه 
قانون 3 درصدی ظرفیت استخدام معلوالن هستند آن ها را 

ناگزیر از اجرای قانون مصوب بازداشته است.
 پیگیری این موضوع می تواند بیش از گذشته امکان فرصت 
حضور و بهره مندی از توانایی و ظرفیت معلوالن را در توسعه 
اقتصادی و عمرانی کشور فراهم کند. به بهانه 12 آذر روز 
جهانی معلوالن گفتگویی با مدیرکل بهزیستی استان در زمینه 

چالش اشتغال این افراد داشتیم. 

سهمیه 3 درصدی استخدام
 معلوالن رعایت نمی شود

علی عرب نژاد در گفتگو با خبرنگار آوا درباره تحقق سهمیه 3  
درصدی معلوالن تحت پوشش بهزیستی در استخدامی های 
ادارات و ارگان های دولتی، بیان کرد: متاسفانه اغلب اوقات این 
سهمیه در استخدامی های نهادهای دولتی رعایت نمی شود، 
چرا که وقتی صحبت از مصاحبه بعد از آزمون پیش می آید به 

بهانه های گوناگون معلول کنار گذاشته می شود. 
علی عرب نژاد خاطر نشان کرد:  البته اگر ثابت شود ارگانی 
این سهمیه 3  درصدی را به بهانه واهی رعایت نکرده است 
پیگرد قانونی نهادهای نظارتی و سازمان های بازرسی را به 
دنبال دارد. وی ضمن تاکید بر اینکه افراد توانخواه فقط 
نباید به دنبال مشاغل دولتی باشند، افزود: بهتر است فرد 
معلول بر نیرو و توان خود اعتماد کند و در بخش های 

خصوصی هم به دنبال کار باشد. 

وام اشتغال فرصتی مناسب
 برای معلوالن

آماده  فرآیند  گذاشتن  پشت سر  بر ضرورت  تاکید  با  وی 
تاکید  اشتغالزایی،  وام  متقاضی  مددجویان  شغلی  سازی 
کرد: مددجویان پس از طی فرآیند آماده سازی شغلی، برای 
دریافت وام 20 میلیون تومانی به بانک های طرف قرارداد 
با سازمان بهزیستی کشور معرفی می شوند.تصمیم نهایی 

برای تعیین سقف مبلغ وام هر یک از مددجویان متقاضی که 
درخواست آن ها به تایید نهایی می رسد، توسط کمیته اشتغال 
تعیین می شود.مدیر کل بهزیستی بیان کرد: معلوالنی که وام 
اشتغال استفاده می کنند پس از اعالم کارایی شغل مورد نیاز 

فقط نیاز به یک ضامن  معتبر )بازاری( دارند.

پرداخت حق بیمه معلوالن تا
 5 سال توسط بهزیستی

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: عالوه بر این، کارفرمایانی 
که نیروهای خود را از بین جامعه هدف بهزیستی به کار 
برخوردار شوند.  بیمه  از مشوق های حق   بگیرند، می توانند 
به این صورت که سازمان تا 5 سال، سهم بیمه کارفرما را به 

میزان 23 درصد از حداقل حقوق سالیانه پرداخت می کند. وی 
تاکید کرد: این قول را می دهم که تمام توان خود را به کارگیرم 
تا در زمینه اشتغال معلوالن و پیگیری کار آنها از هیچ کاری 

فروگذار نباشیم. 

مشوق های حمایتی به کارفرمایان 
برای به کارگیری معلوالن

عرب نژاد با بیان اینکه کارفرمایان در صورت به کارگیری نیرو 

از جامعه هدف بهزیستی، می توانند به ازای هر نفر 20 میلیون 
و تا سقف 100 میلیون تومان تسهیالت بانکی دریافت کنند، 
افزود: کارفرمایان مناطق محروم و روستایی نیز در صورت ارائه 
طرح هایی با توجیه فنی و به کارگیری نیرو از جامعه هدف 
بهزیستی، می توانند از منابع مالی ثابت و سرمایه در گردش 

صندوق توسعه ملی برخوردار شوند.
 وی  با اشاره به اینکه  ارگان ها و کارفرمایانی که افراد توانخواه 
را استخدام نمایند از حمایت های بهزیستی بهره مند می شوند 
،یادآور شد:  از بین 360 کارمند شاغل در سازمان  و نهادهای 
تابعه بهزیستی  استان 36 نفر معلول هستند که 10 درصد 
را شامل می شود.مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه هم اکنون 
13 مرکز حرفه آموزی با تعداد 246 نفر معلول در شهرهای 
مختلف استان فعال است، افزود: طی 6 ماهه اول سال جاری 

5 میلیارد و 600 میلیون نفر به عنوان کمک هزینه به مراکز 
حرفه آموزی پرداخت شد.

آموزش حرفه آموزی معلوالن
 راهکاری مناسب برای اشتغال

وی با اشاره به اینکه دو طرح تیپ یک و تیپ دو برای 
در  افزود:  است،  شده  طراحی  استان  معلوالن  از  حمایت 
از  دارای مجوز  تولیدی و حمایتی  تیپ یک کارگاه های 
بهزیستی هستند که شامل 4 کارگاه تولیدی و 106 نفر 
در آن شاغل هستند. وی یادآور شد: در تیپ دو معلوالن  
آموزش دیده به کارفرمایان معرفی می شوند و تسهیالت 
پیشنهاد  افزود:  شود.وی  می  داده  کارفرمایان  به   الزم 
را  می کنم معلوالن آموزش های الزم فنی و حرفه ای 
کسب کنند تا بتوانند در بهترین رسته شغلی متناسب با وضع 

جسمی، خانوادگی و اجتماعی خود مشغول به کار شوند.

آموزش مهارت زندگی، مهارت کسب و کار و 
مهارت ارتباطی برای معلوالن

مدیرکل بهزیستی با اشاره به طرح آموزشی با حمایت فنی 
این طرح فرد 16 ساعت  یادآور شد: در  استان  و حرفه ای 
مهارت های روزمره زندگی، 35 تا 38 ساعت مهارت کسب و 
کار و 10 ساعت مهارت ارتباطی را فرا گرفته و سپس پرونده وی 
برای پیگیری شغلی به حوزه مددکاری ارجاع داده می شود.وی با 
بیان این که تمامی هزینه ها برای آماده سازی شغلی بر عهده 
سازمان بهزیستی است، یادآورشد: فرد می تواند در رسته های 
اشتغال آزاد، شامل کار در بازار آزاد، استخدام یا خود اشتغالی 
و اشتغال حمایتی شامل تعاونی، کارگاه تولیدی حمایتی تیپ 
یک یا دو به فعالیت حرفه ای مشغول شود.عرب نژاد با اشاره 
به اینکه کارفرما در کارگاه های تیپ 2 باید توانخواه را حداقل 
5 سال بیمه و دستمزدی توافق  شده به وی پرداخت کند، 
خاطرنشان کرد: بیمه شرط الزم فعالیت در کارگاه های تیپ 2 
است. وی ابراز امیدواری کرد: روزی برسد که کارفرمایان به 
معلوالن با چشم کارآمدی نگاه کنند و حمایت نمایند تا بتوانند 

توانمندی های خود را بروز دهند.

مدیر کل تبلیغات اسالمی گفت: آسیب های اجتماعی در 
مناطق حاشیه شهر بیرجند با اجرای طرح های پیشگیرانه 
کاهش نسبی داشته است. به گزارش مهر، از ابتدای سال 
جاری سازمان تبلیغات اسالمی در راستای پیشگیری، کنترل 
و کاهش آسیب های اجتماعی مأموریت یافت تا طی طرحی 
اصولی و قانونمند در 6 نقطه حاشیه شهر بیرجند برنامه هایی 
را اجرا کند. بعد از گذشت چند ماه از این طرح و اجرا برنامه 
های مد نظر به نظر می رسد باید نتایج و ثمرات این طرح 
در حاشیه بیرجند را بررسی و تحلیل کرد. حجت االسالم 

رضایی مدیر کل تبلیغات اسالمی در این زمینه اظهار کرد: 
در حاشیه شهر  اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  طرح 
بیرجند را از طریق 6 پایگاه فرهنگی اجتماعی دنبال کردیم.

وی بیان کرد: این پایگاه ها در منطقه سراب، مسجد امام 
صادق)ع( سجاد شهر، مسجد الحسین)ع( جوادیه، مسجد 
صدیقه طاهر)س( کارگران و مسجد قبای مهرشهر بیرجند 

هستند که با محوریت مساجد کار خود را دنبال کردند. 

۶ روحانی فعال و دغدغه مند متولی
 اجرای طرح های پیشگیرانه

وی  ادامه داد: متولی این پایگاه ها 6 روحانی جوان فعال و 
دغدغه مند در امور اجتماعی هستند تا بتوانند با همکاری و 
همفکری صاحب نظران و کارشناسان برنامه های پیشگیرانه 
را دنبال کنند. رضایی گفت: ارتقای سطح امنیت اخالقی، روانی 
و کاهش آسیب های فردی در مناطق مورد نظر، امکان سازی 
و گسترش دسترسی مردم به خدمات دینی و فرهنگی، تقویت 
احترام به قانون و ترویج فرهنگ قانون گرایی و ارتقای سطح 
دانش و آگاهی افراد محدوده طرح از جمله کارکردهای پایگاه 

های فرهنگی و اجتماعی است.وی اظهار کرد: بعد از چند ماه 
می توان این تحلیل را داشت که طرح کاهش آسیب های 
اجتماعی در حاشیه شهر بیرجند هم در حوزه معارف دینی و 
هم ایجاد مشاغل خانگی موفقیت های بسیار خوبی داشته و 

موجب کاهش نسبی آسیب های اجتماعی شده است.
مدیر کل تبلیغات اسالمی بیان کرد: چه در حوزه کالس های 
معارفی و چه در زمینه ایجاد اشتغال خانگی از اساتید برجسته و 

دارای تخصص های باال استفاده شده است.

تالش برای ایجاد نشاط اجتماعی در حاشیه شهر
رضایی ادامه داد: یکی از آسیب هایی که در برخی از مناطق 
نبود نشاط اجتماعی کافی  حاشیه شهر بیرجند وجود دارد 
در  اجتماعی  نشاط  ایجاد  برای  رو  این  از  افزود:  است.وی 
 برخی مناطق حاشیه شهر با همکاری دستگاه ها و نهادهای 
ذیربط پارک و فضای سبز ایجاد شد و در مناسبت های ملی و 
مذهبی نیز در پارک های آن مناطق جشن برگزار شده است.

نشاط  ایجاد  راستای  در  گفت:  اسالمی  تبلیغات  مدیر کل 
اجتماعی برخی از شهروندان مناطق هدف طرح را به اردو 

اردوگاه  و  بیرجند  شهر  اطراف  امامزادگان  طبس،  مشهد، 
یادگاران امام بردیم. رضایی اظهار کرد: در حوزه مشاغل خانگی 
نیز بعد از برگزاری کالس در رشته های مختلف  دستاوردهای 
کارآموزان در قالب نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی عرضه شد 
و در حقیقت به افراد توانایی کسب درآمد از طریق یک هنر و 

رشته را آموزش دادیم.

طرح کنترل آسیب های اجتماعی در
 حاشیه شهر با ۶۰۰ میلیون تومان آغاز شد

وی بیان کرد: این طرح با 600 میلیون تومان آغاز شد و 
امیدواریم  برای سال آینده نیز این طرح با واگذاری اعتبارات 
از ناحیه دولت تداوم داشته باشد. وی ادامه داد: بر اساس آنچه 
از سوی مدیران پایگاه های فرهنگی و اجتماعی در مناطق 
با برگزاری طرح در  حاشیه شهر بیرجند اعالم شده است 
مناطق هدف طرح شاهد کاهش نسبی آسیب های اجتماعی 
هستیم. رضایی یادآور شد: فقر، بیکاری، آسیب های اخالقی، 
اعتیاد، طالق آسیب هایی هستند که در مناطق حاشیه نشین 

شهر مشاهده می شود.

برگزاری یادواره شهدای گمنام و جاوید االثر

صداوسیما- به مناسبت کنگره ملی دو هزار شهید خراسان جنوبی یادواره 145 شهید گمنام و 76 شهید جاوید االثر استان برگزار می شود. 
این مراسم پنجشنبه 15 آذر در مسجد امام جعفر صادق)ع( واقع در خیابان سجادشهر بیرجند برگزار می شود. همچنین در این یادواره از 
مستند شهید لکزایی که ساخته معاونت هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس است، رونمایی خواهد شد. 

3 درصد سهم اشتغال معلوالن درسلیقه ها رنگ می بازد
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موفقیت و انرژی

زندگی ساده

زیر بار غم  و  غصه نروید

بی تردید خودتان تصمیم نگرفته اید که مجرد و تنها 
باشید اما فایده ای ندارد که بدخلقی را پیش گیرید و 
زمین و  زمان را مقصر بدانید. مرور مکرر خاطرات 
دورانی که متاهل بودید و یا حسادت به زوج های 
عاشق دردی را دوا نمی کند و سازنده نیست. درست 
است که گفتن این جمالت آسان تر از عمل کردن به 
آن است اما نقش یک قربانی را بازی نکنید. زندگی 
فرد مجرد مثل هر موقعیت دیگری در زندگی، شامل 
فراز و نشیب ها و لحظات خوب و بد است، این بدان 
روزهای  بقیه  تا  شده اید  محکوم  که  نیست  معنا 
زندگی تان را در تنهایی سپری کنید. بدانید که هر 
فردی مسئول خوشبختی خود است، بنابراین دیگر 
در زندگی خود یک تماشاچی نباشید، بلکه همانند 

یک بازیگر عمل کنید.

درس هایی برای داشتن زندگی ساده تر

عناصر  کردن  اضافه  مفهوم  به  ساده  زندگی   -
از اضافه  البته پیش  معنی دار به زندگی است که 
باز  باید جای خالی برای آن ها  این عناصر  شدن 
کنید. در اطراف شما بسیاری اقالم غیر ضروری 
کنید  نمی  استفاده  آن ها  از  تنها  نه  که  است 
آن ها  نگهداری  را صرف  هزینه ای  کماکان  بلکه 
می کنید. قاعدتا زندگی بدون پرداخت هزینه بابت 
اقالم غیرضروری نه تنها ممکن، بلکه دل پذیرتر 

خواهد بود.
- قرار نیست به بهانه ساده کردن زندگی، فقیرانه 
و یا در شرایط حادتر حقیرانه زندگی کنید. هدف 
ایجاد تفاوت در نگاه شما در خصوص زندگی است. 
بنابراین زمان و  بار زندگی می کنید و  شما یک 
عمر شما بسیار ارزشمند و تکرار نشدنی است در 
نتیجه باید وقت خود را صرف چیزهای ارزشمند در 

زندگی خود کنید.
- در کنار هنر »انجام دادن کارها« هنر فراموش 
شده هم وجود دارد: هنر »انجام نشده رها کردن 
به شدت  زندگی  در  بهره وری  و  کارها«! سادگی 

متکی به حذف موارد غیر ضروری است.
که  وسوسه ها  مقابل  در  باید  که  است  واضح   -
و  کنید  مقاومت  می آیند  شما  سراغ  به  ثانیه  هر 
اطرافیان  کردن  زندگی  نحوه  که  ندهید  اجازه 
از  را  شما  رسانه ها  برق  و  زرق  پر  تبلیغات  یا  و 
از  بعد  ما  هموطنان  اکثر  کند.  خارج  مسیر  این 
مهاجرت و دور شدن از جمع کثیری از دوستان و 
آشنایان،  زندگی متفاوتی را انتخاب می کنند و در 
خانه های شان دیگر از آن ویترین های کریستال و 
زرق و برق های غیر ضروری خبری نیست. اگر به 
تغییر عالقه مند نباشید و همه  چیز را به روال عادی 
رها کنید، نمی توانید زندگی ساده تری داشته باشید. 
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درمان شوره چشم ها
 با کمپرس آب گرم

درمان شوره ها با مصرف چند قطره آنتی بیوتیک 
برطرف می شود. می توانید با شست وشوی چشم ها 
با آب گرم و قرار دادن کمپرس گرم روی آن در 

زیادی  حد  تا  مشکل  این  بروز  نخست  روزهای 
التهاب پلک ها را کاهش دهید. از دیگر پیشنهادها 
هنگام ابتال به شوره مژه شستن و ماساژ چشم ها 
با شامپو بچه رقیق شده است. برای این کار روزی 
دو مرتبه قسمت انتهایی پلک را با شامپو بچه با 

مالیمت ماساژ دهید و با آب ولرم بشویید.

شربت یونجه اشتها آور
 و رفع کم خونی

اشتها  آوری،  یونجه  شربت  خواص  مهم ترین  از 
چاق کنندگی، تقویت عمومی بدن و رفع کم خونی است، 
همچنین موجب تقویت بینایی، افزایش شیر مادران و 

تصفیه خون می شود. شربت یونجه قند خون، فشار و 
چربی خون را کنترل کرده و موجب تصفیه خون و 
دفع سموم بدن می شود، همچنین برای افرادی که 
دچار یبوست هستند مفید است. خرد شدن سنگ  کلیه 
و کمک به افرادی که قصد ترک اعتیاد به سیگار و مواد 

مخدر را دارند.

آب لیمو یک ماده مفید
برای لب ها 

هیچ چیز بیشتر از لبخندی زیبا روی صورت جلب 
توجه نمی کند. آب لیمو مانند یک الیه بردار اثر 

کرده و پوست مرده لب تان را از بین می برد.

برای این منظور آب لیمو را گرفته و آن را با کمی 
هایتان  لب  روی  به  را  مایع  کنید.  مخلوط  شکر 
تاثیرگذاری  برای  بمالید و چند دقیقه صبر کنید. 
بزنید  هایتان  لب  به  را شب  آن  توانید  بهتر، می 
و صبح بشویید. تفاوت را در چند روز بعد احساس 

خواهید کرد.

خرما باعث کنترل 
ضربان قلب می شود

خرما انرژی تحلیل رفته بدن را برمی گرداند و باعث 
کنترل ضربان قلب می شود. تنظیم فرآیند گوارشی 
بدن، تقویت بینایی، رفع یبوست، استحکام استخوان ها، 

درمان اختالالت روده، رفع کم خونی، کاهش آلرژی، 
کنترل دستگاه عصبی بدن، جلوگیری از سکته مغزی و 
قلبی،  درمان اسهال، تنظیم رژیم غذایی به دلیل فیبر باال، 
کاهش کلسترول بدن، بهبود وضعیت پوست و ناخن و 
مو، جلوگیری از پیری پوست، تقویت ریشه مو، جلوگیری 

از پوسیدگی دندان از جمله فواید مصرف خرماست.

حفاظت از پوست
 در مقابل جراحت و زخم 

پوست انسان در صورتی که مقابل آفتاب، جراحت 
و خشکی مراقبت  شود می تواند سالمت کل بدن 
را حفظ کند. نگهداری برای ما چندان دشوار نیست 

فقط کافی است که از جراحت و زخم جلوگیری 
کنیم و یا ضد آفتابی با SPF مناسب استفاده کنیم 
و رطوبت مورد نیاز آن را تامین کنیم. خارش کف 
دست می تواند نشان  دهنده بسیاری از بیماری ها 
نظیر هپاتیت باشد و در صورت تکرار جدی گرفته 

شود. 

داروهای مسکن مانند ایبوپروفن و استامینوفن از گزینه های رایج برای تسکین دردهای روزانه ما هستند. 
اما ضرر مصرف بسیاری از این داروهای بدون نسخه به بدن می تواند بیشتر از سود آنها باشد و این در 
شرایطی است که با روند استفاده بیش از حد از این قبیل داروها برای مقابله با درد مزمن مواجه هستیم.

این قبیل داروهای ضد درد اعتیادآور هستند و می توانند موجب آسیب جدی به کبد، کلیه ها و روده شوند. 
در همین راستا، طی سالیان اخیر تعداد افرادی که در پی جایگزین های طبیعی برای تسکین درد و بهبود 
شرایط بدن خود هستند، افزایش یافته است. برخی از مواد غذایی دارای خواصی هستند که می توانند به 

بهبود و تسکین درد کمک کنند.  

از مهمترین خواص ماسک خیار، آبرسانی پوست و تأمین آب و اکسیژن مورد نیاز سلول هاست. عالوه بر 
این، خیار می تواند به تنظیم pH پوست و تعدیل چربی کمک کند. خیار با داشتن ویتامین C در ساختار 
خود، برای جوانسازی و روشن شدن پوست هم موثر عمل می کند. با کمک آبلیمو، قدرت کنترل چربی 
توسط ماسک خیار بیشتر نیز خواهد شد. برای تهیه این ماسک برای پوست چرب به روش زیر عمل کنید:

3 قاشق آب خیار رنده شده - 2 قاشق آب لیمو - 1 قاشق خاک بنتونیت یا ماست
مواد را به خوبی ترکیب کنید تا خمیر یکنواختی ایجاد شود. ماسک را روی پوست پخش کرده و پس از 

20 دقیقه با آب سرد یا ولرم آبکشی کنید.

آبرسانی پوست چرب با ماسک خیارتسکین دردهای روزانه

با افراد جدید ارتباط برقرار کنید
وقتي با افراد جدیدي آشنا مي شوید، درهاي جدیدي را به سمت 
خودتان باز کرده اید. این افراد جدید تجربه هاي متفاوتي را در 
اختیارتان قرار خواهند دارد، از سرگرمي هاي جدیدي صحبت 

خواهندکرد و اوقات مشترک خوبي را با آنها خواهید داشت.
مهارت جدید یاد بگیرید

براي یادگیري مهارت جدید خیلي هم الزم نیست به یک 
کار سخت بپردازید. مثال مي توانید یک بازي رایانه اي بخرید 
و سعي کنید آن را به آخر برسانید، مي توانید با همسر یا دوست 

خود یک مسابقه راه بیندازید و به اتفاق بازي کنید.

مکان هاي ناشناخته را کشف کنید
عالوه بر شهرتان، کشورمان مکان هاي جذابي دارد که با رفتن 
به آنجا مي توانید انرژي جدیدي را وارد زندگي تان کنید. سفر 
کردن همیشه مي تواند روحیه کسالت بار شما را از بین ببرد و 

هیجان را وارد زندگي تان کند.
یک چهره جدید خلق کنید

سعي کنید ظاهر خود را تا آنجا که مي توانید تغییر دهید البته 
هم  عادات هایتان  و  حال ها  در  کنید  سعي  معقول.  تغییري 
تغییري ایجاد کنید تا جایي که اطرافیان تان هم متوجه این 
تغییر شوند. باز هم تاکید مي کنیم که این تغییر چهره و لباس 

قرار نیست خیلي نامعقول باشد بلکه شما با توجه به فرهنگ و 
عرف جامعه اي که در آن زندگي مي کنید، مي توانید تغییر خوب 
و مناسبي به سبک لباس ها و چهره تان بدهید اما فراموش 
نکنید که باید همیشه خودتان باشید و شخصیت تان را تغییر 

ندهید.
مهره گمشده

سعي کنید هدفي هر چند کوچک را در زندگي تان تعیین و 
براي رسیدن به آن مدت زماني را مشخص کنید. داشتن 
هدف، زندگي کسالت بار شما را بار دیگر پرشوراخواهدکرد و 

تاثیرات بسیار خوبي را در آینده به جا خواهد گذاشت.

راهکارهایي برای حس بهتر نسبت به زندگي 

آیه روز

]یاد کن[ روزی را که خدا پیامبران را گرد می  آورد پس می  فرماید چه پاسخی به شما داده شد می  گویند 
ما را هیچ دانشی نیست تویی که دانای رازهای نهانی. )سوره مائده  آیه 109(

پیام روز

من معتقدم موفقیت زمانی به دست می آید که یک قدم جلوتر برویم؛ یعنی ضمن استقبال از نامالیمات و 
سختی ها شکست را بخشی از زندگانی خود بدانیم.
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1234567891۰1112131415
سمهنیفددیهانا1
نهترمولاهجنار2
ارواسرافدرگبش3
نهاتریستولوک4
دنسرخامگامدم5
داراوهرالاتا6
شراکشمدیبهوحن7
تاشنمسملیرلاگ8
انیالاهنونمشی9
زادوهیدابایر1۰
انمیاهبروشاه11
داحاتلایعهکت12
گربگرمومسرمتم13
اویاهدنرنیراد14
نابهگنداریابن15

به تعــدادی نیـروی خدماتـی خانـم 
نیازمندیم.

056-32342244-09363654746

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

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

0915   056   2100

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                     ۱۸ ماه گارانتی
ط   

سا
  اق

د و
نق

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

به شش مدرک کارشناسی عمران 
با سه سال سابقه بیمه

 راه ، ابنیه و آب جهت اخذ گرید 
شرکت پیمانکاری نیازمندیم.

  09915324881
09151603473

ایزوگام  شفیعی
 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09۱556۱2949 - 3233۱050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر  

داخل و خارج شهر   
شهرام  مداحی3647  363  ۰915

فروش نهال عناب
زرشک، انار و ...    1205   125  0901

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 09158624439- جانی

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، 

پالستیک، کناف، اکرولیک، 
دکوراتیو  با استفاده از بهترین 

رنگ های موجود در بازار
 نظافت پایان کار

  09152641848- جعفری

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عسل موذن احمدی 
فرزند جلیل به شماره شناسنامه 2450 صادره از 

تربت جام مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی بیرجند 

با شماره 1092254 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند - انتهای خیابان 

آیت ا... غفاری ارسال نماید.

به یک خانم جهت کار در آشپزخانه و یک 
پیک موتوری آقا نیازمندیم.

09362198931 - 32437095

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد
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یادمان شهدای استان

» هدف من از آمدن به جبهه اين بود كه اين شرط بر من واجب گرديده بود 
كه به جبهه اعزام شوم تا از دين و كشور و ناموس خودمان دفاع نمايم.«                                                                       
     “شهيد حسين اكبرزاده”

اخبار کوتاه

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
از ابتدای سال جاری تاكنون تعداد ورزشکاران 
سازمان يافته استان 24 درصد نسبت به مدت 

مشابه سال قبل افزايش يافته است.
در  گذشته  روز  سرپرست   ، ايرنا  گزارش  به   
گردهمايی مديران تربيت بدنی دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی در بيرجند افزود: تعداد 
همايش ها و جشنواره های برگزار شده هم در 
اين مدت افزايش قابل مالحظه ای داشته است. 

وی ادامه داد: امروز تعداد زيادی از ورزشکاران 
قرار  كشور  ورزشی  نخبگان  ليست  در  استان 
گرفته و اين حاصل كار دو يا سه ماه است چون 
تيمی مثل راگبی از مرحله شکل گيری تا اعزام 
تيم 2 ماه طول كشيده و اكنون در بخش پسران 

و دختران ورزشکار داريم.
خراسان  در  ورزشی  استعداد  كرد:  اظهار  وی 
جنوبی زياد است و بايد به دنبال شناسايی و 
رشد اين استعدادها باشيم و اميدواريم سال آينده 

سهم مدال ما از 20 به 60 مدال برسد. بيان كرد: 
اميدواريم تا زمان برگزاری المپيک سال 2022، 
100 ورزشکار مطرح در كشور داشته باشيم و 
 10 نفر از اين ورزشکاران بتوانند در ميدان های 

بين المللی خود را نشان دهند. 
به  خوسف  استخر  پروژه  گفت:  سرپرست 
نيم ديگر  ماه و  نهايی رسيده و يک  مرحله 
افتتاح می شود، سرانه فضای ورزشی در اين 
شهر پايين است، يک ميليارد و 500 ميليون 

تومان اعتبار داريم اما پيمانکار تقاضای خاتمه 
يک  با  است  مدعی  و  داشته  را  پروژه  اين 
كرده  تعهد  را  پروژه  اين  كه  تومانی  ميليارد 
امروز بايد با سه ميليارد تومان آن را تمام كند. 
وی اظهار  كرد: در حال حاضر در چند حوزه 
جمعيتی ويژه وارد شده ايم. المپياد خانه های 
روستايی خراسان جنوبی در حال انجام است، 
300 خانه ورزش روستايی داشتيم و امسال 
150 خانه ورزش روستايی را تجهيز می كنيم.

جواد رضايی- شهردار بيرجند با اشاره به بازسازی  
بنای تاريخی در مجاورت ارگ بهارستان عنوان 
كرد: تملک ارگ بهارستان كه اكنون به عنوان 
يک خواسته مردمی مطرح است از محل عوارض 
شهرداری قابل پرداخت نيست ، ولی برای تعمير 
و بازسازی هر مقدار اعتباری الزم داشته باشد، 
شهرداری حاضر به همکاری بوده و درخواست می 
شود بنياد مستضعفان اين ملک را بدون پرداخت 

هزينه واگذار كند تا از بالتکليفی خارج شود.
روز گذشته سومين جلسه ستاد بازآفرينی شهرستان 
بيرجند برگزار شد. فرماندار با گاليه از اين كه اعضا 
مصوبات و برنامه های ستاد بازآفرينی را جدی 
نگرفته اند، بيان كرد: از اعضا انتظار می رود صورت 
جلسه و نامه های ستاد را در زمان معين پاسخگو 
با  تا  باشند و گزارشات به شهرداری داده شود 
اطالعات،كارهای انجام شده توسط دستگاه های 
مربوطه  مورد ارزيابی قرار گيرد.ناصری ادامه داد: 
دستگاه ها يک گزارش شناخت از محالت هدف 
باز آفرينی به فرمانداری ارائه دهند و محدوديت 
های محله را از ديد خود ارزيابی كرده تا پروژه ها با 

اولويت ها برای هر منطقه تعريف شود.
 شهردار نيز با بيان اينکه مکاتبات با دستگاه ها

داده  شهرداری  به  گزارشی  ولی  شده،  انجام 

نشده است، بيان كرد: در راستای برنامه های 
اقدام مشترک دستگاه های اجرايی، شهرداری 
اقداماتی نظير بازگشايی خيابان فرزان  با اعتبار 7 
ميليارد تومان از محل  اعتبارات جاری شهرداری 
و با 80 درصد پيشرفت فيزيکی انجام داده است، 
همچنين تکميل پل موسی بن جعفر )ع( با 95 
درصد پيشرفت فيزيکی و به كارگيری مشاور 
برای اتصال خيابان موسی بن جعفر )ع( به پل 
است.جاويد  انجام شده  نيز  فرزان  متری  سی 
ادامه داد: در آينده بار ترافيکی در خيابان موسی 
بن جعفر خواهد بود كه نياز به اعتباراتی برای 
بهسازی و كنترل بار ترافيکی دارد. وی همچنين 
به لوله گذاری خيابان جمهوری با اعتبار 2 ميليارد  
و 200 تومان از ديگر اقدامات در بافت فرسوده 
 اشاره كرد و افزود: مناقصه برای اجرای پياده روی
با  و  برگزاری است  خيابان جمهوری در حال 
اعالم نتيجه آن اميدواريم در روزهای آينده كار 
شروع شود. شهردار با بيان اين كه فاز سوم مسير 
بافت تاريخی با همکاری راه شهرسازی و ميراث 
فرهنگی شروع خواهد شد،عنوان كرد: انتقال آب 
به محالت هدف از جمله  كارگران  و مهرشهر 
در پروژه به مساحت 8 هزار و500 متر و اعتبار 
يک ميليارد و 200 ميليون تومان كه تا االن 80 

درصد پيشرفت فيزيکی داشته است، از ديگر 
اقدامات شهرداری می باشد. شهردار در بخش 
ديگری از سخنانش عنوان كرد: امالک خوبی 
در اختيار اوقاف است كه شهرداری می تواند 
تبديل به احسنت كند ، مانند ملک مخروبه  كه 
در خيابان جمهوری قرار داشته  و ظرفيت تبديل 

به پاركينگ طبقاتی را دارد.

محدوده های بازآفرینی شهر و
 محالت هدف تعیین شده است

اداری و مالی فرمانداری  برنامه ريزی،  معاون 
بيان كرد: در شهرستان بيرجند طرح بازآفرينی 
شهری توسط راه و شهرسازی پيگيری شده و 
محدوده های بازآفرينی شهر و محالت هدف 

تعيين شده است كه در سه حوزه بافت تاريخی، 
فرسوده، سکونتگاه های غير رسمی و محدوده 
و  شده  مشخص  شهر  به  الحاقی  كه  هايی 
تمام اين محدوده ها به وسيله صورت جلسه 
و ارائه مستندات به دستگاه ها داده شده است.

رونقی ادامه داد: ماهيت بازآفرينی شهری تکيه 
بر مشاركت های مردمی با توجه به ظرفيت 
دستگاه ها در حوزه توانمندسازی اقتصادی و 
حوزه  است،در  اجتماعی  های  آسيب  كاهش 
آسيب های اجتماعی تنها مجموعه ای كه خوب 
عمل كرده است نهاد بازآفرينی محله خيرآباد  و 

شركت عمران مسکن سازان است. 
اقدام  های  برنامه  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
مشترک برای دوره 5 ساله طرح ريزی شده 

و طبق آن پروژه ها برای دستگاه ها تعريف 
شده است، افزود: جلسه ستاد ملی بازآفرينی در 
آينده نزديک با حضور مقامات كشوری برگزار 
بازآفرينی   جلسه  راستا  اين  در   ، شد  خواهد 
در  و  مباحث  بندی  جمع  برای  شهرستان 
برگزار  فرصت  اين  از  مناسب  استفاده  جهت 
شده است. ولی پور، معاون مسکن و ساختمان 
راه و شهرسازی استان بيان كرد: دستگاه ها 
در  شده  برآورد  و  مشخص  های  پروژه  بايد 
زيرا  كنند،  تعريف  شهری  بازآفرينی  زمينه 
ابالغ شده  اعتباری  از رديف های  بعضی   در 
برآورد مشخصی وجود ندارد و از اين رو بايد 
آمادگی الزم برای پروژه های مشخص شده 

در محله های هدف وجود داشته باشد.

كاوش- مدير كل دفتر امور اجتماعی استانداری 
در كميته تخصصی مشاركت،  توسعه مشاركت 
های مردمی و سازمان های مردم نهاد گفت: 
بر  عالوه  اجتماعی  های  آسيب  حوزه   در 
دارند  نقش  ايفای  كه  اجرايی  های  دستگاه 
433 ثمن مردمی در استان كنار بخشی دولتی 
فعاليت دارند. موسوی كيا با اشاره به تالش 
های فراوانی كه برای مقابله با معضل استعمال 
آسيب  يک  عنوان  به  استان  در  مخدر  مواد 
اجتماعی انجام شده است، ادامه داد:سارمانهای 
مردم نهاد پل ارتبايطی دولت و مردم هستند. 
مشاركت  ارتقای  زمينه   در  وی  گفته  به 

اجتماعی،  اجرای طرح توانمندسازی و ارتقای 
و محالت  خانواده  سازی  توانمند   ، مديريتی 
روانی  غربالگری سالمت  قاين،  حاشيه شهر 
كودكان،پيشگيری از آسيب های اجتماعی ، 
برگزاری جشنواره به مناسبت چهلمين سالگرد 
پيروزی انقالب اسالمی و طرح ارتقای سالمت 
عمومی بيش از 400 ميليون تومان اعتبار به 

اين حوزه  تخصيص يافت.
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبير 
استان هم يکی از معضل های اصلی جامعه را 
اعتياد به مواد مخدر دانست و يکی از بزرگترين 
نعمت ها را امنيت دانست، ادامه داد: اين امنيت 

روزی  شبانه  تالش  و  ها  مجاهدت  حاصل 
و  امنيتی  های  ،دستگاه  مسلح  های  نيروی 
اطالعاتی و مقامات قضايی است.زندی با بيان 
اين كه از ابتدای امسال با تالش همين دستگاه 
انواع  تن  از 24  بيش  استان  در  مقابله  های 
مافيای  افزود:  است،  شده  مخدر كشف  مواد 
موادمخدر نسل پويا را نشانه گرفته و با هر حيله 
ناپذيری به جوانان  ای خسارات های جبران 
وارد كرده است. وی با اشاره به اين كه  در 
55 درصد طالق ها،23 درصد خشنونت ها،15 
درصد جرائم مالی پای مواد مخدر و اعتياد در 
ميان است،گفت:  دولت يکی از سياست های 

مواد مخدر  با  مبارزه  اجتماعی كردن  را  خود 
اعالم كرده است. به گفته وی اكنون در حوزه 

مواد مخدر و آسيب های اين پديده شوم 74 
سازمان مردم نهاد فعال در استان هستند.

433 سازمان مردم نهاد در استان فعالیت دارند

جمعیت ورزشکار استان 24 درصد افزایش یافت

تملک ارگ بهارستان از محل عوارض قابل پرداخت نیست

ورزشی

فرهنگ سازی های
 پیشگیرانه ناکام ماند ؛

ازدواج  های فامیلی
در استان متهم اصلی 

پرونده معلولیت ها
نسرين كاری- خراسان جنوبی در حالی رتبه سوم 
معلوليت در كشور را به خود اختصاص داده كه ازدواج 
های فاميلی و منجر به معلوليت در روستاهای استان 
هنوز از تب و تاب نيفتاده و متهم اصلی پرونده معلوليت 
ها در خراسان جنوبی است. به گزارش آوا ، خراسان 
جنوبی پس از استان های سيستان و بلوچستان و 
گلستان ، ركورددار معلوليت در كشور شناخته می شود 

و اين آمار نگران كننده  همچنان در صدر قرار دارد. 
بر اساس اطالعات و آمارهای موجود ، در مناطق بيشتر 
توسعه يافته كشور بخش عمده معلوليت ها ناشی از 
مصدوميت هايی است كه در حوادث و سوانح به افراد 
تحميل شده و پس از دوره های درمانی،  بخشی از اين 
توانخواهان به سالمتی رسيده و از شمول معلوليت خارج 
می گردند حال آنکه در استان مرزی خراسان جنوبی  
دليل اصلی  اين معلوليت ها با عدم موفقيت طرح های 
پيشگيرانه در فرهنگ سازی  در خصوص ازدواج فاميلی 
ارتباط داشته و متاسفانه طی سال های اخير نيز توفيق 
محسوسی در كاهش نرخ تولد فرزندان معلول حاصل 
نگرديده است. عدم موفقيتی كه با واكنش های منفی 
در فرهنگ روستايی برخی مناطق استان گره خورده 
و حل آن با روند فعلی زمان بر به نظر می رسد. بنا 
بر شواهد دستگاه های متولی در اين زمينه نيز فعاليت 
هايی را داشته اند كه با توجه به ضعف فرهنگ سازی 
نتايج مطلوبی را به همراه نداشته و خراسان جنوبی هنوز 
ركورددار معلوليت ها در كشور است. شنيده ها حاكی 
از آن است كه عليرغم انجام قريب به 2000 مشاوره 
ژنتيک در استان طی 6 ماه ابتدای سال همچنان نرخ 
معلوليت ها در خراسان جنوبی 2 درصد بيشتر از ميانگين 
كشوری است و آمارهای موجود حکايت از نقش 80 
يک  دارد.  آماری  سبد  اين  در  روستائيان  درصدی 
كارشناس اجتماعی به آوا گفت: آمار باالی معلوليت 
ها در استان بيانگر بی توجهی به فرهنگ سازی در 
اين باره  طی سال های گذشته بوده و اين مشکل 
فرهنگی زائيده برخی باورها در روستاهای استان است. 
به گفته وی به دنيا آمدن هر معلول ، بار اجتماعی 
و مالی زيادی به جامعه و خانواده و شخص معلول 
وارد می شود كه با در نظر گرفتن مستمری برای 
اين قشر قابل جبران نيست. وی به ميزان مستمری 
يک معلول در استان اشاره و افزود : با مبلغ 160 هزار 
تومان حمايت نهادهای متولی در كشور و استان ، يک 
معلول حتی توان اداره يک زندگی عادی را برای 5 روز 
هم نخواهد داشت و متوليان امر بايد بيش از پيش به 
مقوله پيشگيری توجه نمايند. )خوانندگان می توانند 
نظرات خويش را درباره اين ستون به حساب كاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمايند.(

خبرهای ویژه

* معاون امور توسعه پيشگيری اداره كل بهزيستی، 
از رايگان بودن خدمات مشاوره ژنتيک، غربالگری 
بينايی و غربالگری شنوايی نوزادان امروز به مناسبت 

روز جهانی معلول خبر داد.
اينکه اجرای طرح های  بيان  با  *فرماندار سربيشه 
آبخيزداری در شهرستان باعث بقای برخی از روستاها 
شده است، گفت: يک ميليارد و 200 ميليون تومان 

امسال به طرح های آبخيزداری اختصاص يافته است.
*طرح آبرسانی بمرود شهرستان زيركوه 50 درصد 

پيشرفت كاری دارد.
*7 هزار حلقه الستيک از اواسط تيرماه امسال تاكنون 

در خراسان جنوبی توزيع شده است.
*دوازدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب خراسان جنوبی، 19 

آذرماه در بيرجند برپا می شود.
*به گفته سرپرست امور آب و فاضالب سرايان عمليات 
اجرايی ايستگاه پمپاژ و خط رفت و برگشت مخزن 
جديد شهر سرايان با هدف تامين آب و ايجاد تعادل در 

خروجی فشار آب شرب آغاز شد.
* رئيس اداره جمع آوری و فروش اموال تمليکی استان 
گفت: كاالهاي قاچاق كشف شده در خراسان جنوبی به 

ارزش يک ميليارد تومان ، به خارج صادر شد.

سومین نمایشگاه ملی
 خراسان جنوبی افتتاح شد

كاری- روز گذشته با حضور مدير كل ميراث فرهنگی 
و گردشگری استان، معاونان و تعدادی از مسئوالن 
سومين نمايشگاه ملی صنايع دستی در مركز استان افتتاح 
شد.رمضانی مديركل ميراث فرهنگی و گردشگری در 
اين مراسم اظهار كرد: اين نمايشگاه با هدف معرفی 
توانمندی های بالقوه  و بالفعل صنايع دستی استان 
و آشنايی صنعتگران و هنرمندان با توليدات خالقانه 
و نوآوری ها در حوزه هنر و صنايع دستی برپا شده 
است. وی يادآور شد: اين نمايشگاه از 11 تا 15 آذر در 
محل دائمی نمايشگاه بين المللی از ساعت 16 تا 21 
ميزبان عالقه مندان خواهد بود. وی با اشاره به اينکه 
تعداد  110 غرفه در اين نمايشگاه فعال خواهد بود، افزود: 
همچنين پنج سياه چادر از استان های كهکيلويه و بوير 
احمد،  خراسان شمالی و  خراسان جنوبی، چهارمحال و 
بختياری در اين نمايشگاه برپا شده است.وی يادآور شد: 

150 هنرمند و صنعتگر در اين نمايشگاه حضور دارند.

۹۰ هزار نفر در خراسان جنوبی 
کارت هوشمند ملی ندارند

مديركل ثبت احوال استان با بيان اينکه 82 درصد مردم 
استان كارت هوشمند ملی دريافت كرده اند، گفت: 90 
هزار نفر در خراسان جنوبی هنوز كارت هوشمند ملی 
دريافت نکرده اند. به گزارش تسنيم، فاطمی ديروز در 
ديدار با مديرعامل شركت كويرتاير اظهار كرد: در حال 
حاضر جزو استان های برتر در صدور كارت هوشمند 
ملی قرار داريم. مديرعامل شركت كويرتاير نيز در اين 
ديدار با بيان اينکه مردم پشتوانه نظام هستند بر خدمت 
به ولی نعمتان انقالب تاكيد كرد و گفت: اگر مديران 
تفکر خدمت به مردم را داشته باشند اين مهم در ارتقای 

رضايت عمومی نقش مهمی دارد.

الیحه بودجه ۹8 تاکید بر 
بودجه ریزی عملیاتی دارد

ريزی  برنامه  و  مديريت  سازمان  برزجی-رئيس 
تاكيد   98 بودجه  اليحه  گفت:  جنوبی  خراسان 
زيادی بر بودجه ريزی عملياتی دارد و در اين ارتباط 
اختيارات زيادی نيز به مديران داده شده است. آرين با 
اشاره به تدوين اليحه بودجه 98 توسط دولت اظهار 
كرد: به مديران اختيار داده شده كه برای كارآيی و 
اثربخشی برنامه ها، حتی نيروها را جا به جا كنند. وی 
افزود: همچنين تکاليفی برای دستگاه های اجرايی 
مشخص شده كه بر اساس آن بايد در راستای بودجه 
ريزی عملياتی پيش بروند. وی ادامه داد: اتمام پروژه 
های نيمه تمام، توسعه عدالت آموزشی و كيفيت 
موارد مورد  از ديگر  ارائه خدمات در سطح جامعه 
 تاكيد اليحه بودجه 98 است. وی با اشاره به تدوين 
تبصره های اليحه بودجه 98 گفت: توجه به مناطق 
خدمات،  ساير  و  گازرسانی  های  حوزه  در  محروم 
بخش  مشاركت  با  ها  پروژه  و  ها  طرح  واگذاری 
خصوصی در اين تبصره ها ديده شده است. آرين 
يادآور شد: در اليحه بودجه 98 بر استفاده از ظرفيت 
بخش خصوص برای اتمام پروژه های نيمه تمام 
تاكيد شده است. وی تبصره 12 اليحه بودجه 98 در 
خصوص رفع تبعيض ها و خدمات مديريت كشوری 
بر همسان سازی حقوق  اين بخش  در  كه  است 

كارمندان دولت تاكيد شده است.

قصاب غیرمجاز شتر دستگیر شد

غالمی-رئيس شبکه دامپزشکی بيرجند گفت: فرد 
متخلفی كه اقدام به كشتار يک نفر شتر در منزل 
مسکونی به صورت غير بهداشتی كرده بود توسط 
بازرسين نظارتی دستگير و به مراجع قضايی معرفی 
شد. عليزاده افزود: از آنجايی كه برخی افراد سودجو 
با كشتار غير مجاز و دام های بيمار در مکان های 
غير بهداشتی سالمت شهروندان را به خطر می اندازند 
شهروندان بايد فرآورده های خام دامی مورد نياز را از 

مراكز مجاز تحت نظارت دامپزشکی تهيه كنند.

مدرسه یک کالسه در روستای خونیکباز 
به بهره برداری رسید

محروم  روستای  در  كالسه  يک  مدرسه  افتتاح  با 
خونيکباز شهرستان درميان، 10 دانش آموز اين روستا 
صاحب مدرسه شدند. به گزارش ايرنا، فرماندار درميان 
در آيين افتتاح اين طرح آموزشی گفت: اين مدرسه با 
زيربنای 55 مترمربع و اعتبار 600 ميليون ريال به بهره 
برداری رسيد و 29 خانوار روستای خونيکباز از مزايای 
آن بهره مند شدند. بشيری زاده افزود: در برخی مناطق 
شهرستان با كمبود فضای آموزشی رو به  رو هستيم 
كه رفع اين مشکل بدون حضور و مشاركت خيرين 
امکان پذير نيست و كارها و تالش های خوبی در 
حوزه آموزشی و احداث مدارس به ويژه در چند سال 

اخير صورت گرفته است.

قهرمانی تیم دوچرخه سواری استان
در مسابقات کشوری

رئيس هيئت دوچرخه سواری استان گفت: با تالش 
تيم  هيئت،  مسئولين  حمايت  و  مداوم  تمرينات  و 
دوچرخه سواری خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی 
كشور كه در تاريخ 9 آذر با حضور 38 ورزشکار از 13 
استان كشور در تهران برگزار شد، توانست در مجموع 
بر سکوی قهرمانی اين دوره از مسابقات قرار گيرد. 
رضا  آقايان  مسابقات  از  دوره  اين  در  افزود:  علوی 
بيدختی با كسب مقام اول رده جوانان كالس 20 و 
علی اختر با كسب مقام سوم رده بزرگساالن كالس 

26 بر سکوی قهرمانی كشور قرار گرفتند.

نجمه خدمتی بر سکوی دوم لیگ برتر 
تیراندازی بانوان کشور ایستاد

نجمه خدمتی بر سکوی دوم ليگ برتر تيراندازی 
بانوان كشور قرار گرفت. خدمتی دانشجوی دانشگاه 
بيرجند و تيرانداز ملی پوش بيرجندی، در تركيب تيم 
مقاومت در هفته پايانی نيم فصل ليگ برتر تيراندازی 
بانوان كشور بر سکوی دوم رشته تفنگ بادی ايستاد. 
اين مسابقات با شركت 7 تيم در سالن تيراندازی 

ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

امیرحسنخانی در مراسم جشن بزرگ “ روز فردوس”

سربازی- 93 سال پيش در دهم آذر سال 1304 
عنوان  به  فردوس  شهرداری  شمسی  هجری 
دومين شهرداری در خراسان بزرگ افتتاح شد. 
چند سالی است كه مردم فردوس هر ساله در 
چنين روزی با شركت در جشن بزرگ روز فردوس 
گرد هم می آيند تا با مرور گذشته انرژی و توان 

مضاعفی برای توسعه شهرشان پيدا كنند.
نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان 
در مجلس در اين مراسم با بيان اينکه در بودجه 
سال 97 اتصال فردوس به راه آهن پيش بينی 
شده است، افزود: با فراخوان مناقصه كه دو روز 
ديگر برنده آن مشخص خواهد شد، شاهد آغاز 

عمليات زيرسازی اين پروژه خواهيم بود.

نوید راه اندازی دانشگاه فرهنگیان 
پسران و فنی و حرفه ای دختران

نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان 

از قول مساعد مسئوالن برای راه اندازی دانشگاه 
فرهنگيان پسران و دانشکده فنی و حرفه ای 
دختران در آينده در شهرستان فردوس خبر داد 

و گفت: زيرسازی آخرين قطعه دو بانده نمودن 
محور فردوس - بجستان در حوزه شهرستان 
فردوس به اتمام رسيده و بزودی به بهره برداری 
خواهد رسيد، همچنين يکی از بزرگترين مراكز 
آموزش و تراش سنگ های نيمه قيمتی و قيمتی 

در فردوس راه اندازی می شود. 
آماده  باند فرودگاه فردوس  وی تصريح كرد: 
كد  دريافت  با  هستيم  تالش  در  كه  است 

فرودگاهی بزودی اولين هواپيما در آن فرود آيد.

افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه شهری 
به میمنت روز فردوس

شهردار فردوس نيز گفت: به ميمنت روز فردوس 

به  پارک محله ای مسکن مهر  افتتاح  شاهد 
مساحت 2 هزار مترمربع و اعتبار 120 ميليون 
تومان بوديم و سالن چند منظوره نيز در محله 

محروم جواد االئمه )ع( كلنگ زنی شد. 

گردشگری، مهمترین عرصه 
سرمایه گذاری در فردوس

شهرستان  گردشگری  نيز  فردوس  فرماندار 

فردوس را مهمترين عرصه سرمايه گذاری و 
توسعه شهرستان برشمرد و از تمام شهروندان 
برای  خواست  فردوسی  مقيم  غير  و  مقيم 
پيشرفت فردوس تالش كنند. ابراهيمی تاكيد 
امن  شهر  اولين  فردوس  آمار  اساس  بر  كرد: 
كشور است و به لحاظ فرهنگی  و نيروی انسانی 
سالم در كشور سرآمد هستيم. معاونت آموزش و 
تحصيالت تکميلی دانشگاه فرهنگيان كشور نيز 
از توسعه اين دانشگاه در فردوس خبر داد و افزود: 
با اختصاص زمينی به مساحت 10 هکتار توسط 
شورای اسالمی شهر به دانشگاه و قول مشاركت 
50 درصدی در ساخت آن، واحد برادران اين 
دانشگاه نيز در آينده در فردوس راه اندازی می 
شود. در اين مراسم از دو كتاب ضرب المثل ها 
به نويسندگی آقای دانش مقدم و قصه های 
 كودكان اثر خانم طاليی رونمايی و برنامه های

شاد و متنوعی نيز اجرا شد.

عملیات زیرسازی اتصال فردوس به راه آهن بزودی آغاز می شود

گروه خبر- نماينده ولی فقيه در استان گفت: 
رسالت مسئوالن و فعاالن فضای مجازی در 
مقابل خون شهدا، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت 
اجالسيه فضای  در  روز گذشته  است. عبادی 
مجازی كنگره ملی 2 هزار شهيد استان با بيان 
اينکه فضای مجازی هم فرصت و هم زمينه ساز 
چالش است، گفت: در فضای مجازی تنها بحث 
مسئوليت شخصی مطرح نيست بلکه نسبت 

به جامعه نيز مسئوليت داريم. وی افزود: بايد 
انسان های با ايمان و فداكار در فضای مجازی 

حضوری موثر و پررنگ داشته باشند.
مسئول قرارگاه فضای مجازی كشور با بيان اينکه 
امروز دشمن خاک ريزها را خراب كرده و وارد 
خانه های ما شده است، گفت: مهمترين بخش در 
فضای مجازی اليه توليد محتواست و زيرساخت 
و توليد محتوا در فضای مجازی بايد به سمت 

بومی سازی برود. امينی اظهار كرد: درست است 
محروميت در جای جای خراسان جنوبی مشاهده 
می شود اما خدا را شاكريم از نظر واليت مداری 

جزو بهترين های كشور است.
وی افزود: بسياری از آسيب ها و مشکالتی كه در 
عرصه های فرهنگی هويدا است در اين استان 
بسيار كم است و در حوزه های نرم وضع بهتر و 
منسجم تر است كه اين امر نشان از تدين مردم 

و فعاليت بسيجيان دارد. مديركل صدا و سيمای 
استان هم از برگزاری همايش فعاالن فضای 
مجازی در شهرستان فردوس، طبس، خوسف 
و قاين خبر داد و گفت: بخش فضای مجازی 
در بحث كنگره شهدا بسيار جدی گرفته شده 
است و در طول چند ماه گذشته كميته فضای 
مجازی تشکيل و اقدامات بسيار خوبی در اين 
راستا صورت گرفته است.آينه دارگفت: راه اندازی 

فردوس،  در  مجازی  فضای  فعاالن  همايش 
طبس، خوسف و قاين، طراحی پوستر مرحله 
اول، دوم و سوم كنگره و توليد و انتشار 5 قسمت 
مستند كوتاه با نام شهيد از جمله اقدامات انجام 
شده در اين زمينه است.وی اظهار كرد:  فعاالن 
را  تولدهايی  در عرصه فضای مجازی جشن 
در منازل شهدا برگزار كردند كه در اين راستا 

آيتم هايی توزيع و تکثير شده است.

همایش فعاالن فضای مجازی برگزار شد
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
الیَنبَغي لِلُمؤمِِن أن یَجلَِس َمجلِسا یُعَصی ا... فیِه و الیَقِدُر َعلی تَغییِرهِ

شایسته نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن گناه می  شود و او توانایی تغییر دادن 
آن را ندارد. 

)کافی ، ج 2 ، ص 3۷4(

استیضاح ظریف احتماال 
منتفی می شود

محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر و یکی از 
امضاکنندگان طرح استیضاح ظریف از تالش مجتبی 
برای پس  رئیس کمیته هسته ای مجلس  ذوالنور، 
خارجه  امور  وزیر  استیضاح  امضاهای طرح  گرفتن 
خبر داد. استیضاح محمدجواد ظریف با ۲۴ امضا و در 
۱۱ محور تحویل هیئت رئیسه مجلس شده است.

قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه 
موشکی ایران را ممنوع نکرده است

قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعای 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا که آزمایش های 
موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
دانست، گفت: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی 
نیازهای کشور طراحی می شود.  اساس  بر  و  دارد 
هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت برنامه موشکی و 
یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است. 

استیضاح رنگ و بوي سیاسي 
به خود گرفته است

حسین زاده، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید با اشاره 
به اعالم مخالفت رئیس فراکسیون امید با استیضاح 
وزیر امور خارجه، گفت: البته روال فراکسیون این است 
که جلسه مجمع عمومی تشکیل می شود و در این 
باره رای گیری خواهد شد، اما آن چه مسلم است این 
استیضاح پیش از این که در حوزه اختیارات وزیر خارجه 
باشد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است،  بر همین 
اساس کلیت فراکسیون از ایشان حمایت می کنند.

دومین سوال نمایندگان 
از روحانی کلید خورد

 
طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور، در مجلس 
کلید خورد. تاکنون نیز ۲0 تن از نمایندگان طرح سوال 
از رئیس جمهور را امضا کردند. سوال از رئیس جمهور 
در 5 محور تدوین شده است. در صورتی که تعداد 
امضاهای این طرح به 7۴ امضا برسد، سوال جهت 
می شود. هیئت رئیسه  تقدیم  صحن،  در  رسیدگی 

عضو هیچ ائتالفی 
علیه ایران نمی شویم

نقشه  به  اشاره  با  عراق  اسبق  نخست وزیر  مالکی، 
آمریکا برای دخالت عراق در تشکیل ناتوی عربی 
علیه ایران گفت: عراق هیچگاه زیر بار محاصره ایران 
نمی رود و اجازه سوءاستفاده از خاک عراق را نمی دهد 
و هیچوقت زیر بار ائتالفی که سعودی ها رهبر آن 
داعش  از  عربستان  حمایت  چون  نمی رود.  باشند 
چیزی جز جنگ و ویرانی برای عراق نداشته است.

برخي از مدیران محترم 
نمي خواهند از صندلي جدا شوند 

 
گفت:  تهران  مردم  نماینده  کواکبیان،  مصطفی 
مجلس قانون مهم منع به کارگیری بازنشستگان را 
تصویب کرده اما برخی از مدیران محترم نمی خواهند 
از صندلی جدا شوند تا میدان برای جوانان باز شود 
حتی گاهی در این رابطه موضوعاتی در خصوص 
اجازه از مقام معظم رهبری مطرح می شود که بیت 
مقام معظم رهبری این نسبت ها را تکذیب کرده است.

مردم اگر آگاه باشند حتما 
شکرگزار نظام خواهند بود 

آیت ا... محمدی ری شهری، متولی آستان مقدس 
حضرت عبدالعظیم)ع( با اشاره به اینکه مردم سایر 
کشورهای جهان از نظر وضعیت زندگی مادی، شرایط 
خانوادگی و اجتماعی وضعیت مطلوبی ندارند، گفت: 
مردم اگر به خوبی از خدماتی که نظام اسالمی به آنان 
ارائه کرده است آگاه باشند، حتما شکرگزار این نظام 
خواهند بود. دستگاه های مختلف کشور باید کارنامه 
و گزارشی مفصل از خدمات و فعالیت های اجرایی 
خود تهیه کنند و در دسترس عموم مردم قرار دهند.

نظر رهبری حذف عبارت 
»اجازات خاصه رهبری« بود

قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس گفت: در مجلس 
دهم با نوشتن قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
جاده ۴ بانده و قابل بازگشت بازنشستگان را که قبل از 
این قانون به صورت دریافت همترازی قابل بازگشت 
به دستگاه شان بود را بست. ما در این قانون عبارت 
»اجازات خاصه مقام معظم رهبری« را به شورای 
نگهبان فرستادیم تا نظر این شورا را در خصوص آن 
بدانیم. شورای نگهبان اعالم کرد که نظر رهبری حذف 
این عبارت در قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود.

کمک به دولت فعلی 
را وظیفه خود می دانیم

جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در دیدار با 
اعضای کمیته شیالت گفت: کمک به دولت فعلی 
جهت تایید، تصحیح یا تکمیل برنامه اش را وظیفه خود 
می دانیم. به همین خاطر از مسئوالن دعوت کردیم 
تا مشورت های خود را به مدیران دولتی ارائه کنیم.

جامعه  دبیرکل  باهنر،  محمدرضا 
اسالمی مهندسین پیرامون اظهارت 
بازگشت  درباره  وی  از  شده  منتشر 
عرصه  به  اصالحات  دولت  رئیس 

به  بارها  خبرنگاران  گفت:  سیاست 
بنده این نکته را متذکر می شدند که 
با توجه به وجود مشکالت متعدد اعم 
از ممنوعیت های تصویری و مشکل 
در برخی از سفرها بهتر نیست حصر 

شکسته شود که جواب بنده نیز به این 
سئوال واضح است. وی با بیان اینکه به 
عقیده بنده رئیس دولت اصالحات در 
فتنه عظیم سال 88 قصور و تقصیرات 

متعددی داشت، گفت: البته مخالف 
خواستار  که  گروه ها  از  بعضی  نظر 
بیشتر دانستن تعداد سران فتنه عالوه 
نیز هستم، چرا که  نفرند  دو  آن  بر 
بنده معتقدم سران فتنه باید به همان 

دو نفر محدود شوند و نباید تعداد آنها 
را بیشتر دانست چراکه این امر سبب 
کاسته شدن از جرم و تقصیر سران 
همچون  اشخاصی  می  شود.  اصلی 
رئیس دولت اصالحات و افرادی که 
تعدادشان نیز زیاد نیست در فتنه 88 
تقصیراتی داشتند و در بعضی موارد 
دو  گیری های  موضع  یا  سکوت  با 
پهلو و یا موضع گیری های غلط به 
فتنه گران کمک کرده و هزینه  های 
کردند.  وارد  مردم  و  نظام  به  زیادی 
دولت  رئیس  شد  سوال  بنده  از 
اصالحات می تواند به عرصه سیاست 
بازگردد، گفتم »به شرطی که بتواند 
پی  در  نظام  برای  که  هزینه هایی 
یعنی  کند«،  جبران  را  داشته  است 
سیاست  به  بازگشت  اصلی  شرط 
هزینه  هایی  و  گذشته  قصور  جبران 
است که برای نظام در پی داشته است.

شرط اصلي بازگشت فتنه گران به سیاست، جبران قصور گذشته 
و هزینه  هایي است که براي نظام در پي داشته است

علی الریجانی، رئیس مجلس گفت: 
وجود اختالف نظر سیاسی در مجلس 
حسن به حساب می آید چرا که این 
اختالف نظر بین مردم هم وجود دارد 
مردم هستند  انتخاب  نمایندگان،  و 
که اصاًل مشکلی در این خصوص 
برای  در مجلس  اینکه  ولی  نیست 
مسائل مهم وفاق ایجاد کنیم موضوع 
اساسی است. البته در برخی امور این 
می شود.  ایجاد  سریع  خیلی  وفاق 
وی تصریح کرد: باید استدالل های 
مختلف و قدرت عقالنی در مجلس 
منجر به اغنای نمایندگان ملت شود 
البته رویکرد آنها براساس لوایح هم 
متفاوت است. الریجانی در پاسخ به 
برخی  گفته می شود  که  این سوال 
مواقع مجلس چوب الی چرخ دولت 
کاماًل  موارد  برخی  در  و  می گذارد 
استدالل  من  گفت:  است،  همراه 

چوب الی چرخ گذاشتن نمایندگان 
در کار دولت را نمی پسندم البته ممکن 
است از عمل برخی وزرا و وزارتخانه ها 
تعدادی از نمایندگان راضی نباشند اما 

الی  چوب  معنایش  موضوع  این 
چرخ گذاشتن نیست البته در برخی 
رئیس  دارند.  همراهی  هم  امور 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس 
مربوطه  موضوعات  برخی  در  کرد: 

دارد.  وجود  وفاق  ملی  امنیت  به 
وی تاکید کرد: در شرایط امروز که 
با رفتار ناهنجار آمریکایی ها نسبت 
عقل  هستیم  مواجه  ملی  منافع  به 

هم  با  نظر  هم  که  می کند  حکم 
مستمراً  دشمن  این  زیرا  کنیم  کار 
و  کرده  تهاجم  ملت  منافع  به 
لذا  باال می برند  را  ملت  هزینه های 
نباید بر امور خرد مردم تمرکز کنیم.

ممکن است تعدادي از نمایندگان از عمل برخي وزرا راضي نباشند 
اما معنایش چوب الي چرخ  دولت گذاشتن نیست

تصویب CFT مي تواند از فساد در کشور جلوگیري کند

پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید گفت: تبعیض، 
از  بیش  را  مردم  دارد  وجود  که  فسادهایی  و  رانت 
پیش بی اعتماد و ناامیدتر می کند. مبارزه با رانت، فساد 
و تبعیض مولفه دیگری در بازگردانی امید به جامعه 
است، هنگامی که مردم مشاهده کنند با فساد به طور 
جدی مبارزه می شود و فقط شاخ و برگ های آن زده نمی شود، قطعا نظرشان 
تغییر خواهد کرد. معتقدم تصویب »CFT« می تواند از فساد جلوگیری کند.

استیضاح ظریف به مصلحت نیست

کاظم جاللی، نماینده تهران در خصوص استیضاح 
گفته  آنچه  اینکه  از  فارغ  گفت:  خارجه،  امور  وزیر 
شده صحیح یا غلط است، در شرایط فعلی سیاست 
هاست  تحریم  با  مبارزه  مقدم  خط  در  ما  خارجی 
و طبعا تمام برنامه هایی که به خصوص در حوزه 
اقتصاد طراحی می شود، یک پای آن در وزارت امور خارجه است لذا ما فکر 
می کنیم در شرایط کنونی استیضاح وزیر امور خارجه به مصلحت نیست.

شهردار سیاسی نمی تواند کاری از پیش ببرد

چمران، رئیس اسبق شورای شهر تهران گفت: وقتی 
شورا سیاسی شود و با دستور احزاب اداره شود شهر 
قفل می شود. وی در پاسخ به سوال دالیل تغییر 
چند شهردار طی سال های گذشته در تهران گفت: 
 وقتی افراد سیاسی به عنوان شهردار انتخاب می شوند 
نمی توانند کار کنند و شهر تعطیل می شود. ما در زمان خود شهرداری انتخاب 

کردیم که ۱۲ سال فعالیت کرد و توانست اقدامات زیادی را به انجام رساند.

شکوفه دادن درخت بادام در پاییزاجالسیه فضای مجازی کنگره ملی ۲ هزار شهید خراسان جنوبیعمل »بام اندود«، از سنت های قدیمی مردم کویر

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

ثبتی 

نوع مساحت       )متر مربع ( 
نوع كاربري نوع ملك مالكيت 

قيمت پايه نوع سند 

متصرف 
نوع بهره 
برداري 
فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي ، 
تمليكي ، 
سرقفلي 
، اوقافي 
/ غير 
اوقافي 

ساختمان 
، آپارتمان 
، مغازه ، 
زمين ، 
ساير 

بانك ، تجاري ، 
اداري ، مسكوني 
، صنعتي ، رفاهي 

،آموزشي ، ورزشي 
، انبار ، مزروعي ، 

كارگاه ، ساير 

ندارد /
دارد ) 
بانكي 
/ غير 
بانكي (

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

سهم مشاعی  
از ساختمان 

مسكونی 
بيرجند 

بيرجند - خيابان 
پاسداران - پاسداران 

2-پالک 36
انتقال مسكونی ساختمان تمليكی 249/17/3048336444

1,600,000,000اجرايی
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 
سهم بانك يك دانگ و شش دهم 
دانگ مشاع از ششدانگ ) قيمت 
پايه مربوط به سهم بانك می باشد (

خراسان 2
جنوبی 

سهم مشاعی 
از ساختمان 

مسكونی 
بيرجند 

بيرجند - خيابان عدل - عدل 
23- خيابان باهنر شرقی10 - 

پالک 41- مقابل مدرسه 
انتقال مسكونی ساختمان تمليكی 249/3375200203/2

535,136,000اجرايی 
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال 
سهم بانك يك سهم و چهاردهم مشاع 
از كل ده سهم از ششدانگ ) قيمت پايه 

مربوط به سهم بانك می باشد (

خراسان 3
جنوبی 

كارخانه صنايع 
بسته بندی 
خشكبار 

بيرجند 
بيرجند- شهرک صنعتی 
خيابان همت - همت 5 
جنب كارخانه زعفران

ساختمان و تمليكی 133/1584/22880625
ساختمان و ماشين آالت به شكل تخليهندارد4,784,800,000جانشينی صنعتی زمين 

موجود 

خراسان 4
نهبندان - شهرک نهبندان كارخانه سنگبری جنوبی 

ساختمان و تمليكی 766/399361877صنعتی 
تخليه ندارد 23,205,051,000جانشينی صنعتی زمين 

ساختمان و ماشين آالت سنگبری ، 
سوله صنعتی -  ساختمان مديريت 
اداری و اموال ) به شكل موجود ( 

خراسان 5
جنوبی 

زمين ، سوله و 
قاينساختمان اداری  

قاين - حاشيه جاده 
بيرجند - مشهد روبروی 

دانشگاه آزاد اسالمی قاين 
انتقال مزروعی ، صنعتی ساير تمليكی 1839/1456210003100

شامل ساختمان اداری ، سوله و تخليه  ندارد23,450,000,000اجرايی 
زمين مزروعی 

خراسان 6
جنوبی 

ساختمان تجاری 
قاين و مسكونی 

قاين - ميدان طالقانی - 
شش تجاری مسكونیساختمان ملكی 1266/28/475221/8528/58نبش كوچه كاوه 

ساختمان شامل 3 طبقه ) همكف ، تخليه ندارد 18,100,000,000دانگ 
اول و دوم ( به شكل موجود 

7
خراسان 
انتقال مسكونی ساختمان تمليكی 1504533/44450قاين - روستای قومنجان قاينمنزل مسكونی جنوبی 

133,310,000اجرايی
دارد ) غير 

اشغالبانكي (
يك باب منزل مسكونی با خشت 

خام و سقف گنبدی 

خراسان 8
جنوبی 

شركت توليدی 
اسفدن - كيلومتر 5 جاده قاينآجر سفال 

131/183780112/50اسفدن - قاين 
حدود
انتقال صنعتی ساير تمليكی  3600 

اشغالندارد11,000,000,000اجرايی 

ساختمان اصلی كوره - سالن توليد - 
ساختمان اسكان كارگران -  ساختمان 
مديريت سوله انبار  - ماشين آالت ... 

تأسيسات برق ، آب و تجهيزات متفرقه  
) به شكل موجود (

9
خراسان 
جنوبی 

زمين كشاورزی و 
شش كشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173/5880قاين- روستای محمدآبادعلمقايندامداری

اشغالندارد 1,592,365,000دانگ
زمين كشاورزی  و سوله ) به شكل 

موجود (    

خراسان 10
جنوبی 

ساختمان تجاری 
به همراه ساختمان 

مسكونی 
سرايان - خيابان امام سرايان 

1/857/2911خمينی ) ره ( 

419 متر مربع 
كل زمين 
تجاری و 
مسكونی

حدود 
شش تجاری مسكونیساختمان ملكی 329 

تخليه ندارد 9,215,000,000دانگ 
ساختمان تجاری ) شعبه سابق بانك 
صادرات سرايان ( و منزل مسكونی

 به شكل موجود 

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 10 واحد از امالک مازاد 
خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند متقاضيان 
شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر از روز درج آگهی 
دوشنبه مورخ 97/09/12 الی 97/09/19 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت 
 اداري )ساعت14( روز شنبه مورخ 97/09/24 به نشاني بيرجند - خيابان مدرس - نبش مدرس 9
 اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 13  روز يکشنبه مورخ 97/09/25 در محل فوق با حضور 
 اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .

 

الزم به ذكراست: اسناد شركت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 97/09/24 ، 
فقط به دايره تداركات و ساختمان بانك تحويل و رسيد اخذ گردد.

توضيحات و شرايط : 
جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 
0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است. 
مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 % قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات 
اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 

8 تا 14 فراهم و برای تمامی  شرکت کنندگان ضروری مي باشد .

 مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است .  کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد .
 نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذيل می باشد :

شرايط پرداخت رديف
) گروه (

ميزان پرداخت 
نقـدی

 ميزان پرداخت غير نقدی) باقيمانده در اقساط (

اولويت با پرداخت نقدی ، پيشنهاد غير نقدی با اولويت پرداخت ، به ز1
ترتيب ذيل ) 2-3-4- 5( قابل بررسی خواهد بود .

30 درصد در اقساط 12 ماهه ) با سود بانكی ( 70 درصد2
50 درصد در اقساط 24 ماهه ) با سود بانكی (50 درصد3
70 درصد در اقساط 36 ماهه ) با سود بانكی (30 درصد4
90 درصد در اقساط 60 ماهه ) با سود بانكی (10 درصد5

بانک صادرات خراسان جنوبي 

لیست امالک مازاد بانک صادرات           مدیریت شعب خراسان جنوبی                    )مزایده 97/2(


