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اشتغال فقط تسهیالت نیست!

اصلی  های  دغدغه  از  یکی  همواره 
استان خراسان  باالخص  و  در کشور 
جنوبی، اشتغال جوانان و چاره اندیشی 
برای این معضل چندین ساله بوده است. 
مشکلی که شرایط متغیر اقتصاد ایران 
نیز بسیار بر آن تاثیر دارد.اما نه به قدری 
که  هیچ حرکتی برای حل آن  انجام 
نشود! به گفته مسئوالن در جلسات 
گوناگون، اعطای تسهیالت از دغدغه 
های اصلی در موضوع ایجاد اشتغال 
است که به شدت نیز پیگیری و انجام 
می شود. اما وقتی پای صحبت فعاالن 
شاید  نشینید،  می  خصوصی  بخش 

یکی از ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*  امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4242

5آب، مهم ترین مشکل بخش کشاورزی است  6برگزاری  جشنواره رویش و حرکت در دانشگاه صنعتی بیرجند  3یلدا گرانترین شب سال؛ پسته دانه ای ۱۰۰۰ تومان

 

اراده ای برای تحقیر مجلس
 در صداوسیما وجود دارد

صفحه 6

صفحه 6

داماد روحانی همشهری وزیر 
صنعت است، دکترا هم دارد 

صفحه 6

چرا مردم آثار ارزانی
 ارز را نمی بینند؟

 موشک های ما
 قابل مذاکره نیست

صفحه 6

چله ی کمر شکن
این روزها  مردم هر اندازه که  بخواهند  مخارج زندگی را کاهش دهند 
و فقط برای ضروریات خرج کنند باز هم گاهی ناچارند دست کم بعضی 
از خوراکی های معمول و مورد نیاز خود را برای برخی مناسبت ها تهیه 
کنند. طبق روال سال های گذشته، مردم در طبقات  گوناگون اجتماعی 
عالقه مندند برای شب یلدا تا جایی که از دست شان بر می آید برخی  
تنقالت و میوه های مربوط به این شب را برای خانواده خود تهیه کنند 
و به رسم ایرانیان به استقبال این سنت کهن بروند. اما رسم و رسوم 
قدیمی دیروز که بهانه ای برای دیدار و صله رحم بود این روزها پرخرج 
و استرس زا شده است اگر از اقشار سطح باالی جامعه صرف نظر کنیم 
و حداقل و کف هزینه شب یلدای یک خانواده چهار نفره متوسط را در 
نظر بگیریم، به رقم 200 هزار تومان خواهیم رسید.بسته شب یلدای این 
خانواده که شامل یک کیلو آجیل در پایین ترین کیفیت باشد، به طور 
متوسط  ۵0 هزار تومان می شود. از اصلی ترین میوه های شب یلدا که 
جلوه خاصی به سفره های “شب چله” ایرانیان می بخشد هندوانه است. 
هزینه هندوانه با احتساب کیلویی دو هزار تومان برای یک خانواده 4 
نفره به طور متوسط حدود 8 هزار تومان خواهد بود. از دیگر میوه های 
اصلی شب یلدا انار است که قیمت آن بسته به درشتی و کیفیت آن به 
طور متوسط کیلویی ۵ هزار تومان است. با احتساب پرتقال کیلویی ۳ 
هزار تومان، کیوی 4 هزار تومان، نارنگی 4 هزار تومان و موز ۱2 هزار 
تومان، برای تهیه این سبد میوه )به استثنای هندوانه( خانواده 4 نفره 
باید به طور متوسط ۵۶ هزار تومان هزینه کند. .. ) ادامه در صفحه ۵ (

 رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی :

اجازه ندهیم سرمایه های اجتماعی 
از خراسان جنوبی بروند 

مجیدی ،  رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان  در 
جلسه اقتصاد هنر  ابراز تاسف کرد: چرا به راحتی اجازه می دهیم 
سرمایه های اجتماعی و مردمی ما از استان بروند. وی تاکید کرد: 

نباید ترویج نا امیدی در جامعه ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

مدیر کل ثبت احوال  :

۸۸۳ واقعه طالق در سال ۹۷
در استان ثبت شده است 

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی با اشاره به میزان واقعه طالق، 
استان رتبه ۲۸ کشور را دارد ، گفت: این  نشان از کاهش این آسیب 
در خراسان جنوبی نسبت به برخی از استان ها است،در هشت ماهه 

سال ۹۷ تعداد ۸۸۳ واقعه طالق  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

حجت االسالم عبادی :

هیئتی جهت  بررسی ناعدالتی های 
 “ نوبخت” تشکیل شود  

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، طی تذکری کتبی به 
بی عدالتی های “محمدباقر نوبخت” در تخصیص اعتبار و اولویت دهی 
به پروژه های مهم شرق کشور اعتراض کرد. عبادی در راستای تسریع 

اجرای پروژه های مهم شرق کشور... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

چالش بودجه برای
استان های شرق
نظر افضلی : افزایش اختیارات استانداران و فرمانداران
 زمینه ساز تحرک اقتصادی مناطق محروم شرق کشور است
صفحه ۵

در نطق نماینده نهبندان و سربیشه خطاب به رئیس جمهور عنوان شد :  

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم ۱۶
تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲

قشـم  ***   شیـراز  ***   چابهـار

  
 » آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی نوبت چهارم«   

      تاریخ: 97/09/29      شماره: 4/11350 
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر سربیشه )نواحی SA-D ، SA-B2 ( را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس 

قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید.
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ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر 
 و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای 
 پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های

 ۳۲4۳۳406-۳۲4۳0۹۹0-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 15 روز سه شنبه ۹۷/10/1۸ 
می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir  امکانپذیر است. 
 پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
پیمانکارانی که باالی ۷0  امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 
قیمت خواهند شد.  اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال۹۷ و ۹۸ به شرح جدول می باشد.

این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.

 لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید.
                                                                                                                                                                                       www.setadiran.ir
 دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به خرید یخچال فریزر، 
فرش و بخاری گازی )کاالی ایرانی( براساس مشخصات فنی و سایر شرایط ذکر شده در اسناد 
مناقصه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. از فروشندگان معتبر جهت شرکت در 

این مناقصه دعوت به عمل می آید.

مبلغ تضمین شرکتتعدادنام کاال
 در مناقصه

شماره فراخوان مناقصه

۲۵۲۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۹۷۵۲۶۱۰۰۰۰۰۳یخچال خانگی ۱۱ فوت

۵۵۲۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۹۷۵۲۶۱۰۰۰۰۰۴فرش ۶ متری ۷۰۰ شانه

۷۴۱۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰۲۰۰۹۷۵۲۶۱۰۰۰۰۰۵بخاری گازی ۹۰۰۰

ارائه تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 
010۲10۲۸۹1005 نزد بانک صادرات مرکزی بیرجند کد شعبه 105 به نام درآمدهای اختصاصی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی مورد تایید می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکت ها(:

متقاضیان  می توانند از روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۹ لغایت پایان ساعت اداری روز دوشنبه    
 www.setad.iran.ir  ۹۷/10/۳  اسناد مناقصه  را از سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس 
دریافت نموده و به مدت 10 روز کاری پیشنهادات خود را تا شنبه مورخ ۹۷/10/15  ساعت 14/۳0  در 
 سامانه فوق الذکر بارگذاری کرده و پاکت  الف )تضمین شرکت در مناقصه ( را به آدرس بیرجند بلوار آیت ا... 
 بهشتی - بهشتی ۷  - اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی اداره پشتیبانی تحویل نمایند.

 تلفن تماس: ۰۵۶-۳۲۲۳۴۴۰۱-۰۷
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوازم خانگی
 )یخچال، فرش، بخاری( 

شهرداری بیرجند در نظر دارد: نسبت به برگزاری مناقصه ای به شرح جدل ذیل اقدام نماید.

رشته و حداقل رتبه پیمانکاری مدت اجرا نوع تضمین و مبلغ )ریال( مبلغ برآورد اولیه )ریال( موضوع شماره فراخوان

رشته ابنیه - پایه ۵ ۵ ماه ضمانت نامه معتبر به مبلغ 
۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ طبق اسناد مناقصه ۱۳/۹۹۱/۳۷۵/۶۳۴ پیاده رو سازی حد فاصل سه راه اسدی  

تا میدان امام خمینی )ره( بیرجند   ۲۰۰۹۷۵۳۶۱۰۰۰۰۰۷

 ۱-محل تامین اعتبار: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به صورت نقدی  ۲-کلیه فرآیند مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی www.setadiran.ir برگزار می گردد.

 ۳-  مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه را ازتاریخ ۹۷/0۹/۲۹ تا ساعت 1۹مورخ ۹۷/10/04  از طریق سامانه ستاد ایران به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.
۴- مهلت ارسال پیشنهاد و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: تا ساعت 1۹ مورخ  ۹۷/10/۲۲

۵- زمان گشایش و قرائت پیشنهادها : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  ۹۷/10/۲۳ می باشد. ۶- نشانی مناقصه گذار: خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری مرکزی  تلفن: 056۳1۸۳010۲
 ۷- مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور مراحل ثبت نام و دریافت گواهی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. ضمنا جهت راهنمایی و ثبت نام به دفتر خدمات سامانه ستاد 

محمد علی جاوید - شهردار بیرجند به آدرس بیرجند خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 056۳۲۲۲1۲۲0 تماس حاصل نمایند. 

 مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی فشرده )نوبت دوم(

جمعــه بــازار خــودرو  
بازگشايی مرکز همگانی خريد و  فروش خودرو  هر هفته جمعه ها 

واقع در بازار روز شهید بهشتی  روبروي پارك خانواده 
برگزار مي گردد. 

ساعت شروع به کار: 9 الي 16 

و ناگه چشم بگشودم پدر از دار دنیا رفت
   وداعی تلخ در باران، ولی بسیار زیبا رفت

دبستان یادمان دادند بابا آب ، بابا نان  
میان سفره آب و نان ، ولی از سفره بابا رفت

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 محمدعلی بهروان فرد )ناتوان( 
)بازنشسته ارتش( 

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۹/۲۹ از ساعت ۱۴ 
الی ۱۵  در محل هیئت محبین االئمه )ع( واقع در مدرس ۲۳ 
برگزار می گردد، حضور سروران گرامی مزید امتنان می باشد. 

خانواده های: بهروان فرد ،  براتی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس حاج محمد علی فرجامی
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

  برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
موسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

نت
نتر

 : ای
س
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قیمت بلیت پروازها، آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا

وزیر راه و شهرسازی گفت: قیمت بلیت پرواز ها طبق قانون، آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا است.اسالمی بیان کرد: نکته مهمی که در 
تعیین قیمت بلیت پرواز ها وجود دارد، این است که ما بتوانیم حقوق تولید کننده را که ارائه خدمات است در نظر بگیریم و همچنین بر 

حقوق مصرف کننده نظارت کنیم و هر جا تخلفی باشد با شرکت متخلف برخورد کنیم.

)ادامه سر مقاله ( با توجه به بازار افغانستان و نیاز های متنوع 

آن ، می توان فرصت های اشتغالی زیادی ایجاد کرد.
حمل  های  هزینه  و  کشور  مرکز  از  استان  دوری 
موراد  برخی  در  مشکالت  شود  می  باعث  نقل  و 
و  مقصد  به  رسیدن  زمان  و حتی  دو چندان شود 
اهمیت  هم  محصوالت  انقضای  چون  مواردی 
یابد که باید با طور جدی تری آن را بررسی کرد.
با اینهمه ، نگهداری بخش خصوصی فعال و حمایت 
و همراهی با آنان اولویت اصلی است.برای این مهم 
هم نیاز نیست شاخ غولی شکسته شود و یا حاللی 
حرام شود! وقتی شرکت های بومی فعال در استان 
وجود دارند و می توانند نیازهای ادارات را در برخی 
حوزه ها به بهترین نحو پاسخ دهند ، ورود شرکت 
از سایر استان ها هیچ توجیهی ندارد و ضربه ای 
این  در  است!مسئوالن  منطقه  اقتصاد  به  مهلک 
همراهی  به  نسبت  باید  رو  پیش  اقتصادی  جنگ 
کنند  مسئولیت  احساس  شده  ایجاد  های  اشتغال 
ارائه  با  باشند.فقط  داشته  را  این موضوع  و دغدغه 
گزارش و ارقام ، نمی توان مشکالت را حل کرد.البته 
اینگونه شاید دوره مسئولیت با افتخار به اتمام برسد!

 
توضیحات وزیر فرهنگ

 درباره وضعیت عمره مفرده

ایسنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه در 
سفر رئیس سازمان حج به عربستان صبحتی درباره 
راه اندازی عمره مفرده نشده است، گفت: بحث عمره 
فعال مسکوت است.سید عباس صالحی اظهار کرد: 
گفت وگوهای داخلی هم در ایران و هم در عربستان 
باید به لحاظ کارشناسی کامل تر شود تا بحث عمره 

پیگیری شود. 

صادرات برخی مواد غذایی
 از اول دی ممنوع شد

در  صادرات  دفتر  مدیرکل  شامانی  اکبر  علی 
بخشنامه ای به گمرکات، موضوع ممنوعیت صادرات 
از  برخی کاال های کشاورزی  و  انواع حبوبات  کره، 
اول دی ماه ۹۷ و رفع ممنوعیت صادرات کیسه پلی 
پروپلین را ابالغ کرد. بر اساس بخشنامه گمرک و 
ابالغ آن به گمرکات اجرایی سراسر کشور، با توجه به 
لزوم تامین و تنظیم بازار کره و حبوبات از تاریخ اول 
دی ماه سال جاری صادرات انواع کره، نخود فرنگی، 
نخود رسمی )لپه(، سایر نخود های رسمی، لوبیا، لوبیا 
قرمز، لوبیا چیتی، سایر لوبیا های رسمی از جمله لوبیا 
سفید، بامبارا )نوعی لوبیای چشم بلبلی(، لوبیای چشم 
بلبلی، سایر انواع لوبیا، عدس، باقاال، نخود کفتری، 
سایر محصوالت نباتی و مواد نباتی و تفاله های نباتی 

و سایر محصوالت فرعی نباتی ممنوع شد.

سرمقاله

اشتغال فقط تسهیالت نیست!

*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول(وقتی پای صحبت  فعاالن 

بخش خصوصی می نشینید ،  در می یابید تسهیالت 
اولویت چندم است یا حداقل آنقدر ها الینحل باقی 
نمانده است.شاید یکی از مشکالت اصلی  بی  توجهی 
کافی به نظرات بخش خصوصی است؛ و البته نه آن 
بخش خصوصی که در ضیافت های چلوکبابی خود 
مسئوالن را دعوت می کنند! بلکه فعاالنی که تازه 
پا به عرصه ایجاد اشتغال و کارآفرینی گذاشته اند.

شاید این چالش ها شنیدنی تر و در مواقعی حتی 
جدیدتر باشد! آنقدر که فعاالن حوزه اقتصادی درگیر 
بروکراسی اداری و سنگ اندازی های مختلف در 
راهشان هستند مشکل دیگری ندارند! در استان ما 
قانون همچون پتک ، بی رحمانه بر سر فعاالن بخش 
خصوصی فرود می آید و هیچ مالیمتی هم در کار 
نیست! به این موضوع نه فقط ما به عنوان رسانه 
بلکه مسئوالن در رده های  گوناگون اذعان داشته و 
دارند!و این می شود که بسیاری از فعاالن اقتصادی از 
استان فراری شده و جذب سایر استان ها می شوند!

اشتغال خراسان جنوبی شاید به نوعی  ازحرکات 
خورد!در  می  ضربه  نیز  ها   سازمان  ای  جزیره 
برخی حوزه ها حجم زیادی از فعالیت ها و در 
شود!  نمی  مشاهده  فعالیتی  هیچ  دیگر  برخی 
استانی  مسئوالن  اذعان  مورد  که  مشکلی 
است و هنوز راهکار مدونی برای حل  ان  در 
حوزه  سمت  به  اشتغال  نیست!هدایت  دسترس 
و وضع  ها  توانمندی  براساس  و  زودبازده  های 
متولیان  اصلی  وظایف  از  یکی  استان  خاص 
در  پیش  از  بیش  باید  که  است  اشتغال  حوزه 
ادامه  با  گیرد.زیرا  قرار  توجه  مورد  شرایط  این 
سیل  با  نزدیک  ای  آینده  در  ما   ، فعلی  روند 
بیکاران مقروض مواجه خواهیم شد  از  عظیمی 
ادامه  در  و  گرفته  تسهیالت  کار  ابتدای  در  که 
های  کمک  و  تعامل  یا  همراهی  عدم  بدلیل 
بعدی ، ورشکست شده اند.نمونه موفقی که می 
تواندالگوییدراین زمینه باشد  فعالیت های جالب 
صد  تا  صفر  از  که    است  امداد   کمیته  توجه 
شروع یک کسب و کار جدید همراه با کارآفرین 
هستند.چه در قبل از شروع به کار یعنی مشاوره 
حتی  و  تسهیالت  اعطای  در  چه   ، قبلی  های 
بازاریابی محصوالت نهایی! موردی که شاید با 
همراهی نهادهای مختلف بتوان در سطح کالن 
بین  هماهنگی  حداقل  یا  و  کرد  اجرایی  نیز  تر 
این  کنار  کرد!در  بیشتر  هارا  سازمان  و  ادارات 
اصلی  دغدغه  عنوان  به  نیز  بازاریابی   ، موراد 
می  نظر  است.به  مطرح  تازه  کارهای  و  کسب 
رسد اگر جهت دهی کسب و کارهای جدید به 
سمت صنایع زودبازده با توجه به بازار مصرف و 
توجه به مواردی چون صنایع دستی و به قولی 
قابل اعتماد تر است... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

تسنیم- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در  توافق 
 ۱۰ حداقل  قیمت ها  خانگی،    لوازم  تولیدکنندگان  با 
درصد کاهش خواهد داشت.رضا رحمانی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در نشست مشترک با تولید کنندگان 
و تشکل های صنفی حوزه لوازم خانگی با اشاره به 
باال رفتن قیمت مواد اولیه تولید افزود: با برنامه ریزی 
انجام شده دالل ها حذف می شوند و قیمت فوالد و 
پتروشیمی و ... هم حتما کاهش می یابد. رحمانی با 
اشاره به پتانسیل های موجود در صنعت لوازم خانگی 

صنعت  این  تولیدات  توسعه  برای  ریزی  برنامه  و 
تصریح کرد: هماهنگی های خوبی انجام شده است و 
امیدوارم با کاهش قیمت ها شاهد رونق در بازار باشیم. 
با  فعاالن صنعتی ضمن استقبال از نشست مشترک 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و توجه به مشکالت و 
چالش های صنعت لوازم خانگی گزارشی از ظرفیت 
ارائه  این صنعت  تولیدکنندگان  های  توانمندی  و  ها 
قیمت  کاهش  بر  کنندگان  شرکت  کردند.همچنین 
برای افزایش تقاضا در بازار لوازم خانگی تاکید کردند.

گفت:  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  ایسنا- 
بررسی  نیازمند  که  دستگاه هایی  یا  و  بانک ها 
و  برخط  صورت  به  مکلفند  هستند،  افراد  هویت 

بگیرند. استعالم  ثبت احوال  از سازمان  آنالین 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ابوترابی،  سیف ا... 
هوشمند  ملی  کارت  ثبت نام  تکمیل  که  کسانی 
کارت  دریافت  به  موفق  هنوز  اما  داده اند  انجام 
اداری  کارهای  پروسه  در  نشده اند  هوشمند  ملی 
تکمیل  از  پس  خورد،گفت:  نخواهند  مشکلی  به 
ثبت  احوال  ثبت  افراد در سامانه  ثبت نام،اطالعات 
تکمیل  از  پس  افراد  به  نیز  برگه ای  و  شد  خواهد 
این  نشان دهنده  داده می شود که  تحویل  ثبت نام 
است.  داده  انجام  ثبت نام  تکمیل  فرد  که  است 
کارهای  انجام  در  افراد  برای  مشکلی  بنابراین 

اداری ایجاد نخواهد شد.

اداری  دستگاه های  طرفی  از  داد:  ادامه  وی 
احراز هویت  برای  احوال  ثبت  از سامانه  می توانند 
اما  باشند؛  داشته  برخط  و  آنالین  استعالم  فرد 
گاهی اوقات برخی از نهادهای اداری از اطالعات 
برای  و  می گیرند  )رونوشت(  آپ  بک  خود  قبلی 

احراز هویت افراد به آن مراجعه می کنند. 
که  نمی گیرند  آنالین  استعالم  آنها  حقیقت  در 
اطالعات  با  مغایر  قبلی  اطالعات  است  ممکن 
احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی  باشد.  فرد  فعلی 
آنالین  صورت  به  مکلفند  ها  بانک  کرد:  اضافه 
کنند  استعالم  افراد  هویت  احراز  برای  برخط  و 
سازمان  همچنین  ندارد.  معنا  آفالین  استعالم  و 
صورت  به  دارد  آمادگی  هم  کشور  ثبت احوال 
ثبت احوال  سازمان  زیرا  باشد  پاسخگو  آنالین 

آخرین تغییرات هویتی افراد را دارد.

وزیر صنعت: لوازم خانگی ارزان می شود

بانک ها مکلف به استعالم آنالین احراز هویت افراد

در  دولت  گفت:  مجلس  ادوار  نماینده  یک  تسنیم- 
الیحه بودجه سال ۹۸ حذف یارانه سه دهک باالی 
است.جعفر  کرده  واگذار  ها  استانداری  به  را  جامعه 
دهم،  نهم،  های  دولت  در  تکالیفی  افزود:  قادری 
تا  شده  مشخص  دولت  برای  دوازدهم  و  یازدهم 
باالی  دهک  سه  حداقل  یارانه  تکالیف  این  طبق 
را  درمان  و  بهداشت  تولید،  سهم  و  را حذف  جامعه 
های  دولت  متاسفانه  کرد:  اظهار  کنند.وی  پرداخت 
سرباز  مربوطه  تکلیف  انجام  از  سال  هر  نظر  مورد 
زده به طوری که حتی بخشی از کسری منابع برای 
پرداخت یارانه را از محل منابع عمومی تامین کرده 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  اند.این 
باالی  دهک  سه  یارانه  حذف  از  حاصل  منابع  داد: 
از  و حمایت  ها  زیرساخت  توسعه  باید صرف  جامعه 
های  دهک  های  هزینه  از  بخشی  اینکه  یا  و  تولید 
با  شود.وی  جبران  مهم  این  طریق  از  جامعه  پایین 
۹۸ به حذف  اینکه دولت در الیحه بودجه  بر  تاکید 
است،  کرده  توجه  جامعه  باالی  دهک  سه  یارانه 
نمایندگان  همراهی  صورت  در  مربوطه  طرح  گفت: 
خواهد  عملیاتی  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم 

سه  یارانه  حذف  اینکه  به  اشاره  ضمن  شد.قادری 
است،  پذیر  امکان  آسانی  به  جامعه  باالی  دهک 
یارانه  به  مربوط  اطالعات  تواند  می  دولت  افزود: 
و  دهد  قرار  ها  استانداری  اختیار  در  را  بگیران 
را  مدنظر  اطالعات  توانند  می  هم  ها  استانداری 
بدون  کرد:  اظهار  کنند.وی  واگذار  ها  فرمانداری  به 
شک با شناختی که فرمانداری ها از وضعیت میدانی 
خانوارها دارند و اطالعاتی که از طریق سامانه های 
به  غیره  و  امالک  سامانه  مانند  مربوطه  اطالعاتی 
بگیران  یارانه  توانند  می  راحتی  به  آورند  می  دست 
به  نسبت  و  شناسایی  را  جامعه  باالی  دهک  سه 

حذف یارانه آنان اقدام کنند. 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده  این 
باید  شده  مصوب  های  نامه  آئین  در  دولت  کرد: 
موارد مصرف منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک 
اینکه  بر  تاکید  با  کند.وی  را مشخص  جامعه  باالی 
یکسان  ها  استان  همه  در  جامعه  باالی  دهک  سه 
نیست و متوسط درآمد استان ها با یکدیگر متفاوت 
است، گفت: به عنوان مثال سه دهک باالی استان 
سه  با  ردیف  هم  توانند  می  بلوچستان  و  سیستان 
به  افزود:  باشد.قادری  تهران  استان  متوسط  دهک 
طورکلی از نکات مثبت طرح حذف یارانه سه دهک 
باالی جامعه واگذاری اجرای این مهم به استانداری 
ها  فرمانداری  به  بگیران  یارانه  اطالعات  ارائه  و  ها 
توازن  نبود  گفت:  وی  است.  محلی  مسئوالن  و 
ضعف  نکات  از  ها  استان  در  افراد  درآمدهای  در 
سوی  از  جامعه  باالی  دهک  سه  یارانه  حذف  طرح 

هاست. استانداری 

واگذاری حذف یارانه 3 دهک باال به استانداری ها

فارس-مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها با تشریح پرداخت بسته 
تامین  بازنشسته  هزار   ۵۰ و  میلیون   ۲ گفت:   هدف  گرو های  حمایتی 
برای  و  کرد  خواهند  دریافت  حمایتی  بسته  هفته  این  آخر  تا  اجتماعی 
به  اشاره  با  ایزدی  اکبر  شود.  می  واریز  زودی  به  نیز  کارگر  میلیون   ۱۱
سبد  اول  مرحله  برای  کرد:  اظهار  هدف  خانوارهای  حمایتی  سبد  توزیع 
حمایتی 3 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون ۲۵۰۰ 
یارانه ها  میلیارد تومان آن پرداخت شد. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
دستگاه های  سوی  از  هدف  گروه های  سایر  هستیم  منتظر  اینکه  بیان  با 
ذیربط معرفی و نهایتا بسته حمایتی را دریافت کنند، تصریح کرد: آخرین 
گروه هایی که طی روزهای آتی مبلغ بسته حمایتی به حساب شان خواهد 
اجتماعی  تامین  سازمان  مستمری بگیران  و  بازنشستگان  به  مربوط  رفت 
است که ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند و تا آخر این هفته بسته حمایتی 
را دریافت می کنند. وی با اشاره به اینکه پس از آن ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر 

هستند  حمایتی  بسته  دریافت  مشمول  اجتماعی  تامین  سازمان  شاغالن 
از  را  مربوطه  نامه  و  گرفته  صورت  نیز  بخش  این  اعتبار  تامین  گفت: 
اطالعات  جزئیات  منتظر  حاضر  حال  در  و  کردیم  دریافت  رفاه  وزارت 
را  حمایتی  بسته  نیز  شاغالن  تعداد  این  آتی  روزهای  طی  که  هستیم 

دریافت خواهند کرد.
در  آنکه  دلیل  به  اجتماعی  تامین  شاغالن  از  برخی  کرد:  تاکید  ایزدی   
ادارات دولتی مشغول فعالیت هستند با آمار دستگاه ها همپوشانی دارد که 
پاالیش اطالعات صورت خواهد گرفت. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها افزود: مبنای پرداخت بسته نهادهای حمایتی بُعد خانوار بوده که 
از ۱۵۰ تا 3۵۰ هزار تومان متغییر است اما بقیه گروه ها ۲۰۰ هزار تومان 
ثابت دریافت می کنند. به گفته ایزدی در حال حاضر کارکنان وزارتخانه ها 
و دستگاه ها و نیروهای مسلح طبق ضوابط و مقررات بسته خود را دریافت 

کردند و آخرین مرحله پرداخت شاغالن تامین اجتماعی هستند. 

وی درمورد علت تاخیر در برخی پرداخت ها افزود: گاهی اوقات روند اداری 
و اجرایی کار بین دستگا ه ها باعث تاخیر در پرداخت می شود، برای مثال 
به برخی دستگاه ها اعالم کردیم شماره حساب ارائه دهند که این فرآیند 
از سوی آن دستگاه ۱۰ روز زمان برده است. ایزدی با تاکید بر اینکه پس 
خواهیم  پرداختی  سال  پایان  تا  نیز  دیگر  مرحله  دو  اول،  مرحله  اتمام  از 
داشت، گفت: سقف اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای 3 مرحله بسته 
با  و  شده  اعتبار  تامین  تومان  میلیارد  هزار   ۹ هدف  خانوارهای  حمایتی 

تاکید رئیس جمهور تا پایان سال پرداخت خواهد شد. 

 جزییات پرداخت بسته حمایتی به کارگران 

     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 دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه صنعت و معدن 
مهر خراسان جنوبی )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۲۳۵ و شناسه ملی ۰۱۰۳۶۰۰۵۶۸۱۲ 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی مذکور که ساعت 

۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد، حضور یابند. 
دستور جلسه:

 ۱- تعیین اعضای هیئت مدیره ۲- سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوق الذکر باشد.
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )درحال تصفیه(
به شماره ثبت ۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۱۶۸۷۱ - نوبت دوم

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۷/۶/۹ شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر منحل 
 گردیده، لذا طبق ماده ۲۲۵ قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران حقیقی و حقوقی درخواست 
می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ 
نشر آگهی نوبت اول لغایت ۶ ماه در ساعت اداری به آدرس شهرستان بیرجند، خیابان شهید تیمورپور 
کوچه - پالک ۴۴ مراجعه و یا با شماره ۰۹۱۵۱۶۱۱۹۱۱ - ۰۹۱۵۹۶۱۱۳۰۲ تماس حاصل فرمایند.  
این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و رسمی کشور آگهی و به 
اطالع عموم رسیده، پس از انقضای مهلت قانونی هیچ گونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

اعضای هیئت تصفیه و مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر )درحال تصفیه( 
آقای امید یوسفی )رئیس تصفیه(- آقای غالمحسین بهزادیان )نایب رئیس تصفیه(

آقای جهانگیر غفاری هریوند )منشی تصفیه(- آقای جهانگیر غفاری هریوند )مدیر تصفیه(

شرکت تعاونی مسکن کارگران کویرتایر 

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه( 
بدین وسیله به آقای محمد حسین غنی فر فرزند موسی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۸۳۲۶۷ ساکن بیرجند ، جمهوری ۱۰ به عنوان وام گیرنده ابالغ می گردد: بانک ملت مدیریت شعب خراسان جنوبی 
از طرف شعبه محالتی بیرجند مستند به قرارداد شماره ۹۴۵۹۱۳۳۳/۹۰ - ۱۳۹۴/۵/۱۸ راجع به وصول مبلغ ۱۴۱/۹۹۴/۱۵۳ ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ ۹۲/۵۲۳/۵۱۰ ریال اصل و 

مبلغ ۱۰/۹۵۰/۷۲۸ ریال  سود متعلقه و مبلغ ۳۸/۵۱۹/۹۱۵ ریال خسارت تاخیر تا روز درخواست ۱۳۹۶/۹/۱۳ به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه علیه شما و ضامن را نموده که 
پرونده ای تحت شماره بایگانی ۹۶۰۱۰۷۴ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. نظر به اینکه بر طبق گزارشات مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ و ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ مامور اجرا آدرس شما 
به شرح فوق شناسایی نگردیده و امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس معرفی شده از سوی متعهدله به نشانی بیرجند، مهرشهر، بلوار همت، همت ۲ فرعی۱ طبقه دوم میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به 
معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد، لذا بنا به تقاضای بانک ملت و به استناد ماده ۱۸ - آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه صادره به شما ابالغ و مستفاد از ماده مذکور، عملیات اجرایی ظرف 

ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ محسوب می شود علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱3۹۷/۹/۲۹         غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

نقاشی ساختمان: انواع رنگ های روغنی،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف و ...
 با قیمت مناسب    09156633230- برگی



3
پنجشنبه * 29 آذر 1397* شماره 4242

پیام شما
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

با سالم خدمت فرمانده محترم پلیس راهور و همکاران 
پر تالش پلیس راهور ضمن تشکر از شما و همکاران 
محترمتان در یگان پلیس راهور که شبانه روزی در حال 
خدمت رسانی به مردم هستند خواستم اشاره ای به چراغ 
راهنمایی چهار راه غفاری بکنم این چهار راه از لحاظ 
ثانیه شمار تایم کمی داشته و اکثر مواقع به ویژه صبح 
که از سمت مهرشهر به سمت غفاری و بالعکس در 
حال تردد هستیم جهت رفتن به محل کار با ترافیک 
سنگین مواجه می شویم لذا خواهشمندیم در صورت 
امکان تایم این ثانیه شمار را تغییر دهید و یا این که 
یکی از افسران پلیس در محدوده حضور داشته باشند تا 
با کمک این عزیزان بزرگوار کمکی به کنترل ترافیک 
شود ممنون از توجه فرمانده محترم و تشکر ویژه از تمام 

همکاران خدوم و زحمتکش پلیس راهور.
یک شهروند

آقای استاندار در حق بنده ظلم شده و هیچ مسئولی 
پاسخگو نیست چه معنی دارد ملکی که درب آن بسته 
الحساب برایش  است 25 مترمکعب مصرف علی 

لحاظ می کنند و در دوره بعد هم لحاظ نمی کنند.
915...212

در  کنید  توجه  لطفاً  محترم.  استاندار  توجه  قابل 
زندگی می کنیم. موسسه کودکان  ای   چه جامعه 
برتر تصمیم گرفته برای کودکان به همراه مادرشان 
در شب یلدا جشن کوچکی برگزار کند.  مسئوالن 
محترم  موافقت نفرمودند. شماکه نماینده تام االختیار 
دولت هستید اجازه ندهید با مردم اینطور برخورد کنند. 

این همه عزا برای مردم بس نیست؟
922...057

در چاپ 27 آذر متنی چاپ شده که گوشت از سفره 
مردم پرید. باید گفت دوست عزیز مثل اینکه خبر 
ندارید با درایت و مدیریت مسئوالن محترم از اول 
تبدیل شده و  پرواز  باند  به  سال سفره های مردم 
هر روز یک چیز میپره تازگی ها هم شیر آبکی که 
چهارصد تومن گرون شده و به 2۶00 تومن رسیده 

و در حال اوج گرفتنه که دیگه تکلیفش مشخصه.
915...550

چند روز گذشته حوالی ساعت 10صبح در بلوار پیامبر 
اعظم)ص( درست تقاطع پاسداران تانکر تریلی آبرسان 
توقف داشت و شلنگ آب توسط شاگرد این تانکر به 
درون جویی انداخته شده بود که هیچ درختی در مسیر 
آن جوی آب نبود. مشاهده نمودم که آب این کاالی 
گران بها چقدر توسط افراد بی مسئولیت با کمال 
وقاحت دارد هدر می رود. موقع این آبیاری بیهوده 
راننده ماشین اون حوالی نبود و شاگرد روی صندلیش 

مشغول سرچ کردن با گوشیش بود.
910...170

حاج آقای عبادی )نماینده معزز والیت فقیه در استان(، 
اگر مسئوالن محترم شورا و شهرداری دیگر بار توفیق 
حضور در محضرتان داشتند خواهشاً به آنها از حق 
الناس بگوئید و تاکید بفرمائید قبل از هرگونه تصمیمی 
به هیچ  و  بگذارند  به جای شهروندان  را  خودشان 
کسی مجوز ندهند تا چندین خانواده را از نعمت آفتاب 
محروم کند و با نصب پنجره های بازشو و شیشه های 
ساده ، زن و بچه مردم دیگر جرات رفتن به حیاط 

منزل خودشان رو نداشته باشند.
915...893

نسرین کاری- مي گویند یلدا بلندترین شب سال است؛ سر 
کردن بلندترین شب سال اما براي نسل هاي گذشته شاید 
حکایات و روایات شیرین تري داشت. به طوري که توانسته این 
آئین کهن را تا عصر فناوری اطالعات زنده  نگه  دارد. اما با 
گذشت قرن ها و حاکمیت عصر ارتباطات شکل و نیازهاي 
افراد جامعه تا حد زیادي دستخوش تغییرات شده است، به 
 اندازه اي که حتي نوع برخورد بعضي از اقشار جامعه نسبت 
به آئین هاي تاریخي، شکلي کاماًل متفاوت پیدا کرده است. 
از طرف دیگر  سلطه غول گرانی این روزها بر بازار باعث 
شده همشهریان و هم استانی ها برای خرید شب یلدا رغبت 
کمتری داشته باشند. به گفته اغلب مردم چند برابری قیمت 

ها با جیب آنها سازگاری ندارد.  

دورهمی با خیال راحت یا استرس گرانی 

بانوی جوانی که به قصد خرید تخمه آفتابگردان و هندوانه برای 
شب یلدا وارد مغازه شده است، با شنیدن قیمت باالی 25 هزار 
تومانی آن لبخندی تلخ بر لب می نشاند و به خرید نیم کیلو از 
هر نمونه  بسنده می کند و می گوید: هر چند شب یلدا را در خانه 
بزرگ ترها سپری می کنیم، اما باید حداقل خریدی برای این 
شب انجام داد. حاجی آبادی ادامه می دهد: با این وضع و گرانی 
محصوالت، خدا به داد بزرگ ترها برسد، دیگر فردی جرات خرید 
آجیل ندارد تا بخواهد یک دورهمی با خیال راحت برگزار کند. 
شهروند دیگری، از افزایش سرسام آور قیمت ها گالیه می کند و 
می گوید: در  چند سال گذشته هیچ زمانی به اندازه امسال آجیل با 
چنین قیمت های باالیی عرضه نشده است. محمدی که به قصد 
خریدهای دیگر روانه بازار شده و سراغ قیمت آجیل را هم با توجه 
به در پیش بودن شب یلدا گرفته است، ادامه می دهد: با قیمت 
های درج شده روی قفسه محصوالت به ویژه پسته، از خرید 
منصرف و دست خالی به خانه برگشتم. وی با اشاره به افزایش 
سه برابری قیمت تخمه آفتابگردان، بیان می کند که با افزایش 
چند برابری، امسال تا 25 هزار تومان در هر کیلو گرم فروخته می 
شود و می افزاید: هر چند چاره ای برای خرید شب یلدا نیست چرا 
که کوچک ترها به خانه ما می آیند اما با این قیمت ها نمی توان 

خرید چندانی انجام داد.

گالیه فروشندگان از افزایش قیمت ها 
 

البته موضوع افزایش قیمت ها، این روزها فقط کام خریداران را 
تلخ نکرده، بلکه زبان گالیه فروشندگان را نیز باز کرده است. 
یکی از فروشندگان بازار آجیل و خشکبار هم گرانی و افزایش 

آفتابگردان،  تخمه  پسته،  مانند  محصوالتی  درصدی  چند 
هندوانه و بادام را نسبت به سال گذشته تایید می کند و می 
گوید: این افزایش قیمت ها مربوط به چند روز اخیر و در آستانه 

شب یلدا نیست، بلکه با توجه به گرانی های ابتدای امسال و 
نوسان دالر رخ داده که پس از آن پایین آمدن قیمت دالر هم 
کاهش چندانی نداشته است. وی می افزاید: افراد کمتر سراغ 
محصوالتی مانند پسته و بادام می روند و بیشتر از کشمش و 
نخود برای خرید شب یلدا استفاده می کنند. وی قیمت هر کیلو 
گرم پسته را از 140 تا 200 هزار تومان و هر کیلوگرم بادام 
ایرانی و خارجی را به ترتیب بسته به نوع کیفیت محصول 28 
تا 104 هزار تومان اعالم می کند. به این ترتیب هر دانه پسته 

حدود 1000 تومان برای خریدار اب می خورد. 

گرانی های بازار و کاهش قدرت خرید مردم
 وی استقبال مشتری و خریداران را برای بازار شب یلدا چندان 

مطلوب و رضایت بخش نمی داند و می افزاید: با توجه به گرانی 
های بازار و کاهش قدرت خرید مردم، خرید فروشندگان نیز 
کاهش یافته است. به عنوان مثال اگر سال گذشته یک کیسه 

پسته یک میلیون تومان خریداری می شد امسال با افزایش 
چند برابری همراه است بنابراین رغبتی برای خرید میزان زیاد 

محصوالت توسط مغازه داران نیز وجود ندارد.
وی تفاوت قیمت برخی محصوالت مانند پسته و تخمه را به 
نوع کیفیت آن محصول مرتبط می داند و می گوید: چنان 
چه پسته ریزتر باشد قیمت آن پایین تر و نوع درشت تر آن 

نیز در بازار گران تر عرضه می شود.

افزایش 3 برابری قیمت

فروشنده دیگری هم استقبال برای خرید آجیل شب یلدا را 
چندان رضایت بخش نمی داند و می گوید: نسبت به سال 

گذشته مراجعه کنندگان کاهش چشمگیری داشته اند. مرکی 
با اشاره به افزایش چند برابری پسته، قیمت هر کیلوگرم آن 
را در سال گذشته 40 هزار تومان اعالم می کند که با افزایش 

بیش از سه برابری امسال به 143 تومان رسیده است و می 
گوید: این موضوع تاثیر زیادی در کاهش خرید افراد داشته 
است. وی ادامه می دهد: بیشتر افراد برای خرید شب یلدا 
سراغ محصوالت ارزان تر مانند تخمه می روند و به ندرت 

محصوالتی مانند پسته و بادام فروخته می شود.

 قیمت آجیل و شیرینی شب یلدا اعالم شد

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب یلدا را اعالم 
کرد و می گوید:  امسال برای آجیل یلدا دو نوع قیمت گذاری 
انجام شده است. مصطفی احمدی می افزاید: این اقدام دو 
دلیل داشته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه 

 بازرسان ما راحت تر به تخلفات رسیدگی کنند. وی ادامه 
می دهد: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی 
بین ۶0 تا 80 هزار تومان در عمده فروشی ها و مغز بین 80 

تا 100 هزار تومان در عمده فروشی ها عرضه می شود.
وی با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود 20 
روز پیش، در مجموع 10 درصد کاهش داشته است، ادامه 
می دهد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد 
شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعالم می کنند، 

این ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

طرح نظارتی ویژه شب یلدا 
در خراسان جنوبی اجرا می شود

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان اظهار می کند: با توجه به فرا رسیدن 
شب یلدا و متعاقب آن افزایش تقاضای عمومی برای خرید 
برخی کاالهای مصرفی مانند میوه های مرسوم، شیرینی و 
انواع آجیل به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و از بین 
بردن سوء استفاده احتمالی و افزایش غیر منطقی قیمت ها 

طرح ویژه نظارتی شب یلدا در استان اجرا می شود. 
علی تهوری بیان می کند: در این طرح تیم های بازرسی 
بازرسان  از  متشکل  مشترک  های  گشت  و  سازمان 
سازمان، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر شبکه عرضه 
و فروش کاالهای مذکور نظارت خواهند کرد. وی خاطر 
نشان می کند:  این طرح از 25 آذر آغاز و تا یکم دی ماه 

نیز ادامه خواهد داشت.

هیچ گونه کمبود کاالیی 
در استان نداریم

را مطلوب  استان  در  تأمین کاال  تهوری همچنین شرایط 
ارزیابی و می افزاید: اکنون هیچ گونه کمبود کاالیی در استان 
نداریم. وی با بیان اینکه برخی از قیمت ها در حال بازگشت 
بازرسان سازمان  به قبل و کاهش است، عنوان می کند: 
صنعت، معدن و تجارت بر روند میزان جذب، توزیع و ثبت 
اطالعات انبار کاالهای اساسی در سامانه جامع انبارها نظارت 
دارند. معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه می دهد: هم 
استانی ها  در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به ستاد 
خبری 124 معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت اعالم کنند.

اهدای 7 سری جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش بهزیستی سرایان و فردوس

7 سری جهیزیه از سوی موسسه خیریه انصارالجواد مشهد مقدس، به نوعروسان زیرپوشش بهزیستی سرایان و فردوس اهدا شد. رئیس اداره بهزیستی شهرستان سرایان گفت: یک سری جهیزیه 
به نوعروس زیرپوشش واحد توانبخشی این اداره اهدا شدقلی پور افزود: این جهیزیه شامل یک عدد لباس شویی، پنکه، چرخ خیاطی، پتو به ارزش حدود 2 میلیون تومان است که توسط موسسه 
خیریه انصار الجواد مشهد مقدس تهیه و اهدا شد. همچنین این موسسه ۶ سری کمک جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش بهزیستی فردوس اهدا کرد که ارزش این جهیزیه ها 24 میلیون تومان است.

پسته دانه ای ۱۰۰۰ تومان

یلدا گرانترین شب سال!
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موفقیت و انرژی

عادات منفی

از مسیر لذت ببرید

متأسفانه بیشتر افراد زندگی شان را برای به دست 
آوردن هدف بعدی تلف می کنند. افراد موفق می دانند 
که مسیر، مهم تر از مقصد و شاد بودن بهتر از موفق 
بودن است. اگر یاد بگیرید که چگونه از زمان حال 

لذت ببرید، بیشتر از همیشه موفق خواهید بود.
اکهارت تل: »هر چیزی که در زمان حال دارید، در 
حکم اینکه آن را انتخاب کرده اید بپذیرید. همواره با 

آن سازگار باشید نه علیه آن«
اهداف  به  رسیدن  برای  زندگی  در  که  هنگامی 
تان تالش می کنید، زمانی را اختصاص دهید تا با 
داشته های امروزتان خوشحال باشید و قدر زمان را 
بدانید. هر روز زمانی بگذارید تا به خاطر داشته های 
کوچک تان در زندگی سپاسگزاری و قدردانی کنید 

و از آن ها لذت ببرید.

عادات منفی را حذف کنید

عادات منفی دشمن موفقیت هستند. همه  ما عادات 
منفی داریم، اگر بخواهیم موفق شویم باید راهی 
برای حذف اکثر آن ها پیدا کنیم. بهترین راه برای 
از بین بردن عادات منفی، جایگزین کردن آن ها با 
عادات مثبت است. برای مثال اگر زمان زیادی با 
فیس بوک از دست می دهید برنامه  آن را از موبایل 
تان حذف کنید و آن را با یک برنامه  آموزش زبان 
جایگزین کنید و زبان جدیدی یاد بگیرید که ممکن 
است باعث پیشرفت تان شود یا دوستان جدیدی 

برای شما ایجاد کند.
راه های متفاوتی برای حذف عادات منفی وجود دارد:

به دیگران خبر دهید. اگر هدف را عمومی کنید، 
به  می دهید.  افزایش  را  موفق شدن  الزام  و  فشار 
خانواده یا دوستان تان اعالم کنید که می خواهید 

یک عادت بد را ترک کنید.
- دلیل را حذف کنید. برای مثال اگر هر بار بعد از 
غذا آبنبات می خورید، آن را با یک میان وعده  سالم 

جایگزین کنید.
- یک همراه پیدا کنید تا یک دیگر را مسئولیت پذیر 
نگه دارید. برای مثال اگر می خواهید ۱۰ کیلوگرم 
وزن کم کنید، دوستی پیدا کنید که او هم بخواهد 

وزنش را کم کند.
اگر  کنید.  دوری  دارند  بد  عادات  که  افرادی  از   -
می خواهید مصرف سیگار را ترک کنید، از ارتباط با 
افرادی که سیگار می کشند اجتناب کنید. اگر مایلید 
دیدگاه مثبتی به زندگی داشته باشید از ارتباط با افراد 

ناراضی خودداری کنید.
- خودتان را بدون عادات بد تجسم کنید. خودتان 
را با شلواری کوچک تر بعد از کم کردن وزن تصور 
کنید. خودتان را در حالی تصور کنید که تمام عادات 

بد را حذف کرده اید.

فواید سفیده تخم مرغ برای 
سفت شدن پوست صورت

سفیده  تخم مرغ یک قابض طبیعی و درمان مناسبی 
در  موجود  هیدرولیپیدهای  است.  افتاده  پوست  برای 
سفیده  تخم مرغ، با تغذیه  پوست به باال کشیدن پوست 

شل کمک می کند. یک الی دو عدد سفیده  تخم مرغ را 
به هم بزنید تا کف کند؛ آن را به صورت و گردن تان بمالید. 
حدود ۲۰ دقیقه بماند و سپس با آب سرد بشویید،یا یک 
الی دو عدد سفیده  تخم مرغ را هم بزنید تا کف کند؛ سپس 
به صورت و گردن  بمالید، حدود ۲۰ دقیقه بماند بعد با آب 

سرد  بشویید.

 ساخت عضالت و کاهش چربی
 با غذاهای حاوی پروتئین

برای ساخت عضالت و کاهش چربی، باید غذاهایی که 
حاوی پروتئین، کربوهیدرات ها و چربی های سالم باشد 

در برنامه غذایی خود بگنجانید. 

نیاز  عضالت  ساخت  برای  که  مغذی  مواد  دیگر 
است منیزیم، پتاسیم، مس، سلنیوم، کلسیم، آهن و 
ویتامین های مختلف است. ماهی سالمون، آووکادو، 
اسفناج و روغن نارگیل،کلم بروکلی و خانواده توت 
ها، موز ، آجیل و گوشت گاو مواد پروتئینی مفید 

برای ساخت عضالت است.   

بلوغ زودرس باعث ایجاد
 جهش رشدی زودتر در دختران

بلوغ زودرس باعث ایجاد جهش رشدی زودتر در دختران 
می شود. صفحات رشد نیز زودتر بسته و باعث می شود قد 
کودک کوتاه باقی بماند؛ گرچه اوایل رشد می کند اما به 

علت بسته شدن سریع تر صفحات رشد در سنین پایین تر، 
قد کودک کوتاه باقی می ماند. بنابراین باید حتماً درمان 
شود. از طرفی بلوغ زودرس به لحاظ روانی برای کودک 
مشکل ساز است؛ وقتی می بیند هم سن و ساالن او  عالئم 
بلوغ را ندارند ولی یک سری عالئمی در بدنش ایجاد شده 

که با دیگران فرق می کند.

میان وعده های 
مناسب و سالم بخوریم

چه در خانه و چه در محل کار، میان وعده های مناسبی 
مانند میوه ها، خوراکی های گیاهی، میوه های خشک 
ماست و از این دست مواد وجود دارند که می توانیم از 

آنها استفاده کنیم. برخی از افراد در محل کارشان آنقدر 
سرشان شلوغ است که نمی توانند به راحتی از پشت 
میزشان بلند شوند بدین ترتیب به سراغ خوراکی های 
مضر مانند چیپس می روند. اما اگر می خواهیم زندگی 
سالم و تندرستی داشته باشیم، باید به نوع خوراک و 

تغذیه مان توجه کنیم.

یوگا و مدیتیشن و نوشیدن دمنوش 
آرامش بخش در استرس ها

باشد.  شکم  چربی  دلیل  تواند  می  استرس 
که  هورمونی  کورتیزول،  هورمون  تولید  استرس 
باال را  است  شکم  چربی  و  اشتها  افزایش   باعث 

 

می برد. می توانید با استفاده از یوگا، مدیتیشن، نوشیدن 
چای و دمنوش های آرامش بخش از میزان استرس 
خود در زندگی بکاهید. عالوه بر احساس آرامش به 
تخت شدن شکم نیز کمک کنید. غذاهایی که با چربی 
شکمی مبارزه می کنند شامل بلوبری ها، آناناس، 

پروتئین هایی نظیر لبنیات کم چرب است.

اگر سرگیجه های شدیدی دارید که امانتان را بریده ممکن است به منییر مبتال شده باشید. با آن که هیچ 
درمان قطعی و شناخته شده ای برای بیماری منییر وجود ندارد، با این حال فرد مبتال می تواند با رعایت نکات 
زیر به تسکین عالیم خود کمک کند: سعی کنید میزان مایعات بدن خود را کنترل کنید تا دچار فشار در گوش 
داخلی و به دنبال آن تشدید حمالت منییر نشوید. مصرف قرص و داروهای دیورتیک )ادرارآور( که پزشک 

تجویز کرده باشد، رژیم غذایی کم نمک، جلوگیری از حرکات ناگهانی که عالئم را در فرد بدتر می کند.
اجتناب از المپ روشن در محیط اطراف در طول حمالت سرگیجه، زیرا سبب بدتر شدن عالئم منییر خواهد 
شد. حین بروز عالئم استراحت کنید و فعالیت خود را کنار بگذارید. منییر می تواند استرس زا باشد. سعی کنید 

با ورزش منظم، استراحت و خواب کافی، استرس و تنش را از خود دور کنید.

صورت تان را با آب ولرم بشویید، با یک حوله زبر خشک کنید و شب ها ترکیبی از کرم شیر و چند قطره 
لیمو روی آن بمالید تا کاماًل جذب پوست شود. بعد از نیم ساعت آن را بشویید. با ۱5-۲۰ روز استفاده 
منظم، خواهید دید که بسیاری از چین و چروک ها برطرف شده و لکه های تیره روی پوست تان هم 
کمتر می شود.  آب سرد در جلوگیری از چین و چروک مؤثر است. پوست صورت تان را بالفاصله بعد 
از شستن خشک نکنید. در عوض با دست تان روی آن بمالید تا کمی از آب جذب پوست شود. برای دو 
هفته روزی یک لیوان آب هویچ بخورید. خیار یکی از مفیدترین محصوالت طبیعی شناخته شده برای 
پوست اطراف چشم است. قرار دادن برش های خنک خیار در اطراف چشم یکی از راه های کم خرج و 

تاثیرگذار برای سرحال تر و جوانتر کردن پوست خسته اطراف چشم است.

چروک ها و جوش ها را محو کنیددرمان بیماری منییر )سرگیجه شدید( 

شما هم جزو کسانی هستید که کابوس شبانه دارید؟ شاید 
خوابیدن طوالنی مدت باعث کابوس شبانه شما باشد.

مدت  است  ممکن  دهد؟  می  آزارتان  شبانه  های  کابوس 
زمان طوالنی زیر پتو می مانید. پژوهش جدیدی در دانشگاه 
آکسفورد نشان داد، افرادی که خواب شبانه طوالنی تری دارند، 
 احتمال این که رویاهای ترسناک و نگران کننده داشته باشند ،

بیشتر است. در این مطالعه، محققان 846 نفر را با کابوس 
های شبانه ای که دیده بودند و شدت آن ها، سایر عوامل مثل 
مدت زمان خواب هر شب شان، میزان استرس و سایر عوامل 
ذهنی، مورد بررسی قرار دادند. آن ها متوجه شدند، افرادی که 

 هر شب خواب طوالنی تری دارند، نسبت به افرادی که خواب
کوتاه تری داشتند، 35 درصد کابوس بیشتری می بینند.

خاطر  اما  دهد،  نمی  ارائه  را  خاصی  محدوده  مطالعه  این 
بیش  شبانه  خواب  قبلی،  تحقیقات  در  که  کند  می  نشان 
با تکرار بیشتر  از 9 ساعت نسبت به خواب 7 - 8 ساعته، 

کابوس ها در ارتباط است. محدود کردن بازه زمانی خواب تان 
می تواند باعث کاهش کابوس های ناراحت کننده شود. 

ارتباط هستند: سطح  در  با کابوس شبانه  سایر عواملی که 
باالتر نگرانی، خوددگربینی و پارانویا. پس جای تعجب نیست، 
 همین احساسات منفی و اضطراب که زمان بیداری در فکرتان 

می گذرند زمان خواب هم از مغزتان عبور می کنند و همان 
طور که اشاره شد در ایجاد رویاهای ترسناک شبانه دخیل 

می شوند.
اما این واقعیت که خواب طوالنی می تواند در این بین نقش 
این که خواب کوتاه  )به ویژه  آور است  بازی کند شگفت 
مدت با مشکالت سالمتی در ارتباط است(. محققان معتقدند 
شاید به این خاطر باشد که خواب طوالنی تر باعث می شود 
در  خواب  در  بیشتری   )REM sleep( چشم  تند  حرکت 
اواخر شب داشته باشیم که احتمال به وجود آمدن کابوس 

را بیشتر می کند.

خوابیدن طوالنی مدت چطور باعث کابوس شبانه می شود؟

آیه روز

و چون آیات روشن ما بر ایشان خوانده شود آنان که چون حقیقت به سویشان آمد منکر آن شدند 
گفتند این سحری آشکار است. )سوره االحقاف/ آیه 7(

پیام روز

موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود که برای گشتن به دنبال آن بیش از اندازه سرشان شلوغ 
است«  )هنری دیوید ثورو(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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جدول سودکو

 مکانی دنج   و آرام در دل کوهستان * منتظرحضورسبزتان هستیم
  با بهترین غذاهای سنتی ودمنوش 

)پذیرایی ویژه درشب یلدا( )پذیرایی ویژه ازکوهنوردان(

آدرس: دهکده توریستی وییالقی امیرشاه - رستوران کاخ کوهستان
تلفن رزرو 09157235717 با مدیریت بهدانی

)تخفیف درشب یلدا(

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

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

میلیونر میامی
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسآستیگمات
14:3021:3016:1520شروع سانس

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.۲۱00   0۵۶   0۹۱۵

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

یک واحد سه خوابه حدود 
130متر ، طبقه اول با کلیه 
امکانات اجاره داده می شود.

32428088

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب 
خودرو  

* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر
- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز
- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 

- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(
- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

پویش یک دقیقه لبخند بیشتر در شب یلدا
طوالنی ترین شب سال خیلی ها را امسال با کمک شما عزیزان نیک اندیش 

گرم خواهیم کرد 
جمع آوری کمک های مردمی جهت مهیا ساختن سفره یلدا برای نیازمندان 
روغن،  برنج،  رب،  قند،  جمله  از  خوراکی  خام  مواد  انواع  شامل  ایتام  و 

حبوبات، چای، مرغ، میوه و شیرینی
منتظر واریزی های شما خیرین بزرگوار  هستیم.به صورت حضوری هم 

پذیرای عزیزان نیکوکار در موسسه خیریه آبشار عاطفه ها بیرجند  می باشیم
آدرس موسسه : خیابان  حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری

 طبقه فوقانی صندوق انصارالمهدی )عج( 
شماره حساب: ۷ 0۱0۶۷۶0۱۵۷00 نزد بانک ملی 

و شماره کارت : ۶0۶۳۷۳۱0۱۱۷۱۹۱0۲ نزد بانک مهر ایران
 به نام خیریه آبشار عاطفه ها     تلفکس : ۳۲۲۳۳۹۷۷
@ absharatefehaberjand :آیدی کانال تلگرامی

منتظر حضور سبزتان هستیم    موسسه مردم نهاد بین المللی  خیریه آبشار عاطفه ها بیرجند
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حمل ریلی نهاده های دامی و کشاورزی مورد نیاز خراسان جنوبی

صداوسیما-حمل تمام نهاده های دامی و کشاورزی مورد نیاز خراسان جنوبی مستقیم از بندرهای جنوب کشور برای اولین بار از راه ریلی ، ماه آینده اجرا می شود. رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
طبس گفت: با توجه به ظرفیت ریلی و وجود اداره کل راه آهن شرق در طبس و همچنین افزایش سرعت در حمل ، کاهش هزینه ها ، خطرها و مشکالت جاده ای این طرح در خط ریلی طبس 
اجرایی می شود. بخشایی افزود: همه نهاده های دامی و کشاورزی مورد نیاز استان از نیمه دی از دو بندر امام خمینی و بندرعباس با ناوگان ریلی راه آهن شرق مستقیم به استان حمل خواهد شد.

اخبار کوتاه

چله ی کمر شکن
...)ادامه از صفحه 1( مبنای این محاسبه دو کیلو میوه 
از هر نوع است. به اضافه یک کیلو شیرینی به قیمت 
کیلویی 20 هزار تومان و یک کیلو شکالت به قیمت 
30 هزار تومان. اگر به این مهمانی شام را هم اضافه 
کنیم با یک حساب سرانگشتی برای شامی نظیر 
سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزی شامل 1/5 کیلو 
ماهی معمولی به قیمت 25 هزار تومان، یک کیلو برنج 
ایرانی به قیمت 12 هزار تومان و یک کیلو سبزی پاک 
شده به قیمت پنج هزار تومان هزینه  ۹2 هزار تومان 
خواهد داشت که در مجموع، به طور متوسط هزینه 
یک شب یلدای معمولی برای یک خانواده چهار نفره، 
بالغ بر 200 هزار تومان آب می خورد، این در حالی 
است که این رقم با توجه به وضع مالی مردم متفاوت 
و در برخی از نقاط شهر هزینه شب یلدا از یک میلیون 
تومان شروع می شود.در همین باره رئیس اتحادیه 
خشکبار گفته است: “مردم فریب برخی ارزانی ها را 
در این بازار نخورند و از هر کسی آجیل یلدایی را به 
بهانه پایین بودن قیمت خریداری نکنند، چرا که برخی 
از فروشندگان آجیل نه فقط هیچ مجوزی از اتحادیه 
ندارند، بلکه مرتکب تخلفات بسیاری در عرضه آجیل 
شب یلدا می شوند.”بعضی از فروشندگان از آجیل و 
خشکبار کهنه سال های گذشته استفاده می کنند که 
اصطالحا به آنها “آجیل های زده دار” گفته می شود که 

به مراتب قیمت  آنها کمتر است./ نسرین کاری
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
در   @avasardabir کاربری به حساب  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

خبرهای ویژه

*معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در نشست 
کارگروه مدیریت پسماند استان گفت: زباله گردی تهدید 
مهم برای بهداشت عمومی است و شهرداری باید با این 

گونه ترددها در شهر برخورد کند.
*مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت آب 
و فاضالب کشور روز گذشته در بازدید از قنات بلده 
فردوس گفت: راه برون رفت از خشکسالی استفاده 

بهینه از منابع آبی موجود است.
*فرماندار نهبندان گفت: امسال 1۹ میلیارد و 870 
میلیون ریال اعتبار برای احیای بافت فرسوده شهر 

نهبندان اختصاص یافت.
*مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سربیشه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت 
این  در  تومان  میلیون   206 اعتبار  با  تاریخی  اثر 

شهرستان مرمت شده است.
*هنرمندان امسال بیش از 200 متر پارچه برک در 
کارگاه های شهر مود شهرستان سربیشه تولید کردند.

*دامپزشکی استان طرح پایش شیر خام را در واحدهای 
تولیدی و مراکزجمع آوری شیر اجرا می کند.

انواع گونه های جانوری در  از  *هزار و 567 قطعه 
خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون کشف و ضبط شد.

در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  کاوش-نماینده 
نظام  در  کشور  شرق  ماندگی  عقب  مجلس 
توازن  فقدان  و  برنامه نویسی  و  بودجه ریزی 
منطقه ای را اساسی ترین چالش های استان های 
شرقی کشور دانست و خطاب به رئیس جمهور 
گفت: با توجه به محرومیت شدید شهرستان های 
حوزه انتخابیه ام به عنوان اولین اقدام در راستای 
توانمندسازی این مناطق با معافیت های مالیاتی، 
به  ویژه  امتیازات  دادن  اقتصادی،  مشوق های 
نهادها و موسسات وابسته به دولت و افزایش 
اختیارات استانداران و فرمانداران زمینه ساز تحرک 

اقتصادی مناطق محروم شرق کشور است . نظر 
افضلی، در نطق میان دستور روز گذشته مجلس 
خورده  قسم  دشمنان  گفت:   اسالمی  شورای 
ایران اسالمی تمام تالش خود را برای ضربه 
به اقتصاد ایران جمع کرده اند و سعی دارند مردم 
را به مسئوالن بی اعتماد کنند، در چنین وضعی 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی و 
استفاده از نخبگان در جایگاه واقعی شان بدون 
هیچ معذوریت سیاسی هستیم.وی خواستار پیشه 
کردن »صداقت« و »شفافیت« از سوی مسئوالن 
کشور شد و افزود: این دو عامل قطعا بهترین 

است. مدیریت مشکالت کشور  برای  سرمایه 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، 
خراسان جنوبی را استانی توسعه نیافته دانست و 
افزود: توسعه نیافتگی استان و شهرستان هایش 
دو وجه دارد که البته این دو وجه آفت تمامی 
مناطق توسعه نیافته کشور است. اول اینکه وجود 
نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی و معدنی 
سرشار، موقعیت تاریخی و گردشگری، شاهراه 
مواصالتی شرق کشور، گذرگاه رسمی صادراتی 
و اهمیت استراتژیک امنیتی و سیاسی خراسان 
جنوبی ظرفیت ویژه ای است که می توانست به 

عنوان زیرساخت  های توسعه استان مورد توجه 
مسئوالن قرار بگیرد اما متاسفانه بی توجهی دولت 
ها در ایجاد زیرساخت های مناسب با ظرفیت های 
منطقه ای موجب عقب افتادگی استان و شهرستان 
های آن شده است. وی از رئیس جمهور خواست 
تا در تدوین الیحه بودجه 13۹8 به عقب افتادگی 
دوم  داد:  ادامه  افضلی  کند.  ویژه  توجه  استان 
اینکه ظرفیت های استان به بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران شناسانده نشده است و این اقدام 
در گرو همت مدیران میانی و باالی استان است.
وی یادآور شد: مهم ترین نیاز کشور به ویژه استان 

تولید و  برای  خراسان جنوبی، آموزش مهارت 
استفاده از ظرفیت های منطقه ای و مردم است و 
قطعا نیازمند ورود دولت و سازمان های ذیربط برای 

تجهیز  واحدهای شهرستانی است.

بیان  با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
اینکه دشمن به دنبال این است تا از آب گل 
آلود ماهی بگیرد، گفت: در طول عمر چهل ساله 
نظام  دنبال سقوط  به  روز  انقالب دشمن هر 
تعبیر  آشفته دشمن  اما خواب های  است  بوده 
نمی شود. به گزارش تسنیم، آیت ا... عبادی در 
نشست کارگروه های تخصصی و اجرایی ستاد 

بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
در  دشمن  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب 
فرهنگی،  اقتصادی،  قوی  بسیار  تهاجم های 
اجتماعی و روانی کار می کند، افزود: دستاوردهای 
انقالب باید به خوبی بیان شود که از ابتدا کجا 

بوده و در حال حاضر کجا هستیم.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیز از 

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انقالب خبر داد 
و گفت: تاکنون بیش از 350 برنامه شاخص از 
شده  پیشنهاد  ستاد  عضو  کارگروه های  سوی 
ودستگاه های عضو ستاد می توانند ایده های خود 
را مطرح کنند.حجت االسالم مالیی افزود: همه 
کارگروه ها باید تا 25 دی برنامه های خود را اعالم 
کنند. وی با بیان اینکه همایش استانی دست 

اندرکاران ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی استان یکی از برنامه های ستاد قبل از دهه 
فجر است، بیان کرد: برگزاری نمایشگاه بزرگ 
دستاوردهای انقالب اسالمی از دیگر برنامه های 
این ستاد است. وی گفت همایش استانی دست 
اندرکاران ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب  

یکی از برنامه های ستاد قبل از دهه فجر است

عنوان   هنر  اقتصاد  کمیسیون  رئیس  کاری- 
کرد: چرا به راحتی اجازه می دهیم سرمایه های 
اجتماعی و مردمی ما از استان بروند. وی تاکید 
کرد: نباید ترویج نا امیدی در جامعه افزایش یابد و 
باید خالقیت در جامعه ترویج دهیم.سه شنبه عصر 
کمیسیون اقتصاد هنر و اقتصاد ورزش به ریاست 
محمدرضا مجیدی رئیس کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی استان و  قالسی مود رئیس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بیرجند  و 
اتاق  در  استان  هنر  و  اهالی صنعت  از  جمعی 
بازرگانی برگزار شد. مجیدی با بیان اینکه  اقتصاد 
هنر از موضوع های  مهم اقتصاد ملی کشورها 
است، افزود: با حمایت از  هنر می توان به اقتصاد 
جوامع محلی و ملی کمک کرد.وی تاکید کرد:  
مانند  به  را  کشور  گوناگون  هنرهای  توسعه 
کشورهای توسعه یافته به کشوری صنعتی تبدیل 
می کند. مجیدی با بیان اینکه  اتاق بازرگانی انتقال 
تجربیات و برگزاری همایش ها را انجام خواهد داد، 
یادآور شد: ما تالش خواهیم کرد تا ارزش افزوده 

کارهایمان را در استان نگه داریم. 

شورای گفتگو از مهمترین ظرفیت های 
استان برای جذب ایده ها

 وی شورای گفتگو را از مهمترین ظرفیت های
استان عنوان کرد و افزود: این شورا می تواند نقش 
موثری در تصویب ایده ها و خالقیت ها داشته 
باشد. وی تاکید کرد: مرکز ملی فرش و اتحادیه 
های فرش بافی می تواند نقش موثری در توسعه 
استان داشته باشد چرا که  ما در حوزه فرش دو برند 

بین المللی داریم که از آن کمتر استفاده کردیم. 
وی افزود: این موضوع نیازمند کنسرسیوم دارد. 

مجیدی  با بیان اینکه  نگاه سنتی به  کسب و 
کار باید تعییر کند، افزود: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف 
و تعاون به عنوان بخش خصوصی ظرفیت های 
خوبی برای توسعه و مدرن کردن بازار کار هستند.

زیرساخت های هنری و فرهنگی
 مهیا شود

بیان  با  این جلسه  نیز در  مدیرموسسه عرفان 
اینکه دستگاه های اجرایی همسو نیستند، افزود: 
زیرساخت های هنری و فرهنگی باید مهیا شود. 

اکبرپور ضمن انتقاد از برگزاری جشنواره ها به 
صورت اختصاصی در هر شهر استان بیان کرد: 
بهتر است جشنواره هایی همچون گل نرگس، 

فرش، زعفران، عناب و زرشک در مرکز استان 
برگزار شود، چرا که زیرساخت دارد تا بتوانیم به  
همین طریق میهمانان کشوری و لشکری دعوت 
کنیم.وی  با اشاره به اینکه کویر لوت استان یک 
ظرفیت مهم کشوری است، خاطر نشان کرد:  
جشنواره ها را  به دل کویر بکشانیم  تا روستاهای 
اطراف هم از اقتصاد آن بهره مند شود. اکبرپور با 
بیان اینکه ما نیازمند همدلی و همسویی دستگاه 
های اجرایی هستیم، ادامه داد: با احیای روستاهای 
اکبریه، شیبانی و بیدخت هنرمندان در دل شهر از 

جاذبه های سنتی استفاده می کنند. 

هنرمندان استان نیازمند 
نمایشگاه دائمی هستند

ورزشی  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان  رئیس 
کرد:   عنوان  جلسه  در  نیز  بیرجند  شهرداری 
هنرمندان استان نیازمند نمایشگاه دائمی هستند ، 
همچنین الزم است سایتی طراحی شود تا همه 
هنرمندان برجسته استان در آن معرفی شوند. 

قالسی از واگذاری غرفه ای ویژه خراسان جنوبی 
در نمایشگاه دائمی شهرداری مشهد خبرداد.

فعال نشدن اقتصاد هنر از 
دغدغه های هنرمندان است

از  کرد:  عنوان  هم  خوشنویسان  کانون  رئیس 
دغدغه هنرمندان فعال نکردن اقتصاد هنر است 
چرا که  ابزارهای محدودی در اختیار هنرمندان 
قرار گرفته است. اسماعیلی  با بیان اینکه  ما در 
استان  سازمان فرهنگ ارتباطات نداریم،  افزود: با 
این کار  هنرمندان قادر خواهند بود آثارخود را در 

عرصه ملی و بین المللی عرضه کنند.
 وی ضمن اشاره به اینکه  اقتصاد هنر باید در اولویت 
قرار گیرد، ادامه داد: هنرمندان نیازمند مشاوران 
اقتصادی هستند و  در این زمینه واگذاری اقتصاد 
هنر به بخش خصوصی می تواند موثر باشد. در این 
مراسم  دیگر اهالی هنر هم درباره چالش اقتصاد 
و هنر به ارائه نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات 
تعیین شود. این عرصه  برای  بعدی مصوباتی 

چالش های بودجه برای استان های شرق

خواب آشفته دشمن برای ضربه به ایران اسالمی تعبیر نمی شود

اجازه ندهیم سرمایه های اجتماعی  مان بروند
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی در جلسه اقتصاد هنر :

ورود خیران بسیاری از مشکالت 
حوزه سالمت را رفع می کند

زمینه  در  مشکالتی  گفت:  درمیان  فرماندار  ایرنا- 
کمبود تجهیزات و اماکن بهداشتی درمانی در این 
شهرستان داریم که ورود خیرین بسیاری از مشکالت 
حوزه سالمت را رفع می  کند. بشیری زاده در بازدید 
این  افزود:  االنبیا )ص( درمیان  بیمارستان خاتم  از 
بیمارستان با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه بوده و 
نیاز است خیرین برای رفع این کمبودها ورود کنند 
زیرا افراد نیکوکار در زمینه شتاب دهی هرچه بیشتر 
دارند.وی  بسزایی  توسعه سالمت نقش موثر و  به 
کمبود نیروی انسانی، نبود سیستم مرکزی اکسیژن، 
دستگاه  بودن  قدیمی  و  دیجیتال  رادیولوژی  نبود 
سونوگرافی را از مشکالت و کمبودهای بیمارستان 

خاتم االنبیا )ص( ذکر کرد.

افتتاح نمایشگاه توانمندی های
 مردم محالت 

مهدی آبادی- روز گذشته، نمایشگاه توانمندی های 
مردم محالت هدف بازآفرینی شهری با حضور مدیر 
بهزیستی بیرجند افتتاح شد. مدیر عامل موسسه خیریه 
مهر کویر در آیین افتتاحیه بیان کرد: نمایشگاه تا تاریخ 
30 آذر از ساعت ۹ تا 12 و 17 تا 21 در محل نگارخانه 
میدان ابوذر پذیرای عالقه مندان خواهد بود. رضایی 
پور گفت: با هدف توانمند سازی خانواده های نیازمند، 
افراد در معرض آسیب های  ایتام، کودکان کار و 
اجتماعی با حمایت پایگاه های خدمات اجتماعی 
این موسسه در محالت انقالب، موسی بن جعفر)ع(، 
صنایع  تولیدات  نمایشگاه  آباد  حاجی  و  مهرشهر 
تمام  اینکه  بیان  با  وی  است.  شده  برگزار  دستی 
تولیدات این نمایشگاه کار مددجویان این موسسه 
می باشد،افزود: تولیداتی نظیر تابلو فرش،مینیاتور، 
بافی،چرم  جاجیم  سازی،  عروسک  بافی،  حوله 
دوزی،زیورآالت،محصوالت غذایی با هدف بازاریابی 

و فروش در این نمایشگاه عرضه می شود. 

فرونشست زمین در دشت آیسک 
منتظر مکاتبه با وزیر نیرو

صداوسیما- رایزنی ها برای فرونشست زمین در منطقه 
بحرانی دشت آیسک سرایان همچنان ادامه دارد و این 
بار منتظر مکاتبات با وزیر نیرو است. مدیر کل دفتر 
نظارت و بهره  برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور به همراه امیر حسنخانی نماینده مردم فردوس، 
سرایان، طبس و بشرویه در مجلس از پدیده فرونشست 
زمین در دشت آیسک سرایان بازدید کرد. طباطبایی با 
ابراز نگرانی از این فرونشست گفت: مستندات مورد نیاز 
این دشت تهیه شده و گزارش این سفر برای تصمیم 
گیری در اختیار وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آبفای 

کشور قرار خواهد گرفت تا تصمیمات الزم را بگیرند.

۴۰ کارآفرین برتر  
تجلیل  می شوند

تسنیم-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی از ۴0 کارآفرین برتر خراسان جنوبی 
تجلیل می شود. مشیرالحق عابدی دیروز در آیین تجلیل 
از رانندگان شاخص و برتر همکار با شرکت کویرتایر 
در بخش حمل و نقل با بیان اینکه مدیرعامل شرکت 
کویرتایر قطعاً یکی از این بزرگمردان خواهد بود، بیان 
کرد: خدمات و زحمات تمام جامعه هدفی که در بحث 
حمل و نقل و تولید فعالیت می کنند عالوه بر اینکه برای 
خانواده شان منفعت دارد برای کشور نیز موثر و مفید 
هستند. فرماندار بیرجند هم با بیان اینکه شریان های 
اقتصادی خراسان جنوبی در دست بخش حمل و نقل 
است، گفت: مسئوالن در راستای کارآفرینی و فراهم 

نگهداشتن چرخه تولید استان تالش کنند.

مهاجرت؛ پیامد کم رنگ شدن آموزش عالی

ایسنا- رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسالمی در بازدید از دانشگاه بیرجند گفت: پیامد کم 
رنگ شدن آموزش عالی در خراسان جنوبی پدیده 
مهاجرت است. حجت االسالم عماد در جلسه با اعضای 
هیئت رئیسه دانشگاه بیرجند به جایگاه خاص آموزش 
عالی در استان اشاره کرد و گفت: ظرفیت نیروی انسانی 
در خراسان جنوبی مزیت نسبی این استان است. رئیس 
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس اظهار کرد: در نگاه ملی 
باید دید مسئوالن کشور را به دانشگاه بیرجند و مجموعه 
آموزش عالی استان تغییر داد تا آموزش عالی خراسان 

جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد.

یک کشته در حادثه ترکیدن 
مخزن گاز خودرو در سربیشه

حادثه ترکیدن مخزن گاز سواری پژو پارس در جایگاه 
گاز شهر سربیشه یک کشته و یک مصدوم برجای 
گذاشت.اطالعات تکمیلی حادثه در دست بررسی است.

62 مدرسه در بیرجند دونوبته است

ایرنا-مدیر آموزش و پرورش بیرجند گفت: 62 مدرسه را 
با توجه به کمبود شدید فضای آموزشی در این شهرستان  
دونوبته مدیریت کرده ایم. ضیایی افزود: براساس بررسی 
های انجام شده در سال تحصیلی جاری در بیرجند 357 
کالس درس کمبود داشتیم که با توجه به مهاجرت 
و افزایش جمعیت، کمبود فضای آموزشی جدی است. 
وی افزود: عملیات اجرایی چند مدرسه در دست اقدام 
است که امیدواریم مهر سال آینده با بهره برداری از 
آنها مقداری از کمبودهای فضای آموزشی مرتفع شود. 
وی با بیان اینکه 120 کالس درس فقط در مهرشهر 
بیرجند کمبود داریم، گفت: هیچگونه مدرسه متوسطه 
دوم دخترانه و پسرانه در این منطقه وجود ندارد اما با 
تکمیل مجتمع آموزشی امام رضا )ع( قسمتی از این 
مشکل حل خواهد شد. وی از کمبود 6۹ کالس درس 
آباد،  بیرجند شامل حاجی  اقماری  در شهرک های 
امیرآباد، دستگرد، چهکند، شکراب، رقویی و علی آباد 
خبر داد و گفت: 2۴۴ کالس درس در مساکن مهر، کم 
است که با توجه به افزایش جمعیت، مشکالت آموزشی 

در این مناطق افزایش خواهد یافت.

 کاری- مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی با 
اشاره به میزان واقعه طالق، استان رتبه 28 کشور 
را دارد، گفت: این نشان از کاهش این آسیب در 
خراسان جنوبی نسبت به برخی از استان ها است، 
در هشت ماهه سال ۹7 تعداد 883 واقعه طالق 
در خراسان جنوبی به ثبت رسیده است. مجتبی 
فاطمی روز گذشته در نشست خبری با بیان اینکه 
در هشت ماهه سال ۹7 تعداد واقعه ازدواج در 
خراسان جنوبی چهار هزار و 636  مورده ثبت شده  
است افزود: این آمار در مدت مشابه سال قبل چهار 
هزار و 836 واقعه بوده که کاهش 3.۹ درصدی را 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: استان در سال ۹2 به ازای یکهزار زن 

باالی 10 سال که ازدواج نکرده بودند، 102 خانم 
متأهل شدند که در  سال ۹6 این تعداد 81 نفر بوده 
است. فاطمی میانگین سن ازدواج بین آقایان را در 
خراسان جنوبی 27 سال و بین بانوان 22 سال  
عنوان کرد و افزود:  میزان ازدواج دختران کم سن 
حدود 10 تا 13 سال بسیار پایین است و نمی توان 

به آن به عنوان یک آسیب اجتماعی نگاه کرد.

ثبت ۱۱ هزار و ۴۹۱ واقعه والدت
وی ادامه داد: طبق آمار سال ۹6 به ازای هر هزار 
نفر طالق  زن متأهل در خراسان جنوبی 5.8 
گرفته اند. مدیر کل ثبت احوال با بیان اینکه در 
هشت ماه سال جاری تعدادد 11 هزار و ۴۹1 واقعه 

والدت به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد 
پنج هزار و 873 واقعه والدت مربوط به پسران 
و پنج هزار و 618 واقعه مربوط به دختران بوده 
است.وی با اشاره به اینکه آمار هشت ماه سال ۹7 
نشانه کاهش تمایل خانواده های خراسان جنوبی 
به فرزند آوری است، یادآور شد:  ما با کاهش  6 

درصدی نسبت به سال گذشته روبرو هستیم.
فاطمی خاطر نشان کرد: در مدت مشابه سال 
ثبت  به  والدت  واقعه   2۴6 و  هزار   12 قبل 
رسیده است که این آمار نشان از کاهش تمایل 
خانواده های خراسان جنوبی به فرزندآوری است.
نوزاد  تولد  بیشترین میزان  اینکه   بیان  با  وی 
را در مادران سن 25 تا 2۹ سال با سه هزار و 

311 واقعه والدت  بوده است، ادامه داد: بیشترین 
فرزند آوری بین مادران 30 تا 3۴ سال با سه 
هزار و 36 واقعه والدت به ثبت رسیده است.

افزایش ۴ درصدی فوت 
نسبت به سال قبل

مدیرکل ثبت احوال افزود: همچنین در هشت 
ماهه سال ۹7 ثبت دو هزار و 5۴2 مورد واقعه 
فوت داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 وی بیان کرد: تاکنون  برای  276 هزار و 607 نفر 
از هم استانی ها شناسنامه مکانیزه صادر شده  است 
و در هشت ماهه سال ۹7 نیز برای دو هزار و 11 

نفر شناسنامه المثنی صادر شده است.
وی یادآور شد: تعهد ما برای سال جاری صدور 
165 هزار کارت هوشمنده بوده که تا کنون برای 
 86 هزار نفر کارت هوشمند صادر شده است.
زمان  کاهش  از  استان  احوال  ثبت  کل  مدیر 
صدور شناسنامه المثنی به 72 ساعت خبر داد 
و افزود: در هشت ماهه سال، 386 نفر از هم 
استانی ها برای تغییر نام خانوادگی و 10۹ نفر 
برای تغییر  نام خود اقدام کرده اند. فاطمی با 
اشاره به اینکه در خراسان جنوبی 56۹ هزار نفر 
واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی بوده اند، 
بیان کرد: تاکنون 82 درصد نسبت به دریافت 

کارت هوشمند ملی اقدام کرده اند.

۸۸۳ واقعه طالق در سال ۹۷ ثبت شد

حوادث 

جواد رضایی-روز گذشته شورای استان با حضور 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و معاونان 
مشکالت  بررسی  موضوع  با  سازمان  این 
برگزار شد. قوسی  کشاورزی در شهرستان ها 
بیان کرد: آب مهم ترین مشکل بخش کشاورزی 
است  و سازمان جهاد کشاورزی در استان به دنبال 
افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از حوزه های 

آبی  موجود است.
به  کشاورزان  درآمد   افزایش  داد:  ادامه  وی 
عنوان دغدغه ای مطرح است که از مهاجرت 
ها در روستاها و روحیه مصرف گرایی جلوگیری 
کند،برای این منظور نحوه مدیریت منابع با توجه 
به شرایط اقلیمی و توجه به روش های گذشته 
افزایش درآمد در نظر گرفته شده است.  برای 
وی خاطر نشان کرد: اراضی حاصلخیز محدودی 
در استان وجود دارد و برای افزایش راندمان تولید 
نیاز به تکنولوژی و آموزش جدید به کشاورزان می 
باشدکه با هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت تولید 

کنندگان صورت می گیرد. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان بر تقویت تشکل های خصوصی 
در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: برای اطالع 

رسانی مسائل مربوط به حوزه های کشاورزی می 
توانند به آن مراجعه کنند. رئیس شورای عالی 
استان هم بیان کرد: خروج دام ها از فضای روستا  
یکی از مشکالتی می باشد که باعث تغییر سیمای 

روستایی به شهری خواهد شد. 

قرائی بیان کرد: ارائه تسهیالت به کشاورزان زمان 
طوالنی را صرف می کند و در بسیاری از مواقع 

کشاورزان از ادامه کار منصرف می شوند.

التحصیالن   فارغ  بیکاری  به  همچنین  وی 
کشاورزی  در استان اشاره کرد و افزود: با توجه 
به ظرفیت های استان باید شرایطی فراهم شود 

تا این افراد بتوانند اشتغال ایجاد کنند.
مرکز  اندازی  راه  استان  عالی  شورای  رئیس 

تحقیقاتی پسته و عناب را یکی از ضروریات استان 
بیان کرد. نماینده مردم بشرویه نیز با اشاره به 
بیشترین میزان تولید پسته ساخت مرکز تحقیقات 
پسته  در این شهرستان را یکی از ضروریات عنوان 
کرد. هوشیار نماینده مردم زیرکوه در شورای عالی 
بیان کرد: ظرفیت خوبی در دامداری و  استان 
کشاورزی استان وجود دارد ولی به دلیل برخی 
موانع و کمبود اطالعات کشاورزان از روش های 

جدید به نتایج خوبی نرسیده است.

از تشکل های خصوصی در بخش 
کشاورزی مالیات زیادی گرفته می شود

وی ادامه داد: از تشکل های خصوصی در بخش 
کشاورزی مالیات زیادی گرفته می شود که از ادامه 
کار آن ها جلوگیری می کند و باعث فلج شدن این 
بخش خواهد شد.نماینده مردم زیرکوه در شورای 
عالی استان بیان کرد: در سال جاری خوراک دام 
گران شده است و برای تهیه سبوس بسیاری از 

کشاورزان دچار مشکل هستند.

 خرید تضمینی محصوالت از کشاورزان
هوشیار همچنین در مورد طرح خرید تضمینی 
از کشاورزان در سال گذشته بیان کرد: با توجه 
به اینکه سال گذشته زعفران از کشاورزان خرید 
تضمینی شده است امسال نیز باید انجام شود تا 
دغدغه کشاورزان رفع شود. اکبری نماینده مردم 
فردوس در شورای عالی استان بیان کرد: یکی 
از مشکالت حوزه کشاورزی کمبود اطالعات 
کشاورزان از روش های جدید کشت و آبیاری می 
باشد که باید توسط جهاد کشاورزی اطالع رسانی 
پژوهشکده شهرستان فردوس  افزود:  شود.وی 
توسط دانشگاه فردوسی مشهد برای تحقیقات در 
زمینه انار سال ها قبل راه اندازی شده است و بعد 
از الحاق فردوس به خراسان جنوبی به دانشگاه 
بیرجند داده شده که انتظار داریم جهاد کشارزوی 
استان در این زمینه پیگیری های الزم را انجام دهد.

آب، مهم ترین مشکل بخش کشاورزی است  

هیئتی جهت بررسی ناعدالتی های 
»نوبخت« تشکیل شود

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، طی 
تذکری کتبی به بی عدالتی های “محمدباقر نوبخت” 
در تخصیص اعتبار و اولویت دهی به پروژه های مهم 
شرق کشور اعتراض کرد.به گزارش فارس،عبادی در 
راستای تسریع اجرای پروژه های مهم شرق کشور از 
جمله راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد و دوبانده سازی 
جاده بیرجند - قاین طی تذکری کتبی به بی عدالتی های 
“محمدباقر نوبخت” در تخصیص اعتبار و اولویت دهی 
به این پروژه ها اعتراض کرد. در این تذکر آمده است 
آقای رئیس جمهور چرا دوبانده شدن راه بیرجند - قاین 
که سالیانه شهروندان زیادی را به کشتن می دهد با 
کندی صورت می گیرد؟ آیا اگر این پروژه در رشت واقع 
شده بود نیز اینگونه عمل می شد؟ آقای رئیس جمهور 
کافی است مقایسه ای بین اعتبارات راه آهن رشت )وطن 
آقای نوبخت( و راه آهن شرق صورت گیرد، آیا می توانم 
سوال کنم چرا هر پروژه ای به رشت ختم می شود اعتبار 
خوبی می گیرد است؟ پیشنهاد می کنم هیئتی را جهت 
بررسی ناعدالتی های دکتر نوبخت تشکیل دهید و 

گزارش آن را به مجلس ارائه نمایید.

دی
رآبا

:امی
س 

عک

نی
قربا

س :
عک

یی
ضا

س :ر
عک

نت
نتر

س :ای
عک

ری
 :کا

س
عک

نت
نتر

س :ای
عک



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 (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 @ avanews724  : کانال تلگرامیwww.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.com

11:30
16 : 49
22 : 47
5 :04
6 : 31

پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند :
نِعَمتاِن َمكفوَرتاِن : األمُن والعافیه

دو نعمت است که نادیده گرفته می شود : امنیّت و سالمت.
)بحار األنوار : ج۷8 ، ص 1۷0 ، ح 1(

نه پشیمانیم، نه شرمنده

سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اشاره به اینکه انقالب اسالمی در 
شرایطی به ۴۰ سالگی خود رسیده است که اکثر 
ما  گفت:  نمی بینند،  را  خود  سالگی   ۴۰ انقالب ها 
همچنان پس از ۴۰ سال همچنان بر همان موازین 
و مواضع انقالب اسالمی ایستاده ایم و نه پشیمان 

شده ایم و نه شرمنده ایم.

حمله های جلیلی به برجام برای زنده 
ماندن در صحنه سیاسی ایران است 

در  فعال سیاسی اصالح طلب  راد  محمد کیانوش 
واکنش به اظهارات اخیر جلیلی علیه روحانی و ظریف، 
گفت: جلیلی عملکرد قابل دفاعی در دوره خود ندارد، 
برای همین ناگزیر است با حمله به روحانی و تیم 
برجام از حضور خود همچنان دفاع کند و خود را در 
صحنه سیاسی کشور زنده نگه دارد.وی افزود: جلیلی 
و امثال او باید بتوانند به جای حمله به دیگران، از 

عملکردشان در زمان حضور در قدرت، دفاع کنند.

اراده ای برای تحقیر مجلس
 در صداوسیما وجود دارد

علی مطهری گفت: صداوسیما متاسفانه رویکرد خوبی 
نسبت به مجلس شورای اسالمی ندارد. در برنامه های 
مختلف بنده شخصا مالحظه کردم که صداوسیما 
مصاحبه ای  اخیرا  است.  نداشته  مناسبی  رویکرد 
صداوسیما با آقای دکتر پزشکیان داشت که قبل از 
شروع برنامه گوینده هشت اتهام به مجلس شورای 
اسالمی و نمایندگانی که استیضاحی را امضا می کنند 
و بعدا امضای خود را پس می گیرند وارد کرد و آنها را 
معامله گر نامید. در حالی که هنوز مصاحبه شروع نشده 
بود. گویا اراده ای برای تحقیر مجلس در صداوسیما 

وجود دارد.

ظریف: موشک های ما
 قابل مذاکره نیست

ظریف در حاشیه نشست »مجمع دوحه« ضمن رد 
اظهارات مقام های آمریکایی درباره نقض قطعنامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران تاکید 
کرد که واشنگتن به وضوح این قطعنامه را نقض 
 کرده و در موقعیتی برای اتهام زنی به ایران قرار ندارد.
وی گفت: »اول از همه اینکه، موشک های ایران، 
برای دفاع هستند و ما به آنها برای بازدارندگی نیاز 
داریم. ما در منطقه  مان بسیار کمتر از هر کشوری 
صرف هزینه های نظامی می کنیم و به همین دلیل 
است که ما از همان اول هم گفته ایم که موشک های 

ما قابل مذاکره نیستند«.

باید نشان دهیم که می شود ایستاد، 
مقاومت کرد، پیروز شد، پیشرفت کرد

سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به اینکه دشمن راهبرد پوشاندن موفقیت های 
جمهوری اسالمی ایران را دنبال می کند، گفت: باید 
نشان دهیم که می شود ایستاد، مقاومت کرد، پیروز شد، 
پیشرفت کرد و تکثیر شد. وی افزود: دشمن می فهمد 
اگر دیگر ملت ها نمایش موفقیت های انقالب اسالمی 
در ایران را ببینند، کار او سخت تر خواهد شد. او می داند 
اگر نسخه تکثیر بشود، تنها خرمشهر آزاد نمی شود 
بلکه جنوب لبنان نیز آزاد می شود. می فهمد وقتی 
هزینه سیاسی، رسانه ای، نظامی و هزینه های مختلف 

را می دهد و نتیجه نمی گیرد به چه علتی است.

داماد روحانی همشهری وزیر 
صنعت است، دکترا هم دارد 

در  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی،  محمود 
خصوص انتصاب داماد روحانی در وزارت صنعت 
گفت: دکتر  روحانی در جریان این  انتصاب نبوده 
و  نمی کنند.  نکرده  توصیه  را  فردی  هیچگاه  و 
قبلی   دوستان   از  زاده  مهدی  دکتر   افزود:  وی 
بوده و  همشهری   هستند. عملکرد  آقای رحمانی 
زمین شناسی  دکترای  است.  بوده  روشن  ایشان 
دارد، صاحب سبک و  علم  است و از چند ماه  قبل  

ازدواجشان  کارنامه اجرایی خوبی داشته است.

آیت ا... نوری همدانی: چرا مردم 
آثار ارزانی ارز را نمی بینند؟

آیت ا... العظمی نوری همدانی از مراجع عظام تقلید 
دارد و  فراوانی  فقیر مشکالت  انسان  اظهار کرد: 
نسبت به اهل خانه خود شرمنده است و حتی در 
جامعه به او بی اعتنایی می شود، جامعه باید متوازن 
و متعادل وجود داشته باشد، یکی از تأکیدات ویژه 
و آرمان های حضرت امام این است که فقر باید از 
بین برود.وی ادامه داد: اگر مسئوالن می گویند ارز 
ارزان شده مردم باید اثر این ارزانی را در زندگی 
خود مشاهده کنند اما مردم این اثر را نمی بینند. 
متأسفانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و همه 
چیز گران است و باید برای آن تدبیر جدی شود، 
ریشه کردن فقر باید به صورت جدی در دستور کار 

مسئوالن باشد.

شمخانی: بینی ترامپ 
را به خاک می مالیم

مقابل،  در  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
اقتصاد  راهبرد  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
مقاومتی هدفمند مبتنی بر تولید و اشتغال مولد، 
توانمندی های  و  داخلی  ظرفیت های  به  اتکا  با 
با  و  می دارد  بر  گام  ملی  توسعه  مسیر  در  بومی 
ریاست  زمان  داخلی، همچون  توانمندی  به  اتکا 
جمهوری اوباما، بینی ترامپ را به خاک می مالد.
نشان  برجام  از  آمریکا  خروج  گفت:  شمخانی 
و  قوانین  گذاشتن  پا  زیر  برای  کشور  این  داد 
نیز  بهانه ای  اگر  حتی  بین المللی  قطعنامه های 

نداشته باشد، تردید نمی کند.

ذوق زدگی آمریکا از تصویب 
قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل

تصویب  از  استقبال  با  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
قطعنامه ای در سازمان ملل علیه کشورمان به بهانه 
حقوق بشر در ایران، این قطعنامه را نشان دهنده 
نگرانی عمیق جامعه جهانی از وضعیت حقوق بشر 
معاون  پالدینو  رابرت  دانست.  ایرانی  شهروندان 
نشست  در  آمریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
خبری خود گفت: آمریکا از قطعنامه اخیر سازمان 
ایران  در  بشر  ملل در محکومیت وضعیت حقوق 

استقبال می کند.

علم الهدی: دشمن ستون خیمه 
نظام را هدف گرفته است

گفت:  مشهد  جمعه  امام  الهدی  علم  ا...  آیت 
بیدارسازی و بصیرت افزایی مردم یک اصل در خنثی 
کردن توطئه و فتنه ای است که امروز در کشور وجود 
دارد؛ شعارها باید در جهت بیدارسازی مردم مقابل 
جریانی باشد که از جهات مختلف درصدد براندازی 
نظام و ایجاد یک تقابل مردمی در برابر ستون خیمه 
نظام است.اجرای برنامه باید مردم را راضی کند زیرا 
اگر اجرای مراسم مورد رضایت مردم نباشد نه تنها 
منفعت ندارد بلکه ضرر هم دارد بنابراین مراسم 9 

دی باید باکیفیت برگزار شود.

پیش بینی آشنا از عاقبت
 تحریم های آمریکا

»اقتصاد  نشست  نخستین  در  آشنا  الدین  حسام 
سیاسی تحریم ها، راهبرد دولت دوازدهم در برابر 
تحریم ها« با بیان این که تالش برای تحریم و 
جلوگیری پیشرفت ایران راهبرد دائمی دولت آمریکا 
از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی بوده است، گفت: 
دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران نمی تواند 
دوام طوالنی داشته باشد، چرا که یک جانبه است 
و تحریم همه کشورهایی که مایل به همکاری با 

ایران هستند، امکان ناپذیر است.

جواد رضایی-روز گذشته دومین جشنواره رویش 
و حرکت دانشگاهی در دانشگاه صنعتی بیرجند 
دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  شد.معاون  برگزار 
صنعتی بیرجند بیان کرد:این جشنواره  در راستای 
هفتمین جشنواره رویش ملی و با هدف تقویت 
کارآفرینی،ایجاد شور و نشاط دانشجویی و بستر 
سازی برای ظهور و بروز خالقیت های دانشجویان 
طراحی شده است. وفایی با بیان اینکه طبق ابالغیه 
دانشگاه ها موظف اند جشنواره رویش را در بازه 
زمانی 15 آبان تا پایان آذر برگزار کنند، اظهار کرد: 
این جشنواره در دانشگاه صنعتی بیرجند 27 و 28 
آذر برگزار شده است.معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه صنعتی بیرجند افزود: جشنواره رویش و 
حرکت با مشارکت 14 انجمن علمی و 13 کانون 
سه  همراه  به  دینی  و  اجتماعی  هنری،  علمی، 
تشکل دانشجویی در قالب 30 غرفه برپا شده است 

و بخش خصوص نیز مشارکت داشته است.  

حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم 
وی تصریح کرد: براساس شاخص های ارائه شده 
و  شد  خواهند  تقدیر  و  انتخاب  برتر  های  غرفه 
همچنین در جشنواره ملی رویش که بهمن سال 
آینده برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد. وفایی 
با بیان اینکه با برگزاری این جشنواره سعی می شود 
به سمت دانشگاه نسل سوم حرکت کنیم، تصریح 

کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای شکوفایی 
خالقیت های دانشجویان است که خوشبختانه ایده 
های بسیار خوبی در حوزه های فنی و مهندسی 
و همچنین حوزه های فرهنگی و اجتماعی ارائه 
شده است، همچنین در راستای  ایجاد ارتباط با 
صنعت از تمام بخش های صنعتی دعوت شد تا 
از غرفه ها دیدن کنند. معاون فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه صنعتی بیرجند همچنین از امضای سه 
ای رایانه  های  بازی  انجمن   بین   نامه   تفاهم 
دانشگاه صنعتی بیرجند با شرکت های خارج از 
دانشگاه در جهت  تولید تصاویر سه بعدی رایانه 
ای خبر داد و گفت: برای ارتباط بین دانشگاه و 
صنعت ایده هایی که قابلیت صنعتی شدن دارند به 
حوزه تولید معرفی می شوند. وفایی افزود: جشنواره 
امسال باشکوه تر از سال های پیش برگزار شده و 

همچنین  مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.

رسالت دانشگاه ها تولید علم، تبدیل دانایی 
به توانایی و ارتقای فرهنگی می باشد

دبیر  و  اجتماعی  و  فرهنگی  ریزی  برنامه  مدیر 
جشنواره رویش و حرکت دانشگاه صنعتی بیرجند 
بیان کرد: امروز رسالت دانشگاه ها تولید علم،تبدیل 
باشد.  می  فرهنگی  ارتقای  و  توانایی  به  دانایی 
مهندس سبزه کار دبیر جشنواره رویش و حرکت 
دانشگاه نیز گفت: هدف از برگزاری این جشنواره 

ایجاد خودباوری در دانشجویان ، ارتقای فرهنگی 
و تبدیل علم به ثروت می باشد که مورد استقبال 
است.  گرفته  قرار  دانشجویان  از  کثیری   جمع 
وی ادامه داد:این نمایشگاه سال آینده نیز با رویکرد 
کار آفرینی و با ارتباط دو سویه صنعت و دانشگاه 

برگزار خواهد شد.
 

دانشجویان می توانند توانمندی های
 خود را به نمایش بگذارند

صنعتی  دانشگاه  رویش  جشنواره  اجرایی  دبیر 
بیرجند بیان کرد: دانشجویان از این طریق می 
توانند توانمندی های خود را به نمایش بگذارند 
و همچنین با ایجاد ارتباط بین رشته ای عالوه 
انجام  هم  عملی  و  فرهنگی  کار  تحصیل،  بر 
نمادی  جشنواره  این  داد:  ادامه  سرابی  دهند. 
از یک حرکت و جشنواره ملی است که نسبت 
برگزار  قبل  های  سال  که  هایی  جشنواره  به 
تر بیش  های  غرفه  تعداد  دارای  است،   شده 

ریزی های خوبی صورت  برنامه  با  و همچنین 
گرفته است و از لحاظ کیفی و کمی با دانشگاه 
همچنین  کند.  می  برابری  کشور  مطرح  های 
فرماندار  استاندار،  معاون  است  ذکر  به  الزم 
مدیران کل  و  استانداری  مدیران کل  بیرجند، 
بازدید  نمایشگاه  این  از  دولتی  های  دستگاه 

نمودند.   

ایجاد  بستری مناسب برای بروز خالقیت ها  و ایجاد شور و نشاط دانشجویی

عکس: رضایی

برگزاری دومین جشنواره رویش و حرکت در دانشگاه صنعتی بیرجند 

مجتمع اره تیزکنی و ابزار برش مهدی نیا
) CNC)  UPVC- MDFمجهز به دستگاه تیزکن 

همراه : 0۹1536365۴2  0۹1556125۸0 - 05632317110

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحوم کربالیی محمد شایان پور
)فرزند شهید حسین شکمبرآبادی(

 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه مورخ 97/9/29 از ساعت 14 
الی 15 در محل مسجد صاحب الزمانی)عج( مهرشهر

 خیابان ولی عصر ابتدای امام حسین)ع( برگزار می گردد. 
خانواده های:شایان پور، مرغی و سایر فامیل وابسته  

فروش لمینت )پارکت(  مصرف کننده ۸۹000 تومان  ۸5000 تومان 
شماره تماس: 32230۴۸7  عاملین فروش و همکار

شماره تماس:  32236۴۸۴   مصرف کننده )مشتری(

 خیابان مدرس - بیست متری اول شرقی - فروشگاه پاالز - صبوحی
پاالز، دنیـای زیبـای من

 با بیش از 1۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

* با حضور پزشک، روانشناس، مددکار و پرستار
* درمان نگهدارنده با متادون، بوپره نورفین و اپیوم

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

طالقانی ۷- اولین کوچه سمت راست - کلینیک زندگی
0939288064۷ - 093۷2446204 -  3222163۷

                           آگهـي مناقصـه شمـاره  97/4
موضوع مناقصه : نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز بیرجند و خوسف به همراه توسعه 

کابل کشی و مفصل بندی شناور  طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد:کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200.000 ریال به حساب سیبا شماره 

0106034398001 بانک ملي می توانند در مناقصه شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از مورخ 97/9/29 تا پایان وقت اداري 97/10/8 و تحویل اسناد پایان وقت اداري مورخ 

97/10/18 و بازگشایي پاکت ها مورخ 97/10/19
تضمین: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 657.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکي یا چک 
تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی مرکزی به شماره 0106034398001 به نام 

مخابرات خراسان جنوبی می باشد. 
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان - مخابرات خراسان جنوبي-  اتاق شماره124  

مخابرات منطقه خراسان جنوبيتلفن تماس: 32424000 - 056 فاکس: 32424004 - 056  


