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“ ابهام گویی” در س
 اصلی دانشگاه ریاست !

ها،  مصاحبه  در  گاهی  روزها  این   
سخنرانی ها و اظهار نظرهای مسؤوالن 
با  محترم کار به جایی می رسد که 
همه وجود، انسان آرزو می کند کاش 
صحبت نکنند و  افاضه نفرمایند و آماری 
ندهند و احیاناً برای کسی یا جایی، دل 
نسوزانند!! ماجرا، داستان مصاحبه ها 
و سخنرانی های اخیر و قبل بعضی 
از مقامات  محترم استانی ماست که 
»کلّی گویی« هایشان نه فقط دردی 
از جامعه دوا نکرده، بلکوه دهها برابر 
عالمت سؤال در برابر هر کدام از آنها 

گذاشته است!  ...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*  هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4243

5هشدار درباره بارش برف و باران 5 یلدای  با صفای علی اکبری ها 5عملیات اجرایی گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی استان آغاز شد

 

اظهارات واعظی به معنای جدایی 
دولت از اصالح طلبان نیست

صفحه 6

صفحه 6

می گویند حرف نزنید چون 
برداشت  انتخاباتی می شود

صفحه 6

نگران هستیم که وعده ها 
به چند سال آینده کشیده شود

جریانی تمام نیروهایش
 را به پست رسانده است

صفحه 6

کودک همسر دیروز، طالق گرفتگان امروز

ازدواج دوهزار وصدوشصت دختر بچه در استان 
 

 در ایران نزدیک به یک  میلیون کودک  همسر )ازدواج کودکان زیر 13 سال( داریم که البته  این رقم فقط شامل ازدواج های ثبت شده می باشد و 
اگر آمار ثبت نشده را به آن اضافه کنیم رقم خیلی باالتری  را نشان خواهد داد. در واقع 2۴ درصد از تمام  ازدواج ها مربوط به کودکان است. متاسفانه 
نهادهای مرتبط سعی در پنهان کردن آمارها دارد. بیشترین ازدواج های کودکان در خراسان رضوی ثبت شده است ... ) ادامه خبر در صفحه ۵ (

 مدیرکل راه و شهرسازی مشکالت اقتصادی را عامل نامعلوم بودن وضع سرمایه گذاری در راه آهن بیرجند 
-زاهدان دانست. صبح پنجشنبه  جعفری  در نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل  به ردیف پایین بودجه 
پروژه راه آهن زاهدان - بیرجند - مشهد اشاره و عنوان کرد: برای بخش بیرجند به ایستگاه یونسی، کنسرسیوم 
گروه ریلی خراسان جنوبی تشکیل شده و قرار است با اخذ وام از صندوق توسعه ملی این پروژه را شروع کنند  

که برای هر کیلومتر 10 میلیارد تومان نیاز است ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

اما و اگرها در تامین اعتبار راه و راه آهن

سرمایه گذاران 
فراری از“راه” 
خراسان جنوبی توجه به زیرساخت ها برای تسهیل سفر ضروری است صفحه 5 در رزمایش طرح زمستانه عنوان شد:

نی
زدا

 : ی
س

عک
گی

 گر
س :

عک

غـذای آمـاده احمـد
 واقع در خیابان 15 خرداد با تجهیزات 

کامل اجاره داده می شود.  
  شمـاره تمـاس:

۰۹۳۶۲۶۴۶۳۳۱ 

همسر و پدر عزیز

 شادروان حاج انوشیروان ثقفی 
از آن شب یلدایی که پرستووار کوچیدی، شش سال گذشته است 

و ما همچنان خاطرات خوبی هایت را نُقل مجالس مان داریم. 
هدیه مان را به صلوات و فاتحه ای پذیرا باش.

همسر و دخترت ثمین

جناب آقای حاج علیرضا مومن
با کمال تاسف درگذشت مادر گرامی تان 

مرحومه حاجیه شاه بیکی
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم

خداوند روح آن مادر بزرگوار را با اولیاء ا... محشور و به شما صبر عنایت فرماید.
خانواده های: صابری ،گرامیان،سیگاری،شبستری،مومن زاده ویساری

خیرین بزرگوار و همکاران محترم
 آقایان: علی مومن، محمود شاه بیکی

 غالمرضا رخشانی، حمید رخشانی وغالمرضا شاه بیکی
 مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات

 و برای بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 
موسسه خیریه دانش آموز ی امام علی علیه السالم

به مناسبت سومین روز درگذشت مادری دلسوز و خواهری مهربان

 مرحومـه حاجیـه شـاه بیکـی
 )همسر مرحوم حاج ابراهیم مومن(

 جلسه ترحیمی امروز شنبه ۹۷/10/01 از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر 
در محل مسجد امام حسین )ع( واقع در خیابان پاسداران برگزار می گردد 

حضور شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه موجب شادی روح آن مرحومه 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

    خانواده های: مومن، شاه بیکی، رخشانی، خاوری، محمدنژاد، یوسف پور،
 جعفری، کمیلی نژاد، رضایی  و سایر فامیل وابسته

جناب آقای مهندس قزلباش
مدیریت محترم بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی 

بازدید جناب عالی و معاونین محترم تان
 جناب آقای مهندس مودی و جناب آقای مهندس زجاجی 

 از مجتمع پرورش شتر مرغ فدک -آویجان و تشکیل جلسه بررسی رفع موانع تولید 
در محل مجتمع را ارج می نهیم. امید است قدم تان موجب برکت و رونق گردد.

اصغـری - محمـددوست

اطالعیـه فـروش ملک تجـاری
شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد سازندگی بیرجند به شماره ثبت ۲۴۵ قصد دارد

یک قطعه زمین با کاربری تجاری با متراژ ۷۴۸۹/۴۲ مترمربع واقع در بیرجند، حاشیه بلوار 
خلیج فارس )۱۰۰ متر بعد از فروشگاه اتکا( سه نبش )دو معبر و یک نبش فضای سبز(  را 
به صورت کارشناسی و توافقی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم می توانند حداکثر تا 
تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ جهت اطالع از مشخصات ملک و مذاکره به دفتر شرکت واقع در سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی- طبقه منهای یک مراجعه نمایند و یا از طریق شماره 

شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی0۹1۵1۶1۳۵۸۸ کسب اطالع نمایند. 

آگهـی مناقصـه
نگهداری  و توسعه فضای سبز شهرداری طبس

شهرداری طبس در نظر دارد: برابر بند دوم صورتجلسه شماره ۱۲۰ شورای 
محترم اسالمی شهر،  نگهداری و توسعه فضای سبز شهر طبس گلشن را از 
 طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.  لذا واجدین شرایط شرکت در مناقصه 
می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط 
مناقصه به سایت شهرداری به آدرس:  www.tabas.ir  و یا امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه یا با شماره ۰۵6۳۲۸۲۰۹۰۸ تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۹/۲۴    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/10/1

مجید بهارستانی یزدی- شهردار طبس

* ارزیابی و تشخیص به موقع مشکالت یادگیری )خواندن، نوشتن، امال ، ریاضی( 
* درمان مشکالت یادگیری * تقویت هوش * برگزاری کارگاه های آموزشی مادر و کودک

توسط کارشناسان ارشد ویژه مشکالت یادگیری 
 کارشناسان ارشد توانبخشی )کاردرمانی، ذهنی و شناختی، گفتار درمانی، بازی درمانی(

کارشناسان ارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره

با مجوز رسمیکلینیک یادگیـری دکتر احمدی مقـدم
 از وزارت آموزش و پرورش

مدرس 13، فرعی اول سمت چپ، قطعه دوم، پالک 4،  )طبقه فوقانی پوشاک سی گل(
ارتباط با ما: 05۶32354113 - 09901۶10070   ساعت کار: 1۶ الی 21

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومـه ربابـه تقدیری 
)همسر غالمرضا  نظام دوست( 

را به اطالع می رساند: 
مراسم تشییع آن مرحومه

 امروز شنبه ۹۷/10/1 ساعت1۴ الی 1۵ 
از محل آرامستان بهشت متقین )غسالخانه(  

برگزار می گردد. 
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده 

روز دوشنبه ۹۷/10/۳ از ساعت 1۴ الی 1۵ در محل مسجدتوحید برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: نظام دوست ، تقدیری و فامیل وابسته

جناب آقای مهندس شهامت
مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان

 جناب آقای مهندس جالل زاده  معاون محترم راهداری
بدینوسیله هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری را خدمت شما و تمامی تالشگران 

عرصه راهداری و حمل و نقل جاده ای تبریک عرض می نماییم.

مهندسین مشاور نام آوران راه و تبادل

جناب آقای محمود محمدنژاد
با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان

مرحومه حاجیه شاه بیکی
 را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفرکرده غفران و رحمت واسعه الهی

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

شورای اسالمی، دهیاری و هیئت حسینی روستای ماسن
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راه حل اصلی کاهش قیمت دالر  

نماینده مردم فالورجان با ابراز تاسف از اینکه قیمت بسیاری از کاالی داخلی بی ارتباط با ارز با افزایش دالر سیر صعودی گرفتند، اراده 
مسئوالن را راه حل اصلی از بین بردن حباب پیرامون بازار ارز و کاهش قیمت دالر دانست و افزود: ورود ارز ناشی از فروش کاالهای صادراتی 
به همسایگان، افزایش ذخایر ارزی، کاهش تقاضای ارز مسافرتی و کاالهای خارجی ازجمله راهکارهای شکستن حباب ارز است.

)ادامه سر مقاله( و نظارتی به بازار یا هر جای دیگری که 

نیاز است ندارند؟ چرا اسم نمی برید؟ چرا معرفی نمی 
کنید؟ چرا شفاف صحبت نمی کنید؟ چرا مردم و رسانه 
ها را قابل نمی دانید و آنها را غریبه فرض می کنید 
و آشکار و بی پرده از واقعیت ها سخن نمی گویید؟ 
الگوی ابهام گویی تقریباً به عنوان یکی از درس های 
اصلی ترم های دانشگاه ریاست و مدیریت تجربی، 
این روزها توسط مرجع های مدیریتی استان ما تبلیغ 
و تدریس و متأسفانه گاهی توصیه می شود! این ابهام 
گویی جر اینکه به دنبال خود، خستگی مردم و ناامیدی 
آنان و بی اعتمادی شان به آمار، افراد و مدیران را به 
دنبال داشته باشد هیچ اثری ندارد. بر این اساس دو 
نکته مهم را یادآور می شوم و سخنم را کوتاه می 
کنم؛  اول اینکه مدیران واقعاً از این ابهام گویی ها 
پرهیز کنند تا با اعتماد سازی، به تسهیل روند مدیریت 
های زمخت و  قفل شده ی استان کمک کنند و دوم 
اینکه رسانه ها در جلسات، صریح و بی تعارف، ابهام 
گویی ها را قبول نکنند و همانجا از مدیران محترم 
توضیح بخواهند. مردم، کشته و مرده ی روی ماه 
ریاست ها و مدیریت های پر از اشکال و نقص ما 
و شما نیستند. مردم، خود را امین کشور می دانند و 
لذا امانتدارانی امین می خواهند؛ امانت دارانی که برای 
ادای این امانت مهم و بزرگ، هم شجاع و جسور و 

متهور باشند، هم بی تعارف و صریح، و هم شفاف.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(
       

آخرین مهلت ثبت نام 
کارت سوخت المثنی

مهلت ثبت نام برای دریافت کارت سوخت المثنی برای 
مالکان خودرو یا موتورسیکلتی که فاقد کارت سوخت 
هستند، شنبه یکم دی  به پایان می رسد. سخنگوی 
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
با تاکید بر این که این مهلت تمدید نخواهد شد، به 
ایسنا گفت: متقاضیان تا ساعت ٢4 امروز مهلت دارند 
برای ثبت نام اقدام کنند. به گفته سخنگوی شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، زمان الزام 
نیست. مشخص  هنوز  سوخت  کارت  از  استفاده 

توصیه های ارزی 
رئیس کانون صرافان به مردم 

رئیس کانون صرافان با بیان اینکه تعیین و اعالم 
افراد سودجو  توسط  تعطیل  روزهای  در  ارز  قیمت 
با  باید  انجام می شود، گفت: هموطنان  و دالالن 
هوشیاری کامل و بدون توجه به این قیمت ها که 
توسط افراد سودجو و دالالن تعیین می شود، برای 
تهیه ارز مورد نیاز به بانک ها و صرافی های مجاز 
مراجعه کنند. ترکاشوند با اشاره به اینکه روزهایی که 
بانک ها و صرافی های رسمی تعطیل هستند، برخی 
افراد سودجو از نیاز مردم و به ویژه مسافران سوءاستفاده 
می کنند، گفت: الزم است برخی صرافی ها با ایجاد 
شعبه در فرودگاه ها و پایانه های مرزی فعال شوند.

سرمقاله

»ابهام گویی« درس 
اصلی دانشگاه ریاست! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... که »کلّی گویی« هایشان 

نه فقط دردی از جامعه دوا نکرده، بلکه دهها برابر 
عالمت سؤال در برابر هر کدام از آنها گذاشته است! 
در میان دهها نمونه ای که از مدتها قبل مستند به 
رسانه ها در گوشه ای برای خودم یادداشت کرده 
بودم و حین نوشتن این سرمقاله تعدادشان را بالغ 
بر 50 مورد می دیدم، دو نمونه ویژه تر هست که 
همین روزها و هفته ها در رسانه ها بازتاب داشت. 
مسئول محترمی در جلسه ای با هدف تصمیم گیری 
برای وضع گردشگری استان فرموده بودند که در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی در  خراسان جنوبی 
ضعف و کم کاری وجود دارد و یا عزیزی دیگربه 
دستگاههای  از  اداری  شورای  جلسه  در  تازگی 
نظارتی برای  بی توجهی به موضوع گرانی ها انتقاد 
شدید کرده بودند. من هنوز قصد ندارم و نوبتش هم 
نرسیده که به دالیل این داد و فریادها بعد از حضور 
استاندار محترم و دل و جرأت پیدا کردن بعضی از 
مسؤوالن محترمی که قباًل چنین نبودند، بپردازم 
اما چند سؤال مهم از این عزیزان دارم که امیدوارم 
حداقل در یکی از همین جلسات به آن جواب دهند: 
چرا شفاف و بی پرده نامی از دستگاههای متولی در 
موضوع تخلفات هر حوزه نمی برید؟ چرا با ایما و 
اشاره و استعاره صحبت کردن را به صریح و شفاف 
و بی پرده سخن گفتن و اظهار نظر کردن ترجیح 
می دهید تا انگشت اتهام یا خطای تقریب ذهن و 
یا اشتباه در مجاورت موضوع، هم مردم و هم رسانه 
اید همه  بیندازد؟ چرا عادت کرده  ها را به اشتباه 
چیز را در لقمه های تیره و تاِر بسته بندی شده ی 
غیر ملموس و نامشخِص نگفتن و یا ناقص گفتن 
به خورد مردم و رسانه ها بدهید و هدف ها را در 
انعقاد پایه های فکری و عملی شان دچار جابجایی 
و حرکِت سیار کنید؟ مسئول محترم خراسان جنوبی 
در کدام مؤلفه های مشخص از نظر شما در حوزه 
های اجتماعی و فرهنگی دچار غفلت و ضعف شده 
است؟ آیا این به شمای مسؤوالن بر می گردد یا 
به مای رسانه یا به مردم مخاطب؟ نقش تک تک 
بوده؟  این موضوعات چه  پیشامد  مجموعه ها در 
وجود  ضعفی  نقاط  چه  دقیقاً  چطور؟   شما  سهم 
دارد و این نقاط ضعف، اعتباری هستند یا ماهوی 
و محتوایی یا تاریخی یا مدیریتی یا عملیاتی؟ مدیر 
مجموعه  و  شما  نقش  گرانی،  ماجرای  در  گرامی 
متعدد تحت  نظارت شما و شوراهای  های تحت 
زعامت و عنایِت ریاستی شما چقدر بوده است؟ آنها 
کدام دستگاههای نظارتی مورد اشاره شما هستند 
که در برابر مردم، خود را مسؤول نمی دانند و به 
قول شما »نشسته اند« ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به درخواست 
نمایندگان کارگری برای افزایش دستمزد گفت: در شرایط 

فعلی، بنگاه های اقتصادی در لبه تیغ تعطیلی قرار دارند.
مجدد  افزایش  برای  کارگران  درخواست  درباره  آهنی  
دستمزد کارگران در سال جاری، با توجه به مشکالت 
از  بسیاری  گفت:  خرید  قدرت  کاهش  و  اقتصادی 
واحدهای کوچک و متوسط که حجم زیادی از اشتغال 
را بر عهده دارند، به زیاندهی رسیدند و در لبه تیغ تعطیلی 
قرار دارند. وی با تاکید بر اینکه بدون اغراق، وضعیت »کار 
و تولید« به هیچ وجه در شرایط مناسبی قرار ندارد، افزود: 
همه می دانیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم و در این 
شرایط، هر گونه افزایش قیمت تمام شده تولید از جمله 
دستمزد، می تواند به تعطیلی بنگاه ها منجر شود. این 
عضو کارفرمایی شورای عالی کار، با بیان اینکه قطعا ما 
مشکالت جامعه کارگری و کاهش قدرت خرید این قشر 
از جامعه را درک می کنیم، ادامه داد: اما باید این اصل 

را بپذیریم که حیات بسیاری از واحدها به ویژه واحدهای 
کوچک و متوسط، با یک فشار ناچیز به خطر می افتد. 
وی، تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی، نگهداری بنگاه 
ها و حفظ اشتغال باید در اولویت باشد که به بیکاری 
منتج نشود.آهنی با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی، 
باید جامعه کارفرمایی و کارگری با اتحاد و همدلی این 
پارامترها در نظر بگیرند، گفت: عالوه بر این، دولت نیز 
باید هزینه های زندگی را کاهش دهد، دولت باید هزینه 
درمان، آموزش و به ویژه مسکن که سهم زیادی از درآمد 
خانوار را به خود اختصاص می دهد، از قیمت تمام شده 
تولید خارج و قدرت رقابتی بین تولیدکننده ایجاد کند. 
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید 
قدرت تامین هزینه های مسکن، درمان و آموزش جامعه 
کارگری را تقویت کند، از طرفی با افزایش دستمزد نمی 
توان قدرت خرید کارگر را افزایش داد؛ در این شرایط 

ناگزیریم به بقای کار و تولید توجه کنیم.

برخی  پیشنهاد  از  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
نمایندگان برای افزایش یارانه نقدی خبر داد و گفت: دولت 
مشکلی برای پرداخت یارانه ندارد، زیرا این منابع از جیب 
مردم تامین می شود. موسوی الرگانی با بیان اینکه دولت 
در الیحه بودجه 98 توجهی به افزایش یارانه نقدی نداشته 
است، گفت: پیشنهادی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم 
از سوی برخی نمایندگان با توجه به وضعیت معیشتی 
جامعه مطرح شده است. وی با تاکید بر اینکه زمانی که 
یارانه نقدی برای اولین بار پرداخت شد ارزش پول ملی 
ما حداقل 3 برابر زمان فعلی بود. پولی که تحت عنوان 
 یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود از جیب دولت خارج 
نمی شود و زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح 
شد دولت برای جلوگیری از اسراف منابع اقدام به اجرای 
این طرح کرد، اما متاسفانه مسیر اشتباه طی شده در این 

طرح کمکی به استفاده بهینه از حامل های انرژی هم 
نکرد. موسوی الرگانی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به 
ثروتمندان بیش از فقرا صورت گرفته، گفت: فرد متمول 
انرژی  های  حامل  از  هدفمندی  طرح  اجرای  از  پس 
بیشترین استفاده را کرده در حالی که فرد ضعیف جامعه 
تنها همان 45 هزار و 500 تومان را دریافت کرده است. 

در حالی که برخی از مسئوالن اتحادیه های بخش خصوصی می گویند گرانی پسته 
ناشی از کاهش تولید این محصول و کمبود آن است، مدیرکل دفتر امور میوه های 
سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که هیچ کمبودی در زمینه 
پسته وجود ندارد و حتی اگر تولید آن تا یک پنجم کاهش یافته باشد، حداقل 80 

تا 100 هزار تن از سال گذشته موجودی پسته در انبارهای کشور موجود است.
در هفته ها و ماه های گذشته شاهد افزایش قیمت انواع آجیل و خشکبار در بازار 
بودیم، به گونه ای که هر کیلوگرم پسته تا بیش از ٢00 هزار تومان هم فروخته شد. 
برخی از مسئوالن اتحادیه های بخش خصوصی معتقد بودند که پسته با کاهش 
شدید تولید مواجه شده است و به همین دلیل این محصول دچار کمبود در بازار 
و افزایش قیمت شده است. به عنوان مثال محمود ابطحی، رئیس انجمن پسته  
معتقد است که کاهش تولید این محصول به یک پنجم سال گذشته، یکی از 
عوامل گرانی آن است و از سوی دیگر مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و 

خشکبار فروش می گوید که وزارت جهاد کشاورزی می تواند به صورت مقطعی و 
برای تامین نیاز داخلی بازار، ثبت و سفارش و واردات پسته را به صورت محدود و 
مقطعی باز کند. در این شرایط حاجی وند، مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و 
خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: در دنیا ۶40 هزار هکتار باغات پسته وجود دارد 
که ایران از حیث سطح زیر کشت، رتبه اول دنیا را در اختیار دارد و از حیث تولید، 
دومین کشور تولیدکننده پس از آمریکا هستیم و در رقابت تنگاتنگی با این کشور 
قرار داریم به گونه ای که برخی از سال ها ما این رتبه را به دست می آوریم و برخی 
سال ها آمریکا اولین تولیدکننده پسته می شود. وی افزود: در سال 139۶ حدود 4۷0 
هزار هکتار پسته زیر کشت رفت که 359 هزار هکتار آن سطح بارور پسته بود و 
در آن سال بالغ بر 130 هزار تن صادرات پسته داشتیم. امسال 430 هزار هکتار 
سطح زیر کشت باغات پسته است و پیش بینی تولید ما حداقل 180 هزار تن برآورد 
می شود. مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی با 

بیان اینکه اظهاراتی در مورد کمبود تولید پسته و غیره با هدف رایزنی برای واردات 
صورت می گیرد، گفت: نه تنها این اظهارات درست نیست،  بلکه حتی اگر تولید پسته 
تا یک پنجم کاهش یافته باشد و به 50 هزار تن رسیده باشد، باز هم کمبود تولید 
و عرضه داخلی نداریم چرا که از سویی نیاز بازار داخلی ما در خوشبینانه ترین حالت 
٢5 هزار تا 35 هزار تن است و حداقل 80 هزار تا 100 هزار تن پسته از تولید سال 
گذشته داخل انبارهای کشور وجود دارد. بنابراین مشکلی برای تولید و عرضه پسته 
و دیگر محصوالت خشکباری وجود ندارد و داللی و واسطه گری است که جو روانی 
بازار را بر هم می زند. وی همچنین در خصوص وضعیت تولید و موجودی سیب 
اینگونه توضیح داد که حدود ۷00 هزار تن موجودی سیب در انبارها و سردخانه های 
کشور است که در 9 استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، لرستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، تهران، اصفهان، خراسان رضوی و اردبیل ذخیره شده و 

صادرات ما تا پایان آبان به ٢00 هزار تن رسید و رکورد تازه ای را شکست.

شرایط مناسبی برای افزایش دستمزد نداریم

پرداخت یارانه به ثروتمندان بیش از فقرا

علت گرانی پسته مشخص شد

هر چند یارانه های نقدی سال آینده نیز برقرار می ماند 
اما مساله تکراری حذف دهک های پردرآمد از فهرست 
یارانه بگیران همچنان در قالب الیحه بودجه پیش بینی 

شده است.
دولت دهم، زمانی که خبر از اجرای طرح هدفمندی یارانه 
ها می داد، آرزوهای بلندی را مطرح می کرد و تصویری 
از اقتصادی بی مشکل را برای 5 سال بعد نشان می داد. 

حاال پس از هشت سال، الیحه بودجه هر سال میزبان 
یارانه  فهرست  از  برخورداران  حذف  در خصوص  بندی 
بگیران است اما توپ حذف یارانه ثروتمندان میان دستگاه 
های مختلف در حال پاسکاری است. می گویند سنگ بنا از 
ابتدا کج نهاده شده است. حاصل آن نه رقابتی شدن اقتصاد 
که باقی ماندن یارانه پنهان و توزیع یارانه نقدی در این سال 
هاست. نتیجه اینکه از جمعیت 8٢ میلیون نفری ایران، ۷۶ 
میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند. بررسی های اولیه 
نشان می دهد سه دهک از 10 دهک درآمدی ایران نیازی 
به یارانه های نقدی نداشته باشند. این سه دهک در بدبینانه 
ترین حالت جمعیتی حدود ٢4 میلیون نفر را در بر می گیرد، 
اما در ایران کمی کمتر از جمعیت واقع شده در یک دهک 
یعنی ۶ میلیون نفر یارانه دریافت نمی کنند. طبق آخرین 
گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، در 5 ماه گذشته 1۷8 هزار میلیارد ریال 
به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافته است. در عین حال 
طبق مصوبات بودجه الزم است تعداد یارانه بگیران در 
سال جاری از ۷۶ میلیون نفر به 5۶ میلیون نفر کاهش 
یابد. اقدامی که اجرایی شدنش در ماه های باقیمانده از 

سال اندکی بعید می نماید. تعریف برخوردار در ایران گستره 
وسیعی را داراست. برخی به استناد میزان دریافتی، خانوار یا 
فرد را در زمره برخورداران طبقه بندی می کنند و برخی به 
استناد دارایی ها، به این صورت که مالکیت واحد مسکونی، 
خودرو و ... را نیز در تعریف این واژه موثر می دانند. هر چه 
هست، به نظر می رسد نقایصی که تا سالیان قبل در بانک 
های آماری وجود داشت کمی کار را مشکل کرده بود اما 
در حال حاضر برخی مسئوالن با استناد به تکمیل این بانک 
های آماری، معتقدند مسیر تشخیص هموارتر از قبل است.

کارشناسان اقتصادی اما نظری متفاوت دارند. این دسته 
از کارشناسان با استناد به اینکه تشخیص کسانی که نیاز 
واقعی به دریافت یارانه دارند، سهل تر است، تاکید دارند، 
در این صورت حدود 30 میلیون نفر از جمعیت ایران شامل 
روستاییان، عشایر، بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار و 
همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و امدادی 
الزم است در این فهرست باقی بمانند و بقیه مردم نیز 
نیازی به دریافت یارانه مستقیم نخواهند داشت. در قالب 
الیحه بودجه سال آینده اما این مسئولیت به استانداری 
یا عکس  ها  پردرآمد  تا شناسایی  است  ها محول شده 
این حالت کم درآمدها از طریق این نهاد صورت گیرد. 
آیا منطقه ای شدن این فرآیند می تواند تاثیری بر روند 
حذف پردرآمدهایی که هشت سال است در فهرست یارانه 
بگیران نقدی جا خوش کرده اند موثر باشد؟ برای پاسخ به 
این سوال باید منتظر تعریف دقیق واژه پردرآمد از سوی 

نهادهای مسئول در این پروسه ماند.
عشایر،  روستاییان،  دهد  می  نشان  اولیه  های  بررسی 
کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته 
امداد و بهزیستی هستند، مستمری بگیران و بازنشستگانی 
که کمتر از ٢.5 یا سه میلیون تومان حقوق می گیرند و 
شاغلینی با حقوق کمتر از معافیت مالیاتی، در سال آینده 
همچنان دریافت کننده یارانه باقی بمانند. به این ترتیب 
این طور که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید 
دارد متقاضیان و نیازمندان واقعی در فرآیند حذف نگرانی 

نخواهند داشت.

یارانه چه کسانی سال آینده قطع می شود؟
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در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 961184 محکوم عليه آقای حسن دوستی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۷۷۲/۰8۲/۳۰9 ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له آقای علی سبزه بين و پرداخت مبلغ 18/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقيف ششدانگ منزل مسکونی به پالک ثبتی ۲۲14 فرعی از 1۵۵4 اصلی بخش دو بيرجند 
واقع در کارگران 18 پالک ۵ به مساحت عرصه 184/1 مترمربع و اعيان در زیرزمين 1۳۰ مترمربع و در همکف در قسمت شمال 1۳۰ مترمربع 
و در قسمت جنوب 4۰ مترمربع و کليه کف ها در زیرزمين سراميک و در همکف موزائيک و سراميک می باشد به مبلغ ۳/1۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1۳9۷/1۰/11  از ساعت 9 الی 1۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش می رسد. قيمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ 
پيشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غير این صورت 1۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبینصب هر گونه وسیله گازسوز در حمام،  رختکن، سرویس های بهداشتی و محوطه سونا،  استخر و جکوزی ممنوع است.

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

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

0915   056   2100

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: ۰۵۶-۳۲۴۲۲۴۴۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه

خانواده  ایام خدمت  این  تبریک  آوا، ضمن  سالم 
بزرگ حمل و نقل و راهداری و تبریک مضاعف 
و  شریف  رانندگان  و  همکاران  تمامی  حضور 
اقتصاد  بار  کوله  یقینا  که  ادعا  بی  و  زحمتکش 
کمرشکن  تورم  و  ها  کاستی  تمام  با  را  جامعه 
تا  به دوش کشیده  را  خانواده  از  دوری  و  موجود 
چرخه اقتصاد مملکت عزیز رونق مؤثر داشته باشد. 
عزت و سالمتی برای قشر راننده باالخص رانندگان 
زحمتکش کامیون را آرزومندم و امیدوارم مسئوالن 
بکنند.  زحمتکش  قشر  این  به  بیشتری  توجه 

الستیک تاریخ گذشته تحویل مان ندهند و...
915...707
تشکر از دلسوزی های فرماندار بیرجند برای پروژه 
های هتل کویر، انتقال صنوف آالینده، نمایشگاه 
امیدواریم  فنآوری  شهرک  و  المللی  بین  جدید 
این  موانع  رفع  در  هم  مسئوالن  سایر  و  استاندار 

پروژها پیگیری فرمایند.
915...254
واقعا برای من جای تعجب است که چرا به خاطر 
مناسبت های گوناگون در کشورهای دیگر جهان 
از جمله کریسمس تخفیف به اجناس می زنند تا 
گروه های ضعیف جامعه بتوانند لذت این مناسبتها 
را احساس کنند ولی در کشور اسالمی ما به خاطر 
مناسبت هایی که ماشاءا... کم هم نیستند اجناس 
گرانتر می شود. شب یلدا گوشت و آجیل و میوه و...

گرون، عید نوروز گرون، ماه مبارک رمضان گرون، 
عید قربان گرون،  اول مهر گرون و... تحمل مردم 
هم حدی دارد  مردم در این بین له می شوند اونوقت 
می گویند آمار ازدواج کم شده، آمار طالق زیاد شده، 
دزدی زیاد شده، مردم دارند دلسرد می شوند لطفا 
ریشه یابی کنید مردم 40 سال است که فشارهای 
ابرقدرتها رو تحمل می کنند و هنوز دولت می گوید 
امیدوار باشید این را دولتمردان بدانند اگر حرکتهای 
انقالبی از دولتمردان ببینند مردم برای این انقالب 

تاپای جان می ایستند.
915...357
فقط هزینه های درمان بیماریهای سرطانی سر 
به فلک نکشیده. همه جا همینطور است. وقتی 
هزارتومان   100 ساده  سرماخوردگی  یک  برای 
قبال  که  آزمایشاتی  وقتی  کنی...  هزینه  باید 
رایگان بوده االن بابتش پول دریافت می کنند، 
می خواهند از آن قشر بیچاره بگذرند که در خور 
خود هزینه های سنگینی متحمل می شود. یکی 
نیست بگوید این مردم بیچاره چه گناهی کردند 
که شما کمبود درآمدهای خود و پول پزشک و 

نیروهایتان را از مردم می گیرید.
915...357
مواد  بر  نظارتی  برسانید  مسئوالن  به گوش  لطفا 
غذایی داشته باشند. نه مردم قدرت خرید دارند و 
 نه مغازه دارها قدرت خرید از کارخانه ها را دارند.

مسئوالن کاری انجام بدهند، تا مردم گرانی را پشت 
سر بگذارند. باتشکر

915...915
 لطفا مسئوالن پیگیر آسفالت انتهای بلوار بهشتی 

از20متری دوم به بعد باشند.
935...579
چرا دهیاری حاجی آباد و اداره آب روستایی مسیر 
برای  که  رو  آباد  حاجی  عصر)عج(  ولی  خیابان 
که  مردمی  کنند،  نمی  آسفالت  کندن  آب  لوله 
پایین جامعه  از طبقه  زندگی می کنند  اونجا  در 
خواهشا  شد  داغون  شون  ها  ماشین   ، هستن 
لطفا  همچنین  بفرمائید.  پیگیری  را  مشکل  این 
شهرداری، سازمان اتوبوسرانی و دهیاری حاجی 
آباد وضعیت نابسامان اتوبوس ها را پیگیری کنند 
من چهارشنبه شب تو ایستگاه سه راه اسدی یک 
آمد.  آباد  اتوبوس حاجی  که  بودم  منتظر  ساعت 
اصال وقت مردم در این سرما هیچ ارزشی ندارد. 

خواهشا به این موضوع رسیدگی کنید.
915...135  
و  بهتر  نظارت  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  لطفا 
افراد که نه جان و نه  بیشتری بر رانندگی برخی 
مال مردم برایشان مهم است داشته باشند. دیوانه وار 
در شهر رانندگی می کنند و کسی نیست که آنها را 

تنبیه عبرت آموزی نماید.
915...212 
انسان خجالت می کشه جلوی زن و اوقات   گاهی 

بچه اش برای یه مرغ منجمد و یک کیلو لپه در هوای 
سرد توی صف بایستد واقعا شرم آوره

915...370
از شهر  را  زیبایی  واقعا  در شهر  روها  پیاده  بعضی 
گرفته اگر وظیفه مالک است که شهرداری اقدامی 
کند اخطاری بدهد اگرم که وظیفه شهرداری است که 

زحمتش را بکشند. 
915...670

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

با سالم. احتراما بنا بر درخواست مردمی در ستون 
پیام شما در روزنامه ی آوا با موضوع » استانداری 
محترم قبض آب ملک بنده در دوره قبل به دالیل 
و  الحساب صادر شده  علی  منزل  در  بودن  بسته 
اکنون که قرائت شده محقق شد کال 13 متر مکعب 
مصرف شده، چرا آبفای شهری 25 متر مکعب را 
مالک قرار داده بود.« با عنایت به موضوع مندرج، 
نتیجه پس از بررسی به شرح ذیل اعالم می گردد: 
الحساب  علی  محاسبه  رساند  می  استحضار  به 
شود  می  انجام  قبل  های  دوره  مصارف  براساس 
و در صورت اعالم شماره کنتور توسط مشترک و 
پرداخت وجه مبلغ دقیقا محاسبه و در بستانکاری یا 

بدهکاری مشترک محاسبه می گردد.

نخبگان  از  گروهی  با  مخترع  نژاد جوان  علیرضا کوهی   - کاری  نسرین 
مجموعه گردشگری یالن را ایجاد کرده اند آنها با شعار پیشرو در گردشگری 
نوآورانه با همکاری میراث فرهنگی استان برای اولین بار در ایران پروژه 
واقعیت مجازی بیابان لوت را ساخته اند. برگزیده جشنواره خوارزمی و کسب 
دیپلم افتخار فدراسیون جهانی مخترعان از بین 3 هزار و 230 اختراع در سال 
2017،  دریافت مدرک ID crop کشور مالزی، رتبه اول سمینار علمی رشته 
عمران، رتبه سوم سمینار علمی زیست در دومین جشنواره ملی دانش آموزی 
ابن سینا گوشه ای از پرونده علمی علیرضا کوهی نژاد این جوان خالق 
نهبندانی است. دستگاه  فناوری واقعیت مجازی برای اولین بار برای کویر لوت 
ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. دراین باره با  این مبتکر و کارشناسان 

حوزه گردشگری گفتگو  کردیم.

کویر لوت جاذبه های منحصر
 خارج از تصور دارد

کوهی نژاد با اشاره به اینکه  با استفاده از فناوری واقعیت مجازی می توانید به 
بیابان لوت بروید و لذت سفری مجازی را تجربه کنید، خاطر نشان می کند: 
با توجه به هدف سازمان جهانی جهانگردی،  که کوتاه کردن بعد مسافت و 
ترجیحا استفاده نکردن از هواپیما برای سفر است، ما با ساخت واقعیت مجازی 
جاذبه های گردشگری امکان سفر مجازی بدون طی کردن مسافت را برای 
گردشگران فراهم کرده ایم که این پروژه هم راستا با هدف سازمان جهانی 
جهانگردی UNWTO است. او  می افزاید: با استفاده از این تکنولوژی به طور 
مجازی می توان به نقاط بکر بیابان لوت سفر کرده و حس قدم زدن در بیابان 
لوت را مجازی تجربه  نمود. جوان مخترع نهبندانی ادامه می دهد: این محصول 

انحصاری برای اولین بار برای جاذبه طبیعی بیابان لوت ساخته شده است. 

گردشگری مجازی و تغییر ماهیت
 به گردشگری الکترونیک 

کوهی نژاد خاطر نشان می کند: به زودی گردشگران با استفاده از فناوری 
واقعیت مجازی می توانند به سایر نقاط گردشگری استان که امکان حضور در 
آن را ندارند به شکل مجازی سفر کنند. به گفته وی، دستگاه واقعیت مجازی 
ضمن حفظ بیابان لوت موجب توسعه پایدار گردشگری شده و با توجه به شعار 
گردشگری مجازی و تغییر ماهیت به گردشگری الکترونیک از سوی سازمان 
جهانی جهانگردی، این محصول نمونه بارزی از گردشگری الکترونیک است 
و در هفته گردشگری از این محصول رونمایی شده است. وی با اشاره به 
اهمیت حفظ بیابان جهانی لوت ابراز امیدواری می کند: با استفاده از فناوری 
های روز دنیا و به کارگیری آن در صنعت گردشگری بتوانیم برای حفظ و 

معرفی این مناطق زیبا گامی موثر برداریم.

گردشگری مجازی، سفر در
 خیال و لذت در واقعیت

وی ضمن یادآوری  شعار گردشگری مجازی » سفر در خیال و لذت در واقعیت« 

تاکید می کند: امیدوارم با آماده سازی زیر ساخت ها در چند سال آینده شاهد ورود 
چشمگیر گردشگران خارجی و داخلی به استان  باشیم.

ریگ یالن مرتفع ترین هرم های 
ماسه ای دنیا در بیابان لوت 

محمد امین ترابی، کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری هم  عنوان می 
کند: بیابان لوت جاذبه ای منحصر به فرد  است  که عالوه بر تپه های ماسه ای 
ریگ یالن، گرمترین نقطه گرم زمین را  در خود جای داده است. وی خاطر نشان 
می کند: دستگاه واقعیت مجازی برای معرفی بیابان لوت طراحی و ساخته شده 

است و به حفظ و معرفی این میراث جهانی کمک می کند.
ترابی با بیان اینکه بیابان لوت وسیع ترین بیابان ایران است، ادامه می دهد: 
این بیابان جاذبه های فوق العاده ای دارد که امیدواریم با شناخت جاذبه های 

این بیابان بتوانیم گام موثری در حفظ و معرفی آن برداریم. 

گرم ترین نقطه زمین از سال 
2003 تا 2009 در ریگ یالن

وی با بیان اینکه گرم ترین نقطه زمین در ریگ یالن ثبت شده است، 
یادآور می شود: برای حمایت از این جاذبه منحصر به فرد  نیاز به فرهنگ 

دهد:  می  ادامه  گردشگری  ارشد  کارشناس  دارد.  وجود  عمومی  سازی 
حفاظت از این جاذبه باید برای همه مهم باشد و توجه داشته باشیم که 

بهره جویی و تخریب با لذت بردن فرق دارد. 

 در آینده سایر فضاهای گردشگری
 استان دیجیتالی می شود

مدیر پایگاه جهانی بیابان لوت در خراسان جنوبی نیز عنوان می کند: بیابان 
لوت جاذبه ای شگفت انگیز برای گردشگران است و محصول واقعیت مجازی 
برای اولین بار در استان طراحی شده که گردشگران از طریق آن می توانند با 

عرصه پهناور بیابان آشنا شوند.
به  گامی  فناوری  این  از  استفاده  با  ما  افزاید:  ملکوتی می  زهرا رضایی 
سوی گردشگری دیجیتال برداشته ایم و در فازهای بعدی سایر جاذبه 
های استان نیز در این واقعیت مجازی معرفی خواهد شد. وی بیان می 
کند: میراث جهانی بیابان لوت با مساحتی حدود 175 هزار کیلومترمربع 
میان  درسه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان گسترده 
است و این محوطه در سال 2005 با دمای 70.7 درجه سانتیگراد، بیشینه 

گرم ترین مکان را در کره زمین ثبت کرد.

بیابان لوت اولین اثر طبیعی ایران
 در فهرست میراث جهانی 

سازمان  جهانی  میراث  اجالس  چهلمین  در  کند:  می  نشان  خاطر  وی 
به  لوت  بیابان  ترکیه  استانبول  در  )یونسکو(  فرهنگی  و  علمی  آموزشی، 
عنوان سومین اثر ارزشمند استان و اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار 
جهانی ثبت شد. وی با بیان اینکه بیابان لوت با مساحت بیش از40 هزار 
کیلومتر مربع بزرگترین بیابان ایران است، ادامه می دهد: این منطقه از 
لحاظ زمین ساختی به 3 قسمت لوت شمالی، لوت مرکزی و لوت جنوبی 
تقسیم بندی می شود. وی یادآور می شود: دشت سر به عرض 5 تا 10 
کیلومتر، سطح آن به صورت نواری از ماسه و الی و نمک پوشیده شده و 
کلوت ها که رأس این برجستگی های مسّطح هستند، طرف رو به باد آن ها 

پرشیب و طرف دیگر آن ها کم شیب است. 
رضایی ملکوتی با اشاره به اینکه ناهمواری ها و اشکال فرسایش بادی از 
جمله کلوت ها در مناطقی واقع هستند که باد سرعت کافی برای سایش 
برخالف  بادی  فرسایش  الگوی  در  کند:  می  نشان  خاطر  باشد،  داشته 
فرسایش آبی حرکت مواد در همه جهات امکان پذیراست. وی با اشاره به 
اینکه »بویِه« که در سال های اخیر امکانات رفاهی و دسترسی این منطقه 
بهبود پیدا کرده است، می افزاید: این منطقه که به شهر خیالی لوت هم 
شهرت داشته از سوی مجله نشنال ِژئوگرافیک چند سال پیش به عنوان 
چهارمین جاذبه طبیعی دنیا انتخاب شده است. وی خاطر نشان می کند: 
سابقه تمدنی بیش از 5000 سال در حاشیه بیابان لوت و کشف آثار تاریخی 

از این منطقه در نوع خود بی نظیر است.

محرومیت سه ماهه براي 163 راننده متخلف

کاوش-163 راننده متخلف خراسان جنوبی، به مدت سه ماه از رانندگی محروم شدند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: این رانندگان متخلف از ابتدای 
امسال به علت داشتن بیش از 30 نمره منفی، گواهینامه آنها از سوی پلیس ضبط و از رانندگی محروم شدند. عباسی افزود: کسب 30 نمره منفی برای اولین بار و 
25 نمره منفی برای دومین بار و 20 نمره منفی برای سومین بار در سوابق هر راننده، امکان عرضه خدمات صدور المثنی و یا تعویض گواهینامه را نخواهد داشت.

برای اولین بار در ایران انجام شد:

سفر به بیابان لوت با فناوری واقعیت مجازی

ری
 کا

س:
عک

امالک و 
مستغالت

منزل مسکونی فروشی واقع 
در روستای کوشه سفلی از 
توابع خوسف در حد سفت 
کاری 09151603073  

فروش زمین مزروعی 
درختکاری شده

  1000متر،  دشت بجد 
  09155619359

فروش منزل مسکونی تازه 
ساز، خوسف، 1۲5متر زمین 

100متربنا، فی توافقی
  09151613۴76

فروش زمین تجاری 
50متر، سند تک برگ،دوکله 
موقعیت عالی، معصومیه باال  

0915160930

واحد اجاره ای تک خواب ،
خیابان دولت ، مستقل 
)۲م رهن+۴50 اجاره(  

0915961810۲

فروش مغازه
 در کوچه بازار سرپوش

 شماره تماس 
 09330751696

خریداریم:
 منزل در نیشابور 

تلفن تماس:
 09035۲677۴6

منزل دو طبقه، واقع در 
نبوت 19 زیربنا ۲۲0متر، 

کلیه امتیازات
  09151613970

ملک تجاری حاشیه فلکه 
خوسف، طبقه باالی بستنی 
طرالن،5 رهن، 500 اجاره 

  0915860۴۴35

نیازمند منزل رهنی تا 60 
میلیون، آپارتمان یا ویالیی

تلفن تماس:
0915666501۲

منزل ویالیی تا70 میلیون 
رهن، محدودشهرنیازمندیم  

تلفن تماس:
0915666501۲

جویای کار

به دو نفر نیروی کار 
جهت کار در کارگاه 
مبل نیازمندیم. فوری 

 09365615598

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در اژانس 

 نیازمندیم. 
  091596۴3980

جویای کار:
آشپز ماهرآماده همکاری 

جهت مجالس عروسی
 0937008096۴

تاکسی سرویس با زنگ 
خور باال به تعدادی راننده 

نیاز دارد  
   09395۲651۲0

نیازمند راننده تمام وقت یا 
پاره وقت با ماشین جهت 
 کار در آژانس شعبانیه 

  0915۲6۴۴8۴۲

 
آژانس با زنگ خور باال به 
تعدادی راننده تمام وقت 

و نیمه وقت نیاز دارد 
  09905637۲83

 
یک شاگرد جهت کار 

درسوپرمارکت نیازمندیم 
  09151637990

به۲نفر نیرو جهت کار در 
کارگاه بازیافت
 نیازمندیم  

  09105۴51530  

نیازمندیم: فوری 
به تعدادی راننده

 تمام وقت و نیمه وقت
  0915۴9۴۴080 

به تعدادی راننده با ماشین 
دوگانه درمحدوده )الهیه، 

کویرتایر، کارگران ( 
نیازمندیم.

  091581038۲8

جویای کار:
جوانی35ساله ،با سابقه 

15سال سنگ کار
  09157898378

به یک فروشنده جهت 
کار درگل وگیاه آپارتمانی 

نیازمندیم.  
099117۲15۲1

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در اژانس 

 نیازمندیم 
 091596۴3980

به تعدادی راننده تمام 
وقت و نیمه وقت جهت 
کار درآژانس نیازمندیم  

  0915561۲170

نیازمند راننده تمام وقت 
یا پاره وقت جهت کار در 
 آژانس با زنگ خور عالی

 0915۲6۴۴8۴۲

به۲ نفر همکار در 
ساندویچی نیازمندیم حقوق 
۴00، ساعت کار5 عصر تا 
1بامداد   09013613013

تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در   
آژانس نیازمندیم  
0915561907۲

به دونفر نیروی جوان
برای کار دردفتر شرکت

 نیاز مندیم 
  0915۲6۴۲118

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در آژانس به 

صورت نیمه وقت نیازمندیم   
09158639975

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در آژانس 
واقع در مهرشهر نیازمندیم 

 0935۴531600

جویای کارم باسابقه 
چندسال کاردرمرغداری 
ونانوای سنگک سنتی  

091596۴303۲

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی 

تلفنی به صورت) تمام وقت 
و نیم وقت ( نیازمندیم. 

09385615۲۴۴
 

دعوت به همکاری:
 یک فروشنده  در پوشاک 

زنانه ابتدای معلم  
09151639۴۴0

به تعدادی راننده برای 
کارباماشین درسامانه 18۲0 

نیازمندیم   تلفن تماس 
09151609815  

به دو نفر نیرو جهت کار 
در روسری فروشی 

 نیازمندیم.  
09156706۲05

جویای کار:
با سابقه کار در محصوالت 

فرهنگی و گیم نت
  09157938398

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم 
  091596۴3980

به دو نفر همکار 
جهت کار در آرایشگاه زنانه 

نیازمندیم
  0915963۲۲08

به چند نیروی کار 
 در فست فود نیازمندیم

ساعت16:30تاپاسی از شب   
091۲9150366

آژانس با زنگ باال و کارکرد 
تضمینی به تعدادی 
راننده نیاز فوری دارد 
   09395۲651۲0

به چند نفر برقکار ماهر یا 
نیمه ماهر نیازمندیم

تلفن تماس:
09903189561 

به یک نفر منشی مسلط 
به کامپیوتر و روابط 

عمومی باال نیازمندیم. 
 0915160۴8۴1

یک نیروی ماهر 
به کارواش  نیازمندیم.  

تلفن تماس:
09155615786

تاکسی سرویس در منطقه 
آوینی به تعدادی راننده با 
 خودروی مدل باال نیاز دارد

 09905637۲83

به تعدادی راننده تمام 
وقت جهت کار در آژانس 

 نیازمندیم 
 091596۴3980

به یک فروشنده برای 
فروشگاه اسباب بازی 

خیابان مدرس ، شیفت 
عصر نیازمندیم

093567۴۴587

خودرو

خریدار پیکان سواری تمیز 
سالم بصورت نقد  

تلفن تماس:
09156706309

خریدار لودرخانگی،
سالم، زیرمدل90
نقد خریداریم 

091586596۴8

فروش پی کی اسپرت 
خانگی، بسیار تمیز 

تلفن تماس:
  09158635610

فروش نیسان آبی مدل91 
دوگانه کارخانه
 تلفن تماس:

  09157۴00788

متفرقه

گنجه شیشه ای
 با 3 طبقه شیشه

 150تومان 
09159617560

واگذاری امتیازآژانس
 واقع در خیابان جمهوری 

با موقیعت عالی  
0915163۲1۲9

فروش انواع ساندویچ، نوشیدنی
صبحانه : املت ، نیمرو ،عدسی  
باقاال و ...پاساژ سادسی، مغازه 

سرنبش0915561۲89۲

تاکسی تلفنی در بهترین 
نقطه شهر با قیمت توافقی 

به فروش می رسد.   
09385615۲۴۴

حمل بار با وانت 
به تمام نقاط کشور

با مناسب ترین قیمت
091536177۴5



موفقیت و انرژی

استرس

افراد موفق ایده دارند

بیل گیتس می گوید: »تنها چیزی که من داشتم 
ریز  شرکت  اولین  اندازی  »راه  بود:  ایده  یک 
کامپیوتر«. البته این ایده صرفا یک ایده معمولی نبود 

بلکه یک ایده فوق العاده بود.
مطمئن باشید که خلق آینده هرگز اغلب جادوی 
خالقیت نیست، بلکه  تنها انجام کارهای ساده است.
ممکن  نیستند،  یکسان  همیشه  جدید  های  ایده 
شما  ذهن  به  تازه  که  هایی  ایده  از  خیلی  است 
خطورکرده است سال ها قبل در کشورهای دیگر 
عمدتا  گویند  می  موفق  افراد  و  باشند  شده  اجرا 
گرفتن  قرار  هم  کنار  حاصل  موفق،  محصوالت 
و  تجربه  و  دانش  با  افرادی  خالقانه  های  ایده 

دیدگاه های مختلف است.

بالیی به نام نگرانی و استرس

اگر شما درست در همین لحظه، با اضطراب مخرب 
درگیر هستید یک میانبر پیدا کنید 

همه ما در طول روز بارها و بارها با استرس درگیر 
می شویم و طبیعی است که کودکان مان هم به فراخور 
درک خود، استرس را به شکل ها و شدت های متفاوتی 
تجربه کنند.استرس گاهی خود را با نگرانی از برخورد 
به خودرویی که با سرعت طول خیابان را طی می کند 
نشان می دهد و در این شرایط، وجودش مایه نجات 
کودک شده و به سالمت زندگی اش کمک می کند. 
این احساس را می توانیم استرس مفید بدانیم. گاهی 
هم اضطراب به شکل دیگری بر زندگی کودک تاثیر 
می گذارد. مثال او نمره پایینی را در امتحان مهم پایان 
ترم می گیرد و به خاطر ترس از شرمندگی در میان 
همساالن و مواخذه شدن توسط معلم و خانواده، دچار 
استرس می شود؛ این اضطراب گرچه کودک را زمان 
طوالنی تری درگیر می کند، اما می توانیم آن را استرس 
بی ضرر بنامیم. چراکه با حمایت اطرافیان و ایجاد بستر 
مناسب برای جبران، قابل برطرف شدن است. ما حتی 
می توانیم اضطراب ناشی از دست دادن یک دوست 
یا یک عزیز را هم بی خطر بدانیم و امیدوار باشیم که 
حلقه حمایتی اطراف کودک، تاثیر مخرب این فقدان 
را کمتر کند. اما استرس، همیشه به شکل بی ضرر یا 

مفید، کودک را با خود درگیر نمی کند.
ما می خواهیم از یک نوع دیگر استرس با شما صحبت 
کنیم، از »اضطراب مخرب!« که سایه اش تا مدت ها 
روی زندگی کودک سنگینی می کند و حتی ابعاد دیگر 
زندگی اش را هم تحت تاثیر قرار می دهد. اضطراب 
مخرب، به  سادگی از زندگی کودک دست نمی کشد و 
مثل یک همراه موذی، یک همراه سمی موذی، همه 

زندگی اش را مسموم می کند.

چگونه می توان دمای بدن 
را اندازه گیری کرد؟

می توان درجه حرارت بدن را از ناحیه  دهان یا گوش، 
زیر بغل، روی شقیقه ها یا پیشانی اندازه گیری کرد.برای 
اندازه گیری دمای بدن از طریق شقیقه ها و پیشانی از 

دماسنج الکترونیکی استفاده می شود. هیچگاه بعد از 
سیگار کشیدن، غذا خوردن یا مصرف نوشیدنی های گرم 
یا خیلی خنک دمای بدن را اندازه گیری نکنید.عالوه بر 
این نباید بعد از ورزش کردن و یا حمام گرم درجه بدن را 
گرفت.در این مواقع الزم است که بیست تا سی دقیقه 
صبر کرده  و بعد درجه حرارت بدن را  اندازه گیری کنید.

پاالیش باکتری های 
موجود در هوا 

سردردهای مداوم، خارش گلو، سرفه مداوم و عطسه 
ممکن است نشانه های هشدار دهنده ای از بروز مشکل 
باشند. زمانی که این عالئم ظاهر می شوند، شما باید علت 

را شناسایی کرده و از تاثیر مخرب بر سالمت جسمانی و 
روانی خود پیشگیری کنید.ذراتی مانند گرد و غبار، دود، 
گرده، باکتری ها و کپک با توجه به شرایط موجود می 
توانند در هوای اطراف شما حضور داشته باشند. متاسفانه 
این قبیل موارد عامل بسیاری از واکنش های آلرژیک و 

بیماری های تنفسی مانند سینه پهلو یا آسم است.

این نوشیدنی پرخواص 
را جایگزین چای کنید

یکی از دمنوش های مخصوص فصل پاییز که بیشتر 
افراد با هر مزاج و طبعی می توانند از آن میل کنند و از 
خواص فوق العاده آن بهره مند شوند ، »دمنوش دانه آبدار 

انار با چوب دارچین«است.به مدت 4 تا 5 هفته به جای 
چای معمولی سیاه از این دمنوش میل کنید.برای تهیه 
این دمنوش ، یک مشت دانه انار آبدار ترجیحاً ترش مزه 
را با یک قاشق غذاخوری چوب دارچین پودر  نشده 
به همراه 5 لیوان آب جوش درون قوری مخلوط کرده 

و روی کتری در حال جوش قرار دهید تا دم بکشد. 

خواص بی نظیر تخم مرغ 
که شاید آن را نشناسید

تخم مرغ موجب بهبود عملکرد بدن، جبران کمبود آهن، 
تقویت بدن، مقاوم سازی بدن برای مقابله با میکروب ها، 
پایین آوردن کلسترول بدن، کاهش وزن، بهبود سالمت 

مغز، تقویت بینایی، ترمیم استخوان ها، حفظ سالمت مو، 
حفظ انرژی بدن، شادابی پوست، حفظ سالمت کبد، 
براق کردن ناخن ها، رفع کم خونی و ترمیم سلول های 
بدن از فواید مصرف تخم مرغ برای بدن انسان است.
بر همین اساس این ماده به دلیل حفظ انرژی بدن برای 

سالخوردگان نیز توصیه می شود. 

شلغم برای بیماران
 دیابتی مفید است

شلغم برای بیماران مبتال به بیماری قند مفید است و 
از خام آن می توان به عنوان انسولین گیاهی استفاده 
کرد. شلغم نه تنها از نظر داشتن ویتامین و خواص 

معدنی اش ارزنده است، بلکه از حیث سایر ویژگی های 
غیر غذایی هم سرآمد بوده و در زمره سبزی های مهم 
شمرده می شود. شلغم خاصیت میکروب کشی و ضد 
ویروسی دارد. سرفه های خشک را درمان می کند، 
خلط آور است، در پیشگیری و درمان سرماخوردگی 

بسیار مفید است، مقاومت بدن را افزایش می دهد.

اگر موهای خشک و وزی دارید، در تغذیه خود تجدید نظر کنید و از این به بعد آب بیشتری بنوشید. سبزیجات هم در 
خود آب بسیار زیادی را ذخیره دارند که در داشتن پوست و مویی سالم و باطراوت، کمک فراوانی به شما خواهند کرد، 
پس حتما بعد از این، از برگ های سبز و پرآب مانند کلم و کاهو... استفاده بیشتری کنید. ماسک مو روغن بادام و تخم مرغ: 
مقداری روغن بادام، یک عدد تخم مرغ کامل. این دو ماده را با یکدیگر مخلوط کنید تا ماسک موی روان و یکدستی 
ایجاد شود و بعد آن را به مدت 4۰ دقیقه روی موها بگذارید و سعی کنید با قسمت بندی کردن موها، مطمئن شوید 
که موها کامال به آن آغشته شده اند. در انتها هم موها را با یک شامپو و نرم کننده بدون سولفات بشویید و خشک کنید.

روغن بادام یک نرم کننده طبیعی است و رطوبت موها را افزایش می دهد و تخم مرغ هم می تواند با مواد مغذی خود، 
الیه محافطتی مو که در اثر خشکی، آسیب دیده است را ترمیم کند.

یکی از بهترین و راحت ترین گزینه ها برای پاکسازی هوای خانه و افزایش سطوح اکسیژن استفاده از گیاهان است. گیاه 
بامبو می تواند به حذف آمونیاک و زایلن از هوا کمک کند. این مواد مضر در تولید محصوالتی مانند کود و برخی پاک 
کننده ها استفاده می شوند. شما می توانید بخشی از خانه را به نگهداری از گیاهان تصفیه کننده هوا اختصاص دهید یا 
استفاده از محصوالت حاوی مواد و ذرات مضر را کاهش دهید تا سطح مواجهه با آنها کاهش یابد. همچنین، ترکیبی از 
این دو راهکار نیز مفید است. آگاهی از این که چه موادی را می توانید داخل خانه نگهداری یا استفاده کنید و از چه موادی 
نباید استفاده کنید، اهمیت دارد. حتی برخی مواد پر مصرف که روزانه از آنها استفاده می کنید می توانند مضر بوده و 
هوای خانه را آلوده کنند.خوشبوکننده های هوا و شمع های معطر از جمله گزینه های حاوی مواد مصنوعی مضر هستند 

و می توانند دی اکسید کربن تولید کنند. پس از استفاده بلند مدت، آنها می توانند حتی بر الیه ازن نیز تاثیرگذار باشند.

راهکارهای ساده برای پاالیش هوای خانه اصلی ترین دلیل ایجاد موهای خشک و راه پیشگیری از آن

حتما شما هم در اطراف تان افرادی را دارید که بسیار محبوب 
اند به طوری که دوست دارید همیشه با آنها در تماس باشید. اگر 
به شخصیت این افراد نگاهی بیاندازید، خواهید دید که برخی 
رفتارها در تمام آنها مشترک است. افرادی که از نظر اکثریت 

جذاب اند، به اصطالح کاریزما )جذابیت اجتماعی( دارند. 
افراد جذاب، شنونده های خوبی  شنونده خوبی هستند: 
هستند. زمانی که شما برای آنها حرف می زنید، مدام وسط حرف 
تان نمی پرند و تمام حرف هایتان را با دقت گوش می دهند. در 
واقع آنها به شما این حس را منتقل می کنند که حرف هایتان 
برایشان اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر شما هم می خواهید در 

یک مکالمه چهره جذابی از خود نشان دهید، شنونده خوبی باشید.
بدون فکر حرف نمی زنند: افراد جذاب نه تنها شنونده 

های خوبی بلکه سخنگوهای توانمندی نیز هستند.
آنها برای تک تک جمله هایی که می خواهند به زبان آورند، 
فکر و از بیان حرف های مبهم خودداری می کنند. اگر ما در 
کالمی که به زبان می آوریم محتاط نباشیم، پس از مدتی 
اطرافیان مان را از خود می رنجانیم اما اگر کالم مان فکر شده 

باشد، تاثیری مثبت خواهد گذاشت.
نصیحت های دیگران را جدی می گیرند

اگر کسی از شما بخواهد که در مورد موضوعی به او پیشنهاد 

دهید، بدین معنی ست که برای نظرات شما ارزش قائل است 
و به شما اعتماد دارد. چنین آدمی، از این جهت که غرور بی جا 
ندارد و از کمک گرفتن از دیگران خجالت نمی کشد، به چشم 

همه فردی جذاب و به یاد ماندنی جلوه خواهد کرد.
خود واقعی اش است: بسیاری ار افراد زمانی که در جمعی 
قرار می گیرند، خود واقعی شان را از یاد برده و نقش بازی می 
کنند. اما این رفتار نه تنها جذابیتی نخواهد داشت، بلکه حس 
بدی هم به طرف مقابل منتقل می کند. اگر ما فردی دوست 
داشتنی باشیم، نیاز به نقش بازی کردن نداریم و همین واقعی 

بودن است که ما را در نگاه دیگران جذاب می کند.

 راز جذابیت انسان های دوست داشتنی چیست؟

آیه روز

و بگو ستایش خدایی را که نه فرزندی گرفته و نه در جهانداری شریکی دارد و نه خوار بوده که ]نیاز 
به[ دوستی داشته باشد و او را بسیار بزرگ شمار. )سوره االسرا/ آیه ۱۱۱(

سخن 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. )جان ماکسول(
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افقی: ۱- زندان مسعود سعد - 
ماست رقیق شده - دانه خوراکي 
- ییالق تهران 2- تمدني خاک 
کوچک  ابادي   - شکوه   - شده 
صحرا 3- سرد مطبوع - دو رویي 
- مردم قرآني، سوره آخر 4- تلخ 
- گیاهي براي آرامش اعصاب - 
حرف همراهي عرب 5- شوخ - 
مرکز یونان، شهر المپیکي - جسد 
دختر   -6 پیوند   - مرده  حیوان 
 -7 کردن  جبران   - اقیانوس 
اقیانوس  در  ای  خونبها - جزیره 
خلیج همیشه فارس - گروهي از 
مردم 8- نهنگ- دوست و همدم  
- عشیره 9- لباس اتاق عمل - 
پیشرفته   -۱۰ رشته   - پشیمان 
- پیشوایي کردن، از اصول دین 
اسالم ۱۱- درخت لرزان، درخت 
مجنون، حشره پشم خوار - صمغ 
صداي  نغمه،   - فراق  دوري،   -
پر   -۱2 زندگي  وسایل  آهنگین، 
طرف  ها،  پرچانه  زدني  گویي، 
پادگان   - لرستان  در  کوهي   -
آزاد،   -۱3 قدیم  اصفهان  تهران، 
بادگیرها،  شهر   - رسته  بند  از 
 -۱4 رو  پیش   - کویري  استان 
آورده  بدست   - نظامي  واحد 
از وسایل آشپزخانه ۱5-  شده - 

فرمان سکوت - روش، پول خرد 
جامائیکا، سیره - درخت تسبیح، 
سهولت و آساني - گله گوسفندان 

عمودی: ۱- لوطي محله - پسر 
 - ناتمام  کبیر 2- هکر  کوروش 
شمارش  واحد   - ماشین  نوعي 
انداختني  پرتابي،  ماه  فشنگ، 
خانه   -3 آبگیر   - کمان  با 
واحد   - جوار  و  اطراف   - مجلل 
آلت   -4 کله  پا،  چهار  شمارش 
فلز   - سردسیر   - شالیکوبي 
 - پرونده  شماره   -5 پرمصرف 
تعجب،  حرف   -6 کردن  گوش 
تعجب زنانه، گشوده - نام سابق 
یزد - پراکندگي - خودم، ضمیر 

آمرزش   -7 کیلو  سه  وزني، 
معروف  بازي    - دشمنی   -
 - ارتشي  کامیون   -8 هندوان 
ها  خانه   -9 نیتروژن    - خاطره 
نام  داراي شکل ۱۰-  آزرم-    -
حرف   - آذربایجاني  نام  ترکي، 
مشایعت - باالبر ماشین - کافي 
سیمان   - نخورده  صبحانه   -۱۱
قدیم ۱2- دریاچه ترکیه - پر و 
 -۱3 سکسکه  نیستي،   - آکنده 
کشوري   - مراکش  در  شهري 
پسوند   - رم  نزدیک  کوچک 
میدان   - آزمندي   -۱4 شباهت 
حیوان،  گریز   - خیزابه   - جنگ 
مرکز ایتالیا ۱5- مادر ناصرالدین 

شاه - تحسین کننده

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
باختنالیوناباب1
انربدابماواتا2
غزادابانگریاد3
ایبولادراسنگ4
یمادادنیدتمر5
یاوامراماعنم6
نکررگتفرکرام7
هلکااراسابلاغ8
هسلجیقارعجزل9
سرتهشوتیامهه1۰
پرانیدکارارپ11
یبرمادمیلروا12
دالبدننامهیسک13
اروامنیجولارک14
نزربویرارفولین15

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
32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

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

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

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

کارگاه صنعتی تعطیل شما را در 
حواشی بیرجند خریداریم.

09159386308
سمساری و لوازم خانگی 

خرید و فروش با ما به نفع شماست.
09155614521- زارع

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

09157213571 - صالحی منش

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

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کارت دانشجویی اینجانب زهرا قلی زاده به 
شماره دانشجویی 96111050130028 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت سوخت خودروی پراید 
132به شماره پالک 486 ب 28 ایران 

52 به نام ساناز عارفی فرزند حسن 
به شماره ملی 3674226308 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند خودروی سپند 
به شماره پالک ایران 32- 875 د11 
به نام حمیدرضا ملی فرزند محمدرضا 
به شماره ملی 0652740286 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

09155610111
رحیمی

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

32428088
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چین، آفریقای جنوبی و آلمان در صدر سرمایه گذاری خارجی در استان

صداوسیما-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گفت: از ابتدای تشکیل خراسان جنوبی، چین با سرمایه گذاری 60 میلیون و 450 هزار دالر در 4 طرح، بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در 
طرح های استان انجام داده است. جعفری گیو افزود: پس از چین، آفریقای جنوبی با سرمایه گذاری 7 میلیون و 180 هزار دالر در 2 طرح، آلمان با سرمایه گذاری یک میلیون و 400 هزار 
دالر در 3 طرح و افغانستان با سرمایه گذاری 113 هزار دالر در 3 طرح، بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در طرح های معدنی، صنعتی و انرژی های تجدید پذیر خراسان جنوبی داشته اند.

اخبار کوتاه

کودک همسر دیروز، طالق گرفتگان امروز

ازدواج دوهزار وصدوشصت
 دختر بچه در استان

نسرین کاری - در ایران نزدیک به یک  میلیون کودک  
همسر )ازدواج کودکان زیر 13 سال( داریم که البته  این 
رقم فقط شامل ازدواج های ثبت شده می باشد و اگر 
آمار ثبت نشده را به آن اضافه کنیم رقم خیلی باالتری  
را نشان خواهد داد. در واقع 24 درصد از تمام  ازدواج ها 
مربوط به کودکان است. متاسفانه نهادهای مرتبط 
سعی در پنهان کردن آمارها دارد. بیشترین ازدواج های 
کودکان در خراسان رضوی ثبت شده است. البته به 
نظر می رسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر 
در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، 
امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل 
این آمار می تواند بیش از این باشد. طبق گزارش اداره 
کل ثبت اسناد خراسان جنوبی در سال های  90 تا 95 
تعداد ازدواج های کودکان زیر سن قانونی  5 درصد بوده 
است که  به نسبت وضع خوبی را شاهد هستیم اما به 
گفته کارشناسان این دلیل نمی شود که به این آسیب 

اجتماعی  بی توجهی و آموزش های الزم داده نشود.
 آمار اختالف فاحشی بین ازدواج دختران نسبت به پسران 
در استان نشان می دهد که بر اساس آن در سال های 
90 تا 95  معضل کودک همسری 3 مورد برای پسران 
و 2 هزار و 167 مورد برای دختران ثبت شده است  که 
نشانگر اختالف بیش از  166 درصدی دارد . آمارهای 
طالق ثبتی استان نیز نشان می دهد حدود 0.6 درصد 
از طالق های چهار ماهه اول سال مربوط به زنان زیر 
15 سال است. براساس گزارش جمعیت 10 ساله و 
بیشتر استان بر حسب وضع ازدواج  در سرشماری سال 
95  تعداد 3 هزار و 798  زن بی همسر بر اثر طالق در 
استان وجود دارد. از نظر فعاالن حقوق کودک هر فرد زیر 
18 سال کودک است اما اکنون سن قانونی برای ازدواج 
دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است و برای 
کسی که زیر این سن بخواهد ازدواج کند نظر دادگاه شرط 
است و متاسفانه  با اینکه این سن، حداقل سن است اما 
ضمانت اجرایی کافی هم برای اجرای آن وجود ندارد و 
تشخیص آن در بسیاری از موارد به نظر قاضی سپرده 
شده است. به گفته کارشناس بهزیستی استان، ضعف 
فرهنگ، فقر و اعتیاد مهمترین عوامل کودک همسری 
است. علیرغم فرهنگسازی هنوز هم  ازدواج در سن پایین 
طرفدارانی دارد که بیشتر به استناداتی خاص، عقیده دارند 
با این کار سالمت و بقای بنیان خانواده حفظ می شود 
و دختر و پسر از لغزش ها در امان می مانند ولی به نظر 
می رسد این تصور در عمل چندان نتیجه بخش نیست.  
وی با اشاره به اینکه بدون شک دختر و پسری که بدون 
تجربه دوران کودکی به ناگهان با مسئولیت های بزرگسالی 
مواجه می شوند، دچار آسیب های پنهان و آشکار زیادی 
می شوند  و  این آسیب های تا آخر عمر گریبان گیر آنها 
خواهد بود. این آسیب اجتماعی نه فقط در این نسل بلکه 
در نسل های آینده هم تاثیر گذار است.)خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
ارسال فرمایند.( تلگرام  کاربری avasardabir@ در 

راه اندازی دستگاه CRRT در 
بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند

صداوسیما- نخستین بار در خراسان جنوبی دستگاه 
همودیالیز به روش CRRT در بخش آی سی یو 
جراحی قلب بیمارستان فوق تخصصی رازی بیرجند 
راه اندازی شد. رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی 
رازی بیرجند گفت: برای اولین بار در استان، انجام 
همودیالیز به روش CRRT برای بیماران بدحالی که 
امکان دیالیز معمولی را ندارند در بیمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی رازی انجام شد. رئیس بیمارستان 
دستگاه  این  هزینه  بیرجند،  رازی  تخصصی  فوق 
را 300 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: دستگاه 
CRRT پیشرفته ترین دستگاهی است که می توان 

دیالیز را برای بیماران گروه های سنی گوناگون، حتي 
زیر 15 سال، فشار خون پایین و بدون محدودیت 
جمله از  عفوني  هاي  بیماري  دچار  بیماران   براي 
HBV – HIV - HCV با سیستم کاماًل بسته و یکبار 

مصرف و استریل انجام دهد.

“ خطبه های آدینه”

همراهی مردم با والیت
 توطئه دشمنان را شکست داد

حجت االسالم نوفرستی، امام جمعه موقت بیرجند 
گفت: همراهی مردم با والیت که از ابتدای پیروزی 
انقالب تاکنون وجود داشته است توطئه های دشمنان 
نظام که به دنبال تابستانی داغ برای ملت ایران بودند را 

با شکست مواجه کرد.
مسئولیت در نظام اسالمی یک موهبت است
حجت االسالم سنجری، خطیب جمعه سربیشه با 
اشاره به سخنان اخیر رهبری در خصوص مسئولیت و 
مسئولیت پذیری  گفت : مسئولیت در نظام اسالمی یک 
موهبت است. وی شایسته ساالری، تکیه بر جوانان، 
قصور  و  کوتاهی  عدم  مردم،  حل سریع مشکالت 
مدیران و کاهش بداخالقی سیاسی را از ویژگی های 

یک مسئول و مدیر بیان کرد.

توجه به زیرساخت ها 
برای تسهیل سفر ضروری است

ایرنا-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: 
توجه به زیرساخت  ها و موضوعات ایمنی راه  ها برای 
تسهیل سفر ضروری است. علوی مقدم در رزمایش 
بزرگ طرح زمستانه استان که در پلیس راه بیرجند 
برگزار شد، افزود: رانندگان نیز باید با رعایت قوانین 
در تردد و روان ساختن سفرها جدیت بیشتری داشته 
این  حاشیه  در  هم  استان  انتظامی  فرمانده  باشند. 
رزمایش گفت: اجرای این طرح با هدف هماهنگی 
و همکاری بیشتر دستگاه های خدمات رسان در حوزه 
راه ها به ویژه در مناطق برف گیر، صعب العبور و  
وضع نامساعد جوی بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
شجاع با بیان اینکه در حوزه پلیس راه با تمام توان در 
خدمت هم استانی ها هستیم،اظهارکرد: در این دوره 
بیش از 65 اکیپ مجهز و شبانه روزی در جاده های 

استان فعال خواهند بود.

طرح امداد و نجات زمستانی
 هالل احمر  آغاز شد

غالمی-مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 
از آغاز اجرای طرح امداد و نجات زمستانی هالل احمر 
خبر داد و گفت: امدادگران این جمعیت با استقرار در 
این پایگاه ها، خدمات امداد و نجات به آسیب دیدگان 
و در راه ماندگان را ارائه می کنند. شهریاری صبح دیروز 
در بازدید از طرح  امداد جاده ای اظهارکرد: همزمان با 
برگزاری رزمایش یگان های امدادی و خدماتی با حضور 
پلیس راه، راهداری، اورژانس، هالل احمر و مدیریت 
بحران، طرح امداد و نجات زمستانی هالل احمر آغاز 
شده است. وی گفت: این طرح به مدت 3 ماه و تا 22 
اسفند 97 برای امدادرسانی به مسافران در محورهای 
مواصالتی از طریق 28 پایگاه ثابت و سیار )22 پایگاه 

ثابت و 6 پایگاه سیار( این جمعیت اجرا می شود.

قدردانی از ۳۴ پژوهشگر برتر
 دانشگاه بیرجند

صداوسیما- در مراسمی از 34 پژوهشگر برتر سال 
97 دانشگاه بیرجند قدردانی شد. این پژوهشگران در 
زمینه های گوناگون از جمله علوم انسانی، مهندسی، 
کشاورزی و ورزشی دارای مقاله هایی در سطح کشور 
و بین الملل هستند.خامسان رئیس دانشگاه بیرجند در 
این مراسم گفت: چشم انداز 1404 افق این دانشگاه 
رسیدن به مرجع برتر علمی شدن در شرق کشور در 
تربیت نیروی انسانی برای حل مشکالت کشور  است.

هشدار درباره بارش برف و باران 

غالمی-هواشناسی درباره بارش برف و باران به ویژه 
در نیمه شمالی استان و وقوع یخبندان هشدار داد. در 
اطالعیه هواشناسي آمده است: بر اساس الگوی نقشه 
ها و خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی، به تدریج 
جریانات مرطوب به جو استان و با تقویت امواج ناپایدار 
جوی برای امروز تا صبح یکشنبه پیش بیني مي شود . 
کارشناس هواشناسی گفت: بر این اساس امروز کاهش 
دما بین 7 تا 10 درجه است و تا اواسط هفته استقرار 
هوای سرد و وقوع پدیده یخبندان در استان ادامه دارد. 
زارعی گفت: با توجه به سرد شدن هوا و وقوع یخبندان، 
رانندگان تجهیزات سفرهای زمستانی، لباس گرم، زنجیر 
چرخ به همراه داشته باشند و  از صحت و عملکرد وسیله 
نقلیه همچون برف پاک کن و بخاری اطمینان حاصل 
کنند و در صورت امکان با توجه به یخبندان جاده و 
تشکیل مه به ویژه در مناطق کوهستانی در این مدت از 

سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

مسابقات کاراته به میزبانی درمیان 
برگزار شد

مسابقات استانی کاراته سبک کیوکوشین ساکاماتو جام 
شهید بصیری پور به میزبانی شهرستان درمیان برگزار 
شد. مدیر ورزش و جوانان درمیان در آیین افتتاح این 
مسابقات که با حضور فریدون فیروزی رئیس سبک 
کیوکوشین ساکاماتو ایران و خاورمیانه، فرماندار درمیان 
و جمعی از مسئوالن برگزار شد، گفت: این مسابقات 
به مدت یک روز در سالن نجات اسدیه برگزار شد. 
علی سیادت بیان کرد: در این مسابقات 485 ورزشکار 
و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  گوناگون  رده های  در 

بزرگساالن از هفت شهرستان به رقابت پرداختند.

خبرهای ویژه

ویژه  رمپ  به  مجهز  شهری  اتوبوس  دستگاه   7*
معلوالن تحویل شهرداری بیرجند شد.

* رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: بودجه دانشگاه 
صنعتی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 76 و 4 

دهم درصد افزایش داشته است.
*مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
جنوبی گفت: 21 اکیپ راهداری در طول 11 هزار 
و 350 کیلومتر راه شرایانی، اصلی و فرعی در 25 

راهدارخانه مستقر می شوند.
*رئیس بنیاد مسابقات قرآن کشور گفت: ثبت  نام در 
طرح بشارت 1452 از دهم دی جاری آغاز خواهد شد و 

نیمه اول اسفند نیز مسابقات انجام می شود. 
*طی مراسمی با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی 
از کارآفرینان وتولید کنندگان برتر بخش کشاورزی 

شهرستان قاین تجلیل شد.
*به گفته رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند 200 کیلوگرم 

بلدرچین منجمد در بیرجند معدوم شد.
*رئیس جمعیت هالل احمر بیرجند از توزیع 200 بسته 
یلدایی بین تعدادی از نیازمندان این شهرستان خبر داد. 

شهرسازی  و  راه  مدیرکل   - آبادی  مهدی 
بودن  نامعلوم  عامل  را  اقتصادی  مشکالت 
 - بیرجند  آهن  راه  در  گذاری  سرمایه  وضع 
در  جعفری  پنجشنبه  صبح  دانست.  زاهدان 
نشست خبری به مناسبت هفته حمل و نقل  
به ردیف پایین بودجه پروژه راه آهن زاهدان 
- بیرجند - مشهد اشاره و عنوان کرد: برای 
بخش بیرجند به ایستگاه یونسی، کنسرسیوم 
گروه ریلی خراسان جنوبی تشکیل شده و قرار 
با اخذ وام از صندوق توسعه ملی این  است 
پروژه را شروع کنند که برای هر کیلومتر 10 

میلیارد تومان نیاز است.
به گفته وی، برای ادامه پروژه راه آهن از سمت 
بیرجند به زاهدان نیز سرمایه گذار خارجی اعالم 
آمادگی کرده که با توجه به مشکالت اقتصادی 
پیش آمده فعال این شرکت تاییدیه مالی ارائه 
نکرده است. همچنین مناقصه پروژه راه آهن 
فردوس انجام شده و امیدواریم هفته آینده پس 
از مشخص شدن پیمانکار کلنگ زنی آن انجام 
شود. مدیر کل راه و شهرسازی افزود: در ماه 
مهر برای جذب سرمایه گذار در 20 پروژۀ ملی  
فراخوان در روزنامه  های کشور داده شده ولی 

تاکنون استقبالی از طرف سرمایه گذاران برای 
جاده قاین - بیرجند نشده است .

این مقام مسئول با بیان این که از سال 96 
تاکنون 167 کیلومتر جاده دوبانده ساخته شده 
است،  رسیده  بهربرداری  به  آن  درصد  و 64 
عنوان کرد: همچنین 101 کیلومتر از این جاده 
ها، آسفالت شده که در حال نصب تابلو و عالئم  
می باشد. به گفته وی برای رسیدن به متوسط 
کشوری باید 500 کیلومتر جاده دوبانده ساخته 
شود. این مقام مسئول با ابراز تاسف از این که 
هیچ آزاد راهی در خراسان جنوبی وجود ندارد، 
اضافه کرد: نیاز است 145کیلومتر آزاد راه در 
اعتباری  سهم  همچنین  شود،  ساخته  استان 
اداره کل راه و شهرسازی در سال جاری 180 
میلیارد تومان بوده که تا کنون 45 درصد آن 

تخصیص یافته است.

اعتبارات اندک راه و شهرسازی 
جعفری با اشاره به این که خراسان جنوبی سومین 
استان کشور از نظر وسعت و ششمین استان به 
لحاظ طول راه ها است ، خاطرنشان کرد: اما به 
دلیل جمعیت کم و درآمد اندک، اعتباراتی که به 
این استان پرداخت می شود، به نسبت استان 
های همتراز کمتر است. وی با بیان این که 5 
درصد از راه های کشور در خراسان جنوبی قرار 
دارد، اظهار کرد: در استان 16 هزار کیلومتر راه 
 وجود دارد که 11 هزار کیلومتر آسفالت، 5  هزار  و
653 کیلومتر آسفالت روستایی، 360 کیلومتر 
اصلی، 2  راه  کیلومتر  و 9  یکهزار  فرعی،  راه 
هزارکیلومتر راه شریانی، 122کیلومتر راه ترانزیت 

کاال و 532 کیلومتر باند دوم می باشد.

بهره برداری از 50 کیلومتر 
راه روستایی در دهه فجر

وی به 2 کریدور مهم کشور که در خراسان جنوبی 
چابهار- کریدور  افزود:  و  کرد  اشاره  دارد،  قرار 

زاهدان-بیرجند که 424 کیلومتر آن در استان می 
باشد و تاکنون 172 کیلومتر یعنی معادل 42 درصد  
آن به بهربرداری رسیده است. به گفته وی از 
کریدور بندرعباس-فردوس-بجستان-مشهد نیز 
که 356 کیلومتر آن در خراسان جنوبی قرار دارد، 
188 کیلومتر به بهربرداری رسیده است. مدیرکل 
راه و شهرسازی با بیان این که از 918 روستای 
باالی 20 خانوار استان تعداد 829 روستا دارای راه 
آسفالت و 89 روستا فاقد راه آسفالت هستند، عنوان 
کرد: در دهه فجر امسال 50 کیلومتر راه روستایی 

و فرعی به بهره برداری خواهد رسید.
 

افزایش صادرات با تکمیل
 راه ماهیرود به فراه

جعفری تکمیل پروژه ملی مرز ماهیرود را موجب 
افزایش صادرات و کاهش 400 کیلومتر طول 
ترانزیت کاال به کشور افغانستان دانست و گفت: 

63 کیلومتر از این محور آسفالت شده است.
 وی از 60 درصد رشد فیزیکی پروژه راه قاین- 
بیرجند نیز خبر داد و افزود: برای تکمیل این پروژه 
120 میلیارد مورد نیاز و مطالبات پیمانکاران هم 36 
میلیارد تومان است. مدیرکل اداره راه و شهرسازی 
نیازمند  پروژه  این  تکمیل  که  این  به  اشاره  با 
اعتبارات مالی است ، ادامه داد: در همین راستا 
25 میلیارد تومان از سازمان برنامه ریزی کشور و 
200 میلیارد نیز از بند “ب” اختصاص پیدا کرده اما 
تاکنون تزریق نشده است. به گفته وی با پیگیری 

های انجام شده از طریق فاینانس داخلی اعتبار 
مورد نیاز برای تکمیل پروژه تامین خواهد شد.

هیچ زمینی به شهر ملحق نخواهد شد
مدیرکل راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به واگذاری 
زمین به صنوف آالینده  د ر بیرجندعنوان کرد: سال 
گذشته 3 هزار هکتار برای کمک به این صنوف 
در اختیار مالکان قرار داده شده که 50 هکتار دیگر 
نیز تا ماه آینده تحویل داده خواهد شد. جعفری با 
بیان این که زیرساخت های الزم هنوز فراهم نشده 
است ، تصریح کرد: این اداره کل متولی فراهم شدن 
این زیرساخت ها نیست. وی در بخش دیگری از 
سخنانش با تاکید بر این که هیچ زمینی به شهر  
بیرجند ملحق نخواهد شد، اضافه کرد: افراد قبل 
از خریدن زمین، استعالم های الزم را از این اداره 

بگیرند تا گرفتار سودجویان نشوند.

50 درصد از مساحت استان،
 روی پهنه خطر زلزله

معاون شهرسازی و معماری این اداره کل نیز 
در این جلسه بیان کرد: خراسان جنوبی از زلزله 
خیزترین استان های کشور بوده و در آن بیش 
از استان های دیگر زلزله 7 ریشتری آمده است. 
داعی، علت این موضوع را وجود مهمترین گسل 
دنیا در منطقه خضری دشت بیاض عنوان کرد 
و گفت: 50 درصد از مساحت خراسان جنوبی 
اشاره  با  وی  است.  زلزله  پهنه خطرپذیری  در 
به  بازنگری طرح 400 هکتاری اراضی پادگان 
بیرجند، عنوان کرد: این اراضی پس از آماده سازی 
30 هزار نفر جمعیت پذیری دارد که وقتی زمین 
های آن تفکیک شود در قالب تعاونی ها به مردم 

واگذار خواهد شد. به گفته وی اداره راه و شهرسازی 
است  خاص  بیماران  به  زمین  واگذاری  آماده 
ولی تاکنون تعداد اندکی به ما مراجعه کرده اند. 

بهره برداری از 30 هزار مسکن مهر
داعی با اشاره به پروژه های مسکن مهرعنوان کرد: 
سهمیه خراسان جنوبی 31 هزار و 247 واحد بوده 
که 30 هزار و 149  واحد به بهره برداری رسیده و 
831 واحد افتتاح شده است. وی ادامه داد: 798 
واحد مربوط به تعاونی مسکن ارتش است که در 
آینده نزدیک افتتاح خواهد شد و 33 واحد باقیمانده 

تا پایان سال به مرحله بهره برداری می رسد

رفع تصرف از 22 هکتار اراضی دولتی
محمد قربانی معاون امالک و حقوقی اداره کل 
راه و شهرسازی نیز در این نشست بیان کرد: از 
26 هزار هکتار حریم اراضی اطراف شهر 15 هزار 
هکتار سند مالکیت دارد و تمامی 26 هزار هکتار 
در اختیار حفاظت اراضی اداره کل قرار گرفته است. 
وی از رفع تصرف 22 هکتار اراضی دولتی در سال 
جاری خبر داد و افزود: از ابتدای سال جاری تا 
کنون نیز سه هزار و 800 سند تک برگی اخذ 
شده است. قربانی با اشاره به طرح بازآفرینی پایدار 
شهری بیان کرد: سال جاری در 270 محله شهر 
طرح بازآفرینی شهری انجام خواهد شد که سهم 
خراسان جنوبی هزار و 762 واحد در این تعداد 
محالت است. وی از پرداخت وام 40 میلیون 
تومانی به افراد در این مناطق خبر داد و افزود:  35 
میلیارد تومان سهم سود بانکی و 39 میلیارد تومان 
اعتبار پروژه هایی خواهد بود که کارهای زیربنایی و 

روبنایی آن انجام شود.

در پی دستور صریح استاندار:

نگاه تیزبینانه استاندار به موتور متحرکه اقتصاد استان
کاوش-عملیات اجرایی گازرسانی به منطقه ویژه 
اقتصادی خراسان جنوبی در مراسمی با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، فرماندار 
بیرجند، مدیرعامل شرکت گاز و مدیرعامل منطقه 
ویژه استان آغاز شد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار در آیین آغاز عملیات گازرسانی به منطقه 
ویژه اقتصادی  اظهارکرد: استاندار خراسان جنوبی 
نگاه دقیق، تیزبینانه به موتور محرکه اقتصاد استان 
یعنی منطقه ویژه اقتصادی دارد و نگاه ها متوجه 
این ارزش و جایگاه شده است. وی با بیان اینکه 
عملیات اجرایی گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی 
یکی از دستورات دقیق و صریح استاندار بوده که 
امروز این مهم محقق شده است، افزود: حضور 
استاندار خراسان جنوبی نویدی ارزشمند برای توجه 

و توسعه زیرساخت های استان  است و امیدواریم 
این نگاه عمیق به منطقه ویژه اقتصادی، امنیت، 

اشتغال و اقتصاد منطقه را به همراه داشته باشد.
ویژه  منطقه  به  گازرسانی  گفت:  مقدم  علوی 
منطقه  این  در  جدیدی  نگاه  استان  اقتصادی 

شدن  شکوفا  سبب  اقدام  این  و  کرده  ایجاد 
واحدهای اقتصادی در این منطقه می شود. وی 
نتیجه این حمایت ها را زمینه ساز سرعت عمل 
توسعه در استان دانست و ابراز امیدواری کرد: با 
تالش و جدیت، خراسان جنوبی به عنوان یکی 

از استان های پیشرو در حوزه اقتصاد معرفی شود.
علوی مقدم تاکید کرد: گازرسانی به منطقه ویژه 
نگاه جدیدی  استان خراسان جنوبی  اقتصادی 
به این منطقه ایجاد کرده و سبب شکوفا شدن 

واحدهای اقتصادی در  آن می شود.

برآورد 30 میلیارد ریال اعتبار 
برای پروژه گازرسانی منطقه ویژه

هاشمی، مدیر عامل شرکت گاز استان هم اظهار 
کرد: برای اجرای این پروژه چهار هزار و 200 
متر خط فوالدی تغذیه 10 اینچ احداث می شود 
یک  و   CGS دستگاه  یک  نصب  همچنین 
دستگاه TBS هر کدام با ظرفیت 10 هزار نیز در 
این پروژه  اجرا می شود. وی اعتبار برآورد شده 
این پروژه را 30 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
با انتخاب پیمانکار به زودی اجرای این پروژه 
عظیم که برای تقویت سرمایه گذاری و بهبود 
فضای کسب کار اجرا می شود، فراهم خواهد 
شد. وی افزود: شبکه داخلی سازمان منطقه ویژه 

اقتصادی نیز همزمان اجرا می شود.

کاری - چهارشنبه شب، جشن یلدا در مرکز 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند  با حضور 
خیران   و  همشهریان  از  نفر  حدود 600  گرم 
مسئوالن هم  از  برخی  که  آن  با  شد.  برگزار 
در این جشن حضور داشتند اما بر خالف روال 
معمول، جشن  سخنرانی نداشت و همین باعث 
 شد همه از برنامه های متنوع آن لذت ببرند. 
در این مراسم جمعی از هنرمندان برای همدلی با  
توانجویان  توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( به 
استقبال یلدا رفتند. در این جشن 3 ساعته که با 
اجرای موسیقی، نمایش زنده، قصه گویی و حافظ 
خوانی همراه بود برنامه های جذاب و شادی برای 
مدعوین به نمایش گذاشته شد. از بخش های 

کف زنی  برنامه  بزرگ  گردهمایی  این  جذاب 
و کرسی همراه با تزئین میوه و شیرینی بود.

مرکز علی اکبر)ع( مجهزترین
 در شرق کشور

مدیرعامل موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( 
اینکه این مرکز  با بیان  در حاشیه این مراسم 
بزرگترین موسسه مجهز بخش خصوصی برای 
سالمندان  و  معلوالن  سرپرستی  و  نگهداری 
ایم  شده  موفق  افزود:  است،  کشور  شرق  در 
در فضایی به وسعت بیش از 51 هزار و 500 
مترمربع بالغ بر 450 معلول را حمایت و سرپرستی 
کنیم. اکبری مطلق ادامه داد: موسسه توانبخشی  

حضرت علی اکبر )ع( در زمینه های نگهداری، 
حرفه آموزی، آرتروز و پرتوز، توانبخشی،  درمانگاه 
تخصص دندانپزشکی و کلینیک درمانی و امور 

متکدیان درحال خدمت رسانی است.

نیاز موسسه با اقالم بهداشتی
 شوینده و حبوبات

وی خاطرنشان کرد: این جشن کامال خودجوش 
و به همت فعاالن دنیای مجازی و خیران استان  
برای ثبت لحظاتی شاد برای معلوالن و سالمندان 

در این مجتمع برگزار شد.
و ی با اشاره به اینکه هزینه میوه و شیرینی و میوه 
آرایی این جشن توسط خیران تامین شده، ادامه 

داد: نیکوکاران از آنجایی که مؤسسه با مشکل 
کمبود اقالم بهداشتی، شوینده و حبوبات روبه رو 
است سعی بر اهدای این اقالم مورد نیاز کردند. 

وی از مردم خیر و انساندوست دعوت کرد تا با 
بازدید از این مرکز با فعالیت های آن آشنا شوند و 

مرهمی برای دل اعضای آن باشند.

 یلدای  با صفای علی اکبری ها

کاری - رئیس سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
میزان فروش ظروف سوخت امسال نسبت به 
سال گذشته یکهزار و 800 درصد افزایش داشته 
است،  یادآور شد: امسال 5 هزار و 758 ظروف 
سوخت به مبلغ 248 میلیون و 975 هزار ریال  به 

این سازمان تحویل داده شد. 
با  محمد حسین شیخ زاده در نشست خبری 
بیان اینکه سازمان اموال تملیکی جمع آوری، 
نگهداری و فروش کاالهای قاچاق و کاالهای 
متروکه را بر عهده دارد، افزود: این نهاد همچنین  
را  منقول  غیر  امالک  و  قاچاق  منقول  اموال 
مدیریت کرده و بعد از تصرف دولت به فروش 
می رساند. وی  ادامه داد: در این سازمان فروش 
کاالی قاچاق به شرط صادرات انجام می شود، 

افزود: از ابتدای سال 94 تا ابتدای سال 97 هیچ 
کاالیی صادر نشده است.

ارسال ۷ محموله صادراتی
 به آسیای میانه 

به گفته وی امسال هفت محموله صادراتی به 
آسیای میانه، عراق و افغانستان ارسال شده است . 
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
خراسان جنوبی یادآور شد: کاالهایی که به تولید 
ملی ضرر می زند برای منفعت کشور صادر  می 
شود و در این خصوص  7 محموله کاالی قاچاق 

از استان صادر شده است.
شیخ زاده  با اشاره به اینکه در سال گذشته  میزان 
فروش کاالی فساد پذیر درجه یک و دو، 250 
میلیون تومان  بوده است ادامه داد:  در سال جاری 

این رقم یک میلیارد و 600 میلیون تومان بوده 
است که نشانگر افزایش بسیاری است. 

وی ادامه داد: در سال 96 تعداد پرونده های مفتوح 
790 فقره است که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 9 درصد رشد داشته است.

یک میلیارد و2۴0 میلیون ریال
 کاالی قاچاق به بهزیستی و

 کمیته امداد واگذار شد
اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  رئیس 
تملیکی خراسان با بیان اینکه از اهداف  سازمان 
اموال تملیکی در کنار فروش کاالهای قاچاق، 
کرد:  نشان  خاطر  است،  به محرومان   کمک 

در این راستا  در سال جاری دو دستگاه کشنده 
روستاهای  آبرسانی  به  کمک  برای  قاچاق 

محروم واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه  همچنین در سال جاری 
یک میلیارد و 240 میلیون ریال کاالی قاچاق  
به کمیته امداد و بهزیستی واگذار شده است 
یادآور شد: این کاالها شامل  پارچه، الستیک 
و چرخ خیاطی بوده است.شیخ زاده اظهار کرد: 
مرکز خدماتی دوخت لباس برای محرومان راه 
اندازی می شود که در این راستا 20 دستگاه 
چرخ خیاطی به این کارگاه واگذار می شود.وی 
افزود:  تاکنون سه میلیارد ریال کاال شامل پتو، 
کیف، کفش، لیوان و عروسک به مناطق زلزله 
زده کرمانشاه برای حمایت از آنها ارسال شده 
است. وی اظهار کرد: در  9 ماهه سال جاری 
300 راس گوسفند به ارزش چهارمیلیارد ریال 

بین نیازمندان توزیع شده است.

320 میلیون ریال اموال
 غیر منقول به فروش رسید

شیخ زاده یادآور شد: همچنین  17 تن برنج 
از سوی سازمان اموال تملیکی به ستاد عتبات 
عالیات اهدا شده است. وی  ادامه داد: کاالهایی 
که به تولید داخلی ضربه ای وارد نمی کنند 
را به مزایده می گذاریم، مردم خراسان جنوبی 
کمتر به مزایده های اموال تملیکی ورود پیدا 
می کنند که از تجار و صادرکنندگان خواستاریم 

در این زمینه ورود کنند.
شیخ زاده با بیان اینکه اموال منقول برای وثیقه 
کرد: نشان  استفاده می شود، خاطر   زندانیان 

از این محل طی سال گذشته چهار میلیارد و 
660 میلیون ریال و در سال جاری 320 میلیون 

ریال فروخته شده است.

رشد ۱۸۰۰ درصدی فروش ظروف سوخت قاچاق

سرمایه گذاران فراری از “راه” خراسان جنوبی 

 گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی آغاز شد
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پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند:
غائِن َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یكدیگر هدیه دهید؛ 
زیرا هدیه کینه  ها را می  برد.   )کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

می گویند حرف نزنید چون برداشت
 کار انتخاباتی می شود، خب بشود

جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ 
به این سوال که آیا حضور شما در شهرهای مختلف 
انتخاباتی است، پاسخ داد: اگر وظیفه جریان انقالبی و 
آحاد جامعه آن است که منفعل نباشند، پس می بایست 
سایه به سایه مسائل کشور را در حد وسع خود و در 
چهارچوب قانون دنبال کرد. برخی می گویند حرف 
صحیح نزنید و نسبت به آینده کشور منفعل باشید، 
چون ممکن است از این صحبت ها برداشت انتخاباتی 
کشور  امروز  مسائل  به  نسبت  بشود!  خب  شود؛ 
موضع نگیریم و آن ها را پیگیری نکنیم با این بهانه 
که ممکن است تصور شود کار انتخاباتی می کنم؟!

اظهارات واعظی به معنای جدایی 
دولت از اصالح طلبان نیست

اعتدال و  اکبر ترکان، عضو شورای مرکزی حزب 
بر  مبنی  واعظی  اخیر  اظهارات  توسعه درخصوص 
اینکه »با هیچ گروهی ائتالف نکردیم نه در سال ۹۲ 
و نه در سال ۹۶«، گفت: بنده از صحبت های واعظی 
این را استنباط نمی کنم که دولت می خواهد خود را از 
اصالح طلبان جدا کند. از گذشته اصالح طلبان با تمام 
صمیمیت و ظرفیت در پشتیبانی از دولت بودند و در 
مورد ائتالف، منظورشان مسئله دیگری است، چراکه 
ائتالف تاکنون در سیستم های ما اتفاق نیفتاده است.

نگران هستیم که وعده ها 
به چند سال آینده کشیده شود

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته ای مجلس گفت: 
هنوز اتفاق خاصی از سوی کشورهای اروپایی برای 
این  در  و خبر جدیدی هم  نیفتاده   SPV اجرای
ظرف  که  داده  وعده  دولت  بارها  ندارد.  وجود  باره 
چند هفته آینده ساز وکار جدید مالی اروپا عملیاتی 
می شود اما وعده های چند هفته ای دولت برای اجرای 
SPV از چند ماه هم گذشته و ما نگران هستیم 
آینده کشیده شود. به چند سال  ها  وعده  این  که 

وزرای روحانی تنها به دنبال حفظ 
پست و مقام خود هستند

جالل جاللی زاده، فعال سیاسی اظهار کرد: وزرای 
روحانی تنها به دنبال حفظ پست و مقام خود هستند 
و در این راه از هر روشی استفاده می کنند؛ حتی از 
رویه های غلطی که در دوران احمدی نژاد باب شد 
و بر اساس آن وزرا با باج دهی به نمایندگان مجلس 

کار خود را پیش می بردند.

مردم ما روز به روز توقع شان 
از دولت باالتر می رود 

جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور اظهار کرد: 
باالتر  دولت  از  شان  توقع  روز  به  روز  ما  مردم 
می رود، توقعاتی که مردم برای بهره مندی از منابع 
گذاشته اند،  دولت  عهده  بر  امور  اداره  برای  کشور 
مداخالت دولت در زندگی شان را افزایش داده است.

مردم انتظار دارند دولت 
براي آنها کار کند

گفت:  ایرانیان  ندای  دبیرکل حزب  خرازی،  صادق 
 مردم انتظار دارند دولت فعلی که در قدرت قرار گرفته 
برای آنها کار کند، کارنامه دولت در این دوره قابل دفاع 
نیست. مردم ایجاد اشتغال را از دولت طلب می کنند. 
در دوران روحانی بر اساس استراتژی خاص اقتصاد 
کشورمان در رکود کامل قرار گرفته، تحریم و رکود 
و  آورده  وجود  به  کشورمان  در  را  اسفباری  شرایط 
تولیدکنندگان و کارآفرینان دیگر توان فعالیت ندارند، 
مگر عمر مفید یک فرد چند سال است که 13 سال 
اجتماعی طی شود. آسیب های  و  با مشکالت  آن 

اگر با این اوضاع انتخابات برگزار 
شود اصولگرایان برنده خواهند بود

صادق زیبا کالم، فعال سیاسی درباره سخنانش که 
گفت:  هستند،  طلبان  اصالح  آتی  انتخابات  بازنده 
احساس نگرانی کردم که اگر با این اوضاع انتخابات 
به طور  اصولگرایان  ندهد،  رای  برگزار شود کسی 
قطع احساس تکلیف می کنند و برنده خواهند بود.

جریانی تمام نیروهایش را به پست 
رسانده اما اکنون منتقد شده است

حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه هدف مان در نقد دولت این نیست که آنها را 
کنار بزنیم و خودمان پست ها را    بگیریم، گفت: جریانی 
در کشور وجود دارد که از این دولت پشتیبانی کرد و 
وقتی دولت رای آورد، همه نیروهایشان را از عناصر 
از بخشدار ی ها  و  تا دیگران، سرکار گذاشتند  فتنه 
گرفته تا جاهای دیگر را در دست گرفتند اما حاال 
که به عملکرد نگاه می کنند، منتقد دولت شده اند.

اروپا عاشق چشم و ابروی 
ایران نیست

بهشتی پور، کارشناس استراتژیک با بیان اینکه اروپا 
عاشق چشم و ابروی ایران نیست و به خاطر منافعش 
است که از توافق هسته ای حمایت می کند، گفت: البته 
حمایت اروپا از برجام به سود و نفع ماست و ضروری هم 
است که ایران بتواند همکاری هایش را با اتحادیه اروپا 
حفظ و آنها را گسترش دهد تا در این قالب، هم فشار 
آمریکا را بکاهد و هم بتواند منافع خود را تضمین کند. 

از سقوط اخالقي مسئوالن 
خجالت کشیدم

زاکانی، عضو ارشد جمعیت رهپویان انقالب، درباره رفتار 
نماینده سراوان گفت: فیلم تکان دهنده توهین نماینده 
سراوان را دیدم. به عنوان یک نماینده ادوار مجلس از 
سقوط اخالقی مسئوالن خجالت کشیدم. توجیه بدتر 
وی در علت برخورد را شنیدم و بیشتر خجالت کشیدم. 
فاجعه آمیزتر، نگاه ضد مردمی 40 نفر از نمایندگان در 
استیضاح وزیر اقتصاد بود که حسابی شرمنده ام کرد.

هشدار »الوروف« به اقدامات 
ضد ایرانی آمریکا

الوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد: تالش 
برای حل مسائل و مشکالت منطقه )خاورمیانه( از 
طریق مبارزه با ایران پدیده ای خطرناک است که ما 
شاهد اجرای آن از سوی آمریکا و برخی متحدانش 
هستیم. رویکرد فعلی بسیار خطرناک است چرا که 
بین شیعه و سنی  مناقشه  به  احتمال آن می رود 
تبدیل شود و امکان حل مساله فلسطین را کمتر کند.

مسئوالن اگر نمی توانند مملکت 
را اداره کنند، کنار بروند 

خجسته، نماینده همدان گفت: افرادی که در روستاها 
باید  را  ندارند  زندگی می کنند و درآمد درستی هم 
حمایت ویژه کنیم. دولت،  حاکمیت و مجلس موظف 
هستند مشکالت معیشتی مردم را برطرف کنند. اگر 
پول نیست و نمی توانند مملکت را اداره کنند کنار بروند 
و بگذارند دیگران بیایند. باید تعارف را کنار بگذاریم اما 
حاال که مسئولیت پذیرفته اند باید مشکالت را حل کنند.

پنجشنبه شب گذشته در مراسمی نمایندگی خودروهای 
محمدرضا  شد.  افتتاح  هیوندا  فناوری  با  راین  گروه 
حاجی پور، صاحب امتیاز این نمایندگی تاکید کرد: 
استفاده از مرغوب ترین محصوالت خودرویی روز جهان 
حق هر هم استانی است. وی با اشاره به سرمایه گذاری 
یک و نیم میلیارد تومانی بیان کرد: در شرح وظایف این 
مجموعه معرفی و دسترسی راحت و مطمئن به کلیه 
خودروهای مرغوب موجود در کشور برابر استانداردهای 
موجود است. حاجی پور ادامه داد: تاکنون در این راستا با 

گروهی از پرسنل مجرب و متخصص اقدامات شایسته و 
بایسته ای انجام شده و اینک همزمان با یلدای باستانی 
97 با پیوستن به مجموعه شرکت »پرستوی آبی« به 
تنوع خودرویی خود افزوده است. وی افزود: خودروهای 
این گروه به تکنولوژی موتور و گیربکس ژاپنی و فرمان 
های برقی مجهز هستند و با شرایط فروش تحویل 
 فوری با اقساط بلند مدت عرضه می شوند. حاجی پور

را جهت  محترم  های  استانی  هم  تمامی  کرد:  بیان 
اطالع بیشتر به محل استقرار شرکت به آدرس بیرجند، 

خیابان معلم دعوت می نماییم.
الزم به ذکر است این مجموعه، برند جدید گروه خودرویی 
حاجی پور بوده و رسالت این مجموعه خودرویی تنوع 
محصول، تامین قطعات و خدماتی مطمئن برای هم 
استانی های عزیز می باشد. این مجموعه خودرویی 
به  را  نمایندگی  این  افتتاح  گذشته  سنوات  طبق 
مجموعه برندهای خودرویی و محصوالت خود اضافه 
کرد و طبق برنامه طی ۶ ماه آینده نمایندگی دو برند 
خودرویی دیگر به این گروه خودرویی اضافه خواهد شد.

افتتاح نمایندگی انحصاری خراسان جنوبی، فروش و خدمات 
پس از فروش شرکت خودروسازی راین با کد ۸۵۲ در بیرجند

عکس: مهدی آبادی

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

همراه : 0۹1536365۴2  0۹1556125۸0 - 05632317110

 با بیش از ۱۰ 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

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

آدرس خدمات پس از فروش: بلوار فرودگاه ، خیابان امام رضا )ع( ۱۸ ، نمایندگی خدمات پس از فروش راین


