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آخرین فرصت برای احقاق 
حق  خراسان جنوبی

بعد از مدت ها اخبار منفی و تلخ ، این 
روزها خبرهای مثبت و امیدوارکننده ای 
به گوش می رسد که می تواند کام 
مردم استان را هم شیرین کند.دیروز 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
در نشست عمرانی استانداری ، از حضور 
میهمانانی در استان خبر داد که این روزها 
به نوعی نقش مهمی نقش در تعیین 
سرنوشت و آینده کشور ایفا می کنند.

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی 
سازمان برنامه و بودجه کشور و هیات 
به خراسان  پایان هفته جاری  همراه 
جنوبی سفر می کنند. و...)ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4246

115 مانور زلزله در استان برگزار می شود5تجلیل از 27 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی 5 اشتغالزایی عشایر  در  دستور کار قرار گیرد
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در سفره مردم گرانی است
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توصیه برادرانه ظریف
 به ترکیه
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شترهای بیابان زا !
هشدارهای یک کارشناس درباره چالش های زیست محیطی آینده خراسان جنوبی

تا سه ماه آینده

بخت پارک آزادی
باز می شود

پس از درج گزارش روز شنبه آوا در خصوص مشکالت 
پارک آزادی رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری بیرجند بیان کرد: اقداماتی نظیرپیاده 
رو سازی،سنگ فرش و محوطه سازی در ضلع غربی 
پارک دو سال پیش انجام شده است و در حال حاضر 
افزایش روشنایی، ایجاد فضای سبز و راه اندازی آبنماها  

در دستور کار است ... ) مشروح در صفحه ۵(

علوی مقدم ، معاون عمرانی استانداری  :

ارتباطات قوی استاندار
مسئوالن بودجه کشور 

 را به استان می آورد
 صفحه ۵

توان طبیعی استان کمتر از  تعداد زیاد و چرای  بی رویه شترهاست

ت
ترن

 این
س :

عک

يك شركت تولیدي واقع در شهرك صنعتي  به 

دو نفـر حسابـدار خانـم/ آقا 
نیازمند مي باشد. شرايط داشتن حداقل 5 سال 

سابقه كار حسابداري، داشتن حداقل مدرك 
فوق ديپلم حسابداري، توانايي كار با نرم افزارهاي 

حسابداري، تسلط كامل به نرم افزار  اكسل 
 رزومه خود را به صندوق پستي 850  پست كنید.

جشنـواره  فـروش
 پکیج و رادیاتور
)به مدت محدود(

حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲۹     ۳۲۴۲۰۴۹۹

توجــه توجــه

همکار  ارجمند  جناب آقای دکتر غالمرضا زمانی
 انتصاب جناب عالی را به سمت معاونت اداری ، مالی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

  که بیانگر توانمندی،  درایت و شایستگی های فراوان شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی سالمتی و توفیق روز افزون داریم. 
دکتر محمدعلی بهدانی - دکتر مجید جامی االحمدی

 

جناب آقای دکتر زمانی
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

 معاونت اداری ،مالی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
که نشان از درایت ، توانمندی و مسئولیت پذیری شما می باشد 

تبریک و تهنیت عرض می نماییم، از خداوند متعال سربلندی
 و سالمتی و توفیق روز افزون تان را آرزومندیم.   

هنـری وفرزنـدان

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال- اعزام زمینی
  مورخ ۹7/1۰/2۴ 

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در سرزمین مقدس کربال معلی
  خیابان جمهوری اسالمی 21،  جنب بانک رسالت    ۳22222۶۵ - ۰۹1۵۹۶2۶۴۶7

سوم دی ماه سالروز تاسیس سازمان ثبت احوال بر پاسداران مرزهای هویتی کشور مبارک باد

جناب آقای مهندس فاطمی  مدیر کل محترم ثبت احوال خراسان جنوبی
 آغاز یکصدمین سالگرد تاسیس سازمان ثبت احوال را خدمت شما و همکاران محترم تان 
تبریک و تهنیت عرض نموده و برایتان سالمتی و توفیق الهی از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم.

اکبری - دفتر پیشخوان دولت شهید برگی 1۰۲1 آگهـی استخـدام 
يك شركت تولیدكننده 

معتبر فرش ماشینی
 به تعدادی پرسنل آقا

 برای واحد فروش
 با شرايط عالی و مناسب 

نیازمند است
 ۰۹1۰  ۰۷۴  161۰
۰۹11  56۳  ۰16۹ 

کارگاه صنعتی تعطیل شما 
را در حواشی بیرجند 

خریداریم.
۰۹۱۵۹۳۸۶۳۰۸

در شانزدهمین سال درگذشت زنده یاد 

حسـن بی بـاک
با ذکر فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده بی باک

چهار سال از غروب ناباورانه عزیزمان 

حجت االسالم  و المسلمین 

حاج سید احمد عبداللهی
  گذشت، سخت ترین روزهای زندگی مان را تجربه کردیم. به روح آسمانی اش
 سالم و صلوات می فرستیم و با نثار فاتحه ای یادش را گرامی می داریم.

خانواده های: عبداللهی و محبوب

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: در اجراي ماده 9 قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن یک قطعه زمین با کاربري تجاري در شهر نهبندان را به صورت 35 درصد نقد و مابقي اقساط 3 ساله از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان 
مي توانند جهت بازدید به اداره راه و شهرسازي نهبندان مراجعه نمایند. ضمناً کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت و تحویل اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت سامانه ستاد )www.setadiran.ir( مي باشد. ضمناً جهت عضویت در سامانه فوق با دفاتر 
پیشخوان دولت منتخب در سایت مذکور تماس حاصل نمایند. تاریخ توزیع اسناد شرکت در مزایده از تاریخ 97/10/04 لغایت 97/10/11 مي باشد و تاریخ بارگذاري اسناد در سامانه تا تاریخ 97/10/23 مي باشد. متقاضیان محترم عالوم بر ثبت نام از طریق سامانه ستاد 
مي بایست پیشنهادهاي خود را در پاکت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذیل حداکثر تا پایان وقت اداری تاریخ 97/10/23 به دبیرخانه مرکزی ارسال نمایند. ضمناً در روي پاکت قید گردد مربوط به مزایده یک قطعه زمین تجاري شهر نهبندان  
تذکرات : پاکت الف ( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% کل قیمت پایه مزایده قابل دریافت در کلیه شعب بانک هاي استان و یا واریز وجه نقد )با ارائه اصل فیش بانکي( به حساب شماره 2173712100001 )سیبا غیر قابل برداشت تمرکز وجوه سپرده( بانک 
ملي به نام اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي پاکت ب( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شرکت در مزایده با درج مبلغ پیشنهادي با امضای متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شرکت در مزایده 3- کپي ضمانت نامه بانکي یا فیش واریزي  4- تصویر 
آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرین تغییرات براي اشخاص حقوقي 5- گواهي نمونه امضای مدیران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي همه پاکت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشی به آدرس اعالم شده در جدول ذیل ارسال نمایند . 2- به 
پیشنهادات فاقد سپرده ، کمتر از 5 درصد و یا غیر از سپرده هاي مشخص شده در پاکت الف ، مبهم ، مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است واگذاری زمین به برنده مزایده به صورت انعقاد قرارداد واگذاری و با رعایت 
شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود . برندگان مزایده موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز کاري جهت پرداخت مبلغ نقدی به اداره درآمد و هزینه هاي عملیاتي اداره کل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره کل تسلیم 
نمایند عدم پرداخت بهاء ملک در مهلت مقرر به منزله انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد . که در اینصورت سپرده تودیعي به نفع اداره کل ضبط و متقاضي هیچگونه ادعایي نخواهد داشت. کلیه هزینه هاي 

متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده سازي و غیره کالً به عهده برنده مزایده مي باشد. 
بازگشایي پاکات راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/25 در محل اداره کل 
انجام خواهد شد. کساني که مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان 
مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوري مي باشند حق شرکت  در 

مزایده را ندارند.
                                                                                                                                                                 

 مشخصات ملک مورد نظر

مساحت عرصهپالک ثبتیکاربری
)مترمربع(

کل قیمت پایه 
مزایده )ریال(

مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده ۵ 
آدرس ارسال مدارکآدرس ملکدرصد قیمت پایه مزایده )ریال(

تجاري
22۶۶ فرعي 
از 77۹ فرعي 

از 1 اصلي
1۰1۴۴.۰۵۶.۰۰۰.۰۰۰2۰2.8۰۰.۰۰۰

نهبندان - بلوار خلیج فارس - 
جنب اداره راه )به شرح کروکي 

موجود در اسناد مزایده(

بیرجند ،بلوار شهید آویني ،میدان راه 
و شهرسازي ، اداره کل راه و شهرسازي 

خراسان جنوبي ، ساختمان مرکزي اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

آگهي مزایده یك قطعه زمین در شهر نهبندان ) به صورت ۳5 درصد نقد و مابقي در اقساط ۳ ساله (  ) نوبت اول (  اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

آنَقَدر وسوسه دارم بنویسم که نگو...
تو کجایی پدرم؟!

آنَقَدر حسرت دیدار تو دارم که نگو ...              
بس که دلتنگ توام،از سر شب تا حاال...

  آنَقَدر بوسه به تصویر تو دادم که نگو...   
  جاِن من حرف بزن!       

امر بفرما پدرم
 آنَقَدر گوش به فرمان تو هستم که نگو      

کوچه پس کوچه ی این شهر پر از تنهاییست

آنَقَدر بی تو در این شهر غریبم که نگو...                                    
پدر ای یاد تو آرامش من!...                                 
امشب از کوچه ی دلتنگِی من می ُگذری؟!                

جاِن من زود بیا
بغلم کن پدرم!                   

آنَقَدر حسرت آغوش تو دارم که نگو...
 به خدا دلتنگم!                                                                     

رو به رویم بِِنشینی کافیست
 همه دنیا به کنار...                               

 گرچه از دور ولی، من تو را می بوسم
آنَقدر خاک کف پای تو هستم که نگو ...

روزاهی دلتنگی مان را

هب یاد خوبی اه و مهربانی اهیش سپری می کنیم

  و دومین سالگرد ردگذشت پدر زعزیمان

غالمحسن بستانی
را با نثار افتحه ای هب روح پاکش گرامی می داریم

صفحه 3
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جریمه۴۰هزارتومانیدرانتظارخودروهاییکهآلودگیصوتیایجادمیکنند

میزان -  سرهنگ عین ا... جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور با بیان اینکه بر طبق قانون جریمه در نظر گرفته شده برای خودرو هایی که 
اقدام به ایجاد آلودگی های صوتی کنند ۴۰ هزار تومان است ، افزود: مطابق جدول تخلفات راهنمایی و رانندگی صدا های ناهنجار از قبیل: 
بوق های شیپوری، لوله اگزوز و سامانه صوتی بلند، نصب بلندگو اعالم شده است.

در  مناسبی  شفافیت  کلمه  یک  مقاله( در  سر  )ادامه 

حوزه ای که مربوط به آینده استان و مردم است 
وجود ندارد و در این میان حق مردم ضایع می 
بابی  نیز  جهت  این  از  سفر  این  شود.امیدواریم 
باشد  بودجه  درباره  بیشتر  شفافیت  ایجاد  برای 
ها  کاستی  و  کم  متوجه  خوبی  به  نیز  مردم  تا 
و اشکاالت بودجه ارجاع شده شوند و از طرف 
دیگر رسانه ها نیز بدانند ضعف عملکردی کدام 
های  قسمت  کدام  در  و  مسئوالن  یا  مسئول 
مطالبه  وظیفه  به  بتوانند  تا  دارد  وجود  بودجه 
که  نیز  استاندار  امیدواریم  بپردازند.  خود  گری 
 از ابتدا بنای خود را بر شفافیت گذاشته است ،
بودجه  جزئیات  و  کند  ورود  نیز  حوزه  این  در 
ابهام خارج شده و نقش هر فرد  این فضای  از 
فقط   ، میهمانان  این  امیدواریم  شود.  مشخص 
استان  به  تشریفاتی  سفری  در  حضور  برای 
بازخوردهای  شاهد  نیز  عمل  در  بلکه  نیایند  

مثبت  حضور ایشان در بودجه 98 باشیم.

کمکهزینهویژهکمیتهامداد
بهدانشجویانتحتحمایت

میزان - معاون حمایت و سالمت کمیته امداد  با 
بیان اینکه در کنکور سال جاری ۲8 نفر از مددجویان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( رتبه زیر ۱۵۰ داشتند، 
تا چهار  گفت: شهریه تحصیل در دوره دکترا سه 
یک  تا  هزار   ۶۰۰ امداد  و  است  تومان  میلیون 
کمک  دانشجویان  به  تومان  هزار  و ۲۰۰  میلیون 
می کند. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد شهریه 
بین یک تا دو میلیون تومان است و امداد بین ۵۰۰ 
هزار تا یک میلیون تومان کمک هزینه اعطا می کند. 
افزود: در دوره کارشناسی که شهریه  فاطمه رهبر 
تحصیلی ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است نیز 
کمیته امداد عهده دار اعطای کمک هزینه ۴۰۰ تا 
امداد  هزینه  کمک  است.  شده  تومانی  هزار   8۰۰
در دوره کاردانی نیز ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

گامهایآخربرای
تعویضکارتملی

مهر -  رئیس سازمان ثبت احوال گفت: تا کنون بیش 
از ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی 
هوشمند تکمیل ثبت نام کرده اند که طی سه سال 
اخیر حدود ۴۴ میلیون کارت صادر شده است و کمتر 
از ۱۵ میلیون نفر واجد شرایط باقی مانده اند تا این پروژه 
تکمیل شود. حمید درخشان نیا تصریح کرد:  برنامه 
داشتیم امسال در ۳ دی ماه پروژه کارت ملی هوشمند 
را به طور کامل به اتمام برسانیم؛ اما با مشکالت 
بودجه و اعتباری و مشکالت دیگر که در اواخر سال 
گذشته پیش آمد این کار کمی به تأخیر افتاد اما در 
کوتاه ترین مدت این کار را به پایان می رسانیم و به 
زودی مردم از آثار این پروژه مهم بهره مند خواهند شد.

سرمقاله

 آخرین فرصت برای
 احقاق حق استان  

* امین جم

میان  این  در  است  قرار   ... اول(  از صفحه  مقاله  سر  )ادامه 

ارائه مطالبات و درخواست  مسئوالن استان نیز به 
های خود بپردازند.سفری که گویا با ارتباطات  ویژه 
استاندار قطعی شده و می توان امیدهای زیادی به آن 
داشت.خصوصا که زمان تحویل بودجه 98 فرارسیده 
و هنوز هم وقت برای تغییرات مثبت به نفع استان 
در بودجه 98 کشور وجود دارد.طبق شنیده ها الیحه 
بر رفع مشکالت  تاکید ویژه ای  بودجه 98 دولت 
بافت فرسوده و حاشیه نشینی دارد که از جانب رئیس 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان درخواست شده 
مطالبات مسئوالن استان نیز  چنین رنگ و بویی 
داشته باشد.درخواستی که با توجه به مشکالت خاص 
منطقه  در موضوع حاشیه نشینی و نیاز به توجه و 
، بسیار به جا و مناسب است.اما جهت  حل  آن  
دهی صرف درخواست ها به سمت خط دهی های 
باالیی ، جای بحث بسیار دارد.وجود نیروی انسانی 
متخصص، منابع طبیعی و معدنی سرشار، موقعیت 
تاریخی و گردشگری، شاهراه مواصالتی شرق کشور، 
گذرگاه رسمی صادراتی و اهمیت  راهبردی  امنیتی 
و سیاسی خراسان جنوبی ظرفیت های ویژه ای است 
که می تواند به عنوان زیرساخت  های توسعه استان 
مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد اما عدم توجه مناسب 
در سنوات گذشته  متاسفانه باعث عقب ماندگی استان 
شده است.یکی از مهمترین نیازها کمک و توسعه 
زیرساخت ها برای استفاده هرچه بیشتر از منابع و 
استعدادهای استان است که با جهت دهی درست، به 
سمت ایجاد اشتغال و بهبود حال اقتصاد استان کمک 
کند. خط دهی مسئوالن کشوری با توجه به دید کلی 
به کشور و نیازهای آن است که مطمئنا محدود شدن 
صرف مطالبات مسئوالن به خط و مشی اعالم شده 
کافی به نظر نمی رسد. بدون شک موارد متعددی 
وجود دارند که ممکن است از دید مسئوالن باالدستی 
دور مانده باشد که با مطالبه مسئوالن بودجه استان  
می تواند سرو سامان مناسب تری به خود بگیرد.

از  شاید وقت آن رسیده باشد که مطالبات خود را 
زبان مسئوالن بشنویم و به آینده استان دلگرم شویم. 
سرنوشت یک سال دیار ما که با توجه به مشکالت  
گوناگون مهاجرت و بیکاری و ... طالیی ترین زمان 
برای بهبود عملکرد نیز محسوب می شود ، با عملکرد 
مسئوالن استانی در بودجه 98 ارتباط مستقیم دارد. 
این میان نگاه مدیران  باید مطالبه گرانه و بر اساس 
نیازها ، ظرفیت ها و عقب ماندگی های استان باشد 
برای   و  طرح سخنان   تعارفات  از  باید  اینجا  و  
خوشایند  مسئوالن کشوری حذر کرد، نگاهی که از 
سوی برخی مسئوالن در گذشته دیده شده و عالوه 
، استان  آینده  به  و صدمه  مدیران   شان   برکسر 

 داد سایر مدیران را هم درآورده است! هر ساله زمانی 
، شود  ارسال  مجلس  برای  بودجه  است  قرار   که 

نمایندگان استان مسئولیت پاسخگویی در خصوص 
ریز موارد بودجه را متوجه مسئوالن می دانند و از 
مسئوالن  از سمت  نیز  پاسخی  هیچ  دیگر  طرف 
به   اطالعاتی  هیچ  و  شود  نمی  دریافت  مربوطه 
بیرون درز نمی کند! و ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

این که  به  توجه  با  پست،  ملی  بازرگانی شرکت  و  فنی  معاون  اعالم  ایسنا- طبق 
کرده  مراجعه  اصلی  سایت  به  افراد  موجودند،  پست  در  سوخت  کارت های  برخی 
شوند. مطلع  فرآیندها  سایر  و  آن  ارسال  زمان  خود،  کارت  موجودیت  از  حتما  و 

چون  که  بود  دلیل  این  به  داشت  وجود  که  مشکلی  این که  به  اشاره  با  احمدی، 
دریافت  برای  هم چنین  و  بود  رفته  بین  از  عمومی  افکار  در  کارت ها  کاربری 
تمایل  مردم  می کردند،  پرداخت  تومانی   ۱۰۰۰۰ مبلغ  باید  نوشماره،  کارت های 
حال  در  اما  مشکالت  این  وجود  با  گفت:  نداشتند،  کارت  دریافت  برای  چندانی 
شوند. توزیع  کارت ها  اکثر  که  می کنیم  تصور  شده،  ایجاد  اولویت  طبق  حاضر 
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست درباره این که روز اول دی ماه، اتمام مهلت 
المثنی بوده، بنابراین تکلیف کارت های در پست مانده  ثبت نام کارت های سوخت 
نام، در وب گاه پست در  از روز اول، یعنی قبل از شروع ثبت  چیست، اظهار کرد: 
صفحه اصلی لینکی ایجاد شد که اطالعات تمام کارت ها و vin خودروها، فارغ 
بارگذاری شده  یا خیر،  دارد  نشانی جدید  در حال حاضر  بارکد مرسوله  این که  از 
است. هم چنین همکاران ما در حوزه شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی، 
در تمام اطالع رسانی های عمومی خود مطرح کردند که ابتدا افراد باید بررسی کنند 
کارت هایشان داخل مجموعه شرکت پست، هست یا خیر و سپس در صورت نبود، 
برای ثبت نام کارت جدید اقدام کنند.وی افزود: بنابراین، طبق قرار گذاشته شده، 
انتظامی  حتما از سوی شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی و حتی نیروی 
بررسی ها صورت می گیرد و تا جایی که ما اطالع داریم، برای همه ثبت درخواست 
افراد، کارت تولید نمی شود. بلکه درخواست ثبت نام افراد، ثبت شده و یک بار با بانک 
اطالعاتی که خودشان در حوزه کارت های موجود دارند، بررسی صورت می گیرد. 
چنانچه کسی در این بانک اطالعاتی، کارت داشته باشد، به روش پیامکی یا هر 
شد. خواهد  مطلع  آن  ارسال  زمان  و  موجودیت  از  را  کارت  صاحب  دیگر،  روش 

ایسنا- سازمان خصوصی سازی فعال زمانی را برای پرداخت نوبت دوم سود سهام 
عدالت مربوط به سال مالی ۱۳9۶ اعالم نکرده اما تاکید کرده که دهک های کم 

درآمدتر را در اولویت قرار می دهد.
در ماه گذشته مقداری از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۳9۶ به حساب 
تعدادی از مشموالن واریز شد. در آن مرحله به مشموالنی که مددجوی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بودند و از تخفیف 

۵۰ درصدی برخوردار شدند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان سود سهام پرداخت شد.
سازمان خصوصی سازی فعال زمانی را برای واریز نوبت دوم سود سهام عدالت 
سال مالی ۱۳9۶ اعالم نکرده ولی آن طور که سابقا مسئوالن این سازمان اعالم 
کرده اند، به محض اینکه مبالغی از شرکت های سرمایه پذیر اخذ شود و مقدار آن 
در حدی باشد که سود یک دهک درآمدی را تامین کند، این سازمان اقدام به 

واریز مبالغ خواهد کرد.

همچنین قرار بر این شد که سود سهام سال ۱۳9۵ آن دسته از مشموالن که 
شماره شبای بانکی معتبر خود را با تأخیر به این سازمان اعالم کرده اند و همچنین 
آن دسته از وراث قانونی مشموالن متوفی که ناشی از تقسیم سهام فوت شدگان 
مشمول، واجد شرایط دریافت سود شده اند و تقسیم سهام آنان از طریق دفاتر 

پیشخوان دولت قطعی شده نیز در این مرحله پرداخت شود.
سازمان خصوصی سازی بارها اعالم کرده که واریز سود سهام عدالت منحصراً 
به حساب بانکی همان سهامدار صورت می گیرد و مشمولین بایستی آگاه باشند 
که این سازمان از طریق هیچ شخص یا واسطه و افرادی، از هیچ روشی از 
جمله تماس تلفنی یا ارسال پیامک یا سایر شیوه های ارتباطی تحت عناوین 
اینگونه  و  نمی کند  برقرار  ارتباط  مشمولین  با  کارگزاری  یا  نمایندگی  نیابت، 
ارتباطات دارای زمینه کالهبرداری یا سودجویی بوده و مشمولین باید نسبت 
به این ارتباطات و تماس ها حساسیت و آگاهی داشته باشند و از هر گونه در 

اختیار قرار دادن اطالعات مالی و بانکی و هویتی خود جداً اجتناب کنند و در 
خصوص سهام عدالت صرفاً به اطالعیه و اخبار رسمی از طریق رسانه ملی 
و جراید و سایت اطالع رسانی WWW.samanese.ir توجه کنند.اما 
آن طور که سازمان خصوصی سازی اعالم کرده تاکنون 8۷۰ میلیارد تومان از 
سود سال مالی ۱۳9۶ به مشموالن سهام عدالت عضو کمیته امداد و بهزیستی 
پرداخته و قرار است در ادامه نیز افرادی که در دهک پایین درآمدی قرار دارند 

را در اولویت قرار دهد.

متقاضیانکارتسوختحتمابه
سایتپستمراجعهکنند

چهکسانیدراولویتسودسهامعدالتهستند؟

عصر اعتبار-روزهای گذشته در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طال 
افزایش یافته است. برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با قیمت ۳ میلیون و ۲8۰ هزار تومان معامله شد.
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و ۷۵۵ هزار 
تومان و هر قطعه سکه  تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۰ هزار 

گرمی ۶۳۵ هزار تومان فروخته شد.
شده  ارزش گذاری  تومان  هزار   ۳۱۰ هم  ۱8عیار  طالی  گرم  هر 
است، ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با قیمت ۱۲۶۴ 
دالر معامله می شود که 8 دالر افزایش یافته است. قیمت های درج 
شده برای انواع سکه و طال از اتحادیه طال و جواهر گرفته شده 
است.گفتنی است، صرافی های دولتی قیمت دالر را برای فروش 
به مردم ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان اعالم کرده اند. این صرافی ها دالر 
را از مردم با قیمت ۱۰ هزار و ۵۰ تومان خریداری می کنند.قیمت 
تومان  و ۷۵۰  هزار  به۱۱  دولتی  در صرافی های  نیز  یورو  فروش 

رسیده است؛ قیمت خرید یورو  در صرافی های دولتی ۱۱ هزار و 
۷۰۰ تومان اعالم شده است.همچنین، یورو در مرکز مبادالت ارزی 
امارات ۱۱۴۳ تومان  با کاهش قیمت ۴۷8۳ تومان،  قیمت درهم 
و قیمت پوند انگلیس نیز ۵۳۲۲ تومان قیمت خورده و به واجدان 

شرایط دریافت ارزهای دولتی فروخته می شود.

جدیدترینقیمت
طالوسکهدربازار

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به این که افتتاح حساب و 
دریافت کارت برای همه هم میهنان به سهولت میسر است، اجاره کارت 
یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی 
کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب 
فعالیت های خالف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، 
یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند. الزم به یادآوری است، مطابق 
با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که از 
طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود بر عهده دارنده آن است.از 
این رو به همه هم میهنان گرامی اکیدا توصیه می شود به هیچ عنوان 
و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ 
مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خالف قانونی که از 
طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.

مردممراقبپیشنهاداجارهحساب
یاکارتبانکیباشند

فارس- سقف تعهدات انواع خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان نسبت به 
سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. در قرارداد جدید که ۲ میلیون 
نفر بیمه شده شامل بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها را دربرمی گیرد، 
سطح خدمات و تعهدات به این شکل افزایش یافته است که خدمات 
بستری فوق تخصصی و جراحی، سقف پوشش بیمه از ۱۷ میلیون تومان 
به ۲۰ میلیون تومان، خدمات بستری عمومی از 8 میلیون و ۵۰۰ هزار به 
۱۰ میلیون تومان، خدمات تشخیصی و درمانی از ۶۵۰ هزار به ۷۵۰ هزار 
تومان، خدمات آزمایشگاهی )انواع پاتولوژی و آ زمایشگاه( از ۳۲۰ هزار 
تومان به ۳۵۰ هزار تومان، خدمات مجاز سرپایی سقف تعهدات بیمه از ۳۵۰ 
به ۴۰۰ هزار تومان، هزینه آمبوالنس داخل شهری )برای هر نوبت، بدون 
محدودیت در تعداد دفعات( از ۷۵ به 8۵ هزار تومان، هزینه آمبوالنس و 
هواپیمای بین شهری حداکثر در ۴ نوبت ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

سقفبیمهتکمیلی
بازنشستگانباالتررفت
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سهام داران محترم بورس 
هر چه سریع تر نسبت به احراز 

هویت )سجام( مراجعه فرماییـد.
دفتر پیشخـوان خدمـات دولت 
بین پاسداران ۵ و ۷ باهنـر غربی 

32423242
ساعت کار: ۷/30 صبح تا ۹ شب 

چمنـی

صاحبان محترم مشاغـل 
مشمول مالیـات بر ارزش افـزوده 
فقط تا ۱۵ دی مهلت گزارش دارید 

هر چه سریعتر مراجعه فرماییـد.
مرکز تخصصی بیمه و مالیـات 
دفتر پیشخوان خدمات دولت 

بین پاسداران ۵ و ۷ باهنر غربی 
32423242

ساعت کار: ۷/30 صبح تا ۹ شب  
چمنـی

صاحبان  محترم مشاغل
مشمولین مالیات فصلی 

فقط تا ۱۵ بهمن مهلت گزارش دارید 
هر چه سریع تر مراجعه فرمایید. 

این مرکز مشخصات 
کدملی - آدرس

همه فروشگاه ها را دارد
مرکز تخصصی بیمه و مالیات

 دفتر پیشخوان خدمات دولت 
بین پاسداران ۵ و ۷ باهنر غربی 

32423242
ساعت کار: ۷/30 صبح تا ۹ شب 

شهروندان محترم 
دفتر پیشخوان خدمات دولت

مفتخر است
 کلیه خدمات واگذار شده آب ، برق ، 
 گاز ، همراه اول ، بورس ، پست ، بیمه ،
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی( 
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پالک ثبتی شماره 
چهل فرعی از دو هزار و هشتصد و پنجاه اصلی بخش یک بیرجند )۴۰ فرعی از ۲۸۵۰ - اصلی( به مساحت ۸۷/۳۹  متر 

مربع به  نشانی بیرجند، نبش کالهدوز ۸ و ۱۰، بلوک یک، طبقه سوم، واحد ۵ شرقی ملکی شرکت جهان بتن )سهامی خاص( به شناسه 
ملی ۱۰۳6۰۰۰۸۵۱۰ ثبت شده به شماره ۱۷۴ بیرجند که سند مالکیت آن ذیل ثبت ۱۴۸۴۳ صفحه ۸۰ دفتر جلد 6 - امالک بیرجند 
به نام شرکت صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل: شماال به طول ۱۲/۸ متر پنجره ها و دیواریست به  فضای خیابان، شرقا در سه 
قسمت به طول های ۸۰/۰  و۳۸/۱ متر که به وضعیت شمالی می باشد و نه متر دیواریست به فضای خیابان، جنوبا به طول ۳۵/۸ پنجره 
ها و دیواریست به فضای حیاط مشاعی، غربا اول در دو قسمت به طول های ۸۰/۳  و ۲۵/۱ متر به وضعیت جنوبی درب و دیواریست به 
راه پله مشاعی طبقات دوم به طول 6۰/۵ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۴۱ فرعی، سقف پشت بام مشاعی است که حق احداث اعیانی 
روی آن با موافقت شهرداری و کلیه مالکین خواهد بود کف با سقف پالک ۴۲ فرعی اشتراکی است، حقوق ارتفاقی رعایت قانون و آیین 
نامه تملک آپارتمان ها الزامی می باشد که به همراه سایر وثائق شامل محل اجرای طرح ملکی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی  
و ماشین آالت مربوطه به موجب سند رهنی و شرطی شماره ۱۲۲۸۸- ۹۲/۱۱/۲۸ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۰ بیرجند در 
 قبال مبلغ ۵/۸۷۵/۵۷۳/۲6۳  ریال موضوع بدهی شرکت سازه های پوالد مشبک کویر خراسان جنوبی به شناسه ملی ۱۰۳6۰۰۴۳۷۰۳ 
با مدیریت و امضای خانم مهناز حسینی و آقای حسین برزگانی و شرکت جهان بتن )سهامی خاص( با مشخصات فوق با مدیریت و امضای 
آقای حسین برزگانی و خانم مهناز حسینی و آقایان اشکان و حسین شهرت هر دو برزگانی و خانم مهناز حسینی در رهن بانک صنعت و 
معدن شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مواعد مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده اند ، بانک مرتهن مستند 
به ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۸/۱۲۴/۸۲۲/۴۳۲  ریال طلب خویش تا روز ۹۷/۳/۸  
تقاضای صدور اجرائیه علیه بدهکاران و راهنین را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۴۵۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به 
 شماره ۹۷۰۰۸۲6۹- ۹۷/۸/۵ مساحت عرصه ملک فوق الذکر برابر ۸۷/۳۹  مترمربع، مشخصات اعیان: اسکلت بنا فوالدی، سقف ها بتنی ،

کلیه کف ها به جز اتاق خواب ها سرامیک، نمای داخلی دیوارها گچ و کابینت روکش MDF می باشد. سیستم گرمایشی بخاری گازی و 
سرمایشی کولر آبی )لوله کشی جهت رادیاتور و نصب پکیج انجام شده(، پنجره ها از نوع پروفیل معمولی و درب ها از نوع HDF و دارای 
امتیازات منصوبه می باشد. لذا با در نظر گرفتن کلیه موارد مؤثر اعم از متراژ عرصه مشاعی و اعیان، موقعیت مکانی، قدمت و کاربری ملک 
به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال )۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و در خصوص 
محل اجرای طرح مشتمل بر سه قطعه زمین از پالک ۸۰۰ فرعی از ۵۵۴ فرعی از ۱۲۴- اصلی واقع در بخش ۲ بیرجند ملکی شرکت 
شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی مرتهن بایستی مستند به تبصره ۲ ماده 6 قانون اعطای تسهیالت بانکی با مراجعه به شرکت شهرک های 
صنعتی استیفای طلب نماید با توجه به قطعیت ارزیابی به درخواست بستانکار ششدانگ پالک ثبتی ۴۰ فرعی از ۲۸۵۰ - اصلی بخش یک 
 بیرجند در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا 
از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره ۹۷۰۰۱۰۳6۲ - ۱۳۹۷/۹/۲6 ضمن گواهی اینکه مورد رهن تا تاریخ 
۱۳۹۸/۱/۹ دارای بیمه نامه رسمی به شماره ۴۰۰۰۲۰۸ / ۹۷/۰۴/6۲۰/۸۰۵۵  نزد بیمه نوین می باشد، طلب خویش را تا تاریخ ۹۷/۹/۱۴  مبلغ 
۸/۸۳6/۹۰۵/۹۰۲  ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول اعالم نموده است که به استناد ماده ۴ - آئین نامه اجرا سود و خسارت تاخیر از تاریخ 
درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب 
بستانکار با موافقت بانک صنعت و معدن جایز می باشد . هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی 
خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۰/۴غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 

کاربری  با  مترمربع  مساحت ۱۰6/۵6  به  بیرجند  بخش ۲  اصلی  از ۱۴۲۷-  فرعی  ثبتی ۲۸۸۲  پالک  دارای  پنجم  طبقه  در  واقع 
مسکونی و قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها به نشانی بیرجند، خیابان مدرس ۳ پالک 
6 ملکی آقای میثم رخشانی فرزند مهدی به شماره ملی ۳6۲۲۱۷۲6۳۰ که سند مالکیت آن مشاعا و بالمناصفه به نام وی صادر و 
تسلیم گردیده است. ششدانگ ملک محدود به حدود چهارگانه ذیل به شرح پرونده: شماال در پنج قسمت که قسمت های دوم و چهارم 
 آن شرقی است، اول دیواریست مشترک به طول 6/۵۱ متر به آپارتمان مسکونی قطعه ۱۱، قسمت دوم دیواریست به طول ۰/۹۰ متر 
به آسانسور، قسمت سوم دیواریست به طول ۱/۳۰ متر به آسانسور، قسمت چهارم درب و دیواریست به طول ۱/۱۷ متر به راه پله، قسمت 
پنجم دیواریست به طول ۴ متر به راه پله، شرقا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی و قسمت دوم آن جنوبی است، قسمت اول 
دیواریست به طول ۰/۳۴ متر به ملک مجاور شماره ۲۰۵ فرعی از ۱۴۲۷- اصلي، قسمت دوم دیواریست به طول ۰/۴۰ متر به داکت، قسمت 
سوم دیواریست به طول ۱/۵۰ متر به داکت، قسمت چهارم دیواریست به طول۰/۴۰ متر به داکت، قسمت پنجم دیوار به دیوار است به طول 
6/۰۳ متر به ملک مجاور شماره ۲۰۵ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی، جنوبا در سه قسمت، قسمت اول دیوار و پنجره ای به طول ۳/۳۰ متر به فضای 
تراس، قسمت دوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول ۳ متر به فضای تراس، قسمت سوم دیوار و پنجره است۵/۵۱  متر به فضای تراس، غربا 
دیوار به دیواریست به طول ۹/۸۹ متر به ملک مجاور شماره ۲۱۸ فرعی از ۱۴۲۷- اصلی، کف با سقف طبقه چهارم اشتراکی است و سقف 
با کف پشت بام مشاعی است که به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۰۵۵۱ ارجاعی از اداره ثبت اسناد و امالک فردوس مستند به سند 
ازدواج شماره 6۳۹۷ -۱۳۹۲/۷/۲۴ دفترخانه ۱۵ فردوس پس از طی تشریفات قانونی در قبال مبلغ ۸/۱۹۵/۱۰۰/۰۰۰  ریال بهای تسعیر 
شده سیصد و سیزده عدد سکه کامل طالی بهار آزادی و سایر اقالم مندرج در صداقیه خانم شیما ممتاز فرزند محمد علی به شماره ملی 
۰۸۵۰۰6۷6۵۰ و مبلغ ۴۰۹/۷۵۵/۰۰۰ ریال حقوق دولتی متعلقه توقیف و به درخواست متعهدله نسبت به ارزیابی آن اقدام و بر طبق نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ ملک مذکور با زیر بنایی حدود ۱۰6/۵6 مترمربع در یک بلوک ساختمانی در 
طبقه پنجم احداث و دارای سازه اسکلت فلزی با سقف بتنی و دو اتاق خواب و همچنین دارای سیستم گرمایشی پکیج )فقط لوله کشی انجام 
شده ولی رادیاتور و پکیج نصب نگردیده است( با سیستم سرمایشی کولر آبی و آشپزخانه آن دارای کابینت MDF و کف سرامیک با انشعابات 
مربوطه و موقعیت جنوبی که طبق سند مالکیت عرصه مسکونی با مساحت حدود ۳۷۹/۳۷ مترمربع و به اندازه ۰/۱ مترمربع و به مساحت 
۱/۱۸ مترمربع از سمت شمال در طرح تعریض می باشد و همچنین دارای پارکینگ و انباری داخل تراس می باشد که با در نظر گرفتن جمیع 
جهات ششدانگ ملک به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال و سه دانگ مشاع مالکیت آقای میثم رخشانی به مبلغ یک میلیارد و سیصد 
میلیون ریال )۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته که در قبال قسمتی از طلب بستانکار و یک تا دو عشر 
اضافی بازداشت شده است. بر طبق جوابیه شماره ۳۰۱/۹۷/۸۵۴6 - ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون محرز 
بوده و در رهن یا بازداشت دیگری نمی باشد و در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی 
بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار می گردد. فروش به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار و با موافقت خانم شیما ممتاز جایز است. هزینه های دولتی 
به شرح ماده ۴۰- آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط به بدهی شهرداری و دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص 
نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. نظر به مشاع بودن مورد مزایده، اداره اجرای اسناد رسمی وظیفه ای جهت تخلیه به غیر از تحویل ملک 
نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت و یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد 

شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان مکان و ساعت برگزار می گردد.
تاریخانتشار:۱۳۹۷/۱۰/۴غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

توان طبیعی استان کمتر از  تعداد زیاد و چرای  بی رویه شترهاست

از میان نامه های رسیده

چاپ  که  بوده  تکراری  پیام  این  شاید  آوا  سالم 
نشده ولی نه کسی برای بازدید به اینجا اومده و 
نه پاسخی از شهرداری شنیدیم اگه امکانش هست 
پیگیری بفرمایید. »لطفا شهرداری محترم فکری 
برای فضای خالی و خاکی بین انتهای خیابان سنبل 
سجادشهر و میدان آدینه برداره از گرد و خاک و 
تردد ماشین های سنگین در اونجا کالفه شدیم، 
این مکان می تونه یک فضای سبز مناسبی بشه هم 
برای اهالی محل و هم برای استراحت ورزشکارانی 

که در بلوارسالمت ورزش می کنند.«
915...215
و  آوا  روزنامه  اندرکاران  دست  خدمت  سالم  با 
با  برخورد  محترم  ماموران  گرامی،  همشهریان 
سد معبرشهرداری لطفا به خیابان جمهوری، بازار 
سرپوش به خصوص جمهوری 10و 12 سری بزنید 
چون چند روز است که دوباره همان دستفروشان 
قبلی در این محل میوه و تره بار را به روش قبل 
»روی زمین و باغچه« کامال غیر بهداشتی عرضه 
می کنند لطفا همچون گذشته باقاطعیت با این افراد 
برخورد کنید تا چهره این قسمت بازار »جمهوری 

10و12« به حال طبیعی برگردد ممنونیم.
915...215
بلوار جماران غربی مدتهاست مسئوالن شهردای 
زیبا  و  بازسازی  به  نسبت  که  دهند  می  قول 
سازی جدول به دلیل فرسوده شدن بلوک ها و... 
به  با توجه  بلوار  پیاده روهای  اجرای  و همچنین 
خاکی بودن آن، اقدام کنند اما هیچ کاری در این 
خصوص انجام نمی پذیرد. اصال وضع این بلوار 
پیگیری  لطفا  نیست.  بزرگ جماران  نام  در شان 
بفرمایید تا این بلوار هم مشابه سایر بلوارهای شهر 
و  پذیرد  انجام  انجام شده،  آن  زیباسازی  کار  که 

توجه ای هم به این بلوار بشود.
938...411
های  سرویس  برای  خواهشمندیم  شهرداری  از   
بهداشتی چهارشنبه بازار فکری بکنند، سرویس های 

فعلی جوابگوی جمعیت نیست.
901...944
 از بخشدار مرکزی خوسف تقاضا می شود متجاوزین 
به حریم عمومی و ساخت غیرمجاز را تحت پیگرد 
با   ... قرار دهند. در روستای غرب خوسف  قانونی 
مواردی  چنین  دهیار  مماشات  و  قانون  از  تخطی 

هست که دستور تخریب الزامیست.
915...011
جناب آقای استاندار لطفا به مدیران بگویید در این 
وضعیت اقتصادی که همه مسئوالن بلند پایه به 
لحاظ  از  توانند  نمی  اگر  دارند، حداقل  اذعان  آن 
پولی کمکی با کارکنان بکنند با زبان نشان دهند 
تندخویی  با  آنکه  نه  فهمند،  می  را  آنها  درد  که 

جواب آنها را بدهند.
910...673
سالم. شهرداری محترم ما اهالی فاطمیه 8 تا کی باید 
خاک بخوریم با اینکه تمامی بلوک ها ساکن هستن 
به خدا یک فکری برای آسفالت این خیابان بکنید.
بیرجند شهرمان  محبوب  شهردار  از  سپاسگزاریم 
915...358

نسرین کاری - خراسان جنوبی پس از استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان ، 
خوزستان و هرمزگان ، پنجمین استان درگیربا مشکل گرد و غبار  است. 

طبق مطالعاتی که درباره شناسایی مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی و کانون های 
گرد و غبار انجام شده، علیرغم  فعالیت های مثبت و قابل دفاعی که در این حوزه 
از خراسان جنوبی انجام شده  متاسفانه به علت توجه ناکافی به مسائل پیشگیرانه و 
تشدید حاکمیت بیابان زایی، وضع اقلیمی و خشکسالی های مستمر و همچنین  بهره 

برداری بیش از اندازه از منابع ، وضع  حاکم بر استان رشد منفی داشته است. 
درهمین باره روح ا... مالکی کارشناس آزمایشگاه ایستگاه پایش آلودگی اداره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: میزان 
پاکی و ناسالم بودن یک روز را براساس شاخصی با نام AQI می سنجند که این 
شاخص نیز دارای محدوده از صفر تا باالی 300 است. وی با بیان این که اگر شاخص 
پایش آلودگی بین صفر تا 50 باشد آن محدوده پاک است،افزود: شاخص بین 51 تا 
100 محدوده سالم را نشان می دهد و از 101 تا 150 محدوده ناسالم را شامل می 

شود که برای گروه های حساس در این محدوده قرار گرفتن ضرر دارد.

تهدیدات و عوامل  آالینده هوا 

کارشناس پایش اداره کل محیط زیست استان با اشاره به تهدیدات و عوامل 
آالینده هوا در خراسان جنوبی افزود: برخی صنایع خصوصا کارخانه های آسفالت  
که گاهی موقتی کار کرده و استانداردها را به بهانه های گوناگون رعایت نمی 
کنند از عوامل ایجاد آلودگی شدید هستند. وی آشنایی  اندک صاحبان صنایع با 
فرهنگ زیست محیطی، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری، 
سولفور،  باالی  درصد  با  گازوئیل  خصوصا  مناسب  سوخت  از  استفاده  کمبود 
خشکسالی های مستمر در استان و گسترش بیابان زایی و انتشار ریزگردها، را از 
مهمترین دالیل  رشدآالینده ها  دانست و ادامه داد:  وجود کانون های بحران 
و در معرض خطر ریزگردها مانند شهر سه قلعه، کانون های فرسایش بادی 
شهرستان بشرویه، نهبندان و از بین رفتن جنگل ها و مراتع اطراف به واسطه 
چرای بی رویه از جمله مهمترین عواملی هستند که در بروز آلودگی ها در استان 

نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.

همکاری همه دستگاه های ذی ربط در کاهش آلودگی هوا

کارشناس پایش اداره کل محیط زیست استفاده از هوای پاک را حق مسلم 
همه مردم دانست و اظهار کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست به تنهایی نمی 
تواند در بهبود کیفیت هوای استان فعال باشد، قطعا تمام دستگاه های ذیربط 
و مردم می توانند در این زمینه با حفاظت محیط زیست مشارکت و همکاری 
داشته باشند. مالکی خاطر نشان کرد: مطبوعات، خبرنگاران، تلویزیون و رادیو 
می توانند در فرهنگ سازی مردم  نقش بسیار مهمی داشته باشند. همچنین 

سمن ها می توانند در این زمینه فعالیت های خوبی انجام دهند.

انتظارات از جوامع محلی در کاهش گرد و غبار
مالکی با اشاره به اینکه  از معضالتی که کمتر به آن اشاره شده تعداد زیاد نفر 
شتر در استان است، افزود: تعداد آنها بیشتر از حد توان اکولوژیک )توان طبیعی( 

مناطق بوده و با چرا در از بین بردن خارها و گیاهان مرتعی که نقش بسزایی 
در جلوگیری از فرسایش خاک داشته باشند، تاثیر گذار  هستند.کارشناس پایش 
آتش  نقلیه عمومی،  از وسایل  استفاده  اینکه  بیان  با  اداره کل محیط زیست 
نزدن الستیک در حاشیه جاده ها، آتش نزدن زباله ها، صرفه جویی در مصرف 
 سوخت از مهمترین عوامل آلودگی هوا است، افزود: رعایت حد مجاز چرای دام ،
منع بوته کنی و تخریب  به هر بهانه می تواند نقش مهم و بسزایی در کاهش 
آلودگی هوا و گرد و غبار داشته باشد. وی اظهار کرد: آشنا نبودن صاحبان صنایع با 
فرهنگ زیست محیطی و نیاز به برگزاری کارگاه های توجیهی برای صاحبان صنعت در 
استان، فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری، خشکسالی های مستمر و 

گسترش بیابان زایی از دیگر موارد بروز آلودگی ها هستند.

چرای بی رویه و نآگاهی مردم از تبعات آن

مالکی،  وجود کانون های بحران و در معرض خطر  انتشار ریزگردها مانند شهر 
سه قلعه، شهرستان بشرویه و نهبندان، از بین رفتن جنگل ها و مراتع اطراف به 
واسطه چرای بی رویه و نبود آگاهی مردم از تبعات آینده آن را از جمله مهمترین 
میلیون  ساالنه 309  متوسط  طور  به   : گفت  و  کرد.  ذکر  ها  آلودگی  عواملی 
مترمکعب گازوئیل در استان در بخش های حمل و نقل، کشاورزی، اصناف، 

ادارات و مسکونی استفاده می شود.
وی اظهار کرد: بنزین یکی دیگر از اشکال سوخت های فسیلی است که 99 درصد 
آن در بخش حمل و نقل  استفاده و از احتراق آن گاز مونواکسد کربن و هیدروکربورها 
که وابسته به کیفیت احتراق بوده، تولید می شود. وی بیان کرد: با توجه به اینکه 
یکی از منابع مهم آالینده هوا بخش حمل و نقل است، توزیع این سوخت یکی از 
مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی هوا خواهد بود. مالکی معاینه فنی خودروها و 
بازدید منظم از واحدهای صنعتی را از دیگر راهکارهای جلوگیری از آلودگی ها بیان 
کرد. وی خاطر نشان کرد: براساس اطالعات به دست آمده از ایستگاه پایش آلودگی 
بیرجند بیشتر روزهای مرکز استان همراه با  ذرات گرد و غبار است که در محدوده 

پاک یا سالم قرار دارد.
وی بیان کرد: به طور متوسط به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر، تاثیرگذاری کانون 
های گرد و غبار و بادهای 120 روزه سیستان، داده های این ایستگاه به محدوده ناسالم 

یا بسیار ناسالم نیز می رسد.

15 تا 20 روز ناسالم در مرکز استان

 کارشناس آزمایشگاه ایستگاه پایش آلودگی حفاظت محیط زیست  عنوان کرد: 
زمان دقیقی برای روزهای سالم و ناسالم در مرکز استان نمی توان اعالم کرد زیرا 
یک روز ممکن است سالم و پاک و  چند روز دیگر ناسالم و دچار آالیندگی باشد 
عالوه بر این به طور متوسط در بیرجند 15 تا 20 روز در سال ناسالم است که این 

عدد متغیر بوده و ممکن است کم یا زیاد شود.
مالکی با اشاره به ضرورت ایجاد ایستگاه های پایش آلودگی تاکید کرد: استان به 
ایستگاه های پایش آلودگی نیاز مبرم دارد طوری که عالوه بر ایجاد ایستگاه های 
پایش آلودگی در هر یک از شهرستان های خراسان جنوبی، راه اندازی شبکه 
ایستگاهی نیز ضروری است و شهرستان های طبس، بشرویه و فردوس برای ایجاد 

این ایستگاه ها در اولویت قرار دارند و برای این که از ایستگاه های پایش آلودگی 
بهره مند شوند باید از منابع استانی، اعتباری در نظر گرفته شود. 

فرسایش خاک در استان یک و نیم برابر شده است

مدیر کل محیط زیست خراسان جنوبی هم با اشاره به برخی از آسیب های زیست 
محیطی در خراسان جنوبی  بیان کرد: متأسفانه طی نیم قرن گذشته 70 درصد تنوع 
ژنتیکی گونه های برجسته در خراسان جنوبی از دست رفته و کانون های فرسایش خاک 

نیز طی 15 سال گذشته  1.5 برابر شده است.
اکبری اظهار کرد: 250 میلیون مترمکعب نیز اضافه برداشت آب از سفره های آب زیر 
زمینی داشته ایم که یک بحران تلقی می شود. اکبری یادآور شد: باید با فرهنگ سازی 
و تالش فردی و جمعی در راستای تغییر نگرش انسان ها به  محیط زیست تالش 
کنیم که این موضوع  با همکاری و همفکری همه دستگاه ها و نهادها و به ویژه رسانه 
های جمعی محقق می شود. وی با تأکید بر اینکه باید با فرهنگ سازی و تالش 
فردی و جمعی در راستای تغییر نگرش انسان ها به  محیط زیست تالش کنیم، 
ادامه داد: این کار با همکاری و همفکری همه دستگاه ها و نهادها و به ویژه رسانه 
های جمعی محقق می شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان 
اینکه اتاق فکر می تواند پشتوانه فکری قوی برای هر دستگاه یا ارگانی باشد، اظهار 
امیدواری کرد: با همفکری همه دوستداران و متخصصان محیط زیست و صاحبان 
خرد و اندیشه در رفع بسیاری از معضالت، مشکالت و چالش های زیست محیطی 

استان گام مثبتی برداشته شود.

جشنواره غذا های سالم در شهرستان فردوس

صداوسیما-جشنواره یک روزه غذای سالم با هدف معرفی غذا های سالم و محلی در فردوس برگزار شد. در این جشنواره 90 شرکت کننده 
در سالن اندیشه فردوس بیش از 300 غذا، پیش غذا و دسر را تهیه و در معرض دید عموم قرار دادند. انواع آش، انواع ترشی، ژله، غذاهای 

محلی، انواع شیرینی های محلی، کشک و بادمجان و حلیم از جمله غذاها و دسرهایی است که در این جشنواره به نمایش گذاشته شد.

ری
 کا

س:
عک

شترهای بیابان زا! با گذشت 13 سال از طرح فرزان هنوز هم اعتراضات 
مردم این محله به بالتکلیفی ها ادامه دارد. یکی از این 
اعتراضات در خصوص ملغی شدن پروژه تجاری پارسه 
واقع در طرح فرزان بوده که مدیر کل دفتر راهبردی و 
هدایت طرح های بازآفرینی کشور در تاریخ 96/12/27 
طی نامه ای به مدیر کل راه و شهرسازی استان اعالم 
کرده بود »با توجه به اجرایی نشدن تعهدات در خصوص 
تملک محدوده طرح و دلیل اخذ ضرورت طرح برای 
پروژه و با توجه به مصوبه هیئت عامل، در صورت 
ماده  کمیسیون  در  پروژه  محدوده  کاهش  تصویب 
5 استان به منظور فراهم شدن امکان ساخت و ساز 
مردمی، کاهش محدوده می تواند صورت گیرد« در 
راستای این موضوع و با گذشت تقریبا 9 ماه از نامه 
مذکور، جمعی از کسبه خیابان جمهوری واقع در طرح 
فرزان شکوائیه ای امضا و متقاضی پیگیری این موضوع 
از سمت روزنامه آوای خراسان جنوبی شدند. متن نامه 

به شرح ذیل می باشد:
اینجانبان جمعی از کسبه خیابان جمهوری اسالمی 
در  اینجانبان  کسب  محل  و  ها  مغازه  که  بیرجند 
طرح مجتمع تجاری پارسه واقع در طرح فرزان قرار 
گرفته، متاسفانه پس از گذشت پس از گذشت 13 
سال هیچگونه اقدام و عملیات اجرایی در این ارتباط 
نسبت به مغازه های ملکی ما به عمل نیامده و ما را 
در بالتکلیفی و سرگردانی قرار داده است و در نتیجه 
امکان هر گونه تصمیم اعم از فروش و بازسازی و 
نوسازی را از ما سلب نموده که ضرر و زیان وارده به 
اینجانبان با توجه به روند رو به رشد هزینه ها اعم از 
مصالح و خدمات و تعرفه ها نسبت به 13 سال قبل 
سرسام آور، نگران کننده و انکار ناپذیر است با عنایت 
به مراتب فوق استدعای تعیین تکلیف و بررسی و رفع 
موانع و به جریان افتادن ساخت و ساز و تعمیرات 
ضروری و اجازه مبنی بر آزاد سازی در جهت تصمیم 
بر فروش و رهایی از شرایط سخت موجود را داشته و 
تعیین معابر و اصالحات ضروری و ارائه نقشه، مورد 
تقاضاست. اعالم نتیجه موجب امتنان بیش از پیش 

خواهد بود. 

کویری  زحمت کش شهرستان  مسئولین  به  سالم 
و محروم بیرجند که تمام تالش خود را می کنید تا 
اعتباری برای بیابانزدایی استان و  انشاا... از بین بردن 
و  مسئول  افرادی  ظاهرا  اما  کنید  جذب  ریزگردها 
غیر بومی مانع جذب منابع شده و کار پیمانکاران را 
متوقف کرده و اعتبار را به پایتخت برگشت می دهند 
تا در اختیار  پایتخت نشینها قرار دهند، این واقعا دور از 
انصاف است ما در این شهر با مهاجرت زیاد مواجه 
 هستیم که یکی از مهمترین دالیل بدی آب و هوا و .... 

می باشد خواهشمند است پیگیری کنید.
915...009
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خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 

شماره کارت مجازی: 6037991899549160
پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  
 داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  

 09151631855 -  32313472 056- طاهری

به اطالع همشهریان عزیز می رساند:
ختم کالم ا... مجید به یاد اموات توسط قاریان 

قرآن انجام می گردد و عواید آن صرف بیماران 
سرطانی صعب العالج می شود.

09155618482 -32227177
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

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

05632323179 - 09153634767

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: 056-32422449
شماره تماس: 09153617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

     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

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیافراد خانواده خود را تشویق کنید تا نکات ایمنی  در برابر وقوع زلزله را مورد توجه و عمل قرار دهند.

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3647  363  0915



موفقیت و انرژی

بمب انرژی

 به رابطه تان تنوع بدهید

ارتباط راه دور می تواند در درازمدت کسل کننده شود. 
پس باید خالقیت تان را به کار بیندازید و کارهای جالب 
بکنید. می توانید با هم مسابقه بگذارید و رقابت کنید، 
بازی های آنالین گزینه خوبی است. یا مثال هر دو به 
باشگاه بروید و قرار بگذارید که 5 کیلو وزن کم کنید، یا 
مهارتی را یاد بگیرید. به هم یادگاری بدهید. این کارها 
باعث می شود رابطه تان متنوع و سرزنده بماند. خیلی 
کارهای دیگر که حتما خودتان با کمی فکر کردن 
می توانید پیدا کنید. یکی دیگر از موضوعات تنوع بخش، 
صحبت از آینده است. آرزوها و هدف هایتان را برای هم 
بگویید و برای رسیدن به آنها برنامه بچینید. این طوری 
هیچ وقت برای صحبت موضوع کم نمی آورید، چون 
آدم ها عاشق این هستند که از آرزوهای شان بگویند. 

راستی، مناسبت های مهم یادتان نرود!

 باید یکپارچه آتش بود
 یک بمب انرژی مهارنشدنی

احمد حلت را می توان چنین توصیف کرد: مردی 
که  مردی  دارد،  تمام نشدنی  و  فراوان  اشتیاق  که 
هیچ وقت او را نمی توانید خونسرد ببینید، همیشه در 
حالی مشاهده می شود که لبخند می زند و باانرژی 
انرژی  می کند.همین  حرکت  و  صحبت  فراوانی 
این  با  دارد  تا کسی که  باعث می شود  او،  فراوان 
شخصیت صحبت می کند، تحت تأثیر قرار گرفته 
و حالش، سریع و فوری خوب شود. در واقع می توان 
او را، یک بمب بالقوه و بالفعل انرژی دانست. بمبی 
که دارد روی دو پا راه می رود و این حجم از انرژی 
را، با خود به همه جا برده و به همگان تقدیم می کند.

احمد حلت سخنران قهاری است.
 واژه ها را خوب و مثبت به خدمت خود درمی آورد. 
ابتدا  ابتدا، همین طور بوده؟ خیر، شاید از  اما آیا از 
برونگرا بوده باشد، اما از ابتدا سخنران خوبی نبوده. 
از  درجه  این  به  شده  موفق  تدریس،  به واسطه  او 
گوید:  می  او  برسد.  خوش گفتاری  و  سخنرانی 
توست،  با  که  حیایی  و  بودن  خجالتی  ابتدا،  در 
فرومی ریزد. سپس، یاد می گیری که چطور هرکسی 
را قانع کنی و همین، تو را وادار می کند که خوب 
صحبت کنی. در واقع او فروشندگی را، بهترین راه 

خوش سخن شدن می دانست.
بیشتر ما دوست داریم که منافع و دستاوردها را به نام 
خودمان تمام کنیم و اگر به نام دیگری تمام شود، 

حسابی شاکی می شویم. این، یعنی خودبینی.
موضوع اصلی موفقیت و مثبت اندیشی است؛ این 
چنین  شاید  که  می افتد  اتفاق  حالی  در  موضوع  

نگاهی در همه اعضای تیم وجود نداشته باشد.
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مایعات و دانه های روغنی 
مانع سنگ کیسه صفرا

راه های کامال مطمئنی برای پیشگیری از ایجاد 
سنگ کیسه صفرا وجود ندارد ولی توجه به عوامل 
خطر می تواند موجب کاهش عالئم بالینی مربوط 

به آن شود. 
از جمله می توان به مصرف میزان متعادلی از چربی، 
مصرف روزانه روغن زیتون، مصرف متعادل مواد 
بادام  شیر،  مرغ،  تخم  مانند  لستین  حاوی  غذایی 
زمینی، گوشت سفید، مصرف مایعات و دانه های 

گیاهی و مواد غذایی حاوی فیبر اشاره کرد.

شکالت  به سالمت
 قلب و عروق کمک کند

فشار  کاهش  در  عمده ای  تاثیر  آنتی اکسیدان ها 
خون و تسهیل گردش خون دارند، همان طور که 
دیدن جعبه شکالت، شادی را به قلب شما می آورد، 

و  صحیح  به طور  که  صورتی  در  هم  آن  مصرف 
مناسب باشد، در افراد سالم می تواند به سالمت قلب 
و عروق کمک کند. تئوبروماین هم ترکیب دیگری 
است که به مقدار جزیی در شکالت موجود است و 
ترکیب این دو ماده شیمیایی به ایجاد احساس نشاط 

در مصرف کنندگان شکالت منجر می شود.

تناسب اندام و نوشابه های 
گازدار رژیمی

اگر می خواهید تناسب اندام خود را دوباره به دست 
بیاورید، بایستی مصرف نوشابه های شیرین را کاهش 
دهید و آن ها را با نوشابه های رژیمی جایگزین کنید. 

مطالعات اخیر ارتباط بین مصرف نوشابه های رژیمی 
و دور کمر یا دور شکم بزرگ تر را نشان داده اند. اگر 
چه که دلیل مشخصی که نشان دهد این نوشیدنی ها 
باعث افزایش وزن می شوند، نیست و عالوه بر آن 
دلیلی هم برای کاهش وزن و یا جلوگیری از افزایش 
وزن در مقایسه با دیگر نمونه های شیرین وجود ندارد.

آثار استیک گوشت دنده 
بر چاقی شکم

استیک های  خوردن  می دهد  نشان  مطالعات 
مناسب باعث باریک شدن میان تنه می شود. 

گوشت  استیک  و  دنده  گوشت  استیک های  اما 

گاو  گوشت  بخش های  چرب ترین  از  قلوه گاه 
هستند. 

بررسی انجام شده به وسیله پژوهشگران نشان داد 
که داشتن یک رژیم غذایی غنی از گوشت قرمز 
کمر  دور  افزایش  و  شکم  چاقی  با  تازه  و  چرب 

همراه است.

دفع سموم بدن از پا 
و شستشوی پا با خاک رس

بنتونیت، یک دوم فنجان  یک دوم فنجان خاک 
نمک، در صورت نیاز هم مقداری روغن. 

خاک را داخل کاسه ای از آب گرم حل کرده و به 

آن روغن را اضافه کنید، بعد نمک را بیافزاید بعد 
پاها را حداقل 30 دقیقه در آن قرار دهید. این روش 
بدن را از سموم پاکسازی می کند و سطح منیزیم 

در بدن را باال می برد.
شست و شوی پا با هیدروژن پراکسید یا همان آب 

اکسیژنه برای دفع سموم بدن مناسب است.

دالیل بالقوه زیادی برای بوی بد دهان وجود دارد، در میان آنها، خشکی دهان، باکتری روده و البته سموم 
هستند. اگر می خواهید تنفس تان خوشبو باشد، سعی کنید از غذاهای فرآوری شده و لوازم آرایشی اجتناب 
کنید تا به پاکسازی بدن تان از سمومی که واردش کردید، کمک نمایید. تنفس بد بو، اغلب نتیجه مستقیم 
مسمومیت بدن است، بنابراین اگر متوجه شدید هوایی که تنفس می کنید مدام برای تان بد بو و متعفن است، 
از مواد شیمیایی اضافی در هر زمینه ای که مربوط به مراقبت از بدن تان می شود، دوری کنید و حذف شان 
نمایید. سموم محیطی با تاثیر منفی روی هورمون ها، موجب اختالل در متابولیسم می شوند. چیزی که وضع 
را بدتر می کند این است که بسیاری از این سموم قابل حل شدن در چربی هستند و باعث می شود به راحتی 

توسط سلول های چربی تان جذب شوند.

پیاز یکی از سبزیجات موثر در رفع کک و مک و لکه های قهوه ای پوست به شمار می رود. این خاصیت پیاز ناشی 
از گوگرد موجود در آن است. برای این منظور توصیه می شود از پیاز قرمز استفاده شود.

یک عدد پیاز قرمز را رنده کرده و آب آن را خارج کنید، آب پیاز را دو بار در روز بر روی کک و مک های پوست 
بمالید. برای گرفتن نتیجه بهتر، یک قاشق چایخوری سرکه نیز به آب پیاز اضافه کنید. این درمان را هر روز و به 

مدت یک یا دو هفته تکرار کنید.
روش دیگر این است که یک عدد پیاز قرمز را برداشته و پوست بگیرید و آن را به قطعات ضخیم برش دهید و این 
برش ها را به آرامی روی کک و مک پوست بمالید. این کار را 2 بار در روز تکرار کنید. این درمان را تا زمانی که 

کک و مک ها محو گردند، ادامه دهید.

درمان کک و مک صورت با پیاز قرمزبوی بد دهان

از  باید قبل  زمانی که فرد در یک رابطه شکست می خورد، 
وارد شدن به رابطه بعدی، زمان کافی را برای ترمیم خود در نظر 
بگیرد و نباید برای بهبود عالئم بحران عاطفی و فراموش کردن 
شخص قبلی، وارد رابطه بعدی شود. متاسفانه در اکثر موارد، 
از طرف دوستان و آشنایان ورود به رابطه جدید برای درمان 
اینکه  به جای  فرد  و  می شود  تجویز  قبلی  رابطه  زخم های 
کم وکاستی های خودش را در برقراری رابطه پیدا کرده و آن ها را 

برطرف کند، همان اشتباهات را به رابطه بعدی منتقل می کند.
دخالت های نابجای خانواده ها و گاهی رفتار نامناسب با عضو جدید 
خانواده یا وجود دوستان ناباب که با دادن راهکارهای اشتباه باعث 

بروز مشکالت بین زوجین می شوند هم عواقب بدی را در زندگی 
به دنبال دارند.

خانواده  طرف  از  کودکی شان  در  افراد  به  که  هم  جراحاتی 
یا اطرافیان شان وارد می شود، باعث بروز اختالف در زندگی 
خواهد شد. هر کدام از ما ممکن است تجارب تلخی در دوره 
کودکی و خانه پدری مان داشته باشیم. این قضایای حل نشده 
و زخم های باز مانده باعث بروز مشکالت و اختالفاتی در رابطه 
همسر می شود. این مسائل می توانند در زندگی افراد منجر به 
واکنش های هیجانی، غیرمنطقی و شدیدی شوند که زندگی فرد 

را مختل خواهد کرد.

ناهمخوانی جدی بین دو خانواده از لحاظ فرهنگی، سنتی، مذهبی، 
تحصیالت، اقتصادی، قومیتی، سنی و حتی سیاسی هم باعث بروز 
اختالف در زندگی همسرداری خواهد شد. اگر این ناهمخوانی ها 
جدی باشند و افراد آن ها را نادیده بگیرند، پس از اینکه وارد زندگی 
مشترک شوند، احتمال دارد که آثار مخرب این ناهمخوانی را در 
رابطه شان ببینند. در کشور ما اطالع رسانی ها به اندازه کافی و 
تخصصی نیست و مسائل زندگی از تمام ابعاد بررسی نشده است 
و گاهی مشاوران در مشاوره های پیش از ازدواج غیر تخصصی 
عمل کرده و فقط به بررسی طرفین از طریق تست هایی که 

داده اند، اکتفا می کنند و بقیه ابعاد را نادیده می گیرند.

دخالت اطرافیان عامل شکست ازدواج

آیه روز

و هیچ جنبنده  ای در زمین نیست مگر ]اینکه[ روزي اش بر عهده خداست و ]او[ قرارگاه و محل مردنش 
را می  داند همه ]اینها[ در کتابی روشن ]ثبت[ است. )سوره هود/ آیه 6(

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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1234567891۰1112131415
نامناخیبکشخریش1
ورسنکونمسرواب2
کاتهارفاهدارا3
یدبادیشاالان4
سدیشرهبملتنه5
هوکراماروامر6
جداکسالابجاو7
موزیرتماتعارز8
ابداهحوبحببی9
هیوباکریرسسن1۰
یفهارمهریابر11
گربفپاماکشوم12
نیابتتبسنوقاچ13
رگرزهشیرتدالو14
ییومیللیوناباب15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

کارت دانشجویی اینجانب نرگس علیزاده 
به شماره دانشجویی ۰۵۰۲۴۳۹۶ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

۰۹1۵8۶۲۵۴۰۲ - ۰۹1۵۹۶۵۴811

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( ۴
۰۹1۵۵۶۵8۲۶8 - ۰۹1۵۶۶۹۳۵1۵ 

1۰سال ضمانت

گروه ساختمانی آرمیتـاژ
انجام کلیه امور ساختمانی از جمله 

ساخت صفر تا صد بنا، بازسازی 
و تعمیرات ساختمان،  امور تزئینات 

داخلی و خارجی، محوطه سازی
 با گروهی مجرب و با سابقه کاری باال 

به ما جوانان اعتماد کنید
09158626808

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
۰۹1۵1۶۵۲۶۰۰-۳۲۴۴۷11۰

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 ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
۰۹1۵۵۶۲۲۲۹1

۳۲۲11۶8۴

میلیونر میامی
18:1۵شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسآستیگمات
1۴:۳۰۲1:۳۰1۶:1۵۲۰شروع سانس

شرکت مهرگان پخش حافظ )مزمز(
جهت تکمیل کادر فروش خود بازاریاب 
با حقوق ثابت،بیمه تامین اجتماعی،بیمه 

تکمیلی وپورسانت عالی استخدام 
می نماید. 

۰۹1۵۶۶۷۶8۷۵ -۰۹1۵۶۶۷۶8۷۴

یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی 
به یک نفر مدیر فروش خانم با سابقه کار 

و روابط عمومی باال و یک نفر  حسابدار 
خانم  آشنا به نرم افزار محک

 نیازمند است.   ۰۹۳۶۵۴۰۳88۰
۳۲۲۳۰8۷۳

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
کمپرسی 1۰ چرخ بنز جهت کار در 

سطح استان با شرایط کارگاهی
 1۲ روز کار ۳ روز مرخصی با بیمه

و حقوق کافی نیازمندیم.
۰۹1۵۷۲1۳۵۴۵

یک واحد تولیدی جهت تکمیل نیروی کار 
خود از متقاضیان خانم ثبت نام به عمل 
 می آورد. جهت اطالع از شرایط ثبت نام
با شماره های ۰۹1۵۳۶۳۹۰۲۰ - 

۰۹1۵۷۲۲۴1۵1 و ۰۵۶۳۲۴۴۹۶۹۶ 
تماس بگیرید.

فروش اسلحه دو لول کنار هم 
نخجیر نو با وسایل جانبی  

قیمت ۵ میلیون  ۰۹1۵۳۶۲۳۷۲۰

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

۰۹1۵۵۶1۰111
رحیمی

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.  21۰۰   ۰56   ۰915

به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی ۵ عصر

۰۹۳۶۳۶۵۴۷۴۶
۳۲۳۴۲۲۴۴
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سواد آموزی به 2 هزار نفر اتباع بیگانه در خراسان جنوبی

صدا و سیما-تا کنون 2 هزار نفر از اتباع بیگانه ساکن استان با تالش نهضت سوادآموزی، رایگان با سواد شدند . معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش گفت: این اتباع بیگانه که بیشتر افغانستانی هستند در 
رده های سنی 10 تا 49 سال، آموزش های سواد آموزی را فرا گرفتند و مدرک تحصیلی به آنها داده شده است.مرتضوی افزود: افراد باالی 49 سال نیز در صورت تمایل می توانند از آموزش های سواد آموزی استفاده 
کنند اما برای آنها مدرک تحصیلی صادر نمی شود.وی گفت: امسال نیز 100 نفر از اتباع ،در حال فراگیری آموزش های نهضت سواد آموزی اند که پشتیبانی 50 نفر از این افراد به عهده کمیساریای سازمان ملل است. 

اخبار کوتاه

 بخت پارک آزادی سه ماه  
دیگر باز می شود

 جواد رضایی- در راستای گزارش روز شنبه آوا در 
سازمان  رئیس  آزادی  پارک  مشکالت  خصوص 
سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بیرجند 
بیان کرد: اقداماتی نظیر پیاده رو سازی، سنگ فرش 
و محوطه سازی در ضلع غربی پارک دو سال پیش 
انجام شده و  افزایش روشنایی، ایجاد فضای سبز و راه 

اندازی آبنماها در دستور کار است.
این  درختان  انبوه  دلیل  کرد:به  بیان  زاده  ابراهیم 
قسمت و کمبود نور، خشک شدن بعضی از درختان 
اتفاق افتاده است که سعی می شود با اقداماتی نظیر 
آبیاری  و  درختان  خاک  کردن  آماده  و  دهی  کود 
از آسیب بیشتر جلوگیری شود. وی با بیان اینکه 
شهرداری  های  اولویت  از  آزادی  پارک  بهسازی 
است، گفت: در انجام این پروژه با توجه به نظر ویژه 
شهردار و شورای شهر در بازسازی، مشکل مالی 
وجود ندارد ولی با توجه به اینکه در این فصل از 
سال برای حفظ و حراست از درختان شهر اقداماتی 
پرسنل  توسط  دهی  کود  و  هرس،کولیدن  نظیر 
شهرداری انجام می شود از این رو با کمبود نیرو 
مواجه هستیم که البته با نظر مساعد شورا و شهردار 
به زودی این کمبود جبران خواهد شد و  تا سه ماه 
آینده به طورکامل عملیات بازسازی این پارک به 
پایان رسیده و برای فصل بهار و حضور شهروندان و 
مسافران مناسب سازی خواهد شد. وی همچنین در 
مورد مجموعه فرهنگی شهرداری)شهربازی قدیم( 
در این پارک بیان کرد: زباله  ها و وسایل بالاستفاده 
در محوطه این بنا جمع آوری شده و همچنین زیبا 
سازی و روشنایی مناسب برای درختان اطراف بنا در 
حال انجام است. وی خاطر نشان کرد: این بنا به 
یکی از ادارات شهرداری واگذار شده که در روزهای 
آینده و با اتمام آماده سازی، در آن مستقر خواهد شد.        
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

شترهای سرگردان در نهبندان
 توقیف می شوند

ایرنا- فرماندار نهبندان گفت: براساس مصوبه شورای 
و  مزارع  ها،  جاده  در  سرگردان  شترهای  ترافیک، 
باغات این شهرستان به نفع دولت توقیف می شوند. 
کریمان خراسانی در نشست شورای ترافیک نهبندان 
افزود: این موضوع با هدف کاهش تصادفات جاده ای 
شهرستان در اثر برخورد با شتر و کاهش خسارت به 
کشاورزان منطقه مصوب شد. وی بیان کرد: با توجه 
به اینکه تصادفات زیادی در اثر برخورد با شترهای 
سرگردان رخ می دهد و در زمان حادثه ساربانی برای 
شترها پیدا نمی شود، این مصوبه با این هدف که 
دامداران برای شترهای خود ساربان در نظر بگیرند 
دستور  با  کنند،  اقدام  آنها  ساماندهی  به  نسبت  و 
مقام قضایی اجرایی می شود. وی همچنین گفت: 
مسافربران شخصی در محور نهبندان - بیرجند و 
نهبندان - زابل توسط پلیس راه شهرستان شناسایی و 

نسبت به ساماندهی آنان اقدام شود.

پیشرفت 90 درصدي بزرگترین
 طرح عمراني طبس

صداوسیما- مرحله نخست بزرگترین طرح عمراني 
شهرداري طبس 90 درصد پیشرفت دارد. شهردار 
طرح  نخست  مرحله  اجراي  براي  گفت:  طبس 
بهسازی رواق های میدان امام طبس تاکنون یک 
میلیارد تومان هزینه شده است.بهارستانی، با بیان اینکه 
رواق ها از سمت میدان امام تا میدان پنجعلی و میدان 
امام تا میدان واعظ طبسی قرار دارد، افزود: هزینه 
بازسازی آن 7 میلیارد تومان برآورد شده است که 
به صورت مشارکتی بین شهرداری و کسبه پرداخت 
خواهد شد، به گونه ای که 50 درصد هزینه را کسبه 
و مردم و بقیه را شهرداری از محل اعتبارات داخلی 
پرداخت می کند. وی با بیان اینکه 500 میلیون تومان 
آن از بخش تملک دارایی تامین شده است، گفت: 
170 واحد تجاری در خیابان خرمشهر و خیابان نواب 
قرار دارد که قدیمی و با عرض حدود 2 متر بوده است 
که در این بازسازی عرض آن به 4 متر افزایش می 
یابد و به صورت سنتی بازسازی خواهد شد. وی با 
بیان اینکه مرحله اول این بازسازی نیمه اسفند امسال 
به اتمام می رسد، افزود: تاکنون فونداسیون این رواق 

ها اجرا شده و نصب ستون ها آغاز شده است.

انتصاب امام جمعه جدید باغشهر اسالمیه

صداوسیما-امام جمعه جدید باغشهر اسالمیه شهرستان 
فردوس منصوب شد. حجت االسالم محمد شاکری 
به عنوان امام جمعه جدید باغشهر اسالمیه منصوب 
شد.وی این هفته در نماز جمعه این شهر معرفی خواهد 
شد. پیش از این حجت االسالم زمانی این مسئولیت را 
بر عهده داشت که هم اکنون به عنوان امام جمعه چترود 

کرمان معرفی شده است.

2000 قبر آماده  در آرامستان بیرجند 

های  آرامستان  مدیریت  سازمان  رئیس  غالمی- 
مواقع  در  آمادگی  برای  گفت:  بیرجند  شهرداری 
آماده  بیرجند  آرامستان  در  قبر  هزار   2 بحرانی، 
شده است. در نخستین جلسه کارگروه تدفین ستاد 
کارگروه  افزود:  بیرجند  بحران شهرداری  مدیریت 
تدفین یکی از چهار گروه ذیل ستاد مدیریت بحران 
از  اجساد  حمل  و  آوری  جمع  که  بوده  شهرداری 
محل حادثه تا محل دفن، شناسایی، ثبت فوت و 
صدور جواز دفن، تغسیل، تکفین، برگزاری نماز میت 
و تدفین، تعیین محل تدفین، امحای الشه های دام 
و طیور و غیره را به عهده دارد. وی اظهار کرد: کار 
این کارگروه به عنوان یکی از چهار کارگروه اصلی 
زیر مجموعه مدیریت بحران شهرداری بیرجند، پس 
با  است  لذا ضروری  آغاز می شود  بحران  پایان  از 
هماهنگی های انجام شده پیش از بحران اقدامات 

الزم به  موقع انجام شود.

مرکز یادگیری محلی سردار شهید ناصری 
در بیرجند گشایش یافت

ایرنا-مرکز یادگیری محلی سردار شهید محمد ناصر 
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  گذشته  روز  ناصری 
سواد آموزی با حضور جمعی از مسئوالن در بیرجند 
گشایش یافت. معاون سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان جنوبی در آیین گشایش این مرکز 
که با حضور خانواده های شهید ناصری و قاسمی 
استان  جزو 10  جنوبی  خراسان  گفت:  شد،  برگزار 
برتر کشور در حوزه سواد آموزی است. وی میانگین 
سواد آموزی را در استان 96 درصد اعالم کرد و اظهار 
کرد: با توجه به اینکه بیشتر متقاضیان افرادی با سطح 
 معیشت پایین هستند کمیته امداد و بهزیستی به خوبی 

می توانند یاری دهنده سوادآموزی استان باشند.

احتمال بارش برف و باران 

دادرس مقدم-کارشناس هواشناسی گفت:  از امروز 
ناپایدار ضعیف الیه  با نفوذ موقتی موج  سه شنبه 
میانی جو از شمال استان وزش تندباد، افزایش ابر و 
احتمال بارش پراکنده برف و باران قابل پیش بینی 
است. نخعی با بیان اینکه بارش های پراکنده بیشتر 
شهرهای سرایان، حاجی آباد، قاین، درمیان، زهان و 
آرین شهر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، افزود:  برای 
سه روز آینده سرما و یخبندان در منطقه ادامه خواهد. 

استفاده از بخاری چکه ای در مدارس 
ممنوع شد

تسنیم-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با 
بیان اینکه تالش می شود تا پایان سال 40 مدرسه 
استان از سیستم گرمایشی مرکزی برخوردار شوند، 
استان  از بخاری چکه ای در مدارس  استفاده  گفت: 
ممنوع است و مردم در صورت مشاهده این موضوع 
را گزارش دهند. بیکی اظهار کرد: اداره کل نوسازی 
مدارس مشکل خرید بخاری نداشته و بخاری های 
استاندارد به تعداد زیاد خریداری شده است. وی با بیان 
اینکه در مدارس زیر نرم که بیشتر در روستاها هستند 
از سیستم های گرمایشی استاندارد بخاری کاربراتوری و 
بخاری تابشی استفاده می شود، افزود: در روستاهای فاقد 
گاز طبیعی در صورت امکان از سرویس های گرمایش 
مرکزی با سوخت نفت و گازوئیل و در غیر این صورت 

از بخاری های کاربراتوری استفاده می شود.

بهره مندی 97 درصد جمعیت روستاهای 
باالی 20 خانوار از راه آسفالته

روستاهای  جمعیت  از  درصد   97  - مقدم  دادرس 
باالی 20 خانوار خراسان جنوبي از نعمت راه آسفالته 
برخوردارند. مدیرکل راه وشهرسازي خراسان جنوبي 
گفت: از 918 روستای باالی 20 خانوار استان 829 
روستا  از نعمت راه آسفالته برخوردارهستند.جعفري افزود: 
راه 35 روستای باالی 20 خانوار به طول 265 کیلومتر 
نیز در دست اجراست و درحال حاضر در شهرستان های 
بشرویه، سرایان و فردوس هیچ روستای باالی 20 
خانوار بدون راه آسفالته وجود ندارد. وي همچنین گفت: 
از 89 روستای فاقد راه آسفالته، 64 روستا در شهرستان 
های بیرجند، درمیان، سربیشه و نهبندان قرار دارند. وي 
این خبر راه هم اعالم نمود که طبق برنامه ریزي  انجام 
گرفته در دهه فجر سالجاري 50 کیلومتر راه روستایی و 

فرعی احداث و به بهره برداری می رسد.

خبرهای ویژه

*طاهره حمیدی،مربی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان در بخش مقاله نویسی دهمین جشنواره 
پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد.
*مسئول سازمان بسیج دانش آموزی گفت: کاروان های 
راهیان نور دانش آموزی خراسان جنوبی از یکم بهمن 
به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام می شوند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  گفته  *به 
بیرجند آزمایش تشخیصی بیلی )Bayley( یا آزمایش 
روی 65  بر  کودکان  تکاملی  اختالالت  تشخیص 

کودک در بیرجند انجام شد.
*مهلت نام نویسی در طرح قرآنی ملی مدهامتان تا 

15 دی تمدید شد.
موسسه  اهدایی  قرمز  گوشت  کیلوگرم   200*
خیریه انصارالحجه مشهد مقدس در بین مددجویان 

زیرپوشش بهزیستی قاین توزیع شد.
خراسان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  *مدیرکل 
دارای  استان  روستای   176 و  هزار  گفت:  جنوبی 

پوشش شبکه تلفن همراه است.
* به گفته مدیرعامل شرکت گاز تاکنون 5900 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا شده که از این میزان 
950 کیلومتر طی 9 ماهه سال جاري محقق شده است. 
*2هزار و 30 نفر از مددجویان کمیته امداد با معرفی به 

مراکز فنی و حرفه ای، مهارت های الزم را فراگرفتند.
*به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری بیرجند 56  نفر در حوزه  گردشگری در  

روستاهای بیرجند به صورت پایدار شاغل شدند.

عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  خبر-  گروه 
توسعه  سند  طرح  در  باید  گفت:  استانداری 
اقتصادی و اشتغالزایی روستایی جامعه عشایری 
جزو  روستاییان  اشتغال  چون  شود  دیده  نیز 
موضوعات و مباحث مهم است که باید با دقت 

نظر بیشتری روی آن کار کرد. 
توسعه  تخصصی  کارگروه  در  علوی مقدم 
روستایی و عشایری  اظهار کرد: اگر در ابتدای 
کار بر روی نحوه ورود موضوعات روستایی با 
ما  خروجی های  شویم  وارد  بیشتری  مطالعه 
منطبق بر مشکالت روستاها و کاربردی تر بوده و 
مشکالت آن بخش را برطرف می کند. وی بیان 
کرد: به دنبال این هستیم که اقدامات مشترک 
و هم افزا در مجموعه روستایی انجام دهیم تا 
این ظرفیت ها بتوانند روستاها را از مشکالت 
موجود خارج کنند. معاون استاندار تأکید کرد: 

تمام اقدامات در روستاها باید تجمیع شود چراکه 
فرصت بسیار کم است و باید ظرفیت ها را در 
کنار یکدیگر قرار دهیم تا در این فاصله کوتاه به 

مدل های اجرایی مدنظر برسیم.

خراسان  عشایری  جامعه  درصد   ۴۹
جنوبی را زنان تشکیل می دهند

سرپرست امور عشایری نیز گفت: از 81 هزار 
نفر جمعیت عشایری خراسان جنوبی 49 درصد 
یعنی معادل 40 هزار نفر جمعیت زنان عشایر 
ششم  برنامه  در  کرد:  اظهار  حسین پور  است. 
همه دستگاه ها مکلف شده اند در ارائه خدمات 
روستایی جامعه عشایری را نیز مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: در حوزه زنان عشایری 46 
صندوق خرد زنان شکل گرفته است که این 
صندوق ها زمینه اشتغال قابل توجهی را فراهم 

دارند.  فعالیت  مختلف  مقوله های  در  و  کرده 
با  جنوبی  خراسان  عشایری  امور  سرپرست 
روستایی  زنان  خرد  صندوق های  به  اشاره 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر 30 صندوق 
است. گرفته  شکل  استان  در  زنان  خرد 

 ۵۸۰ در  پایدار  اشتغال  توسعه  سند 
روستا اجرا می شود

بهره وری  و  برنامه ریزی  آمایش،  رئیس گروه 
سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی خراسان 
جنوبی گفت: از 916 آبادی باالی 20 خانوار 
مبنای سهم  بر  استان  خراسان جنوبی سهم 
بندی های تعریف شده سازمان بودجه در سند 

توسعه اشتغال پایدار 580 روستا است.
توسعه  ششم  برنامه  در  کرد:  اظهار  فالح   
مقرر شده سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور 

برای 5 هزار روستا سند توسعه اشتغال پایدار 
روستایی تدوین کند. 

توسعه مناطق روستایی در سند توسعه 
استان خراسان جنوبی مدنظر قرار گیرد

اینکه  بیان  با  نیز  بیرجند  فرماندار شهرستان 
است،  متفاوت  توسعه  برای  روستاها  قابلیت 
سمت  به  باید  توسعه  سند  از  بخشی  گفت: 
ساخت و سازهای روستایی و توسعه مناطق 
روستایی سوق داده شود. ناصری با بیان اینکه 
همه موضوعات روستاها اشتغال نیست، بلکه 
کرد:  عنوان  شود  پیگیری  مباحث  همه  باید 
باید همان گونه که در سند آمایش استان از 
سند  در  می کنیم  استفاده  دستگاه ها  نظرات 
توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی نیز از 

پیشنهادات سایر دستگاه ها استفاده کنیم.

آبرسانی به روستاهای قاین نیازمند 11 
میلیارد تومان اعتبار است

فرماندار قاین نیز در این جلسه بیان کرد: در موضوع 
توسعه روستایی دو موضوع جمعیت روستایی و 
مطالعات توسعه ای بسیار مهم است.کریمی با بیان 
اینکه جمعیت روستایی کشور بیش از عربستان، 
اردن و عراق است، افزود: در شهرستان زیرکوه 39 
روستا با جمعیت یکهزار و 74 نفر با تانکر آبرسانی 
می شوند.وی به اعتبار مورد نیاز برای آبرسانی به 
این روستاها اشاره کرد و گفت: در این راستا برای 
آبرسانی به روستاهای زیرکوه 39 میلیارد تومان 
نیاز است. مدیرکل بنیاد مسکن  نیز در این جلسه 
یادآور شد: با توجه به اینکه طرح تدوین سند توسعه 
اقتصادی و اشتغالزایی روستایی طرحی مطالعاتی 
است و نزدیک به 35 سال است که بنیاد مسکن 

در این زمینه مطالعاتی انجام داده ست.

دانشگاه  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل  مراسم 
علوم پزشکی بیرجند برگزار شد. در پایان این مراسم از 
27 پژوهشگر و فناور برتر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
قدردانی و از کیت های تحقیقاتی ارزیابی آنتی اکسیدان 
گزارش  شد.به  رونمایی  بیولوژیک  های  درسیستم  ها 
صداوسیما،رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و 
انتشارات علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
دیروز در این مراسم  گفت: بیش از 300 محصول دانش 
بنیان شامل دارو ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات درمانی و 
کیت های آزمایشگاهی در 750 شرکت دانش بنیان کشور 
تولید و تامین شده است. وی افزود: در زمینه پژوهش از نظر 
تعداد مقاالت در کشور رتبه یک منطقه و کشورهای جهان 
اسالم  را دارا می باشیم.کبیری با بیان اینکه دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند از دانشگاه هایی است که در منطقه شرق 
کشور باالترین نرخ رشد مقاالت را داشته است، افزود: با 
توجه به ظرفیت ها و توانمندی های خراسان جنوبی در 

پژوهش ، دانشگاه علوم پزشکی نیازمند تالش بیشتر است.
وی بیان کرد: در سال های اخیر در شاخص همکاری های 
 بین المللی و تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت هر رشته ،

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند رشد قابل توجهی داشته 
است. دهقانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هم 
 بر اهمیت شرکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت : 
تالش می کنیم به جایگاه مطلوبی در عرصه علمی و 
پژوهش برسیم و با تولید محصوالت با کیفیت و کاربردی 
کردن پژوهش در شرکت های دانش بنیان در جهت رفع 
مشکالت منطقه گام برداریم. کاظمی معاون تحقیقات و 
فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فراهم سازی بستر 
پژوهش برای دانشجویان این دانشگاه خبر داد و گفت: 
مراکز تحقیقاتی را داریم که مربوط به بیماری های شایع 
قلب وعفونی ، سالمت اجتماعی، مراکز سلول ملکولی که 
مطالعات پایه روی سرطان ها را انجام می دهد و این ها 

بستر خوبی را برای پژوهش فراهم کرده است. 

ارتباطات قوی استاندارمسئوالن بودجه  کشور را به استان می آورد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون  گفت:  جنوبی 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت 
همراه پایان هفته جاری به خراسان جنوبی سفر می 
کنند. به گزارش ایرنا، سید مجتبی علوی مقدم روز 
گذشته در نشست بررسی مشکالت پروژه های 
نیمه تمام عمرانی خراسان جنوبی افزود: با توجه 
به موقعیتی که استان دارد، واقعا آمدن این افراد 
و پذیرش سفر، خیلی کار سختی است و نشان 
دهنده ارتباط خیلی خوب استاندار با مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه است که ویژه باید تشکر 
کنیم. وی تاکید کرد: این سفر فرصت مغتنمی 
است که انتظار می رود دستگاه های اجرایی با ارائه 
پروژه های موثر از ظرفیت پیش آمده استفاده کنند. 
معاون استاندار گفت: دانشگاه ها به ویژه در این 
سفر اعتبارات موردنیاز پروژه های مهم را مطرح 
کنند. وی ابراز امیدواری کرد: با تالش و جدیت 
همه مدیران این سفر مایه خیر و برکت برای مردم 
استان باشد و بتوانیم حداکثر بهره برداری را از 

موقعیت پیش آمده ببریم. رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی هم در این نشست گفت: در الیحه 
بودجه 98 بر رفع مشکالت بافت فرسوده و حاشیه 
نشینی تاکید شده است.هادی آرین اظهارکرد: 
بافت های فرسوده در خراسان جنوبی نیازهای 
متعددی دارد که ایجاد مراکز بهداشتی  از اولویت 
معاون سازمان  به سفر  اشاره  با  است. وی  ها 
برنامه و بودجه کشور به استان افزود: حمایت 
از حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی در این 
 سفر می تواند مورد توجه باشد که انتظار می رود 
دستگاه های اجرایی نیازهای موجود را احصا و ارائه 

کنند. وی گفت: مدارس حاشیه شهر به خصوص 
هوشمندسازی می تواند در این سفر مورد حمایت 
قرار گیرد. آرین ادامه داد: همچنین مدیران در این 
سفر می توانند مباحث مربوط به کاهش و افت 
اعتبارات در الیحه بودجه و مخاطراتی که از آن 
متوجه استان می شود را بیان کنند تا در مورد آن 

تصمیم گیری شود.  

سفرهای کم مسئوالن از علل 
عقب افتادگی خراسان جنوبی است

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

استانداری هم گفت: بخشی از عقب افتادگی 
های استان به خاطر این بوده که سفرهای 
اگر  یا  انجام شده  استان  به  کمتر  مسئوالن 
بوده، استفاده خوبی از آن نشده است.حسنی 
سازمان  معاون  آتی  سفر  به  اشاره  با  مقدم 
برنامه و بودجه به استان اظهار کرد: در شرایط 
فعلی که دولت با تنگنای مالی روبه رو است 
و کمتر اعتبارات به استان اختصاص می یابد 

این سفر می تواند فرصت خوبی باشد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی 
نیز گفت: 37 پروژه فعال داریم و 50 درصد پروژه 
ها که از سال های قبل روند عملیات اجرایی آن 

شروع شده با اعتبار کمی به اتمام می رسد. 
رضایی ادامه داد: با 250 میلیون تومان می 
پایان سال  تا  توانیم حدود چهار کتابخانه را 
فرهنگی  کار  که هم  کنیم  افتتاح  استان  در 
است و هم اشتغالزایی می کند. وی یکی از 
مهمترین مشکالت استان در حوزه کتابخانه 
و  کرد  عنوان  مرکزی  کتابخانه  نبود  را  ها 

بیرجند مصوبه سفر  گفت: کتابخانه مرکزی 
دوم هیئت دولت نهم بوده که جزو پروژه های 
ملی نیز محسوب می شود و به خاطر مشکل 
نبود زمین تاکنون بالتکلیف مانده اما از سال 

قبل زمین موردنیاز آن تملک شده است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد هم با اشاره به 16 
 پروژه این حوزه گفت: برای تکمیل این پروژه ها

به 16 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 نبی زاده سالن عالمه فرزان را از پروژه های 
مهم بیرجند عنوان کرد و افزود: عدم تطیبق 
اعتبارات فصل 5 با فعالیت ها و ظرفیت ها 
و توجه به پروژه های شهرستانی که باالی 
40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند از دیگر موارد 

قابل طرح در این سفر است. 
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  زاده  مهدی 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند نیز 
این  بازنشستگان  خدمت  پایان  پاداش  گفت: 
دانشگاه به میزان 30 میلیارد تومان در سه سال 

اخیر پرداخت نشده است. 

11 مانور زلزله در استان برگزار می شود

درآمد ناشی از حیات وحش سر سفره مردم آمد
                                                    برای اولین بار درتاریخ محیط زیست ایران :

گروه خبر- معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
برگزاری 11 مانور در استان طی هفته »ایمنی در برابر زلزله 
و کاهش اثرات بالیای طبیعی« خبر داد. حمزه اسعدزاده روز 
گذشته در حاشیه مانور زلزله در خوابگاه دانشگاه صنعتی 
بیرجند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خراسان جنوبی یکی 
از استان های حادثه خیز کشور بوده که تجربه چندین زلزله 

باالی شش ریشتر را دارد. 
وی با بیان اینکه هالل احمر برای آمادگی جامعه در برابر 
حوادث طبیعی ارائه آموزش های همگانی را در دستور کار 
قرار داده است، بیان کرد: در این راستا کارشناسان مطلع در 
حوزه امداد با هدف آموزش های امدادی به دانش آموزان و 
دانشجویان در مدارس و دانشگاه ها حضور می یابند. وی 
به برنامه های هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 
بالیای طبیعی اشاره و گفت: طی این هفته 11 مانور زلزله 
با هدف حساس سازی جامعه در سطح شهرستان ها برگزار 
می شود. وی برگزاری سه دوره آموزشی تخصصی امداد 
و نجات ویژه نجاتگران در بیرجند، نهبندان و درمیان در 
راستای رشد و تقویت توان امدادی هالل احمر را یکی دیگر 
از برنامه های این هفته برشمرد و افزود: همچنین بازآموزی 
ویژه نجاتگران واجدشرایط برای کسب درجه ایثار از دیگر 

برنامه های این هفته خواهد بود.

آموزش های امداد و نجات ناکافی است
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: با 

توجه به حادثه خیر بودن ایران و آسیب پذیری مردم در 
زمان حوادث، آموزش های امداد و نجات ناکافی است.
شهریاری تصریح کرد: جمعیت هالل احمر برای جلوگیری 
از خسارت های احتمالی حوادث، آموزش های زیادی را در 
قالب مانور و کارگاه آموزشی برای اقشار گوناگون برگزار 
می کند. شهریاری ادامه داد: در این مانور نیز دانشجویان 
دانشگاه های بیرجند، صنعتی و سپیده کاشانی بیرجند نحوه 
پناه گیری و تخلیه اضطراری را فرا می گیرند و امیدواریم با 
توجه به اهمیت این موضوع، مانور زلزله در تمامی دانشگاه 
های استان برگزار شود. وی هدف اصلی از برگزاری مانورها 
را ارتقای دانش و مهارت دانشجویان برای پیشگیری و 
کاهش خسارات ناشی از زلزله و افزایش تاب آوری بیان کرد.

عضویت ۲۶ هزار نفر  در سازمان 
جوانان هالل احمر استان

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر نیز از برگزاری 
مانور زلزله، پناهگیری و تخلیه اضطراری در خوابگاه های 
دانشجویی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در این مانورها 
بالغ بر 750 نفر از دانشجویان شرکت کردند. موهبتی  گفت: 
همچنین در تمامی طول سال چهار هزار و 500 دانش آموز 
در قالب طرح دادرس در کانون های دانش آموزی آموزش 
فرا  را  بالیای طبیعی  با  مقابله  برای  امدادی الزم  های 
می گیرند.  وی از عضویت 26هزار نفر  در سازمان جوانان 

هالل احمر استان خبر داد .

کاوش-مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
گفت: با تدابیر اندیشیده شده در سازمان حفاظت 
محیط زیست و در یک اقدام  مدیریتی نو برای 
اولین بار در طول تاریخ حفاظت محیط زیست ، 
درآمد حاصل از فروش پروانه شکار به مردم تعلق 
گرفت. اکبری با اشاره به این موضوع که حفاظت 
از تنوع زیستی و حیات وحش  بدون تامین منافع 

جوامع محلی امکان پذیر نیست، افزود: بیش از نیم 
قرن از تاریخ شکل گیری تشکیالت شکاربانی در 
ایران می گذرد و اگر چه فرآیند تکمیل ساختار این 
تشکیالت پیوسته اتفاق افتاده و وظایف گسترده 
ای در حوزه های گوناگون کنترل و پیشگیری از 
آلودگی آب و خاک ، هوا ، پسماند ، تاالب و... برای 
این سازمان تعریف شده اما مهمترین و با سابقه 
ترین فعالیت سازمان محیط زیست ، حفاظت از 
حیات وحش بود  که حلقه مفقوده ای به نام “جلب 
مشارکت مردم محلی “برای تحقق این رسالت 
خطیر سازمانی داشت و الزمه محقق شدن این 
مهم ، برگشت بخشی از منافع ناشی از شکار به 
مردم محلی بود. وی اظهار کرد: خوشبختانه در 
سایه تدابیر انجام شده در سال گذشته ، صندوق 
ملی محیط زیست به عنوان حلقه واسط و با کمک 

معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان، 
زمینه برگشت بخشی از درآمد حاصل از فروش 
پروانه های شکار را  به مردم محلی و همچنین 
تقویت حفاظت در همان مناطقی که شکار در آنها 

انجام شده، فراهم کرد.

سه میلیارد ریال درآمد  سهم مناطقی 
که شکار در آنها انجام شده بود

اکبری تصریح کرد: در خراسان جنوبی در مرحله 
اول  شش فقره پروانه شکار قوچ باالی 9 سال 
صادر شد و پس از پرداخت حقوق دولتی ، مبلغ 
سه میلیارد ریال درآمد حاصل از آن به همان 
مناطقی که شکار در آنها انجام شده بود ) منطقه 
پیر  منطقه  و  سربیشه  درمیان،  شده  حفاظت 
حاجات طبس ( اختصاص یافت که از این مبلغ 

حدود یک میلیارد ریال برای کمک به مساجد 
روستاهای داخل منطقه )خرید بخاری( ، خرید 
فنس و محصورسازی مزارع برای پیشگیری 
از خسارت حیات وحش به مزارع مردم و تعمیر 
استخرهای آب کشاورزی مزارع اختصاص یافت.
وی همچین از خرید 5 دستگاه موتور سیکلت 
تعمیر  مناطق،  فیزیکی  تقویت حفاظت  برای 
های  پاسگاه  تجهیز  مناطق،  فرسوده  ناوگان 
حفاظتی و مطالعه، تحقیق و پژوهش بررسی 
پویایی جمعیت و ظرفیت برد تغذیه ای حیات 
وحش دو منطقه تحت مدیریت حفاظت استان 
به عنوان اقدامات مهمی نام برد که با اعتباری 
نزدیک به دو  میلیارد ریال از محل درآمد حاصل 

از فروش 6 پروانه شکار انجام شده است.
کرد:  بیان  زیست   محیط  حفاظت  مدیرکل 

اگرچه این اعتبارات در مقابل هزینه هایی که 
دولت در زمینه های گوناگون حفاظت محیط 
قابل مالحظه  انجام می دهد چندان  زیست 
همان  به  مستقیم  اینکه  دلیل  به  اما  نیست 
مناطق بر می گردد و مهم تر اینکه یا جوامع 
محلی را منتفع می سازد و یا صرف فعالیت 
های مفیدی مانند حفاظت فیزیکی و فرهنگ 
سازی می شود اثر بخشی آنها بسیار ملموس 
تر بوده و انگیزه مضاعفی را در محیط بانان 
و مردم محلی مناطق یاد شده برای حفاظت 
و حراست ایجاد می کند . وی ابراز امیدواری 
کرد:  تداوم این فعالیت نو پدید، زمینه مدیریت 
بهتر جمعیت های حیات وحش کشور را فراهم 
آورده و باعث تقویت حفاظت مناطق چهارگانه 

و جلب مشارکت جوامع محلی شود.

معاون استاندار:  اشتغالزایی عشایر  در  دستور کار قرار گیرد

تجلیل از 27 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی
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مجلس از اشتباه نماینده
 سراوان حمایت نکرد

با  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی  نعمتی  بهروز 
بیان اینکه مجلس از اشتباه نماینده سراوان حمایت 
خودش  هم  درازهی  باسط  محمد  گفت:  نمی کند، 
است. خود  اشتباه  به  قائل  هم  و  کرد  عذرخواهی 

آقای جهرمی! مشاوران خود را 
به رئیس جمهور قرض دهید

روزنامه آفتاب یزد نوشت: تجربه حضور آذری جهرمی 
در شبکه های ارتباطی نشان داد که اگر دولتمردان 
و مسئوالن کشور سعی در ارتباط مداوم با مردم در 
بر  عالوه  می توانند  باشند،  داشته  مجازی  فضای 
استفاده از نقطه نظرات آن ها در همه سطوح جامعه، 
نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و به نوعی 
نظرسنجی هم در مورد عملکرد خود داشته باشند. چه 
بسا بتوان پیشنهاد داد رئیس جمهور از مشاوران وزیر 

ارتباطات بهره ببرد!

ردپای یک زن و 3 مرد
 در پرونده دکل نفتی

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
جزئیات جدیدی از پرونده دکل های نفتی گمشده را 
بیان کرد و از ردپای یک زن و 3 مرد در این پرونده 
خبر داده است. موضوع دکل های نفتی از سال ۹2 
مطرح شد که بر اساس آن در دولت های نهم و دهم 
برخی به بهانه دور زدن تحریم ها اقدام به تشکیل 
شرکت های صوری و خرید دکل های نفتی کردند اما 
با وجود پرداخت پول از سوی شرکت تأسیسات دریایی 

هیچ دکلی به ایران نرسید. 

روایتی از پاسخ رهبر انقالب
 به نگرانی آیت ا... جنتی

جزایری  موسوی  محمدعلی  سید  االسالم  حجت 
نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: روزی خدمت 
رهبر معظم انقالب بودیم. در آن جلسه آقای جنتی 
در رابطه با مسائل اقتصادی خیلی ابراز نگرانی کرد، 
اما ایشان تبسمی کردند و گفتند: »آقای جنتی، نگران 

نباشید، ان شاءا... از این مرحله عبور خواهیم کرد«.

هنوز عالئم حیاتی آیت ا... هاشمی 
شاهرودی وجود دارد

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  
در بیمارستان خاتم االنبیاء)ص(، در ارتباط با آخرین 
اخبار از وضعیت سالمتی آیت ا... هاشمی شاهرودی 
توجه  با  ایشان  که  دارید  اطالع  شما  کرد:  اظهار 
قرار  درمان  داشتند، مدت ها تحت  بیماری که  به 
گرفته بودند. وی افزود: در آی سی یو هم دستگاه 
های الزم به ایشان متصل شد. االن در آی سی یو 
هستند و عالئم حیاتی دارند.وی خاطرنشان کرد: با 
دستگاه های فشار و سایر مسائل پزشکی وضعیت 
ایشان کنترل می شود. ما اینجا خدمت شان هستیم 
و از خدا می خواهیم که شفای عاجل عنایت فرماید.

رحیم پور ازغدی اظهارات
 ظریف را دروغ خواند

حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در 
خصوص اظهارات وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه 
عده ای می گویند امام نگفته که اسرائیل باید از بین 
برود، گفت: این چنین حرف هایی دروغ و تحریف 

است. امام گفت اسرائیل باید از بین برود.

هدیه کریسمس ترامپ
 به روسیه و ایران

به نوشته وبگاه »هیل« سناتور »کریس کونز« عضو 
کمیته روابط خارجی سنا درباره تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور پیرامون عقب نشینی از سوریه 
گفت: ترامپ در حال اهدای هدیه  بزرگ کریسمس به 
روسیه و ایران است.وی اظهار کرد: تصمیم گیری در 
سیاست خارجی که از سوی »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهور روسیه و »رند پال« سناتور ایالت کنتاکی تشویق 

شود، ایده ای وحشتناک است.

ایران صادق ترین کشور در مقابله
 با استکبار جهانی است

عباس زکی عضو کمیته مرکزی فتح ضمن اعالم 
اینکه پس از تصمیم رئیس تشکیالت خودگردان 
برای منحل کردن مجلس قانونگذاری، فلسطین از 
توافق اسلو خارج شد، افزود: ایران صادق ترین کشور 

برای مبارزه با استکبار جهانی است.

حماس: ایران را از جزئیات
 عملیات در فلسطین مطلع می کنیم

محمود الزهار رئیس فراکسیون حماس در مجلس 
فلسطین با حضور در شبکه بین المللی العالم درباره سفر 
به جمهوری اسالمی ایران و دیدار با مسئولین کشورمان 
اظهار کرد: ایران حامی اساسی مساله فلسطین است و 
به مساله فلسطین بسیار اهمیت می دهد از همین رو ما 
هیچ اقدامی را برای مقابله با دشمن انجام نمی دهیم 

مگر اینکه دوستان مان را از اوضاع مطلع کنیم.

»سوزان رایس« هم از هدیه 
کریسمسی آمریکا به ایران گفت

یادداشتی  در  آمریکا  پیشین  ملی  امنیت  مشاور 
درباره تصمیم رئیس جمهور کشورش برای خروج 
این  افغانستان  و  سوریه  از  آمریکایی  نیروهای 
به  ترامپ  زودهنگام  کریسمس  هدیه  را  اقدام 

ایران، روسیه و حزب ا... دانست.

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه 
میان  اختالف  وجود  گوید:  می 
کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته، چرندیاتی 

طلبان  اصالح  سوی  از  که  است 
ساخته شده است.ترقی درباره اخبار 
محمدباقر  شرکت  عدم  به  مربوط 

در جلسات  و سعید جلیلی  قالیباف 
شورای وحدت اصولگرایان گفت: این 
موضوع کذب است؛ هم قالیباف و هم 
 جلیلی در جلسات شرکت می کنند

و هر دو به کار تشکیالتی و وحدت 
اصولگرایان معتقد هستند. این فعال 
درباره  همچنین  اصولگرا  سیاسی 

اختالفات حجت االسالم رئیسی و 
قالیباف در خصوص انتخابات سال 
۹6 که اخیرا مطرح شده نیز گفت: 
این  و  ندارد  صحت  موضوع  این 
اختالفات چرندیاتی است که از سوی 
اصالح طلبان ساخته شده است.ترقی 
همچنین درباره اظهارات اخیر جلیلی 
علیه روحانی و ظریف و اینکه آیا او 
قصد کاندیداتوری دوباره در انتخابات 
 را دارد یا خیر، گفت: هر کسی می تواند

اظهارنظر  مسئوالن  عملکرد  درباره 
کند، نقدهای اخیر جلیلی هم هدف 
خاصی نداشته است. این عضو ارشد 
حزب موتلفه افزود: هنوز 3 سال تا 
مانده و  ریاست جمهوری  انتخابات 
آن  برای  اصولگرایان  های  برنامه 

زمان مشخص نشده است.

 اخبار وجود اختالف میان رئیسی و قالیباف
 چرندیات اصالح طلبان است 

امید  فراکسیون  ارشد  عضو 
حمایت  اگر  گفت:  مجلس 
نبود  روحانی  از  اصالح طلبان 
به گونه ای  کشور  سیاسی  صحنه 
دیگررقم می خورد.محمدرضا تابش، 
عضو ارشد فراکسیون امید مجلس 
)اصالح طلبان( و خواهرزاده رئیس 
گفت وگو  در  اصالحات  دولت 
»برخی  اینکه  بیان  با  تسنیم،  با 
حسن  حجت االسالم  معتقدند 
ائتالف  برای  تقاضایی  روحانی 
است«،  نداشته  اصالح طلبان  با 
نیز  روحانی  آقای  البته خود  گفت: 
اصالح طلبان  حمایت  اگر  می داند 
کشور  سیاسی  صحنه  نبود، 
به گونه ای دیگر رقم می خورد. وی 
مّنتی  اصالح طلبان  اینکه  بیان  با 

افزود:  بر سر آقای روحانی ندارند، 
از  خاصی  توقع  نیز  اصالح طلبان 
مردم  نماینده  ندارند.  رئیس جمهور 
اردکان در مجلس با تاکید بر اینکه 

شدن  جدا  حال  در  روحانی  آقای 
داد:  ادامه  نیست،  اصالح طلبان  از 
خود آقای روحانی هم می داند که 

و  رای  در  اصالح طلبان  حمایت 
وی  جمهوری  ریاست  مدخلیت 
نقش داشته است.عضو فراکسیون 
امید مجلس تصریح کرد: خط مشی 

و اظهارات آقای روحانی نیز بیشتر 
راهبردهایی  و  مقاصد  راستای  در 

است که اصالح طلبان دارند.

تابش: اصالح  طلبان مّنتی
 بر سر آقای روحانی ندارند

فعال اصالح طلب: مسئوالن ارباب مردم نیستند

به  اشاره  با  طلب  اصالح  فعال  راد  کیانوش 
ضرورت رعایت اصول اخالقی توسط مسئولین، 
به  جوامع  از  بسیاری  واقعیت  کرد:   اظهار 
بعضا  که  است  نحوی  به  ایران،  جامعه  ویژه 
زیاد  بسیار  حاکمتی  فضای  از  مردم  تاثیرپذیری 
در  غیرمحترمانه  ادبیات  از  کشور  مسئولین  که  هنگامی  است.  بوده 
آرام  آرام  ادبیاتی  بهره می گیرند، چنین  با مخالفین خویش  گفت و گو 
حالی  در  موضوع  این  افزود:  وی  می شود.  فراگیر  مختلف  سطوح  در 
است که مسئوالن باید بدانند که ارباب مردم نیستند؛ بلکه خدمتگزار 

و مامور و منتخب از سوی مردم برای انجام امور کشور هستند.

 برخورد با مفسدان اقتصادی، سیاسی و جناحی نیست

آیت ا... آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
برخوردهای قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، 
این برخوردها را الزم و عادالنه دانست و تصریح کرد: 
مفسدان باید بدانند که اگر بخواهند به حقوق میلیون 
ها نفر از مردم تعدی کنند، حتما مورد مواخذه و برخورد 
قرار خواهند گرفت و جمهوری اسالمی اجازه نخواهد داد عده ای در فضای 
متالطم اقتصادی در جهت دستیابی به مطامع خود، حقوق و معیشت مردم را 
هدف قرار دهند. وی با رد این ادعا که برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی و 
جناحی است، تاکید کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی هیچ توجهی به مسائل 
جناحی و سیاسی ندارد، بلکه صرفا براساس قانون و شرع عمل می کند.

توصیه برادرانه ظریف به ترکیه

وزیر امور خارجه در گفت وگو با شبکه  »المیادین« 
اظهار کرد: ما اطالعات کافی از طرح های آمریکا 
اعالم  را  مشخص  موضعی  تا  نداریم  سوریه  در 
مقابله  داعش  با  وجه  هیچ  به  آمریکا  کنیم. 
منافع  راستای  در  سوریه  در  حضورش  و  نکرده 
ملت سوریه یا با موافقت دولت این کشور نیست. ظریف افزود: نگرانی 
ترکیه از عملیات تروریستی را درک می کنیم و هر اقدام نظامی باید 
با هماهنگی دولت سوریه صورت بگیرد. همیشه به برادران ترک خود 
حل  به  دمشق  موافقت  بدون  تروریسم  علیه  عملیات  انجام  گفته ایم 

بحران کمکی نمی کند.

امکان شنود فضای سایبری آمریکا را داریم

احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با 
بیان اینکه در کمیسیون فرهنگی مجلس طرح صیانت 
از حقوق فضای مجازی و پیام رسان ها مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در بررسی این طرح 
نماینده ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با مرزبانی 
حوزه الکترونیک و فضای مجازی نکاتی را مطرح و عنوان کرد که )ما االن 
این قابلیت را داریم که سیستم فضای سایبری آمریکا را شنود کنیم( و در بحث 
مرزبانی فضای مجازی نیز اگر در حوزه کاری نیروهای مسلح باشد با توجه به اینکه 
وظیفه اصلی و ذاتی نیروهای مسلح مرزبانی است این کار ،کار زیباتری خواهد بود.

در سفره مردم گرانی است، نه فراوانی

آیت ا... نوری همدانی یکی از شاخص های مهم 
انقالب اسالمی را مردم ساالری دانست و گفت: 
از انقالب اسالمی اختیار در دست ارباب و  قبل 
از  بعد  که  بودند  مردم  همین  اما  بود  سالطین 
جان فشانی  و  رفتند  جبهه  به  اسالمی  انقالب 
کردند. مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: مردم از نظر معیشتی در مضیقه 
هستند، مردم باید در سفره خود فراوانی را ببینند، در حالی که در سفره 
آن ها محرومیت و گرانی وجود دارد و مسئوالن فقط آمار می دهند، در 

حالی که با دادن آمار مشکل مردم حل نمی شود.

اتفاقات اخیر مجلس نگران کننده بود

در  اخیرا  کرد:  اظهار  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
نداشت  خوبی  شکل  که  افتاده  اتفاقی  مجلس 
برخورد  خوب  ادبیات  با  اگر  بود  نگران کننده   و 
می کردیم جلوی مشکالت بعدی گرفته می شد؛ 
نامناسب  ادبیادت  از  استفاده  و  خشونت  با  نباید 
نباید  اینکه  بیان  با  تقلید  مرجع  این  کنیم.  درست  مسئله  خود،  برای 
ادبیات خوب و محترمانه می توان  با  بلکه  آمرانه سخن گفت  با کسی 
ادبیات محترمانه  و  زبان و گفتار خوب  با  افزود:  را جذب کرد،  قلب ها 

می توان همه را جذب کرد و جلوی اتفاقات بعدی را گرفت.

افتتـاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت راین خودرو
با قلب تپنده هیوندای

آدرس فروش: بلوار معلم- نبش معلم ۳۱
۰۵۶۳۲۴۲۱۸۸۸ -۰۹۱۵۵۶۳۲۵۱۷

آدرس خدمات پس از فروش: بلوار امام رضا )ع( نبش امام رضا )ع( ۱۸
۰۹۱۵۵۶۳۲۵۱۶ - ۰۵۶۳۲۳۷۱۱۱۸

 فروش اقساطی )منعطف تا ۴۸ ماه(تحویل فـوری

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(۲۸ 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
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 امام باقر علیه  السالم فرمودند :
المؤمُن أْصلَُب مِن الَجبِل، الَجبُل یُْستََقلُّ مِنه، والمؤمُن ال یُْستََقلُّ مِن ِدینِه َشيٌء

مؤمن از کوه سخت تر است. از کوه کم  می  شود اما از دین  مؤمن چیزی  کاسته نمی  گردد.
)کافی : ج2 ، ص241 ، ح37(


