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5استاندار مهمان سرزده مخابرات ونمایشگاه بین المللی3  برای اولین بار در استان، کشت دوم محقق شد؛ دوباره  برکت دوباره گندم 5تضمین اشتغال پایدار با رونق منطقه ویژه اقتصادی

توسعه و تحول؛ ارمغان  تغییر 
در روند تصمیم ها

خراسان  پنهان  و  پیدا  های  ظرفیت 
برای  بشود  که  هست  آنقدر  جنوبی 
توسعه یک استان و برای نجات مردمش 
از شرایط ویژه، روی آن حساب خاص باز 
کرد. ظرفیت ها؛ همیشه همین گونه اند؛ 
در دسترس، فراوان و انبوه، نجات دهنده 
و البته مغفول مانده. و گاهی آنچنان 
مغفول، که برخی از آن به تهدید یاد 
می کنند و البته شاید گاهی واقعاً هم 
تبدیل به تهدید می شوند! برای تبدیل 
نشدنشان به تهدید و درهمان ترازِ پرباِر 
فرصت ها ماقی ماندنشان، باید برنامه 

ریزی کرد... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* هرم پور

 

اداره جلسات مجمع بر عهده 
آیت ا... موحدی کرمانی است

صفحه 6

صفحه 6

هدف از برجام اصال
 اقتصادی نبود 

صفحه 6

روحانیت هیچ وقت اپوزیسیون 
دولت، قوه قضائیه و مجلس نیست

 اینکه می گویند »دولت کشور را 
رها کرده است« ناپسند است

صفحه 6

یادداشتی به قلم محمد حق طلب

منطق ماشین دودی
و توسعه استان

بارها خوانده و  آثار شهید مطهری  این نقل را در 
شنیده ایم ، اجازه دهید یک بار دیگر آن را با هم 
بازخوانی کنیم: »یكی از دوستان ما که مرد نكته 
سنجی است، یک تعبیر بسیار لطیف داشت، اسمش 
را گذاشته بود منطق ماشین دودی. می گفتیم منطق 

ماشین دودی چیست؟  ... ) مشروح در صفحه ۳(

 آیت ا... هاشمی شاهرودی دار فانی را وداع گفت

تسلیت تولیت آستان قدس، 
نماینده ولی فقیه و استاندار  

در پی درگذشت رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام

 صفحه ۵
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چه کسی و چگونه برای  بودجه استان چانه زنی می کند ؟

کسری  وحدت  در  بودجه  استان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 شادروان حاج محمدرضا زرنگ
 جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۱۰/۷ از ساعت 

۹:3۰ الی ۱۰:3۰ صبح در محل حسینیه 
جدید التاسیس آیت ا... آیتی برگزار می گردد
  تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده زرنگ و سایر بستگان

ما از آن خدائیم و به سوی او باز می گردیم
ارتحال ملکوتی فقیه عالی مقام،یار امام و رهبری و رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام مرحوم مغفور

حضرت آیت ا... العظمی حاج سید محمود هاشمی شاهرودی
را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان )عج(، محضر مقام معظم رهبری،
 بازماندگان، اقوام، هم استانی ها و هم والیتی های عزیز تسلیت عرض می نماییم.

جمعیت وهیئت سادات خراسان جنوبی

استـاد  فـرزانه 
جناب آقای دکتر غالمرضا  زمانی 

بدون تردید حضور جنابعالی که از یادگاران دوران دفاع مقدس با کوله باری از تجربیات 
گرانسنگ در عرصه های مختلف مدیریت کالن آموزش عالی خراسان جنوبی می باشید 

در سمت 

معاونت اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 
نویدگر رویکرد جدید و توجه مسئوالن باالدستی به توان و تجربه مدیران خدوم،  
دلسوز و پاک دست دور از پایتخت است. ضمن تبریک به حضرتعالی، مزید توفیقات 

شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

هیأت رئیسه،  اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند

 

حضور سبز جناب آقای دکتر سعید نمکی
 معاون محترم امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در خراسان جنوبی 

را گرامی می داریم و از تالش های مجدانه

برادر ارجمند ، جناب آقای محمد صادق معتمدیان
  استاندار معزز خراسان جنوبی

  و همکاران محترم ایشان که زمینه ساز این حضور می باشند، صمیمانه  قدردانی و تشکر می نماییم.

هیأت رئیسه ،  اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین

 مرحومه بی بی آمنه هاشمی
 )همسر مرحوم حاج نادعلی بقایی فرد(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم سومین روز درگذشت آن عزیز سفرکرده امروز 
چهارشنبه ۹۷/۱۰/۵ از ساعت ۱۴/3۰ الی ۱۵/3۰ در محل حسینیه گازاری ها )واقع 
 در فلکه دوم مدرس( برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: بقایی فرد،  هاشمی و سایر بستگان

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال ۱۳۹۷ از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا ۱۵ دی ماه سال جاری 

روابط عمومی امور مالیاتی خراسان جنوبی - مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی ۱۵۲۶بوده و ثبت نهایی اظهارنامه مذکور منوط به پرداخت نقدی و یا ترتیب پرداخت مانده بدهی اظهارنامه های  مالیاتی می باشد.

  www.bemcenter.ir سامانه دادور با مراجعه به آدرس اینترنتی 
دریافت،  انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان 

صدور مجوزهای کسب و کار

تقدیر و تشکر 

در غم هجرت ابدی همسری مجاهده و  مادری مهربان 

حاجیـه خانـم حبیب زاده 
)همسر جانباز حاج محمد مرادی مقدم( 

بدینوسیله از همه نامبردگان ذیل که با حضور گرم خود در مراسم
 تشییع و تدفین و دیگر مراسم خانواده های عزادار را همراهی نمودند

 کمال تشکر و قدردانی را داریم:
نمایندگان ارگان ها و ادارات دولتی از جمله:

۱- فرماندهی محترم سپاه پاسداران ناحیه قاینات
۲- مجاهد نستوه حضرت آیت ا... اصفهانی

3- حجت االسالم و المسلمین رحمانی امام جمعه 
شهرستان قاین و اعضای محترم ستاد نماز جمعه

۴- حجت االسالم و المسلمین خداشناس
  ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران قاین

۵- مدیریت محترم ستاد بازسازی عتبات عالیات قاین
۶- مدیریت محترم کانون بازنشستگان سپاه پاسداران قاین

۷- ریاست محترم بانک انصار شعبه قاینات
۸- ریاست محترم اداره ثبت احوال قاینات 

۹- مدیر کل محترم فرودگاه های استان خراسان جنوبی
۱۰- هیئت امنا و نمازگزاران مسجد قبا

و پرسنل و همراهان گرامی موارد فوق الذکر
عزیزانی که از شهرهای قاین - بیرجند- تهران - مشهد- روستاهای 
جینان و میقان و دیگر روستاهای دور و نزدیک اعم از اقوام و خویشان

دوستان و ... در مراسم های فوق حضور یافته و در کنارمان بودند.
بزرگوارانی که از طریق تماس تلفنی، پیامک، تلگرام و پارچه نویسی 
مراتب همراهی و همدردی را به نحو احسن اعالم نموده و موجبات 

تسلی خاطر بازماندگان را فراهم نمودند. 
اجرکم عند ا...

خانواده حاج محمد مرادی مقدم

به تعدادی راننده پایه یک نیازمندیم
شرایط: حداقل دیپلم، متاهل، حداکثر 

سن 35 سال با سابقه گواهینامه 
حداقل یک سال و حقوق قانون کار
09155641825 - 09157201637

قرارداد ثابت ماهانه و روزانه
جهت کامیونت و نیسان مسقف 

در شرکت گلرنگ  پخش

تلفن: 32255084 - 32255093

صفحه ۵

* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام
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شاهکار بنزینی ایران

همزمان با آغاز تحریم های نفتی آمریکا، واردات بنزین ایران به طور کامل متوقف شده و برای نخستین بار امکان خودکفایی در 
تامین بنزین با استفاده از کاتالیست های صد در صد ایرانی فراهم شده است. حتی پیش بینی می شود با بهره برداری کامل از فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف، زمینه صادرات بنزین هم فراهم شود.

پیشنهاد دولت برای افزایش 
۲۰ درصدی قیمت گازوئیل

دولت درآمد حاصل از افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
هر لیتر نفتگاز در سال ۹۸ را ۱۰ هزار و ۷۸۹ میلیارد 
ریال پیش بینی کرده است. دولت در الیحه بودجه 
سال ۹۸ در بخش جدول شماره 5 )درآمدها، واگذاری 
دارایی های  واگذاری  و  سرمایه ای  دارایی های 
اجزا ۱3۹۸(  بند،  بخش،  قسمت،  حسب  بر  مالی 
در ماده واحده الیحه بودجه، خواستار افزایش ۲۰ 
درصدی قیمت هر لیتر نفتگاز )گازوئیل( شده است. 

یارانه نان افزایش یافت 

خرید  و  نان  یارانه  آینده،  سال  بودجه  الیحه  در 
تضمینی گندم بیش از هزار میلیارد تومان افزایش 
یافت و به رقم ۶۱۴5 میلیارد تومان رسید. این رقم 
در الیحه بودجه ۹۷ کشور، 5 هزار میلیارد تومان بود.

میزان وام ازدواج در سال 98 
مشخص شد

تسهیالت   ۹۸ سال  در  بودجه  الیحه  اساس  بر 
قرض الحسنه ازدواج ۱5 میلیون تومان تعیین شده 
که نسبت به امسال تغییری نداشته است. بر اساس 
از  به منظور حمایت  بودجه ۹5  تبصره ۱۶ الیحه 
ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف است کلیه بانک 
ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه 
انداز،  اختیار پس  از مجموع کلیه منابع  سهم خود 
جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیالت 
دهند.  قرار  اولویت  در  را  ازدواج  الحسنه  قرض 
تسهیالت ازدواج با دوره بازپرداخت 5 سال می باشد.

حذف سود روزشمار در تمامی 
بانک ها الزامی است

گفت:  مرکزی  بانک  بانکی  مقررات  مدیرکل 
سیاست های جدید موجب افزایش نقدینگی بانک ها 
شد.  خواهد  اقتصادی  بنگاه های  مالی  تأمین   و 
غنی آبادی افزود: اعمال محدودیت بر چک های 
از  فروشگاهی  های  پایانه  و  وجوه  شده،  تضمین 
برای  مرکزی  بانک  امسال  های  سیاست  جمله 
کنترل نقدینگی است. با تغییر مبنای محاسبه سود 
سپرده کوتاه مدت، سهم سود سپرده گذاران کم نمی 
شود. بر مبنای سود بانکی بدون ربا همه سود سپرده 
 های بانکی متعلق به سپرده گذاران است و به طور 
علی الحساب پرداخت می شود و سود قطعی در پایان هر 
دوره محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت خواهد شد.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان 
در بودجه کلید خورد

استانداران  که  آمده  دولت   ۹۸ بودجه  الیحه  در 
سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت رفاه و بر 
اساس پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف 
یارانه نقدی سه دهک ثروتمند درآمدی اقدام کنند.

سرمقاله

توسعه و تحول؛ ارمغان تغییر 
در روند تصمیم ها!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... ظرفیت ها؛ همیشه همین 

گونه اند؛ در دسترس، فراوان و انبوه، نجات دهنده 
که  مغفول  آنچنان  گاهی  و  مانده.  مغفول  البته  و 
البته شاید  و  کنند  یاد می  تهدید  به  آن  از  برخی 
برای  به تهدید می شوند!  تبدیل  گاهی واقعاً هم 
پرباِر  تراِز  درهمان  و  تهدید  به  نشدنشان  تبدیل 
فرصت ها باقی ماندنشان، باید برنامه ریزی کرد. 
در کشور و در بعضی استانها به تناسب شرایط شان 
از جمله در اختیار داشتن ظرفیت راه آهن یا دریا یا 
بندر، سالهاست مثاًل اداره کل شیالت و یا اداره کل 
بنادر و کشتیرانی یا اداره کل راه آهن فعالیت می 
دارد.  بر عهده  را  امور مربوطه  کند و رتق و فتق 
در  مهمی  های  ظرفیت  وجود  با  جنوبی  خراسان 
آیا   ،... و  مرز  دارویی،  گیاهان  معادن،  کویر،  حوزه 
چنین فرصت های نابی را نمی تواند مناسب تر و 
متناسب تر در اختیار بگیرد؟ چرا خراسان جنوبی با 
برخورداری از ظرفیت مهم کویر، اداره کل یا معاونتی 
در حوزه استانداری برای رسیدگی به همه مسائل و 
مباحث ریز و درشت این قلمرو مهم جغرافیایی از 
استان  نداشته باشد؟ چرا استان ما با برخورداری از 
ظرفیت مهم معدن های جهانی و گیاهان دارویی و 
محصوالت منحصر به فرد در حوزه کشاورزی، و یا 
حتی مرزی طوالنی تر و راهبردی تر از سایر استانها 
با افغانستان، به دلیل اهمیت آن در توسعه استان و 
با هدف هماهنگی بیشتر، ستادی شدن تصمیم ها و 
تسهیل در امور و باال بردن درجه توجه و حساسیت 
مسئولین، اداره کل مجزا یا معاونت مستقلی در حوزه 
استانداری برای توجه به آن نداشته باشد؟ بخشی 
از آنچه امروز در حوزه عقب ماندگی های خراسان 
مدیریت  دلیل سوء  به  نه  مواجهیم،  آن  با  جنوبی 
ها، کمبود اعتبارات و یا مانع تراشی، بلکه به دلیل 
غفلت ها و احیاناً نقص های بی شمار در تصمیم 
گیری هاست که عالوه بر لزوم توجه ویژه، به ساز 
و کارهای تسهیل کننده، تسریع کننده و هدایت و  
وحدت رویه در برنامه ریز ها و تصمیم ها و اجراها 
شدن  معطوف  با  و  این صورت  در  است.  نیازمند 
ذهن مسئوالن به صورت خاص بر تصمیم سازی 
در خصوص منابع سرشاِر فرصت ساز برای استان 
خراسان جنوبی، شوراهای استانی فعال تر، قدم های 
اجرایی محکم تر و فعالیت ها برای اقدام و عمل در 
این حوزه ها به صورت ویژه تری آغاز خواهند شد. 
تجربه نشان داده بر خالف شرایط موجود درکالِن 
کشور که بسط و گسترش دادن سازمانهای ستادی 
معمواًل به قفل شدن فرآیندها و تنبل شدن روندها 
از  دارای ظرفیت  های  استان  در  منجر می شود، 
جمله استانی مثل خراسان جنوبی،  اهمیت دادن 
به ظرفیت ها با معطوف شدن به ایجاد ادارات و 
سازمانهای مستقل و تخصصی برای استفاده بهینه 
از توانمندی ها، موفق و عملیاتی و پربار ظاهر شده 
است. برای پا گذاشتن به جاده توسعه استان، باید 
دیدگاهها را گسترش داد، ریسک پذیر بود و همه 
یا بخشی از تجربه سایرین را چندباره تجربه کرد 

و آموخت.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴3۸3۱ ارسال فرمایید(   

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از توزیع 
قیمت  با  در سراسر کشور  منجمد  مرغ  گسترده 
۸۹۰۰ تومان برای متعادل سازی قیمت مرغ گرم 
در بازار خبر داد. مهدی یوسف خانی با اشاره به 
اینکه روز گذشته مرغ گرم به قیمت ۱3 هزار و 
۹۰۰ تومان در بازار عرضه شده است، افزود: این 
رقم قابل قبول نیست و با توزیع مرغ منجمد این 
محصول باید به قیمت ۱۲ هزار و 5۰۰ تومان به 
مصرف کننده عرضه شود. وی قیمت مرغ منجمد 
را ۸ هزار و ۹۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: تخم مرغ 
تنظیم بازار با قیمت ۱3 هزار و ۸۰۰ تومان در هر 
شانه و گوشت منجمد گوساله نیز با قیمت ۲۹ هزار 

تومان در صنوف عرضه خواهد شد.  رئیس اتحادیه 
فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه افزایش 
داد:  ادامه  است،  بوده  رویه  بی  گرم  مرغ  قیمت 
هیچ نوع محدودیتی برای عرضه کاالهای تعیین 
شده در صنوف وجود ندارد. یوسف خانی قیمت 
متعادل مرغ زنده را ۸ هزار و 5۰۰ تومان دانست 
و گفت: طبق اعالم ستاد تنظیم بازار مرغ آماده 
طبخ باید ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار و 5۰۰ تومان 
به دست مصرف کننده برسد که به دلیل قیمت 3 
هزار تومانی جوجه یک روزه برای مرغ هایی که از 
هفته آینده به بازار خواهد آمد، قیمت تعیین شده از 
سوی ستاد تنظیم بازار به ضرر تولید کننده است.

با پایان مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی دیگر امکان ثبت نام 
در سایت خدمات دولت همراه، اپلیکیشن مربوطه و کد دستوری 
#۴* وجود ندارد؛ اما کماکان دفاتر پلیس + ۱۰ پذیرای متفاضیانی 
هستند که به هر دلیل زمان ثبت نام کارت سوخت المثنی را از 
دست داده اند. مجموعه وزارت نفت با راهبری شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران با صدور اطالعیه های متعدد، تمامی افرادی 
که فاقد کارت سوخت بودند را یک نوبت از ابتدای آذر تا بیست و 
چهارم این ماه و نوبت بعد با تمدید این مهلت، از بیست و چهارم 
آذر تا اول دی ، به ثبت نام از طریق سامانه دولت همراه، اپلیکیشن 
مربوطه به همین نام، کد دستوری #۴* و یا مراجعه به دفاتر 
پلیس+۱۰ فراخواند. حاصل این فراخوان گسترده، ثبت نام بیش 
از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری بود که فاقد کارت سوخت بوده و 

تقاضای دریافت کارت سوخت المثنی و یا برقراری ارتباط بین کارت 
بانکی خود با سامانه هوشمند سوخت را ارائه کرده اند. با وجود به اتمام 
رسیدن مهلت ثبت نام کارت سوخت المثنی، افرادی هستند که 
هنوز اقدام به ثبت درخواست خود برای صدور کارت سوخت المثنی 
نکرده اند. با به اتمام رسیدن مهلت این ثبت نام، دیگر امکان ثبت نام 
در سایت خدمات دولت همراه، اپلیکیشن مربوطه به همین نام و کد 
دستوری #۴* وجود ندارد اما کماکان دفاتر پلیس ۱۰+ پذیرای 
متفاضیانی هستند که به هر دلیل زمان ثبت نام کارت سوخت 
المثنی را از دست داده اند و یا جدیداً کارت سوخت خود را گم گرده اند.

الزم به ذکر است، کسانی که کارت سوخت قبلی خود را در 
اختیار دارند، به هیچ وجه نیاز به ثبت نام کارت سوخت المثنی 
ندارند و همچنان می توانند از کارت سوخت خود استفاده کنند.

بر اساس الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، حقوق بازنشستگانی که 
زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند یکسان سازی می شود. مطابق تبصره ۱۲ 
الیحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۸، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق 
بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه 
توسط دولت در این قانون انجام می گیرد. به نحوی که تطبیق موضوع ماده )۷۸( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر 

باقی بماند. جرئیات آن بدین شرح است:
الف- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی 
از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۷5 و اصالحات 
آن و پاداش های مشابه به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های 
اجرایی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان 

انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر قانون حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۴ قانون 
مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 3۰ سال که از لحاظ 
بازنشستگی و وظیفه مالک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت 
خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تسری در 

اموال عمومی است.
ب- دستگاه های اجرایی مجازند از محل فروش اموال و دارایی های غیرمنقول 
مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم 
اموال مشمول  و  اساسی  قانون  اصل ۸3  در  مندرج  موارد مصداق  و  رهبری 
واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رعایت 
قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل 
کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش 
بازنشسته می شوند و  یا  بازخرید  قانون،  براساس  افرادی که  به  پایان خدمت 

مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف 53۰۰۰۰-۲۹ جدول شماره ۹ این 
قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری 
استخدامی کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت 

وزیران می رسد، اقدام نماید. 
در بخشی از این تبصره آمده دولت مجاز است اعتبار ردیف 55۰۰۰۰-۲۲ جدول 
شماره ۹ این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت 
پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 
با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از ۲۰ میلیون ریال می باشد براساس 
 آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های ذیربط
تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی 
کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به افزایش احکام حقوقی 
سال ۹۸ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم از ۱ فروردین ۹۸  می باشد. 

آغاز توزیع مرغ 89۰۰ تومانی

جاماندگان ثبت نام کارت سوخت به کجا مراجعه کنند؟

یکسان سازی حقوق بازنشستگانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می گیرند

قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار با افزایش قیمت 
نسبت به دیروز 3 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شد. 
در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طال نسبت به روز 
قبل افزایش یافته است. برهمین اساس سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با قیمت 3 میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با 
قیمت 3 میلیون و 5۰۰ هزار تومان معامله می شود. 
آزادی یک  بهار  نیم سکه  آزاد هر قطعه  بازار  در 
میلیون و ۸۲۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 
۱۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۶5۰ هزار 
تومان فروخته می شود. هر گرم طالی ۱۸عیار هم 
3۲۶ هزار و ۷۰۰ تومان ارزش گذاری شده است، 
ضمن آنکه هر اونس طال در بازارهای جهانی با 
فروش  بهای  می شود.  معامله  دالر  قیمت ۱۲۷۰ 
افزایش  دالر   ۶ دیروز  به  نسبت  جهانی  طالی 
یافته است. قیمت های درج شده برای انواع سکه 
و طال از اتحادیه طال و جواهر گرفته شده است.

گفتنی است، با توجه به افزایش قیمت ها در بازار 
آزاد، صرافی های دولتی نیز نرخ خرید و فروش ارز 

را افزایش دادند. بر همین اساس دالر با ۱۰5 تومان 
افزایش، در این صرافی ها با قیمت ۱۰5۰۰ تومان 
فروخته می شود. این صرافی ها دالر را با قیمت 
اینکه،  از مردم می خرند.  ضمن  ۱۰۴۰۰ تومان 
یورو در صرافی های دولتی با قیمت ۱۲۲۰۰ تومان 
فروخته و با قیمت ۱۲۱5۰ تومان خریداری می شود.

طال و سکه دوباره اوج گرفت

معاون رفاه اجتماعی وزیر کار با تشریح جزئیاتی از پرداخت 
سبد حمایتی به کارگران، گفت: بعد از آنکه بودجه سبد حمایتی 
بازنشستگانی که بسته را دریافت نکرده اند تامین شود، نوبت به 
کارگران می رسد. میدری، درباره آخرین وضعیت اعطای سبد 
حمایتی به اقشار مختلف گفت: آیین نامه مصوب دولت، سبد 
حمایتی را برای ۴ گروه در نظر گرفته بود که گروه اول افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سایر نهادهای حمایتی بودند که 
۲۰ آبان  سبد حمایتی به آنها پرداخت شد. وی ادامه داد: گروه 
دوم تمام بازنشستگان کشور هستند که تا کنون 5۰ درصد 
آنها بسته حمایتی را دریافت کرده اند. میدری با اشاره به اینکه 
تا کنون ۷5 درصد بودجه برای بازنشستگان تامین اجتماعی 

دریافت شده، گفت: پس از تامین کامل به بازنشستگان پرداخت 
می شود و بعد از این که سبد حمایتی به این گروه تعلق گرفت 
نوبت به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی می رسد. وی درباره 
جزئیات این بخش گفت: کارگرانی که در یک خانواده هستند 
حتی یک عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده، آن را 
دریافت خواهند کرد. معاون وزیر کار در پاسخ به اینکه آیا سبد 
حمایتی با توجه به درآمد خانوار به کارگران تعلق می گیرد یا 
صرفاً درآمد سرپرست خانوار مالک خواهد بود، گفت: درباره 
گیرد.  قرار می  نظر  مد  کارگران  احکام خود  کارگران صرفاً 
میدری تاکید کرد: مبنا در این زمینه بیمه پردازی کارگران است؛ 
مثال کارگری حقوقش به سازمان تامین اجتماعی ۴ میلیون 
تومان اعالم شده، همین رقم برایش مبنا قرار می گیرد و با 
توجه به پیش شرط دریافت بسته حمایتی که به افرادی با درآمد 
زیر 3 میلیون تومان تعلق می گیرد دیگر رقمی دریافت نخواهد 
کرد. معاون وزیر کار درباره خانواده هایی که بیش از یک نفر از 
اعضا بیمه شده تامین اجتماعی هستند، گفت: در این خانواده  
ها، سبد حمایتی صرفاً به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، لذا 
از ۱3 میلیون بیمه شده ممکن است به نصف افراد تعلق گیرد 
اند.  آنها در سایر گروه ها دریافت کرده  اعضای خانوار  زیرا 

جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران

     32 44 66 66/32 42 43 20 -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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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 ،
 مالیات، شهرداری ، خدمات خودرو ،

منابع طبیعی، فنی و حرفه ای ، 
بازنشستگان محترم و ... را انجام دهد.
آدرس: بین پاسداران ۵ و ۷ باهنر غربی 

32423242
ساعت کار: ۷/30 صبح تا ۹ شب - چمنی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت دوم(
انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان باری بیرجند

مجمع عمومی عادی انجمن صنفی مذکور روز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰ صبح در محل سالن 
اعالن بار- پایانه باربری بیرجند- کمربندی زاهدان برگزار می گردد. 

از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند وکالت 
یک نفر دیگر با ارائه وکالت نامه تنظیمی در دفتر انجمن به عهده داشته باشد.

دستور جلسه:  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل                                         هیئت مدیره

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۹۳۲  شناسه ملی:  ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاور پیشه )سهامی خاص(  می رساند:  
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۶ 
در مرکز اصلی شرکت واقع در بیرجند،  کیلومتر ۳ جاده کرمان تشکیل می گردد. مقتضی 

است اصالتا یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه: اصالح ماده ۵ اساسنامه - افزایش سرمایه از محل دارایی های غیر نقدی

هیئت مدیره

۰۵۶۳۲۲۰۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۰۵۹۸ - ۰۹۱۵۰۰۷۹۶۴۱
 آدرس: بازارروز غفاری،  غرفه ۳۱

گوساله  گوشت  انواع  پخش  و  عرضه 
گوشت  دنبه،  گاه،   قلوه  برزیلی،  
گوسفند، شینسل، مرغ و تخم مرغ،  
بوقلمون،  انواع ماهی، میگو و کلیه اقالم 
 فست فود شامل سوسیس، کالباس و ...
 آماده عقد قرارداد با کلیه رستوران ها،

 هتل ها و سایر ارگان ها   

سفارشـات مجـالس
 پذیرفته می شود 

ی و کلی
 جزئ

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱۷۱۷

ود  
محد

  و
ویژه

ش 
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 ۱00 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

با توجه به حوادث احتمالی در آسانسورهای فاقد استاندارد ادواری 
و تدوین دستورالعمل استاندارد  ادواری

 شرکت بازرسی بهداد صنعت )شعبه بیرجند( 
 با کادری مجرب آمادگی خود را جهت بازرسی از آسانسور های شما در تمام شهرستان های استان اعالم می دارد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰99۰۲۲۴۲۳۶۴ تماس حاصل فرمایید.
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

شهردار محترم بیرجند خواهشمند است دستور دهید 
آیلند سنگی حاشیه کانال خیابان شیرین تا انتهای 
این  در  اتفاقی  تا شاهد  یابد  ادامه  بازار  چهارشنبه 
محدوده نباشیم، همچنین خطاب به همشهری که 
اعتراض به جمع آوری دستفروش ها کرده بود می 
زیرا شهرداری  است  مورد  بی  اعتراض  این  گویم 
می  کسی  هر  و  هستند  پول  دنبال  فقط  شورا  و 
خواهد دستفروشی کند ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان به 
شهرداری پرداخت می کند ، شهرداری هم حاشیه 
خیابان ها و کوچه ها و محل عبور مرور مردم و 

میدان را می دهد به آن ها!
915...4۲3

تو رو خدا به این پلیس راهور بفهمانید دست از سر 
ما راننده های آژانس برداره چپ و راست دارند ما 
رو جریمه می کنند، بی جهت ! آخه گناه ما چیه تو 

این اوضاع اقتصادی!
915...۰77

با سالم و تشکر از آوای خراسان جنوبی، یک سوال 
از مسئول سد معبر شهرداری داشتم مگر سد معبر 
فقط جمع آوری وانتی ها و دستفروشان سر خیابان 
است که دنبال یک لقمه نون حالل هستند، حد 
تابلوهای  از  شده  پر  عدل  تا  قدس  میدان  فاصل 
کسبه که تا وسط خیابان گاهی پیشروی می کنند و 

باعث ترافیک و تصادف می شوند!
938...35۰

مجازات مفسدان عبرت خوبیه، اما در تشدید فساد 
عده  به  که  هستند  بانکها  بعضی  ها،  این  همه 
خاصی وام کذایی دادند به جای مردم نیازمند و بعد 
با ژست متضرر شاکی شدند تا کسی نپرسد شما 

هم بی تقصیر نیستید!
915...567

لطفا از تنها منطقه گردشگری داخل شهر بیرجند)بند 
دره(که از نظر سرویس بهداشتی، آسفالت، روشنایی، 
زیباسازی، درختکاری، نظافت و غیره واقعا مورد بی 
مهری مسئولین قرار گرفته گزارش تهیه کنید چون 
مردم عزیز شهرمان به یک تفریحگاه نزدیک شهر 

نیاز مبرم دارند.باتشکر
915...۰58

مشکالت  در خصوص  هستم.  مهرشهر  اهالی  از 
خیابان عمار مهرشهر عرض کنم این خیابان تنها 
پمپ  به سمت  مهرشهر  مردم  آمد  و  رفت  مسیر 
مسیر  تنها   خیابان  این  همچنین  و  است  بنزین 
خروجی اهالی مهرشهر و بیرجند به سمت خارج 
بنزین  پمپ  بعد  که  گذری  زیر  از طریق  از شهر 
مهرشهر می باشد، هست که قبل پلیس راه بیرجند 
واقع شده. به همین دلیل باعث شده این مسیر بسیار 
شلوغ باشد. این خیابان کامال خاکی است و پر از 
چاله های بزرگ... پر از کامیون هایی که اطراف 
... پر از گرد و خاک! این خیابان  پارک می کنند 
فضای بسیار زشت و زننده ای در ورودی شهر ایجاد 
کرده در ضمن مسیر اصلی به خیابان ولی عصر)عج( 
مهرشهر هم هست... هر روز کلی تصادف اینجا رخ 
می دهد. تو رو خدا پیگیری کنید. در ضمن آب و 
فاضالب های جاری از خیابان های ولی عصر)عج( 
و حر هم در همین فضا رها می شود. مسئوالن هنوز 
حریم این خیابان رو هم مشخص نکرده اند. قبال 
این مسیر آسفالت بود معلوم نشد چرا آسفالت این 
مسیر رو کندند و این خیابان را همین طور به حال 
خودش رها کردند... این مسیر بعد از خیابان حافظ 

مهرشهر شلوغ ترین خیابان این محدوده است.
915...959

حقوق ما خیلی کم هست با این گرانی ها جور در نمیاد. 
 حقوق ما یک میلیون وچهار صد هزارتومان است.

 از مسئوالن خواهش می کنم هر چه قدر که می توانید 
برای افزایش این مبلغ اقدام کنید  ممنون می شویم.
915...۲46

سالم آوا، از همه کسانی که دست در امور دارند تقاضا 
داریم با احداث زیر گذر در انتهای خیابان کارگران به 
جاده شکراب باعث جبران عقب ماندگی منطقه غرب 
به سمت  ورودی  بلوار  ترافیک  کاهش  و  مهرشهر 

مهرشهر از سمت ترمینال شوند.
915...863

از مطلب درج شده در مورد پارک آزادی  آوا،  سالم 
سپاسگزارم،  موفق باشید.

ارسالی به تلگرام آوا

زندگی دوباره با اهدای اعضای بیمار بشرویه ای

صداوسیما- مسئول واحد شناسایی مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 4 عضو بدن آقای محمد حسنی 45 ساله از بشرویه، 
که به علت خونریزی مغزی برای درمان به بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند منتقل شده بود پس از تایید مرگ مغزی و اعزام به بیمارستان 

منتصریه مشهد،  به بیماران نیازمند جانی دوباره بخشید. دهقانی افزود: قلب، کبد و کلیه ها اعضای بدن این بیمار بود که اهدا شد.

منطق ماشین دودی
 و توسعه استان

* محمد حق طلب

بارها خوانده و  آثار شهید مطهری  این نقل را در 
شنیده ایم ، اجازه دهید یک بار دیگر آن را با هم 

بازخوانی کنیم:
است،  نکته سنجی  مرد  که  ما  دوستان  از  »یکی 
تعبیر بسیار لطیفی داشت،  که اسمش را گذاشته بود 
منطق ماشین دودی. می گفتیم منطق ماشین دودی 
 چیست؟ می گفت من یک درسی را از قدیم آموخته ام

و جامعه را روی منطق ماشین دودی می شناسم.
وقتی بچه بودم منزل مان حوالی حضرت عبدالعظیم 
بود و آن زمان قطار راه آهن مثل امروز نبود و فقط 
همین قطار تهران- شاه عبدالعظیم بود. من می 
ها بچه  ایستاده  ایستگاه  در  وقتی  قطار  که   دیدم 

دورش جمع می شوند و آن را تماشا می کنند و 
ببین چه موجود عجیبی  به زبان حال می گویند 
است! معلوم بود که احترام و عظمتی برای آن قائل 
هستند. تا قطار ایستاده بود با نظر تعظیم و تکریم 
و احترام و اعجاب به آن نگاه می کردند. کم کم 
 ساعت حرکت قطار می رسید و قطار راه می افتاد.

همین که راه می افتاد بچه ها می دویدند، سنگ 
من  کردند.  می  حمله   قطار  به   و  داشتند  برمی 
تعجب می کردم که اگر به این قطار باید سنگ 
ایستاده یک ریگ کوچک هم  زد چرا وقتی که 
قائل  اعجاب  برایش  باید  اگر  زنند،  نمی  آن  به 
بود اعجاِب بیشتر در وقتی است که حرکت می 
کند. این معّما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و 
وارد اجتماع شدم. دیدم این قانون کلی زندگی ما 
ایرانیان است که هرکسی و هر چیزی تا وقتی که 
ساکن است مورد احترام است، تا ساکت است مورد 
تعظیم و تبجیل است، اما همین که به راه افتاد و 
یک قدم برداشت نه فقط کسی کمکش نمی کند، 
بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می شود.«

)مجموعه آثار شهید مطهری - ج۲5، ص: 4۲6 (
حال قضاوت با شما، آیا این مصداق آنچه در مسیر 
توسعه و عمران و آبادانی استان و پیشرفت و تعالی 
آن مشاهده می شود نیست؟ تا زمانی که گامی و 
اقدامی و حرکتی انجام نشده و لوکوموتیو و واگن 
هستند،  ساکت  و  راکد  و  ایستاده  ایستگاه  در  ها 
کسی کاری ندارد، ولی به مجرد حرکت و اقدام و 
تالش برای گره گشایی از کار مردم و معرفی استان 
کارآفرینی،  و  اقتصادی  رونق  برای  بسترسازی  و 
ریگ و سنگ به دستان و طراحان امواج تخریب 
در اشکال سنتی و مدرن وارد عرصه شده و با حاشیه 
سازی ها به مانع تراشی می پردازند. متاسفانه اگر 
 آن زمان سنگ پرانی ناشی از ضعف فرهنگی بود ،

اینک عالوه بر این نقطه ضعف فرهنگی، گاهی 
 پشت سر این داستان اتاق فکرهایی مشاهده می شود

و  ناامیدی  امواج  پراکندن  برای  نفوذ  گمانه  که 
در  میان،  این  در  کند.  می  تقویت  را  سرخوردگی 
مقاطع زمانی نزدیک به فصول انتخاباتی و نگرانی 
محافل قدرت بیشتر از هر زمانی شاهد  این اقدامات 
هستیم. تاسف بارتر اینکه ارزش ها مستمسک قرار 
گیرد و به نام مقدسات اصول اولیه اخالق فردی و 
اجتماعی زیر سوال رود. به نظر می رسد باید بزرگان 
اندیشی کنند و  اهالی فرهنگ چاره  علم وادب و 
بهره  با  عمومی  فرهنگ  شورای  چون  نهادهایی 
گیری از تمام ظرفیت ها به آسیب شناسی و آسیب 
زدایی بپردازد. تاریخ و آیندگان در مورد ما و زمانه 
ما قضاوت خواهد کرد که چگونه با سرمایه های 
فکری و اجتماعی و فرهنگی برخورد کردیم و آیا از 
 این نعمت ها درست استفاده کردیم و یا با ناشکری ،

چوب حراج بر این سرمایه ها زدیم. این خطه به 
نیروها و منابع انسانی و صادرات آنان مشهور است 
ولی چرا خود از این نعمت محروم باشد؟! بیاییم با 
تامل و تفکر در این موضوع به مسئولیت تاریخی 

خود در برابر توسعه استان و آیندگان عمل کنیم.

یادداشت

حسینی- کشت گندم در خراسان جنوبی قدمتی چندصد ساله 
دارد. به طوری که مراسم سنتی کشت گندم روستای آرک در 
فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده است و این نشان 
دهنده اصالت کشت این گیاه پر برکت در منطقه می باشد. اما 
متاسفانه خشکسالی و تغییر اقلیم اثرات خود را روی گندم هم 
گذاشته است. به گونه ای که سطح زیر کشت گندم در استان 
از 54 هزار هکتار در طول یک دهه به حدود ۲3 هزار هکتار 

کاهش  یافته است.
با وجود همه این نامالیمتی های طبیعت، بدنه جهاد کشاورزی 
و کشاورزان استان اما دست از تالش برای بهبود تولید گندم 
و افزایش سطح زیر کشت برنداشتند. اوایل دی ماه ، خبری 
تحت این عنوان که » خراسان جنوبی به تجربه موفق کشت 
دوم گندم در سال دست یافت« منتشر شد. پیرو این موضوع 
با اکبری مسئول گروه محیط زیست و سالمت غذا و ناظر بر 
طرح کشت دوم گندم، گفتگو کردیم. وی با بیان این که گندم 
در خراسان جنوبی در ماه های آبان و آذر کشت می شود، ادامه 
داد: اما امسال گندم را در مرداد ماه دوباره کشت  و محصول 

آن را اکنون برداشت می کنیم. 
این کارشناس توضیح  داد : کاشت گندم به دلیل تغییر اقلیم 
و گرمی هوا با معضالتی همچون کاهش محصول، از دست 
دادن رطوبت زودهنگام و کوچک شدن دانه ها همراه شده 
بود، همچنین کاشت اول گندم، با فصل مهاجرت پرندگان 
به  منطقه همزمان شده و دانه ها را از بین می بردند. به 
گفته اکبری  مشکل  دیگرکاشت اول گندم، همزمانی با 
حمله آفات و شته ها بود که با تغییر زمان کاشت محصول 
به مرداد ماه این مشکل نیز حل شد و حاال گندم کشت دوم 

بدون شته برداشت می شود. 

 حل مشکل کمبود گندم سیلوها 
در ماه های آخر سال با کشت دوم

وی این نوع کشت را برای مناطقی از کشور که دچار بحران های 
کشاورزی هستند مناسب دانست وافزود: کشت  دوباره گندم 
عالوه بر افزایش باردهی، مشکل کمبود گندم سیلوها در ماه 

های آخر سال را نیز بر طرف می کند.
مسئول گروه محیط زیست و سالمت غذا به کشت گندم رقم 
»روشن« در این فرآیند اشاره و ادامه داد: بسیاری معتقد بودند 
نباید این رقم را به دلیل عملکرد پایین آن کشت کرد اما این رقم 
به خوبی جواب داده زیرا توانایی کشت در تابستان و محصول 
دهی در فصل سرما را دارد. از طرفی باید روی ارقام دیگر از 

طریق مراکز تحقیقات کشاورزی کار کرد.
اکبری با  بیان دیگر مزیت های این نوع کشت ، خاطرنشان کرد: 
کشت  دوباره گندم به صورت مستقیم در بقایای محصول قبلی 
در بستر کشاورزی حفاظتی و تامین موادآلی خاک انجام می شود.
وی با بیان این که در همین مزرعه ارزن نیز کشت شده تا در 
تابستان رطوبت گندم را نگه دارد، اضافه کرد: وجود ارزن نیز به 

باال رفتن مواد آلی خاک کمک می کند.

کاهش مصرف آب در کشت دوم

این کارشناس کشاورزی از کاهش مصرف آب در این نوع کشت 
نیز سخن گفت و افزود: از 15 مرداد که اولین آبیاری انجام شده تا 

دی، 4 دوره آب به این مزرعه داده شده است. این در حالیست که 
در کشت اول بین 7 تا 1۰ دوره آبیاری انجام می شود.

به گفته اکبری در خراسان جنوبی تاکنون کشت دوم برنج 
است،  داده  رخ  بار  اولین  برای  گندم  دوم  کشت  اما  انجام 
همچنین بین استان های همطراز خراسان جنوبی  ، نیز می 
توان گفت اولین استانی هستیم که به این موفقیت دست یافته 
ایم. وی با تاکید بر این که در تمام مناطق استان می توان این 
کشت را انجام داد ، یادآور شد: پیش شرط این کار داشتن خاک 
با مواد عالی است چون در استان خاک غنی کمتری داریم می 
توان با کشت کود سبز از جمله گیاهانی مانند منداب شرایط 

کشت را فراهم کرد.

 کشاورزان از این نوع
 کشت استقبال می کنند

هنوز  که  این  به  اشاره  با  کشاورزی  کارشناس  این 
کشاورزان استان اطالع چندانی از این نوع کشت ندارند و 
آگاهی رسانی به آن ها در برنامه کاری ما قرار دارد، اضافه 
کرد: با توجه به هزینه باالی تولید گندم و جبران نشدن آن 
از طریق خرید تضمینی،  به طور قطع کشاورزان از این نوع 
کشت استقبال می کنند، از طرفی گندم برای کشاورزان 
مقدس و برکت آور است.اکبری مدیریت آبیاری در باغات 
را از دیگر فعالیت های انجام شده توسط این گروه عنوان 
کرد و افزود: بیشتر باغ های استان به دلیل آبیاری زیاد 
داریم.  آبیاری  کاهش  به  نیاز  و  شوند  می  آفات  دچار 
همچنین مدیریت رشد علف های هرز را برای تبخیر کم 

و در نتیجه مصرف آب کمتر در دست اجرا داریم.  به گفته 
وی مزرعه ای که برای بار دوم زیر کشت گندم رفته است 
در شهرستان سربیشه منطقه مختاران با 3.5 هکتار است و 

برداشت کامل گندم تا هفته آینده انجام خواهد شد.

 گندم کشت اول و دوم
تفاوت قیمت چندانی ندارند

عصمتی پور معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی استان نیز عنوان کرد: انجام کشت دوم گندم به 
صورت الگویی انجام شده و به شرط نتیجه بخش بودن ، در 

برنامه ترویج قرار خواهد گرفت.
وی با بیان این که این کار همچون کشت دوم برنج انجام 
خواهد شد، اضافه کرد: البته کشت دوم برنج گران تر از کشت 
اول بوده ولی در گندم کشت اول و دوم تفاوت قیمت چندانی 

نداشته و مقرون به صرفه است.
عصمتی پور به دیگر طرح های این معاونت در حوزه بهبود 
تولیدات گندم اشاره و افزود: معرفی ارقام سازگار با شرایط هر 
شهرستان، انجام طرح های تغذیه ای همچون محلول پاشی و 
تکثیر بذر از اقدامات انجام شده است که منجر به افزایش کیفیت 
بذر استان شده، به گونه ای که برخی استان ها از  بذر گندم 

خراسان جنوبی استفاده می کنند.
وی به طور کلی هدف را افزایش میزان عملکرد در واحد سطح 
اعالم  و گفت: از ابتدای سال 1۰ هزار و 157 تن گندم و هزار 
و ۲5۰ تن بذر خرید تضمینی شده که گندم ها تحویل سیلو و 

بذرها پس از پوشالی کردن دوباره تحویل کشاورزان می شود.

  دوباره  برکت دوباره گندم
برای اولین بار در استان، کشت دوم محقق شد

غالمی-تفاهم نامه همکاری بین شرکت آب و فاضالب 
آموزش  در  مشارکت  برای  استان  احمر  هالل  سازمان  و 
زمینه  در  آنان  و خانواده  فاضالب  و  کارکنان شرکت آب 
آمادگی مواجهه با بحران و کمک های اولیه و مشارکت 
در برگزاری دوره های تخصصی برای تیم واکنش سریع، 
سایت  طراحی  و  جانمایی  برای  مشاوره  انجام  همچنین 
و  آب  شرکت  شد.مدیرعامل  مبادله  اضطراری  اسکان 
فاضالب خراسان جنوبی در این مراسم با اشاره به اهمیت 
مباحث آموزشی در راستای افزایش آمادگی افراد در زمان 
از  وقوع بحران اظهار کرد: آموزش های مدیریت بحران 
تاکیدات اساسی این شرکت است که تفاهم نامه مذکور نیز 

در این همین راستا می باشد.
مهدی هاشمی مقدم افزود: وزارت نیرو تاکید زیادی در زمینه 
مباحث سازگاری با کم آبی دارد که در همین راستا 3 برنامه دو 

ساله سازگاری با کم آبی شرکت آب و فاضالب  تدوین و ارائه 
شده همچنین برنامه جامع افق 14۲۰ نیز در این مجموعه تدوین 
شده است.وی با بیان اینکه فقط 4 درصد آب استان به مصرف 
شهری می رسد، یادآور شد: در  زمان حاضر 3۰ درصد، هدررفت 

آب از شبکه های استان داریم.

40 لیتر بر ثانیه ذخیره آب با نشت یابی
انجام  به  همچنین  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
عملیات نشت یابی شبکه ها و انشعابات در استان اشاره 
گذشته  سال  شد  انجام  که  یابی  نشت  با  گفت:  و  کرد 
است  انجام شده  آب  ذخیره  ثانیه  بر  لیتر  بیرجند 4۰  در 
همچنین در طبس نیز ۲5 لیتر بر ثانیه که معادل دو حلقه 
چاه می باشد ذخیره آب داشته ایم.مدیرعامل سازمان هالل 
احمر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه استان جزو مناطق 

حادثه خیز کشور است، اظهار کرد: در طول تاریخ شاهد زلزله 
های مخربی در این منطقه از جمله زلزله زیرکوه و طبس بوده 
ایم که نشان می دهد باید همیشه در سطح آمادگی باالیی به 

سر ببریم و جامعه تاب آور و آماده ای داشته باشیم. 

شهریاری با بیان اینکه در پیشگیری، آموزش مهمترین 
در  باالی حوادث  آمار  وجود  با  کرد:  اظهار  است،  مسئله 
کشور متاسفانه سطح آموزش ها کافی  نیست و باید در 

این زمینه بازنگری شود. 

تبادل تفاهم نامه آب و فاضالب و سازمان هالل احمر برای آموزش 
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جهت رفاه حال شهروندان گرامی
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موفقیت و انرژی

قضاوت از روی عکس

ذهن  تان را زنده نگه داريد

حل جدول، چيدن پازل، يادگيري زبان، جور کردن 
اما راه  هايي  يک سرگرمي هميشه ممکن نيست 
هستند براي ورزش دادن مغز. گشت و گذار در وب  
سايت  ها و کسب اطالعات جديد مي  تواند مغز شما 
را تکان بدهد، در حالي که اگر هر  روزتان مثل ديروز 
بگذرد ناگهان به خودتان مي  آييد و مي  بينيد شما 

مغزي داريد که 20 سالي است به روز نشده است. 
شما با اين مغز کهنه نمي  توانيد همپاي آدم  هاي 
امروز باشيد. آدم  هاي به روز که تفاوت سني با شما 
ندارند اما به دليل اطالعاتي که دارند با شما فاصله 
گرفته  اند، همين فاصله است که موجب مي  شود 
احساس پيري و کهنگي به شما دست بدهد. اگه 
فعاليت ذهنی داشته باشيد شما آدمي به روز و تازه 

هستيد و هيچ وقت پير نمي  شويد.

شخصیت افراد را بشناسید

تحقيقات جديد دانشمندان نشان می دهد شخصيت 
پيدا  نمود  آن ها  در ظاهر  دقيقی  به طور  انسان ها 
می کند و از روی شکل ظاهری افراد می توان به 

شخصيت درونی آن ها پی برد.
آن ها متوجه شدند با نگاه کردن به شخصيت افراد 
می توان به درستی خصوصيات اخالقی آن ها مانند 
ميزان اعتماد به نفس ، برون گرايی يا درون گرايی و 

حتی درستکاری آن ها را معين کرد.
از چند  گروه  تحقيق چندين  در  کنندگان  شرکت 
دانشگاه از جمله دانشگاه کمبريج  از آن ها خواسته 
شد با استفاده از تصوير چند نفر سعی کنند شخصيت 

آن ها را حدس بزنند.
شان  عکس  که  افرادی  از  تحقيقات  اين  در 
قرار  کنندگان  شرکت  اختيار  در  و  می شد  گرفته 
می گرفت خواسته شد در دو حالت متفاوت اقدام به 
عکس برداری از خود کنند که در يک حالت مطابق 
با معيارهای خواسته شده محققان بود و در حالت 
ديگر شخص بر اساس تمايالت خودش در برابر 

دوربين ژست می گرفت .
در نهايت محققان متوجه شدند قضاوت هايی که در 
مورد افراد از روی عکس آن ها می شود، بسيار به 

شخصيت افراد در عکس شبيه است.
تحقيقات دانشمندان نشان داد زمانی که افرادی 
از روی دو تصوير سعی در حدس زدن شخصيت 
است  دقيق تر  آن ها  حدسيات  می کنند،  فرد  يک 
محققان  است.  نزديک  واقعيت  به  بيش تر  و 
متوجه شدند زمانی که فردی بر اساس تمايالت 
دوربين  برابر  در  نظر خودش  مورد  فاکتورهای  و 
بر  که  حالتی  از  بيش تر  می کند  عکس برداری 
اساس معيارهای دانشمندان در برابر دوربين ژست 

می گيرد، شخصيت خود را فاش می کند.

فشار خون باال  را با
 نور آبی درمان کنید

قرار گرفتن در معرض نور آبی می تواند به کاهش فشار 
خون باال کمک کند. نور آبی تأثيری بدون عوارض 

جانبی و مقرون به صرفه بر کاهش فشار خون دارد.

فشار خون باال، عاملی برای افزايش احتمال ابتال به ساير 
مشکالت پزشکی و سالمتی جدی مثل حمله قلبی، 
سکته و بيماری های کليوی است. بنابراين، مديريت و 
کنترل فشار خون به طور مؤثر در سالمت انسان دخيل و 
از اولويت بااليی برخوردار است. رژيم غذايی، تحرک و 

ورزش در کنترل فشار خون بسيار مهم است. 

با مصرف شربت گل بنفشه 
خوش اخالق شوید

يک محقق و پژوهشگر طب سنتی مصرف شربت 
گل بنفشه را در سالمت پوست و رفع تندخويی و 
رفع  موجب  شربت  اين  دانست.  موثر  عصبانيت 

و  گرفتگی  برونشيت،  آسم،  سرفه،  سرماخوردگی، 
خشکی گلو و خارج شدن خلط از ريه ها می شود.

پاکسازی معده، کبد، کليه، مجاری ادرار و ريه ها از 
مصرف  همچنين  است،  شربت  اين  خواص  ديگر 
شربت گل بنفشه باعث رفع التهاب معده، رفع ورم 

طحال و خارج شدن صفرا از بدن می شود.

مسواک زدن شما را 
 از این سکته حفظ می کند

تعداد باکتری های موجود در دهان بيماران قلبی و 
کسانی که دچار حمالت قلبی شده اند، نسبت به افراد 
سالم بسيار بيشتر است. افرادی که جرم های بيشتری 

در دهان خود داشته باشند، بيشتر در معرض خطر 
حمالت قلبی قرار خواهند گرفت. در نتيجه مسواک 

زدن از بروز حمالت قلبی جلوگيری می کند.
مطالعات مکررا رابطه بين بيماری های لثه و امراض 
قلبی را به اثبات رسانده است. به بهداشت دهان و 

دندان ها بايد بيش از پيش توجه کرد.

باور غلط که  قلیان ها
 بی خطر هستند

در قليان، دود از طريق آب منتقل می گردد.برخی مردم 
بر اين باورند که لوله قليان، قبل از ورود دود به ريه، آن 
را تميز می کند.ولی بايد گفت که خطرات ناشی از قليان 

به مراتب بيشتر از خطرات ناشی از سيگار می باشد.
قليانی ها نسبت به سيگاری ها، 200 برابر بيشتر در 
معرض خطرات هستند.يک باور ديگر نيز وجود دارد 
که می گويد، قليان های دست دوم و کار کرده، ايمن 

تر می باشند که اين باور نيز نادرست است.

گرسنگی طوالنی مدت
 یا قند خون پایین 

اگر آخرين وعده  غذايی تان شام باشد، ممکن است تا 
زمان صرف صبحانه حدود دوازده ساعت يا بيشتر از 
آخرين غذايی که خورده ايد گذشته باشد. در اين صورت 

سطح پايين گلوکز در خون يا به عبارتی افت قند خون 
می تواند باعث سرگيجه، ضعف و يا تهوع شود. اما بدانيد 
که حذف وعده  صبحانه باعث تشديد اين حالت می شود. 
بی خوابی در طول مدت شبانه روز، چرخه  خواب و 
بيداری را مختل می کند و  بی اشتهايی به صبحانه يا 

حتی احساس حالت تهوع را به همراه داشته باشد.

 روی دست خود يخ بگذاريد. مقداری يخ را در حوله و يا نايلون بپيچيد و آن را روی دست خود بگذاريد. اين 
کمپرس سرد را چندين بار در روز و هر بار به مدت 20 دقيقه استفاده کنيد. اين کار سبب افزايش گردش 

خون در انگشتان دست می شود و احساس خواب رفتگی را کاهش می دهد.
 انگشتان خود را خيس کنيد. مقداری آب سرد و نمک را در يک ظرف مخلوط کنيد و دست خود را داخل آن 

فرو بريد. دست را 20 دقيقه در آن نگه داريد. اين کار نيز سبب افزايش گردش خون می شود.
رژيم غذايی مناسبی داشته باشيد. بعضی از موادغذايی احساس خواب رفتگی دست را بدتر می کنند؛ مثل 
گندم، مرکبات، سيب زمينی، شير و گوجه فرنگی. ولی مواد غذايی که پتاسيم بااليی دارند، مانند موز 

برای شما بسيار مناسب هستند.

برای نگهداری نان در فريزر الزم است نان خريداری شده کامال خنک شود، به قطعات کوچک و مناسب تقسيم 
گردد و پس از قرار دادن در کيسه های پالستيکی مناسب در حداقل زمان ممکن به فريزر انتقال يابد.

برای مصرف نيز مقدار مورد نياز را از بسته خارج کنيد و برای خروج از حالت انجماد در محيط اتاق يا آشپزخانه 
قرار دهيد. اگر نان قبل از بسته بندی خنک نشود، به دليل تعريق رطوبت موجود در نان، پوسته نان بسته بندی 
شده حالت خيس و مرطوب به خود می گيرد و محيطی مناسب برای رشد کپک ايجاد خواهد شد. عالوه بر اين 
باعث بيات شدن زودرس، افزايش ضايعات نان و ايجاد بيماری گوارشی می گردد. اگر قطعه نان خيلی بزرگ 
نباشد، تا حد امکان به صورت کامل )برش نخورده( منجمد گردد، چون در اين حالت قابليت حفظ طعم و بو 

افزايش می يابد.

شرايط نگهداری نان در فريزردرمان خانگی خواب رفتن انگشتان دست

طالق يک تغيير اساسی در زندگی است که شخص را دچار 
سردرگمی می کند. ناگهان خودتان به تنهايی ميبايست از پس 
مواردی مانند پول بچه ها شغل تغييرات و موقعيتهايي که 

اعضای خانواده را تحت فشار قرار می دهد بر بياييد.
 زندگی جديدی در انتظار شماست 

در حال حاضر به سختی می توانيد باور کنيد زيرا روزی اين 
زندگی چيزی بود که شما خواستار آن بوديد . شما خواهان 

ايجاد و تداوم آن بوديد .
خودتان را فريب ندهید

از خودتان بپرسيد: آيا به راستی اين زندگی را می خواهيد يا به 

علت ترس دو دستی به آن چسبيده ايد؟ اگر فکر تنها ماندن 
ترسناک تر از بودن در يک زندگی از هم پاشيده است خب به 

ترس هايتان اجازه دهيد تا تصمصيم گيرنده باشند . 
روزهای زندگیتان را هدر ندهید

اندوهگين بودن هيچ محدوده زمانی ندارد اما زندگی محدود 
است. شما اين را متوجه بشويد يا نشويد، زمان به سرعت سپری 
می شود. زمانی می رسد که شما بايد حقيقت را بپذيريد و بگوييد 
“ من بايد کاری برای زندگی ام انجام دهم که زندگی شاد و 
معناداری داشته باشم و شخصی فعال در جامعه باشم .” پس از 

هم اکنون قدمهای استوار برداريد و به جلو حرکت کنيد .

 افکار مصیبت بار را از ذهن تان دور کنید 
 “ زندگی من تمام شده است .” “ من همه چيز را از دست 
دادم .” “ همه چيز خيلی بد است .” افکاری هستند که تاثيرات 
خيلی قوی بر چگونگی احساس شما دارند . متوجه باشيد که 
واقعا اينها درست نيستند . زندگی شما تمام نشده است فقط 

يک شروع جديد برای شماست.
زمان خود را با افسوس هدر ندهید

شما بايد به خودتان بگوييد : “ اتفاقی است که افتاده !” شما 
نمی تواتيد به گذشته برگرديد و کاری انجام دهيد اما می توانيد 

کارهای زيادی را هم اکنون انجام دهيد .

زندگي پس از طالق

آیه روز

مرا فرا می  خوانيد تا به خدا کافر شوم و چيزی را که بدان علمی ندارم با او شريک گردانم و من 
شما را به سوی آن ارجمند آمرزنده دعوت می  کنم. )سوره غافر/ آيه ۴2(

پیام روز

با ارزش ترين دارايی ما توانايی کسب درآمد است، نه آن پولی که به دست می آوريم.توانايی از دست نمی 
رود اما پول و ثروت ممکن است بارها از دست برود.“ برايان تريسی ”
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شماره ۴۲۴۷                         

۲۹۵۷
۵۳۹۲

4۹۱
۸4۳۶

۷۵
۶۹۱۵

۸4۲
4۲۸۷

۷۶4۵
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

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

۸4۷۵۳۱۹۶۲

۳۹۱4۲۶۷۵۸

۲۵۶۸۷۹۱4۳

۶۷۳۲۸۵4۹۱

۹۱4۷۶۳۲۸۵

۵۸۲۱۹4۶۳۷

۱۲۵۹4۸۳۷۶

۷۶۹۳۵۲۸۱4

4۳۸۶۱۷۵۲۹

ایزوگام و قیرگونی آراستهجدول سودکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

به تعداد پنج پیک موتوری 
نیازمندیم. 09190226322

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 
0915۷4110۷1 - باقری

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684
ایزوگام  شفیعی

 32225494 - 09151630283  صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

0915   056   2100

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

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

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

به دو خانم جهت همکاری در 
پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی 

نیازمندیم.
آدرس: بازار

 حقوق ماهیانه ۷00 هزار تومان 
32220655 - 09152695168

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

سمساری و لوازم خانگی 
خرید و فروش با ما به نفع شماست.

09155614521- زارع

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

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

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

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

32428088

آکازیون: کافه رستوران با موقعیت عالی 
در بهترین نقطه شهر بیرجند با کلیه لوازم 

)درحال کار با فروش باال( واگذار می شود.  
)لطفا عالقمند واقعی با سرمایه مکفی 

تماس بگیرد(
تلفن تماس : 0915110499۷

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری 
به شماره سالح 1369 و نوع سالح 
گلوله زنی تک لول به نام علی اکبر 

خسروی فرزند قدرت به شماره ملی 
065018۷1۷ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه قرارداد تخصیص 
زمین شماره ۷4053 مورخ 

1384/2/16 مربوط به پالک 
های ثبتی شماره 162 فرعی از 
1584 اصلی بخش 2 بیرجند 

از اراضی شهرک صنعتی 
بیرجند به مساحت 4608 متر 

مربع متعلق به شرکت پویا 
شیشه بیرجند )سهامی خاص( 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد و فقط دفترچه 
المثنی دارای اعتبار می باشد.

مجموعه بزرگ گردشگری شوکت آباد جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به افراد زیر نیازمند است.
1- مهماندار زن و مرد 2- خانه دار زن

3- منشی زن 4- پارکبان مرد
آدرس و زمان مراجعه: همه روزه از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر 

نبش معلم 6- طبقه دوم- دفتر مجموعه

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

سوپر مارکت با کلیه اجناس، با بهترین 
موقعیت و درآمد عالی به دلیل مهاجرت 

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

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 

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

یک شرکت راهسازی به یک راننده 
کمپرسی 10 چرخ بنز جهت کار در 

سطح استان با شرایط کارگاهی
 12 روز کار 3 روز مرخصی با بیمه

و حقوق کافی نیازمندیم.
0915۷213545
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پلمپ 15 حلقه چاه غیرمجاز در  شهرستان قاین

صدا و سیما-  15 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان قاین پلمپ شد. سرپرست امور منابع آب شهرستان های قاین و زیرکوه گفت: با پیگیری گروه های گشت و نظارت، این تعداد چاه غیرمجاز 
شناسایی و با حضور چند اکیپ از کارشناسان این امور و پرسنل نیروی انتظامی برای حفظ و صیانت از منابع آبی، پلمپ شد. هاونگی با اشاره به اینکه این چاه ها در  محدوده روستای افین در 
شهرستان قاین بودند، افزود: حفر و بهره برداری از چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز سبب آسیب به منابع آبی می شود و برخورد با این تخلفات در دستور کار جدی قرار دارد.

اخبار کوتاه

چه کسی و چگونه برای
  بودجه استان چانه زنی می کند ؟

کسری  وحدت 
  در بودجه استان

افکار عمومی  ، دغدغه  بودجه  همه ساله در فصل 
و رسانه ها در باره سهم استان از بودجه آینده کشور  
به موضوع مهم روز تبدیل می شود. موضوعی که 
پنهان کاری  نوعی  با  دولتی  بدنه دستگاه های  در 
اطالعات و در بدنه قانون گذاری کشور با اظهار بی 
اطالعی از نیازها مواجه می شود و همه ساله کسری 
بودجه استان را در سرفصل چانه زنی ها و هماهنگی 
بین نمایندگان ، مسئوالن و افکار عمومی به نمایش 
می گذارد. به گزارش آوا ، چندی پیش در جلسه هم 
اندیشی با اصحاب رسانه که در دفتر یکی از نمایندگان 
 استان برگزار شد نماینده مذکور در پاسخ به سوالی 
درباره میزان چانه زنی نمایندگان برای بودجه استان در 
صحن مجلس عنوان کرد: ما تالش خود را می کنیم 
اما در بسیاری از موارد مدیران مربوطه مراجعه ای به ما 
نداشته و ما نیز بر همین اساس اطالعی از سرفصل 
 ها و مواردی که نیاز به پیگیری بیشتر دارد را نداریم!
هر چند تالش هایی از سوی نمایندگان در مجلس 
برای بهبود وضع بودجه استان انجام می شود و استاندار 
و مدیران نیز پیگیری هایی در بدنه دولت دارند اما شواهد 
موجود  از ناهماهنگی بین این دو رکن پیگیری مطالبات 
بودجه ای استان خبر می دهد. ناهماهنگی که دود آن  
مستقیم به چشم مردم خراسان جنوبی می رود.در همین 
زمینه یک کارشناس حوزه رسانه به آوا گفت: چانه زنی 
های مسئوالن و نمایندگان نقش به سزایی در افزایش 
بودجه هر استان دارد اما متاسفانه در خراسان جنوبی به 
دلیل نبود وفاق کامل و هماهنگی بین  دو بخش دولتی 
و نمایندگان این فرآیند به نحو احسن انجام نمی شود. 

وی با بیان اینکه همه ساله در فصل بودجه سازمان 
برنامه و بودجه استان از ارائه اطالعات دقیق به رسانه 
ها خودداری و با کلی گویی و امتناع از تشریح شرایط 
بودجه ای استان ، افکار عمومی و رسانه ها را نیز از 
این مطالبه گری دور کرده و تمام تصمیمات و اقدامات 
خود را پشت درهای بسته انجام می دهد، افزود: به 
عنوان مثال چنانچه  خبرنگار ی بخواهد در فصل بودجه 
اطالعاتی را در باره جزئیات موضوعی کسب کند هیچ 
مرجع پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد و مدیران این 
حوزه هر چند پاسخ منفی به رسانه ها نمی دهند اما با 
کلی گویی و انحراف افکار عمومی به نوعی این مطالبه 
را به حاشیه می رانند. این کارشناس ادامه داد : البته این 
روال را می تواند از اظهارات نمایندگان نیز دریافت 
کرد وقتی یک نماینده از چالش های بودجه ای اظهار 
بی اطالعی می کند موید نبود اطالعات شفاف و 
دقیق از وضع بودجه استان است. به گفته وی استاندار 
می تواند با ورود به این مسئله وفاق بیشتری ایجاد 
 و مدیران خود را مستقیم با نمایندگان متصل نماید.
در همین زمینه امیرحسنخانی، یکی از نمایندگان 
 استان در فصول بودجه ای سال های قبل می گوید: 
مدیران هم مخالف افزایش بودجه استان نیستند و 
حتما هم از افزایش بودجه دفاع می کنند  اما وحدت ما 

کم است و باید بیشتر وحدت داشته باشیم.
 نماینده مردم طبس، فردوس، سرایان و بشرویه در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع وحدت 
در استان یک طرفه نیست؛ بلکه دو طرفه است و 
گاهی استاندار و گاهی هم نمایندگان تمایل به تعامل 
زیاد ندارند، گفت: تا جایی که توانسته ام هماهنگی 
 انجام دهم، انجام داده ام. به نظر می رسد استاندار 
می تواند با الزام مدیران خود برای گزارش دهی دقیق 
و پاسخگویی الزم در خصوص طرح بودجه هر سال به 
رسانه ها ، افکار عمومی و نمایندگان فضای مناسبی 
را برای هماهنگی و هم صدا شدن در چانه زنی های 
بودجه ای را بیشتر فراهم نماید و این پاسکاری بین 
نمایندگان و مسئوالن دولتی در رفع مسئولیت خویش 
برای بهبود وضع بودجه ای استان یکبار برای همیشه 
پایان یابد. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش 
 @avasardabir را درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

افتتاح سینما سیار عمار در استان

مسئول دبیرخانه جشنواره فیلم عمار در خراسان جنوبی 
با اشاره به افتتاح سینما سیار عمار در استان، یادآور شد: 
در این سینما سیار، فیلم های عمار با کیفیت سینمایی 
در  ایسنا، کریمیان   به گزارش   پخش خواهد شد. 
نشست خبری دیروز اظهار کرد: هر ساله رغبت جامعه 
مردمی به جشنواره فیلم عمار افزایش می یابد. وی با بیان 
اینکه امسال بیش از دو هزار اثر به دبیرخانه کشوری 
این جشنواره ارسال شده است، افزود: خراسان جنوبی 
تاکنون 15 اثر به جشنواره فیلم مردمی عمار فرستاده 
است. رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه 
جشنواره فیلم عمار کامل کننده فیلم فجر است چراکه 
این جشنواره بیانگر هویت اسالم است، اظهار کرد: امسال 
۳۰۰ ثبت نامی اکران کننده فیلم عمار در استان داشته ایم.

تضمین اشتغال پایدار استان با رونق
 منطقه ویژه اقتصادی

دادرس مقدم-علوی مقدم معاون امور عمرانی استانداری 
در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت های منطقه ویژه 
اقتصادی با اشاره به داشتن نگاه ویژه استاندار به منطقه 
ویژه اقتصادی گفت: توجه و اهمیت به تکمیل زیرساخت 
ها در راستای ارتقا و تقویت منطقه ویژه اقتصادی یک 
امر بسیار ضروریست، زیرا رونق منطقه ویژه اقتصادی 
ایجاد اشتغال پایدار استان را تضمین می کند. وی 
عنوان کرد: اینگونه جلسات بایستی در قالب کارگروه 
ویژه رسیدگی به امور منطقه و به صورت ماهیانه و با 
حضور تمام مدیران دستگاه های اجرایی برگزار گردد و 
به پیشرفت بیش از پیش و هرچه سریعتر منطقه ویژه 
منتج شود. وی گفت: استاندار تاکید ویژه ای به موتور 
محرک توسعه اقتصادی استان که همان منطقه ویژه 
اقتصادیست دارد که آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 
منطقه یکی از آثار همین نگاه هست و در همین راستا 
کلیه مدیران دستگاه ها بایستی به این موضوع توجه 
کنند تا شاهد روزهای پربار منطقه ویژه اقتصادی باشیم.

لزوم توجه دهیاران به بازگشایی 
محورهای برفگیر  زمستانی

مهر-فرمانده پلیس راه گفت: دهیاری ها باید در روزهای 
برفی زمستان توجه ویژه ای به بازگشایی محورهای 
روستایی داشته باشند. رضایی روز گذشته در شورای 
هماهنگی ترافیک با اشاره به فرا رسیدن فصل زمستان 
و احتمال بارش برف بیان کرد: طی روزهای برفی 
محورهای اصلی مورد توجه راهداری و پلیس قرار می 
گیرد این در حالی است که محورهای روستایی هم 
گرفتار مشکالتی می شوند. وی با بیان اینکه بازگشایی 
و  پلیس  از رسالت های ضروری  اصلی  محورهای 
راهداری است، اظهار کرد: باید به دهیاران ابالغ شود 
تا بازگشایی مسیرها را در دستور کار قرار دهند.وی ادامه 
داد: همچنین دهیاری ها باید کیسه هایی از شن و نمک 
در گردنه راه های روستایی قرار دهند تا مردم بتوانند در 

زمان بحران  از آن استفاده کنند.

کارگران پهلوان کشور 
مهمان خراسان  جنوبی می شوند

رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای کارگری کشور 
گفت: چهارمین دوره مسابقات پهلوانی و زورخانه ای 
با حضور پهلوانان و  تا 1۴ دی  کارگری کشور 1۲ 
قهرمانان این رشته در بیرجند برگزار می شود.سنگکی 
اظهار کرد: در این ماراتن ملی حدود 15۰ باستانی کار 
استان های تهران، خراسان  شمالی، اصفهان، مازندران، 
خراسان رضوی،  مرکزی،  خراسان جنوبی،  کرمانشاه، 
همدان، کرمان ، فارس و خوزستان به رقابت می پردازند. 

خدمات رایگان مرکز سرپناه
 شبانه  بهزیستی 

صداوسیما- اولین و تنها مرکز سرپناه شبانه بهزیستی 
خراسان جنوبی هرشب به افراد بی خانمان معتاد خدمات 
رایگان ارائه می دهد. مدیر کل بهزیستی استان گفت: در 
اولین مرکز سرپناه شبانه یا shelter به نام “ آرامش“ ویژه 
معتادان بی خانمان در بیرجند از ابتدای سال میانگین 15 
تا ۲1 نفر هر شب پذیرش و از خدمات آن شامل یک 
وعده شام و صبحانه ساده و امکانات استحمام استفاده 
می کنند.عرب نژاد، از برگزاری کالس های آموزشی 
در زمینه کاهش آسیب، ارجاع به سیستم های درمانی 
و حمایتی و در صورت امکان مذاکره با خانواده و سایر 
افراد مهم برای بازگشت فرد به وضع بهتر توسط تیم 
کاهش آسیب خبر داد و افزود: هر ساله با توجه به فصل 
سرما تا ۲5 نفر ظرفیت پذیرش افزایش می یابد. وی 
با بیان اینکه این مرکز شبانه، فقط آقایان را پذیرش 
می کند، گفت: نحوه پذیرش به صورت داوطلبانه یا 
معرفی از سایر مراکز درمانی و کاهش آسیب هاست. 
مدیر کل بهزیستی استان معتادان بی خانمان و مبتال 
به اعتیاد تزریقی یا اعتیاد غیر تزریقی شدید را در اولویت 
پذیرش اعالم کرد و گفت: نداشتن بیماری های شدید 
جسمانی و روانی که نیاز فوری به مداخالت پزشکی و 
تخصصی داشته باشند از شرایط پذیرش است. عرب 
نژاد، با اشاره به اختصاص 9۰ میلیون تومان امسال برای 
خدمات رسانی به مراجعه کنندگان گفت: این اعتبارات 
برابر گزارشات مربوطه و تایید آن از سوی بهزیستی به 
تناوب پرداخت می شود که 5۰ درصد آن را بهزیستی  
و 5۰ درصد را ستاد مبارزه با مواد مخدر بر عهده دارد.
- جمهوری  خیابان  “آرامش”  شبانه  مرکز   آدرس 

جمهوری 1۸ نهضت 1 - پالک 1۸ است.

خبرهای ویژه

ای  اطالعیه  در  مخابرات  عمومی شرکت  *روابط 
اعالم کرد: ارتباطات تلفن ثابت شهرستان سربیشه 

امروز چهارشنبه دچار اختالل می شود.
*۳۳ هزار و 51۳ مترمکعب سازه آبخیزداری امسال، 
با هدف کنترل سیالب و کاهش ورود رسوب به داخل 

سدها، در طبس اجرا شد.
* به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان ، 95۰ کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در خراسان جنوبی از 

ابتدای سال جاری تا کنون اجرا شده است.
*نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی منزل در شهر 

طبس بر پا شد.
*کارشناس هواشناسی گفت: از ابتدای سال زراعی 
تاکنون در استان به طور میانگین 1۸ میلیمتر باران باریده 

است که نسبت به بلند مدت 1۲ درصد کاهش دارد.
*به گفته رئیس اداره امور قرآنی اوقاف و امور خیریه 
کارکنان دولت در خراسان جنوبی به لحاظ حضور و ثبت 

نام در طرح ملی بشارت )1۴5۲( پیشتاز کشور شدند.
*هنرمندان خراسان جنوبی در نخستین جشنواره ملی 
رادیویی چلچراغ در بخش های مختلف موفق به 

کسب جایزه و تندیس جشنواره شدند.
*مدیر ثبت احوال نهبندان گفت: ۳59 مورد ازدواج در 
هشت ماه امسال در این شهرستان به ثبت رسید که ۸.5 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
*رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 7۳۰ 
واحد نانوایی در خراسان جنوبی فعال است که 65۸ واحد 

یارانه ای و 7۲ مورد آزاد پز هستند.
*بسیج سازندگی 6۰۰ جوجه بومی اصالح نژاد شده 
در بین ۴۳ خانوار روستاهای جالران ، ذکری و گل نی  

درمیان توزیع کرد.

استاندار مهمان سرزده مخابرات و نمایشگاه بین المللی

آسیب پذیری پروازها به حداقل رسید

خراسان جنوبی 81 سال سابقه تربیت معلم دارد

دعوت از وزیر صنعت برای سفر به خراسان جنوبی

فرماندهیگانحفاظتهواپیماییفرودگاههایخراسانجنوبی:

در  و خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
صنعت،  وزیر  با  دیدار  به  اشاره  با  مجلس 
وی  دیدار  این  در  گفت:  تجارت  و  معدن 
مساعد  قول  جنوبی  خراسان  به  سفر  برای 
داد. به گزارش مهر، حجت االسالم  عبادی 
و  معدن  صنعت،  وزیر  با  دیدار  به  اشاره  با 
تجارت در حاشیه جلسه علنی مجلس، اظهار 
کرد: در این دیدار مشکالت حوزه صنعت و 

تجارت استان مطرح شد.

وی با بیان اینکه در این دیدار از وزیر صنعت 
استان داشته  به  درخواست کردیم که سفری 
حوزه  مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  و  باشد 
صنعت، تجارت و مرزهای استان قرار بگیرد، 
بیان کرد: وزیر صنعت نیز برای سفر به استان 
قول مساعد دادند که امیدواریم به وعده خود وفا 
کنند. نماینده مردم در مجلس ادامه داد: همچنین 
مقرر شد جلسه ای با حضور برخی صاحبان صنایع 

با ایشان برگزار کنیم.

مشکالت صنایع استان نیازمند 
حمایت دولت است

به مشکالت حوزه صنعت  عبادی همچنین 
استان اشاره و گفت:  بسیاری از صنایع استان 
مواد  تأمین  و  گردش  در  سرمایه  مشکل  با 

اولیه روبه رو هستند.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت ها طی ماه اخیر 
نیاز صنایع به سرمایه در گردش را باال برده که 

دولت باید در این زمینه مساعدت کند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت از صنایع 
استان، عنوان کرد: همچنین در زمان حاضر 
بیشتر صادرات استان به افغانستان بوده اما تجار 
استان دالر دریافت نمی کنند که باید دولت در 

این زمینه کمک کند.

طلب کویر تایر
 از شرکت های خودروسازی

در   خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 

مجلس همچنین به طرح توسعه کارخانه تایر 
شرایط  در  گفت:  و  کرد  اشاره  استان  سازی 
را  توسعه  این شرکت طرح  اقتصادی  سخت 
اجرا می کند که نوید بخش بوده اما دولت نیز 

باید از این طرح ها حمایت کند. 
این  کرد:  اضافه  عبادی  االسالم  حجت 
شرکت از بسیاری شرکت های خودروسازی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  باید  که  دارد  طلب 

تجارت در این زمینه اقدام کند.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی به همراه 
جمعی از مسئوالن  سرزده از ساختمان مخابرات 
و مرکز پاسخگویی امور مشتریان بیرجند و سایت 
دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی خراسان 

جنوبی و شرکت مخابرات بازدید کرد. 
معتمدیان در این بازدید سرزده، بر تکریم مردم 
شرکت  مدیرعامل  کرد.  تاکید  رجوع  ارباب  و 
مخابرات منطقه خراسان جنوبی نیز با اشاره به 
اهمیت تکریم ارباب رجوع گفت: میز خدمت، 
طرحی نمادین نیست و باید به معنای حقیقی 
برای تسهیل در ارائه خدمات به مردم اقدام شود. 
عیدی زاده اظهار کرد: مخابرات منطقه خراسان 
جنوبی برای رفاه حال مشتریان، روان سازی 
خدمات و سرگردان نبودن ارباب رجوع، خدمات 

خود را تجمیع کرده است. وی افزود: این شرکت 
 با افزایش ساعت کاری ) از ۸ صبح تا ۲۰:۳۰ (

تالش دارد در کمترین زمان ممکن مطالبات 
ارباب رجوع را به نحو شایسته محقق کند.

تکمیل نمایشگاه بین المللی نیازمند
 ۱۰ میلیارد تومان اعتبار است

المللی  مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین 
خراسان جنوبی هم در بازدید استاندار از مکان 

جدید نمایشگاه های بین المللی بیرجند گفت: 
برای تکمیل فاز نخست این نمایشگاه 6 میلیارد 
تومان تسهیالت در نظر گرفته شده اما به 1۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است. درودی اظهار کرد: 

در صورت تامین اعتبار و تکمیل زیر ساخت ها 
نمایشگاه بین المللی بیرجند تا دهه فجر افتتاح 
می شود. وی افزود: عملیات احداث مکان دائمی 
نمایشگاه بین المللی بیرجند از سال 91 آغاز شده 
و تاکنون سهام داران شرکت نمایشگاه ها بیش از 
ده میلیارد تومان برای آن هزینه کزده اند. درودی 
افزود: در فضای داخلی این مکان حداقل ۲5۰ 
و حداکثر ۲۸۰ غرفه و همچنین در فضای باز 
نمایشگاهی هم حداقل ۲۰۰ تا ۴۰۰ غرفه پیش 
بینی شده است. استاندار خراسان جنوبی نیز بر 
تسریع در روند اتمام پروژه برای بهره مندی هر 
چه زودتر شهروندان از این مکان تاکید کرد و 
دستور بررسی موارد الزم را به معاون هماهنگی 

امور عمرانی ابالغ کرد.

گروه خبر- فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی 
فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه امنیت 
خطوط هوایی کشور از جایگاهی خوبی برخودار 
شده ، گفت: به دلیل روحیه از خود گذشتگی، 
ضریب  که  است  شهادت طلبی  و  ایثارطلبی 

آسیب پذیری پروازها به حداقل رسیده و امنیت 
خطوط هوایی کشور از جایگاهی برخودار شده 
که بیشتر کشورهای دنیا به حفاظت هواپیمایی 

ایران لقب گارد آهنین داده اند.
کارکنان  دیدار  در  دیروز  والیتی نسب  ابراهیم 

حفاظت هواپیمایی سپاه خراسان جنوبی با نماینده 
ولی فقیه با اشاره به تالش های دشمنان در اوایل 
پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: اوایل انقالب 
دشمنان  بود  تحمیلی  درگیر جنگ  که کشور 
به  زدن  ضربه  برای  وسیله ای  هر  از  انقالب  

جمهوری اسالمی استفاده کردند.
وی با بیان اینکه منافقان کوردل اقدام به چندین 
کشور  هواپیماهای  و  کرده  هواپیماربایی  مورد 
را از مرزهای کشور خارج کردند، بیان کرد: این 
موضوع تبعات سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و 
اجتماعی زیادی برای کشور در بر داشت و موجب 

کدورت خاطر امام خمینی)ره( شد.

بازدارندگی دفاعی باصرفه ترین 
نوع مبارزه است

جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دیدار  این  در  نیز  بیرجند  جمعه  امام  و 
آید برمی  روایات  از  کرد:   عنوان 
اگر فردی هنگام برگزاری مانور نظامی آسیب 

دیده و جان خودش را از دست بدهد ثوابش از 
ثواب شهید میدان مبارزه رو در رو بیشتر است 
چون بازدارندگی دارد و اگر دشمن احساس کند 
که ناکام است هیچ وقت فکر تجاوز به کشور 
را نمی کند. عبادی اظهار کرد: دشمن در حوزه 
اقتصادی علیه کشور ما حرکت می کند چون 
دزدی، اختالس و سوءاستفاده زیاد است، دشمن 
هم از این در وارد می شود. وی تصریح کرد: اگر 
نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم دشمن 
را مایوس کنند همین اتفاق می افتد و پیروزی 
حاصل می شود. عبادی افزود: کسانی که در 
داخل به عمد یا از روی جهل به نوای دشمن می 
رقصند، اگر دست از بازی های سیاسی بردارند ما 
نیاز به هیچ نداریم و خود به خود پیروز می شویم.

جنوبی  خراسان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
گفت: این استان ۸1 سال سابقه تربیت معلم 
آموزشی  مرکز   15 از  بیش  روزگاری  و  دارد 
با عنوان دانشسرا و تربیت معلم در شهرستان 
های بیرجند، قاین، فردوس، طبس و خوسف  
فعال بود. به گزارش تسنیم، مهدی زاده دیروز 
در مراسم نکوداشت یکصدمین سال تاسیس 
تربیت معلم در خراسان جنوبی اظهار کرد: افتخار 
است  آموزگار  ما  استان  که صادرات  می کنیم 
تربیت  و مجموعه  فرهنگیان  دانشگاه  چراکه 
معلم سابق از اساتید بنام و کوشا بهره گرفته و 

فرهنگیان زیادی تحویل جامعه داده است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه امید 

به  فرهنگیان  دانشگاه  توسعه  در  بتوانیم  است 
خوبی حرکت کرده و موفق شویم، بیان کرد: 
بسیاری  توانمندی های  اکنون خراسان جنوبی 
تربیت  و  تعلیم  برای  زمینه ای  می تواند  و  دارد 
اینکه ۳  به  اشاره  با  وی  کند.  فراهم  را  معلم 
مدل دانشجو داریم، یادآور شد: دانشجویان ما به 
صورت ناپیوسته، پیوسته و مهارت آموزان هستند.
مهدی زاده، از وجود حدود یکهزار و ۳۰۰ دانشجو 
و ۲۰ نفر اعضای هیئت علمی در خراسان جنوبی 
خبر داد و اظهار کرد: نسبت دانشجو به اعضای 
هیئت علمی یک به 55 است. وی افزود: امکانات 
آموزشی متناسب با ۸1 سال سابقه توسعه نیافته 
و امید است در این راستا توسعه فیزیکی خوبی 

داشته باشیم و از ظرفیت شهرهایی که امکانات 
و قابلیت دارند، استفاده شود تا میزان معلم مورد 

نیاز را تامین کنیم.

تحقق توسعه و تحول در کشور با 
تأمین زیرساخت آموزش و پرورش

معاون نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 
اینکه توسعه و  بیان  با  فرهنگیان کشور  هم 
تحول در کشور با تأمین زیرساخت آموزش و 
بیشتر  پرورش محقق می شود، گفت: هر چه 
در این مسیر حرکت کنیم سریع تر به توسعه 
دست می یابیم. کچوئیان اظهار کرد: اگر امروز 
گرامیداشت یکصدمین سال تربیت معلم در کشور 

است می خواهیم این اسناد و مدارک زنده بماند 
و امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که شاید بشود 
برخی کاالها را از خارج کشور تامین کرد اما معلم 
را نمی توان وارد کرد بلکه باید خودمان معلم را 
تربیت کنیم. وی خاطرنشان کرد: باید کمک کنیم 
بیرجند مانند دهه دوم و سوم انقالب شود و برای 
اینکه آموزه های سند 1۴۰۴ را محقق کنیم هفت 
سال وقت داریم اما در برخی حوزه ها فاصله داریم.

معلم باید با عشق دانش آموزان
 را به مدرسه جذب کند

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش  استان 
نیز گفت: معلم ویژگی های متفاوتی دارد و رمز 

موفقیت معلم این است که دانش آموزان را با عشق 
به کالس بکشاند. یکه خانی گفت: علمی که در 
خدمت کار بیاید توانایی است و این چیزی است 
که امروز شاید به آن توجه نشده است. وی افزود: 
اگر در سال 9۰ قرار بود از آموزش سنتی به آموزش 
فعلی گذری داشته باشیم در صورتی می توانستیم 
موفق باشیم که تغییر کنیم و بدانیم منشأ این 
تغییرات کجاست. ریزش دومینوی یکصدمین 
سالگرد نکوداشت تربیت معلم، رونمایی از آلبوم 
شهدای تربیت معلم و سرپرستان پردیس های 
خراسان جنوبی، تمبر یادبود، تجلیل از پیشکسوتان 
و رؤسای تربیت معلم و افتتاح نمایشگاه آثار استاد 

حوزه علمیه از برنامه های جانبی این مراسم بود.

کاوش-نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان ، 
نماینده ولی فقیه  و استاندار، در پی ارتحال آیت ا... سید محمود 
 هاشمی شاهرودی رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام

 پیام های تسلیت جداگانه صادر کردند.

 نظام اسالمی از اندیشمندی بصیر و اخالق مداری 
انقالبی محروم شد

  در قسمتی از پیام حجت االسالم رئیسی آمده است : در فقدان 
آن فقیه کم نظیر، حوزه های علمیه یکی از استوانه های علمی و 
تحقیقی خود را از دست داد و نظام اسالمی از نعمت اندیشمندی 

بصیر و اخالق مداری انقالبی محروم شد. 
ا... سیدمحمود هاشمی شاهرودی با تمسک به سیره  آیت 
اجداد طاهرینش و در ادامه راه اساتید مجاهدش حضرت امام 
خمینی)ره( و شهید بزرگوار حضرت آیت ا... سیدمحمدباقر صدر 

)ره(، به معنی واقعی کلمه جامع بین علم و عمل بود.
رژیم  منطقه همچون  در  استکبار جهانی  با عوامل  مبارزه 
صّدامی، تالش برای استحکام مبانی نظری نظام اسالمی، 
مجاهدت و خدمات در دستگاه قضایی و جّد و جهد علمی 
و فقهی آن بزرگوار در خاطر نظام اسالمی، مردم و حوزه های 

علمیه ماندگار خواهد بود.

 خدمات این فقید سعید هرگز فراموش نمی شود
امام و رهبری استاد گرانقدر  ضایعه درگذشت یاور صدیق 
فقید مجمع  رئیس  آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی 
تشخیص مصلحت نظام موجب تأثر و تألم فراوان اینجانب 
گردید.خدمات ارزشمندی از این فقید سعید به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به یادگار مانده است که هرگز فراموش 

نمی شود و از باقیات الصالحات ایشان خواهد بود.

 آیت ا...شاهرودی نقش ارزنده ای در اعتالی  نظام 
اسالمی داشتند 

خبر ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو 
فقیه شوراي نگهبان، یار دیرین حضرت امام خمیني)ره( و مقام 
معظم رهبري)حفظه ا...(، مجتهد جلیل القدر حضرت ایت آ... 
سیدمحمود هاشمي شاهرودي)رحمت ا... علیه( موجب تاسف، 
تاثر و تالم خاطر اینجانب گردید. آیت ا... هاشمی شاهرودی، نوه 
آیت ا... سیدعلي مددي از علماي برجسته خراسان جنوبي و از 
مفاخر ارزشمند معنوي این خطه بودند که عمر با برکت خویش 
را به مجاهدت و تالش در عرصه هاي مختلف سپري کردند 
و در کنار تربیت شاگردان عالم و فاضل، در حوزه هاي سیاسي، 
فرهنگي، قضایي و تحکیم مباني اجتهادي نیز منشا خدمات 
شایاني به اسالم و جمهوري اسالمي بودند و نقش ارزنده اي در 

اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران داشتند. 

 پیام های تسلیت مقامات استان درپی درگذشت 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
العالُِم بَِزمانِِه، ال تَهُجُم علَیِه اللَّوابُِس

کسی که زمان خود را بشناسد، آماج اشتباهات قرار نگیرد.
)تحف العقول : ص 356(

هدف از برجام اصال اقتصادی نبود 
هسته ای، امنیتی و خارج شدن از 

شورای امنیت بود که محقق شد

ما درباره  امور خارجه گفت: مذاکرات  ظریف، وزیر 
برجام تا فروردین 94 )یعنی سه ماه قبل از توافق 
امنیتی بود. آقای  نهایی برجام( صرفا هسته ای و 
دری اصفهانی فروردین 94 در لوزان وارد مذاکرات 
شد یعنی تا آن زمان ما بحث تخصصی اقتصادی نمی 
کردیم. بحث های هسته ای، امنیتی و خارج شدن 
از شورای امنیت بحث های اصلی ما بود و این که 
کسی بگوید هدف برجام اقتصادی بود، با واقعیات و 
خطوط قرمزی که برای ما ترسیم شده بود، نمی سازد.

مشکل از باید بایدهای 
رئیس جمهور  است

حجت ا... عبدالملکی، پژوهشگر اقتصادی گفت: دکتر 
روحانی دارن سخنرانی می کنند در مجلس و می 
فرمایند عمده مشکالت از ناکارآمدی های داخلی )به 
قول ما تحریم های داخلی( هست و کمتر خارجی. 
این پیشرفت خوبی است. اما بدیش این است که بعد 
حدود ۷ سال مدیریت بر کشور در جایگاه »مطالبه 
گر« صحبت می کنند و می فرمایند: باید ... باید ...!

روحانی بدون حمایت 
اصالح طلبان پیروز انتخابات نبود

 
کارگزاران  حزب  مرکزی  شورای  عضو  طاهرنژاد، 
گفت:  صرف نظر از اینکه روحانی چقدر به تعهدات 
خود به مردم به ویژه اصالح طلبان در این سال ها 
عمل کرده، آقای رئیس جمهور و نزدیکان ایشان از 
جمله واعظی به خوبی به این موضوع واقف هستند 
که نه در سال 92 و نه در سال 96 بدون حمایت 
قاطع اصالح طلبان قادر به پیروزی در انتخابات نبودند. 

روحانیت هیچ وقت اپوزیسیون 
دولت، قوه قضائیه و مجلس نیست

به  گفت:  خبرگان  مجلس  عضو  خاتمی،  آیت ا... 
اپوزیسیون  صراحت می گویم، روحانیت هیچ وقت 
دولت، قوه قضائیه و مجلس نیست، اما اگر آنها گوش 
نکردند به مراحل دیگر می رسیم، چه کسی گوش 
نکرد؟ قوه قضائیه گوش نکرد؟ قوه قضائیه مسئول 
توضیح  که  می خواهیم  را  عزیز  مسئول  آن  دارد، 
دهد و اگر توضیح قانع کننده بود، آن را می پذیریم. 

تشکیل جلسه غیرعلنی درباره 
درازهی پسندیده نبود

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: 
اشتباهی که رخ داد، این بود که مجلس درباره موضوع 
نماینده سراوان جلسه غیرعلنی تشکیل داد. این موضوع 
اصال پسندیده نیست. ما باید جلسه غیرعلنی برای 
مسائل بسیار مهم تری مثل گرانی ها، سالطین سکه 
و قیر و کم آبی بگذاریم نه برای اقدامات یک نماینده.

اداره جلسات مجمع بر عهده 
آیت ا... موحدی کرمانی است

غالمرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص 
مجمع  این  آینده  ریاست  درباره  نظام  مصلحت 
گفت: تعیین رئیس مجمع بر عهده رهبری است 
و طبعا شخصیتی که این ریاست را به عهده می 
گیرد باید وزنه ای علمی باشد، چراکه افراد حاضر در 
مجمع غالبا شخصیت های برجسته ای هستند که یا 
رئیس جمهور بوده اند و یا در مقام های عالی کشور 
حضور داشته اند. اداره جلسات مجمع تا تعیین رئیس 
مجمع، بر عهده آیت ا... موحدی کرمانی خواهد بود.

آنچه ظریف گفت، تکرار و تبیین 
بدون انحراف بیانات رهبری است

کرد:  اظهار  دیپلماسی  دستگاه  قاسمی، سخنگوی 
برای تنویر افکار عمومی مردم تاکید می کنم آنچه 
فرانسوی  روزنامه  با  دکتر ظریف در مصاحبه خود 
لوپوئن در خصوص نابودی رژیم صهیونیستی بیان 
کرده اند تکرار و تبیین دقیق و بدون انحراف بیانات 
حضرت امام و مقام معظم رهبری است که فرمودند 
اسراییل تا 2۵ سال دیگر وجود نخواهد داشت. ولی 
متاسفانه برخی از این رسانه ها و افراد درمانده در 
با  صرفا  سیاسی  و  جناحی  تفکر  تنگ  حصارهای 
تصوری نادرست و برداشتی غلط از یک بخش از 
مصاحبه در مقابل متن واقعی را مستمسک تفسیرها 
و حمالت غیرمنصفانه و ناصواب خود قرار داده اند.

 برخی نمایندگان برای جمع آوری 
رای به بودجه فشار می آورند

سعید شریعتی، فعال سیاسی با اشاره به انتخابات 
پیش روی مجلس شورای اسالمی در سال آینده، 
گفت: برخی نمایندگان برای اینکه در سال 98 از 
حوزه انتخابیه خود رای جمع آوری کنند، به بودجه 
فشار آورده تا سهم حوزه انتخاباتی خود را باالتر ببرند.

عضو FATF بشویم یا نشویم 
تحریم اولیه فوق اینهاست 

 
سید حسین نقوی حسینی، عضو فراکسیون امنیت 
ملی مجلس درباره پیوستن به FATF گفت: علت 
خروج توتال از ایران تحریم آمریکا بود. پژو نیز به 
دلیل تحریم آمریکا از ایران خارج شد، پس علت 
 CFT و یا FATF خروج شرکت ها نپیوستن به
نشویم،  یا  بشویم   FATF عضو  است.  نبوده 
تحریم اولیه فوق اینهاست و تاثیری روی ما ندارد.

حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور در صحن علنی 
مجلس گفت:  الیحه بودجه 98 در شرایطی تقدیم مجلس 
می شود که ما از اواخر سال گذشته با شرایط فشار و تحریم 
برای  پربرکتی  امسال  دی  شدیم.  مواجه  آمریکا  ظالمانه 
مردم ما خواهد بود و همچنین بهمن ماه چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی را گرامی می داریم، اما دی سال 
گذشته با مشکالتی مواجه شدیم. همان حوادث دی ماه 
باعث شد آمریکایی ها با برداشت غلط و تصور ناروا اواخر دی 
ماه موضع گیری جدیدی را علیه جمهوری اسالمی ایران و 
توافق هسته ای اعالم کنند و بعد هم در هر مقطعی صحبتی 
کردند تا به خیال خام شان به اهداف مورد نظر خودشان 

دست پیدا کنند.
هدف آمریکایی ها فشار به مردم ایران است

وی تصریح کرد: هدف آمریکایی ها از این فشارها که مستقیمًا 
بر دوش ملت ایران و  مردم منطقه و شرکت های تجاری و 
اقتصادی جهان است و بر خالف مقررات بین المللی هدف 
اصلی اشان به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری اسالمی 
ایران است. آمریکایی ها مانع بزرگ شان را در این منطقه 
حساس ایران سرافراز و قدرتمند می بینند و لذا هرگاه که ما 
در پیشرفت های داخلی توانستیم حرکت بزرگی به وجود آوریم 
آنها خود را پیش روی ملت ایران قرار دادند. رئیس جمهور با 
اشاره به تب و تاب بازار در 6 ماه اخیر گفت: آمریکایی ها دنبال 
دو هدف اصلی بودند،  یکی ناامیدی مردم ایران نسبت به آینده 
کشور و دیگری القای ناکارآمدی نظام بود که مردم تصور 
کنند دولت بر اوضاع مسلط نیست و به تعبیر برخی سایت ها و 
روزنامه هایی که متاسفانه گاهی تعبیرهایشان نادرست و ناپسند 
است گفتند دولت کشور را رها کرده است و اقتصاد کشور از 
کنترل خارج شده است. حتی دیدید بعضی ها که اقتصاد هم 
کمی بلد هستند از »اَبَرتورم« حرف زدند و بعضی ها از اینکه 
ایران به زودی ونزوئال خواهد شد در روزنامه ها نوشتند و تالش 
کردند مردم را ناامید کنند و دولت را ناکار آمد کنند هرچند 
ممکن است اینها هدف سوئی نداشته باشند اما دوستانی که 
در زمان سختی حرف دشمن را تکرار می کنند متاسفانه آثارش 

برای ملت و نظام خطرناک خواهد بود.
بیشترین سود را سوداگران و دالل ها می برند اما 

کمترین مالیات را آنها می دهند
روحانی با انتقاد از بی توجهی به بخش خصوصی گفت: اگر 
بخش خصوصی در کشور فعال بود و بار بودجه بر دوش نفت 
نبود اثر تحریم کمتر بود. یک موسسه غیرمجاز چه بالیی سر 
کشور آورد و چگونه مردم، خانواده ها و سپرده گذارها گرفتار 
شده و دولت را گرفتار کردند. امروز بیشتر از هر روز دیگر 
در تالش برای اصالح بانک ها هستیم و خوشبختانه جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به دستور رهبر معظم 

انقالب تشکیل شد، یکی از مباحثی که تقریباً بیشترین وقت 
این جلسات را گرفته موضوع بانکی است. رئیس جمهور با بیان 
اینکه موضوع بازار ارز هم مقطعی بود و امروز بیشتر مسایل 
بانکی است، گفت: تا بانک سالم نشود، اقتصاد سالم نمی شود؛ 
در مالیات مشکل داریم،  رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم 
کند چه کسانی از معافیت معاف هستند و کدام بنگاه ها مالیات 
نمی دهند. مردم باید با شفافیت و با صراحت بدانند. بیشترین 

سود را سوداگران و دالل ها می برند اما کمترین مالیات را آنها 
می دهند. باید نظام مالیاتی را تسهیل کنیم، نه اینکه از مالیات 
دهنده در شرایط رکود مالیات بیشتری بگیریم بلکه پایه مالیاتی 

را گسترش دهیم.
نقد مفصل مردم نسبت به بودجه از نقاط مثبت بود

روحانی با اشاره به اینکه مشکل در شرایط  ساختاری اقتصاد از 
جمله بودجه ریزی بود، خاطرنشان کرد: در بودجه حرکت های 
مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ 
هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. 
بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد، دولت 
الکترونیک است. تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل 
نکنیم و همه داده های اطالعاتی در یکجا جمع نشود و مردم 
از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت 
خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل 
مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می کنم امسال هم مردم ما 
بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند. رئیس جمهور 
اظهار کرد: یک قدرتی در کشور ماست که آن باید کشور را از 
دست مشکالت نجات دهد و آن قدرت مردم و افکار عمومی 
است. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: در برخی حوزه ها 
دولت و مجلس توان ندارند، از ما و شما توانمندتر، ملت بزرگ 
ایران و افکار عمومی است و افکار عمومی می تواند ما را مجبور 

کند که راه درست را انتخاب کنیم و این در گرو این است که 
داده های ما در اختیار مردم قرار گیرد و همه باید بدانند چه 
کسانی بودجه می گیرند. از خودم شروع می کنم چرا بعضی 
وزارتخانه های ما چند دانشگاه و دانشکده و پژوهشکده  دارند. 
مگر بیشتر از یک آموزش عالی باید داشته باشیم. یک آموزش 
عالی است و باید تمام بخش ها یا منحل شوند و یا ادغام شوند. 
رئیس جمهور گفت:  جای شرمندگی است که یک لیسانسیه، 

دکتری صادر می کند. خودش سوادش لیسانس است، اما زیر 
دکتری را امضا می کند. این یعنی آموزش عالی ما در مسیر 
درست قرار ندارد. هر دستگاهی آموزش عالی دارد و هرکسی 

دانشگاه و استاد و دانشجو دارد و مدرک صادر می کند. 
دولت خدمات را گران به مردم ارائه می کند

روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان عزیز در 
تبصره 21 بودجه به این مسئله اشاره کردیم، خواهش می کنم 
شما هم یاری کنید و این قدم مهم را برداریم. ما خدمات 
را گران به مردم می دهیم ما یعنی دولت. دولت خدمات را 
گران به مردم ارائه می کند. اگر شما می خواهید از گرانفروشی 
صحبت کنید نام دولت را در این لیست بگذارید. روحانی با 
بیان اینکه از شما می پرسم و می خواهم مثال بزنم چرا تحریم 
در ما اثر می گذارد، تاکید کرد: برای اینکه ساختارها را اصالح 
نکردیم. وی با بیان اینکه آمریکایی ها از دی ماه پارسال 
شروع به تبلیغ علیه ما کردند و ما چقدر توانستیم روبروی 
آمریکا بایستیم، خاطرنشان کرد: رسانه ها، رادیو، تلویزیون، 
سایت ها و همه آنها که یک موبایل در دست  دارند را خطاب 
قرار می دهم که چقدر توانستیم در برابر آمریکا از لحاظ 
روانی و تبلیغاتی ایستادگی کنیم؟ وی با بیان اینکه در ابتدا 
دستگاه های تبلیغاتی ما خیلی خسته و ناتوان حرکت کردند و 
مقداری بعد بهتر و در ماه های بعدی بهتر شد که بخش روانی 

تاثیر بسیار عمیقی داشت، تاکید کرد: درست است که تحریم 
مستقیماً در اقتصاد تاثیر می گذارد، اما در عین حال بخش 
روانی آن؛ انتظارات مردم می تواند برای شرایط اقتصادی و 
اجتماعی کشور بسیار تاثیرگذار باشد. رئیس جمهور گفت:  
سیاست خارجه ما باید مستحکم تر شود، از شما نمایندگان 
محترم می پرسم، االن که آمریکا ما را تحریم کرده، چند 
کشور دنیا حامی آمریکا هستند و اگر بخواهید بشمارید، باید 
با انگشتان یک دست بشمارید که چه کسانی حامی آمریکا 
هستند.آمریکا در 40 سال گذشته همیشه علیه ما توطئه کرده 
است. جنگ و تحریم درست کرده و مشکالت آفریده است.

سازمان های  نه  هسته ای  توافق  ماجرای  در 
بین المللی با آمریکا هستند و نه کشورهای بزرگ

روحانی افزود: امروز بعد از 40 سال این اولین بار است که 
آمریکا منزوی شده و وقتی علیه ملت ایران توطئه می کند، 
کسی با این کشور نیست. رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
آمریکا که همیشه ادعا می کرد ایران را منزوی می کند، امروز 
منزوی ترین کشور است، گفت: در ماجرای توافق هسته ای 
نه سازمان های بین المللی با آمریکا هستند و نه کشورهای 
بزرگ با این کشور همراهی می کنند، نه شورای امنیت با 
او است نه آژانس بین المللی انرژی اتمی و اروپا آسیا، چین و 
روسیه با آمریکا . خودش با دو سه تا از اذنابش این مسیر را 
دنبال می کنند. روحانی تاکید کرد: هر چه بتوانیم رابطه بهتری 
با سایر کشورها داشته باشیم و به استثنای چند کشوری که 
با ما خصم هستند، روابط خارجی خود را تقویت کنیم، این 
روابط می تواند به ما کمک کند.هر چه بتوانیم هم پیمان داشته 
باشیم،  هم سو و هم  نظر داشته باشیم، به ما کمک خواهد 
کرد. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود، تحریم خارجی، 
ساختارهای غلط اقتصادی در کشور، جنگ روانی و تبلیغاتی و 
شرایط روابط خارجی را 4 عامل ایجاد التهاب در کشور عنوان 
کرد و گفت: همه این عوامل دست به دست هم دادند تا امروز 

ما به این نقطه رسیده ایم.
اقدامات دولت در طول چند ماه  حسن روحانی در تشریح 
گذشته برای کنترل التهاب بازار، گفت: اواًل بانک مرکزی 
ما تصمیم گرفت که بر مبنای مشکالت روزمره برنامه ریزی 
نکند، در گذشته بانک مرکزی هر روز که در بازار التهابی 
پیش می آمد ناچار می شد، پول بیشتر و اسکناس بیشتری 
را به بازار عرضه کند تا جلوی التهاب را بگیرد اما امروز به 
عکس عمل کردیم. رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ذخایر 
بانک مرکزی از لحاظ ذخایر اسکناس از هر روز دیگر بهتر 
حداقل  به  مرکزی  بانک  مشکالت  امروز  گفت:  است، 
 ممکن رسیده و تالش برای روابط بانکی با سایر کشورها 
به رغم تحریم ادامه دارد و در واقع ثبات مالی و ارزی در 
یکی دو ماه گذشته مخصوصاً بعد از 13 آبان را شاهد هستیم.  

 اینکه می گویند »دولت کشور را رها کرده است« ناپسند است

به مناسبت چهلمین روز درگذشت
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