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آیا محرومیت استان در 
بودجه دیده می شود؟

امروز معاون سازمان برنامه و بودجه کشور 
و تیم همراه ، میهمان  خراسان جنوبی 
هستند.میهمانی که در پی حضور خود 
امیدهای تازه ای در خصوص بودجه 98 
و سهم استان از آن ایجاد کرده است که 
امیدواریم در این سفر طبق سخنان و 
مطالبات مسئوالن استانی ، تغییرات مثبتی 
در بودجه  لحاظ شود.موضوعی که مفصل 
چند روز قبل به آن پرداخته شد و جایگاه 
مطالبه گری مسئوالن  نیز به نوعی تبیین 
شد.در این نوشته قصد داریم نکاتی چند از 
مطالبات ، نیازها و نقاط ضعف استان را  به 

اجمال بررسی کنیم...  )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*امین جم

 

باز هم روحانی را
 انتخاب می کنم

صفحه 6

صفحه 6

روحانی چشم اندازروشنی
 برای آینده ایران ندارد

صفحه 6

تقابل ایران و آمریکا
تمام نشدنی است

 اصالح فضای مجازی در
 دستور کار دولت قرار گیرد

صفحه 6

فرماندار بیرجند تشریح کرد  : 

شرایط مشموالن 
سبد حمایتی

افرادی که اطالعات آنها در بانک اطالعات رفاه ایران 
ثبت شده و یارانه دریافت می نمایند؛ مشمول بسته حمایت 
دولت می شوند.فرماندار بیرجند با تشریح نحوه و مراحل 
توزیع سبد حمایتی دولت گفت: طرح حمایت غذایی 
از گروه های کم درآمد ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

امروز ؛ معاون و نماینده مرد بودجه ای دولت میهمان استان است 

بـودجـه 
خراسان جنوبی
زیرخط تورم !

  در حالی که بودجه عمومی کشور حدود ۴۰ درصد ) نزدیک به نرخ تورم (
 افزایش داشته است متولیان بودجه در دولت فقط حدود ۹ درصد افزایش را

 برای اعتبارات استان خراسان جنوبی درنظر گرفته اند     صفحه ۵

ترافیک بیرجند
در دست مطالعه است

 شاید شهروندان  تا یک دهه قبل، تراکم تردد خودروها 
و ترافیک در شهر آرام بیرجند را چالشی برای این شهر 

تلقی نمی کردند  ... ) مشروح خبر در صفحه 3 (

مشروح در سرمقاله امروز

آیا محرومیت استان در بودجه دیده می شود؟

5 خراسان جنوبی، دومین استان طال دار کشور5مدیرکل جدید ثبت اسناد  و امالک معرفی شد 5گرامیداشت ۹ دی در 3۰ نقطه  استان برگزار می شود

جناب آقای دکترسید مرتضی نوربخش
 وسرکارخانم کاردان

با قلبی آکنده ازغم و اندوه چهلمین روز درگذشت فرزند گرامی تان 

مرحوم دکترسید تقی نور بخش 
را صمیمانه تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند متعال برای آن شادروان غفران 
 الهی و علو درجات و برای جناب عالی و خانواده آن عزیز صبر و شکیبایی آرزومندم.

ابوتراب زاده

 ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و  تدفین و ترحیم  مادری  مهربان

مرحومـه بی بی رقیـه سرفـرازی
 شرکت نمودند به اطالع می رساند:

 مراسم هفتمین روز گذشت آن عزیز سفر کرده
 امروز پنجشنبه  ۹۷/۱۰/۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل
 هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار

 می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: صباغ پور، سرفرازی وسایر بستگان

فروش فوری  120 متر زمین تجاری با دو طبقه پروانه ساختمان، سند 
مالکیت ششدانگ ، واقع در خیابان مطهری زیر فی بازار  09151634066

کارگاه صنعتی تعطیل شما را در حواشی بیرجند خریداریم.
۰۹۱۵۹۳۸۶۳۰۸

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت

 شادروان حاج احمد ناصح 
)بازنشسته جهاد کشاورزی(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم امروز 
پنجشنبه 97/۱۰/6 ساعت ۱۴ الی ۱۵ از محل بهشت 
متقین )غسالخانه( برگزار می گردد. ضمنا مراسم ترحیم 
آن عزیز سفر کرده روز جمعه 97/۱۰/7 از ساعت ۱۰:۱۵ 

الی ۱۱:۱۵ صبح در محل هیئت محترم حسینی
 )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ناصح ،  اژدری ،  مقرنسی ،  باریک بین،  باقرزاده ،  اقدسی و سایر بستگان

پدر عزیزمان حضور آرامت در کنار ما نیست 
ولی سایه سار مهربانی ات مهمان همیشگی قلب های ماست.

 سومین سالگرد درگذشت عزیزمان 

شادروان محمد علی اورنگی
 را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم 

سکوتش قرین آرامش و یادش گرامی باد. 
خانـواده

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت
 پدر و همسری مهربان و برادری دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان حاج غالمحسین برنای تنها 
جلسه یادبودی روز جمعه 97/۱۰/7 از ساعت 

9 الی ۱۰ صبح در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، 
حضور پر محبت شما دوستان و سروران گرامی

 موجب شادی روح آن مرحوم
و تسکین خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: برنای تنها، بنازاده و سایر اقوام وابسته

فرصتی استثنایـی برای افراد فاقـد بیمه بازنشستگــی ، از کارافتادگـی و فـوت

با پرداخت یک سوم از حق بیمه خود طی دو قسط )6 و 12 ماهه( با پایین ترین مبلغ از مزایای
 بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان استفاده نمایید.

شرایط عضویت: دارا بودن حداقل 18 سال تمام تا 50 سال سن با تابعیت جمهوری اسالمی ایران
مدارک مورد نیاز: کپی شناسنامه و کارت ملی- یک قطعه عکس 4*3

با پرداخت حداقل 20 هزار تومان در ماه از کمک دو برابری دولت در پرداخت حق بیمه ، آینده خود و فرزندان تان را تضمین نمایید

آدرس: بیرجند - حدفاصل خیابان غفاری 9و11 - کارگزاری 60019 )صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند( تلفن: 32207004-32207280

قابل توجـه:

 زنان سرپرست خانوارجوانان فعال در حوزه کشاورزی و روستا

کشاورزان ساکن و غیر ساکن در روستا کارگران فصلی در بخش کشاورزی و روستا فعالین حوزه صنایع دستی زنان خانه دار

رانندگان ساکن روستازنبورداران قالیبافان عشایرروستائیان 

قابلیت نقل و انتقال سوابق به بیمه تامین اجتماعی



2
پنجشنبه * 6 دی 1397 * شماره 4248

زمان ابطال سریال کارت های ملی قدیمی اعالم شد

تسنیم - سیف ا... ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اظهار کرد: براساس تصمیم سازمان ثبت احوال از روز شنبه )8 
دی ماه 97( کارت ملی قدیمی که اعتبار آن تا پایان سال 96 بوده و این افراد نسبت به اخذ کارت ملی جدید خود اقدام کرده اند 
اما تا به امروز اقدامی برای دریافت کارت خود نکرده اند، سریال کارت ملی قدیمی آنها ابطال خواهد شد.

ایران خودرو عدم پرداخت سود 
مشارکت را تکذیب کرد

این  کرد:  اعالم  خودرو  ایران  ایسنا-گروه صنعتی 
گروه در راستای تکریم مشتریان به تمامی تعهدات 
خود در فروش قطعی محصوالت پایبند است. پیرو 
خبر منتشر شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر 
صدور فاکتور تعهدات قطعی شرکت ایران خودرو 
خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مشارکت،  سود  بدون 
ضمن تکذیب این خبر اعالم کرد تمامی تعهدات 
خود را با قیمت قطعی و مطابق شرایط تنظیم شده 

قرارداد، به مشتریان تحویل  می دهد.

ممنوعیت واردات کاالهای 
دست دوم برداشته شد

دست دوم  کاالهای  واردات  ممنوعیت  تسنیم- 
شد. لغو  صنعت  وزارت  بخشنامه  اساس  بر 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  ابالغ  اساس  بر 
امور  و  واردات  مرکز  مدیرکل  معقولی  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  آزاد  مناطق 
کاالهای  واردات  و  سفارش  ثبت  ممنوعیت 
می شود. لغو  اجباری  استاندارد  مشمول  مستعمل 
بنابراین، مانعی برای ثبت سفارش کاالهای مستعمل 
و بازسازی شده مشمول استاندارد اجباری )در صورت 
تایید کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات( وجود ندارد و ترخیص 
است. استاندارد  ملی  سازمان  تایید  به  منوط  آنها 

آمار ثبت نام کنندگان
 در سامانه رزرو حج تمتع

کرد:  اعالم  فراخوانی  در  زیارت  و  حج  سازمان 
تمتع  حج  به  اعزام  متقاضی  که  کسانی  تمامی 
را  خود  اطالعات  باید  هستند   ۱۳98 سال  در 
کنند.  به روز رسانی  سازمان  این  رزرو  سامانه  در 
سازمان  فراخوان  از  ماه  یک  از  بیش  هم اینک 
 ۱7۰ از  بیش  تاکنون  که  می گذرد  زیارت  و  حج 
کرده اند. نویسی  نام  سامانه  این  در  نفر  هزار 

زمان بررسی بودجه 98 
در مجلس مشخص شد

تلفیق  کمیسیون  عضو  یوسف نژاد  اصغر  علی 
تکثیر  و  چاپ  از  پس  کرد:  اظهار  بودجه  الیحه 
آن  بررسی  برای  مجلس  مهلت  بودجه  الیحه 
داخلی  آیین نامه   ۱8۲ ماده  طبق  شود.  می  آغاز 
و  چاپ  زمان  از  نمایندگان  بودجه  به  رسیدگی 
روز  تا ۱۰  آن  سوابق  و  پیوست ها  توزیع الیحه، 
کمیسیون های  به  را  خود  پیشنهادات  می توانند 
نیز  تخصصی  کمیسیون های  و  بدهند  تخصصی 
توزیع  و  چاپ  از  بعد  روز   ۱۵ تا  هستند  موظف 
کنند.  ارائه  تلفیق  کمیسیون  به  را  خود  گزارش 
فرصت  با  نمایندگان  روزه   ۱۰ فرصت  این  البته 
دارد. همپوشانی  تلفیق  کمیسیون  روزه   ۱۵

سرمقاله

آیا محرومیت استان
 در بودجه دیده می شود ؟

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در این نوشته قصد دارم 

نکاتی چند از مطالبات ، نیازها و نقاط ضعف استان 
را  به اجمال بررسی کنیم.امید است این نگاشته 
و  رسیده  نوبخت  جناب  معاون  دست شخص  به 
نیز در این سفر لحاظ نمایند.  مطالبات مردمی را 
 ، جنوبی  خراسان  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
موضوع راه های مواصالتی و خطوط حمل و نقل 
ریلی و حتی هوایی است. این استان سومین استان 
پهناور کشور است و به دلیل همجواری با افغانستان 
، سی درصد صادرات به این کشور همسایه شرقی 
نیز از این استان انجام می گیرد، اما راه های استان 
با مشکالت متعددی روبرو است که آثار آن را هر 
چند روز با خبر فوت یکی از عزیزانمان  در این راهها 
می شنویم و می بینیم. این مشکلی است که با وجود 
مطالبه چندین ساله از سوی مردم، هنوز هم به فرجام 
مناسبی نرسیده  اند تعویق پرداختی  پیمانکاران فعال 
در جاده  قاین - بیرجند یکی از دالیل تاخیر در 
تکمیل این راه  و ادامه حوادث خونین در آن است  
در سایر راههای استان در محدوده نهبندان وطبس  
تخصیص  ای   ویژه  بودجه  روستایی  راههای  و 
نیافته است! در حمل و نقل ریلی نیز با وجود قول 
های چندین ساله  عمل مثبتی  انجام نشده  است 
و عده  بودجه  ۱6 میلیاردی  برای سالی دیگر و 
در شرایط تورم شدید آن هم برای پروژه عظیم راه 
آهن بیشتر به یک شوخی  شبیه است و شاید برای 
برداشتن بار بی توجهی است تا راهکاری برای پاسخ 
به این نیاز به حق مردم استان؛خراسان جنوبی از 
با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می  باز  دیر 
کند و تاکنون تدبیر ویژه ای برای حل آن توسط 
مسئوالن اندیشیده نشده است.بسیاری از طرح ها 
در این حوزه نیز به گفته مسئوالن به دلیل کسری 
بودجه و تخصیص  نیافتن منابع ، نیمه کاره مانده و 
یا از چرخه اجرا خارج شده است.متاسفانه موضوع آب 
در روستاهای مرزی به حدی جدی است که با خالی 
شدن روستاها از سکنه ، امنیت شرق  کشور به خطر  
افتاده است و اگر هم اکنون راه چاره ای اندیشیده 
نشود و با سرمایه گذاری و حمایت های ویژه برای  
ماندگاری  مردم در نقاط مرزی استان  کاری نشود، 
در سال های آینده باید با بودجه های چند برابری 
در مقام دفاع از مرزها برآیند! یکی دیگر از  نیازهای 
استان ، سرمایه گذاری زودبازده در زمینه گردشگری 
استان با توجه به قابلیت  های ویژه و استعداد های 
خدادادی این منطقه در کنار جاذبه های فرهنگی و 
تاریخی نیز از مهمترین پتانسیل های استان  برای 
توسعه اشتغال است که می تواند یکی از محورهای 
بودجه  باشد. گسترش،شناسایی و بهره برداری از 
منابع معدنی، صنایع دستی و بومی استان، صنایع 
و تولید انرژی های نو و تجدیدپذیر و پیشگیری از 
خام فروشی نیز از مطالبات مهم مردمی است که  
برای  در خور  ای  بودجه  و  توجه شود  آن  به  باید 
آن  درنظر گرفته شود.زیرا این موارد از مهمترین 
ظرفیت های توسعه ای و همچنین پایه هایی برای  
رشد اقتصادی استان  است  که با توجه مسئوالن 

باالدستی می تواند مشکالت زیادی را حل نمایند.

به  به موقع  ورود  با  مرکزی  بانک  تسنیم- 
ارز  قیمت  شد؛  قیمت ها  رشد  مانع  ارز  بازار 

در بازار ریزشی شده است.
بازار  کف  در  دالر  نرخ  گرفتن  فاصله  پی  در 
یک  در  ساز  بازار  بانکی،  نرخ صرافی های  با 
با  را  بانکی  صرافی های  نرخ  سریع  اقدام 
که ضمن  کرد  همراه  تومانی   ۱۰۰۰ افزایش 
از بین بردن رانت و هیجان خرید، دالر را که 
به باالی ۱۲۰۰۰ رفته بود به کانال ۱۱۰۰۰ 
این  تسنیم،  خبرنگار  اطالع  طبق  برگرداند. 
کافی  عرضه  با  همراه  مرکزی  بانک  اقدام 

نیاز شرکت ها  بوده است که  در بخش حواله 
خارجی  بدهی های  تسویه  برای  تجار  و 
بازار  نرخ  کاهش  با  می کند.  تأمین  را  آنها 
مجدداً  را  دالر  نرخ  ها  بانک  صرافی های 
قیمت  بانک ها  صرافی های  دادند.  کاهش 
تومان   7۰۰ ۱۱ هزار و  برای فروش  را  دالر 
اعالم  تومان   6۰۰ و  هزار   ۱۱ خرید  برای  و 
ارز  قیمت  گذشته  روز  است،  کرده اند.گفتنی 
سلیمانیه  تومان،   ۵۳۰ و  هزار   ۱۱ تهران  در 
و  هزار   ۱۱ هرات  و  تومان   48۰ و  هزار   ۱۱

4۰۰ تومان بود.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان 
اینکه سال آینده ۲7 هزار میلیارد تومان در بودجه دستگاه های 
اجرایی صرفه جویی خواهد شد، گفت: برای یک برنامه دو 
ساله و به منظور اصالح بودجه دولت ۱۰ اصالح ساختاری به 
عنوان نقشه راه دیده شده است. وی گفت: کمک های دولت 
به صندوق های بازنشستگی که پیشتر ۲۳ هزار میلیارد تومان 
بود هم اکنون به 8۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نوبخت افزود: بودجه عمومی کشور 478 هزار میلیارد تومان 
و دولت مکلف شده است تا ۵ درصد آن را صرف تقویت بنیه 
دفاعی کشور کند و در صورت تأمین منابع درآمدی جدید بدون 
شک به این بودجه اضافه خواهد شد. وی گفت: در بودجه 
امسال برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی برنامه 
ریزی شده بود که این تعداد سال آینده به یک میلیون و 77 
هزار افزایش خواهد یافت. نوبخت افزود: برای حفظ اشتغال 
موجود نیاز به برداشت یک میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی 
داشتیم که مقام معظم رهبری با آن موافقت کردند. وی گفت: 
سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه ۱4 برنامه اشتغال زایی را 

با وزارتخانه ها امضا کرده است. نوبخت افزود: در تبصره ۱4 
بودجه سال آینده برای سیاست کاهش فقر مطلق 7 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. وی گفت: در بودجه 
سال 98 پیش بینی برای افزایش قیمت حامل های انرژی 
قیمت  این  افزایش  برای  دولت  از  مطالبه جدی  اما  نداریم 
به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود داشت. نوبخت افزود: 
میانگین قیمت بنزین در منطقه ۵۲ تا ۵4 سنت است که ما 
آن را در کشور ۱۲ سنت عرضه می کنیم. وی گفت: 9۳4 
تومان  میلیارد  هزار  و ۵۰  پنهان  یارانه  تومان  میلیارد  هزار 
معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجه افزود: سقف معافیت مالیاتی در سال آینده معادل 
نوبخت  است.  در سال  تومان  میلیون  با ۲7  برابر  و  امسال 
درصد   ۱۱ آینده  سال  بودجه  در  مالیاتی  درآمدهای  گفت: 
رشد خواهد داشت. وی افزود: سهم مالیات در تولید ناخالص 
ملی امسال ۵.6 درصد و سال آینده ۵ درصد است. رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت سال گذشته ۲9 
هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به بانک ها را تسویه کرد. 

میزان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از پیگیری تصادف در دانشگاه آزاد 
توسط سه تیم کارشناسی خبر داد و اعالم کرد: معاینه فنی اتوبوس حادثه دیده 
دانشجویان دانشگاه آزاد منقضی شده بود، چرا که اتوبوس 6 سال پیرتر از سن 
فرسودگی بود. سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به تصادف در دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقیقات گفت: با توجه به اینکه این تصادف ابعاد مختلفی دارد که باید تمام 
آن ها در نظر گرفته شود، با هماهنگی دادستان تهران و دستور او سه تیم کارشناسی 
خبره برای این موضوع تعیین کرده ایم. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
گفت: این اتوبوس در یکی از ایستگاه ها توقف نمی کند، بر اساس اظهارات شهود، 
راننده از این لحظه به دانشجویان می گوید که اتوبوس ترمز ندارد و همه به سمت 
عقب اتوبوس بروند. بعد از طی کردن حدود 6۰۰ متر، راننده احتماالً برای اینکه بتواند 

به  نحوی خودرو را متوقف کند وارد فضای سبز می شود که درختان کوچکی داشته و 
نتوانسته  جلوی حرکت اتوبوس را بگیرد.مهماندار افزود: سپس با یک زاویه ۳۵ درجه 
از جاده خارج می شود، بعد از اینکه 69 متر مسیر را طی می کند، با پایه بتنی که برای 
تأسیسات آب در آنجا قرار داشته برخورد می کند که سرعت اتوبوس و برخوردی که با 
آن پایه بتنی می کند، باعث می شود که تقریباً دو سوم زیر اتوبوس جمع و منهدم شود 
که این موضوع باعث افزایش تلفات می شود. عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: ۱6 نفر از مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانشگاه 
علوم تحقیقات در بیمارستان امام خمینی بستری بودند که از این تعداد 7 نفر مرخص 
 ICU شدند که 4 نفر از آن ها خانم و ۳ نفر دیگر آقا هستند. 7 مصدوم نیز در بخش
بیمارستان بستری هستند که حال عمومی 4 نفر مناسب نیست و دو نفر نیز به بخش 

منتقل شده اند. قاضی شهریاری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای جنایی 
پیرامون خبری مبنی بر سکته راننده اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم 
تحقیقات، اظهار کرد: مطابق کالبدشکافی که با حضور پزشکان قانونی در محل 
پزشکی قانونی کهریزک صورت گرفت، عالئمی که نشان دهنده سکته قلبی یا 
مغزی راننده اتوبوس باشد، یافت نشد، گرچه نمونه  قلب و مغز جهت انجام آزمایش 
پاتولوژی )آسیب شناسی( به آزمایشگاه ارسال گردید. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه در اطالعیه ای اعالم کرد اتوبوسی که در دانشگاه علوم و تحقیقات دچار 
حادثه شد، تحت نظارت این شرکت نبوده است. در اطالعیه مذکور آمده است: 
ضمن ابراز تأسف از دریافت این خبر ناگوار، اعالم می شود اتوبوس موصوف تحت 

نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نبوده است.

اقدام ضربتی بانک مرکزی
 دوباره دالر را کاهشی کرد

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی ۳.۵ برابر می شود

جزئیاتی جدید از حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان علوم تحقیقات

بینی  پیش   98 بودجه  الیحه  در  دولت  مهر/ 
کرده 4 هزار میلیارد تومان از جرائم رانندگی و 
انواع  افزایش قیمت  از محل  تومان  میلیارد   ۱۵
نوشابه کسب درآمد کند. مطابق با الیحه بودجه 
از سوی رئیس جمهور به مجلس  سال 98 که 
تقدیم شد، در جدول شماره ۵ )درآمدها، واگذاری 
دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی( 
هزار   4 رانندگی  جرائم  از  حاصل  درآمدهای 
همچنین  است.  شده  پیشنهاد  تومان  میلیارد 
با  معلولین  از  حمایت  قانون  اجرای  برای 
استفاده از درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمند 
در  تومان  میلیارد  و ۱۰۰  هزار  ها،  یارانه  کردن 
افزایش  از  نظر گرفته شده است. درآمد حاصل 
تولید  قندی  گازدار  نوشابه  قیمت  به  درصد   ۱۰
داخل و ۳۰ درصد به قیمت نوشابه های گازدار 
بینی  پیش  تومان  میلیارد   ۱۵ وارداتی  قندی 
عوارض  اخذ  از  حاصل  درآمد  برای  است.  شده 
از واردات میوه و سبزیجات و سموم کشاورزی 

نیز 8۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
همچنین از عوارض واردات گوشت قرمز و مرغ 
پیشنهاد  تومان  میلیارد  بر 6۰  بالغ  درآمدی  نیز 
درصد  افزایش ۱۰  از  حاصل  درآمد  است.  شده 
به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم 
نظر  در  تومان  میلیارد   ۱6 بهداشتی  و  آرایشی 
درآمد  برای  همچنین  دولت  است.  شده  گرفته 
حاصل از فروش کاالهایی که مصرف آنها منجر 
به تولید پسماندهای مخرب محیط زیست می 
شود هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

درآمد ۴ هزار میلیاردی از جرائم رانندگی
 و ۱۵میلیاردی از نوشابه

واقعی  قیمت  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر  مشرق- 
هزار   ۱۰ کنندگان  مصرف  برای  مرغ  هرکیلوگرم 
قیمت های  با  محصول  این  عرضه  و  است  تومان 
است. کنندگان  مصرف  حق  در  اجحاف  باالتر 
نشست  حاشیه  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  حجتی  محمود 
هیئت دولت، در جمع خبرنگاران با بیان این که وضعیت 
تولید گوشت مرغ از شرایط خوبی برخوردار است، افزود: 

مصرف  حمایت  سازمان  سوی  از  ها  نظارت  تشدید 
کنندگان و تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت 
این محصول در بازار مصرف شود. وی اظهار کرد: هفته 
گذشته با نظارت هایی که در بازار انجام شد کاهش قیمت 
هرکیلوگرم  در  قیمت  تومانی   ۵۰۰ و  یکهزار  تا  یکهزار 
گوشت مرغ را به دنبال داشت.وزیر جهادکشاورزی اضافه 
تعیین شده توسط سازمان حمایت  اگر قیمت های  کرد: 
حتم  طور  به  شود،  رعایت  بازار  در  کنندگان  مصرف 
پایداری تولید برای تولیدکنندگان و جلوگیری از اجحاف 
در  داشت.حجتی  خواهد  پی  در  را  کنندگان  مصرف  به 
پاسخ به این پرسش که »با عرضه گوشت های منجمد 
قرمز  گوشت  قیمت  کاهش  شاهد  توان  می  بازار  در 
نیز  قرمز  گوشت  تولید  وضعیت  اکنون  گفت:  باشیم« 
قیمت  روی  بر  باید  اما  است  برخوردار  خوبی  شرایط  از 
باشیم. داشته  نظارت  محصوالت  این  عرضه  و  گذاری 

قیمت واقعی مرغ ۱0 هزارتومان است!
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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 ابالغیه قراداد بانکی پرونده اجرایی ۱۳۹۷۰۴۰۰۸۲۸۳۰۰۰۴۳۷ 
 بدینوسیله به خانم فاطمه هادی زاده نام پدر حسین شماره ملی 0880142596 به عنوان وام گیرنده و آقای حمید 
خاشاک نژاد نام پدر یوسف شماره ملی 094۷1645۳۷ به عنوان ضامن ابالغ می شود که بانک ملت قاین به استناد قرارداد 

بانکی شماره 9۳1۷122۷600 - 9۳/10/2۷ جهت وصول مبلغ 6۷1/240/000 ریال تا تاریخ 1۳9۷/۷/1۷ به انضمام خسارت تاخیر 
 متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 9۷0044۷ 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور ابالغ پست، محل اقامت شما به شرح متن سند شناسایی نشده و بستانکار نیز قادر به 
معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم ۱- رنگرزی کاظم رحیمی 
۲- رنگرزی سنتی روح ا... حسینی  

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15۳56/ ت ۳6005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم 1- 
رنگرزی کاظم رحیمی 2- رنگرزی سنتی روح ا... حسینی فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای عباس اکبری با کد شناسایی بیمه 
065249۷594 ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان شغلی رنگرز داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر 
در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع 
بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن- سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9۷60۳0800100448۷-1۳9۷/9/28هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا جعفری فرزند 
محمدعلی به شماره شناسنامه 8 و شماره ملی 065۳081898 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102/40 مترمربع 
قسمتی از پالک 1۳96- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اقای علی کالنه بجدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۱0/۶      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۱0/۲۲
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1۳9۷60۳08001004499- 1۳9۷/9/29هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زنگویی فرزند ابراهیم 
به شماره شناسنامه ۳62 و شماره ملی 06509۳88۳6 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 94/25  مترمربع قسمتی از 
پالک 1۳96 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۷/۱0/۶     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۷/۱0/۲۲مالکیت صادر خواهد شد.  
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

تضمين سالمت خودرو با محصوالت داينو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

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

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

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

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

نماینده انحصاری در خراسان  کلينيک تخصصی چسب سهيل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 9۷0۳96 محکوم علیه آقای محمد دستیگردی محکوم است به پرداخت مبلغ 
828/6۷2/526 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له خانم معصومه قابل و پرداخت مبلغ ۳4/000/000 ریال 

 بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی 81 فرعی از 555 اصلی بخش دو بیرجند واقع در روستای برزگان 
به مساحت ۳۳2/50 مترمربع به صورت یک باغ با دیوار سنگی به ارتفاع حدود یک مترمربع و تعدادی درختان قدیمی با سهم آب قنات روستا 
آبیاری می گردد و دارای یک استخر ذخیره آب به ابعاد 5×۳×2 و یک ساختمان مسکونی با زیربنای 50 مترمربع به مبلغ 1/050/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1۳9۷/10/18 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل 

از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

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

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

با عرض سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم 
لطفا مسئولی مسیر میدان قائم انتهای بلوار مسافر به 
پارک بهجت را پیاده طی نماید که به این طریق از 
خطرات موجود برای عابرین به دلیل نبود پیاده رو با خبر 

شوید و انشا.. اقدامی نمایید.با تشکر
915...358

محترم  شهردار  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
مهرشهر مورد بی مهری فراوان قرار گرفته از جمله 
که  زباله  های  سطل  شستن  و  عفونی  ضد  عدم 
موجب ایجاد بوی بد و پرورش انواع پشه گردیده 

لطفا اقدامی نمایید باتشکر.
915...358

سالم خدمت آوای عزیز،مسئوالن محترم استان 
آبادانی  جهت  زیاد  مشکالت  و  فراوان  تالش  با 
اعتباراتی  انتشار ریزگرد  با خشکسالی و  و مقابله 
ارگانی  از  بومی  افراد غیر  متاسفانه  را جذب ولی 
بدون دلیل و حس دلسوزانه برای استان کویری ما 
اجرای طرح ها را متوقف و قصد برگشت اعتبارات 
به خزانه را دارند و مسئوالن استان بایستی با چه 
مشقتی تالش کنند تا دوباره همچنین اعتباری را 
نمایند. خواهشمندم مسئوالن  استان جذب  برای 

محترم رسیدگی بفرمایند.
915...393

با تشکر از نگاه کالن استاندار به مسایل مهم استان 
نظیر منطقه ویژه اقتصادی، فرودگاه بین المللی و 
سایت نمایشگاه استان از ایشان خواهشمندیم به 
گردشگری  زیرساخت  که  کویر  تمام  نیمه  هتل 

استان است نیز رسیدگی فرمایند.
915...254

مسئولی که نمی دونم واقعا خودتون آب شربتون 
رو از کجا فراهم می کنید روزتون بخیر به نظرتون 
وضع آب آشامیدنی بیرجند استاندارد الزم رو داره؟  
ای سی آب 14۰۰ باشه خیلی زیاده حاال از امالح 
مضر خبری ندارم. مگر چند خانواده امکان استفاده از 
آب شیرین کن خانگی یا حمل آب شیرین از بیرون 
گریبان  که  مضراتش  به  هیچ  هست؟  واسشون 
قشر ضعیف جامعه رو میگیره فکر کردین؟ دوست 

داشتین میتونین بهش فکر کنین
915...۰۰9

شهردا عزیز فکری برای میدان سوم مدرس بکنید 
واقعا قدیمی و از رو رفته است.

915...7۰4
فصل  ساله  هر  که  مسئولینی  همه  خدمت  سالم 
زمستان را برای چاله کنی خیابان ها و کوچه ها در 
نظر می گیرند چند روزی است پاسداران 2 را بابت 
فاضالب شهری چاله کنی کرده اند آیا امکان آن 
وجود دارد  اداره برق هم که لطف کرده و تیرهای برق 
را به سمت فضای سبز انتقال داده در همین فاصله 
زمانی تیر برق های سمت منازل را جمع آوری کرده، 
تا با اتمام کار اداره فاضالب اهالی دیگر شاهد کندن 

چاله های اداره برق نباشند؟؟!
915...764

تغییر نام خانوادگی 386 نفر در خراسان جنوبی

صداوسیما- 386 نفر از اهالی خراسان جنوبی از آغاز سال نام خانوادگی خود را تغییر دادند. مدیرکل ثبت احوال گفت: همچنین در این 
مدت 1۰9 نفرنام خود را تغییر دادند. فاطمی با اشاره به کاهش زمان صدور شناسنامه المثنی به 72 ساعت، افزود:  از ابتدای سال  دو 
هزار و 11 شناسنامه المثنی صادر شده است.  به گفته وی تاکنون 276 هزار و 6۰7 نفر از مردم استان شناسنامه مکانیزه دریافت کردند.

جوابیه اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی

باعنایت به انتشار مطالبی با عناوین )از آخرین اخطار 
فرماندار بیرجند برای انتقال صنوف آالینده و فرماندار 
بیرجند برای راه و شهرسازی خط و نشان کشید( تیتر 
یک روزنامه در تاریخ 97/9/28، جوابیه این اداره کل 
جهت اطالع رسانی و تنویر افکار عمومی به شرح 
ذیل اعالم می شود که شایسته است دستور فرمایید 

به نحو مقتضی اقدام الزم به عمل آید: 
با توجه به تقاضای صورت گرفته در سنوات قبل، 
بخشی از اراضی دولت به منظور بررسی جهت تهیه 
طرح پیشنهاد گردید که با توجه به اقدامات صورت 
گرفته طرح موسوم به 5۰ هکتاری صنوف آالینده 
تهیه گردید و در سال 9۰ به تصویب رسید. از آنجایی 
که امکان اجرایی شدن طرح و همچنین تناقض سطح 
و سطوح به واسطه عوارض و همچنین معارضین 
وجود دارد، پس از بررسی و بازنگری از سوی مشاور 
طرح نهایتا در تاریخ 96/11/19 به تصویب کار گروه 
امور زیربنایی استان رسیده و متعاقبا در تاریخ 97/2/1 
به تصویب شورای برنامه ریزی رسید. پس از تصویب 
طرح و ضرورت تدقیق پالک های ثبتی و توافقات با 
مالکین نهایتا پس از انجام مقدمات ثبتی و تفکیکی 
اراضی تحت مالکیت دولت، مراتب در هیئت نمایندگی 
استان مطرح و با توجه به تفویض اختیار واگذاری 
اراضی، موضوع به سازمان ملی زمین و مسکن کشور 
منعکس گردیده است. بدیهی است پس از تصویب 
هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، اقدامات 
گرفت. خواهد  انجام  مجوز  وفق  اراضی  واگذاری 

مهدی آبادی- شاید شهروندان  تا یک دهه قبل، تراکم تردد خودروها و ترافیک 
در شهر آرام بیرجند را چالشی برای این شهر تلقی نمی کردند، برخالف روزهای 
آرام گذشته اکنون  اما ترافیک و تردد خودروهای شخصی یکی از مهم ترین 
معضل شهر 23۰ هزار نفری بیرجند است.کم عرضی معابر و خیابان ها و 
گسترش شهرنشینی و افزایش روز افزون آمار خودروها و تعداد وسایل نقلیه 
شخصی باعث شده که ترافیک و تراکم وسایل نقلیه در شهر در ساعات خاصی 
از روز به گره سردرگمی تبدیل شود که  متولیان این حوزه و شورای ترافیک 

استان باید برای رفع آن چاره اندیشی کنند.
مشکالت ناشی از ترافیک سبب تاخیر در انجام امور شهری، افزایش آلودگی 
هوا، آلودگی صوتی، اثرات منفی بر محیط زیست و همچنین ایجاد خستگی 

و استرس ناشی از رانندگی در ترافیک  های سنگین برای شهروندان می شود.

یک دهه بی توجهی به مشکالت ترافیکی 

آقای سیروسی کاسب خیابان طالقانی در پاسخ به سوال خبرنگار آوا می گوید: 
در خیابان طالقانی مجتمع هایی نظیر کلینیک های پزشکی ساخته می شود 
که  برای پارکینگ آنها فکری نمی شود و این خیابان بعدازظهر دارای ترافیک 
سنگینی است. به گفته وی برای تعریض خیابان طالقانی در گذشته جلسه ای 
برگزار شد که شهرداری برای خرید امالک خیابان  قیمت مناسبی  را پیشنهاد 
نکرد یا معاوضه با مکان هایی مثل مهرشهر را پیشنهاد کردند که جذابیتی برای 

مالکان نداشت، بنابراین استقبالی از آن نشد. 
آقای مظفری شهروند دیگری است که با انتقاد از وضع خیابان های بیرجند 
می گوید: شریان اصلی ترافیکی شهر خیابان های مدرس، طالقانی و منتظری 
است که هیچ اتفاق مهمی برای آن نیافتاده است. او  می افزاید: بیش از 15 
سال  از استان شدن بیرجند می گذرد، اما کار خاصی برای تعریض خیابان های 
اصلی شهر انجام نشده و با افزایش جمعیت و وسایل نقلیه در بیرجند ، ادامه این 
وضع مشکالت ترافیکی زیادی برای مردم به همراه خواهد داشت. به گفته وی 
خیابان طالقانی و شیرین را می توان یکطرفه کرد و با این کار معضل ترافیکی 
خیابان طالقانی حل خواهد شد. شهروند دیگری نیز با اشاره به اینکه یکی از 
دالیل اصلی ترافیک بیرجند، استقبال پایین از حمل و نقل عمومی است، افزود: 
با افزایش تعداد اتوبوس های شهری، منظم کردن ساعات حضور در ایستگاه 
ها و محدودیت های ترافیکی برای خودروها، حل مشکالت ترافیکی در بیرجند 
امکان پذیر خواهد بود. وی ادامه می دهد: پارک کردن خودروها در کنار خیابان 
هایی همچون طالقانی، مدرس، مفتح و منتظری باعث افزایش ترافیک در این 

خیابان های کم عرض شده است.

مطالعه جامع حمل و نقل ترافیک در بیرجند 
 معاون حمل و نقل شهرداری بیرجند با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ  

این شهر مطالعه جامع حمل و نقل ترافیک انجام می گیرد، گفت: شهرداری 
برای حل مشکالت ترافیکی  با یک  پیمانکار برای بررسی معضالت ترافیکی 
شهر قرارداد بسته است و اکنون این شرکت در حال بررسی خیابان های شلوغ 

شهر از نظر ترافیکی است. 
به گفته عدل، مرحله اول این طرح دو ماه پیش در شورای ترافیک استان 
تایید شد و برای اقدامات الزم در خیابان های اصلی شهر مثل طالقانی و 
این طرح  امیدواریم  و  این شرکت هستیم  کارشناسی  نظر  منتظر   مدرس 

گره گشای معضل ترافیک بیرجند شود. معاون حمل و نقل شهرداری افزود: 
مدت زمان این طرح 18 ماه پیش بینی شده و این شرکت اطالعات الزم 

برای نظر کارشناسی خود را جمع آوری می کند. 

خیابان مفتح در اولویت شهرداری نیست

عدل درباره  تعریض خیابان های ارتش و مفتح نیز اظهار کرد: خیابان ارتش مشکل 

ترافیکی ندارد اما با نیروی زمینی  برای تعریض این خیابان توافقاتی شده است و به 
محض مجوز ارتش آمادگی عقب نشینی دیوار تا شش و نیم متر را داریم،  همچنین 
براساس طرح تفصیلی تعدادی از امالک خیابان مفتح در مسیر تعریض قرار دارد اما 
با توجه به بودجه شهرداری این خیابان در اولویت ترافیکی شهرداری نیست. وی 
ادامه داد: با توجه به قیمت بسیار باالی امالک حاشیه طالقانی و مدرس و  بودجه 

کم شهرداری عمال تملک این امالک با کندی پیش می رود.

شناسایی نقاط حادثه خیز در شورای ترافیک

معاون حمل و نقل شهرداری با بیان اینکه طرح های ترافیکی برای اینکه قابلیت 
اجرا داشته باشند، باید مصوبه شورای ترافیک استان را همراه داشته باشد، افزود: 
این شورا خیلی از نقاط حادثه خیز در شهر را رصد کرده و اقداماتی برای آن 
انجام داده است مثال تقاطع خیابان سپیده و سراب در بلوار پیامبر اعظم )ص( 
که  واژگونی خودرو به دلیل سرعت باال در آن زیاد اتفاق می افتاد به همین دلیل  
میدان در آن احداث شد و مشکل رفع گردید. وی ادامه داد: از دیگر برنامه های 
این شورا، دوربین ثبت تخلف است که دو سامانه در بلوار پیامبر اعظم )ص( و 

سامانه  دیگری در بلوار امام رضا )ع( نصب خواهد شد.

اولویت های معابر شهرداری

عضو شورای شهر بیرجند هم در پاسخ به سوال خبرنگار آوا اظهار کرد: درخیابان 
های زیادی طرح افزایش معابر و تعریض داشتیم که انجام نشده است و اولویت 
ها در این زمینه با توجه به بودجه شهرداری و ترافیک خیابان ها گرفته می شود. 
میری ادامه داد: خیابان های مدرس، طالقانی، فرزان، قرنی و خیابان دانشگاه اولویت 
شهرداری در زمینه افزایش معابر و تعریض خیابان ها هستند. وی با بیان اینکه  
بیشتر بودجه شهرداری از عوارض مردمی تامین می شود، افزود: بیرجند در مقایسه 
با سایر مراکز استان های هم سطح، از این نظر در رتبه آخر قرار دارد و این سازمان 

نیازمند حمایت ویژه دولتی برای اجرای تعهدات خود است. 

ترافیک بیرجند روان خواهد شد؟

ترافیک بیرجند تا چندی پیش چالشی برای مدیریت شهری نبود اما با ساده 
انگاشتن این موضوع، کم کم به معضلی برای  مرکز خراسان جنوبی تبدیل 
شده است و هرچند متولیان امور ترافیک تاکنون راهکارهایی برای رفع یا کاهش 
این معضل در دستور کار قرار داده اند، اما خیابان های اصلی شهر همه روزه با 
ترافیک سنگینی مواجه است.  حاال این سوال مطرح است آیاطرح مطالعه جامع 
حمل  ونقل توانایی حل مشکالت ترافیکی بیرجند را خواهد داشت؟ و یا باید بار 

دیگر و بارهای دیگر! برای این معضل شهری گزارش تهیه شود.

 ترافیک بیرجند  در دست مطالعه است
یک دهه بی توجهی به مشکالت ترافیکی 

برزجی-زمین لرزه یک بالی پنهان است که هیچ گاه آمدنش را خبر نمی دهد 
و خانه های نامقاوم با سقف های لرزان یک آسیب جدی در برابر این بالی 
طبیعی ناگهانی محسوب می شود. خراسان جنوبی سومین استان زلزله خیز 
 کشور است و مردم این استان بارها شاهد زمین لرزه های باالی 6 ریشتر بوده اند

که به طور میانگین هر 12 سال یکبار روی می دهد.
تجربه های تلخ زلزله دشت بیاض و فردوس در سال 47، طبس در سال 
57، اردکول در سال 76 و زیرکوه در سال 91 ایجاب می کند که مردم این 
استان خطر زلزله را بیش از پیش جدی گرفته و در مقاوم سازی واحدهای 
مسکونی بیشتر همت داشته باشند. معاون شهرسازی و معماری اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی در این باره گفت: 36 نوع حادثه غیر مترقبه 
شناسنامه دار در جهان وجود دارد که 24 نوع آن در ایران اتفاق می افتد و 

17 نوع در استان ما شیوع بیشتری دارند. 
وحید داعی، با این اعتقاد که زلزله از گذشته های دور تاکنون مهمترین 
حادثه در خراسان جنوبی بوده است، افزود: این استان رکورددار زلزله های 
باالی هفت ریشتر در کشور است. وی خضری دشت بیاض را از مهمترین 
گسل های دنیا معرفی کرد و یادآور شد: 5۰ درصد خراسان جنوبی در پهنه 
با خطرپذیری زیاد قرار گرفته است. معاون شهرسازی و معماری اداره کل 
راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: برای همین منظور پهنه بندی 
گسل های فعال در دست مطالعه است که اتمام آن در جانمایی ساختمان 

و مدیریت شهری کمک زیادی می کند. 
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا، مبنی بر اینکه با توجه به زلزله خیز بودن 
استان کیفیت ساخت و سازها چگونه است، عنوان کرد: با بررسی ها و نظارت 
های مستمر این اطمینان را می توان داد که از لحاظ کیفیت سازه و استحکام 

بنا در رتبه های باال هستیم و هیچ جای نگرانی نیست. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی هم گفت: عده ای 
در حاشیه شهرها و شهرک های اقماری با استفاده از خالء های قانونی 

روزهای تعطیل یا شبانه ساختمان هایی با کیفیت پایین احداث می کنند.
حسین عباسی با تاکید بر اینکه اغلب این ساخت و سازها از روی ناآگاهی 
واحدهای  این  وجود  و  مهندسی  نظام  قانون  اجرای  تاخیر  افزود:  است، 
مسکونی موجب می شود که با یک زلزله 6.5 ریشتری مثل بم یا زلزله 

زیرکوه عده زیادی جان خود را از دست دهند. 
وی با اشاره به بازدید از برخی واحدهای غیر مقاوم حاشیه شهرها اظهار کرد: 
در بسیاری از این منازل دیده شده که هزینه های هنگفتی صرف تزئینات مثل 
 گچبری یا کابینت می کنند اما اصول اولیه استحکام بنا را رعایت نکرده اند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه تخریب ساختمان 
های مذکور تبعات اجتماعی دارد،یادآور شد: مالکان این منازل اغلب معتقد 
هستند که اگر مرگ بخواهد به سراغ شان بیاید در منزل با استحکام هم آنها 
را فرا می گیرد. وی ادامه داد: تغییر این دیدگاه ها از توان و تخصص جامعه 
مهندسی خارج است لذا انتظار می رود جامعه روحانیت و ائمه جمعه در آگاهی 

رساندن به مردم همکاری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز گفت: با توجه به وقوع 
چندین زلزله بزرگ در استان به صورت میانگین هر 1۰ سال یک بار زلزله 
مخرب 6 ریشتری، حدود یا باالتر از آن در این منطقه را شاهد هستیم که 
 گواه آن نیز زلزله های بسیار مخرب در طبس، خضری دشت بیاض، بیرجند ،
اردکول و زیرکوه است. سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا، یکی از راهکارهای مدیریت آثار زیانبار زلزله در استان را آمادگی و 
پیشگیری دانست.وی با اشاره به فعال بودن 2 شبکه و 21 ایستگاه لرزه 
نگاری در استان افزود: با 9۰ درصد انجام اقدامات پیشگیرانه می توان 4۰۰ 

برابر نتیجه بهتری در بازسازی و بازتوانی را شاهد باشیم. 
میرجلیلی ضمن تاکید بر بهسازی و بازسازی واحدهای غیر مقام به خصوص 
در روستاها اظهار کرد: اگر ساختمان ایمن داشته باشیم قطعا مشکالت ناشی 
از تخریب کمتر خواهد بود. وی اضافه کرد: آموزش، فرهنگ سازی و توجه 

به ساخت و ساز مقاوم عوامل موثر در پیشگیری خسارات بعد از زلزله هستند.
 معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 
جنوبی هم گفت: بازسازی و بهسازی بافت های روستایی از مهمترین 
اقدام های بنیاد مسکن است که طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 
و  هزار   39 استان،  مسکونی  واحد   835 و  هزار   88 از  تاکنون   1395
3۰2 واحد مقاوم سازی شده است.محمدرضا یزدانی بیان کرد: شهرستان 
و  بیشترین  ترتیب  به  درصد   2۰.2 با  بشرویه  و  درصد   89.1 با  زیرکوه 

طبق  امیدواریم  که  دارند  اختیار  در  را  سازی  مقاوم  میانگین  کمترین 
میانگین کشوری و طرح های تشویقی مقاوم سازی، شهرستان بشرویه 

را به باالی 44 درصد برسانیم. 
پنجم دی ماه مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی 
در برابر زلزله نامگذاری شده  است. امیدواریم یادآوری وقایع تلخ حادثه هایی 
چون بم به ارتقای فرهنگ ایمن سازی شهرها و روستاها در مقابل حوادث 

طبیعی به خصوص زلزله کمک کند.

لرزه های پنهان و سقف های لرزان
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پاسخ مسئوالن به پیام شما

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبیبه فرزندان خود اماکن امن را برای پناه گیری هنگام وقوع زلزله بیاموزید.
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موفقیت و انرژی

موفقیت افراد کم رو

استفاده آدم های موفق از ناموفق ها

به  و شکست خورده ها  ناموفق ها  از  موفق  آدم های 
عنوان پله هایی برای باال رفتن استفاده می کنند، اما 
جواب اینکه چگونه این افراد را شناسایی می کنند و پل 
موفقیت شان را از ناکامی آنها می سازند، این است که 
ناموفق ها اکثرا در کاری که انجام می دهند نشانه هایی 
از رسیدن به اهداف برای آدم های موفق به ارمغان 
می آورند! آدم های ناموفق در شروع هر کاری سعی 
و تالش نشان می دهند اما چیزی نمی گذرد که همه 
شور و شوق شان را از دست می  دهند. مخصوصا وقتی با 

اشتباهی از خودشان روبه رو می شوند.
به محض این اتفاق، کارشان را ترک می کنند و دنبال 
کار دیگری می گردند. البته اتفاقی نمی افتد؛ چون باز 

همان تکرار می شود.  

اگر فردی کم رو هستید، به سمت 
موفقیت پیش بروید

درست است که کم رویی و خجالتی بودن موجب 
واقعی  بودن  خجالتی  می شود.  فرد  ماندن  عقب 
مورد نظر است،نه کسی که فقط شخصیت آرامی 
دارد. اینکه کسی آرام و کم حرف باشد به این معنی 
نیست که خجالتی است. البته ممکن هم هست که 
اینطور باشد، اما ممکن هم هست که آن فرد در 
حال گوش دادن یا نگاه کردن به شما باشد شاید 
هم فردی برون گرا و اجتماعی باشد اما در این جمع 

خاص، ساکت است.
یک روانشناس: این را از تجربه شخصی ام می گویم 
چون خود من می توانم کاماًل درون گرا و ساکت 
باشم و گاهی هم اگر موقعیت اقتضا کند برون گرا، 
مورد  در  شوم.  مشرب  خوش   بسیار  و  اجتماعی 
من، چون آدم ها، طبیعت و بقیه چیزهای اطرافم 
را دوست دارم، دوست دارم نگاه کنم و یاد بگیرم. 
اما به   خاطر خجالتی بودنم سال ها پیش به عنوان 
و  از مسابقات ورزشی  انتخاب نشدم،  پروژه  مدیر 
اجتماعی باخبر نشدم. وقتی با کسی آشنا می شدم، 
آنها سریع در موردم نتیجه گیری می کردند که چون 
معمواًل ساکت و آرام هستم، پس فردی خجالتی ام. 
اشتباه می کردند اما ممکن است در برخی موارد هم 

حق با آنها باشد.
چیزی که از آن تجربیات یاد گرفتم این بود که 
آنهایی که بیشتر نگاه می کنند و گوش می دهند و 
کمتر حرف می زنند می توانند صاحب مقام  و قدرت 
شوند. این یعنی حتی کسی که واقعاً خجالتی است، 
آنهایی که زود از خجالت قرمز می شوند و در جمع 
قدرتمند  افرادی  می توانند  نمی زنند،  حرف  اصاًل 

شوند. یادتان باشد، توانا بود هر که دانا بود.              

رژیم غذایی مدیترانه ای 
نقش مهمی در عملکرد  مغز دارد

شما ممکن است قادر به معکوس کردن روند پیری مغز 
نباشید، اما برخی فعالیت تغذیه ای وجود دارد که می توانید 
برای حفظ توانایی شناختی دریافت مواد مغذی مناسب 

پیگیری کنید. رژیم غذایی مدیترانه ای می تواند نقش 
مهمی در عملکرد شناختی مغز همراه با پا به سن 
گذاشتن داشته باشد. چرا که این رژیم غذایی بر پایه 
غذاهای گیاهی، مقدار زیادی چربی سالم، سبزیجات 
تازه و مقادیر مناسبی از   ماهی و مقدار مناسبی   ورزش 

بنا شده است. 

باور غلطی که  کودکان برای رشد
 به شیر گاو نیاز دارند

یکی از توصیه های والدین به کودکان مصرف شیر 
برای  گاو  شیر  که  باورند  این  بر  زیرا  است  فراوان 
برخی وجود،  این  با  است.  ضروری  کودکان   رشد 
 

گاو  شیر  که  کودکانی  اند،  داده  نشان  ها  پژوهش 
نمی نوشند نیز می توانند به اندازه آنهایی که این 
حقیقت،  در  باشند.  سالم  دهند،  می  انجام  را  کار 
 برخی مطالعات نشان داده اند، کودکانی که شیر گاو
می نوشند در معرض خطر بیشتری برای ابتال به آسم، 

کولیک و عفونت های گوش قرار دارند.

جراحی قلب موجب
 زوال مغز نمی شود

یافته ها نشان می دهد شیوه های درمانی تاثیری در 
ابتال به زوال عقل ندارند، بلکه خود بیماری شدید قلبی 

احتماال منجر به این تاثیر شناختی می شود.
 

مطالعات همچنین نشان می دهد کاهش حافظه 
و مهارت های فکری در هفته های بعد از جراحی 
احتماال موقتی است که ممکن است ناشی از سکته 
های کوچک در طول جراحی، التهاب بافت یا داروهای 
مصرفی باشد. طبق نتایج جراحی قلب موجب زوال 

قابل توجه حافظه در بیماران مسن نمی شود.

هشدار درباره نمک های 
دریایی موجود در ایران

نمک دریا دارای انواع ناخالصی از جمله مواد نامحلول 
مانند شن، ماسه، خاک، گچ و مواد آلوده کننده، مواد 
محلول سخت از جمله کلسیم و منیزیم و فلزات سنگین 

مانند سرب، جیوه، آرسنیک و کادمیوم است و می تواند 
عوارض نامطلوبی در دستگاه گوارش، کبد، کلیه ها و ریه 
ایجاد کند و حتی منجر به مسمومیت شود. در ایران 
نمک دریایی کمتر  مجوز دارند  و تمامی نمک های 

موجود در عطاری ها غیر مجاز است.

خوراکی های کاهش دهنده 
کلسترول را بشناسید 

به  که  است  سالم  نشده  اشباع  گردو حاوی چربی 
کاهش کلسترول کمک می کند. جو سرشار از فیبر 
قابل حل است و به سرعت کلسترول را کاهش می 

دهد. یک راه موثر برای مقابله با کلسترول مضر، 
استفاده از مواد غذایی حاوی کلسترول مفید است.  
مثل ماهی سالمون. فلفل قرمز شاید برای معده مفید 
نباشد اما چربی انباشته شده در رگ ها را از بین می 
برد. غالت سبوسدار نیز سرشار از فیبر قابل حل است 

آلیسین موجود در سیر برای قلب وچربی مفید است.

حدود نیمی از زنان مسن تر از 45 سال و 90 درصد زنان مسن تر از 75 سال به بیماری پوکی استخوان مبتال می شوند.
یکی از دالیل پوکی استخوان مصرف زیاد نمک است. کاهش تراکم توده استخوان به دنبال دریافت زیاد نمک در زنان 
یائسه بیشتر از سایر زنان مي باشد.. پوکی استخوان که با کم شدن توده  استخوان و نابودی ساختمان بافت استخوان 
 توصیف می شود منجر به شکستگی استخوان و افزایش خطر شکستگی لگن ،ستون فقرات و مچ دست می شود.

در پوکی استخوان ، استخوان ضعیف شده و با کوچکترین ضربه دچار شکستگی می شود. از دست دادن استخوان ها 
به طور خاموش اتفاق می افتد و اغلب هیچ عالمتی تا زمان رخ دادن شکستگی وجود ندارد. دریافت زیاد نمک و سدیم 
و مصرف غذا و تنقالت شور و پرنمک سبب کاهش بازجذب کلسیم از کلیه شده که عامل مهمي در کاهش تراکم 

استخواني و پوکي استخوان است. مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 در برخی موارد استفاده از محصوالت تراریخته به منظور خوراک دام ها منع قانونی ندارد، اما استفاده از این 
محصوالت در صنایع غذایی حتما باید با برچسب و لیبل به اطالع عموم برسد. عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با اشاره به استفاده از نهاده های دامی ذرت تراریخته در کارخانه های پفک سازی اظهار کرد: طبق قانون 
استفاده از محصوالت تراریخته منع قانونی ندارد اما اگر در جایی استفاده می شود حتما این موضوع باید به اطالع 
عموم برسد. وی در ادامه افزود: اگر این موضوع به اطالع عموم نرسد تخلف صورت گرفته و سازمان های مربوطه 

اعم از سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه پاسخگو باشند. 
)تراریخته به گیاهان، جانوران یا موجودات میکروسکوپی گفته می شود که ترکیب ژنتیکی آنها به طریقی تغییر یافته 

که در طبیعت از راه جفتگیری یا نوترکیبی طبیعی اتفاق نمی افتد(

مردم باید بدانند در پفک ها از ذرت تراریخته استفاده می شودنمک یک مانع بزرگ برای داشتن اسکلت محکم !

فرشاد شیبانی روان شناس بالینی معتقد است:اعمال وسواسي 
رفتارها یا اعمالي هستند که گرچه ممکن است آنها را بي 
معنا یا افراطي بخوانید؛ ولي احساس مي کنید ناچارید آنها را 
انجام دهید. ممکن است در نظرتان عجیب باشند، فردي با 
این فکر که قالي هنوز هم پس از شستن آلوده است دوباره 
و چند باره آن را بشوید. گاهي اوقات ممکن است به هر 
زحمتي در برابر انجام آنها مقاوت کنید یا آنکه ممکن است تا 
زماني که یک رفتار را به طور کامل انجام نداده اید، اضطراب 
تان کمتر نشود مثال چندین بار شستن قالي یا قرینه کردن 

تمام لوازم منزل یا میزکار و یا هر دو را داشته باشد. 

وسواس جنبه ارثي دارد، اما به این معنا نیست هر والدي که 
این اختالل را داشت حتما فرزندانش نیز مبتال مي شوند. 
براي ظهور وسواس عالوه بر استعداد ژنتیکي، استرس هاي 
مختلف مثل فوت یکي از عزیزان یا دوران بلوغ باید وجود 

داشته باشد تا اختالل وسواس آشکار شود.
در صورتي که انجام دادن این رفتارها و اعمال بیشتر از 
یک ساعت از زمان شما را مي گیرد و باعث مختل شدن 
فکري  اختالل وسواس  دچار  زندگي شما مي شود  روند 

و عملي هستید.
این رفتارها موجب مي شود تا فرد زمان زیادي را صرف این 

رفتارها کند. از طرفي این افکار و تکانه ها اجازه نمي دهد تا 
فرد روي کارش تمرکز داشته باشد. افراد نمي توانند خودشان 
متخصص  از  باید  و  کنند  غلبه  اختالل  این  به  تنهایي  به 
روانشناسي بالیني یا روانپزشک کمک بگیرند. درمان هاي 

موثري براي این اختالل وجود دارد.
ترین  اصلي  از  دارویي  درمان  و  رفتاري  شناختي-  درمان 
درمان هاي این اختالل هستند. تالش افراد براي دور کردن 
افکار وسواسي از ذهن شان سبب هجوم بیشتر این افکار مي 
شود و الزم است با کمک متخصص تالش براي پرت کردن 

حواس شان به خرج دهند.

اصلي ترین درمان هاي وسواس را بشناسیم

آیه روز

هر رحمتی را که خدا برای مردم گشاید بازدارنده  ای برای آن نیست و آنچه را که باز دارد پس از ]باز 
گرفتن[ گشاینده  ای ندارد و اوست همان شکست  ناپذیر سنجیده  کار. )سوره فاطر/ آیه ۲(

پیام روز

زندگی یک هدیه است که به ما حق ویژه، فـرصت و مسئولیت می دهـد. باید بـه ازای آن، چیزی بازگردانیم 
و آن »خود اصالح  شـده« ماست. )نتونی رابینز(
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شماره ۴۲۴۸                         

۱۶۹
۸۱۶۳

۹۲
۵۱۶۷

۲4
۹۷۲۳

۵4
۸4۲۳

۳۶۲
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.

۱۲۹۸۳۶۵۷4

۵۶۳۱۷4۹۸۲

۷4۸۵۹۲۶۱۳

۸۵۱4۲۳۷۹۶

۲۹4۷۶۵۱۳۸

۶۳۷۹۸۱۲4۵

۹۸۵۶4۷۳۲۱

4۱۲۳۵۹۸۶۷

۳۷۶۲۱۸4۵۹

جدول سودکو

تخریب ساختمان ، سفت کاری و 
ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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
09151652600-3244۷110

میلیونر میامی
18:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسآستیگمات
14:3021:3016:1520شروع سانس

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.  ۲۱00   0۵۶   0۹۱۵

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

تکمیلی وپورسانت عالی استخدام 
می نماید. 

091566۷68۷5 -091566۷68۷4

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.   09365403880
322308۷3

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

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

 PK اصل سند خودروی سپند تیپ
 M13554۷2۷ به شماره موتور

به نام دادخدا حسینائی 
فرزند ابراهیم به شماره ملی 

06521۷366۷مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه بخشی به 
شماره  دانشجویی 9611105019۷00۷ 
مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

دفترچه قرارداد تخصیص 
زمین شماره ۷4053 مورخ 

13۷4/2/16مربوط به پالک 
های ثبتی شماره 162فرعی از 
1584اصلی 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.

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

به تعدادی کارگر جهت کنده کاری 
برق و برقکار ماهر نیازمندیم.

09391538111

فروش پژو GLX  405 مدل 92،  رنگ 
نقره ای،  یک سال بیمه،  الستیک ۷0 

درصد، تخفیف بیمه از اول و بدون رنگ  
فی: 3۷/900      0915۷23۷922

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

نیازمندیم.
آدرس: بازار

 حقوق ماهیانه ۷00 هزار تومان 
32220655 - 09152695168

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

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

کناف - دکوراسیون 
بازسازی - طراحی و مشاوره

09155610111
رحیمی

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

فست فود واگذار می شود.  
09364816941
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افتتاح آموزشگاه 4 کالسه در شهر عشق آباد طبس

صدا و سیما- دبستان 4 کالسه مهر جهان در شهر عشق آباد طبس افتتاح شد. هزینه های ساخت این دبستان از سوی خیر 
نیکوکار سعید اخوان صراف و اعتبارات دولتی پرداخت شده است.این آموزشگاه 4 کالسه ۲۹۳ متر مربع زیربنا دارد که در زمینی 
به مساحت هزار و ۲48 متر مربع با هزینه ۲4۰ میلیون تومان ساخته شده است. با افتتاح این آموزشگاه ۱۲۲ دانش آموز بهره 

اخبار کوتاه

 9 درصد افزایش سهم 
 از بودجه 98

بودجه خراسان جنوبی 
زیر خط تورم

محمودآبادی-بودجه سال ۹8 کشور مشخص شد. 
بودجه ای که گفته می شود با در نظر گرفتن اوج تحریم 
ها بسته شده است. در این بودجه خراسان جنوبی کما 
کان در قعر جدول مانده است و در حالی که بودجه 
تمام کشور بر پایه تورم 4۰ درصدی بسته شده است 
اما افزایش بودجه خراسان جنوبی فقط ۹ درصد بوده 
است که در مقایسه با کشور ۳۱ درصدعقب است و 
بر این پایه  بودجه خراسان جنوبی  بسیار پایین تر از 
خط تورم قرار می گیرد. عضو مجمع نمایندگان استان 
در این باره به آوا گفت: سهم خراسان جنوبی از بودجه 
۹8 در جمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
میلیون  و 4۲6  میلیارد  آینده 57۹  سال  در  استان 
تومان تعیین شده است که این عدد برای سال ۹7 
رقم 5۳4 میلیارد تومان بود. دکتر نظر افضلی افزود: 
بر اساس این ارقام در بخش تملک دارایی حدود 5۰ 
میلیارد تومان اعتبارات استان افزایش یافته است.وی 
با اشاره به رشد ۹ درصدی بودجه ۹8 نسبت به سال 
۹7 اضافه کرد: هم اکنون استان در پایه نوزدهم جدول 
بودجه قرار دارد. وی ادامه داد: در موضوع طرح های 
 ملی مقرر شد   تصفیه خانه های فاضالب بیرجند ،

قاین و سربیشه هر کدام به ترتیب با ۲۰۰ ، 8۱ ، ۲7 
میلیارد تومان اعتبار توسط بخش خصوصی اجرایی 
شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به پروژه راه 
آهن اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز اعتبار ۹8 
نسبت به سال  ۹7 کمی تکان خورده است. افضلی 
در این باره افزود: اعتبار سال ۹8 برای پروژه راه آهن۱6 
میلیارد تومان تعیین شده است که سال ۹7 حدود 5 
میلیارد تومان بود.افضلی نکته مثبت بودجه امسال را 
در بخش گازرسانی دانست و گفت:برای این موضوع 
امسال دولت رقم خوبی در نظر گرفته است. این نماینده  
مجلس با توجه به تالش هایی که برای در نظر گرفتن 
اعتبارات ویژه برای گازرسانی به روستاهای استان انجام 
داده است، گفت: بر اساس تبصره یک بند دال بودجه 
۹8 که مربوط به تسریع گازرسانی به روستاهاست، 
مقرر شد از طریق شرکت های دولتی این مهم در 
 برخی از استان ها از جمله خراسان جنوبی انجام شود. 
نظر افضلی از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی 
خواست هر چه زودتر نظرات و پیشنهادات خود  را درباره 
اعتبارات و درآمدتعیین شده برای استان در بودجه ۹8 به 
نمایندگان اعالم کنند تا در کمیسیون تلفیق  بررسی 
شود. امروز معاون سازمان برنامه و بودجه کشور به استان 
سفر می کند، سفری که امیدواریم با نگاه ویژه ایشان و 
برنامه ریزی صحیح مسئوالن در تشریح نیازهای منطقه 
برای توسعه استان  مفید باشد. )خوانندگان ارجمند می 
توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 
کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.(

مدیرکل جدید ثبت اسناد معرفی شد

مدیرکل سابق ثبت اسناد و امالک گفت: خراسان 
جنوبی سومین استان کشور در بخش نقشه برداری، 
کیفیت و کمیت است. به گزارش تسنیم،. حاجی پور 
دیروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان ثبت 
اسناد در ۱۰ سال اخیر انقالب ثبتی در کشور انجام 
داده است. به گفته وی اگر گذر از ثبت سنتی به ثبت 
الکترونیکی  انجام نمی گرفت امروز تمام تشکیالت 
مدیرکل  می شد.  مواجه  مشکل  با  ثبتی  جامعه 
سابق ثبت اسناد و امالک بیان کرد: امروز خدمات 
الکترونیکی، ارتباط آنی و آرشیو الکترونیکی مشکالت 
موجود را رفع کرده است و رانت خواری در سطح ثبت 
از بین رفته است.حاجی پور به سودجویی های جامعه 
ثبتی اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه سودجویی هایی 
که در جامعه ثبتی اتفاق می افتاد نیز به حداقل رسیده 
است و در زمان حاضر با باالترین  فناوری های روز 
اروپا اقدامات ثبتی را انجام می دهیم. در این آیین 
غالمرضا شهریاری به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک خراسان جنوبی معرفی و از خدمات هشت 
ساله قدرت ا... حاجی پور مدیرکل پیشین قدردانی شد. 
شهریاری پیش از این مدیر کل ثبت اسناد و امالک 

سیستان و بلوچستان بوده است.

نهضت سوادآموزی فقط به آموزش 
خواندن و نوشتن اکتفا نکند

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: نهضت 
سوادآموزی نباید فقط به آموزش خواندن و نوشتن 
به مخاطبان اکتفا کند بلکه باید با توجه به پذیرشی 
که مخاطبان از آنها دارند آموزه های اخالقی، دینی، 
اجتماعی، سیاستی را به مخاطبان بیاموزند. آیت ا...
سیدعلیرضا عبادی در دیدار با دست اندرکاران نهضت 
سوادآموزی استان اظهار کرد: اگر بخواهیم به کمال 
برسیم شرط الزم آن علم است.وی عنوان کرد: خدمت 
شما به جامعه بسیار بزرگ است پس به آن دل ببندید 
چرا که معلم غیر از انتقال دانش و حرفه تاثیر روانی 
بر روی مخاطبان دارد. مدیرکل آموزش و پرورش 
نیز در این جلسه گفت: در طرح آموزشی حلقه های 
کتابخوانی امسال 5۲۰ نفر از اقشار کم سواد و بی 
سواد شرکت کردند. واقعی بیان کرد: قبل از انقالب ۳۲ 
درصد جمعیت استان باسواد بود و با تاسیس نهضت 
سوادآموزی درصد باسوادی استان به ۹6 درصد رسیده 

که از میانگین کشوری یک درصد باالتر است.

بازگشایی5 کیلومتر از باند دوم محور 
بیرجند  - سربیشه 

 صداوسیما- 5 کیلومتر از باند دوم محور بیرجند -
سربیشه در محدوده مسجد صاحب الزمانی)عج( مود 
زیر بار ترافیک رفت. مدیرکل راه و شهرسازی گفت: 
این محور با همکاری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای و پلیس راه بازگشایی شد. جعفری، 
میلیارد  را ۱۰  قطعه  این  برای  شده  هزینه  اعتبار 
تومان اعالم کرد و افزود: فقط ۱4 کیلومتر از 65 
کیلومتر مسیر محور بیرجند تا سربیشه باقی مانده 
است.وی افزود: پیمانکار این ۱4 کیلومتر در قالب 
دو قطعه،  تعیین شده و طرح آن در دست اجراست.
 ۱۲ آسفالت  پایان  از  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
کیلومتر از محور شوسف - نهبندان خبر داد و گفت: 
پیگیر بازگشایی این محور هستیم. جعفری همچنین 
با بیان اینکه تا کنون ۱67 کیلومتر باند دوم آسفالت 
شده و 66 کیلومتر زیر بار ترافیک رفته است، افزود: 
تا ده روز آینده چهار کیلومتر از محور بیرجند- قاین 
با اعتبار 8 میلیارد تومان زیر بار ترافیک خواهد رفت. 
وی افزود: محور سده به اسدیه نیز ۱6 کیلومتر است 
که عملیات آسفالت آن پایان رسیده و نصب تابلو و 

خط کشی آن در دست اقدام است،

 دستگاه های فرهنگی در زمینه 
آموزش های ایمنی و رانندگی ورود کنند

مهر- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اظهار کرد: 
آموزش و پرورش و دستگاه های فرهنگی در خصوص 
آموزش ایمنی و راهنمایی و رانندگی ورود پیدا کنند.  
علوی مقدم در کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل 
و نقل اظهار کرد: با توجه به ابالغیه ای که اخیرا از 
وزارت راه صادر شد دبیرخانه کارگروه بدون طرح در 
هیئت دولت راسا عوض شد. وی با بیان اینکه در این 
خصوص اعتراض کردیم  چراکه مصوبه هیئت دولت 
را تنها مرجعی که می تواند تغییر دهد، خود هیئت دولت 
است، افزود: بر اساس پیگیری های الزم منبعد کارگروه 
و دبیرخانه در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مستقر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه نیازهای مردم را 
باید بر اساس روابط و ضوابط قانونی احصا کنیم، گفت: 
در خصوص طرح زیرگذر شاهیک شهرستان قاین باید 
تیمی در نظر گرفته شود و به صورت میدانی بررسی 
های الزم انجام  و طرحی بر اساس نیازهای مردم ارائه 
شود. وی با بیان اینکه محدوده آرین شهر در شان و 
منزلت استان نیست و حتما باید ظرف یک ماه آینده 
تعیین تکلیف شود، عنوان کرد: شهرداری آرین شهر 

توان تملک ندارد لذا باید وضعیت سامان دهی شود.

هزار و 283 هکتار از محالت  
بازآفرینی می شوند

صداوسیما- طرح بازآفرینی شهری در هزار و ۲8۳ 
هکتار از محالت هدف شناسایی شده استان اجرا 
می شود. مدیرکل راه و شهرسازی گفت: 4۹۱ هکتار 
شده،  ادغام  روستاهای  هکتار  فرسوده، ۱55  بافت 
۲5۹ هکتار محدوده تاریخی، ۲۲5 هکتار سکونتگاه 
ها و ۱5۳ هکتار اراضی ناهمگون شهری در استان 
مشمول این طرح می شود. جعفری افزود: در قالب 
طرح بازآفرینی شهری هزار و 76۲ واحد مسکونی تا 
پایان امسال باید در استان احداث شود. رئیس پلیس 
راه هم گفت: افزایش تصادفات و متوفیان در نهبندان 

۱۲۹ درصد و در طبس ۱۲7 درصد بوده است.

اداره کل ورزش و جوانان استان
 برتر در حوزه پژوهش کشور

غالمی- در هفتمین کنگره علمی مدیریت ورزش 
با رویکرد ارتقای جایگاه ورزش ایران که در تبریز 
برگزار شد، خراسان جنوبی به عنوان حوزه برتر در 
حوزه پژوهش شناخته و تجلیل شد. همچنین در 
حاشیه این کنگره مریم نظام دوست، دبیر شورای 
پژوهش ورزش و جوانان استان به عنوان دبیر برتر 

پژوهشی بین ۳۲ استان کشور انتخاب شد.

راهیابی اسکواش بازان استان به
 اردوی تیم ملی

۲ اسکواش باز خراسان جنوبی به اردوی تیم ملی راه 
یافتند. فرزاد حق خواه و امیرمهدی خراشادی زاده به 
نخستین اردوی تیم ملی اسکواش نونهاالن راه یافتند.
اردوی نهایی برگزیدگان اسکواش کشور از ۲7 تا ۲۹ 
آذر به میزبانی شهر بیرجند برگزار شد که پس از نظر 
کادر فنی فدراسیون نخستین تیم نونهاالن اسکواش 

ایران با ترکیب 8 نفر انتخاب شدند.

خبرهای ویژه

* آیین گرامیداشت پنجم دی سالروز تشکیل سپاه 
حفاظت هوایی در فرودگاه بیرجند برگزار شد. 

*مدیر جهاد کشاورزی سربیشه گفت: با اجرای ۲ هزار 
و ۹۱8 هکتار طرح آبیاری نوین در این شهرستان، 
ساالنه ۱۳ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی 

صرفه جویی شده است.
تعاون  توسط  تاکنون  توافقی  پنبه  وش  تن   6۰۰*

روستایی استان از کشاورزان خریداری شده است.
*کارشناس سازمان هواشناسی از افزایش دمای هوای 

طی روزهای پنجشنبه و جمعه خبر داد .
* به گفته رئیس مرکز جامع بیماری های خاص و 
ناباروی پانزدهمین نوزاد مرکز ناباروری استان متولد شد.

گرامیداشت 9 دی در 30 نقطه  استان برگزار می شود

تصویب طرح گردشگری بند دره در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور  

 دفاع “سه دقیقه ای”  از پایان نامه های دانشجویی 

شرح شرایط دریافت کنندگان سبد حمایتی دولت

 خراسان جنوبی، دومین استان طال دار کشور

بانک  در  آنها  اطالعات  که  کاوش-افرادی 
اطالعات رفاه ایران ثبت شده و یارانه دریافت 
می نمایند؛ مشمول بسته حمایت دولت می شوند.
فرماندار بیرجند با تشریح نحوه و مراحل توزیع 
سبد حمایتی دولت گفت: طرح حمایت غذایی 
هیئت  توسط  جامعه،  درآمد  کم  گروه های  از 
وزیران در تاریخ ۹7/8/۲ تصویب شد که بر این 
اساس به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و 
لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی دستگاه 
های اجرایی که جمع مبلغ مندرج در آخرین 
حکم کارگزینی )کارکنان رسمی و پیمانی( و یا 
مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده )کارکنان قراردادی 
و شرکتی( کمتر از ۳۰ میلیون ریال می باشد و 
همچنین بازنشستگان صندوق های بازنشستگی 
کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح 
)لشکری(، صندوق بازنشستگی فوالد و سایر 
صندوق های بازنشستگی مشابه که بخشی از 
مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه 
عمومی تامین می شود و مجموع آخرین حکم 
حقوقی در سال ۹7 کمتر از ۳۰ میلیون ریال است؛ 

مبلغ ۲ میلیون ریال نقدی و از طریق حساب 
گردد. می  مساعدت  حقوق  به  متصل   بانکی 
ناصری ادامه داد : از مبلغ یک میلیون و پانصد 
هزار ریال تا سه میلیون و پانصد هزار ریال به 
جامعه هدف تحت پوشش و پشت نوبتی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور 
و نیز خانواده های تحت پوشش بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و خانواده های با درآمد کمتر از 
۳۰ میلیون ریال از جمله گروه های کارگران 
ساختمانی، قالیبافان و شاغالن صنایع دستی، 
آزاد و خویش فرمایان، رانندگان بین  مشاغل 
کارگران  زنبورداران،  شهری،  درون  و  شهری 
باربر، شاغالن کسب و کارهای خانگی، کارگران 
کارگاه های متفرقه، عشایر و روستاییان، دریافت 
کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه های مشمول 
اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  که توسط وزارت 
شناسایی می شوند، مساعدت می شود.فرماندار 
بیرجند افزود: سایر خانوارهای کم درآمد با درآمد 
ماهانه کمتر از ۳۰ میلیون ریال که در گروه های 
شغلی باال ذکر نشده و درخواست آنها توسط 

کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
کتبی  درخواست  با  شود؛  می  پذیرفته  کشور 
آنها از طریق دسترسی به حساب های بانکی 
در خصوص  بیرجند  فرماندار  گردد.  می  اقدام 
مساعدت های دولت که تاکنون اجرایی شده 
است، افزود: در مرحله اول در تاریخ ۹7/8/۲۰ 
سهمیه مستمری بگیران و پشت نوبتی های 
کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
کشور واریز گردیده و این افراد می توانستند از 
طریق فروشگاه های طرف قرارداد اقدام نمایند 
که بر اساس تعداد خانوار از مبلغ ۱5۰ تا ۳5۰ 
هزار تومان به هر خانواده تعلق می گیرد.ناصری 
کشوری،  صندوق  بازنشستگان  کرد:  عنوان 
از  نقدی  صورت  به  نیز  و...  مسلح  نیروهای 
طرح  هزینه  کمک  مربوطه،  سازمان  طریق 
حمایت غذایی را دریافت نموده اند. وی ادامه داد: 
کارکنان دولت نیز که حقوق و مزایای مندرج در 
حکم کارگزینی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال بوده 
و به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول 
به کار بوده اند و سرپرست خانوار می باشند؛ از 

تاریخ ۹7/۹/۱۱ مشمول دریافت کمک هزینه 
حمایتی می شوند. وی در خصوص سایر گروه 
های مشمول طرح در مصوبه هیئت وزیران، 
به  وابسته  افراد  کرد: درخصوص  نشان  خاطر 
شده  شناسایی  اقشار  سایر  و  اجتماعی  تامین 
که درآمد خانوار آنها زیر ۳۰ میلیون ریال می 
باشد نیز پس از نهایی شدن راهکار و فرآیند و 
نحوه اجرای کار اقدام خواهد شد؛ بنابراین در این 
 خصوص فعال اقدامی به عمل نیامده و مردم 
می بایست منتظر اطالع رسانی از طریق رسانه 

ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها باشند.
ناصری درباره افرادی که به دلیل روزمزد بودن 
در  آنها  اطالعات حقوقی  بیمه،  نداشتن  یا  و 
جایی ثبت نشده و از وضع مناسبی نیز برخوردار 
نیستند، تصریح کرد: این افراد در صورتی که 
ایران  رفاه  اطالعات  بانک  در  آنها  اطالعات 
ثبت شده و یارانه دریافت می نمایند؛ بر اساس 
اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  اعالم 
مشمول بسته حمایتی بوده و از ابتدای دی نیز 

پرداخت ها انجام خواهد گرفت.

هر  به  که  افرادی  سایر  کرد:  خاطرنشان  وی 
ترتیب یارانه دریافت ننموده و استحقاق آن ها 
متعاقبا توسط کمیته امداد خمینی)ره( و سازمان 
 بهزیستی تایید گردد، در آینده مشمول خواهند شد.

ناصری افزود: افراد غیر تحت پوشش نهادهای 
حمایتی که یارانه دریافت نمی نمایند، در صورت 
داشتن اعتراض به عدم دریافت سبد کاال، در 
این مرحله نیاز به مراجعه و یا تماس با مرجع 
اطالع  منتظر  صرفاً  و  ندارد  وجود  مشخصی 
رسانی در خصوص جزئیات اجرای طرح باشند؛ 
ضمناً آدرس و شماره تلفن مراکز پاسخگویی 
پشتیبان،  سایت  پیامکی،  سیستم  جمله  از 
مراکز پاسخگویی تلفنی و حضوری نیز جهت 

پاسخگویی به مراجعین متعاقبا اعالم می گردد.

تبلیغات  هماهنگی  شورای  غالمی-رئیس 
 اسالمی گفت: امسال مراسم گرامیداشت ۹ دی ،

روز بصیرت و میثاق امت با والیت در ۳۰ نقطه 
استان برگزار می شود. مالیی  دیروز در نشست 
خبری اظهار کرد: با وجود اینکه در زمان فتنه 88 
اغتشاش خاصی در خراسان جنوبی رخ نداد اما 
خوشبختانه نهم دی ماه آن سال مردم استان 
حضور گسترده ای داشتند. وی افزود: این حضور 
طوری بود که میدان ابوذر شهر بیرجند گنجایش 
جمعیت را نداشت و مجبور شدیم مردم را به 

سمت میدان قدس هدایت کنیم. وی با بیان 
اینکه امسال برای گرامیداشت ۹ دی برنامه های 
خوبی در نظر گرفته شده است، گفت: ششمین 
جلسه ستاد هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد 
ا...  یوم  موضوع  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 
۹ دی برگزار و برنامه های متنوعی نیز پیش 
بینی شده است. وی بیان کرد: مراسم ۹ دی 
در مرکز استان ساعت ۹:۳۰ با اجتماع اولیه در 

محل مسجد امام حسین )ع( برگزار می شود که 
سخنران این مراسم حسین مظفر عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق آموزش و 
پرورش است. وی شعار محوری ۹ دی امسال 
را چهل سال والیتمداری، بصیرت و استقامت 
کرد.  عنوان  اسالمی  انقالب  ماندگاری  رمز 
حجت االسالم مالیی با اشاره به تالش دشمن 
برای ایجاد جنگ روانی در شرایط امروز جامعه 

اظهار کرد: امروز نارسایی های جزئی موجود در 
جامعه توسط دشمن با جنگ تمام عیار رسانه 
ای چند برابر می شود و از کاه، کوه می سازند 
اما از دستاوردهای انقالب هیچ حرفی نمی زنند.

وی شبهه افکنی را یکی از اصول فتنه برشمرد و 
افزود: دشمنان اگر می خواستند عادالنه عمل کنند 
باید در کنار بیان نارسایی های جزئی، دستاوردهای 

بزرگ انقالب را نیز عنوان می کردند. 

با تصویب طرح منطقه نمونه گردشگری بیرجند 
در کمیته گردشگری شورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران، اجرای این طرح یک قدم به 
اجرا نزدیکتر شد. به گزارش صداو سیما، معاون 
شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان 
با بیان اینکه منطقه نمونه گردشگری بند دره 

بیرجند از مصوبات هیئت دولت در سال 84 ، 
تاکنون به دلیل مشکالت فراوان اجرایی نشده 
است، گفت: از مردادماه به دستور شورای عالی 
شهرسازی و معماری ایران، تمامی طرح های 
مناطق گردشگری مصوب در سال های گذشته، 
بررسی آن در دستور کار قرار گرفت که بنده 

دره بیرجند نیز یکی از این طرح ها بود.داعی 
افزود: کلیات این طرح سوم دی ماه در نشست با 
اعضای کمیته فنی گردشگری کشور در تهران 
با حضور سرمایه گذار، شهردار بیرجند، رئیس 
شورای شهر و نماینده استانداری به تصویب 
این اساس خط محدوده  بر  رسید. وی گفت: 

طرح جامع گردشگری بند دره بیرجند، تعیین 
کاربری، تعیین سطح اشغال و تعیین تراکم عینا 
طبق مصوبه ۹4/۹/۹ شورای برنامه ریزی استان 
مصوب شد. معاون شهرسازی و معماری راه و 
شهرسازی استان افزود: دبیرخانه شورای عالی 
از سوی سرمایه گذار  تکمیل مدارک  از  پس 

و بررسی آن، موضوع را برای تایید نهایی به 
شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال خواهد 
کرد. داعی گفت: پس از تصویب نهایی، این 
طرح به استانداری، شهرداری، میراث فرهنگی و 
راه و شهرسازی ابالغ می شود تا مراحل تعریف 

پروژه، صدور پروانه و اجرای کار سرعت گیرد.

فرهنگی  معاونت  همت  به  مقدم-  دادرس 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، مسابقات دفاع 
در  دانشجویی  نامه های  پایان  دقیقه ای”  “سه 
خراسان جنوبی در دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار 
خراسان  جهاددانشگاهی  رئیس  صادقی،  شد. 
جنوبی، دیروز  در سومین دوره از جشنواره دفاع 
سه دقیقه ای، اظهار کرد: سومین دوره از جشنواره 
دفاع سه دقیقه ای از پایان نامه های دانشجویی 
دانشگاهی  جهاد  انتشارات  سازمان  همت  به 
ارائه  و معاونت های فرهنگی واحدها طراحی، 

تصویب و به اجرا درآمده است.
اولین  برای  برنامه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 

در اجرا  به  جنوبی  خراسان  در  که  است   بار 
افزایش  این مسابقات،  فلسفه  آید، گفت:  می  
توانمندی های شخصی فرد ارائه دهنده از جمله 
فهم  قابل  و  آسان  ارائه  بیان،  قدرت  افزایش 

مطالب و تقویت زبان بدن است.
رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی ادامه داد: 
عالوه بر این اهداف، هدف اصلی این مسابقات 
بسترسازی و ایجاد زمینه برای دریافت مطلوب 

مطلب توسط شنونده در کوتاه ترین زمان است.
کاربرد  امروز،  دنیای  در  اینکه  بیان  با  صادقی 
علوم و استفاده از علومی که به ایجاد اشتغال و 
ثروت می انجامد مد نظر است ، اظهار کرد: امروز 

یک ملت ، یک جامعه و حتی یک فرد به اندازه 
دانشی که تولید می کند، قدرتمند است.

وی تصریح کرد: باید علم به گونه ای ارائه شود 
مدیران  صنایع،  صاحبان  سرمایه گذاران،  که 
شرکت های بزرگ و مدیران دولتی مجاب شوند 
در راستای عملیاتی کردن آن علم حمایت کنند و 
قدم بردارند.وی با اشاره به اینکه دانشگاه بهترین 
مکان برای تمرین این مهم است، خاطرنشان 
در  سیاستمداران  که  داده  نشان  تاریخ  کرد: 
اما  بوده اند  موثر  پیشرفت  و  جهانی  تغییرات 
نوآور  نوآور و سازمان  های  افراد  تاثیر  همواره 
بسیار بیشتر بوده است. رئیس جهاددانشگاهی 

خراسان جنوبی یادآور شد: امیدواریم با برگزاری 
جشنواره دفاع سه دقیقه  ای پایان نامه ها، به 
سمت بهره گیری بیشتر از علم و ارائه کاربردی 

آن قدم برداریم. در این جشنواره، جمعی از فارغ 
کارشناسی  مقاطع  در  دانشگاهی  التحصیالن 

ارشد و دکتری به رقابت پرداختند.

گروه خبر-پنجمین نشست شورای معادن خراسان 
جنوبی با بحث و تبادل نظر در خصوص فرآوری 
ذخایر معدنی، جذب سرمایه گذار و اکتشافات و 
استخراج مواد معدنی بین مسئوالن استانی و 
اعضای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور 
برگزار شد. مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران برای احداث کارخانه طالی هیرد تا 
پایان سال قول مساعد داد. جعفری با بیان اینکه به 
دنبال زمینه سازی برای سرمایه گذاری و فعالیت 
برای بخش خصوصی هستیم، گفت: خراسان 
جنوبی دارای پتانسیل های بکر و از نظر معادن 
غنی است که نیازمند کار و فعالیت است و باید 
در طرح های اولویت دار سرمایه گذاری شود. وی 
افزود: هر فرصتی را که استان برای ما فراهم کند، 
در هر محدوده ای که قابل اکتشاف باشد قابلیت 

این را داریم تا فرآیند اکتشاف را انجام دهیم.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی
 از نیروهای بومی استفاده کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

استانداری خراسان جنوبی هم گفت: با توجه 
به فرامین مقام معظم رهبری و اهمیت درون 
زا بودن در اقتصاد مقاومتی امیدواریم شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی برای فعالیت هایش از 
نیروهای متخصص، جوان و پژوهشگر استان 
استفاده کند. وی با اشاره به اقدامات انجام شده 

این  کرد:  امیدواری  ابراز  شرکت  این  توسط 
پژوهشگران  قطعا  و  باشد  دار  ادامه  اقدامات 
بومی استان می توانند همکاری خوبی با طرح 
موجود  معضالت  حل  در  شرکت  این  های 

داشته باشند. 

اشتغال زایی در خراسان جنوبی در 
صورت امضای قرارداد با خارجی ها

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
همچنین از اشتغال زایی در خراسان جنوبی در 

صورت امضای قرارداد با خارجی ها خبر داد.
عظیمی، مجری طرح معادن کوچک هم با اشاره 

به اینکه خراسان جنوبی نیازمند کارخانه های 
فرآوری است، گفت: در خصوص معادن غیر فعال 
در کشور ، 5 استان به عنوان پایلوت قرار گرفته 
که خراسان جنوبی اولین استان است و مطالعات 
مربوط در حال انجام است که فعال سازی معادن 

طال و مس در اولویت کاری ماست.
معاون اکتشافات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران گفت: بعد از سال ۹۲، سه پهنه اکتشافی به 
مساحت ۱4 هزار کیلومتر مربع را برای اکتشاف در 
خراسان جنوبی اخذ و برای اولین بار ذخایر شورابه 
با یک و نیم میلیارد تن را کشف کردیم. مقدم علی 

افزود: در خصوص زغال سنگ ، ظرفیت عظیمی 
در استان نهفته است که 6۱7 میلیون تن ذخیره 
قطعی وجود دارد و اولین معدن زغال حرارتی به 

زودی فعال می شود.
عضو هیئت مدیره و مشاورمدیرعامل شرکت تهیه 

وتولید ومواد معدنی کشور گفت: خراسان جنوبی 
دومین استان پر افتخار طال دار بعد از آذربایجان 
است که با اکتشافات تکمیلی پتانسیل وجود ذخیره 
۱۰۰ تنی طال را خواهد داشت. برنا اظهار کرد: از 
7۰ نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور بیش 

از 4۰ نوع درخراسان جنوبی است

11 هزار نفر اشتغالزایی در معادن استان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
با سرمایه گذاری  گفت: در استان 578 معدن 
۱6 میلیارد ریال و ۱۱ هزار نفر اشتغالزایی داریم 
که ظرفیت خوبی است. شهرکی افزود: در سال 
۹7 برای صدور مجوزهای معدنی ۳ هزار و 4۰۰ 
بالمعارض  مورد  که ۳۰4  شد  داده  درخواست 
شناخته شد. شهرکی از واگذاری معدن در زیرکوه 
به سرمایه گذار در خصوص سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی خبر داد و افزود: این ظرفیت در 
شهرستان های فردوس، سرایان و زیرکوه وجود 
دارد و در تالشیم با اقدامات موثر از خام فروشی 

این ثروت گرانبها جلوگیری کنیم.

مردم منتظر اطالع رسانی از طریق رسانه ها، روزنامه ها و خبرگزاری ها باشند

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از نیروهای بومی استفاده کند
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
النَّظیُف مَِن الثِّیاِب یُذِهُب الَهمَّ و الُحزَن

لباس پاکیزه اندوه را می  زداید.
)کافی : ج 6 ، ص 444( 

واکنش آیت ا... موحدی کرمانی
 به طرح موضوع ریاست وی بر مجمع

آیت ا... موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران که 
در غیاب آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست جلسات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده داشت، در 
پاسخ به سوال همشهری مبنی بر اینکه آیا ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایشان سپرده خواهد 
شد، گفت: اگر از من بپرسند رئیس مجمع تشخیص 
نه. گفت:  خواهم  نه  یا  می شوی  نظام  مصلحت 

بسیاری از قابلیت های دفاعی و 
امنیتی ایران ناگفته و نانوشته است

امیر سرتیپ شعبانیان معاون هماهنگ کننده و مسئول 
بازرسی وزارت دفاع  گفت: زمانی که ما نهال نوپا بودیم 
آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند و اکنون که به درخت 
تنومند چهل ساله تبدیل شدیم قطعا هیچ غلط دیگری 
نمی تواند بکند، ما در عرصه های زمینی، هوایی و سطح 
و زیرسطحی قابلیت های متعدد داریم که بسیاری 
از آنها گفته شده و تعداد زیادی قابل ذکر نیست.

فرزند آیت ا... هاشمی:
 استخر فرح وجود خارجی ندارد

آیت  مرحوم  فرزند  رفسنجانی،  هاشمی  یاسر 
سرگشاده  ای  نامه  در  رفسنجانی  هاشمی  ا... 
است«  زنده  »هاشمی  مستند  سازنده  به  خطاب 
ا... هاشمی  نوشت: در خصوص محل رحلت آیت 
استخر  از  اطمینان  با  و  محکم  خیلی  رفسنجانی 
فرح نام بردید و سعی کردید یک مکان مجهول و 
بیفزایید. تهران  جغرافیای  به  را  مجعول  البته  صد 

از انبوه تحریفات بگذرید و به همین یک نکته بسنده 
کنید و برای ثبت در تاریخ مستندات استخر فرح را 
ارائه نمایید. البته بعید نیست استناد شما ، نوشته های 
تهدیدآمیز چند پالکارد در قم و یا سخنان چند هتاک 
معلوم الحال باشد وگرنه برای تیم پژوهشگر مستند 
سخت نبود که تحقیق کنند و به دور از هیاهوهای 
سیاسی به جامعه اعالم و در تاریخ ثبت کنند که اصوال 
استخر فرح وجود خارجی ندارد و ساخته ذهن و زبان 
کسانی است که اعتدال دینی و سیاسی را بر نمی تابیدند.

رفتار  برخی نمایندگان 
با رئیس جمهور در زمان ارائه

 بودجه ناپسند بود

حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور 
درباره رفتار نمایندگان در روز ارائه الیحه بودجه 98 
و سخنرانی رئیس جمهور در مجلس، گفت: زمان 
به  جمهور  رئیس  توسط  بودجه  ارائه  و  سخنرانی 
مجلس، رفتاری توسط دو تا سه نماینده اتفاق افتاد که 
واقعا در شان نمایندگان نبود و باعث شد این بداخالقی 
چند نماینده خوراکی برای رسانه های بیگانه شود.

مجلس  وارد  وقتی  جمهور  رئیس  گفت:  امیری 
که  دارد  روانی  امنیت  به  نیاز  نطق  می شود حین 
تبیین کند و جهت گیری های  را  بودجه  موضوع 
بودجه را که برنامه یکسال کشور است، ارائه دهد.

وی افزود: متاسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس 
بداخالقی کردند که ما امیدواریم مراجع ذیربط داخلی 
مجلس به موضوع بپردازند و اجازه ندهند که چنین 
اتفاقی بیفتد و حیثیت کل مجلس را مساله دار کنند.

یوسف نژاد: جلسه استیضاح حجتی 
یکشنبه هفته آینده برگزار می شود

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس درباره 
محمود  استیضاح  جلسه  برگزاری  وضعیت  آخرین 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ما مقدمات 
کار را برای انجام استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فراهم 
کرده ایم که روز یکشنبه این استیضاح انجام شود.

وی تاکید کرد: در راستای این اقدام هیئت رئیسه 
مجلس نامه ای به آقای رئیس جمهور نوشته که در 
تمایل می توانند خودشان  آن ذکر شده در صورت 
در صحن مجلس حضور بهم رسانند. همچنین به 
وزیر جهاد کشاورزی هم طی نامه ای اعالم کردیم 
که جلسه استیضاح روز یکشنبه انجام خواهد شد.

درخواست محمود صادقی از 
الریجانی برای نامه به رهبر انقالب

نماینده مردم تهران در مجلس می گوید، تغییر متن 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  پولشویی  الیحه 
)ره(  امام  فرمان  و  اساسی  قانون  خالف  نظام 
مجلس  ریاست  و  رئیسه  هیئت  از  بنابراین  است. 
نامه  به رهبری و مجمع تشخیص،  انتظار می رود 
رسمی بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند.

نگرانی ترکیه از عواقب خطرناک 
خروج آمریکا از برجام

ترکیه گفت:  وزیر خارجه  اوغلو«  »مولود چاووش 
خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام پیامدهای 
وی  زد.  خواهد  رقم  جهانیان  برای  را  خطرناکی 
از  آشکارا  فرانسه  اینکه  به  اشاره  با  همچنین 
حمایت  )ی.پ.گ(  سوریه  خلق  مدافع   یگان های 
می کند، به پاریس هشدار داد تا حمایت های خود از 

این گروه تروریستی را متوقف کند.

عربستان می خواهد به وسیله 
دشمنی با ایران، خود را نجات دهد

مجتهد که به افشاگر اسرار پشت پرده  خاندان آل 
سعود معروف است، در اکانت توییتری خود، دلیل 
خود  نجات  را  ایران  با  عربستان  مقامات  دشمنی 
»مواضع  نوشت:  توییت  این  در  وی  کرد.  عنوان 
رژیم سعودی در قبال اقدامات منطقه ای تهران و 
ایران هراسی سران آمریکا و عربستان به این خاطر 
است که آنها خودشان را نجات دهند چراکه انتقاد از 
ایران از جمله طرح ادعاها درباره دخالت تهران در 
امور منطقه، راه نجات ترامپ )رئیس جمهور آمریکا( 

و بن سلمان )ولیعهد عربستان( خواهد بود.

ترکیه از تحریم های آمریکا 
علیه ایران که امنیت منطقه را 

به خطر انداخته، حمایت نمی کند

به گزارش اویل پرایس، پس از خروج غیر منتظره 
و فوری تمام نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه 
اعالم کرد که در مورد تحریم های ایران همکاری 
نمی کند. اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت: ترکیه 
از تحریم های آمریکا علیه ایران که امنیت و تعادل 
انداخته، حمایت نمی کند. تمام  منطقه را به خطر 
تالشم را برای به حداقل رساندن تاثیر این تحریم ها 
بر تجارت بین دو کشور انجام می دهم و از ایران در 

شرایط سخت حمایت می کنم.

مقام   ارشد نظامی آمریکا: 
واقعا نمی دانم چه خبر است

 ژنرال »رابرت نلر« فرمانده سپاه تفنگداران دریایی 
آمریکا در پاسخ به سواالت سربازان زیردست خود 
درباره تصمیم های اخیر رئیس جمهور این کشور در 
خصوص سوریه و افغانستان گفت: فکر نمی کنم که 
هیچ کسی واقعا بداند چه دارد اتفاق می افتد. من 
هم مثل شما همان چیزهایی را که در روزنامه ها 
از  بیشتر  کمی  اطالعاتم  و  خواندم  خوانده اید، 

اطالعاتی است که شما دارید!

سفیر ایران در بغداد: دیگر حضور 
نظامی و مستشاری در عراق نداریم

کلیه  گفت:  بغداد  در  ایران  سفیر  مسجدی  ایرج 
مستشاران نظامی ایرانی که با هماهنگی دولت عراق 
برای کمک به جنگ با داعش وارد این کشور شده 
بودند، پس از اعالم پیروزی بر این گروه تروریستی، 
عراق را ترک کردند و به ایران بازگشتند.اما برخالف 
همچنان  داعش،  پایان  وجود  با  آمریکا  تهران، 
نیروهایش را در منطقه حفظ کرده و به جای اعالم 
پایان ماموریت نظامی  در عراق، همچنان در حال 
تقویت پایگاه های نظامی و حتی احداث پایگاه های 

جدیدتر در این کشور است.

گزارش پنتاگون درباره
 نقش ایران در افغانستان

رسمیت  به  را  افغانستان  در  ایران  نفوذ   پنتاگون 
می شناسد و ادعا می کند که تهران استراتژی چند 
گانه ای را برای درگیر شدن در این کشور از جمله 
افغانستان،  دولت  با  روابط  افزایش  برای  تالش 
گسترش تجارت و سرمایه گذاری های اقتصادی 
می  پاکستان  که  طور  همان  کند.  می  دنبال  را 
خواهد چین، روسیه و ایران به دنبال حل و فصل و 
مذاکره در افغانستان باشند، ایاالت متحده نیز می 
داند که این سه کشور می توانند در پایان جنگ 

افغانستان نقش کلیدی ایفا کنند.

حزب  سخنگوی  مرعشی  حسین 
عضو  و  سازندگی  کارگزاران 
سیاستگذاری  عالی  شورای  سابق 
روزنامه  با  گفتگو  در  اصالح طلبان 

هاشمی  با  روحانی  مقایسه  آرمان 
رفسنجانی و دولت هایشان را یک 
قیاس مع الفارق خوانده چرا که جنس 
این دونفر با یکدیگر متفاوت است و 
این تمایز را در بررسی چینش کابینه 

مشهود  هاشمی  مرحوم  با  روحانی 
دانسته است. مرعشی کابینه دولت 
سازندگی را کابینه »بهترین ها« نامیده 
که این بهترین ها در دولت روحانی 

نادر هستند، مانند ظریف یا حجتی! 
وی افزود: به نظر من آقای روحانی 
نمی کند.  تعقیب  را  هدفی  چنین 
که  فهمیدم  امروز  تا  من  آنچه 
چشم انداز  روحانی  آقای  شاید 

ندارد.  ایران  آینده  برای  روشنی 
نخستش  دولت  در  رئیس جمهور 
می کرد  تعقیب  را  مشخصی  هدف 
لذا  برساند،  نتیجه  به  را  برجام  که 
به  هم  خوب  و  کرد  ایستادگی 
من  دوم  دولت  در  رسید.  نتیجه 
و  هدف  که  بفهمم  نتوانستم  هنوز 
چیست.  روحانی  آقای  چشم انداز 
برای  اینکه  کرد:  عنوان  مرعشی 
کنند  درست  چالش  رئیس جمهور 
که در 92 و 96 ائتالف نبوده و آقای 
روحانی خود به خود رأی آورده چه 
کمکی به رئیس جمهور می کند؟ حتما 
شخصیت اصالح طلبان خیلی فراتر از 
آن است که به چنین سخنانی پاسخ 
دهند، اما اینها گرفتاری درست می کند. 
رئیس جمهور و اطرافیانش باید از فرد 
فرد کسانی که به او رای دادند و این 
شرایط را تحمل کردند تشکر کنند.

حسین مرعشی : روحانی چشم انداز
 روشنی برای آینده ایران ندارد

صادق زیباکالم فعال سیاسی اصالح 
طلب گفت: آقای روحانی در دولت 
دوم خود تالش کرد، نه تنها با اصالح 
طلبان بلکه با اصولگرایان هم تعامل 
داشته باشد. برخی از اصالح طلبان 
و  می کنند  گیری  موضع  آشکارا 
می گویند ما اشتباه کردیم و از مردم 
به  آوردن مردم  در  نقشی که  برای 
پای صندوق رأی داشتند، عذرخواهی 
دیگر  برخی  نمی کنند.  یا  می کنند 
کردند،  سکوت  خاتمی  آقای  مثل 
دیگر  برخی  نمی گویند  چیز  هیچ 
اظهار  و  پشیمان هستیم  می گویند 
پشیمانی و عذرخواهی می کنند.این 
استاد علوم سیاسی گفت: اقلیتی که 
من خودم را جزو آنها قرار می دهم، 
معتقدیم در حقیقت ضمن عذرخواهی 
از مردم باید این توضیح را بدهیم که 
بود.  درستی  کار  اساس  در  ما  کار 

من خودم علیرغم همه گالیه ها و 
دلخوری هایی که از دولت دارم، باز 
آقای روحانی رأی می هم. به  هم 
او گفت: مهم ترین واقعیت سیاسی 

اردیبهشت 96  در 29  که  بود  این 
دغدغه  اصلی ترین  و  بزرگترین 
جریانی  بوده  این  زیباکالم  صادق 
اجرایی  امور  زمام  تا 92  از 84  که 
کشور را در دست گرفته بود، تکرار 

نشود. ادامه داد: بنابراین فرمول من 
آنچه  از  دفاع  ضمن  که  است  این 
عقب  به  اینکه  واسطه  به  کردیم 
از عملکردمان  دفاع  با  و  بازنگردیم 

،96 اردیبهشت   29 انتخابات   در 
در عین حال یک روز از انتقاد کردن 
آقای روحانی، از فشار وارد کردن در 
مطبوعات و رسانه ها و فضای مجازی 
علیه آقای روحانی خودداری نکنیم.

صادق زیباکالم: باز هم روحانی را
 انتخاب می کنم/ به عقب برنمی گردیم

مشکل اقتصاد ایران فاسد و رانتی بودن است

عباس عبدی، فعال سیاسی و تحلیلگر در واکنش 
به صحبت های حسن روحانی رئیس جمهور درباره 
مشکالت اقتصادی در کشور و ارتباط آن با دولتی 
بودن اقتصاد در توییتر خود نوشت: آقای روحانی 
طرفدار  من  کرد.  دولتی  اقتصاد  به  تندی  حمله 
اقتصاد دولتی نیستم ولی مشکل اقتصاد ایران نه دولتی بودن که غیرعلمی 
و فاسد و رانتی بودن است. عبدی با اشاره به مشکالت پیش آمده در 
صنایع کشور به نیشکر هفت تپه اشاره کرد و گفت: نمونه نیشکر هفت تپه 
گویا است. این حرف ها را می شنویم، می ترسیم نکند باقی  مانده را باید به 

پایین ترین قیمت رد کرد و رفت.

شمخانی : افغانستان مقصد بعدی داعشی هاست  

شکست  با  گفت:  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
داعش در عراق و شامات، اکنون افغانستان مقصد 
داعشی هایی است که ابزار راهبرد ناامن سازی منطقه 
به دست آمریکا هستند. امیر دریابان شمخانی با تبیین 
اهداف سفرش به افغانستان گفت: این گروه تروریستی 
طبق این راهبرد،  مرز های شمال و جنوب غرب افغانستان را برای ناامن کردن 
اهداف  افزود:  اند. وی  گرفته  برعهده  و چین  روسیه  ایران،  مناطق مرزی 
فرامنطقه ای و به کارگیری ابزار تروریستی برای نیل به آن اهداف، عادتی 
است که متأسفانه از جانب برخی قدرت ها به ویژه آمریکایی ها پیگیری می شود.

زاکانی: تقابل ایران و آمریکا تمام نشدنی است

دبیر مجمع عالی بسیج کشور با اشاره به اینکه چهل 
عدالت،  واقعی  معنای  خمینی)ره(  امام  پیش  سال 
آزادی و فراتر از آن معنویت را به جهان معرفی کرد، 
گفت: اثرات انقالب اسالمی استبداد را زدود و آزادی 
را به دنیا معرفی کرد و همین امر موجب شد که 40 
سال در تقابل جدی با نظام سلطه و لیبرال سرمایه داری قرار بگیریم.زاکانی 
افزود: اسالم و جبهه انقالب با مکتب لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری 
در رقابت است که نماینده جبهه انقالب در این تقابل ایران و نماینده نظام 

سلطه آمریکا است؛ بنابراین تقابل ما و آمریکا تمام نشدنی است.

متاسفانه رفتارهای  انتخاباتی برخی شروع شده!

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به 
این سوال که آیا دولت تالش خود را برای همراه کردن 
منتقدان خودش در اجرای برجام انجام داد، گفت: بله، 
دولت برای برجام در خارج و داخل تالش کرد. وی 
گفت: در داخل باالخره یکسری رقابت ها، جناح بندی 
ها و مشکالتی است که سخت به توافق می رسند. از همین االن شروع شده، 
هنوز یک سال تا انتخابات مجلس زمان مانده اما متاسفانه در استان ها و تهران 
بسیاری از اقدامات و اظهارنظرها و رفتارها را می بینیم که برای انتخابات 
انجام می شود، فلذا وقتی این طور باشد سخت است که به نتیجه برسیم.

 اصالح فضای مجازی در دستور کار دولت قرار گیرد

وزیر  معاون  دیدار  در  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
فضای  امور  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
و  دولت  گذاری  سرمایه  لزوم  بر  تاکید  با  مجازی 
فضای  اصالح  برای  ذیربط  های  دستگاه  دیگر 
مجازی در کشور گفت: هرچه سرمایه گذاری برای 
اصالح این فضا صورت گیرد بجا و شایسته است و اگر کوتاهی شود ثمره 
ای جز پشیمانی نخواهد داشت. وی ابراز کرد: امروز فضای مجازی حرف 
اول را در بسیاری از رویدادها می زند، اگر این فضا ناسالم باشد بقیه امور را 
نیز به ویرانی می کشاند و اگر سالم باشد، بقیه امور را نیز اصالح می کند.

برگزاری رفراندوم چاره کار موسسات فرهنگی خاص

بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید درباره بودجه 
موسسات خاص فرهنگی می گوید: شاید بتوان گفت 
برخی از موسسات فرهنگی عالوه بر اینکه اثر گذار 
نبوده اند، حتی می توانم بگویم گاهی آنها با حاد شدن 
مشکالت فرهنگی مطالبه گر هم می شوند که چرا 
وضعیت فرهنگی کشور به این شکل است. یعنی عالوه براینکه بودجه دریافت می 
کنند منتقد هم هستند و به هیچ نهادی هم پاسخگو نیستند. او همچنین با اشاره به 
عدم رضایت مردم از تخصیص بودجه به برخی از موسسات فرهنگی گفت: درباره 
بحث رفراندوم، بارها گفته ام که این اصل معطل شده قانون الزم االجراست.

اعتماد-ایران، امروزه کشوری است که بیشترین مواجهه را 
با آمریکا دارد و از این رو بسیار مهم است که ما نوع خاص 
سیاست خارجی ترامپ را درک کنیم و بکوشیم تا متناسب 
این حوزه  در  اشتباه  گونه  دهیم. هر  نشان  واکنش  آن  با 
می تواند عواقب وخیمی در پی داشته  باشد. اعالم ناگهانی 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یکی از مثال هایی است 
که ویژگی عمدتا شخصی سیاست خارجی ترامپ را عیان 

می کند. 
برخی تحلیلگران طی یک هفته گذشته به عبث کوشیدند 
مبنای  بر  را  ترامپ  توسط  ناگهانی  خروج  اعالن  این  تا 
با  مرتبط  یا  منطقه ای  معادالت  و  ژئوپولتیک  مالحظات 
منطقه توضیح دهند. مثال یکی از تحلیلگران شناخته شده بر 
آن بود که ترامپ برای خروج از سوریه »با روسیه و ترکیه و 
احتماال دولت بشار اسد به توافقی پنهان دست یافته است.« 
بسیاری دیگر نیز مالحظاتی از این قبیل مطرح کرده اند. اما با 
توجه به شرایط و قرائن موجود روشن است که اعالن خروج 
از سوریه توسط ترامپ یک تصمیم دفعتی و شخصی بوده و 
تحت تاثیر هیچ مالحظه و معادله منطقه ای و ژئوپولتیک قرار 
نداشته و نتیجه رایزنی با اعضای تیم امنیتی اش نیز نبوده 
است. اگر غیر از این بود: 1- باید در پی سلسله مذاکراتی 
حداقل چند هفته ای با کنشگران جهانی و منطقه ای و در 

ازای دریافت امتیازاتی می بود که نبود.
2- بخش های مختلف سیاست خارجی آمریکا و متحدان 
این  با  خود  تطبیق  برای  بیشتری  فرصت  باید  منطقه ای 

تصمیم می یافتند که نیافتند بلکه غافلگیر شدند.
3- اعالم خروج  باید نتیجه یک روند تصمیم گیری در داخل 
تیم امنیتی ترامپ و شاخه های آن در منطقه می بود که نبود.

4- حداقل اکثر اعضای تیم امنیتی ترامپ  باید با این تصمیم 
اعالم موافقت و از آن دفاع می کردند که تقریبا هیچ یک از 
نفرات اصلی این تیم چنین نکرد و جز برخی مشاوران درجه 
دو و دست راستی افراطی ترامپ مانند استیفن میلر از آن 

حمایت نکردند. 
5- اگر این تصمیم حاصل یک روند طبیعی در واشنگتن 
و منطقه می بود، دلیلی نداشت که برخی از چهره های مهم 

کابینه امنیتی در پی آن استعفا کنند.
6- اگر این تصمیم حاصل یک روند تصمیم گیری متعارف 
بود، اظهارات برخی از مقامات ارشد مانند جیمز جفری، نماینده 
آمریکا در امور سوریه، مک گرک، نماینده مستعفی آمریکا در 

مبارزه با تروریسیم و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درست 
طی یک هفته قبل از اعالم خروج از سوریه بر ماندن در 
سوریه تاکید کرده بودند، یا سخن جان بولتون مبنی بر اینکه 
»مادام که نیروهای ایران در خارج از ایران حضور دارند، آمریکا 
از سوریه خارج نخواهد شد« بی معنی بود و... این تصمیم تنها 
یک مبنا داشت و آن هم تصورات ترامپ در مورد پایگاه رای 
و موقعیت سیاسی اش در داخل، بقا سیاسی اش در واشنگتن و 
پیروزی اش در انتخابات 2020 بود. انتقادات شدید چهره های 
تلویزیونی دست راستی افراطی و بسیار پر نفوذ مانند راش لیمبو 
و آن کالتر و مانند اینها که از آمادگی او برای موافقت با یک 
بودجه موقت که به معنی نرمش در مورد ساخت دیوار در مرز 
مکزیک بود به خشم آمده بودند در عقب نشینی اش از ایده 
بودجه موقت که به تعطیلی دولت فدرال انجامید و نیز اعالن 
خروج از سوریه بسیار موثر بود. این چهره ها مانند آن کالتر که 

از ترامپ به عنوان »رئیس جمهور بزدل در کشوری بی دیوار« 
اسم برده بود، نفوذ بسیاری بر پایگاه رای ترامپ دارند. این 
نخستین باری نبود که سیاست خارجی شخصی ترامپ به 
عیان دیده شد. این سیاست خارجی پیش از آنکه به قول 
برخی عملگرا یا پراگماتیک باشد مبتنی بر عالیق شخصی، 
خوشایند و بدآیند شخصی، روابط شخصی، حس و غریزه 
شخصی و مالحظات ناشی از بقای سیاسی شخصی است. 
این نگاه از لنز شخصی به جهان از ابتدای مبارزات انتخاباتی 
او عیان بود. او همیشه به سادگی از موضوعات و اشخاصی 
خوشش آمده یا از موضوعات و اشخاصی بدش آمده است. 
مثال از رهبران اقتدارگرا )مانند پوتین و اخیرا رهبر کره شمالی( 
خوشش می آید و از مسلمانان و مهاجران و لیبرال های اروپایی 
بدش می آید؛ بدون اینکه هیچ تفکر استراتژیک یا محتوای 
سیاست ها در پس این خوش آمدن ها و بدآمدن ها  باشد. ضمن 
اینکه او از ابتدا از طریق اعالم مستقیم سیاست هایش در 
توییتر، استقالل خود را در حوزه ارتباط با مخاطبان نیز نشان 
داده بود. طی دو سال گذشته دولت های مختلف کوشیده اند 
خود را با این نوع خاص و تقریبا بی سابقه از سیاست خارجی 
این ویژگی سیاست  به  ابرقدرت تطبیق دهند. توجه  یک 
خارجی ترامپ برای ایران نیز که متاسفانه با بیشترین دشمنی 
از جانب شخص او مواجه است از بیشترین اهمیت برخوردار 
است. از نمونه های این سیاست خارجی شخصی ترامپ در 
ارتباط با ایران، پیشنهاد غیرمنتظره مذاکره بدون قید و شرط با 
ایران و اکراه پمپئو و بولتون و برخی دیگر در مورد آن است.

ایران و سیاست خارجی  ترامپ !

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

ثبت نام کربال- اعزام زمینی
شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( در سرزمین مقدس کربال معلی
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