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آداب خواب برگسل ها 

چشم بر هم گذاشتیم و 15 سال از زلزله 
جانسوز بم گذشت . زلزله ای هولناک در 
تاریکی شب که 12 ثانیه ای جان 30 هزار 
 نفر را گرفت  و حاال پس از همه این سال ها ،

 بم، متاثر از آالم روحی و جسمی این 
زلزله سعی در دوباره ایستادن  دارد.زمستان، 
یادمانی تلخ از این زلزله ویرانگر  دارد که هر 
ساله  تریبونی برای تاکید بر مقاوم سازی 
بنا ها و دست کم نگرفتن زلزله ایجاد می 
کند از توصیه ها برای شناسایی گسل ها 
و جلوگیری از ساخت و ساز اطراف آ نها 
تا گذاشتن یک  جعبه کمک های اولیه 
کنار تختخواب و چیدن خانه به نوعی که 

در زمان زلزله مانع ...  )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
*رجب زاده

 

ظرفیت برخی سیاسیون ما 
به اندازه ته استکان هم نیست

صفحه 6

صفحه 6

برخی خواسته های آمریکا را بر 
منافع کشور ترجیح می دهند

صفحه 6

 آمریکا دیگر جرأت بیان گزینه 
نظامی علیه ایران را ندارد

آنچه اکنون براي ما
 مهم است فتنه 98 است

صفحه 6

دلنوشته یک کارآفرین ؛

آقای استاندار
من یک بانوی
کارآفرینم !

جناب استاندار سالم ؛ دغدغه هایم را اندکی دیرتر 
به رشته تحریر درآوردم تا اندکی از خستگی راه کم 
کرده باشید. دلم نیامد از گرد راه نرسیده کوهی از 
 مشکالت استان بر مقدم تان آوار شود و کام جان تان

به تلخی ناکامی ها ... ) مشروح در صفحه ۳ (

65 پرواز به پروازهای فرودگاه  بیرجند افزوده شد5 تعیین تکلیف اورژانس فردوس تا دو هفته آینده 5قول یک میلیاردی معاون “نوبخت” برای احیای بافت تاریخی بیرجند

نماینده مجلس انتقاد کرد ؛

بودجه ما درکیسه 
خراسان رضوی
 امیر حسنخانی نماینده مجلس از اختصاص سهم  
 بودجه  خراسان جنوبی به خراسان رضوی  انتقاد
کرد. وی  در کارگروه اشتغال استان عنوان کرد:  

خراسان جنوبی... ) مشروح در صفحه ۳ (

بیمه حنایی!؟ فرهنگیان 
باالخره بعد از آوازه سازی های معمول فراوان 
بخشنامه جدید بیمه طالیی فرهنگیان صادر شد. 
براساس این بخشنامه 2 مدل بیمه پیشنهادی 
ارائه شده که دریافتی ... ) مشروح در صفحه ۵ (

خراسان جنوبی
 محروم از
 نگاه ملی

استاندار در شورای برنامه ریزی و توسعه  استان مطرح کرد:

ردیف های ملی استان کم است
ـ قاین ندارند  * دولتمردان توجهی به پروژه راه بیرجند 

* خراسان جنوبی؛  محروم از یک کیلومتر آزادراه * توسعه 
 راه های استان در دستور کار سازمان برنامه و بودجه 
* تامین اعتبار ۶ میلیارد تومان برای  تکمیل پروژه فرهنگ 
سرای بیرجند *  قول یک میلیاردی معاون “نوبخت” برای 

احیای بافت تاریخی بیرجند / مشروح در صفحه ۵

جشنـواره  فـروش
 پکیج و رادیاتور
)به مدت محدود(

حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲۹     ۳۲۴۲۰۴۹۹

توجــه توجــه

همکار ارجمند جناب آقای دکتر غالمرضا زمانی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

معاون اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور
 که نشان دهنده لیاقت و درایت شما است تبریک عرض نموده،  موفقیت و سربلندی

 روز افزون تان را آرزومندم.
دکتر عاطفه حسینی

جناب آقای مهندس فتحی
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سربیشه
 تبریک عرض نموده، برایتان توفیق روز افزون آرزومندیم. همچنین از زحمات 

 جناب آقای مهندس اکبری
تقدیر و تشکر نموده و برایشان موفقیت مسئلت می نماییم. 
اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان 

شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شهرستان سربیشه

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

سن 35 سال با سابقه گواهینامه 
حداقل یک سال و حقوق قانون کار
09155۶41825 - 09157201۶37

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، 

آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه با 
باالترین قیمت در سطح استان خریداریم.
آدرس: نبش رجایی ۲۳ / ۰۹۰۳6۲۴۰6۴۴

آگهی مزایده شماره ۵/۹۷        نام مزایده گذار: بانک سپه     موضوع مزایده : فروش امالک مازاد بانک سپه
نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیانعرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف 

قطعه ۴۰۵۰ از بلوک صنایع ۱
شیمیایی )کارخانه سروشان پلیمر(

کارخانه: ۴۷۳۰۱6۷۵8/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰صنعتی
ماشین آالت: ۳/۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰

زمین واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی می باشد و متقاضی باید کلیه شرایط شرکت مزبور را دارا باشد. بیرجند- شهرک صنعتی 
کارخانه به همراه ماشین آالت به صورت یکجا به فروش می رسد

۲۰ درصد نقدی الباقی 
۳6 قسط  متوالی

پالک ثبتی ۱86۷فرعی از ۲۰6 ۲
اصلی واقع در شهر آیسک

۲۰ درصد نقدی الباقی تخلیه - سند ششدانگآیسک - خیابان معرفت۳6۰۱8۴۷8۵/6۰۰/۰۰۰مسکونی
۳6 قسط  متوالی

پالک ثبتی ۲۰8۲ فرعی از ۲۰6 ۳
اصلی واقع در شهر ایسک

اراضی چاه موتور 
قدس

۲۰ درصد نقدی الباقی تخلیه - سند ششدانگآیسک9۲6/۱۲۴9۰9۵۵/۱۱۳/۴۴۰
۳6 قسط  متوالی

خراسان جنوبی - شهرستان نهبندان- 9/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰میزان استخراح سالیانهنوع ماده معدنیشماره پروانه بهره برداریمعدن گرانیت تاالران۴
بخش شوسف - روستای خواجه  دوچاهی 

متقاضی می بایست کلیه شرایط قانونی از جمله صالحیت فنی، توان مالی و ... مورد تایید سازمان محترم صنعت ، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی را دارا باشد. همچنین معرفی مسئول فنی، ارائه طرح بهره برداری ، تودیع ضمانت نامه از سوی متقاضی ضروری می باشد.

۲۰ درصد نقدی الباقی 
۳6 قسط  متوالی

۴۰۰۰تنگرانیت۱۰۳۱/۱۴۴86      8۴/۱۰/۷

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴6۰/۱۰۰۰۰ به نام بستانکاران این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان 
جنوبی - بیرجند - میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۷/۱۰/۱۸  ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۷/۱۰/2۹ 

ـ.: به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد. ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است. ه

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۸۷۱۲۵  - ۰۵6 تماس حاصل فرمایید

خانـدان محتـرم ناصـح
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

شادروان حاج احمد ناصح
را حضورتان تسلیت عرض نموده، برای شما صبر و شکیبایی و برای آن مرحوم علو درجات 

از خداوند متعال خواستاریم.
مدیرعامل، هیئت مدیره و کارکنان تعاونی مرغداران وحدت سربیشه

آدرس: بیرجند، طالقانی ۱8، ساختمان پزشکان بینا، طبقه اول واحد ۳
تلفن:۰۵6-۳۲۲۳۷۱۷۳

دکتر سید محمد توحیدی
صص پوست، مو و زیبایی متخ

دارای بورد تخصصی ناسیونال 
عضو انجمن متخصصین پوست ایران

ساعت کاری: ۵/۳۰ عصر تا 8/۳۰ شب )همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و ایام تعطیل(

ضایعه درگذشت عالم جلیل القدر شادروان

 حضرت آیت ا...العظمی حاج سید محمود هاشمی شاهرودی 
را محضر رهبر معظم انقالب،نماینده محترم ولی فقیه در استان، 

 خانواده شادروان شاهرودی،سادات بزرگوار سیدان و مردم قدرشناس خراسان جنوبی
 تسلیت و تعزیت گفته، امیدواریم در پناه رحمت واسعه الهی روح ایشان قرین آرامش باشد.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت بهداشتی درمانی سالمت فجر

خداوند متعال را شکر که در سایه لطف بیکرانش و در پرتو همدردی اقوام،  
دوستان و همسایگان تحمل مصیبت فقدان مادر عزیزمان

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

 را به ما ارزانی داشت. بدینوسیله از اداره بهزیستی،  بانک صادرات،  بانک توسعه 
تعاون، اتحادیه صنف طال و ساعت سازان،  کانون بازنشستگان فرهنگیان، مخابرات 
و اساتید دانشگاه دولتی بیرجند و کلیه عزیزانی که با تشریف فرمایی از راه دور 
و نزدیک و اهدای تاج گل، چاپ بنر و اعالمیه و تماس تلفنی در مراسم تشییع 

و تدفین و ترحیم ما را همراهی کردند، صمیمانه سپاسگزاری می نماییم 
و اگر کوتاهی و تقصیری در خدمت رسانی داشتیم، قبول عذر بفرمایید.

خانواده های: بقایی فرد و هاشمی

تقدیر و تشکر
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بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات مدیریت خراسان جنوبی
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طال دوباره کاهشي شد 

رئيس کميسيون تخصصي طال و جواهر از کاهش مجدد طال در بازارهاي داخلي با کاهش قيمت هر انس طال در بازارهاي بين المللي 
خبر داد. کشتي آراي با اشاره به اينکه هر انس طال در بازارهاي جهاني 8 دالر کاهش داشته، گفت: سکه تمام بهار آزادي 3 ميليون و 
600 هزارتومان، نيم سکه 1 ميليون و 850 هزارتومان و هر قطعه سکه يک گرمي نيز660 هزار تومان در روزهای اخير معامله شده است.

شوینده ها ارزان می شود

مديرکل صنايع غذايی، دارويی و بهداشتی وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت گفت: با توجه به افزايش 
نياز مردم به مواد شوينده در ماه های پايانی سال، 
توليدکنندگان برای اعمال تخفيف و کاهش قيمت 
ها اعالم آمادگی کرده اند. صادقی نيارکی افزود: 60 
تا 70 درصد مواد اوليه مورد نياز توليد مواد شوينده از 
جمله مواد پتروشيمی، امالح معدنی، کربنات، اسانس 
ها، برخی افزودنی ها و غيره وارداتی و مشمول ارز 
ارزی  جديد  های  سياست  پايه  بر  است.  نيمايی 
دولت که از نيمه مرداد امسال اجرا شد، تخصيص 
ارز به همه اقالم وارداتی به جز کاالهای اساسی 

و ضروری از بازار ثانويه ارز )نيما( انجام می شود. 

ورود سپاه به مسکن مهر

واحد  هزار   ۹00 ساخت  از  شهرسازی  و  راه  وزير 
مسکونی تا پايان سال ۹۹ خبر داد و گفت: قراردادهای 
تکميل زيرساخت های مسکن مهر با قرارگاه خاتم امضا 
شد. اسالمی اظهار کرد: هيچ شانی جز خدمتگزاری به 
مردم نداريم. اساس حرکت اين است که بتوانيم تا 
سرحد امکان برای خانه دار کردن مردم تسهيلگری 
کنيم. وی با بيان اينکه وظيفه دولت توليد مسکن 
نيست، افزود: دولت وظيفه دارد زمينه خانه دار کردن 
مردم را فراهم کند و اين اطمينان را در درون حاکميت 
ايجاد کند و جريان توليد مسکن پايدار انجام می شود.

تخم مرغ روی ارزانی را نمی بیند

گفت:  تخمگذار  مرغ  سراسری  اتحاديه  مديرعامل 
توليدکنندگان در نامه ای به وزارت جهادکشاورزی 
و شرکت پشتيبانی امور دام ممنوعيت واردات تخم 
مرغ را خواستار شدند تا توليد به سبب کاهش قيمت، 
آسيب نبيند. به گفته ترکاشوند، با توجه به افزايش 
هزينه های توليد قيمت منطقی هر کيلوگرم تخم 
مرغ در مرغداری های کشور 7200 تومان است که 
برای مصرف کننده به ازای هر شانه 30 تايی، 16 
هزار تا 17 هزار تومان تمام می شود. وی افزايش 
قيمت هر کيلوگرم تخم مرغ به بيش از 10 هزار 
تومان را اجحاف به توليدکنندگان و مصرف کنندگان 
دانست و افزود: در تفاهمی با توليدکنندگان قرار است 
در صورت قطع واردات تخم مرغ از سوی شرکت 
پشتيبانی امور دام کشور، ماهانه 2 هزار تن توليد داخلی 
به بازار عرضه شود تا توليدکنندگان متضرر نشوند.

سرمقاله

آداب خواب برگسل ها 

* رجب زاده

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...  زمستان، يادمانی تلخ از 

برای  تريبونی  دارد که هر ساله  ويرانگر  زلزله  اين 
تاکيد بر مقاوم سازی بناها و دست کم نگرفتن زلزله 
ايجاد می کند از توصيه ها برای شناسايی گسل ها و 
جلوگيری از ساخت و ساز اطراف آنها تا گذاشتن يک 
جعبه کمک های اوليه کنار تختخواب و چيدن خانه 
 به نوعی که در زمان زلزله مانع فرار نشود. همه و همه
 5 دی ماه از زبان کارشناسان مطرح می شود و حواس 
ها را به سمت زلزله خيز بودن سرزمينی جلب می 
کند که بر آن زندگی می کنيم، انواع آمارهاست که 
در اين روز از تريبون ها سر بر می آورد مثال معاون 
وزير راه اعالم کرده که ۹0 درصد خاک ايران در نوار 
زلزله قرار دارد و 3/5 ميليون خانه در کشور نيازمند 
نوسازی است. اما آيا اين آمارها، عملی به دنبال دارد؟ 
سال آينده چه تعداد از اين 3/5 ميليون خانه نوسازی 
خواهد شد؟ آيا در خراسان جنوبی استانی در محاصره 
گسل ها با 70 درصد خطر باالی لرزه خيزی و 425 
هکتار بافت فرسوده، اتفاق خوشايندی برای بازسازی 
واحدهای لرزان خواهد افتاد؟ سال هاست اين آمارها 
تريبون ها را می لرزاند و با حادثه ای ديگر، سوژه ای 
جديد دستخوش تريبون دارانی می شود که بهتر از 
ديگران می دانند خطر واقع شدن خانه های فرسوده 
روی گسل ها چيست و صدور مجوز برای ساختمان 
سازی از تجاری گرفته تا مسکونی در حوالی گسل ها 
چه معنی و مفهومی دارد. خراسان جنوبی هر ده سال 
خاطره ای تلخ از وقوع زلزله های باالی 6 تا 7 ريشتر را 
در ذهن ساکنانش ثبت می کند، گسل های شناسنامه 
دار استانی که در نقشه زلزله خيزی کشور قرمز تند 
می زند از گسل خضری دشت بياض، نايبند طبس، 
درونه و اسفنديارگرفته، تا باقران و فردوس و  نه غربی 
 و شرقی  اين سال ها بيداريشان را اعالم کرده اند.
38 گسل فعال و وقوع ساالنه حدود 100 زمين لرزه 
ديگر  که  است  قدر جدی  آن  نسبت خطرناک  به 
مجالی برای هشدار بيشتر نمی ماند. هرچند بيرجند 
و البته برخی ديگر از شهرستان های استان در يک 
دهه اخير به دليل توسعه شهر نشينی و بزرگ شدن 
شهرها، ساختمان های جديد را در عرصه خود دارند 
و  انتظار می رود نسل جديد ساختمان های شهر به 
واسطه نظارت دستگاه های متولی به حد کفايت مقاوم 
باشد اما از آنجا که منطقه ريشه در گسل ها دارد، 
بسيار مهم است بدانيم در چنين شرايطی که با خطری 
غير مترقبه و اين چنينی، بودجه ها و درآمد هايی که 
کفاف مقاوم سازی شهرها و روستاهايمان را نمی دهد، 
قرار داريم چگونه زندگی کنيم  تا از مرگ ناگهانی در 
تاريکی شب در امان باشيم؟ به راستی پاسخ چيست؟

يکی از مهمترين موارد کارمندان، کارگران و صاحبان 
کار در پايان سال ميزان پرداخت عيدی و سنوات است، 
اين موارد کامال وابسته به ميزان پايه حقوق تعيين و 
قانون  مشمول  کارگاه های  تمامی  می شود.  پرداخت 
يک  هر  به  سنوات  و  عيدی  پرداخت  به  موظف  کار 
از کارگران خود می باشند که مبنای محاسبه آن يک 
سال کار معادل 60 روز آخرين مزد، به عنوان عيدی و 
پاداش می باشد و مبلغ پرداختی از اين بابت به هر يک 
از کارکنان نبايستی از معادل ۹0 روز حداقل مزد روزانه 

قانونی تجاوز کند. همچنين مبلغ پرداختی به کارکنانی 
که کمتر از يک سال در کارگاه کار کرده اند بايد به ماخذ 
60 روز مزد و به نسبت ايام کارکرد در سال محاسبه 
گردد، مبلغ پرداختی از اين بابت برای هر ماه نبايد از 
نمايد.  تعيين شده در فوق تجاوز  يک دوازدهم سقف 
با توجه به حقوق و مزايای سال ۹7 کارگران جزئيات 
عيدی سال ۹8 کارگران به اين شرح است: حداقل عيدی 
کارگران 2 ميليون و 228 هزار تومان و حداکثر عيدی 
3ميليون و 342 هزار تومان برای سال ۹8 خواهد بود.

مديرکل دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 
از واگذاری محاسبه کرايه کاميون با شيوه جديد ابالغ، به ادارات کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور خبر داد. دغاغله، به برخی مطالبات 
رانندگان در حوزه های مختلف اشاره کرد و افزود: با نهايی شدن روش محاسبه 
تن کيلومتر و اجرای آن در سراسر کشور يکی از خواسته های به حق رانندگان 
محقق شد. وی با اشاره به مطرح شدن اين موضوع در سال جاری نيز گفت: با 
دستور وزير راه و شهرسازی کارگروهی مختص رانندگان کاميون تشکيل شد 
و کارگروه ديگری به عنوان زيرمجموعه کارگروه اصلی به منظور تعيين کرايه 
براساس تن کيلومتر با حضور نمايندگان تشکل های صنفی، صاحب نظران و 
اساتيد دانشگاهی و کارشناسان خبره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
تشکيل شد. دغاغله با اشاره به تشکيل افزون بر 30 جلسه اصلی و فرعی برای 
تعيين کرايه براساس تن کيلومتر در اين کارگروه، گفت: برای اجرايی شدن اين 

طرح 1060 نفر ساعت زمان کار کارشناسی با حضور مسئوالن و کارشناسان 
سازمان، نمايندگان کاميون داران و رانندگان، اساتيد دانشگاه، صاحب نظران و 
شرکت های مشاور صرف شده و نهايتا به يک فرمول و نظر مشترکی دست 
يافتيم که طی نامه ای از سوی رياست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور به استان ها ابالغ شد. وی بيان کرد: براساس اين دستورالعمل يک نرخ 
پايه )نرخ شاخص مبنا هر تن کيلومتر 1033 ريال( و نيز ضرايبی از 0.75 تا 1.25 
درصد تعيين شده است و ضرايبی هم برای حمل کاال در مسيرهای کوهستانی، 
مواد خطرناک و کاالهای خاص در نظر گرفته شده است که تعيين ميزان ضرايب 
بر عهده استان هاست که با برگزاری جلسات مشترک کارگری و کارفرمايی 
عالوه بر محاسبه مسير و مسافت ها برای هر مسيری هر استانی ضرايب خاص 
را اعمال کند. دغاغله به برگزاری جلسه نهايی در 1۹ آذر سال جاری، گفت: 
صورتجلسه نهايی تنظيم و با امضای رياست سازمان به استان ها ابالغ شده که 

در برخی استان ها اجرايی و در مابقی نيز در حال طی مراحل نهايی و توافق 
هستند. وی بيان کرد:  محاسبه شاخص های اوليه تن کيلومتر بر اساس عوامل 
هزينه ای قيمت تمام شده و نرخ تن کيلومتر با در نظر گرفتن هزينه ها در واحد 
تن کيلومتر و تجميع آنها صورت گرفته است، اين نرخ بدون احتساب هزينه های 
سربار مانند کميسيون، بيمه مسئوليت مدنی، تخليه و بارگيری محاسبه شد. وی با 
اشاره به اينکه قطعا اين طرح مشکالتی هم در پی خواهد داشت، بيان کرد: با هم 
افزايی و همدلی بين سازمان و تشکل ها مشکالت احتمالی که به وجود خواهد 
آمد برطرف می شود و تالش خواهيم کرد تا نقاط ضعف اين طرح برطرف شود.
کردن  برطرف  منظور  به  همچنين  راهداری  سازمان  کرد:  تصريح  دغاغله 
جلسات  کيلومتر  تن  طرح  اجرای  برای  احتمالی  نقايص  و  ضعف  نقاط 
 تخصصی ماهانه برگزار می کند و هرگونه تغييرات در قيمت، اقالم هزينه ای
شد. خواهد  روز  به  کيلومتر  تن  براساس  بار  نرخ  ها  هزينه  ساير  و  ناوگان 

کارگران سال جدید چقدر عیدی می گیرند؟

نرخ گذاری حمل ونقل جاده ای استانی شد

وزير کشور گفت: با حذف يارانه های سه دهک جامعه، 
استان ها  عمرانی  طرح  های  اجرای  برای  آن  اعتبارات 
اختصاص می يابد. رحمانی فضلی اظهار کرد: در 40 سال 
ايران  با وجود فراز و نشيب های گوناگون ولی  گذشته 
اسالمی توانسته با اقتدار به پيشرفت و موفقيت های قابل 
توجهی دست يابد. وی بيان کرد:  در مورد تفويض اختيارات 
به استان ها، هر گونه امکانی را که مديران فکر می کنند به 
توسعه و حل مشکالت کشور کمک می کند، اعالم کنند. 
وزير کشور به درخواست برخی مديران در مورد تفويض 
اختيار به استان ها گفت: يکی از اين موارد، دستور رئيس 
جمهور مبنی بر واگذاری اعتبار يارانه ها برای 3 دهک به 

استان هاست تا با هماهنگی مردم يارانه ها پرداخت شود، 
لذا با حذف يارانه های سه دهک جامعه، اعتبارات آن برای 
می يابد. اختصاص  استان ها  عمرانی  طرح  های  اجرای 

معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و یارانه   سه دهک جامعه حذف می شود
بودجه کشور گفت: حقوق کارمندان کشور سال آينده 20 
درصد افزايش پيدا مي کند تا آنان نيز از تورم احتمالي 
عقب نمانند. نمکي اظهار کرد: اگر بي عدالتي در بحث 
توزيع اعتبارات و منابع مشاهده کنيم با تخصيص بيشتر 
اعتبارات آن را جبران مي کنيم. سال گذشته مبلغ 850 
ميليارد تومان اعتبار براي دانشگاه هاي علوم پزشکي 
اختصاص داده شد و براي نخستين بار اعتبار دانشگاه 
ها تخصيص 100 درصدي داشته اما با توجه به بدقولي 
محقق نشد. وي ادامه داد: با تخصيص اعتبارات بيشتر 
اين کسري اعتبار را جبران خواهيم کرد و اجازه نمي 
دهيم دانشگاه علوم پزشکي تنها بماند. معاون امور علمي، 
فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان 
اينکه در بودجه سال آينده مبلغ 64 ميليارد و 800 ميليون 

تومان براي هزينه هاي عمراني در بحث آموزش عالي 
کشور کنار گذاشته شده، اظهار کرد: اين اعتبار اهرمي 
است. وي  ها  زيرساخت  توسعه  و  اشتغال  ايجاد  براي 
با بيان اينکه تمام پروژه هاي زير 50 درصد پيشرفت 
فيزيکي در کشور متوقف شده، افزود: به دنبال ايجاد انگيزه 
براي مشارکت بخش خصوصي هستيم و الزم است با 
خريد تضميني خدمت از سرمايه گذار بخش خصوصي، 
ايجاد انگيزه کنيم تا پروژه هاي نيمه تمام به پايان برسد. 
معاون امور علمي، فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و 
بودجه کشور گفت: مبلغ 3 هزار و 600 ميليارد تومان براي 
پاداش پايان خدمت بازنشستگان گذاشته شده اما با يک 
اقدام غيرمتعارف اين رقم در آموزش و پرورش هزينه 
شده و توانستيم پاداش پايان خدمت بازنشستگان تا پايان 
سال گذشته را تسويه کنيم. نمکي با بيان اينکه متاسفانه 
آموزش عالي کشور يکي از بدقواره ترين آموزش هاي 
عالي دنيا است، افزود: در بودجه سال آينده بودجه پارک 
هاي علم و فناوري کشور 73 درصد افزايش داشته است 
و پژوهش هايي که در آن گره گشايي از نظام نباشد و 
تنها به توليد مقاله اکتفا کنند هيچ فايده اي ندارد. نمکي 
افزود: از سال ۹2 تاکنون بودجه هاي نظام سالمت کشور 
400 درصد افزايش داشته و سال گذشته نيز بيش از 17 
هزار ميليارد تومان براي بيمه سالمت هزينه کرديم. وي 
بيان کرد: در بودجه سال آينده نيز مبلغ 36 ميليارد تومان 
براي وزارت بهداشت و دانشگاه ها اختصاص يافته است.

حقوق کارمندان 20 درصد افزایش می یابد
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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 
کد ملی - 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 تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ سربیشه 
پیرو آگهی شماره ۳۰۱/۹۰/۳۲۲۳۷-۱۳۹۰/۰۹/۱۲ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 
۱- ششدانگ یک قطعه زمین پالک ۱۱۱ فرعی از ۱۱۶۳ - اصلی بخش ۲ سربیشه واقع در مزرعه مرتوند مود مورد تقاضای 

دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن و غیره در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۸ صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا 
سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱0/۸       محمدحسین مصلحی - رئیس ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۲ شهرستان بیرجند 
به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود: ششدانگ یک قطعه بندسار مزروعی و دیمه زار پالک ۱۲۳ فرعی از 
۱۶۶۷- اصلی بخش ۲ بیرجند واقع در دشت فوداج مورد تقاضای محمد غریبی در روز ۱۳۹۷/۱۱/۳ ساعت ۱۱ صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد.  لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر 
بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد 
و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست 

اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱0/۸             علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی دعوت بستانکاران شرکت منحله )در حال تصفیه( خدمات درمانی و بهداشتی 
ندای سالمت به شماره ثبت ۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۸۶۸۲- نوبت اول 

 در اجرای ماده ۲۲۵ قانون تجارت بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و 
 نهادهای دولتی که ادعا یا طلبی نسبت به شرکت منحله )در حال تصفیه( فوق را دارند دعوت 
می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با در دست داشتن اسناد و مدارک 
مثبته به نشانی: خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند،  کاالی پزشکی پویا و کدپستی ۹۷۱۳۹۴۳۶۳۱ 
به مدیر تصفیه شرکت مراجعه و درخواست خود را کتبا با اخذ رسید تسلیم نماینده گردانیده تا مورد 
رسیدگی و اقدامات الزم قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی طبق ماده ۲۲۶ قانون 

تجارت هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی باشد.
این آگهی در سه نوبت و هر نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار رسمی منتشر می گردد.

مدیر تصفیه شرکت منحله )درحال تصفیه( 
خدمات درمانی و بهداشتی ندای سالمت - علی دهقان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر آرای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۷ و ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۸ - ۱۳۹۷/۹/۲۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاینات  شهر قاین: آقای ناصر صادقی فرزند محمد حسین صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۸۳۶۸۲۵ 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۹۲ مترمربع در تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۹۱- اصلی )از محل 
مالکیت آقای علی فالحتی و حاجی محمد ترغیبی(  بخش ۱۱ قاین واقع در خیابان امام رضا )ع( کوچه سنگی خریداری شده از ورثه علی 
فالحتی مالکین رسمی پالک. خانم سمیه برزگرنژاد فرزند غالمرضا صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۰۱۰۱۳۳۴ در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۹۲ مترمربع در تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۹۱- اصلی )از محل مالکیت آقای علی 
فالحتی و حاجی محمد تر غیبی ( بخش ۱۱ قاین واقع در خیابان امام رضا )ع( کوچه سنگی خریداری شده از ورثه علی فالحتی مالکین 

رسمی پالک. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱0/۸  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱0/2۴
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات
پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ۱۴ قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب درخواست واصله 
مستند به ماده مذکور و ماده ۶۱ آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی این واحد 

به شرح ذیل: بخش ۱۱ شهر قاین: یک فرعی از ۱۱۵۳- اصلی فاطمه داشگران مقدم ششدانگ یکباب منزل در روز ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ انجام 
خواهد شد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر به وسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند، چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند، مطابق ماده ۲۰ قانون 
ثبت فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸۶ آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات ظرف  یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر این صورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 

تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱0/۸     علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۶ - ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هایده صالحی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 
۰۸۸۰۱۳۶۹۹۵ صادره از قاین در ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ۲۶۹/۷۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۲۰۵ فرعی از ۱۲۶۶- 
اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین، خیابان مبارزان )به موجب اجاره نامه از متولی موقوفه اوالدی مال محمد آقای اسماعیل حقیقی( محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و 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: ۱۳۹۷/۱0/۸ تاریخ انتشار 

نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱0/2۴                 علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

مراسم گرامیداشت یوم ا... نهم دی 
 )روز بصیرت و میثاق امت با والیت( 
سخنران: حجت االسالم  و المسلمین یاوری

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی
 امام خمینی )ره( قم

زمان: شنبه ۹۷/۱۰/۸ بعد از نماز مغرب و عشا
          مکان: مسجد امام حسین )ع( 

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳2۴22۴۴۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

مجتمع مسجد امام حسین )ع(  بیرجند
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سامانه پیام کوتاه : 3000272424

بنده دختر شهيد ... هستم و از زبان خود و جمعي 
از خانواده شهدا سخن مي گويم؛ من كسي هستم 
كه از داشتن پدر محروم شدم و طعم داشتن پدر را 
احساس نكردم؛ حتي پيكر پدرم باز نگشت؛ االن 
با وجود بيماري سختي كه مبتال شدم بيمه خانواده 
هاي شهدا راقطع كرده اند؛ پرداخت هزينه هاي 
درمان در توانم نيست؛ اقايان مسئوالن فقط شعار 
ميدهند؛ كنگره گرفتن و برگزاري جلسه دردي از 
درد خانواده هاي شهدا درمان نمي كند؛ واقعا جاي 
تاسف دارد؛ براي شهدا هم تبعيض قائل مي شويد؛ 
اقايان مسئول در يك سال ٤ بار با يك خانواده 
شهيد ديدار كردند؛ و حاال ما به ديدار شما نمانده 
ايم اما واقعا صحيح نيست نمي گويد اين خانواده 
زنده اند مرده اند؛ و در ضمن شهداي ارتش بسيار 
شهدا  خون  مسئول  اقايان  شدند؛  واقع  مظلوم 
گريبان گيرتان مي شود؛ تظاهر نكنيد مي رويد به 
مزار شهدا و فقط تظاهر است اين كارهايتان؛ بدانيد 

اگر شهدا نبودند شما االن پشت ميزتان نبوديد؛ 
ارسالی به تلگرام آوا
اونايی  بود  رفتن  باال  حال  در  كه دالر  روزی  چرا 
كه جنس خريد قديم داشتند نمی گفتند به قيمت 
اومده پايين  دالر  كه  االن  و  كنيم  حساب   قديم 
می گويند گرون خريد كرديم و ضرر می كنيم اين به 

اون، در تعزيرات قاطع برخورد كنيد.
915...212
از شهردار محترم تقاضا دارم يك فكری به حال نور 
خيابان ها و فلكه ها و بلوارها شهر بردارند بسيار شهر 
دلگيری داريم. اميدوارم مسئوالن توجه بيشتری به 

روحيه  مردم شريف بيرجند داشته باشند.
915...698
پيگيری كنيد اتوبوس های شركت واحد مسيربلوار 
ضمن  صبح  نيم  و  شش  ساعت  )عج(  ا...  بقيه 
را  راننده درها و حتی شيشه ها  نداشتن بخاری، 
هم باز دارند انگار چله تابستونه. لطفا پيگيری كنيد. 
915...927
شركت تعاونی ... به خواب عميق فرو رفته و تالشی 
در اين بازار بلبشو برای منافع سهامداران ندارد كدام 

مسئول بايد مشكل ما سهامداران را حل كند.
915...011
جناب فرماندار بيرجند شما چرا؟ كم بيان نادرست 
وجود داشت كه شماهم اضافه شديد؟بسته حمايتی 
كارمندان قرار بود آبان پرداخت شود كه نشد دروغ 
بود و وعده  پوچ! باز چرا می فرماييد از آذر مشمول 
می شوند! االن كه دهه اول دی داره تمام ميشه و 
بازم خبری نيست!چرا اينقدر نداشتن صداقت رويه 
دروغ  و  پوچ  وعده  شده؟چرا  ومسئوالن  مديران 

ميديد؟چراچراچرا...
915...212
آيا واقعا  اين بودجه كه مسئوالن محترم ميگيرن خرج 
انسان های نيازمند ميشه يا خرج مسائل ديگه ميشه 
خدايی  اين شهر خيلی نيازمند داره خواهش دارم شب 
های جمعه ساعت هشت يك سر به خيابونای خلوت 
بزنيد ببينيد چقد از مردم  سرشون تو آشغالی هاست به 

مردم شهر برسيد. تشكر
915...130
شهروند    يك  عنوان  به  بنده  استاندار  جناب  از 
خواستارم با تمام كم وكاستی های موجود جامعه 
برخوردهای  با  نزديك  از  مردم  باحضوردرميان 
ناشايست و نامطلوب برخی كاركنان ادارات )با امت 
واليتمدار( ازجمله... و... بيمارستان های   ... نظری 
داشته باشند. تا كی بايد حق كشی ها وتضييع حق 
عيان  كه  باشد.چيزی  داشته  ادامه  مردم  وحقوق 

است چه حاجت به بيان است.
يك شهروند

مشارکت 26 هزار نفر در طرح خواندن با خانواده

صداوسيما-تا كنون 26 هزار نفر در طرح خواندن با خانواده نهضت سواد آموزی خراسان جنوبی شركت كردند. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان گفت: اين طرح برای 
سوادآموزان دوره های سواد آموزی و انتقال و با هدف نشر فرهنگ كتابخوانی در بين خانواده ها و توسعه فرهنگی اجتماعی اجرا می شود. مرتضوی افزود: در اين طرح كتاب های 
ساده نويسی شده بين سوادآموزان توزيع می شود و سوادآموزان، اين كتاب ها را به همراه خانواده هايشان می خوانند تا افراد خانواده نيز از مطالب و آموزش های آن بهره ببرند.

آقای استاندار من یک بانوی کارآفرینم
جناب استاندار سالم- دغدغه هايم را اندكی ديرتر به رشته 
تحرير درآوردم تا اندكی از خستگی راه كم كرده باشيد و به 
قولی از انبوه پيام های تبريك و تهنيت انتصاب تان كاسته 
شده باشد. دلم نيامد از گرد راه نرسيده كوهی از مشكالت 
استان بر مقدم تان آوار شود و كام جان تان به تلخی ناكامی 
های سرمايه گذاران استانم تلخ شود. به هر روی به سهم 
خود مقدم تان را به ديده ارج می نهم و حضور جناب عالی 

را در استان خراسان جنوبی مغتنم می شمارم.
جناب معتمديان:، ما مردمان نجيب، صبور و سختی ديده 
ايم. در كوير به دنيا آمده ايم،  طبيعت زياد با ما مهربان 
نيست،  باران كم می بارد و آسمان گويا باريدن در كوير را 

سال هاست به باد فراموشی سپرده است. 
به عكس ما، جناب عالی از ديار باران و بيشه و آب و 
چشمه ايد شايد كمتر سختی های كوير را تجربه كرده 
باشيد، نمی دانم شايد طبيعت سرسخت و خشك ديارم 
چنين در اخالقيات روزمره ما رخنه كرده است كه بيشتر 
از هر جای ايران به خود سخت می گيريم و جالب تر 
اينجاست كه به رغم نبود كوه و رودخانه و دريا اما تمامی 
قوانينی كه برای رود و جنگل و مناطق سرسبز و پرباران 
نوشته اند در اين كوير خشك و بی انتها خط به خط و 
محكم و دقيق اجرا می شود! تعجب نكنيد جناب استاندار 
اينجا سخت گيری های بی مورد آن هم برای سرمايه 
گذاران و كارآفرينانی كه بايد تكريم شوند و احترام، بی 
نهايت كمرشكن  و سنگين است. نمی دانم تا اين حد 

سخت گيری و مانع تراشی ريشه در چه دارد؟!
قطعا اين حقير را عفو خواهيد كرد كه چنين صريح و بی 
پرده با شما سخن می گويم. همه اينها را بگذاريد پای 
باورها و اميدهايی كه به شما دارم. باور دارم برای مردمان 
ديار كويری ام خبرها و اتفاقات خوبی با وجود شما در 
راه است. آنچه امروز انگيزه و اميد حقير را برای نوشتن 
اين درددل ها در من زنده كرد ديدن جناب عالی در بدو 
ورودتان در ميان مردم و بيشتر از همه در مناطق محروم 
تر استان و در ميان مردمان ساده اما مهربان همچون 
كشاورزان، دامداران، صنعتگران و ساكنان مناطق مرزی 
استان بود،  ديدارهايی بی هيچ برنامه قبلی و كامال سرزده 
و به دور از هرگونه تشريفات اداری و پوشش خبری و 
تبليغاتی در كمال صميمت و سادگی. اينكه ديده ام كمتر 
بر كرسی استانداری تكيه زده ايد و بيشتر در كنار مردم و 

در ميان مردميد... زهی صفای وجودتان...
و اما بعد... جناب آقای استاندار در خراسان جنوبی كه هم 
اكنون جناب عالی باالترين مقام اجرايی آن هستيد قوانين 
نانوشته و گاه عملكردهای سليقه ای در ادارات آن توان را از 
مردم سلب كرده است. با چنين رفتاری هيچ سرمايه گذاری 
بيشتر از چند روز در اينجا تاب نمی آورد و دست بر دل 
گذاشته و می رود و لحظه ای پشت سرش را هم نگاه نمی 
كند.  استان من اجرای سطر سطر قوانينی است كه گاه در 
خود مركز تدوين قوانين و پايتخت نيز به اين شدت و حدت 
اجرا نمی شود آن هم در شرايطی كه رهبر فرزانه انقالب 
در حمايت از اشتغالزايی و كارآفرينی بارها تاكيد فرموده اند 

كه »قوانين به نفع مردم تغيير كند«
 و اما در بيرجند و تا جايی كه حقير می دانم در استان 
خراسان جنوبی هيچ خبری از تفسير و رای قانون به نفع 
مردم و خصوصا سرمايه گذاران و كارآفرينان نيست. اينجا 
به سرمايه گذار به چشم يك زالو می نگرند كه آمده است 
به نفعی برسد و برود... حال آنكه كسی كه با تمام سرمايه 
جان و مالش آن هم در اين شرايط سخت موجود پا به 

ميدان كارآفرينی و توليد اشتغالزايی می گذارد بی گمان 
پيامبر گذشت و ايثار و مهربانی ست و آمده است تا به 
واسطه فكر و سرمايه اش بعد از خدای مهربان لقمه نانی به 
سفره همنوعش بگذارد و چه كسی می گويد چنين انسانی 

شايسته حمايت و تكريم نيست؟!
جناب آقای معتمديان در استان من آب نيست،  كشاورزی 
نيست،  خشكسالی و بيكاری سال هاست توان همشهری 
هايم را گرفته است. صنعت قابل توجهی هم كه نداريم. تنها 
روزنه اميد،  همين سرمايه گذارانی هستند كه گاه ناپرهيزی 
می كنند و پا به ميدان عمل می گذارند و چنان مشكالتی 
بر سر راه شان گذاشته می شود كه وحشت زده و پشيمان از 
صحنه می گريزند! مشكالت طاقت فرسايی كه  روح انسان 
را زخمی می كند و مشكالتی كه برای زنان كارآفرين بارها 
سخت تر و طاقت فرساتر از مردان است كه با زن بودن و 
سرمايه گذاری در اين ديار بماند برای مقالی ديگر... كه خود 
مثنوی هفتاد من درد است و درد... زنان همسنگر من كه 
در اين سال های فعاليت اقتصادی و كارآفرينی آهن آبديده 

شده ايم و جان سخت...
حال از شما استدعا  دارم بين شما و مردم قانع و صبور 
شهرم هيچ ديواری نباشد. با حجم كاری شما ديدار با 
تمامی مراجعه كنندگان درخواستی دور از انصاف است اما 
انتظار می رود هفته ای نه! الاقل ماهی يكبار با درخواست 
كنندگان مالقات عمومی بگذاريد. تا بی هيچ واسطه ای با 
شما درددل كنند و دلواپسی هايشان را بی واسطه بشنويد 
مبادا واسطه ها از عمق دردهای مردمانم به شما كمتر 
بگويندو باز استدعا دارم اين بروكراسی و تابوی وحشتناک 
پرونده های قطور اداری در مبحث سرمايه گذاری در استان 
را بشكنيد و تسهيل فرماييد، باشد كه كالبد بی روح استانم 

جانی تازه و دوباره گيرد. 
می دانم شما هم به رسم انصاف قبول داريد و صحه می 
گذاريد كه توقع زيادی نيست برای كسانی كه به عنوان 
سرمايه گذار كارآفرين در اين شرايط سخت اقتصادی تمام 
داشته مالی و توان روحی شان را صادقانه در طبق اخالص 
گذاشته اند و پا به ميدان سخت كارآفرينی و اشتغالزايی 
گذاشته اند، تمهيدات و تسهيالتی فراهم گردد تا پيمايش 
 اين مسير دشوار و صعب العبور اندكی برآنها آسان شود. 
چه می شود اگر گاهی اين قوانين نفس گير را به نفع 
جهادگران عرصه توليد و اشتغال تفسير كنيم و به ياد 
داشته باشيم استان ما سخت گرفتار بيكاری،  خشكسالی و 
مشكالت معيشتی است،  پس دست به دست هم با حمايت 
جناب عالی و پشتوانه حضور سبزتان در استان كمك كنيم 
برداشته شود.  تا قدمی در جهت حل مشكالت مردم 
مردمی كه سكوت كرده اند  يا نااميد شده اند. از اين همه 
گفتن و شنيده نشدن و يا هرگز گوشی را محرم دردهايشان 
نيافته اند كه هر كدام از اين باشد حديثی تلخ است و تلخ...

گاهی متاثر می شوم كه نام شهر و استان فرهنگ پرور 
من در ليست استان های محروم قرار دارد ولی از واقعيت 
است  نيست. حال كه چنين  باشد گريزی  تلخ  هر چه 
جناب استاندار معزز كمك كنيد تا با تمهيدات مدبرانه 
جناب عالی قدمی بزرگ در راه توسعه اين استان محروم 
است و چشم  دراز  به سويتان  ياريمان  برداريم. دست 
به مهربانی و سخاوت  از خدای مهربان  اميدمان پس 

شماست كه باور كرده ايم كه:
بيم از حصار نيست چو هر قفل كهنه را 
با دست های روشن تان می توان گشود
دی ماه يك هزار و سيصد و نود و هفت

ليلی كيانی - بيرجند

در  استان  نماينده  حسنخانی  امير  دكتر  آبادی-   مهدی 
به  جنوبی  خراسان  بودجه   سهم  اختصاص  از  مجلس 
وپنجمين  بيست  در   وی   كرد.  انتقاد  رضوی  خراسان 
كارگروه اشتغال استان عنوان كرد:  خراسان جنوبی، استانی 
توسعه نيافته است اما سهم بودجه ما را به خراسان رضوی 
می دهند اين در حالی است كه بايد از سهم استان های 
بدهند.   تر  ضعيف  های  استان  به  و  كرده  كم  برخوردار 
 مشاور وزير تعاون نيز در اين كارگروه گفت :منابع اشتغال 
روستايی 12 هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به تحوالت 
ارزی با افزايش روبه رو شده و به 18 هزار و 300 ميليارد 
تومان رسيد. شب چهارشنبه بيست و پنجمين جلسه كارگروه 
شد. برگزار  جنوبی  خراسان  استانداری  محل  در  اشتغال 

و  برنامه  سازمان  كرد:  بيان  جلسه  اين  در  وزير  مشاور   
به صندوق  تومان  ميليارد  از يكهزار و ٤00  بيش  بودجه 
توسعه ملی به غير از صندوق اميد ابالغ كرده كه اكنون 
سه  حساب  به  آينده  هفته  و  دارد  قرار  انعقاد  مرحله  در 
بانك توسعه تعاون، پست بانك و كشاورزی واريز می شود 
باشد.  می  درصد  حمايتی 50  نهادهای  سهم  ميزان  كه 
ازوجی اظهاركرد : منابع اشتغال روستايی 12 هزار ميليارد 
تومان بوده كه با توجه به تحوالت ارزی با افزايش روبه 
رو شده و به 18 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است.

 وی افزود: اين مبلغ به استان ها تعلق خواهد گرفت و 3 
هزار و 750 ميليارد تومان به نهادهای حمايتی و بخش 
ديگر منابع به طرح های بررسی شد داده  می شود.اين 
با  مقايسه  مقام مسئول تصريح كرد: خراسان جنوبی در 
استان های ديگر، وضع بهتری در زمينه طرح های اشتغال 
مسئوالن  بودن  پيگير  دهنده  نشان  كه  داشته  روستايی 
ادامه داد: در مجموع طرح  ازوجی  اشتغال  استان است. 
از  برخی  در  است،  شده  ثبت  كارا  سامانه  در  كه  هايی 
استان ها 50 درصد و در برخی ديگر 90 درصد پذيرش 
شده كه اين استان در اين زمينه خوب عمل كرده است.

پاالیش طرح های اشتغال پایدار روستایی
وی با اشاره به اينكه در زمينه طرح های حمايتی به استان ها 
اختياری داده نشده، بيان كرد: در مرحله بررسی اين قانون، 
هيچكدام از كميسيون به اعطای سهيمه مشخص برای 
نهاد های حمايتی نبودند اما اين طرح به قانون تبديل شد 
و به استان ها ابالغ شده است.مشاور وزير و مدير كل دفتر 
سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت كار با بيان اينكه دو 
روز گذشته مرحله چهارم تسهيالت اشتغال به مبلغ بيش از دو 
هزار و 200 ميليارد تومان ابالغ گرديد، گفت: مجموع تلفيقی 
آن هفت هزار و 300 ميليارد تومان منابع بوده كه طی دو سه 
هفته واريز و همچنين منابع مرحله پنجم نيز قبل از دهه فجر 
واريز می شود. وی با اشاره به پااليش طرح های اشتغال پايدار 
روستايی و عشايری در استان ها، خاطر نشان كرد: بيش از 
20 هزار ميليارد تومان طرح در استان وجود دارد كه بايد حتما 

پااليش شوند و طرح هايی نيز حذف شوند.
اشتغال  برای  قواعدی  كرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  اين 
روستايی برای پايدار شدن طرح ها تنظيم شده است كه باعث 
افزايش اميد به ويژه در استان های محروم می شود. ازوجی 
با بيان اينكه بانك ها بايد منفعت ملی را هم در نظر بگيرند، 
خاطرنشان كرد: با سرمايه در گردش اشتغال ايجاد نمی شود 
و بايد سهم آن را كم و به جای توسعه تكميلی افزايش يابد.

108 پرونده اشتغال روستایی، 
در انتظار پرداخت تسهیالت

معاون استاندار همچنين در اين كارگروه بيان كرد: 108 
پرونده اشتغال روستايی و عشايری در انتظار پرداخت بانك 
های استان است كه اين متقاضيان پرونده های خود را تكميل 

كرده اند و تسهيالت الزم برای آنها بايد پرداخت شود.
به گفته عابدی، خراسان جنوبی كمترين ميزان انحراف در 
سامانه كارا داشته است ، بنابراين بايد با ساير استان ها تمايز و 
محدوديت پرداخت برای بخش كشاورزی برداشته شود. وی 

افزود: طرح های كشاورزی زيادی در استان منتظر دريافت 
تسهيالت الزم هستند كه بايد برای رفع اين مشكل اقداماتی 
انجام داده شود. معاون استاندار به تالش مديران استان در 
جذب منابع تسهيالت اشتغال پايدار روستايی اشاره كرد و 
ادامه داد: 53٤ ميليارد تومان پرونده در استان منتظر پرداخت 
است كه اگر ابالغ شود در كمترين زمان و با بهترين كيفيت 

در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان در مجلس  
نيزدر اين جلسه اظهار كرد: مديران استانی در ميدان عمل 
هستند و نيازی به تصميم گيری در پشت اتاق های بسته 
در تهران نيست.اميرحسنخانی افزود: به دليل كمبود منابع  و 
اعتبارات، حساسيت كارگروه اشتغال از بين رفته است كه بايد 

كارگروه اشتغال توسعه تقويت شود. 
 نماينده مجلس با انتقاد از تخصيص نيافتن منابع طرح های 
استان بيان كرد: تسهيالت دوم اشتغال پايدار روستايی و 
عشايری به 12 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه 
نشاندهنده  كمبود منابع در كشور نيست ، لذا بايد پرونده های 

انعقاد شده در بانك ها تعيين تكليف شود.

دامپروری، 90 درصد طرح های کشاورزی استان
رئيس سازمان جهاد كشاورزی خراسان جنوبی نيز با بيان 
استان،  كشاورزی  های  طرح  درصد   90 از  بيش  اينكه 
دامپروری است،گفت: بيش از ٤0 ميليارد تومان طرح در 
حوزه دامپروری منتظر پرداخت تسهيالت می باشد و اميد 

است محدوديت های بانكی در اين زمينه برداشته شود.
اجتماعی خراسان جنوبی هم  رفاه  و  تعاون، كار  مديركل 
در اين جلسه بيان كرد: 18 طرح اشتغال پايدار روستايی و 
عشايری به كارگروه ملی ارسال شده كه 9 طرح تصويب و در 
بانك ها در حال تكميل وثيقه است. وی بيان كرد: هنوز ريالی 
برای اين طرح ها پرداخت نشده و آمادگی الزم برای تامين 

اعتبار اين طرح ها از محل اعتبارات كشوری وجود دارد. 

نماینده مجلس انتقاد کرد دلنوشته یک کارآفرین

108 پرونده اشتغال روستایی در انتظار پرداخت تسهیالت است   

   بودجه ما در کیسه خراسان رضوی
ری

 اكب
س :

عك

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

عرضه و پخش انواع گوشت گوساله 
برزیلی،  قلوه گاه،  دنبه، 

گوشت گوسفند، شینسل، مرغ و 
تخم مرغ،  بوقلمون،  انواع ماهی، میگو 
 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

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱۷۱۷

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

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

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

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

ود  
حد

وم
ژه  

ش وی
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 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

هموطن گرامی آیا می دانید با کاهش هر یک درجه سانتیگراد از دمای اتاق حدود 
روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبیشش درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی می شود.



موفقیت و انرژی

هنر نه گفتن

امید را در زندگی از دست ندهید

امید یک عمل است. اگر فقط یک جرقه از آن در 
روحتان وجود داشته باشد، خیلی زود ایمان صدایتان 
می کند که پایتان را بیرون گذاشته و کاری برای 
ناامیدی تان بکنید. خداوند در هر کدام از ما قوه درک 
و بصیرت قرار داده است. قدرتی درون ما قرار داده 
که باعث می شود بتوانیم در برابر سختی ها بایستیم.

امیدتان را از دست ندهید. احساس ناامیدی کردن درد 
بزرگتری است تا قدم بیرون گذاشتن و با کمک ایمان 

به خدا کاری برای تغییر شرایط انجام دادن.
پس بایستید، به باال نگاه کنید و در دریای ناامیدی 
غرق نشوید. خدا بزرگ است و بیشتر اوقات او تنها 
برای  کسی است که می توانید در زمان سختی ها 

کمک به سراغش بروید.

فقط بگو نه

گفتن نه برای بسیاری از افراد سخت است، چه یک 
مسئولیت جدید از جانب رئیس باشد، یا یک دوره 

همی دوستانه با بهترین دوستان.
متأسفانه، هر “بله” ای که می گویید مستلزم صرف 
به  را  آن  توانستید  می  که  است  زمانی  از  بخشی 

کارهای مهم تری تخصیص دهید.
گفتن “نه” می تواند ساعت ها وقت شما را آزاد کند 
و تا زمانی که به دیگران مودبانه پاسخ منفی بدهید، 
احتماال عواقبی نیز برای شما نخواهد داشت. عالوه 
بر این، دیگر نیاز نیست خود را برای انجام کارهای 

بیشتر، به زحمت بیاندازید.
دستیابی به پاسخ مثبت طرف مقابل، تنها یک رو از 
سکه مذاکره  است. روی دیگر سکه، توانایی نه گفتن 
و به عبارتی پاسخ مثبت ندادن به خواسته های طرف 
مقابل است. خواسته هایی که ممکن است منطقی یا 
اخالقی نباشند و یا اینکه منطقی و اخالقی هستند، 

اما برآورده کردن آنها از عهده ما خارج است.
ندرت  به  را می شنوند،  ما  منفی  پاسخ  که  کسانی 
این  و  می شوند  خوشحال  پاسخ  این  شنیدن  از 
البته طبیعی است. پاسخ منفی، به معنی رد کردن 
خواسته های طرف مقابل، رد کردن ایده ها، آرزوها و 
نیز عدم برآورده کردن اولویت های طرف مقابل است. 
به همین دلیل، در اکثر گفتگوها و مذاکره ها، »نه« 
گفتن، پایان یک گفتگو نیست،بلکه آغاز یک مذاکره 
است. کسی که پاسخ منفی را شنیده است از تمام 
توانایی ها، دانش و ابزارهای هیجانی خود استفاده 
می کند تا این پاسخ منفی را به پاسخی مثبت تبدیل 
کند.کسی هم که پاسخ »نه« را مطرح کرده است، 
با توجه به تمایل عمومی ما انسان ها در خوشحال 
کردن و راضی نگاه داشتن دیگران، معمواًل لحظات 

بسیار سختی را تجربه می کند.

جدول 4249                        

با  آبگرم  ای  چشمه   -1 افقی: 
خاصیت درمانی در خراسان جنوبی 
- تبر 2- شجاعت و مردانگی - 
نارگیل - ناحیه ای معروف به بام 
دنیا در روسیه 3- جزء دوم بسیاری 
نام   - اوستا  در  ایرانی  نامهای  از 
معروف  ورزشکار  بکهام  کوچک 
4- او- نارس - مشاور و مشورت 
دهنده - ماده کشنده 5- نام قدیم 
نیشابور - گذشته - عدد ماه 6- 
بیرون  جای  از   - سفر  مایحتاج 
کشیدن 7- نظر - نمو - مصدر 
رسوب 8- حرف ربط - نام قدیم 
شهر طارم علیا - منتهی و انتها 9- 
قطار -  اعضای دست - جاده  از 
گفتن 10- پدربزرگ- شهری در 
استان فارس 11- زندگانی - تیغ 
گیاهی  نابودی 12-   - سرتراشی 
هدیه  و مخصوص  خوشبو  بسیار 
دادن - مجمع الجزایری در شرق 
استرالیا که سابقاً متعلق به آلمان 
طاقچه   - پلیدی  و  چرک   - بود 
گل   - بودن  باقی   -13 باریک 
از غالت   - اسباب  ناامیدی 14- 
می  استفاده  نان  تهیه  برای  که 
شود- تنهایی، یکی 15- جمع کرم 
- از دانشمندان و استادان ایرانی و 

موسس مرکز مطالعات شبکه های 
اطالعات بی سیم.

عمودی: 1- فردای دیروز - از 
بیرجند  سرسبز  و  دیدنی  مناطق 
 - همدم  و  همراه   - بریدن   -2
راز  و  باالنشین   - نقشه  و  طرح 
به   - گزنده  خزنده   - فقیر   -3
اقوام غیر ترک اطالق می شود - 
درخت انگور مو 4- خطر، احتمال 
خطرسلول تولید نسل در گیاهان 
یک  و  پابرهنه   -5 تندرست   -
6-شکوه  دخترانه  نامی   - القبا 
و  فرانسوی  دانشمند   - جالل  و 
صدای   - کورونوگراف  مخترع 
پرندگان- باب روز 7- جوانمردی 
- سالحی آتش دستی - شهری 

روسیه  در  رودی   -8 روسیه  در 
بسیار  چه  سفید-  جگر  - شش، 
- تازه 9- دادگاه درونی - باوقار 
 -10 دراز  دستی  چوب   - بودن 
تکرار حرف - صمغی زردرنگ به 
طعم گس و تلخ - گندم آسیاب 
و  ریشخند   -11 نقشه   - شده 
تمسخر - از آالت موسیقی شبیه 
نی  12- موجود، وجود دارنده - 
الفبای فارسی - پایین  از حروف 
 - جمیع  و  تمام   -13 فرود  و 
پاداش- جمع الیاف-  نام درخت 
14- خط کش مهندسی - مردم 
داری - پیشه، فن -- داد بی انتها 
15- مادر حضرت عیسی )ع( - 

تحسین  و باریکال
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تاخیر در پیری 
و جوان ماندن با زردچوبه 

زردچوبه حاوی رنگدانه های کورکومینویید است که 
به ژن هایی تبدیل می شوند که سنتز آنتی اکسیدان 
را افزایش می دهند. این کار از سلول های مغز و 

کند،  می  محافظت  آزاد  رادیکال  آسیب  از  پوست 
غلظت را بهبود می بخشد و حتی تشکیل خطوط و 
چین و چروک ظریف را کاهش می دهد. خاصیت 
ضد التهابی زردچوبه می تواند به افزایش ایمنی تا 
 حد زیادی کمک کند. همچنین این ماده زرد رنگ 

می تواند برای کاهش استرس هم موثر باشد. 

افرادی که نباید سیر بخورند 
و سیر برایشان مضر است

سیر یک ضد انعقاد طبیعی است که بهترین درمان 
برای گردش خون است اما باید از مصرف زیاد سیر 
پرهیز کنید،  چون موجب خونریزی شدید می شود. به 

همین دلیل توصیه می شود، اگر بعد از خوردن سیر 
دچار تپش قلب می شوید بهتر است در این مورد احتیاط 
کنید. مصرف سیر در دوران بارداری برای درمان به هیچ 
وجه توصیه نمی شود و حتما باید با مشورت پزشک 
مصرف شود. اگر فشارخون پایین دارید بهترین پیشنهاد 

این است که از خوردن سیر پرهیز کنید.

با بخارپز کردن شلغم  
خواص درمانی آن حفظ می شود 

بهترین شیوه برای تهیه شلغم بخار پز کردن آن است 
زیرا با این روش تمام ویتامین و خواص درمانی شلغم 
حفظ می شود. زیرا در این روش آب شلغم که دارای 

 مواد مفیدی برای جلوگیری از سرطان است حفظ
می شود ولی هنگام آب پز شدن بخشی از خواص 
درمانی شلغم که مانع از ابتالی مصرف کننده به 
سرطان می شود از شلغم خارج می گردد. شلغم برای  
سرماخوردگی،  درمان یبوست، تقویت بینایی و بهبود 

التهاب های مجاری تنفسی توصیه می شود.

نوشیدن آب در چه 
زمان های توصیه نمی شود

نوشیدن آب هنگام میل وعده های غذایی توصیه نمی 
شود و به شدت خطرناک می باشد، زیرا نوشیدن آب 
در این زمان آنزیم های گوارشی و اسیدهای معده را 

رقیق می سازد و در پی این عمل غذایی که میل 
می کنید سخت تر هضم می شود. همچنین نوشیدن 
بیش از حد آب قبل، میان و یا بعد از غذا بسیار مضر 
می باشد و باعث سنگین شدن شما می شود و اسید 
معده ای که در روده وجود دارد را از بین می برد این 

مورد بسیار مهم است.

حمام کردن در شب 
می تواند بدن را آرام کند

پس از یک روز پر فعالیت ، بدن خسته خواهد شد و 
گاهی ممکن است استرس زده شود. با حمام،کردن 
بدن تثبیت خواهد شد چون سموم موجود در بدن را 

می توان دفع کرد. اگر بدن پس از انجام فعالیت روزانه 
عرق کرده باشد، برای تان سخت خواهد بود که در 
طول شب استراحت کنید. با حمام،کردن احساس 
احساس  بدون  توانید  بهتری خواهید داشت و می 
ناراحتی و احساس خارش، خوب بخوابید. بنابراین 

حمام کردن در شب می تواند بدن را آرام کند.

وقتی که آدامس را می جویم زبان مولکول های بزرگ آدامس را توسط آنزیم های خود می شکند و آن ها را تجزیه 
می کند اما وقتی به علت عدم تمرکز آدامس را قورت می دهید معده نمی تواند الستیک موجود در آدامس را هضم 
کند و پس از گذشت یک یا دو روز آدامس مانند هر ماده خوراکی دیگری همان مسیر همیشگی را طی می کند و 
از طریق مدفوع از بدن دفع می شود.قورت دادن آدامس در بخش های داخلی بدن انسدادی را به وجود نمی آورد 
و باعث به هم چسبیدن اندام های داخلی نمی شود اما اگر یک آدامس خیلی بزرگ یا چند آدامس کوچک را با هم 
قورت دهید ممکن است دستگاه گوارش را مسدود کند. این اتفاق بیشتر در مورد کودکان که اندازه اندام های آنان 
کوچک تر است،صدق می کند. در موارد نادری، تکه های بزرگ آدامس بلعیده شده با یبوست در کودکان همراه 

شده و باعث انسداد گوارش در کودکان می گردد. 

طی چند دهه گذشته کاهش مصرف چربی عمده ترین توصیف تغذیه ای برای کاهش ابتال به بیماری های متابولیک و 
سرطان بوده است. نوع چربی مصرفی اهمیت بیشتری نسبت به مقدار چربی مصرف شده دارد. به طوری که روغن هایی 
مثل زیتون- کلزا- افتابگردان و ذرت حاوی اسیدهای چرب غیر اشباعی هستند که با کاهش کلسترول بد )کلسترول 
LDL ( و افزایش کلسترول خوب )کلسترول HDL( در خون باعث کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی شده اند. در 

صورتی که روغن های جامد و نیمه جامد که با فرآیند هیدروژناسیون تولید می شوند حاوی اسیدهای چربی به نام اسید 
چرب ترانس هستند که طی این فرآیند به وجود می آیند ، بسیار برای سالمت تهدید آمیز بوده و به طور چشمگیری 

باعث افزایش احتمال ابتال به بیماری های قلبی و عروقی ، فشار خون، دیابت و سرطان می شوند.
مرکز اطالع رسانی مدیریت غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اسیدهای چرب ترانس تهدیدی برای سالمتیبا قورت دادن آدامس چه می شود؟

فکر می کنید همه افرادی که در زندگی خود به موفقیت های 
بزرگی دست یافته اند چه نقطه اشتراکی با هم داشته اند؟ 
همه این افراد موفق در کنار موفقیتی که به دست آورده اند، 

تمریناتی همچون یوگا را در برنامه روزانه خود گنجانده اند.
یوگا یکی از گرایش های در حال رشدی است که بیشتر افراد 
به آن روی می آورند. دلیل خوبی برای محبوبیت این تمرین 
ورزشی وجود دارد. مطالعات مختلف مزایای یوگا و تاثیر آن بر 

روی سالمت جسم و ذهن را ثابت کرده است.
یکی از مطالعات انجام شده تاثیر یوگا را بر روی کارمندان پر 
استرس مورد بررسی قرار داده است. افرادی که از یوگا استفاده 

کرده بودند استرس کمتر و بهبود در کیفیت خواب داشتند.
تصمیمات اندکی اتخاذ کنید

هر روز چند تصمیم مهم در زندگی خود می گیرید؟ صدها 
و شاید هزاران تصمیم. زمانی که از خواب بیدار می شویم 
ذهن ما در حال تصمیم گیری است. در طول سال میلیون ها 
باعث  موضوع  همین  و  ایم  گرفته  خود  زندگی  در  تصمیم 
به  نمی توانیم  با وجود چنین خستگی  ما می شود.  خستگی 
به  دیگر  و  می شویم  متوقف  پس  دهیم.  ادامه  خود  مسیر 
دنبال تصمیمات خود نمی رویم. تحقیقات زیادی بر روی این 
 موضوع انجام شده است. یکی از این تحقیقات بر روی تاثیر

انجام  تحقیق  است.  تمرکز کرده  زندگی  در  تصمیم گیری 
 شده نشان می دهد تصمیم گیری از همان منابعی استفاده 
می کند که برای کنترل و پاسخ دهی فعال مورد استفاده 
قرار می گیرد. در مطالعات مختلف، تیم محققان دریافته اند 
که اتخاذ تصمیمات زیاد به استقامت جسمی کمتر، مقاومت 
بیشتر در کارها و کاهش  تاخیر  برابر شکست ها،  کمتر در 
توانایی برای محاسبات ریاضی منجر می شود. از این موضوع 
در  که  تصمیماتی  تعداد  کاهش  با  گرفت  نتیجه  می توان 
روز اتخاذ می کنیم، می توانیم عوارض جانبی شکست در 

تصمیمات خود را کمتر نماییم.

زمانی را برای تمرکز حواس اختصاص دهید

آیه روز

و اگر تو را تکذیب کنند قطعا کسانی که پیش از آنها بودند ]نیز[ به تکذیب پرداختند پیامبرانشان دالیل 
آشکار و نوشته  ها و کتاب روشن برای آنان آوردند. )سوره فاطر/ آیه 25(

سخن روز

استیو جابز )کارآفرین، مخترع و بنیان گذار شرکت اپل( می گوید: تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این 
است که عاشق آن کار باشید. اگر هنوز آن کار را پیدا نکرده اید، به جست وجو ادامه دهید و تسلیم نشوید.
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زینکمسومتلالد3
کلمکاهوننسار4
نایهمادخدکتب5
یانوناقنردمو6
میالماشموبار7
الوتنریبالدید8
نارگریانتسلا9
تتلصولماوعنپ1۰
یسهراوفهنیگا11
بیشالالایلار12
ابیرفهدورهبنا13
هروابیهلملامل14
ییاوسرهوکنولیل15

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

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

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

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  

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰

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

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
09157237922

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تنوع محصول

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-32447110

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 

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09380160779 - 09151641464

فروش پژو GLX  405 مدل 92،  رنگ 
نقره ای،  یک سال بیمه،  الستیک 70 

درصد، تخفیف بیمه از اول و بدون رنگ  
فی: 37/900      09157237922

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

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

09157213571 - صالحی منش

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

فروشگـاه خواجوی
فروش آب شیرین کن خانگی/  نصب و فیلتر رایگان 

                      18 ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

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

رستوران نیازمندیم
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654746
32342244

به یک بازاریاب مجرب با روابط عمومی 
باال، با حقوق،  بیمه و پورسانت عالی 

نیازمندیم.      32450693

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

 اکرولیک، مولتی کالر، پلی استر و ...
اجرای طرح های جدید کاغذ دیواری

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
09157411071 - باقری

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

09155610111
رحیمی
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ویزیت رایگان ۳5۰ بیمار در بشرویه

صدا و سیما- ۳۵۰ نفر از مردم شهرستان بشرویه از خدمات پزشکی و دارویی رایگان با همت جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی بهره مند شدند. تیم ۱۵ نفره بهداشت و درمان جمعیت 
هالل احمر با استقرار در منطقه قدس و دبستان دکتر حسابی مانور برگزار کرد. این تیم متشکل از ۲ روان شناس، ۴ پزشک عمومی و ماما، ۲ پرستار در بخش تزریقات، ۳ نفر  کارشناس 

بهداشت محیط و نیز ۳ نیرو در بخش داروخانه سیار بود. در محل اجرای این مانور پزشکی بیش از ۳۵۰ نفر ویزیت و از خدمات پزشکی و دارویی رایگان بهره مند شدند.

اخبار کوتاه

بیمه حنایی!؟ فرهنگیان 
نسرین کاری -   باالخره بعد از آوازه سازی های معمول 
فراوان،بخشنامه جدید بیمه طالیی فرهنگیان صادر شد. 
براساس این بخشنامه ۲ مدل بیمه پیشنهادی ارائه شده 
که دریافتی بابت طرح »ب« ۳9 هزار تومان برای 
هر نفر است که برای کارکنان قراردادی وافراد تحت 
تکفل آنهاووالدین تمامی کارکنان و همسر کارکنان به 
صورت پلکانی ۱۰ هزار تومان  اضافه و برای گروه آخر 
به ۵9 هزار تومان  ماهانه می رسد که این رقم عالوه 
بر بیمه عادی است. این دریافتی در طرح »الف« برای 
هر نفر ۳۰ هزارتومان بیشتر است  و معادل 68۵9۰۲ 
ریال ماهانه به ازای هر نفر می باشد. اما نکته جالب  
این جاست که بر مبنای جدول پیوست بخشنامه تمام 
تعهدات طرح )الف و ب( یکسان است و مزایای ادعایی 
برای طرح الف: شامل ۲۰ درصد دریافت فرانشیز و در 
طرح »ب« این مورد ۳۰ درصد می باشد. بر مبنای 
این طرح امتیاز مهم طرح »الف« این است که هزینه 
بیمه دریافتی در کمتر از ۱۵ روز پرداخت می شود!؟ اما 
در طرح »ب« زیر عنوان مبهم! »طبق روال کنونی« 
بیش از ۴ ماه انجام می شود.  موضوع جالبتر در طرح 
طالیی جدید این است که تمام مبلغ حق بیمه هر ماه از 
حقوق اعضا کسر می  شود اما پرداخت هزینه ۴ ماه بعد 
انجام می شود. کاری که در گذشته در ظرف زمانی ۲ 
هفته انجام می شد و جزیی از وظایف بیمه و قاعده کار 
بود حاال یکی از مزایاست که برای آن ۳۰ هزار تومان 
اضافه  گرفته می شود. یک فرهنگی با سابقه در این باره 
گفت: این طرح هیچ امتیاز ویژه ای برای فرهنگیان ندارد 
فقط شیوه ای برای درآمدزایی بیشتر برای گرداندگان 
آن است و اطالق لفظ ))طالیی(( بر این بیمه منتی 
مضحک است. به گفته وی در این بخشنامه به نوعی 
فرهنگیان تهدید شده اند که اگر از این بیمه انصراف 
بدهند دیگر به هیچ وجه حق استفاده از  مزایای! بیمه 
تکمیلی را ندارند و پس از انصراف از بیمه تکمیلی هیچ 
نوع بیمه تکمیلی نخواهند داشت . عالوه برای این 
قانون !؟ من درآوردی ))همه یا هیچ(( در زمینه عضویت 
فرهنگیان به شدت اعمال می شود و یا تمام اعضای 
خانواده باید عضو این بیمه باشند و یا هیچ کدام!  وی 
با توصیف این بیمه به عنوان بیمه ))تَک میلی(( آن را 
بیمه ای دانست که فقط به میل و سود یک طرف 
 تنظیم شده است و قرار است تحت فشار اجرا شود.
به گفته وی جنس کارکردهای سود انگارانه از جمعیت 
باالی فرهنگیان به عنوان منبع درآمد و اعتماد آنان  
نوعی سو ء  استفاده است که پیش از این در عملکرد 
صندوق  ها و بانک هاخود را نشان داده است. این 
شیوه برخورد که در آن با روشی گول زنک کوشیده 
شده است با نگهداشت پول بیمه فرهنگیان در حساب 
های مالی بانکی نهایت استفاده از سرمایه آنها بدون 
اعطای امتیاز واقعی شود،اخالقی نیست و جنبه سوء 
استفاده دارد وحتما قابل پیگیری قضایی نیزهست 
وگردانندگان این  سیستم باید پاسخ دهند به چه حقی 
میلیاردها تومان پولی را که هر ماه از حقوق فرهنگیان 
کسر می کنند برای چند ماه در حساب های خود بلوکه 
می کنند و برای پرداخت ۱۵ روزه آن ۳۰۰۰۰۰ ریال 
بیشتر  طلب کنند! وی افزود: حنای بیمه طالیی برای 
فرهنگیان دیگر رنگی ندارد. حداقل مسئوالن شایسته 
است به شعور و ادراک جامعه فرهیخته فرهنگی توهین 
نکنند و زمینه نارضایتی این قشر بزرگ را فراهم ننمایند. 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

“خطبه های آدینه”

9 دی نماد بصیرت مردم است
حجت االسالم عبادی امام جمعه بیرجند در خطبه های 
نمازجمعه بیرجند از 9 دی به عنوان نماد بصیرت مردم و 
یک استثنا یاد کرد و گفت: پاسخ مردم در 9 دی امسال 

به استکبار جهانی محکم تر خواهد بود.
فتنه 88برای ما یک زنگ بیدار باش بود

حجت االسالم عباس خداشناس امام جمعه موقت 
قاین در خطبه های نمار جمعه گفت: فتنه 88 برای ما 
زنگ بیدار باش بود و باید حواس مان را جمع کنیم که 
خواب غفلت و بی خبری ما را فرانگیرد ، هوشیار باشیم 

و بدانیم که دشمن همیشه بیدار است .

تعیین تکلیف اورژانس فردوس
 تا دو هفته آینده

و  فرهنگی  علمی،  امور  معاون  مشاور  صداوسیما- 
اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به 
فردوس از  تعیین تکلیف اورژانس بیمارستان شهید 
چمران فردوس خبر داد. حیدری در سفر به فردوس 
از دانشکده پیراپزشکی، دبیرستان قدیمی سیدجمال 
الدین اسدآبادی، دانشکده فنی و مهندسی، مرکز در حال 
ساخت سالمندان،  دانشگاه فرهنگیان، کتابخانه درحال 
ساخت فردوس و اورژانس بیمارستان شهید چمران 
بازدید کرد و گفت:  باید تا دو هفته آینده تجهیزات الزم 

برای آغاز به کار اورژانس فردوس فراهم شود.

کشتارگاه صنعتی خوسف نیازمند
 12 میلیارد تومان اعتبار

صداوسیما-مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه برای تأمین 
اعتبار ۱۲ میلیارد توماني کشتارگاه صنعتی خوسف 
قول پیگیری داد. ازوجی در سفر به خوسف در جریان 
وضع طرح های کشاورزی، دامداری و صنعتی در حال 
اجرای این شهرستان قرار گرفت. یکي  از این طرح 
ها کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین شهرستان 
خوسف بود که ازوجی سرپرست دفتر سیاست گذاری 
توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه برای تأمین 
اندازی  راه  با تکمیل و  داد.  اعتبار آن قول مساعد 
و سنگین شهرستان  دام سبک  کشتارگاه صنعتی 
خوسف واقع در کالته ملک، چرخه تولید گوشت قرمز 

در این شهرستان کامل می شود.

6 پرواز به پروازهای فرودگاه 
 بیرجند افزوده شد

گفت:  استان  های  فرودگاه  مقدم-مدیرکل  دادرس 
با پیگیری های استاندار و آمادگی شرکت هواپیمایی 
آتا، 6 پرواز به مجموع پروازهای فرودگاه بین المللی 
بیرجند اضافه شد. وی افزود: پس از آن که  رایزنی 
های فراوان با هواپیمایی ایران ایر از راه های  گوناگون 
جواب نداد و علیرغم قول های مساعد این شرکت و 
با وجود زیرساخت های مناسب در فرودگاه بین المللی 
بیرجند، اقدامی برای رفع مشکل کمبود پروازها  انجام 
نگرفت. شرکت آتا 6 پرواز به پروازهای فرودگاه بیرجند 
اضافه کرد. سالمی پیگیری های جدی استاندار خراسان 
جنوبی را در از سرگیری پروازهای جدید موثر دانست و 
گفت: کارگروه تخصصی بررسی و رفع مشکالت لغو 
پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند با نظارت مستقیم 
استاندار هفته قبل برگزار و مشکالت موجود پیگیری 
شد. سالمی اظهار کرد: طبق بررسی ها و مشاوره های 
تخصصی و درخواست این اداره کل، پروازهای شرکت 
یادشده ساعت 6:۳۰ صبح از تهران انجام و ساعت 
۰8:۰۰ وارد فرودگاه بیرجند می شود و 9:۱۰ بیرجند 
را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. وی پرواز ساعات 
اولیه صبح را برای مردم مناسب خواند و گفت: پرواز روز 
چهارشنبه نیز ساعت ۰7:۴۰ از تهران انجام و ساعت 
۰9:۱۰ وارد فرودگاه بیرجند می شود و ۱۰:۰۵ بیرجند 

را به مقصد تهران ترک می کند. 

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی 
راکتبال در بیرجند

راکتبال  آموزشی  کارگاه  صداوسیما-نخستین 
)اسکواش ۵7( در بیرجند برگزار شد. حیدرزاده، مربی 
صورت  به  کارگاه  این  گفت:  اسکواش  فدراسیون 
سنی  گروه  در  نفر  شرکت ۲۵  با  عملی  و  تئوری 
بزرگساالن برگزار شد.شرکت کنندگان در این دوره 

با قوانین جدید بازی اسکواش آشنا شدند.

حمله گرگ ها به گله گوسفندان 
در روستای امرودکان فردوس

روستای  اهالی  گوسفندان  گله  به  گرگ   ۱۳  
را  امرودکان  فردوس حمله کردند و  7 گوسفند 
دریدند. از اول پاییز چندین بار گرگ ها به گوسفندان 
این روستا حمله و خساراتی به اهالی وارد کرده اند.
شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری 
است و تاکنون عالوه بر حمله گرگ ها به دام های 

اهالی این منطقه به خود افراد نیز حمله  کرده اند.

 برای کاهش آسیب های اجتماعی خوسف 
باید برنامه های مدونی تدوین شود 

شهرستان  جوانان  امور  ساماندهی  غالمی-ستاد 
خوسف میزبان شماری از اساتید دانشگاه و صاحب 
نظران مسائل اجتماعی بود که با حضور فرماندار و 
مدیران ذیربط به بیان دیدگاه ها و راهکارهای خود 
درباره موضوعات روز جامعه پرداختند. فرماندار خوسف 
با اشاره به خشکسالی های چندین ساله و مهاجرت 
روستاییان به خوسف، الزم است طرح ها و برنامه 
های مشخصی  برای کاهش آسیب های اجتماعی 
در این شهرستان تدوین شود. شفیعی گفت: در حوزه 
شهرستان  در  فرهنگی  و  ورزشی  های  زیرساخت 
امکان  طرفی  از  و  دارد  وجود  زیادی  کمبودهای 
استفاده همگان از امکانات بیرجند مرکز استان نیز 
فراهم نیست.وی اظهارکرد: در موضوع جوانان یکی 
از موضوعات مهم ایجاد اشتغال است که با توجه به 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی و همچنین سرمایه 
گذاری های خارجی که در شهرستان انجام شده، 
شاهد اتفاقات بسیار خوبی در آینده خواهیم بود. رئیس 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند 
هم گفت: جامعه به شدت متحول شده است و این 
جامعه متحول رویکرد جدیدی را نیاز دارد. پورشافعی 
افزود: در قبال تعامل سه عنصر خانواده، مدرسه و 
جامعه یک فرد رشد می کند و برای حل مشکالت و 
آسیب های اجتماعی باید نگاه سیستمی داشت و نگاه 

جزیره ای مشکالت را مرتفع نخواهد کرد.

خبرهای ویژه

*کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدل 
های پیش یابی هواشناسی در ساعات آینده به تناوب 
شاهد افزایش سرعت وزش باد ) در برخی نقاط گرد و 
خاک( ، افزایش ابر و بارش پراکنده در استان خواهیم بود.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه اختتامیه پنجمین جشنواره مطبوعات و 
خبرگزاری های خراسان جنوبی ۱۳دی برگزار می شود 

گفت: ۴۰7 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
*کارخانه خوراک دام و طیور غیر مجاز در سربیشه با 
هماهنگی مراجع قضایی به دلیل عدم رعایت ضوابط 
بهداشتی، نداشتن مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی و 
جعل اسناد دولتی پلمپ و از تولید محصوالت خوراک 

برای دام و طیور جلوگیری شد.

 خراسان جنوبی محروم از نگاه ملی

قول یک میلیاردی معاون “نوبخت” برای احیای بافت تاریخی بیرجند
برنامه های سفر  معاون سازمان بودجه به استان

توسعه راه های خراسان جنوبی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت

استاندار در شورای برنامه ریزی و توسعه  استان مطرح کرد:

تنها استانی  که یک کیلومتر آزاد راه ندارد
گروه خبر- استاندار با بیان اینکه خراسان جنوبی 
راه  آزاد  کیلومتر  یک  که  است  استانی  تنها 
ندارد،گفت: علیرغم اینکه با شش استان مهم در 
ارتباط هستیم اما جاده های استان از وضع خوبی 
توسعه  و  برنامه ریزی  شورای  نیست.  برخوردار 
خراسان جنوبی شامگاه پنجشنبه با حضور معاون 
امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و 
بودجه کشور، استاندار خراسان جنوبی، نمایندگان 
مجلس و مدیران دستگاه های اجرایی  برگزار شد.

محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی 
با بیان اینکه این استان از بعد محرومیت ها و 
مشکالت زیرساختی سابقه تاریخی دارد، گفت: 
شریط  با  استان  بودن  تأسیس  تازه  دلیل  به 
ویژه ای مواجه هستیم. وی خراسان جنوبی را از 
الهی و محروم  از مواهب  استان های برخوردار 
از توجه ملی دانست و اظهار کرد: در سال های 
گذشته سرمایه گذاری های خوبی در حوزه تجارت 
در مرزها انجام شده  اما متأسفانه از چهار بازارچه 

مرزی استان  فقط یک بازارچه فعال است.

ضرورت ایجاد صنایع و واحدهای فرآوری
توسعه  و  جدید  زیرساخت های  ایجاد  استاندار 
صادرات و واردات در مرزها را از برنامه های پیش 
رو عنوان و افزود: متأسفانه در حوزه زیرساخت های 
صنایع و معادن استان کار اساسی انجام نشده و 
خام فروشی زیاد است که در این زمینه نیازمند 
ایجاد صنایع و واحدهای فرآوری هستیم. معتمدیان 
صنایع  تخصصی،  گمرک های  ایجاد  خواستار 
بسته بندی، صنایع تبدیلی محصوالت کشاورزی 
شد و با اشاره به وجود ظرفیت های گردشگری 
در استان، مطرح کرد: با توجه به آثار تاریخی به 
ثبت رسیده و وضع طبیعی موجود، یکی از اضالع 
توسعه استان توجه به موضوع گردشگری است.

خراسان جنوبی؛
 محروم از یک کیلومتر آزادراه

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی تنها استانی است 
که یک کیلومتر آزاد راه ندارد، بیان کرد: علیرغم 

اینکه با شش استان مهم در ارتباط هستیم اما 
جاده های استان از وضع خوبی برخوردار نیست.

استاندار نامتوازن بودن خدمات بهداشتی و درمانی، 
کمبود نیروی متخصص پزشکی، وجود فقر تغذیه 
و رژیم غذایی ناسالم در اقشار آسیب پذیر و محروم  
رااز مشکالت حوزه بهداشت و درمان  ذکر و تبیین 
احداث  و  درس  کالس های  مقاوم سازی  کرد: 
کالس های جدید  نیاز ضروری استان  و نیازمند 

توجه مسئوالن است.

دیگر به نظام سالمت پول نمی دهیم!   
در  نیز  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  معاون 
این جلسه از افزایش ۴۰۰ درصدی بودجه های 
سال  اینکه  بیان  با  و  داد  خبر  سالمت  نظام 
برای  تومان  میلیارد  از ۱7 هزار  بیش  گذشته 
بیمه سالمت هزینه شد، اعالم کرد: در نظام 
سالمت یک سری هزینه های بی رویه می کنیم 
بنابراین بیش از این نمی توانیم در نظام سالمت 
هزینه و پول تزریق کنیم. وی با اعالم اینکه در 
بودجه سال آینده ۳6 هزار میلیارد تومان برای 
گذاشتیم،  پول  دانشگاه ها  و  بهداشت  وزارت 
مطرح کرد: پرونده الکترونیک پزشک خانواده 
چهار رکن اصلی نظام سالمت است که ۲۰ 
نمکی  می کند.  کم  را  هزینه ها  درصد  تا ۵۰ 
برای  افزایش کالس های درس در استان قول 
مساعد داد و با اعالم اینکه درباره روستاها باید 
بازنگری شود، تبیین کرد: همچنین در خصوص 

اکوتوریسم  خصوص  به  توریستی  جاذبه های 
شاسکوه سربیشه،  و  درمیان  منطقه   سه 
) ایستگاه کله بز(، نایبندان طبس) ایستگاه یوز( را 
به بخش خصوصی نخواهیم داد و به غیر از این 

نقاط هرکس  درخواست داد، دعوت می کنیم.

دولتمردان توجهی به پروژه راه 
 قاین- بیرجند  ندارند

 حجت االسالم عبادی نیز با بیان اینکه چند سال 
است در کمیسیون آموزش مجلس بر تقویت 
دانشگاه فرهنگیان تاکید می شود، اظهار کرد: اما 
متاسفانه اعتبار الزم برای این امر لحاظ نشده 
است.وی با بیان اینکه تعداد دانشجویان دانشگاه 
روند  گذشته  های  سال  به  نسبت  فرهنگیان 
برای جذب  بهترین زمان  افزود:  دارد،  کاهشی 
نخگبان به آموزش وپرورش زمان حال است و 
اگر آموزش و پرورش متحول شود کشور متحول 
می شود. عبادی گفت: جاده بیرجند - قاین چند 
سال است که طول کشیده و دیدگاه این است 
وزیری نداریم که از این خطه باشد، در سازمان 
برنامه و بودجه هم کسی از این دیار نیست پس 

به اینجا توجه نمی شود که بیجا هم نمی گویند.

ردیف های ملی خراسان جنوبی کم است
نماینده مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: خراسان جنوبی 
دارای ردیف های ملی کم است و ردیف آنچنانی 

ندارد که این موضوع باید مورد توجه مسئوالن قرار 
گیرد.امیرحسنخانی اظهار کرد: در حوزه انتخابیه 
خود روزی بدون تصادف، مصدوم و فوتی نداریم 
که این قابل قبول نیست و باید موضوع رسیدگی 
شود. وی گفت: یکی دیگر از مشکالت استان 
گاز دیهوک است که ابتدای سال تمامی مخازن 
و منابع گاز CNG آمده است که این مخازن در 
گمرک موجود است و برای آزادسازی آن مکاتبه 

کرده ایم اما هنوز هیچ اقدامی نشده است.

صدمه جبران ناپذیری که 
به دانشگاه  پزشکی وارد شد

دهقانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از 
تحصیل سه هزار و ۵۰۰ دانشجو در ۵6 کد رشته 
در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد و گفت: 
مجوز دانشکده داروسازی اخذ شده و امیدواریم 
سال آینده شاهد پذیرش دانشجوی داروسازی 
در استان باشیم. وی با اشاره به اعتبار دانشگاه 
علوم پزشکی در سال گذشته، بیان کرد: اعتبار 
دانشگاه ۲۴۲ میلیارد تومان بود که از این مبلغ 
۴۱ میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان در روز آخر جذب 
اعتبارات تخصیص نیافت و صدمه جبران ناپذیری 
به دانشگاه وارد کرد. وی میزان بدهی پاداش 
بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی را ۲8 میلیارد 
و 7۰۰ میلیون تومان اعالم و مطرح کرد: در طرح 
توازن قرار است از دانشگاه های برخوردار برداشته و 
به استان های محروم واریز شود که متأسفانه یک 

ریال به استان نیامده است.

کمبود 380 فضای آموزشی در استان
محمد علی واقعی مدیر کل آموزش و پرورش 
هم با بیان اینکه 7۵ درصد مدارس استان دارای 
فاقد  درصد   ۲۵ و  مرکزی  گرمایش  سیستم 
سیستم گرمایش مرکزی است، گفت: متأسفانه 
گرمایش  سیستم  به  مجهز  درصد  همین 7۵ 
مرکزی نیز نیازمند بازسازی است. وی با اشاره 
به هوشمندسازی کالس های درس، مطرح کرد: 
پنج هزار کالس درس فاقد هوشمندسازی است 
که هوشمندسازی هر کالس درس نیازمند ۲۰ 
میلیون تومان است. وی از کمبود ۳8۰ فضای 
شد: ۱7۰  یادآور  و  داد  خبر  استان  در  آموزشی 
هزار دانش آموز داریم که در 9 هزار کالس درس 

سازماندهی می شوند.

راه اندازی بازارچه صنایع دستی بیرجند 
نیازمند ۵00 میلیون اعتبار است

مدیرکل میراث فرهنگی  هم گفت: راه اندازی 
بازارچه صنایع دستی بیرجند نیازمند ۵۰۰ میلیون 
تومان اعتبار است که در صورت تأمین تا اردیبهشت 
98 می توان بازارچه را راه اندازی کرد. وی بر لزوم 
ایجاد بازارچه های صنایع دستی در مبادی ورودی 
شهرها تاکید و افزود: اگر در زمینه تولید صنایع دستی 
و راه اندازی بازارچه های فروش در مبادی استان 
کار کنیم عایدات خوبی نصیب ما خواهد داشت.

گالیه رئیس دانشگاه بیرجند از 
 تفاوت  سرانه با سایر دانشگاه ها

رئیس دانشگاه بیرجند  هم در این  جلسه در 
زمینه تفاوت سرانه اعتباری دانشگاه نسبت به 
دانشگاه های برخی دیگر از استان ها، گفت: دلیل 
این تفاوت به هیچ وجه مشخص نیست.  خامسان  
با اشاره به اینکه  بسیاری از نیروهای کادر اداری 
دانشگاه در حال بازنشستگی هستند، ادامه داد: اگر 
به جای بازنشستگان نیرو جذب نکنیم در سال های 

آتی با مشکل روبه رو خواهیم شد.

گروه خبر- معاون سازمان بودجه و برنامه ریزی 
کشور برای احیای بافت تاریخی حدفاصل حسینیه 
امام رضا)ع( تا مسجد چهار درخت بیرجند قول 
اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار را داد. بازدید از 
بافت فرسوده و چند پروژه دیگر بیرجند با حضور 
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده مردم 
در مجلس، معاونان استاندار و جمعی از مسئوالن 
انجام شد.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری در بازدید از بافت فرسوده بیرجند 
با اعالم اینکه تمام تأسیسات برق این مناطق 
زیرزمینی کشیده شده، بیان کرد: با توجه به اینکه 
آسفالت راه رطوبت را می بندد، بنابراین از دو سال 
گذشته آسفالت را جمع کرده و به  سنگ فرش 
به سکونت بخش  اشاره  با  آوردیم. وی  روی 
بیرجند  تاریخی  بافت  در  مالکان  از  عمده ای 
و مهاجرت آن ها از این منطقه، اضافه کرد: با 
همکاری راه و شهرسازی و شهرداری به دنبال 

تملک بناهای تاریخی این نقاط هستیم. 

حفظ و نگهداری بافت های گردشگری 
۷۵0 میلیون تومان اعتبار گرفت

انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
اسالمی هم گفت: 7۵۰ میلیون تومان اعتبار در 
سال جاری برای بافت های با ارزش و گردشگری 
استان اختصاص یافت. حامد تنها اظهار کرد: ۲۵۰ 
میلیون تومان از این میزان اعتبار به هرکدام از 
بافت های با ارزش چنشت سربیشه و نایبند طبس 
و ۲۵۰ میلیون تومان هم به طرح گردشگری 
کریموی شهرستان سرایان اختصاص یافته است.

اعتبار  تومان  میلیارد  ساالنه 2  تأمین 
برای داروهای سرطانی در استان

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین  در 
طرح های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای 
تأمین اعتبار ۲ میلیارد تومان جهت خرید داروهای 
بیماران سرطانی بیرجند قول مساعد داد. سرپرست 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ارتقای سطح 
تجهیزات و گسترش فضاهای فیزیکی از جمله 
نیازهای موجود است. دهقانی فیروزآبادی اظهار 
کرد: برخی از ماه های سال ضریب اشغال در 
بعضی شهرستان ها به زیر ۵۰ درصد می رسد.

اندازی  راه  در روستاها  ارجاع  نظام  وی گفت: 

شده و برای شهرها نیز در دست اقدام است. 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از وجود 

سه کلینیک ویژه در استان خبر داد.
 نمکی  از پروژه های دانشکده ادبیات، دانشکده 
هنر و طرح محوطه سازی و تصفیه خانه دانشگاه 
بیرجند نیز بازدید کرد و برای تأمین اعتبار و 
و  ادبیات  دانشکده  تکمیل ساختمان  پیگیری 
اجرای تصفیه خانه دانشگاه بیرجند در سال آینده 
قول مساعد داد.خامسان رئیس دانشگاه بیرجند 
 هم در این بازدید گفت: برای تکمیل این پروژه ها 

و به روز رسانی و تجهیز آزمایشگاه و کارگاه 
های آموزشی دانشگاه بیرجند بیش از ۵۵ میلیون 

تومان اعتبار نیاز است.

سوله مدیریت بحران دانشگاه صنعتی 
بیرجند کلنگ زنی شد

در ادامه با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه 
کشور، سوله مدیریت بحران دانشگاه صنعتی 
بیرجند نیزکلنگ زنی شد. این سوله در زمینی 
زیربنای ۱۴۰۰  و  هزارمترمربع  مساحت ۳  به 
مترمربع طراحی شده است که از این میزان ۱۵۰ 
مترمربع مربوط به فضای اداری،  ۱۲۰۰ مترمربع 
سوله و ۵۰ متر مربع مربوط به تاسیسات است. 
اعتبار پیش بینی شده برای احداث این سوله 
۱۰ میلیارد ریال است.همچنین در این مراسم 
از مسجد امام رضا)ع( دانشگاه صنعتی بیرجند 
بازدید شد. برای ساخت این مسجد ۱۱۳ میلیون 
تومان از محل استانداری اختصاص یافته است 
و مبلغی از وزارت علوم اختصاص یافته است و 

حدود یک میلیارد تومان دیگر نیاز است.

یارانه مددجویان نهادهای حمایتی به 8 
هزار میلیارد تومان افزایش یافت

سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  علمی،  معاون 
برنامه و بودجه کشور از افزایش یارانه مددجویان 
نهادهای حمایتی به 8 هزار میلیارد تومان در 
بودجه سال آینده خبر داد. نمکی در حاشیه بازدید 
از پروژه آب درمانی مجتمع توانبخشی حضرت 
بودجه  در  کرد:  اظهار  بیرجند  اکبر)ع(  علی 

سال گذشته 7 هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
مددجویان اختصاص یافته است. 

وی افزود: در بودجه سال آینده نیز یکهزار و ۴۰۰ 
میلیارد تومان به این رقم افزوده می شود که در 
مجموع 8 هزار و ۴۰۰ میلیارد برای مددجویان 
اختصاص می یابد. نمکی به پروژه آب درمانی 
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند اشاره 
کرد و تصریح کرد: برای ساخت کامل این پروژه 

اعتبار الزم  را اختصاص خواهیم داد.

تامین اعتبار ۶ میلیارد تومان برای
 تکمیل پروژه فرهنگسرای بیرجند

طی بازدید معاون سازمان برنامه و بودجه کشور 
بیرجند هم،  فرهنگسرای شهرداری  پروژه  از 
مورد  اعتبار  تومان  میلیارد  تامین شش  برای 
معاون  شد.  داده  مساعد  قول  پروژه  این  نیاز 
امور عمرانی شهرداری بیرجند در حاشیه این 
بازدید  با بیان اینکه سالن همایش فرهنگسرای 
بیرجند در مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع و 

کل مجموعه در چهارهزار متر زیربنا احداث 
شده است، افزود: ظرفیت این پروژه برای دو 
هزار نفر تعریف شده است. عدل با بیان اینکه 
است،  تومان هزینه شده  میلیارد  تاکنون سه 
شش  نیازمند  پروژه  اتمام  برای  کرد:  اظهار 

میلیارد تومان اعتبار است.

شرایطی فراهم شود تازندانیان پنجشنبه 
و جمعه در کنار خانواده هایشان باشند

از  بازدید  حاشیه  در  همچنین  نمکی  سعید 

کارگاه های زندان مرکزی بیرجند با اشاره به 
اینکه جوان نباید در زندان باشد بلکه باید در 
اشتغال باشد، بیان کرد: یک اقتصاد رانتی و 
مریض باعث زندانی شدن زندانیان جرائم مالی 

شده است.
سوء  چوب  افراد  این  اینکه  بیان  با  نمکی   
این  کرد:  تصریح  می خورند،  را  مدیریت ها 
وی  باشند.  خانواده هایشان  کنار  در  باید  افراد 
خاطرنشان کرد: مسئوالن در جرائم اقتصادی 
شرایطی فراهم کنند تا افراد پنجشنبه و جمعه 
در کنار خانواده هایشان باشند تا حیثیت آنان حفظ 
شود چراکه در این صورت آسیب کم می شود. 
وی یادآور شد: در برخی استان ها این امر اتفاق 
افتاده است و ما در این راستا کمک خواهیم کرد.

توسعه راه های خراسان جنوبی
 در دستور کار سازمان برنامه و 

بودجه قرار گرفت
زیرساختی  پروژه  نمکی گفت: سال 98 چند 

شروع  جنوبی  خراسان  راه های  توسعه  برای 
می شود. نمکی در حاشیه بازدید از پروژه های 
عمرانی و زیرساختی بیرجند در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: هدف از این بازدیدها این است که 
قابلیت های استان و مشکالت را بررسی کنیم 
تا بتوانیم از قابلیت های بودجه 98 استفاده کرده 

و مشکالت را برطرف کنیم. 
با حضور  است  این  ما  تالش  کرد:  بیان  وی 
نشست های  برگزاری  با  استان  ارشد  مدیران 
کارشناسی بر مبنای جدول اولویت بندی و برنامه 
زمان بندی شده کاستی های استان را کاهش 
دهیم. نمکی با اشاره به اهمیت ساخت موزه 
دفاع مقدس  خاطرنشان کرد: قطعاً با توجه به 
اینکه موزه های دفاع مقدس یادآور رشادت های 
دالور مردان و سمبلی برای نسل جوان است، 
از اولویت های ما کمک به این مجموعه است.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: 
پس از بررسی سعی می کنیم حداکثر بودجه را در  
زمینه ساخت موزه دفاع مقدس تخصیص دهیم.

نمکی به تاکید بر ساخت راه آهن خراسان جنوبی 
اظهار کرد: در این راستا باید مطالعاتی در سال 
آینده انجام شود تا این مطالعات کارشناسی را به 
سمت و سویی ببریم که شاهد توسعه راه آهن 
باشیم.وی به  موضوع انتقال آب نیز اشاره کرد و 
افزود: مشکل آب مشکل ملی است و خراسان 
جنوبی نیز از استان هایی است که باید  به آن در 
زمینه مشکل بی آبی و کوچ مردم کمک کرد. 
وی یادآور شد: مصرف بهینه و انتقال آب از دیگر 
سرزمین ها به خراسان جنوبی از جمله راهکارها 
است و مطالعات باید انجام شود و کار کارشناسی 
انجام  بگیرد.نمکی اظهار کرد: توسعه های انجام 
شده در سال های گذشته با بی خردی انجام شده 
که باعث هدر رفتن بسیاری از منابع ملی شده 
است بنابراین کار کارشناسی به ما کمک می کند 
منابع ملی را بهینه مصرف کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: کم آبی و خشکسالی از  مسائل جدی این 
منطقه است که کار کارشناسی آن در این دولت 
انجام شده و در بعضی از مکان ها به اتمام رسیده 
است. وی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال 98 
تصمیمات درست و کارشناسی برای کم آبی این 
منطقه بگیریم همچنین چند پروژه زیرساختی 

برای توسعه راه های استان شروع می شود.

ورزشی 

حوادث

ری
 اکب

س :
عک

ری
 اکب

س :
عک

وی
وس

س :م
عک



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، شهدا 8 ، ساختمان آوا   صندوق پستی 136 تلفن : 32224582  نمابر : 32234583   
رتبه 15 نشریات استانی - عضو اتحادیه مطبوعات محلی و شرکت تعاونی مطبوعات کشور
چاپ : چاپ و نشر گلرو -  بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 

طلوع آفتاب

ن 
ستا

ز ا
رک

ی م
رع

ش
ت 

وقا
ا

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

11:35
16 : 54
22 : 51
5 :08
6 :34

   
  

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(

ظرفیت برخی سیاسیون ما 
به اندازه ته استکان هم نیست

آیت ا... خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران گفت: یک 
بعد خودشیفتگی در عرصه سیاسی است، زیرا اخالق 
فقط فردی و اجتماعی نیست، بلکه در سیاست هم 
وجود دارد و قطعا خودشیفتگی در اخالِق سیاسی 
باعث سقوط و از بین رفتن است. متاسفانه در حال 
حاضر ظرفیت برخی سیاسیون ما به اندازه ته استکان 
است. خودشیفتگی  معنای  به  این  و  نیست  هم 

این حرف ها تو روی مردم ایستادن 
و به تمسخر گرفتن آنهاست

صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشاره به اظهارات اخیر ظریف مبنی بر این که »قرار 
نبود مشکل اقتصادی با برجام حل شود و مسایل 
این  گفت:  ندارد«  برجام  به  ربطی  فعلی  اقتصادی 
به تمسخر گرفتن  ایستادن و  تو روی مردم  دیگر 
می خواهید  اگر  گفتید  که  بودید  شما  است،  آنها 
چرخ زندگی با چرخ سانتریفیوژ بگردد بیایید و رای 
نداشتند. ربط  هم  به  این ها  می گویید  حاال  دهید، 

مشکل روحانی است که 
وزارت کشور را به یک اصولگرا داد

 
ناصری، فعال سیاسی با اشاره به انتخاب استانداران 
جدید بیان کرد: درباره روند جابه جایی ها همین که 
من به عنوان فردی از نسل انقالب االن که اسامی 
را می بینم سه چهارم آنها را نمی شناسم، یعنی اتفاق 
این  از  مسائلی  و  گرایش ها  درباره  اما  است  خوبی 
دست طبیعتا از فردی مانند رحمانی فضلی بیش از 
این انتظار نمی رود. آن دیگر مشکل روحانی است 
که وزارت کشور را به دست یک اصولگرا داده است.

 آمریکا دیگر جرأت بیان گزینه 
نظامی علیه ایران را ندارد

سرلشکر جعفری، فرمانده کل سپاه گفت: اکنون که 
اقتدار و قدرت آمریکا را با 40 سال پیش مقایسه 
می کنیم، بنا به فرمایش رهبری اقتدار آمریکا رو به 
افول است و امروز خودشان اقرار به ضعف در برابر 
ایران می کنند.قدرت ایران به اندازه ای رسیده که 
دیگر جرات بیان گزینه نظامی در برابر ایران ندارند.

گفتگوی ایران و طالبان با هماهنگی 
دولت افغانستان است

خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
با بیان اینکه گفتگوهای ایران با طالبان با هماهنگی و 
اطالع افغانستان صورت گرفته، گفت: در گفتگوهایی 
که پیشتر انجام شده، به نزدیک شدن دیدگاه های 
شد. کمک  افغانستان  در  مختلف  های  طرف 

گرانی ها به شدت مردم 
را آزار می دهد 

 
مشکالت  تقلید  مرجع  شیرازی،  مکارم  ا...  آیت  
اقتصادی و معیشتی را از نگرانی های موجود در کشور 
برشمرد و گفت: موضوع گرانی ها مردم را آزار می دهد، 
دچار  خود  اولیه  مایحتاج  تامین  در  مردم  از  برخی 
مشکل هستند؛ از این رو باید در بودجه سال آینده 
برای مشکل گرانی ها و معیشت مردم فکری شود.

ممکن است عربستان مشی 
میانه روتری در قبال ایران بگیرد

محبعلی، مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه 
درباره اینکه آیا تغییرات کابینه عربستان، سیاست این 
کشور نسبت به ایران را تغییر می دهد، گفت: باید 
صبر کرد. باید مواضع وزیر خارجه جدید را بررسی 
کرد هرچند به نظر نمی رسد او به اندازه الجبیر فردی 
سیاسی باشد و نباید درباره مواضع او عجله کرد ولی 
ممکن است نسبت به الجبیر که به شدت ضد ایران بود، 
این وزیر خارجه مشی میانه روتری را در پیش بگیرد.

اینکه عده ای می گویند یمن چه  ربطی 
به  ما  دارد سخن بچگانه ای است

چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران گفت: اینکه 
عده ای در داخل می گویند یمن چه ربطی به ما دارد، 
سخن بچگانه ای است، زیرا جهان به هم پیوسته است؛ 
از اینها باید سوال کرد اگر این گونه است پس آمریکا 
در آب های ما چه می کند؟ مسلمانان یمن نمونه ای 
از مقاومت اسالمی را به دنیا نشان دادند، ما در ایران 
هستیم و نمی توانیم عظمت انقالبمان را احساس کنیم.

حتی خود کدخدایی هم 
به حرف های خودش باور ندارد

اظهارات  به  اشاره  با  فعال سیاسی  محمد هاشمی، 
کدخدایی گفت: مردم می دانند و شاهد هستند آیت 
ا... هاشمی انصراف نداد و تا روز آخر پای مردم ایستاد 
اما اسم او در لیست نامزدهای نهایی نبود اگر شورای 
نگهبان رد صالحیت نکرده پس چه اتفاقی رخ داده؟ 
مردم این حرف ها را باور نمی کنند حتی خود افرادی که 
این سخنان را می گویند )کدخدایی( هم به حرف های 
خود باور ندارند، اما اینکه شورای نگهبان بعد از چندسال 
یادش افتاده واکنش نشان دهد را از خودشان بپرسید.

قدرت نفوذ ایران امروز تا مدیترانه رسیده است

سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی، دستیار 
و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر 
اینکه امروزه لشکرکشی ها با قدرت فناوری صورت 
نوین،  در جهان  قدرت ها  از  یکی  می گیرد، گفت: 
به  ما در حال حرکت  فناوری اطالعات است که 
سمت آن هستیم و قدرت نفوذ ما امروز تا مدیترانه رسیده است و می خواهیم 

با کمک هنر دیجیتال این نفوذ را به سرمایه تبدیل کنیم.

اعتراض عباس عبدی به روزنامه کیهان

عباس عبدی، فعال سیاسی در مورد پوشش حادثه 
نوشت:  کیهان  روزنامه  در  آزاد  دانشگاه  اتوبوس 
بدشانسی دانشجویان دانشگاه آزاد در این است که 
اگر حادثه ای برایشان رخ دهد )که داد( اصولگرایان 
ارزش  اینان  نظر  از  می شوند.  آنان  خیال  بی  عزیز 
جان۱0 دانشجوی نخبه باالی کارشناسی به اندازه مرگ یک کودک پناهجو 
در آمریکا است. می گویید نه؟ به عکس روزنامه انقالبی -کیهان- نگاه کنید.

آنچه اکنون براي ما مهم است فتنه 98 است

علم الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری  گفت:  فتنه 
88 گذشت و 9 سال نیز از آن سپری شد اما آنچه 
برای ما مهم است فتنه 98 است که در سال دهم 
فتنه 88 است؛ مقام معظم رهبری در برخی فرمایشات 
خود اخیرا فرمودند که استکبار جهانی و دشمن در 
حال زمینه سازی و زمینه چپنی است و دشمن درصدد است فتنه ای از نوع 
سال 88 ایجاد کند و از اکنون نیز مشغول زمینه سازی برای آن فتنه است.

شورای  عضو  دهقان،  غالمعلی 
در  توسعه  و  اعتدال  حزب  مرکزی 
حزب  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ 
اختصاصی  گزینه  توسعه  و  اعتدال 

جمهوری  ریاست  انتخابات  برای 
اظهارنظر  هنوز  گفت:  دارد،   ۱400
در این زمینه زود است ولی بر اساس 
تحلیلی که دارم اعتدالیون به جایی 

رسیدند که بالقوه می توانند کاندیدای 
اختصاصی داشته باشند همان طور که 
اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل، 
که حزب  نشود  فراموش  می توانند. 

اولین  اعتدال و توسعه در سال 84 
حزبی بود که از مرحوم هاشمی برای 
انتخابات دعوت کرد، بعد از آن حزب 
اسالمی کار و کارگزاران هم به ما 

پیوستند، همچنین فراموش نشود بنده 
کسی بودم که موافق ورود روحانی 
به انتخابات بودم که البته با نقدهای 
جدی روبرو شدم اما ایشان در نهایت 
آمدند و پیروز شدند. وی افزود: با همه 
برای  بهترین ساز وکار  تفاسیر  این 
انتخاب گزینه نهایی ۱400 از آنجا 
همین  نداریم  حزبی  ساختار  ما  که 
مناظرات و نظرسنجی ها است، همه 
ما باید به این بلوغ فکری برسیم که 
همانند سال 9۲ جریان اصالحات بعد 
از اینکه در مناظره سوم آرای روحانی 
باال رفت و رای عارف خیلی پایین 
نتیجه رسید که عارف  این  به  بود، 
کنار برود تا انتخابات به مرحله دوم 
کشیده نشود. ما باید این آمادگی را 
داشته باشیم که به نفع اصالحات یا 
اصولگرایان معتدل کناره گیری کنیم.

علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس 
در  که  پیروزی هایی  اینکه  بیان  با 
محور مقاومت به دست آمد فرصت 
اقتصادی و  برای حضور  بی نظیری 
به  کشورها  این  در  ایران  اجتماعی 
و  در سوریه  آمده، گفت: هم  وجود 
هم در عراق مسئولین از حضور ایران 
استقبال  اقتصادی  عرصه های  در 
با کوتاهی های صورت  اما  می کنند 
گرفته، بخش قابل توجهی از بازار و 
ظرفیت های اقتصادی این کشورها 
ترکیه  مثل  کشورهایی  اختیار  در 
قرارگرفته است. زاکانی به توصیه های 
برای  خارجه  وزیر  به  انقالب  رهبر 
در  خارجی  دیپلماسی  کردن  فعال 
اقتصادی  معضالت  حل  راستای 
کشورهای  با  مؤثر  ارتباط  ایجاد  و 
همسایه و همراه اشاره کرد و افزود: با 

این وجود همچنان دیپلماسی خارجی 
آن طور که موردنیاز است در این راستا 
به کار گرفته نمی شود و اراده جدی 
ندارد. عضو  این خصوص وجود  در 

رهپویان  جمعیت  مرکزی  شورای 
انقالب اسالمی با بیان اینکه برخی 
تجربه های  همه  علیرغم  مسئولین 
با  سازش  هزینه  همچنان  گذشته 

دشمن را بر هزینه مقاومت ترجیح 
می دهند، افزود: سنگ اندازی و عدم 
همراهی برخی و تالش آن ها برای 
 FATF همچون  لوایحی  تصویب 

و  حاشیه ساز  اقدامات  و  اظهارات  و 
می دهد  نشان  آن ها  دردسرآفرین 
عمال برخی، خواسته های آمریکا را بر 
منافع مردم و کشور ترجیح می دهند.

اعتدالیون مانند اصولگرایان و اصالح طلبان می توانند
 برای ۱۴۰۰ کاندیدای اختصاصی داشته باشند

برخی افراد عمال خواسته های آمریکا را بر منافع مردم 
و کشور ترجیح می دهند

نمایش »آرش شیوا تیر«  * عکس : گرگیافتتاح جشنواره مردمی فیلم عمار  * عکس : گرگیویزیت رایگان 300 نفر در بشرویه توسط هالل احمر 

بال بسم ا... ـُ هر که دارد هوس کرب

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

شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم
  خیابان جمهوری اسالمی ۲۱،  جنب بانک رسالت    ۳۲۲۲۲۲۶۵ - ۰۹۱۵۹۶۲۶۴۶۷

  مـورخ 9۷/۱۰/۲۴ 
قیـمت: ۱/8۰۰/۰۰۰ تومان

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

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

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(۲8 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

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

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

همراه : 0۹1536365۴2  0۹1556125۸0 - 05632317110

استخـدام 
به یک نفر با روابط عمومی باال و 

 CRM تخصص در حوزه مدیریت
)ارتباط با مشتری( نیازمندیم.
شماره تماس:  0۹15۹1۴5322

فرصت استثنایی برای عالقه مندان 

آموزش دوره کافه داری )باریستا( و 

فست فود با تضمین استخدام معتبر

تلفن تماس:  0۹15110۴۹۹7

نیروگاه خورشیدی  اگر اشتراک برق سه فاز صنعتی دارید،  آماده 
مشارکت در نیروگاه خورشیدی با شما هستیم.    0۹15۹3۸630۸

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

شماره تماس:  32236۴۸۴   مصرف کننده )مشتری(

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

    aftab09190226322  
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تلفن:05632۴25۴02            
همراه:0۹1۹0226322    

عدسی
 املت

 نیمرو 
برگر خونگی 


