
سه شنبه 11 دی 1397  * 24 ربیع الثانی  1440 * 1  ژوئن  2019   

استاندار و امیدهای  تازه 

در رسانه ای مکتوب کار آدم  سخت 
مي شود،شفاف تر بگويم چون همواره 
نوشته ها و حرف هاي امروزت نيز در 
فرداهاي استان ماندگار و در ترازوي 
قضاوت آيندگان قرار خواهد گرفت. 
آواي  و  گردم  مي  باز  وقتي  حاال 
بيرجند 22 سال پيش را ورق مي زنم 
احساس مي کنم براي تمام نوشته 
هاي آن سال ها االن مسئوليت دارم، 
و برای نوشته های اين سال ها، سال 
هايی ديگر! اين ها را گفتم که به خود 
يادآوري کنم  کلماتي که قرار است 
در سرمقاله امروز بنويسم شايد روزي 

مايه افتخار... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* سردبير
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افزایش ۵۰ درصدی
 قیمت مسکن   در بیرجند
رئيس اتحاديه مشاوران امالک بيرجند گفت: ميزان خريد و فروش 
مسکن در مرکز استان در حال حاضر نسبت به ماه های گذشته حدود ۴۰ 
درصد رکود بازار مسکن را نشان می دهد. ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

فرماندار بیرجند در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی تاکید کرد:

 راه نجات اقتصاد منطقه سرمایه گذاری روی عناب
فرماندار بيرجند با اعالم حمايت از برگزاری همايش ملی عناب، گفت:  يکی از راه های 
نجات اقتصاد منطقه و مبارزه با فقر و بيکاری و جلوگيری از مهاجرت، توجه به عناب است.

به گزارش ايسنا ، ناصری فرماندار بيرجند در ديدار با رئيس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
و تيم اجرايی همايش ملی عناب با اشاره به جايگاه ويژه   ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

 پژوهشگر برتر استان در گفتگوی اختصاصی با آوا تاکید کرد:

 درمان بی آبی  با مدیریت بهینه  
 انسان از ابتدای خلقت عالقه زيادی به دانستن داشته است و سعی کرده با توجه به 
اطالعات حاصل از پيرامون راهی برای ارتقای سطح زندگی خود پيدا کند، در جوامع کنونی 
نيز به دانش و اطالعات دقيق توجه ويژه ای می شود چرا که هيچ پيشرفتی بدون داشتن 
برنامه و طرح امکان پذير نبوده، از اين رو پژوهش برای  ... ) مشروح خبر در صفحه 3 (

استاندار و امیدهای تازه
4 ساعت گفت و شنود  صریح اصحاب رسانه با معتمدیان ، نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی

مشروح در سرمقاله  و صفحه ۵ 

ری
 اکب

س :
عک

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری دارای مجوز بند الف
 سازمان هواپیمایی و بند ب میراث فرهنگی واگذار می گردد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09910345۶11 تماس حاصل فرمایید.

جناب آقای شهریـاری با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت 
مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی

 که نشان از لیاقت، تجربه، تخصص و درایت شما می باشد تبریک عرض نموده، همچنین از زحمات بی دریغ
 جناب آقای حاجی پور در زمان سرپرستی تقدیر و تشکر می گردد.

 مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ

با قلبی مملو از تالم و تاثر درگذشت
مرحوم مغفور بزرگ خاندان 

حاج سید محمد خاتمی
 )بازنشسته دادگستری بیرجند(

 را به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن عزیز سفر کرده امروز 
سه شنبه ۹۷/10/11 از ساعت 1۵ الی 1۶ در محل هیئت 
 محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: خاتمی، زرین قلم، گلشنی، کفائی 

جسمی،  وحدتی و سایر بستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
 بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 حاج محمد ابراهیم خالدی 
)کاسب بازار(  

را به اطالع عموم همشهریان و بازاریان می رساند:
 مراسم تشییع و تدفین آن روانشاد 

امروز سه شنبه ۹۷/10/11 ساعت 14 الی 1۵
 از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود.
خانواده های: خالدی،  راستگومقدم و سایر بستگان

بیانیه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی
به مناسبت یازدهم دی ماه

 سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب
11 دی ماه 1369 سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و 

فاضالب در مجلس شورای اسالمی می باشد.
ارائه خدمات تأمین و توزیع آب شرب تا قبل از تصویب این قانون به 
روش های مختلف و توسط متولیان متعدد راهبری می شد که به منظور 
ساماندهی امر تأمین و توزیع آب شرب، جمع آوری و تصفیه فاضالب، 
 این قانون تصویب و اداره امور مذکور به وزارت نیرو واگذار گردید.

در اجراي قانون مذکور، وزارت نیرو نسبت به تشکیل شرکت هاي آب و 
فاضالب استاني اقدام و به تدریج با تحویل تأسیسات، مسئولیت بهره برداري، نگهداري و ارائه خدمات 
آب شهرها را به شرکت هاي جدید واگذار نمود و در همین راستا، بعد از تقسیم استان خراسان بزرگ، 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در سال 1383 تشکیل گردید و از آن تاریخ، به طور مستمر 
حوزه خدماتی و فعالیت های مجموعه، گسترش یافت و این شرکت بر آن شد تا با ارائه بهترین خدمات 
 در وظیفه سقایی خود، مطلوب ترین شرایط را برای مردم فهیم این استان کویری فراهم نماید.

اولین شهر دارای شبکه لوله کشی آب در سطح کشور شناخته شده  شهر بیرجند به عنوان 
که همواره سند افتخاری برای این خّطه از کشور به حساب می آید. با همت خیرین و نیک 
اندیشان در سال 1302 اولین شبکه آبرسانی جهت برداشت عمومی در سطح شهر  بیرجند 
دارد، دیار  این  و هوشمندی مردم  از خردورزی  نشان  اجرا گردید که  و  آغاز  قنوات موجود   از 

به تدریج ارائه خدمات آب و فاضالب از سال 1372 در سطح بیرجند از بنگاه خیریه آبلوله و 
شد.  منتقل  فاضالب  و  آب  شرکت  به  متولیان  سایر  و  ها  شهرداری  از  شهرها  سایر   در 
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی هم از همان بدو پذیرش این وظیفه خطیر، همواره  بر 
آن بوده است تا دسترسی شهروندان به آب شرب سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه 
بهداشتی فاضالب را در حد استانداردهای ملی و بین المللی فراهم آورد و در حوزه های تأمین 
انجام  مردم،  عمومی  بهداشت  تأمین  زیست،  محیط  از  صیانت  بهداشتی،  و  سالم  شرب  آب 
مطالعات آبرسانی و اجرای پروژه های فاضالب در شهرهای مختلف استان و همچنین مطالعات 
تامین آب اضطراری مرکز استان به عنوان شرکتی پیشرو شناخته شود، لذا با انجام اقداماتی 
مؤثر برای نیل به این هدف عالیه به رغم خشکسالی های مستمر با تالش شبانه روزی کارکنان 
بهداشتی  شرب  آب  از  استان  شهری  جمعیت  درصد   99.85 برخورداری  زمینه  سختکوش، 
است. آورده  فراهم  را  فاضالب  بهداشتی  دفع  خدمات  از  استان  شهری  درصد جمعیت   و 36 

امید است اکنون که میراث دار تجربیات گذشتگانیم، بتوانیم در راه اعتالی شرکت، گام های اساسی 
برداشته، با تالش شبانه روزی از عهده خدمت رسانی و سقایی مردم به شایستگی برآییم.

مهدی هاشمی مقدم
 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

 نهمیـن سالگـرد
 درگذشت عزیزان نازنین مان 

شادروان مهندس حمیدرضا شاد و فرزند دلبندشان نیلوفر شاد
 را گرامی می داریم. برای آمرزش و شادی روح شان تا ابد صلوات. 

خانواده شاد

سالی دگر گذشت
 و باغ دلم برگ و بر نداشت

من ماندم و شبی که
 هوای سحر نداشت

آگهی تجدید مزایده اجاره ساختمان جهت فعالیت نانوایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند در نظر دارد: ساختمان تحت تملک خویش واقع در بلوار 
آیت ا... غفاری - نبش خیابان جماران به مساحت تقریبی 1۴0 مترمربع را از طریق مزایده 
برای مدت 2 سال جهت فعالیت نانوایی به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید. از 
متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم شرکت در مزایده و بازدید از 
محل و کسب اطالعات بیشتر به آدرس انتهای خیابان آیت ا... غفاری، دفتر معاونت اداری و 
مالی واحد بیرجند مراجعه و پاکت های پیشنهادی خود را ظرف مهلت 10 روز از تاریخ درج 
این آگهی به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند. مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه 25/000/000 

ریال می باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 15/000/000 ریال می باشد که می بایست در مهلت تعیین 
شده به حساب شماره 0106062323001 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
بیرجند واریز و اصل فیش واریزی را در پاکت مخصوص ارائه نمایند. هزینه درج آگهی ها به 

عهده برنده مزایده می باشد و دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام خواهد داشت.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع واحد بیرجند

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی
صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور منتشر شد

 چهارمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15 قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری 
اسالمی ایران، انتخابات نهمین دوره هیأت های نمایندگان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
سراسر کشور، از ساعت 8  الی 18 روز شنبه 11 اسفند ماه 1397 در محل اتاق های شهرستان 
برگزار خواهد شد. بدین وسیله از اعضای محترم اتاق های بازرگانی سراسر کشور اعم از اشخاص 
 حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان اتاق های
 بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند، درخواست می شود از ساعت 8 صبح  روز سه شنبه  
تاریخ 97/10/11 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  97/10/26 جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی 
با در دست داشتن اصل و تصویر کارت عضویت معتبر در تهران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران و در شهرستان ها به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات مستقر در اتاق شهرستان 
مراجعه فرمایند. فرم ثبت نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان در محل 

دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک به دبیرخانه مربوطه تسلیم و رسید دریافت شود.
داوطلبان موظفند به هنگام مراجعه برای ثبت نام، مدارک زیر را ارائه نمایند:

1- تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران )برای اشخاص حقوقی( 2- اصل صورت جلسه 
اعضای هیأت مدیره حاکی از رعایت بند ب ذیل )برای اشخاص حقوقی( 3- ارائه کارت عضویت یا 

کارت بازرگانی معتبر  برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۴- دو قطعه عکس۴*3 با پس زمینه سفید
شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان به استناد بند 7- 5 آیین نامه  تشکیل و نحوه فعالیت هیأت 
 نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب 97/۴/20 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل است:

الف: برای اشخاص حقیقی داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه. 
ب: برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر دارا بودن کارت عضویت، از 
طریق معرفی احدی از اعضای هیأت مدیره حقیقی و یا مدیر عامل خود ) که دارای حداقل شش ماه 
سابقه حضور در هیأت مدیره یا مدیر عاملی داشته باشند.( شخص حقیقی مذکور به استناد کارت 

عضویت شخص حقوقی به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می شود. 
ج: تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران. 

د: عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب. 
ه: عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می شود.

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات مستقر در اتاق بازرگانی بیرجند 
مراجعه و یا با شماره های ۴-05632۴00591 داخلی ۴05-۴06 تماس حاصل فرمایید.

انجمن نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خانواده های محتـرم  خاتـمی
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان

مرحوم حاج سید محمد خاتمی
 را تسلیت عرض نموده،  از خداوند منان برای آن مرحوم 

علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم صبوری و شکیبایی 
مسئلت می نماییم.

دفتر زیارتی عمـاد
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هزینه 113 هزار تومانی به ازای هر ایرانی در بودجه 98 

بر اساس الیحه بودجه 98 به ازای هر ایرانی برای امر آموزش و پژوهش 76980 تومان از بودجه عمومی خرج خواهد شد. همچنین 
برای درمان به ازای هر ایرانی 48.741 تومان، ورزش 125 تومان و کشاورزی 3338 تومان هزینه خواهد شد. بیشترین هزینه 
مربوط به رفاه اجتماعی است که به ازای هر ایرانی 113هزار تومان هزینه از بودجه عمومی لحاظ شده است.

واریز مبلغ بسته حمایتی 
به حساب بازنشستگان

دو میلیون و 600 هزار بازنشسته و مستمری بگیر 
تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که حقوق زیر 
3 میلیون تومانی می گیرند مشمول دریافت بسته های 
تومان هستند.  ارزش 200 هزار  به  نقدی  حمایتی 
طبق گفته سرپرست سازمان تامین اجتماعی، دریافت 
کنندگان بسته حمایتی سه گروه شامل بازنشستگان، 
از کار افتادگان و بازماندگان هستند. وی اظهار کرد: 
سعی داریم تا پایان سال 2 مرحله دیگر این بسته را به 
حساب مستمری بگیران واریز کنیم. زدا افزود: با توجه 
به زمان بر بودن تهیه کاال و عرضه آن برای نخستین 
بار قرار شد بسته حمایتی به صورت نقدی پرداخت 
شود و احتمال اینکه در دفعات بعد کاال در اختیار افراد 
واجد شرایط قرار بگیرد، وجود دارد. بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی می توانند 
شان،  حساب  به  وجه  این  واریز  عدم  صورت  در 
کنند. پیگیری  و  گرفته  تماس   1420 شماره  با 

توزیع مرغ دولتی 89۰۰ تومانی 
ادامه دارد

با توزیع گوشت مرغ به نرخ دولتی در میادین میوه و 
تره بار و فروشگاه های زنجیره ای سیر نزولی کاهش 
قیمت آن همچنان ادامه دارد. ورناصری، مدیرعامل 
شرکت پشتیبانی امور دام کشور به سیر نزولی قیمت 
مرغ اشاره و اظهار کرد: توزیع گوشت مرغ با نرخ 
دولتی در میادین تره بار و فروشگاه های زنجیره ای 
ادامه دارد. ورناصری با تاکید بر اینکه مردم مرغ های 
مصرفی خود را از این مراکز و با قیت دولتی تهیه 
در  آن  قیمت  نزولی  سیر  شاهد  همچنان  تا  کنند 
قیمت  با  هم اکنون  دولتی  مرغ  گفت:  باشیم،  بازار 
می شود. عرضه  شده  یاد  اماکن  در  تومان   8900

گوجه و پیاز در صدر گرانی 

بر اساس گزارش مرکز آمار، از مجموع 24 قلم کاالی 
خوراکی مصرفی خانوار 9 قلم کاال د ر آذر  97 نسبت به 
ماه قبل )آبان( بیش از 5 درصد افزایش داشته و خبری 
از اصالح و توقف افزایش قمیت ها نیست. بر این 
اساس گوجه فرنگی، پیاز، سیب درختی زرد، تخم مرغ 
ماشینی، مرغ ماشینی، گوشت گوسفند، شیر پاستوریزه، 
داشته اند. آذر  د ر  ر ا  افزایش  بیشترین  ترتیب  به 

جاماندگان بسته حمایتی 
چه کسانی هستند؟

توزیع ناعادالنه بسته حمایتی به اقشار ضعیف و متوسط 
جامعه به یک چالش تبدیل شده و در این بین کارگران 
فصلی، سربازان متأهل و بیکاران جایی را بین دریافت 
وزیر  شریعتمداری  ندارند.  حمایتی  بسته  کنندگان 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بین 100 تا 300 
هزار تومان سبد کاال از خانواده یک نفره تا 4 نفره قرار 
گرفته است. کسانی که تا حاال سبد کاال را دریافت 
نکرده اند با مراجعه به سازمان بهزیستی مشکالت 
آنها برطرف خواهد شد. وزیر رفاه گفت: در مرحله 
بعدی برنامه ریزی دولت سبد کاال در اختیار کارمندان 
قرار خواهد گرفت که تا به امروز کارمندان آموزش 
و پرورش، سبدهای کاالی خود را دریافت کرده اند 
همچنین  است.  تومان  هزار  آن 200  متوسط  که 
اکثر اقشار کارمندان دولت کشوری و لشکری و بعد 
بازنشستگان کشوری و لشکری سبد کاال دریافت 
تامین  بازنشستگان  سوم  مرحله  در  کرد.  خواهند 
اجتماعی بودند که سبد کاالی خود را دریافت کردند.

سرمقاله

استاندار و امیدهای تازه   

* سردبیر

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... حاال وقتي باز مي گردم و 

آواي بیرجند 22 سال پیش را ورق مي زنم احساس 
مي کنم براي تمام نوشته هاي آن سال ها االن 
ها،  این سال  های  نوشته  برای  و  دارم،  مسئولیت 
سال هایی دیگر! این ها را گفتم که به خود یادآوري 
کنم کلماتي که قرار است در سرمقاله امروز بنویسم 
شاید روزي مایه افتخار و شاید انگشت اتهامي باشد 
به سوي من. اما مي خواهم درباره فردی بنویسم که 
در سخت ترین روزهاي مدیریتي خراسان جنوبی، 
اینجا را براي خدمت انتخاب کرده است. استانداري 
که عصر یکشنبه مهمانش بودیم بیش از 4 ساعت،  
گفتیم و شنیدیم و چه  احساس خوبي داشتیم وقتي 
محمد صادق معتمدیان را در مطالبه گري از خود 
جلوتر دیدیم. آنقدر دغدغه استان در وجودش بود که 
در فرصت مغتنم دیدارش، دردهاي رسانه ها فراموش 
شد تا آنجا که همه رسانه ها بی پرده از مشکالت 
در خراسان  دولت  مقام  ترین  عالی  و  گفتند  مردم 
جنوبی بي واسطه همه را  شنید. منطق و اعتقاد به 
کار کارشناسي، گریز از جلسه محوري و توجه ویژه 
به عملگرایي، کار جهادي، مردمی و جهادی بودن 
و نگاه مترقي به توسعه استان را از تک تک اقدامات 
قبلي و اظهاراتش در جلسه مي شد تشخیص داد. از 
کادرسازي براي آینده  گفت و از تقویت نیروهاي بومي 
براي مسئولیت ها. چون آیینه ای تمام نما تصویرگر 
خواسته های مردم و افکار عمومی بود. معتمدیان 
بسیار دقیق وضع استان و مشکالتش را تبیین کرد، 
آن قدر که حجم اطالعات و اشرافش بر موضوع در 
این مدت کوتاه، حیرت و اعجاب همه را برانگیخت. 
او در جلسه 4 ساعته خود امید را به همه آنهایي که 
دلسردي پیوست نگاه و در دل هایشان بود بازگرداند 
حاال کرد.  چندان  دو  را  ها  رسانه  مسئولیت  بار   و 
مي دانم که براي همراهی در مسیر توسعه استان با او 
باید کفش هاي آهنین به پا کرد. به طور حتم منش 
و نگرش معتمدیان فارغ از همه گرایش های سیاسي 
فرصتي بالقوه براي استان است که براي بالفعل شدن 
آن باید مردم و رسانه ها نیز پای کار باشند و او را 
همراهي کنند. روزنامه آوا نیز چون همیشه بر خود 
فرض مي داند که در مسیر توسعه استان این انگیزه 
خدمت را تقویت و چه بسا براي حفظ توانمندي هاي 
آن، نقش نظارت و حراست خویش را ایفا کند، باشد 
که امیدهاي بسیاري که  با حضور استاندار جدید قوت 

گرفته به بار بنشیند و به ناامیدی  نگراید.
 )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
 @avasardabir سرمقاله به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.(

حقوق کارگران تنها کفاف 1۰ روز 
زندگی آنها را می دهد

بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی  علی 
گوید:  می  کار  وزارت  مزدی  جلسات  درباره  کار 
حقوقی که امروز کارگران دریافت می کنند، کفاف 
را  نفره  چهار  خانوار  یک  زندگی  روز  از 10  بیشتر 
نمی دهد. وی ادامه داد: کمیته های دستمزد امسال 
کار خود را از چند ماه قبل برای ترمیم دستمزد سال 
97 آغاز کردند، اما علیرغم بررسی هایی که انجام 
زندگی  هزینه های  از  که  اطالعاتی  و  آمار  و  شد 
دولت  و  کارفرمایان  آمد،  دست  به  کارگری  خانوار 
از افزایش دستمزد در سال 97 امتناع کردند. حاال 
خود  فعالیت  دوباره  دستمزد  کمیته های  است  قرار 
را برای دستمزد سال آینده آغاز کنند. علی بیگی از 
افزایش هزینه های زندگی کارگران بعد از نوسانات 
اخیر دالر و افزایش قیمت کاالها خبر داد و یادآوری 
کرد: وضعیت زندگی امروز کارگران مشقت بار است.

 قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار با افزایش قیمت به
 3 میلیون و 720 هزار تومان رسید. در بازار آزاد قیمت 
انواع سکه و طال نسبت به روزهای گذشته افزایش یافت. 
برهمین اساس سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به قیمت 
3 میلیون و 720 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با قیمت 3 میلیون و 450 هزار تومان معامله می شود. 
در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی یک میلیون و 
940 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 660 هزار تومان 
فروخته می شود. هر گرم طالی 18عیار هم 340 هزار 
تومان ارزش گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طال 
در بازارهای جهانی با قیمت 1282 دالر معامله می شود. 

قیمت های درج شده برای انواع سکه و طال از اتحادیه 
طال و جواهر گرفته شده است. صرافی های بانک ها قیمت 
دالر را با 200 تومان افزایش، 10 هزار و 800 تومان اعالم 
کرده اند. این صرافی ها دالر را از مردم با قیمت 10 هزار و 

700 تومان خریداری می کنند.
گفتنی است، صرافی های بانکی همراستا با افزایش قیمت 
افزایش  را  دالر  فروش  و  خرید  قیمت  آزاد،  بازار  در  ها 
قیمت  تومان   10800 ها  صرافی  این  در  دالر  دادند؛ 
خورده است. قیمت فروش یورو نیز در صرافی  بانک ها 
خرید  قیمت  است؛  اعالم شده  تومان  و 700  هزار   12
یورو نیز در این صرافی ها 12 هزار و 600 تومان است.

ایران  محصوالت  از  تعدادی  قیمت  افزایش 
سازمان  که  شده  انجام  حالی  در  سایپا  و  خودرو 
حمایت با ارسال نامه ای به آنها اخطار داده است.

در هفته های اخیر دو شرکت ایران خودرو و سایپا 
با انتشار لیست جدید محصوالت خود در دی ماه 
 قیمت تعدادی از خودروهای خود را افزایش دادند.

به نحوی که ایران خودرو در 2 دی امسال قیمت 
جدید 5 خودروی خود شامل هایما اس5، پژو207 
اچ30  فنگ  دانگ  اتوماتیک،  پارس  پژو  دستی، 
این  بر  عالوه  کرد.  اعالم  را  پالس  دنا  و  کراس 
در 8 دی ماه هم این شرکت خودروساز در ادامه 

قیمت های  انواع محصوالت خود  قیمت  تغییرات 
جدید دنا و سوزوکی را اعالم کرد. شرکت سایپا هم 
در 6 دی ماه امسال قیمت جدید 4 خودروی سراتو 
1600 آپشنال، سراتو 2000 آپشنال، چانگان و پراید 
151SE را منتشر کرد. افزایش قیمت این خودروها 
توسط شرکت های خودروسازی در حالی انجام شده 
که سازمان حمایت با ارسال نامه ای به آنها اخطار 
داده است. براساس نامه اخطاری سازمان حمایت 
به شرکت های خودروساز هنوز قیمت های این دو 
شرکت با ضابطه های قیمت گذاری سازمان حمایت 
تطبیق داده نشده و بر همین اساس نباید اجرایی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یک ریال از هر آنچه 
که از یارانه نقدی حذف می شود، به تهران بازنمی گردد و 
برای همان استان خرج شده و استان ها به افرادی که نیاز 

بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت می کنند.
نوبخت با بیان این که برای عادالنه توزیع شدن افزایش 
حقوق در سال آینده پیشنهاد پلکانی مطرح می شود، افزود: 
سال جاری بر همین اساس حقوق ها افزایش یافت اما آنچه 
از سوی دولت باید برای افزایش حقوق ها دیده می شد، 20 
اما  است  تومان  میلیارد  هزار  که حدود 34  بوده  درصد 
مجلس می تواند درباره هر آنچه به عدالت نزدیک تر بوده، 
تصمیم گیری کند. وی ادامه داد: طی سال های گذشته 
بیش از 4.5 میلیون خانوار از دریافت یارانه نقدی حذف 
شدند اما با توجه به مدارکی که ارائه کردند، یارانه بخش 
بزرگی از آنها برقرار شد که این موضوع نشان می دهد 
تصمیم گیری در تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است 
حذفی بر اساس عدالت انجام شود، در استان ها در این 
خصوص اقدام شود. نوبخت با بیان این که استان ها و 
شورای برنامه ریزی استان یک مرجع قانونی در برنامه 
بودجه است، تأکید کرد: ما برای همسانی و یکنواختی کار 
یک دستورالعمل و فرمول واحد به همه ارائه می دهیم اما 
استان ها می توانند بر اساس شناخت عمل کرده و برای 
هر آنچه حذف می شود، انگیزه دارند؛ چرا که یک ریال از 
حذفیات به تهران بازنمی گردد و برای همان استان خرج 

شده و به افرادی که نیاز بیشتری دارند، یارانه بیشتری 
پرداخت می کنند. وی با اشاره به این که برای کاهش فقر 
مطلق 7 هزار میلیارد تومان در ردیف ملی دیده شده است، 
دهک های  شده  حذف  یارانه  می توانند  استان ها  افزود: 
باالی درآمدی را برای کاهش فقر مطلق و طرح های 
اشتغال و عمرانی در داخل استان استفاده کنند که این 
اقدام به مراتب از آنچه در تهران برای تمام روستاها و 
است.  بهتر  می شود،  گرفته  تصمیم  کشور  نقاط  سایر 
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مقرر شده 
صرفه جویی از محل حذف دهک های باالی درآمدی در 
استان ها صرف هزینه های عمرانی شود، تصریح کرد: بر 
این اساس بودجه پروژه های استان های کم برخوردار در 
سطح ملی بیشتر می شود؛ به گونه ای که در حال حاضر 
خوزستان بیشترین سهم و سیستان و بلوچستان در رتبه 

سوم و یا چهارم دریافت بودجه پروژه ها قرار دارد.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت گفت: کاهش 
اعتبارات مربوط به بیماران خاص در بودجه سال 98 زنگ خطر است. شادنوش، 
با انتقاد از کاهش اعتبار ردیف بودجه ای بیماران خاص در الیحه بودجه سال 
1398، گفت: متاسفانه امسال اعتبار مربوط به ردیف بودجه ای بیماران خاص 
در الیحه بودجه دولت کاهش پیدا کرده است، به  طوری که در سال 1396 
میزان بودجه بیماران خاص 234 میلیارد تومان بود،  اما در سال 1397 این 
اعتبار به 216 میلیارد تومان رسید و اکنون در الیحه بودجه دولت برای سال 
آینده این ردیف به 150 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی بیش از 80 
میلیارد تومان کاهش در اعتبارات مربوط به بیماران خاص شاهدیم. رئیس مرکز 
مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه امیدواریم این 
ردیف بودجه ای در مجلس شورای اسالمی اصالح شود، اظهار کرد: این بودجه 
در سال 1396 هزینه سه نوع بیماری را که از گذشته خاص محسوب می شدند، 
شامل می شد. این در حالیست که در سال 97 چهار بیماری دیگر نیز به لیست 
بیماری های خاص اضافه شد، اما حاال می بینیم که بودجه مربوط به این بیماران 

خاص کاهش یافته است.
زنگ خطر بودجه ای برای بیماران خاص

شادنوش تاکید کرد: کاهش اعتبارات این بیماران در بودجه سال 98 یک زنگ 

خطر است. زیرا هزینه ها افزایش یافته و مشکالت ارزی در کشور وجود دارد. 
باید توجه کرد که تجهیزات و ملزومات مصرفی این بیماران وابسته به ارز است. 
از طرفی برای تامین داروهایشان هم به اعتبارات کافی نیاز داریم. بنابراین 
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این موضوعات توجه کنند. زیرا 
بیماران و خانواده هایشان به شدت آسیب پذیرند و طی سال هایی که با بیماری 
خاص دست وپنجه نرم کرده اند،  به دلیل هزینه هایی که داشتند، معموال در قشر 
ضعیف جامعه جای می گیرند. امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این ردیف 

بودجه ای اصالح شود.
پیشنهاد وزارت بهداشت برای پوشش ۴۰ بیماری خاص

وی با بیان اینکه ما تالش  می کنیم که ارائه خدمات به این بیماران دچار نقصان 
نشود، گفت: اما واقعیت این است که با دست خالی نمی توان کاری انجام داد. 
کاهش اعتبارات بیماران خاص در الیحه بودجه سال 1398، در حالیست که 
ما پیشنهاد کرده بودیم که اگر سالیانه اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد تومان به 
حوزه بیماران خاص اختصاص داده شود، می توانیم تا 40 بیماری خاص را 
تحت پوشش قرار دهیم؛ 40 بیماری که شاید گروه های اندکی را شامل شوند، 
اما بیماری هایی هستند که خانمان برانداز بوده و هزینه های سنگینی دارند و 
می توانند خانواده ها را به زیر خط فقر بکشند. رئیس مرکز مدیریت پیوند و 

درمان بیماری های وزارت بهداشت تاکید کرد: مطمئنا مردم ایران هم با توجه 
به عواطف و اعتقادات شان راضی هستند که اگر قرار است یارانه ای به کسی 
اختصاص یابد، این بیماران در راس و اولویت دریافت یارانه و خدمات باشند. 
شادنوش، با بیان اینکه خانواده های بیماران خاص و صعب العالج با مشکالت و 
هزینه های زیادی مواجهند و باید از آنها حمایت کنیم، گفت: به عنوان مثال پدر 
یک بیمار مبتال به ام پی اس به من می گفت »درست است وزارت بهداشت 96 
درصد از هزینه داروی بیمار مرا پوشش می دهد و من چهار درصد را می پردازم، 
اما این چهار درصد ماهی چهار میلیون تومان می شود. من یک کارگر شهرداری 
هستم و همه زندگی ام را خرج بچه ام کردم. دیگر چیزی ندارم که مابه التفاوت 
هزینه این دارو را بدهم.« این خانواده ها نه راه پس دارند و نه راه پیش. وی 
تاکید کرد: البته وزارت بهداشت از محل منابع اختصاصی خود این بیماران را 
تحت پوشش حمایتی قرار می دهد، اما تا کجا می توان این اقدام را انجام داد. 
باید فکری اساسی برای این بیماران شود. چاره ای نیست، مگر اینکه ردیف 
اعتبارات  در  بودجه ای  ردیف مستقل  به صورت یک  بیماران  این  بودجه ای 
سالیانه دیده شده و هزینه های درمان بیماری ها هم به صورت واقعی دیده 
شود. در این حوزه می توان به صورت هدایت شده و مستقیم یارانه را به این 

بیماران منتقل کرد.

سکه و طال همچنان روی ریل افزایش

اخطار سازمان حمایت به خودروسازان 
بابت افزایش خودسرانه قیمت ها

یک ریال از یارانه نقدی استان ها به پایتخت نمی رسد

بودجه »بیماران خاص« کاهش یافت

مجلس برای هر یک روزی که جلسه علنی برگزار 
می کند، با محاسبه میانگین 4 ساعت برای هر جلسه 
تومان  میلیارد   5.2 حدود  رقمی  روز،  در  غیرعلنی 
مشخصی  معیار  بتوان  کمتر  شاید  می کند.  هزینه 
جهت  همین  به  کرد.  پیدا  غیرعلنی  جلسات  برای 
بنای این مطلب، صرفا جلسات علنی مجلس است.

تاخیر در آغاز جلسه، پرداختن به موضوعات فرعی 
درجه  در  شاید  که  مسائلی  طرح  و  اصلی  جای  به 
که  است  انتقادهایی  از  باشد، همگی  اهمیت  کمتر 
دارند. مجلس  عملکرد  به  کارشناسان  از  بسیاری 

این آمار که مربوط به سال 93 است، با احتساب برگزاری 
28 هزار و 501 دقیقه جلسه علنی محاسبه شده است. 
اگر با احتساب تورم 22 درصدی 8 ماهه 97 بخواهیم 
این آمار را به روز کنیم، رقمی در حدود 21.7 میلیون 
تومان برای هر یک دقیقه و 1.3 میلیارد تومان برای 
هر یک ساعت جلسه علنی مجلس به دست می آید

حاال اگر قرار باشد جلساتی از این قبیل یا جلسات 
غیرعلنی به موضوع های فرعی و یا حاشیه ای همچون 
مساله نماینده سراوان بپردازد، مشخص نیست چقدر از 
این هزینه ها هر ساله هدر می رود. با توجه به قربانی شدن 

4 دانش آموز و توجه دوباره ای که به بحث استاندارد بودن 
سیستم گرمایشی شد، می توان همین بودجه را با بودجه 
مورد نیاز برای تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی 
سیستم  کالس  هزار  مجموع 83  در  کرد.  مقایسه 
گرمایشی استاندارد ندارند؛ یعنی اگر هر یک روز لغو 
جلسه علنی مجلس، منجر به تامین سیستم گرمایشی 
برای 17 هزار کالس درس شود، در این صورت با 
کمتر از 5 روز می توان کل کمبود سیستم گرمایشی 
استاندارد را برای کالس های درسی کشور جبران کرد.

با هزینه یک جلسه علنی مجلس 
چه کاری می توان کرد؟

 

آگهی دعوت سهامداران شرکت زعفران ارمغان پاییز )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۴۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۶۰۵۹۶ 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که ساعت ۸ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ با دستور جلسه انحالل شرکت و تعیین محل تصفیه و جلسه 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که ساعت ۹ مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ با دستور جلسه 
انتخاب اعضای هیئت تصفیه در محل شرکت واقع در بیرجند خیابان ۱۷ شهریور- بین 

۱۷ شهریور ۲۵ و ۲۷ با کدپستی ۹۷۱۶۸۵۳۷۱۱ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
هیئت مدیره شرکت زعفران ارمغان پاییز

     ۳2 ۴۴ ۶۶ ۶۶/۳2 ۴2 ۴۳ 2۰ -2 
برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir  قاليشويي و مبل شويي ايـران
تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف

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

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته نیازمندانی که از شدت 
نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. 
 تعداد خانواده های تحت حمایت: 5۰۰ خانواده شهری، 139۰ خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: ۰۱۰۹8۳۱82۳۰۰۹ 
شماره کارت مجازی: ۶۰۳7۹۹۱8۹۹۵۴۹۱۶۰

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # ۴۵۱8*8877*  

آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 )صمدی 8(  داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(  
 ۰9151631855 -  32313472 ۰56- طاهری



3
سه شنبه * 11 دی 1397* شماره 4252

راه اندازی 45 حرفه جدید در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 

غالمی- 45  حرفه جدید در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای از آغاز امسال راه اندازی شد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: 175 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در خراسان 
جنوبی فعال است که در 9 ماه گذشته هزار و 78 دوره مهارت آموزی در 167 حرفه برای عالقه مندان برگزار کرده است. خوش آیند افزود: 45 حرفه از 167 حرفه ای که در 9 ماه 
وقتی جای ارزش ها عوض می شود به عنوان یک گذشته در این آموزشگاه ها به عالقه مندان آموزش داده شده، جدید است که بر اساس نیازهای روز جامعه و استان و همچنین ظرفیت های بومی خراسان جنوبی راه اندازی شده است.

کارمند با ده سال سابقه کار در روز رحلت رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت در اداره به چشمان خود دیدم که 
مدیرم به جای حضور در جلسه عزاداری در جشن 
تولدش که دوستانش در اتاق ایشان گرفته بودند شرکت 
کردند. ای کاش کسی که این مدیران را انتصاب می 

کند ابتدا در موردشان کمی تحقیق می کرد.
ارسالی به تلگرام آوا

صندلی های ایستگاه های اتوبوسرانی طالقانی کنار 
بیمارستان و بهشتی روبروی هنرستان کثیف می باشد 

شهرداری نسبت به پاکسازی اقدام کند.
905...886

با عرض سالم خدمت شهردار و همکاران محترم تان 
خسته نباشید بابت زیبا سازی بلوار های شهر ! شهردار 
عزیز بلوار مفتح واقعا غریب واقع شده یادتان نرود نسبت 

به زیبا سازی آن خیابان. با تشکر
915...360

همه  بفرمایند  یادآوری  مربوطه  مسئوالن  به  لطفا 
ادارات و ارگان ها که باالی سه میلیون تومان دریافت 
می کنند وعده رئیس جمهور را اجرا کردن اما متاسفانه 
برای کارگران نهصد هزار تومان خبری نیست این 

یعنی عین عدالت، آفرین بر شما.
915...947

ما جمعی از اولیای دانش آموزان مدرسه ...  بیش از یک 
سال هست که درخواست  نصب سرعت گیر و نصب 
عالیم را در کوچه های کنار مدرسه به شهرداری داده 
ایم که بسیار پرتردد و خطر آفرین هستند. اما متاسفانه 
نه تنها اجرا نشده بلکه هیچ کس پاسخگو نیست.به 
ما اعالم شد نصب سرعت گیر بایداز طریق استانداری 
موافقت بشه و عالئم هشدار مدرسه و خطر توسط 
شهرداری گذاشته خواهد شد اما تاکنون اقدامی نشده. 
واقعا باید اتفاق تلخی بیفته تا اقدام کنند. این همه 
مالیات که شهرداری دریافت میکنه نباید قسمتی از آن 

صرف امنیت و آرامش مردم بشه؟ 
935...496

 بیماران بیمارستان ... هنگام ترخیص، باید  به واحد واحد 
حسابداری مراجعه کنند، محل مراجعان در یک پانسیون 
است که تقریبا سر باز و فاقد حتی یک صندلی برای 
نشستن می باشد، در زمستان بسیار سرد و در تابستان 
گرم و بخاطر فن های کولر گازی ها دو چندان گرمتر، 
لطفا کمی هم به فکر مردم باشید، در شأن مردم و مرکز 
استان نیست که چنین محلی فاقد حداقل امکانات 
توی بیمارستان باشد،لطفا خبرنگار شما سری به محل 
بزند،ضمنا در محل صندوق انتقادات،حتی یک برگ 

کاغذ  برای نوشتن انتقادات نبود.
915...168

مسئوالن شهرداری و دانشگاه بیرجند لطفا با تعامل 
با یکدیگر مسیر آوینی به دانشگاه بیرجند را پیاده 
روسازی و زیباسازی فرمایید. واقعا الزمه با تشکر 
915...254

فرماندار محترم بیرجند. درشماره 4248 آوا، سبدکاال 
را شرح دادید، ممنون ولی ما رانندگان کامیون که 
به گفته ی مسؤالن کشوری چرخ اقتصاد بدوشمان 

می باشد چگونه احقاق حق کنیم.
915...707

ابوذر چه زمانی به ایستگاه های  اتوبوسرانی  پایانه 
مکانیزه تجهیز و بهسازی خواهد شد؟

937...897
درخصوص  محترم  شهرداری  از  تشکر  و  سالم  با 
بازسازی فلکه توحید و بلوار آن به سمت استادیوم 
کارشناس چند  طرح  شروع  از  قبل  است   الزم 

می آمدند طراحی می کردند و تعریض در فلکه و بلوار و 
روشنایی را مد نظر قرار می دادند

915...538
شما رو به خدا خیابان سایت اداری که ادارات در آن 

هستند را آسفالت کنید مردیم از بس خاک  خوردیم
915...373

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*بنا بر اعالم سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی شهرداری در خصوص افتتاح 
بازار روز داخل جمهوری 8 اولین تقاطع بازار به استحضار 
عرضه  و  دستفروشان  ساماندهی  طرح  رساند:  می 
کنندگان میوه و تره بار در سطح بازار و خیابان جمهوری 
و محدوده مصلی در دستور کار شهرداری و سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری قرار دارد و در حال حاضر 
تعدادی از دستفروشان به پشت بازار محوطه متعلق 
به شهرداری هدایت شده اند و ان شاا..... به محض 
 اجرای زیر ساخت های الزم قطعا در این خصوص نیز

 برنامه ریزی به عمل خواهد آمد.

و  شهری  مشاغل  ساماندهی  سازمان  اعالم  *بر 
فرآورده های کشاورزی شهرداری در خصوص چرا 
داخل پیاده روهای چهارشنبه بازار نیوجرسی گذاشته 
اید، چشم دید روستائیان و دستفروشان فصلی را در 
بیرون از حصار چهارشنبه بازار ندارید و آنها را به 
بیابان خاکی و آلوده ضلع غربی حواله می دهید به 
رفع  و  ساماندهی  منظور  به  رساند:  استحضار می 
مشکالت ترافیکی در اطراف چهارشنبه بازار خیابان 
بهشتی، اداره محترم اجرائیات شهرداری آن دسته از 
دستفروشانی که بیرون از چهارشنبه بازار مبادرت به 
خرید و فروش کاال می کنند را به داخل چهارشنبه 
مشاغل  سازمان  ضمنا  و  کنند  می  هدایت  بازار 
شهری و اداره اجرائیات هیچ یک از دستفروشان را 
به قسمت خاکی حاشیه بلوار فایده هدایت نکرده 
و کسانی که در قسمت خاکی حضور دارند بدون 
توجه به تذکرات ماموران اجرائیات و بدون مجوز در 
آن قسمت فعالیت می کنند که مورد تایید سازمان 

ساماندهی مشاغل شهری نمی باشد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 درمان بی آبی  با مدیریت بهینه  

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جواد رضایی- انسان از ابتدای خلقت عالقه زیادی به دانستن 
داشته است و سعی کرده با توجه به اطالعات حاصل از پیرامون 
راهی برای ارتقای سطح زندگی خود پیدا کند، در جوامع کنونی 
نیز به دانش و اطالعات دقیق توجه ویژه ای می شود چرا که 
هیچ پیشرفتی بدون داشتن برنامه و طرح امکان پذیر نبوده، از 
این رو پژوهش برای پیشرفت در امور صنعتی،اجتماعی،فرهنگی، 

اقتصادی و... امری اجتناب ناپذیر می باشد.
در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا سهمی از درآمدها به 
پژوهش داده می شود، در کشور ما نیز این موضوع وجود 
دارد ولی نسبت به بسیاری از کشورها بسیار ناچیز است،این 
در حالی است که برای پیشرفت در هر کاری قبل از هر 
ایجاد  باعث  پژوهش  باشد.  می  پژوهش  به  نیاز  اقدامی 
مردم  زندگی  سطح  افزایش  و  تکنولوژی  توسعه   ، دانش 
می شود، به این منظور و با توجه به نقش آن در مسائل 
از  یکی  سراغ  و...به  اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،صنعتی 
پژوهشگران برتر استان به نام عباس خاشعی سیوکی مدیر 
گروه و دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند 
رفتیم. وی فارغ التحصیل دکترای علوم و مهندسی آبیاری 
از دانشگاه تربیت مدرس می باشد که از سال 90 در دانشگاه 
بیرجند شروع به فعالیت کرده و تاکنون برای چند سال به 
ادامه  در  است.  استان شناخته شده  برتر  پژوهشگر  عنوان 

گفتگوی خبرنگار ما را با وی خواهید خواند.
عباس خاشعی سیوکی بیان می کند: تاکنون 126 مقاله علمی 
- پژوهشی و isi و 4 کتاب )تالیف ، تدوین و ترجمه( و 220 
مقاله در مجمع های علمی داخلی و بین المللی ارائه نموده است 
همچنین  18 طرح پژوهشی در حوزه های گوناگون آب از جمله 
مدیریت آب در مرزعه، روش های شیرین سازی آب های 
شور،استفاده از آب های نامتعارف، بهینه سازی در مدیریت آب 

های زیرزمینی وتغییر اقلیم از دیگر فعالیت هایم می باشد.
وی ادامه می  دهد: تا کنون 56 پایان نامه کارشناسی ارشد و 5 
رساله دکترا را راهنمایی و مشاوره کرده ام و برای چند سال به 

عنوان پژوهشگر برتر استان شناخته شده ام. 

سیستم های آبیاری تحت فشار با وضع
 کنونی در هر شرایطی به صالح نیست

عباس خاشعی سیوکی، ساخت نرم افرازی در خصوص بهینه 
سازی سیستم های آبیاری کم فشار را از دیگر طرح های 
پژوهشی اش عنوان کرده و می گوید: سیستم های آبیاری تحت 
فشار با  وضع کنونی در استان ما به صالح نیست و باید بر مبنای 
دانش بومی روش های آبیاری سطحی و بومی  برای  افزایش 

بهره وری آبیاری مد نظر بیشتری  قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده 
اند که سیستم های آبیاری جدید نه فقط باعث کاهش مصرف 
آب نشده، بلکه مصرف آن را بیشتر کرده است این موضوع از 
نظر علمی قابلیت اثبات دارد، افزود: با توجه به وضع اقلیمی 
استان باید به کشاورزی پایدار با منابع موجود فکر کنیم چرا که 

بر اساس تحقیقات جهانی و همچنین کشوری آبیاری تحت 
فشار نه فقط باعث کاهش آب مصرفی در مزارع نمی شود که 

مصرف آب را افزایش می دهد.
 عباس خاشعی سیوکی اظهار می کند: با استفاده از آبیاری 
قطره ای میزان آب مصرفی در مزارع و باغ ها کاهش پیدا کرد 
 ولی از طرفی کشاورزان سطح زیر کشت را افزایش داده اند 
 طوری که در 10 سال اخیر سطح زیر کشت باغات زرشک و 
عناب در استان از 8 هزار هکتار به حدود 22 هزار هکتار رسیده 
که این مهم به علت تغییر الگوی کشت باعث افزایش مصرف 

آب  در شرایط کم آبی زمان حاضر شده است.

تغییر الگوی کشت به شکل لجام گسیخته
 به سمت زرشک ، عناب و زعفران اشتباه است

 
ادامه می دهد: باغ های زرشک و عناب علیرغم اینکه جزو 
محصوالت  مهم بوده ولی در  تابستان کشت می شوند و 
نیاز به آب زیادی دارند و تغییر الگوی کشت به صورت لجام 
گسیخته به این سو اشتباه بوده که در سال های آینده نتایج 
آن مشاهده خواهد شد.خاشعی با بیان اینکه در دنیا برای بقای 
کشاورزی روی مدیریت آب با روش های بومی، تمرکز شده 
است، می گوید: با توجه به اینکه کشاورزان در روش غرقابی 
ابعاد کرت و شیارها را تجربی می سازند،نرم افزاری را طراحی 

کردیم که با توجه به جنس خاک، شیب و ابعاد مزرعه و... بهینه 
ترین طول کرت، زمان قطع جریان میزان دبی ورودی، ابعاد 
کرت و طول ردیف ها را بر اساس اصول مهندسی و در جهت 
مصرف بهینه آب و افزایش بهره وری در مزرعه ارائه می دهد، 
این روش تا 85 درصد راندمان آبیاری را افزایش می دهد. 
وی همچنین ساخت دستگاهی به نام »سمیت شناس ماهی« 
برای حفاظت از منابع آب شرب  در برابر حمالت تروریستی را 
از دیگر اقدامات پژوهشی اش بیان کرد و ادامه می دهد: این 
دستگاه با استفاده از ماهی و روش های  زیست فناورانه ساخته 
شده است که به محض آلودگی آب عوامل سمیت را شناسایی 

می کند و در جهت حفظ سالمت آب مفید می باشد.

زمان بارش ها در استان دچار تغییرات خواهد شد

 عباس خاشعی سیوکی در ادامه صحبت هایش در مورد میزان و 
نحوه بارش در استان با توجه به پارامترهای هواشناسی عنوان می 
کند: با توجه به پارامترهای هواشناسی، تغییر اقلیم باعث افزایش 
دما می شود، ولی نوع و زمان بارش ها تغییراتی به همراه دارد و 
بیش تر بارندگی ها در بازه بهمن تا اردیبهشت انجام می گیرد 
و در ماه های دیگر چشمگیر نیست، همچنین  دما تا 50 سال 
آینده تا 5 درجه در استان افزایش پیدا خواهد کرد. او می گوید: 

مانند سناریوهایی که iccP )سازمان بین المللی تغییرات آب و 
هوایی( با توجه به الگوی تغییرات آب و هوایی ارائه می دهد ما 
نیز الگویی را برای استان طراحی کردیم که طبق آن تغییرات آب 
های سطحی ، زیرزمینی، نیاز آبی گیاهان و عملکرد محصوالت 
و... با توجه به تغییرات آب و هوایی استان در آینده قابل مدیریت 

می باشد و در مدیریت  اوضاع فعلی بسیار مفید خواهد بود.

در تصمیم گیری های مدیریتی حوزه
 آب پژوهش نقش موثری دارد

از دهه 30 و 40  عباس خاشعی سیوکی عنوان می کند: 

که چاه و پمپ وارد کشور شد متاسفانه مدیریت نادرست 
برداشت  میزان  و  منابع  بین  و  گرفت  انجام  آب   منابع 
محدودیت  ایجاد  باعث  اکنون  که  نداشت  وجود  تعادلی 
با  ابتدا  همان  از  اگر  است  شده  ها  چاه  از  برداشت  در 
های  سفره  از  بسیاری  اکنون  شد  می  عمل  پژوهش 
دهد: می  ادامه  شد.  نمی  رو  روبه  آب  افت  با   زیرزمینی 

در تصمیم گیری های مدیریتی حوزه آب پژوهش نقش 
موثری دارد چرا که گسترش جمعیت،صنعت و کشاورزی 
با  همچنین  خاشعی  دارد.  مستقیم  تاثیر  آب  منابع  روی 
گوید:  می  استان  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال  به  اشاره 
آب  تقاضای  مدیریت  روی  آب  تولید  جای  به  بیشتر  باید 

کار شود و از منابع آبی موجود بهینه ترین استفاده انجام 
گیرد،سطح زیر کشت افزایش پیدا نکند و بهترین سیستم 
های آبیاری برای هر منطقه انتخاب شود.او با اشاره به اینکه 
انتقال آب از دریای عمان برای شرب و صنعت خواهد بود، 
ادامه می دهد: هدر رفت آب از شبکه های توزیع به طور 
مثال در بیرجند 150 لیتر بر ثانیه می باشد که اگر رفع شود 
با مدیریت مصرف تا 80 سال آینده در تامین آب با توجه 
به افزایش جمعیت این شهر مشکلی وجود نخواهد داشت، 
همچنین با توجه به اینکه هر فرد در استان روزانه 250 لیتر 
آب مصرف می کند، می توان با کاهش میزان مصرف، آب 
 مورد نیاز جمعیت استان را در سال های آینده تامین کرد.
عباس خاشعی سیوکی تصریح می کند: انتقال آب از دریای 
عمان به دو شرط برای استان مفید خواهد بود و آن در صورتی 
است که دولت از بیت المال هیچ هزینه ای نکند و تماما به 
و  دانشگاهیان  نظر  همچنین  شود،  داده  خصوصی  بخش 

پژوهشگران و ارگان های NGO در اولویت قرار گیرد.
 خاشعی همچنین در مورد تامین آب در بخش صنعت اظهار می کند:
برای تامین آب مورد نیاز صنعت استان هم می توان از آب تصفیه 
خانه ها استفاده کرد. به طور مثال تصفیه خانه  فاضالب بیرجند در 
صورت بهره برداری کامل می تواند نیاز آبی تمام صنعت و معدن 
استان را تامین کند.او با بیان اینکه با توجه به برآوردهای انجام شده 
حدود 20 میلیون متر مکعب در بازه زمانی 10 ساله برای صنعت 
ومعدن استان نیاز آبی وجود خواهد داشت،ادامه می دهد: آب های 
تصفیه جزو آب های شیرین محسوب می شود که می توان در 
صنعت و بخش های خاصی از کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. 
خاشعی می گوید: ما در استان کم آبی هستیم ولی معادن بسیاری 
در اختیار داریم که می توان با تغییر ساختاری در بازه زمانی 15 
 ساله منبع درآمدی مردم را از کشاورزی به سمت گردشگری ،

شغل های خدماتی و صنعتی هدایت کرد. 

مدیران اجرایی به پژوهش اعتقاد زیادی ندارند
 

وی افزود: در استان متاسفاته به چیزی که  پرداخته نمی شود، 
پژوهش است. برای مثال دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی  
به طور جداگانه کار پژوهشی انجام می دهند ولی با هم ارتباط 
ندارند و عالوه بر این مدیران اجرایی به پژوهش اعتقاد و 
الزامی ندارند و فکر می شود نتیجه پژوهش کتاب یا مقاله 
ای است که باید در کتابخانه خاک بخورد در حالی که اگر 
 نتایج به دست آمده از پژوهش ها مدیریت شود، می تواند
چراغ راهی برای نحوه برنامه ریزی مدیران باشد، اگر مدیران 
اجرایی با بخش های گوناگون دانشگاه ارتباط داشته باشند 
بسیاری از مشکالت پیش نخواهد آمد.ادامه می دهد: صنعت، 
مصرف کننده پژوهش است و تا زمانی که دانشگاه به یک 
سمت برود و صنعت به سمتی دیگر دچار مشکل خواهیم 
بود و موفق نخواهیم شد، بهتر است که در تصمیم گیری ها 

پژوهش صورت بگیرد.

 پژوهشگر برتر استان در گفتگوی اختصاصی با آوا تاکید کرد:

جم
ن 

 امی
س :

عک

قابل توجه اعضای محترم صنف آرایشگران زنانه بیرجند
به استحضار می رساند: به دلیل اتمام اعتبار پروانه کسب با جا به جایی و 
یا عدم پرداخت حق عضویت اتحادیه و همچنین عدم دسترسی به محل 
واحدهای صنفی اعضای محترم، به افراد ذیل از تاریخ درج آگهی به مدت 
یک ماه مهلت داده می شود نسبت به تعویض وضعیت پرونده صنفی خود 
اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر پروانه کسب آنها از 

درجه اعتبار ساقط و نسبت به ابطال آن اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۱۱

نام واحد صنفینام خانوادگینامردیف

ظریفافروزفرح۱

مدیناباغستانیعالیه۲

شانبقایی بهزدیسمیه۳

ویدا رزبنی اسدیصاحبجان۴

پریچهرترابی فردعذرا۵

شیما بانوجبدرانیراضیه۶

لعبتحسن زادهطاهره۷

یونیسحسنیفرزانه ۸

یلداحیدریمرضیه۹

شادیانخنگیعالیه۱۰

راز خورشیددهشیبیسیده سمیه۱۱

فرانک ۲رزگیفاطمه۱۲

فرزانهرستگاریفاطمه۱۳

گیسوزارعفهیمه۱۴

پرنسسزنگوییصغری۱۵

ارکیدهسیف الملوکرویا۱۶

عاطفهشهابادیحوا۱۷

غزل نازصادقیمرضیه۱۸

رعنا طالصحرانوردصدیقه۱۹

جلوه ماندگارعباسیانالهه۲۰

عروسک نازفرامرزی القارملیحه ۲۱

ایرانفالحسمیه ۲۲

گلسازانقدسی نیامریم۲۳

سیدیتمالکیمهدیه۲۴

پردیسمحنتیزهرا۲۵

برکه ۲مدرسی فرام السلمه۲۶

ناری گلمشایخیپروین ۲۷

گل رخناهیدجومریم ۲۸

آریا چهروحدتیسارا۲۹

خانم گلولی دادراضیه۳۰

طرفههدایتی مریم ۳۱

هلنارزهشیارزهرا۳۲

آدرس دفتر اتحادیه : 
نبش جمهوری ۲۱ - طبقه دوم واحد تجاری  

۳۲۲۱۲۵۸۲-۳ :نفلت

     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

تکثیر و پرورش زالوی طبی،  آموزش، مشاوره و اجرا
همراه با موسسه زالو پروران شرق به شماره ثبت 443

فروش ویژه انواع زالوی آرایشی،  طبی، مولد بهداشتی

شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی

آدرس: بیرجند،  بلوار شهید صیاد شیرازی- واحد 1۲5
ساعت مراجعه و تماس: 1۷ الی ۲1

3۲۲13۲۷۲ - 0۹0۲1۶3۲۲۷3

آدرس: خوسف- بخش جلگه ماژان- اصغریه
  شرکت تعاونی تولید روستایی مالک اشتر

تلفن: 05۶3۲4۸3۲۲4
0۹155۶۲3۷0۸ - 0۹15۶۶۷۲01۶  محمودی

 فـروش ذرت علوفـه ای
در  بستـه هـای ۶0 کیلـویـی

  حمـل اثاثیـه منـزل مداحـی
  با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر     شهرام  مداحی 3۶4۷  3۶3  0۹15

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 
کناف و ... با قیمت مناسب    
09156633230- برگی



موفقیت و انرژی

 محتوای نشاط بخش

دوش آب سرد بگیرید

آنتونی رابینز، روز خود را با پریدن در یک استخر آب 
سرد با دمای 13 درجه سانتیگراد، شروع می کند. اما 

به راستی او چرا اینکار را انجام می دهد؟
دوش آب سرد می تواند باعث سالمت جسمی و روانی 
عملکرد  بروید،  آب سرد  زیر دوش  مرتباً  وقتی  شود. 
سیستم ایمنی بدن، غدد لنفاوی، دستگاه گردش خون 
و سیستم گوارشی تان، در دراز مدت بهبود می یابد. 
همچنین دوش آب سرد باعث افزایش سوخت و ساز 
بدن و در نتیجه کاهش وزن تان خواهد شد. تحقیقات 
نشان داده گرفتن دوش آب سرد می تواند اثر بهتری در 
رفع عالئم افسردگی، نسبت به قرص های تجویز شده 
داشته باشد زیرا باعث آزادسازی مواد شیمیایی در بدن و 

بروز شادی و نشاط در فرد می شود.

محتواهای نشاط بخش 
و مفید را مطالعه کنید

مردم عادی همواره به دنبال سرگرمی هستند در 
حالی که افراد خاص به دنبال آموزش و یادگیری 
خواندن  دنیا،  موفق  افراد  برای  گردند.  می  بیشتر 
حداقل یک کتاب در هفته امری عادی محسوب 

می شود و دائماً در حال یادگیری اند.
شما نیز می توانید هفته ای یک کتاب صوتی را تمام 
کنید. کافی است در طول مسیر دانشگاه یا محل کار 
به آن گوش دهید. به یاد داشته باشید مطالعه 15 تا 
30 دقیقه مطالب مفید و نشاط بخش در هر روز می 
تواند سطح اطالعات تان را به کلی تغییر داده و به 
شما کمک کند تا متفاوت از سایرین بیندیشید و 

جهان را از دریچه ای دیگر ببینید.
اهداف زندگی تان را بنویسید و آنها را به دو دسته کوتاه 
مدت و بلند مدت تقسیم بندی کنید. هر روز چند دقیقه 
از وقت خود را صرف خواندن آنها کنید. اگر هر روز 
اهداف بلند مدت خود را بخوانید، درواقع هر روز به آنها 
فکر کرده اید. به یاد داشته باشید همواره به هر آنچه 

که بیندیشید، برایتان اتفاق می افتد.
به اهداف خود و چگونگی رسیدن به  اگر همواره 
آنها فکر کنید، تحقق آنها بسیار ساده تر خواهند بود.
حداکثر 5 یا 6 کار مهمی که باید در روز انجام دهید 
را به صورت لیست بنویسید و طبق اهمیت آنها را 
اولویت بندی کنید و حداقل 2 کار مهم اول را در روز 
انجام دهید. این قدم کوچک باعث می شود احساس 
موفقیت کنید، احساس کنید کاری مثبت در روز انجام 
دادید. شروع به کتاب خوانی کنید. الزم نیست حتما 
کتاب های کاری و علمی بخوانید، بعضی اوقات برای 
تقویت قوه تخیل خواندن کتاب ها، داستان و رمان 

نیز خالی از لطف نیست. 

جدول 4253                        

از شهرهاي تهران -  افقي: 1- 
گشادگي   -2 گلخن  انداز  آتش 
دهنده  رهن    - پا  هاي  رگ 
اهل     - همنام   ادعا   3-    -
قاره ما - از خود بیخود 4- زیر پا 
مانده -  نیمسال تحصیلي - رفوزه 
پرحرفي   ناگهاني 5-  توطئه     -
ورم  داروي   -6 خاندان   - فالني 
فیلسوف  درستي-   و  راستي    -
آلماني 7- ضرب آهنگ - خراب  
برنج   -8 ناگفتني   - سخن 
بیهوده   - بدن  و  تن    - فروش 
9- از شهرهاي هرمزگان - محل 
نگهداري تبهکاران - از رشته هاي 
در  پیچ  عضو   - شمشیربازي 10 
پیچ شکم - بیخ  -کالم پرسش 
11-  مادر عرب - مالمت کننده -   
حومه کاشان 12-  آشکار و نمایان 
-  زمینه  گذر گاه - همراه آشغال 
13 - حمام تک نفري - از الحان 
باربد - شرح دهنده 14-  جنگ 
و نبرد - گردنده - نام قدیم بیت 
المقدس 15-  کشتي جنگي یونان 

باستان - از شهرهاي همدان .

به  که  لقبی   -1 عمودي: 
جنگاوران رو می می دادند - اثري 
از گوته آلماني 2- جنس مقابل نر  
تکان و جنبش - رایزن 3- چین 
سرپرست   - پوست   چروك  و 
فرانسه  پادشاه   - اسالمي  جامعه 
4- واحد اندازه گیري شدت زمین 
لرزه  -دندانه کلید پراکنده - محل 
کردن   پاك  کننده   رسم  ورود  
کردن  پاك   - کننده  رسم   -5
تنگي  ایشان      - بزرگوارتر   -6
نفس 7-  رود مرزي - پادشاه - 
پرهیزگار 8-  الستیک رویي چرخ 

-  مالقات کردن - زمین خشک 
و بایر 9- لقب امام دهم)ع( - زره 
آزاد  درخت   - قدیم  جنگاوران 
10-  نوعي خواهر و برادر-  نتیجه 
- علم کیمیا 11-  اسب اصیل و 
شالوده  شرکتي-   اوراق   - تندرو 
12-  عود - پول کره جنوبي - 
من و جنابعالي - قیماق 13-  از 
روي قصد - نام عمومي سبزي ها 
و میوه هاي خوراکي - غربال 14-  
جمله   - زرتشتیان  مقدس  کتاب 
دستوري - قوم ایراني 15-  شاه 

بیت -  آزمون
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از چه محصوالتی
 استفاده کنیم ؟

موقع خرید تمام محصوالت سالمت محور اعم از 
به  دارویی  بهداشتی،  و  آرایشی  غذایی،  محصوالت 
برچسب کنترل اصالت و سالمت کاال درج شده بر 

روی محصوالت وارداتی توجه فرمایید. GTN ) شناسه 
تجاری فرآورده(، UID )شناسه ردیابی و رهگیری ( ، 
 LOT )سری ساخت(، EXP )تاریخ انقضا(،کد اصالت 

) کد 16 رقمی زیر الیه اسکرچ( بارکد دوبعدی. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا وکمیته مبارزه با قاچاق 
کاال معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ضرورت مصرف خوراکی های
 گیاهی متنوع در هفته

هرچند، متخصصان تاکید دارند نه تنها باید مقدار 
میوه و سبزی مصرفی مورد توجه قرار گیرد، بلکه 
کارشناسان  گفته  به  دارد.  اهمیت  نیز  آن ها  تنوع 

در  متنوع  گیاهی  خوراکی   30 حداقل  مصرف 
هفته ضروری است چرا که مصرف خوراکی های 
گیاهی متنوع نقش کلیدی در سالمت روده دارد. 
التهابی  بیماری  چاقی،  آلرژی ها،  چون  مشکالتی 
روده، پارکینسون و حتی افسردگی با باکتری های 

روده مرتبط هستند.

لطفا مغزتان را 
به چالش بکشید!

با دست دیگرتان مسواك بزنید، مسیر جدیدی را 
برای رفتن به محل کار امتحان کنید و لباس هایتان 
حس  نه  کنید  انتخاب  المسه  حس  کمک  به  را 

بینایی. محققان می گویند افرادی که با تمرینات 
نوروبیک مغزشان را تقویت می کنند و چابکی ذهنی 
دارند به میزان بسیارکمتری به بیماری هایی مثل 

آلزایمر و زوال مغز دچار می شوند.
تعداد زیادی از کسانی که الزایمر دارند از افسردگی 

شدید هم رنج می برند.

با معده خالی آب
 یا نوشیدنی سرد نخورید

خوردن آب یا نوشیدنی سرد با معده خالی یکی از 
بزرگترین اشتباهاتی است که می تواند آسیب جدی به 
معده، گوارش و کبد وارد کند. خرمالو و گوجه فرنگی 

حاوی مقادیر زیادی پکتین و تانیک اسید هستند. وقتی 
این مواد با اسید معده واکنش شیمیایی صورت دهند، 
تشکیل ژل غیرقابل حل داده که به راحتی منجر به 
سنگ معده می شود. خوردن موز با معده خالی، به شدت 
مقدار منیزیم در بدن را افزایش داده و منجر به به هم 

خوردن تعادل منیزیم و کلسیم در خون می شود.

تخم شنبلیله 
موثر در کنترل قند خون

قصد کاهش وزن دارید اما هات چاکلت و غذاهای 
گرم و پرکالری نمی گذارند به رژیم تان وفادار بمانید؟
تخم شنبلیله در کنترل قند خون و افزایش ترشح 

انسولین خوب عمل می کند. ضمناً این دانه ها برای 
سرعت دادن به متابولیسم مفیدند. گاالکتومانان یک 
عنصر محلول در آب است که در تخم شنبلیله وجود 
دارد و اشتها را سرکوب می کند. شما می توانید این 
دانه ها را شب در فنجان آب خیسانده و صبح ناشتا 

مصرف کنید.

بدون تحرك نمانید. از خانه بیرون بروید و به هرکجا که دوست دارید بروید و اینگونه فعالیت خود را حفظ کنید.
در واقع شما با حرکت چرخ ها کالری می سوزانید. بجای اینکه از سایرین بخواهید شما را مثاًل به فروشگاه ببرند سعی 
کنید خودتان بروید و خرید کنید. حرکت ویلچر توسط خودتان باعث بکارگیری عضالت بازوها و سوختن کالری 
می شود. فعالیت فیزیکی برای حفظ سالمت قلب و عروق و جلوگیری از تحلیل ماهیچه ها و حفظ قدرت بدنی الزم 
هستند. برنامه های آموزشی تحرك برای افرادی که بر روی ویلچر می نشینند را تهیه کرده و به آنها عمل کنید. 
انواعی از فعالیت های مختلف برای این افراد وجود دارد که به راحتی قابل تهیه و انجام هستند. مهم این است که 
شما برای انجام آنها تالش کرده و بدین گونه کالری اضافی می سوزانید. فعالیت های ورزشی هوازی که ضربان قلب 

را افزایش داده و سبب تعریق بدن می شود،  در حفظ سالمتی اهمیت دارد.        

تخم گشنیز در خانواده های ایرانی کمتر مورد مصرف قرار می گیرد در حالی که با اطالع از خواص آن، می توانیم در 
مصرف بیشتر غذاها از آن استفاده کرد.تخم گشنیز نیرو دهنده قلب و نشاط آور است. تخم گشنیز خاصیت هضم غذا 
و باد شکنی دارد. تخم گشنیز را پودر کرده و به نسبت مساوی با شکر یا عسل مخلوط کنید که برای تقویت بدن 
بسیار مفید است. برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم گشنیز استفاده می کنند، بدین صورت که 10 تا 30 گرم از 
آن را در یک لیتر آب دم کرده و مانند چای با شکر بنوشید.تخم گشنیز برای بر طرف کرن تب و سرماخوردگی مفید 
است. برای این منظور یک سوپ رقیق از آب مرغ و گشنیز تهیه کنید و پس از چند مرتبه مصرف، اثر معجزه آسای 
آن را ببینید.تخم گشنیز شیر مادران شیرده را زیاد می کند، برای این منظور باید 2 تا 5 گرم از آن را با کمی عسل 

تناول کنند.. برای تسکین درد دندان، تخم گشنیز بجوید.

درمان سرماخوردگی با تخم گشنیزتوصیه هایی برای ویلچرنشینان

زمانی که تصمیم راسخ برای کاری که دوست دارید، گرفتید، 
عجله نکنید و بدانید که تبدیل این عالقه به شغلی مناسب و 
قابل ترقی گامی بلند است. در اینجا چهار مرحله برای شروع 

تغییر را ذکر می کنیم:
1. با یک مشاور شغلی مشورت کنید

مشاوران شغلی به دیگران کمک می کنند تا بفهمند از یک 
کسب و کار دقیقا چه انتظاری باید داشت و تمام حواس فرد 
را بر جزییات کار متمرکز می کنند و همچنین می توانند ایده 
هایی را برای یافتن شغل متناسب با عالیق و روحیات هر فرد 

به وی پیشنهاد دهند.

2. اهرم رسانه های اجتماعی 
بیش از هر زمان توسط شبکه های اجتماعی احاطه شده ایم. 
وقتی شما متوجه شدید چه شغلی را دوست دارید، به سراغ شبکه 
های اجتماعی بروید، فیس بوك، توییتر و اینستاگرام را بگردید 
و با افرادی که عالیق مشترکی با شما دارند ارتباط برقرار کنید. 
نوشته های صفحات مجازی را مطالعه کنید و سعی کنید متوجه 

شوید عالقه حقیقی شما برای انجام دادن چیست؟
3. شروع به پس انداز کنید 

به قدم گذاشتن در مسیر جدید  قاطعانه تصمیم  زمانی که 
ذخیره که  قدر  هر  کنید.  انداز  پس  به  شروع   گرفتید، 

مالی  باشید، مشکالت  داشته  بانک  در  بیشتری  انداز   پس 
کمتری در آینده پیش روی شما خواهد بود و با ترس کمتری 

شغل قبل خود را رها کرده و پا در مسیر جدید می گذارید.
4. فقط آغاز کنید 

تا زمانی که فقط مشاغلی دیگر را سرسری امتحان کنید، گمانه 
زنی کرده اید. من می توانستم عالیق واقعی خودم را در زمینه 
کاری بیابم و به همین دلیل نیز بسیار خوشحال هستم. این نکات 
و راهنمایی ها هنوز هم راهگشا در مسیر کاری هستند چرا که 

مهم است به کارهای جدیدتری مطابق با عالیقم دست بزنم.

شغلی را که واقعا دوست دارید، بیابید

آیه روز

زنده را از مرده بیرون می  آورد و مرده را از زنده بیرون می  آورد و زمین را بعد از مرگش زنده می  سازد و 
بدین گونه ]از گورها[ بیرون آورده می  شوید. )سوره روم/آیه 19(

سخن روز

قانون کاشت و برداشت اصل اساسی زندگی بشر است، شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته 
بذر آن را کاشته اید. )برایان تریسی(
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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

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

به یک نیروی آقا جهت کار در خشکشویی 
و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

کارت دانشجویی اینجانب  زهرا سنجری 
به شماره دانشجویی 05022۷32 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

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

چهار فقره چک به شماره سریال های 
634101 و 634123 و 634122 

و 634121 مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط  می باشد
 و هیچگونه ارزش قانونی ندارد.

کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، 
برنج، آلومینیوم و ... شما را با 

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی 23
۰9۰3624۰644

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 1۰

۰

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

0915   056   2100

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

056323231۷9 - 09153634۷6۷

رنگ آمیزی کناف 
و ساختمان

09155610111
رحیمی
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 مالک ماندگاری مدیران تحرک است

واگذاری ۶۰ هکتار از زمین های  طبس به مردم

صداوسیما- 60 هکتار زمین به مردم در شهر طبس واگذار می شود. سجادی رئیس اداره راه و شهرسازی طبس در شورای اداری این شهرستان گفت: ساخت این زمین ها در  
دهه فجر امسال آغاز می شود تا  سال ۹۸ به بهره برداری برسد و  2 هزار و 200 نفر از مزایای آن برخوردار شوند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هم گفت: برای 
پروژه دوبانده سازی دیهوک-راور- فردوس حدود 2۵ میلیارد تومان اعتبار ملی در نظر گرفته شده و امسال نیز دوبانده شدن بخشی از راه پرحادثه طبس- یزد در دستور کار است.

 نباید عناب را مثل زعفران از دست بدهیم

 پرداختن به مسائل حاشیه ای استان نگران کننده  و جفا در حق مردم است

*رئیس دانشگاه بیرجند گفت: از دستاوردهای سفر 
این بود که 2 میلیارد و 200  به استان  وزیر علوم 
دانشجویی   تغذیه  به  کمک  برای  تومان  میلیون 

دانشگاه  بیرجند اختصاص یافت.
*مدیر آب فاضالب روستایی سربیشه گفت: اگرچه 
قرار است سال آینده فاز نخست مجتمع آبرسانی دشت 
خوشاب افتتاح شود اما هنوز ۱۸ روستای نوار مرزی 
سربیشه نیازمند تامین آب شرب هستند که برای محقق 

شدن این امر نیاز به ۱۸ میلیارد تومان اعتبار است.
* معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی 
)ره( گفت: ۹ ماه امسال کمک های خیران به نیازمندان 
و مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان 20 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
*مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
از برگزاری کمیسیون پزشکی بنیاد در خراسان جنوبی، 

تهران بزرگ و شهرستان های استان تهران خبر داد.
*پایان نامه دکترای آقای وحید اربابی عضو هیئت علمی 
گروه مکانیک دانشگاه بیرجند موفق به دریافت جایزه 

دومین پایان نامه برتر از جامعه بیومکانیک اروپا شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

برنا-مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان 
جنوبی گفت: در ۹ ماه امسال 2 میلیارد و 600 
میلیون تومان زکات جمع آوری شد که نسبت به 
مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد رشد داشته است. 
رضا سلم آبادی در شورای زکات  اظهارکرد: برنامه 
ابالغی جمع آوری زکات در ۹ ماه سال جاری 
یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان بوده که با توجه 
به رقم محقق شده ۱4۱ درصد از برنامه پیش 
بینی جلوتر هستیم. به گفته  وی  یک میلیارد و 
۵03 میلیون تومان زکات جمع آوری شده نقدی و 

مابقی غیر نقدی بوده است. 

 ظرفیت پرداخت زکات 
قبل از انبار محصول وجود دارد

هم  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
گفت: کارشناسان کشاورزی در مراکز خدماتی 
با کشاورزان ارتباط مستقیم دارند و با این ظرفیت 
امکان پرداخت زکات در فصل برداشت محصول 
و پیش از انبار کردن وجود دارد. قوسی اظهار 
کرد: تولیدات زراعی و باغی استان بیش از ۸60 
هزار تن است. وی یادآور شد: کشاورزان و بهره 
برداران استان در پرداخت زکات پیشگام بوده 
اند و این کار را از اولویت های زندگی خود می 

دانند  وی  افزود: آمادگی داریم ظرفیت مراکز 
زکات  شورای  اختیار  در  را  کشاورزی  خدمات 

قرار دهیم. مدیر کل صدا و سیما نیز گفت: از 
ابتدای سال 740 دقیقه برنامه با موضوع زکات 

از طریق رسانه ملی در استان پخش شده است. 
آیینه دار راه اندازی یک نهضت برای موضوع 

زکات در استان را الزم دانست و گفت: صدا 
و سیما آمادگی پشتیبانی از این جریان را دارد. 

وی یادآور شد: بخشی از جامعه هدف زکات در 
روستاها و شهرستان ها هستند که نیاز است 
توجه بیشتر به شورای زکات شهرستان ها شود.
مهمترین مصوبه این جلسه همکاری فرمانداری 
ها در پرداخت سهم دولت برای معادل سازی 
پروژه های زکات بود که ساخت آن زودتر به 
استان در  برگزاری شورای زکات  برسد.  اتمام 
شهرستان هایی که بهترین عملکرد را داشته اند 
و استفاده دهیاری ها از سه درصد اعتبار فرهنگی 
خود برای تبلیغات و فرهنگ سازی زکات در 

روستاها از دیگر مصوبات این جلسه بود.     

افزایش  برای  مدیران  اینکه  بیان  با  استاندار 
حالت  از  و  داشته  تحرک  باید  اعتبارات 
بودجه  دنبال  وبه  بروند  کنار  میزی  پشت 
باشند،تاکیدکرد: مالک ماندگاری مدیران تحرک 
است و  در جذب بودجه  بایدهمت بیشتری از 
خود نشان دهند.به گزارش پیام خاوران ، محمد 
صادق معتمدیان در جلسه هم اندیشی و نشست 
صمیمی با مدیران رسانه ها  با بیان اینکه ظرفیت 
های بالقوه باید به ثروت و شغل تبدیل شود، 
اظهار کرد: محرومیت ها و آسیب های  زیادی 

در استان وجود دارد که ریشه تاریخی دارد.
وی بر همدلی و هم افزایی،انسجام استانی و نگاه 
ملی در ابعاد  گوناگون تاکید کرد وگفت: برای 
توسعه همه جانبه خراسان جنوبی باید مسائل 
حاشیه ای برطرف شود.  که دراین راستا  دغدغه 
دولت این است تا کمبودها رفع و وضع موجود 
را ارتقا دهیم. استاندار با تاکید بر اینکه مشکالت 
اولویت دار استان باید شناسایی شود، گفت: در 
زمان حاضر 4۸0 روستا آب شرب ندارد و با تانکر 
آبرسانی می شود.وی با بیان اینکه راه آهن نیز از 
اولویت ها است، تصریح کرد: برخی از محرومیت 
ها اولویت اصلی است که مهمتر از راه آهن است.

معتمدیان حضور مسئوالن در منطقه را موثر خواند 
وگفت: رصد مشکالت با حضور مسئوالن قطعا در 
اختصاص اعتبارات کارساز است. وی با بیان اینکه 
مدیران استان باید در باره بودجه ۹۸شفاف سازی 
کنند، افزود: ۸۸ درصد اعتبارات ملی و ۱2 درصد 
استانی است که باید تالش کنیم سهم استان از 

بودجه ملی را افزایش دهیم.

 اختصاص کمترین اعتبارات 
در سفرهای رئیس جمهوری به استان

بست  بن  از  اینکه  کردبرای  تاکید  معتمدیان 
جذب  برای  ملی  توجه  به  شویم  خارج 
از  کرد:  تصریح  وی  داریم،   نیاز  اعتبارات 
سوزی  فرصت  محروم  مناطق  های  آسیب 
اینکه کمترین میزان  بیان  با  است.  استاندار 
جمهوری  ریاست  سفرهای  در  اعتبارات 
باید  اظهارکرد:  یافته،  اختصاص  استان   به 

درجذب  و  کرده  تالش  استان  توسعه  برای 
اینکه  با اشاره به  اعتبارات پیگیر باشیم. وی 
 مردم از شعار دادن مسئوالن خسته شده اند

به  را  پرواز   6 کاری  اقدام  اولین  در  گفت: 
اضافه  بیرجند  فرودگاه  پروازهای  مجموعه 
موضوع  در  اینکه  بیان  با  کردیم.معتمدیان 
زیرساخت ها باید مطالعه کنیم، افزود: با توجه 

به کمبود اعتبارات باید اولویت را به طرح های 
عنوان  به  مرز  از  وی  بدهیم.  توجیه  دارای 
فرصت یاد کرد وگفت: اگر مرزها را رها کنیم 
به تهدید تبدیل می شود وجمهوری اسالمی در 
همه دولت ها سرمایه گذاری خوبی   در این 

بخش   کرده است.
 معتمدیان تاکید کرد: در مرز باید منافع بین 
دو کشور در نظر گرفته شودو واردات را باید 
این  در  که  دهیم  افزایش  استان  مرزهای  از 

راستا ۱۹ قلم کاال شناسایی شده که باید مجوز 
واردات آن را از مرز استان بگیریم. 

400 کیلومتر  کاهش  فاصله با آسیای 
میانه  با تکمیل جاده ماهیرود به فراه

استاندار با بیان اینکه تکمیل جاده ماهیرود به 
فراه از پروژه های مهم استان است که باید 

به اتمام برسد، افزود: این پروژه با ۵۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی امسال تعطیل شده است که 
ردیف اعتباری ۹ میلیاردی برای  آن اخذ شده 

و به زودی  فعال  می شود.
وی نزدیک شدن خراسان جنوبی به آسیای میانه 
را از مزیت های این پروژه برشمرد و تصریح 
کرد: با بهره برداری از پروژه 3۸0 کیلومتر مسیر 
دسترسی به کشورهای آسیانه میانه کاهش می 
یابد. استاندار از این استان به عنوان چهارمین 

استان برخوردار از معادن یاد کرد و افزود: باید به 
دنبال جذب سرمایه گذار برای استفاده  حداکثری 

از ظرفیت  معادن باشیم.

 پرداختن به مسائل حاشیه ای استان 
نگران کننده  و جفا در حق مردم است

وی تصریح کرد:  اینکه همواره محرومیت های 

استان را فریاد بزنیم ظلم به مردم است بلکه باید 
فرصت ها را معرفی و تبدیل به فرصت کرده و 

سرمایه گذار برای استان جذب کنیم.
معتمدیان با بیان اینکه پرداختن به مسائل حاشیه 
ای در استان نگران کننده  و جفا در حق مردم 
و همگرایی  وقت همدلی  کرد:  تصریح  است، 
رسیده و هیچ دغدغه ای  راجز توسعه همه جانبه 

استان نباید دنبال کنیم. 
وی با تاکید بر اینکه برای توسعه قرار نیست 

از خط قرمز ها عبور کنیم، خاطر نشان کرد: 
اصول اخالقی و اسالمی باید رعایت شود و نباید 
واگرایی در استان ایجاد شود. استاندار از نیروی 
انسانی متعهد و کارآمد به عنوان سرمایه های 
اصلی  منطقه یاد کرد وگفت: به دنبال نیروسازی 
از  استفاده  و  موفق  مدیران  ماندگاری  برای 

ظرفیت های بومی هستیم.

افزایش 15 درصدی زکات در استان    

 راه نجات اقتصاد منطقه سرمایه گذاری روی عناب

افزایش 5۰ درصدی
 قیمت مسکن در  بیرجند

رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند گفت: میزان 
زمان  در   استان  مرکز  در  مسکن  فروش  و  خرید 
حاضر نسبت به ماه های گذشته حدود 40 درصد رکود 
بازار مسکن را نشان می دهد. اربابی در گفتگو با یک 
خبرگزاری اظهار کرد: قیمت مسکن در استان نسبت 
به سال گذشته حدود 40 تا ۵0 درصد افزایش داشته 
است. وی تصریح کرد: در بیرجند قیمت یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی بین یک میلیون و ۵00 
تا یک میلیون و 700 هزار تومان در منطقه شمال شهر و 
در منطقه جنوب شهر بنا بر نوع کار و مرغوبیت مصالح 
هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمان بین 2 
میلیون و ۵00 تا 4 میلیون و 200 هزار تومان نرخ گذاری 
می شود. رئیس اتحادیه مشاوران امالک بیرجند با اشاره 
به تغییر میزان خرید و فروش مسکن در بیرجند گفت: 
میزان خرید و فروش مسکن در مرکز استان در زمان 
حاضر نسبت به ماه های گذشته حدود 40 درصد رکود 
بازار مسکن را نشان می دهد، همچنین در سامانه ثبت 
کد رهگیری امالک نیز که سامانه سراسری بوده در 
استان میزان خرید و فروش امالک را با کاهش نشان 
می دهد. اربابی ادامه داد: یکی از دالیل کاهش خرید 
و فروش مسکن باال رفتن قیمت زمین و همچنین 
مصالح بوده که این  موضوع قدرت خرید مردم را 
پایین آورده و سبب کاهش خرید و فروش امالک 
در  بازار مسکن  اکنون  یادآور شد:   است. وی  شده 
بیرجند راکد بوده ولی مطمئن هستیم که قیمت های 
مسکن باالتر نخواهد رفت چون بازار دیگر گنجایش 
افزایش بیشتر را ندارد. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
بیرجند با بیان اینکه در بیرجند کمبود مسکن نداریم اما 
با باال رفتن قیمت زمین و مصالح ساختمانی  بهای 
مسکن افزایش چشمگیری داشته و برای سازندگان 
صرفه اقتصادی ندارد، خاطرنشان کرد: حدود دو سوم 
 هزینه سازندگان مسکن صرف خرید زمین می گردد و 
هیچگاه سازنده در این بین ضرر نمی کند بلکه فشار 
مصرف کنندگان  دوش  بر  مسکن  قیمت  افزایش 
حوزه  فعاالن  از  دیگر  برخی  می گیرد.  قرار  مردم  و 
مسکن   انجام مزایده های بنیاد مستضعفان را از دیگر 
دالیل مهم افزایش قیمت مسکن در این شهرستان 
می دانند  مشکلی که در دیگر شهرهای کشور وجود 
ندارد یا اثر گذاری ان در قیمت تمام شده مسکن در این 
نقاط قابل توجه نیست .)خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.

ورزشی

تساوی تیم فوتسال پیشگامان بیرجند 
مقابل رویال هلدینگ سرایان

شهرستان  نماینده  برابر  بیرجند  در  پیشگامان  تیم 
سرایان با نتیجه 3 بر 3 متوقف شد. مسابقات فوتسال 
لیگ یک استان با بازی نماینده بیرجند و سرایان 
در بیرجند برگزار شد و تیم فوتسال رویال هلدینگ 
سرایان توانست با نتیجه 3 بر 3 پیشگامان را متوقف 
کند. رویال هلدینگ سرایان با ۱0 امتیاز تا یک بازی 

مانده به پایان دور رفت در صدر جدول قرار دارد.

حضور تیم  پیشکسوتان پهلوانی  استان 
 در مسابقات قهرمانی کشور

تیم پیشکسوتان پهلوانی استان،  برای شرکت در 
مسابقات قهرمانی کشور، ۱۱ لغایت ۱6 دی  به گیالن  
کبودی،  غالمرضا  شرکت  با  استان  تیم  رود.  می 
علی مومن، سید رسول اصغری، حسین زحمتکش، 
ناصر  افالکی،  حسین  شاهی،  بهروز  جانی،  هادی 
کهن، مرتضی طهان، حسین هادیانی، جواد فوایدی، 
محمدرضا سعدیزاده، مجید نصرآبادی، جواد یعقوبی، 
محمدرضا  صولتی،  حسین  حسینی،  محمد  سید 
به  محمد حضرتی،  و  مقدم  امید حسینی  رضایی، 
سرپرستی علی دستگردی و مربیگری رضا آفتابی  در 

این مسابقات حضور خواهد داشت.

کسب مقام سوم  تنیس روی میز 
توسط کارکنان مخابرات  

کارکنان مخابرات منطقه خراسان جنوبی در مسابقات 
تیمی تنیس روی میز در بین ادارات مقام سوم را از آن 
خود کردند. در مسابقات تنیس روی میز در رشته تیمی 
که به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان بین 24 تیم 
ادارات استان برگزار گردید تیم مخابرات استان موفق به 

کسب مقام سوم در این دوره از مسابقات گردید. 

زمینه های تخلف در جامعه کاهش یابد

بیرجند گفت:  امام جمعه  و  فقیه  ایرنا-نماینده ولی 
مسئوالن قوای سه گانه تالش کنند زمینه های تخلف 
و جرم در جامعه کاهش یابد. حجت االسالم عبادی روز 
گذشته در دیدار معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان 
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: انسان 
های ذاتا شرور در جامعه اندک هستند و بسیاری از 
زندانی ها نتیجه کم کاری برخی مسئوالن است. معاون 
سالمت، اصالح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی هم  با بیان اینکه نهضت قرآنی در 
زندان های کشور در حال قوت گرفتن است، گفت: ۱۱ 
هزار زندانی در سامانه حفظ و قرائت قرآن کریم تبلیغات 

اسالمی ثبت نام کرده اند.

تذکر مجمع نمایندگان  استان
 به وزیر امور خارجه

صداوسیما- مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس 
عدم  باره  در  خارجه،  امور  وزیر  به  اسالمی  شورای 
فعالیت دفتر وزارت خارجه در استان تذکر کتبی داد. 
در متن این تذکر آمده است:  با توجه به همجواری 
خراسان جنوبی با افغانستان و اهمیت معرفی ظرفیت 
های استان در زمینه سرمایه گذاری و گردشگری و 
غیره در سطح جهانی، فعالیت دفتر وزارت خارجه در 
استان اهمیت بیشتری دارد، چرا تاکنون وزارت خارجه 
در زمینه ایجاد ردیف مستقل برای دفتر وزارت خارجه 
اقدامی انجام نداده است و چرا این دفتر فعال نیست؟

اولین جلسه کمیته فرهنگی و زیباسازی 
شهرداری بیرجند تشکیل شد

اولین جلسه کمیته فرهنگی و زیباسازی  غالمی- 
شهرداری با تاکید بر فضاسازی و زیباسازی شهر بیرجند 
در ایام مبارک دهه فجر و نوروز  ۹۸ برگزار شد.شهردار 
بیرجند در  این جلسه که با حضور اعضای این کمیته 
برگزار شد، اظهار کرد: نصب بنرها و ریسه های مناسبتی 
دهه فجر، نصب پایه پرچم جمهوری اسالمی در ورودی 
شهر، نورپردازی ویژه این ایام، برگزاری مراسم فرهنگی 
مناسب با ایام دهه مبارک فجر از اقداماتی است که 
اهتمام  فجر  دهه  ایام ا...  در  آن  انجام  به  شهرداری 
مسدود،  معابر  بازگشایی  به  همچنین  جاوید  دارد. 
معابر،  روشنایی  تکمیل  نورپردازی،  و  پرچم  نصب 
میدان ها و پارک ها، جمع آوری سد معبر، شست وشوی 
کرد. اشاره  شهر  ویژه  نظافت  و  شهری  مبلمان 

انفجار مخزن گاز خودرو در 
 امیرآباد  بیرجند

روستای  در  واقع  خودرویی  گاز  صداوسیما-مخزن 
امیرآباد بیرجند منفجر و یک نفر روانه بیمارستان شد. 
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
بیرجند گفت: با اعالم خبر به ستاد فرماندهی آتش 
نشانی،  آتش نشانان ایستگاه شماره ۵ به محل حادثه 
اعزام شدند. حسینی با بیان اینکه  از گاز lpg برای 
سوخت این خودرو  استفاده می شد، افزود: راننده این 
خودرو نسبت به پر کردن مخزن اقدام  و خودرو را به 
منزل برده که بر اثر نشتی و تجمع گاز داخل اتاق 
خودرو به محض باز کردن در از سوی راننده خودرو 
منفجر می شود. وی گفت: آتش نشانان پس از ایمنی 
محل نسبت به قطع سیستم برق خودرو اقدام و از 

۱۷ هزار هکتار آبیاری تحت فشارخطرات احتمالی پیشگیری کردند.
 در استان انجام شد

تسنیم-رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با اشاره به اینکه از برنامه های راهبردی این سازمان  
موضوع آبیاری تحت فشار است، گفت: در این راستا 
قبل از انقالب یک هکتار هم آبیاری تحت فشار در 
منطقه نداشتیم اما امروز ۱7 هزار هکتار آبیاری تحت 
فشار اجرا شده است. قوسی دیروز در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه  بیرجنداظهار 
کرد: بخش کشاورزی در خراسان جنوبی یک بخش 
اقتصادی، مهم و تاثیرگذار است. وی خاطرنشان کرد: 
در زمان  حاضر ۸60 هزار تن تولیدات باغی، زراعی و 
دامی داریم که قسمتی از این تولیدات در داخل استان 
و به صورت خود مصرفی است و قسمتی به سایر 

استان ها و حتی سایر کشورها صادر می شود. 

اخذ مجوز راه اندازی کارخانجات 
نساجی در خوسف

صداو سیما-مجوز راه اندازی کارخانجات نساجی در 
خوسف با سرمایه گذاری یک سرمایه گذار داخلی، 
از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت صادر شد. 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: 
در صورت ساخت و بهره برداری از این کارخانجات، 
برای 4 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.جرجانی 
آالت  ماشین  خرید  و  تأمین  برای  اینکه  بیان  با 
این کارخانجات نیاز به 240 میلیون یورو از محل 
صندوق توسعه ملی است، افزود: ۱۵ تا 20 درصد 
این اعتبار را سرمایه گذار تأمین خواهد کرد. وی با 
بیان اینکه این کارخانجات شامل مراحل نخ ریسی، 
رنگ ریزی، تکمیل و چاپ، تولید لباس و دوخت 
و دوز است، گفت: سرمایه گذار از شهرک صنعتی 
شهید رحمانی خوسف بازدید کرده و 40 هکتار زمین 
را برای ساخت این مجموعه در نظر گرفته است.

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  مقدم-  دادرس 
بیرجند گفت: بیمارستان 32 تختخوابی  خوسف 
با پیگیری های  از سال ۱3۹0 شروع شده و 
ریال  میلیارد   ۸۵ جاری  سال  در  شده  انجام 
اعتبار ملی دریافت کرده است. دهقانی فیروز 
خوسف  فرماندار  با  مشترک  جلسه  در  آبادی 
گفت: در سال های گذشته علیرغم مشکالت 
ها  دارایی  تملک  بااعتبارات  پروژه  از  قسمتی 
انجام شده است.وی گفت: با توجه به کسری 
بیمارستان  پروژه  مناقصه  مدارک  از  قسمتی 
تکمیل  با  و  نشد  برگزار  آذر   2۸ در  خوسف 

پروژه  )مرحله دوم(  مناقصه  امیدواریم  مدارک 
از  قبل  پیمانکار  و  برگزار  دی   تاریخ ۱۹  در 
شروع سال جدید  برای آغاز عملیات اجرایی 
این پروژه اقدام کند. دهقانی فیروز آبادی افزود: 
بیمارستان 32 تختخوابی خوسف دارای بخش 
های اطفال، داخلی، زنان و جراحی عمومی بوده 
که با پیگیری های انجام شده در سال جاری 
بخش icu  نیز به آن اضافه شده است. وی 
روستای  در  اورژانس  مرکز  دو  کرد:  تصریح 
فعالیت  مجوز  و محمدشهر  زارعین  آباد  علی 
 دریافت کرده و به زودی کارهای مقدماتی برای 

راه اندازی آنها شروع خواهد شد.
  

صدمیلیارد  تومان طلب بیمارستان های 
استان از بیمه های درمانی و خدماتی

وی میزان طلب بیمارستان های استان از بیمه 
های درمانی و خدماتی را مبلغ هزار میلیارد ریال 
عنوان و افزود: علیرغم اینکه بیمه ها در موقع 
مقرر حق بیمه خود را دریافت می کنند اما در 
پرداخت طلب به بیمارستان ها تاخیر دارند. وی 
با انتقاد از اینکه در بودجه سال ۱3۹۸ میزان 
بهداشت  بخش  های  دارایی  تملک  اعتبارات 

و درمان استان  4۸ درصد کاهش پیدا کرده 
است، افزود: در سال آتی دانشگاه علوم پزشکی 
با مشکالتی مواجه خواهد بود. فرماندار خوسف 
نیز در این جلسه گفت: خوسف با داشتن 27 
هزار نفر جمعیت در بیش از 200 روستا و دو 
شهر در بخش بهداشت و درمان با مشکالتی 
مواجه است. شفیعی گفت: در سال های ۹6 
و ۹7 میزان ۱7 میلیارد ریال از محل اعتبارات 
شهرستان برای بیمارستان خوسف اعتبار در نظر 
گرفته شد که بخشی از این اعتبار  پرداخت بدهی 
های سابق این بیمارستان پرداخت شده است.

وی افزود: اورژانس روستای ماژان سال گذشته 
راه اندازی شده و امیدواریم دو مرکز اورژانس 
جدید در روستای علی آباد زارعین و محمد شهر 
به زودی راه اندازی شود تا قسمتی از مشکالت 
بهداشتی و درمانی شهرستان مرتفع شود. وی 
اندازی راه  روی  پیش  مشکالت  کرد:   اظهار 
مرکز بهداشتی و درمانی خور و استقرار پزشک 
در روستای معدن قلعه زری از دیگر مشکالت 
موجود در بهداشت و درمان شهرستان می باشد 
علوم  دانشگاه  های  پیگیری  با  امیدواریم  که 

پزشکی به زودی مرتفع شود.

از  حمایت  اعالم  با  بیرجند  کاوش-فرماندار 
برگزاری همایش ملی عناب، گفت: از راه های 
نجات اقتصاد منطقه و مبارزه با فقر و بیکاری 
 و جلوگیری از مهاجرت، توجه به عناب است.

رئیس  با  دیدار  در  بیرجند  فرماندار  ناصری، 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و تیم اجرایی 
ویژه  جایگاه  به  اشاره  با  عناب  ملی  همایش 
جهاددانشگاهی در سه حوزه آموزش، پژوهش 
و فرهنگ، بیان کرد: بسیاری از پیشرفت های 

علمی کشور مدیون جهاددانشگاهی است.
وی با حمایت از طرح همایش ملی عناب، گفت: 
برگزاری این همایش نیازمند همکاری تمامی 
دستگاه ها به ویژه حوزه هنری و صدا و سیما در 
تولید محتواست.فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه 
۹6 درصد تولید عناب کشور مربوط به خراسان 
جنوبی است، اظهار کرد: از راه های نجات اقتصاد 
منطقه و مبارزه با فقر و بیکاری و جلوگیری از 

مهاجرت، توجه به عناب است.
ناصری یادآور شد: نباید عناب را همانند زعفران 
از دست بدهیم چرا که عناب بیرجند خود برندی 

است که به نام بیرجند شناخته شده است.

جهاددانشگاهی  رئیس  صادقی،  الدین  جالل 
به  اشاره  با  جلسه  این  در  نیز  جنوبی  خراسان 
برگزاری همایش ملی عناب به میزبانی جهاد 
دانشگاهی در اردیبهشت ۹۸، اظهار کرد: همایش 

ملی عناب متشکل از کمیته علمی و اجرایی و 
مجموعه ای  فقط  که  است  راهبردی  شورای 
نزدیک به 30 نفر از متخصصان، اعضای کمیته 

علمی و داوران را تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه اهمیت عناب به عنوان یک 
محصول فوق استراتژیک برای مسئوالن کالن 
کشور به ویژه وزارت کشاورزی نیز روشن است بر 
 همکاری و همدلی سازمان ها در برگزاری هرچه

 با شکوه تر این همایش تاکید کرد.
صادقی یادآور شد:  اگر به عناب به طور ویژه توجه 
نشود و پراکنده و ناقص کار شود دچار ضرر و زیانی 

می شویم که در مورد زعفران شدیم.

توجه به عناب و اشتغالزایی وسیع 
محسن پویان، مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی نیز در 
این جلسه گفت: عناب اشتغالزایی وسیعی در 
زعفران  از  حتی  می تواند  و  دارد  استان  سطح 
برای مردم موثرتر باشد.وی با بیان اینکه بیش 
ثبت  عناب  از  شده  فرآوری  محصول   ۱2 از 
کرده ایم، افزود: هدف اصلی ما تجاری سازی 

و فرآوری عناب است.مدیر مجتمع تحقیقات 
گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی  هم  بیان کرد: 
در پروژه دهکده گیاهان دارویی عالوه بر دنبال 
کردن اهداف تحقیقاتی و گردشگری، 2۵0 نفر 
را شناسایی  دارویی  گیاهان  از دست اندرکاران 
کردیم که بانک اطالعاتی ما هستند.پویان ادامه 
داد: همچنین ردیف استخدامی بازاریابی پیش 
بینی شده که بتوانیم محصوالت را در سطح ملی 

و فراملی توزیع کنیم.

همایش ملی عناب یک
 رویداد برندساز است 

لیال محمودی، معاون پژوهشی جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: 
در همایش ملی عناب پیش از آنکه به دنبال 
گردآوری مقاالت از پژوهشگران باشیم، به دنبال 

معرفی عناب به کشور هستیم.
از  عناب  حاضر  زمان  در   اینکه  بیان  با  وی 
ملی  همایش  افزود:  می شود،  خارج  استان 
عناب یک رویداد برندساز است.معاون پژوهشی 
تحقق  دنبال  به  کرد:  بیان  جهاددانشگاهی 

در  و  نیستیم  خود  مجموعه  برای  اقتصادی 
مجموعه جهاددانشگاهی هدفی را که دغدغه 
استان است، دنبال می کنیم.محمودی ادامه داد: 
در واقع عناب بیش از هرجایی از ایران متعلق به 
خراسان جنوبی است، از این رو در برگزاری این 
همایش همکاری و مساعدت جدی فرمانداري 
را می طلبیم.وی افزود: یکی از اهدافی که در 
همایش عناب دنبال می کنیم معرفی عناب به 
ایران  همراه کاربرد مصرف آن برای جمعیت 
است.معاون پژوهشی جهاددانشگاهی اظهار کرد: 
یکی از پایه های اقتصاد خانواده ها در خراسان 
جنوبی، عناب است اما متاسفانه آن طور که باید 
به استان های کشور صادر نشده است که بتواند 

بهره اقتصادی شایسته ای را  عاید کشاورز کند.
محمودی تصریح کرد: هیچ سند و مدرکی که 
ما داشته  برای خطه  توانسته رهاوردی  عناب 
محصول  عناب  اینکه  وجود  با  نداریم،  باشد 
خاص با ابعاد دارویی و درمانی است.وی با تاکید 
بر ضرورت ساخت المان با موضوع عناب در  
شهر، افزود: ساخت المان می تواند بعد مثبتی به 

همایش عناب بدهد.

مناقصه مرحله دوم بیمارستان خوسف  دی برگزار می شود
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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 (

اولین سخنان رئیس جدید مجمع، 
آملی الریجانی هشدار داد

آیت ا... آملی الریجانی، رئیس قوه قضائیه با اشاره 
و  ایران  به  شدن  نزدیک  به  اوباما  تمایل  ابراز  به 
حوادث  مشاهده  از  پس  رویکردش  تغییر  سپس، 
تکرار  قابل  فتنه ۸۸  جریان  داد:  هشدار  سال ۸۸، 
است زیرا امروز دشمن به میدان آمده، ابزار درونی 
کشور را به کار می گیرد، عده ای فریب می خورند 
یا تعمدا با دشمن همراهی می کنند و به این ترتیب 
دارد. وجود  همچنان  حوادثی  چنین  تکرار  ظرفیت 

با الحاق به CFT تحریم ها 
علیه کشورمان عمیق تر می شود

سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس سیاسی  اظهار کرد: 
رفع  برجام  از  هدف  است.  برجام  پیوست   CFT
وقتی  و  بود  ارزی  مبادالت  و  نفت  فروش  موانع 
ارز ما در سال ۹۲ سه هزار تومان و امروز پس از 
اجرای برجام ۱۰ هزار تومان است یعنی تحریم های 
آمریکا هوشمندتر شده است و این تحریم ها با الحاق 
به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تعمیق می شود.

دادستان عمومی 
محسن رضایی را احضار کند 

عبدا... ناصری، عضو بنیاد باران گفت: نظام قضایی 
و حقوقی کشور ما وظایف خود را خیلی خوب انجام 
نمی دهد ولی اگر بخواهد درست و منطقی عمل کند، 
حتما باید دادستان عمومی محسن رضایی را احضار 
را  نامناسبی  او یک فضای عمومی  و چون  کرده 
ایجاد کرده است باید در یک جلسه علنی و در مقابل 
دوربین بیان کند که به چه استنادی می گوید عملیات 
کربالی 4 ، عملیات فریب بوده است. عملیات فریب 
در هیچ کجای دنیا هزاران کشته بر جای نمی گذارد.

پارلمان اصالحات از بهمن 
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم ساالری، درباره 
آخرین وضعیت تشکیل پارلمان اصالحات گفت: در 
اصالح طلبان،  هماهنگی  شورای  سیاسی  کمیته 
ایراداتی که به این طرح وارد بود، بررسی و برطرف شد. 
قرار بر این است که در صحن شورای هماهنگی نیز 
این طرح مطرح و تصویب شود. پس از تصویب نهایی 
در شورای هماهنگی اصالح طلبان، پارلمان اصالحات 
از بهمن سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وزیر بهداشت خداحافظی کرد

حسن قاضی زاده، وزیر بهداشت در جلسه معاونین 
کرد.  خداحافظی  خود  از همکاران  بهداشت  وزارت 
قاضی زاده هفته گذشته استعفایش را تحویل هیئت 
دولت داد. موضوع اصلی اختالف بودجه ای دولت و 
این وزارتخانه مطرح شده است. الزم به ذکر است؛ 
هنوز رسما استعفای قاضی زاده پذیرفته نشده است.

 آغاز کننده هیچ جنگی نیستیم

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما 
آغاز کننده هیچ جنگی نبوده و نیستیم و این تدارکات و 
زنجیره تامین بزرگ و چابک برای دفاع از کیان نظام 
مقدس، کشور و مردم در برابر تهدیدات دشمن است.

آنها که جنجال درست مي کنند، نه 
مي دانند ترکش چیست و نه شهادت

سردار قربانی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان 
اینکه صحبت اخیر سردار »رضایی« در خصوص 
گفت:  بود،  درست  کامال   4 کربالی  عملیات 
عملیات های کربالی 4 و کربالی ۵ مکمل هم بودند 
و در واقع یکی »فریب« و دیگری »اصلی« بود. آن ها 
که جار و جنجال و شایعه درست می کنند، نه می دانند 
تیر و ترکش چیست و نه شهادت را می شناسند.

تعامل با جهان چارچوب هایي دارد که 
بخشي از آن در CFT پیش بیني شد

نوریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: 
اگر تصور کنیم که در دنیای خیالی زندگی می کنیم و 
می توانیم به دور خود حصاری بکشیم، اشتباه کرده ایم 
چرا که دنیای امروز اینگونه نیست و ما باید با جهان 
تعامل کنیم و این تعامل قالب و چارچوب هایی دارد 
آنها در CFT پیش بینی شده است. از  که بخشی 

 عادی سازی روابط کشور های عربی
 با دولت اسد، تصمیم آمریکا بود

حسام کنفاني، نویسنده لبنانی نوشت: به نظر می 
رسد سفر رئیس جمهور سودان به دمشق و دیدار 
او با اسد، نه یک تصمیم شخصی و از روی اختیار، 
بلکه در چارچوب عملیات هماهنگی برای گشودن 
باب عادی سازی دولت های عربی با نظام سوریه و 
مطرح کردن آن به عنوان پیروز، صورت گرفته است. 
این تصمیم دولت  قاطعیت گفت که  با  توان  می 
های عربی، با چراغ سبز آمریکا اتخاذ شده است.

آمریکایی ها نامه  نوشتند  و خواهان 
همکاري نیروهاي قدس بودند

ملل  سازمان  در  ایران  اسبق  سفیر  خرازی،  صادق 
گفت: قدرت نیروی قدس به عنوان نیروی اقدام کننده 
سریع ملی ایران به قدری قوی است که آمریکایی ها 
نه با عنوان ترس، بلکه با امید و آرزوی همکاری با 
اینها یاد می کند. آمریکایی ها هر چند روز یک بار 
نیروهای  همکاری  خواهان  و  می نوشتند  نامه ای 
قدس به فرماندهی سردار سلیمانی و نیروهای خود 
در منطقه بودند و آرزو می کنند که این اتفاق بیافتد.

ترامپ از برجامی که همانند 
یک کابوس بود خارج شد

گراهام، سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی 
گفت: ترامپ از توافق با ایران )برجام( که همانند یک 
کابوس بود، خارج شد. او هزینه  نظامی آمریکا را تا به 
آنجا افزایش داد که نمی توانم بیشتر از این از او خرسند 
باشم. او قواعد حضور در افغانستان، عرق و سوریه را 
تغییر داد تا جایی که داعش در آستانه نابودی قرار دارد!

شورای عالی امنیت ملی باید ورود کند

حشمت ا... فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
رضایی  محسن  نظر  به  واکنش  در  مجلس  ملی 
مطرح  رضایی  محسن  آقای  که  موضوعی  گفت: 
کرده و اساسا صحبت های حاشیه ای از این دست 
هیچ کمکی به امنیت کشور نمی کند. افراد نباید برای 
تبرئه خود یا برای قهرمان نشان دادن خودشان آرمان های جنگ را زیر سوال 
ببرند این موضوعی است که شورای عالی امنیت ملی باید به آن ورود کند.

در مجلس دهم 140 نفر از نردبان ائتالف امید باال رفتند

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین 
گفت: حزب هم باید از شخصیت و نظم برخوردار 
باشد و هم پاسخگو و برنامه محور عمل کند. عارف 
از  نفر   ۱4۰ دهم  مجلس  در  است،  محترمی  آدم 
نردبان ائتالف امید باال رفتند وقتی عارف کاندیدای 
درغیبت  بودند؟  بقیه کجا  دادند؛  رای  او  به  نفر  ریاست مجلس شد ۱۰4 
یک حزب قوی است که با این مشکالت و بی نظمی ها مواجه می شویم. 

معتقد به گفتگوی سازنده با اروپایی ها هستیم

در  قضاییه  قوه  بشر  حقوق  ستاد  دبیر  الریجانی، 
رابطه با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران، گفت: 
من مخالف بخش اقتصادی آن هستم. اروپا نمی آید 
را  خود  کاالی  اگر  کند.  سرمایه گذاری  ایران  در 
می خواهد بفروشد، نیازی به تأسیس دفتر ندارد. در 
مورد موضوع حقوق بشر ما قویا در مقابل آن ایستاده ایم و نمی گذاریم اجرایی 
شود و این نظر حکومت است. ما معتقدیم باید گفتگوی سازنده داشته باشیم.

مسئوالن دانشگاه در مواجهه با حادثه پاسکاری نکنند

عارف، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به حضور رئیس دانشگاه 
آزاد در جلسه این کمیسیون گفت: قرار است رئیس دانشگاه آزاد گزارشی را به 
کمیسیون ارائه کند البته که برخورد با خاطیان ضروری است. انتظار ما این 
است که در دانشگاه آزاد در مواجهه با این حادثه پاسکاری صورت نگیرد، به 
هر حال مدیران فعلی این دانشگاه مسئول هستند. وقتی مسئولیت می پذیرند 
باید آگاهانه باشد و شرایط را درک کرده و اشکاالت را سریع برطرف کند.

 اروپا نشان داد مقابل فشار آمریکا توانایی کافی ندارد

قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت: پیچیدگی ایجاد ساز وکار مالی با 
اروپا و فشار زیاد و قلدرمآبانه آمریکا بر کشورهای اروپایی باعث شد که این 
موضوع زمانبر شود و مذاکرات به طول بینجامد. عالوه بر این اراده سیاسی اروپا 
مشهود بود، در عمل کشورهای اروپایی نشان دادند که در مقابل فشار آمریکا 
توانایی کافی ندارند. ما هنوز این موضوع را دنبال می کنیم و امیدواریم که اروپا 
بتواند در این آزمون از هویت و استقالل خودش در مقابل آمریکا دفاع کند.

فتنه ۸۸  یک جنگ تمام عیار علیه ایران بود

شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  سالک،  احمد  االسالم  حجت 
اسالمی با اشاره به اینکه فتنه ۸۸ یک حرکت ساده نبود، بلکه یک جنگ تمام 
عیار علیه جمهوری اسالمی بود، گفت: هدف فتنه گران و دشمنان دور کردن 
مردم از اندیشه های حضرت امام )ره( و رهبر انقالب و همچنین براندازی نظام 
بود اما مردم پای اعتقادات شان ایستادند و همواره در ۹ دی پاسخ محکمی 
به فتنه گران و براندازان نظام خواهند داد و در برابر آنان سکوت نمی کنند.

رهبر  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم 
فلسطین  اسالمی  جهاد  دبیرکل 
قدرت  با  فلسطین  کردند:  اظهار 

در  الهی  لطف  به  و  ماند  خواهد 
آینده نه چندان دور، پیروزی نهایی 
شد.  خواهد  محقق  فلسطین  ملت 
ایشان با اشاره به یک معادله روشن 

براساس  در قضیه فلسطین گفتند: 
این معادله اگر مقاومت کنید پیروز 
نکنید  مقاومت  اگر  و  بود  خواهید 
پیروزی نخواهید داشت اما به فضل 

با  مبارزه  در  فلسطین  مردم  الهی، 
رژیم صهیونیستی تاکنون مقاومت 
کرده و پیروز بوده اند. رهبر انقالب 
فلسطین در  پیروزی مردم  افزودند: 

توانایی  معنای  به  اخیر،  های  سال 
نبوده  تل آویو  در  حکومت  تشکیل 
به  نیز  موضوع  این  البته  که  است 
شد،  خواهد  محقق  پروردگار  فضل 
بلکه پیروزی اصلی این بوده است 
های  ارتش  که  صهیونیستی  رژیم 
عربی نتوانستند آن را شکست دهند، 
به وسیله مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی 
پیروزی های بزرگ تری نیز خواهید 
داشت. ایشان خاطرنشان کردند: رژیم 
صهیونیستی که در دو جنگ قبلی با 
گروه های مقاومت، در برهه ای بعد از 
۲۲ روز و در برهه ای دیگر بعد از ۸ روز 
درخواست آتش بس کرد، در آخرین 
درگیری، بعد از 4۸ ساعت خواستار 
آتش بس  شد و این، یعنی به زانو 
درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی.

فرمانده  سلیمانی،  قاسم  سردار 
عملیات  گفت:  سپاه  قدس  نیروی 
بود،  ما  اصلی  عملیات   ،4 کربالی 
موفقیت  از  بعد  چراکه  فرعی  نه 
کربالی ۵ دشمن تصور کرد کربالی 
است.  بوده  ما  فرعی  عملیات   4
پیش آمده  حواشی  به  اشاره  با  وی 
کربالی  عملیات  ماهیت  پیرامون 
4 گفت: آقای محسن رضایی حق 
آقا  دارند.  ما  همه  گردن  به  بزرگی 
بسیار  عملیات های  طراح  محسن 
بزرگی مثل بیت المقدس، فتح المبین، 
که  بو دند  رمضان  و  طریق القدس 
بو دند،  موفق  عملیات ها  این  اغلب 
چو ن د ر همه اینها نظر، نگاه و طراحی 
ایشان نقش برجسته ای داشت. البته 
شهید  مثل  نیز  دیگری  بزرگواران 
حسن باقری نیز نقش ارزنده ای د ر 

کنار ایشان داشتند و بخشی نیز شهید 
زنده هستند و هنوز مسئولیت دارند. 
نباید د ر موضوعی که بیان می شو د 
سال  دوره طوالنی ۸  که  فرد  یک 

ما  موفقیت های  رمز  مقدس  دفاع 
بوده محور انتقادات و به نحوی مورد 
گیرد.  قرار  شماتت  و  عقده گشایی 
این که  بیان  با  سلیمانی  سردار 

عملیات کربالی 4، عملیات اصلی 
ساالنه  ما  کرد:  خاطرنشان  بو د،  ما 
که  داشتیم  مهمی  عملیات های 
کار  آن  روی  بر  سال  طول  د ر 

اقدامات  آن  بر ا ی  و  می کردیم 
عملیات   می دادیم.  انجام  مهمی 
از همان عملیات ها  کربالی 4 هم 
نیافتیم. به موفقیت دست  بو د و لی 

بشارت پیروزی های بزرگتر از به  زانو درآوردن 
4۸ ساعته رژیم صهیونیستی برای فلسطین

نباید فردی که دوره طوالني در دفاع مقدس بوده 
محور انتقادات و مورد عقده گشایي و شماتت قرار گیرد 

مهاجرت پرنده »هوبره« در فصل سرد به دشت های زیرکوهبرداشت گندم در زمستان - خراسان جنوبیرنگین کمان های طالیی و طبیعی در معدن سنگ 

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به واگذاری اماکن ورزشی قابل بهره برداری خود به شرح ذیل و جزئیات مندرج در اسناد
 مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده 200970016500001 به صورت الکترونیکی اقدام نماید. 

قیمت پایه نام مکانردیف 
)ریال(

شماره
 مال

زمان انتشار 
در سامانه

مهلت دریافت 
اسنادمزایده تا 

تاریخ

آخرین مهلت 
ارسال پیشنهاد 

قیمت

زمان بازگشایی 
پاکات

297،000،000210970016500001سالن ورزشی عفاف بیرجند1
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180،000،000210970016500002استخر سرپوشیده خلیج فارس فردوس2

96،000،000210970016500004استخر سرپوشیده غدیر سرایان3

33،000،000210970016500005استخر سرپوشیده شقایق نهبندان4

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزاید )در صورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین 

شرکت در مزایده ( ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2. پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاال های مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934 - 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir( بخش” ثبت نام/ پروفایل مزایده گر ” موجود است.

آگهی مزایده عمومی شماره 5/1097/م

 با بیش از 10 سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

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

* درمان کوتاه مدت ) سم زدایی(28 روزه
*مشاوره فردی و روان درمانی ، گروه درمانی،

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

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

مجتمع اره تیزکنی 
و ابزار برش

 مهدی نیا
تیزکن دستگاه  به  مجهز   
) CNC(  UPVC- MDF

همراه:۰۹۱۵۳۶۳۶۵۴۲  
 ۰۹۱۵۵۶۱۲۵۸۰
۰۵۶۳۲۳۱7۱۱۰ 

شنبه ساعت ۶/۳۰ تهران - بیرجند    ساعت ۹/۱۰ بیرجند- تهران
سه شنبه ها ساعت ۶/۳۰ تهران - بیرجند    ساعت ۹/۱۰ بیرجند - تهران
چهارشنبه ها ساعت 7/۴۰ تهران- بیرجند  ساعت ۱۱/۳۵ بیرجند- تهران

فروش  درکلیه آژانس های هواپیمایی بیرجند
دفتر مرکزی آژانس جلوه: ۳۲۲۲7770     دفتر فرودگاه: ۳۲۳1۳757

برقراری پروازهای هواپیمایی آتا ) 97/10/15(

    aftab09190226322  

تلفن:۰۵۶۳۲۴۲۵۴۰۲            
همراه:۰۹۱۹۰۲۲۶۳۲۲    
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