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آیا  اولویت هستیم؟!

 یک سؤال اساسی درباره ی استان مهم 
خراسان جنوبی این است: » آیا میل 
به توسعه و پیشرفت برای در آغوش 
کشیدن شاهد گمگشته ی سالهای 
دور و نزدیک خراسان جنوبی؛ یعنی 
عمران و آبادانی این استان کافیست؟« 
سؤال مهم دیگر این است که:» براستی 
خراسان جنوبی در اولویت های توسعه 
ای دولت قرار دارد؟ در چه ترازی و روی 
چه پله ای؟« پاسخ به سؤال اول کمی 
سخت است، اما جواب دادن به سؤال 
دوم چندان پیچیده و الینحل نیست. 
و  آبادانی  و  توسعه  به  میل  هم  بله. 

پیشرفت در استان ... )ادامه در صفحه 2 (
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کفه ترازوی مالیات در خراسان جنوبی سنگین می شود
“باید تمام تالش مان را به کار ببندیم تا درآمدی که برای استان در بودجه 98 تعیین شده است را کم کنیم” این جمله را نماینده مردم سربیشه و نهبندان به آوای 
خراسان جنوبی می گوید و از تمامی مدیران استان می خواهد هر چه زودتر نظرات و پیشنهادات خود را به نمایندگان استان درباره بودجه 98 اعالم کنند.افضلی 
با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ساکنان خراسان جنوبی معتقد است درآمدی که برای استان در بودجه 98 مشخص شده با سطح درآمدی مردم مغایر است. به 
گفته وی سهم بیشتر این درآمد باید از دریافت های مالیاتی تامین شود که به معنی فشار بیشتر بر تولید و طبقه متوسط جامعه است. ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان بیان کرد:

بدهی  11 میلیاردی دستگاه ها 
به آبفای شهری

روز گذشته به مناسبت سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب در کشور 
نشست خبری با حضور هاشمی مقدم  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان برگزار 
شد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری استان بیان کرد:  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

 بازی با جان جانبازان 
بررسی مشکالت بیمه تکمیلی جانبازان استان در روزنامه آوا 

مشروح در صفحه 3    
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همکار محترم
 جناب آقای مهندس مطلبی پور

درگذشت برادر گرامی تان را حضور شما و خانواده محترم 
تسلیت عرض نموده، رحمت واسعه الهی برای آن عزیز سفرکرده 

و صبر و سالمتی برای شما و خانواده محترم آرزومندیم.

همکاران شما دردفترفنی استانداری

یک شرکت معتبر ساختمانی در نظر دارد: عملیات حفر چاه  پروژه 102 واحدی خویش 
را به صورت پیمانکاری اجرا نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 09155624653 تماس حاصل فرمایند.

دعـوت بـه همکـاری
 شرکت تعاونی خدماتی،  بهداشتی و درمانی سالمت فجر بیرجند در نظر دارد: 
جهت تامین نیروی انسانی نگهبان، ناظمه خوابگاه )نگهبان زن( و نگهبان سرایدار 
تعداد ۱۴ نفر از افراد واجد شرایط از طریق فراخوان و طی مراحل قانونی پس 
از انجام آزمون کتبی،  مصاحبه تخصصی و آزمون آمادگی جسمانی با هماهنگی 
و نظارت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت خرید خدمات از بخش غیر 
دولتی )شرکتی( به کارگیری نماید. متقاضیان واجد شرایط را جهت ثبت نام 
به آدرس بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  به سایت  بیشتر  اطالعات   و دریافت 

 www.bums.ac.ir  مراجعه نمایند. 
مهلت ثبت نام:

 از روز سه شنبه ۹۷/1۰/11 لغایت پایان روز دوشنبه ۹۷/1۰/1۷

چه ناباورانه یکسال گذر زمان را نظاره کردیم و 
 اشک هایمان تنها مرهم دردهای بی تو بودن بود.

از خداوند برایمان صبوری بخواه
 تا بار غم از دست دادنت را آسان بر دوش کشیم 

چه حیف که دیگر در بین ما نیستی. 

اولین سالگرد  درگذشت شادروان

 علیرضا مهران فر 
را به اطالع می رساند: 

جلسه یادبود آن عزیز سفر کرده روز پنجشنبه ۹۷/1۰/1۳ از ساعت 14/۳۰ الی 1۵/۳۰ 
در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های: مهران فر،  حسنی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس عباس سروری
رئیس محترم هیئت کشتی استان خراسان جنوبی

انتخاب بجا و شایسته جناب عالی را به عضویت کمیته امور استان های 
فدراسیون کشتی که نشان پشتکار و درایت شما می باشد تبریک گفته،  

توفیقات روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

روسای شهرستان ها،  مسئوالن کمیته ها، سرپرستان،  مربیان و کشتی گیران خراسان جنوبی

سرور ارجمند جناب آقای علی شهابادی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

مدیریت بیمه دانا استان خراسان جنوبی
 که موید مراتب تعهد و سوابق ارزنده شماست، تبریک عرض نموده 

 موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگزاری موثر را برای جناب عالی  آرزومندیم.

نمایندگی بیمه دانا - بنا زاده کد ۸۰۳۷

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

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

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

صدور مجوزهای کسب و کار

آگهی مزایده عمومی - نوبت اول
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: یک قطعه زمین به 
مساحت تقریبی ۱۰۵۰ مترمربع واقع در فضای سبز حاشیه پارک شهید صیاد شیرازی 
جنب باشگاه پینت بال را جهت راه اندازی سفره خانه سنتی به مدت دو سال از طریق 

مزایده عمومی به صورت اجاره ماهیانه به بخش خصوصی واگذار نماید.
محل دریافت اسناد: 

 www.birjandpark.ir متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس اینترنتی 
مراجعه نمایند.

مبلغ پایه اجاره کارشناسی: ماهیانه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج گردیده است.

در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳-۰۵6۳۲۳۰۸۷۳۱ تماس حاصل 
فرمایند.

امیر ابراهیم زاده
 رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بیرجند

آگهی مزایده شماره ۶۲ 
یک  سازمان دولتی در استان خراسان جنوبی در نظر دارد: اموال مشروحه ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت فرم شرایط 
شرکت در مزایده و لیست کامل اموال در زمان و محل  اعالمی مراجعه و یا جهت کسب 

اطالعات با شماره ۳۲۴۰۰۰۰۳ با کد ۰۵6 تماس حاصل نمایند.
۱- تعداد 6۰ دستگاه خودرو )سبک، سنگین، موتور سیکلت(

 ۲- زمان بازدید: به مدت ۳ روز اداری از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ لغایت ۹۷/۱۰/۱۹ از ساعت ۸ الی ۱۴ 
۳- محل بازدید و تسلیم پیشنهادات: کیلومتر ۱۲ جاده بیرجند - زاهدان ، روبروی ایست و 

بازرسی شوکت آباد ، پارکینگ مرکزی شورای هماهنگی 
 ضمنا بازدید کنندگان محترم جهت اطالع از زمان برگزاری مزایده کلیه  استان ها می توانند به 
 سایت www.dchq.ir  در صفحه اصلی - منوی اصلی - بخش مزایده، مناقصه مراجعه نمایند.
 کلیه هزینه های جانبی از قبیل: عوارض ساالنه شهرداری، خالفی، مالیات مشاغل و نقل و 
انتقال سند و سهم هزینه های مربوط به  برگزاری مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
خودرو فاقد پالک تحویل می گردد و جابجایی و نقل و انتقال آن از محل پارکینگ به مراکز 

شماره گذاری در کلیه نقاط کشور بر عهده خریدار می با شد.
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ایران چک جدید ۵۰۰ هزار ریالی چاپ شد

مراسم رونمایی از اولین نسخه نسل جدید ایران چک پانصدهزار ریالی برگزار شد. همتی، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه با وجود مشخصه های امنیتی، ایران چک های جدید در باالترین سطح بین المللی از نظر مشخصه های امنیتی است، گفت: 
از این پس به تدریج تمام اسکناس های بانک مرکزی بر مبنای مشخصه های امنیتی جدید تولید خواهد شد.

)ادامه سر مقاله( و سیاسی برای انتخاب و انتصاب مدیران 

جدید از سوی استاندار محترم به سر می برد، توجه به 
شاخصه های مهم مدیریتی و پویایی واقعی ذهنیت 
های مدیران نسبت به واقعیت های توسعه استان، 
در تکانش های مثبت برای پیشرفت خراسان جنوبی 

بیش از هر زمانی مؤثر باشد.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

نحوه پاس کردن چک های تضمینی

کرده  اعالم  ای  بخشنامه  در  ایران  مرکزی  بانک 
بود که دارندگان چک های تضمینی سابق تا سه 
خود  کردن چک های  پاس  امکان  دی  شنبه 11 
ظهر  مرکزی،  بانک  بخشنامه  اساس  بر  دارند.  را 
مهلت  این  در  دیگری  برای  چک ها  این  نویسی 
زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت دارنده چک 
فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک 
صادر کننده آن مراجعه و اطالعات مربوط به مبادله 
مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارائه کنند.

اخطار به خودروسازان بابت 
افزایش خودسرانه قیمت ها

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. 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.

اظهارات کشتی آرای درباره آینده 
بازار طال و سکه 

کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر 
با بیان اینکه بازار تمایلی به افزایش قیمت ندارد، گفت: 
با توجه به تعطیلی بازارهای مالی جهان، قیمت ها 
تا چند روز آینده ثابت خواهد بود. وی گفت: چون 
پایان سال میالدی بود، خیلی از صرافی ها که تسویه 
حساب پایان سال داشتند تحت تاثیر بودند. وی حباب 
سکه را 370 هزار تومان اعالم کرد و افزود: چون بازار 
مالی تعطیل است از التهابات قیمت کاسته شده است.

سرمقاله

آیا اولویت هستیم؟!   

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... سؤال مهم دیگر این است 

که:» براستی خراسان جنوبی در اولویت های توسعه 
ای دولت قرار دارد؟ در چه ترازی و روی چه پله 
اما  است،  اول کمی سخت  به سؤال  پاسخ  ای؟« 
جواب دادن به سؤال دوم چندان پیچیده و الینحل 
نیست. بله. هم میل به توسعه و آبادانی و پیشرفت 
این  هم  و  دارد  وجود  جنوبی  خراسان  استان  در 
خاطرخواهی از توسعه، به نوعی می تواند یکی از 
بسترها و زمینه های آغاز فرایند توسعه استان باشد. 
اما به واقع به نظر می آید که در استان ما این میل 
و خاطرخواهی برای رسیدن به توسعه واقعی، کافی 
نیست. پاسخ به سؤال دوم نیازمند بیان یک مقدمه 
کوتاه است. در سالهای اخیر علیرغم همه ی ظرفیت 
ها و توانی که در حوزه های مختلف برای توسعه 
استان بکار گرفته شده است، ولی چنین به نظر آمده 
است که ماشین توسعه استان، همچنان درجازده و 
در برخی از مؤلفه ها و در برخی مواقع حتی اندکی 
میل به عقب گرد هم داشته است! کنکاشی سریع و 
گذرا به دالیل این موضوع، سه عامل مهم مدیریت، 
اعتبارات و برنامه ریزی را به ذهن متبادر می سازد. 
از سوی دیگر بخش مهمی از ظرفیت های استان 
ناشناخته مانده و یا از چشم ها و یادها مغفول مانده 
است. مؤلفه های مهم دخیل در این ماجرا نیز باز هم 
مدیریت، رسانه ها و آینده نگری نامناسب ما بوده اند. 
مضاعف بر همه ی اینها، صحبت و تأکید فراوان 
بر کلید واژه ی »توسعه« در خراسان جنوبی، نوعی 
انتظار منتج به مطالبه گری را در مردم استان به وجود 
آورده و حتی در پاره ای موارد مردم را نسبت به این 
واژه به صورت غیرواقعی تهییج کرده است!  هر چند 
این موضوع نه مدیریت شده و نه به صورت هدفمند 
برای آن برنامه ریزی شده و نه تحت هیچ شرایطی 
به صورت مداوم و اصولی روی آن کار شده است! از 
این مقدمه مجدداً به سؤال قبلی برمی گردم و آنهم 
اینکه »آیا خراسان جنوبی در اولویت های توسعه ای 
دولت قرار دارد؟« من معتقدم اواًل استان ما در یک 
نگاه منصفانه و بدون تعارف، در این اولویت ها قرار 
ندارد! هرچند شعارها، سفرها و صحبت های تریبونی 
چیز دیگری را می خواهند فریاد کنند اما واقعیت 
همان چیزیست که در صحنه عمل وجود دارد و 
نمایان می شود. شک نکنید. دوم اینکه به فرض 
قرار داشتن استان در اولویت های توسعه ای دولت 
محترم، کدام ساز و کار مطلوب و مناسب از سوی 
آنان برای خراسان جنوبی تدوین و یا حتی تحمیل 
شده که مبتنی بر اصول و مؤلفه های توسعه محور 
واقعی باشد؟ نگاهی به مؤلفه های تأثیرگذاری که در 
باال ذکر شد نشان دهنده وجود یک نقطه اشتراک 
مؤثر در همه ی پسرفت ها یا نقاط همپوشان کلیدی 
تقابل با توسعه یا ضد توسعه است. و آنهم چیزی 
نیست جز »مدیریت«. شاخصه مدیریت در خراسان 
جنوبی به نوعی تأثیرگذارترین و به نوعی سرنوشت 
سازترین مؤلفه در توسعه استان محسوب می شود. 
این همان تأکیدیست که استاندار در جلسات اخیر 
خود از آن به عنوان »محرومیت از نگاه ملی« یاد 
می کند. به نظر می رسد در شرایطی که استان در 
وضعیت آماده باش اجتماعی ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به اعالم قیمت 10 
هزار تومانی مرغ از سوی وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد، 
حجتی به عنوان وزیر نمی تواند و نباید قیمت واقعی مرغ را 
متفاوت از قیمت اعالم شده کارگروه تنظیم بازار اعالم کند. 
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی با اشاره به عوامل قاچاق و 
کاهش تولید در گرانی مرغ و گوشت، گفت: واسطه های 
تامین خوراک طیور نیز که از عوامل افزایش قیمت خوراک 

طیور اند بر افزایش قیمت مرغ تاثیر دارند.
چهارآیین، با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ 
افزایش خوراک طیور و کنجاله ها است، مدعی شد: به علت 
های افزایش قیمت مرغ عالوه بر عوامل گرانی دانه مرغ، 
واسطه ها و ذخیره شدن مرغ را برای تامین مرغ شب عید 
نیز باید اضافه کرد. مدیر عامل اتحادیه مرغ گوشتی گفت: 
نهاده ها و خوراک طیور باید به طور مرتب و مستمر تامین 
شود تا تولیدکننده احساس خطر نکند و یا دچار تردید در 
ادامه تولید نشود. او با تاکید بر اینکه نباید نقش واسطه ها در 
افزایش خوراک دام و طیور را نادیده گرفت، ادعا کرد: محال 
است ذرت، سویا و ریز مغذی ها به عنوان خوراک مرغ با 
همان قیمت های اعالم شده به دست تولید کننده برسد. 
مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی به اختالف قیمت گوشت 

مرغ اعالم شده از سوی سازمان حمایت و وزارت جهاد 
کشاورزی اشاره کرد و گفت: سود 10درصد تولید کننده 
برای استمرار تولید و حضور تولید کننده در صحنه کاماًل 
قانونی است. چهارآیین، در مورد قیمت 10 هزار تومان اعالم 
شده مرغ توسط وزیر جهاد کشاورزی گفت: حجتی به عنوان 
وزیر نمی تواند و نباید قیمت واقعی مرغ را متفاوت از قیمت 
اعالم شده کارگروه تنظیم بازار اعالم کند.  وی گفت: قیمت 
کارشناسی شده مرغ زنده 8 هزار و 500 تومان و گوشت 

مرغ سر سفره مردم 12 هزار و 500 تومان تمام می شود. 
معاون سازمان تعزیرات حکومتی به اختالف قیمت گوشت 
و مرغ اشاره کرد و گفت: قیمت اعالم شده از سوی سازمان 
تنظیم بازار، تولید کننده و مصرف کننده با یکدیگر اختالف 
دارد. محمدعلی اسفنانی با بیان این که قاچاق تاثیر چندانی 
روی قیمت گوشت گوسفند ندارد، قیمت گوشت گوسفندی 

را 45 هزار تومان برای مصرف کننده اعالم کرد. 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی همچنین گفت: علت اصلی 
افزایش قیمت گوشت گوسفندی قاچاق گوسفند و ذبح دام 
مولد اعالم کرد. علی اصغر ملکی با بیان اینکه دام زنده هر 
کیلوگرم 32 یا 33 هزار تومان است، قیمت فعلی گوشت 
گوسفندی شقه و بدون دنبه را 72 هزار تومان اعالم کرد.

با وجود صراحت قانونی درباره الزام اختصاص ۶0 درصد از جرائم راهنمایی 
و رانندگی وصولی بابت تخلفات واقع شده در محدوده شهرها و روستاها به 
شهرداری ها و دهیاری ها، ردیف بودجه پیشنهادی در الیحه بودجه سال 98 
کشور برای این موضوع کمتر از یک سوم رقمی است که باید به شهرداری ها و 

دهیاری ها پرداخت شود.
 بر اساس ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی، ۶0 درصد از 
وصولی جرائم رانندگی باید متناسب با اینکه جریمه در شهرها به وقوع پیوسته یا 
خارج شهر، به شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
پرداخت شود. جریمه دریافتی بابت تخلفاتی که در محدوده شهرها و روستاها 
واقع می شود نیز باید به نسبت 70 به 30 میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع 
شود. این در حالی است که دولت در تدوین الیحه بودجه و مجلس در جریان 
تصویب آن به سادگی قانون مذکور را نقض کرده و مقررات مغایری تصویب 
می کند. در الیحه بودجه سال 98 کشور درآمد پیش بینی شده از محل جرائم، 
چهار هزار میلیارد تومان است که طبق ماده قانونی مذکور باید 2 هزار و 400 
میلیارد تومان از این رقم به شهرداری ها، دهیاری ها و سازمان راهداری اختصاص 
یابد. این در حالی است که جمع ردیف های پیشنهادی منظور شده برای این سه 
نهاد در کشور 813 میلیارد تومان معادل 20 درصد از کل درآمد حاصل از وصول 

جرائم ترافیکی است. از این رقم سهم شهرداری ها و دهیاری های کل کشور 
معادل 498 میلیارد تومان پیشنهاد شده است و بقیه سهم این نهادها معادل 40 

درصد از جرائم وصولی به دولت اختصاص خواهد یافت.
در سال جاری نیز سهم شهرداری ها از جرائم راهنمایی و رانندگی به مراتب کمتر 
از ۶0 درصد قانونی و معادل 440 میلیارد تومان بود که در این بین سهم شهرداری 
تهران طبق قانون بودجه 97 رقمی معادل 215 میلیارد تومان بوده است. این در 
حالی است که با سپری شدن بیش از 9 ماه از سال جاری هنوز حتی یک ریال 
از این رقم به شهرداری تهران تخصیص پیدا نکرده است. به این ترتیب با وجود 
اینکه درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در زمره ردیف های درآمدی 
پایدار در بودجه دولت محسوب و اغلب بخش عمده آن محقق می شود، اما این 
جرائم آن گونه که قانون حکم می کند میان نهادهای مختلف توزیع نمی شود.

اعمال سلیقه دولت در تنظیم الیحه بودجه و پیش بینی ردیف بودجه معادل 
بخش کوچکی از سهم قانونی شهرداری ها در الیحه بودجه سال 98، در چند 
سال گذشته نیز سابقه داشته و مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی این 
الیحه، اشکالی به این مغایرت قانونی وارد نکرده است. عدم رای گیری برای تمام 
جداول بودجه سبب شده برخی از نمایندگان نسبت به جزئیات حقوق شهرداری ها 
که باید در لوایح بودجه لحاظ شود، اشراف کافی نداشته باشند. از سوی دیگر 

استدالل برخی مجلسی ها این است که می توانند در تصویب قانون جدید، قانون 
دیگری را که قبال مصوب کرده است، بنا به صالحدید و شرایط نسخ کنند و 
بر همین اساس منعی برای در پیش گرفتن چنین رویه ای نمی بینند. این رویه 
سبب شده مطالبه شهرداری تهران از بابت عدم اجرای قانون مذکور درخصوص 

سهم از جرائم رانندگی طی چند سال اخیر به حدود 1700 میلیارد تومان برسد.
با این اوصاف به نظر می رسد اگر دولت همین قانون را اجرا و سهم شهرداری ها 
را تمام و کمال پرداخت کند، شهرداری های کالن شهرها می توانند آلودگی هوا 
را ظرف چند سال آینده برطرف کنند و نیاز آنها به شهرفروشی برای جبران 
کمبود منابع برطرف خواهد شد. انتظار می رود دیوان محاسبات مجلس شورای 
اسالمی با حساسیت نسبت به قوانینی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات 
رانندگی، اجرای آنها را پیگیری کرده و نسبت به عدم تخصیص درآمدی که 
محقق می شود؛ اما در جایی که باید، هزینه نمی شود، واکنش حقوقی نشان دهد. 
بر اساس ماده 23 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی، درآمد حاصل از 
این بخش می تواند حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی 
راه ها، خط کشی و نگهداری آن، تهیه، نصب و نگهداری عالئم راهنمایی و 
رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل های عابر پیاده، احداث توقفگاه های عمومی 
و اصالح راه های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها شود.

بهانه های جدید برای گرانفروشی مرغ

جرائم رانندگی کجا هزینه می شود؟

با اجرایی شدن سند الزامات رمز های یک بار مصرف از 
ابتدای آذر برخی بانک ها اقدام به ارائه اپلیکیشن در این 
زمینه کردند، اما برخی هنوز ساز وکاری برای اجرای این 
سند ارائه نکرده اند. سند الزامات رمز های یک بارمصرف از 
ابتدای شهریور سال جاری به شبکه بانکی کشور ابالغ و 
قرار شد مفاد این سند از ابتدای آذر سال جاری در بانک ها 
عملیاتی شود. در این میان برخی از بانک ها براساس این 
ارائه  راه های  سند،  اجرای  ابتدایی  روز های  از  بخشنامه 
رمز های پویا را در اختیار مشتریان خود قرار دادند و برخی 
هنوز برنامه ای برای اجرای آن ندارند. با گذشت بیش از 
یک ماه از زمان اجرایی شدن این سند هنوز مشتریان 
در خصوص راه های دریافت رمز های یک بار مصرف با 
سختی هایی روبرو هستند به طوری که برخی از بانک ها 
دریافت توکن را برای تولید رمز های یک بار مصرف به 
مشتریان خود پیشنهاد می دهند و برخی پیشنهاد استفاده از 
همراه بانک را می دهند. این درحالی است که شاید استفاده 
از توکن سخت افزاری و یا دسترسی به اینترنت در بسیاری 
موارد برای تمام افراد امکان پذیر نباشد از این رو کار را برای 
استفاده مشتریان از این سرویس سخت تر می کند. ناگفته 

نماند که استفاده از رمز های یک بار مصرف تنها زمانی 
برای افراد امکان پذیر می شود که شخص برای فعالسازی 
این سرویس به صورت حضوری به بانک مراجعه کند و 
درخواست استفاده از آن را بدهد. با این حال اغلب افراد با 
ساز وکار استفاده از رمز های یک بار مصرف آشنا نیستند 
و  چون از سوی بانک ها هیچ اطالع رسانی درخصوص 
فعالسازی رمز های پویا صورت نگرفته مشتریان برای فعال 
کردن رمز های پویا اقدامی نکرده اند. با این تفاسیر از اول 
آذر جبران خساراتی که بر اثر اجرایی نشدن سند الزامات 
بار مصرف رخ می دهد بر عهده بانک ها  رمز های یک 

خواهد بود و در این خصوص بانک ها باید پاسخگو باشند.

اجرایی شدن استفاده از رمز های 
یک بار مصرف به کجا رسید؟

آگهی ابالغ اجرائیه )چک بالمحل(

بدین وسیله به خانم فرزانه قلی زاده فرزند حاجی محمدحسین به شماره ملی ۰۶۴۰۵۴۵۹۳۹ ابالغ می شود: آقای حبیب 
 ا... خیربین فرزند اسدا... به شماره ملی ۰۶۵۳۳۰۰۹۵۶ به استناد چک بالمحل شماره ۱۳۹۷/۰۳/۰۱-۰۱۶۱/۹۰۶۱۳۴ 

به مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال عهده بانک صادرات تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده چک را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه ۹۷۰۰۶۱۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون برطبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ مامور 
اجرا آدرس شما به شرح متن سند به نشانی: شهر خوسف شناسایی نگردیده و امکان ابالغ واقعی در آدرس اعالمی متعهد له به شرح 
خوسف،  خیابان مدرس،  پالک ۵۰ میسر نبوده و بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد،  لذا بنا به تقاضای متعهدله 
و مستند به ماده ۱۸ آئین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی درج 
و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد،  نسبت به پرداخت بدهی 

خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کوره آجر فشاری محمود کریمپور
در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کوره آجر فشاری 
محمود کریمپور فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای جعفر حاجی آبادی با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۰۳۱۴۷ ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی چرخ کش داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جوینـدگان کـار
سه نفر پیک موتوری

یک نفر پیک باخودرو وانت پراید
با حقوق مکفی نیازمندیم.

ساعت کاری :
 می توانید متناوب از 8 صبح 

تا 8 شب همکاری نمایید
۰۹۱۹۱۷۲۰۹۱6

سریعا تماس بگیرید

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی مطهر 

در اجرای تبصره ۵ ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱۵۳۵۶/ ت ۳۶۰۰۵ هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی مطهر فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای حسن غالمی با کد شناسایی بیمه ۰۶۵۰۷۴۱۷۰۶ ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی کارگر تولید و دستگاه برش داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و 
 رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج
 می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی )بیرجند – انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی 

و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

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

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

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۹۴۸ محکوم علیه شرکت خاورپیشه محکوم است به پرداخت مبلغ ۳۶۰/۶۳۴/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای صادق اکبری مقدم و پرداخت مبلغ ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق 

االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه سردخانه تونلی زیرصفر به فضای ۶۰ مترمکعب به ابعاد ۲/۵×۴×۶ متر و 
اواپراتور مدل نیک تیپ nbc245c6e به مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
آدینه  - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۶۱۲ اجرایی آقای میثم روغنی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۶/۱۲۸/۰۴۴ 
ریال در حق آقای سید قاسم جعفری و مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک 

دستگاه )گیت( دزدگیر فروشگاهی با برند SGA  معرفی و توقیف و به مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال کارشناسی گردیده و قرار 
است از طریق مزایده مورخ ۹۷/۱۰/۲۵ از ساعت ۹/۳۰ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید. در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی – بین طالقانی ۱۶ و ۱۴ مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و 
از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

  حمل اثاثیه منزل مـداحی
  با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر        

شهرام  مداحی

0915  363  3647 
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ساخت ۴ پروژه عمرانی در بهزیستی 

بهزیستی  کل  اداره  توسط  عمرانی  اصلی  پروژه  حاضر 4  زمان  در  که  این  بیان  با  استان  بهزیستی  کل  اداره  انسانی  منابع  و  پشتیبانی  غالمی-معاون 
استان در حال ساخت است، گفت: مجتمع حمایتی آرین شهر یکی از این پروژه ها بوده که از سال 93 شروع و 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. رجبی با 
چرا دهیاری حاجی آباد و اداره آب روستایی مسیر اشاره به این که متراژ این پروژه 400 متر است، اضافه کرد: تاکنون 542 میلیون تومان هزینه شده و 100 میلیون تومان نیز برای تکمیل آن مورد نیاز است.

خیابان ولی عصر)عج( حاجی آباد که برای لوله آب 
کندن را آسفالت نمی کنند، علیرغم پیگیری ولی 
متاسفانه هنوز هیچ اقدامی انجام نشده است. خواهشا 

این مشکل را پیگیری بفرمایید.  
915...135
چه عدالت جالبی،کارمندان که همه حقوق باال دارن 
ساختمانی  کارگران  ولی  کردن  دریافت  کاال  سبد 
جایگاهی  کارگران  که  میگن  راست  نه،  متاسفانه 
ندارن، به جای اینکه کارگران را بدهند،کارمندان را 

می دهند،ما هم فهمیدیم عدالت را.با تشکر
915...645
درخصوص مطالبه گری استاندار جدید عرض کنم تا 
جایی که به ذهن دارم تمام استانداران در بدو شروع 
خدمت در این استان محروم مطالب امیدوارکننده ای 
گفته اند که اندکی رمق به جان هم استانی های عزیز 
آمده، اما با تاسف اکثر استانداران در موقع خداحافظی 
از استان دست خالی و با کارنامه نامناسب از استان 
رفته اند که این شامل همه دولت هامی شود. این 
وضعیت دالیل متعدد دارد امایک دلیل مهم عدم توان 
استانداران در بهره مندی از پتانسیل همه جناح های 
موثر سیاسی در استان و بخصوص مرکز استان می 
باشد، درخراسان جنوبی و به ویژه بیرجند بعضی طیف 
های سیاسی زیاده خواه هستند و این موجب عدم 
وحدت ملی و همگرایی ملی در رفع مشکل مردم 
فهیم استان می شود که استاندار اگر هنری داشته 
باشد ضمن بهره گرفتن حقیقی از نظرات و تفکرات 
همه سیاسیون باید فراجناحی تصمیم گیری و برنامه 

ها را اجرایی کند.باسپاس
ارسالی به تلگرام آوا
تعریض خیابان ارتش با حجم تردد باال با درنظر گرفتن 
جای پارک خودرو و الین ویژه اتوبوس باید هرچه 

سریعتر انجام شود،شورای شهر رسیدگی فرمایند.
915...501
 کامال با نظر رئیس اتحادیه امالک موافقم. مزایده 
های بنیاد هیچگاه مصرف کننده واقعی توان رقابت 
با دالالن را ندارد. خودم چنین بار در مزایده شرکت 
و یا حضور داشته ام آخرین قیمتی که افراد میدن 
و برنده میشن با قیمت واقعی آن منطقه اختالف 
حداقل  و  مبنا  آن  از  بعد  متاسفانه  و  دارد  زیادی 
قیمت می شود حداکثر مبلغ مزایده و اینگونه بعد 
از برگزاری هر مزایده قیمتها جهشی باال می رود و 
سود رو  دالل میبره و دودش فقط و فقط در چشم 

مصرف کننده واقعی می رود.
ارسالی به تلگرام آوا
پس از تصویب طرح منطقه گردشگری بنددره در شورای 
عالی شهرسازی کشور و تعیین حریم آن، حال مسئوالن 
استانی و شرکت پیمانکار برای پیشرفت کار در این منطقه 

چه برنامه ای دارند؟ خواهشا یک کاری کنید
915...501
ندارند. انسجام و وفاق و همدلی  مدیران راهی جز 
حمایت ها از روی کاغذ بیرون بیاد و در عرصه عمل 
نشون بدید. دوران شعار و لفاظی وقت گیر تمام شده.
915...491

جوابیه های شهرداری بیرجند 

اعالم سازمان ساماندهی مشاغل شهری  بر  *بنا 
در خصوص  های کشاورزی شهرداری  فرآورده  و 
 درگیری ماموران شهرداری با زنان سرپرست خانوار
در چهارشنبه بازار به استحضار می رساند: ماموران 
چارچوب  در  ذاتی  وظایف  به  توجه  با  اجرائیات 
قانون چنانچه دستفروشان و بساط گران در خارج 
از محوطه چهارشنبه بازار و در معابر باشند ممانعت 
به عمل می آورند و کسبه محترم و دستفروشان را 
به داخل محوطه چهارشنبه بازار هدایت می کنند 
مسلما تایید خواهند فرمود که عدم رعایت برخی امور 
منجمله دستفروشی در معابر مشکالت عدیده ای 
را برای سایر شهروندان به وجود آورده و از طرفی 
باعث ترافیک و ازدحام جمعیت در مسیر عبور و مرور 
و شهروندان می شود که خالف ضوابط قانونی می 
باشد، و ماموران اجرائیات شهرداری می بایست از 

این موارد جلوگیری به عمل آورند.

و  مشاغل شهری  ساماندهی  سازمان  اعالم  *بنابر 
اگر  فرآورده های کشاورزی شهرداری در خصوص 
می خواهید بعد از افتتاح چهارشنبه بازار در بلوار مسافر 
شاهد گره ترافیکی نباشید از هم اکنون درب حاشیه 
بلوار را مسدود کنید و از ضلع شرقی و جنوبی چندین 
درب ورودی و خروجی تعبیه نمایید به استحضار می 
رساند: تمهیدات الزم در خصوص مباحث ترافیکی در 
خصوص چهارشنبه بازار واقع در بلوار مسافر انجام شده 
و انشاا... شاهد گره ترافیکی از محل موصوف نخواهیم 
بود. ضمنا جهت تردد وسایط نقلیه ورودی به بازار اعم 
از کسبه و شهروندان از درب خیابان ضلع جنوب بلوار 

مسافر و میدان بار استفاده خواهد شد.

جوابیه معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی  بیرجند 

بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت 
در خصوص شکوائیه درج شده در روزنامه آوا مورخ 
97/9/27 با عنوان طرح غنی سازی آرد با ویتامین 
D می تواند مخاره آمیز باشد چون این ویتامین در 
مجاورت با حرارت باال خاصیت خودش را کامال از 
دست می دهد و حتی می تواند بر اثر حرارت ، فعل 
 و انفعاالت شیمیایی صورت گیرد و سرطان زاست
به استحضار می رساند: این موارد در سطح بالینی 
بررسی گردیده و اثر بخشی آن ثابت شده است. ضمنا 
ویتامین D  مصرفی در غنی سازی آرد از نوع ویتامین 

های مقاوم به حرارت می باشد.

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 بازی با جان جانبازان!  

پاسخ مسئوالن به پیام شما

حسینی- اجرای بخشی از فصل بهداشت و درمان قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران و واگذاری بیمه تکمیلی ایثارگران 
شاغل و بازنشسته به دستگاه های محل خدمت آنان، موجب 
اعتراضات ایثارگرانی که تا کنون تحت پوشش بیمه تکمیلی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران بودند، شد. جانبازان و ایثارگران خراسان 
جنوبی نیز بارها این اعتراض خود به عدم خدمت رسانی درست 
از سوی دستگاه های متولی را از طریق روزنامه آوای خراسان 
جنوبی مطرح کردند. در همین راستا نشستی برای بررسی این 
مشکل با حضور حجت االسالم عزیزی مدیر کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران ، خانم زارعی مشاور امور ایثارگران استاندار ، رحیمی 
معاون بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید، ابوالقاسم آرزومندان 
و محمدرضا مالکی نماینده جانبازان، غالمرضا رخشانی نماینده 

آزادگان و مهدی صادقی نماینده فرزندان شاهد برگزار شد.

 خدمات گسترده ومتنوع کشورها
 به قهرمانان ومعلوالن جنگی

ابوالقاسم آرزومندان در همان ابتدای سخن از حضار تقاضا 
 کرد تا با دید حل مشکل به موضوع نگاه کنند و به گونه ای
نشود ایثارگران در یک سمت داستان و نمایندگان نهادها در 
سمت دیگر قرار بگیرند. وی در ادامه اشاره ای به خدمات 
ادامه  و  بازماندگان جنگی خود کرد  برای  دیگر  کشورهای 
داد: با وجود گذشت سال ها از جنگ جهانی دوم ، کشورهایی 
 همچون تاجیکستان، ترکمنستان، کره جنوبی، لیبی، کویت ،
کوبا ،کانادا، آمریکا، ژاپن، فرانسه، سوریه و عراق خدمات بسیار 
شایانی به بازماندگان جنگ می دهند، برای مثال در آلمان 
مدارسی بسیار مجهز و با بهترین امکانات برای فرزندان کشته 
شدگان جنگی راه اندازی شده است. معافیت از پرداخت هزینه 
های درمانی و انجام تدابیر ویژه برای تردد معلوالن جنگی از 
دیگر کارهای این کشور است. به گفته وی در آمریکا بیش از 
60 اداره گوناگون مشغول به امور معلوالن رسیدگی می کنند 
و از هر ملیتی که در جنگ دچار ضایعه ای شده باشد خدمت 
دریافت می کند و از بیمه درمانی رایگان برخوردارند، حقوق و 
مزایای آن ها نه فقط کم شده بلکه هر سال اضافه می شود، 
همچنین 8 میلیون دالر به هرکدام برای خرید ماشین داده 
می شود. در روسیه معلوالن جنگی از تحصیل و زمین رایگان 
برای زندگی، حقوق و مستمری ، ورود بدون آزمون به دانشگاه 
ها، رایگان بودن 50 درصد هزینه های آب و برق برخوردارند.

آرزومندان به احترام بسیار زیاد ژاپنی ها برای بازماندگان جنگی 
اشاره کرد و افزود: اداره 119 ساله رسیدگی به این افراد تسهیالتی 
همچون حقوق، مستمری بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی را 
ارائه می دهد. کویت از کشورهای خاورمیانه ای نیز به تمامی 
سربازان در ارتش کوچک چند ملیتی خود تابعیت کویتی داده 
و سرانه مالی بسیار باالیی علیرغم آنچه ایران به ایثارگران خود 
پرداخت می کند، به بازماندگان کویتی تخصیص داده است. 
ترکمنستان 2 هزار بازمانده جنگی داشته که تمامی این افراد 
قهرمان ملی شده و هر سال جشنی مخصوص بزرگداشت 
این افراد برگزار می شود. در آذربایجان نیز برای معلوالن جنگی 

اشتغال، کاریابی و خدمات دیگری ارائه می شود.

 هر وعده ۱۷ قرص برای مبارزه
 باعوارض 3۰ ساله

این جانباز هم استانی با تاکید بر این که زمانی که به جنگ رفتیم به 
فکر بازگشت و گرفتن خدمات نبودیم، اضافه کرد: امروز زمانی که 
می گوییم دارو و درمان، برای یک فرد معمولی با یک یا چند دوره 
درمان، بیماری تمام می شود و شاید تا 10 سال دیگر فرد سراغ 
دکتر هم نرود، اما برای ایثارگر به عنوان فردی که 30 سال پیش 
برای این مملکت  جنگیده و از همان زمان عارضه یا ضایعه ای 
را متحمل شده و تاکنون همراه داشته است و مستمر دارو مصرف 
می کند، اوضاع متفاوت می باشد. می افزاید: دوستی داریم که 
هر وعده 17 قرص می خورد. این جدای از مسائل روحی و 
روانی است که فرزند، همسر یا والدین وی متحمل شده است.

 لغو بیمه ایثارگران با یک پیامک
وی با بیان این که زمانی که کارگری حین کار از نردبان پایین 
می افتد، کارفرما تا آخر مسئولیت دارد، اضافه کرد: این بسیار زشت 
است که وسط آبان بایک پیامک  به شما بگویند : از امروز دیگر 
 به سالمت ..... )محتوای پیامک: طبق مصوبه هیئت وزیران ،

 تامین هزینه بیمه تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل شاغل یا 
بازنشسته دستگاه های اجرایی بر عهده دستگاه مربوطه می باشد 

لذا برای دریافت بیمه به اداره متبوع خود مراجعه کنید.(

به نام ایثارگران ، به کام بیمه ها!

آرزومندان با اشاره به این که قانون خدمات ایثارگری 12 سال 
بین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و شورای نگهبان 
در رفت و آمد بود، اضافه کرد: سال 91 قانون به طور روشن ابالغ 
شده و طبق ماده 13 آن ، صد درصد خدمات درمانی شاهد، 
ایثارگر و ... خانواده تحت تکلف بر عهده دولت می باشد. به گفته 
وی در  سال های اخیر کمی قضیه بیمه  ایثارگران روی روال 
افتاده بود هرچند همان هم به نام ایثارگران و به کام بیمه ها بودو 
هر روز یک خدمتی را حذف می کردند، االن سوال من این است 
اکنون که برای این قانون آیین نامه نوشتند و مسیر خود را طی 

می کرد، چرا باید تغییر رویه بدهد؟

وقتی از بودجه جاری خود کم می آورند، 
درمان ما را قطع می کنند! 

این جانباز دفاع مقدس ، به بودجه 10 هزار میلیارد تومانی بنیاد 
شهید اشاره کرد و گفت: از مدیر کل بنیاد شهید بپرسید چند درصد 
از این بودجه مربوط به خدمات جاری و چند درصد در خدماتی 
همچون آموزش و پرورش و درمان و ... صرف می شود؟ وقتی 
نهاد از بودجه جاری خود کم می آورد، درمان ما را قطع می کند!به 
گفته آرزومندان در آیین نامه آمده است دستگاه های اجرایی از 
محل بودجه تخصیص یافته درمان ایثارگران را بر عهده بگیرند 
این درحالیست که تمام بودجه مصوب شده، تخصیص داده 
نمی شود و زمانی که تخصیص نیابد نمی توان کاری کرد، این 
شیطنتی است در متن قانون!وی با گالیه از بنیاد شهید عنوان 
کرد: بالفاصله بعد از ایجاد مشکل برای ایثارگران باید در 
ابتدا بنیاد پیگیر شود؛ همان طور که در مجلس اولین نماینده 
معترض به این تغییر، »خجسته« مدیر کل اسبق بنیاد شهید 
همدان بود، انتظار داریم اگر ما فریاد می زنیم، بنیاد غوغا کند!

اگر بودجه ای هست ، چه فرق می کند 
کدام دستگاه خدمات  ارائه  کند؟!

محمدرضا مالکی دیگر جانباز دفاع مقدس، نیز با بیان این که 
مستحضرید ابتدا بنیاد مستضعفان و جانبازان به ما خدمات رسانی 
می کرد ، ادامه داد: سال 69 درمان ایثارگران، به وزارت بهداشت 
داده شد ولی کمتر از یک سال به بنیاد جانبازان بازگردانده و پس 
از آن به بنیاد شهید محول شد. سال 91 تولیت بیمه جانبازان 
شاغل را به دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات دادند، اما شاید 
به دلیل کم تجربگی دستگاه ها، از عهده انجام آن برنیامدند، در 
نهایت سال 92 دوباره به بنیاد شهید بازگردانده شد.وی به ماده 13 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که تامین صد درصدی 
هزینه های خدمات درمانی ایثارگران را بر عهده دولت گذاشته 
و هر ساله اعتبار آن را تعیین کرده است، اشاره کرد و افزود: اگر 
قانون این اعتبار را دیده و برای آن بودجه گذاشته است پس چه 
فرقی دارد کدام  دستگاه قرار است آن را انجام دهد؟! نگاه ما این 
است در سال 97 نیز بودجه، برای بنیاد شهید آمده است که 6 ماه 
ابتدای سال را توانستند خدمات بیمه را انجام دهند.   وی ادامه 
می دهدهر چه در الیحه بودجه سال 98 چرخیدم، دیدم جز بنیاد 
شهید و هزینه بیمه تکمیلی طالب ، در هیچ دستگاهی بیمه 
تکمیلی ایثارگران دیده نشده است.  از  این جهت نگران اینم که 

دوباره اول 98 بگویند پول نداریم قرارداد ببندیم!

کلمه تامین صددرصد هزینه ها 
و بیمه خاص در قانون جدید حذف شد

این جانباز دفاع مقدس با اشاره به این که  در گذشته تامین 
صددرصدی بیمه در 4 قالب بیمه سالمت، همگانی، مکمل و 
بیمه خاص، انجام می شد،اضافه کرد: بیمه سالمت ایثارگران 
و بیمه همگانی که همان بیمه پایه می باشد برقرار است، اما دو 
بیمه مکمل و بیمه خاص مانده است. با این حال در ماده 2 نوشته 
شده: »صد در صد هزینه های بهداشتی و درمانی مکمل و خاص 
بر عهده بنیاد شهید است.« مالکی با انتقاد از این که کلمه تامین 
»صد درصدی« در اصالحیه ماده 2 به پیشنهاد سازمان برنامه و 

بودجه حذف شده است، خاطرنشان کرد:  در این اصالحیه آمده 
است:» دستگاه های اجرایی موظف اند از محل سرجمع اعتبارات 
مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابالغی نسبت به تامین و 
پرداخت بیمه تکمیلی ایثارگران و افراد تحت تکفل اقدام کنند.« 
عالوه بر این دستگاه های اجرایی مکلف شدند فقط بیمه مکمل 

را انجام دهند و دیگر بیمه خاص دیده نشده است.

با  قانون جدید هر دستگاه رویه ای
 متفاوت از دیگری  پیش خواهد گرفت 

وی با گالیه از این که اکنون با این کارها، جایگاه ایثارگری 
ما را خدشه دار کرده در جامعه به ما توهین می کنند، تصریح 
کرد: با این شرایط باید در دانشگاه به حسابدار بگویم پای من 
مصنوعی است و نمی توانم به کالس بروم، این موضوعی 

است که دوست نداشتم کسی متوجه آن شود.
به گفته وی، بنیاد شهید محل امنی برای ایثارگران است و در 

این نهاد افرادی با تجربه و متخصص متولی امور ایثارگران 
هستند. اگر بنیاد شهید ارائه خدمات بیمه ای را بر عهده داشته 
باشد، برای تمام ایثارگران در همه جای کشور یک قانون در 
 نظر گرفته می شود، ولی با قانون جدید هر دستگاه رویه ای

متفاوت از دیگری را خواهد گرفت. این جانباز هم استانی برای 
مثال به نامه وزارت علوم اشاره کرد که در متن آن آمده است: 
»مقتضی است نسبت به تکمیل فرم زیر و ارسال از طریق 
اتوماسیون اداری اقدام شود، تمام همکاران ملزم به انتخاب بیمه 
تحت ماده 2 می باشند« برای این نوع بیمه که ما را ملزم به آن 
کرده اند، افراد باید 20 درصد فرانشیز پرداخت کنند. این کامال 
متناقض با آن 100 درصد است! از طرفی قانون نوع بیمه تکمیلی 
را مشخص نکرده و راه را بازگذاشته است. این گونه است که 
دستگاهی ماهیانه 88 هزار تومان پرداخت می کند و در دستگاه 

دیگر این مبلغ 35 هزار تومان است.

تکلیف بیمه خاص هنوز مشخص نیست

مالکی در ادامه به ماده 14 این قانون اشاره کرد که در آن قید شده: 
» بنیاد شهید موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، 
توانبخشی، آموزشی، پیشگیری و دارو و تجهیزات مورد نیاز را 
برای گروه های ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی 
و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین 
کند.« وی با طرح این سوال که چرا بنیاد شهید ماده 14 را انجام 
نمی دهد، تاکید کرد: مشکالت بسیاری از جانبازان اعصاب و 
روان و نقص عضو از این طریق حل می شود.وی با بیان این 
که از فروردین امسال نمی توانم راه بروم و پای مصنوعی من 
مشکل پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: زمانی که با شرکت 
تامین کننده این نوع اعضا تماس گرفتم گفتند زانو نداریم، تا 
این که در شهریور اعالم کردند فقط یکی باقی مانده است، 3 
آبان برای تعویض زانو به مشهد رفتم که گفتند »اسم شما از 
لیست حذف شده و این خدمت را دستگاه اجرایی متولی شما 
باید پرداخت کند.« با این حال تاکنون نتوانستم این خدمت را 
دریافت کنم، زیرا بیمه خاص برای دستگاه ها دیده نشده و بنیاد 

شهید هم هنوز راه حلی را پیش بینی نکرده است!

سطح خدمات را پایین بیاورید
 تا ایثارگر روی زمین نماند!

این جانباز دفاع مقدس با اشاره به این که 45 درصد ایثارگران 
فعال از بیمه بنیاد شهید خارج شدند، ادامه داد: خوشحال می 
شویم که یک نفر ایثارگر کمتر به درمان نیاز پیدا کند اما چون 
موضوع صحبت کامال قانونی است سواالتی مطرح می شود 
که پاسخ الزم دارند. مالکی پیشنهاد داد: اگر دولت نمی تواند 
هزینه بیمه ایثارگران را تامین کند، سطح خدماتی همچون 
شهریه دانشجویی و بیمه افراد تحت تکفل و ... را پایین بیاورد 

تا خود ایثارگر روی زمین نماند!

تغییر قانون در وسط سال بی معنا 
و غیراخالقی  است

دکتر مهدی صادقی نماینده فرزندان شاهد هم با بیان این که 
از ابتدای آبان، درمان ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان و آزاده 

ها روی زمین مانده است، ادامه داد: اکنون نه سازمان تامین 
اجتماعی، نه سازمان بازنشستگی و نه سازمان های دولتی 
پاسخ گو نیستند. برخی سازمان های دولتی هم که این مطلب 
را پذیرفته و اقدام به بیمه کردن ایثارگران کرده اند، به دلیل 
این است که همچون اداره کل استاندارد، بانک ها و فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، تعداد ایثارگرانشان کم می باشد.  اما سازمان 
هایی همچون آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه 
ها تعداد بیشتری ایثارگر دارند و این گونه شده که شاغالن و 
بازنشستگان این نهادها دست شان به جایی بند نیست. به گفته 
وی یکی از جانبازان فرهنگی استان برای پرداخت هزینه حتی 
یک آزمایش مشکل دارد، مگر این جانباز در آموزش و پرورش 
چقدر حقوق می گیرد که بتواند عالوه بر هزینه زندگی هزینه 

درمان را هم پرداخت کند؟
این فرزند شهید اعالم تغییر قانون در وسط سال را بی معنا و 
غیراخالقی دانست و افزود: طبیعی است که دستگاه هایی 
همچون آموزش و پرورش بگویند اکنون و در وسط سال که 

نه بودجه ای است و نه اعتباری ، چگونه بیمه این تعداد بسیار 
زیاد ایثارگر را پرداخت کنیم؟ صادقی با اشاره به این که در برخی 
دستگاه ها شاغالن بیمه شده اما بازنشستگان همین گونه مانده 
اند، ادامه داد: حل مشکل شاغالن هم به این  شکل است که 

برای کمتر شدن هزینه ها ، سطح خدمات را پایین آوردند.

شانه خالی کردن دستگاه ها از زیربار قانون!

وی با بیان این که تامین هزینه های درمانی ایثارگران و خانواده 
های آن ها در قانون آمده است ، اضافه کرد: اما بسیاری از 
سازمان ها فقط فرد شهید را ایثارگر دانسته و فرزند و همسر 
شهید را جزو ایثارگران نمی دانند و این جا هم از زیر بار شانه 
خالی کردند. این فرزند شهید با ابراز امیدواری از این که  مدیر 
کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، با دید بازی که دارد، با 
تعامل با سازمان های دیگر مشکل را حل کند، اضافه کرد: 
درست است که تعامل باید در باال  انجام گیرد  ولی صحبت 

های منطقه ای هم بی تاثیر نخواهند بود.

بنیاد شهید باید در هیئت دولت،
 از حق جانبازان دفاع می کرد! 

غالمرضا رخشانی نماینده آزادگان نیز در ابتدای سخن به زمانی 
که متوجه تغییر قانون شده بود اشاره کرد و گفت: طبق روال 
همیشه به بیمارستان رفتم ولی هنگام بستری شدن ، گفتند 
نام شما از لیست حذف شده و باید هزینه را پرداخت کنید! 
با بنیاد شهید تماس گرفتم که گفتند طبق نامه معاون اول 
رئیس جمهور از ابتدای آبان جانبازان شاغل و بازنشسته برای 
دریافت بیمه به دستگاه های اجرایی خود بروند، پس از مراجعه 
به دستگاه مربوطه اعالم کردند به ما ابالغیه ای ارسال نشده 
است، دوباره به بنیاد شهید رفتم که گفتند این کش و قوس ها 
تمام خواهد شد. اما اکنون دو ماه و نیم از این موضوع گذشته 
و شاید فقط یک اداره این بخشنامه را اجرا کرده است! وی با 
بیان این که اکنون درد و مشکل واضح است و ما، مسئوالن و 
هم دولت مردان از آن آگاه هستیم ، ادامه داد: اولین مقصر این 
موضوع، بنیاد شهید  کشور است. اگر این تغییر قانون پیشنهاد 
برنامه و بودجه بوده ، بنیاد شهید باید در همان جلسه هیئت 

دولت، از حق جانبازان دفاع می کرد

  بی اعتنایی به درمان جانبازان   همزمان 
با هزینه کردمیلیاردی برای  ترویج فرهنگ ایثار

رخشانی با اشاره به این که بیمه دی و ایران هم که سال های 
قبل برای ایثارگران استفاده می شد آش دهان سوزی نبود ، 
تصریح کرد: با این حال مصداق  »به مرگ بگیر به تب راضی 
شو« بود. جانبازان افراد قانعی هستند. وی خاطرنشان کرد: یک 
ماه قبل در همین استان، میلیاردها تومان برای ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت که همان کنگره شهدا بود هزینه شد. این در 
حالیست که یکی از اهداف تشکیل بنیاد شهید هم ترویج واژه 
ایثار و شهادت است. حال در همین برهه زمانی جانبازی نه برای 
دردهای عادی، بلکه برای دردهای 30 ساله خود بالتکلیف مانده 
است. ماه گذشته 2 میلیون تومان هزینه فیزیوتراپی پایی را دادم 

که مال جنگ 30 سال قبل است!

 ایثارگر به واسطه بی تدبیری ها 
در مقابل دولت و نظام قرار می گیرد

این آزاده دفاع مقدس با ابراز نگرانی از این که با این اقدامات 
قشر ایثارگر به واسطه بی تدبیری ها در مقابل دولت و نظام، آن 
هم در موضوع حیات و زندگی قرار می گیرد، ادامه داد: تاکنون 
هیچ موقع برای امکانات رفاهی، معیشتی، تفریحی، آموزشی و 
فرهنگی نه برای خود و نه خانواده، اعتراض نکردیم چون قرار 
است یار نظام باشیم نه بار نظام! اکنون اگر جلو آمدیم به این 

دلیل است که حیات ما به مخاطره افتاده است. 
رخشانی علت اصرار ایثارگران برای بازگرداندن تولیت بیمه 
درمانی به بنیاد شهید را محرم بودن این نهاد عنوان کرد و 
گفت: به دلیل حفظ عزت ایثارگر می خواهیم دست بنیاد 
شهید باشد. از طرفی دولت که می خواهد برای انجام خدمات 
بیمه درمانی به دستگاه های دولتی بودجه بدهد چرا این مبالغ 
سرجمع نشود و همچون گذشته دست بنیاد بماند؟! به گفته 

وی، کاش ابتدای سال به جانبازان اعالم می کردند که به 
دلیل کمبود اعتبار بیمه دست خودتان است و می دانستیم چه 
کنیم، ولی اکنون که قانون نوشته شده ، ما بالتکلیف مانده ایم.

جانبازان برای  بیمه خود، 
وام می گیرند و قرض می کنند

برای  که  ایثارگران  جامع  قانون  چرا  کرد:  خاطرنشان  وی 
تصویب ، بارها رد شده است، اکنون در چهل سالگی انقالب 
تغییر کند که این بزرگترین بی احترامی به خود نظام است! 
ما دیروز انقالب نکردیم که بگوییم اوضاع بهم ریخته است! 
نماینده آزادگان استان با گالیه از رسانه ملی که در این مدت 
حتی هیچ زیرنویسی راجع به بیمه جانبازان ننوشته است، بیان 
کرد: ما چون دوستدار دولت و نظام هستیم جامعه ایثارگری را 
رصد می کنیم، جانبازی داریم که پیوند ریه انجام  داده و هر 
کجا می خواهد برود به او دستگاه وصل است، هزینه 20 تا 30 
 میلیونی پیوند ریه را با یک حقوق از کجا بیاورد بپردازد؟! اگر 
بیمه  پول  برای  بینید مراجعه کم است چون جانبازان  می 

خودشان، وام می گیرند و قرض می کنند. 

وعده های خیالی برای حل مشکل

رخشانی با بیان این که همه ما ایثارگران اکنون درگیر این موضوع 
 هستیم، ادامه داد: عده ای زبان دارند و صحبت می کنند اما عده ای

گوشه خانه نشسته و شرمنده زن و بچه خود هستند! 
در این دو ماه و نیم سرگردانی جانبازان را رها کردند! اگر 
هفته یا ماه دیگر، فالن جانباز از دنیا رفت نمی گویند مرگ 
طبیعی، کالبدشکافی که کنند به دلیل نداشتن پرداخت هزینه 
درمان است. هر وعده ای هم که در این دو ماه داده شده که 
مشکل حل می شود در حد خیاالت است!وی با اشاره به این 
که آموزش و پرورش اعالم کرده می تواند خدمات بیمه ای را 
به شاغالن بدهد اما به بازنشستگان نه، اضافه کرد: این موضوع 
طبق کدام مصوبه است؟ آقای وزیر خودشان قانون تراشیدند! 
بنیاد شهید هم که همسران شهید و والدین جانباز 70 درصد را 
جدا کرده به این علت است که اگر به این افراد توجهی کند، 

برایشان ذلت بار است!

  معضل استانی نیست  کشوری است 

نگه  را  تاکنون جانبازان  بیان کرد:  این جانباز دفاع مقدس 
داشتیم تا تجمع نکنند زیرا مقام معظم رهبری فرمودند مطابق 
قانون پیش بروید.رخشانی با بیان این که برای حل مشکل 
بیمه درمانی با دادستان، نمایندگان، مدیران کل دستگاه ها و 
معاون استاندار گفتگو کردیم ، ولی باز هم به جایی نرسیدیم، 
خاطرنشان کرد:  این معضل کشوری است نه استانی، ولی اگر 
هر کسی به نحوی سهیم شود باور کنید کسانی دعاگو هستند 
که بسیاری حتی آن ها را نمی شناسد.وی با تاکید بر این که 
دغدغه ما اقتصادی و مالی نیست، تصریح کرد: نگرانی ما این 
است که برای چیزهایی به جنگ رفته، کتک خوردیم و جانباز 
شدیم اما اکنون مقابل نظام قرارمان داده اند! ما همان افرادی 
هستیم که در اسارت کتک خوردیم تا بگوییم الموت  فالنی  

اما نگفتیم...) ادامه در شماره بعد روزنامه(

بررسی مشکالت بیمه تکمیلی جانبازان استان در روزنامه آوا
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موفقیت و انرژی

حس خوب خوش بینی

آدم های ناموفق راحت ترین و 
بی دردسرترین راه را انتخاب می کنند

اگر دو راه برای انتخاب کردن وجود داشته باشد، 
آدم های ناموفق راهی را انتخاب می کنند که راحت تر 
است؛ حتی اگر این راه منفعت کمتری داشته باشد. 
آنها نمی خواهند به هیچ عنوان به خودشان کمی 
خوب  زندگی  یک  که  حالی  در  بدهند؛  زحمت 
این  نمی دانند  آدم ها  این  که  نکته ای  می خواهند. 
است که هر کسی آن ِدَرَود عاقبت کار که ِکشت! 
و هیچ چیزی بدون تالش به دست نمی آید و اگر 
همین آدم ها کمی، فقط کمی، برای خودشان و در 
راه خودشان فداکاری کنند زندگی شان خیلی  بهتر 
می شود. در مقابل، زندگی خوب آدم های موفق بنا 
می شود بر استمرار و خطا! آنها ثابت قدم هستند و 

در راه رسیدن به هدف های شان تسلیم نمی شوند.

خوش بینی و موفقیت در زندگی
تمرکز کنید که قدرت کنترل آن  بر روی چیزی 
را داشته باشید. خود را درگیر مسائلی که از عهده 
تان خارج است نکنید. شاید نتوانید گرم شدن کره 
زمین را کنترل کنید، اما می توانید در مصرف انرژی 
صرفه جویی کنید. شاید نتوانید کل سیستم شرکت 
با  را  خودتان  توانید  می  اما  کنید،  کامپیوتری   را 

مهارت های عرضه و تقاضای مدرن مجهز کنید.
وقایع را ارزیابی کرده و از متهم کردن خود دست 
بردارید. همیشه یک راه دیگر برای نگاه کردن به 
شرایط و موقعیت های مختلف وجود دارد. “لغو سفر 
هوایی باعث شد من به مالقات مهمی که برنامه 
ریزی کرده بودم نرسم.” کاری است که شده؛ تنها 
کاری که از دست تان بر می آید، این است که ببینید 
چه کاری را می توانید جایگزین آن امر کنسل شده 
بکنید. به اندازه “کافی” فکر کنید. زمانی که توجه خود 
را به نداشته ها معطوف می کنیم، به راحتی از فکر 
کردن به چیزهایی که داریم محروم می شویم. به 
 عنوان مثال اگر در حال خواندن این مطلب هستید 
می توانید به خود بگویید به اندازه کافی وقت، هوش 
و ذکاوت دارید و به کامپیوتر و اینترنت هم دسترسی 
دارید. به قدرت نسل آینده توجه کنید. کودکانی که 
از پدر و مادرهای افسرده متولد می شوند گرایش 
باید توجه داشته  البته  بیشتری به افسردگی دارند. 
باشید که حتی اگر والدین شما منفی گرا بودند، خودتان 
باید مصمم شوید که بد بینی را کنار بگذارید و افکار 
منفی را از خود دور کنید. شاید انجام این کار قدری 
دشوار باشد اما اگر تمرین کنید، خوش بینی به مرور 
زمان ملکه ذهن تان خواهد شد. هوش خوش بین به 
درستی می داند که تغییر و بی نظمی غیر قابل اجتناب 

است و باید از آن مانند سایر موانع عبور کرد.

طب سوزنی باعث افزایش 
هورمون رشد می شود

طب سوزنی با افزایش انرژی و قوای حیاتی بدن، 
باعث افزایش هورمون رشد می شود و بدین طریق 
رشد قد را تسریع می کند. نقش طب سوزنی در 

رشد قد قبل از دوران بلوغ بسیار بارزتراست از این 
رو کسانی که می خواهند ازاین روش استفاده کنند 
بهتر است قبل از سن بلوغ یا در آغاز دوره بلوغ، 
درمان را توسط متخصصان آن شروع کنند. طب 
سوزنی اگر توسط کارشناس آن انجام شود هیچ 

گونه عوارضی نخواهد داشت.

نفس کشیدن با بینی به حافظه 
طوالنی مدت کمک می کند

انتقال  افزایش  باعث  بینی  با  کشیدن  نفس 
رویدادهای روزمره زندگی به حافظه طوالنی مدت 
شده و حافظه شناختی را بهبود می بخشد. بر این 

افزایش  به  مناسب  تنفس  شد  مشخص  اساس 
حافظه کمک می کند. اگر انسان ها به تنفس کردن 
با بینی خود عادت داشته باشند، کمک به سزایی به 
حافظه خود می کنند. تنفس از طریق بینی در مقایسه 
با دهان در طول ثبت خاطرات باعث افزایش میزان 

و قدرت حافظه شناختی می شود.

دمنوش الغری
چای اولونگ

چای اولونگ نوعی چای با خشک کردن برگ های 
چای در آفتاب گرم تهیه می شود. چای اولونگ نیز 
از کاتچین است. در یک  مانند چای سبز سرشار 

تحقیق بیش از دو سوم افراد دارای اضافه وزن که 
به مدت 6 هفته هر روز چای اولونگ می نوشیدند، 
حدود 1 کیلو وزن کم کردند. مصرف به اندازه این 
چای  می تواند به تجزیه سلول های چربی موجود 
در بدن کمک کند و از شکل گیری سلول های 

چربی جدید پیشگیری کند.

محافظت از بدن در
معرض نور خورشید

سپری کردن وقت زیاد در معرض نور خورشید خطر 
بروز سرطان پوست را افزایش می دهد، اما افرادی 
که به خاطر محل زندگی خود به اندازه کافی نور 

خورشید دریافت نمی کنند، در معرض ابتال به برخی 
بیماری ها هستند، از جمله سرطان پستان، سرطان 
به  ریه.  سرطان  و  پروستات  سرطان  بزرگ،  روده 
عالوه احتمال بروز بیماری هایی مانند ام اس، فشار 
خون باال، دیابت و بیماری قلبی در این افراد خیلی 

بیشتر است.

بهبود کیفیت خواب
 با گذاشتن یخ روی گردن 

به گفته پزشکان چینی تحریک نقطه فنگ فو کمک 
می کند شب ها خواب بهتری داشته باشید. این نقطه 
جادویی پشت گردن قرار دارد. جایی میان تاندون ها در 

قاعده جمجمه و جایی که محل رویش موها تمام می 
شود نقطه فنگ فو نام دارد. تحریک این نقطه به کنترل 
مراکزی که مسئول فعالیت های انجام شده در خواب 
عمیق هستند، کمک می کند. تحریک این نقطه  کمک 
می کند سریعتر بخوابید و نیمه شب خواب شما مختل 

نخواهد شد. در نتیجه استراحت بهتری خواهد داشت. 

داشتن سبک زندگی سالم می تواند موجب افزایش عملکرد اجرایی مغز، یا قدرت ذهن در اعمال خودکنترلی، تعیین و تحقق 
اهداف،  حل مسائل و مشکالت شود. یافته ها نشان می دهد این ارتباط یک حلقه بازخوردی است، بدین معنا که عملکرد 
 اجرایی بیشتر موجب می شود فرد سبک زندگی سالم تری داشته باشد و در مقابل، عملکرد اجرایی اش بهبود می یابد.
محققان داده های جمع آوری شده فرد بزرگسال را در مطالعه ای مورد بررسی قرار دادند. این تیم، رابطه بین فعالیت 
فیزیکی و عملکرد اجرایی را بررسی و تحلیل کردند. به عالوه سن، جنسیت، سطح تحصیالت، میزان ثروت و بیماری 
شرکت کنندگان نیز مدنظر قرار گرفته شد. طبق این مطالعه مشخص شد فعالیت فیزیکی و عملکرد اجرایی در کنار 
هم عمل می کنند بدین معناکه باعث بهبود یکدیگر می شوند.این مطالعه متمرکز بر رابطه فعالیت فیزیکی با عملکرد 

اجرایی بود اما این احتمال وجود دارد که حلقه بازخوردی روانی مثبتی نیز با خوردن غذاهای مغذی وجود داشته باشد.

چای کیسه ای برای رفع بوی بد پا: چای می تواند نسخه خانگی و گیاهی برای رفع بوی بد پا باشد که بر اثر استفاده 
از کفش و موارد این چنینی ایجاد می شود. به این منظور کافی است پاهای تان را به مدت 20 دقیقه در یک ظرف 
پر از چای کیسه ای خوب دم کشیده و البته سرد شده قرار دهید تا بوی آزاردهنده پایتان رفع شود.از بین بردن بوی 
 کفش با چای کیسه ای: استفاده از چای کیسه ای خشک شده به از بین بردن بوی ناخوشایند کفش کمک می کند 
در صورتی که یک عدد چای کیسه ای را درون کفش قرار دهید. چای کیسه ای برای بیماری های پوستی: اگر 
پوست شما دارای مشکالتی مانند التهاب، قرمزی، گزیدگی و کبودی است، یک کیسه چای را چند ثانیه زیر آب 
سرد بگیرید و 15 دقیقه روی ناحیه دچار مشکل نگه دارید. رفع تاول و جلوگیری از عفونت تاول ها: برای جلوگیری 

از عفونت تاول و همچنین رفع سریع آن، چای کیسه ای مرطوب و گرم را در محل مد نظر )تاول زده( قرار دهید.

 چای کیسه ای را دور نریزیدحفظ سالمت مغز با پیروی از سبک زندگی سالم

همه کسانی که سراغ محصول شما را می گیرند، از چشم انداز واحد 
فروش برای شرکت ارزشمند نیستند. برخی از آنها صرفا وقت 
نیروهای فروش را می گیرند و اساسا ظرفیت این را که به مشتری 

احتمالی تبدیل شوند، ندارند.
قوی شروع کنید و خودتان را در موقعیت درستی قرار 
دهید در یک مکالمه تلفنی برای معرفی محصول و تشخیص 
واجد شرایط بودن مشتری، خیلی مهم است که زمینه چینی درستی 
داشته باشید. خودتان را در موضع تصمیم گیرنده قرار دهید. قرار 
است طرف مقابل را تشویق کنید، نه اینکه به زور متقاعدش کنید 

از شما خرید کند.

 چگونه و چرا مشتری سراغ شما آمده است؟ 
مشتری چگونه شما را پیدا کرده و چرا در این مرحله به شما نزدیک 
شده است؟ زمینه خیلی مهم است. اگر به عنوان یک مرجع به 
شما روی آورده، پس چندان بدون آگاهی نیست و در مورد شما 
اطالعاتی دارد. اما اگر صرفا یک آگهی در سایت یا فیس بوک او را 

جذب کرده، چیز زیادی در مورد شما نمی داند.
 یک مرور کلی از مشتری احتمالی خود داشته باشید 

بهتر است خالصه ای کلی از اینکه مشتری چه کاره است و چه 
کسی است داشته باشید. هدف از این کار، این است که بفهمید آیا 
با مقصود محصول شما همخوانی دارد یا نه. خطری که در اینجا 

وجود دارد این است که مشتری احتمالی شروع به پراکنده گویی 
کند. برای او یک محدودیت زمانی در نظر بگیرید و با پرسیدن دو 
سوال مرتبط، احتمال این اتفاق را به حداقل برسانید. پرسیدن سوال 

کمک می کند فرد مورد نظر سریع تر پاسخ مرتبط دهد.
پلی را که مشتری می خواهد از آن عبور کند، پیدا کنید 
مشتری احتمالی شما در حال حاضر در چه موقعیتی است و در 
چه موقعیتی می خواهد قرار بگیرد؟ اگر پاسخ این سوال ها را بدانید، 
اهداف نهایی آنها را جلوی ذهن شان می آورید و در موقعیتی قرار 
می گیرید پلی که آنها را به هدف می رساند، برای آنها می سازید. این 

کار را تا پایان مکالمه انجام  دهید.

چگونه مشتری مناسب را شناسایی کنیم

آیه روز

آیا برای ایشان بس نیست که این کتاب را که بر آنان خوانده می  شود بر تو فرو فرستادیم در حقیقت در 
این ]کار[ برای مردمی که ایمان دارند رحمت و یادآوری است. )سوره عنکبوت آیه 51(

سخن روز

اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را 
شناخته دست بردارد. )مارک کین(
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649
852

47
2194

67
3861

54
917

723
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

215638749

948715632

763492581

531264978

872359416

496871253

129543867

685127395

357986124

جدول سودکو

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   2100   056   0915

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

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

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654۷46
32342244

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

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

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

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

09155614521- زارع

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
09152641848  

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 10

0

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

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

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 

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 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  09155438760 و 32457033

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

نیروی آقا جهت کار در خشکشویی 
و مبل شویی نیازمندیم.

09155632009

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 323۱۱7۱7

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

 فـروش ویژه فـرش و مبل هامـون
فرش و مبل مستعمل شما را خریداریم.   نقد *  اقساط

نبش مطهری 2۱/۱ - فرش هامون   3222۸253 - 09۱55620737

05632207077 - 09۱556۱059۸ - 09۱500796۴۱
 آدرس: بازارروز غفاری،  غرفه 3۱

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
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بدهی  11 میلیاردی دستگاه ها به آبفای شهری 

اهدای 1200 کیلو عناب توسط مردم  سیوجان به شورای زکات

صداوسیما- مردم نیکوکار روستای سیوجان شهرستان خوسف یک تن و 200 کیلو گرم عناب به شورای زکات اهدا کردند. رئیس شورای 
زکات استان گفت: اهالی ر وستای سیوجان به شکرانه برداشت محصول عناب، این مقدار محصول را در قالب طرح شجره طیبه اهدا 
کردند که ارزش ریالی آن معادل 35 میلیون تومان است. عناب های اهدایی، بین نیازمندان روستاهای شهرستان خوسف توزیع خواهد شد.

مدیر عامل  خبرداد:

به  که  عملیاتی  مانور  در  نهبندان  مخابرات  *اداره 
مناسبت هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات 

بالیای طبیعی برگزار گردید، مشارکت نمود.
*معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گفت: 
تاکنون 17 اثر صنایع دستی استان موفق به دریافت 
نشان ملی شده که از این تعداد هشت اثر مربوط به 

هنرمندان قاین  است.
*مراسم استقبال از دوچرخه سوار جانباز ۶5 درصد 
ارتش با حضور فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش 
شد. برگزار  بیرجند  راه  پلیس  در  )ع(  رضا  امام   0۴
*رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی گفت: سال 
گذشته هزینه های گزافی بابت عوارض برق چاه های 
کشاورزی از روستاییان اخذ و با پیگیری نظام صنفی 
کشاورزی استان امسال پرداخت این عوارض حذف شد.
*200 قالده سگ از  شهر بیرجند جمع آوری و به مرکز 

نگهداری سگ های ولگرد انتقال داده شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

سالروز  مناسبت  به  گذشته  رضایی-روز  جواد 
و  آب  های  شرکت  تشکیل  قانون  تصویب 
حضور  با  خبری  نشست  کشور  در  فاضالب 
هاشمی مقدم  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
شهری استان برگزار شد. مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب شهری  بیان کرد: قبل از تصویب 
تشکیل شرکت های آب و فاضالب در کشور 
را بر عهده  این وظیفه  شرکت های گوناگون 
داشتند و تاسیس شرکت های آب و فاضالب  از 

دستاوردهای انقالب اسالمی محسوب می شود.
هاشمی مقدم با اشاره به اینکه 99.85 درصد از 
برخوردار  شرب  آب  از  استان  شهری  جمعیت 
هستند، افزود: این میزان از متوسط کشوری باالتر 
می باشد همچنین میزان برخورداری از فاضالب 
شهری در استان 3۶ درصد می باشد که از متوسط 

کشوری )۴۶ درصد( پایین تراست.
وی ادامه داد: بالغ بر 139 هزار متر مکعب مخزن 
نوسانات  کنترل  برای  استان  در  بتونی  ذخیره 
ساعتی مصرف آب وجود دارد که در ماه های 
گرم سال میزان تغییرات را تامین می کند تا برای 
مردم مشکل ایجاد نشود. هاشمی مقدم با بیان 
اینکه حدود 2 هزار و 100 کیلومتر شبکه اصلی 
و فرعی ،570 کیلومتر خطوط انتقال آب و 197 
هزار مشترک آب در استان وجود دارد، خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه شهر بیرجند تنها شهر استان 
است که بهره برداری فاضالب در آن انجام می 
گیرد  59 هزار مشترک فاضالب در آن وجود دارد.

کاهش 8 درصدی مصرف آب در 
دستگاه های اجرایی در سال جاری

وی اظهار کرد: ایجاد تناسب بین میزان مصرف 
و منابع آب در سال جاری مورد توجه ویژه در 
کشور قرار گرفته است که طبق آن تکالیفی 
برای دستگاه های اجرایی برای مدیریت مصرف 

آب در نظر گرفته شده است  که شهرداری 30 
درصد و دستگاه های اجرایی 20 درصد  موظف 
به سال  به کاهش میزان مصرف آب نسبت 
گذشته شده اند، در این راستا جلسات متعددی با 
دستگاه های اجرایی برگزار شده است که باعث 
شده مصرف آب در دستگاه ها 8 درصد و در 
شهرداری ها 19 درصد در سال جاری کاهش 
داشته باشد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان با بیان اینکه با اقدامات انجام گرفته در 

مجموع با احتساب کاربران مسکونی در استان 
آب  مصرف  درصد  گذشته 3  سال  به  نسبت 
کاهش پیدا کرده است و یک میلیون مترمکعب 
در مصرف آب صرفه جویی شد. هاشمی مقدم 
با اشاره به اینکه در انجام بسیاری از پروژه ها 
هستیم،  مواجه  اعتباری  های  محدودیت  با 
نشت یابی 200 کیلومتر از شبکه های آبرسانی 
استان،توسعه سیستم های الکترونیکی با هدف 
 افزایش ضریب اطمینان در ارائه خدمات شهری ،

زون بندی شبکه و نصب فشار شکن ها را از 
برای  استان  شهری  فاضالب  و  آب  اقدامات 
زیرزمینی  منابع  از  برداشت  میزان  کاهش 
برشمرد. وی اظهار کرد: بالغ بر 2 هزار و 500 
مشترک جدید در سال جاری به شبکه شهری 
افزوده شده است و همچنین 2 هزار انشعاب 

فاضالب نصب شده است.

بهره برداری فاز دو تصفیه خانه
 بیرجند  نیمه دوم سال 98

مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان بیان 
کرد: 2 هزار و ۴00 مورد حوادث شبکه در سال 
جاری گزارش شده که نسبت به مشابه سال قبل 
32 درصد کاهش پیدا کرده است همچنین در 
حوادث انشعابات بیش از 7 هزار اتفاق در شهرها  

ثبت شده است که حدود 700 مورد نسبت به 8 
ماهه سال قبل کاهش داشته است.وی در مورد 
تصفیه خانه بیرجند از پیشرفت 70 درصدی این 
پروژه خبر داد و افزود: بخشی از تجهیزات مورد 
نیاز این پروژه تهیه شده است و بخش دیگر آن 
به دلیل خاص بودن تجهیزات و تولید کنندگان 
از کشورهای همسایه وارد می شود که امیدواریم 
در نیمه دوم سال 98 این پروژه به بهره برداری 
برسد ، با توجه به ظرفیت فاز دو، تصفیه 21 هزار و 
500 مترمکعبی فاضالب در شبانه روز، تکمیل این 
پروژه به کامل کردن چرخه آب کمک خواهد کرد.

برای تکمیل شبکه فاضالب مسکن مهر 
16 میلیارد تومان اعتبار الزم است

 هاشمی مقدم با اشاره به اینکه طرح های آب 

و فاضالب بسیار هزینه بر بوده و برای هر متر 
شبکه فاضالب فرعی حدود 500 میلیون تومان 
هزینه برآورد می شود، گفت: در کشور بودجه  
محدودی برای این پروژها در نظر گرفته می 
شود و ایجاد ردیف بودجه کار سختی است ، به 
این دلیل اجرای پروژه های فاضالب زمان بر 
می باشد. وی همچنین در مورد فاضالب مسکن 
مهر افزود: پروژه های مسکن مهر به وزارت 
نیرو داده شده ولی اعتباری که سال گذشته 

برای تمام  کشور در نظر گرفته شده 70 میلیارد 
است،پروژه   محدود  بسیار  که  است  تومان 
مسکن مهر در بیرجند ۴0 کیلومتر آن انجام 
نشده است که 1۶ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
امیدواریم با کمک راه و شهرسازی  اعتبار  آن 
تامین شود تا این پروژه به طور کامل به بهره 

برداری برسد. 
هاشمی مقدم افزود: در شهرستان قاین نیز  90 
کیلومتر شبکه توزیع و تصفیه خانه باقی مانده 
است که حدود 90 میلیارد تومان هزینه دارد 
و اعتبار ساالنه در این زمینه فقط 2 میلیارد 
تومان می باشد که با توجه به نیاز ورود بخش 
انجام  خصوصی در این زمینه،اقدامات خوبی 
گرفته است، به این منظور تامین 110 میلیارد 
تومان برای  قاین و سربیشه در حال پیگیری 

است،در صورت محقق شدن این مقدار در بازه 
3 ساله تصفیه خانه و شبکه  فاضالب این دو 

شهر تامین خواهد شد.
با  استان  شهری  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 
خوسف  فاضالب  پروژه  برای  اینکه  به  اشاره 
50 میلیارد تومان هزینه برآورد شده است، اظهار 
کرد:مطالعات فاز یک این پروژه از جمله طراحی 
و جانمایی تصفیه خانه،پدافند غیرعامل و مسائل 
زیست محیطی انجام شده است که امیدواریم به 
کمک نماینده مردم در مجلس ردیف اعتباری 

برای این پروژه هم ایجاد شود.
 در ادامه معاون خدمات مشترکین شرکت آب 
و فاضالب شهری استان از 1۴ میلیارد تومان 
 مطالبات این شرکت از مشترکان خبر داد و افزود:

از این مقدار 11 میلیارد تومان مربوط به دستگاه 
های اجرایی و 3 میلیارد  مربوط به  مشترکان 
مورد  در  همچنین  نادی  باشد.  می  مسکونی 
پرداخت قبوض مدارس اظهار کرد: با توجه به 
اینکه در مراکزی که آب  رایگان عرضه می شود 
شاهد افزایش مصرف آب  هستیم، در  کشور 10 
میلیارد تومان سهمیه برای تمامی استان ها در نظر 
گرفته شده است که سهم هر استان از این مقدار با 
توجه به وضع منطقه ای تخصیص داده می شود 
و از طرفی دریافت قبوض رایگان مدارس منوط به 
میزان مصرف می باشد. وی ادامه داد: سهم استان 
از اعتبار در نظر گرفته شده برای این موضوع 
مشخص نشده است و در زمان حاضر مدارس باید 
قبوض آب را خودشان پرداخت کنند. مهربان مدیر 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان نیز در 
مورد فرهنگ سازی در زمینه کاهش مصرف آب 
از برگزاری جشنواره های آب برای ۴ هزار دانش 
آموز، برگزاری دوره های ضمن خدمت برای 300 
معلم و استفاده از سازمان های مردم نهاد در جهت 

آموزش بانوان استان خبر داد.

در  جنوبی  خراسان  مقدم-کشاورزان  دادرس 
روز  آوا،  به  کردند.  افتخارآفرینی  ملی  سطح 
سومین  و  سی  برگزاری  با  همزمان  گذشته 
دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش 
کشاورزی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در 
زیر بخش های مختلف در سالن فجر سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار 

شد از 1۴ نمونه برتر بخش کشاورزی خراسان 
جنوبی در سطح ملی تقدیر شد.

در این مراسم از 158 نمونه بخش کشاورزی 
در رشته های  گوناگون تقدیر شد که  خراسان 
جنوبی به علت  دارا بودن 1۴ نمونه برتر، برای 
دومین سال، به عنوان دومین استان برگزیده 
سیدعلی  مراسم  این  در  شد.  انتخاب  کشور 

خیریه از سربیشه در تولید خوراک طیور و آبزیان، 
سیروس مشار از سربیشه مرغدار نمونه واحد 
تخمگذار، سجاد حیدری ازسربیشه شرکت نمونه 
خدمات مکانیزاسیون کشاورزی، علی رازقی از 
پروژه مشارکت مردمی  نمونه  زیرکوه مجری 
تثبیت شن و بیابان زدایی، امیر شبانی از زیرکوه 
تولید کننده نمونه ذرت علوفه ای، روح ا... رازقی 

از زیرکوه تولید کننده نمونه سبزی و صیفی 
نشائی، مهدی میرزایی از بیرجند شرکت نمونه 
خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی، 
محمدهادی موهبتی از بیرجند تولیدکننده نمونه 
زینتی(،  گیاهان  و  )گل  ای  گلخانه  محصول 
از  قاین  واحد نمونه صنایع  محسن احتشام 
تبدیلی و تکمیلی )باغی(، سینا سرحدی از  قاین  

تولیدکننده نمونه گیاهان دارویی)خارشتر(، سید 
جعفر موسوی از فردوس بهره بردار نمونه اصالح 
و احیای اراضی واگذاری، علی جانی میرزاقلی 
از فردوس بهره بردار نمونه سیستم آبیاری کم 
فشار، سیدحسین هاشمیان از  بشرویه پرورش 
دهنده نمونه شتر و طیبه اتابک از سرایان زن 

نمونه عشایربرتر معرفی شدند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت: 88 قلم کاالی قاچاق بهداشتی و آرایشی 
جنوبی  خراسان  در  جاری  سال  ماهه  طی 9 
کشف شده است. به گزارش مهر، کبری ناصری 
با  مبارزه  بر  روز گذشته در کمیسیون نظارت 
اظهار کرد:  ارز  خراسان جنوبی  و  قاچاق کاال 
از ابتدای سال 97 تاکنون بازرسی های متعدد 
فرآورده های سالمت  عرضه  مراکز  از  میدانی 
محور صورت گرفته که 197 مورد بازرسی از 
داروخانه ها و مراکز فروش محصوالت آرایشی و 

بهداشتی بوده و یک مورد منجر به کشف شده 
است. وی در زمینه کشف محموله های قاچاق 
افزود: 51 قلم داروی گیاهی، شیمیایی، مخدر 
و روانگردان و مکمل، 88 قلم کاالی قاچاق 
قاچاق  کاالی  قلم  و ۴1  بهداشتی  و  آرایشی 
جاری  سال  ماهه  در 9  آشامیدنی  و  خوراکی 
کشف شده است. معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با اشاره به فروش مکمل ها در 
باشگاه های ورزشی اظهار کرد: این محصول گاه 
در خود باشگاه به فروش نمی رسد، بلکه آن را در 
صندوق عقب ماشین و مکان هایی شبیه به آن 
نگهداری می کنند که کشف کاال را با مشکل رو 
به رو می کند. ناصری با اشاره به تخلف برخی از 
عطاری ها در فروش داروهای دست ساز یادآور 
شد: متأسفانه با این تخلفات برخورد و به مراجع 
قضایی نیز معرفی می شوند ولی در نهایت برای 

آنان حکم تبرئه صادر می شود.

افزایش هزار و 1۰۰ درصدی 
کشفیات فرآورده های نفتی

هم  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
در  قاچاق  نفتی  فرآورده های  کشفیات  گفت: 
خراسان جنوبی طی 9 ماهه سال جاری هزار و 
100 درصد افزایش داشته است. حسنی مقدم  
اظهار کرد: از ابتدای سال 97 تاکنون کشفیات 
نسبت  خراسان جنوبی  در  نفتی  فرآورده های 
و 100 درصد  قبل هزار  به مدت مشابه سال 
افزایش داشته است. وی بیان کرد: همچنین در 
مدت ذکر شده کشف قاچاق پارچه ۴5۶ درصد 

و سیگار 101درصد نسبت به مدت مشابه افزایش 
داشته است.حسنی مقدم با اشاره به اینکه دستگیر 
شدگان در رابطه با قاچاق کاال 138 درصد در 9 
ماهه سال جاری افزایش داشته است، ادامه داد: 
در همین رابطه پرونده های باالی 100 میلیون 
تومان ۴5 درصد افزایش داشته است. وی با بیان 
اینکه هزار و 727 دستگاه ادوات کشاورزی پالک 
گذاری شده است، گفت: ارزش مالی پرونده های 
تشکیل شده در 9 ماهه سال جاری حدود 1۴ 
میلیارد و ۶00 میلیون تومان بوده است که این 
ارزش ریالی افزایش 123 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل را نشان می دهد.

تعزیرات  در  پرونده   1۷69 تشکیل 
نیز گفت: ورودی  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
پرونده ها به تعزیرات استان در 9 ماه امسال هزار 
و 7۶9 پرونده بوده است. اشرفی اظهار کرد: در 

9 ماهه سال 97 ورودی پرونده ها به تعزیرات 
خراسان جنوبی هزار و 7۶9 پرونده بوده است. 
وی با اشاره به اینکه در مدت ذکر شده هزار و 
778 پرونده مختومه داشته ایم، بیان کرد: میزان 
محکومیت از منظر ریالی نیز 2۴9 میلیارد ریال 
بوده است. اشرفی با تبیین اینکه متوسط زمان 
رسیدگی به پرونده های قاچاق در تعزیرات 32 
تخلفات،  پرتکرارترین  کرد:  اظهار  است،  روز 
ارتکاب به قاچاق کاال، حمل کاالی قاچاق و 
عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط واحدها 
بوده است. وی ادامه داد: از هزار و 7۶9 پرونده نیز 
87 فقره منجر به برائت شده است.تهوری معاون 
بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان 
صمت خراسان جنوبی نیز در این کمیسیون اظهار 
کرد:  از ابتدای سال هزار و ۴۶1 انبار در سامانه 
 به ثبت رسیده که این تعداد در حال حاضر به

دو هزار و 59۴ مورد رسیده است.

کشاورزان استان،  برتر در ایران

۸۸ قلم کاالی قاچاق بهداشتی و آرایشی کشف شد

کفه  ترازوی مالیات  
 استان سنگین می شود

 امید به کمیسیون تلفیق         
  

کار  به  را  مان  تالش  تمام  آبادی-“باید  محمود 
بودجه 98  در  استان  برای  که  درآمدی  تا  ببندیم 
تعیین شده است را کم کنیم” این جمله را نماینده 
مردم سربیشه و نهبندان به آوای خراسان جنوبی 
می گوید و از همه مدیران استان می خواهد هر چه 
زودتر نظرات و پیشنهادات خود را درباره بودجه 98 
به نمایندگان اعالم کنند. افضلی با اشاره به اوضاع 
سخت اقتصادی ساکنان خراسان جنوبی معتقد است 
مشخص  بودجه 98  در  استان  برای  که  درآمدی 
شده با سطح درآمدی مردم مغایر است.به گفته وی 
سهم بیشتر این درآمد باید از دریافت های مالیاتی 
تامین شود که به معنی فشار بیشتر بر تولید و طبقه 
متوسط جامعه است. وی درآمد تعیین شده برای 
استان را 323 میلیارد تومان عنوان و اضافه می کند: 
به کاهش این عدد در چانه زنی کمیسیون تلفیق 
امیدواریم. نظر افضلی درآمد تعیین شده در بودجه 
97 را 280 میلیارد تومان ذکر کرد که در نهایت با 
گفت و گو در کمیسیون تلفیق به 239 میلیارد رسید.
این نماینده استان در مجلس ادامه می دهد: باید 
اطالعات و مطالب قابل طرح در کمیسیون تلفیق 
هر چه زودتر جمع بندی شود تا بتوانیم رقم قابل 
قبولی از آنچه که به عنوان  درآمد برای استان تعیین 
شده و بیشتر آن نیز باید از مالیات تامین شود، کسر 
شود. افضلی می گوید: در استانی که صنعتی نیست 
و بیشتر کشاورزان و دامدارانش درگیر خشکسالی 
هستند 323 میلیارد تومان درآمد به جز مالیات باید 
از کجا تامین شود؟ )خوانندگان ارجمند می توانند 
نظرات خویش را درباره این ستون به حساب کاربری 

avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.

ورزشی 

توزیع حدود 4 تن گوشت وارداتی

صداوسیما- 3 تن و 700 کیلوگرم گوشت گوسفندی 
تازه وارداتی در بیرجند  توزیع می شود. معاون بازرسی 
و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان گفت: گوشت سرد گوسفندی وارداتی که 
به منظور تنظیم بازار وارد استان شده با قیمت شقه ران 
هر کیلو 37 هزار تومان و سر دست 3۶ هزار تومان در 
مرکز استان عرضه می شود. تهوری افزود: این گوشت 
ها که از قزاقستان وارد شده بین 10 عامل توزیع شده 
است. در مرحله اول هم 5 تن و 500 کیلوگرم گوشت 

گوسفندی که آبان از استرالیا وارد شده بود، توزیع شد.

جای خالی پارک ملی دراستان

صداوسیما-محیط زیست خراسان جنوبی تالش می 
کند محدوده زیستی “نایبندان “ را به عنوان پارک 
ملی معرفی کند. مدیر کل محیط زیست با بیان اینکه 
در خراسان جنوبی جای یک پارک ملی خالی است، 
گفت: این استان دارای ظرفیت های بسیار در زمینه 
تنوع گونه های جانوری و گردشگری است که می تواند 
پتانسیل خوبی برای ایجاد یک پارک ملی به حساب آید.

اکبری افزود: اقدامات اولیه برای راه اندازی پارک ملی 
خراسان جنوبی از قبیل طرح های کارشناسی، رایزنی ها 
با سازمان محیط زیست کشور و نقشه ها انجام شده 
است و منتظر موافقت اداره کل منابع طبیعی و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هستیم تا به زودی شاهد راه 

اندازی پارک ملی در خراسان جنوبی نیز باشیم. 

وضع گرمایش مدارس بررسی شد

ایمنی  از  اطمینان  لزوم  راستای  در  مقدم-  دادرس 
گرمایش مدارس و اجرایی نمودن دستور استاندار ، با 
پیگیری و ابالغ فرماندار بیرجند وضع گرمایشی تمام 
فضاهای آموزشی بیرجند بررسی و تدابیر الزم برای 
جلوگیری از بروز هرگونه حادثه احتمالی اتخاذ می شود.

گفتنی است در این راستا، بررسی و بازدید میدانی توسط 
نمایندگان فرمانداری، آموزش و پرورش و آتش نشانی 
از مهدکودک ها و مدارس  شهر و همچنین روستاهای 
بخش مرکزی بیرجند انجام شد و چک لیست ایمنی 
تهیه و وضع سیستم گرمایشی فضاهای آموزشی  برای 

اتخاذ تصمیمات الزم تهیه گردید.

خراسان جنوبی پیشتاز در جذب 
دانش آموزان فنی و حرفه ای و کاردانش

ایرنا - معاون فناوری، توسعه و تجهیز دفتر آموزش های 
فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش روز گذشته در 
گردهمایی مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و 
کاردانش استان  گفت: توسعه و تجهیز هنرستان های 
کشور از مهمترین دغدغه های امروز آموزش و پرورش 
است زیرا اضافه شدن یک پایه آموزشی به هنرستان ها 
نیازمند نگاه ویژه است. علی نژاد ادامه داد: ۴5 میلیارد 
تومان بودجه برای سال 98 در این حوزه پیش بینی 
شده است که در حال پیگیری برای افزایش آن هستیم. 
وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در جذب دانش آموزان 
در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش جزو استان 
های پیشتاز کشور است، گفت: در این ارتباط طبق 
برنامه ششم توسعه میانگین شاخص جذب دانش آموز 
3۶ درصد است که خراسان جنوبی با ۴2 درصد باالتر از 

شاخص کشوری قرار دارد.

 کشف شواهدی از عصر آهن و اوایل 
دوره هخامنشی در بیرجند 

ایرنا- بخشی از پالن درونی بنای اصلی »تخچرآباد« 
متعلق به اواخر عصر آهن و اوایل دوره هخامنشی در 
فصل چهارم کاوش این تپه تاریخی در بیرجند مرکز 
خراسان جنوبی شناسایی شد. محسن دانا سرپرست 
دیروز  بیرجند  تخچرآباد  تپه  کاوش  چهارم  فصل 
هدف از کاوش این فصل را تکمیل پالن بقایای 
معماری دوره اشکانی عنوان کرد. وی با اشاره به 
قرارگیری این مرحله از معماری در باالترین سطح 
دومین  را  اصلی  بنای  ورودی  در  یافتن  محوطه، 
در  گفت:  و  اعالم  چهارم  فصل  کاوش  از  هدف 
پایان این فصل از کاوش تپه تخچرآباد، پالن بقایای 
معماری مرحله اشکانی تقریبا کامل شد. وی با بیان 
این نکته که شواهدی از تخریب و آوار این بقایای 
معماری وجود ندارد، گفت: به نظر می رسد معماری 
این دوره ارتفاعی بیش از این نداشته است، همچنین 
کارکرد بقایای معماری دوره اشکانی با شواهد موجود 

به نظر می رسد ماهیتی آیینی دارند.

یک ریال از طرح توازن به آموزش عالی 
خراسان جنوبی کمک نشد

ایسنا- رئیس دانشگاه بیرجند گفت: سه درصد طرح 
توازن از اعتبار دانشگاه ها کم می شود که این رقم 
برای دانشگاه بیرجند مبلغ ۶ میلیارد و 700 میلیون 
تومان و در دانشگاه صنعتی بیرجند و بوذرجمهر قاین 
نیز مبلغ 10 میلیارد تومان است که متاسفانه تاکنون 
یک ریال از سمت طرح توازن و اعتبارات استانی به 

آموزش عالی استان کمک نشده است.

 اعطای کمک  هزینه ازدواج 
به 120 جوان نیازمند

از  بیرجند  یک  منطقه  امداد  کمیته  فارس-رئیس 
اعطای 120 کمک هزینه ازدواج به مبلغ دو میلیارد و 
۶۶0 میلیون ریال در اختیار جوانان تحت پوشش کمیته 
 امداد منطقه یک بیرجند از ابتدای امسال خبر داد. 
 حسینی دیروز در هفتمین جلسه ستاد ساماندهی 
پنج هزار و  به وجود  اشاره  با  بیرجند  امور جوانان 
188 خانوار تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک 
شهرستان بیرجند اظهار کرد: از این تعداد هزار و 
191 نفر در رده سنی 20 تا 30 سال می باشند. وی 
از حمایت 1۶5 دانشجو و 1100 دانش آموز توسط 
کمیته امداد منطقه یک بیرجند خبر داد و افزود: در 
مجتمع آموزشی دخترانه امامت بیرجند 8۶ نفر و در  
مجتمع آموزشی پسرانه والیت نیز 92 دانش آموز از 
شهرستان های سربیشه و درمیان به طور شبانه روزی 

مشغول تحصیل هستند.

صادرات خوراک دام به  شرط
 تأمین نیاز منطقه 

مهر - عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به 
پیگیری ها برای رفع ممنوعیت صادرات خوراک دام 
گفت: کارخانه های تولید خوراک دام ابتدا باید نیاز منطقه 
و استان را تأمین و بعد مازاد را صادر کنند. افضلی با اشاره 
به ممنوعیت صادرات خوراک دام اظهار کرد: بیش از 
دو ماه است که پیگیر مسائل مرتبط با این ممنوعیت 
هستیم چراکه در خراسان جنوبی برخی از کارخانه های 
تولیدی خوراک دام صادرات محور هستند. وی بیان 
کرد: در جلسات کمیسیون  نیز با وزیر جهاد کشاورزی 
موضوع را مطرح و بیان شد که ادامه ممنوعیت، برخی 
از کارخانه های تولیدی خوراک دام در خراسان جنوبی 
را به تعدیل نیرو و نهایت تعطیلی می کشاند. افضلی 
ادامه داد: دلیلی که درباره چرایی ممنوعیت صادرات 
خوراک دام مطرح می کنند، این است که ما برای 
نهاده ها ارز دولتی ۴200 تومانی اختصاص داده ایم و 
از این منظر نمی توانیم صادرات آن را آزاد کنیم. وی 
افزود: در نهایت تصمیم بر این شد که با راهکارهایی 
چون اخذ عوارض شرایط برای ادامه صادرات تولیدات 
کارخانه های خوراک دام خراسان جنوبی فراهم شود 

که مراحل اجرایی شدن آن در حال پیگیری است.

مسابقات  تیراندازی دانشجویان
 علمی - کاربردی بیرجند برگزار شد

جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی  فرهنگی  معاون 
گفت: به مناسبت نهم دی و روز بصیرت، مسابقات 
از دانشجویان موسسه  نفر  با حضور 32  تیراندازی 
علمی -کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند با سالح 
برج  تیراندازی  سالن  در  کالشینکف  سازی  شبیه 
سپهر برگزار شد. مرادی هدف از برگزاری این دوره 
از مسابقات را سرعت، دقت و تمرکز در ورزش رقابتی 
تیراندازی، افزایش نشاط و شادابی بین دانشجویان و 
ود  تشویق و ترغیب دانشجویان به این ورزش اعالم کرد.
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امام عسکری علیه السالم فرمودند:
َمن أنَِس باللّ ِ اْستَوَحَش مِن النّاس 

هر که با خدا همدم شود از مردم دوری می گزیند.
 )الدّرة الباهرة : 43( 

اکثر ایرادات به مصوبه الحاق ایران 
به CFT برطرف نشده است

شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصالح شده 
مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  درباره  مجلس 
نامه ای  قالب  در    ،CFT تروریسم  مالی  تامین  با 
خطاب به علی الریجانی، رئیس مجلس اعالم کرد 
که همچنان اکثر مغایرت های این مصوبه با شرع 
و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است. 

اینگونه القا کردند که شهدا قربانيان
 بي تدبيري فرماندهان شدند

هادی ابراهیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه در فارس 
گفت: سردار سرلشکر پاسدار دکتر محسن رضایی این 
روزها به خاطر یک توئیت مورد هجوم گله گرگ ها 
قرار گرفت و به همین بهانه تالش کردند تا ضمن 
حرمت شکنی از ساحت سرداران عشق که طالیه 
داران ایثار و جهادند، از دفاع مقدس، قداست زدایی 
فرماندهان  مقابل  در  را  شهدا  خانواده های  و  کرده 
فرزندانشان قرار داده و این گونه القا کنند که شهدا، 
قربانیان بی تدبیری فرماندهانی شده اند که بدون سواد 
نظامی، نقشه های عملیاتی طراحی و اجرا می کردند!

نباید بحث اختالفي در مورد دفاع
 مقدس به صورت غيرشفاف مطرح شود

مجازی  فضای  عالی  شورای  عضو  ضرغامی، 
عملیات  درباره  آمده  وجود  به  مسائل  مورد  در 
اسطوره ها  از  رمزگشایی  معمواًل  گفت:  کربالی ۴ 
پیدا  قدسی  جنبه  مردم  برای  که  پدیده هایی  یا  و 
و  کارشناسی  بحث های  نیست.  درستی  کار  کرده، 
اختالفی در مورد »دفاع مقدس«، به دلیل عالئق 
و وابستگی های اعتقادی نباید به صورت گزاره های 
شود.  مطرح  عمومی  افکار  سطح  در  غیرشفاف 

دو نفر گفتند که قصد ترور پدرتان را 
دارند و این پيغام را به ایشان برسانيد

فاطمه هاشمی، فرزند آیت ا... هاشمی درباره پالکارد 
این  که  است  این  من  تحلیل  گفت:  فرح  استخر 
افراد با جسارت تمام می خواستند بگویند ما این کار 
را انجام می دهیم و ترسی هم از کسی نداریم. این 
 تهدید برای پدر من از دو ماه قبل آن حادثه شده بود. 
به نحوی که آبان  همان سال، دو نفر از آقایانی که ادعا 
می کردند از بچه های جبهه و جنگ هستند، به دفتر 
من در دانشگاه آمدند و گفتند که »قصد ترور پدرتان 
را دارند و این پیغام را به ایشان برسانید.« من این 
مسأله را در شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح کردم.

 نگران بي وزیر ماندن 
وزارتخانه بهداشت  نباشيد

محمدعلی شهابی، تحلیلگر حوزه سالمت با اشاره 
به این نکته که وزارت بهداشت در ۵ سال گذشته 
گفت:  بوده،  خود  ارشد  مدیران  منافع  تضاد  درگیر 
آنهایی که نادانسته اظهار نظر می کنند خوب بدانند 
که در این ۵ سال بزرگترین سوءمدیریت در کشور 
در همین وزارتخانه وجود داشت، چون وزیرش تماما 
در سفرهای استانی، جلسات سخنرانی، همایش های 
توخالی و در جایی غیر از وزارتخانه حضور داشت؛ 
نباشید! وزارتخانه  ماندن  بی وزیر  نگران  پس 

سخناني که کدخدایي مطرح 
مي کند بازي با الفاظ است 

رجائی، مشاور هاشمی رفسنجانی درمورد ردصالحیت 
هاشمی گفت: اگر کدخدایی دوباره در این باره صحبتی 
کند به ایشان پیشنهاد می کنیم که فیلم مذاکرات 
را برای افکار عمومی پخش کنند و گفته شود که 
مصلحی چه گفته است؟ اگر این افراد هراسی ندارند 
و معتقدند که مصلحی درباره مسائل امنیتی منطقه 
صحبت کرده که واقعا ربط این موضوع به شورای 
نگهبان و جلسه ویژه بررسی صالحیت ها چیست؟ فیلم 
را منتشر کنند. سخنانی که کدخدایی مطرح می کنند 
بازی با الفاظ است و آیت ا... هاشمی واجد شرایط بودند.

حکم هيئت نظارت بر نمایندگان 
برای نماینده سراوان

رفتار  بر  نظارت  هیئت  عضو  سلیمی،  علیرضا 
درازهی،  پرونده  بررسی  درباره  مجلس  نمایندگان 
درباره  بند  در 9  گفت:  در مجلس  نماینده سراوان 
آقای درازهی تصمیم گیری و مقرر شد ماده 6 قانون 
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره این نماینده 
اعمال شود. به احتمال زیاد برای وی فقط بند »الف و 
ب« اعمال شود؛ یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه 
درج در پرونده؛ البته کسر حقوق هم خواهد داشت.

قدردانی آشنا از محسن رضایی 
و سردار سليمانی

جمهور  رئیس  فرهنگی  مشاور  آشنا،  الدین  حسام 
قاسم  و  رضایی  محسن  عزیز  سرداران  از  گفت: 
سپاه،  عمومی  روابط  محترم  مدیریت  سلیمانی، 
معاونت محترم سیما، برنامه حاال خورشید و مجری 
آن برای تالش موفق در ابهام زدایی از توییت قبلی 
در  اقدام  و  تصمیم گیری  کیفیت  تفصیلی  شرح  و 
جریان دو عملیات کربالی ۴ و ۵ قدردانی می کنم.

اي کاش سرمایه جنگ را در زمين 
سياست، سرمایه گذاري نمی کرد

آقای  نوشت:  سیاسی  روزنامه نگار  عبدی،  عباس   
رضایی از توییتی که درباره کربالی ۴ گفته، اظهار 
زمانی  را  پشیمانی  این  کاش  ای  نمود.  پشیمانی 
داشت که سرمایه جنگ را آورد تا در زمین سیاست، 
سرمایه گذاری کند. کافی است تا نگاهی به دیگر 
همان  در  را  جنگ  سرمایه  که  بیندازد  سردارانی 
اند. محترم  همچنان  و  گذاشتند  یادگار  به  زمین 

شخصي به نام آشنا با نقل قول های 
دروغ مشغول انجام وظيفه است

دفتر رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در واکنش به خبری که رسانه ها درباره  
سوال یکی از دانشجویان درباره عملیات کربالی ۴ 
و واکنش حسام الدین آشنا به این خبر، منتشر کردند، 
جوابیه ای ارسال کرد و نوشت: با آنکه بار ها گفته شده 
استاد رحیم پور هیچ صفحه ای در توییتر ندارند برای 
چندمین بار شخصی به نام آشنا که ظاهرا از عوامل دفتر 
آقای روحانی است با نقل قول های دروغ از استاد رحیم 
پور، برای جلب توجه و جنجال در فضای مجازی، به 
کمک رسانه های دولتی، مشغول انجام وظیفه است.

طالبان سفر به تهران را تایيد کرد

گفت:  طالبان  گروه  سخنگوی  مجاهد،  ا...  ذبیح 
با کشورهای  تماس  راستای  در  طالبان  از  هیئتی 
تهران  به  هیئت  این  شد.  تهران  وارد  منطقه 
افغانستان  وضعیت  با  ارتباط  در  تا  شد  فرستاده 
از اشغال و تامین صلح و امنیت این کشور و  بعد 
همچنین منطقه با کشور همسایه ایران، رایزنی کند.

در اوضاعی که آمریکا مقابل ما
 ایستاده، همدیگر را تخریب مي کنيم 

در  گفت:  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان،  مسعود 
اوضاع و احوالی که آمریکا با تمام قدرتش مقابل ما 
ایستاده، همدیگر را تخریب می کنیم، برای همدیگر 
آبروریزی  پایین  تا  باال  از  می کنیم،  پرونده سازی 
می کنیم، صدا و سیما یک روحانی را دعوت می کند 
همه  و  می کنم«  شرم  مجلس  »از  می گوید  و 
و  آیا دین، مذهب  زیر سوال می برد.  را  نمایندگان 
قرآن چنین اجازه و دستوری به این آقایان می دهد؟ 

طوري صحبت نکنيدکه انگار هيچکس خوب نيست

جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
نباید بگوییم که همه بد هستند نه، این طور نیست. 
بسیاری هم خوب هستند و باید از آن ها تجلیل شود تا 
مردم بدانند غرض ومرضی با کسی نداریم. کسی که 
کار خوبی انجام می دهد کمکش کنیم. اینکه بگوییم 
فقط ما خوب هستیم و هیچ کس خوب نیست اشتباه است. برخی طوری 
صحبت می کنند که انگار در کشور هیچ کس خوب نیست، این حرف غلط است. 

حجاریان و طرفداران عقيده اش اکثریت نيستند

شورای  کنونی  نایب رئیس  الری،  موسوی 
سیاست گذاری اصالح طلبان گفت: برخی معتقدند 
آقای  که  به سمتی  اصالح طلبان  مخاطب  جامعه 
سعید حجاریان و طرفداران عقیده ایشان هستند، 
گرایش دارند، یعنی گذر از انتخابات و گذر از شکل 
اصالح طلبی انتخابات؟ من این را قبول ندارم. آنها نگاه اکثریت نیستند. حجاریان 
نیستند. اکثریت  اصالح طلبان  مخاطب  جامعه  در  عقیده اش  و طرفداران 

 خروج از برجام هم یکی از گزینه های ماست

ظریف، وزیر خارجه گفت: ایران گزینه های متعددی 
دارد و خروج از برجام هم یک گزینه است، اما حتما 
یکی از ده ها گزینه ماست، هم در داخل برجام اختیاراتی 
برای اقدام داریم هم بیرون برجام، هم در روابط دو و 
چندجانبه زمینه هایی داریم که منافع مردم را پیش 
ببریم ما منافع مردم برایمان مهم است. سیاست خارجی ایران نباید سیاست 
انفعالی باشد، انفعال یعنی دیگران اقدامی بکنند و ما عکس العمل نشان دهیم.

تا کی باید در تامين مایحتاج با مشکل روبرو باشيم؟

فرهنگی گفت:  انقالب  عالی  عارف، عضو شورای 
هیچ جا به مانند دانشگاه نمی تواند دولت و مجلس 
را در حل معضالت کشور کمک و همراهی کند. 
باید نخبگان و دانشگاهیان در شرایط فعلی میدان دار 
باشند. وی با اشاره به وضع اقتصادی کشور، گفت: تا 
چه زمانی مردم باید در تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل رو برو باشند؟ تحمل 

مردم یک بحث است اما تکلیف نخبگان در شرایط فعلی چه می شود؟

برخي براي مردم تجویز »اشکنه« و »لنگ« مي کنند

بنیادی، نماینده کاشمر برجام اروپایی را بی تاثیر دانست 
برجام  به  امیدی  گفت:  رئیس جمهور  به  خطاب  و 
اروپایی نیست و حتی اگر هم اجرایی شود آنچنان 
تداوم  شاهد  چرا  افزود:  وی  بود.  نخواهد  راهگشا 
افزایش قیمت کاال یا الاقل کاهش نیافتن قیمت ها 
با وجود کاهش قیمت ارز هستیم؟ در چنین فضایی برخی افراد برای مردم 
تجویز »اشکنه« و »لنگ« می کنند و نمک بر زخم ناسور رنج مردم می پاشند.

 تلگرام امنيت ملی ما را تهدید می کند

سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره 
بدون  سایبری  پدافند  حوزه هسته ای،  در  اینکه  به 
اختالف نظر در حال کار است، گفت: اما در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی شاهد اختالف نظر 
هستیم و هر کسی از یک منظر به این موضوع نگاه 
می کند این در حالی است که پیام رسانی مانند تلگرام پنج مؤلفه امنیت ملی ما 
را تحت تأثیر قرار داده و این یک معضل حیاتی است که باید به آن توجه شود.

کشور در مقابل تحریم ها آسيب پذیر شده است

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه ای خطاب به سران قوا، ضمن بیان 
دغدغه های اقتصادی، با تاکید بر حمایت از اقشار جامعه، بی توجهی به امر 
نظارت و تصحیح عملکردها را عامل آسیب پذیر شدن کشور در مقابل تحریم ها 
عنوان کرد و گفت: در این میان برخی بی تدبیری ها در نحوه مدیریت و 
سیاستگذاری اجرایی، مشکالت عمده ای را برای اقتصاد و معیشت مردم ایجاد 
کرده است. افزایش روز افزون و افسار گسیخته قیمت ها و بی توجهی به امر 
نظارت و تصحیح عملکرد ها، کشور را در مقابل تحریم ها آسیب پذیر کرده است. 

االن حسي جز حس خدمت در آستان قدس ندارم

حجت االسالم و المسلمین ابراهیم رئیسی، متولی آستان قدس رضوی در  
پاسخ به سوالی مورد احتمال انتصابش بر قوه قضاییه گفت: گمانه در مورد 
انتصاب اینجانب بر ریاست قوه قضائیه بسیار است، اما اگر شما خبری دارید 
به ما هم بگویید! وی در پاسخ به اینکه اگر ریاست قوه قضاییه به شما 
پیشنهاد شود، می پذیرید، گفت: خادمی امام رضا )ع( بزرگترین افتخاری 
است که نصیب من شده و اکنون تمام َهّم من برای آستان قدس رضوی 
ندارم. رضوی  قدس  آستان  در  خدمت  جز حس  االن  هم  است. حسی 

انتصاب آملی الریجانی به ریاست مجمع به جا بود

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با انتصاب آیت ا... 
آملی الریجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو فقهای 
شورای نگهبان، اظهار کرد: با توجه به شخصیت و جایگاهی که آیت ا... 
آملی الریجانی دارند، انتصاب به جا و دقیقی بود. امیدواریم هم در ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت و هم در عضویت فقهای شورای نگهبان بتوانند 
بیش از پیش موفق باشند و ما هم در شورای نگهبان آماده هرگونه همکاری 
استقبال می کنند. اتفاق  این  از  آقایان هم  ایشان هستیم. قطعا همه  با 

دستگاه  سخنگوی  قاسمی،  بهرام 
دیپلماسی گفت: پس از خروج آمریکا 
از برجام صحبت های زیادی  انجام 
گروه ۴+۱  در  ما  طرف های  و  شد 

نحوی  هر  به  برجام  داشتند  اعتقاد 
باید حفظ شود تا ایران هم در برنامه 
بماند،  باقی  مشترک  اقدام  جامع 
آن ها در مقابل تالش می کنند تا با 

ایجاد زمینه های الزم و اقداماتی که 
می توانند منافع برجامی ایران را تامین 
با تهران را  کند همکاری های خود 
دنبال کنند. وی با بیان اینکه اتحادیه 

اروپا باید برای هویت خود و اتحادیه 
باقی ماندنش تصمیم بگیرد و بهای 
آن را هم بپردازد، گفت: اروپایی ها 
پیش تر هم برای ایجاد اتحادیه، قطعًا 

به  پرداخت کردند و رسیدن  بهایی 
جایی که هستند برایشان آسان نبوده 
است. اکنون هم در شرایطی به سر 
می برند که باید بهای استقالل، دفاع 
از هویت اروپایی و ماندن در اتحادیه  
بپردازند. آمریکا  مقابل فشار های  را 
با  کنند  حرکت  مسیر  این  در  اگر 
توجه به همکاری ها و مطالعاتی که 
امیدوار  می توان  است  شده  انجام 
بود که در نهایت به ساز وکار مالی 
هر  به  اما  کنیم،  پیدا  دست  اروپا 
حال ما اتکای خود را به این ساز و 
کار نگذاشته و به صورت ۱۰۰% به 
آن دل نبسته ایم؛ انواع مکانیزم ها و 
کانال هایی را که امکان داشته با آن 
بتوانیم با دیگر کشور های جهان کار 
بسیاری  با  کرده ایم،  بررسی  را  کرد 
از کشور ها هم به تفاهم رسیده ایم.

باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام 
و رهبری در پاسخ به سوالی در مورد 
اعتراضات دی ماه سال گذشته گفت: 
اینکه برخی نگران اصولگرایان باشند 
که خدایی نکرده، اعتراض از سوی 
آنها باشد، غلط است. همیشه کسانی 
خاستگاه  داشتند،  غلطی  قصد  که 
بوده است، ولی  شان جای دیگری 
با  مردم  دیدیم که  در سال گذشته 
افزود: امروز  آنها همراه نشدند. وی 
مردم نقد دارند ولی زمانی که موضوع 
باشد،  کشور  امنیت  و  نظام  اصل 
مردم با خس و خاشاک  ها همراهی 
نمی کنند.باهنر تاکید کرد: کسانی که 
مجلس  انتخابات  برای  آینده  سال 
می آیند نباید بر موج نارضایتی مردم 
امروز  رای سوار شوند.  برای کسب 
ضد انقالب هم به این نتیجه رسیده 

که تنها راه بقای ایران، پایداری نظام 
جمهوری اسالمی است. وی در مورد 
ایجاد حزب عدالت و پیشرفت و نوع 
تعامل آینده این حزب با جبهه مردمی 

انقالب در انتخابات آینده گفت: در 
اینگونه سواالت من یک  به  پاسخ 
پاسخ کلی و سنتی دارم. معتقدم نظام 
ما بر اساس مردم ساالری دینی است 

و همه مسئولین می دانند که بر اساس 
گفته امام)ره(، میزان رای ملت است. 
دینی،  ساالری  مردم  نظام  این  در 
مشکل اساسی ما نداشتن چند حزب 

چارچوب  دارای  و  فراگیر  قدرتمند، 
در  من  که  گفته ام  بارها  و  است 
غیاب چند حزب با این شرایط نگران 
هستم. دینی  ساالری  مردم  آینده 

دلبستگی صد در صدی به سازوکار مالی اتحادیه اروپا 
نداریم و به آن اتکا نمی کنيم

امروز مردم نقد دارند ولي زماني که موضوع اصل نظام 
باشد، مردم با خس و خاشاک ها همراهي نمي کنند
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