
پنجشنبه 13 دی 1397  * 26 ربیع الثانی  1440 * 3  ژوئن  2019   

راهی به ترکستان!

توکیو پایتخت ژاپن از پر جمعیت ترین 
شهرهای جهان است و مردم ناگزیر 
نقل  و  ناوگان حمل  از  استفاده  برای 
عمومی، فروشگاه ها و یا مکان های 
می  طوالنی  های  در صف  عمومی 
ایستند.چند سال قبل در سفر یک هیئت 
ایرانی به این شهر، نکته جالبی توجه ها 
را به خود جلب کرد. درکمال تعجب این 
هیئت در صف مترو ، چند فرد با تیپ و 
ظاهر خاص  پیش از همه افرادی که 
در صف به سر می بردند، سوار شدند! 
اتفاقی که  با نیشخند برخی اعضای 
هیئت ایرانی و به عنوان شاهدی بر 

وجود بی نظمی در ... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4254

5توزیع ۴۰۰ حلقه الستیک با نرخ دولتی بین رانندگان تاکسی3پاسخ مسئوالن  به منتخبان جامعه ایثارگری؛ “ نمایندگان”  قانع نشدند! 3۰5 طرح توسط نخبگان ارائه شد

 

عده اي گفتند ما اولویت مان از 
مذاکره، برداشتن تحریم ها نبود 

صفحه 6

صفحه 6

ربانهایي که برای افتتاح بیمارستان 
پاره مي شود از کجا تامین مي شود

صفحه 6

تماسهای مشکوک  برای انتخاب 
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

ما تردیدي نداریم که در جنگ 
اقتصادي بر دشمنان پیروز می شویم

صفحه 6

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد :

نیاز ۱۶ میلیارد تومانی برای
 اتمام پروژه های فرهنگی استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان با بیان اینکه ۱۶ پروژه عمرانی و فرهنگی در حال احداث 
در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: از این تعداد سه پروژه »خانه فرهنگ، آ مفی تئاتر 
عالمه فرزان و پالتوی گلبانگ« در شهرستان بیرجند است  ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

افق ۱۰ ساله برای کویر لوت
مجیدی ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان تشریح کرد :

مشروح در صفحه 5    

اوضاع تاغزارهای
 40 ساله بحرانی شد

عمر و سرمایه 40 ساله منابع طبیعی استان این روزها در چنگ قاتلی 
به نام شپشک سفید است که بیش از 85 هزار هکتار از مساحت 
تاغزارهای دست کاشت و طبیعی ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

معاون عمرانی استاندار:

 اعمال قانون  پس از تامین پارکینگ
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: با مشخص کردن پارکینگ 
در ورودی شهرها بستر را برای پارک ماشین های سنگین فراهم کنید.معاون هماهنگی 
امور عمرانی استاندار در شورای ترافیک استان در خصوص ممنوعیت تردد ماشین های 
سنگین در شهر گفت: ابتدا با مشخص کردن پارکینگ  ... ) مشروح خبر در صفحه 5 (

آغاز فروش اقساطی محصوالت مدیران خودرو
نمایندگی ناصری- کد ۴۴۸

نمایندگی مجاز 
 فروش و خدمات پس از فروش
معلم، حدفاصل معلم ۹- ۱۱

۰۵۶-3۲۲۲۰۰3۵ /3۲۲3۵۰۵۱ /۰۹۰۲۵۶۱۰۸۸۸ 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

مرحومه کربالئیه فضه نواسه
 )همسر مرحوم حسن حسین پور(

 را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 
ساعت ۱3 الی ۱۴ از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد 

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.
خانواده های حسین پور و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلینیک چشم پزشکی بیمارستان ولی عصر )عج(
 خانم دکتر نیک نژاد متخصص چشم پزشک

  و همکاران شان:  سرکار خانم عفت عباسی،  سرکار خانم ثریا رضائی،  
سرکار خانم نسرین جوقه ساالر 

بسیار مهربان و با اخالق و با مریضان بسیار خوش رفتارند، لذا از مسئوالن مربوطه خواهشمندم
 از این گونه افراد که صادقانه در خدمت مردم هستند، قدردانی نمایند.

علیرضا مساح

فقط اوست پاینده و برقرار
ضمن سپاس و تشکر از الطاف و مراحم قبلی اقوام و دوستان و همشهریان عزیز برآنیم 

مراسم چهلمین روز درگذشت

 مرحوم سید مصطفی نوربخش
)فرهنگی بازنشسته(

 و نیز یادمان

 مرحوم دکتر سید تقی نوربخش
 را مردانه و زنانه برگزار نماییم. امید است با حضور خود در این محفل روح آن مرحومان را 

شاد و ما را قرین امتنان فرمایید.

زمان: امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 از ساعت ۲ الی 3 بعدازظهر
مکان: مسجد آیت ا... آیتی 

خانواده های:  نوربخش، ساالری ، هادوی ، روحی و سایر بستگان
به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحوم عبدا... محمدی
 جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱3۹۷/۱۰/۱3 از ساعت

 ۱۴:3۰ الی ۱۵:3۰ در محل هیئت حسینی خوسف
 )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد.

خانواده های:محمدی،اکبری و سایر فامیل وابسته          

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت 

شادروان سید محمد شمس آبادی 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 از ساعت ۱۴ الی ۱۵ 

در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

از طرف خانواده

روزهای دلتنگی مان را به یاد خوبی ها 
و مهربانی هایش سپری می کنیم

 و دومین سالگرد درگذشت
 همسر و پدر عزیزمان مرحوم

کربالیی محمدحسین آزادمنش
 را با نثار فاتحه ای به روح پاکش گرامی می داریم.

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 شادروان صغری چهاردهی
 )همسر مرحوم کربالیی اکبر خرمشاد( 

جلسه یادبودی روز جمعه ۹۷/۱۰/۱۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح 
در محل مسجد باقرالعلوم )ع( واقع در مدرس ۴۲ برگزار 
 می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: خرمشاد،  چهاردهی،  حامد و سایر بستگان

چهارمین سالگرد
 درگذشت بزرگ خاندان شادروان 

حاج محمـدحسین سیگـاری
 را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

روحش شاد
خانواده مرحوم

ضمن تشکر از کلیه سروران و عزیزانی که 
در مراسم تشییع و تدفین مرحوم مغفور 

 حاج محمد ابراهیم خالدی 
)کاسب بازار(  

شرکت نمودند به اطالع می رساند:
امروز  عزیز سفرکرده  آن  درگذشت  مراسم سومین روز   
پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 از ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل هیئت 

محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان خواهد بود. 

خانواده های: خالدی، راستگو مقدم و سایر بستگان

با قلبی آکنده از غم و اندوه درگذشت جانسوز همکار عزیزمان 

زنده یـاد مهـدی رستمـی
  در سانحه دلخراش تصادف را به اطالع همکاران، دوستان وآشنایان می رساند:

  مراسم تشییع و تدفین آن عزیز سفرکرده امروز پنجشنبه ۱3۹۷/۱۰/۱3 ساعت 
 ۱۱ الی ۱۲ صبح از محل سالن بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

 باردیگر دست اجل گلی از خانواده بزرگ کویرتایر چید و ما را در غم اندوه همکاری ساعی و دلسوز عزادار کرد 
 

از فراقت ای پدر از بس پریشانیم ما
 از سر شک غم چو سیالبی خروشانیم ما
از سر ما سایه مهر تو چون کوتاه شد
بی سر و سامان و سرگردان دورانیم ما

به اطالع می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شـادروان علی رمضانی
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 از ساعت 

۱3/3۰ الی ۱۴/3۰ در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( 
)واقع در فلکه اول سجادشهر( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی سروران معظم موجب امتنان می باشد. 

خانواده های: رمضانی،  عابدینی،  زرنگ و سایر بستگان

ضمن تشکر از عزیزانی که در مراسم تشییع و ترحیم ما را یاری نمودند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت 

 مرحومه  فاطمه زهرا امینی
 همسرحاج حسین شاد ) بازنشسته علوم پزشکی(

و  تشییع  مراسم  رساند:  می  اطالع  به  را   
تدفین آن عزیز امروز پنجشنبه ۹۷/۱۰/۱3 

ساعت  3 بعدازظهراز محل سالن بهشت متقین )غسالخانه(
  برگزار می گردد،تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده شاد و سایر فامیل وابسته
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مرغ ارزان مي شود

معاون وزير جهاد کشاوري اعالم کرد: مشکلي در توليد گوشت مرغ وجود ندارد و به زودي با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، قيمت اين 
محصول پروتئيني به ثبات رسيده و ارزان خواهد شد. رضايي، اظهار کرد: آمارها نشان مي دهد جوجه ريزي که در سه ماهه پاييز داشته ايم، 
هيچ کاهشي نداشته و حتي جوجه ريزي در آذر بيشتر از ماه قبل از آن بوده است. بنابراين از نظر توليد هيچ مشکلي نداريم.

 )ادامه سر مقاله ( اين جايگاه به طور قطع با بی نيازی 

مالی معلم و رفاه او پيوستگی دارد. قديمی ترها  می 
گويند در تاريخی از اين سرزمين و همين شهر، رئيس 
 بانک با احترام تمام حقوق معلم را روی پيش دستی

همين  از  تاريخی  در  است!  کرده  می  او  تقديم 
سرزمين، برای حفظ شان و منزلت معلم در روستاها 
اجازه نمی دادند بر ترک موتور بنشيند، در تاريخی 
و  ترين  پوش  شيک  معلمان  سرزمين،  همين  از 
آراسته ترين افراد جامعه بوده اند. در گذشته نقش 
و جايگاه آموزش و پرورش و معلمان چه در دين 
اسالم و چه در تاريخ همين سرزمين بسيار ويژه تر 
از حال بوده است! نقشی که بنيادی و کليدی ترين 
راه پيشرفت کشورهاست. اما متاسفانه اينک در کشور 
ما هرچه جلوتر می رويم اين جايگاه تنزل بيشتری 
پيدا می کند و آسيب های آن در ابعاد جامعه کامال 
قابل لمس است! به تازگی نيز صحبت هايی درباره 
واگذاری مدارس به بخش خصوصی و برون سپاری 
و مباحث  چنينی مطرح می شود که مصداق هر دم 
از اين باغ بری می رسد است، بحث هايی که رنگ 
و بوی عدم درک شرايط و سوق جامعه به سمت 
نابودی جايگاه معلم که زمانی ارزشمندترين بود را 
....! به هر روی  توسط مسئوالن امر می دهد که 
نگرش  فعلی مسئوالن به آموزش و پرورش کشور 
و جايگاه معلمان شاهد اين بيت معروف است که:

  ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی 
کين ره که تو می روی به ترکستان است.

   

وزارت صنعت باید پاسخگوی
مجوز فروش مدت دار خودرو باشد

معاون نظارت بر سازمان حمايت با بيان اينکه وزارت 
صنعت بايد پاسخگوی مجوز فروش مدت دار خودرو 
باشد، گفت: اگر شرکت هايی مشغول پيش فروش 
خودرو هستند حتما بايد مجوز وزارت صنعت را دريافت 
کرده باشند. ميرآخرلو، با بيان اينکه سازمان حمايت به 
جهت صيانت از حقوق مصرف کنندگان اعالم کرده 
کليه شرکت ها حق فروش مدت دار خودرو به هيچ 
عنوان ندارند، افزود: فقط بايد تحويل فوری 30 روز 
انجام شود. مصرف کنندگان بايد اين موضوع را مورد 
توجه قرار داده و از خريد خودرو به صورت مدت دار حتی 
با قيمت قطعی با سودهای مشارکت باال اجتناب کنند.

قیمت لوازم یدکی خارجی 
کاهش یافت

از  خودرو  يدکی  لوازم  فروشندگان  اتحاديه  رئيس 
وارداتی  يدکی  لوازم  قيمت  درصدی   30 کاهش 
اين  داخلی  توليدات  در  و گفت:  داد  به کشور خبر 
کاهش قيمت را شاهد نبوده ايم. موسوی از کاهش 
قيمت قطعات يدکی خودرو خبر داد و گفت: قيمت 
اجناس و قطعات وارداتی با توجه به کاهش قيمت 
ارز، حدود 30 درصد کاهش يافته است. وی افزود: 
واردات قطعات يدکی به داخل کشور توسط واردت 
و  است  شده  تبديل  رقابتی  امری  به  کنتدگان 
واردکنندگان با هم در حال رقابت برای واردات هستند.

صف تاسف برانگیز مردم 
برای خرید گوشت

را  کار  تومان(  هزار   71 )کيلويی  گوشت  گرانی 
گوشت  مصرف  مردم  که  است  رسانده  جايی  به 
منجمد را به گوشت تازه ترجيح داده و برای خريد 
موارد مشابه )صف سبد  به سبک  گوشت منجمد 
شدند. صف  به  دوباره   ).... و  منجمد  مرغ  کاال، 

سرمقاله

راهی به ترکستان!   

* امين جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... در کمال تعجب اين هيئت 

در صف مترو، چند فرد با تيپ و ظاهر خاص  پيش 
از همه افرادی که در صف به سر می بردند، سوار 
شدند! اتفاقی که با نيشخند برخی اعضای هيئت 
ايرانی و به عنوان شاهدی بر وجود بی نظمی در 
ژاپن معروف به نظم همراه بود. مترجم اين گروه 
اما در توضيح اين اتفاق گفت اين افراد معلمان و 
آموزگاران ژاپنی هستند که مردم اعتقاد دارند نبايد 
مانند آن هدر رود.  و  آنها در صف  ارزشمند  وقت 
ارزشمند  بسيار  معلمان  وقت  از  دقيقه  هر  زيرا  
است که اگر صرف امور بی حاصل شود از وقتی 
که بايد برای بچه های آنها گذاشته شود، کاسته 
خواهد شد و مطمئنا کشور ضرر خواهد کرد! اين 
ديدگاه مربوط به کشوری است که معلمان آن يکی 
از باالترين ميزان حقوق ها را دريافت و از منزلت 
اجتماعی بسيار بااليی برخوردارند از اين روست  که  
نقش آموزش و پرورش ژاپن در پيشرفت های اين 
کشور بسيار کليدی است. در هفته هايی که گذشت 
از  برای خريد برخی  تشکيل صف هايی طوالنی 
اقالم در جای جای شهر فرهنگی بيرجند گزارش 
شد. يکی از اين صف ها در ميدان طالقانی مقابل 
شرکت تعاونی مصرف فرهنگيان تشکيل شد که 
در آن ده ها معلم شاغل و باز نشسته زن و مرد 
خلق  تمام  جلوی  هايی  ساعت  و  ساعت  برای  و 
سرپا ايستادند تا چند قلم مواد غذايی را با قيمت 
 کمتر و البته منت بيشتر خريداری کنند! اين صفها

هم نماينده نوع نگاه جامعه ما به معلمان و هم جايگاه 
واقعی آنها در کشور ما و نشانه تفاوت و فاصله بسيار 
برای  آيا   است.  ژاپن  پيشرفته  کشور  از  آن  زياد 
کشوری که قرار بود ژاپن اسالمی شود اين گونه 
الگو برداری از ژاپن قدری مضحک نيست.متاسفانه 
بايد گفت در کشوری که به فرهنگ و تاريخ خود می 
بالد و در شهری که جزو اولين ها و برترين های علم 
آموزی و تحصيل است، تا اين حد پايين آوردن شان 
و منزلت معلمان، بسيار دردآور است. البته اين نکته 
نفی شرايط اقتصادی و معيشتی که گريبانگير معلمان 
نيز شده، نيست و جدای از آن بايد ضعف زيرساختی 
آموزش و پرورش کشور در چند دهه  زيربنايی  و 
توان به هر روی نمی  اما  نيز لحاظ کرد.  را   اخير 

منکر کم کاری و سوءمديريت در امور مربوط به رفاه 
فرهنگيان در خود اين سازمان و تعاونی های وابسته 
تعاونی فرهنگيان  آيا مسئوالن شرکت های  شد. 
مديريت  ای  گونه  به  را  کاالها  توزيع  توانند  نمی 
صف  ايجاد  با  کار  درست  توزيع  ضمن  که  کنند 
هايی چنين و بی احترامی به جايگاه معلمان نشود.  
دوستی  تعريف می کرد وقتی دريافتم راننده  تاکسی  
آژانس،   آموزگار دوران دبستانم  است از لحظه سوار 
شدن تا  رسيدن به مقصد، از خجالت آب شدم و به 
حال نزار اين روزهای فرهنگ کشور تاسف خوردم. 
راستی چه می شود که تا اين حد شان و منزلت 
معلمان پايين می آيد؟چطور انتظار داريم کشور به 
سمت پيشرفت و جامعه و خصوصا قشر جوان و 
نوجوان از آسيبهای فرهنگی به دور بمانند اما نقش 
و جايگاه الگويی معلم هر روز ناديده گرفته شود و 
روز به روز در دغدغه معيشت تنزل يابد؟ معلم زمانی 
می تواند در جامعه نقش ويژه و تاثيرگذار خود به 
عنوان الگو ايفا کند که  از جايگاه و پايگاه اجتماعی 
ارزشمندی برخوردار باشد ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه شرايط کاهش 
10 درصدی نيروهای مازاد دولت را در جمع نمايندگان 
رسانه های گروهی تشريح کرد. وی در پاسخ به سوالی 
در خصوص اينکه آيا کاهش 10 درصدی نيروهای مازاد 
به معنای اخراج برخی کارکنان دولت است، گفت: اين 
موضوع صحت ندارد و ما برنامه ای خاص در اين بخش 
تدارک ديده ايم. وی با تاکيد بر اينکه هر ساله تعدادی 
از نيروهای دولت بازنشسته می شوند، گفت: پيش بينی 
کرده ايم به هر ميزان که نيروی دولتی بازنشسته شدند، 
يک سوم آن ميزان استخدام جديد صورت گيرد. وی 
گفت: بايد توجه داشته باشيد که نيروهای بازنشسته در 
همان زمان بازنشستگی پاداشی را نيز از ما خواهند گرفت.

نوبخت، با بيان اينکه کليات اليحه بودجه ۹۸ در کميسيون 
برنامه و بودجه مجلس تصويب شده، گفت: در جلسات 
مختلف مجلس در حال دفاع و تبيين بودجه ۴07 هزار 
ميليارد تومانی منابع عمومی هستيم. وی افزود: اميدوارم 
مجلس فرصتی برای دولت قبل از پايان سال قرار بدهد تا 

بتوانيم آيين نامه های اجرايی را به تصويب برسانيم. نوبخت 
در واکنش به اخباری که در رابطه با حقوق بازنشستگان 
پخش شده، توضيح داد: با دو مشکل تا اينجای کار مواجه 
هستيم و دستگاه ها نتوانستند اموال مازاد را برای تامين 
به فروش برسانند. سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی 
دستگاه ها اقدام به استفاده از سرجمع اعتبار خود دستگاه ها 
کرد. همواره در پايان سال تخصيص بودجه دستگاه ها را 
تا 10 درصد افزايش می دهيم. نوبخت به اقدامی در رابطه 
با آموزش و پرورش اشاره و اظهار کرد: اقدامی که برای 
وزارت آموزش و پرورش انجام داديم برای وزارت بهداشت 
قابل اجرا نبود و نمی توانستيم از همان رديف هايی که 
نيز  پزشکی  علوم  دانشگاه های  برای  کرديم  برداشت 
برداشت کنيم. تاکنون 3 هزار ميليارد تومان برای پرداخت 
بدهی های وزارت بهداشت اختصاص يافت و با وجود آنکه 
اين رديف ها را کامل پرداخت کرديم، مجبور شديم ۵00 
ميليون يورو با اجازه مقام معظم رهبری از صندوق ذخيره 
ارزی برای بدهی دارويی وزارت بهداشت اختصاص دهيم.

 امکان ثبت شماره شبای مشموالن سهام عدالت دوباره 
در سامانه سهام عدالت فعال شد. به دستور فرهاد دژپسند 
وزير امور اقتصادی و دارايی دريافت شبای مشموالن 
سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت شماره شبای 
معتبر بانکی خود نشده اند در سامانه سهام عدالت به طور 
موقت فعال شد. مشموالنی که تا کنون به طور موقت 
موفق به ثبت شماره شبای بانکی خود در سامانه سهام 
 عدالت به نشانی www.samanese.ir نشده اند

به ورود و ثبت شماره شبای معتبر  توانند نسبت  می 
بانکی خود در اين سامانه اقدام کنند. بديهی است پس 
از راستی آزمايی شماره شبای بانکی ثبت شده توسط 
بانک های عامل، سود عملکرد سال ۹۵ و در مرحله 
مشموالن  از  دسته  اين   ۹6 سال  عملکرد  سود  بعد 

آنان واريز  توسط سازمان خصوصی سازی به حساب 
خواهد شد. همچنين اقدامات آماده سازی جهت واريز 
سود سهام عدالت سال ۹6 شرکت های سرمايه پذير 
سهام عدالت ويژه گروه مشموالن روستائيان و عشاير 
حال  در  سازی  خصوصی  سازمان  در  کشور  سراسر 
انجام است و پس از اقدامات صورت گرفته، به زودی 
سود اين گروه از مشموالن شامل روستائيان و عشاير 
کشور نيز با اطالع رسانی قبلی از سوی اين سازمان 
به حساب اين گروه واريز خواهد شد. سازمان خصوصی 
سازی به مشموالن سهام عدالت که تاکنون اقدام به 
ثبت شماره شبای بانکی خود نکرده اند توصيه کرده 
و  کردن  وارد  در جهت  ايجاد شده  محدود  فرصت  از 
ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام و بهره برداری کنند.

نمايندگان مجلس، سازمان مالياتی را مکلف به حفظ 
اطالعات سامانه موديان کردند و سازمان مجاز به افشای 
آن مگر به حکم قانون يا مرجع قضايی نيست. اطالعات 
سامانه موديان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن 
مگر به حکم قانون و يا مرجع قضايی نيست. همچنين 
کارگروه راهبری سامانه موديان مجاز است درخصوص 
استفاده از اين اطالعات برای دستگاه های اجرايی موضوع 
ماده ۵ قانون مديريت خدمات کشوری مصوب 13۸6/7/۸ 
با اصالحات و الحاقات بعدی آن و نيز استفاده از اطالعات 
به صورت داده های ناشناس مشروط به رعايت حريم 
خصوصی اشخاص برای ساير متقاضيان تصميم گيری کند.

در اين خصوص آمده است: تبصره 1: سازمان مکلف 
و  صيانت  به  نسبت  سامانه  استقرار  و  ايجاد  در  است 
حفاظت از اطالعات اشخاص و رعايت مقررات امنيت 
فضای تبادل اطالعات )افتا( اقدام کند.تبصره ۲: متخلفين 
از مفاد اين ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول 
مجازات موضوع ماده ۲7۹ قانون ماليات های مستقيم 

می شوند. شايان ذکر است در ماده ۲7۹ قانون ماليات 
های مستقيم آمده است؛ هرگونه دسترسی غيرمجاز و 
سوء استفاده از اطالعات ثبت شده در پايگاه اطالعات 
موضوع  مالياتی  مؤديان  دارايی  و  عملکردی  هويتی، 
ماده )16۹مکرر( اين قانون در خصوص مسائلی غير 
يا  مالياتی  درآمدهای  وصول  و  تشخيص  فرآيند  از 
افشای اطالعات مزبور جرم است و مرتکب عالوه بر 
انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به 
مجازات بيش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. 

بانک  بعد از کش و قوس های فراوان برای حذف صفر از پول ملی ظاهراً 
مرکزی به اين نتيجه رسيده که در جهت حذف ۴ صفر گام هايی را بردارد و اين 
تصميمش را در طراحی ۵0 هزار تومانی جديد تا حدودی عملياتی کرده است. 17 
آذر ۹۵ خبری از دولت بيرون آمد مبنی بر اينکه »هيئت دولت در جلسه خود به  
رياست رئيس جمهور،  به ادامه بررسی پيشنهادهای کارگروه منتخب درباره اليحه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران«  پرداخت و مواد ديگری از اين اليحه را به 
تصويب رساند.  براساس موادی از اين اليحه که به تصويب هيئت وزيران رسيد، 
واحد پول ايران، تومان و برابر با 10 ريال  تعيين شد. « هرچند اعالم اين خبر در 
روزهای نخست سر و صدای زيادی به پا کرد ولی در ادامه با مسکوت ماندن 
طرح و عدم ارسال اليحه به مجلس، از سر و صداها هم کاسته شد. چراکه تغيير 
واحد پول ايران از ريال به تومان پس از ارسال اليحه بانک مرکزی به مجلس 
و تصويب اين بند در مجلس و تأييد آن توسط شورای نگهبان قانونی و قابل 
اجراست ولی هنوز خبری از طی اين مراحل از سوی دولت نيست. با رسانه ای 
شدن تغيير واحد پول ملی به تومان البته رئيس کل وقت بانک مرکزی تاکيد 
کرد که اين طرح به معنی حذف صفر نيست و فقط بناست واحد شمارش پول به 

تومان تغيير کند همان طور که در جامعه رايج است.
سيف، رئيس کل وقت بانک مرکزی در اين باره، گفته بود: »جمع بندی ها اين 

بود که پيشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود 
که اگر به تصويب برسد منجر به حذف ۴ صفر از پول ملی می شود. اما در نهايت 
جمع بندی دولت اين شد که فعاًل رفورم پولی انجام نشود. )رفورم پولی يعنی حذف 
صفر( آنچه در حال حاضر در اين مرحله مدنظر قرار گرفته، اين است که فعاًل 
تومان را به  عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگيريم و در يکی دو سال آينده و 
پس از استمرار و پايداری تورم تک رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراين 
 اجرای اين طرح به آينده موکول شده است. از زمان اعالم اين تصميم دولت

 ۲ سال می گذرد ولی هنوز خبری از رسمی شدن واحد پول ملی ايران نيست 
و دولتی ها و مسئوالن بانک مرکزی هم خبر جديدی از اين طرح نداده اند.

با اين حال، در مراسمی با حضور رئيس کل بانک مرکزی و وزير اقتصاد از 
اسکناس های جديد ۵0 هزار تومانی رونمايی شد. نکته مهم در رونمايی از 
اسکناس های ۵0 هزار تومانی اين است که در طرح جديد اين اسکناس ها تغيير 
واحد پول ملی به تومان عماًل اجرايی شده است. همان طور که در ظاهر ايران 
چک های های جديد ۵0 هزار تومانی پيداست، بانک مرکزی ۴ صفر را کمرنگ 
کرده و با برجسته کردن ۵0 عماًل تومان را در اين اسکناس ها زنده کرده است.

بانک مرکزی در توضيح ايران چک های جديد نوشته است:  اسکناس ياد شده که 
با تکنولوژی پيچيده ای توليد شده امکان جعل را به ميزان قابل توجهی کاهش 

داده است. اين فناوری در سال ۲013 روی اسکناس يورو اعمال و پس از آن 
تنها کشورهای معدودی موفق به انتقال دانش فنی، خط توليد و بهره برداری 
از اين ويژگی امنيتی بر روی اسکناس های خود شده اند. نوار درخشان، چاپ 
نوری- مغناطيسی متغير، نخ امنيتی با قابليت تغيير رنگ از مختصات ايران چک 
جديد است. در نمونه های قبلی اسکناس و ايران چک باز هم ريال خودنمايی می 
کرد و اين موضوع در نحوه رنگ آميزی صفرها کاماًل نمايان بود. ايران چک های 
۵0 هزار تومانی آبی که قباًل از سوی رئيس جمهور رونمايی شد، شامل همين 
موضوع بوده و در آن ريال بارز است. در اسکناس ها هم به صورت عددی و هم 
به صورت حروف، واحد پول ملی يعنی ريال نمايان است. صفرها نيز براساس 
ريال رنگ آميزی شده است. در اسکناس های 10 هزار تومانی نيز نحوه رنگ 
آميزی صفرها بر اساس ريال است؛ در اسکناس های ۵، ۲ و 1 هزار تومانی نيز 

روال رنگ آميزی صفرها براساس ريال است.
کشورهايی که اقتصاد آنها از تورم باال رنج می برد و ارزش پول ملی آنها در 
سراشيب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده تر شدن مبادالت اقتصادی و بازرگانی 
و همچنين کاهش هزينه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر از اسکناس ها کردند. 
عمده اقتصاددانان بر اين عقيده اند که حذف صفر از اسکناس هيچ گونه تأثيری بر 
شاخص های اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بيشتر اثر روانی می گذارد.

شرایط کاهش ۱۰ درصدی کارکنان دولت در سال آینده

جاماندگان سهام عدالت عجله کنند

افشای اطالعات مودیان مالیاتی ممنوع شد

تغییر معنادار در اسکناس 5۰هزار تومانی؛ حذف صفر از پول ملی جدی شد؟

بازنشستگی  صندوق  اجتماعی  و  فرهنگی  مديرکل 
کشوری با اشاره به استفاده بيش از 100هزار بازنشسته از 
سفرهای اين سازمان تا ۹ ماهه اول سال جاری اظهار کرد: 
برای سفرهای نوروزی تقريبا يک ماه زودتر، اطالعات 
قرار می گيرد. در سايت صندوق  ثبت نام  برای  سفرها 

بازنشستگان  نوروزی  سفرهای  درباره  زاده غالم  زهرا 
کشوری توضيحاتی ارائه و اظهار کرد: سهميه  سفرهای 
به  و  مشخص  ما  قراردادهای  در  زيارتی  و  سياحتی 
شرکت ها اعالم شده است و مشکلی برای ثبت نام و 
انجام سفرها وجود ندارد. وی افزود: در کل سال ثبت 
برای  البته  نوروزی؛  غير  چه  و  نوروزی  چه  داريم  نام 
اطالعات  زودتر،  ماه  يک  تقريبا  نوروزی  سفرهای 
قرار می گيرد.  در سايت صندوق  ثبت نام  برای  سفرها 
در ايام نوروز بيشتر سفرها به مشهد مقدس و بعد از 
آن به کيش و قشم خواهد بود و ممکن است امسال 
و  فرهنگی  مديرکل  شود.  اضافه  آن  به  هم  چابهار 
اينکه  بيان  با  بازنشستگی کشوری  اجتماعی صندوق 
سهميه سفرها ساالنه در اختيار شرکتهای گردشگری 
ايام عيد نوروز  طرف قرارداد قرارمی گيرد، گفت: برای 
سهميه ای اضافه نمی شود، ولی کم هم نمی شود. در ۹ 

ماهه امسال نزديک به 100 هزار نفر از بازنشستگان از 
سفرهای کشوری استفاده کردند و پيش بينی می کنيم 
با توجه به اينکه سفر به کيش و قشم در زمستان اوج 
می گيرد آمار ما به 170 هزار مورد برسد. زاده غالم ادامه 
داد:  هر بازنشسته در طول دوران بازنشستگی اش سه 
سهميه سفر و يک سهميه برای آب درمانی محالت 
دارد که می تواند اين سه سفر را در سه سال متوالی هم 
انجام دهد، اما در يک سال نمی توان دو مرتبه به سفر 
رفت. کمک هزينه سفر برای هر فرد بازنشسته به همراه 
يک نفر از اقوام درجه يک 7۴0 هزار تومان است و ميزان 
افزايش آن در سال آتی بستگی به بودجه صندوق دارد.

ثبت نام سفرهای نوروزی بازنشستگان 
از اول اسفند

تکثیر و پرورش زالوی طبی،  آموزش، مشاوره و اجرا
همراه با موسسه زالو پروران شرق به شماره ثبت ۴۴۳

فروش ویژه انواع زالوی آرایشی،  طبی، مولد بهداشتی

شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی

آدرس: بیرجند،  بلوار شهید صیاد شیرازی- واحد ۱2۵
ساعت مراجعه و تماس: ۱۷ الی 2۱

۳22۱۳2۷2 - ۰۹۰2۱۶۳22۷۳

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش ۴ شهرستان سربیشه 
پیرو آگهی نوبت شماره ۴۲۱۹- ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر: ششدانگ یکباب 

منزل پالک یک فرعی از ۴۹۶ - اصلی واقع در روستای جیک علیا واقع در مستثنیات مرتع جیک و زیدر  بخش ۴ سربیشه مورد تقاضای خانم 
زهرا عزیزی در روز ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ساعت ۱۰ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده ۱۴ قانون ثبت امالک به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به 
هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده ۱۵ قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند.    تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳        سید ابوالفضل محمدی - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۹۱۱ اجرایی آقای محسن توتکی محکوم است به پرداخت مبلغ ۷۳/۷۱۰/۲۱۹ ریال 
در حق آقای مرتضی صادقی و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق االجرا در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه 

خودرو سواری میتسوبیشی گاالنت مدل ۱۹۹۲ میالدی به رنگ بژ روغنی به شماره انتظامی ۷۳ ل ۲۵۶ ایران ۳۲ متوقف در پارکینگ 
نظام گستر )که حسب نظر کارشناس منتخب خودرو بیمه نداشته ولی هفت سال تخفیف بیمه دارد.خودرو دور رنگ و آفتاب سوختگی در 
سقف مشهود است، خودرو باتری ندارد، شیشه جلو و چراغ های جلو سمت راست و طلق خطر و راهنمای عقب سمت راست شکسته و 
قاب روی فرمان باز و در داخل خودرو موجود می باشد. گلگیر جلو سمت چپ در قسمت های انتهایی و درب جلو سمت چپ در قسمت 
ابتدایی نیاز به صافکاری و رفع عیب دارد. الستیک های جلو و عقب ۸۰ درصد سالم و وضعیت تجهیزات داخل اتاق خوب می باشد.( 
معرفی و توقیف و به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۹۷/۱۱/۱۰ از ساعت ۹ الی 
۹/۳۰ 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. ده درصد مبلغ پیشنهادی في 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 پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین 
طالقانی ۱۶و۱۴ 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 آدرسWWW.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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 خانم سیده نرگس اسالمی نژاد با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۱۵۴۷۵ ادعای اشتغال در آن کارگاه 
با عنوان شغلی کارگر بسته بندی 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
۰۹۱556۱4۳2۰

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 خانم حوا اسماعیلی با کد شناسایی بیمه ۶۸۹۲۴۰۴۴  ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان 
شغلی کارگر بسته بندی 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

     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

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

شهرام  مداحی
۰۹۱۵  ۳۶۳  ۳۶۴۷ 
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اهدای هزار و 822 دست لباس فرم مدرسه به دانش آموزان نیازمند

صداوسیما-از ابتدای مهر تاکنون هزار و 822 دست لباس فرم مدرسه به دانش آموزان نیازمند خراسان جنوبی اهدا شده است. مسئول اداری مالی مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان با بیان اینکه 56 دست از این لباس های فرم با همکاری قرارگاه پیشرفت و آبادانی بین دانش آموزان دبستان شهید یوسفی روستای سیدال نهبندان 
در توزیع شد، افزود: قیمت هر دست لباس فرم 70 هزار تومان است که به همت خیرین، پارچه آن تأمین شد و کار دوخت آن را دانش آموزان در هنرستان ها انجام دادند. محترم  شهردار  عملکرد   گزارش   سالم  

مسئوالن  متاسفانه  اما  کردیم  مشاهده  روزنامه 
امور فنی عمران کجایند که نظارت بر پیمانکاران 
رجایی  شهید  بلوار  مثال  عنوان  به  کنند  نمی 
وسط بلوار که موزاییک شده زیر سازی نشده و 
موزاییک ها نشست کرده این بودجه ها از جیب 
همین ملت است و حق الناس است باید جواب 
شهردار  از  تشکر  با  بدهند  را  ایرانی  میلیون   80

زحمتکش و شورای شهر.
915...536

جناب آقای شهردار با سالم آیا وقت آن نشده تا به 
پیاده رو و وضعیت خیابان امامت حد فاصل رضویه و 

سپیده توجهی شود؟
915...409

مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  محترم  معاونت   
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
توزیع گوشت سرد گوسفندی  نحوه  آیا  مسئوالن 
و... وارداتی توسط تعداد کمی از عاملین فروش که 
باعث تشکیل صف های طوالنی و ازدحام جمعیت 
می شود، درست است خواهشمند است برنامه ریزی 
بازارچه های  درتمام سطح شهر خصوصا  و  کنید 
محله نیز عامل فروش در نظر گرفته شود و قبل 

از توزیع اطالع رسانی نیز بشود
915...045

لطفا به دهیاری ... تذکر کتبی بدین مبنی بر اینکه 
مدافع حرم  تابلوهای شهدای  بلوار ورودی که  در 
نصب شده بر روی تابلوهای خالی از عکس شهدا 
بنرهای تبلیغات سالن آرایش نصب نموده اند که 

باعث تاسف می باشد.
938...065

از مصرف  بازرسی و سازمان حمایت  به مسئوالن 
کننده بگویید این گوشتهای وارداتی دقیقا کجا توزیع 
شد ما با هر آدرسی که دادند تماس گرفتیم، گفتند به 

ما سهمیه ندادند نکند بین رستورانها تقسیم می شود
915...423

می خواستم از شهردار محترم بیرجند که علیرغم 
کمبود اعتبار همتشان در زیباسازی شهر بر همگان 
هویداست و همچنین از رئیس سازمان ساماندهی 
شایسته  هم  ایشان  تالش  که  شهری  مشاغل 
باشم خدا  داشته  ای  ویژه  باشد تشکر  تقدیر می 

قوت موفق موید باشید
915...316

سالم. جناب جاوید شهردار محترم، هم اکنون که 
افق دید همگرایی و گره  با  استانداری  ا...  بحمد 
گشای سکاندار استان است آیا وقت آن نرسیده که 
مشکل چندین دهه باغ سراب را مطرح و خیابان 
سپیده را تا مجاورت تفرجگاه های کوهپایه باقران 
محل  آن  ساکنان  امید  فرمایید؟چشم  بازگشایی 
است  محترم  واستاندار  شما  جهادی  همت  به 
صدهافرشته بوسه بران دست می زند کزکار خلق، 

یک گره بسته واکند.
915...268

قابل توجه اداره محترم راه لطفاباتوجه به سرعت های 
بسیار باال در ورودی میدان آیت ا... عبادی از سمت 

خوسف سرعت گیر مناسب نصب نمایید
915...370 
با سالم.   شنیده ها حاکی از آن است که در مدرسه 
... چند تن از دانش آموزان پایه ششم با خودشان 
سیگار به مدرسه برده و استعمال می کنند. واقعا 
مسئوالن  و  مدیریت  برای  دارد  تاسف  جای 

مدرسه و آموزش و پرورش
938...765
910...226

داریم که  رو  پیاده  نه  ما در سراب  آقای شهردار   
همش خاکیه نه به صورت منظم نظافت میشه و 
نه فضای سبزی، زمین سپیده 15 هم شده پارکینگ 
دستگاه  چند  با  کاشتید  درخت  تا  چند  کامیون 
تندرستی رفتید تمام شهر رو دارین درست می کنید 
تو رو خدا فکری به حال ما بکنین ما رو به حال 
خودمون رها کردین ماخسته شدیم دیگه. همچنین 
در  روشنایی  تاسیس هیچگونه  تازه  میدان سراب 

شب ندارد لطفا قبل ازحادثه پیگیری کنید باتشکر
901...226

شهرداری  سبز  فضای  کارشناسان  و  مسئوالن 
پاسخ دهند با چه منطقی در پارک صیاد در قلب 
شهر با آن همه موقعیت برای زیباسازی درخت گز 
کاشته اند همچنین در تقاطع غیر همسطح شوکت 
آباد اگر به فکر حیثیت و زیبایی شهر هستید هرچه 
زودتر این گونه های زشت را جمع و به جای آن 
نوروز  که  بویژه  بکارید  زیبا  و چمن های  درخت 
نزدیک است. لطفا برای زیباسازی شعار فقط ندهید
915...617

رو  مفتح  خیابان  چرا  محترم  شهرداری  آوا.  سالم 
آسفالت نمی کنند؟ اگر قصد آسفالت کردن ندارید 
تورو خدا حداقل یک روکشی بدهید. خیلی اوضاع 
و احوال این روزهایمان خوب است که هر روز پول 

تعمیر ماشین هم بدهیم!
915...205

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

“ نمایندگان”  قانع نشدند!
پاسخ مسئوالن استان به منتخبان جامعه ایثارگری 

حسینی- )ادامه گزارش صفحه 3 روز گذشته روزنامه( پس 
از طرح نظرات و گالیه های نمایندگان جانبازان، آزاده ها 
و فرزندان شهدای خراسان جنوبی درباره تغییر قانون ارائه 
به  صحبت  نوبت  ایثارگران،  جامعه  به  ای  بیمه  خدمات 
نمایندگان دولتی حاضر در نشست بررسی “مشکالت بیمه 

تکمیلی ایثارگران” رسید.

همانطور که در جنگ فیزیکی عده ای سوختند
اکنون به لحاظ خدمات درمانی می سوزند

حجت االسالم عزیزی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ، 
پس از شنیدن اظهارات نمایندگان حاضر در جلسه، بیان کرد: 
مطلعید که وضع قانون دست استان نیست، بلکه در مرکز و 
کلیت دولت است، با این حال نامه ای که آقای مالکی )نماینده 
جانبازان( در 7 بند نوشته بودند را عینا به معاونت بهداشت و 
درمان بنیاد شهید کشور فرستادیم. برخی موارد نیاز به پیگیری  
دوباره و از کانال های  گوناگون دارند.    وی افزود:با تجربه 
26 سال کاری که در بنیاد شهید دارم گمان می کنم بهترین 
مراجع برای پیگیری این موارد نمایندگان مجلس هستند، 
هر چند در بنیاد شهید معاونت حقوقی و پارلمانی داریم، به 
خصوص اکنون که معاون پارلمانی بنیاد شهید سال ها در 
سمت معاونت تعاون بوده و تخصص باالیی دارد.مدیر کل 
بنیاد شهید در ادامه با اشاره به این که خود جزو این جامعه 
ایثارگران هستم، اضافه کرد:  همه ما ایثارگران هم برخالف 
اعتراضات نمی خواهیم کوچکترین خدشه ای به انقالب وارد 
شود. اما همان طور که در جنگ فیزیکی عده خاصی قربانی 
بودند و سوختند، اکنون به لحاظ خدمات درمانی می سوزند.

این تصمیم بر اساس  وضع اقتصادی،
سیاسی و تحریم ها بوده است

روحیه  همه  جنگ،  زمان  در  که  این  بر  تاکید  با  عزیزی 
ایثارگری نداشتند و  عده خاصی از میان 30 میلیون جمعیت 
ایران و افراد واجد شرایط آماده رفتن به جنگ بودند، عنوان 
کرد: هنگامی که از برخی سربازان، بسیجیان و جبهه رفته 
ها می خواستیم عازم صحنه نبرد شوند می گفتند “یک بار 
افرادی  ایثارگر هم  بین طالب  رفتیم و بس است” حتی 
بودند که می گفتند “شما بروید بجنگید ما با درس و علم 
مان خدمت می کنیم”. به گفته وی، اکنون همه ما و سران 
نظام جدای از هر جناحی که دارند، معتقدیم در وضع خاصی 
از نظر اقتصادی و نشات گرفته از شرایط سیاسی و تحریم 
های آمریکا قرار داریم، اگر االن تصمیمی گرفته شده بر 
اساس همین عوامل است. مدیر کل بنیاد شهید با اشاره به 
این که پس از ابالغ قانون جدید، برخی دستگاه ها عنوان 
کردند: “ بنیاد شهید پول ها را گرفته و خورده که اکنون 
برای پرداخت خدمات بیمه ای اعتباری ندارد”، ادامه داد: 
آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید اما نظری متفاوت داشت و 
گفت “ هر فردی که می تواند، این موضوع را ثابت کند! ما 
خادمان ایثارگران هستیم”. ابالغیه را نیز بنیاد شهید نداده، 

بلکه دولت صادر کرده است. 

تاکید کردیم در رسیدگی به
 کار ایثارگران کوتاهی نکنند

عزیزی خطاب به آرزومندان از جانبازان عرصه دفاع مقدس، 
بیان کرد: سوز شما برای من مقدس است اما مطمئن باشید 
روزی نبوده که ما در بنیاد شهید پیگیر این موضوع نباشیم ، از 
طرفی مرکز نیز یکسره بازخورد استان ها را می گیرد. پیگیری 
ها تا جایی ادامه داشت که هفته گذشته اعالم کردند قرارداد 
آموزش و پرورش که بیشترین جامعه هدف را دارد بسته شده 
و اعتبار آن را هم دیده اند. خوشبختانه موردی  هم که بر زمین 
مانده باشد ندیدیم. به گفته وی روز اول ابالغیه،  با تمام دستگاه 
های متولی تماس گرفته و تاکید کردیم در رسیدگی به کار 

ایثارگران کوتاهی نکنند. 

دستگاه ها به چه جراتی در جواب
مراجعه دوستان می گویند: انجام نمی دهیم؟

وی با انتقاد از این که اگر این قانون جدید برای دستگاه ها ابالغ 
شده چرا کار را انجام نمی دهند، بیان کرد: مگر می شود مافوق 
دستوری بدهد و ما بگوییم نه! پس دستگاه ها به چه جراتی در 
 جواب مراجعه دوستان می گویند انجام نمی دهیم؟ اگر بودجه ای
در دستگاه برای ارائه این خدمت دیده نشده، مدیر کل نهاد 
مربوطه تماس بگیرد و پیگیری کند. به گفته وی هنگام ابالغ 

به دستگاه های دولتی، اعالم کردند اعتبار آن گذاشته شده ، 
ولی در مرحله عمل در استان ها کاری انجام نمی شود!

متن  در  طرفی  از  کرد:  خاطرنشان  شهید  بنیاد  کل  مدیر 
ابالغیه تاکید شده همان خدماتی که بنیاد موظف به انجام 
آن بوده، دستگاه ها مکلف به انجام آنها هستند. این موضوع 
در نامه معاون رئیس جمهور نیز آمده و در بندهای قانون نیز 
دیده شده است. عزیزی با اعتقاد بر این که سرشکن شدن 
تعداد ایثارگران در ادارات  گوناگون موجب ارائه خدمات بهتر 
خواهد شد، ادامه داد: دستگاهی که به ایثارگران همچون 
دیگر پرسنل خود خدمات می دهد و حتی تبدیل وضعیت 
 ها، ارتقای رتبه تحصیلی و ... را برای ایثارگر دارد، چگونه 
می تواند بیمه خدمات درمان را انجام ندهد؟! هر چند ابتدا 

باید زیرساخت هایی در دستگاه ها ایجاد می شد بعد ابالغ 
می کردند. به گفته وی، معاون توسعه بنیاد شهید اعالم کرده 
با 82 دستگاه که خرد هستند تفاهم بستیم، برنامه و بودجه 
نیز در پاسخ به نامه آقای مالکی، عنوان کرده برای اعتبارات 
دستگاه های اجرایی اقدام خواهد شد. اکنون نیز که مشکل 
شاغالن آموزش و پرورش حل شده، از آنجایی که در ابالغیه 
ارائه خدمت به شاغالن و بازنشستگان ذکر شده، پس مشکل 

بازنشستگان این نهاد نیز حل خواهد شد.

نمی توانیم  برخی چیزها را بگوییم
شرایط این قضیه را تحمیل کرده است!

ایثارگران راضی نشدند.  نمایندگان  پاسخ ها،  این  با وجود 
طی  پرورش  و  آموزش  در  کار  نشدن  درست  از  رخشانی 
تماس اخیر خود سخن گفت. صادقی نیز به حل مشکل 
فقط شاغالن اشاره کرد و بازنشستگان را بالتکلیف دانست. 
مالکی نیز خواستار بند قانونی درباره اینکه دستگاه ها مکلف 
به انجام تمام خدمات هستند، شد و گفت: اگر مشکالت حل 
شده بودند که اکنون اینجا نبودیم! سوالی درباره این که با 
این اقدام قرار بود کدام مشکل حل شود، مطرح شد که مدیر 
کل بنیاد شهید پاسخ داد: نمی توانیم یک چیزهایی را بگوییم، 

شرایط این قضیه را تحمیل کرده است.
آرزومندان اما نظر دیگری داشت و تصریح کرد: اتفاقا این 
موضع هیچ ربطی به شرایط ندارد و لطفا این دو را با یکدیگر 
قاطی نکنید! وقتی که این بار را از روی دوش بنیاد شهید 
برداشتند تا به دستگاه ها بدهند، یعنی بودجه آن را دیدند 
و بنیاد شهید بودجه الزم را به دستگاه ها برای انجام کار 
خواهد داد. البته عزیزی این نظر را رد کرد و گفت: ما بودجه 
ای نداشتیم تا این کار را انجام دهیم. رخشانی نیز به تغییر 
هزینه بیمه دی که از ابتدای سال تا شهریور 50 هزار تومان 
بوده و از شهریور 150 هزار تومان شده است، اشاره کرد و 
افزود:  با باال رفتن هزینه ها، مقرر شد تا پایان امسال به جای 
100 هزار نفر، 20 هزار نفر تحت پوشش باقی بمانند و 80 
هزار دیگر در دستگاه ها و از محل سرفصل اعتبارات خدمات 
دریافت کنند. دستگاه ها نیز حق تقلیل جانبازان را ندارند، 

پولی هم برای ارائه خدمات ندارند که بپردازند!

 اگر کاری انجام شده
ایثارگران فشار آورده اند

به اینجای سخن که رسید بحثی کوتاه بین حضار در رابطه با این 
که مشکالت اقتصادی دولت منجر به ابالغ این قانون شده  در 
گرفت و عنوان شد: آیا با این کار مشکل دولت حل می شود؟ 
عزیزی در پاسخ با بیان این که در هیئت دولت، رئیس بنیاد شهید، 
نمایندگان برنامه و بودجه ، وزارت بهداشت و درمان و وزیر کشور 
حضور دارند، ادامه داد: اگر تصمیمی می گیرند حتما علتی داشته 

و مجبور به انجام این کار شدند. آرزومندان اما با اشاره به دو ماه 
و نیم بالتکلیفی ایثارگران اضافه کرد: اکنون نیز اگر کاری شده 
ایثارگران فشار آوردند، از طرفی همه ما می دانیم وضع کشور 
به گونه ای نیست که مجبور به گرفتن چنین تصمیمی شوند.  
مالکی نیز عنوان کرد: اگر بیمه درمان من از بنیاد شهید قطع 
شود دیگر چه خدماتی دارند که به من، فرد جانباز، فرزند شهید 

یا آزاده بدهند؟

زمانی نامه تغییر قانون  به 
دستگاه ها ابالغ شد، برخی هیچ 

بازخوردی نشان ندادند
زارعی مشاور امور ایثارگران استاندار خراسان جنوبی نیز درباره 

این قانون جدید بیان کرد: هر تغییری در ابتدا بازخوردها و 
مشکالتی دارد، ولی امیدواریم ظرف یک ماه آینده مشکل 
در تمام دستگاه ها حل شود. وی با بیان این که تغییر قانون 
باالخره تصمیمی بوده که هیئت وزیران گرفته و معاون اول 
رئیس جمهور آن را به تمام دستگاه ها اعالم کرده است، ادامه 
داد: در همین راستا روزی شاید چند بار با تهران تماس گرفته و 
مشکالت استان را منعکس کردیم، پیرو این انعکاس مشکالت 
و بازخوردهایی که نه فقط از خراسان جنوبی، بلکه از تمام استان 
ها انتقال داده شد، نامه ای از دفتر معاون اول رئیس جمهور 
رسیده که در آن تاکید شده با توجه به اهمیت و لزوم خدمت 
رسانی به موقع به ایثارگران حداکثر همکاری و اقدام الزم 
انجام شود. به گفته وی با این وجود ایثارگران هم باید بیشتر 
از دستگاه هایشان مطالبه داشته باشند، همان طور که دستگاه 
ها نیز باید مطالبه گر باشند، زمانی که نامه تغییر قانون را به آن 
ها ابالغ کردیم، برخی هیچ بازخورد خاصی نشان ندادند و باید 
در این رابطه پاسخگو باشند!آرزومندان نماینده جانبازان اما این 
سخنان را قبول نداشت و گفت: اکنون یکی از جانبازان ما در 
تهیه داروی خود گیر کرده است. نوع خدمات و مشکل و نیاز 
جانبازان به گونه ای نیست که در دستگاه دیگری مطرح کنیم 

زیرا در سایر دستگاه ها این مسائل غریب است!

تنها راه حل، شکایت همه
 جانبازان از دستگاه متخلف است!

مالکی نیز با طرح این پرسش که اگر مطالبه گری کردیم و باز 
هم جواب نداد و فرانشیز خواستند چه کنیم؟ از خانم زارعی به 
عنوان مشاور ایثارگران پاسخ خواست که وی عنوان کرد: طبق 
قانون نباید این کار را بکنند و باید رئیس دستگاه طبق قانون 
پیگیر موضوع باشد.مدیر کل بنیاد شهید  نیز بیان کرد: تقاضای 

برگزاری جلسه ای با حضور استاندار و دستگاه های مرتبط با 
قانون جدید را داریم تا مشخص شود اکنون که قرار است 
تمام خدمات بنیاد شهید را دستگاه ها ارائه دهند، درصورت 
عدم انجام و تخلف، تکلیف چیست؟ مالکی نیز این گونه گفت: 
گویا تنها راه حل این است که اگر دستگاهی تخلف کرد همه 

جانبازان شکایت کنند!

خدمات قطع عضو جزو بیمه تکمیلی بوده
و دستگاه ها موظف به انجام آن هستند

وی همچنین درباره ماده 14 قانون که بنیاد را موظف به 
ارائه خدمات کرده است، پرسید که زارعی پاسخ داد: همان 

از  قبل  مثال  برای  دهند،  ارائه  ها  دستگاه  باید  را  خدمات 
شوند،  منتقل  خودشان  های  دستگاه  به  شاغالن  که  این 
این تغییر در نیروهای مسلح اتفاق افتاد و تمام خدمات را 
از دستگاه خودشان دریافت می کنند. تاکنون که بیمه دی 
برای جانبازان قطع عضو با شرکت متد مشهد قرارداد داشته 
، از این پس دستگاه ها هم موظف هستند بیمه تکمیلی 
جانبازان را فراتر از سایر همکاران دیده و اعضای مصنوعی را 
جزو بیمه تکمیلی ایثارگران قرار دهند، همانگونه که در زمان 
تولیت بنیاد شهید این گونه بود. وی به نامه مدیر کل درمان 
در بنیاد شهید مرکز اشاره کرد و گفت: برای تامین بخشی 
از هزینه های درمانی ایثارگران شاغل که خود می پردازند 
الزم است از طریق بیمه تکمیلی دستگاه ها پرداخت شود یا 
نوع قرارداد بیمه تکمیلی خود را تغییر دهند، یا به صورت فوق 
درمان قرارداد منعقد نمایند. زارعی افزود: اگر باز هم جواب ما 
را قبول ندارید، این موارد را برای مرکز می فرستم تا گمان 

نکنید از سمت بنیاد استان کوتاهی رخ داده است.

پاسخ مبهم معاون رئیس جمهور

رحیمی معاون درمان اداره کل بنیاد شهید استان نیز با بیان 
این که پس از ابالغ تصویب نامه هیئت وزیران، آن را به 
تمام دستگاه ها ارسال کردیم، تصریح کرد: این در حالی بود 
که می دانستیم اعتبارات دستگاه ها از ابتدای سال مشخص 
شده و بودجه ای برای درمان ایثارگران ندارند. در همین راستا 
بازخوردهای دستگاه ها را به مرکز اعالم کردیم. ماحصل 
آن مجموعه ای از مشکالت شد که به مشاور وزیر اعالم 
کردیم. در پی آن مکاتبه ای از سمت وزیر کشور انجام شد 
که آقای جهانگیری در پارافی اعالم کردند “آقای نوبخت و 
آقای شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، اقدام 

به موقع داشته باشید”. وی با اشاره به این که پاسخ ارسال شده 
مشخص نبود و تبعاتی داشت، اضافه کرد: طی نامه قبل 3 
راهکار به وزیر داده شده بود که ادامه درمان توسط بنیاد شهید تا 
پایان سال و تامین منابع مالی دستگاه ها برای سال 98 ، یکی از 
این ها بود. در همین راستا تصور شد اکنون نیز کار با بنیاد شهید 
است ولی پس از پیگیری ها گفتند از سمت بنیاد هنوز کاری 
انجام نشده و چون اعتباری ندارد! معاون درمان بنیاد شهید 
 با اشاره به این که دستگاه های اجرایی با تعداد کم ایثارگر ، 
قرارداد را برای ارائه خدمات بیمه ای بسته اند، اضافه کرد: 
فقط 3 دستگاه مهم آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و 
بازنشستگی باقی مانده که مطلعم آموزش و پرورش با بیمه دی 
قرار داد  بسته است، جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگان نیز 

در حال انجام مراحل کار هستند.

انجام نشدن کار توسط دستگاه ها به
 دلیل  نبود منابع مالی  بوده است .

رحیمی به نامه ارسال شده از طرف دفتر معاون اول رئیس 
جمهور به استان ها اشاره کرد و گفت: طبق آن، استانداران باید 
در این باره ورود کنند. در همین راستا حسب دستور استاندار ، 
عابدی معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استاندار 
نامه ای را در 4 دی با موضوع تامین اعتباراصالحیه ماده 2 آیین 
نامه اجرایی فصل 3،  به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده 
است که محتوای آن “ لطفا با توجه به پی نوشت نامه آقای 
جهانگیری و تاکید استاندار، دستور فرمایید برای خدمت رسانی 
به موقع به ایثارگران موضوع به صورت پیگیری ویژه به این 
معاونت اعالم گردد” می باشد. وی در ادامه تاکید کرد: انجام 
نشدن کار توسط دستگاه ها به دلیل نخواستن آن ها نبوده بلکه 
منابع مالی ندارند.معاون درمان بنیاد شهید  همچنین با بیان این 
که قانون به صراحت فرزندان شهدا را جزو ایثارگران قرار داده 
است، تصریح کرد: با این حال علت عدم خدمت رسانی به 
فرزندان شهدا توسط دستگاه ها، قید نشدن نام آن ها در آیین 
نامه است، دستگاه های اجرایی نیز به استناد آیین نامه عمل 
می کنند. رحیمی چاره کار را این گونه توضیح داد: این موضوع 
یک هماهنگی داخل مجموعه ای می خواهد، همان طور که 
در استانداری این اتفاق رخ داد و کارمندان بیمه جای دیگری 
بوده و فرزندان شهدا زیرنظر بنیاد خدمت می گرفتند، قرار بر 
این شد ایثارگر بیمه شود و مابهءالتفاوت را خود فرد بدهد.گفتنی 
است جلسه در حالی پایان یافت که نمایندگان ایثارگران قانع 
نشده و هنوز مشکالت شان روی زمین مانده است، حل این 

مشکالت همت همه جانبه دستگاه های دولتی را می طلبد. 
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موفقیت و انرژی

پاسخ مثبت

ارتباط چشمی برقرار کنید

است  انسان  پنجره روح   گفته می شود که چشم 
بی دلیل هم نیست. ارتباط چشم تو چشم باعث 

ایجاد نوعی ارتباط ناخودآگاه می شود. 
طی تحقیقی که در دانشگاه کورنل انجام شد چشم 
های خرگوش را بر روی جعبه های اسباب بازی 
تغییر دادند و سپس از افراد بالغ خواستند که یکی 
از آن ها را انتخاب کنند. شرکت کننده ها معموال 
بسته ای را انتخاب کردند که خرگوش مستقیما به 

آن ها نگاه می کرد.
چقدر ارتباط چشمی کافی است؟ طبق گفته های 
متخصص زبان بدن کارول کینسی گورمن، برای 
۳۰ تا ۶۰ درصد  از تبدیل به فروش تان باید تماس 

چشمی برقرار کنید.

درخواست حداقلی مساوی با پاسخ مثبت

وقتی یک درخواست حداقلی داشته باشید، احتمال 
گرفتن پاسخ مثبت از مخاطب بیشتر است.

مطرح  افراد  با  مالی  کمک  درخواست  که  وقتی 
که  است  این  فکرشان  اولین  احتمااًل  می شود، 
چقدر می توانند کمک کنند و از همین جاست که 
کم  خیلی  پول  این  می شود:  شروع  شک هایشان 
نیست؟ نتیجۀ این سوال، مطرح شدن یک سوال 
دیگر خواهد بود: اصاًل این پول دردی را دوا خواهد 
کرد یا نه؟ و در نهایت، با یک سوال دیگر، زنجیرۀ 
جواب های منفی خود را کامل می کنند: وقتی چنین 
کمک کوچکی بکنم، این داوطلب چه فکری راجع 
به من خواهد کرد؟ و به این ترتیب است که شک، 

جای خود را به ترس می دهد.
ما همه نسبت به قضاوت دیگران حساس هستیم. 
پس جواب منفی افراد لزوماً به این معنی نیست که 
نمی خواهند کاری را انجام دهند، بلکه ممکن است 
ذهن آنها جواب منفی را به یک پاسخ کوچک ترجیح 
بدهد. حتی هیچ بعید نیست که این پاسخ کوچک 
در ذهن آنها، از نظر ما آنقدرها هم کوچک نباشد.
پس وقتی برای آنها مشخص شود که حتی یک 
خیال  با  آنها  باشد،  موثر  می تواند  هم  تومانی  صد 
به پاسخ ما جواب مثبت بدهند و  راحت می توانند 
دیگر نگران این نباشند که کمک 5 هزار تومانی 
آنها کوچک و بی تاثیر است. )هر چه نباشد، 5 هزار 
تومان یعنی 5۰ تا صد تومانی( و باالخره می رسیم به 
بهترین نکتۀ حاصل از این تحقیق: درست است که 
وقتی درخواست به صورت دوم مطرح می شد، شانس 
کمک کردن مخاطب دو برابر بود. ولی میزان کمک 
گروه دوم، با سوژه های گروه اول تفاوتی نداشت. این 
یعنی ترس آنها در مورد کم بودن کمک شان، کاماًل 

بی پایه و اساس بوده است.

زبان سیاه پرزدار 
عارضه وخیمی نیست

دارد،  ناراحت کننده  ظاهری  گرچه  پرزدار  سیاه  زبان 
معموال عارضه ای وخیم نیست. در برخی افراد این پرزها 
بیش ازحد دراز می شوند. این پرزهای دراز شده با احتمال 

بیشتری حامل باکتری می شوند. رشد این باکتری ها 
باعث ظاهر تیره یا سیاه این پرزها می شود و ظاهری 
مو مانند به آنها می دهد. این عارضه چندان شایع نیست 
و با احتمال بیشتری ممکن است در افرادی که بهداشت 
دهان و دندان شان را رعایت نمی کنند، رخ دهد.  افرادی 

که دیابت دارند بیشتر  دچار این عارضه می شوند.

 با شکالت تلخ
چاق شویم 

شکالت تلخ مقدار زیادی آنتی اکسیدان و مزایای دیگر 
به بدن می رساند. به بسیاری از مردم توصیه می شود 
شکالت تلخی بگیرند که کاکائوی آن حداقل 7۰ 

درصد باشد. شکالت تلخ مانند دیگر غذاهای سرشار 
از چربی نسبت به حجم کوچکش کالری باالیی دارد 
یعنی به سادگی کالری دریافتی را افزایش می دهد. هر 
1۰۰ گرم شکالت تلخ حدود ۶۰۰ کالری دارد و دارای 
درشت مغذی ها و ترکیبات افزایش دهنده سالمت بدن 

از جمله فیبر، منیزیم و آنتی اکسیدان است.

مصرف غذا 
در فواصل منظم

اکثر افراد بالفاصله پس از صرف یک وعده غذایی 
زیاد دچار نفخ می شوند. تا جایی که امکان دارد از این 
روش دوری کنید و در وعده های بیشتر در روز غذای 

خود را میل کنید که به حفظ حرکت دستگاه گوارش 
کمک کند. تند غذا خوردن می تواند موجب ورود هوا 

درون دستگاه گوارش شود. 
نی  طریق  از  دیگر  نوشیدنی های  و  آب  نوشیدن 
می تواند منجر به فرو دادن هوای بیشتر شود که نتیجه 

آن تجمع گاز و نفخ بیشتر است.

چه زمانی تبخال 
مسری می شود؟

تبخال به خاطر آسیب پوستی رخ می دهد که طی آن 
پوست قرمز می شود و خارش پیدا می کند، ویروس 
یک تبخال می تواند منتشر شود. تبخال ها زمانی بسیار 

مسری می شوند که تاول ها شکل گرفته و سرشان باز 
می شود تا زمانی که پوست به طور کامل التیام پیدا 
کرده و دوباره به شکل طبیعی خود بازگردد، اما برخی 
افراد می توانند در هر زمانی ویروس آن را از طریق 
بزاق دهان انتقال دهند، حتی اگر هرگز دچار تبخال 

نشده باشند.

قرقره کردن روغن
 برای جلوگیری از عفونت دندان ها

اصلی ترین مزیت قرقره کردن روغن در دهان  این 
باکتری های مضر در  از میزان  این کار  است که 
دهان می کاهد. از این رو، احتمال عفونت دندان ها 

هم به مراتب کم می شود. کافی است دو قاشق 
غذاخوری روغن در دهان تان ریخته و بین 15 تا 

۲۰ دقیقه آن را قرقره کنید.
اگر این کار را چند روز پشت هم انجام دهید، شاهد 
سفید شدن دندان ها خواهید بود. عالوه بر آن، از 

بوی بد دهان نیز جلوگیری خواهید کرد.

از فواید ورزش کردن که در نتیجه تقویت قلب و بهبود خون رسانی صورت می گیرد را با استفاده صحیح از 
کرسی به دست می  آوریم. حرارت مالیم با تاثیر بر عروق محیطی بدن و وادار کردن قلب به فعالیت و خون 
رسانی بیشتر باعث گشاد و پرخون شدن عروق در پاها که اغلب زیر کرسی هستند و سپس کل بدن می شود. 

در جریان ورزش نیز برای قلب همین اتفاق می افتد. 
به زبان ساده زیر کرسی خوابیده اید ولی قلب شما در حال تمرین و فعالیت است. فعالیتی که اگر به اندازه و بجا 
باشد باعث تقویت آن در دراز مدت می شود و حتی با بهبود خون رسانی به مغز استخوان در التیام برخی از انواع 
کم خونی و با کمک به عملکرد مغز به تقویت حافظه کمک می کند، همچنین به دنبال این عملکرد مواد زائد 

بدن به میزان بیشتری از طریق عرق کردن دفع می شود.

نارنج دارای کاربردهای زیادی است. هم می توان به صورت خوراکی استفاده کرد و هم بر روی پوست مالیده می شود. 
 اما آنچه تا کنون علم ثابت کرده، این است روغن آن که از پوست نارنج تهیه می شود، زمانی که بر روی پوست مالیده
 می شود، می تواند برای عفونت های قارچی پوست موثر باشد. پوست نارنج همچنین برای بهبود اشتها استفاده می شود
و به طور تعجب برانگیزی از آن برای کاهش وزن هم استفاده می شود. از دیگر موارد استفاده میوه و پوست آن می توان 
به ناراحتی معده، گرفتگی بینی و سندرم خستگی مزمن نیز اشاره کرد. از گل نارنج و روغن آن برای کمک به اختالالت 
گوارشی از جمله زخم روده، یبوست، اسهال، وجود خون در مدفوع، افتادگی رکتوم و یا گاز روده استفاده می شود. از این 
قسمت گیاه نارنج همچنین برای تنظیم میزان چربی در خون، کاهش قند خون در افراد مبتال به دیابت، تحریک قلب و 

گردش خون، تصفیه خون، اختالالت کبد و کیسه صفرا و بیماری های کلیوی استفاده می شود.

نارنج هم خوراکی و هم مفید برای پوستکرسی درمانی، ورزش بی دردسر

 قانون پاداش: عالم در نظم کامل به سر می برد و ما پاداش کامل 
اعمال مان را می گیریم. همیشه از همان دست که می دهیم 
از همان دست می گیریم. اگر از عالم بیشتر دریافت می کنید به 

این دلیل است که بیشتر می بخشید.
قانون خدمت:  پاداش هایی را که در زندگی می گیرید با میزان 
خدمت شما به دیگران رابطه مستقیم دارد. هر چه بیشتر برای بهبود 
زندگی و سعادت دیگران کار کنید و توانایی های خود را افزایش 
دهید، در عرصه های مختلف زندگی خود بیشتر پیشرفت می کنید.
قانون علت و معلول:  هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر 
علتی معلولی است و برای هر معلولی علت یا علت های به 

خصوصی وجود دارد، چه از آن ها اطالع داشته باشید چه نداشته 
باشید. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که 
بخواهید می توانید انجام دهید به شرط آن که تصمیم بگیرید 

دقیقاً چه می خواهید و سپس عمل کنید.
قانون ذهن: شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره 
آن بیشتر فکر می کنید. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنید 

که واقعاً طالب آن هستید.
 قانون عینیت یافتن ذهنیات: دنیای پیرامون شما تجلی فیزیکی 
دنیای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی این است که 
 زندگی مورد عالقه خود را در درون خود خلق کنید. زندگی 

ایده آل خود را با تمام جزییات آن مجسم کنید و این تصویر 
ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا کند، حفظ 
کنید. قانون رابطه مستقیم: زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی 
شماست. بین طرز تفکر و احساسات درونی شما ، عملکرد و تجارب 

بیرونی تان رابطه مستقیم وجود دارد. 
قانون باور: هر چیزی را که عمیقاً باور داشته باشید به واقعیت 
تبدیل می شود. شما آن چه را که می بینید باور نمی کنید بلکه 
آن چیزی را می بینید که قباًل به عنوان باور انتخاب کرده اید. 
پس باید باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت شما 

هستند شناسایی کنید و آن ها را از بین ببرید.

چگونه به آرزوی خود برسیم

آیه روز

گفت ]فرمان[ چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانه  ای برای مردم و رحمتی 
از جانب خویش قرار دهیم و ]این[ دستوری قطعی بود. )سوره مریم/ آیه ۲1(

سخن روز

تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق آن کار باشید. اگر هنوز آن کار را پیدا نکرده اید، به 
جست وجو ادامه بدهید و تسلیم نشوید.
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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تخریب ساختمان ، سفت کاری جدول سودکو
و ساخت استخر 
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ایزوگام  شفیعی
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آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

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

کارت دانشجویی اینجانب ریحانه خراشادی زاده 
به شماره دانشجویی 90237135220028 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد.

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

09155632009
به تعدادی نیروی خانم و آقا 
و پیک موتوری جهت کار در 

رستوران نیازمندیم.
ساعت تماس: 11 ظهر الی 5 عصر

09363654746
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

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

حذف واسطـه با باالترین قیمت 
در سطح استان خریداریم.

آدرس: نبش رجایی ۲۳
0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

 تض
صد

در
 ۱0

0

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

0915   056   2100

کنـاف، دکـوراسیـون
 بـازسـازی ،

طراحـی و مشـاوره
09155610111رحیمی

به یک ام دی اف کار نیازمندیم . 
دکوراسیون حسن زاده ، نبش قدس ۷

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶۳۸۷۵- سعدی

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

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵0 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری 2،  مجتمع پوشاک قاسمی
09151648286 - 05632236223

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

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

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

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو 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  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

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

تلفن: 0۵۶۳۲4۸۳۲۲4
0۹۱۵۵۶۲۳۷0۸ - 0۹۱۵۶۶۷۲0۱۶  محمودی

 فـروش ذرت علوفـه ای
در  بستـه هـای ۶0 کیلـویـی
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پیش بینی بارش های نرمال و افزایش دما در فصل زمستان

 صداوسیما- میزان بارش های فصل زمستان در خراسان جنوبی نسبت به میانگین دوره بلند مدت استان شرایط نرمالی خواهد داشت و دما به طور میانگین یک تا دو درجه افزایش 
می یابد. سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت:میانگین نرمال بارش های فصل زمستان در استان 68 میلیمتر است که امسال در این فصل بارش های 
نرمالی برای استان پیش بینی شده است.نخعی افزود: در بهمن برای نواحی شمال شرقی استان بیش از نرمال و اسفند در تمام استان به جز مناطق شمال غرب بارش در حد نرمال خواهد بود.

فرماندار خوسف عنوان کرد:

 *پنجمین سالگرد اجرای طرح ملی جنگالنه روز جمعه ،
 8 صبح در مراتع روستای مهدی آباد واقع در دوراهی 

چاج،اسفزار برگزار می شود.
 *به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،

تور   9 میزبان  امسال  زمستان  جنوبی  خراسان 
گردشگری خارجی خواهد بود.

*نخستین دوره آموزش زندگی به سبک رضوی با 
عنوان طرح یاس و با حضور ۱۰۰ زوج با همت دفتر 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان برگزار شد.
*۱۰۰ جلد کتاب از سوی یک خیر به کتابخانه عمومی 

عالمه شیخ مفید باغشهر اسالمیه اهدا شد.
*۱2۰ هکتار از مراتع شهرستان سربیشه نهال کاری شد.
*مدیر کل استاندارد گفت: خراسان جنوبی در رعایت پروانه 
و عرضه کاالی استاندارد، جزو ۱۰ استان اول کشور است.

عشایر  گفت:  عشایری  امور  کل  اداره  *سرپرست 
و  پشم  و  کرک  تن  امسال ۵۵۰  ابتدای  از  استان 
لبنی تولید کردند. ۱۰ هزار تن شیر و فرآورده های 
*۱9 راس گوسفند به دلیل حمل غیر مجاز از سوی 
پاسگاه چاه خرما در مرز افغانستان توقیف و تحویل 

دامپزشکی نهبندان شد.

اخبار کوتاه

خبرهای ویژه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی 
گفت: با مشخص کردن پارکینگ در ورودی شهرها بستر 

را برای پارک ماشین های سنگین فراهم کنید.
به گزارش صداوسیما، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
در شورای ترافیک استان در خصوص ممنوعیت تردد ماشین 
های سنگین در شهر گفت: ابتدا با مشخص کردن پارکینگ 
در ورودی شهرها باید بستر را برای پارک این ماشین ها 
فراهم کنید و سپس پلیس نسبت به اعمال قانون اقدام کند.
علوی مقدم ، همچنین از شهرداری خواست برای انتقال 
رانندگان از پارکینگ به محل سکونت شان وسایل نقلیه 
عمومی در نظر بگیرند تا رانندگان دغدغه رفت و آمد را 

نداشته باشند.وی برای تعیین تکلیف مکان پارکینگ ماشین 
آالت سنگین دستور جلسه فوری با حضور ادارات مربوطه داد 
تا این مشکل به زودی حل شود. عباسی رئیس پلیس راهور 
استان هم با اشاره به ماده ۱8 قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی مصوب سال 89 گفت: پارک ماشین آالت سنگین 
در محدوده های خاکی شهری ممنوع است و این ماشین 
ها جریمه می شوند اما به علت مبلغ پایین 2۰ هزار تومانی 
جریمه ، اعمال قانون در جلوگیری از تردد ماشین ها به داخل 
شهر موثر نیست.جاوید شهردار بیرجند هم تاکید کرد: باید 
مالکان زمین های خاکی ، محدوده زمین خود را با رعایت 

استانداردهای زیبایی شهری دیوار کشی کنند.

دادرس مقدم- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری گفت: 3۰ طرح توسط نخبگان، دانشگاهیان و 
کارشناسان دستگاه های اجرایی به کارگروه آموزش، پژوهش، 
فناوری و نوآوری استان ارائه شده است. عابدی در نشست 
کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان افزود: از 
این تعداد ۱4 طرح منتخب هستند که هفت طرح در اولویت  

و هفت طرح نیز در مرحله دوم قرار دارند.
وی از سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در آینده ای 
نزدیک به استان خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی در این 
سفر برای جبران عقب  ماندگی ها تالش کنند تا بتوانند بخشی 
از عقب ماندگی ها را از طریق جذب اعتبارات جبران کنند. 

معاون استاندار، طرح تولید سرکه عناب را یکی از طرح های 
با ارزش استان دانست و بیان کرد: باید تالش کنیم تا آثار و 
فواید محصول عناب به گوش مردم برسد و به خرید عناب 
ترغیب شوند.وی تصریح کرد: مبلغ هفت میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان طرح در کوتاه  ترین زمان برای کارگروه آورده 
شده تا در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  مورد 
رسیدگی قرار گیرد که بسیار ارزشمند است.عابدی با بیان 
اینکه شاید برخی از طرح ها در سفر معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور ریزش داشته باشند، ادامه داد: این طرح ها با 
همت نخبگان استان انجام شده لذا باید توسط بنیاد نخبگان 

استان نیز پشتیبانی شوند.

کاری- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه ۱6 
پروژه عمرانی و فرهنگی در حال احداث در خراسان جنوبی 
وجود دارد، اظهار کرد: از این تعداد سه پروژه »خانه فرهنگ، 
آ مفی تئاتر عالمه فرزان و پالتوی گلبانگ« در شهرستان 

بیرجند است.ناصر نبی زاده روز گذشته  در نشست خبری با 
خبرنگاران عنوان کرد: چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را 
گرامی می داریم و از مهمترین بخش های حوزه فرهنگی 
است. فرهنگی  زیرساخت های  داریم،  نیاز  آن  به   که 
وی یادآور شد: برای رشد و اعتالی حوزه فرهنگ نیازمند 

نگاه عمیق تر به زیرساخت های فرهنگی  داریم.  
وی افزود: از این تعداد  ۱3 پروژه در شهرستان های استان در 
حال ساخت است و ۱6  میلیارد تومان برای اتمام این پروژه 
ها نیاز است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اشاره به پروژه های 
»خانه فرهنگ بیرجند، توسعه فضاهای فرهنگی نهبندان، 
مجتمع فرهنگی هنری سربیشه، سالن آمفی تئاتر خوسف، 
فاز اول مجتمع فرهنگی هنری بشرویه و پالتوی طبس« 
یادآور شد: اینها از پیشرفت بیش از 6۰ درصدی برخوردار 

هستند که در صورت تخصیص اعتبار، تالش می شود هرچه 
سریع تر به بهره برداری برسند. 

افزایش ۲۴ درصدی در
 حوزه اعتبارات حوزه عمرانی

وی با بیان اینکه از افزایش 24 درصدی در حوزه اعتبارات 
حوزه عمرانی در مقایسه با سال گذشته برخوردار شده ایم، 
عنوان کرد: سال گذشته ۵ میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 
اعتبار عمرانی اختصاص یافت که این رقم در سال جاری 
به 6 میلیارد و 9۵۰ میلیون تومان رسید.وی ادامه داد: در 
دهه فجر امسال پالتوی گلبانگ بیرجند که تاکنون 2۵۰ 
هزینه شده  آن  بازسازی  و  نوسازی  برای  تومان  میلیون 
است، افتتاح خواهد شد. نبی زاده ضمن بیان اینکه فاز اول 

مجتمع فرهنگی - هنری شهرستان طبس با زیربنای ۷۰۰ 
مترمربع و اعتبار یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان، سالن 
آمفی تئاتر بشرویه با اعتبار مورد نیاز یک میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان کلنگ زنی خواهد شد، ادامه داد: همچنین 
پالتوی شهرستان نهبندان با اعتبار مورد نیاز 4۰۰ میلیون 
تومان هم از دیگر برنامه ها در چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب است.
 وی  یادآور شد: برای عملیات اجرایی سالن عالمه فرزان سال 
قبل 2۰۰ میلیون تومان به این پروژه اختصاص یافت و امسال 
نیز تاکنون یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته 
است. وی پیش بینی کرد: با تخصیص ۵ میلیارد تومان دیگر، 
سالن عالمه فرزان که ظرفیت آن به 6۰۰ نفر افزایش یافته 

است، آماده بهره برداری شود.

برزجی- رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان 
جنوبی گفت: برندسازی کویر و حضور سرمایه گذار و گردشگر 
در استان نیازمند یک برنامه ۱۰ ساله است و از طرفی هم باید 
زیرساخت ها آماده شود. به گزارش ایرنا، محمد رضا مجیدی روز 
گذشته در نشست خبری اظهار کرد: اگر بنا باشد برای اقتصاد 
استان اتفاقی بیافتد راه آن اهمیت دادن به ارزش های فرهنگی 
و گردشگری است که باید برای آن برنامه های بلند مدت تعریف 
شود.وی با اشاره به برگزاری نخستین همایش بین المللی بیابان 
لوت در اردیبهشت سال آینده افزود: این همایش با همکاری 
دانشگاه بیرجند ، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه های استان برنامه 
ریزی شده که هدف اصلی آن شناساندن کویر لوت در عرصه 
های ملی و بین المللی است.رئیس کمیسیون گردشگری اتاق 
بازرگانی خراسان جنوبی با تاکید بر نقش رسانه و دانشگاه در 
معرفی ظرفیت های هر منطقه بیان کرد: موفقیت همه فعالیت 
ها در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیازمند 
همراهی دو رکن رسانه و دانشگاه است.وی ادامه داد: دانشگاه 
برای تامین محتوا و پشتوانه علمی و رسانه از لحاظ پل ارتباطی 
با افکار عمومی حائز اهمیت است. مجیدی یادآور شد: بسیاری 
از فعالیت های ارزشمند در کشور اتفاق می افتد که اگر با عنصر 
رسانه همراه باشد انتقاد افکار عمومی، انتقال مطالبات و نوع نگاه 

به اصحاب سیاستگذار به آسانی  انجام می گیرد.

بیابان لوت سرمایه بزرگ ملی
 در حوزه های طبیعی و فرهنگی

وی از بیابان لوت به عنوان سرمایه بزرگ ملی در حوزه های 
طبیعی و فرهنگی یاد کرد و گفت: استفاده مطلوب از این 
فرصت برای شناساندن شرق ایران مهم است. دبیر کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی ادامه داد: سرمایه های فراوانی در کویر 
لوت وجود دارد که با معرفی آن زمینه جذب سرمایه گذاران 
در حوزه های  گوناگون و عالقه مند کردن جامعه گردشگری 
جهانی به این سرمایه فراهم می شود.وی یادآور شد: پاسداشت 
بیابان لوت به عنوان یک اثر ارزشمند جهانی برای آیندگان از 
دیگر دستاوردهای معرفی آن خواهد بود.مجیدی با تاکید بر اینکه 
صنعت گردشگری پایدار، امروز جایگاه ویژه ای دارد، گفت: این 
نوع گردشگری استفاده مطلوب از یک اثر یا پدیده در شرایط حال 

و حفظ آن برای آیندگان است.

بیابان  لوت اولین اثر طبیعی ثبت جهانی یونسکو
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان جنوبی 
جهانی  ثبت  طبیعی  اثر  اولین  لوت  بیابان  اینکه  بیان  با 
یونسکو بوده است، ادامه داد: تا قبل از آن آثار ثبت شده 
فرهنگی یا چشم انداز طبیعی بوده، اما این ثبت جهانی 
انجام گرفته مسئولیت مردم را در حاشیه  که به سختی 
کویر لوت و  تمام کشور مضاعف می کند.وی اظهار کرد: 
مدیریت درست در شرایط حال مهم است تا از رهگذر این 

اثر، اقتصاد جوامع محلی رونق پیدا کند.
گزارش  ارائه  لزوم  به  توجه  با  دیگر  سوی  از  گفت:  وی 
های نوبه ای به یونسکو برای رعایت استانداردهای الزم، 
باید افکار عمومی نسبت به بهره برداری از این اثر حساس 
شود.مجیدی نقش رسانه ها را در این زمینه مهم برشمرد و 
افزود: آموزش خبرنگار تخصصی گردشگری با همین رویکرد 
در استان آغاز می شود.وی با بیان اینکه تعداد خبرنگاران 
تخصصی گردشگری در کشور محدود هستند، عنوان کرد: 
خبرنگاران این حوزه باید کنار علم و سابقه کار در حوزه 

ارتباطات، از دانش گردشگری نیز بهره مند باشند.

تربیت خبرنگار گردشگری
 در سطح ملی و  بین المللی

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یادآور شد: یکی از 
اهداف این کمیسیون نیز تربیت خبرنگار گردشگری به ویژه 
حوزه بیابان لوت است چرا که معتقدیم قلم خبرنگاران می 
تواند در سطح ملی و بین المللی اثرگذار باشد.وی اظهار کرد: 
تربیت خبرنگار تخصصی راه را برای ورود خبرنگاران استان 
به رویدادهای مهم ملی و بین المللی در حوزه اطالع رسانی 
گردشگری همواره می کند.مجیدی از نیازهای استان را راه 
اندازی رشته روزنامه نگاری دانست و گفت: همایش کویر 
لوت این دغدغه را بیشتر کرده که امیدواریم از طریق آموزش 
علمی - کاربردی محقق شود. وی با تاکید بر اینکه برگزاری 
همایش بین المللی کویر لوت حرکتی مردمی است، افزود: به 
طور قطع به برکت حضور مردم این اقدام ماندگار خواهد شد 

و آثار آن در الیه های مختلف اجتماعی نمود پیدا می کند.
وی با تاکید بر اینکه سند گردشگری، میراث پایه است یادآور 
شد: کشور ما می تواند در حوزه های علمی، میراث فرهنگی، 

بومگردی و کویر از گردشگری استفاده کند.دبیر کمیسیون 
گردشگری اتاق بازرگانی همه این اتفاقات را در گرو حضور 
پررنگ رسانه ها دانست و افزود: مطرح شدن خراسان جنوبی 
در سطح ملی و بین المللی از جمله اقداماتی است که رسانه 
ها می توانند برای توسعه استان دنبال کنند.وی ابراز امیدواری 
کرد: برنامه های کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی بیرجند به 
خصوص در بخش رسانه الگویی برای سایر استان ها باشد.

مجیدی گفت: انتظار می رود رسانه ها در فرصت باقی مانده تا 
برگزاری همایش بین المللی کویر لوت به تولید محتوایی بپردازند 
 که در سطوح باال نمود پیدا کرده و رسانه های بین المللی

نیز از این مطالب استفاده کنند.

برند سازی کویر لوت با در نظر گرفتن جایزه
 برای جشنواره مطبوعات سال آینده

وی گفت: سال آینده در جشنواره مطبوعات جایزه بیابان لوت را 
در نظر می گیریم تا از هم اکنون قلم ها به سمت برند سازی این 
کویر شروع شود.دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه رسانه کویر می تواند در قالب های مختلف 
 دیداری، شنیداری و نوشتاری فعالیت کند، افزود: شکل دهی

 این نوع رسانه مهم است که به دنبال آن هستیم.
وی یادآور شد: تاکید مقام معظم رهبری بر صنعت گردشگری 
و اسناد باالدستی نشان می دهد که باید توسعه هر منطقه از 
طریق ظرفیت های گردشگری چه در بحث زیارت، میراث 

فرهنگی، سالمت یا جاذبه های طبیعی مدیریت شود.
مجیدی ادامه داد: اگر در خراسان جنوبی هم اندیشی، همزبانی، 
همکاری، همگرایی و هم افزایی وجود داشته باشد به طور قطع 
در این مسیر موفق خواهیم بود.مجیدی گفت: حاشیه سازی و 
دامن زدن به آن، منافع کشور را به خطر می اندازد که رسانه ها 

در پیشگیری از آن نقش مهمی دارند.

 اعالم آمادگی سایر استان ها برای حضور 
در همایش بین المللی کویر لوت

وی با اشاره به اعالم آمادگی سایر استان ها برای حضور در 
همایش بین المللی کویر لوت افزود: این همایش از سال 
های آینده بین استان های محدوده بیابان، نوبتی خواهد 
شد اما دبیرخانه دائمی آن در اتاق و دانشگاه بیرجند شکل 
می گیرد تا به سمت برند شدن کویر پیش برویم. وی یکی 
از اهداف پنهان همایش بین المللی کویر لوت را مقابله با 
توانستیم  این منظر  از  داد:  ادامه  و  تحریم ها عنوان کرد 
فرصت های سرمایه گذاری در حوزه  های گوناگون از جمله 
صنعت حمل و نقل را پیگیری کنیم که خبرهای امیدبخش 

در موضوع پروازها نیز به زودی شنیده می شود.
نخستین همایش بین المللی کویر لوت با محوریت اتاق های 
بازرگانی سه استان حاشیه کویر )خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان و کرمان( اردیبهشت 98 در دانشگاه بیرجند برگزار 
می شود.گردشگری پایدار و توسعه اجتماعات محلی، شناسایی 
و ارتقای زنجیره ارزش در بخش گردشگری، گردشگری و 
اقتصاد محلی، جاذبه های گردشگری بیابان لوت، ژئوتوریسم 
مزیت های  لوت،  بیابان  و  ورزشی  توریسم  لوت،  بیابان  و 
بیابان لوت، حمل و  اکوتوریسم و  بیابان لوت،  گردشگری 
نقل و گردشگری، بازارهای هدف گردشگری بیابان لوت از 
محورهای این همایش است.بیابان لوت به صورت مشترک 
بین خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مرداد 
۱393 در فهرست میراث طبیعی ملی قرار گرفت و پرونده 
این اثر سال 2۰۱6 در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.

30 طرح توسط نخبگان ارائه شد  اعمال قانون  پس از تامین پارکینگ

افق 10 ساله برای کویر لوت

نیاز ۱۶ میلیارد تومانی برای اتمام پروژه های فرهنگی استان

اوضاع  تاغزارهای
 40 ساله بحرانی شد

محمودآبادی- عمر و سرمایه 4۰ ساله منابع طبیعی 
شپشک  نام  به  قاتلی  چنگ  در  روزها  این  استان 
سفید است که بیش از  8۵ هزار هکتار از  مساحت 
تاغزارهای دست کاشت و طبیعی خراسان جنوبی 
را نابود کرده است. چند سالی است که طغیان آفات 
خشکی دوست از جمله آفت »شپشک سفید« در اثر 
تداوم خشکسالی ها در استان حالت فورانی به خود 
گرفته و عالوه بر درختان و مزارع، اکنون به عرصه 

های منابع طبیعی نیز هجوم آورده است.
این روزها اوضاع وخیم خشکسالی آنقدر عصیان آفات 
را زیاد کرده که گاهی بوی مرگ مراتع و جنگل های  
استان را به خوبی استشمام می کنیم. طغیان آفت 
شپشک سفید چنان در حال رشد است که اگر همین 
روزها اعتبار ویژه ای که قرار بود برسد، اختصاص نیابد 
معلوم نیست این گرد مرگ تا کجا پیش خواهد رفت.  
مدیر کل منابع طبیعی در گفت و گو با آوا مهمترین 
نقش این تاغزارها را با اوضاع خشکسالی، جلوگیری از 
بیابانزایی و فرسایش بادی عنوان کرد و گفت: سال 93  
سطح تاغزارهای آلوده به آفت شپشک سفید استان ، 2۰ 
هزار هکتار اعالم شد، اما این آمار در سال 96 به 8۵ هزار 
هکتار رسید و همین طور هر سال میزان درگیری نسبت 
به سال قبل دو برابر می شود. مهندس علیرضا نصر 
آبادی افزود: از این میزان سطح آلودگی حدود 36 هزار 
هکتار جزو مناطقی است که سطح آلودگی در آن بسیار 
 باال و فوق بحرانی است که نیاز به اقدامات مقابله ای
دارد. به گفته وی در سال های 93 و 94 اعتباری که 
برای از بین بردن این آفت در زمین های بحرانی مورد 
نیاز بود حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد شد، اما اکنون 
با سطح درگیری بیش از 8۵ هزار هکتار و البته تداوم 
خشکسالی اعتبار مورد نیاز به  ۷۰ میلیارد تومان رسیده 
است. وی تاکید کرد: فرسایش بادی، از رخدادهای 
نامیمونی است که ساالنه بیش از یکهزار میلیارد ریال 
خسارت به توان تولیدی کشور وارد می کند. بنابر این 
برای کنترل بیابان ها موفق ترین و گسترده ترین 
روشی که از حدود 3۰ سال پیش در ایران معمول شده 
است، جنگل کاری با گونه مقاوم به خشکی و شوری، 
به خصوص با گونه درختی یا درختچه ای تاغ است. 
این گیاه نقش خود را در مهار شن های روان و تثبیت 
خاک ثابت کرده است. وی با اشاره به اینکه تاغزارهای 
خراسان جنوبی طبیعی و دست کاشت سابقه ای 4۰ 
ساله دارد، تصریح کرد: اگر  نابودی تاغ ها با این سرعت  
ادامه پیداکند ، زحمات این سال ها در بخش بیابانزدایی 
از بین می رود.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
خراسان جنوبی گفت:  مساحت کل تاغزارهای استان 
)طبیعی و دست کاشت ( 893 هزار و  639 هکتار 
است که بیش از 6۵۱ هزار و 639 هکتار آن تاغزار 
طبیعی و 242 هزار هکتار آن تاغزار دست کاشت است.
نصرآبادی افزود: توجه به این نکته حائز اهمیت است 
که تاغزارهای استان در کانون های بحرانی فرسایش 
بادی برای کنترل و تثبیت اراضی در راستای حفاظت 
از مناطق مسکونی، کشاورزی و راه های مواصالتی 
برای  تاغزارها  بنابراین مدیریت  احداث شده است، 
حفاظت از آنها امری بسیار ضروری است.  هر چند 
هر روز اطالعات مربوط به خسارت خشکسالی در 
استانی که بیشترین میزان اشتغال آن مربوط به دام 
و کشاورزی است افزایش می یابد، اما تخصیص کم 
و دیر هنگام اعتبارات و همچنین کم توجهی پایتخت 
نشین ها گاهی این سوال را مطرح می کند که به 

راستی این استان محروم است یا محروم زده؟ 
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
در   @avasardabir به حساب کاربری این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.

حوادث 

احیای 13 رشته قنات در سرایان آغاز شد

ایرنا-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان 
گفت: امسال با بهره برداری از 2 پروژه آبخیزداری، احیا و 
آبدهی ۱3 رشته قنات در این شهرستان آغاز شده است. 
صادقی افزود: سال جاری از محل اعتبارات صندوق 
برای اجرای  توسعه ملی حدود 4۵۰ میلیون تومان 
2 پروژه آبخیزداری اختصاص یافت. وی بیان کرد: 
از این رقم 2۷۰ میلیون تومان برای طرح آبخیزداری 
حوضه آبخیز نرم و نوده با یکهزار و 2۵۰ متر مکعب 
حجم عملیات در نظر گرفته شده که تاکنون ۵۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

نبستن کمر بند ایمنی جان یک نفر را گرفت

بر اثر برخورد خودروی سواری پیکان با قطعات بتنی 
جدا کننده جاده بیرجند - خوسف راننده خودرو جان 
باخت. رئیس پلیس راه استان گفت:  این حادثه ساعت 
۷  و ۱2دقیقه صبح دیروز در کیلومتر ۱2 جاده بیرجند 
- خوسف رخ داد و راننده به  علت نبستن کمربند ایمنی 

به خارج از خودرو پرت شد.

توزیع 400 حلقه الستیک با نرخ دولتی 
بین رانندگان تاکسی در بیرجند

بار و  غالمی-رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل 
 مسافر شهرداری بیرجند گفت: از دو ماه گذشته تا کنون

رانندگان  بین  دولتی  نرخ  با  الستیک  حلقه   4۰۰
بیان  است. غالمپور  توزیع شده  بیرجند  در  تاکسی 
کرد: خوشبختانه با تعامل بسیار خوبی که بین سازمان 
تاکسیرانی شهرداری بیرجند و شرکت کویر تایر  انجام 
گرفته از دو ماه گذشته توزیع الستیک با نرخ دولتی بین 
رانندگان تاکسی آغاز شده و ادامه دارد. وی  افزود: اگر 
رانندگانی هستند که تاکنون موفق به دریافت الستیک 
با نرخ دولتی نشده اند، می توانند با مراجعه به سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری و دریافت معرفی 
نامه به نمایندگی های تعیین شده توزیع الستیک مراجعه 

کرده و الستیک مورد نیاز را دریافت نمایند.

گازرسانی به 21 روستای درمیان تکمیل شد

 ایرنا-فرماندار درمیان گفت: عملیات گازرسانی به 2۱ 
روستای این شهرستان با اعتبار 2۰ میلیارد و 3۰۰ 
میلیون تومان تکمیل شد و دهه فجر امسال به بهره  
برداری می رسد.بشیری زاده افزود: اجرای ۱92 کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع، احداث و نصب 6 ایستگاه تقلیل 
فشار درون شهری و نصب سه هزار و 2۷۰ انشعاب گاز 
از مشخصات فنی طرح های گازرسانی به این روستاها 
است.وی گفت: با افتتاح این تعداد طرح سه هزار و 62۵ 
خانوار روستایی شهرستان درمیان از گاز طبیعی برخوردار 
می شوند و برای چهار نفر اشتغال پایدار ایجاد می شود.

اتمام 8  اقامتگاه بومگردی
 تا پایان سال 

صداوسیما - 8 اقامتگاه بومگردی تا پایان سال جاری در 
شهرستان بیرجند به بهره برداری می رسد. رئیس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیرجند در 
ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان بیرجند گفت: 
هم اکنون در شهر بیرجند 2 اقامتگاه بومگردی فعال 
است که تا پایان سال این تعداد نیز به آن اضافه خواهد 
شد. فوالدی افزود: با اتمام این تعداد اقامتگاه بومگردی 
در بیرجند، به ظرفیت اسکان مسافران نوروزی 4۰۰ نفر 
افزوده خواهد شد. ناصری فرماندار بیرجند هم از ایجاد 
ده کمیته  گوناگون برای ستاد خدمات سفر شهرستان 
بیرجند خبر داد و گفت: امسال با کمک این کمیته های 
ده گانه تالش خواهد شد تا مسافران و گردشگران با 

کمترین مشکل روبه رو شوند.

انعقاد 35 قرارداد سرمایه گذاری 
در شهرک های صنعتی

صداوسیما- 3۵ قرارداد سرمایه گذاری از آغاز امسال در 
شهرک های صنعتی  منعقد شد. مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان حجم سرمایه گذاری پیش 
بینی شده در درخواست های امسال را ۱3۵ میلیارد 
اندازی  راه  با  کرد:  امیدواری  اظهار  و  اعالم  تومان  
این واحدهای صنعتی برای ۵3۰ نفر شغل ایجاد شود. 
جرجانی افزود: 3۷ هکتار زمین به این سرمایه گذاران 
واگذار شده است. وی گفت: صنایع فلزی، غیرفلزی، 
فرآوری زعفران، فرآوری خاک های معدنی و بنتونیت از 

جمله موارد درخواست های سرمایه گذاری است.

نیازمند احداث کارخانه تولید یخ
 در کاظمین هستیم

مهر- مسئول کمیته زیرساخت ستاد بازسازی عتبات 
عالیات  گفت: با توجه به گرم شدن هوا در ایام اربعین 
سال آینده نیازمند احداث کارخانه تولید یخ در کاظمین 
هستیم. احمدی روز گذشته در کمیته زیرساخت ستاد 
اربعین حسینی )ع( اظهار کرد: ایجاد سه هزار و 668 
متر سکوی بتی برای زائران، احداث 8۵۰ متر آشپزخانه 
مرکزی و احداث سرویس بهداشتی و حمام از جمله 
زائران  به  رسانی  برای خدمت  انجام شده  اقدامات 
اربعین است. احمدی با بیان اینکه 4۵ هزار پتو برای 
اسکان زائران در انبار کاظمین موجود است، افزود: 
پتو ها در سال جاری باید شسته شود که برای تهیه 
دستگاه پتوشویی نیاز داریم. مسئول کمیته زیرساخت 
ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با اشاره 
به دیگر نیازمندی های  اربعین سال آینده بیان کرد: 
کمبود سرویس بهداشتی و حمام از جمله مشکالت 
پیش رو در کاظمین است. مدیر عامل بنیاد زائر استان 
هم گفت: زائرسرای امام رضا )ع( در مشهد به مرحله 
خاک برداری رسیده که برای ساخت آن به ۱2 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است.

مجیدی ، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان تشریح کرد :

غالمی- فرماندار خوسف گفت: تبیین بازاریابی و برندسازی 
استان است.  راهبردی  این محصول   تعالی  عناب الزمه  
شفیعی،  در دیدار با رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی و 
تیم اجرایی همایش ملی عناب، معرفی دهکده گیاهان دارویی 
را آغاز بسیار خوبی در زمینه گیاهان دارویی عنوان کرد و افزود: 
بدون شک همایش ملی عناب می تواند تکمیل کننده پروسه 
معرفی گیاهان دارویی استان به ویژه محصوالت راهبردی 
برگزاری همایش  از  اصلی  اینکه هدف  بیان  با  باشد. وی 
ملی عناب، اشتغال و بازاریابی است، تصریح کرد: دعوت از 
شرکت های دانش بنیان و صنایع تبدیلی مواد غذایی می تواند 
در این همایش اثربخش باشد.شفیعی با اشاره به اینکه برگزاری 
همایش ها می تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت های استان 

داشته باشد، بر حمایت همه دستگاه ها از همایش ملی عناب 
تاکید کرد. وی اظهار کرد: تبیین بازاریابی و برندسازی عناب 

الزمه  تعالی این محصول راهبردی  استان است. 
جالل الدین صادقی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی نیز 
در این جلسه با اشاره به برگزاری همایش در 8 و 9 اردیبهشت 
ارائه جدیدترین  سال آینده در بیرجند، فراهم کردن زمینه 
فعالیت های پژوهشی مرتبط با “عناب،” شناسایی پژوهشگران 
افزایش  فعال در زمینه عناب و تالش برای فراهم کردن 
بهره وری اقتصادی و تجاری از محصول عناب را از مهم ترین 
اهداف برگزاری همایش برشمرد. وی ادامه داد: همایش ملی 
عناب متشکل از کمیته علمی و اجرایی و شورای راهبردی 
است که فقط مجموعه ای نزدیک به 3۰ نفر از متخصصان، 

اعضای کمیته علمی و داوران را تشکیل می دهند. رئیس 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با بیان اینکه عناب محصول 

برگزاری  شد:  یادآور  است،  جنوبی  خراسان  راهبردی  فوق 
همایش همکاری و مساعدت جدی فرمانداری را می طلبد.

تبیین بازاریابی و برندسازی عناب؛ الزمه تعالی محصول  راهبردی خراسان جنوبی
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 امام مهدی علیه  السالم فرمودند:
إنّا یُحیُط ِعلُمنا بأنبائُِكم و الیَعُزُب َعنّا َشی ٌء مِن اخبارکم 

 ما از همه خبرهای شما آگاهیم و چیزی از خبرهای شما از ما پنهان نیست. 
 )بحار األنوار : ج 53 ، ص 1۷5( 

لبخندهاي ظريف موجب 
انزجار مردم مي شود

شهریاری، نماینده زاهدان گفت: لبخندهای ظریف 
به علت  بلکه  نمی شود،   نشاط مردم  باعث  تنها  نه 
آب  حق  گرفتن  در  فشل  و  ضعیف  دیپلماسی 
سیستان  و بلوچستان موجب انزجار مردم می شود. آیا 
وظیفه وزیر خارجه فقط جلسه گذاشتن با موگرینی 
هنوز  که  گروگان  هفت  خصوص  در  باید  یا  است 
کند؟ کاری  هم  نیست  مشخص  شان  تکلیف 

ربان هايي که برای افتتاح بيمارستان 
پاره مي شود از کجا تامين مي شود

نوبخت، با طرح این پرسش که آیا بدهی های وزارت 
بهداشت ناشی از عدم تخصیص های سال گذشته این 
وزارتخانه است، گفت: در ابتدای سال برای آنکه طرح 
سالمت به مشکل برنخورد و وزیر بهداشت دچار استرس 
نشود، منابع را با توافق به وزیر بهداشت ارائه دادیم. سوال 
من این است ربان هایی که هر پنجشنبه به عنوان 
افتتاح بیمارستان پاره می شود، از کجا تامین می شود؟

با دروغ به استدالل هاي فضايي 
از جنس بانوي تقلب رسيده ايد

اظهارات  به  واکنش  فعال رسانه در  عبدا... گنجی، 
فاطمه هاشمی گفت: فاطمه هاشمی گفته؛ مطمئنم 
پدرم طبیعی نمرده است. چطور خانم؛ دو نفر که اهل 
جبهه و جنگ بودند بهم گفتند می خواهیم پدرتان 
را ترور کنیم! یا اونها شیر خر خورده اند که هدف 
خود را با چهره مشخص لو دادند، یا شما با دروغ به 
استدالل های فضایی از جنس بانوی تقلب رسیده اید.

تماس های مشکوک  برای انتخاب 
دبير شورای عالی انقالب فرهنگی

ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: 
در حالی که رهبر معظم انقالب مسئولیت بررسی 
صالحیت نامزد دبیری شورای عالی انقالب فرهنگی 
را مشخصا بر عهده نظر کارشناسی اعضای شورا 
گذارده بود متاسفانه در جلسه مکررا به صورت علنی 
و غیر علنی از تماس های آقای حقانیان به منظور 
رای مثبت به این نامزد محترم سخن به میان آمد.

وزير بهداشت بايد مسئوالن دولتی 
را می  ماالند

ابطحی، فعال سیاسی گفت: دکتر قاضی زاده کارش را 
بلد نبود. باید به جای توصیه ماالندن به آن روستایی، 
مسئوالن دولتی را می ماالند. به همین دلیل جزو حلقه 
سیاست بازان دولتی نبود. خیلی بیش از تراز این دولت 
دلسوز بود. به اختالس هم احتیاجی نداشت. در چرخه 
معیوب آدم های دلسوز به سختی می توانند کار کنند.

رئيس جمهور مقاومت کرد   واستعفای
 وزير بهداشت را نپذيرفته است

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  دفتر  رئیس  واعظی، 
قاضی زاده هاشمی اختالف نظرهایی را با دولت درباره 
بودجه وزارت بهداشت دارد، گفت: وی استعفای خود 
را تقدیم رئیس جمهور کرده است اما رئیس جمهور 
را وزیری الیق  زاده هاشمی  آنجایی که قاضی  از 
را  وی  استعفای  و  کرده  مقاومت  تاکنون  می داند 
نپذیرفته است. ما قاضی زاده را سرمایه دولت می دانیم.

سران اصلی فتنه بيرون از
 کشورند  و داخلی ها  در حدی نيستند

صفارهرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت  گفت: 
سران اصلی فتنه بیرون از نظام و کشور قرار دارند 
و کسانی که داخل کشور هستند در حد و اندازه ای 
بلکه  کنند  هدایت  را  جریانی  بخواهند  که  نیستند 
فریب خورده بودند و امسال همه آن هایی که گمان 
از  پس  اسالمی  جمهوری  مصرف  تاریخ  می کنند 
نظام  این  که  دید  خواهند  تمام می شود،  40 سال 
می گیرد. جشن  را  خود  سالگی  جشن 40  چگونه 

چشم انداز انقالب به شرط کنار 
گذاشتن تنگ نظري ها روشن است

موتلفه  مرکزي حزب  مقام شوراي  قائم  میرسلیم، 
اسالمي در مورد چشم انداز نظام جمهوري اسالمي 
گفت: با عنایت و لطف الهي و با تبعیت از دستور 
خدا و پیامبر اکرم )ص( و پیروي مخلصانه از مقام 
معظم رهبري، به شرط کنار گذاشتن تنگ نظري 
در حکومت و مراعات شایسته ساالري با گماردن 
افراد درست در جایگاه درست و برخورد هوشیارانه و 
هوشمندانه با تباهي ها چشم انداز بسیار روشن است.

دل مردم را خالی کردن، هنر نيست

جهانگیری، گفت: نباید به مردم دروغ گفت، بلکه باید 
شرایط سخت و دشوار را با مردم در میان گذاشت تا از 
طریق اتحاد و وحدت ملی بتوان از آن خارج شد. وجود 
وحدت در اقوام کشور موجب یاس و ناامیدی دشمنان 
می شود. برای رفع مشکالت مسئوالن چه در دولت چه 
در مجلس باید با جدیت تالش کنند و دل مردم را خالی 
کردن و یکسره آیه یاس و ناامیدی خواندن، هنر نیست.

ايران، حساب اقتصادی روی SPV باز نکرده  است

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با 
 ،)SPV( اشاره به طوالنی شدن ساز وکار مالی اروپا
گفت: در جلسه ای که کمیسیون امنیت ملی با وزیر 
چه  هر  که  کردند  درخواست  اعضا  داشت،  خارجه 
سریعتر درباره این موضوع، نتیجه مشخصی به ملت 
داده شود. ایران فقط در عرصه سیاسی روی SPV حساب راهبردی باز کرده 
و در واقع در شرایط کنونی ایران روی SPV حساب اقتصادی باز نکرده است.

حاال با ظرافت می گويند منتقدان مقصر هستند

بذرپاش، عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به 
صحبت وزیر امور خارجه که به مخالفان خود گفته 
گفت:  گرم!«  دمتان  می کنید؟  حمله  من  »به  بود: 
صنعت هسته ای را تعطیل کردند؛ آمریکا از برجام 
خارج شد؛ اروپا حتی بسته پیشنهادی حداقلی هم 
ارائه نکرد )نفت در برابر کاال(؛ قیمت دالر 4 برابر شد؛ نرخ تورم بی سابقه رقم 
خورد؛ حاال با ظرافت می گویند منتقدان مقصر این وضع هستند! دمتان گرم.

نيروی شاداب آن طور که بايد در دولت ديده  نمی شود

کارگزاران  حزب  دبیرکل  کرباسچی،  غالمحسین 
به  مربوط  جدی  انتقادات  کرد:  اظهار  سازندگی 
کم تحرکی دولت است؛ مقداری از این مشکل به 
سالخورد گی دولت مربوط می شود و نیروی جوان 
و شاداب آن طور که باید در دولت دیده  نمی شود. 
یک جاهایی هم به خصوص در زمینه اقتصادی نظرات کارشناسی نادیده 
گرفته می شود و شاید در پاره ای موارد دیدگاه های شخصی اعمال می شود. 

راهبردی  شورای  عضو  جلیلی، 
)نظام  آن ها  سیاست خارجی گفت: 
و  می کنند  مذاکره  ما  با  سلطه( 
وقیحانه می گویند برد شما تا جایی 

نخورد؛  لطمه  من  برد  به  که  است 
ملت  می تواند یک  چرا؟ چه کسی 
را از حق مشروع خود منع کند؟ وی 
افزود: حق هایی که برجام از کشور 

گرفت. اینها را در دانشگاه باید مطالعه 
بلند  که  است  غبارهایی  اینها   کرد، 
می شود. اگر این غبارها برطرف نشود 
و روشن شدن آن مطالبه نگردد، آن 

وقت عده ای می خواهند کف بزنند 
که برجام 2 شکل بگیرد؛ ابتدا برجام 
یک را حساب بدهید بعد برای برجام 
بزنید! وی خاطرنشان کرد:  2 کف 

خود آنان به صراحت می گویند ایران 
تمام تعهدات را در برجام انجام داد 
حتی بیشتر از آن؛ آژانس اعالم کرد 
که ما گفتیم 130 تن آب سنگین 
اما  باشید،  داشته  مواد  کیلو  یا 300 
ایران به کمتر از این هم راضی شد. 
جلیلی گفت: عده ای گفتند ما اصال 
اولویت مان از مذاکره برداشتن تحریم 
ها نبود و ما دنبال چیز دیگری بودیم! 
ژنو  توافق  این  صراحت.  همین  به 
خودتان است؛ سال 92 وقتی آمدید 
امضا کردید چه گفتید؟ گفتید می 
خواهیم گفتگوهایی را شروع کنیم 
که به طور جامع  تحریم های مرتبط 
با هسته ای، شورای امنیت، چندجانبه 
و ملی که مربوط به آمریکا است را 
برمی دارد؛ بعد حاال به صراحت بیان 
نبود؟  این  ما  اولویت  که  کنید  می 

به  اشاره  با  جمهور  رئیس  روحانی، 
ایستادگی 70 ساله ملت فلسطین در 
برابر تجاوز، ظلم و اشغالگری گفت: 
جهاد ملت فلسطین، باید تا تعظیم 
دشمن صهیونیستی در برابر حق ملت 
فلسطین ادامه یابد. رژیم صهیونیستی 
با کمک حاکمان جدید کاخ سفید 
به دنبال تحقق برنامه سلطه بر کل 
منطقه است که فلسطین نیز بخشی 
از این برنامه کلی است. وی با مرور 
تجربیات تلخ برخی گروه ها که می 
کوشیدند از طریق مذاکره با دشمن 
صهیونیستی به حقوق ملت فلسطین 
به  ها  اسرائیلی  گفت:  یابند،  دست 
رغم نشست ها و توافق های مادرید 
و اسلو، هرگز حق ملت فلسطین را 
نپذیرفته اند، بنابراین تنها راه، مبارزه 
و مقاومت تا رسیدن به حقوق حقه 

خود است. رئیس جمهور با بیان اینکه 
پیروزی  کنند  تصور  برخی  »شاید 
صهیونیست  های  توطئه  برابر  در 
ها و آمریکا دست یافتنی نیست«، 

 40 در  ایران  بزرگ  ملت  گفت: 
داده  نشان  بار  سال گذشته چندین 
که می توان با ایستادگی و مبارزه، 
پیروز شد و امروز نیز دشمنان تالش 

دارند در جنگی تازه با حربه تحریم 
ایران  کامل،  محاصره  و  اقتصادی 
روحانی  دهند.  قرار  فشار  تحت  را 
با تاکید بر اینکه »ما هیچ تردیدی 

اقتصادی  جنگ  این  در  که  نداریم 
بر دشمنان خود پیروز خواهیم شد«، 
گفت: رهبری ما شجاع و مقاوم در 
است. ایستاده  ها  توطئه  این  برابر 

عده اي گفتند ما اصال اولويت مان از مذاکره، برداشتن تحريم ها 
نبود و دنبال چيز ديگري بوديم! به همين صراحت

ما هيچ ترديدي نداريم که در جنگ اقتصادي بر دشمنان 
خود پيروز خواهيم شد

اولین کارخانه تولید قرص زعفران در غرب آسیامانور نجات و حمل مصدوم از ارتفاع در فردوسکاشت نهال در 120 هکتار مراتع سربیشه

به مناسبت چهلمين روز درگذشت
 پدر،  همسر،  فرزند و برادری مهربان مرحوم مغفور 

شادروان محمد محمدزاده 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ از

  ساعت ۱۴ الی ۱۵ در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: محمدزاده،  کشمشی ،  خدايی،  مرعشی، صحراگرد و ساير بستگان

 از کلیه  شرکت  های هواپیمایی متقاضی فعالیت 
 پروازی در استان خراسان جنوبی دعوت می گردد 

جهت  ارائه تقاضای فعالیت و بررسی موضوع حداکثر تا  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 
با در دست داشتن مدارک الزم اعم از:

اقتصادی  و  توجیهی فنی  برداری ۲- طرح  بهره  پروانه  یا  اصولی  موافقت   -۱
۳- گواهینامه ثبت هواپیماهای ملکی یا اجاره ای ۴- مستندات ثبت شرکت و 
سهامداران و دیگر مدارک مرتبط. * به مرکز خدمات سرمایه گذاری استان واقع 

در بیرجند،  میدان شهدا، خیابان دانشگاه، کوچه دانشگاه ۱ مراجعه نمایند.
عيسی جعفری گيو - مدير کل امور اقتصادی و دارايی و نايب رئيس 
مرکز خدمات سرمايه گذاری استان

 مرکز خدمات  سزماهی گذاری خراسان جنوبی 
 

 

  باسمه تعالی 
 

اس کلیِ شزکت ّای َّاپیوائی هتقاضی فعالیت پزٍاسی در استاى خزاساى جٌَبی، دعَت هی گزدد جْت ارائِ تقاضای 
 با در دست داشتي هدارک السم اعن اس: 25/10/1331هَضَع حداکثز تا فعالیت ٍ بزرسی 

 

هَافقت اصَلی یا پزٍاًِ بْزُ بزداری -1
طزح تَجیْی فٌی ٍ اقتصادی -2
گَاّیٌاهِ ثبت َّاپیواّای هلکی یا اجارُ ای -3
هستٌدات ثبت شزکت ٍ سْاهداراى ٍ دیگز هدارک هزتبط-4

هزاجعگِ   بیزجٌد، هیداى شْدا، خیاباى داًشگاُ، کَچِ داًشگگاُ یگ   بِ هزکش خدهات سزهایِ گذاری استاى ٍاقع در 
 ًوایٌد.

 عیسی جعفری گیو
ری   استانمدریکل امور اقتصادی و دارایی و انئب رئیس مرکز خدمات سزماهی گذا

 وسارت امور اقتصادی و دارایی
 مرکز خدمات  سزماهی گذاری خراسان جنوبی  اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان جنوبی  

 
 

  باسمه تعالی 
 

اس کلیِ شزکت ّای َّاپیوائی هتقاضی فعالیت پزٍاسی در استاى خزاساى جٌَبی، دعَت هی گزدد جْت ارائِ تقاضای 
 با در دست داشتي هدارک السم اعن اس: 25/10/1331هَضَع حداکثز تا فعالیت ٍ بزرسی 

 

هَافقت اصَلی یا پزٍاًِ بْزُ بزداری -1
طزح تَجیْی فٌی ٍ اقتصادی -2
گَاّیٌاهِ ثبت َّاپیواّای هلکی یا اجارُ ای -3
هستٌدات ثبت شزکت ٍ سْاهداراى ٍ دیگز هدارک هزتبط-4

هزاجعگِ   بیزجٌد، هیداى شْدا، خیاباى داًشگاُ، کَچِ داًشگگاُ یگ   بِ هزکش خدهات سزهایِ گذاری استاى ٍاقع در 
 ًوایٌد.

 عیسی جعفری گیو
ری   استانمدریکل امور اقتصادی و دارایی و انئب رئیس مرکز خدمات سزماهی گذا

 وسارت امور اقتصادی و دارایی
 اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان جنوبی  

                 "ارزیابی کیفیبا  مرحله اییک  مناقصه عمومی آگهي "                         
 تاریخ

  شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: پروژه عملیات اجرایی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضالب شهر فردوس )زون D -2 ( را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس 
قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

ردیف
محل تامین محل اجرامشخصات پروژه

اعتبار
مبلغ اولیه برآورد  براساس 

فهرست بهاء شبکه جمع آوری و 
خطوط انتقال فاضالب  سال۱۳۹۷

رتبه و گواهی مورد مدت اجرا
نیاز

۱

تهیه وحمل  لوله ولوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضالبی 
به قطر۲۰۰ میلیمتر در ترانشه ونقب به طول حدود۵۳۹۹ متر،احداث 

۹۱ حلقه آدمروی بتنی و پیش ساخته و۵ حلقه آدمروی آجری 
و ویدئومتری مسیر اجرا شده  طبق نظر دستگاه نظارت

شهرفردوس

اسناد خزانه 
بند “ب”تبصره 
۵  سررسید 
۹۹/۰۴/۲۳

8 ماه۱۷.۰۲۷.888.۷۰۲ ریال
حداقل پایه۵ آب 
و گواهی صالحیت 

ایمنی

 از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می  شود جهت اعالم آمادگی وکسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت ۴ روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد
 www.setadiran.ir   مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچ گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی  نماید.پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می  توانند با شماره های

 ۳۲۴۳۳۴07-۳۲۴۳0990-056 تماس حاصل فرمایند. 
توضیحات ضروری:              

 مهلت تحویل: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت ۱۲ظهر روز چهارشنبه 97/۱۱/0۳ می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت:  www.setadiran.ir  امکانپذیر است.
پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته آب  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور . پیمانکارانی که باالی 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد 

قیمت خواهند شد. اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال های97 و 98 از جمله اسناد خزانه  بند "ب" تبصره 5  سررسید 99/0۴/۲۳ می باشد.
این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.

  www.setadiran.ir  .لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( دریافت نمایید 

 دفتر قراردادها  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

   تاريخ :97/10/13  » آگهي مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی«              
 شماره 11360 


