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  مردم  عزادار  همیشه
 جاده های  مرگ

»قاچاق سوخت قربانی گرفت« ، » روز 
پرحادثه در جاده سربیشه - نهبندان« و 
... تیتر هایی بود که دیروز در پی حادثه 
تصادف در جاده سربیشه نهبندان در 
رسانه های استان منتشر شد.حادثه ای 
که هر لحظه ابعاد تازه ای از آن مشخص 
می شد و   بر تعداد فوتی ها  افزوده می 
شد. ساعت 3:05 صبح دیروز دو دستگاه 
پژو 405 با یکدیگر برخورد کردند که یکی 
از این خودرو ها حامل سوخت قاچاق بود 
و پس از برخورد محموله سوخت به 
خودروی مقابل  پاشید و  خودروی رو 

به رو دچار حریق شد... )ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4256

5تصادف های محور نهبندان - سربیشه 7کشته بر جای گذاشت6کسب رتبه نخست کشوری خانه بهداشت کارگری اکسید منیزیم سربیشه 5پایگاه هوایی بیرجند افتتاح می شود

 

انتقاد دولت از
 تریبون داران نماز جمعه

صفحه 6

صفحه 6

وظیفه مجمع تشخیص منافاتی
 با وظیفه شورای نگهبان ندارد

صفحه 6

 ابزاری برای شایسته سنجی 
نامزدهای مجلس نداریم

 بدون مردم انقالب
 مفهومی ندارد

صفحه 6

تاکید بر رفع موانع گمرکی و ترانزیتی در: 

 دیدار استاندار  
خراسان جنوبی با 
مقامات افغانستانی

مدیر کل فرودگاه های استان:

وعده  افزایش 
پروازها، محقق شد

مدیرکل فرودگاه های استان گفت: با پیگیری های 
انجام شده و آمادگی شرکت هواپیمایی آتا، 6 پرواز به 
مجموع پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند اضافه 
شد که ) شنبه( نخستین پرواز این شرکت در بیرجند 

به زمین نشست... ) مشروح در صفحه 5 (

بنیاد وحق فراموش 
شده خراسان جنوبی 
“آغاز رسمی فعالیت های اشتغال زایی و محرومیت 
زدایی بنیاد مستضعفان در سیستان و بلوچستان از 
11 دی امسال و عقد تفاهم نامه با استانداری این 
استان” بهانه ای شد تا به مرور فعالیت های این نهاد 
عظیم اقتصادی در کشور و خراسان جنوبی بپردازیم. 

دیدر بررسی های ... ) ادامه در صفحه 5 (
حم

 : م
س

عک

صفحه 3

صفحه 5

  دغدغه های برگزارکنندگان همایش ملی عناب: 

نگذاریم 
عنـاب 
هم برود
 دشتهای قزوین عنابستان شد   

با تقدیر و تشکر از تمامی سروران گرامی که در
 مراسم تشییع  و تدفین و ترحیم عزیز سفرکرده مان شادروان

 سید محمدرضا علوی صدر )زارعی(
 دبیر آموزش و پرورش بیرجند

  شرکت و ابراز همدردی نمودند،  بدینوسیله به اطالع می رساند:
جلسه چهلمین روز درگذشت آن مرحوم 

روز دوشنبه ۹7/۱۰/۱7 از ساعت ۲/۳۰ الی ۳/۳۰ 
بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود

تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان است.
 خانواده های: علوی صدر )زارعی(     ، آیتی و سایر بستگان

به مناسبت   سومین روز درگذشت 

شادروان شیرمحمد قالسی مود 
جلسه ترحیمی امروز یکشنبه ۱۶ دی ماه از ساعت

 ۲ الی ۳ بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد

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

خانواده های: قالسی مود ، حبیبی مود و سایر بستگان

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

معاون اداری ،  مالی و توسعه منابع دانشگاه فنی و حرفه ای کشور 

صمیمانه تبریک می گوییم.

گروه همرزمان بیرجند

من لم یشکر المخلوق لم یشکرالخالق

هرچند غنچه بود و نگاهش پر از غزل ...                 با برگ های یخ زده مرثیه خواند و رفت 
می گفت زندگی نفسش را بریِده است                 افالک را به ماتم عظمی کشاند و رفت

بله دیگر آن ماه تابان در آسمان زندگی مان  نخواهد تابید... 
بدینوسیله از همه اقوام و آشنایان عزیز و سروران گرامی، معاونین و مدیران و پرسنل محترم  
ادارات به ویژه استانداری، فرمانداری ها ، شهرداری های تابعه استان، فرهنگیان، جهاد کشاورزی، 

اصناف و بازاریان که در مراسم تشییع و تدفین و ختم سوم فرزند مهربان و برادر دلسوزمان

 مرحوم محمدرضا مطلبی پور
 شرکت نموده و باعث تسلی خاطرمان و آرامش روح آن شادروان شدند، تشکر و سپاسگزاری  
نموده، )همچنین از بزرگواران بخش آی سی یو بیمارستان ولی عصر )عج( و بیمارستان 

ایرانمهر که در دوران بیماری عزیزمان زحمت کشیدند( قدردانی می نماییم
آرزومندیم خداوند توفیق دهد در جشن ها و شادی ها جبران نماییم.

خانواده های: مطلبی پور و زمانی مود

شهریه: 90 هزار تومان
تخفیف ویژه اعضای اتاق بازرگانی 

و کانال آموزش و دانشجویان

شهریه: ۵0 هزار تومان

تخفیف ویژه اعضای اتاق بازرگانی و کانال آموزش و دانشجویان

تشکر و اعتذار 

جشنـواره  فـروش
 پکیج و رادیاتور
)به مدت محدود(

حدفاصل مدرس ۲۷ و ۲9  -   ۳۲۴۲0۴99

توجــه توجــه
شهید چشمه فیض الهی است که در دنیا 

پدیدار شده. شهید نگرشی است واال، 
خونی است جوشان، با نوری منور

 و دلی لبریز از عشق به خدا، شهید آیینه تاریخ است.
سي و هشتمین سالگرد آسماني شدن 

 سرگـرد شهیـد غالمحسیـن آذیـر
 گرامـي بـاد
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نرخ های صدور و تعویض »کارت هوشمند ملی« در سال آینده چقدر است؟

عصراعتبار- ثبت نام “کارت هوشمند ملی” برای نخستین بار 25 هزار تومان هزینه خواهد داشت و در صورتیکه فرد دارنده، کارتش مفقود شود در 
نوبت اول می تواند با هزینه 50 هزار تومان اقدام به صدور مجدد کارت کند.اما هزینه صدور برای نوبت دوم )ناشی از فقدان کارت ملی( 70 هزار 
تومان هزینه خواهد داشت و هزینه صدور در نوبت های بعدی )نوبت سوم و پس از آن( 100 هزار تومان خواهد بود.

سرمقاله

  مردم  عزادار  همیشه 
جاده های  مرگ

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... اما داستان به این جا ختم 

نشد.  درست  50  دقیقه  بعد تصادف  دیگری در 
همین  محور رخ داد که در اثر آن یک نفر فوت 
کرد و یک نفر راهی بیمارستان شد. در سومین 
حادثه دیروز  باز هم در همین جاده بر اثر برخورد 
2 تانکر با یکدیگر در کیلومتر 25 محور سربیشه 
به نهبندان ، 2 نفر کشته و 2 نفر مصدوم شدند.

طبق آخرین  اخبار نیز شمار آمار فوتی تصادفات 
دیروز فقط در محور سربیشه -  نهبندان ، به 7 

نفر رسید.
 متاسفانه باید گفت این آخرین خبر تلخی نیست 
استان شنیده و خواهیم شنید.  از جاده های  که 
خبرهایی که هر چند روز داغی تازه بر دل مردم 
از 10  استان می گذارد، در حالی که 2 کریدور 
عبور  جنوبی  خراسان  از  کشور  اصلی  کریدور 
می کند حتی یک کیلومتر آزاد راه در این استان  
وجود ندارد یکی از این کریدورها،  کریدور چابهار 
به مشهد و دیگری کریدور بندر عباس به مشهد 
است. عرض این محورها در استان ما متاسفانه 
عبوری  خودروهای  تعداد  و  نوع  با  تناسبی  ابدا 
سواری  و  اتوبوس  تریلر،  کامیون،  انواع  ندارد. 
هایی  جاده   دید،  ها  جاده  این  در  توان  می  را 
که در بیشتر مسیر آن خودروها به شکل رفت و 
برگشت  عبور می کنند و این خود دلیل تصادف 
در  استان   8 ساکنان  است.  رودررو  متعدد  های 
وغربی  جنوبی  دیگر  های  استان  و  کشور  شرق 
از  دارند،  را  مقدس  مشهد  به  عزیمت  قصد  که 
این کریدورها عبور می کنند، بنابراین این راه ها 
جزو راه های شریانی و ترانزیتی کشور محسوب 
می شوند بی آن که در عمل ظرفیت های چنان 
توجهات  متاسفانه  باشند.  داشته  را  هایی  راه 
بودجه ای وبرنامه ریزی برای اصالح این راه ها 
در کمترین میزان ممکن قرار دارد. چندین سال 
است درگیر دوبانده کردن مسیر 100 کیلومتری 
بیرجند - قاین هستیم! راهی که بسیاری از هم 
استانی هارا داغدار عزیزان شان کرده و هنوز هم 
بر آن محور سربیشه-   آفرین است.عالوه  مرگ 
نهبندان نیز از محورهای پرحادثه استان محسوب 
می شود. حساسیت این محور به قدری است که 
یک ماه پیش فرمانده انتظامی استان درباره این 
به  تاکید کرد محور سربیشه  و  داد  جاده هشدار 
در  فوری  اقدام  به  نیاز  ماهیرود  مرزی  بازارچه 
اگر  که  دارد  خیز  حادثه  نقاط  این  رفع  راستای 
و  تلخ  حوادثی  یابد،  افزایش  مسیر  این  در  تردد 
عنوان  به  طرفی  از  خورد.  خواهد  رقم  دردناک 
 جاده مواصالتی برای عزیمت به مشهد مقدس ،

همه  از  بدتر  و  مرز  به  ترانزیتی  جاده  طرفی  از 
جاده ای مهم و محبوب برای قاچاقچیان! مولفه 
مقابل( ستون  در  مقاله  سر  )ادامه  جاده  این  که  هایی 

خراسان/ طبق اعالم وزیر آموزش وپرورش در کنکور ۹8، 85 درصد ظرفیت پذیرش 
دانشگاه ها براساس سوابق تحصیلی تکمیل می شود. بر این اساس داوطلبان متقاضی 
پذیرش رشته محل های صرفا بر اساس سوابق تحصیلی، نیازی به شرکت در کنکور 
 ۹8 ندارند. بطحایی وزیر آموزش و پرورش در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

تحمل  و  کنکور  در  شرکت  به  نیاز   ، دانشگاه ها  ظرفیت  درصد  به 85  ورود 
اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفاً سوابق تحصیلی مالک عمل است. از 
همراهی وزارت علوم برای این موافقیت متشکرم«. به گزارش تسنیم، آن گونه که 
وزیر آموزش وپرورش می گوید؛ 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها بدون کنکور 
تکمیل می شود اما این مسئله ماجرای جدیدی نیست و سال های گذشته نیز 85 

درصد ظرفیت دانشگاه ها به این شیوه تکمیل می شد.
چه خواهد شد؟

طبق اعالم سازمان سنجش، براساس قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب 
و شانزدهمین جلسه شورای  پانزدهمین  و مصوبات  ماه 13۹2  10 شهریور 
سنجش و پذیرش دانشجو باید پذیرش حداقل 85 درصد از ظرفیت پذیرش 
دانشجو در کل کشور در تمام زیر نظام های آموزش عالی صرفاً براساس سوابق 
تحصیلی با مالک معدل کتبی دیپلم داوطلبان و بدون نیاز به شرکت در کنکور 
انجام  شود بنابراین با توجه به مصوبات فوق پذیرش رشته محل های صرفا 

سوابق تحصیلی مستقل از کنکور انجام خواهد شد و آزمون سراسری برای بقیه 
رشته محل هایی که پذیرش آن ها از تلفیق نمره کنکور و سوابق تحصیلی است، 
برگزار می شود و از سال ۹8 و بعد از آن پذیرش صرفا سوابق تحصیلی با توجه 
به قوانین و مقررات مربوط مستقیما توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

خواهد بود که محورهای مهم این روش عبارتند از: 
1- داوطلبان برای دریافت پذیرش باید، طبق فراخوان دانشگاه ها و مؤسسات پذیرنده، 

مدارک الزم را در زمان تعیین شده به دانشگاه ها و مؤسسات ارسال کنند. 
2- در این روش داوطلبان می توانند به چندین دانشگاه یا مؤسسه پذیرنده 
موجود در اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخواست پذیرش دهند ولی 
در نهایت فقط می توانند در یکی از رشته محل هایی که با پذیرش آن ها موافقت 

شده است، ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند. 
سوابق تحصیلی برای بهمن 97 

نحوه  و  داوطلبان  ضوابط  و  شرایط  و  پذیرش  نحوه  به  مربوط  اطالعیه 
اطالعیه  در  موردنیاز  سوابق  و  مدارک  و  موسسات  از  پذیرش  درخواست 
سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 25 دی ماه 13۹7 منتشر می شود. 
داوطلبان واجد شرایط و متقاضی پذیرش بهمن ماه از تاریخ 2۹ دی لغایت 
6 بهمن ماه برای پذیرش به موسسات پذیرنده که در اطالعیه 25 دی ماه 

منتشر می شود، مراجعه کنند. اطالع رسانی به پذیرفته شدگان مشروط توسط 
دانشگاه در تاریخ 6 تا 10 بهمن صورت خواهد گرفت.

سوابق تحصیلی برای مهر 98
اطالعیه به انضمام دفترچه راهنمای پذیرش صرفا سوابق تحصیلی برای 
سال 13۹8 در اواسط بهمن ماه 13۹7 توسط سازمان سنجش آموزش کشور 
منتشر خواهد شد.زمان مراجعه داوطلبان برای اخذ پذیرش رشته محل های 
بود. خواهد   ۹8 مرداد  اواخر  تا   ۹7 اسفند   20 از  تحصیلی  سوابق  صرفا 

داوطلبان متقاضی پذیرش رشته محل های صرفا سوابق تحصیلی نیازی به 
شرکت در کنکور سراسری سال 13۹8 که ثبت نام آن از تاریخ 24 بهمن تا 
دوم اسفند ۹7 است، ندارند و مطابق اطالعیه مذکور و اطالعیه های بعدی 
اقدام کنند.پذیرش رشته محل های صرفا  سازمان سنجش آموزش کشور 
سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی مطابق ضوابط دیگر دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی و برای پذیرش در بهمن ۹7 و مهر ۹8 نیز همزمان 
اعالم خواهد  بعدی  اطالعیه های  در  که  است  دیگر موسسات  پذیرش  با 
آزمون ها  دیگر  در  تحصیلی  سوابق  صرفا  پذیرش  نحوه  خصوص  شد.در 
) فنی و حرفه ای، کاردانی به کارشناسی و جامع علمی - کاربردی اعم از 

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.

از حادثه سازترین جاده جزئیات حذف 85 درصدی کنکور )ادامه سر مقاله( را یکی   
طبق  کند!  می  کشور  حتی  و  استان  های 
بیرجند-  محور  در  تخلفات  بیشترین  آمار 
و  سیستان  و  جنوبی  خراسان  و  بوده  زاهدان 
غیرمجاز   سبقت  و  سرعت  بیشترین  بلوچستان 
رفتارهای  به  توان  می  که  دارند  کشور  در  را 
نکردن  قاچاقچیان سوخت در  رعایت   خاص 
تاسف  نکته  داد!  نسبت  هم  رانندگی  قواعد 
به  منجر  مواقع  بسیاری  در  که  دیگری  بار 
است،برخورد  شده  تلفات  تعداد  افزایش 
آتش  و  قاچاق  سوخت  حامل  خودروهای 
است  بوده  آن   از  حاصل  انفجار  و  سوزی 
وجود  استان  در  پایداری  اشتغال  اگر  راستی 
می داشت و فقر و بیکاری مردم را به قاچاق 
حوادث  میزان  هم  باز  کشاند  نمی  سوخت 

باال می رفت!  قدر  این  وتلفات 
مدیران  عملکرد  ضعف  سایه  در  متاسفانه 
و  مجلس   نمایندگان  و  استانی  شهرستانی 
به بهبود  امیدی  ، چندان گویا  مقامات کشوری 
وضع جاده های  استان در یک افق کوتاه مدت 
چند ساله نیست و به کرات وعده های داده شده 
این  در  است.  افتاده  تعویق   به   کار  این  برای 
میان  این مردم مظلوم استان هستند که هرچند 
 روز سیاه پوش عزای  عزیزان شان می شوند .

سوی  آن  های  جاده  در  اتفاق  این  اگر  راستی 
کشور می افتاد و در یک روز 7 نفر کشته و4 نفر 
زخمی  می شدند  باز هم مسئوالن ونمایندگان 
و مقامات در آرامش مطلق بودند و مشغول امور 
نماد  امروز  جنوبی  خراسان  های  !؟جاده  روزانه 
بی توجهی و کم کاری  افرادی است که وجدان 

هایشان سال هاست خفته است !
این حادثه  تلخ نیز  صفحه  تیره دیگریست  که 
ذی  مسئوالن  دردی  بی  من،  هفتاد  مثنوی  بر 
ربط ،افزوده می شود  کتابی که فردا  پیش روی 
خدا گشوده خواهد شد و همه کسانی که در این 

حادثه مقصرند بایدپاسخگو باشند. 

تست ماهواره های ایرانی
 با موفقیت انجام شد

حساب  در  جهرمی  آذری  محمدجواد   - میزان 
شخصی خود نوشت: سال 87، بنا بود با همکاری 
دقت  که  بسازند  ماهواره ای  المللی  بین  های 
تصویربرداری 1000 متری داشته باشد، اما حاضر 
شد  عوض  برنامه  نشدند،  ایران  با  همکاری  به 
اما  برابر، طوالنی شد،  با دقتی 25  داخلی  تولید 
ساخته شد و در خدمت کشاورزی، محیط زیست 
تست  پیش  روز  دو  گرفت.  قرار  آب  مدیریت  و 

ماهواره های ایرانی با موفقیت انجام شد.

خبر خوش

     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

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خاورپیشه )سهامی خاص(
 شماره ثبت: ۹۳۲     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰ 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷ در محل کشتارگاه 
خاورپیشه واقع در معصومیه ، انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد. مقتضی است اصالتا یا وکالتا در جلسه 

مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه: ۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت ۲- رسیدگی به صورت های مالی سال 

هیئت مدیره۱۳۹۶ شرکت ۳- تعیین روزنامه کثیر االنتشار ۴- تعیین خط مشی آتی شرکت

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( 
شماره ثبت: ۹۳۲    شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۲۶۶۹۰ 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت خاورپیشه )سهامی خاص( می رساند: جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷ در محل 
کشتارگاه خاورپیشه واقع در معصومیه، انتهای خیابان شهاب تشکیل می گردد. مقتضی است اصالتا 

یا وکالتا در جلسه مذکور شرکت فرمایید.
دستور جلسه: ۱- اصالح مواد ۲۳- ۳۳ و ۴۷ اساسنامه 

هیئت مدیره

اطالعیه تاسیس انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 استان خراسان جنوبی

در راستای اجرای ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات 
گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳۹۴/۶/۴ هیئت وزیران و ماده ۷ قانون توسعه صنعت 
ایرانگردی و جهانگردی اصالحی مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۹، با هدف ایجاد و فعالیت تشکل های حرفه ای 
صنعت گردشگری به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی بخش غیر دولتی و استفاده از 
ظرفیت آنها در جهت پیشبرد اهداف گردشگری جلسه هیئت موسس انجمن حرفه ای دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری استان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۴ در محل موقت دفتر انجمن فوق تشکیل گردید و پیرو 
مکاتبات صورت گرفته و تاییده اداره کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
جنوبی به شماره ۵۴۶۱/ ۹۷۲/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ بدینوسیله از کلیه دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری استان خراسان جنوبی که تمایل به عضویت در تشکل فوق را دارند دعوت به عمل می 
آید از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف مدت ۷ روز درخواست کتبی خود را به نشانی بیرجند خیابان 
 شهید مطهری ۲۳ پالک ۱ طبقه اول، کدپستی ۹۷۱۹۶۱۴۱۳۱ و یا به شماره ۰۵۶-۳۲۲۳۷۴۹۵ 

ارسال یا فکس نموده و رسید تاییده وصول دریافت نمایند.
هیئت موسس: آقای غالمرضا جعفرپورمقدم )مدیر دفتر گردشگری عماد( ، آقای غالمحسین 
رمضانی )مدیر دفتر گردشگری یاس نبی سرایان(، آقای محمد علی خیرخواه ) مدیر دفتر گردشگری 
نورالرضا بیرجند(، خانم زهرا حسینی )مدیر دفتر همای خاوران ( ، آقای سید علی ذوالفقاری ) مدیر 
 دفتر گردشگری پارس سیاحت( ، خانم فاطمه شالچین یزدی )مدیر دفتر گردشگری پرتو شرق ( ، 
آقای غالمرضا غفوری )مدیر دفتر گردشگری هما سیر(، خانم صدیقه چاحوضی )مدیر دفتر گردشگری 

میناب سیر شرق( ، آقای محمد بهمنش )مدیر دفتر گردشگری سایه سیر شرق(

هیئت موسس انجمن حرفه ای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

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

شهرام  مداحی

0915  363  3647 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تلفن: 056324۸3224
0915562370۸ - 09156672016  محمودی

 فـروش ذرت علوفـه ای
در  بستـه هـای 60 کیلـویـی

قابل توجه هم استانی های گرامی:
به منظور پیشگیری از حوادث گاز گرفتگی در فصل زمستان، دودکش های وسایل گازسوز را بررسی و از باز بودن و داشتن کالهک،اطمینان حاصل فرمایید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

ماده  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  رئیس  طهرانچی  میزان- 
ماده  دانشجویی  شهریه  تخفیف  نامه  آئین  الحاقی 
ازدواج  تحصیل  طی  در  که  دانشجویانی  )تشویق   20
می کنند( را به روسای دانشگاه آزاد اسالمی استان  ها، 
روسای واحدها، مراکز آموزشی و سازمان سما دانشگاه 
است:  آمده  بخشنامه  این  در  کرد.  ابالغ  اسالمی  آزاد 
دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی اعم از پیوسته 
نیمسالی  پرداخت شهریه  از  کامل  به طور  ناپیوسته  و 
که در آن ازدواج کرده اند، معاف می شوند.همچنین به 
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و 

تخصصی 50 درصد تخفیف شهریه برای نیمسالی که 
اند، اعطا می شود.براساس بند هایی  در آن ازدواج کرده 
از این بخشنامه، اگر هر 2 زوج، دانشجوی دانشگاه آزاد 
اسالمی باشند، تشویق فوق شامل هر 2 نفر می شود.

در این بخشنامه تأکید شده که برای دانشجویان شاغل 
به تحصیل در نیمسال آخر، اعمال تخفیف برای همان 
نیمسال تحصیلی منظور می شود و تخفیفی که به این 
دسته از دانشجویان تعلق می گیرد خارج از سقف 75 درصد 
تاریخ  کل شهریه دریافتی محاسبه شود.مالک تعیین 
ازدواج، ارائه سند ازدواج دائم و شناسنامه زوجین است.

ایلنا-سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم 
کرد: کلیه مشموالن فارغ التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم 
و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹7/10/1۹ 
دریافت کرده اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات 
نامه  معرفی  )پلیس+10(،برگ  انتظامی  الکترونیک 
مشموالن به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطالعات 
است؛  آمده  اطالعیه  این  در  کنند.  اقدام  آن  در  مندرج 
مشموالن ساکن سایر استان ها جز تهران ، ساعت 7 صبح 
تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی 

نامه مشموالن به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعالم 
شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند. 

گفتنی است؛ عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین 
شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده 58 قانون خدمت وظیفه 
عمومی ، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد 
داشت.کلیه مشموالن مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه 
فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و 
وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در 

موعد اعزام همراه داشته باشند.

جزئیات تخفیف شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد
 که در دوران تحصیل ازدواج می کنند

فراخوان مشموالن فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم

تا  جاری  زراعی   سال  آغار  از  کشور  بارش  میانگین 
دوم دی ماه 13۹7 به مقدار ۹1.6 میلیمتر بوده است 
در حالی که میانگین دوره مشابه بلندمدت در همین 
بازه زمانی 62 میلیمتر و سال گذشته 28.4 میلیمتر 
بوده یعنی که بارندگی امسال تا کنون نسبت به دوره 
و   47.6 ترتیب  به  گذشته،  سال  و  بلندمدت  مشابه 
علمی  هیئت  است.عضو  داشته  افزایش  درصد   222
مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور می گوید: واقعًا 
رخدادهای بارندگی امسال آبی از اول مهرماه تا االن 
خیلی خوب بوده و در 6 حوضه اصلی که در کشور 
سه  این  در  بارندگی  میزان  حوضه   6 هر  در  داریم 
سال  به  نسبت  گذشته  آبی  سال  از  که  ماهی  چهار 
گذشته در همین مدت بهتر بوده است.محمد درویش 
ادامه می دهد: نسبت به میانگین درازمدت پنجاه ساله 
به  نسبت  هنوز  که  مرزی شرقی  به جز حوضه  هم 
میانگین درازمدت ریزش آسمانی اش کمتر است در 
بقیه حوضه ها وضعیت بارندگی حتی از میانگین های 
می کند:  تصریح  است.وی  بوده  بهتر  هم  مدت  دراز 
شواهد نشان دهنده این است که واقعًا وارد ترسالی 
قضاوت  این  اساس  بر  بخواهیم  اینکه  اما  شده ایم 
کنیم که خشکسالی کشور دیگر کاًل تمام شده است 
می گویند  مسئوالن  و  مدیران  برخی  که  آن گونه  یا 
نخواهیم داشت  تا سال 1400 دیگر خشکسالی  که 
یا حتی می گویند وارد دوره 20 ساله ترسالی شده ایم 

است.  غیرعلمی  و  نادرست  قضاوت های  این ها 
باید  کردن  مصرف  کم  جای  به  اینکه  بیان  با  وی 
باشیم،  بهینه  و مصرف  آب  هدررفت  رفع  دنبال  به 
می گوید: اصل نکته همین است و انتقاد ما به طرح 
های انتقال آب و سدسازی هم همین است که مگر 
درست  را  داریم  اختیار  در  که  آبی  میزان  همین  ما 
بیشتری  آب  می خواهید  شما  که  می کنیم  مصرف 
نظر  به  یاد شده  بر هشدارهای  کنید؟ عالوه  تأمین 
از  خبر  نیز  هواشناسی  پیش بینی های  که  نمی رسد 
اتفاق خارق العاده ای در وضعیت بارندگی کشور داشته 
سازمان  اقلیم شناسی  پژوهشکده  که  آن گونه  باشد. 
می شود  پیش بینی  کرده  اعالم  کشور  هواشناسی 
میانگین بارش کشور در فصل زمستان در محدوده 

نرمال تا کمتر از نرمال باشد.

وارد تر سالی شده ایم؛
کمبود نه، هدررفت آب داریم



 حسینی- کاشت  عناب ، به عنوان یکی از محصوالت بومی 
خراسان جنوبی با قدمتی چند هزار ساله  یکی از راه های  کسب 
درآمد کشاورزان استان است. خراسان جنوبی تولید کننده 96 
درصد عناب کشور می باشد و کیفیت عناب این منطقه، در دنیا 
منحصر به فرد است. با این حال اخیرا دغدغه هایی از جمله از 
دست رفتن مرکزیت میوه عناب از این استان همچون آن چه 
بر سر زعفران خراسان جنوبی آمد، مطرح شده است. در همین 
راستا جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در صدد برآمده تا اولین 
همایش ملی عناب را اردیبهشت 98، با هدف حفظ این میوه 
پرخاصیت و رونق بهره وری اقتصادی و تجاری از  آن برگزار 
کند. پیرو این موضوع محسن پویان دبیر همایش ملی عناب، 
لیال محمودی مسئول کمیته اشتغال و ارزیابی و راغ آرا دبیر 

اجرایی همایش مهمانان روزنامه آوای خراسان جنوبی بودند.

توجه استان های دیگر به عناب

محسن پویان دبیر همایش ملی عناب و مدیر دهکده گیاهان 
دارویی خراسان جنوبی، با بیان این که محصوالت راهبردی 
خراسان جنوبی هر کدام به نحوی در فرآیند اشتغال زایی 
مردم منطقه اهمیت دارند، خاطرنشان کرد: مطابق آمار رسمی 
سازمان جهاد کشاورزی ، اقتصاد جمع کثیری از خانواده های 
به عناب، زعفران و زرشک  این محصوالت،  از  بردار  بهره 
وابسته است. به گفته وی هنگامی که خراسان جنوبی مرکزیت 
زعفران را از دست داد، به همان نسبت اشتغال زایی مرتبط 
با این محصول نیز کاهش پیدا کرد. وی هشدار داد: اکنون 
همین اتفاق برای عناب نیز در حال رخ دادن است، زیرا  بیشتر 
استان های کشور همچون مرکزی، سمنان، استان های غربی 
و شمال کشور متوجه خواص و بهره برداری از میوه و درخت 
عناب شده و شروع به کشت  ان کرده اند، حتی این موضوع 

رویکردی بین المللی پیدا کرده است.

افزایش بهره وری اقتصادی و تجاری
از محصول عناب، هدف همایش است

دبیر همایش ملی عناب، این دغدغه ها در جهاد دانشگاهی به 
ویژه در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی را منجر به تصمیم 
گیری برای برگزاری همایش ملی عناب عنوان کرد و گفت: 
در این همایش عالوه بر پرداختن به مسائل علمی مرتبط با 
کاشت، داشت و برداشت عناب ، حرکت  برای افزایش بهره 
وری اقتصادی و تجاری از محصول عناب مد نظر و هدف 
زمینه  این  در  فعال  پژوهشگران  شناسایی  از  پویان  است. 
 و تمامی افرادی که به صورت تئوریک )علمی( و پراتیک

)عملی( روی عناب در سراسر کشور کار کردند، سخن گفت 

در  تا  داشت  خواهند  همایش حضور  در  افراد  این  افزود:  و 
رسیدن به اهداف خود بیشتر موفق باشیم. وی از پرداختن به 
مسائل علمی مرتبط با عناب همچون داروسازی، پزشکی و 
دامپزشکی، کشاورزی و منابع طبیعی، فرآوری صنایع غذایی 
و برندسازی نیز در کنار اهداف دیگر، خبر داد و یادآور شد: دو 
هفته گذشته در جلسه با دکتر زینلی مجری طرح ملی گیاهان 

دارویی ، 12 محصول فرآوری شده عناب همچون باسلوق، 
شکالت و سرکه عناب که برای اولین بار تهیه شده بود را ارائه 

کردیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت.
مدیر دهکده گیاهان دارویی خراسان جنوبی با تاکید بر این 
که جنس این همایش، با همایش های دیگر ایران فرق دارد، 
ادامه داد: در کمیته علمی همایش ملی عناب، از دانشگاه  و 
دانشکده کشاورزی تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه 
سمنان، دانشگاه بیرجند ، دانشگاه آزاد بیرجند، دانشگاه سیستان 
و بلوچستان ، پژوهشکده گیاهان دارویی تهران، دکتر ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دکتر طهماسبی و دکتر 
خاوازی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها و 
مراتع، دانشگاه کرمانشاه و اعضای علمی جهاد دانشگاهی در 

سراسر کشور مرتبط با حوزه  کشاورزی حضور دارند.

دشت های قزوین زیر کشت عناب !
پویان، همایش ملی عناب را برای نگهداشت و توسعه این 

محصول ضروری، اما ناکافی دانست و تصریح کرد: همایش 
برای حفظ عناب و حداقل، داشتن توان رقابت با استان های 
آنجایی که در دشت های  از  اما   ، دیگر بسیار مهم است 
قزوین با تنش تقریبا جهش زایی روی عناب کار می کنند، 
باید زمینه ای فراهم شود تا در حفظ محصول نه فقط به 
لحاظ کمی، بلکه کیفی موفق عمل کنیم. به گفته وی در 

این راستا ، کمک دانشگاه ها، جهادکشاورزی، منابع طبیعی و 
همه محققان، تجار و بنکداران این حوزه بسیار ضروری است 

تا با فعالیت مستمر ، به اهداف مان برسیم.

با وجود کیفیت باالی عناب  استان،
 نانی بر سر سفره کشاورز نیامده است

 
لیال محمودی مسئول کمیته اشتغال و ارزیابی همایش ملی عناب 
نیز با اشاره به این که خراسان جنوبی تولید کننده انحصاری عناب 
در ایران است، ادامه داد: برخالف این که کارشناسان ذیربط بر 
کیفیت این محصول صحه می گذارند اما این کیفیت و مطلوبیت 

نانی را بر سر سفره کشاورزان نیاورده است. 
وی به تولید 5 هزار و 200 تن عناب سال گذشته در استان، اشاره 
کرد و افزود: با این حال مدرکی دال بر این که افزایش تولید، منجر 
به تجارت و نان آوری شده باشد، نداریم. به گفته وی این ظرفیت 
استان مغفول مانده، به گونه ای که بیش از 90 درصد آن داخل 

استان به روش های مختلف مصرف می شود و بخش محدودی 
از آن  غیر رسمی از استان خارج می شود.

مسئول کمیته اشتغال و ارزیابی همایش، دیگر چالش این 
محصول را ، نبود امکان عرضه عناب تازه در کشور دانست و 
گفت: عناب تازه به دلیل کیفیت ، طعم و مزه بازار پسند تر است 
اما فقط برای مدت کوتاهی می توان آن را در بازار عرضه کرد. 

محمودی با بیان این که اگر می توانستیم ماندگاری آن را افزایش 
دهیم، بازارهای عرضه را نیز داشتیم، اضافه کرد: در فرآوری عناب 

نیز ،  نه در خراسان جنوبی و نه در کشور جدی کار نشده است.
وی از تولید عناب چین با کیفیت و مطلوبیت پایین تری 
سخن گفت و افزود: در این کشور برای عناب ده ها برند فعال 
در بازارهای تجاری و بین المللی ثبت کرده اند، هر استانی 
برند خاص خود را دارد و هر منطقه روی یک ویژگی خاص 

عناب کار کرده است.

نمایشگاه ویژه فرآورده های عناب در کنار همایش

محمودی در ادامه سخنانش به خروجی همایش با هدف 
کمک به توسعه اقتصادی منطقه متمرکز بر عناب، اشاره 
کرد و یادآور شد: همایش فقط علمی دوای درد این محصول 
نیست و  کوشش می کنیم به اعتالی جایگاه عناب بپردازیم، 
در همین راستا همزمان با همایش ملی عناب، نمایشگاه ویژه 

اندازی خواهد شد. به گفته وی از  فرآورده های عناب راه 
تمام تولید کنندگان فرآورده های این محصول که  نیمه صنعتی 
و  صنعتی، موفق به عرضه در بازار شده اند، دعوت کردیم تا 
مسئوالن  ببینند از عناب چه فرآورده هایی می توان  بدست 
آورد.، این گونه قطعا انگیزه ای برای پرداختن بیشتر به عناب به 
وجود خواهد آمد و کشاورز نیز با جدیت بیشتری این موضوعات 
را دنبال می کند.مسئول کمیته اشتغال و ارزیابی همایش به راه 
اندازی کارگاه هایی کامال کاربردی همچون آموزش روش های 
کشت نوین  برای کشاورزان ، چگونگی افزایش بهره وری و 
عملکرد کشت و روش های نگهداری و خشک کردن عناب 
اشاره و اضافه کرد: همچنین نشست هایی علمی تخصصی با 

محوریت اقتصاد کشاورزی و بازار عناب برپا خواهند شد.

تالش برای ثبت برند عناب خراسان جنوبی
 قبل از برگزاری همایش

محمودی، یکی از اهداف همایش را ترویج فرهنگ مصرف 
عناب دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری در کشور موارد مصرف 
این محصول را نمی شناسند و ما نیز در سطح ملی کاری برای 
توسعه مصرف نکرده ایم. وی با بیان این که قصد داریم مردم 
ایران را با کاربردها و خواص عناب آشنا کنیم، یادآور شد: در این 
راستا تیمی از گرافیست ها و انیمیشن سازها را جمع آوری کرده 
تا با بازاریابی محتوایی برای معرفی عناب و کاربردهای آن به 

شکل کلیپ ، تصویر و متن نوشته فعالیت کنند.
مسئول کمیته اشتغال و ارزیابی همایش از مهم ترین برنامه های 
جهاددانشگاهی ثبت برند عناب به نام استان و رونمایی از آن در 
همایش عنوان کرد و گفت: در کنار همایش فراخوانی برای ایده 

های نوآورانه که قابلیت شتابدهی به کار را دارند نیز داریم.

طراحی لوگوی عناب استان
 با هدف معرفی در کشور

»حسین راغ آرا« دبیر اجرایی همایش ملی عناب نیز با تاکید 
بر این که برنامه ما در این راستا کوتاه مدت نبوده و و همایش 
هم صرفا علمی نیست، عنوان کرد: در همایش ملی عناب قصد 
داریم محققان از سراسر کشور را گردهم آوریم تا با بحث و گفتگو 
به توسعه محصول عناب برسیم. وی از چالش های پیش رو را 
معرفی درست عناب در کشور دانست و گفت: به همین جهت در 
کمیته اجرایی، لوگویی برای معرفی ویژگی های عناب طراحی 
شد که در این لوگو خواص عناب همچون مقدار زیاد ویتامین 
 c، مزیتی که برای قلب و کاهش فشار خون دارد، شادابی ، 
سالمتی و نشاط و خاصیت ضدسرطانی آن به دلیل وجود آنتی 

اکسیدان باال، کامل نمایش داده شده است.
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بهره مندی 1523 مددجوی کمیته امداد از تسهیالت اشتغالزایی

صداوسیما- 1523 مددجوی کمیته امداد خراسان جنوبی در 9 ماه گذشته از تسهیالت اشتغالزایی بهره مند شدند. مدیر کل کمیته امداد  گفت: کمیته امداد  در 9 ماه گذشته 27 
میلیارد و 721 میلیون تومان تسهیالت اشتغالزایی به هزار و 523 خانواده تحت حمایت و نیازمندان متقاضی از محل منابع قرض الحسنه بانکی و امدادی پرداخت کرده است.

در مورد مهاجرت بگم بیرجند هیچ انگیزه ای برای سلم آبادی افزود: تسهیالت هزار و 147 طرح از محل منابع بانکی و 376 طرح از محل منابع امدادی و سایر منابع پرداخت شده است.
فعالیت نمیذارن  قوانین سختی که میذارن و همچنین 
عدم حمایت مسئوالن ناشایسته بر مسند اداره جات  
به نظر شما اگر پروفسور گنجی و دیگران در بیرجند 
میموندن سرنوشتشون چی بود فوقش یه عطاری 
گوشه بازار داشتن یا یک کتاب فروشی تو حکیم 
نزاری، هیچ بیرجندی از نخبگی پولدار نشده از فروش 
زمین و معامالت و کاسبی یه نمونش  طرف میره 
وسط بیابون رو با هزینه خودش آباد میکنه،کویری که 
هر درختش جون یک انسان هست بعد منابع طبیعی 
جلوشو میگیره  به جایی که برای بیابان زدایی باید 

حمایت شه و هزار مثال دیگر... 
ارسالی به تلگرام آوا
خواهر  یک  های  درددل  از  پیامکی  دیروز  سالم. 
بگم  ایشون  به  خواستم  دیدم،  روستایی  برادر  یا 
ما  و  رسد  نمی  جایی  به  ها  روستائی  ما  صدای 
ابزاری هستیم برای زمان خاص مثل انتخابات و 
عکس های یادگاری مسئولین ، کجاست نماینده  
و مسئوالن محترم که االن بخواهند مشکل من و 
تو را حل کنند. اینجا خیلی چیزها به نام روستائیان 
و به کام مسئوالن است. بارها جهت از بین رفتن 
حقم در توزیع تسهیالت کشاورزی به دستگاههای 
توزیع کننده مراجعه کردم اما اگر بدانید چه برخورد 
را  زمستان  این  آسوده  شنیدم.  و  دیدم  پاسخی  و 
استراحت کن و بدون نامه گاز سپری کن امسال 
انتخابات نیست. اینجا هم کسی به فکر من و تو 
روستایی نیست. اینجا اگر مسئولی خطا کرد و از حق 
روستایی برای خود و خانواده اش استفاده کند بهش 

درجه باالتر می دهند .
ارسالی به تلگرام آوا
سالم، به خبرنگاران روزنامه خودمان آوای خراسان 
جنوبی صمیمانه  تبریک می گوییم که امسال هم 
در جشنواره مطبوعات رتبه کسب کردند، امیدوارم 
و  مردم  برای  فقط  و  بدرخشند  خوش  همیشه 

مشکالتی که دارند، قلم بزنند.
930...493
لوله(  آباد  )علی  بعثت  شهرک  محترم  دهیاری  از 
خواهشمندیم برای آسفالت ابتدای خیابان بهشت 
خانوار  به  پالک  تخصیص  و  جاده  سمت  از   12

شهرک اقدامی بفرمایید. با تشکر
915...099

به نظر میرسه تو مملکت ما کسی به  فکر کارگر 
ساختمانی نیست که زن و بچه اش تو چه فشاری 
هستند نه سبد کاالیی، نه سهام  عدالتی  که مستحق تر 
از این قشر فوق آسیب پذیر اگه مسئولی نیست خدایی 
هست حق رو بگیره  از مسئوالنی که در خواب هستند
903...066
لطفا قبل از تکرار حادثه تصادف دانشجویان تهران 
فکری به حال اتوبوس های شلوغ دانشگاه بیرجند که 
انبوهی از دانشجویان مختلط گاها از سایر دانشگاه ها 
با آن تردد می کنند در جهت افزایش تعداد اتوبوسها 
بردارید. ایستگاه دانشجویان در میدان ابوذر نیز فاقد 

روشنایی مطلوب است
915...501
قبال قرار شد هم سود سپرده کم شود و متعاقبا سود 
تسهیالت هم کم شود. نه تنها سود تسهیالت کم 
نشد که بماند، دوباره نرخ سود سپرده از روز شمار به 

ماه شمار تبدیل شد.الحق که الوعده وفا شده.
915...537
قابل توجه پلیس و شهرداری، در خیابان شهید قاینی 
معصومیه مقابل هالل احمر صافکاری هست که 
خودروهای چپی و تصادفی رو داخل خیابان و پیاده 
رو رها کرده عالوه بر مسدود کردن پیاده رو، چهره 
نامناسبی رو ازخودروهای مدرن ایجادکرده لطفا جهت 

جمع آوری تذکرالزم داده شود
915...370

حرف دوستمون در مورد تابلوی روستا ها که باید قبل 
از رسیدن به جاده روستا یا دور برگردان نصب شوند  
رو من هم تایید می کنم... کال تابلوهای جاده بیرجند 
زاهدان بعد از رسیدن به محل مورد نظر نصب شدند
915...370
احتراما با توجه به عبور و مرور زیاد از تیمورپور 5 نوربخش 
1 به سمت مدرس10و خرابی آسفالت آن از شهرداری 
محترم درخواست می شود نسبت به آسفالت آن اقدام 
فرماید همچنین از راهنمایی و رانندگی درخواست کمک 
بابت پارک دو طرف کوچه و ماشین ها که باعث سختی 

عبور و مرور می شود را داریم
915...150

سالم، وضع آسفالت خیابان نرجس شمالی خیلی 
زحمتکش  بزرگواران  لطفا  است.  داغون  و  خراب 

شهرداری عنایتی بفرمایند.باتشکر
915...018

سالم آوا پیاده روهای اطراف میدان جدید االحداث 
کمربندی دارای نخاله های جمع آوری نشده می 
باشد که متاسفانه شاهد زمین خوردن مردم هستیم 

لطفا مسئوالن مربوطه پیگیری کنند
ارسالی به تلگرام آوا
 آوا  خواستم از طریق روزنامه شما از آزمایشگاه شفا 
و جناب آقای دکتر زردست  بابت دقیق  بودن جواب 
آزمایشات و پرسنل زحمتکش مجموعه کمال تشکر 

و قدردانی را داشته باشم
ارسالی به تلگرام آوا
سالم آوا متاسفانه پیاده روی داخل پارک توحید شکل 
مناسبی ندارد و باعث زمین خوردن مردم می شود. 

کاش شهرداری پیگیر این موضوع باشد.باتشکر
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

معافیت ۵ ساله، سهم بیمه کارفرمایانی که معلوالن را به کارگیرند
نسرین کاری - براساس سرشماری سال 91، نرخ معلولیت در کشور 1.7 درصد 
بوده، در حالی که همین عدد در خراسان جنوبی 2.3 درصد است. این رقم نشانگر 
تقریبا 1.5 برابر بودن نرخ معلولیت استان نسبت به کشور است و این موضوع می 
طلبد که مسئوالن و کارشناسان فن توجه بیشتری به علل معلولیت و حمایت از 
معلوالن استان داشته باشند. در همین باره مسئول امور توانبخشی و توانپزشکی 
بهزیستی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان کرد: برای حمایت از این 
قشر؛ ارائه خدمات توانپزشکی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی سنجی، بینایی 
سنجی و گفتار درمانی، با خرید خدمت از واحدهای دولتی و نیمه دولتی ارائه دهنده 

این خدمات  برای جامعه هدف بهزیستی در نظر گرفته شده است.

ارائه خدمات توانپزشکی از طریق مراکز 
طرف تفاهم نامه با بهزیستی با حداقل هزینه

عبدا... عباس آبادی با بیان اینکه در مراکزی  که بهزیستی استان با آنها تفاهم 
نامه منعقد نموده، برای مددجویان تخفیف های ویژه ای وجود دارد،  افزود: 
واحدها و مراکز توانپزشکی طرف تفاهم نامه بهزیستی با داشتن فضای مناسب 
سازی شده برای سالمندان، معلوالن و اقشار گوناگون دسترسی آنها برای دریافت 
خدمات را آسان کرده است. وی با اشاره به اینکه برای مدیریت منابع و صرفه 
جویی با مراکز توانپزشکی در استان تفاهم نامه هایی منعقد کرده ایم، خاطر 
نشان کرد: این خدمات با حداقل هزینه و با بهترین کیفیت برای جامعه هدف در 
نظر گرفته شده است و  در مرکز استان، درمیان، سربیشه، نهبندان و خوسف  با 
موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(، جمعیت هالل احمر، مجتمع 
فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار، وابسته به بنیاد شهید و درمانگاه فرهنگیان 

تفاهم نامه امضا شده است. 

الزمه ارائه یاری برگ به جامعه هدف 
برای برخورداری از خدمات توانپزشکی

عباس آبادی تاکید  کرد: خانواده های مشمول با یاری برگی که از مددکار خود 

دریافت می کنند، می توانند به مرکز دلخواه مراجعه و در زمینه های فیزیوتراپی، 
گفتاردرمانی، بینایی سنجی و شنوایی سنجی خدمات دریافت کنند.

کارشناس ارشد توانبخشی با اشاره به اینکه برای هر نفر سرانه 600 هزار تومان 
کمک هزینه استفاده از خدمات در نظر گرفته شده است، افزود: این مبلغ برای 
افرادی که نیازمند هستند، به طور کامل پرداخت می شود ولی مابقی افراد، سهمی 

را متناسب با وضع اقتصادی خانواده پرداخت می نمایند.
به گفته وی، برای ارائه خدمات توانپزشکی و پرداخت هزینه آن، بعد مسافت 
و وضع زندگی افراد مدنظر قرار می گیرد.کارشناس توانپزشکی بهزیستی با 
بیان اینکه تنوع این مراکز در مرکز استان بیشتر است، یادآور شد: البته در سایر 
شهرستان ها چون قاین )شامل بخش مرکزی و بخش های آرین شهر و 
نیمبلوک(، زیرکوه، سرایان ، فردوس، بشرویه و طبس هم با مراکزی تفاهم 

نامه به امضا رسیده است که توانجویان می توانند از خدمات آنها استفاده کنند.

ارائه کمک هزینه تحصیلی 
برای دانشجویان معلول

 به گفته وی  در راستای اجرای ماده 9 قانون حمایت از حقوق معلوالن و 
تفاهم نامه منعقده بین سازمان بهزیستی و دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام 
نور و سایر مراکز آموزشی و به منظور تحقق اصل عدالت محوری و ایجاد 
فرصت های برابر برای رشد و شکوفایی علمی و فرهنگی همه دانشجویان 
تحت پوشش بهزیستی، در تمام دوره های تحصیلی از  کمک هزینه شهریه 
تحصیلی برخوردار خواهند شد. وی با بیان اینکه داشتن تأییدیه کمیسیون 
و کنکور  در  پذیرش  بر  مبنی  مثبته  مدارک  و  مددکاری  گزارش   پزشکی، 

 انتخاب واحد و ...، از جمله مدارک مورد نیاز برای پرداخت شهریه دانشجویان 
معلول است، بیان  کرد: بر مبنای دستورالعمل های موجود بهزیستی کمک هزینه 
شهریه تحصیل افراد دارای معلولیت در دانشگاه های آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی و 
علمی - کاربردی و ... توسط بهزیستی پرداخت می گردد. عباس آبادی تاکید می 
کند: دانشجویان سرمایه های با ارزش جامعه هستند و باید برای توسعه اجتماعی 

و ریشه کن کردن فقر در جامعه زمینه تحصیل این قشر از جامعه فراهم گردد.

اشتغال معلوالن و خروج آنها از
 چرخه حمایتی  و استقالل مالی

وی با بیان اینکه بهزیستی استان در راستای توانمندسازی و اشتغال زایی 
مددجویان، سهم خویش فرمایی بیمه مشاغل جامعه هدف خود را پرداخت 
می کند، اظهار کرد:  از رویکردهای اصلی سازمان بهزیستی، توانمندسازی 
مددجویان تحت پوشش و ایجاد اشتغال برای آنها است؛ چرا که اشتغال زایی، 
جامعه هدف را به سمت خروج از چرخه حمایتی و استقالل مالی هدایت 
می کند.این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس دستورالعمل آماده سازی شغلی 
که از طریق دفتر اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی ابالغ شده، همه 
افراد تحت پوشش از جمله گروه های معلوالن، زنان سرپرست خانوار، زنان 
و فرزندان بدسرپرست و بی سرپرست و افراد رها شده از اعتیاد که مستقل یا 
حتی غیر مستقل، کاندیدای تصدی شغل و حرفه هستند، مشمول گذراندن 

برنامه آماده سازی شغلی می باشند.

تسهیالت ویژه برای کارفرمایانی که افراد 
تحت پوشش بهزیستی را به کار می گیرند

عباس آبادی با بیان اینکه با در نظر گرفتن تسهیالت ویژه برای کارفرمایان، 
در ازای به کارگیری افراد تحت پوشش بهزیستی می توان اشتغال زیادی را 
برای جامعه هدف ایجاد کرد،  افزود: درج مشخصات جامعه هدف در بانک 
اطالعات مددجویان، آماده سازی شغلی جامعه هدف با رعایت قوانین و تائید 
شغل ایجاد شده برای جامعه هدف توسط کارآفرینان شرایط برخورداری از 
بیمه خویش فرما است. وی با تاکید بر اینکه مدت زمان پرداخت بیمه سهم 
کارفرمایی یا خویش فرمایی، حداکثر 5 سال است، یادآور شد: بهزیستی 
با توجه به وضع جسمانی مددجویان، مبلغی را نیز به  عنوان کمک هزینه 

برای هر فرد دارای معلولیت  به کارفرمایان می پردازد که  ارتقای کارآیی 
شاغل در بخش مزدگیری غیردولتی تا 5 سال قابل پرداخت می باشد. وی 
خاطر نشان می کند: همچنین کارفرمایان برای به کارگیری افراد معلول، 
عالوه بر پرداخت حق بیمه از تسهیالت ویژه ای منجمله بخشودگی های 

مالیاتی بهره مند می شوند.
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موفقیت و انرژی

جذب انرژی مثبت

از آنچه موسیقی
 به شما می گوید آگاه باشید

ترس  و  هیجان  خشونت،  درد،  نفرت،  اشعار 
اگر  می فرستند.  ناخودآگاه تان  به  را  پیام هایی 
بخواهید عشق را جذب کنید به ترانه های درمورد 
گوش  همیشگی  و  پرحرارت  واقعی،  عشق های 
دهید. اگر به دنبال صلح هستید به موسیقی های 
صلح و آرامش گوش دهید. شما بیشتر وقت خود 
اثر  شما  ارتعاش  بر  که  هستید  خانه تان  در  را 
می گذارد. ادعیه، نقاشی ها، عکس ها، کریستال ها، 
مجسمه ها، سنگ ها، مانتراها، کتاب ها، مجالت، 
می کنند.  تولید  انرژی  همگی  گیاهان،  گل ها، 
افزایش  درست   انتخاب  با  را  خانه تان  انرژی 

دهید.

انرژی مثبت را با این
 روش های ساده جذب کنید

زمانی که دعا کردن را شروع می کنی، انگار دری 
را باز کرده و به سوی خدا گام بر می داری. دعا و 
شکرگذاری تو را به منبع خلقت وصل می کند و 
همین حضور در محضر خالق ، حال و هوایی مثبت 
در تو ایجاد کرده و میزان انرژی مثبت در وجود تو را 
چندین برابر می کند که باعث آرامش کل وجود شما 
می شود. همان طور با دیگران رفتار کن که دلت می 

خواهد با تو رفتار شود 
وقتی روز خود را با دلخوری آغاز کنی، تمام روزت 
دیگران هم  که  کنی  فکر  وقتی  ای.  کرده  تباه  را 
 عین خودت هستند و فقط از لحاظ ظاهر با تو فرق
می کنند، دیگر دلت نمی خواهد در مقابل آنها جبهه 
بگیری و احساسات منفی ات را نثارشان کنی. توجه 
داشته باش که رفتار آگاهانه ات باعث می شود انرژی 
مثبت اطرافیان را به سوی خودت جذب کرده و باتری 
هر  در  کنی.  شارژ  آنها  مثبت  انرژی  با  را  وجودت 
وضعیتی سعی کن بیشتر جنبه های مثبت را ببینی و 
بر روی آنها تمرکز کنی در اصل ، هر وضعی از زندگی، 
سراسر عظمت و فیض الهی را به تصویر می کشد و 

حقیقت واحدی را آشکار می کند.
از کنترل کردن همه چیز دست بردار: زندگی جاری 
است و ذات آن تحول و دگرگونی است. هر چقدر 
در برابر زندگی جبهه بگیری، بیشتر رنج می بری. هر 
موقع که بخواهی اوضاع و شرایط زندگی را کنترل 
تو دست  به  و فشار عصبی   کنی، حالت اضطراب 
می دهد که همین باعث تولید انرژی منفی می شود. 
فقط تصور کن که زندگی، رودخانه ای پرجوش و 
خروش است ، آیا فایده ای هم دارد که با آن دست 
به گریبان شوی؟ بهتر نیست که آن را رها کنی و با 

جریان زندگی پیش روی؟

روشی مناسب برای 
مقابله با آلرژی

عالئم آلرژی شامل آبریزش بینی، ریزش اشك، سرفه،  
گرفتگی بینی، عطسه، خارش و تورم پوست است. چند 
مورد مقابله: هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد 

است، از منزل خارج نشوید که اغلب در بعدازظهرهای 
خشك و خنك این گونه است. هنگام رانندگی، تهویه 
ماشین را روشن کنید تا مانع ورود هوای بیرون به داخل 
ماشین که مملو از مواد آلرژی زاست، شود. اگر نسبت به 
حیوانات آلرژی دارید، آنها را داخل اتاق نیاورید و هنگام 

دست زدن به آنها ماسك بزنید.

سردرد و ارتباط آن
 با مصرف نمک

مصرف نمك باعث افزایش فشار خون می شود و 
فشار خون یکی از شایع ترین علل سردرد است. 
میزان  کاهش  می دهد  نشان  تحقیق  یك  نتایج 

ابتال  احتمال  یك سوم  تا  می تواند  نمك  مصرف 
به سردرد را کاهش دهد. افرادی که میزان نمك 
مصرفی خود را به سه گرم در روز کاهش می دهند، 
کمتر سردرد می گیرند. کاهش میزان نمك مصرفی 
از 9 گرم به سه گرم در روز میزان ابتال به سردرد را 

تا 31 درصد پایین می آورد.

نشانه هشداردهنده
 درد یا قرمزی در پاها

آمبولی ریه شرایطی جدی است که به واسطه مسدود 
شدن یك رگ خونی در ریه با لخته خون رخ می 
دهد. برخی بیماران لخته خون را ابتدا در پای خود 

احساس می کنند. درد، تورم، و قرمزی پوست از نشانه 
های وجود لخته خون در پا هستند. لخته خون می 
تواند از پا جدا شده و با گذر در بدن وارد ریه ها شده 
و محرکی برای آمبولی ریه باشد. در صورت مواجهه 
با دردهای منقبض کننده ماهیچه، قرمزی پوست یا 

احساس گرما در پای خود به پزشك مراجعه کنید.

راهکارهایی برای
 خوش اشتها کردن کودکان

متخصصان تغذیه به والدین برای خوش اشتها کردن 
کودکان شان راهکار مهم ارائه می کنند که در بهبود 
اشتهای کودکان در پی داشته است. توصیه می شود 

برای افزایش ترشحات گوارشی و باال رفتن حس 
گرسنگی حدود نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی به 
آنها یك لیوان آب داده شود تا بنوشند. به جای دادن 
دسرهای بسیار شیرین مانند کیك و بستنی به کودک، 
دسرهای بر پایه انواع میوه ها که خوشمزه باشند به او 

داده شود تا ترغیب به مصرف غذا شوند.

شامپوهای ضخیم کننده
مکمل های ریزش مو

بهترین مکمل ها هم نمی توانند مشکل طاسی را به 
طور ریشه ای حل کرده و در امر جلوگیری یا درمان 
آن موثر باشند. هر چند در مواردی که عامل بیماری، 

ژنتیك نباشد این مکمل ها تنها به محکم تر و سالم تر 
شدن موها کمك می کند. شامپو یا نرم کننده نمی تواند 
ریزش مو را متوقف کرده یا روند آن را کند سازد حتی 
نمی تواند ضخامت موهای نازک شده را به حالت اول 
باز گرداند و در بهترین حالت شامپوهای ضخیم کننده 

موها را به طور موقت ضخیم تر می سازد.

غذاهای مصرفی شما می توانند به باریك شدن رگ های خونی منجر شوند که افزایش فشار خون و سردرد را به 
همراه دارد. برای بهبود شرایط رگ های خونی خود می توانید موارد زیر را مد نظر قرار دهید: ماساژ بدن می تواند 
گردش خون را بهبود ببخشد. از این رو، افراد مبتال به انقباض رگ های خونی سطحی می توانند از فواید ماساژ 
منظم برای بهبود این شرایط بهره مند شوند. فعالیت جسمانی منظم یکی از بهترین روش هایی است که می توانید 
برای گشاد شدن رگ های خونی مد نظر قرار دهید. حتی فعالیت های ساده، مانند پیاده روی می تواند به بهبود 
گردش خون بدن کمك کند. مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو خطر آترواسکلروز )سخت شدن رگ های خونی 
به واسطه تشکیل پالک در آنها( را افزایش می دهند. از این رو، ترک سیگار یکی از بهترین گزینه هایی است که 

می توانید برای بهبود شرایط رگ های خونی مد نظر قرار دهید.

برای چاق شدن صورت باید از ماسك شیر خشك استفاده کنید. برای استفاده از ماسك صورت، ترکیبات 
مختلفی موجود است که می تواند سلیقه ای باشد، اما در این مطلب ما بهترین ترکیبات را به شما معرفی می 
کنیم. شیر خشك را با روغن زیتون و شکر ترکیب کنید تا یك ماسك درست شود. بعد از نیم ساعت که این 
ماسك روی صورت شما بماند، صورت خود را خیلی آهسته بشویید و تفاوت را ببینید. پوست شما پس از استفاده 
الیه برداری هم می شود و روشن و زیباتر می شود. استفاده مستمر موجب چاق شدن صورت می شود. اگر 
می خواهید روند پاکسازی و شادابی پوست شما سرعت پیدا کند می توانید از ترکیب دو قاشق آبلیمو و 1 قاشق 
پودر شیر خشك استفاده کنید. وجود آبلیمو در این ترکیب سلول های مرده روی پوست را از بین می برد و یك 

الیه از پوست برداشته می شود.

ماسک شیر خشک برای چاق شدن صورتچگونه روند باریک شدن رگ های خونی را معکوس کنیم

اگر دیگران شما را جدی نمی گیرند احتماال خودتان، خود را زیاد 
جدی نمی گیرید. به نظر می رسد بعضی از آدم ها از بدو تولد 
شخصیتی قوی دارند اما عده ای دیگر همیشه خمود و تابع و 
بی دست و پا هستند و گویی همیشه منتظرند یك بزرگتر به آنها 

دستور بدهد. 
به چیزی که می گویید پایبند نیستید: قول ها و وعده هایی می دهید 
که بعدا نمی توانید به آنها عمل کنید. با هیجان و اشتیاق برای 
خانواده و دوستان خود توضیح می دهید که برنامه تان برای کار و 

زندگی و ... چیست اما هرگز این اتفاق ها نمی افتند.
پیگیر برنامه های تان نیستید: با خودتان رو راست باشید؛ اغلب 

پروژه های جدیدی در کار یا زندگی تان شروع می کنید اما کمی 
بعد متوجه می شوید هرگز از مرحله  اولیه نمی توانید جلوتر بروید. 
نمی گیرند.  را جدی  اطرافیان تان شما  که  ندارد  تعجبی  پس 
اتفاقی که اینجا می افتد این است که تابع هیچ سیستم هدف 
 گذاری منطقی نیستید. شاید تصور کنید فقط افرادی که به دنبال 
دستاوردهای خیلی بزرگ هستند، هدف گذاری می کنند اما خوب 
است بدانید تنها راه انجام و تکمیل کارها، داشتن ِ برنامه ای گام به 

گام و سپس پیگیری و عمل دقیق به آن برنامه است.
بلد نیستید کار و تفریح را از هم جدا کنید: این خیلی خوب است 
که عالقه مندی ها فردی تان را با آنهایی که در حلقه  حرفه ای تان 

هستند شریك شوید. امروزه حد و حدودها کمی بهم ریخته اند: 
کارمندان بیش از حد با رئیس خود صمیمی می شوند، صاحبان 
کسب و کار با مشتریان خود دور میز بیلیارد جمع می شوند و 
همزمان با بازی از زندگی شخصی خود می  گویند.اما واقعیت این 
است که هر چه مردم بیشتر در مورد شما بدانند کمتر می توانند 
شما را در لباس یك حرفه ای ببینند. بهتر است جزئیات زندگی 
شخصی تان را فقط برای دوستان مورد اعتمادتان نگه دارید، نه 
اینکه آنها را با همکاران تان مطرح کنید، چون باعث می شود شما 
را دست کم بگیرند و فرصت های خوب حرفه ای را از دست 

بدهید.

چرا دیگران شما را جدی نمی گیرند؟

آیه روز

این دستورها برای آن است که ( مبادا کسی روز قیامت بگوید:»افسوس بر من از کوتاهی هایی که در 
اطاعت فرمان خدا کردم.  از مسخره کنندگان ) آیات او ( بودم. )سوره زمر آیه 56(

سخن روز

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید 
که دیگر زورمان به آنها نمی رسد.
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 - کهنسال   و  -پیر   1 افقي: 
سرایدار     - پادشاهی   -۲ استوار 
-چوب  گرفته 3  هواي   - مدرسه 
تراش -  گزینش - ابزار احتیاطي 
ا  فشار  واحد   - فاصله   4 -حرف 
لکتریکي  - باد سرد -  باران تند 
و شدید 5- چاهي که قبل از حرف 
قنات کنده مي شود  -   نویسنده 
اثر چهره و صورت »نامه هاي یك 
رفیق   و  -دوست   6  » برهمایي 
گریه   -7 دوستان  خواب   نغمه 
 - خنجر   براي  صفتي   - وزاري 
وصله هنری 8 - نیازمند و مستمند 
بزرگ 9  تاالر  انجام کار -  - فن 
-گندم آسیاب شده - کشته شده  
بسکتبال  المللي  بین  -فدراسیون 
کارگیري  به  تکنولوژي    -10
ابعاد  در  مواد  از  جدیدي  خواص 
کمتر از میکرومتر  - وبگاه -  جادو 
و افسون  11-  تکرار یك حرف - 
اندام گوینده - سازمان اطالعات و 
امنیت پهلوي 1۲-  کربن خالص - 
طمع-  قسمتي ا ز پا - ا ز خواهران 
رنگ  سرخ  ابریشم    -13 برونته 
-  اسپکتروسکوپ  -مشك خالص 
14-  انیس  -محل عبادت  -دلیل 

و برهان 15-  غذایي از بادمجان  
اثر جان فورد

 ۲ الهوت  -جعلي    1 عمودي: 
-فرماندهان - میوه بهشتي-  لوم 3 
-زمین دور از آب  -چرخیدن - نام 
فیل-   -بینی   4 )عج(  منتظر  قائم 
از هوا  - مقابل  - تکرار  گرفتني 
یك حرف 5 -حرف شگفتي  - گل 
شهیدان - گسترده و پهن 6 - الهه 
 - یونان  اساطیر  در  هنر  و  اندیشه 
مالک برتري انسان ها از نظر قرآن 
-خاکسپاري    7 خورشید  پسر    -
-کشته شدن - سودمند 8 - واحد 

با  گرمسیري  درختي   - امواج  
چوب سیاه و سنگین - گلي زیبا 9 
-عبوس  - از میوه هاي پرطرفدار 
تابستان  -نمونه و الگو 10-  حکومت 
توانایي  چوبي-   تغار   - ارسطویي 
11-  مخترع بنزین سبك - حکم 
حاکم شرع - سراب دیدني کنگاور 
1۲-  صفت عدد  -مدور  -نت هفتم  
-شهري نزدیك نایین 13-  دوست 
و محبوب - شیوه اي از تزئین در 
هنرهاي اسالمي - چرک بدن 14-  
طرز عمل  - کشاورز و برزگر - آشیانه 
پرندگان شکاري 15-  بلندگو - شوفر

جدول کلمات

1234567891۰1112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1۰
11
12
13
14
15

1234567891۰1112131415
باتنوتتاناریمش1
یوعدنهارسیراو2
تسمییایساشادا3
اتدوکدرمرتهل4
لاوراییجاروی5
عتناکدادسلله6
زارناریومتیر7
لمهممادنازازر8
رباسنادنزمشق9
ایاهشیرهدورص1۰
مرساینماولما11
تارمممتدوهشم12
حراشیسوقانناو13
ایلیارایسدروا14
ناکرسیوتمیزیرت15

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

میلیونر میامی
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسمارموز
18:1521:3014:3020شروع سانس

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

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

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

09155632009

شرکت بازار گستر پگاه شعبه خراسان 
جنوبی به یک نفر راننده با مدارک 
جهت توزیع محصوالت در شهرهای 

استان خراسان جنوبی با حداقل 
مدرک دیپلم نیاز دارد.

0915۸922032 - 3235۸20۷ 

به یک فروشنده و سه 
ویزیتور  نیازمندیم.

09055903525
دعوت به همکاری 

به تعدادی ویزیتور فعال آقا 
همراه یک سرپرست فروش 

با تجربه برای همکاری در 
مجموعه پخش مواد غذایی و 

شوینده نیازمندیم. حقوق ثابت + 
پورسانت     09019151565

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

0915   056   2100

کنـاف، دکـوراسیـون
 بـازسـازی 

طراحـی و مشـاوره
09155610111- رحیمی

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/ ۰9157563875- سعدی

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156706538

برق خورشیدی )22۰-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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دوشنبه بارانی است

صداوسیما-کارشناس هواشناسی گفت: در ساعات آینده  هوا گرمتر می شود.زارعی افزود: روز 
دوشنبه بارندگی خواهد بود و از امروز تا دوشنبه پدیده خاصی در استان نداریم. وی گفت: صبح 

دوشنبه در مقایسه با امروز بین 7 تا 10 درجه دما افزایش خواهد یافت.

*همایش تکریم از چهره های قرآنی طی ۴0 سال گذشته 
در دهه فجر برگزارمی شود.

 *شهروند خضری دشت بیاض 300 میلیون تومان برای 
احیا و تحقق وقف پدرش، اهدا کرد.

امام )ره( بخش  امداد  از مددجویان کمیته  نفر   ۴0*
نیمبلوک قاین  به مشهد مقدس اعزام شدند.

*محیط زیست خراسان جنوبی با همکاری حوزه هنری، 
به مناسبت روز جهانی تاالب ها فراخوان جشنواره ملی  داد.
*مردم و مسئوالن با اجرای طرح ترسیب کربن در 
خراسان جنوبی، تا کنون 16 هزار و 201 هکتار از مراتع 

استان را احیاء کرده اند.
*سه هزار و ۴۵2 عنوان کتاب در طرح پاییزه فروش 

کتاب خریداری شد.
*فرماندار درمیان گفت: مرحله نخست احداث محور 
اسدیه - بیرجند به طول 16 کیلومتر تکمیل شد و در دهه 

فجر امسال به بهره برداری می رسد.
*مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: تاکنون برای احداث 
کارخانه شیر این شهرستان 2۵ میلیارد ریال هزینه شده 
است و در حال حاضر 6۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

خراسان  گاز  شرکت  مقدم-مدیرعامل  دادرس 
خراسان  روستای   ۹0 به  گازرسانی  از  جنوبی 
گفت:  و  داد  خبر  امسال  فجر  دهه  در  جنوبی 
همچنین عملیات اجرایی گازرسانی به ۵۵ روستا 

نیز کلنگ زنی خواهد شد. 
به گزارش آوا، سیدمحمود هاشمی دیروز در 
بازدید از طرح های گازرسانی روستایی استان 
اظهار کرد: شرکت گاز خراسان جنوبی تاکنون 
اقدامات قابل قبولی را در بخش گازرسانی به 
انجام  جنوبی  خراسان  روستاهای  و  شهرها 

داده است.وی افزود: در این راستا تالش ما بر 
این است تا در دهه فجر امسال امکان افتتاح 
خراسان  روستای   ۹0 به  گازرسانی  عملیات 

جنوبی را فراهم کنیم.
شهر  به  گازرسانی  از  گاز  شرکت  مدیرعامل 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  جاری  سال  در  دیهوک 
تعدادی از کاالهای مورد نیاز برای گازرسانی به 
شهر دیهوک از ابتدای امسال در گمرک شهید 
اقدام  و در صورت  دارد  قرار  بندرعباس  رجایی 
نهایی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت از 

طریق بانک مرکز و گمرک شهید رجایی و نهایتًا 
ترخیص کاال از گمرک، گازرسانی به شهر دیهوک 
به عنوان تنها شهر بدون گاز استان انجام می شود.
هاشمی اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به این 
روستا ها و شهر دیهوک را 60 میلیارد تومان عنوان 
و تصریح کرد: در این راستا 8 هزار خانوار شهری و 

روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.
وی همچنین به آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به 
۵۵ روستای خراسان جنوبی اشاره و خاطرنشان 
کرد: در موضوع کلنگ زنی پروژه های روستایی 

نیز عملیات گازرسانی به ۵ روستا در دستور کار 
شرکت گاز استان قرار دارد.

برای  نیاز  مورد  اعتبار  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پروژه های قابل کلنگ زنی در دهه فجر امسال 
را  ۵6 میلیارد تومان عنوان  و یادآور شد: در 
این راستا پتانسیل گازرسانی به ۵ هزار و 600 
خانوار ایجاد می شود.هاشمی از گازرسانی به چند 
روستای دیگر در خراسان جنوبی خبر داد و اظهار 
کرد: در اسفند  سال جاری نیز 10 روستای دیگر 
در خراسان جنوبی به شبکه گاز طبیعی متصل 

جاری 200  سال  در  داد:  ادامه  وی  می شوند. 
روستا، ۴ شهر و 3۵0 واحد صنعتی تحت پوشش 

گاز طبیعی قرار می گیرند.

اولین کارخانه کک سازی به روش بازیافت حرارتی 
کشور در خراسان جنوبی آماده تولید محصول نهایی 
می شود. به گزارش صداوسیما،رئیس اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان طبس گفت: کارخانه 
کک سازی طبس هم اکنون در مرحله یک گام 
تا تولید محصول نهایی قرار گرفته و  به زودی 
 محصول نهایی آن که کک زغال است، تولید

می شود. زارع نیا افزود: هم اکنون این کارخانه 
اولین کارخانه کک سازی زغال کشور به روش 
تولید  با  زودی  به  که  است  حرارتی  بازیافت 
محصول نهایی کک در آن، ایران جزو 6 کشور 
تولید کننده کک متالورژیکی با این روش خواهد 
صنایع  راهبردی  ماده  کک  گفت:  وی  شد. 
فوالدسازی کشور است و این کارخانه ظرفیت 

تولید ساالنه ۴۵0 هزار تن کک زغال به روش 
بازیافت حرارتی را دارد. وی همچنین گفت: از 6 
باتری موجود در این کارخانه که هر باتری 17 
کوره دارد، کیک زغال وارد کوره های یکی از 
باتری ها شده و در حال کامل شدن برای تولید 
محصول نهایی است و به زودی ظرفیت باتری 

دوم هم کامل می شود. 

زارع نیا افزود: کیک زغال توده فشرده ای از 
زغال است که در کوره طی فرآیندی با افزایش 
دما به کک که ماده اصلی صنایع فوالدسازی 
است، تبدیل می شود. وی گفت: کارخانه کک 
طبس در مجاورت معادن زغال سنگ پروده 
طبس واقع است و هم اکنون بخش عمده ای 
از مواد اولیه مورد نیاز برای این کارخانه از معادن 

معادن پروده تأمین می شود.
زارع نیا افزود: برای احداث کارخانه کک طبس 
بر اساس پروانه بهره برداری 300 میلیارد تومان 
هزینه شده و توسعه این کارخانه امکان احداث 
نیروگاه برق را نیز دارد. راه  اندازی کارخانه کک 
سازی طبس گامی بلند برای توسعه صنعت زغال 

سنگ طبس محسوب می شود.

برزجی-مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی 
آمادگی  و  شده  انجام  های  پیگیری  با  گفت: 
مجموع  به  پرواز   6 آتا،  هواپیمایی  شرکت 
پروازهای فرودگاه بین المللی بیرجند اضافه شد 
که ) شنبه( نخستین پرواز این شرکت در بیرجند 
به زمین نشست. هادی سالمی اظهارکرد: پس از 

لغو تعدادی از پروازهای ایران ایر در شروع برنامه 
های زمستانه، مکاتبات فراوانی با شرکت های 
هواپیمایی فعال کشور انجام شد و در نهایت 
پروازها  برقراری  برای  چند شرکت هواپیمایی 
قول مساعد دادند که مذاکره حضوری شخص 
استاندار منجر به آمادگی شرکت هواپیمایی آتا 
شد. وی افزود: هشت صبح دیروز نخستین پرواز 
وعده داده شده شرکت آتا در فرودگاه بیرجند به 
زمین نشست و مجدد ساعت ۹ صبح فرودگاه 
را به مقصد تهران ترک کرد که با این پرواز 
فرودگاه  شدند.مدیرکل  جا  جابه  مسافر   130
های خراسان جنوبی درباره پروازهای هواپیمایی 
آتا گفت: این پروازها در مسیر تهران - بیرجند 

با  دی  ام  بوینگ  هواپیمای  توسط  تهران   -
ظرفیت 1۵0 مسافر روزهای شنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه هر هفته از 1۵ دی تا پایان برنامه 
زمستانی انجام خواهد شد. وی اظهار کرد: طبق 
بررسی ها و مشاوره های تخصصی و درخواست 
این اداره کل، پروازهای شرکت یاد شده ساعت 
6:30 دقیقه صبح از تهران انجام و ساعت 8 وارد 
فرودگاه بیرجند می شود و ۹:10 دقیقه بیرجند را 

به مقصد تهران ترک خواهد کرد. 
سالمی پرواز ساعات اولیه صبح را برای مردم 
مناسب خواند و افزود: پرواز روز چهارشنبه نیز 
 ساعت ۴0: 7 دقیقه از تهران انجام و ساعت 10: ۹ 
دقیقه وارد فرودگاه بیرجند می شود و ۵ :10 دقیقه 

بیرجند را به مقصد تهران ترک می کند. 
وی با تاکید بر اینکه رایزنی ها برای افزایش 
 پروازها در فرودگاه بیرجند همچنان ادامه دارد ،
برقراری  بر  شود عالوه  می  تالش  کرد:  بیان 
پرواز بیرجند - تهران برای تمام ایام هفته پرواز 
به مقاصد دیگر کشور از جمله مشهد و کیش نیز 
راه اندازی شود. وی پیگیری های جدی استاندار 
را در انجام پروازهای جدید موثر دانست و گفت: 
توسعه پایدار در گرو اتصال این استان به مراکز 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است لذا پروازها 
نقش مهمی در این زمینه دارد. از اوایل آبان سال 
جاری همزمان با شروع برنامه زمستانه پروازهای 
فرودگاه بین المللی بیرجند، هواپیمایی ایران ایر 

به دلیل کمبود ناوگان تعدادی از پروازهای خود 
را از این فرودگاه لغو کرد.با توجه به اینکه کاهش 
چشمگیر پروازهای فرودگاه بیرجند در ماه های 
اخیر گالیه بسیاری از مردم، رسانه ها به ویژه 
فعاالن اقتصادی را در پی داشت محمدصادق 
معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی در نخستین 
بازدید خود یک روز بعد از معارفه، سیزدهم آذر 
امسال به همراه معاونان سرزده از این فرودگاه 
با  جنوبی  خراسان  مرزی  استان  کرد.  بازدید 
و  است  استان کشور همجوار  و 6  افغانستان 
خط راه آهن مسافربری ندارد. همچنین عملیات 
دوبانده سازی در بسیاری از جاده های این استان 

در دست انجام است.

گروه خبر-جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش 
از افتتاح پایگاه هوایی بیرجند در آینده نزدیک 
خبر داد و گفت: با توجه به کوچ تکفیری ها 
به سمت شرق کشور، نیاز است صدای غرش 

هواپیما در منطقه به صدا در آید. 

دشمنان از هر رخنه ای نفوذ می کنند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی روز گذشته 
در حاشیه مراسم تکریم و معارفه فرماندهان جدید 
و قدیم پایگاه هوایی شهید حسینی بیرجند گفت: 
دشمنان در هر کجای کشور که رخنه به وجود 
آمده است، نفوذ کرده و به مردم و کشور صدمه زده 
اند. عبادی افزود: نباید تحت تاثیر اندیشه دشمن 
قرار گرفت و اگر موضع مخالف دشمن را بگیریم 
فرصت ها از دشمن گرفته می شود چون همواره 
دشمن از راه های مختلف مثل ستون پنجم، با 
استفاده از افرادی که تحت تاثیر اوامرش قرار گیرند 
مثل یک رخنه وارد می شود. وی گفت: دشمنان 
ما چون هم فاسد، هم بی خرد و هم سلطه طلب 
هستند همان طور که خودشان می گویند همه 
گزینه ها روی میزشان است و تنها از طریقی که 

قادر نیستند وارد نمی شوند.

بسیج، کلید مشکالت جامعه
نماینده ولی فقیه بسیج و روحیه بسیجی را کلید 
مشکالت جامعه دانست و گفت: بسیج هیچ وقت 
نیروهای مسلح را تنها نگذاشته است. وی با بیان 

اینکه دشمنان به دلیل تفکر سلطه طلبی، هر جا 
توانسته اند خون مردم را مکیده اند، اظهار کرد: 
کشتن انسان ها را جرم نمی دانند و آسیب های 

زیادی به جامعه بشری رسانده اند.

جنگ های آینده در دنیا هواپایه است
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری 
آینده  ادامه گفت: جنگ های  اسالمی هم در 
در دنیا جنگ های هواپایه است و بیشتر توسط 

شلیک موشک ها انجام می شود. امیر سرتیپ 
خلبان حمید واحدی بیان کرد: در آینده ای نزدیک 
پایگاه هوایی بیرجند افتتاح می شود.وی با بیان 

اینکه حضور نیروهای هوایی در خراسان جنوبی 
به لحاظ امنیتی و اقتصادی برکت خوبی داشته 
است، افزود: با توجه به کوچ تکفیری ها به سمت 
شرق کشور، نیاز است صدای غرش هواپیما در 
منطقه به صدا درآید تا همه تکفیری ها حساب کار 
دست شان آمده و چشمداشتی به خاک عزیزمان 

نداشته باشند.امیرسرتیپ واحدی با اشاره به فعالیت 
پایگاه شهید حسینی در بیرجند بیان کرد: نیاز است 
مسئوالن همکاری الزم را انجام دهند تا هر چه 

زودتر استقرار هواپیما در این پایگاه را انجام دهیم و 
بتوانیم از آسمان این منطقه دفاع جانانه ای انجام 
دهیم.وی با اشاره به تولید دو جنگنده صاعقه و 
کوثر در نیروی هوایی ارتش بیان کرد: تولید این 
جنگنده ها از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی است.وی بیان کرد: قبل از انقالب پرسنل 
فنی نیروی هوایی ارتش اجازه دست زدن به پیچ 
نداشتند اما اکنون هواپیما می سازند.امیر سرتیپ 
واحدی با بیان اینکه امید است ساخت هواپیما را 
به تولید انبوه برسانیم، اظهار کرد: به یاری خدا در 
آینده تمام خلبان ها با جنگنده های ساخت کشور 
مان پرواز می کنند.وی ساخت شبیه ساز هواپیما 
را از دستاورهای جهاد خودکفایی نیروی هوایی 
دانست و افزود: خلبان ها در راستای افزایش 
طول عمر هواپیما، تمرینات خاص را بر روی 
مراسمی  طی  دهند.  می  انجام  سازها  شبیه 
صبح شنبه با حضور جمعی از مسئوالن استانی 
و کشوری، از زحمات » سرهنگ خلبان حمید 
مصطفوی« قدردانی و » سرهنگ خلبان محمد 
رضا بهرام نژاد« به عنوان فرمانده پایگاه هوایی 

شهید حسینی بیرجند معرفی شد.

پایگاه هوایی بیرجند افتتاح می شود

آغاز عملیات گازرسانی به ۱۴۵ روستا در دهه فجر 

وعده افزایش پروازهای فرودگاه بیرجند محقق شد

 اولین کارخانه کک سازی با روش بازیافت حرارتی کشور در طبس

  بنیاد وحق فراموش شده 
خراسان جنوبی 

با  اولیه و  )ادامه از صفحه یک( در بررسی های   ...
گشت و گذاری ساده در سایت بنیاد مستضعفان می 
توان سرتیترهای خبرهای خوش خدمت رسانی در 
استان های  گوناگون کشور را دید.برای مثال بنیاد 
مستضعفان در 11 استان محروم با عقد تفاهمنامه ها 
و قراردادهایی میلیاردها تومان در زمینه های  گوناگون 
فرهنگی، اقتصادی، کشاورزی، خدمات اجتماعی، حمل 
و نقل، ساختمان و انرژی، صنایع و معادن و صنایع 
غذایی سرمایه گذاری کرده است. شاید از ملموس ترین 
و موفق ترین این سرمایه گذاری ها در استان همسایه  
یعنی، کرمان و قلعه گنج به عنوان یکی از شناخته شده 

ترین مناطق محروم کشور باشد. 
به گفته رئیس بنیاد مستضعفان کشور، این طرح که ابتدا 
به صورت پایلوت محرومیت زدایی انتخاب و با الگوی 
اقتصاد مقاومتی انجام شد به گواه دبیر شورای عالی 
امنیت ملی ضریب امنیت منطقه را 80 درصد افزایش 
داد! طرح های متعدد دیگری از جمله توانمندسازی 
مردم، ایجاد مشاغل پایدار، قوی کردن زیرساخت های 
کشاورزی، آموزش مشاغل و مهارت های متعدد، احداث 
مجتمع های دامداری و... نیز در این منطقه و در راستای 
این طرح به اجرا درآمد. از مهم ترین فعالیت های انجام 
شده در قلعه گنج؛ سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال که 
به صورت تفاهم نامه سه جانبه با صندوق های خرد 
روستایی بانک سینا به عنوان زیرمجموعه این نهاد و 
استانداری و پرداخت میلیاردها پول به این صندوق ها 
بوده و یا مشارکتی در بخش معادن و صنایع دامداری 
از جمله فرآورده های دامی گاوداری های مدرن و یا در 
بخش هایی همچون ساخت هتل به مبلغ ۵ میلیارد 
تومان انجام گرفته است.به گفته سعیدی کیا عالوه بر 
قلعه گنج، “لنده “ درکهگیلویه و بویراحمد، چالدران در 
آذربایجان غربی، مانه و سملقان در خراسان شمالی، 
زهک در  سیستان و بلوچستان، ملک شاهی در ایالم 
و الرک در هرمزگان نیز زیر چتر طرح های آبادانی و 
پیشرفت بنیاد مستضعفان قرار گرفتند و اکنون قصر قند 

هشتمین مقصد طرح های بنیاد است.
   در خراسان جنوبی  اما  با آن که در تمام سال های 
اخیر  بنیاد  درآمدهای هنگفت  میلیاردی  از استان وبه 
ویژه فروش زمین در بیرجند داشته است و به دلیل 
افزایش قیمت زمین  و ضرر به مردم بیرجند همواره 
مدیون و به نوعی بدهکار مردم منطقه است.متاسفانه 
هیچ پروژه ارزشمندی  در این ناحیه ایجاد نشده است. 

 در  همین باره  نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان 
از درآمد بالغ بر ۵00 میلیارد ریالی  بنیاد در کمتر از 
دو سال اخیر از استان خبر داد. درآمدی که به خزانه 
 مرکزی کشور واریز شد )و نفعی برای منطقه نداشت .(  
بنیاد مستضعفان در استان های دیگر سرمایه گذاری 
های  عظیمی  برای اشتغالزایی و توسعه انجام داده  
است اما در خراسان جنوبی نقش این سازمان به کمک 
های نقدی به برخی محرومان  محدود شده است.  در 
قلعه گنج کرمان به گفته رئیس بنیاد مستضعفان،  مردم   
با توجه به اقدامات انجام شده حاال فقط کار می خواهند، 
راه اندازی  و شغل  ارائه می دهند  و  می نویسند  طرح 
می کنند. افزایش ضریب امنیت این منطقه تا 80 درصد، 
دیگر عاملی است که توجه بنیاد مستضعفان به استان 
مرزی خراسان جنوبی به ویژه در وضع خشکسالی و 
خالی شدن مرز از جمعیت را پررنگ تر و ضرورت آن 
را بیشتر می کند. بارها از تریبون های  گوناگون  و در 
سخنرانی بزرگانی چون نماینده ولی فقیه  و استانداران 
پیشین ، درخواست هزینه کرد  دستکم بخشی از درآمد 
بنیاد به صورت کارشناسی و در قالب طرح های قابل 
اجرا مطرح شد که به نظر می رسد مسئوالن استان و 
 نمایندگان آن طور که باید از این ظرفیت استفاده نکرده اند
 تا شاهد پروژه های عظیمی چون قلعه گنج یا آن 
 چه در زهک، دلگان و قصرقند قرار است انجام شود ،
 در استان باشیم. مقامات کشوری نیز هر زمان که به 
خراسان جنوبی سفر کردند از دیانت و تواضع و نجابت  
این مردم سخن ها گفته و تعارف ها کرده اند،  اما هیچ 
گاه به مصداق از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا !  بر 
مبلغ نیفزوده اند وکاری در خور مردم و حق آنها نکرده 
اند. در این میان در استان ما آنچه از سوی مسئوالن 
بنیاد می تواندکمک کننده باشد سرمایه گذاری  های 
اشتغال زا و محرومیت زدا است که امید است حداقل 
در حد درآمدهای دریافتی از استان انجام شود و خراسان 
جنوبی هم زیر چتر طرح های آبادانی و پیشرفت بنیاد 
مستضعفان قرار گیرد چراکه از هر منظر که بنگریم  حِق 
آن است.)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را 
 @avasardabir درباره این ستون به حساب کاربری

در تلگرام ارسال فرمایند.
حوادث 

تصادف های محور نهبندان - سربیشه
7کشته بر جای گذاشت

 جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: بر اثر 
وقوع 2 تصادف جداگانه در محور نهبندان - سربیشه 
پنج نفر فوت و 2 نفر زخمی شدند. نیکمرد گفت: ساعت 
3:0۵ بامداد دیروز در کیلومتر 16 محور نهبندان - 
سربیشه 2 دستگاه پژو ۴0۵ با یکدیگر برخورد کردند 
که یکی از این خودروها حامل سوخت قاچاق بود. وی 
ادامه داد: پس از برخورد خودروها، محموله سوخت به 
دچار  رو  به  رو  خودروی  و  پاشیده  مقابل  خودروی 
حریق شد که در اثر آن چهار نفر سرنشین فوت و 
یک نفر زخمی شدند. جانشین رئیس پلیس راه  گفت: 
در حادثه دیگر دیروز بر اثر برخورد دو تانکر با یکدیگر 
در کیلومتر 2۵ محور سربیشه - نهبندان، دو نفر کشته 
و دو نفر مصدوم شدند.وی همچنین گفت: ۵0 دقیقه 
پس از تصادف ساعت 3 صبح حادثه دیگری در اثر 
واژگونی خودروی سواری پژو پارس به علت توجه 
نکردن به جلو رخ داد که در اثر آن یک نفر فوت کرد 

و یک نفر راهی بیمارستان شد.

بازگشت “حسینی”  به  استانداری 
خراسان جنوبی

فارس-شنیده ها حاکی است، به پیشنهاد محمدصادق 
معتمدیان استاندار خراسان جنوبی و تأیید وزیر کشور، 
محمد حسینی، بار دیگر به عنوان معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب می شود. حسینی 
معاون  پرویزی  و  خدمتگزار  استانداری  دوره  در  که 
سیاسی، امنیتی و نیز مدتی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بوده است و در دوره 
مروج الشریعه از مدیریت کنار گذاشته شده بود، اکنون 

دوباره به چرخه مدیریت عالی استان بازمی گردد.

برقراری بیمه بیکاری برای
 766 کارگر در استان

صداوسیما- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گفت: از آغاز امسال 803 کارگر در خراسان جنوبی با 
محیط کارشان قطع ارتباط کرده اند که برای 766 نفر 
از آنان بیمه بیکاری برقرار شد. رکنی با بیان اینکه هم 
اکنون هزار و ۴0 نفر در استان بیمه بیکاری دریافت می 
کنند، افزود: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، رکود 
بازار مسکن، افزایش قیمت مواد اولیه، نبود بازار مناسب 
برای فروش محصوالت، تعطیلی برخی از واحدها و 
پرداخت نکردن به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی 
دستگاه های اجرایی از جمله دالیلی است که سبب بیکار 
شدن تعدادی از کارگران از آغاز امسال در استان شده 
است.وی گفت: کمترین آمار کارگرانی که از آغاز امسال با 
محیط کارشان قطع ارتباط کرده اند مربوط به شهرستان 
های فردوس، طبس، خوسف و سربیشه است. وی 
افزود: بخش های معادن سنگ، صنعت و خدمات 
بیشترین تعداد تعدیل نیروی کار را در این مدت داشته اند.

کاروان سالمت هالل احمر
 مردم نقاط محروم  را رایگان ویزیت کرد

تسنیم-جمعیت هالل احمر ش زیرکوه از ابتدای امسال 
تاکنون در قالب کاروان سالمت به ارائه خدمات پزشکی 
و دارویی رایگان برای بیش از 1۴0 نفر در روستاهای 
محروم این شهرستان پرداخته است.  رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان زیرکوه اظهار  کرد: سومین کاروان 
سالمت هالل احمر در روستای »برسنان« شهرستان 
ارائه خدمات پزشکی و درمانی پرداخت. به  زیرکوه 

عابدینی افزود: این کاروان متشکل از یک پزشک، یک 
پرسنل شبکه بهداشت و درمان و دو نفر از پرسنل هالل 
احمر بود که ۴0 نفر را رایگان ویزیت کردند. وی بیان 
کرد: از ابتدای امسال تاکنون دو کاروان سالمت دیگر 
در روستاهای »شاهرخت و چاه عمیق« زیرکوه به ارائه 
خدمات پزشکی برای محرومان پرداخته است.عابدینی 
تصریح کرد: همچنین داروی رایگان ارائه شده ارزش 
ریالی آن در مجموع بالغ بر۴۵ میلیون ریال بوده است.

 معرفی فرمانده جدید پایگاه هوایی شهید حسینی 
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صداوسیما-استاندار خراسان جنوبی با هدف توسعه روابط دو 
جانبه و افزایش سطح مبادالت تجاری به ویژه از مسیر خراسان 
جنوبی با کامله صدیقی ، سرپرست وزارت صنعت و تجارت 
افغانستان  و سیدیحیی اخالقی رئیس ترانزیت و تسهیالت 
تجاری وزارت صنعت و تجارت افغانستان در کابل دیدار و 
گفتگو کرد.معتمدیان در این دیدار با اشاره به ظرفیت های استان 
درحوزه های تجاری، معادن غنی و ظرفیت های ترانزیتی و 
زیرساخت های موجود در مناطق مشترک مرزی بر لزوم بهره 
گیری از این ظرفیت ها تاکید کرد.  وی گفت: مقامات استان 

و فعاالن بخش خصوصی برای فراهم نمودن بستر الزم برای 
توسعه تجارت با افغانستان از جمله ایجاد شرکت های فرآوری و 
صادرات، واردات برخی کاالهای افغانستان به ایران و یا ترانزیت 

با هدف صادرات به کشورهای ثالت آمادگی دارند. 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم ضمن تاکید 
بر خواسته طرف افغانی مبنی بر توازن تجارت و توسعه آن، 
از آمادگی برای همکاری نزدیک در تحقق برنامه های پیش 
بینی و تفاهم شده خبر داد. اخالقی رئیس ترانزیت و تسهیالت 
تجاری وزارت صنعت و تجارت افغانستان هم  به مشکل 
حمل بار مازاد توسط خودروهای باربری، ترانزیت و درخواست 
اعطای تسهیالت در این بخش و پذیرش اسناد مراجع افغانی 
از جمله گواهی های صادره نظیر گواهی بیمه، رانندگی  اشاره 
کرد. استاندار و رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه افغانستان 
هم بر رفع موانع گمرکی و بازارچه های موجود و گسترش 
همکاری متقابل میان خراسان جنوبی و والیت فراه افغانستان 
تاکید کردند. استاندار همچنین آمادگی استانداری را برای 
انتقال درب بازارچه به منطقه ویژه اقتصادی و تامین ضروریات 

پرسنل افغانی گمرک فراه مستقر در مرز را یادآور شد.

 دادرس مقدم-شهردار بیرجند گفت: عملیات عمرانی باغ 
ملی بیرجند در اراضی موسوم به پادگان 0۴ این شهر آغاز 
شد. به گزارش آوا، محمد علی جاوید اظهار کرد: عملیات 
و  تسطیح محوطه  نخاله های ساختمانی،  آوری  جمع 
آماده سازی از هفته گذشته آغاز و امید است درختکاری 

تا پایان اسفند انجام شود. 
وی مساحت این باغ را 7۴ هزار و 7۵۵ مترمربع عنوان 
کرد و افزود: پس از پیگیری  های زیاد و دستور نهایی 
دادستان در زمینه جبران بخشی از درختان از بین رفته 
مقرر شده بخشی از پادگان که مجاور میدان ابوذر بوده 

و محصور است در قالب یک پارک ملی طراحی شود. 
شهردار بیرجند ادامه داد: این فضا به عنوان پهنه تفرجگاهی با 
ایده باغ ایرانی در حال طراحی و اجرای کار است که مطالعات 
میدانی شامل خاک شناسی، بررسی منابع آبی و مطالعه بر 
مشاوران  با کمک  کاشت  قابل  گیاهی  های  گونه  روی 

دانشگاهی انجام می شود. 
وی از اتمام کار طراحی مسیرها و آبنماها توسط سازمان سیما 
و منظر شهرداری بیرجند خبر داد و گفت: بنا داریم با مطالعه و 

کار کارشناسی، گیاهان مثمر، بومی و گیاهان زینتی متناسب با 
فضای باغ ایرانی در این محدوده کشت کنیم.

جاوید اضافه کرد: کار طراحی میدان اجتماعات شهر به 
مساحت بیش از 10 هکتار در میدان ابوذر و مجاور این 
میدان امسال شروع می شود و امیدواریم پس از تهیه 
بودجه  اجرایی میدان در سال ۹8 طبق  طرح، عملیات 

پیش بینی شده برای آن آغاز شود.

عملیات عمرانی باغ ملی بیرجند آغاز شددیدار استاندار با مقامات   افغانستانی
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فرماندار خواستار تکمیل باند دوم محور 
نهبندان - شوسف شد

باند دوم محور  ایرنا-فرماندار نهبندان گفت: احداث 
تصادفات  کاهش  راستای  در  شوسف   - نهبندان 
ضروری است و خواهان تکمیل این مسیر هستیم. 
ماشاءاله کریمان خراسانی روز شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: این محور به طول 30 کیلومتر 
تکمیل  آن  دوم  باند  کیلومتر  تاکنون 12  که  است 
شده و آماده افتتاح است.وی گفت: آگهی مناقصه 18 
کیلومتر باقیمانده این محور با اعتبار ۴0 میلیارد تومان 
در حال انجام است که در راستای کاهش تصادفات 
باید هرچه سریعتر تکمیل شود. ویاظهار کرد: باند دوم 
محور نهبندان - شوسف از محورهای پرتردد و پرحادثه 
شهرستان است که متاسفانه روز جاری ) 1۵ دی ماه ( 
بر اثر وقوع 2 حادثه در این محور، پنج نفر کشته و 2 نفر 
مجروح شدند.وی افزود: استاندار خراسان جنوبی اواخر 
هفته جاری یا هفته آینده به نهبندان سفر می کند که 
تکمیل این محور مواصالتی از درخواست های ما است.
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  پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
غائِن؛ َّها تَذَهُب بِالضَّ ُّوا، تَهاُدوا فإن تَهاَدوا تَحاب

به یكدیگر هدیه دهید، تا نسبت به همدیگر با محبت شوید. به یكدیگر هدیه دهید؛ 
زیرا هدیه کینه  ها را می  برد. )کافی : ج5 ، ص144 ، ح14(

سردار غیب پرور: بدون مردم 
انقالب مفهومی ندارد

به  اشاره  با  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
شکل گیری انقالب با بهره گیری از سرمایه های 
اجتماعی و بسیج مردمی، گفت:مردم بزرگترین 
سرمایه انقالب هستند. از آیت ا... نوری همدانی 
شنیدم که به خطبه ۵۵ نهج البالغه استناد داشت 
که امیر مومنان)ع( به مالک اشتر فرمودند مردم 
غیب پرور  غالمحسین  هستند.سردار  دین  عمود 
و  هستند  مردم  خدا  دین  لنگرگاه  کرد:  تصریح 
اصال بدون مردم انقالب مفهومی ندارد و بقای 

انقالب بدون حضور مردم ممکن نیست.

انتقاد دولت از
 تریبون داران نماز جمعه

رئیس جمهور گفت:  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
کشور نظام و رهبر دارد. رهبری که حواسش به 
که  مجلسی  دارد  مجلس  است.  موضوعات  همه 
مرتب جلسه می گذارد و مسائل را پیگیری می کند. 
قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی دارد که در 
حوزه تحت مسئولیت به وظایف خود عمل می کنند 
بنابراین در چنین کشوری معنی ندارد، هر کسی هر 
آنچه به ذهنش می آید در نماز جمعه ها بگوید.

هر رئیس جمهور گویا باید
 یک مشایی داشته باشد

رئیس  هر  نوشت:  خود  اینستاگرام  در  تاجگردون 
جمهوری گویا باید یک مشائی داشته باشد. مشاور 
دوره  از  سال  از شش  بعد  جمهور  رئیس  محترم 
رئیس جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار 
را دولت می دهد، شش  بودجه  به جلو می کند. 
هر  داد.  مجلس  به  را  بودجه  روحانی  آقای  سال 
آنچه که بخواهد می تواند در الیحه انجام دهد. 
مثل امسال که هر جا را دوست نداشت کم کرد 
آقای  جناب  برد.  باال  داشت  دوست  را  جا  هر  و 
آشنا این مردم درد زیادی دارند به دردشان نمک 
دروغین نریز یا اینکه اگر جنایتی شده دولت فعلی 
را هم در این جنایت شریک بدانید. البته که اگر 
مجلس ببیند جایی بی انصافی شده باشد اصالح 
می کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و 
چه در دفاع. خدا همه را به راه راست هدایت کند.

کدخدایی: ابزاری برای شایسته 
سنجی نامزدهای مجلس نداریم

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
هیچ  در  سنجی  شایسته  برای  ابزاری  گفت: 
و  شود  حل  باید  مشکل  این  که  نداریم  کجا 
باشیم.  داشته  برای شایسته سنجی  ابزاری  باید 
حال  در  مجلس  در  که  انتخابات  شدن  استانی 
تکلیف  تعیین  قانونگذار  آنچه  هر  است،  بررسی 

کند ما آماده اجرای آن هستیم. 

وظیفه مجمع تشخیص منافاتی
 با وظیفه شورای نگهبان ندارد

رئیس مجمع تشخیص  آملی الریجانی  ا...  آیت 
حسب  بر  نگهبان  شورای  گفت:  نظام  مصلحت 
قانون  خالف  و  شرع  خالف  قانونی،  وظیفه 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  و  اساسی 
مصلحت را تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی 
حضور  مجمع  در  نگهبان  شورای  فقهای  برخی 
و  رای  برای تشخیص مصلحت،  کنند،  پیدا می 
اند،  آنچه در شورای نگهبان داده  از  نظری غیر 
آئین نامه  متن  در  که  تعارض  تعبیر  دهند.  می 
دقیق  آمده،  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می 
دهد و این هیچ منافاتی با وظیفه شورای نگهبان 
ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع حاکم است.

مجمع الیحه اصالح قانون مبارزه
 با پولشویی را تایید کرد

که  پولشویی  با  مبارزه  قانون  اصالح  الیحه 
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  پیشنهاد  به 
به  وزیران  هیئت   1396 آبان   17 مورخ  جلسه 
مجلس  در  تصویب  از  پس  بود،  رسیده  تصویب 
شد. ارسال  نگهبان  شورای  به  اسالمی  شورای 
شورای نگهبان نیز پس از بررسی الیحه و ارائه ایرادات 
این شورا، آن را به مجلس اعاده داد. مجلس شورای 
اسالمی در ادامه با اصرار بر موضع خود، آن را به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.غالمرضا 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  مقدم  مصباحی 
نظام نیز از تایید نهایی الیحه اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی با اصالحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: 
این الیحه به رئیس مجلس برای ابالغ ارسال می شود.

اولین واکنش قاضی زاده هاشمی به 
حواشی استعفا از وزارت بهداشت

وزیر سابق بهداشت در واکنش به حواشی استعفایش، 
با  بهداشت  اینکه مشکالتی که در وزارت  بیان  با 
آن مواجه بوده، یک  روزه و مربوط به بودجه امسال 
آخرین  در  که  صحبت هایی  جز  به  گفت:  نبود، 
جلسه شورای  معاونین با همکارانم مطرح کردم که 
توصیه می کنم همه آن را بشنوند، هر آنچه منتسب 
است. اعتبار  و  ارزش  فاقد  شود،  منتشر  من  به 

اظهارات عباس عبدی درباره 
حمایت اصالح طلبان از روحانی

عباس عبدی با بیان اینکه »فرض کنید ما از روحانی 
حمایت  جهانگیری  از  مثال  و  نمی کردیم  حمایت 
می کردیم یا از هیچ کس حمایت نمی کردیم«، گفت: 
نتیجه این بود که یا رئیسی انتخاب می شد یا همین 
آقای روحانی. اگر روحانی انتخاب می شد که فرقی 
نمی کرد به احتمال فراوان ممکن بود از این بدتر نیز 
رفتار کند. اگر رقیب انتخاب می شد، همین شما به 
اصالح  کننده می پرسیدی مسئولیت  عنوان سوال 
طلبان که از روحانی حمایت نکردند چه بود و چرا 
مملکت را به این روز انداختید؟ بنابراین نمی شود یک 
گروه سیاسی مسئول دو سوی رفتار انتخاباتی باشد.

ترکیه به سمت آمریکا لغزید!

به نقل از اسپوتنیک؛ یک نماینده عالی رتبه وزارت 
خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی کوتاه مدت به 
خبرنگاران گفت: ترکیه در رابطه با خروج واحدهای 
نظامی ایران از سوریه با آمریکا ابراز همبستگی می کند.

طعنه فعال اصولگرا 
به اظهارات اخیر جلیلی

کنعانی مقدم درباره اظهارات اخیر سعید جلیلی که 
گفته بود »فتنه آینده فتنه زرد است« گفت: اگر این 
صحبت، حدس، گمانه زنی و تحلیل باشد، خود ایشان 
باید پاسخگو باشند؛ اما اگر منظور ایشان، رسانه ها 
بد  و  زرد  را  باشد که همه چیز  زرد  روزنامه های  و 
می بینند و خوبی ها را نمی بینند، این بحث جداست. 
بینی این گونه پیش  نظر می رسد  به  داد:  ادامه   او 
کردن فتنه توسط ایشان کار درستی نباشد؛ ما باید 
مطرح  اطالعات  مبنای  بر  را  خود  صحبت های 
کرده و مدارک کافی هم ارائه کنیم؛ اگر حرفی بر 
نیست. ارزیابی  قابل  باشد،  گمان  و  حدس  مبنای 

کارگری  بهداشت  خانه   - کاری  نسرین 
عنوان  به  منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه 
شد. شناخته  کشور  برتر  بهداشت  خانه 

ارزیابی  و  آمده  عمل  به  های  بررسی  پایه  بر 
مرکزی  شورای  اعضای  توسط  گرفته  صورت 
 هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان ،

خانه بهداشت کارگری کارخانه تولید اکسید 
مهندس  آقای  جناب  مسئولیت  با  منیزیم 
مجتبی یزدانی به عنوان خانه بهداشت کارگری 
برتر سال 1396 در سطح ملی شناخته شد. 
این مراسم با حضور معاونان وزارت تعاون، کار 
و  بهداشت  نماینده وزارت  و  اجتماعی  رفاه  و 
تامین اجتماعی در مجموعه فرهنگی شقایق 
تهران در آذر ماه سال جاری برگزار شد.شورای 
مرکزی هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه 
بهداشت  خانه  انتخاب  منظور  به  شدگان 

تا 500  تعداد 50  با  برتر در صنایع  کارگری 
نفر شاغل، بازدیدی از خانه بهداشت کارگری 
کارخانه تولید اکسید منیزیم سربیشه به عمل 
آورد. در این بازدید طبق چک لیست از خانه 
بهداشت کارگری، مستندات عملکرد مسئول 
سطح  ارتقای  خصوص  در  بهداشت،  خانه 
سالمت و کاهش خطرات و ریسک و عوامل 
زیان آور محیط کار و افزایش ایمنی، پیشگیری 
از بروز بیماری های شغلی و حوادث ناشی از 
کار، ارتقای سطح آگاهی شاغلین مورد بازدید 
قرار گرفت. همچنین طبق بررسی ها، افزایش 
دسترسی کارگران به خدمات بهداشتی اولیه، 
ارتقای سالمت محیط کار توسط سه نماینده 
شد.  بررسی  شدگان  بیمه  هماهنگی  شورای 
پس از بررسی های کارشناسانه در محل وزارت 
بهداشت  خانه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 

کارخانه تولید اکسید منیزیم سربیشه از بین 
سه هزارو پانصد خانه بهداشت کارگری فعال 
کشور که در این ارزیابی سالیانه مورد بازرسی 
کسب  به  موفق  بود  گرفته  قرار  ارزشیابی  و 
رتبه نخست کشوری گردید. شایان ذکر است، 
خانه بهداشت کارخانه تولید اکسید منیزیم به 
عنوان یکی از قدیمی ترین خانه های بهداشت 
که  تاسیس   1373 سال  در  استان  کارگری 
متعلق به شرکت تهیه و تولید موادنسوز کشوربا 
علیرضا  مهندس  آقای  جناب  مدیرعاملی 
باقری می باشد و در این کارخانه تعداد 277 
بهداشت  خانه  هستند.  کار  به  مشغول  نفر 
ای  ویژه  نقش  منیزیم  اکسید  تولید  کارخانه 
شاغلین  و  کارگران  سالمت  از  صیانت  در  را 
ایمنی،  خدمات  انجام  طریق  از  کارخانه  در 
است. نموده  ایفا  زیستی  محیط  و  بهداشتی 

کسب رتبه نخست کشوری 
خانه بهداشت کارگری اکسید منیزیم سربیشه

عکس: یزدانی

خرید تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال
در مجموعه فروشگاه های زنجیره ای تاک

طرف قرارداد با کلیه طرح ها و کارت های اعتباری بانک ها

بیرجند- خیابان معلم-  بین معلم ۱۰ و ۱۲      ۰۵۶-۳۲۲۰۴۱۴۷

تلفن تماس دفتر مرکزی:
۰۲۱ - ۳8۴۷۵ 

برادر ارجمند جناب آقای حاج غالمرضا حسین پور
عضو محترم هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

با نهایت تأسف درگذشت والده ماجده تان را صمیمانه خدمت شما و خاندان معزز 
تسلیت عرض نموده، علو درجات آن فقیده سعیده و صبر و اجر برای بازماندگان را از 

خداوند بزرگ مسئلت داریم.

مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

فرصـت طالئـی بـرای کارجویـان
آموزش کافه و فست فود       استخدام موقت       استخدام دائم

با بیمه و ...         تلفن تماس: ۰۹۱۵۱۱۰۴۹۹۷


