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 رتبه 5 صرفه جویی
  خوب یا بد؟!

مجازی  فضای  در  پیش  روز  چند 
به  دست  نما  داده  یک  از  تصویری 
دست شد که حاوی اطالعاتی در باب 
میزان درآمد و هزینه ها و مقایسه در 
استان های گوناگون بود. در این جدول 
نموداری، متوسط پس انداز خانوار ها 
در هر استان با هم مقایسه شده بود. 
انداز  از تفریق میزان پس  آماری که 
گذشته  سال  در  خانوار  هر  هزینه  و 
ایران  آمار  مرکز  اطالعات  اساس  بر 
این  جالب  نکته  بود.  آمده  دست  به 
جدول این  است  که  خراسان جنوبی 
در صفحه 2( )ادامه  در....  را  پنجم  رتبه 

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4258

5 آغاز تولید آزمایشی کارخانه کک سازی طبس5 بانک ارزی در مرز ماهیرود به زودی افتتاح می شود 5افزایش 100 درصدی جرائم فضای مجازی

 

فتنه ۹۸ ، فتنه
 اقتصادی است

صفحه 6

صفحه 6

 به روحانی و صداقتش اعتقاد 
دارم اما به اطرافیانش نه !

صفحه 6

باید  مراقب 
 نفوذی ها باشیم

 این انتقادات موجب رای آوری
 آنها در انتخابات نمی شود

صفحه 6

استاندار خبر داد:

بازگشایی مجدد
دفتر نمایندگـی 
وزارت امور خارجه

 درچند روز آینده    

در پی تصادفات روز شنبه

  افضلی به وزیر راه
تذکر کتبی داد

در پی جان باختن ۸ نفر در تصادفات روز شنبه محور 
شهرستان های  مردم  نماینده  سربیشه  نهبندان- 
تذکر  و شهرسازی  راه  وزیر  به  نهبندان  و  سربیشه 
کتبی داد. افضلی با بیان اینکه بارها به صورت کتبی 
و شفاهی در این خصوص تذکر داده شده است از 
وزیر خواست برای تسریع ... )مشروح در صفحه 5(

زرشک و عناب از 
زنجیره تولید  بازماند

زرشک و عناب از لیست کاالهایی که برایشان زنجیره  
کامل تولید در نظر گرفته شد... ) مشروح در صفحه 5 (

ری
 اکب

س :
عک

جلوگیری از خام فروشی زعفران در اولویت برنامه ها قرار گیرد

گردش علمی معاون  رئیس جمهور
صفحه 5

صفحه 2

زمستانی رویائی را با تورهای گروهی 

همای خاوران تجربه کنید

اقامت در هتل های ۳ و ۴ ستاره
 تنها مجری تورهای بازنشستگی کشوری در خراسان جنوبی

بیرجند - نبش معلم 1۶
تلفن: 0۵۶۳۲۲0۴۳۳0 - 0۹۳0۲۷۲۲۵۳۲

کیش   **    قشم
آغاز فروش اقساطی محصوالت مدیران خودرو

نمایندگی ناصری- کد ۴۴۸
نمایندگی مجاز 

فروش از  پس  خدمات  و   فروش 
معلم، حدفاصل معلم ۹- 11

0۵۶-۳۲۲۲00۳۵ /۳۲۲۳۵0۵1 /0۹0۲۵۶10۸۸۸ 

مسئوالن نیک نهاد، اعضای هنرمند خوش سخن و خوش قلم 
کانون هنرمندان استان

توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بر خود می بالد که به همت شما سروران در یکشنبه شب 
گذشته سعادت میزبانی یکی از محافل گرم هنری شب شعر  را در کنار فرشتگان پنهان زمینی 

ساکن در این خانه را داشت.
امید است این حرکت عظیم و هنرمندانه شما عالیجنابان جهت شادی آفرینی بندگان پاک 

خداوند، بر تثبیت فرهنگ اصیل مهربانی ایرانیان بیفزاید.

مهرتان جاوید  

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

ضمن سپاس و تشکر از الطاف و مراحم قبلی همشهریان عزیز و بزرگوار

 مراسم چهلمین روز درگذشت 

مرحومه کربالئیه رباب زنجیری
 )والده آقایان زنجیری( 

و نیز هفتمین روز خاکسپاری

 مرحومه فرخنده سفری مقدم
  )همسر محمدحسین سفری مقدم( 

در مشهد مقدس را به اطالع می رساند:
امید است با حضور در این محفل روح آن عزیزان سفر کرده را شاد و ما را قرین امتنان فرمایید.

زمان: امروز سه شنبه ۹۷/10/1۸ از ساعت 1۵ الی 1۶
مکان: هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی(

خانواده های:  زنجیری،  سفری مقدم،  قانونی،  فوایدی،برفی،  حسینی،  زحمتی،  
اسماعیلی ،  سلمان زاده،  گلمکانی،  ساالری و سایر بستگان

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 97-121۴ ، 97-1215 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل برگزار نماید:      

شماره ردیف
مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه

)ریال(
نوع تضمین و مبلغ 

مدت)ریال(
ساعت بازگشایی

1۹۷ -1۲1۴
خرید لوله پلی اتیلن به میزان مجموعاً 101 تن معادل 

۳1 کیلومتر در اقطار مختلف ۴0 تا ۲۵0میلیمتر و فشار 
اسمی 10 و 1۶ بار و ۲0 بار

ضمانت نامه معتبر1۵,1۶۴,۵۵۴,000
1۲ ۴۵ روز به مبلغ ۷۵۹,000,000 

۲۹۷ -1۲1۵
خرید لوله فوالدی درزدار به میزان مجموعاً ۷۵ تن 

معادل ۵۹۵۸ متر در اقطار مختلف ۳، ۴ ، ۵ و ۸ اینچ 
و ضخامت ۴ تا ۵,۴ میلیمتر 

۶,۷۳۵,۵۷1,۲00
ضمانت نامه معتبر

 به مبلغ 
۳۳۷,000,000

۴۵1۲:۳0 روز

زمان دریافت اسناد مناقصه: 1397/10/15 الی 1397/10/19    تاریخ ارسال پیشنهادات: ساعت 14:30 مورخ 1397/11/01
 ۳(تاریخ و محل بازگشایی پاکت ها: مورخ 1397/11/02- سالن جلسات شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  

  ۴(دبیرخانه مناقصه گذار: بیرجند، بلوار بهشتی ، انتهای بهشتی 7 ، صندوق پستی 813-97175   5( استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد ضمناً : کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد  به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد . این شرکت 
در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار میباشد برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 
 جنوبي  www.abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات iets.mporg.ir مراجعه ویا با شماره 8-32214752- 056 اداره امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی  

شماره :۶۷/۶0
تاریخ :1۳۹۷/10/0۳

  وزارت نیرو       
 شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی 

خانواده های محترم
 شمشیرگران ، کنی ، محمدی و سبزیکار

با نهایت تاسف درگذشت

 فقیده سعیده حاجیه سکینه کنی 
را حضور شما تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم.

کارگزاران زیارتی شرکت های بیرجندتنعیم، فدک، وحیدنیا و عماد

گفتمش ای پدرم... 
ما کجا و تو کجا...؟ 

ما که دلتنگ تو هستیم،  پدر!
پدرم لذت دیدار تو را کم دارم...

سال ها می گذرد...
دستی از مهر ندارم به سرم...

و چنان غرق توام،  که ندارم باور...
گفتمش باز،   پدر... 

اشکی از گوشه چشمش افتاد...
و ندیدم که چه سان رفت پدر...

 و دگر بازنگشت...

ششمین  سالگرد  درگذشت 

مرحوم محمدحسن اکبرزاده
را با ذکر فاتحه ای گرامی می داریم.

خانـواده

فراموش شدنی نیستند، 
 آنان که با خط ِمهر بر قلب مان حک شده اند.

سومین  سالگرد
 درگذشت همسری عزیز و پدری مهربان 

شادروان نجفعلی نادعلی
 )پیشکسوت بانک کشاورزی
 و ورزش والیبال استان(  

را با ذکر فاتحه و صلواتی گرامی می داریم.
روحش شاد و یادش ماندگار

خانـواده

جناب آقای محمدرضا شمشیرگران
مسئول محترم کمیته علمی موسسه خیریه حضرت رسول)ص(

با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان

مرحومه حاجیه سکینه کنی 
را حضور شما و خانواده محترم  تسلیت عرض نموده ، 

علو درجات آن بانوی مومنه و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داریم.

هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه حضرت رسول )ص(
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قطع بیش از ۶۵ هزار سیم کارت شخصی/مزاحمت های پیامکی را گزارش دهید

میزان - طبق آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکنون ۶۵ هزار و ۱۰۲ خط شخصی به دلیل مزاحمت های پیامکی قطع 
شده است.مشترکین نیز در صورت دریافت هر گونه پیامک تبلیغاتی از خطوط مختلف می توانند با معرفی آن ها از دو روش ستاره ۸۰۰ مربع و 
سامانه ۱۹۵ به سامانه پیامک های تبلیغاتی مراجعه و نسبت به قطع آن اقدام کنند.

سرمقاله

 رتبه 5 صرفه جویی 
 خوب یا بد؟!

* امین جم

این  در  را  پنجم  رتبه   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

موضوع دارد.موضوعی که واکنش های گوناگونی از 
جانب مردم استان در پی داشته است .برخی دلیل 
این رفتار و درآمد را در نحوه خرج کرد هزینه های 
مردم می دانستند.  یکی نوشته بود »متاسفانه بیشتر 
 از اینکه برای روح و جسم خود ارزش قائل باشند ،
 به دکوراسیون خانه ها اهمیت می دهند! به عنوان مثال 
 می توان به میزان بیماری هایی مثل فشار خون ، چربی ،
قندخون و افسرگی اشاره کرد که ارتباط مستقیمی با 
رفتار های مردم استان دارند.« - »پول در کل بالشت 
خو مکنن حتما پولدار مشن !« اینها برخی واکنش 
های کاربران فضای مجازی استان بود. برخی هم این 
موضوع را به خساست مردم نسبت دادند.فرد دیگری 
هم که اصالتا گلستانی بود ، از این گفت که گلستانی ها 
به تفریح و شادی خود اهمیت زیادی می دهند و برای 
روح و روان خود ارزش زیادی قائل اند. به گفته او ، یکبار 
که بیشتر به دنیا نمی آییم!واقعیت آن است که این آمار 
را از دو جهت می توان بررسی کرد.جنبه بارز و مشهود 
این موضوع را شاید بتوان همان موضوع حساسیت 
باالی مردم استان در  نحوه خرج کرد  درآمد های خود  
دانست.موضوعی که باعث می شود کمتر به تفریح و 
فعالیت های چنینی بپردازندکه البته نبود زیرساخت های 
تفریحی مناسب هم دلیلی بر این ماجراست.مجموع این 
رفتار در روح و روان جامعه و افراد آن تاثیر می گذارد.
به نحوی که بیماری های روحی و عصبی وسکته های 
قلبی و سرطان ها در استان میزان باالیی دارد که به 
اعتقاد کارشناسان نیز با نشاط اجتماعی و سبک زندگی 
مردم ارتباط زیادی دارد.موضوعی که نیاز به فرهنگ 
سازی و بررسی بسترها و شرایط شهرهای استان دارد و 
باید در یک افق چندساله فکری برای اصالح آن  کرد.
در گزارشات متعددی نیز در این خصوص مطالبی منتشر 
شده است که به طور تخصصی این موضوع مورد بحث 
و گفتگو قرار گرفته است.موضوع بعدی که در خصوص 
این آمارها حائز اهمیت است ، عالقه مردم به سرمایه 
گذاری در بانک ها و یا حتی در سایر استان ها است و 
این جایگزینی برای گردش پول مردم در تولید و صنعت 
از یک طرف باعث ضعف صنایع  است.موردی که 
تولیدی و محدود بودن آن  می شود و از طرف دیگر 
ارتباط مستقیم با  تعدد بانک ها در شهرهای استان؛ به 
گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حتی مسئوالن 
بانک ها ، میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها در 
استان باالتر از میانگین کشوری است و همین موضوع 
چالش های متعددی را نیز در اقتصاد منطقه باعث می 
شود. در پایان باید گفت  کسب این رتبه پنجم ، به 
هیچ عنوان خوشحال کننده نیست و حتی بیشتر بوی 
نگرانی از آینده استان می دهد. استانی که به خاطر جو 
نسبتا غمگین و اشتغال صنعتی پایین ، مهاجرت باالیی 
هم دارد. شاید اینجاست که باید خود مردم کاری کنند و 

برای اصالح رویه های موجود قدمی بردارند!

یک پنجم اشتغال کشور
 مربوط به کمیته امداد است

بر  امداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  -معاون  مهر 
ضرورت افزایش اعتبارات اشتغال مددجویان امداد در 
بودجه ۹۸ کشور تاکید کرد و گفت: یک پنجم کل 

اشتغال کشور مربوط به کمیته امداد است. 

خبری خوش برای 
تاکسی های اینترنتی

نامه ای  ارسال  با  کشور  کل  دادستان  فارس- 
مراکز  انقالب  و  دادستان های عمومی  به  خطاب 
و  ضوابط  درباره  قبلی  بخش نامه  بر  استان ها 
مسافر  نقل  و  فعالیت شرکت های حمل  شرایط 
و بار اینترنتی مبنی بر عدم ضرورت صدور پروانه 
فعالیت و هرگونه مجوز دیگر از ناحیه شهرداری ها 
تاکید کرد و عالوه بر این، اعالم کرده که فقط 
بر  اینترنتی  وکارهای  کسب  نوع  این  بر  نظارت 
عهده شهرداری ها است و تا زمانی که دستورالعمل 
نظارت شهرداری ها بر فعالیت  تاکسی های اینترنتی 
به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت 
کشور تهیه نشده از هرگونه برخورد و ممانعت از 
کسب وکار این شرکت ها به درخواست شهرداری ها 

خودداری به عمل آید.

تبلیغ کاالهای خارجی
 ممنوع شد

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصالح 
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها، بندی را به 
تصویب رساندند که به موجب آن به منظور حمایت 
از کاالی ایرانی موضوع این قانون، تبلیغ کاالهای 
خارجی دارای مشابه یا نمونه کاالی ایرانی در صدا 
دیواری،  یا  شهری  تابلوهای  مطبوعات،  سیما،  و 
وسایل حمل و نقل همگانی، اوراق چاپی، تلفن و 
فضای مجازی ممنوع و رسانه پخش کننده آگهی 
قرارداد  ده برابر  معادل  نقدی  جزای  به  یک  هر 

پخش آگهی، محکوم می شوند.

بازگشایی مجدد دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه

 در چند روز آینده
صدا و سیما - دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
بیرجند تا چند روز آینده بازگشایی می شود.  استاندار 
با  انجام شده  در مکاتبات  خراسان جنوبی گفت: 
معاون  عراقچی  و  خارجه  امور  وزیر  دکتر ظریف 
وزیر امور خارجه، مقرر شده این دفتر هر چه سریعتر 
مجددا بازگشایی شود. معتمدیان، نقش نمایندگي 
مرزی،  مبادالت  در  را  خارجه  امور  وزارت  دفتر 
مسافران  و  حال شهروندان  رفاه  ارتباطات،  بسط 
خارجی بسیار راه گشا دانست و گفت: در چند روز 
آینده مسئول دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در 
استان معرفی خواهد شد.وی افزود: این دفتر می 
تواند جذب سرمایه گذاری خارجی، رونق صنعت 
گردشگری و امور مربوط به صدور ویزای شرکت 
مباحث  زمینه  در  رایزنی  استان،  در  های خارجی 
را سرعت  خارجی  سفرای  با  ارتباطات  و  خارجی 
شناساندن  و  کردن  المللی  بین  استاندار،  بخشد. 
توانمندی های استان به جهان را از اهداف اصلی 
راه اندازی این دفتر دانست و گفت: با وجود این 
 دفتر کارهای کنسولی، تعامل با سفارت خانه ها
انجام  بهتر  استان  به  از سفرای خارجی  و دعوت 

خواهد شد.

خبر خوش

ایسنا- معاون آموزشی وزارت علوم به جز رشته های 
پر متقاضی پذیرش در سایر رشته محل ها از فرآیند 
محل  رشته  کد  اسامی  گفت:  شود،  می  خارج  کنکور 
دو  تا  ندارند  کنکور  به  نیاز   ۹۸ سال  برای  که  هایی 
شد.دکتر  خواهند  اعالم  دی ماه(  آینده)پایان  هفته 
جزئیات  به  خبری  نشست  در  نیاسر  شریعتی  مجتبی 
حذف کنکور اشاره کرد و گفت: حذف تدریجی کنکور 
از سال ۹۲ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی 
شده  تاکید  نیز  کنکور  حذف  مصوبه  در  و  شد  آغاز 
از  باید   ۵ ظرف  دانشجو  پذیرش  درصد   ۸۵ که  بود 
طریق بررسی سوابق تحصیلی صورت بگیرد، بر این 
را  پذیرش  درصد   ۸۵ بر  بالغ  گذشته  سال  از  اساس 

انجام می دهیم.وی در  با احتساب دوره های مهارتی 
خواهد   ۹۸ کنکور  در  که  اتفاقی  کرد:  تصریح  ادامه 
گونه  به  زمانبندی  برنامه  عمال  که  است  این  افتاد 
ای پیش بینی شده که رشته های واجد شرایط برای 
کنکور  فرآیند  از  تحصیلی،  سوابق  طریق  از  پذیرش 
متقاضی  پر  رشته های  برای  صرفا  و  می شوند  خارج 
علوم  وزارت  آموزشی  می شود.معاون  برگزار  کنکور 
کنکور  در  متقاضی  کم  های  رشته  گفت:  همچنین 
۹۸ از فرآیند کنکور خارج خواهند شد و تا پایان دی 
شرایط  واجد  که  هایی  محل  رشته  اسامی  جاری  ماه 
سازمان  سامانه  در  هستند  کنکور  از  خارج  پذیرش 

سنجش آموزش کشور درج خواهند شد.

زمان اعالم رشته های خارج از فرآیند کنکور ۹۸ 

ایرنا/ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار، 
اطالع رسانی خواهد  به زودی  و  قیمت گذاری خودروهاست  مالک عمل 
شد.محسن صالحی نیا روز گذشته در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین 
المللی خودرو تهران در جمع خبرنگاران، افزود: قیمت گذاری خودروهایی که 
خارج از محدوده عمل شورای رقابت بودند، هفته های گذشته تعیین تکلیف 
شدند اما برای سایر خودروها، قیمت ها در جلسه های ستاد تنظیم بازار در 
حال نهایی شدن است.وی افزود: خریدهای قطعی مشتریان بر مبنای قیمت 
های قطعی مشخص شده، تحویل می شود اما خریدهایی که مطابق قرارداد 
بر مبنای شرایط روز بوده، بر پایه نرخ عادالنه ای که ستاد تنظیم بازار تعیین 
می کند، عمل خواهد شد.صالحی نیا، تحویل نشدن خودروهای تولیدی از 
سوی خودروسازان را تکذیب کرد و گفت: از آغاز امسال تا امروز بیش از 
۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با پارسال 3۰ 
درصد کاهش و در مقایسه با برنامه مدنظر وزارتخانه 4۰ درصد کاهش نشان 

می دهد.
وی با بیان اینکه برنامه جبرانی برای افزایش تیراژ تولید پیش بینی شده است، 
افزود: کاهش تولید به مفهوم کاهش سقف قراردادها است؛ بر این اساس 
قطعه سازان به دلیل هزینه های ثابت و باالسری خود از این موضوع متضرر 

از سوی  شده اند.معاون وزیر صنعت یادآور شد: گالیه هایی که این روزها 
این موضوع  قطعه سازان مطرح می شود، در بسیاری موارد صحیح است و 
متاثر از عوامل متعددی بوده که دست به دست یکدیگر شرایط کنونی را 
رقم زدند.صالحی نیا درباره گالیه های مشتریان از خودروهای ثبت نام شده 
و تحویل نشده نیز گفت: نظارت الزم در این زمینه وجود دارد.وی ادامه داد: 
۲ دسته نارضایتی در این زمینه وجود دارد؛ دسته نخست، خودروهایی است 
که خودروسازان متعهد به تحویل آنها هستند این خودروها در روند تولید قرار 
داشته و بخش اعظم آنها تا پایان امسال تحویل و مابقی حداکثر تا اواخر 
خرداد ماه ۹۸ تحویل خواهد شد.صالحی نیا افزود: خودروهایی که به دلیل 
محدودیت های بین المللی ایجاد شده با خروج شرکت های همکار خارجی با 
کاهش یا توقف تولید مواجه شده اند نیز سعی شده تا حد امکان با خودروهای 
جایگزین جبران شود.وی پرداخت سود مشارکت، جریمه تاخیر یا خرید سایر 

خودروها با توافق مشتریان را از دیگر راهکارها برشمرد.

توصیه مدیرعامل ایران خودرو به خریداران
هاشم یکه زارع نیز در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 
نداشته  کرده  نام  ثبت  خودرو های  تحویل  از  نگرانی  خریداران  کرد:  اظهار 

باشند، خودرو ها با کمی تاخیر تحویل داده خواهند شد.مدیرعامل ایران خودرو 
افزود: پیش فروش هایی که در سایت صورت می گیرد با مجوز وزارت صنعت 
است ما دو هفته قبل پیش فروش داشتیم و طی دو هفته آینده نیز پیش 
فروش خواهیم داشت. وی درباره قیمت گذاری های جدید گفت: این موضوع 
را باید از مسئولین متولی قیمت گذاری پرسید. یکه زارع ادامه داد: ما در این 
اولیه  ارز و مواد  افزایشی که در قیمت  به  با توجه  باره خواسته هایی داریم 
وجود داشته به دنبال این هستیم که قیمت خودرو اصالح شود.مدیرعامل 
حال  هر  به  افزود:  قیمت ها  افزایش  با  مشکالت  رفع  درباره  ایران خودرو 
مشکالتی به دلیل تحریم به وجود آمده و همه باید کمک کنیم تولید که 
کاهش یافته به جایگاه خود برگردد و افزایش قیمت در این میان اثر بهبودی 

خود را دارد، اما باید روی مسائل دیگر نیز کار کرد.

آخرین خبرها از تعیین قیمت خودرو

تسنیم- هفته گذشته ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته و 
مستمری بگیر بسته حمایتی دولت را دریافت کردند و گروه 
چهارم که منتظر بسته حمایتی هستند شاغالن تأمین اجتماعی 

هستند اما خبری از پرداخت سبد حمایتی به شاغالن نیست.
هیئت وزیران در تاریخ ۲7 آبان ماه به پیشنهاد مشترک سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل 
بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت غذایی از گروه های 

کم درآمد جامعه را تصویب کرد.

جاماندگان بسته حمایتی چه کسانی هستند؟
بر اساس »دستورالعمل بسته پرداخت کمک جبرانی و حمایت 
غذایی از گروه های کم درآمد جامعه«، سازمان برنامه و بودجه 
مجاز است برای پرداخت کمک جبرانی به میزان ۲۰۰ هزار 
تومان به کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان 
قراردادی و کارکنان شرکتی دستگاه های اجرایی که از محل 
منابع بودجه عمومی، حقوق دریافت می کنند و جمع مبلغ مندرج 
در آخرین حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و 

همچنین مبلغ ماهیانه قرارداد منعقده برای کارکنان قراردادی و 
شرکتی، کمتر از 3 میلیون تومان است، از طریق حساب های 
بانکی متصل به حقوق و مزایای کارکنان مشمول، اقدام کند.
بازنشستگی کشوری،  بازنشستگان صندوق های  همچنین 
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )لشکری(، صندوق 
بازنشستگی فوالد و سایر صندوق های بازنشستگی مشابه که 
بخشی از مستمری مشمولین آنها از محل منابع بودجه عمومی 
تأمین می شود و مجموع آخرین حکم حقوقی )مستمری( در 
سال ۱3۹7 هر یک از آنها کمتر از 3 میلیون تومان است، از 
طریق حساب های بانکی متصل به حقوق )مستمری( آنها به 
حساب آنها واریز می شود. خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3 
میلیون تومان از جمله گروه های کارگران ساختمانی، قالی بافان 
آزاد و خویش فرمایان و  و شاغالن صنایع دستی، مشاغل 
رانندگان بین شهری و درون شهری، زنبورداران،کارگران باربر، 
شاغلین کسب و کارهای خانگی، کارگران کارگاه های متفرقه، 
عشایر و روستاییان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و سایر 
گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شناسایی می شوند.سایر خانوارهای کم درآمد ماهانه کمتر از 3 
میلیون تومان، درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته می شود. 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از 
اطالعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی کشور، به درخواست کتبی اشخاص، پس از 
اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه های مذکور، به حساب های 
بانکی مربوط رسیدگی کند. بر اساس ابالغیه فوق، این طرح 

بین چهار گروه از خانوارهای کشور اجرا می شود:
ـ خانوارهای تحت پوشش و کمیته امداد امام خمینی)ره( و  ۱ـ 

سازمان بهزیستی کشور
ـ گروه دوم تمام بازنشستگان کشور ۲ـ 

3 ــ خانوارهای با درآمد ماهانه کمتر از 3۰ میلیون ریال در 
قالیبافان و شاغالن صنایع  گروه های کارگران ساختمانی، 
دستی، مشاغل آزاد و خویش فرمایان، رانندگان بین شهری 
کسب  شاغالن  باربر،  کارگران  زنبورداران،  درون شهری،  و 
و  عشایر  متفرقه،  کارگاه های  کارگران  خانگی،  کارهای  و 

روستاییان، بازنشستگان، دریافت کنندگان بیمه بیکاری و دیگر 
گروه های مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شناسایی می شوند.
4 ــ دیگرخانوارهای کم درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 3۰ 
میلیون ریال که درخواست آن ها پس از بررسی توسط کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی پذیرفته می شود، 
در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده 
است که با استفاده از اطالعات در اختیار از طریق کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی، به درخواست کتبی این اشخاص 
به  مذکور  وزارتخانه  دسترسی  به  آن ها  اجازه  از  پس  و 

حساب های بانکی رسیدگی کند. 

آخرین وضعیت سبد حمایتی دولت برای شاغالن تأمین اجتماعی

برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  سرپرست  فارس- 
آموزشی گفت: ثبت نام تمام کتب  درسی دانش آموزان 
برای سال تحصیلی آینده به صورت »اینترنتی« انجام 
کتاب های  ثبت نام  کرد:  اظهار  تورانی  حیدر  می شود. 
صورت  به  پایه ها  از  تعدادی  در  امسال  تا  درسی 
اینترنتی بود اما برای سال تحصیلی آینده، ثبت نام کتب  
انجام  درسی تمام دانش آموزان به صورت »اینترنتی« 
از  درسی  کتاب های  ثبت نام  داد:  ادامه  وی  می شود. 
طریق سامانه www.irtextbook.ir و یا سامانه
صورت  دو  به  و   www.irtextbook.com
»فردی« توسط دانش آموز و خانواده اش و »گروهی« 

توسط مسئوالن مدرسه انجام می شود.

تعداد  روی  آینده  تحصیلی  سال  کرد:  تصریح  تورانی 
زیادی از کتاب های درسی، »ُمهر ماندگاری تا ۱4۰۰« 
درج می شود و تغییراتی که در سال های بعد روی کتاب 
نیاز است از طریق سایت این سازمان اعالم خواهد شد.
دوره های  کتاب های  خرید  تاکنون  فارس،  گزارش  به 
ابتدایی و فنی وحرفه ای و کاردانش به صورت اینترنتی 
بین  مدارس  طریق  از  ماه  مهر  در  و  می شد  انجام 
دوره های  کتاب های  و  می شد  توزیع  دانش آموزان 
در  کتابفروشی ها  طریق  از  دوم  و  اول  متوسطه 
شهریورماه هر سال به فروش می رسید که قرار است 
برای سال تحصیلی آینده ثبت نام تمام کتب درسی از 

طریق اینترنت صورت گیرد.

فروش کتب  درسی سال آینده »اینترنتی«  می شود

قابل توجه خریداران اراضی مزروعی پالک های ۲۹۲ اصلی و ۲۹۳ 
اصلی واقع در شرق دانشگاه آزاد بیرجند و پالک ۲۷۳ اصلی

 واقع در غرب بیدخت
 همان طور که در قرارداد شرکت سروش گستر با خریداران محترم پالک های فوق 
ذکر شده است اراضی مذکور دارای کاربری زراعی بوده و چنانچه هر یک از خریداران 
و اعضا ادعایی نسبت به اراضی دارند جهت جلوگیری از هر نوع مشکل حقوقی صرفا 
از طریق دفتر شرکت سروش گستر کسب اطالع و اقدام نمایید تا این شرکت بتواند 

نسبت به تعهدات خود مطابق قراردادهای منعقده اقدام نماید! 
آدرس شرکت:  بیرجند- بین مدرس ۴۰ و شهید فالحی

تلفن: ۰۵۶۳۲۴۳۳۳۲۳ همراه: ۰۹۱۵۱۶۱۴۲۷۵
مدیرعامل شرکت -  سید محمد علوی متین

آگهی تغییرات شرکت تولیدی در نمای شرق )سهامی خاص( به شماره ثبت ۱۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۳۷۰ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰8/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - ماده ۴۴ اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: » کلیه چک 
ها و بروات و اسناد و سفته ها و اوراق الزام آور شرکت باید دارای یک امضا با صاحبان امضای مجاز شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین 
می شود باشد.« ۲- ماده ۴۷ اساسنامه سهام وثیقه مدیران به شرح زیر اصالح گردید : »هریک از اعضای هیئت مدیره بایستی حداقل 
تعداد یک سهم از سهام خود را در صندوق شرکت به عنوان وثیقه بابت تضمین خسارات احتمالی ناشی از تقصیرات آنان منفردا یا مشترکا 
بسپارند و سهام مزبور غیر قابل انتقال است . تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره هر سال به منزله مفاصا حساب تلقی و سهام مورد 

وثیقه خود به خود از قید وثیقه آزاد می شود. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳410۵4(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور کلوان فضا شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۰۱۳۰ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/8/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان حسین درویشی به شماره 
ملی ۰۶۵۱8۲۱8۱۹ و ابوالفضل درویشی گازار به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۱۰۴۴ و مهدی صباغ زاده فریز به شماره ملی ۰۶۴۰۴۴۰۲۶۶ 
بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم فاطمه کیانی علی آباد به شماره ملی ۰۶۴۰۰۵۳۰۰۹ 
به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا برزگری به شماره ملی ۰۶۵۱۹۷۳۷۰8 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳410۵۵(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور کلوان فضا شهر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۴۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۰۱۳۰ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷/8/8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای حسین درویشی به شماره ملی ۰۶۵۱8۲۱8۱۹ به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابوالفضل درویشی گازار به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۱۰۴۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای 
مهدی صباغ زاده فریز به شماره ملی۰۶۴۰۴۴۰۲۶۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای حسین درویشی )مدیرعامل( و مهر 

شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )۳410۵۶(

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی تابان گستر بشرویه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰8۶۱8۶۹88۲ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰8/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمد عدالتی باقری با کد ملی ۰8۵۹۷۹۵۳۹۱ 
و آقای علیرضا رجبی با کد ملی ۰8۵۰۰۱۴8۱۶ و آقای عباس مهرآور با کد ملی ۰8۵۹۹۶۱8۰۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - آقای هادی آذری با کد ملی ۰8۵۹8۵۱۱۲۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مورعابدی با 
کد ملی ۰8۵۹۹۶۵۹۴۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - پس از قرائت گزارش بازرس 
قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۴ - روزنامه کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس )۳410۵۷(

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

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

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش
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   حمل اثاثیه منزل مـداحی
    با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر        
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مهدی آبادی- بند دره یکی مکان های ثبت شده ملی و از 
جاذبه های گردشگری بیرجند است که چند سال پیش ایجاد 
یک منطقه گردشگری در آن به تصویب هیئت دولت رسید 
که البته هنوز در پیچ و خم های کاغذ بازی اداری استان 
معطل مانده است. زمانی که به سمت این بند در حال حرکتید، 
کانکسی توجه شما را جلب می کند. مکانی که در شب اتومبیل 
های زیادی کنار این کانکس توقف کرده و آدم ها اندکی از 
وقت خودشان را در این محل سپری می کنند. چای آتشی 
اینجا  با عطر و طعم خوب، افراد زیادی را به سمت خود کشانده 
و شهرت آن در بیرجند پیچیده شده است.  زن و مرد به همراه 
فرزندان هر روز ساعت 17 به این محل می آیند و از صندوق 
عقب ماشین، هیزم ها را برمی دارند و داخل منقلی که آماده 
کرده اند، می گذارند. هنوز آتش روشن نشده که دو ماشین  
توقف می کنند و منتظر دم کشیدن چای آتشی می شوند. 
جز بالل و چای چیز خاصی ندارند و مشتری های آنها به 
خاطر نوشیدن چای دم کشیده و استفاده از منظره زیبای این 
محل به این جا می آیند. چشم اندازی که با روشن شدن چراغ 
های شهر بیرجند بر زیبایی آن افزوده می شود. آقای طالبی 
به همراه همسر خود دو سه سالی است که این مکان را راه 
انداخته اند و با فرزندان خود تا پاسی از شب پذیرای مشتری 
ها هستند. در یک شب سرد زمستان، برای گفتگو و البته 

نوشیدن چای به اول جاده بند دره رفتم.

سخت ترین دوران زندگی پس از اخراج 
 از سال 82 در این منطقه حضور داشته است که دو سال آن را 
نگهبان منبع آب بوده است. می گوید: وقتی نگهبان منبع بوده، 
حقوقش از 40 هزار تومان شروع و به 150 هزار تومان رسیده 
که بعد از دو سال به دلیل بی سوادی از کار اخراج شده است. 
او این زمان را به دلیل فشارهای زندگی، از سخت ترین دوران 
زندگی اش می داند. پس از مدتی در شرکت پویش استخدام 
شد که تا این زمان در این شرکت حضور دارد. طالبی با این حال 
 حقوقش را ناچیز می دانست، حقوقی که کفاف زندگی  اش را 
نمی داد و کار مناسب برای همسرش پیدا نمی شد و حاضر به 

اینکه هرجایی هم کار کند، نبود. 
وقتی درباره چگونگی شروع این کار سوال کردم، می گوید:  
دوستی به من این پیشنهاد را داد که در این محل چای آتشی 
بفروشم. اوایل تردید داشتم اما با مشورت خانواده و دلگرمی 

هایی این کار انجام شد، این ایده را به شرکت منتقل کردم و 
خوشبختانه از این پیشنهاد استقبال کردند و زمینی را دراختیارم 

قرار دادند تا کارم را در اینجا شروع کنم.

ادارات وارد می شوند!!
 با کمک همسرم چادری آماده و کارم را آغاز کردم. پس از 
مدتی از اداره بهداشت برای مسائل بهداشتی، ملزم به تهیه 
کانکس شدم با اینکه برایم سخت بود اما پول قرض کرده و  

3 میلیون و 700 هزار تومان بابت کانکس پرداخت کردم تا 
رضایت اداره بهداشت را به دست آورم اما شرکت با کانکس 
مخالفت کرد که با توضیحاتی درباره اینکه اداره بهداشت  
مرا ملزم به جمع آوری چادر و نصب یک کانکس کرده، 
موافقت کردند. می گوید: 4 ماه بعد اداره اماکن جلوی فعالیت 
را گرفت. چند روزی واقعا فکر آینده اذیتم می کرد. در اداره 
اماکن گفتند سازمان میراث فرهنگی کار شما را دست فروشی 
دانسته و باید تعطیل شود. مشکالتم را برایشان توضیح دادم 

و خالصه با دردل کردن به ادامه کار رضایت دادند اما نظر 
مثبت چایخانه های باالی بند را شرط ادامه فعالیت دانستند 

که خداروشکر مشکلی از این بابت پیش نیامد.

چای آتشی آویشن دار؛ 
پرطرفدار بین مشتریان

شب  دهد:  می  ادامه  و  می کند  رضایت  ابراز  کارش  از 
نبود، گهگاهی  این مکان خبردار  از  های اول که کسی 

ماشین ها منقل آتش را دیده و توقف می کردند. این شب 
نمی  بیشتر  چای  تا   2-3 و  بود  سخت  برایم  واقعا   ها 
دادم.  افراد می  به  رایگان  فروختم حتی چند شب چای 
البته االن واقعا راضی هستم و خدا را شکر جلوی گدایی 
را گرفته است.  از همه قشر مشتری دارد و چای آتشی 
آویشن دار پرطرفدار ترین در بین مشتریان است. اینجا 
فقط یک میز و صندلی برای مشتریان وجود دارد و آنها 
دوبار  نوشند. می گوید:  ماشین خود چای می  در  بیشتر 
درخواست وام دادم که به دلیل نداشتن مجوز قبول نشده 
است و همین باعث شده، نتوانم امکانات بیشتری به اینجا 
بیاورم ولی با این وجود خدا را شکر می کنم و به همین 

اندک هم راضی هستم.
 

زمستان سرد است اما مجبوریم
باد سردی در حال وزیدن است، به همین بهانه از سرمای 
منطقه سوال می کنم، جواب می دهد: زمستان در بند دره 
واقعا سخت و سوزناک است و فضای باز باعث شدت گرفتن 

باد می شود اما وقتی مجبور هستیم، چکار کنیم. 
با این حال با چراغ نفتی داخل کانکس خود را گرم کرده و به 

فرزندان هم زیاد اجازه بیرون آمدن از کانکس را نمی دهم. 
می پرسم از چه زمانی متوجه شدید که کسب و کار شما 
رونق گرفته است، می گوید: روزی به دلیل مشکلی، در 
از مشتریان تماس گرفت و  بودم که یکی  بیرجند درگیر 
پرسید چرا کسی جای کانکس نیست و دوبار هم مشتریانم 
به دلیل خراب شدن ماشین به کمکم آمده و هیزم ها را 
در صندوق ماشین گذاشته و برایم آوردند که از این موارد 
پویش،  مدیر عامل شرکت  از  است.  کارم گرفته  فهمیدم 
آقای جعفری به دلیل حمایت هایش، تشکر می کند و می 

گوید: هیچ وقت خوبی هایشان را فراموش نمی کنم.

مهمان چای آتشی آویشن دار
سرمای هوا را به شدت حس می کنم و او مرا مهمان یک  
فنجان چای آتشی آویشن دار می کند. حاال می فهمم که  
رسیدن به موفقیت و پیدا کردن یک کار خوب رویای دست 
نیافتنی و دور از ذهن نیست. از یک ایده ساده هم می توان 
درآمدزایی کرد همچون مردی که فقط با چای ساده، هر 

شب پذیرای مشتریان زیادی است. 

برزجی-سه فقره تصادف فوتی کمتر از 12 ساعت روز شنبه 
پانزدهم دی در محور سربیشه - نهبندان به وقوع پیوست که 
پایان زندگی هشت نفر در نیم روز اول هفته بود. نخستین 
تصادف ساعت 3:05 دقیقه بامداد روز شنبه رخ می دهد. هوا 
سرد است و 16 کیلومتر تا نهبندان مانده که ناگهان 2 خودروی 
پژو با شدت از مقابل به هم برخورد می کنند. یکی از خودروها 
پنج سرنشین دارد که چهار نفر در دم جان می دهند و یک نفر 
گرچه نفس می کشد اما حالش ناخوش است. راننده خودروی 
مقابل که حامل سوخت است نقطه ای بر پایان زندگی چهار 

انسان می گذارد و متواری می شود.
حدود 45 دقیقه بعد تصادف دیگری رخ می دهد؛ این بار کمی 
دورتر در 48 کیلومتری نهبندان - سربیشه ، سواری پژو واژگون 
شده و از 2 سرنشین آن یک نفر جان می دهد. روز شنبه هنوز 
به شب نرسیده که باز هم خبر حادثه تصادف از همان جاده می 
رسد، این بار کامیون و تریلر حامل سوخت در کیلومتر 30 جاده 
نهبندان - سربیشه رخ به رخ هم شده و3 نفر دیگر هم در این 
حادثه جان خود را از دست می دهند.  بعد آغاز هفته این هشت 
نفر در کمتر از 12 ساعت به پایان می رسد، ولی حکایت خودرو، 

جاده، انسان و مرگ همچنان باقی است. 

** انسان، عامل 95 درصد تصادفات
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بررسی ابعاد این 
روز پر حادثه در استان به خبرنگار ایرنا گفت: تصادفات فوتی 
دالیل متفاوتی دارد که مهمترین آن تخلفات رانندگان است. 
سرهنگ حسین نیکمرد با بیان اینکه عامل انسانی در 95 
درصد تصادفات دخیل است، اظهار کرد: البته جاده های دو 
طرفه هم بی تاثیر نیست چرا که 2 فقره از این تصادفات رخ 
به رخ بوده است. وی ادامه داد: به طور قطع احداث باندهای 
دوم در جاده های استان در کاهش تصادفات رخ به رخ تاثیر 
می گذارد اما در تصادفاتی که ناشی از واژگونی خودرو بوده 
بیشترین عامل خستگی رانندگان، سرعت زیاد یا بی توجهی به 
جلو است. جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی، رانندگی 
در ساعات پایانی شب را یکی دیگر از عواملی عنوان کرد که 

در بروز تصادف موثر بوده است و افزود: خلوت بودن جاده 
ها و کمبود سامانه های نظارتی در بخشی از راه ها نیز در 
وقوع حادثه اثر دارد. وی با بیان اینکه سه حادثه روز شنبه 
هفته جاری در نقاطی اتفاق افتاده که جاده همسطح بوده است، 
گفت: رانندگان در این نقاط کمتر از پیچ ها ، احساس خطر 
می کنند و همین آرامش کاذب باعث می شود که سرعت 
خودرو باال برود. نیکمرد ادامه داد: 30 تا 40 درصد واژگونی ها 
نیز به خاطر ورود به باند مخالف بوده که باید رانندگان پرهیز 
از انحراف به چپ را مد نظر قرار دهند. وی بر ایمنی راه ها، 
اجرای شیب شیروانی و حفاظ پل ها تاکید کرد و گفت: برای 
جلوگیری از خستگی رانندگان می توان شیارهای لرزانده طولی 
و عرضی در جاده ها ایجاد کرد که تاثیر فوق العاده ای بر 
کاهش تصادفات دارد. جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
در بیان توصیه های جدی اظهار کرد: مردم از رانندگی در شب 
به خصوص ساعات پایانی اجتناب کرده و تمام سرنشینان باید 
کمربند ایمنی خود را ببندند تا به سرنوشت سرنشینان پژو در 
محور سربیشه - نهبندان دچار نشود. وی رعایت سرعت مجاز 
و مطمئنه درراه ها را مهم برشمرد و افزود: سرعت زیاد باعث 

تشدید صدمات می شود.

** راه طوالنی خراسان جنوبی
 تا دوبانده شدن تمام محورها

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز گفت: طول محور 
بیرجند - زاهدان 477 کیلومتر است که 246 کیلومتر آن در 
حوزه این استان واقع شده است. مهدی جعفری با بیان اینکه 
تاکنون برای 60 کیلومتر از این محور باند دوم احداث شده 
است، افزود: 5 .12 کیلومتر نیز حدفاصل شوسف تا نهبندان 
عملیات اجرایی باند دوم احداث و آسفالت شده اما به دلیل نبود 

خط کشی و نصب عالئم ایمنی هنوز بازگشایی نشده است. 
وی با بیان اینکه 53 کیلومتر از این محور توسط 2 پیمانکار 
در دست اجرا است، ادامه داد: مبلغ قرارداد این پیمانکاران 
برای  مناقصه  برگزاری  مجوز  و  است  تومان  میلیارد   70
می  اجرا  زودی  به  که  شده  اخذ  نیز  دیگر  کیلومتر   17

تاکید  با  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  شود. 
اصلی  کریدورهای  جزو  زاهدان  بیرجند-  محور  اینکه  بر 
کشور محسوب می شود، گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
تخصیص اعتبار دوبانده شدن پروژه در سال گذشته به 200 
درصد افزایش یافت. وی بیان کرد: امسال نیز این پروژه 
حدود 6میلیارد تومان مشترک با سیستان و بلوچستان و یک 
میلیارد و 300 میلیون تومان از استان اعتبار داشته است. 
جعفری تصریح کرد: هم اکنون پیمانکاران پروژه 4.5 میلیارد 
تومان مطالبات دارند که مسئوالن استانی و نماینده مجلس 
پیگیری افزایش اعتبار این محور هستند. وی با بیان اینکه 
80 درصد تلفات جاده ای در 2 کریدور شمال به جنوب استان 
اتفاق می افتد، گفت: وضع باندهای دوم استان هفت درصد 
کمتر از متوسط کشوری است و برای رسیدن به حالت نرمال 

باید 512 کیلومتر دیگر راه دوم ایجاد کنیم.

** سرعت زیاد در کنار ضعف عمومی راه ها
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی نیز 
چندی قبل گفت: 27 نقطه پر تصادف در جاده های استان 
شناسایی شده که از این تعداد هفت نقطه در یک سال اخیر 

رفع و 2 نقطه دیگر در دست اقدام است.
 جعفر شهامت معتقد است که با توجه به گذشت بیش از 
سه سال از آخرین ارزیابی نقاط پرحادثه باید این آمار به روز 
رسانی شود تا اعتبار به سمت محیط هایی رفته که بیشترین 
میزان تصادفات و فوتی ها را دارد. وی با بیان اینکه اگر راه 
ها با کیفیت ایده آل ساخته شود پنج تا هفت سال نیاز به 
نگهداری ندارد، افزود: از آنجا که بسیاری از راه های خراسان 
جنوبی به شکل جهادی ساخته شده 72 درصد از راه های 
استان نیاز به روکش دارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان جنوبی به فعالیت 52 سامانه ثبت تخلف در 

استان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکالت اساسی تصادف در 
جاده های استان ضعف عمومی راه  ها است که البته سرعت 
زیاد نیز در ایجاد تصادف نقش مهمی دارد. گرچه خطای 
انسانی در بروز حوادث رانندگی قابل چشم پوشی نیست؛ اما 
2 کریدور اصلی شمال به جنوب )چابهار - زاهدان - مشهد 
- بندرعباس - چابهار و کرمان - دیهوک - راور و کریدور 
شرق به غرب )بیرجند - دیهوک - راور - طبس - اصفهان 
( به طول یکهزار و 500 کیلومتر در محدوده خراسان جنوبی 
این  در  را  تردد خودروهای سنگین  معموال  که  واقع شده 
محورها شاهد هستیم. توجه به زیرساخت جاده در کاهش 
حوادث رانندگی امری اجتناب ناپذیر است که امید می رود 
ضمن ارتقای فرهنگ رانندگی به خصوص در جاده ها ، این 
مسئله نیز مورد توجه واقع شود تا کمتر شاهد اینگونه حوادث 

تلخ و البته مداوم باشیم. 
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نکوداشت عملیات های کربالی 4، 5 و 6 در بیرجند

صداوسیما- سالروز عملیات های کربالی 4، 5 و 6 در دوران هشت سال دفاع مقدس، امروز در بیرجند گرامی داشته می شود. این مراسم  امروز بعد از نماز مغرب و عشا با پرده خوانی 
سیره شهدا توسط استاد حاج حسین ناظری از راویان کشوری برگزار می شود. مراسم نکوداشت این عملیات ها، در مسجد قبا واقع در مهرشهر خیابان حافظ غربی، حاشیه میدان 

غدیر میزبان عالقه مندان خواهد بود.خراسان جنوبی مفتخر به داشتن 2 هزار شهید است که 247 شهید را در این سه عملیات تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی کرده است.
از برخورد زشت و زننده راننده اتوبوس ... به سمت 
متأثر شدم. بسیار  خانم  مسافر  با یک  سجاد شهر 
915...367

از زمانی که حضور پلیس راهور در شهر و چهارراه 
ها و میادین روز به روز کمرنگ تر شد زمینه برای 
مردم  مال  و  جان  که  رانندگانی  و  اراذل  جوالن 
برایشان مهم نیست مهیا شد. احساس می کنم 

پلیس کم کم فراموش می شود
915...212

تاکی باید شاهد برخورد سگ های ولگرد با خودروهای 
عبوری تو جاده معصومیه به سمت  شهرک صنعتی 
باشیم کدوم سازمان مسئول جمع آوری سگ های 
ولگرد هست محیط زیست یا شهرداری ...؟؟ حتما 

واسه اینکار هم باید بودجه اختصاص داده بشه.
915...838

و سیما  از مسئوالن محترم صدا  با عرض سالم. 
سیگنال  مکرر  قطعی  خصوص  در  خواهشمندیم 
دریافتی در خیابان شهید کاوه، خیابان احمدی روشن 
وخیابان مهر ، مهرشهر  تحقیق و بررسی شود ، طی 
هفته جاری ساکنان این خیابان ها با قطعی مکرر 
کانال های تلویزیونی مواجه بوده و خواهان بررسی 

و رسیدگی و رفع مشکالت موجود می باشند.
915...807

مقاله بنیاد و حق فراموش شده خراسان جنوبی بسیار 
بجا و درد دل همه مردم بود. سالهاست که عواید 
حاصل از فروش زمین های بیرجند و استان به خارج 
از استان منتقل می شود و نه تنها هیچ کارخانه و 
سرمایه گذاری انجام نمی شود بلکه میراث تاریخی 

شهر هم محصور قرار داده شده.
937...897

زمین های اوقاف مخصوصا در کنار ورزشگاه غدیر 
پیست  اندازی  راه  جهت  خوبی  ظرفیت  بیرجند 
فوتبال  زمین  و  سواری  ماشین  موتور،  دوچرخه، 
برای  شما  رسانه  و  مسئوالن  لطفا  دارد.  ساحلی 
به  آنان  گرایش  از  جلوگیری  و  جوانان  استفاده 
تفریحات مخرب و عمل به نیات واقفان که منفعت 
کل جامعه و مردم است و بهبود سیما و منظر شهر 

نسبت به احیای آنها اقدام فرمایند
915...254

جاده حد فاصل دستگرد و انبار نفت بیرجند و همچنین 
حدفاصل میدان فرودگاه تا پایانه بار بیرجند فاقد چراغ 
و روشنایی است. از اداره برق و راه تقاضای رسیدگی 

به این مسیرهای مهم و پر رفت و آمد را داریم
915...501

با سالم . آوا جان می تونی یه لطف کنی از مسئوالن 
سوال کنی این کارگرانی که بیمه ندارند و سبد کاال 
دریافت نکردند به کجا باید مراجعه کنند. گفتن بهزیستی 

ولی اونا میگن همچنین سامانه  ما نداریم...
938...471

سالم خدمت آقای شهردارخواستم توضیح بفرمایید 
آوری  به جمع  اقدام  شما  مامورین  قانون  کدام  با 
مصالح و وسایل از داخل زمین شخصی مردم نموده 

و بعد مطالبه حق انبارداری می نمایند.  
915...985

کلینیک تامین اجتماعی در منطقه مهرشهر با بیش 
از چهل هزار نفر جمعیت که حتی از جمعیت چند 
شهرستان استان بیشتر است هنوز راه اندازی نشده 
است. رسانه محترم لطفا پیگیر موضوع باشد. هر چند 
با توجه به افزایش جمعیت مهرشهر و شهرک های 
اطراف آن )دستگرد و شکراب( کلینیک پاسخگوی 
مراجعین نخواهد بود و آینده نگری حکم می کند که 

بیمارستانی مجهز راه اندازی شود
937...897
مطلبی که درباره بنیاد مستضعفان درج شده بود 
عالی بود. این روند انتقادی از این موضوع را ادامه 
پاسخگو  به کسی  مجموعه  این  در  آقایان  دهید 
نیستند تمام گرانی امالک و مستغالت در بیرجند 

به این نهاد برمی گردد.
ارسالی به تلگرام آوا

یارانه ای هست  توزیع گوشت های  این چه وضع 
هرکس بیکار باشه می تونه چندین نوبت بره تو صف 
وحق دیگران رو ضایع کنه توزیع کننده هم میتونه به 
خویشانش چندین مرحله برسونه بازم رانت و پارتی بازیه 

کی جوابگوست روش توزیع رو قانونمند کنید
915...423
سپاسگزاریم. ملی  باغ  احداث  بابت  شهرداری  از 

انشاءا... به زود به نتیجه برسد تا مکانی مفرح و زیبا 
برای تفریح ساکنان شهر و مسافران باشد چون واقعا 
مکانی بکر برای اوقات فراغت نیست. امیدواریم بند 
دره را هم شهرداری مسئولیت آن را بر عهده بگیرد 

تا از این بی سر و سامانی بیرون بیاید.ممنونیم
یک شهروند 

پیام شما
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موفقیت و انرژی

موفقیت در کار

اراده ترغیب کننده

 “دیوید گالو”، دانشمند علوم دریایی، اراده جسمی و 
روحی را یکی از عوامل مهم موفقیت می داند و بسیار 
بر توجه به آن تاکید می کند. افراد موفق با اراده قوی 
خود اعتماد به نفس را در وجودشان به وجود می آورند 

و خود را از تردید و خجالت رها می کنند.
اعتراف  آمریکایی،  معروف  بازیگر  هاون”،   “گلدی 
می کند در ابتدا نسبت به خود و توانایی هایش دچار 
شک و تردید بود و خود را به اندازه کافی باهوش و 
خوب تصور نمی کرد. او فکر می کرد که هرگز موفق 
نخواهد شد؛ البته ترغیب خود و ایجاد اراده همیشه 
چندان هم آسان نیست. مادرها همیشه منبع خوبی 
برای ایجاد انگیزه، اراده و پشتکار هستند. “فرانک 
گری” که معماری موفق و شناخته شده است، مادرش 

را عامل ایجاد انگیزه و اراده در خود می داند.

 قانون های طالیی موفقیت در کار و تجارت

برای کامیابی در کار باید با مشکالت  و فراز و نشیب 
های زندگی مبارزه نمود، پس هیچگاه بـر اثـر بروز 

سختی ها و شکست ها نـاامید نشوید.
- رئیس هم باید آستین هایش را برای کار کمی باال 
بزند. زیردستان خـود را وادار بـه انـجـام کـاری نکنید 
که خودتان تاکنون انجامش نداده اید، یا رغبتی به 
انجام دادنش ندارید. اگر رئیس یا سـردسته گروهی 
هسـتید باید خودتان سرمشق و الگوی دیگران قرار 
گیرید، آنگاه دیگر کسی در انجام کار با شما بحث 

نخواهد کرد.
- اندکی شـانس و اقبال، بهتر از کوهی از دانش و 
خردمندی است. شما هر قدر هم که زیرك و باهوش 
باید  که  دارند  وجـود  زنـدگـی  در  لحظاتی  باشید 
خودتان را آماده رویـارویـی بـا آنـهـا کـنـیـد. حتـی 
 یـک مـرد خـردمند و دانا نیز پاهایش روی یخ لیز 
می خورد. هیچگاه اهمیت زمان و مکان مناسب انجام 

کارهایتان را دست کم نگیرید.
- در ازای هر سخنی که می گویید، اجـازه دهید 
دشمن تان )یا رقیب تان( 10 سخن بگوید. هر قدر 
کـه شـما بـا سخنان خود اطالعاتی را برای رقیب 
یا دشمن تان آشکار و افشا کنید، وی قدرت بیشتری 
در  شما  به  زدن  صدمه  و  کردن  وارد  ضربه  برای 
اختـیـار خواهد داشت. بگذارید رقیب تان سخن بگوید 

چون داشتن »اطالعات« قدرت است.
 - پول نقد، پول نقد است حتی اگر از شکم فیل 
بیرون بیاید. زمانی که شما اسکناس در دست دارید 
نخواهد داشت،تنها  و »اگر«ی وجود  هیچ »اما« 
در  همیشه  چک  دارد.  وجود  که  است  نقد  پول 
اعتـباری  کارت  و  است  برگشت خوردن  معرض 
هـم مختص آدم های زودباور؛ اما پول نقد همواره 

پول نقد است.

جدول ۴۲۵۸                        

و  بیابانی  است  گیاهی   -1 افقی: 
معاصر  سرایان  غزل  از  خودرو- 
کسی  بعهده  به  دشوار  کاری   -2
گذاشتن- جنگل های برزیل - جام 
معروف 3- رهن گذارنده - حرف 
همراهی - کوچک - آنچه از جانب 
تر  شود 4-  الهام  پیامبران  به  خدا 
کردن با آب - مقابل پایین - کنایه 
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اشتباهات آرایشی  سن 
شما را بیشتر نشان می دهد

گاهی اشتباهات آرایشی می توانند شما را با سنی بیشتر 
از سن واقعی تان جلوه دهد. استفاده زیاد از کرم پودر 
می تواند در اطراف دهان و چشم ها خطوط ایجاد کند 

یا خطوط موجود را عمیق تر نشان دهد. گذاشتن الیه 
ضخیم از کرم پودر و پن کیک پوست را پیرتر نشان 
می دهد. به جای این کار یک الیه نازك کرم پودر 
بزنید یا فقط مرطوب کننده و پن کیک استفاده کنید. 
اگر ابروهایتان مشکی هستند، از کشیدن مداد در آنها 

جدا خودداری کنید و تنها با ژل ابرو به آنها فرم دهید.

فر یا  ضخیم بودن طبیعی 
موهای زیر پوستی 

اگر موهای بدن شما به طور طبیعی فر هستند، احتماال 
بیشتر از دیگران دچار مشکل رشد موهای زیر پوستی 
می شوید. فر بودن موها به خاطر فر بودن فولیکول مو 

است، بنابراین موها پیچ می خورند و به داخل پوست 
برمی گردند.اگر موهای ضخیمی داشته باشید، ممکن 
است انتهای موها به قدری تیز باشد که به داخل 
پوست نفوذ کند و درون پوست رشد کند. مرطوب 
کردن مداوم پوست تان می تواند مشکل رشد موی 

زیر پوستی را کمتر کند.

عادت های بد تغذیه ای
 که نمی گذارند وزن کم کنیم

ما غذا را به خاطر انرژی و مواد مغذی که به بدن مان 
می رساند می خوریم اما عامل لذت نیز نقش پررنگی در 
این میان دارد. گاهی این عامل ِ لذت، باعث می شود 

انتخاب های ناسالم غذایی داشته باشیم. چیزی که 
می خورید مهم است! داشتن رژیم غذایی سرشار از 
مواد مغذی و فرآوری نشده، فوایدی برای سالمتی 
دارد و به کنترل وزن کمک می کند. زیرا غذاهای 
طبیعی معموال کم کالری تر و مغذی ترند و هر آنچه 
را که بدن برای سالم ماندن نیاز دارد، تامین می کنند.

دالیل و عوامل ایجاد عفونت قارچی
در کودکان

وقتی یک عفونت قارچی پیشرفت کرد، معموالً می توانید 
آن را تشخیص دهید، زیرا ناحیه ملتهب  قرمز رنگ است.
همچنین پوست کودك ممکن است پوسته پوسته شود. 

نشانۀ عمدۀ دیگر حساسیت قارچی این است که معمواًل 
بیشتر از دو روز طول می کشد و به درمان های خانگی 
ادرار سوختگی پاسخ نمی دهد. عفونت قارچی معمواًل 
در چین های پوست ناحیۀ کشاله ران ظاهر می شود. 
بسیاری از مادران برای التیام التهاب پوست پای کودك از 

پمادهایی مانند پماد کاالندوال استفاده  می کنند.

درمان خانگی 
خارش گوش

بنابراین  پاکسازی می کند،  را کامال  گوش خودش 
شما نباید در تمیز کردن گوش زیاده روی کنید. از 
گوشواره هایی که از فلزاتی ساخته  شده اند که ممکن 

است واکنش آلرژیک ایجاد کنند استفاده نکنید. اگر 
اغلب شنا می کنید، برای خارج کردن آب وارد شده 
به گوش راهی پیدا کنید. اگر جرم گوش تان زیاد است 
حتما فقط طبق توصیه  پزشک از قطره گوش استفاده 
کنید. موقع دوش گرفتن مراقب باشید تا آب وارد 

گوش تان نشود.

با شروع فصل سرما، سیستم ایمنی ما مستعد سرماخوردگی، آنفلوآنزا و سایر عفونت ها می شود. شاید شما هم کسانی 
را بشناسید که به نظر می رسد هرگز مریض نمی شوند. این افراد راز هایی دارند که خوب است شما هم بدانید تا از 
سرماخوردگی و دردسر های آن پیشگیری کنید. ُچرت بعدازظهر می تواند تا حدودی مشکل کمبود خواب تان را برطرف 
کند.  خواب برای سیستم ایمنی بی نهایت مهم است.نوشیدن چای، درست مانند استنشاق بخار تولید شده از مایعات 
داغ، فولیکول های موی بینی را تحریک می کند و باعث می شود هنگام تنفس، میکروب ها را راحت تر به بیرون برانید.
داشتن دوستان خوب می تواند در برابر هر مشکلی از فراموشی گرفته تا حمله قلبی و بیماری های عفونی از ما محافظت 
کند. آنهایی که کمتر پروتئین مصرف می کنند، سیستم ایمنی ضعیف تری دارند. سعی کنید در هر وعده ی غذایی تان 
غذاهای پروتئین دار بگنجانید. مولتی ویتامینی که مصرف می کنید باید تمام ویتامین های گروه ب، پروتئین  را داشته باشد.

حدود 10 تا 15 درصد افراد دیابتی به دیابت نوع اول مبتال هستند. این نوع دیابت اغلب در کودکان و گاهی در 
بزرگساالن کمتر از 40 سال بروز می کند گر چه در هر سنی ابتال به آن امکان پذیر است. نام دیگر آن دیابت وابسته 
به انسولین است چرا که پانکراس دیگر نمی تواند به طور طبیعی انسولین تولید کند باید از طریق تزریق انسولین، 
میزان قند خون را کنترل کرد. بی توجهی در برنامه های مراقبت بهداشتی و تغذیه ای، نوسانات وسیعی در میزان 
قند خون شما به وجود می آورد که این تغییرات می تواند در دراز مدت، منجر به بروز عوارض بیماری دیابت شود. 
شما با اندازه گیری مقدار قند خون، پیروی مرتب از برنامه غذایی، ورزش و تغییرات مناسب در میزان، زمان و نوع 

انسولین دریافتی می توانید از نوسانات قند خون جلوگیری کنید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تلفن 190

دیابت نوع  اول چرا بعضی ها انگار هرگز مریض نمی شوند؟

در یک جمله اگر بخواهیم بگوییم، بهترین انتقام ، موفقیت 
است. مهم نیست چقدر شکست خورده اید یا چند نفر به شما 
پشت پا زنده اند یا با حرف های نا امید کننده باعث دلسردی 
شما شده اند اما حرکت شما به سوی موفقیت و رسیدن به اهداف 
تان، بهترین انتقام است. نه برای اینکه به دیگران ثابت کنید آنها 
اشتباه می کردند بلکه برای اثبات توانمندی خودتان نزد خودتان.

 طعم موفقیت، شیرین تر از طعم شکست است
بارها  داریم  نیاز  موفقیتی  هر  به  رسیدن  برای  باشد  یادتان 
نام  به  جاده ای  از  موفیت  به  رسیدن  راه  بخوریم.  شکست 
شکست می گذرد. هر شکستی به عنوان یک کاتالیزور عمل 

می کند یعنی باعث آسان تر شدن راه موفقیت شما می شود. 
بسیار  موفقیت  یک  کسب  شکست،  زیادی  تعداد  از  پس 

شیرین تر و غیرقابل وصف تر است.  
اگر به فکر انتقام گرفتن و کینه ورزی باشیم، تبدیل می شویم 
به بدترین دشمن خودمان. چون به جای اینکه زمان و انرژی 
خود را صرف تالش و رسیدن به خواسته هایمان کنیم آن را 
برای گرفتن انتقام هدر می دهیم و در آخر نیز، نه چیزی به 

دست می آوریم و نه برنده خواهیم شد.
 به یک شخصیت جدید تبدیل می شوید

اگر بی خیال انتقام شوید و به فکر موفقیت باشید مجبور خواهید 

شد که در این مسیر، بر ترس های خود غلبه کنید چون هیچ 
دست  به  موفقیتی  کند  غلبه  ترسش  بر  اینکه  بدون  فردی 
نمی آورد. ترس ها نقش بازدارنده ای در زندگی ما بازی می کنند. 
ترس ها از ذهن خودآگاه و ناخودآگاه ما سرچشمه می گیرند. 
ترس ها به این خاطر بزرگ و بزرگ تر می شوند چون دیگران 
مرتبا در حال کمرنگ کردن شجاعت و اعتماد به نفس ما 
هستند. بنابراین بهترین انتقام این است که از ترس های خود رها 
شوید و به سوی موفقیتی که دیگران همیشه می گفتند قادر به 
کسب آن نیستید، حرکت کنید. همین امر باعث می شود که شما 

تبدیل به یک آدم جدیدی شوید.

بهترین انتقام چه چیزی می تواند باشد؟

آیه روز

اوست  خدای خالق نوساز صورتگر ]که[ بهترین نامها ]و صفات[ از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است 
]جمله[ تسبیح او می  گویند و او عزیز حکیم است. سوره الحشر/ آیه 24

سخن روز

هیچ کس متوجه نمی شود که بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند. تا آرام و خونسرد به نظر بیایند!
)آلدوس هاکسلی(
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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

به یک فروشنده و سه 
ویزیتور  نیازمندیم.

۰۹۰۵۵۹۰۳۵۲۵
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     ۰۹۰۱۹۱۵۱۵۶۵

میلیونر میامی
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسمارموز
18:1521:3014:3020شروع سانس

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

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کنـاف، دکـوراسیـون
 بـازسـازی 

طراحـی و مشـاوره
09155610111- رحیمی

برگ سبز خودروی سمند به 
شماره پالک ایران 489-52 
ب 58 به نام مجتبی پروانه 
مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
نقاشی ساختمان

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

کلیه اجناس و دکوراسیون یک 
باب مغازه پوشاک ورزشی در 

بهترین نقطه خیابان معلم با سه 
سال قرارداد مغازه یکجا به 

فروش می رسد.
09013534۷99

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5۰۰۰ تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 1۷4

09155600850

خرید نقدی 

1۰ درصد 

تخفیف
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 گردش علمی معاون  رئیس جمهور به استان

کاهش دمای هوا در استان

غالمی-کارشناس هواشناسی گفت: امروز تغییرات دمایی در طول روز روند کاهشی داشته و به طور میانگین 2 تا 5 
درجه دمای هوا کاهش می یابدبرای چهارشنبه شب هم بارش باران گاهی همراه با رعد و برق قابل پیش بینی است 
که در نواحی شمالی استان همچون شهرهای طبس، سرایان، فردوس و قاین احتمال وقوع رواناب دور از انتظار نیست.

جلوگیری از خام فروشی زعفران در اولویت برنامه ها قرار گیرد

گفت:  خراسان جنوبی  مدارس  نوسازی  مدیرکل   *
سیستم  گرمایشی تعدادی از مدارس غیرانتقاعی استان 
استاندارد مد نظر را ندارد که مسئوالن تا دو ماه دیگر باید 

گزارش عملکرد پیرامون رفع نقص را ارائه کنند. 
* فرماندار درمیان گفت: 150 هزار لیتر نفت سفید به 
روستای نوغاب ارسال و مشکل کمبود سوخت در این 

روستا برطرف شد.
*مدیرکل ثبت احوال گفت: در 9 ماه اول سال بین 
انتخاب شده برای نوزادان پسر »ابوالفضل«  نام های 

بیشترین فراوانی نام را به خود اختصاص داده است.
*معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: از 22 
آذرماه تاکنون در طرح زمستانه 308 حادثه دیده توسط 

امدادگران این جمعیت امدادرسانی شدند.
*نخستین جشنواره مردمی ابراهیم هادی در بخش 
های فیلم کوتاه، عکس، گرافیک و متن برگزار می شود.
چهلمین  سـتاد  تخصصی  کارگروه های  *نشست 
بیرجند  شهرداری  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
 با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری و

مسئولین سازمان ها برگزار شد.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

استاندار خراسان جنوبی از ایجاد شعبه بانک ارزی 
در مرز ماهیرود خبر داد و گفت:  با نظر موافق  
نمایندگی و مسئول بانک آرین در افغانستان 
پس از بررسی، شعبه ای در مرز ماهیرود ایجاد 
خواهد شد تا زمینه مراودات تجاری به وجود آید.

به گزارش صداوسیما، معتمدیان شامگاه یکشنبه  
پس از بازگشت از سفر یک روزه به  افغانستان با 
مثبت ارزیابی کردن آن، هدف از این سفر را دیدار 
با مقامات دولت افغانستان در راستای شناساندن 
ظرفیت ها و توانمندی های خراسان جنوبی 
برشمرد و اظهار کرد: خراسان جنوبی مشترکات 
زیادی با افغانستان دارد و در این روند زمینه های 
همکاری نیز فراهم است.وی با بیان اینکه برای 
نیازمند  افغانستان  با  مشترک  های  همکاری 

ایجاد ارتباط دو جانبه در حوزه های گوناگون 
اقتصادی، تجاری، علمی و ... هستیم،تصریح 
کرد: در مالقات با مقامات ارشد دولت افغانستان 
در خصوص گردشگری، صنایع دستی، بازارچه 

ها و تجارت بین دو کشور گفتگو شد.
استاندار بیان کرد: در این سفر مقرر شد در آینده 
ای نزدیک هیئتی از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افغانستان در استان حضور یابد تا تفاهم 
تجاری  در خصوص همکاری های  ای  نامه 

و اقتصادی بیشتر بین دو کشور منعقد شود. 
معتمدیان با اشاره به مشکالت پیش آمده برای 
استان خصوصا  های  بازارچه  در  ایرانی  تجار 
بازارچه ماهیرود گفت:  مرز ماهیرود از مرزهای 
رسمی است و دارای تراز تجاری باالیی است 
که از مسئوالن دولت افغانستان خواستیم به 
مقررات بین المللی احترام بگذارند تا محدودیت 
ها و موانع تجارت و مبادالت دوطرفه برداشته 
مرز  در  ارزی  بانک  ایجاد شعبه  از  شود. وی 

و   داد  خبر  بود  تجار  مطالبات  از  که  ماهیرود 
افزود: در دیدار با نمایندگی و مسئول بانک آرین 
در افغانستان مقرر شد پس از بررسی، شعبه ای 
در مرز ماهیرود ایجاد شود تا تسهیالتی برای 
بیان  استاندار  آید.  وجود  به  کشور  دو  تجار 
کرد: به منظور معرفی زمینه های مختلف و 
شناساندن ظرفیت های خراسان جنوبی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در افغانستان به زودی 

با فعاالن اقتصادی استان دیدار می کند.

رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  خبر-  گروه 
جمهوری روز گذشته  برای بازدید از طرح ها و 
واحدهای علمی و دانش بنیان به خراسان جنوبی 
سفر کرد و در بدو ورود مورد استقبال استاندار و 
جمعی از مسئوالن  قرار گرفت. سورنا ستاری در 

نخستین برنامه این سفر از شرکت های مرکز رشد 
واحدهای فناور قاین بازدید کرد. در این بازدید 
محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، 
نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار و امام جمعه قاین و جمعی از 
مسئوالن حضور داشتند.رئیس مرکز رشد فناور 
قاین در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران 
گفت: این مرکز دارای 54 هسته و واحد فناور 
است که 31 شرکت در مرحله رشد، 23 شرکت 
در مرحله مقدماتی و 11 شرکت دانش بنیان است.

حوزه  در  در  فناور  واحدهای  این  افزود:   وثوقی 
فعالیت  مکانیک  و  معدن،کشاورزی  تی،  آی 
می کنند. وی همچنین کمبود فضا، امکانات 
آزمایشگاهی و کارگاهی و درخواست تسهیالت 
فناوران را از مهمترین مشکالت این مرکز عنوان 
کرد.رئیس مرکز رشد فناور قاین اظهار کرد:  این 
شهرستان با 54 واحد فناور رتبه ای باالتر از برخی 
استان های کشور در زمینه فراوانی شرکت ها دارد.

فضای مرکز رشد واحدهای فناور قاین
 توسعه می یابد

راهبردی  های  فناوری  توسعه  مرکز  رئیس 

جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
نوسازی  و  تجهیز  استاندار  توافق  با  گفت: 
به  شدن  افزوده  برای  مترمربع  هزار  فضای 
دستور  در  قاین  فناور  واحدهای  رشد  مرکز 
 کار قرار می گیرد و به زودی عملیات آن آغاز 

می شود. قادری فر در حاشیه بازدید از مرکز 
رشد واحدهای فناور قاین در جمع خبرنگاران،  
این شهرستان را قطب بین المللی زرشک و 
زعفران دانست و افزود: پیش بینی می شود 
800 میلیون تا یک میلیارد تومان برای توسعه 
و تجهیز مرکز رشد و فناوری قاین اختصاص 

داده شود.
صندوق  رشد،  مرکز  کنار  در  کرد:  اظهار  وی 
سرمایه گذاری خطر پذیر و صندوق پژوهش و 
فناوری غیردولتی خراسان جنوبی فعال خواهد 
شد که امیدواریم تا پایان سال شاهد شروع به کار 
این صندوق باشیم تا جریان سرمایه گذاری خطر 
پذیر یا »وی سی« برای حمایت از واحدهای 
فناور ایجاد شود. قادری فر در ادامه گفت: معاون 
رئیس جمهور در این سفر  مصوبات خوبی برای 
فناوری شهرستان های  و  مراکز رشد  توسعه 

استان به ویژه قاین دارد.

ستاری: خام فروشی بزرگترین ضعف 
در صادرات محصوالت  راهبردی

با  نیز  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
جهان  در  زعفران  صادرات  مقایسه  به  اشاره 

جهان  در  زعفران  صادرات  گفت:  ایران،  و 
9 میلیارد دالر است و این در حالی است که 
میلیون دالر  به حدود 500  ایران  در  صادرات 
می رسد، بنابراین باید جلوگیری از خام فروشی 
زعفران در اولویت قرار گیرد. ستاری دیروز در 

حاشیه بازدید از شرکت تروند زعفران با اشاره 
به جمعیت باالی دانشجویی در خراسان جنوبی، 
اظهار کرد: جمعیت دانشجویی این استان نسبت 
به کل جمعیت از باالترین نسبت های دانشجو به 

شهروند در کشور است. 
خوب  پیشرفت های  و  ظرفیت ها  از  وی 
ابراز  دانش بنیان  اقتصاد  در  خراسان جنوبی 
رضایت نمود و بیان کرد: در شهرهای بیرجند، 
طبس، قاین و فردوس شرکت های دانش بنیان 
خوبی شکل گرفته است که در آینده نزدیک 
بزرگ  شبکه  یک  به  تبدیل  شرکت ها  این 
علمی  گروه های  و  استارتآپ ها  راه اندازی  برای 
دانش بنیان خواهند شد. معاون رئیس جمهور با 
اشاره به مقایسه صادرات زعفران در جهان و ایران، 
اظهار کرد: صادرات زعفران در جهان 9 میلیارد 
دالر است و این در حالی است که صادرات در 
ایران به حدود 500 میلیون دالر می رسد، بنابراین 
باید جلوگیری از خام فروشی زعفران در اولویت 
قرار گیرد. ستاری تبیین کرد: پتانسیل های خوبی 
که  دارد  وجود  فناور  واحدهای  رشد  مراکز  در 
جهت تقویت زیرساخت های آن کمک خواهیم 
کرد. وی با اعالم اینکه اگر بخواهیم توسعه ای 

باید  باشیم  داشته  محروم  شهرستان های  در 
استفاده  استان ها  خود  داخل  پتانسیل های  از 
به وجود ظرفیت های فوق العاده  اشاره  با  کنیم 
از  بتوانیم  باید  کرد:  اضافه  خراسان جنوبی،  در 
پتانسیل های درونی استان به درستی استفاده و 

محصوالت دانش بنیان تولید نماییم.

دانشگاهیان، صنعتگران و نهادهای 
دولتی به جوانان نخبه اعتماد کنند

سورنا ستاری در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای 
گفت:  بیرجند  در  بنیان  دانش  های  شرکت 
دانشگاهیان، صنعتگران و نهادهای دولتی به 
جوانان نخبه اعتماد کنند. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در جریان سفر به خراسان جنوبی از 
نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور استان دیدن کرد. 35شرکت 
دانش بنیان و واحد فناور آخرین دستاوردهای 
فناورانه خود را در حوزه های پزشکی، کشاورزی، 
صنعت برق، مواد و دیگر حوزه ها به نمایش 
شرکت  اصلی  مشکل  گفت:  گذاشتند.ستاری 
های دانش بنیان نبود بازار است که بخشی از 
این مشکل در زمینه تجاری سازی محصوالت 
به خود شرکت ها بر می گردد و بخش از مشکل 
هم مربوط به عدم حمایت دستگاه های دولتی 
از این شرکت ها است.وی افزود: خراسان جنوبی 
در حوزه شرکت های دانش بنیان و محصوالت 

شان در کشور سرآمد است.

مرکز نوآوری و شتابدهی
 دانشگاه بیرجند افتتاح شد

همچنین در ادامه برنامه های معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، مرکز نوآوری و شتابدهی 
دانشگاه بیرجند افتتاح شد. در این مرکز قرار است 
بنیان دانشگاهی،  با حضور شرکت های دانش 
رویدادهایی در قالب استارتآپ برگزار شود. در زمان 
حاضر 350 متر مربع به این مرکز اختصاص یافته 
و 500 تا 550 میلیون تومان برای آن هزینه شده 
است.حدود 45 شرکت  دانش بنیان دانشگاهی 
برای استقرار در این مرکز تقاضا داده اند. در این 
بازدید، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور قول 
داد. متر مربع  تا دو هزار  را  این مرکز  توسعه 
مدیرکارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند  
هم گفت: این مرکز برای حمایت و توسعه ایده 
های نوآورانه کسب و کار در دانشگاه راه اندازی 
شده است.ولی پور مطلق با بیان اینکه برنامه 
ریزی بلند مدت شده تا ایده های کسب و کار 
نوآورانه به شرکت های دانش بنیان تبدیل شود 
تا بتوانند به اقتصاد دانش بنیان منطقه کمک 
کنند، افزود: در این مرکز دانشجویان با مهارت 
های کسب و کار، نحوه ورود به بازار و رشد ایده 

های نوآورانه آشنا می شوند.

راه اندازی مرکز محاسبات سنگین 
HPC در دانشگاه بیرجند

مرکز محاسبات سنگین دانشگاه بیرجند نیز با 
حضور معاون رئیس جمهور راه اندازی شد. مدیر 
فناوری اطالعات دانشگاه بیرجند گفت: با توجه به 
روند رو به رشد حجم محاسبات علمی به خصوص 
در کاربردهایی که نیازمند محاسبات پیچیده و یا 
درگیر داده های فراوان است همچون تحلیل داده 
ها، شبیه سازی و مدلسازی توان پردازش بیشتری 
الزم دارد که از اوایل امسال راه اندازی این مرکز 

در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و تیم 
همراه  در ادامه برنامه های سفر خود با نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار و از شرکت های 
مستقر در پارک علم و فناوری استان و همچنین  
شرکت کشت بافت خاوران بازدید کردند.گفتنی 
است آخرین برنامه سفر معاون رئیس جمهور در 
استان ، حضور در شورای اداری استان بوده است.

افزایش 100 درصدی جرائم فضای مجازی آغاز تولید آزمایشی کارخانه کک سازی طبس

زرشک و عناب از
 زنجیره تولید  بازماند

محمودآبادی- زرشک و عناب از لیست کاالهایی 
گرفته  نظر  در  تولید  کامل  زنجیره  برایشان  که 
چند  سفر  در  جهادکشاورزی  وزیر  ماندند.  جا  شد 
ماه قبل خود به خراسان جنوبی در بازدید از مزارع 
تروند  کارخانه  از  که  بازدیدی  همچنین  و  زرشک 
تاکید  بارگاه های زرشک  دیدن  با  داشت،  زعفران 
تولید  باید همچون زعفران که زنجیره کامل  کرد 
تا مصرف در استان دارد برای زرشک و عناب نیز 
تعیین  برای  جلسه  آخرین  اما  شود  ریزی  برنامه 
تولید در  برایشان زنجیره کامل  باید  کاالهایی که 
 کشور داشته باشیم برای باغداران عناب و زرشک 
نتیجه ای نداشت.کارشناس اقتصادی مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در این باره 
به آوای خراسان جنوبی گفت: در صورتجلسه این 
کارگروه که عنوان آن کارگروه زنجیره عرضه با تاکید 
بر صادرات  است از زرشک و عناب نامی  نیامده است.
مهندس کهرمی افزود: بر اساس آنچه ابالغ آن به دست 
ما رسیده است و البته در همان جلسه نیز قرائت شد این 
محصوالت شامل پسته، خرما، زعفران، سیب درختی، 
سبزی و صیفی گلخانه ای، سیب زمینی، کشمش، 
کیوی و مرکبات است است و نامی از زرشک و عناب 
در آن  نیست.وی با اشاره به اینکه نگاه ویژه به زنجیره 
تولید می تواند برای خراسان جنوبی با این خشکسالی 
بسیار سودمند باشد، ادامه داد: هم اکنون کشاورز ما اگر 
فناوری در استان  برای عناب وجود داشته باشد می 
تواند از هر کیلو عناب حدود 2 میلیون تومان ارزش 
افزوده به دست آورد.کهرمی با تاکید بر اینکه باید تالش 
کنیم صنایع کوچک را به خود کشاورزان بدهیم، گفت: 
هم اینک برای زرشک یک کارخانه داریم که فقط در 
حد تولیدکنسانتره  فرآوری دارد. این یعنی با این سطح 
زیر کشت زرشک در استان هنوز نتوانسته ایم اقدامی 
جدی برای فرآوری و یا حتی بسته بندی استاندارد انجام 
دهیم  تا با نام استان خودمان و مارک خراسان جنوبی 
صادر شود. تشکیل زنجیره های تولید و تجارت بخش 
کشاورزی ضمن اشتغال و ارزش افزوده بیشتر، منجر به 
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی می شود. حال 
مسئوالن جهادکشاورزی خراسان جنوبی شاید با مرور 
قول های وزیر جهادکشاورزی بتوانند این سوال را از آن 
کارگروه ویژه بپرسند که چرا زرشک و عناب از لیست 

زنجیره کامل تولید جا مانده است؟
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.

حوادث 

ورزشی

موسسه آبشار عاطفه ها  درمیان
 راه اندازی شد

موسسه خیریه آبشار عاطفه ها روز گذشته با حضور 
جمعی از مسئوالن در شهرستان درمیان راه اندازی 
شد. به گزارش ایرنا، مدیر آبشار عاطفه ها منطقه 
چهار شرق کشور در مراسم افتتاح این موسسه خیریه 
گفت: هدف موسسه خیریه آبشار عاطفه ها کمک به 
رفع محرومیت و محرومیت زدایی از افراد نیازمند، 
شناسایی نوع نیازمندی ها و محرومیت های موجود 
در مناطق گوناگون شهرستان است. فاطمه درهمی 
بیان کرد: سازمان مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها 
یک مجموعه غیر دولتی است که در کنار نهادهای 
کمیته امداد و بهزیستی، ارائه خدمات و فقرزدایی در 
ابعاد گوناگون فعالیت دارد و این نهاد مردمی بدون 
بودجه و امکانات دولتی است. فرماندار درمیان هم در 
این مراسم گفت: وظیفه ما این است که محرومیت 
زدایی را تبدیل به یک فرهنگ بزرگ کنیم و اگر 
فرهنگ کمک به محرومان ترویج شود بسیاری از 

مشکالت جامعه حل می شود.

برنامه های دهه فجر با نگاه امیدآفرینی 
طراحی شده است

ایرنا-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
اساس برنامه های پیش بینی شده برای دهه فجر 
امسال با نگاه امیدآفرینی در جامعه طراحی شده و 
شعار این دهه در سال جاری »افتخار به گذشته و امید 
به آینده« است. مالیی روز گذشته در نشست ستاد 
هماهنگی و اجرایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی افزود: برنامه  های متنوع فرهنگی، اجتماعی 
و بصیرتی در دهه فجر اجرا می شود و بخشی از این 
برنامه  ها شامل تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی 
است.وی بیان کرد: تاکنون کارهای مهمی در این 
حوزه انجام شده که مهمترین آن برپایی نمایشگاه 
انقالب  بصیرتی  نشست  های  و  دستاوردها  بزرگ 
اسالمی در دانشگاه ها است. مالیی گفت: بخش دیگر 
برنامه  ها شامل جشن و مراسم محوری است که در 
مراسم محوری تمامی کمیته های زیرمجموعه ستاد 
هماهنگی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
شهدای  بزرگداشت  مراسم  افزود:  دارند.وی  نقش 
انقالب اسالمی هفتم بهمن  امسال با مسئولیت حوزه 

هنری استان برگزار می شود.

یخ زدگی کنتورها و تأسیسات آبی
 بر اثر سرما

صداوسیما-شرکت آب و فاضالب شهری خراسان 
جنوبی برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و تأسیسات 
آب به مشترکان هشدار داد.  این شرکت  در اطالعیه ای 
اعالم کرد نگهداری بهینه از کنتورهای آب و لوله های 
روباز در فصل زمستان و انجام اقدامات پیشگیرانه برای 
جلوگیری از آسیب های احتمالی به این تأسیسات بر 
عهده مشترکان است. بر اساس این اطالعیه مشترکان 
باید نسبت به استفاده از پوشش های مناسب برای عایق 
بندی کنتورها و لوله های رو باز اقدام کنند. همچنین در 
زمان یخبندان از ریختن آب جوش بر روی کنتور که 
موجب ترکیدگی لوله ها و کنتور و بازگذاشتن شیر آب که 
موجب هدر رفت آب آشامیدنی و افزایش میزان قبوض 
آب بهای مصرفی مشرکان خواهد شد جلوگیری کنند. 

همایش بین المللی “چهل سال مبارزه 
با اسالم آمریکایی” ۱۹ دی در بیرجند 

برگزار  می شود

تسنیم-قائم مقام دبیرکل همایش بین المللی چهل 
ماه  دی  گفت: 19  آمریکایی  اسالم  با  مبارزه  سال 
همایشی بین المللی با عنوان “چهل سال مبارزه با 
اسالم آمریکایی” در بیرجند برگزار می شود که در این 
همایش به پیوند مهدویت با انقالب و مبارزه با اسالم 
آمریکایی توجه می شود. محققی در نشست خبری با 
بیان اینکه  از مهمترین دستاوردهای انقالب اسالمی 
از  بعد  کرد:  اظهار  است،  آمریکایی  اسالم  با  مبارزه 
همایش همراه مهمانان به سمت سرایان و فردوس 
می رویم و در بشرویه نیز برنامه ای برگزار می شود سپس 
به سمت طبس و مسجد شکر خواهیم رفت و مقصد 
بعدی نیز نجف آباد اصفهان و مزار شهید حجی است.

استان میزبان رقابت های 
دوچرخه سواری کشور

صداوسیما-مسابقات دوچرخه سواری لیگ تریال کشور 
به میزبانی بیرجند برگزار می شود. مسابقات دوچرخه 
سواری لیگ تریال کشور جام فجر به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب به میزبانی شهرستان بیرجند 
برگزار می شود.در این مسابقات 70  دوچرخه سوار در 
قالب 15 تیم از 10 تا 12 بهمن در پیست تریال بیرجند 
با هم رقابت می کنند. خراسان جنوبی در این مسابقات 

با 2 تیم به مصاف حریفان خود می روند.

سوختن ۱20 کندوی عسل در بشرویه

120 کندوی عسل در بشرویه در آتش سوخت. رئیس 
جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: به علت نقص 
 در سیستم گرمایشی 120 کندوی عسل در بشرویه در 
آتش سوخت. سرچاهی گفت : خسارت این حادثه 40 

میلیون تومان برآورد شده است.

تذکر کتبی  دکتر افضلی
 به وزیر راه و شهرسازی

کاوش-نماینده مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان 
در پی جان باختن 8 نفر در تصادفات روزهای اخیر 
به وزیر راه و شهرسازی تذکر داد. در پی جان باختن 
8 نفر در تصادفات محور نهبندان-سربیشه نماینده 
مردم شهرستان های سربیشه و نهبندان به وزیر راه و 
شهرسازی تذکر کتبی داد. افضلی با بیان اینکه بارها  
کتبی و شفاهی در این باره تذکر داده شده است از وزیر 
خواست برای تسریع تامین اعتبار تکمیل باند دوم جاده 
نهبندان-سربیشه اقدامات الزم را انجام دهد.وی گفت: 
این مسیر بیابانی و هموار بوده و نیاز به عملیات برش 

کوه و خاکبرداری زیادی ندارد.

افتتاح ساختمان جدید آموزشگاه  ابتدایی 
روستای مرزی تیغناب

ساختمان جدید آموزشگاه ابتدایی روستای مرزی تیغناب 
“بخش درح “ افتتاح شد. این آموزشگاه با مشارکت 
خیر مدرسه ساز )مرحوم حاج علی اکبر رضایی( و اداره 
نوسازی مدارس استان به صورت ساختمان کانکسی 
)ساندویچ پانل( در زمینی به مساحت 50 متر مربع به 
صورت یک کالس درس و یک دفتر آموزشگاه در این 
روستای مرزی ساخته شده است.بهگزارش صداوسیما، 
اعتبار هزینه شده برای ساخت این آموزشگاه مبلغ 50 
میلیون تومان بوده که  25 میلیون تومان آن  از طرف 
خانواده خیر مرحوم حاج علی اکبر رضایی و  25 میلیون 
تومان از طرف نوسازی مدارس استان هزینه شده است. 
همچنین با احداث این آموزشگاه 16 نفر از دانش آموزان 

ابتدایی این روستای مرزی از آن بهره مند شدند.
شایان ذکر است مدرسه قبلی این روستا در کانکس 

کوچک سیار و یک کالسه برگزار می شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان 
جنوبی گفت: با دستور استاندار، شهرستان ها 
بین معاونان تقسیم خواهد شد و مسئولیت هر 
شهرستان با یکی از معاونان استانداری و به تیم 

ثابتی واگذار می شود.
به گزارش ایرنا،علوی مقدم در نشست بررسی 
مسائل و مشکالت شهرستان نهبندان اظهار کرد: 
همانا در کنار نگاه عالمانه مقام معظم رهبری به 
این خطه، مدیران اجرایی دولت هم توجه ویژه ای 
به این نقطه دارند که گواه این مدعا شروع فعالیت 
های بازدیدی استاندار جدید از شهرستان های 

استان و شهرستان نهبندان است و علت آن به 
جهت مشکالت این شهرستان و توجهی که مقام 
معظم رهبری به این نقطه داشتند و برای اجرایی 
کردن فرمایشات ایشان قدم های موثر و کاربردی 

تری باید برداشته شود.
یکی  این سفرها،  از  کرد: هدف  تصریح  وی 
سفرها،  این  اینکه  دیگر  و  استاندار  حضور 
سفرهایی با برنامه، کاربردی و نتیجه گرا باشد 
استاندار  است  این  نشان دهنده  این خود  که 
دنبال این است، وقت ها هدر نرود و فرصت 

ها درست مدیریت شود. 

وی گفت: استاندار در سفرهایی که به شهرستان 
ها خواهد داشت دیدارهایی را با نخبگان، ائمه 
جمعه، معتمدین محلی، مسئوالن و ذی نفوذ 
در شهرستان انجام خواهد داد و با مشکالت 
شهرستان آشنا خواهد شد که بتوان سال 98 
با دید باز و آشنایی کامل راجع به مشکالت و 

تخصیص اعتبارات تصمیم گرفته شود. 
وی ادامه داد: نگاه بر این است که اولویت حل 
مشکالت اقتصادی مردم و مشکالت مربوط به 
حوزه اقتصاد باشد و در حوزه شهری و روستایی 
موضوعات بسیاری است که نسبت به حل و 

باید کرد؛ جذب سرمایه گذار،  اقدام  فصل آن 
جذب اعتبارات، حل مشکالت مربوط به حوزه 

جذب و اختالفاتی را که در این حوزه ها است 
باید حل شود و کار پیش رود.

 معاونان استاندار متولی امور شهرستان ها می شوند   

 بانک ارزی در مرز ماهیرود به زودی افتتاح می شود

تسنیم-کارخانه کک سازی به روش بازیافت حرارتی کشور در 
طبس توانست نخستین محصول نهایی کک تولیدی خود را 
به صورت آزمایشی تولید کند و با این تولید ایران جزو شش 
کشور تولید کننده کک متالوژیکی می شود.  رئیس سازمان 
تجارت، صنعت و معدن اظهارکرد: کارخانه کک طبس در 
مجاورت زغال سنگ پرورده طبس واقع شده است و بخش 
عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز برای انبار کارخانه از معادن پروده 
تامین می شود. شهرکی با بیان اینکه برای احداث کک طبس 
بر اساس پروانه بهره برداری 300 میلیارد تومان هزینه شده که 
در توسعه این کارخانه امکان احداث نیروگاه برق وجود دارد، 

افزود: نخستین کارخانه کک سازی به روش بازیافت حرارتی 
کشور اولین محصول خود را در طبس تولید کرد.  وی گفت: 
کارخانه کک سازی طبس هم اکنون در مرحله یک گام تا 
تولید محصول نهایی قرار گرفته و محصول نهایی آن کک 
زغال در مرحله تولید است. 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. 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 پروده تأمین می شود.

صداو سیما- میزان وقوع پرونده های جرائم فضای مجازی 
استان از ابتدای سال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
حدود 100 درصد افزایش داشته است. رئیس پلیس فتای 
استان گفت: در این مدت برداشت اینترنتی غیرمجاز از 
حساب های بانکی، کالهبرداری رایانه ای، انتشار فیلم 
خصوصی و خانوادگی و مزاحمت اینترنتی در ردیف پنج 
جرم اول جرائم سایبری استان قرار گرفته است. وی افزود: 
انتشار عکس ها و تصاویر کاربران در شبکه های اجتماعی 
و فضای مجازی تبدیل به یک عادت شده که این موضوع 
سبب سوءاستفاده برخی افراد از فیلم ها و عکس ها شده 

است.وی با بیان اینکه بخشی از پرونده های محاکم قضایی 
و نیروی انتظامی در خصوص انتشار تصاویر شخصی و 
خانوادگی است، افزود: مجرمان در این روش با استفاده 
از عکس های بارگذاری شده در پروفایل کاربران اقدام به 
انتشار دوباره آنها با نوشتن مطالبی با مضامین غیر اخالقی 
می کنند که باعث شکایت کاربران شده است. این مقام 
انتظامی با اشاره به شناسایی 3 برابری مجرمان فضای 
مجازی گفت: کسانی که در فضای مجازی اقدام به انتشار 
تصاویر خصوصی دیگران کنند به نحوی که موجب ضرر و 
هتک حیثیت افراد شود باید در انتظار مجازات قانونی باشند.
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امام صادق علیه  السالم فرمودند :
النَّظَرةُ َسهٌم مِن ِسهامِ  إبلیَس َمسموٌم، َمن تََرَکها للّ ِ َعزَّوجلَّ ال لَغیِرهِ أعَقبَُه اللّ ُ إیمانا یَِجُد طعمَه

نگاه کردن، تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس است. هر که برای خداوند عز و جل و نه برای غیر 
او، چشم خود را فرو بندد خداوند در پی آن ایمانی به او ارزانی دارد که مزه  اش را بچشد.

)کتاب من ال یحضره الفقیه : ج4 ، ص18 ، ح4۹6۹(

مردم خبرهای بد را از مسئوالن 
خودشان بشنوند، بهتر است

شورای  مجلس  نماینده  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
دارد  وجود  تحریمی  برنامه های  گفت:  اسالمی 
که باید شفاف سازی شود، بسیار خوب است که 
آقای روحانی و جهانگیری با مردم صادقانه سخن 
بگویند و اخبار را اطالع دهند.وی تأکید کرد: هر 
زبان  از  اگر  دارد مردم  بد هم  مملکتی خبرهای 
مسئوالن شان آنها را بشنوند، خیلی بهتر است تا 
بحران های  بیاورند.  دست  به  را  اخبار  بیگانه  از 
اقتصادی این روزها تمام می شود و مردم به یک 

زندگی عادی برمی گردند.

آخرین وضعیت معرفی
 وزیر جدید بهداشت

رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  امیری  حسینعلی 
با اشاره به زمان معرفی وزیر بهداشت و درمان 
از سوی حجت االسالم روحانی به مجلس برای 
اساسی  قانون  به موجب  اعتماد، گفت:  اخذ رای 
باشد  وزیر  فاقد  وزارتخانه  دلیلی یک  به هر  اگر 
آن  برای  ماه   3 مدت  به  می تواند  رئیس جمهور 
وزارتخانه سرپرست تعیین کند. وی اضافه کرد: 
رئیس جمهور در حال بررسی سوابق برخی افراد 
برای  مجلس  به  پیشنهادی  وزیر  معرفی  برای 
اخد رای اعتماد است.امیری اضافه کرد:ان شاءا... 
به  را  فردی  قانونی  مدت  ظرف  رئیس جمهور 
مجلس  به  بهداشت  پیشنهادی  وزیر  عنوان 

معرفی می کند.

پیشنهاد پزشکیان درباره 
آقازاده ها و خارج نشینان

شورای  مجلس  رئیس  نایب  پزشکیان  مسعود 
اسالمی گفت: به نظر من یک لیست از افرادی 
ببینیم  تا  که در خارج به سر می برند تهیه کنید 
چند درصد از این افراد فرزندان مسئوالن هستند 
هرچند فرزندان مسئوالن هم ممکن است در بین 
این لیست باشند اما صرفًا همه اعضای آن لیست 

این افراد نیستند.

اینستاگرام فیلتر می شود؟

رمضانعلی سبحانی فر عضو ناظر مجلس در کارگروه 
تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اخیرا افرادی 
که هیچ مسئولیت رسمی در حوزه فضای مجازی 
شبکه های  درباره  ندارند  آن  با  مرتبط  حوزه های  و 
اجتماعی به ویژه اینستاگرام صحبت هایی را مطرح 
کرده اند که برداشت عمومی از این سخنان »فیلتر« 
این شبکه است در حالی که اصال چنین مسئله ای 
مخابرات  و  ارتباطات  کمیته  رئیس  نیست.  مطرح 
فیلترینگ  طرح  دانستن  فضاسازی  با  مجلس 
اینستاگرام توسط افراد غیرمسئول، گفت: دادستان کل 
کشور اعالم کرد که هیچ بحثی برای فیلتر شبکه های 

اجتماعی در دستگاه قضایی مطرح نیست.

آشنا: کاش همه مثل
 جامعه المصطفی بودند

نوشت:  خود  تلگرامی  کانال  در  آشنا  الدین  حسام 
آذر  مراسم 16  در  جامعه المصطفی  به  بنده  اشاره 
در  و  مثال  باب  از  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده 
پاسخ به سوال دانشجویی بود که با فریاد مشخصا 
از تخصیص بودجه به این موسسه انتقاد کرد.من 
به بودجه جامعه المصطفی نپرداختم بلکه گفتم این 
موسسه را شما می شناسید ولی بقیه چندان شناخته 
شده نیستند.همگان می دانند که جامعه المصطفی 
نوآوری های حوزوی در عرصه دیپلماسی  از  یکی 
فرهنگی است. ای کاش بقیه موسسات بودجه گیر 

هم به اندازه این موسسه فعال بودند.

صفارهرندی: با رهنمود رهبری 
آرامش به بازار ارز بازگشت

صفارهرندی گفت: مفسدان اقتصادی با هدف ضربه 
زدن به نظام، بازار ارز را در اختیار قرار گرفتند و به 
حدی از توان و قدرت برخوردار شدند که شاید کسی 
رهنمودهای  با  ولی  نداشت  را  آنان  با  مقابله  توان 

رهبری آرامش به آن بازگشت. 

صادقی: گرفتن بودجه با البی
 ظلمی مضاعف است

محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
امید مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود 
مطلبی درباره البی برای تخصیص بودجه بیشتر 
 دستگاه ها منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

قرآن کریم می فرماید:» چه بسا از چیزی بدتان 
بیاید و آن برای شما خیر باشد.« تحریم های ظالمانه 
خیری بزرگ برای کاهش وابستگی کشور به نفت 
است؛ دستگاه های مختلف به جای البی کردن با 
به خیری  را  بودجه  نمایندگان، کسری  و  مقامات 
بزرگ برای افزایش بهره وری تبدیل کنند. گرفتن 

بودجه با البی ظلمی مضاعف است.

مجبوریم از نیرو هایی که توان 
مدیریت  ندارند، استفاده کنیم

حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه می گوید: 
هر رئیس جمهور که سر کار می آید، برای اداره کشور 
حداقل به 1۵ هزار نیرو نیاز دارد؛ اگر بخواهیم صرفا به 
دانشگاه امام صادق )ع( یا دانشگا شریف که نقش نخبه 
پروری و کادرسازی بیشتری در نظام داشته اند، اتکا 
کنیم، باید گفت: این ها برای نیاز کشور کفایت نمی کند 
و مجبور هستیم از نیرو هایی که درصد باالیی از آن ها 

توان مدیریت ندارند، استفاده کنیم.

عامل اصلی مذاکره
 ایران با طالبان

معاون پیشین وزیر امور خارجه با بیان اینکه بعد از 
سفر اخیر آقای شمخانی به افغانستان هیئتی از طالبان 
به تهران آمد و با آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر 
خارجه دیدار و گفتگو کرد، خاطرنشان کرد : پیش از این 
کابل نسبت به انجام این مذاکرات مالحظاتی داشت و 
می خواست این مذاکرات با هماهنگی کابل باشد و یا از 
نتایج آن آگاه باشد و ما نیز در این موضوع استدالل های 
خود را داشتیم. ابراهیم رحیم پور با اشاره به برگزاری 
مذاکرات سیاسی ایران و طالبان در تهران اظهار کرد: 
ایران این مذاکرات را در راستای امنیت خود و همچنین 
تحقق صلح و ثبات در افغانستان و منطقه انجام می دهد.

پاسخ ایران به رویا پردازی 
رئیس جمهور  متوهم آمریکا

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: ایشان 
همچون همیشه، بی آموختن درسی از تاریخ تحوالت 
دهه های اخیر و بازبینی سیاست های سرا پا غلط اسالف 
خود در قبال این منطقه و ایران بار دیگر سخنانی بی 
منطق و از سر نفرت را نسبت به مردم این سرزمین 
باستانی مطرح کرده است که باز تکرار همان زیاده 
خواهی و جاه طلبی های قدرت های قرون وسطایی 
و تاریخ مصرف گذشته است. وی گفت: آقای ترامپ 
صرفا آرزوهای باطل و محال خود را بیان می کند. دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیرا وضعیت ایران را بد 
توصیف کرد و مدعی شد که ایران خواهان گفتگو است.

 یک روزنامه  صهیونیستی
 به قدرت ایران اعتراف کرد

فلسطین  چاپ  »هاآرتص«  صهیونیستی  روزنامه 
اشغالی در یادداشتی به بررسی سند جدید چشم انداز 
۵0 ساله جمهوری اسالمی ایران پرداخته و اذعان 
کرد که کشور ایران، پیچیده ترین و خطرناک ترین 
دشمنی است که تل آویو تاکنون با آن مواجه بوده 
رهبر  بیانات  به  یادداشت،  این  ابتدای  در  است. 
)هجدهم   2014 سال  در  اسالمی  انقالب  معظم 
شهریور 1394( مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی 
و  شده  اشاره  دید،  نخواهید  را  آینده  سال   2۵
که  می کند  پیشنهاد  اسرائیل  کابینه  به  نویسنده 
 ۵0 چشم انداز  سند  نابودی،  از  جلوگیری  برای 
ساله ای مشابه ایران، برای این رژیم تدوین کنند.

گفت:  رئیس جمهور  دفتر  رئیس 
می کنند  فکر  االن  که  کسانی 
انتقاد از دولت در انتخابات به نفع 

آن ها می شود، اشتباه می کنند.
این  به  پاسخ  در  واعظی  محمود 
مشترک  کمیته  چرا  که  پرسش 
تاکنون  دولت  و  اصالح طلبان 
کرد:  بیان  است،  نشده  تشکیل 
استقبال  این کمیته  از تشکیل  ما 
چرا  نمی دانم  ولی  می کنیم، 
نشده  تشکیل  کمیته  این  هنوز 
دو  چیز  همه  هرحال  به  است. 
همان ها  طرف  یک  دارد؛  طرف 
هم  طرف  یک  و  )اصالح طلبان( 
من  با  زمان  همان  هستیم.  ما 
صحبت کردند و من گفتم که این 
مثبت  می تواند  مشترک  کمیته 
را  عقیده  همین  هم  االن  باشد، 

رئیس جمهور  دفتر  دارم.رئیس 
همچنین در پاسخ به این پرسش 
رسانه ای  بگومگوهای  آیا  که 
ضرر  به  دولت  و  اصالح طلبان 

منجر  دولت  و  اصالح طلبان  خود 
نمی شود، اظهار کرد: بارها گفته ام 
می کنند  فکر  االن  که  کسانی 
انتقاد از دولت در انتخابات به نفع 

آنها می شود، اشتباه می کنند.واعظی 
کرده  انتقاد  اکنون  عده ای  گفت: 
را  دولت  مقداری  هم  خودشان  و 
تضعیف می کنند. آن ها فکر می کنند 

رای آوری  موجب  انتقاد  این  که 
که  حالی  در  می شود  انتخابات  در 
خودشان  ضرر  به  هم  روند  این 
دولت. ضرر  به  هم  و  شود  می 

 اگر فکر می کنند که این انتقادات موجب رای آوری
 آنها در انتخابات می شود، اشتباه می کنند 

تاجرنیا فعال سیاسی گفت: حلقه اول 
به  توجه  با  روحانی  آقای  اطرافیان 
اینکه پایگاه اصلی شان یک پایگاه 
اصولگرایی بوده، سعی می کنند شرایط 

را به گونه ای نگه دارند تا ادامه مسیر 
آقای روحانی در همین پاشنه و همین 
مسیر بچرخد. گرایش آنها در مجلس 
به سمت آقای الریجانی است و نوع 

دارند،  موضع گیری هایی که بعضاً 
مانند تعرض به بخش هایی از اصالح 
آقای  مثل  ای  چهره  توسط  طلبان 
که  است  این  دهنده  نشان  واعظی 

یا  روحانی  آقای  اطرافیان  مجموعه 
باور ندارند که با حمایت چهره های 
شاخص و جریان اصالح طلب پیروز 
شدند یا اینکه بعد از انتخابات شرایط 

قبل را فراموش کرده اند. او تصریح 
یک  به  دولت  کردن  محدود  کرد: 
جمع چند نفره بدون شک دولت را از 
بسیاری از ظرفیت هایی که می تواند 
کند.  می  محروم  کند،  کمکش 
تاجرنیا تصریح کرد: من به خود آقای 
روحانی اعتقاد دارم و معتقد هستم که 
برخوردها و رفتارهای ایشان صادقانه 
است اما متاسفانه به اطرفیانش نه. 
افراد،  برخی  به  حد  از  بیش  اعتماد 
شرایطی را به وجود آورده که شکافی 
بین ایشان و نخبگان و افکار عمومی 
سیاسی  فعال  این  است.  آمده  پدید 
در  مردم  داد:  ادامه  طلب  اصالح 
کجا  هر  که  اند  داده  نشان  گذشته 
احساس کنند فرد منتخب با آرمان 
ها و نگرش های آنها فاصله گرفته، 
مردم نیز توجه شان کمتر خواهد شد.

تاجرنیا : به روحانی و صداقتش
 اعتقاد دارم اما به اطرافیانش نه !

نقوی حسینی: فتنه ۹۸ فتنه اقتصادی است

سیدحسین نقوی حسینی  با بیان این که صحبت از فتنه 
9۸ ناظر به هشدار رهبری درباره نقشه دشمنان در سال 
آینده است، گفت: فتنه سال آینده فتنه اقتصادی است 
که مردم باید هوشیار باشند تا هیچ گونه نارضایتی در هیچ 
حوزه اقتصادی و برای هیچ قشر و صنفی به وجود نیاید. 
هدف دشمنان ایجاد نارضایتی اقتصادی و بعد از آن مدیریت نارضایتی و کشاندن آن 
به کف خیابان است، چون موضوعات اقتصادی به راحتی برای مردم ملموس است.

مسئوالن نباید به فکر استراحت و تفریح باشند

نیروهای  کل  ستاد  سیاسی  معاون  سنایی  سردار 
مسلح با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقالب گفت: 
مسئوالن اقتصادی نباید به فکر استراحت و تفریح 
باشند چرا که نمی توان مشکالت موجود در حوزه های 
مختلف کشور را با استراحت کردن حل کرد، اینکه 
امروز دشمن در حال فرار از سوریه است به دلیل تالش دالور مردان ایرانی در 

بیرون از خاک کشور است که شبانه روز در حال فعالیت هستند. 

بروجردی: اروپایی ها نمره ردی گرفتند

عالءالدین بروجردی گفت: اروپایی ها عالقه مند هستند 
یک کار جدی را با ایران شروع کنند اما با توجه به اینکه 
آمریکایی ها شرکت های متعددی را تهدید به تحریم 
می کنند و فشار سیاسی وارد می کنند، در اجرای ساز و 
کار مالی با ایران تعلل هایی دارند.وی ادامه داد: اروپایی ها 
تاکنون در آزمون مقاومت در برابر فشار آمریکا نمره ردی گرفتند، اما با توجه به 
تعهدی که به ایران دارند باید راهکاری برای عبور از این آزمون را برای خود پیدا کنند.

اسرائیل منشاء همه فتنه ها در جهان است

آیت ا... نوری همدانی بیان کرد: معتقدیم تقابل حق و 
باطل ابدی است و برای همین الزم است برای تقابل 
آمادگی الزم را حفظ کرد.وی افزود: باطل مانند کف 
روی آب است که براساس آیات قرآن از بین خواهد 
رفت و حق ماندگار است، در سال ۵6 در تجمع مردم، 
همین آیه را خواندم و در ادامه به اهداف و برنامه های اسرائیل و آمریکا برای از بین 
بردن اسالم پرداختم و گفتم همه مشکالت جهان به خاطر این دو کشور است.

آیت ا...  مکارم شیرازی: مراقب  نفوذی ها باشیم

آیت ا... مکارم شیرازی با بیان اینکه عده ای می 
خواهند مردم را مایوس کنند و ما باید در جامعه 
به صورت صحیح امیدآفرینی کنیم،  گفت: مراقبت 
نسبت به نفوذی ها در بخش های مختلف جامعه و 
دستگاه ها یک اصل مهم است و افراد نفوذی با 
اختالس ها و سوء استفاده ها یک تشکیالت را بدنام می کنند؛ متاسفانه در 

کشور ما در این خصوص مراقبت الزم نمی شود.

آمریکا تبدیل به کشوری دست چندم شده است

سردار احمد وحیدی با بیان اینکه امروز داعش در حال 
جاگیر شدن در افغانستان و حضور در آسیای میانه است، 
خاطرنشان کرد: امروز هنوز مداخله گری در منطقه پایان 
نیافته و صدای طبل جنگ از سوی امارات و عربستان 
در منطقه به گوش می رسد. از سوی دیگر هنوز معلوم 
نیست خروج آمریکا از سوریه تا چه حد عملی شود، اما صرف نظر از این موضوع 
آمریکا امروز در سوریه شکست خورده و تبدیل به کشوری دست چندم شده است.

 با بیش از ۱۰ سال تجربه
مشاوره اولیه رایگان

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

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

 زوج درمانی
 * خانواده درمانی

* کنترل و پیگیری درمان
 با تست های اعتیاد متوالی 

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

فروش لمینت )پارکت(  مصرف کننده 89000 تومان  85000 تومان 
شماره تماس: 32230487  عاملین فروش و همکار

شماره تماس:  32236484   مصرف کننده )مشتری(

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

آگهی  دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده نمایندگان اتاق تعاون 
استان خراسان جنوبی )نوبت اول( تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه 
مجمع نمایندگان به طور فوق العاده راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ در محل 
این اتاق به آدرس: خیابان پاسداران ۳۸ پالک 6 برگزار می گردد. از کلیه اتحادیه های عضو مجمع 
 نمایندگان اتاق تعاون دعوت به عمل می آید در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
 ۱- استماع گزارش هیئت رئیسه و بازرسی ۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹6

۲- تعیین رقم حق عضویت اتحادیه ها و تعاونی های عضو اتاق ۴- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال ۱۳۹۷ ۵- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
توضیحات: ۱- اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را بر اساس 
بند ۱ ماده ۱۰ اساسنامه و تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون بخش تعاون جهت حضور در جلسه به 
همراه صورت جلسه هیئت مدیره و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه را قبل از تشکیل جلسه 
 به اتاق تعاون استان معرفی نمایند. ۲- کلیه داوطلبان متقاضی عضویت در سمت هیئت بازرسی 
می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی دعوت نسبت به تکمیل فرم 

ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

هیئت رئیسه اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

دبیر  اظهارات  بازتاب  با  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری   
شمخانی  علی  نوشت:  ملی  امنیت  عالی  شورای 
به  وی  گذشته  ماه  سفر  در  آمریکا  های  مقام  گفته 
افغانستان، دو بار درخواست مذاکره با تهران را مطرح 

کرده اند.
باال  به  اشاره  از  خبرگزاری پس  این  ایرنا،  گزارش  به 
گرفتن تنش ها میان تهران و واشنگتن در پی خروج 
آمریکا از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها، آورده 
است: دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون اشاره 
مورد  چه  در  خواست  می  آمریکایی  طرف  که  این  به 
ایران گفتگو کند، گفت: »در جریان سفری که ماه  با 
آمریکایی ها خواستند مذاکره  به کابل داشتم،  گذشته 
در  ایران  خبرگزاری،  این  تارنمای  نوشته  به  کنیم.« 
زمینه  در  آمریکا  با   )1379-۸0( میالدی   2001 سال 
جای  به  افغانستان  در  جدید  دولت  یک  تشکیل 
سرنگون  سپتامبر  یازده  حمالت  از  پس  که  طالبان 
شد، همکاری کرد. این خبرگزاری ادامه داد: شمخانی 
کرد  سفر  کابل  به  طالبان  با  گفتگو  برای  گذشته  ماه 
افغانستان  در  امنیتی  مشکالت  کردن  مهار  »به  تا 
کمک کند.« به گفته وی، دولت کابل در جریان این 
گفتگوها با طالبان بوده است. رویترز در ادامه با اشاره 
افغانستان  و  ایران  های  دولت  میان  حسنه  روابط  به 
گسترش  برای  تالش  به  را  تهران  واشنگتن،  نوشت: 

اتهامی  کند؛  می  متهم  افغانستان  غرب  در  خود  نفوذ 
بدون  انگلیسی  کند.خبرگزاری  می  تکذیب  تهران  که 
اشاره به حضور هزاران نیروی آمریکایی در افغانستان 
و کشته و مجروح شدن غیرنظامیان توسط این نیروها 
پس  روز  چند  تنها  شمخانی  اظهارات  این  داد:  ادامه 
بر  مبنی  هایی  گزارش  که  شود  می  مطرح  آن  از 
مذاکرات میان آمریکا و مقامات طالبان در مورد آتش 
خاک  از  خارجی  نیروهای  خروج  و  افغانستان  در  بس 

منتشر  صلح،  احتمالی  مذاکرات  آستانه  در  کشور  این 
شده است. 

ایران 8 مورد درخواست دیدار را رد کرد
پیشنهاد  گذشته  سال  ایران  افزود:  خبرگزاری  این 
های  مقام  و  کرد  رد  را  مستقیم  مذاکره  برای  ترامپ 
اقتصاد  واشنگتن  های  تحریم  که  گویند  می  ایرانی 
ماه  در  ایرانی  های  مقام  نمی شکند.  در هم  را  ایران 

آمریکا  درخواست  مورد   ۸ رد  از  مرداد(   – )تیر  ژوئیه 
حاشیه  در  ایران  جمهور  رئیس  با  ترامپ  دیدار  برای 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر دادند. 

رویای آمریکایی به نتیجه نمی رسد
سخنگوی  قاسمی  بهرام  نوشت:  ادامه  در  رویترز 
های  تالش  رغم  »به  گفت:  نیز  ایران  خارجه  وزارت 
اقدامات  و  رویاها  ایران،  مردم  علیه  جویانه  کینه 
خصمانه آمریکا راه به جایی نبرده و قطعا در آینده نیز 
در  هیچگاه  ما  افزود:کشور  وی  افتاد.«  نخواهد  موثر 
ما هیچگاه  نخواهد شد.  تسلیم  آمریکا  فشارهای  برابر 
گویند  می  سخن  تحریم  زبان  به  که  کسانی  برابر  در 
و به جای پل، دیوار می سازند، سر خم نخواهیم کرد.

افتتاحیه همایش  دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در 
اخیر  اظهارت  به  آسیا«  غرب  در  »امنیت  المللی  بین 
مقامات واشنگتن درخصوص اجبار ایران برای مذاکره 
با آمریکا اشاره کرده و گفت: آمریکایی ها امروز بیش 
از آن که به بیان واقعیت ها بپردازند، آرزوهای خود را 
مطرح می کنند. وی اظهار کرد: در سفر اخیر بنده به 
افغانستان از طریق دو واسطه، درخواست آمریکا برای 
شد  اعالم  آنان  به  صراحت  به  که  شد  مطرح  مذاکره 
هیچ یک از مقامات ایران با عهدشکنان و دولت های 

اعتماد مذاکره نمی کنند. قابل  غیر 

آمریکا بار دیگر خواستار مذاکره با ایران شد!


