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فکرها و ایده ها را
 به مسلخ نبریم!

بولتن  البالی  در  سفرها،  جریان  در 
ها، در گزارش ها و در آمار، در همه 
جلسات و محافل و مجالس مربوط 
به استان، اگر قرار است از ظرفیت ها 
و استعدادهای  خراسان جنوبی نامی 
جز  چیزی  نام  این  قطعاً  شود،  برده 
های  فرآورده  کشاورزی،  محصوالت 
دامی، معادن، صنایع دستی و چنین 
قابلیت های مشابهی نخواهد بود! تازگی 
همچون  دیگری  های  ظرفیت  ها 
و  فرهنگی  و  تاریخی  گرانبهای  آثار 
باستانی و کویر دلپذیر لوت را هم به 
در صفحه 2( )ادامه   ... کنید!  اضافه  آن 

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4259

5حمایت 118 هزار مشترک صدقات از نیازمندان5برف و باران؛ مهمان زمستانی خراسان جنوبی 3پشتکار مادرانه روی بوم نقاشی
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کارگران بیکار، صنعتگران  گرفتار،20 روز انتظار برای گازوئیل
چند روز پیش از طریق شهروندی مطلع شدیم که بسیاری از افراد برای گرفتن سهمیه گازوئیل )برای واحد های صنعتی( دچار 
 مشکالت فراوانی هستند،یکی از صاحبان واحدهای صنعتی در این باره  گفت: در سهمیه بندی گازوئیل سخت گیری های 
بی موردی می شود و آقایان چون تخصصی درصنعت ندارند،متاسفانه همه را به چشم قاچاقچی سوخت می بینند و به صنعتگر 

فشار می آورند. وی ادامه می دهد: بعضی از اتحادیه ها فقط با ارائه تعدادی جواز از  ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

استاندار در شورای اداری:

معضل بزرگ، خام فروشی و عدم 
فرآوری محصوالت راهبردی

 استاندار خراسان جنوبی یکی از مشکالت عمده استان را خام فروشی عنوان 
کرد و گفت: کمتر از ۱۰ درصد محصوالت ... ) مشروح در صفحه ۵ (

مدیر کل نوسازی مدارس استان:

بخاری  گازی از مدارس 
غیردولتی حذف می شود

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از بازرسی سیستم 
گرمایشی یکهزار و ۹۶۰ مدرسه  ... ) مشروح در صفحه ۵ (

شرکت های  دانش بنیان؛ پایه  اقتصاد استان
سورنا ستاری  در دیدار با نماینده ولی فقیه:
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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: ۰۵۶۳۲۲۰۴۳۳۰ - ۰۹۳۰۲۷۲۲۵۳۲

کیش   **    قشم

 به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوطه، انجمن صنفی کارفرمایی 
با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. کلیه دفاتر مهندسی طراحی ساختمان 
استان در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار این اطالعیه می توانند ظرف 10 
روز درخواست کتبی خود را به آدرس بیرجند- خیابان قدس شرقی- حدفاصل 

معلم و غفاری- روبروی قدس 19- پالک 56 ارسال نمایند.
شماره 09151613726 برای پاسخگویی اعالم می گردد.

هیئت موسس

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی
دفاتر مهندسی طراحی ساختمان استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 97/10/19

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحـوم پرویـز نـاصح
 )بازنشسته بانک مسکن( 

جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹۷/1۰/۲۰ از ساعت 1۴ الی 1۵ 
در محل هیئت محترم حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است. 
خانواده های: ناصح، رجایی، صالحی پور، قاسمی، میرزاده،چرخی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت 

مرحومه حاجیه سکینه کنی
 )همسر مرحوم کربالیی غالمحسین شمشیرگران(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه ۹۷/1۰/1۹ از ساعت 1۵ الی 1۶ 
در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می شود. 

خانواده های: کنی،  شمشیرگران و سایر فامیل وابسته

همسر و پدر عزیز
حضور آرامت در کنار ما نیست ولی سایه سار مهربانی ات

 مهمان همیشگی قلب های ماست.

مراسم اولین سالگرد
درگذشت عزیزمان 

شادروان حاج محمدعلی عسکری
 امروز چهارشنبه ۹۷/1۰/1۹ از ساعت 1۴/۳۰ الی 1۵/۳۰ 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد. 

همسر و فرزندان

* ویالهای سه ستاره آبگرم معدنی
* استخرهای مجزای آبگرم معدنی
* وان های خصوصی آبگرم معدنی
* طوالنی ترین زیپالین شرق کشور
* رستــوران درجـه یــک هـالل 
* بزرگترین مجموعه اقامتی استان
 * مناسب برای تورهای گردشگری
 بــا بهتریــن قیمــت

www.abgarmeferdows.ir
abgarm_ferdows@ اینستاگرام

abgarmferdows056 - 32747436 - 40@ تلگرام

شرکت معدنی مواد نسوز بیرجند در نظر دارد: 
تعداد ۴ خودرو را از طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند به 
مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید و ارائه پیشنهاد قیمت به آدرس 
شهرستان سربیشه - بلوار امام علی )ع( مراجعه و یا با شماره 091593575۴2 

تماس حاصل نمایند. 

مدلنوع خودروردیف
13F 1۹۹۲تویوتا وانت لندکروز
1۹۹1تویوتا وانت دوکابین ۲۲۴۰۰
۳2F 1۹8۳تویوتا وانت لندکروز
۴2F 1۹8۳تویوتا وانت لندکروز

مزایـده 

صفحه ۵
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خبر خوش نظام وظیفه برای مشموالن متاهل

فارس- سرهنگ سید مهدی تقوی معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار کرد: در سال های اخیر ستادکل نیروهای مسلح 
به منظور خوشایندسازی خدمت سربازی مشموالن متاهل، تسهیالتی را برای آنان در نظر گرفته است؛ مبنی بر اینکه مشموالن متاهل 
در محل سکونت همسر خود به کارگیری شوند و در صورت داشتن فرزند، به ازای هر فرزند، سه ماه از مدت خدمت آنان کسر شود. 

سرمقاله

فکرها و ایده ها را
 به مسلخ نبریم!

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... فرهنگی و باستانی و کویر 

دلپذیر لوت را هم به آن اضافه کنید! در جریان سفر 
معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور به استان 
آنچه تقریباً برای من بیشتر از هر چیز مسجل شد این 
بود که علی الظاهر دانه های عناب و انار و زیتون و 
زرشک و شکوفه های زعفران و نرگس و ماسه های 
کویر دلگشای لوت، بیشتر از دانه های خاکستری مغز 
جوانان متفکر و خالق این استان دیده می شوند و می 
درخشند و به آنها توجه می شود! و علی القاعده همین 
هم بوده که در همه ی این سالها، مسؤوالن محترم 
تشت کوچکی به نام دریا روبرویمان گذاشته اند و  
دلمان را خوش کرده اند و گفته اند که »دریا همین 
است. در آن شناکنید!« ماحصل این فریب تاریخی،  
نه توسعه بوده و نه پیشرفت، و نهایتش اینکه با این 
همه استعداد خدادادی و محصوالت کم نظیر )که  به 
حول و قوه الهی و در کنف بی تدبیری و بی توجهی 
برخی از متولیان محترم و با شرافت، هر روز مشابهی 
از آن در گوشه ای از کشور سر از مرزعه ای یا گلخانه 
ای در می آورد( و معادن پربار اما کم فرآوری شده و 
صنابع دستی بی نظیر جهانی شده، برای شناساندنش 
هنوز اندر خم یک کوچه ایم تا چه رسد به جهانی 
سازی اش و تجاری سازی اش! یادم هست و یادتان 
هست که همیشه ُپزش را می دهیم که عنابمان 
میوه نوبرانه منزل فالن وزیر، زرشک و زعفرانمان 
محصول کشاورزی فالن رستوران مهم تهران، فرش 
پر نقش و نگارمان زینت بخش فالن نهاد یا وزارتخانه 
در پایتخت و پاخور کفش های ِورنی فالن وکیل و 
وصی و  وزیر، سنگ گرانیت بی نظیرمان تزیین کننده 
ی تریبون مجلس یا صنایع دستی مان زینت بخش 
محافل روشنفکری کوچه پس کوچه های دل انگیز 
شهرهای فرانسه و آلمان و ایتالیاست! پس  کجاست 
دلی که محفلی برای نشستن یک فکر خوب از یک 
جوان خالق، یک ایده ی تحسین شده از یک جوان 
مبتکر و یک طرح مطلوب از یک جوان متفکر و 
مخترع و مبدع در استان خراسان جنوبی باشد؟ باز هم 
پول نیست؟ باز هم برای پرورشش اعتبار نیست؟ باز 
هم برای توجه به آن بودجه به اندازه کافی نیست؟ در 
سال تحریم به سر می بریم؟ در وضع بحران و گذر 
از بحران هستیم؟ همه اش قبول و مقبول. بحمداهلل 
. لبان مبارک هم طال. اما یک دهم بعضی از این 
همایش های واقعاً مسخره ای را که گاهی به عنوان 
جشنواره فالن محصول کشاورزی یا فالن ظرفیت 
استانی یا فالن امکان تجاری در گوشه و کنار برگزار 
می شود و هیچ بهره ای جز خنده بازاری از سوتی 
از  های محترمانه و فرصت سوزهای غیرمنصفانه 
های  تحریک  و  مردم  به  خدمت  برای  مسؤوالن 
اجتماعی در این وانفسای مشکالت اقتصادی ندارد،  
ایده ها، و طرح ها و  کناری بگذارید و به فکرها، 
خالقیت ها بپردازید. این فکرهای جوان هستند که  
آینده استان را تضمین خواهند کرد و نجات دهنده 
خواهند بود،  نه  رفع تکلیف های غیر متعهدانه  ای 
که گاهی بوی سیاسی کاری می دهند و گاهی بوی 
تعفن فرصت طلبی، و گاهی بوی زیاده خواهی و 
منفعت  خواهی از آنها می آید!     )لطفا نظر و پیشنهاد 
خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به شماره 

09304943831 ارسال فرمایید(         

امکان فرصت برای
 مشموالن پذیرفته شده

 در مقطع کاردانی سال97

ایلنا-سرهنگ نجف حمید زاده معاون احضار و اعزام 
سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار کرد: مشموالنی 
تاریخ نوزدهم  به  آماده به خدمت  که دارای برگ 
در  قبولی  در صورت  جاری هستند  سال  ماه  دی 
مقطع کاردانی دانشگاه ها، می توانند تاریخ اعزام به 
خدمت خود را به مدت یک دوره تا تاریخ 97/11/19 
تمدید کنند. وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه 
سربازان حین خدمت برای ادامه تحصیل در مقطع 
کاردانی ترخیص نمی شوند، از همین رو مشموالن 
دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ دی ماه سال 
جاری در صورت قبولی در مقطع کاردانی دانشگاه 
ها می توانند برای بهره مندی از این تسهیالت با 
ارائه مدارک قبولی دانشگاه، به یکی از دفاتر خدمات 

الکترونیک انتظامی )پلیس10+( مراجعه کنند.

آخرین وضعیت کارت های 
سوخت جا مانده در پست

سوخت،  کارت  بازگشت  شدن  قطعی  ایسنا-با 
فرآیند ثبت نام کارت سوخت المثنی در بازه زمانی 
انجام  اول دی ماه  تا  آذر  از سوم  ماهه،  حدود یک 
شد و طبق آخرین آمار حدود سه میلیون نفر برای 
دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام کردند.این کارت 
سوخت برخی خودروهایی بود که سال های 93 تا 97 
شماره گذاری شده بودند اما به دست مالکان نرسیده 
دلیل،  به همین  بود.  مانده  جا  پست  در شرکت  و 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در 
اطالعیه ای اعالم کرد: باتوجه به هماهنگی به عمل 
آمده با شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، مالکان 
کارت هوشمند سوخت خودرو و موتورسیکلت های 
شماره گذاری شده سال های 1393 تا 1397 که پیش 
از این توسط پست توزیع و برگشت خورده است، 
 می توانند به سایت اینترنتی شرکت پست به نشانی

 )WWW.POST.IR( مراجعه و با درج شماره 
سوخت  کارت  پیگیری  بخش  در  خودرو   VIN
در سامانه “پیگیری مرسوالت سازمانی” از آخرین 
وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.
در این راستا، زیبا اسماعیلی - سخنگوی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی - با بیان این که 
9۲4 هزار کارت سوخت در شرکت پست مانده است، 
به ایسنا گفت: تا کنون ۵7 هزار کارت سوختی که در 
شرکت پست مانده بود، توزیع شده و این فرآیند توسط 

شرکت پست به صورت روزانه در انجام است.

چند خبر خوش برای 
بازنشسته ها

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر    - ایسنا 
شد  مقرر  داشتیم،  که  جلساتی  گفت:طی 
مشترک  حس  ایجاد  برای  مناسبی  حرکت 
رفاهی  خدمات  دهنده  ارائه  دستگاه های  بین 
گیرد.  صورت  کشوری  بازنشستگی  صندوق  با 
کانون های  به  زیارتی  تورهای  کار  سپردن 
بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات از دیگر 
عالوه  داد:  ادامه  شریعتمداری  بود.  مصوبات 
به   98 سال  اول  ماهه  شش  شد  معین  این  بر 
۲00 هزار بازنشسته آموزش و پرورش وام پنج 
به  نفر  هزار   ۲00 سال  هر  شود.  داده  میلیونی 
به  سهمیه  هزار   ۵0 که  می شدند  اعزام  سفرها 
تبعیض  برابر،  شرایط  در  همچنین  افزودیم.  آن 
مثبتی برای به کارگیری فرزندان بازنشستگان در 
شرکت های زیرمجموعه صندوق خواهیم داشت.

خبر خوش

ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین روند 
توزیع بسته های حمایتی دولت را تشریح کرد.

با  دیدار  مراسم  حاشیه  در  شریعتمداری  محمد 
پرورش  و  آموزش  بازنشستگی  کانون های  روسای 
توزیع  وضعیت  آخرین  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در 
بسته های حمایتی برای کارگران و به ویژه کارگران 
و  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان  گفت:  فصلی 
بهره مند  امکان  این  از  نوبتی  پشت  مددجویان  همه 
برخوردار  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  سپس  شدند، 
بیمه گذارانی  تمامی  بعد  مرحله  در  افزود:  شدند.وی 
غیردولتی  بخش های  در  دستمزدشان  و  حقوق  که 
لیست  اجتماعی  تامین  ولی  می شود  پرداخت 

بیمه شان را دراختیار دارد، تعلق می گیرد.

همپوشانی ها رفع و اطالعات
 مشموالن بسته های حمایتی آماده است

 400 و  میلیون  ابتدا شش  در  گفته شریعتمداری،  به 
با  که  می شدند  بسته ها  دریافت  مشمول  خانوار  هزار 
همپوشانی ها، اطالعات افراد آماده شده و به محض 
دریافت منابع از خزانه دولت، نسبت به پرداخت این 

می کنیم. اقدام  بخش 

به  پرداخت بسته حمایتی 
بیمه ای فاقد سوابق  ایرانیان 

وزیر رفاه با اشاره به یک دسته از افراد که در هیچ 
درآمد  مدعی اند  ولی  ندارند  بیمه  سابقه  صندوقی 
گفت:  است،  تومان  میلیون  سه  زیر  ماهانه شان 
اجتماعی،  تامین  بیمه شدگان  بسته  پرداخت  از  پس 
و  موجود  اطالعاتی  بانک های  طریق  از  افراد  این 
در  بهزیستی  مختلف  مراکز  به  افراد  خود  مراجعه 
ساختمانی،  کارگران  می گیرند.  قرار  پرداخت  برنامه 
همین  از  صنعتی  واحدهای  کارگران  قالیبافان، 
جمله اند. بسته ها تا آخر سال به دست افراد می رسد.

پرداخت مرحله دوم بسته های 
مددجویان به شرط تامین منابع

حمایتی  بسته  واریزی  نوبت های  تعداد  درباره  وی 
اول  نوبت  افزود:  حمایتی  نهادهای  مددجویان  برای 
پرداخت  برای  جمهور  رئیس  دستور  و  شده  پرداخت 
شود. تامین  منابع  باید  اما  شده  ابالغ  دوم  نوبت 

پرونده  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  شریعتمداری 
یک  سانچی  حادثه  گفت:  نیز  سانچی  نفتکش 

موضوع بین المللی است و در حال رسیدگی است.

بسته های حمایتی به سراغ
 بیمه شدگان تامین اجتماعی آمد

افزایش وام ازدواج و تصویب وام 
ماه عسل در کمیسیون فرهنگی مجلس

شهید محمدعلی میرزائی  شیخ آباد 17 مرداد ماه سال 
از  یکی  به جهان گشود. وی  بیرجند چشم  در   1346
شهدای هشت سال جنگ تحمیلی است که در تاریخ 

19 دی ماه 6۵ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و در 
تاریخ 11/03/ 6۵ مراسم تشییع ایشان برگزار شد. در 
وصیت  شهید،  این  شهادت  سالگرد  مناسبت  به  ادامه 

نامه این بزرگ مرد را می خوانیم:
سالم علیکم 

و  زمان)عج(  امام  آقا  خدمت  بیکران  درود  و  با سالم 
نایب برحقش پیر جماران و صبر جلیل به خانواده های 
مفقودین، شهدا و اسرا. چند جمله ای را برحسب وظیفه 
در این لحظات سرنوشت آن هم اگر خداوند این توفیق 
را نصیبم بگرداند و مرا مانند گذشته از خیل دوستانم و 
آنهائیي که درس رزمنده بودن و ایثار را از آنان آموختم 

جدا نسازد، مکتوب مي دارم.
تاکنون با خودم فکر کردم و گفته ام خداوندا چه شده و 
اعمالم چگونه از کار درآمده و مرا مورد چه امتحانی قرار 
توفیق شهادت نصیب من نگردانده  تاکنون  دادی که 
و  اعمالم   ، کارهایم  در  شاهدی  خودت  معبودا  ای. 
رفتارم چه گناهانی نبود که انجام ندادم. نمي دانم این 

گر  دارم  بیان  زبانی  با چه  را  ات  بزرگي  و  بخشندگی 
بندگانت  جمع  در  اعمالم  کردن  برمال  از  تاکنون  چه 
خودداری ورزیده ای و گناهانم را پوشانده بودی اما نمي 
دانم در آن دنیا با من چگونه رفتار خواهی نمود آیا مرا 
 به کرم خود و به بزرگواري ات خواهي بخشید یا نه ؟
گر چه خود مي دانم اگر روزی شود که میزان سنجش 
اعمال خوب و بد آدمی را خواسته باشی به عمل آوری 
فقط امید من به آن چند روزی که در جبهه ها بوده ام 
مي باشد و امیدی به زندگی درد آور و خالی از ایمان 
پشت جبهه ندارم زیرا بر اعمالم تو شاهد بودی که چه 

انسان بدی بودم.
اگر قرار باشد در آن دنیا حسین فاطمه )س( دستم را 
نگیرد دیگر چه کسی مي تواند نجاتم دهد اگر استادان 
و آنهایي که در طول زندگی من فرماندهان ، دوستان 
از جمله راهنمایان من بودند نتوانند با توجه به اعمال 
ناشایست مرا از خیل گنهکاران عالم جدا سازند به چه 
کس پناه ببرم زیرا نمي توانم حتی آن صحنه را تجسم 

کنم  که با کفار ، صدامیان ، قاتلین ائمه اطهار )ع( و همه 
همه در یکجا باشم و ندارم جوابی که به آنها بدهم و چشم 
 امید من به لطف ، کرم ، بخشندگی و خیرخواهي ات

بوده و هست.
آری در این لحظات حساس هیچ چیز جز اینکه مرا عفو 
و برایم دعا کنید تا خداوند مرا پاک سازد از گناهانی که 
مرتکب شده ام و چند جمله ای هم در باب وصیتنامه می 
نویسم و چنانچه شما را دچار زحمت نمی ساخت بدان 
عمل نمایید : 1 - در صورت امکان جسدم را در حرم امام 

رضا )ع( طواف داده و بعد به خاک بسپارید 
۲ - مقداری از تربت مقدس امام حسین)ع( را بر بدنم 
بپاشید گر چه گرد و غبار کربالی ایران هنوز بر بندم 

مي باشد.
که  ننویسید  ای  جمله  هیچ  قبرم  روی سنگ  به   -  3
حاکی از معرفی و نشان دادن قبرم باشد زیرا مي خواهم 

گمنام و بی نام و نشان باشم.
العاصی - التماس دعا  

سی و دومین سالگرد عروج  شهید محمدعلی میرزائی 

مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  ملت-  خانه 
کمیسیون  در  بودجه  بررسی  جلسات  به  اشاره  با 
 ۵ تسهیالت  اختصاص  گفت:  مجلس،  فرهنگی 
جوان  زوج های  عسل  ماه  برای  تومانی  میلیون 
میلیون   ۲۵ به   1۵ از  ازدواج  وام  مبلغ  ارتقای  و 
تومان برای هر زوج، از مصوبات مهم برای ارائه به 

است. تلفیق  کمیسیون 
دی   17 دوشنبه  روز  جلسه  تشریح  در  مازنی  احمد 
کمیسیون  اینکه  بیان  با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
الیحه  بررسی  جریان  در  مهمی  مصوبات  متبوعش 
بر  گفت:  داشت،  فرهنگ  حوزه  در   98 سال  بودجه 
سفر  برای  که  شد  مصوب  کمیسیون  در  اساس  این 
با  تومان  میلیون   ۵ مبلغ  جوان،  زوج های  عسل  ماه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  مدیریت 
عامل  بانک  های  الحسنه  قرض  منابع  از  گردشگری 

در نظر گرفته شود.
و  اسالمشهر  شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  پردیس 
نخستین  برای  که  است  زوج هایی  برای  مبلغ  این 
است،  داخلی  گردشگری  برای  و  کرده   ازدواج  بار 
ازدواج  ترغیب  افزایش  هدف  با  پیشنهاد  این  افزود: 
صورت  در  که  است  شده  اتخاذ  گردشگری  رونق  و 

مجلس  علنی  صحن  و  تلفیق  کمیسیون  در  تصویب 
قانون خواهد شد. وی  به  تبدیل   98 بودجه سال  در 
مصوب  فرهنگی  کمیسیون  در  همچنین  داد:  ادامه 
برای  ازدواج  وام  الحسنه  قرض  تسهیالت  که  شد 
ارتقا  تومان  میلیون   ۲۵ به   1۵ از  زوجین  از  هر یک 
از این طریق وام ازدواج برای عروس و  تا  پیدا کند 
در  کرد:  اضافه  مازنی  تومان شود.  میلیون   ۵0 داماد 
مصوبه  پیشنهاد،  همین  موازات  به  و  زمینه  همین 
بودجه  تلفیق  کمیسیون  به  ارائه  جهت  نیز  دیگری 
اساس،  این  بر  که  رسید  تصویب  به  مجلس   98
مبلغ  کنند،  ازدواج  سالگی   ۲4 از  قبل  تا  که  پسرانی 
30 میلیون تومان و برای افراد باالی ۲4 سال مبلغ 
وام ازدواج ۲0 میلیون تومان باشد و برای دختر نیز 
نظر  در  تومان  میلیون   ۲0 مبلغ  باشد،  سنی  هر  در 
گرفته شود. بنابراین مبلغ سقف وام ازدواج برای هر 
برای  ۲4 سال  زیر سن  ازدواج  به شرط  پیشنهاد  دو 
۵0 میلیون تومان است. رئیس کمیسیون  پسر، مبلغ 
پیشنهادات در کنار  این  یادآور شد:  فرهنگی مجلس 
جهت  مجلس،  فرهنگی  کمیسیون  مصوبات  سایر 
است  شده  تدوین  مجلس  تلفیق  کمیسیون  به  ارائه 
این  از  تلفیق،  در  فرهنگی  کمیسیون  عضو  سه  که 

کرد. دفاع خواهند  پیشنهادات 
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت بانیان ترابر شرق
 )سهامی خاص( شماره ثبت: ۴۳۲۵     شناسه ملی: ۱۰۳۶۰۰۵۷۷۶۹ 

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت بانیان ترابر شرق راس ساعت ۱۰ صبح یکشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۳۰ در محل سالن کنفرانس 
اداری کارخانه کویرتایر واقع در بیرجند کیلومتر ۱۱ جاده کرمان  برگزار می گردد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می گردد 

اصالتا یا وکالتا جهت اخذ تصمیم ذیل در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
 هیئت مدیره شرکت بانیان ترابر شرقدستور جلسه: انتخاب اعضای هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 پرونده اجرایی ۹۷۰۰۰۴۱ و ۹۷۰۰۰۴۲ و ۹۷۰۰۰۴۳ 

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ۱۴۱۰ از ۱۳۷ فرعی از ۱۹۳۵ 
اصلی بخش ۱۱ قاین )یکهزار و چهارصد و ده فرعی از یکصد و سی و هفت فرعی از نوزده سی و پنج اصلی بخش یازده قاین( به نشان 
قاین، شهرک بهداری، خیابان پرستار ۱ ، قطعه جنوبی به پالک ۳۶ که ذیل ثبت شماره ۷۱۱۴ دفتر امالک ۳۲ صفحه ۱۱۸ به نام محمد 
 خسروی نوقاب فرزند قاسم با کد ملی ۰۸۸۹۳۸۴۵۰۹ ثبت گردیده است با حدود اربعه: شماال به طول  ده متر پی دیواریست به کوچه ،

  شرقا به طول ۵ متر پی دیواریست به پالک ۱۴۱۱ فرعی ، جنوبا به طول ده متر پی دیواریست به فضای سبز، غربا به طول ۲۵ متر 
پی دیواریست به پالک ۱۴۱۹ فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد که اصل پالک مذکور برابر سند رهنی شماره ۹۲/۱۰/۱۵ - ۲۸۰۳۰  در قبال 
مبلغ ۱۸۷/۱۵۲/۰۰۰ )صد و هشتاد و هفت میلیون و صد و پنجاه و دو هزار ریال(  موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۴۱ و 
مازاد اول آن برابر سند رهنی شماره ۲۸۰۳۱- ۹۲/۱۰/۱۵  در قبال مبلغ ۳۲۲/۲۶۳/۰۰۰ ریال )سیصد و بیست و دو میلیون و دویست 
و شصت و سه هزار ریال( موضوع پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۴۲ و مازاد دوم آن برابر سند رهنی شماره ۲۸۰۳۲- ۹۲/۱۰/۱۵ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره یک قاین، در قبال مبلغ ۲۲۱/۱۸۰/۰۰۰  ریال )دویست و بیست و یک میلیون و صد و هشتاد هزار ( موضوع 
پرونده اجرایی شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۴۳ در رهن بانک ملت آرین شهر قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۳/۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰  
ریال )سه میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون ریال( ارزیابی شده که ملک مذکور به صورت ساختمانی در یک طبقه همکف و دو 
قسمت جداگانه ) قسمت مسکونی و قسمت با استفاده تجاری( که قسمت مسکونی با اسکلت فلزی و سقف بتنی و فاقد مهاربند جانبی 
و قسمت تجاری با اسکلت فلزی و سقف سبک و فاقد مهاربند جانبی اجرا گردیده است همچنین مساحت عرصه ملک فوق الذکر ۲۵۰ 
 مترمربع ) دویست و پنجاه مترمربع( و اعیانی در مجموع دو قسمت حدودا ۲۳۹ متر مربع ) شامل همکف مسکونی با مساحت ۱۵۵ 
متر مربع و قسمت با استفاده تجاری با مساحت ۸۴ متر مربع به صورت دو مغازه جداگانه و فاقد پروانه تجاری دائم( می باشد، ساختمان 
دارای دو اتاق خواب، هال با نازک کاری گچ و کف سرامیک و آشپزخانه با کابینت ام دی اف می باشد و حیاط فاقد کف سازی و دیوارهای 
حیاط فاقد نازک کاری و پوشش می باشد نمای بیرونی ساختمان از داخل کوچه آجری بوده و قسمت تجاری نیز شامل دو دهانه مغازه با 
کف سرامیک و دیوار گچ و سقف سبک و کناف و همچنین درب سکوریت می باشد، ساختمان دارای سه انشعاب برق، یک انشعاب آب و 
 سه خط تلفن می باشد و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد که پالک فوق از  ساعت ۹ الی ۱۲ روز 
یکشنبه مورخ  ۹۷/۱۱/۰۷ در اداره ثبت اسناد قاین از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۳/۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰  ریال )سه میلیارد 
و هشتصد و سی و چهار میلیون( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد،  وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول 
می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد بود.

تاریخ انتشار: 97/۱۰/۱9              علی صفایی فر - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
 به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره هفتصد و پنج فرعی از چهار اصلی )۷۰۵ فرعی از ۴- اصلی( واقع در بخش هشت بیرجند 

به نشانی قهستان )درخش(، خیابان ایثار، خیابان ظفر، نبش کوچه ظفر۷ ملکی آقای حمید راضی فرزند ابراهیم به شماره ملی ۵۲۳۹۷۵۳۰۱ که سند مالکیت آن در صفحه ۱۳۱دفتر جلد ۷ امالک بیرجند به نام وی صادر 
و تسلیم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح: شماال به طول  ۱۲/۱۹ متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ۴-اصلی، شرقا به طول ۲۰/۳۸ متر دیواری است به کوچه، جنوبا به طول ۱۱/۷۷ متر درب و دیواریست 
به کوچه، غربا به طول ۲۰/۲۶ متر دیواریست به باقیمانده ۴- اصلی که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و به موجب سند رهنی شماره ۴۱۳۷۱ - ۹۱/۸/۳۰  دفترخانه ۸ بیرجند در قبال مبلغ ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال به انضمام 
سود و خسارت تاخیر متعلقه موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت پنج سال در رهن بانک ملت شعبه شهید محالتی بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند  به تعهدات خود عمل ننموده، بانک 
مرتهن به استناد ماده ۳۴- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲۸۸/۱۶۰/۲۸۰ ریال بدین شرح: مبلغ ۲۷۴/۲۱۶/۴۱۰  ریال اصل طلب و مبلغ ۱۳/۹۴۳/۸۷۰ ریال خسارت تاخیر تا 
روز درخواست ۱۳۹۴/۴/۴ به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول درخواست صدور اجرائیه علیه آقای حمید راضی به عنوان وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۴۰۰۱۹۶ در این خصوص نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، به درخواست بانک بستانکار نسبت به 
ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۹۴/۱۳۸۹-۹۴/۱۲/۲۰ مورد رهن به صورت ششدانگ یک باب منزل با عرصه ای به مساحت 
۲۴۳/۴۲ مترمربع و اعیان به مساحت ۱۸۰ مترمربع با مصالح به کار رفته و سقف طاق ضربی اجرا شده و از نظر استحکام در حد ساختمانهای فاقد کالف می باشد و دارای نمای سیمان سیاه وکف سازی داخل محوطه با 
موزائیک و سیمان سیاه انجام شده و دارای انشعاب آب، برق ۲۵ آمپر تک فاز و تلفن می باشد که جمعا به مبلغ هفتصد میلیون ریال ) ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعیت یافته و بنا به درخواست مرتهن در روز سه شنبه 
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . بانک بستانکار طی نامه شماره ۱۴۶۴۴۳۲/ ۹۷- ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد، مانده طلب خویش را تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ مبلغ ۳۵۶/۲۲۲/۹۰۷ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد 
تبصره ذیل ماده ۴- آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی واگذار 
خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ، حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰ - آئین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با 
موافقت بانک ملت جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام 

 تاریخ انتشار: ۱۳97/۱۰/۱9                    غالمرضا دادی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندبه پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
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تولید بیش از 14 میلیون مترمربع انواع کاشی در استان

صداوسیما- بیش از 14 میلیون مترمربع انواع کاشی از ابتداي امسال تاکنون در استان تولید شد. رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی گفت: این تولیدات از ابتدای 
سال در 3 کارخانه بزرگ تولید کاشی و سرامیک استان تولید شد.شهرکی افزود: از این تولیدات بیش از 3 میلیون و 400 هزار متر مربع به خارج از کشور صادر شد.وی گفت: ارزش 
صادرات کاشی و سرامیک تولیدی استان از ابتدای سال بیش از 12 میلیون دالر بود. وی همچنین گفت: 970 نفر در تولید این محصوالت در کارخانه های استان مشغول به کارند.

حقوق و دستمزد و دریافت مالیات و تعیین نرخ اتومبیل 
و نرخ اجناس و .....حساب و کتاب دارد اما برای نرخ 
زمین و مسکن که ضروری ترین امور مردم است، 
 هیچ نظارتی نیست. هر کس به دلخواه نرخ تعیین 

می کند. لطفا پیگیر شوید
915...537

وقتی برای تزریقات بانوان اتاقی در بیمارستان مهیا 
می شود می بایست کامال حریم آن پوشیده باشد 
و از زدن آمپول بانوان در سایر اتاق ها که حفاظ 
بیمارستان  مسئوالن  شود.  جلوگیری  نیز  ندارند 

مقداری مقیدتر باشید.
915...212

وجود تعداد زیادی از فروشندگان پوست گوسفند در 
بلوار امام رضا )ع( و حاشیه میدان آزادی چهره زشتی 
به ورودی شهر داده و همچنین باعث خطرات زیست 
اداره  و  شهرداری  گردد.  می  بهداشتی  و  محیطی 

بهداشت رسیدگی فرمایند
937...897
از مسئوالن خواهشمند است جهت تخصیص پالک 

به خانوار شهرک بعثت اقدامی بفرمایید.با تشکر
915...099
مدتی است که مسئوالن اقدام به توزیع گوشت مرغ 
و گوسفند یخ زده با قیمت مناسب نموده اند. واقعا 
مسئوالن ما از درک این موضوع ساده هم ناتوان 
هستند که باید سیستم توزیع را نظام مند کنند تا 
هرخانواده به اندازه نیازش بتواندگوشت تهیه کند؟ 
در حال حاضر هیچ عدالتی در توزیع نیست و اطالع 

رسانی هم بسیارضعیف است.
915...481

در شمال شهر   hd وضعیت سیگنال شبکه های
بیرجند  بسیار ضعیف هست و بیشتر شبکه های 
دیجیتال با مشکل دریافت می شود لطفا مسئوالن 

رسیدگی کنند
915...151

سالم آوا ، این قانون پولشویی که این همه سروصدا 
راه انداخته چیه؟ پول های کثیف را می شویند که ما 
مریض نشیم یا پولهای دزدی و یا اختالس را که به 
چرخه بازار بر نمی گردد را می شویند که برای بعدی 

ها حالل بشه ...
915...714

در مورد بنیاد مستضعفان بیرجند بسیار عالی نوشتید. 
کاش بشه از نقش بنیاد در گمراه کردن مردم برای 
خرید زمین های موسوی هم گزارشی بنویسید ) البته 
خود شما هم با تیترهایی که زدید خواسته وناخواسته 
ذهن مردم رو به سمتی بردید که مشکالت اون زمینها 
حل شده ولی اکنون بیش از 200 نفر شاکی داره( اگه 
واقعا بتونید در مورد این زمینها که یک قسمتش بنیاده 
و بخشیش هم موسوی هست  مطلبی بگذارید واقعا 
در مورد مردم لطف کردید هرچند وظیفه اخالقی شما 
اینه که وقتی تیتر می زنید حل مشکل چهل ساله 
زمین های موسوی  االن هم درد دل این مردم رو 
بنویسید تا مرهمی بر زخمهای این جماعت مالباخته 

باشه البته از هر دو، یک نفرشان در دام می افتادند
 ارسالی به تلگرام آوا
صبح ساعت 7 و20 دقیقه با زن و بچه 3 ساله تو 
این هوای سرد رفتیم تو صف فروشگاه... تا دلتون 
بخواد بی نوبتی و..... بود. یه 20 نفری رون دادن که 
نورچشمیای خودشون بودن و 40 ، 50 نفری هم 
دست گوسفند دادن. بقیه هم گردن و کمر دادن. 
وقتی ما رسیدیم ده نفری آدم جمع بودن گفتن اینجا 
کاغذ گذاشتن که روش نوبتاشونو بنویسند. ما هم 
ساعت 7و20 دقیقه نوبت 143شدیم گفتن این کاغذ 
از دیشب آخرشب اینجا بوده و همه اسمشونو نوشتن. 
بنگاه امالک کنار فروشگاه با شروع توزیع 5 تا ران 
گرفت هر 2 دقیقه یه کاغذ که به قول خودشون نوبت 
بود میداد و گوشت می گرفت جالب اینجا بود ساعت 
8 داخل بنگاه داشتن شماره ها رو مرتب میکردن و 
چندتا اول براخودشون برداشتند و... از ساعت 7ونیم تا 
1ظهر سرپا و توی صف بودیم از نفر 100، 120 به بعد 
همش کمر و گردن می دادند و می گفتند ران و دست 
تمام شده. زنگ زدم به 124گفتن بازرس اونجاست 
گفتم االن میگن بازرس ازاینجا رفته مگه بازرس نباید 
از اول و تا آخر توزیع حضورداشته باشه گفتن چرا 
ولی چون 15منطقه توزیع داشتیم و بودجه نداشتیم 
که  15 بازرس بگیریم چند تا گرفتیم که چرخشی 
سربزنند. خالصه نزدیک2 ساعت منتظر بودیم . من 
و خیلی ها به 124زنگ می زدیم کی و چرا بازرس 
نمیاد هی می گفتند چرا االن میاد و.... آخرش گفتند 
بازرس اومده شماها بحث سیاسی می کردین رفته که 
همه معترض شدند گفتند باید بازرس بیاد اینجا ببینیم 
کی بحث سیاسی می کرده و ... که 124 گوشی را 
قطع کرد و تا ساعت 2ونیم هیچکی از بازرسی نیامد 
و مجبورشدیم برویم خانه هایمان. خواهشا شما که 
دستتون باز  هست حداقل این گالیه ما رو به گوش 
مسئوالن باالتر که  با خدا و مومن هستند برسانید. 
ما حدودا 5 تا10نفریم که شماره های همو داریم و 
قرار شده اگه جایی بخواهیم بریم شکایت باهم باشیم. 
جالب اینجا بود وقت توزیع مسئول فروشگاه کاغذ 
نوبتای شماره های پایین مثل 70 80 90 حدود 20 تا 
نوبت داشت به آشناها و بقیه می داد. واقعا چیزی می 

خواهید بدهید درست بدهید.  
ارسالی به تلگرام آوا
سالم خدمت آقای شهردارخواستم توضیح بفرمایید با 
کدام قانون مامورین شما اقدام به جمع آوری مصالح 
و وسایل از داخل زمین شخصی مردم نموده و بعد 

مطالبه حق انبارداری می نمایند؟
ارسالی به تلگرام آوا
کنده کاری های غفاری که ماه هاست بخاطر زیباسازی 
بلوار تمامی ندارد تبدیل به آشغالدانی شده. بخدا زشت 

است ورودی شهر اینطور رها شده
ارسالی به تلگرام آوا

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

قریشی: هر زن سرپرست خانواری باید استقالل خود را به دست آورد

پشتکار مادرانه روی بوم نقاشی
 حسینی- امروزه دالیل بسیاری همچون فوت همسر ، طالق ،

تا زنان  اعتیاد و یا در زندان بودن همسر موجب می شود 
جامعه سرپرستی خانواده ای را به عهده بگیرند. بنا به گفته 
کارشناسان، ورود به بازار کار این قشر از جامعه طی سال های 
اخیر بسیار سخت تر شده و شرایط آن ها به گونه ای نیست 
که بدون وابستگی به مردان به لحاظ اقتصادی، از استقالل 
الزم برخوردار باشند. در همین راستا توانمندسازی آن ها عالوه 
بر کسب درآمد و امرار معاش، نقش مهمی در راستای ارتقای 

سالمت خانواده و جامعه دارد.
مردم  های  »توانمندی  عنوان  با  نمایشگاهی  پیش  چندی 
خدمات  های  پایگاه  حمایت  با  بازآفرینی«  هدف  محالت 
اجتماعی  تحت نظارت مدیریت بهزیستی و موسسه خیریه 
این  ویژگی های  ترین  از جالب  یکی  برگزار شد.  مهرکویر 
نمایشگاه ، هنرهای دستی و محصوالت خانگی زنان سرپرست 
خانوار و جامعه هدف پایگاه های خدمات اجتماعی بود. روی 
دیوارهای نمایشگاه تابلوهای نقاشی بسیار زیبایی با تکنیک 
های متفاوت خودنمایی می کردند. خالق این آثار خانم اعظم 
 السادات قریشی بانوی 36 ساله ای بود که با داشتن 3 فرزند

3، 4 و 10 ساله، سرپرست خانواده بوده و با نمایش این نقاشی 
ها، قصد نشان دادن توانمندی های بانوانی همچون خود داشت.

جرات هزینه کردن
برای برپایی نمایشگاه را نداشتم

این بانوی هنرمند در گفتگو با روزنامه آوا، عنوان کرد: حدود 
3 ماه است که تحت پوشش مدیریت بهزیستی شهرستان 
بیرجند و موسسه خیریه مهرکویر قرار گرفته ام و اکنون با 
مدرک مددکاری اجتماعی به عنوان مددکار  در پایگاه خدمات 
اجتماعی محله مهرشهر تحت نظارت بهزیستی فعالیت می 
کنم. قریشی به دو استعداد نقاشی و خطاطی خود اشاره کرد و 
گفت: از 15 سال پیش نقاشی را شروع کردم، پس از تحصیل 
در رشته هنرهای تجسمی در دبیرستان و کسب مهارت، زیر 
آبرنگ،   ، روغن  رنگ  مینیاتور،  نقاشی  فرسادی  استاد  نظر 
گواش، مدادرنگی و طراحی را فراگرفتم. پس از آن به صورت 
تکنیکی در خانه نقاشی می کردم. در خطاطی نیز یک سال 
شاگرد استاد اسماعیلی بودم که ایشان رایگان به من آموزش 
دادند. این بانوی فعال که یک سال است سرپرستی خانواده را 
برعهده دارد، ادامه داد: در تمام طول این سال ها، هیچ کسی 
آثار مرا ندید و حتی جرات هزینه کردن برای برپایی نمایشگاه 
را نداشتم، اما خانم رضایی پور  مدیر عامل موسسه خیریه 
مهر کویر پس از دیدن آثار من قول داد نمایشگاهی برپا و 
نقاشی های مرا به نمایش بگذارد. این گونه توانستم توانایی 
خود را نشان دهم. قریشی، خانم رضایی پور را اولین حامی و 
مشوق خود برای نشان دادن توانمندی هایش دانست و افزود: 
ایشان باعث شدند نقاشی هایی که کسی تاکنون ندیده بود 

را مسئولینی از  شهردار ، مدیر کل بهزیستی، مدیر بهزیستی 
بیرجند، استاندار و مردم ببینند. وی در حالی که بغض خود 
را فرو می خورد، ادامه داد: زمانی که در انتهای نمایشگاه از 
مدیریت بهزیستی بیرجند  لوح تقدیر دریافت کردم تا رسیدن 
به خانه این موفقیت باورم نمی شد، زیرا تاکنون کسی از من 

حمایت نکرده بود. 

هر زن سرپرست خانوار باید 
استقالل خود را به دست آورد

این بانوی سرپرست خانواده خطاب به سایر خانم هایی که 
در شرایطی این چنین به سر می برند، عنوان کرد: هر زن 
سرپرست خانواری باید استقالل خو را به دست آورد و روی 
پای خود بایستد. فقط پشتکار است که موجب خودباوری و 
عزت نفس می شود و مطمئن باشید اگر تالش کنید به هدف 
تان می رسید. قریشی  خطاب به مسئوالن  گفت این نمایشگاه 
که برگزار و تمام شد، اما از شما حمایت برای تامین موارد اولیه 
نقاشی را می خواهم، همچنین اگر لوح تقدیری نوشته می 
شود اجازه دهید تا من این کار را انجام دهم ، این گونه زنان 
سرپرست خانواری همچون من، عالوه بر کسب درآمد، در 

جامعه نقشی دارند.

هدف  توانمندسازی  زنان سرپرست  خانوار
در معرض آسیب یا آسیب دیده اجتماعی است

خانم رضایی پور مدیر عامل موسسه مهر کویر نیز مهمان این 
گفتگو بود. او به سابقه 10 ساله موسسه اشاره کرد و گفت: 
هدف از فعالیت های ما، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار،  
رویکرد  با  اجتماعی  دیده  آسیب  یا  آسیب  معرض  در  زنان 
توانمندسازی و اشتغال زایی است. وی حمایت های مددکاری 
و روانشناسی برای این جامعه هدف را از دیگر کارکردهای 
موسسه عنوان کرد و ادامه داد: در کنار این موسسه، مرکز »مهر 
آفتاب« نیز برای حمایت از کودکان کار و خیابانی و خانواده 
های ایشان  فعالیت می کند. وی با اشاره به پایگاه های خدمات 
اجتماعی در محالت بازآفرینی، حاشیه نشینی و سکونت گاه 
های غیر رسمی اضافه کرد: به گفته وی این پایگاه های 
خدمات اجتماعی در دو بعد درون خانوادگی همچون همسر 
 آزاری ، کودک آزاری ، اختالالت حاد خانگی کودکان کار و...

و برون خانوادگی مانند شناسایی آسیب ها و مشکالت منطقه 
و بررسی موارد فعالیت می کند که پس از آن ارائه خدمات 

مددکاری و روانشناسی  برعهده ما می باشد.

آموزش  رایگان مهارت های کسب و کار
 برای جامعه هدف

از  برخی  که  این  بیان  با  مهرکویر  موسسه  عامل  پمدیر 

خانم های جامعه هدف ما به دلیل شرایط اقتصادی نیاز به 
کسب درآمد دارند، خاطرنشان کرد: در پایگاه های خدمات 
اجتماعی ظرفیت و تولیدات جامعه هدف بررسی و شناسایی 
می شود، افرادی هستند که تولیدات داشته اما جایی برای 
راستا  همین  در  ندارند.  خود  های  توانمندی  دادن  نشان 
انگیزه  ایجاد  و  محصوالت  فروش  هدف  با  نمایشگاهی 
از  تعدادی  پور،  رضایی  گفته  به  اندازی شد.  راه  درآمد  و 
طریق  از  افراد  این  که  ندارند  مهارتی  نیز  هدف  جامعه 

مرکز حرفه آموزی موسسه رایگان آموزش ها را با توجه 
به عالیقی که دارند در رشته هایی همچون گلیم بافی، 
تابلوفرش، حوله بافی، ترشیجات، سبزیجات، زیورآالت ، 
عروسک سازی و سایر هنرهای سنتی، دستی و خیاطی فرا 
 می گیرند. در صورت نیاز سرمایه کار الزم را برای آن ها

با حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی تامین خواهیم کرد 
تا دغدغه ای از این منظر نیز نداشته باشند. وی با بیان 
این که سال گذشته نزدیک به 40 نفر مهارت های الزم 
را کسب کردند، اضافه کرد: زنان دارای تولیدات و مهارت 
مشاغل  راستای  در  اشتغال  های  وام  از  توانند  می  دیده، 

خانگی و توسعه کار هم استفاده کنند.
بانوان  از  یکی  به  مهرکویر  خیریه  موسسه  عامل  مدیر 
توانمند که دوره های تابلوفرش و حوله بافی را فراگرفته 
و استعداد فراوانی هم دارد، اشاره کرد و گفت: اکنون این 

بانو مدرک مربیگری را گرفته و می تواند به خانم هایی از 
جامعه هدف خود آموزش دهد.

نمایشگاهی برای حساس سازی 
جامعه و نهادهای دولتی

رضایی پور در ادامه به نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات 
جامعه هدف پایگاه های خدمات اجتماعی که در راستای 

نشان دادن توانمندی های زنان جامعه هدف )زنان آسیب 
دیده یا در معرض آسیب( برپا شده بود، اشاره و عنوان کرد: 
در این نمایشگاه حدود 15 نفر از جامعه هدف در محالت  
مهرشهر، حاجی آباد، 17 شهریور همچنین جامعه هدف 
مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده مهر آفتاب و زنان 
 سرپرست خانوار تحت حمایت موسسه خیریه مهر کویر

حضور داشتند و تولیدات خود را ارائه کردند. 
بر  عالوه  را  نمایشگاه  این  برپایی  از  اصلی  رویکرد  وی 
فروش محصوالت جامعه هدف، حساس سازی و فراهم 
ادامه کار اعالم کرد و  برای  شدن زیرساخت های الزم 
گفت: قصد داشتم همکاران در ادارت دولتی  و سازمان 
راه  برای  و  ببینند  را  ها  توانمندی  این  نهاد  مردم  های 
اقدام کنند  اندازی غرفه های دائمی در شهر و محالت 
ها  خانواده  این  توانمندی  شاهد  روز  به  روز  گونه  این  و 

باشیم. وی ضمن تشکر از شهرداری که نگارخانه رارایگان 
بود،  داده  قرار  موسسه  اختیار  در  نمایشگاه  برپایی  برای 
راه  برای  برنامه ای  به دنبال  خاطرنشان کرد: شهرداری 
اندازی جایگاه مخصوص نمایشگاه های دائمی است، ولی 
امیدواریم تا آن زمان از ظرفیت هایی همچون بازار روز 
استفاده کنیم.مدیر  یا غفاری  پاسداران  شهرداری خیابان 
اندازی  راه  به  همچنین  مهرکویر  خیریه  موسسه  عامل 
و  کرد  اشاره  بهزیستی  شهرک  در  دستی  صنایع  کارگاه 
گفت: در حال برنامه ریزی برای راه اندازی کارگاه صنایع 

دستی در محالت کارگران و مهرشهر نیز هستیم.

الگویی برای جامعه هدف در استان و کشور

رضایی پور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که 
در پایگاه های خدمات اجتماعی، مددکاران و روانشناسانی 
باید حضور یابند که نه به صرف داشتن مدرک تحصیلی بلکه 
به دلیل عالقه به کار خود فعالیت کنند، اضافه کرد: خانم 
قریشی مددکار پایگاه خدمات اجتماعی محله مهرشهر یکی 
از فعال ترین مددکاران ماست که این نمایشگاه نیز با پیگیری 

و تالش ایشان برنامه ریزی و انجام شد. 
وی به زمان آشنایی خود با این بانوی هنرمند اشاره کرد 
و گفت: با دیدن آثار و پشتکار وی متوجه شدم می تواند 
نه  جامعه هدف  برای  الگویی  و  توانمند  فردی  عنوان  به 
در  بدرخشد،  ملی  سطح  در  حتی  بلکه  استان  در  فقط 
همین راستا از ارگان های دولتی مرتبط همچون اداره کل 
فرهنگ  کل  اداره  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  بهزیستی، 
و ارشاد تقاضا می کنم  از این بانو حمایت کنند تا بتواند 
زنان  این طریق سایر  از  و  باشد  داشته  بیشتری  تولیدات 
سرپرست خانوار تشویق شده و هدفمند فعالیت می کنند.  
وی افزود حتی در حال تالش برای معرفی خانم قریشی 
به عنوان یکی از اساتید در دانشگاه هنر هستیم.مدیر عامل 
موسسه خیریه مهرکویر با تاکید بر این که در این مرکز 
به دنبال ایجاد حس خودباوری و اعتماد به نفس در فرد 
ارتقای اجتماعی به فرد خیلی  هستیم،یادآور شد: اعطای 
پور رضایی  است.  تنهایی  به  مالی  های  حمایت  از   بهتر 

خطاب به زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: اگر موسسه 
یا سازمان مردم نهادی فرصتی را برای توانمندسازی شما 
فراهم کرده، از دست ندهید و زمانی موفق می شوید که 
قدم برداشتن موسسه، در کنار قدم های خود شما باشد. وی 
در پایان ضمن تشکر از خیران موسسه، همکاران اداره کل 
بهزیستی به خصوص خانم حسنی از کارشناسان مدیریت 
بهزیستی شهرستان بیرجند بیان کرد: عالقه مندان برای 
 ،  32226169 شماره  با  توانند  می  موسسه  به  کمک 
32232089، 09159612482 تماس گرفته و یا به محل 

موسسه واقع در شهدا 1- پالک 1/1 مراجعه کنند.
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تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق به شماره ثبت 443  

فروش ویژه انواع زالوی آرایشی، طبی و مولد بهداشتی

 آدرس: بیرجند، بلوار شهید صیاد شیرازی، مجتمع تجاری میر داماد، واحد 125 

ساعت مراجعه و تماس: 1۷ الی 21

تلفن: 322132۷2            090216322۷3 - مهندس اکبری   غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

استامبولی چهارشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

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

شهرام  مداحی
0915  363  364۷ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 
شماره  رای  برابر  رسمی.  سند  فاقد  های  ساختمان 

قانون  موضوع  هیئت   ۱۳۹۷/۸/۱۵  -۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۲۵۷
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم 
زیور فقیه  فرزند سید ابوطالب به شماره شناسنامه ۲۳۴ صادره از 
قاین  به شماره ملی ۰۸۸۹۰۳۱۰۸۸ در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۳۰۳/۱۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۱۶۳ فرعی 
از ۱۲۶۸- اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین خیابان کمال از محل 
مالکیت مشاعی خودش )۵ سهم مشاع( محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹               
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۱/۶
علی صفایی فر-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

کارت دانشجویی اینجانب فاطمه فاطمی به 
شماره دانشجویی 97111050155042 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت سبز خودروی سواری هیوندای سوناتا  
 G4KECA048543 مدل 2012 با شماره موتور
اینجانب مریم زارع باغابری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 

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

09155۶14521- زارع

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

093801۶0779 - 09151۶414۶4

ود  
محد

  و
یژه

ش و
فرو درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155۶14880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقـی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه



موفقیت و انرژی

باور منفی

یک زندگی راحت و بدون دغدغه

هستید.  سخت تر  شما  اما  است،  سخت  زندگی 
را  شما  زندگی  در  واهمه ها  و  ترس ها  با  مواجهه 
شجاع تر می کند. اشتباهات و شکسته شدن هر از 
گاهی  را خردمندتر می کند.  تان، شما  گاهی دل 
اوقات امور باید اشتباه پیش بروند تا نهایتا مسیر 
صحیح را پیدا کنند. گاه شما باید از بدترین ها عبور 

کنید تا به بهترین ها دست پیدا کنید.
سفر زندگی قرار نیست ساده باشد. باید ارزشمند 
باشد. اگر به دنبال فرار از دشواری ها هستید، بدانید 
که هیچگاه رشد نخواهید کرد. اینکه در گذشته چه 
شکست هایی خورده اید مهم نیست. مهم این است 
انتخاب کرده  را درست  بعد مسیر  به  از حال  که 
و طی کنید. برای رسیدن به موفقیت و احساس 

خوشبختی، باید از سختی ها عبورکنید.

چگونه باورهای منفی
 را در زندگی خود از بین ببرید؟

منبع اولیه احتمالی یک باور زندگی خود را پیدا کنید. 
چه اتفاقی افتاد که به این باور رسیدید؟ برای مثال 
بیشتر والدین وقتی فرزندان شان مطابق میل آنها 
رفتار نمی کنند آنها را مورد سرزنش قرار می دهند 
 و این کار باعث به وجود آمدن این باور می شود که

حضور  به  فرزندان  نیستم.«  خوب  خیلی  »من 
این  به  توجه  با  دارند.  نیاز  خود  والدین  فیزیکی 
نکته در صورتی که والدین این حضور فیزیکی را 
از فرزندان خود دریغ کنند باعث می شود این باور در 

آنها به وجود بیاید که »من مهم نیستم.«
هنگامی که منبع یک باور مشخص شد متوجه می 
شوید که باور شما تفسیری از تجربیات شما است. 
بنابراین تفاسیر دیگری هم برای باور شما می تواند 
وجود داشته باشد. اینجاست که متوجه می شوید باور 

شما تنها بخشی از واقعیت است و نه تمام واقعیت.
انجام  از سوی والدین خود برای  برای مثال وقتی 
ندادن کاری سرزنش می شوید، می توان این طور 
برداشت کرد که شما از عهده آن کار بر نمی آیید. 
همچنین می توان این طور تفسیر کرد که پدر و مادر 
شما انتظارات غیرمنطقی از شما دارند یا ممکن است 
پدر و مادرتان در مورد توانایی شما برای انجام کاری 
اشتباه کرده باشند و یا ممکن است شما در انجام دادن 
کار به خصوصی توانایی نداشته باشید. مسلم است که 
نمی توان نتیجه گرفت شما برای کارهای دیگر هم 
توانایی ندارید. ممکن است شما به دلیل کم سن و 
سال بودن نتوانید کاری را انجام دهید و این به معنی 
این نیست که هرگز نمی توانید آن کار را انجام دهید.

خودتان بپرسید: »آیا می توانم آن باور زندگی ام را 
ببینم؟« پاسخ افراد به این سؤال همیشه این است: 

»بله، شما هم اگر آنجا بودید می توانستید ببینید...«

کاهش استرس و اضطراب 
با آب کیوی

ویتامین c موجود در میوه ها سیستم ایمنی بدن شما را 
تقویت می کند و باعث می شود تا بعد از یک روز سخت 
 به آرامش برسید. تمام مرکبات سطح هورمون های

 

کورتیزول را به حد متوسط کاهش می دهد. هورمون 
کورتیزول هنگام استرس ترشح می شود به همین 
دلیل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت و لیمو را در برنامه 
 غذایی خود بگنجانید.کیوی ویتامین c زیادی دارد و

باعث ترشح هورمون مالتونین می شود این هورمون 
خواب و استراحت را تنظیم می کند.

کاهش خشکی و وزی مو
 با سرکه سیب

موی عادی رطوبت الزم برای نفوذ در پوشش خارجی 
را فراهم می کند، در حالی که موهای متخلخل به 
 سرعت مایع را جذب می کنند، اما سریع آن را از دست

 

می دهند. تخلخل ناشی از آسیب مو از درمان های 
شیمایی و قرار گرفتن در معرض محیط می باشد.

این تخریب برگشت ناپذیر ، شکاف و سوراخ هایی در 
سطح مو ایجاد می کند و مو را در معرض آسیب بیشتر قرار 
 می دهد استفاده از سرکه سیب ، آن را مدیریت می کند

و وزی مو را به حداقل می رساند.

فشارخونی ها 
آب پرتقال نخورند

اگر هر روز صبح تان را با یک لیوان آب پرتقال شروع 
می کنید، باید بیشتر از این مراقب باشید! چراکه مصرف 
دیگر،  آب میوه های  از  بسیاری  و  پرتقال  آب  منظم 

می تواند شما را در آینده نزدیک به مشکالت ناشی از 
فشار خون مبتال کند. کسانی که هر روز صبح یک لیوان 
آب میوه می خورند، بیشتر در معرض ابتال به مشکالت 
قلبی هستند. 250 میلی لیتر آب میوه، نزدیک به هفت 
قاشق چای خوری شکر در خود دارد و به سالمتی 

مصرف کننده اش آسیبی جدی می زند.

هرقدر دوست دارید 
نان بخورید!

رژیم  درمانی در مورد یک کف نان خوردن را فراموش 
کنید. محققان می گویند حتی اگر رژیم الغری داشته 
باشید، می توانید هر قدر دوست دارید نان بخورید. از نظر 

آنها خوردن نان باعث چاق تر شدن  نمی شود. نان ها 
به ویژه نان های تهیه  شده از آرد کامل حاوی فیبرها، 
ویتامین B، منیزیم و آهن است و نمی گذارد چاق شوید، 
پس اگر در روزهای رژیم احساس ضعف عذاب تان 
می دهد، می توانید با خوردن نان سبوسدار، گرسنگی تان 

را بدون عذاب وجدان کمتر کنید. 

شوفاژها  را روشن نکنید
 تا الغر شوید

بیشتری  اندام  تناسب  زمستان  می خواهید  اگر 
داشته باشید، بهتر است خیال روشن کردن سیستم 
گرمایشی خانه را از سرتان بیرون کنید. محققان 

می گویند کمی یخ کردن، می تواند به شما برای 
سوزاندن کالری بیشتر و الغرتر شدن کمک کند. 
آنها معتقدند هوای خنک بیشتر از هر چیز می تواند 
به سوزاندن چربی های بد بدن شما کمک کند و 
گذشته از حفظ انرژی، سالمتی تان را هم تضمین 

کند. 

درد پاشنه همراه با خار پاشنه ممکن است به خوبی با استراحت جواب ندهند. اگر بعد از خواب راه بروید، درد ناگهان 
پدیدار می شود و درد اغلب با راه رفتن بیشتر کاهش می یابد اما پس از استراحت طوالنی مدت یا پیاده روی وسیع، 
ممکن است عود کند. اگر درد پاشنه دارید که بیش از یک ماه طول می کشد، با یک ارائه کننده خدمات بهداشتی 
مشورت کنید. او ممکن است توصیه هایی مانند تمرینات کششی،  توصیه هایی برای نوع کفش،  بستن ماهیچه 
ها و تاندون های تنش دار داشته باشد.  درد پاشنه ممکن است به درمان با داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن، 
ایبوپروفن، یا ناپروکسن پاسخ دهد.در بسیاری از موارد یک دستگاه ارتوپدی کاربردی می تواند علل درد پاشنه و 
قوس را از جمله عدم تعادل بیومکانیک را اصالح کند. در برخی موارد تزریق با کورتیکواستروئید ممکن است برای 

کاهش التهاب در منطقه انجام شود.

صورت را قبل از خوابیدن بشویید و لوازم آرایش را از روی صورت پاک کنید و سعی کنید هر شب به مدت چند دقیقه 
با انگشتان، مواد تمیز کننده مخصوص صورت را با حرکات دورانی به آن بمالید و سپس به خوبی آن را بشویید. این کار 
تاثثیر زیادی در شفافیت پوست صورت دارد. نخستین عامل مضر برای بسته شدن منافذ پوست ملحفه ها و روبالشی 
ها کثیف اند که محل تجمع  روغن، کثیفی و باکتری هستند پس بهتر است برای اینکه پوست تان جوان بماند یک یا 
دوبار در هفته روبالشی تان را شسته یا تعویض کنید. استفاده طوالنی مدت از روبالشی زبر باعث چین و چروک، آسیب 
به کالژن ها و تولید جوش می شود. توصیه می شود از روبالشی های ابریشم یا ساتن استفاده کنید زیرا باعث می شود 
جای چروک روبالشی کمتر بر روی صورت بماند. ماسک مناسب پوست خود را پیدا کنید و قبل از خوابیدن پوست را با 

آن مرطوب کنید خیلی از این محصوالت در حفظ طراوت و نرمی پوست موثر هستند.

بهترین زمان و حالت خواب برای پوستی جواندرمان های غیر جراحی برای خار پاشنه

مردم معموال رنگ ها را بر اساس سلیقه شخصی یا هماهنگ 
با رنگ دیگر وسایل خانه انتخاب می کنند. اما هنگام انتخاب 
رنگ باید تاثیر آن روی احساسات مان را نیز در نظر بگیریم. 
از یک روز طوالنی و  بعد  بعضی رنگ ها مثل خاکستری 
پر استرس حس خوبی به ما نمی دهند و حتی باعث ایجاد 

احساس خستگی و افسردگی می شوند. 
زرد روشن: رنگ زرد به بعضی افراد احساس اضطراب می دهد. 
درست است که این رنگ ویژگی های خوبی نیز دارد اما استفاده 

از آن در اتاق کمی تند و خشن است.
رنگ ای یک  قهوه  رنگ  قرمز سوخته:  به  مایل  ای   قهوه 

آرام بخش است اما وقتی ترکیبی از رنگدانه های قرمز در آن 
وجود داشته باشد باعث ایجاد احساس اضطراب و عصبانیت 
می شود. به عالوه چون یک رنگ گرم و تیره است فضا را 

کوچک تر نشان می دهد.
این که به دکوراسیون  از  این رنگ صرف نظر  آفتابی:  زرد 
پاییزی جلوه زیبایی می دهند اگر در به کار بردن آن زیاده 
روی شود ذهن را بیش از حد تحریک کرده و باعث سردرد 

می شود. 
 قهوه ای تیره: اگر می خواهید برای اتاق از رنگ آرام بخش قهوه ای

 استفاده کنید باید در انتخاب طیف آن دقت کنید. به عنوان مثال 

رنگ قهوه ای تیره باعث افسردگی و تحلیل انرژی می شود. 
صورتی: انتخاب طیف مناسب صورتی کمی سخت است چون 
خیلی از آن ها کودکانه و بیش از حد دخترانه هستند. مثل 

صورتی پاستلی که یک فضای افسرده کننده ایجاد می کنند.
خاکستری در آشپزخانه و پذیرایی: این رنگ در اتاق خواب 
و حمام آرامش بخش است اما طراحان استفاده از آن را در 
در  را  خاکستری  رنگ  کنند.  نمی  توصیه  اتاق  و  آشپزخانه 
آشپزخانه و پذیرایی به کار نبرید مگر این که بخواهید اشتهای 

خود را کم کنید.

این رنگ ها تاثیر منفی روی احساسات تان می گذارند!!

آیه روز

 و درباره هر چیزی اختالف پیدا کردید داوري اش به خدا ]ارجاع می  گردد[ چنین خدایی پروردگار من است
بر او توکل کردم و به سوی او بازمی  گردم. )سوره شوری/ آیه ۱0(

سخن روز

آدم خوش بین کسی است که همه جا چراغ سبز می بیند، در حالی که آدم بدبین تنها چراغ قرمز را می بیند... آدم 
واقعا خردمند، کوررنگی دارد. )آلبرت شوایتزر(
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سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
۱۹۷۹ اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال ۱۹۸۶ و از سال ۲00۵ این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ایزوگام و قیرگونی آراستهکلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید.   ۲۱00   0۵۶   0۹۱۵جدول سودکو
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-3244۷110

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

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

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷23۷922

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

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

با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

  یک شرکت راهسازی به یک 
راننده کمپرسی و تریلی جهت کار 
در سطح استان با حقوق و مزایای 

بیمه نیازمند می باشد. 
0915۷213545

32435686 - 0936523۷014-0915۷063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00 ) مدرن برتر(

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

برق خورشیدی )۲۲0-۱۲( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس،  باغ و ویال     09151631498

برنج، آلومینیوم و ... شما را با 
حذف واسطـه با باالترین قیمت 

در سطح استان خریداریم.
آدرس: نبش رجایی ۲۳

0۹0۳۶۲40۶44

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب

حمل بار و اثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر
جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون بزرگ مسقف پتودار 

مخصوص حمل اثاثیه منزل، با کارگران مجرب و ماهر 
درامر جابجایی اثاثیه، همراه با تضمین جابجایی 

0915۷2135۷1 - صالحی منش

شرکت دارویی قاسم ایران
از ویزیتور دارویی مقیم بیرجند 

با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس 
و 4 سال سابقه کار مرتبط 

دعوت به همکاری می نماید. 
تلفن 051365۷8460 داخلی12 

آدرس: مشهد جاده قوچان 
روبروی ساختمان سایه

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  0۹۱۵۵4۳۸۷۶0 و ۳۲4۵۷0۳۳

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

استخــدام
شرکت پخش سراسری شکالت  باراکا جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل نیازمند است: 

شرایطجنسیتسابقهتعدادعنوان شغلردیف

توزیع 1
کننده

روابط عمومی باال- ظاهر آقا1 سال3 نفر
آراسته - ضامن معتبر- آشنا 

با مشتریان استان

نیسان2
 با راننده

مسقف با اتاق فلزیآقا-2 نفر
آشنایی کامل با مسیر استان 

حقوق و مزایا: حقوق قانون کار- بن کارگری-  بن مسکن - ایاب و ذهاب
 سنوات - عیدی و پاداش -بیمه و بیمه تکمیلی

 امنیت  و ضمانت شغلی باال )پورسانت استثنایی( - آموزش رایگان
شماره های تماس هماهنگی و تعیین وقت مصاحبه  1- 323۷1380 /  09159628582
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شرکت های دانش بنیان؛ پایه اقتصاد استان 

برف و باران؛ مهمان زمستانی خراسان جنوبی

ایسنا- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان این که از امروز بارش باران و برف در خراسان جنوبی شروع می شود، ادامه داد: وقوع بارندگی ها بیشتر در مرکز و 
شمال استان است و در ارتفاعات استان نیز بارش برف پیش بینی می شود. خندان رو با اشاره به این که روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری دمای استان 8 تا 10 
درجه کاهش پیدا می کند، افزود: با توجه به کاهش دما کشاورزان ، تنظیم دما، رطوبت و گرمایش سالن های پرورشی مانند مرغداری ها و دامداری ها را مدنظر قرار دهند.

 14 بارش  با  شب  دوشنبه  فردوس  انارستانک   *
میلیمتری باران بیشترین مقدار بارش ها در خراسان 

جنوبی را ثبت کرد.
*پروانه بهره برداری از معدن سنگ الشه، برای اولین 
بار در استان، از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

برای شهرداری گزیک اخذ و ثبت شد.
*به گفته مسئول نمایندگی میراث فرهنگی بشرویه 
12 نفر از بانوان بشرویه ای در کارگاه های حوله بافی 

مشغول به کار شدند.
*رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بیرجند گفت: 
یک دستگاه آبنما در محور خراشاد-کوچ به پل تبدیل شد.

*معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: 
ساخت مرکز خدمات جامع سالمت اسدیه یک میلیارد 

و 100 میلیون تومان هزینه دارد.
*مشترکان خراسان جنوبی، از آغاز امسال با تولید برق 
خورشیدی، یک میلیارد و 267 میلیون و 23 هزار تومان 

درآمد کسب کردند.

اخبار کوتاه استان

خبرهای ویژه

از  یکی  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
مشکالت عمده استان را خام فروشی عنوان کرد و 
گفت:   کمتر از 10 درصد محصوالت استراتژیک 
استان فرآوری می شود و عمدتا این محصوالت 
از استان خارج و به استان ها و کشورهای دیگر 
صادر می شود.معتمدیان  دوشنبه شب در شورای 
اداری استان اظهار کرد: خراسان جنوبی علیرغم 
دارد  زیرساخت ها  در  که  محدودیت هایی  همه 
دارای ظرفیت های خوبی در بخش معادن است. 
وی با بیان این که  خراسان جنوبی  از نظر ذخایر 
معدنی در  کشور دارای رتبه چهارم و پنجم است، 
افزود: همچنین خراسان جنوبی از تنوع و تکثر مواد 
معدنی زیادی برخوردار است. استاندار با بیان این 
که در صنایع دستی و گردشگری نیز خراسان 
جنوبی از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار است، 
اضافه کرد: در حوزه های بازرگانی نیز تبادالت 
مرزی ظرفیت  بالقوه ای است که با پیگیری های 
دولت امیدواریم بتوانیم فرصت هایی را ایجاد کنیم. 
وی با تاکید بر سبقه تاریخی استان در  زمینه علم 
آموزی، خاطرنشان کرد: با توجه به انگیزه خوبی 
که در استان وجود دارد امیدواریم بتوانیم  با استفاده 
از حمایت های حداکثری  از ظرفیت های استانی 

حداکثر بهره را ببریم.

کسی حق ندارد شرکت های
دانش بنیان را تعطیل کند

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز با تاکید بر 
اینکه تمام قد از شرکت های دانش بنیان حمایت و 
اجازه نخواهیم داد مدیری به راحتی این شرکت ها 
را تعطیل کند، گفت: اگر شرکتی تخلفی هم کرد 
مدیر باید شکایت کند اما حق تعطیلی شرکت 
دانش بنیان را ندارد. ستاری با بیان این که اقتصاد 
دانش بنیان استفاده از اعتماد به نفس انسان ها 
است، ادامه داد: جوانان باید یاد بگیرند از دانش خود 

چگونه بهره ببرند، هر چند متاسفانه عمده دروس 
دانشگاهی به درد ایران نمی خورد چرا که درس ها 
بومی نیست. وی اضافه کرد: در حوزه آموزش 34 
میلیون دانشجو داریم که در طول تاریخ هیچ گاه 
در آموزش این گونه هزینه نکرده ایم. ستاری با 
بیان اینکه افراد خاص به واسطه هزینه های باال 
نیامده اند، تصریح کرد:  یکی از عوامل مهمی که 
سبب شده است در  زمان حاضر افرادی مانند 
ابوعلی سینا نداشته باشیم وابستگی به اقتصاد 
نفتی است. به گفته وی هیچ کشوری بر پایه 

منابع زیرزمینی رشد نکرده است و هیچ پولداری 
به واسطه پولش نمی تواند موفق و کارآفرین شود.

در خراسان جنوبی کارآفرینی
باید ارزش باشد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه در خراسان جنوبی کارآفرینی باید یک 
ارزش باشد، یادآور شد: آن چیزی که باعث اقتصاد 
دانش بنیان می شود ایجاد یک اکوسیستم و اینکه 
کارآفرینی را به عنوان یک ارزش بدانیم، است.
ستاری با بیان این که تا طراحی نباشد صنعت پا 
نمی گیرد بنابراین محیط، یک صنعت را دانش 
بنیان می کند اظهار کرد: مهم این است که استان 

تصمیم بگیرد در حوزه دانش بنیان به جوانان خود 
کمک کند. وی با بیان اینکه آن چیزی که باعث 
کارکردن جوانان می شود این است که آنان بدانند 
تغییری ایجاد خواهند کرد، افزود: هدف ما نیز 
پرورش انسان هایی با اعتماد به نفس باال است 
برای اینکه بتوانیم جهت اقتصاد خود را عوض 
کنیم.ستاری با بیان اینکه دانشجویان و اعضای 
هیئت علمی وظیفه دارند مشکالت استان را حل 
کنند، تصریح کرد: باید سرمایه بخش خصوصی 
در پژوهش بیاید و دانشگاه ها بدانند نباید بیش از 

14 تا 15 درصد متکی به دولت باشند.

سرانه باالی نخبگی در خراسان جنوبی
رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی نیز 
نخبگی خراسان  این جلسه گفت: سرانه  در 
جنوبی در کشور جزو باالترین ها است. احمدی 
زاده، عنوان کرد: حدود 7 میلیارد تومان طرح 
آماده  استان  فناوری  و  پژوهش  شورای  در 
شده که به معاون علمی و رئیس جمهور ارائه 
می شود تا پس از بررسی، حمایت شود. وی با 
اشاره به افتتاح مرکز نوآوری و شتاب دهنده 
دانشگاه بیرجند، بیان کرد: اگر شتاب دهنده ها 
به سرعت تقویت شوند، می توانند زیست بوم 

آورند. احمدی زاده  را به وجود  کسب و کار 
ادامه داد: طرح هم نت محصوالت استراتژیک 
خراسان جنوبی را در استان آغاز می کنیم و 
و  طرح  به  تبدیل  را  ایده ها  می کنیم  تالش 

طرح ها را تبدیل به محصول کنیم.

محصوالت  سازی  تجاری  به  کمک 
راهبردی استان ضروری است

رئیس مجمع نمایندگان استان نیز با تاکید بر اینکه 
درخواست ما این است که بودجه ای برای توانمند 

سازی شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته شود 
گفت: همچنین تقاضای ما این است که کمک به 

تجاری سازی محصوالت انجام شود. 
فالحتی اظهار کرد: افتخار ما این است که قاین 
یعنی هم  دارد،  فعال  بنیان  دانش  11 شرکت 
عرض خراسان شمالی در شهرستان قاین شرکت 
دانش بنیان فعال است.وی با اشاره به این که در 
این راستا نیاز به برنامه ریزی های جدی است، 
بیان کرد: همچنین در این شهرستان زمینه اشتغال 
200 نفر جوان در شرکت های دانش بنیان فراهم 
شده  است که بیش از 3 میلیارد درآمدزایی داشتند. 
به گفته وی اگر فعالیت های شرکت های دانش 
بنیان به سمت زرشک و زعفران ما که برند جهانی 

و خواستگاه جهانی دارد، باشد هم ارزآوری و هم 
داشت. در کشور خواهد  فراوانی  اشتغال  ایجاد 
نماینده مردم قاین و زیرکوه ضمن درخواست از 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برای تامین 
فضای ساختمان مناسب در قاین یادآور شد: دیگر 
درخواست ما این است که بودجه ای برای توانمند 
سازی شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته شود.

مطالعات آب  های ژرف؛
یکی از نقاط امیدبخش خراسان جنوبی

نماینده مردم فردوس، سرایان، بشرویه و طبس 
در مجلس هم با بیان این که اطالعات بسیار 
خوبی در رابطه با آب های ژرف تهیه شده است، 
گفت: باید آب های ژرف را به جایی برسانیم 
نقاط  که  چرا  کنیم  برداری  بهره  بتوانیم  که 
امیدبخش خوبی در رابطه با آب های ژرف در 
استان وجود دارد. امیر حسنخانی ادامه داد: با 
ایجاد شرکت های دانش بنیان اشتغال جوانان 
فراهم می شود اما این شرکت ها باید سهم خود 
را در GDP کشور نشان دهند. وی با تاکید 
بر نگاه جدی در حوزه کشاورزی و دامپروری 
شده  اصالح  دام های  کرد:  اظهار  استان، 
می تواند به روستاها کمک کند و اگر به مردم 
روستا روش ها را ارائه دهیم تولیدکننده و کمک 
کننده اقتصاد کشور خواهند بود. وی درخواستی 
برای تاسیس مراکز رشد در شهرستان های فاقد 

این مراکز نیز داشت.
ناصری، رئیس پارک علم و فناوری نیز در این 
جلسه اظهار کرد: پارک علم و فناوری مکانی 
برای حمایت از ایده ها است. وی با بیان اینکه 
۹0 درصد از قوانین حمایتی مبتنی بر استقرار 
شرکت های دانش بنیان است، افزود: متاسفانه 
در این استان از نظر استقرار شرکت های دانش 

بنیان مشکل داریم. 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی از بازرسی سیستم گرمایشی یکهزار و ۹60 
مدرسه استان خبر داد و گفت: مدارس دولتی از 
بخاری چکه ای استفاده نکرده اند و تا دو ماه آینده 
نیز استفاده از بخاری گازی در مدارس غیردولتی 
استان حذف می شود. به گزارش تسنیم، بیکی 
دیروز در کارگروه استانداردسازی و ارتقای کیفیت 
کاال و خدمات استان اظهارکرد: در راستای تأکید 
استاندار برای بازرسی دقیق از سیستم گرمایشی 
مدارس استان در بازدیدهای به عمل آمده در 
مدارس اقدامات خوبی برای تأمین ایمنی انجام 
شده است.وی گفت: در این مدت از یکهزار و ۹60 
مدرسه استان بازرسی انجام شد که در مدارس 
دولتی وضع حادی مشاهده نشد و بخاری چکه ای 
وجود نداشت. وی گفت: مدارس غیرانتفاعی و 

پیش دبستانی های غیردولتی استان نیز از سیستم 
به  توجه  با  و  می کنند  استفاده  گازی  بخاری 
ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی طبق 

مبحث قانون 17 استفاده از بخاری های گازی در 
مدارس و مهدهای کودک  ممنوع است. بیکی 

افزود: در این راستا مقرر شد بخاری های گازی 
از مدارس غیردولتی حدف شوند که در جریان 
بازدیدها 103 مدرسه غیرانتفاعی و غیردولتی 

از وسایل گرمایشی گازی استفاده می  استان 
حذف  برای  باید  ماه  دو  مهلت  در  که  کردند 

وسایل گازسوز اقدام شود.

نظارت بر ایمنی فضاهای عمومی 
در دستور کار آتش نشانی قرار گرفت

هم   استاندار  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت: آتش نشانی موظف است زیرساخت های 
فضاهای عمومی و ورزشی، تجاری، مجتمع های 
استاندارد  و  ایمنی  نظر  از  را  بازار  و  تولیدی 
موظف  اظهارکرد:  علوی مقدم  کند.  بررسی 
اساس  بر  مهندسی  نظام  بازدیدهای  هستیم 
استانداردهای موجود و مبحث 22 انجام شود. 
وی گفت: برای بازدید از آسانسورهای شهر در 
وهله نخست نیاز به نامه دادستانی نیست چون 
مردم استان با توجه به شناختی که دارند نسبت 
به ایمنی آسانسورها و نظارت ناظران آگاهی دارند 

و مانع این موضوع نمی شوند. وی با بیان اینکه 
نظام مهندسی نیز باید پاسخگو باشد و در کنار 
استاندارد باید بازرسی های الزم را از آسانسورها  
انجام دهد، افزود: دلیل گرفتار شدن مردم در 
آسانسور این است که نظارت کافی و درست 
انجام نمی شود. علوی مقدم تصریح کرد: نصب 
سیستم ال پی جی )گاز مایع( بر روی خودروها 
مثل این است که خودرو با یک بمب ساعتی 
در شهر حرکت کند و هر ثانیه انتظار انفجار آن 
می رود همان طور که در هفته  اخیر سبب فوت 

یک نفر و خسارت مالی شد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در استان باید 
پیگیری و نظارت بیشتر بر خودروهایی که سیستم 
ال پی جی نصب دارند ، انجام گیرد چرا که جان و 

مال مردم در خطر است.

برنا-هم اکنون 118 هزار و 878 مشترک صدقات 
در استان فعال است و مردم نیکوکار استان به طور 
میانگین ماهانه بیش از 3۹1 میلیون تومان صدقه 
به نیازمندان کمک می کنند.سلم آبادی گفت: 
مردم متدین و سخاوتمند استان در ۹ ماهه امسال، 
بالغ بر سه میلیارد و 523 میلیون تومان صدقه در 
راستای احیا و ترویج سنت  حسنه انفاق به منظور 

کمک به محرومان و نیازمندان اهدا کردند.
و 878  هزار  افزود: هم اکنون 118  آبادی  سلم 

مشترک صدقات در استان فعال است و مردم 
نیکوکار استان به طور میانگین ماهانه بیش از 3۹1 
میلیون تومان صدقه به نیازمندان کمک می کنند.

وی تصریح کرد: صدقات جمع آوری شده مردم بر 
اساس موازین شرعی در سرفصل های  گوناگون 
از قبیل خدمات درماني، فرهنگي، ازدواج، مسکن 
و غیره مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند 
هزینه می شود.وی گفت: کمیته امداد با شناسایی 
و بررسی مشکالت خانوارهای تحت حمایت، 

بانک اطالعاتی دقیقی از نیازمندی های مددجویان 
فراهم کرده است و کمک های خیران و مردم 
نیکوکار استان در اسرع وقت بین نیازمندان توزیع 
می شود. وی به توسعه روش های نوین جهت 
پرداخت صدقات اشاره کرد و گفت: هم استان های 
خیر و سخاوتمند می توانند با استفاده از گوشی 
تلفن همراه و با شماره گیری # 056*8877*، 
ارسال یک پیام بدون متن به سر شماره 8877، 
شماره گیری تلفن گویای 0۹68877 کمک های 

نقدی و غیر نقدی خود را به نیازمندان پرداخت 
نمایند.وی پرداخت صدقه به روش الکترونیکی را 
بهترین روش پرداخت صدقه عنوان و مطرح کرد: 
کاهش هزینه های جمع آوری، سرعت در انتقال 
وجوه و پیشگیری از سرقت صندوق توسط سارقان 
از مزیت های پرداخت صدقه با روش الکترونیکی 
است و مشترکان می توانند از طریق تلفن همراه 
و اپلیکیشن آپ صدقات خود را برای کمک به 

نیازمندان واریز کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان این 
که شرکت های دانش بنیان می توانند پایه آینده 
اقتصاد خراسان جنوبی و کشور باشند، عنوان کرد: 
شرکت هایی که در بیرجند هستند به تمام کشور 

می توانند خدمات ارائه دهند.
 به گزارش ایسنا، سورنا ستاری، شب سه شنبه، 
در دیدار با نماینده ولی فقیه اظهار کرد:  موضوع 
روشن  و جوانان تحصیلکرده  اشتغال جوانان 
است و اقداماتی در این راستا انجام شده است. 
وی با بیان اینکه اکنون جهت گیری دانشگاه ها 
در حال تغییر است، افزود: باید بتوانیم دانش ها 
را بومی سازی کنیم. ستاری با اشاره به ظرفیت 
خوب نیروی انسانی در خراسان جنوبی، اظهار 
کرد: اکنون در شهر بیرجند از هر شش نفر یک 
نفر دانشجو است و با این تعداد زیاد دانشجو 

باید مشکل اشتغال را حل کنیم. 
سبقه  جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  وی 

افزود:  دارد،  کارآفرینی  موضوع  در  قدیمی 
سازمان ها باید به دنبال تسهیل کارهای جوانان 
باشند و جهت گیری دانشگاه نیز باید به این 
رئیس  فناوری  و  علمی  معاون  باشد.  سمت 
جوانان،  کارآفرینی  با  کرد:  تصریح  جمهور 
جامعه تغییر می کند و کار دولت است که این 

محیط را فراهم کند.

مشکالت استان از 
داخل قابل حل است

ستاری ادامه داد: مشکالت استان از داخل استان 
قابل حل است بنابراین جوانان و کارآفرینان باید 
ایده ها و طرح های خود را ارائه دهند و دولت نیز 
باید زمینه های مادی و تسهیالت را برای پیاده 

سازی این ایده ها فراهم کند. 
وی افزود: جریان کارآفرینی جدید که در کشور 
شکل گرفته در خراسان جنوبی نیز به ویژه در 

حوزه های فناوری اطالعات و گیاهان دارویی در 
حال پیگیری است. معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهور یادآور شد: مشکالت در خراسان جنوبی 
نیز قابل حل است و در این راستا باید مسئوالن 

ایده بدهند تا مشکالت حل شود.

نیروی انسانی
مهم ترین عامل رشد هر کشور

نماینده ولی فقیه نیز در این دیدار با بیان این 
که هر کشوری که به دنبال رشد است، حرف 
اول و آخر را نیروی انسانی می زند، ادامه داد: 

ذخایری که خداوند آفریده انسان ها باید از آن 
به درستی بهره برداری کنند.

وقتی  کرد:  اضافه  عبادی  االسالم  حجت 
نیروی انسانی شایسته ای وجود نداشته باشد 

ذخایر خداوند وبال جان انسان ها می شود. 
وی با بیان اینکه بعضی از کشورها ممکن است 
هیچ نداشته باشند، اما نیروی انسانی مدیر و مدبر 
احاطه  انسانی  نیروی  اگر  کرد:  تصریح  دارند، 
کامل داشته باشد جامعه رشد می کند اما وقتی 
بحث های حزبی و جناحی بر جامعه حاکم شود 
همه ذخایر از بین می رود. وی افزود: جوانان با 
استعداد همراه دستگیری نسل گذشته خواهند 
توانست استعداد خود را نشان دهند اما وقتی 
مسائل سلیقه ای و عقاید سلیقه ای وارد کار شد 
جوانان نمی توانند از استعداد خود استفاده کنند. 
به گفته وی همه ما مسئولیم و باید راه را برای 

افرادی که زمینه رشد دارند، فراهم کنیم.

کارگران بیکار،  صنعتگران        
گرفتار،  20روز  انتظار 

برای گازوئیل
جواد رضایی-چند روز پیش از طریق شهروندی مطلع 
شدیم که بسیاری از افراد برای گرفتن سهمیه گازوئیل 
فراوانی  مشکالت  دچار  صنعتی(  واحدهای  )برای 
هستند،یکی از صاحبان واحدهای صنعتی در این باره  
 گفت: در سهمیه بندی گازوئیل سخت گیری های 
بی موردی می شود و آقایان چون تخصصی در صنعت 
قاچاقچی سوخت به چشم  را   ندارند،متاسفانه همه 

 می بینند و به صنعتگر فشار می آورند. وی ادامه می 
دهد: بعضی از اتحادیه ها فقط با ارائه تعدادی جواز از 
واحدهایی که ممکن است فعالیت نداشته باشند، سهمیه 
می گیرند و این در حالی است که سهمیه امثال واحدهای 
بنده را از 6 هزار لیتر به 2 هزار لیتر کاهش می دهد و 
متاسفانه برای گرفتن آن هم باید آن قدر خواهش و تمنا 
و  گردن کج کنیم و دست آخر منصرف شده ، گازوئیل 
را با قیمت آزاد  بخریم. او با اشاره به اینکه برای حمل و 
نقل گازوئیلی که آزاد خریداری می شود باید کرایه قاچاق 
بدهد تا آن را در کارگاه خالی کنند، می گوید: عالوه بر 
این از سراسر استان برای گرفتن سهمیه گازوئیل باید 
به شرکت فرآورده های نفتی بیرجند مراجعه کنند که 
یک روز تمام کارهای اینترنتی آن طول می کشد. یکی 
دیگر از مدیران واحدهای تولیدی نیز با ذکر این نکته 
که چندین سال است مشغول به فعالیت می باشد از 
روال پر پیچ و خم اداری برای گرفتن حواله انتقاد کرد 
و گفت: مقدار سوختی که می دهند مشکل واحدهای 
تولیدی را حل نمی کند و فقط  صرف هزینه جاری می 
شود،به این شیوه تولید کننده هیچ حامی ندارند و هر بار 
برای گرفتن سهمیه مجبور است انواع تاییدیه از ادارات 
بگیرد. همچنین به گفته یکی دیگر از معدن کاران، با 
تغییر سایت خرید سوخت،مشکالتی زیادی برای افراد 
به وجود آمده است. او می گوید: با این تغییر دوباره نیاز 
به ثبت نام وجود دارد و در مواردی مانند عدم همخوانی 
کد پستی باید به پست مراجعه شود که بعد از کلی رفت 
و آمد و دریافت کد پستی باز هم در ثبت نام مشکل 
 وجود دارد و متاسفانه وقتی مراجعه می کنیم شهرستان 
می گوید به ما مربوط نیست و باید به استان مراجعه کنید 
و استان هم جواب نمی دهد. او می گوید: این پروسه 
های اداری و کاغذ بازی مشکالت عدیده ای را به وجود 
آورده است و کاری  که باید یک ربع طول بکشد اکنون 
20 روز است معطل آن هستیم و در این مدت به دلیل 
نبود گازوئیل ماشین ها نمی توانند کار کنند و کارگران 
بیکار شده اند.  حتی شرکت نفت بیرجند تلفن هایشان 
را جواب نمی دهد و برای یک تاییدیه ساده باید 200 
کیلومتر به بیرجند بیاییم  در حالی که یک روز مسئول 
فروش هست یک روز نیست و اینکه یک معدنکار با 
توجه به هزینه های باالی معدن در این مدت چقدر 

هزینه می دهد، برای هیچ کس مهم نیست.
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

جریمه  470 میلیون تومانی قاچاقچیان 
سوخت در طبس

صداوسیما- قاچاقچیان سوخت در طبس به پرداخت 
470 میلیون تومان جریمه محکوم شدند. مدیرکل 
تعزیرات حکومتی گفت: محموله 30 هزار و 324 لیتر 
نفتگاز در ایست و بازرسی دیهوک شهرستان طبس 
کشف و در شعبه ویژه تعزیرات حکومتی مستقر در این 
گلوگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. اشرفی افزود: 2 متهم 
این پرونده هر یک به پرداخت 221 میلیون تومان و 
متهم ردیف سوم به پرداخت 36 میلیون تومان جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و حکم به 
ضبط محموله مکشوفه و خودرو حامل این محموله که 

یک دستگاه تریلر کشنده بود، صادر شد.

قطع7 ساعتي گاز  برخی 
مشترکا ن  بیرجندی

دادرس مقدم-شرکت گاز طی اطالعیه ای اعالم 
گاز   ، شبکه  توسعه  و  گاز  تزریق  منظور  به  کرد: 
مشترکان خیابان های ظفر  18 و 20 روز چهارشنبه 
به مدت  از ساعت 8:00 صبح  مورخ  ۹7/10/1۹ 
از  استان  گاز  شرکت  شد.  خواهد  قطع  ساعت   7
مشترکان واقع در این مناطق خواست تا تمهیدات 
الزم در این  باره را لحاظ و برای جلوگیري از بروز 
خطرات و حوادث احتمالي شیر اصلي گاز را قطع 
نمایند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق 
شماره تلفن 1۹4 به امدادگاز اطالع دهند.شایان ذکر 
 است وصل گاز این مناطق ، پس از پایان عملیات ،

 توسط امداد گاز شهرستان بیرجند انجام خواهد  شد. 

تحویل 6 دستگاه اتوبوس بازسازی شده
 به شهرداری بیرجند

غالمی- 6 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به شهرداری 
بیرجند تحویل شد.رئیس سازمان حمل بار و مسافر 
شهرداری بیرجند گفت: این اتوبوس ها در سفر یک 
ماه قبل مدیرکل دفتر حمل و نقل سازمان شهرداری 
ها و رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتوبوسرانی کشور به 
بیرجند، اختصاص داده شد. غالمپور افزود: این تعداد 
اتوبوس با هزینه 150 تا 200 میلیون تومان بازسازی 
شده که تمامی هزینه بازسازی را دولت پرداخت کرده 
است. وی با بیان اینکه شهرداری بیرجند نیز برای 
کرده  تومان هزینه  میلیون  اتوبوس، 30  هر  خرید 
است، گفت: اتوبوس های بازسازی شده پس از نصب 
در  الکترونیک  بلیت  تجهیزات  تجهیزات همچون 
مسیر خطوط شهری فعالیت خواهند کرد.وی افزود: 
هم اکنون 110 اتوبوس در بیرجند مسافران را جابجا 
می کنند و این اتوبوس های بازسازی شده جایگزین 

اتوبوس های فرسوده خواهد شد.

اولین دوره آموزشی نسخه شناسی
 در بیرجند برگزار شد

کاوش-دوره آموزشی نسخه شناسی به منظور آشنایی با 
نسخ خطی، سربی و سنگی در بیرجند برگزار شد.رئیس 
اداره امور کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه 
هدف از برگزاری این دوره تشخیص، حفظ و نگهداری 
نسخ خطی، سربی و سنگی است، گفت: در این دوره 
آموزشی تعداد 30 نفر از کتابداران سراسر استان به مدت 
یک روز شرکت کردند.نارمنجی افزود: شرکت کنندگان 
زیر نظر مدرس دوره آقای محمدپور و مسئول بخش 
نسخ خطی کتابخانه مرکزی ارومیه، با انواع نسخه های 
خطی آشنا شدند و در پایان دوره به شرکت کنندگان 

گواهینامه نسخ خطی اعطا شد.

فیلم های جشنواره فیلم  فجر 
در خراسان جنوبی  اکران می شود

تسنیم-معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ 
از اکران فیلم های منتخب سی و  و ارشاد اسالمی 
هفتمین جشنواره فیلم فجر در بیرجند و قاین خبر داد. 
زمزم، با اعالم این خبر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
فیلم های منتخب جشنواره فیلم فجر برای پنجمین 
سال در مرکز استان و برای نخستین بار در شهرستان 
قاین اکران می شود. وی گفت: اکران فیلم ها همزمان 
با سراسر کشور از 12 بهمن در شهرستان های بیرجند 
و قاین آغاز می شود. وی افزود: با توجه به همزمانی 
جشنواره فیلم فجر با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
مسئوالن  همکاری  با  می شود  پیش بینی  اسالمی 
بسیار  دوره  این  مردم،  و حضور  فرهنگی  نهادهای 

پرشورتر از سال های قبل برگزار شود.

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت، 
پژوهش و بهسازی مکان های تاریخی

صداوسیما-کارگاه آموزشی شناخت، پژوهش و بهسازی 
مکان های تاریخی  دیروز  در روستای کوشه سفلی 
برگزار می شود. این کارگاه آموزشی یک روزه در 5 محور 
احیای بافت تاریخی کوشه سفلی، شناخت و تحلیل روستا، 
شناخت میراث های ناملموس روستا ، شناخت میراث های 
فرهنگی روستا و پیوند جامعه سنتی و آکادمیک برگزار  شد.

عشایر قاین بیش از 97 میلیارد  ریال 
تسهیالت   گرفتند

ایرنا-مدیر امور عشایر قاینات گفت: ۹7 میلیارد و 770 
میلیون ریال تسهیالت اشتغال و زنجیره تولید گوشت 
قرمز در ۹ ماه گذشته به عشایر این شهرستان پرداخت 
شد. ابراهیمی افزود: این تسهیالت از محل ماده 10 و 
12 مدیریت بحران و صندوق توسعه ملی به 604 خانوار 
عشایری و شرکت تعاونی عشایر شهرستان قاینات 
پرداخت شده است. وی بیان کرد: ۹0 تن آرد در ۹ ماه 
گذشته بین عشایر قاینات توزیع شده است، همچنین در 
این مدت یکهزار و 500 تن جو یارانه ای، مدت دار و 

آزاد بین عشایر شهرستان توزیع شد.

ارسال بیش از 500 تن کود مرغی
 به سایر استان های کشور

کاوش-از ابتدای امسال بیش از 500 تن کود مرغی از 
شهرستان درمیان با انجام ضوابط بهداشتی و قرنطینه 
ای به سایر مناطق کشور حمل شده است.عارفی نیا 
سرپرست شبکه دامپزشکی درمیان در این خصوص 
گفت : کود مرغ در پایان دوره پرورش در صورت انجام 
عقیم سازی توسط مرغداران تا حد زیادی از نظر عوامل 
بیماری زا بی خطر می گردد. وی ادامه داد: در این 
صورت کود مرغ می تواند به عنوان کود آلی جایگزین 
مناسبی برای کودهای شیمیایی باشد و عالوه بر کاهش 
نیاز کشور به تولید و واردات کود شیمیایی سود مناسبی را 

نصیب مرغداران نماید .

معضل بزرگ؛ خام فروشی و عدم فرآوری محصوالت راهبردی 
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 پیامبر خدا صلی  ا... علیه  و  آله فرمودند:
یُْف یَنِْزُل بِِرْزقِِه َو یَْرتَِحُل بُِذنوِب اَْهِل الْبَیِْت اَلضَّ

میهمان، روزی خود را می  آورد و گناهان اهل خانه را می  برد. 
)بحاراألنوار : ج ۷5 ، ص 461 ، ح 14(

توصیه سلیمی نمین به روحانی 
برای ارتباط با وزرا

عباس سلیمی نمین کاشناس مسائل سیاسی گفت: 
و  ایرادات  از جدی شدن  قبل  باید  رئیس جمهور 
مشکالت بین وزرا، مسائل را احصا کند و پس از 
ایجاد هماهنگی نیز رصد الزم را برای اجرای مناسب 
امور انجام دهد. همین اتفاقی که امروز شاهد هستیم، 
راهگشا هم بوده است. یعنی االن جلساتی که بین 
روسای قوا با حضور مسئوالن اقتصادی برگزار می 
شود، در خیلی از زمینه ها برای پیشبرد کارها موثر 
و مفید و ثمربخش بوده است. به طور مثال دیگر 
شاهد رهاشدگی حوزه ارزی و پولی نیستیم. همین 
رویکرد باید درون قوه مجریه نیز ضرورتش درک و 

فهم شود و درصدد حل و فصلش برآیند.

کدخدایی: دیکتاتور درون
 خود را خاموش کنید

نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی 
در روزنامه اعتماد نوشت: مدتی است برخی ها با 
هر اتفاق کوچک و بزرگی یاد نظارت استصوابی 
افتاده و در مذمت آن قلم فرسایی کرده و هر آنچه 
می خواهند می نویسند.پیشنهاد می کنم دیکتاتور 
درون را خاموش کنید تا از استدالل های چوبین 
و مهمل بافی راحت شوید. لطفا خودتان باشید تا 
نظارت استصوابی حل شود. تا زمانی که دیکتاتور 
قابل  قانونی  نظارت  نه تنها  باشد  زنده  ما  درون 
پذیرش نیست، بلکه هر قانونی دیگر نیز قابلیت 
نیز  دیگری  مرجع  هر  و  داشت  نخواهد  اجرا 
برای رسیدگی، چون دیکتاتور درون آن  ناصالح 

را تحمل نمی کند.

هشدار توکلی: فساد
 نظام را تهدید می کند

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: امروز هیچ تهدید سختی نظام را تهدید نمی 
کند، اما فساد و شیوع آن ممکن است نظام را با 
خطر مواجه کند. وی با بیان اینکه فساد سازماندهی 
از جامعه وجود دارد،  شده و شبکه ای در بخشی 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  هنگامی  افزود: 
دستور برخورد با مفاسد را دادند، اعالم کردند ممکن 
است برخی عربده بزنند، اکنون هم می بینیم برخی 
روشنفکر مآب ها با اعدام مفسدان اقتصادی همه 

چیز را زیر سوال می برند.

کنایه ابطحی: اصالح طلبان باید 
مجسمه واعظی را طال بگیرند

رئیس  واعظی،  درباره سخنان  ابطحی  محمدعلی 
دفتر روحانی در توییتر خود نوشت: »اصالح طلب 
ها باید مجسمه آقای واعظی را طالبگیرند باز گفته 
روحانی در انتخابات با اصالحات ائتالف نداشته و 
پیروز انتخابات حزب اعتدال بوده. به رو نیاورید اسم 
این حزب را نشنیده بودید! اصال همه کارهای این 
جنس خوب بیخ ریش حزب پیروز اعتدال و توسعه 

و آقای واعظی.«

جهانگیری: از برجام 
حفاظت خواهیم کرد

گفتگو  در  جمهور  رئیس  اول  معاون  جهانگیری 
با یورو نیوزدر خصوص برجام گفت: تا زمانی که 
دیگر امضاکنندگان برجام به تعهدات شان پایبند 
باشند، خصوصا در این زمینه اگر شاهد اقدام عملی 
مند هستیم  باشیم، عالقه  اروپا  اتحادیه  از سوی 
از آن حفاظت  پابرجا بماند و همچنان  که برجام 
خواهیم کرد. در عین حال در داخل نیز به دنبال 
این هستیم که با روش های مدیریتی، فشارهایی 
که بر اثر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده است را 
کاهش دهیم و زندگی مردم را به نقطه ای برسانیم 

که آسیب پذیری کمتری داشته باشد.

دلگرمی اروپا به ایران؛ سازوکار
 به خوبی پیش می رود!

به نقل از منابع خبری در بروکسل، مایا کاسیانچیچ 
سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
توافق  حفظ  سازوکار  اینکه  بیان  با  اروپا  اتحادیه 
هسته ای توسط اروپا به خوبی پیش می رود، گفت: 
اندازی خواهد شد.  راه  این ساز وکار »به زودی« 
به  ویژه  وکار  ساز  این  ایجاد  کار  کرد:  اظهار  وی 
خوبی پیش می رود و ضمن تاکید بر نقش کلیدی 
کشورهای اروپایی در این زمینه اذعان کرد که این 
اقدام بخشی از تالش گسترده تر اتحادیه اروپا برای 

حفظ توافق هسته ای با ایران است.

توهم پوچ جان بولتون درباره ایران

وبگاه آمریکایی در مطلبی با اشاره به سفر مشاور 
امنیت ملی ترامپ به سرزمین های اشغالی، اظهارات 
بولتون را حاکی از تمایل وی به تغییر نظام در ایران 
دانست.به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از 
است:  آمده  مطلب  این  ادامه  در  اینترست،  نشنال 
رفتار  تغییر  هدفش  که  کرده  اعالم  ترامپ  دولت 
ایران است و رسما به دنبال تغییر در حکومت این 
کشور نیست. این در حالی است که اظهارات برخی 
مقامات کاخ سفید از جمله جان بولتون مشاور امنیت 

ملی ترامپ با این ادعا در تناقض است.

دانمارک: اتحادیه اروپا
 با تحریم ایران موافقت کرد

در  دانمارک  نخست وزیر  راسموسن،  لوکه  الرس 
واکنش به خبر اعمال تحریم  ضدایرانی اتحادیه اروپا 
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: اینکه اتحادیه 
اروپا توافق کرده تا تحریم های جدیدی علیه ایران در 
پاسخ به اقدامات خصمانه و انجام توطئه هایی در اروپا 
علی  الخصوص دانمارک اعمال کند، بسیار دلگرم کننده 
اقداماتی  چنین  و  است  متحد  اروپا  اتحادیه  است. 
قابل قبول نبوده و باید عواقبی در پی داشته باشد.

روابط تهران و دمشق
 مستحکم تر می شود

سپهبد محمود الشواء، معاون وزیر دفاع سوریه گفت: 
همکاری و روابط میان جمهوری اسالمی ایران و 
ریشه دار شد. ایران  انقالب  اوایل  از همان   سوریه 
و  دمشق  و  تهران  خوب  روابط  بر  تاکید  با  وی 
همکاری مداوم میان آنها افزود: دو کشور برنامه هایی 
همکاری  دارند.  خود  روابط  کردن  محکم تر  برای 
سیاسی،  مختلف  زمینه های  سوریه  و  ایران  میان 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود و 

امیدواریم که این همکاری ها قوی تر شود.

فرافکنی   پایگاه آمریکایی
 برای موشک های ایرانی

دیلی کالر در یادداشتی با اشاره به توسعه برنامه موشک 
های بالستیک ایران، بر لزوم مقابله با این توسعه 
توسط ایاالت متحده تاکید کرد. جورج کیلی، تحلیلگر 
مسائل امنیت ملی نگاشته است: ایران در حال حاضر 
یک خطر روشن برای ایاالت متحده و جهان است، 
این تهدید نباید بی پاسخ باشد. ما نمی توانیم به رژیم 
ایران اجازه دهیم به سیاست های تهدیدآمیز خود در 
منطقه و سراسر جهان ادامه دهد. این خطر به وصوح 
خطری بزرگ است و عواقب آن غیرقابل تصور است.

دفتر  رئیس  واعظی  محمود 
رئیس جمهور درخصوص انتقادات اخیر 
اصالح طلبان نسبت به مصاحبه اش 
درباره عدم ائتالف روحانی با این جریان 
سیاسی در انتخابات 92 و 96 گفت: به 
مصاحبه  آن  از  برخی  می رسد  نظر 
سوءبرداشت هایی کردند، بنده در همان 
اصالح طلبان  همکاری  از  مصاحبه 
برای پیروزی دکتر روحانی در هر دو 
انتخابات 92 و 96 قدردانی کرده بودم.
انتقادهای  درباره  افزود: موضوع  وی 
افراد تندروی اصالح طلب به دولت بود 
که من گفتم ما هم اصولگرای تندرو 
داریم که به ما انتقاد می کنند و هم 
اصالح طلبان تند داریم که به ما انتقاد 
دارند و ما هیچگاه با این جماعت ائتالف 
نکردیم و االن هم همین را می گویم. 
بنابراین نه با اصولگرای تند و نه با 

اصالح طلب تند هیچ ائتالفی نداشتیم.
واعظی خاطر نشان کرد: ائتالف در 
است  معنی  این  به  سیاسی  ادبیات 
که ما بنشینیم قول و قرار بگذاریم 

که دولت را چطوری تشکیل بدهیم،  
چند نفر از این طرف و چند نفر از آن 
طرف در دولت باشند. چه مقدار سهم 
وزیر و چه مقدار سهم استاندار دارند. 

پس ما چنین ائتالفی با هیچ گروهی 
نداشتیم، نه تنها با اصالح طلبان بلکه 
با اعتدال و توسعه نیز چنین ائتالفی 
نکردیم. به هرحال حزب اعتدال تنها 

حزبی بود که در سال 92 زمانی که 
همه می گفتند چرا حمایت می کنید 
به  استان  ایستادیم،  دادیم،  بیانیه 
شدیم. پیروز  و  کردیم  سفر  استان 

واعظی : ما با هیچ گروهی ائتالف
  نداشتیم؛ حتی اصالح طلبان !

احمد حکیمی پور، دبیرکل حزب اراده 
محمود  انتقادات  به  پاسخ  در  ملّت 
رئیس جمهور،  دفتر  رئیس  واعظی، 
مبنی بر اینکه انتقاد از دولت به ضرر 

خود اصالح طلبان تمام می شود و این 
طور نیست که باعث به قدرت رسیدن 
آن ها شود، گفت: منتقدان دولت زیاد 
هستند و معلوم نیست مخاطب آقای 

واعظی چه کسی بوده است. نقدهایی 
که اصالح طلبان مطرح می کنند، از سر 
دلسوزی است و با نیت بهره برداری 
سیاسی نیست.حکیمی  پور ادامه داد: 

برای  را  اصالح طلبان سبد رأی شان 
آقای روحانی هزینه کرده اند و اکنون 
دوست دارند وی به موفقیت برسد و 
در این راستا اگر کاستی ببینند تذکر 

در  اصالح طلبان  انتقادات  می دهند؛ 
راستای حل مشکالت مملکت است و 
غرض سیاسی در پشت آن وجود ندارد.
فّعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به 
واعظی  اظهارات  آیا  که  سؤال  این 
از  دولت  فاصله گرفتن  راستای  در 
اصالح طلبان است، گفت: من اظهارات 
آقای واعظی را جّدی نمی گیرم؛ چرا 
که ایشان اساساً یک فّعال سیاسی 
واعظی  اینکه  بیان  با  وی  نیست. 
حضور  سیاست خارجه  در  مّدت ها 
داشته و از عرصه سیاست داخلی به 
واعظی  کرد:  خاطرنشان  بوده،  دور 
به عرصه سیاست  با دولت روحانی 
داخلی بازگشت و جزو شخصیت هایی 
صورت  به  سیاست  عرصه  در  که 
پایدار و مستمر فعالیت کند و استمرار 
مواضع و فعالیتی از او ببینیم، نیست.

اظهارات آقای واعظی را جّدی نمی گیرم؛
 ایشان اساسًا یک فّعال سیاسی نیست!

روحانی به اصالح طلبان رودستی زد

اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در 
مورد تعامل احزاب اصالح طلب با دولت با توجه به 
شرایط کنونی کشور گفت: سیاست ما در حزب اعتماد 
ملی با توجه به گردش به راستی که آقای روحانی در 
دولت داشتند و رو دستی که به اصالح طلبان زدند و 
در عین حال به خاطر حفظ منافع ملی ترجیح دادیم که سیاست منتقد حامی را 

ایفا کنیم و در همین راستا انتقادات خود را ارائه کردیم.  

اصالح طلبان قادر نیستند کشور را اداره کنند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی خاطرنشان 
کرد: اصالح طلبان اداره کشور را به عهده گرفتند، ولی 
قادر نیستند کشور را اداره کنند، بنابراین کسانی که 
برنامه درستی برای اداره کشور ندارند، نباید پیشنهادی 
برای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری داشته 
باشند.ترقی سلب مسئولیت اصالح طلبان در حمایت از روحانی را خنده دار 

دانست و گفت: هدف این جریان تنها ماندن در قدرت است.

ظریف: منتظر اروپا نمی مانیم

کرد:  اظهار  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
اروپایی ها تالش کرده اند، اما در حد انتظار ما نتوانستند 
پیشرفت کنند. وی افزود: ما همکاری خود را از طریق 
دهیم. می  گسترش  هند  مثل  مختلف  کانال های 

درباره  اروپا  با  به همکاری  ما  کرد:   ظریف تصریح 
اس پی وی ادامه می دهیم اما منتظر آنها نمی مانیم و با شرکای سنتی خود مثل 

هند چین و روسیه در راستای منافع مردم مان همکاری می کنیم.

یک روزنامه پرتیراژ نزدیک به خاندان سعودی در مقاله ای ایران، 
روسیه و سوریه را برنده و آمریکا را بازنده جنگ سوریه معرفی 
کرد.روزنامه الحیاه در یادداشتی تحت عنوان »بازندگان و برندگان 
جنگ سوریه« به قلم جهاد الخازن نوشت: دولت جورج بوش 
پسر در سال 2۰۰۳ با شعار ایجاد دموکراسی سه گانه متشکل از 
اهل سنت، شیعیان و کردها وارد عراق شد، این پروژه با شکست 
مواجه شد و شیعیان پیروز شدند؛ در واقع ایران پیروز حقیقی بود.

این روزنامه پر تیراژ که مقر آن در لندن است می نویسد: دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز با القاعده و نیروهای وابسته به 
آن در سوریه جنگید و در یک سخنرانی در اواخر سال 2۰۱۸ 
بدون اینکه به مشورت مشاورانش گوش دهد، اعالم کرد که 
نیروهایش را از سوریه خارج می کند. ترامپ پیش از این اعالم 
کرده بود که کشورش ۷ تریلیون دالر خرج جنگ های خاورمیانه 
کرده است و در مقابل هیچ چیزی به دست نیاورده است. البته 
عدد ۷ تریلیون دالر دروغ است و جزو 9۰ درصد توهماتی است 
 که ترامپ در توئیتش منتشر می کند و هیچ حقیقتی ندارند.

در بخشی از این مقاله با اشاره به اینکه دونالد ترامپ اعالم کرده 
است که ساالنه ۴.۵ میلیون دالر به رژیم صهیونیستی پرداخت 
می کند، آمده است: ترامپ به این مساله افتخار می کند که سفارت 
کشورش در اسرائیل را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرده 

است.الحیاه در بخشی دیگر می نویسد: کردها خروج نیروهای 
آمریکا از سوریه را خیانت ترامپ به خود می دانند و از ترس 
حمله ترکیه مجبور به تعامل با دولت سوریه شده اند زیرا 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به طور علنی این 

مساله را اعالم کرده بود.نویسنده این مقاله در ادامه می گوید: 
دولت سوریه بر بیشتر مناطق این کشور سیطره یافته است 
و این امر به این معناست که سوریه پیروز جنگی است که 
در سال 2۰۱۱ آغاز شد و یا پیروز حتمی آن در آینده نزدیک 
خواهد بود.نویسنده در ادامه این سوال را مطرح می کند که آیا 
سوریه پیروز شده ، می نویسد: آری پیروز شد و روسیه و ایران 
نیز پیروز شدند زیرا هر دو کشور از نیروهای نظام سوریه 
حمایت کردند و ایران در آن کشور حضور نظامی داشت 
و روسیه نیز حمالت بی شماری علیه دشمنان سوریه انجام 
داد و دستاوردهای زیادی برای خود و دولت سوریه محقق 
کردند.در این مقاله آمده است: دشمنان سوریه دیگر جز در 
استان ادلب در شمال این کشور و در نزدیکی مرز ترکیه 
حضور ندارند و روسیه به دنبال این است که دولت سوریه 
با ترکیه موافقت کند، اما دولت ترکیه تا به امروز حاضر به 
پذیرش این خواسته روسیه نشده و چه بسا موضع خود را 
تغییر داده و یا کردهای داخل سوریه را مورد حمله قرار دهد.     

روزنامه سعودی: ایران پیروز واقعی جنگ سوریه
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