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رویکرد جدید در سفرهای شهرستانی
نهبندان میزبان سفر سه روزه استاندار و مدیران 

  مشکالت نهبندان بیشتر از ظرفیت ها * بسیاری از طرح های زیرساختی در استان توجیه ملی ندارند * کمترین پروژه های کشور متعلق به خراسان جنوبی است  / مشروح در سرمقاله و صفحه 5

تقدیر از یک اقدام خوب

یادم هست آن قدیم تر ها وقتی دیرتر 
به کالس های درس مدرسه یا دانشگاه 
می رسیدیم،  معلم یا استاد حرف»غ« 
بزرگی را که بعد از حضور و غیاب اول 
کالس روبروی اسممان گذاشته بود، 
با لطایف الحیلی و با تبدیل کشیدگی 
حرف  و  »ح«  به  »غ«  ی  دنباله 
»غینش« به »ض«، یک «حاضری« 
شیرین و دلچسب هدیه مان می کرد. 
»حاضری« ها همیشه شیرین اند؛ چه 
امتحانات  نوبت  و  درس  کالس  در 
باشد، چه در  زمان و مکان هایی که 
این حاضری ها سرنوشت سازند. چه 
توسط دانش آموز و   ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور
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بهتر است آمریکا با از
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پس از بهشتی، به کسی
 به اندازه هاشمی ظلم نشد

صفحه 6

شرکت تاسیسات پاسارگاد
 در نظر دارد: از بین افراد واجد شرایط به عنوان

کارشناس حسابداری و کارشناس بازاریابی و فروش
  اقدام به استخدام نماید.

متقاضیان می توانند به دفتر شرکت واقع در
 بیرجند، خیابان انقالب، نبش انقالب 1 مراجعه نموده
 و یا با شماره ۰۹۰۳۵۶11۳1۴ تماس حاصل نمایند.

بیست و دوم دی ماه ، چهارمین سالگرد

 درگذشت شادروان

حاج محمدحسین ابراهیم زاده
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

جناب آقای محمد مهدی خزاعی وسرکار خانم فاطمه خزاعی 
عروج ملکوتی بزرگ خاندان 

شـادروان میر محمـد خـزاعی
 را خدمت شما که عمر خود را صرف خدمت به امامزاده شاه سلیمان علی 
نموده اید و همچنین خاندان آن مرحوم تسلیت گفته، توفیق شما را در راه 

خدمت به این امامزاده واجب التعظیم از درگاه خداوند خواستاریم.
هیئت امنای امامزاده شاه  سلیمان علی )ع(
 اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خوسف

روز میالد بانوی بزرگ اسالم ،پرستار تمام نیکی ها،پرستار ارزش های مقدس عاشورا 
حضرت زینب کبری )س( بر جامعه پرستاری  مبارک باد

روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج( بیرجند

جناب آقای مهندس پورجعفر
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون آنجناب را ازخداوند متعال خواستاریم

 امید است در سایه الطاف الهی در صحنه های خدمت صادقانه به میهن موفق و سربلند باشید.
شرکت مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهار آب

جناب آقای مهندس احسانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 که نماد بارزی از توانایی های ارزشمند آن عزیز فرهیخته و تالش های خستگی ناپذیرتان 

می باشد، تبریک عرض می نماییم.

شرکت مهندسین مشاور تحقیقات خاک مهار آب

کلیه اجنــاس  و دکوراسیــون یک بــاب مغــازه پــوشـاک بچگـانــه 
در بهترین نقطـه خیابان معلــم با ســه سـال قرارداد اجاره

 یکجا به فروش می رسد.    ۰۹۰۱۳۵۳۴۷۹۹

اجرای دوبله همزمان برای اولین بار در بیرجند به سرپرستی هومن خیاط و استندآپ 
کمدی محمد معتضدی      شرح در صفحه آخر

صنـایع ریختـه گـری بیرجنـد ذوب
کلیه ضایعات آهن، چدن، مس، برنج، آلومینیوم و ... شما را با حذف واسطـه 

با باالترین قیمت در سطح استان خریداریم. آدرس: نبش رجایی 23 / 09036240644

والدت با سعادت حضرت زینب )س( پیام آور بزرگ کربال و روز پرستار مبارک باد
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انجام مراحل ثبت نام رشته های نیمه متمرکز کنکور ۹۷ از 24 دی ماه

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته شدگان نهایی رشته های مختلف نیمه متمرکز کنکور ۹۷ از روز 
پنجشنبه ۲۰ دی ماه منتشر شده است.همچنین کلیه پذیرفته شدگان باید بر اساس برنامه زمانی که همراه با اطالعیه فهرست اسامی منتشر خواهد 
شد، از روز دوشنبه ۲۴ دی ماه برای انجام مراحل ثبت نام به محل قبولی مراجعه کنند.

سرمقاله

تقدیر از یک اقدام خوب

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... چه توسط دانش آموز و دانشجو 

باشد، چه برای مدیران و مسؤوالن و کسانی که باید 
همیشه “حاضر” باشند. “حاضری” های دلچسب تر 
آنهایی هستند که از پس پرده ی یک غیبت طوالنی 
بر می آیند. باز هم فرقی نمی کند خبرهای خوش 
یک تحول اقتصادی باشند یا یک “حاضری” گذاشتن 
بزرگ در دفتر نمره ی خدمت رسانی ها جلو نام یک 
مسؤول؛ آنهم یک »استاندار«. مهندس ”معتمدیان” 
این روزها در قامت استاندار خراسان جنوبی، سبک 
جدیدی از مدیریت و خدمت رسانی را در یک استان 
محروم به تجربه مشترک گذاشته است؛ سبکی که 
پیش از این به هر دلیلی باب نبوده و حتماً بعد از 
این اگر باب هم نشود، به یک مطالبه ی کشوری 
تبدیل خواهد شد. دقت و پیگیری، سخت کوشی و 
تالش باال و حضور در صحنه برای دور شدن از اصل 
غافلگیری و احیاناً فریب و گرفتار شدن احتمالی در 
کمین بعضی بادمجان دور قاب چین هایی که معمواًل 
پرکردن اطراف و  اکناف هر مدیری را و آشیانه گزیدن 
زیر پر و بال  هر مسؤولی را فریضه و تکلیف الهی 
می دانند!! سفر سه روزه استاندار خراسان جنوبی به 
شهرستان محروم و مرزی و مهم نهبندان و اقامات 
انجام  برای  این شهرستان  در  ایشان  روزه ی  سه 
بازدیدها، بررسی مشکالت و شنیدن دردها و رنج 
های مردم شریف و عزیز آن سامان آنقدر مهم، جدید 
و به دلیل فاقد پیشینه بودن از سوی مدیران قبلی،  
آنقدر غیرقابل باور است که به خوبی باید قدردانش 
بود، بر تداومش تأکید کرد و البته ساز و کارهای چنین 
سفرهایی برای پربرکت تر بودن و بازدهی بیشترش 
را هم با برنامه ریزی های مطلوب تر، مناسب تر آنچه 
هست اندیشید. هیچکدام از مدیران سابق و فعلِی هیچ 
جای کشورمان را متهم به راحت طلبی یا تنبلی یا 
بی خیالی برای خدمت به مردم نمی کنم اما احساس 
می کنم مدعی خدمت به مردم و مدعی اثربخش 
بودن خدمت ها جز با چنین رویکردی همساز و همنوا 
نیست. سبک مدیریت جدید استان ما، سبک میدانی و 
صحنه ایست، نه سبک بروکراسی های مشمئز کننده 
ی بی ثمر و کاغذبازی های عریض و طویِل خسته 
کننده ی بی اثر. سایر مدیران نیز با الگوگیری از چنین 
حرکت هایی و با دریافت پیام خداحافظی با راحت 
طلبی های معمول برای خدمتی واقعی به استان، 
کمربندها را ببندند. به...  )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

)ادامه سر مقاله( نظر می رسد شرایط جدید مدیریتی چنانچه 

در البالی اجرائیاتش، برخی شاخصه های نحیف و رو 
به موت و برخی موریانه صفتان بی اصل و نسب به  
ایجاد زاویه و تفرقه و دوری از هدف و ایجاد بی انگیزگی 
و ناامیدی اقدام نکنند، افق های توسعه ای مهم، قابل 
توجه، امیدبخش و اثرگذاری را برای فردای خراسان 
جنوبی به ارمغان خواهد آورد. شاید بعد از سالها، حاال 
بتوان به نمایندگی از مردم استان، جلو اسم این استاندار 
خراسان جنوبی یک »حاضری« بزرگ در دفتر نمره 
ی خدمت رسانی های مطلوب گذاشت!   )لطفا نظر 
و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه را به 

شماره ۰۹3۰۴۹۴3831 ارسال فرمایید(

افزایش هزینه عتبات 
دانشگاهیان در عید نوروز

باشگاه خبرنگاران- حجت االسالم سیدمحمدرضا 
فقیهی رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، درباره 
تغییر در هزینه های بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان 
اظهار کرد: هزینه بیستمین دوره عتبات دانشگاهیان 
همان مبالغ 3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای سفر 
هوایی و ۲ میلیون تومان برای سفر زمینی است و 
فعال هزینه ها افزایش نداشته و تغییری نکرده است.
وی درباره افزایش قیمت این سفر در عید نوروز بیان 
کرد: البته همیشه هزینه سفر عتبات دانشگاهیان گران 
شده و تغییر می کند و عید نوروز امسال حدود 1۰ تا 

1۵ درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. 

صدور ۱۰۵ میلیون
 نسخه الکترونیک

میزان- مدیر کل دفتر راهبری سیستم های سازمان 
تامین اجتماعی صدور نسخه های الکترونیک را یکی 
از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی در بخش 
فناوری اطالعات اعالم کرد و گفت: صدور نسخه های 
الکترونیک و حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی 
این سازمان از سال ۹۵ آغاز شده است.تاکنون بیش 
از 1۰۵ میلیون نسخه الکترونیک صادر شده است و 
کاهش تداخالت دارویی، حذف خطای پزشکی، حذف 
کاغذ، افزایش سرعت و دقت در تجویز و رویت سوابق 

پزشکی بیماران از نتایج این طرح است.

سخنگوی  خواه  آزادی  احد  االسالم  حجت  تسنیم- 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از بررسی 
ازدواج  وام  افزایش  برای  نمایندگان  برخی  پیشنهاد 
پس  نهایت  در  گفت:  و  داد  خبر  کمیسیون  این  در 
اعضای  دهنده،  پیشنهاد  نمایندگان  نظرات  استماع  از 
کمیسیون با افزایش وام ازدواج در بودجه سال آینده 
وام  افزایش  با  نمایندگان  افزود:  کردند.وی  موافقت 
ازدواج هر یک از زوجین از 1۵ میلیون به ۲۵ میلیون 

 ۵۰ مجموع  در  زوج ها  نتیجه  در  که  کردند  موافقت 
کمیسیون  می کنند.سخنگوی  دریافت  وام  میلیون 
رفتن  باال  با  اینکه  بر  تاکید  با  مجلس  فرهنگی 
کافی  ازدواج  برای  میلیونی   1۵ وام  قطعا  قیمت ها 
نیست و چندین هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج 
هستند، تاکید کرد: با توجه به اینکه هزینه ها برای آغاز 
عاملی  می تواند  ازدواج  وام  افزایش  باالست،  زندگی 
برای تشویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده باشد.

پیشنهاد نمایندگان برای افزایش
 وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان

مشکلی برای تامین اقالم اساسی و همچنین
 کاالهای غیر اساسی در کشور وجود ندارد

قائل  گفت:  علوم  وزیر  آموزشی  معاون  خبرآنالین- 
به صورت متمرکز در همه  این هستیم که کنکور  به 
سطوح حذف شود، اما این موضوع به صورت زودهنگام 
آینده به طول  تا سه سال  قابل تحقق نیست و شاید 
برگزاری کنکور ۹8  از  نیاسر  انجامد. مجتبی شریعتی 
و  داد  خبر  پرمتقاضی  محل های  رشته  برای  صرفًا 
اظهار کرد: وضعیت غیرقابل قبول رشد کمی در حوزه 
اندرکاران  آموزش عالی توجه همه مسئوالن و دست 

غیرمنطقی  رشد  این  است.  داشته  معطوف  خود  به  را 
شهرهای  و  مناطق  اکثر  در  امروز  که  شده  سبب 
تشکیل  علوم  وزارت  به  وابسته  مراکزی  کوچک، 
 شود و به ارائه خدمات با کیفیت بسیار پایین بپردازند.

وی افزود: از سال 13۹3 مهار رشد کمی مراکز آموزش 
عالی به عنوان یک پروژه در دستور کار وزارت علوم 
قرار گرفت که به رغم فشارهای بسیار زیاد، از توسعه 
عالی  آموزش  مراکز  غیرمنطقی  کمی  رشد  و  بی رویه 
جلوگیری شد. شریعتی نیاسر، کیفی سازی را گام بعدی 
در جهت ارتقای آموزش عالی کشور عنوان کرد و ادامه 
و  کیفی  ارتقای  کمی،  کنترل  محوری  شعار  سه  داد: 
اقتدار و هماهنگی، از جمله برنامه های این وزارتخانه 
از ابتدا بوده که موضوع رشد کمی تا حد بسیار زیادی 

مهار شد، اما در ارتقای کیفی نیاز به فعالیت های فراوان 
داریم. وی اضافه کرد: با توجه به کثرت دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی در کشور، ضروری است اهداف و 
آموزش  مراکز  و  مشخص  دانشگاه ها  مأموریت  زمینه 
فعالیت خود  برای  تعریف شده  زمینه  بر  عالی منطبق 
و نیز رده های تعیین شده برای جذب دانشجو حرکت 
فناوری  و  تحقیقات  وزیر علوم،  آموزشی  معاون  کنند. 
تأکید کرد: ضروری است در جهت این مأموریت گرایی 
در  که  رشته هایی  و  بازتعریف  دانشگاهی  رشته های 

راستای برنامه های دانشگاه ها نیستند، حذف شوند.
شریعتی نیاسر، ساماندهی و متمرکز کردن ظرفیت های 
آموزش  آمایش  مهم  کلیدواژه  دیگر  را  عالی  آموزش 
عالی کشور دانست و گفت: ضروری است با یک برنامه 

منسجم نظام های متفرقه و پراکنده دانشگاهی یکپارچه 
شده و از ظرفیت های آن ها به نحو مطلوب استفاده شود.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان 
این که تا امسال بیش از 8۵ درصد داوطلبان بر مبنای 
سوابق تحصیلی به دانشگاه می روند، افزود: ۲۵ اسفندماه 
حذف  آن ها  کنکور  که  محل هایی  رشته  جاری  سال 
می شود معرفی و در سال ۹8 صرفاً درصد کمی از رشته 
از طریق کنکور دانشجو خواهند  محل های پرمتقاضی 
گرفت.شریعتی نیاسر تصریح کرد: پیش بینی می شود با 
این تدبیر، ضمن کاهش درصد قابل قبولی از داوطلبان 
نیز  خانواده ها  روانی  بار  و  فشار  آینده،  سال  در  کنکور 
کاهش پیدا کرده و زمینه الزم برای حذف کنکور از دیگر 

رشته ها در سال های بعد فراهم شود.

حذف کامل کنکور، شاید تا ۳ سال آینده 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  خبرنگاران-  باشگاه 
همچنین  و  اساسي  اقالم  تامین  براي  مشکلي  گفت: 
رحماني  ندارد.  وجود  کشور  در  اساسي  غیر  کاالهاي 
کمیسیون  اعضاي  و  رئیس  با  مشترک  نشست  در 
از  جمعي  که  اسالمي  شوراي  مجلس  اقتصادي 
داشتند،  حضور  نیز  وزارتخانه  این  مدیران  و  معاونان 
براي  اي  ویژه  برنامه  آینده  سال  براي  کرد:  تصریح 
تامین کاالها، نظارت بر بازار و ثبات قیمت ها تدوین 

شده است و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
براي ایجاد آرامش در جامعه و ارتقاي روحیه نشاط و 

امید در کشور تالش خواهد کرد.
ویژه  توجه  به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
و  اساسي  کاالهاي  تامین  با  ارتباط  در  رئیس جمهور 
جمهور  رئیس  کرد:  بیان  بازار  ثبات  و  اساسي  غیر 
تاکید دارد که ارز تخصیص داده شده در بخش هاي 

مختلف در بهترین شکل صرف شود.

از  دام،  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل  تسنیم- 
تومانی  هزار   ۲۹ منجمد  قرمز  گوشت  گسترده  توزیع 
و گوشت گرم ۴۰ هزار تومانی در روزهای آینده خبر 

کیلوگرم  هر  قیمت  کرد:  اظهار  ورناصری  داد.حمید 
ای(    )الشه  مخلوط  صورت  به  تازه  گوسفند  گوشت 
گوسفند  منجمد  گوشت  برا ی  و  تومان  هزار   ۴۰
این  که  شه  گرفته  نظر  در  تومان  هزار   ۲۹ کیلویی 
بازار  در  گسترده  صورت  به  آتی  روز های  در  عرضه 
صورت می گیرد و تا وقتی که بازار کشش داشته باشد 
عرضه ادامه می یابد.وی افزود: در همین راستا انتظار 
به  کاهشی  روند  بازار  در  قرمز  گوشت  قیمت  می رود 

طیور  و  دام  پشتیبانی  شرکت  بگیرد.مدیرعامل  خود 
یک  عنوان  به  نیز  قاچاق  موضوع  البته  داد:  ادامه 
که  می کند  خودنمایی  دام  قیمت  در  تاثیرگذار  عامل 
تالش  زنده  دام  واردات  همچنین  و  عرضه  این  با 
و  تثبیت  بازار  در  قرمز  گوشت  قیمت  که  می شود 
روند کاهشی داشته باشد.ورناصری با اشاره به عرضه 
سویا،  کنجاله  کرد: عرضه  اظهار  نیز  دامی  نهاده های 
روز  چند  از  نهاده ها  مهمترین  عنوان  به  جو  و  ذرت 

قبل آغاز شده و به همه استان ها نیز ابالغ شده است 
و این اقالم با قیمت های مصوب در اختیار مرغداران 

گوشتی، تخمگذار و دامداران قرار می گیرد.
هزار   ۲3 سویا  کنجاله  مصوب  قیمت های  افزود:  وی 
تومان و ذرت 1۲ هزار تومان در نظر گرفته شده که 
این اقالم با این قیمت ها در اختیار همه تولیدکنندگان 
نیاز قرار می گیرد و هیچ محدودیتی در میزان  به حد 

موجودی و تامین آن وجود ندارد.             

توزیع گوشت 2۹ و 4۰ هزار 
تومانی در روزهای آینده

خبر خوش

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

شهرام  مداحی
0915  363  3647 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان مسکن و ساختمان استان خراسان جنوبی
 تاریخ انتشار: 97/10/22

مجمع عمومی عادی انجمن مذکور روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶ به آدرس: انتهای خیابان مدرس 
۶ - سالن اجتماعات موسسه امام علی )ع( برگزار می گردد.از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو انجمن دعوت 
 می گردد در جلسه شرکت نمایند. از کلیه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن درخواست 
می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه و تصویر برابر اصل پروانه سازنده تا ۹۷/۱۱/۱۱ به آدرس 
دفتر انجمن ارائه نمایند. الزم به یادآوری می باشد هر عضو صرفا واجد یک حق رای بوده و می توانند به استناد 

نامه کتبی، وکالت فقط یکی دیگر از اعضا برعهده گیرد.
دستور جلسه: ۱- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان انجمن ۲- تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره 

۳- انتخاب بازرسین )اصلی و علی البدل( ۴- بررسی و تصویب تراز مالی و حساب سود و زیان ساالنه انجمن.
هیئت مدیره انجمن

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

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

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۸۷-۱۳۹۷/۹/۲۸هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا جعفری فرزند محمدعلی به شماره 
شناسنامه ۸ و شماره ملی ۰۶۵۳۰۸۱۸۹۸ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۲/۴۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶- اصلی 
بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت اقای علی کالنه بجدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود 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: ۱۳۹۷/۱۰/۶      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/22         علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۴۴۹۹- ۱۳۹۷/۹/۲۹هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زنگویی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 
۳۶۲ و شماره ملی ۰۶۵۰۹۳۸۸۳۶ نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۹۴/۲۵  مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ - اصلی بخش ۲ 
بیرجند از محل مالکیت آقای محمد دستگردی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 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: ۱۳۹۷/۱۰/۶     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/22   علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

شغلی نو با هزینه کم و درآمد عالی 

تکثیر و پرورش زالوی طبی
 آموزش ، مشاوره و اجرا همراه با موسسه زالو پروران شرق

 به شماره ثبت 443  

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

ساعت مراجعه و تماس: 17 الی 21

تلفن: 32213272            09021632273 - مهندس اکبری

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی
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  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قیمه و سیب زمینی شنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی 32311717

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

تلفکس: ۰۵۶-۳242244۹
شماره تماس: ۰۹۱۵۳۶۱۷۶۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

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

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     09151641464 - 09380160779

سند و برگ سبز خودروی پژو 405 به شماره پالک 625 ب 67 
ایران 52 به نام حسین صادقی فرزند محمد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

به یک نیروی دفتر فنی مسلط 
به برآورد، صورت وضعیت و 

امور راهسازی با حداقل 3 سال 
سابقه کار و ترجیحا خانم جهت کار 
در شرکت راهسازی نیازمندیم. 

32440137 - 09152210859

به یک اکیپ سنگ کار پل 
به مدت 6 ماه 

در محدوده دیهوک 
نیازمندیم. 

09152210859
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سینما فردوسی بیرجند بازسازی می شود

ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از بازسازی سینما فردوسی بیرجند در آینده نزدیک خبر داد. نبی زاده تصریح کرد: آمادگی داریم با یک بررسی کارشناسی و 
پیگیری الزم با معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بازسازی این سینما را در دستور کار قرار دهیم. فرماندار بیرجند نیز در این دیدار تعامل بین حوزه فرهنگی سپاه و اداره 

به عنوان یک شهروند خواستم تشکر خودم را از استاندار کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را ضروری دانست و گفت: کارهای خوبی در زمینه های فرهنگی و هنری می توان انجام داد.
برای سفر به نهبندان اعالم کنم برداشت ما همیشه از 
استاندار یک شخصیت بود در کاخ استانداری نشسته در 
اتاق های بزرگ و زیر اسپیلت برای مردم دستور می 
دهد اما رفتارهای اقای استاندار در چند روز سفر به این 
شهرستان ذهنیت خیلی ها را عوض کرد تا کنون کدام 
مسئول ۳ روز وقت خود را در یک شهرستان متمرکز 
کرده است و به همه جا سر زده است ؟ آیا غیر از این 
است هر که آمده در چند جلسه فرمایشی شرکت کرده 
با چند وعده دروغین اینجا را ترک کرده و بعد هم 
فراموشی ؟ آقای استاندار از شما ممنونم لطفا با عمل به 
وعده ها و کمک به توسعه این منطقه محروم همچنان 

دعای خیر مردم این منطقه را همراه داشته باشید 
915 ... ۳9۲

سالم بر دکتر جاوید عزیز شهردار موفق بیرجند امیدوارم 
همیشه با همین قدرت به مردم خدمت کنید فقط 
خواستم نکته ای را عرض کنم در زمان شهردار قبلی 
یک حوض را می خواستند افتتاح کنند زمین و زمان را 
پر می کردند که بزرگترین اقیانوس کهکشان راه شیری 
را قرار است افتتاح کنند اما حاال شما که تالش می کنید 
و کار می کنید اطالع رسانی الزم را انجام نمی دهید به 
نظرم قبل از شروع هر پروژه طرح خود را در رسانه ها 
عنوان کنید به مردم بگوئید قرار است چه اتفاقی بیفتد و 
کی انجام خواهد شد اینطوری هم سختی های زمان 
انجام پروژه به امید آینده آن برای مردم شیرین می شود 
هم مردم با خدمات شما آشنا می شوند . در این وانفسای 
مشکالت مردم برای معیشت جای خبرهای خوب 
خیلی خیلی خالی است  احسنت بر شهردار و همکارانش
0910 ... 0۳9

مقاله بازگشت عواید امالک بنیاد مستضعفان بسیار 
بنیاد  گذاری  سرمایه  خالی  جای  بود.  بجا  و  عالی 
مستضعفان جهت احداث سالن ورزشی و مکانهای 
تفریحی و کارهای عمرانی به عنوان بازوی شهرداری 
بیرجند از محل فروش زمینهای بیرجند حس می 

شود.بنیاد باید دین خود را به مردم بیرجند ادا کند
ارسالی به تلگرام آوا
در مورد گازوئیل لودر می خواستم بگم دفعه پیش 
مجبور شدم نزدیک یه هفته هر روز برم شرکت نفت 
آخرشم با کلی دعوا و خواهش بهم گازوئیل دادن.شما 
برای امتحان اول برج برید تو شرکت نفت ببینید چه 
خبره.اصال ما به درک افرادی رو خودم با چشم خودم 
دیدم که اگر برام تعریف می کردن باورم نمی شد.یه 
پیرزن که کرایه رفت آمدش رو نداشت برای 100 
لیترنفت کم مونده بود گریه کنه .این همه کاغذ بازی 
واقعا الزمه ...ما تو این شرایط اقتصادی باید از طرف 
دولت هم ضربه بخوریم میگن ما رو به خیر تو امیدی 

نیست  لطفا شر مرسان.
ارسالی به تلگرام آوا
واقعا از  مطلب تون در مورد درآمدهای بنیاد وفرمایش 
امام کمال تشکر رو دارم. عالی و درد دل مردم رو نوشتید 
... همین بنیاد تمام معرفی نامه هایی که به مردم می 
دادند رو تایید می کرد و من خودم حاضرم شهادت بدم 
که آقای ..... حتی کپی سندی که به من داده شده بود 
رو هم تایید کرد و گفت برای خرید زمین هیچ مشکلی 
نیست  و اصالت زمینی که خواستم بخرم رو تایید کرد 
ولی بعد از مدتی گفتند بروید و از ... شکایت کنید که مال 
غیر رو فروخته.... جالب اینجاست که زمین فروخته شده 
به من رو که خودشون در چندین مرحله مراجعه به بنیاد 
تایید کرده بودند رو بعدا گفتند ششدانگ متعلق به بنیاد 
بوده و کسی نباید می فروخت... و جالبتر اینکه همین ۳۸ 
قطعه که به ۳۸ نفر فروخته شده بود رو از مردم تحت 
عنوان فروش مال غیر توسط دیگران گرفتند و دوباره 
دادند به خود فروشنده و اون با همین ۳۸ قطعه از حدود 
1۲0 نفر رضایت گرفت!!  اینه داستان بنیاد مستضعفان 
و من از طریق قوه قضاییه هم پیگیر عملکرد بنیاد بودم 
که ظاهرا نتیجه ای نداشته  و بنیاد هم سریعا مدیر کل 

رو جابجا کرد ......
ارسالی به تلگرام آوا
در  آوا  روزنامه  در  جالب  بسیار  مطلب  پیرامون 
خصوص نحوه هزینه کرد اموال ومستغالت خاندان 
علم توسط بنیاد ..موضوع مهمی که همیشه ذهن 
مرا مشغول دارد این است که اموال منقول خاندان 
اکبریه و  اموالی که در  بیرجند بخصوص  علم در 
شوکت آباد بودند قابل توجه بوده به طوری که شاه 
و همراهانش مدت طوالنی در بیرجند اقامت داشته 
و وجود این اموال و لوازم امکان پذیرایی و استراحت 
آنها را تامین می کرده ، سال 57 پس از انقالب 
کمیته ای متشکل از بیرجندیهای امین این اموال 
را لیست برداری کرده اند سوال این است که چرا 
تا کنون لیست این اموال و اینکه توسط چه کسانی 
و به کجا منتقل شده برای مردم شفاف نشده حتی 
صحبت شمشیر معروف و کره جواهر نشان خاندان 
علم هم مطرح بوده و خیلی از لوازم عتیقه آیا با 
تبدیل عمارت اکبریه به موزه جای این اموال در 

موزه بیرجند خالی نیست؟؟؟
ارسالی به تلگرام آوا
از اداره آب بابت رفع مشکل لوله در اسرع وقت در 
خیابان نیایش تشکر می کنیم که از هدر رفت آب 

هم جلوگیری نمودند.
یک شهروند

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

فعاالن صنفی  تاالر ،  اغذیه و چلوکبابی ها از دغدغه های خود می گویند ؛

قانون های نان آجر کن در مرکز استان
محمودآبادی- دل هایشان پر از گالیه است، گالیه هایی 
به رنگ بیمه ، مالیات و ارزش افزوده. این تولیدکنندگان را 
در صنف خدماتی ها ! کسی چه می داند شاید هم در صنف 
صنعتی ها قرار داده اند و برایشان قبض آب و برق که می آید، 
چاره ای برایشان نمی ماند جز این که اجاق رستوران شان را 

خاموش کنند و بروند.
»یادم هست در همین بیرجند سال هایی را که برای مراسم 
عروسی هزار و ۲00 نفر مهمان داشتیم، تعداد عقد و عروسی ها 
این قدر زیاد بود که باید 6 ماه جلوتر از تاالر وقت می گرفتند، 
هیچ مهمانی کمتر از 600 یا 700 نفر نبود،  اما حاال نه  فقط 
تعداد مهمان ها بسیار کم شده و آمار نیز از ۳00 تا 500 نفر 
تجاوز نمی کند بلکه دیگر تعداد جلسه ها نیز قابل  مقایسه با 

قبل نیست،اوضاع خیلی خراب است.«
این ها بخشی از درد دل های مدیران تاالرهای بیرجند است.

مدیرانی که تا چند سال قبل به دلیل پر بودن سالن هایشان 
در تاریخی که مشتری از آنها خواسته است عذر خواهی می 
کردند که جا ندارند، حاال به دلیل مشکالت زیاد بیمه ، هزینه 
برق و همچنین قانون مرد افکن ارزش افزوده شرمنده  مشتری 
هایشان می شوند. مشتری که در این بازار بی رونق همچون مرغ 
شانسی بر شانه آنها نشسته است. حاال با وزش بادهای قانونی که 
آزمایشی پا به بازار گذاشته است دانه نخورده به پرواز در می آیند.

رستوران  از  تعدادی  میزبان  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 
داران و اعضای اتحادیه اغذیه و چلوکبابی ها بود. )مصطفی 
بان،ابراهیم هاشمی  رمضانی،سعید صالحی،ابوالفضل سبزه 
گازار، عباس ابوترابی،فهیمه جمالیان،محدثه دست مرتضی 
چراغ بیرجندی و . . . ( مهمان هایی با گالیه هایی زرد که 

متاسفانه کمتر مسئولی به آنها توجه می کند. 
از  او خاطره ها دارند  با  بیرجندی ها  پناه که  حسن زرین 
تاالر داران با سابقه شهر است،ریش سفیدی که اوضاع بازار 
او  از  این صنف کرده است. وقتی  به ترک  وادار  نیز  را  او 
درباره کارش می پرسیم این طور پاسخ می دهد: »االن کارم 
را تعطیل کردم نامه ای نوشتم به دارایی اعالم کردم که 
دیگر نمی توانم کار کنم علت آن را هم نامالیمت هایی که 
در تهیه غذا با این مواد اولیه وجود دارد اعالم کردم،به این 
موضوع باید چند مورد دیگر را هم افزود، مالیات بر ارزش 
افزوده و هزاران مشکل دیگر. تاالر داران مهم بیرجند در 
اینجا هستند و اظهار می کنند که ما جلساتی داشتیم با 1۲00 
تا 1500 نفر مهمان، از شهرستان درمیان ۲000 نفر مهمان 
برای مراسم ازدواج دعوتی داشتند، اما االن جلسه می گیرند 
که به ۴00 نفر هم نمی رسد. در نهایت به دلیل مشکالتی 
از این دست مانند بیمه کارگر، بهداشت و از همه مهمتر 
وضع نابسامان اقتصادی مردم، جلساتی که برگزار می شود 
و بابت آن چک می گیریم و جای چک خالی است بی پرده 
عرض کنم کاسبی را بسته ام و چون بیکار نمی توانم باشم 
به کارهای کشاورزی مشغول شدم به نظر بنده تاالرداران  و 
رستوران داران ما در وضع فعلی برای باز نگه داشتن در تاالر 

در این شهر شاهکار می کنند«

سهمیه ای نداریم

عضو دیگر اتحادیه از قیمت مرغ می گوید، قیمت هایی که هر 

روز تغییر می کند و نمی توان برای آن برنامه ریزی دقیقی داشت 
. ادامه می دهد: فشارهایی که از سمت بهداشت وجود دارد، 
مواردی که  مالیات مطرح می کند و داستان های ارزش افزوده 
که کمر ما را شکسته. گوشت می خریم به نرخ 50 هزارتومان 
فردا با نرخ 60 هزار تومان، در این بازار بی سامان آیا می شود 
خدمات به مشتری داد؟ یعنی باید هر روز قیمت ها را تغییر 
بدهیم؟ انگار نرخ در بازار وجود ندارد! اگر یادتان باشد یک زمانی 
همه چیز کوپنی بود و سهمیه ای به رستوران داران و تاالرداران 
می دادند اما حاال هیچ کدام از مواد اولیه از جمله روغن به 
رستوران داران تعلق نمی گیرد. به عنوان مثال از همین گوشت 
هایی که به نام گوشت منجمد برزیلی وارد استان می شود، چرا 
برای رستوران داران هیچ سهمیه ای در نظر گرفته نمی شود؟

کیان تاج از قبض های سنگین خبر می دهد و می گوید: 
و  تاالرها  برق  و  آب  های  قبض  به  مربوط  دیگر  موضوع 
رستوران ها و سایر اعضای صنف می شود مگر نه اینکه ما 
باید خدمات به مشتری بدهیم مگر نه این است که کار ما تولید 
موادی به مواد دیگر است؟ پس چرا در محاسبه های قبض 
های آب و برق مبلغی بسیار باال باید پرداخت شود؟ همین 
که من در رستوران خودم ماهی یک میلیون تومان پول برق 

می دهم، ببینید ادامه کار در این بازار امکان پذیر است؟
ابراهیم هاشمی گازار یکی دیگر از اعضای اتحادیه در این باره 
می گوید:یکی از مشکالت این صنف سختگیری هایی است 
که در زمینه بهداشتی انجام می شود که جز دلسردی چیز 
دیگری به همراه ندارد. نمونه بارز آن گواهی آموزش بهداشت 
است. گواهی نامه هایی که مرتب باید تکرار شود چرا باید فردی 
که دو یا سه سال پیش این دوره های آموزشی را گذرانده 
مجدد پول پرداخت کند و آموزش ها را بگذراند؟ در حال حاضر 
یک کارگر برای یک کارت بهداشت مبلغ حدود 90 هزار 
تومان باید پرداخت کند!!! و برای گواهینامه بهداشت ۸1 هزار 
تومان، کارگرانی که ممکن است فقط یک ماه کار کنند. درباره 
مالیات نیز باید بگویم اصل قانون ارزش افزوده مشکل دارد. 
 چطور می شود که رستوران این سمت خیابان برای چلو مرغ 

ارزش افزوده بگیرد اما در آن سمت خیابان نگیرد؟

قانونی که دو بار از مشتری مالیات می گیرد

هاشمی گازار به این سوال خودش پاسخ می دهد: فقط به 
این دلیل که او غذای بیرون بر دارد و من رستوران دارم! 
کشتارگاه  خود  ابتدا  را  افزوده  ارزش  که  این  بعدی  نکته 
می گیرد چه دلیلی دارد که من در زمان فروش کاالیی 
کنم؟  پرداخت  را  افزوده  ارزش  مجدد  ام  کرده  تولید  که 
اصل مصرف  در  رود،  از جیب مشتری می  پرداخت  این 
کننده دو مرتبه مالیات پرداخت می کند. نکته دوم اینکه 
از گوشت برزیلی  نباید  چرا رستوران ها و ساندویچی ها 

سهمیه ای داشته باشند؟
 قیمت روزانه مواد اولیه ساندویچ یکی دیگر از مشکالت مطرح 
شده در این جلسه بود. حسین چه پروا در این باره توضیح می 
 دهد: امروز مواد ساندویچ 5 هزار تومان، فردا 5 هزار و 500 ،

پس فردا 6 هزار تومان عامل این افزایش ها چیست؟ فقط 
نرخ تهیه مواد اولیه در این قضیه نقش دارد. نکته بعد اینکه 
به شدت افزایش تعداد ساندویچی ها باعث مشکالت عدیده 

ای در این صنف شده و  هیچکس به آن توجهی ندارد این 
است که هر پسری که از سربازی بر می گردد به دلیل اینکه 
بیکار است یک ساندویچی می زند. صالحی نیز در خصوص 
 توجه به بحث گردشگران برای غذای رستورانی و غذای سنتی 

درخواست هایی ارائه داد.

بدهکاران بیکار 

سایر مهمان ها نیز مطالبی از این دست را مطرح کردند و رئیس 
اتحادیه اغذیه و چلوکباب به تک تک مشکالت این طور پاسخ 
داد: »محمودآبادی« ابتدا توضیحی درباره قانونی که باعث رشد 
قارچ گونه ساندویچی ها در شهر بیرجند شده داد: ما قبال در 

ماده ۳0 قانون صنفی سقف پذیرش داشتیم اما از شهریور ماه 
سال 9۲ قانون صنفی اصالح شد که به استناد اصل ۴۴ و 
قانون پنجم توسعه به هیچ عنوان تعیین سقف پذیرش صنفی 
لحاظ نمی شود. این موضوع را به دلیل اقتصادی بودن بازار 
بیان کردند که در تمام صنوف کشور اجرا شده، این قانون برای 
این به وجود آمده که اقتصاد مردمی باشد و هر فرد آموزش 
دیده در این مسیر که بهتر و توانمندتر عمل کند، موفق تر است 
محمودآبادی ادامه می دهد: نمی گویم ایجاد اشتغال نکنیم 
اما با تحقیق کامل به سمت این صنف بیایند. متاسفانه در گام 
اول برای ایجاد شغل وام هایی دریافت می کنند و سپس با 
مشکالت مالی مواجه می شوند. مشکالت شان از آنچه قبال 

بوده بیشتر می شود و همه  آنها بدهکاران بیکار می شوند.

راهکار چیست؟

رئیس اتحادیه اغذیه و چلوکباب بیرجند درباره راهکار این 
موضوع می گوید: اگر در این مسیر تعداد صنف موجود را حفظ 
کنیم، فرد را در همین واحدهای موجود معرفی به کار کنیم.  
 البته دولت نیز در بحث تامین اجتماعی و موارد مربوط به آن ها
کمک کند ما در اتاق اصناف آماده ایم ایجاد اشتغال در همه 
این صنف ها داشته باشیم. ما حاضریم رسالت دولت را به 
دوش بکشیم ولی بدون حمایت دولت چگونه می شود؟ نمی 
دانم این جمله چندین بار تکرار شده است اما مسئولین باید 
درک کنند در این استان ما اتحادیه ها و صنف ها به نوعی 
نگهبان شرق کشوریم و خدمت رسان مردم که الزمه آن توجه 
بیشتر به رفع قوانین مالیاتی و بیمه ای است. محمودآبادی 
ادامه می دهد:  ما مرز نشینیم و با هزار سختی در این استان 
زندگی می کنیم دوری از مرکز، نبود سیستم مناسب حمل و 
نقل، امکانات بهداشتی و رفاهی پس باید بیشتر از این ها از 
ما حمایت شود. بنابراین حمایت از اصناف این استان باید یک 

اولویت برای دولت باشد.

صندوق مکانیزه فروش

وی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح می کند: 
این قانون یک قانون آزمایشی بوده است و به مرحله نهایی 
نرسیده است، مجلس قرار بود به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده رسیدگی کند اما رسیدگی تا جایی ادامه پیدا کرد که 
مجلس وارد بودجه 9۸ شد، ولی از اصالح قانون مالیات بر 

ارزش افزوده هیچ خبری نشد این در حالیست که مهمترین 
اقدام آنها ایجاد صندوق مکانیزه فروش بود در حالی که 
از صندوق  این شهر هنوز برای نصب و استفاده  صنوف 
 : افزاید  می  محمودآبادی  دارد.  مشکل  فروش   مکانیزه 
ببینند  تا  می شد  بررسی  باید  اول  صندوق  این   برای 
تا  دارند  را  فروش  مکانیزه  صندوق  آمادگی  ها  صنف 
نهایی شود این که اعالم کنند اگر از سال 9۸ صندوق 
معافیت  از  استفاده  شامل  باشند  نداشته  فروش  مکانیزه 
های مالیاتی نمی شوند حداقل در استان ما بی عدالتی 
است. هنوز تعداد زیادی از صنوف اطالعات کافی در این 
مورد ندارند امیدوارم قبل از اینکه دیر شود آموزش های 

الزم مالیاتی به اصناف داده شود.

افزایش مالیات بر درآمد
و معضل مشاغل خانگی

وی دیگر مشکل مهمی که در این صنف وجود دارد را افزایش 
مالیات بر درآمد دانست در حالی که در خراسان جنوبی درآمدها 
هرسال از سال قبل کمتر می شود اما درآمد نسبت به سال 
قبل افزایش پیدا می کند اگر این موضوع با نام مالیات بر درآمد 
مطرح می شود نباید هر سال  ۸ درصد تا 10 درصد افزایش 
مالیات داشته باشیم. اگر امکان اصالح این قانون وجود ندارد 
حداقل باید یک سری اختیارات را مانند قبل به اتحادیه ها 
واگذار کنند.تا عدالت مالیاتی با شناختی که از اعضا داریم محقق 
 شود. وی می افزاید: مالیات بر ارزش افزوده نیز نمک بر زخم 
ماست که تاالرها باید از مردم بگیرد. تقاضای اتحادیه این است. 
می خواهیم این موضوع حداقل در استان ما منتفی شود و این 
نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده توسط تاالر به عنوان هدیه باشد 

به زوج جوانی که می خواهند زندگی خود را آغاز کند.
 وی درد دیگر این صنف را رونق روز افزون مشاغل خانگی 
می  وی  می کند.  تبلیغات  مجازی  فضای  در  که  دانست 
افزاید:  حداقل برای صنف ما مناسب نیست وقتی شما به 
یک رستوران یا ساندویچی مراجعه می کنید فرد فروشنده 
و  فردی  بهداشت  جمله  از  کند  رعایت  را  بهداشت  باید 
غیره،می دانید غذایی که در منزل تهیه می شود و در فضایی 
مجازی برای آن تبلیغ می شود و به دست شما می رسد با 
چه شرایطی آماده  شده؟ آیا این عدالت است فردی بدون 
اینکه مهارت های بهداشتی را گذرانده باشد بدون داشتن 
کارت بهداشت، بدون پرداخت مالیات، پول آب، برق، گاز 
نگاه  با  سمت  این  در  فردی  اما  کند  درآمدزایی  ،کارگری 
مستقیم بهداشت، کنترل مالیاتی و هزینه بهای سربار کسب 
درآمد کند؟ در چهارشنبه بازار مثال خیارشور و ساالد و ترشی 
فله ای به فروش می رسانند که فروشنده اش شاید مورد 
تایید ما نیز نباشد اما همان خیارشور در مغازه ساندویچی یا 
رستوران مسئول بهداشت فقط چون در یخچال نبوده جریمه 
می کند. رئیس اتحادیه اغذیه و چلوکبابی تمدید 6 ماهه 
کارت بهداشت را یکی دیگر از دغدغه های این صنف عنوان 
می کند و می خواهد که این مدت حداقل به یک سال تغییر 
کند چون هزینه سربار زیادی برای کارگر و کارفرما به وجود 
می آورد. وی در پاسخ به کمبود مواد اولیه می گوید: چندین 
دفعه با سازمان صنعت و معدن گفتگوهایی داشتیم. متاسفانه 
در قوانین مشخص نشده است گوشت برزیلی که وارد هر 

استان و شهرستان می شود سهمیه ای نیز برای رستوران 
ها و چلوکبابی ها و یا ساندویچی ها وجود داشته باشد، اما با 
تعامل همه چیز قابل حل است. این امکان باید فراهم باشد 
که به صنف ما نیز به عنوان تامین مواد اولیه از این گوشت 

ها با نرخ مصوب داده شود. 

انتظار داریم...

محمودآبادی می خواهد مسئوالن استان غذاهای سنتی را 
به مهمانان و گردشگران معرفی کنند چرا که رستوران ها 
این آمادگی را دارند که در منوی خود غذاهای سنتی بیرجند 
را نیز داشته باشند تا شهر ما حداقل با یک نوع غذای سنتی 

عجین شود. وی ادامه می دهد: درخواست مهم دیگر ما  
که  هایی   ولیمه   ، عروسی  مجالس  شام  که   است  این 
برای متوفیان و یا حجاج گرفته می شود در رستوران ها 
داده شود من این قول را می دهم که به لحاظ قیمتی در 
مقابل آنچه مساجد مطرح می کنند تفاوتی نداشته باشد. این 

وظیفه رستوران ها و تاالر ها است.

پول زور قبض ها 

آور برق و گاز  اتحادیه درباره هزینه های سرسام  رئیس 
و . . . می گوید:  ما تولیدی هستیم تفاوت خمیر که به 
پیتزا تبدیل می شود و خمیری که به نان تبدیل می شود 
چیست؟ قانون تولیدی می گوید هر چیزی که تولید شود 
خدمات بیمه ، هزینه بهای آب، برق، گاز و ... نسبت به 
خدماتی ها کمتر است،  مشکالت این موضوع از طریق 
اتاق اصناف به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شده 
عنوان  به  ما  واحد  اگر  است  نشده  خبری  هیچ  هنوز  اما 
تولیدی محسوب شود بخشی از هزینه ها مانند برق، گاز و 

آب کمتر محاسبه خواهد شد.
محمودآبادی اضافه کرد: همکاری ورزش و جوانان با اصناف 
برای در اختیار قرار دادن برخی از سالن های ورزشی و ایجاد 
نشاط برای شاغالن این صنف تا حداقل راه بازار به ورزش باز 
شود. یک سری تخفیف ها برای اتحادیه ها در استفاده از برخی 
آموزشگاه ها و امکانات دیگر در سطح شهر،اقتصادی شدن 
بعضی از تاالرها که فقط می توانند برای قشر خاص خودشان 
خدمات ارائه دهند ، مانند تاالر دانشگاه علوم پزشکی، الله، 
فرهنگیان، ارگان های نظامی و . . .  از دیگر درخواست های 
اتحادیه بود. اتحادیه تاکنون چندین دوره جشنواره غذا با نگاه 
ایجاد نشاط اجتماعی داشته و چندین دوره اصول تشریفات ، 
اخالق حرفه ای برگزار کرده است که باعث افزایش اطالعات 
صنف بوده و به گفته محمودآبادی ادامه خواهد داشت. وی 
می افزاید: برای همه نهادها ، سازمان ها ، ادارات و کارخانه 
ها آمادگی داریم در مراسم دعوت از همکاران در مناسبت ها و 

جشن هایی که دارند جشنواره غذا برگزار کنیم. 
روشنی مطرح می شود  به  وقتی مشکالت  است  انتظار 
پاسخ و توجه مسئوالن نیز روشن و واضح باشد، چرا که 
نابودی هر شغلی یعنی افزایش هنجارهای اجتماعی و از 
هم پاشیدگی یک زندگی و به دنبال آن آه های سردی 

که بر هیچ دردی درمان نیست.
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موفقیت و انرژی

فکر نکردن به شکست

ثابت قدم بودن

به  تا به حال نگفته است که دستیابی  هیچ کس 
سخت  همه  علیرغم  گاهی  است.  آسان  موفقیت 
مواجه  شکست  با  کار  شما،  عالیق  و  ها   کوشی 
می شود. اگر به گذشته بسیاری از افراد موفق امروز 
نگاه کنید، می بینید که با دارا بودن همه خصوصیاتی 
که بدان اشاره کرده ایم اما شکست هایی در حد 
ورشکستگی را در کارنامه عملکرد خود دارند، ولی 
به سرعت روی پای خود ایستاده اند تا آن شکست 
را سرآغاز شروع کاری بزرگ کنند. رویکرد شما در 
پذیرش  و  باشد  قدم  ثبات  بر  مبتنی  که  صورتی 
رویارویی با شرایط مختلفی که گاهی نا امید کننده 
است، موفقیت می تواند از آن شما باشد. این را باید 
بیاموزید که بعد از هر شکست و زمین خوردنی با 

قدرت هر چه تمام تر از جا برخیزید.

 هیچ گاه به احتماالت شکست فکر نکنید

 آین رند، در رمان خود به نام “ اصل و سرچشمه “ 
می نویسد،  نه این در طبیعت بشر است و نه موجودیت 
حیات انسان که کاری را با رها کردن آن، آغاز کند. 
به عنوان یک کارآفرین و پیش قدم در انجام یک 
کار شما نیاز دارید که هدف خود را کامال باور کنید، 
آن زمان است که می توانید به آن عمل کنید. شما 
 می بایست ایمان واعتقاد قوی به خودتان، ایده ها ،

نظرتان و ظرفیت های خود داشته باشید.
باید از سایه تردید عبور کنید و به یقین و اعتماد در 
کار خود برسید. هر چه میزان ایمان و اعتقاد خود را 
افزایش دهید ، با سرعت بیشتری به اهداف خود دست 
خواهید یافت. هرچند که باید در این میان تعادلی وجود 
داشته باشد. تعادل بین اعتماد به نفس و محاسبه دقیق 
خطرات کار به جهت دستیابی به هدف باالتر. کار 
تواند  است که خوب می  کارآفرینی  آفرین موفق، 
محاسبه کند و میزان خطر در کار را کاهش دهد تا به 
سود باالتر برسد. هرکارآفرین و نوآور موفقی به سختی 
کار کرده است. هیچ کس به این مهم ، با نشستن و 

زول زدن به دیوار نرسیده است.
  برایان تریسی درباره این مطلب چنین گفته است،
“ شما برای بقای خود 8 ساعت در روز کار می کنید، 
بیش از 8 ساعت هر قدر زمانی که تالش شما ادامه 

یابد،  برای  موفقیت است.” 
اگر از هر فرد موفقی در این زمینه سوال کنید به شما 
خواهد گفت که در ابتدای شروع کسب وکار خود بیش 
از 60 ساعت در روز کار می کرده است. سعی کنید 
در این موقعیت تفریحات و کارهای متفرقه را تا 
مدتی فراموش کنید، تا زمانی که حقیقتا بتوانید بر 
روی پای خود بایستید و قامت راست کنید. هدفی 
روشن که به دنبال آن، احساس شور و اشتیاق را 

در خود حفظ کنید.

زل زدن به مانیتور
 برای چند ساعت،ممنوع

شاید شما به دلیل عالقه یا حتی شغل تان مجبور 
شوید که ساعات زیادی را مقابل مانیتور بگذرانید اما 
بدانید که این سبک زندگی می تواند بیش از همه به 

چشم هایتان آسیب برساند. عالوه بر چشم ها، نور 
مانتیور منجر به سردرد، گردن درد و شانه درد نیز می 
شود. برای جلوگیری از این وضع، هر 20 دقیقه یک 
بار به بدن تان استراحت دهید. هر یک ساعت کار 
با کامپیوتر چند دقیقه چشمان تان را ببندید. نشستن 
زیاد روی صندلی باعث مشکالت برای کمر می شود.

هشدار در مصرف داروهایی
که زمانی به آنها نیاز نداریم

ندارد،  نیاز  بدان  شما  بدن  که  داروهایی   مصرف 
می تواند مشکالت جدی برایتان به همراه داشته باشد. 
به عنوان مثال اگر شما آنتی بیوتیک مصرف کنید اما 

نیازی جدی به آن نداشته باشید، بدن شما نسبت به 
آن مقاوم می شود. 

“اوردوز” به استفاده از دارو در مقادیر بیشتر از توان 
متابولیک بدن گفته می  شود که در بیش  مصرفی 
داروها ممکن است بدن به حالت سمی درآمده یا 

مرگ را منجر شود.

غذا خوردن در مواقعی 
که گرسنه نیستیم

عادات بد غذایی خیلی راحت می تواند از عمرتان کم 
کند. زمانی که شما بدون فکر، هر چه دست تان می آید 
را می خورید، بی دلیل کالری اضافی دریافت می کنید 

که این کالری اضافی در نهایت به اضافه وزن و به تبع 
مشکالت دیگری چون بیماری های قلبی و دیابت می 
انجامد. یک فرد در طول روز به طول معمول 2 هزار 
کالری دریافت می کند اما این میزان با توجه به سایز و 
میزان فعالیت بدنی متغیر است. بنابراین میزانی که بدن 

شما بدان احتیاج دارد، غذا مصرف کنید.

تهوع و استفراغ کودکان 
در هنگام صبح

کودکانی که در سنین مدرسه هستند گاهی دچار تهوع 
صبحگاهی می شوند. این نوع تهوع معموال ناشی 
 از استرس است زیرا والدین کودک را با عجله بیدار 

می کنند و با عجله هم قصد دارند به او صبحانه 
برای  کند.  می  تشدید  را  تهوع  کار  این  بخورانند. 
جلوگیری از این عارضه باید کودک اوایل شب بخوابد 
و صبح زودتر بیدار شود تا وقت کافی برای حاضر 
شدن و صبحانه خوردن داشته باشد و استرس کمتری 

را تحمل کند.

مصرف باقال 
زیبای تان می کند!

برای از بین بردن لکه های پوستی، باقال را بپزید و 
له کنید سپس آن را مانند ماسک روی صورت خود 
بمالید و اجازه دهید برای 10 دقیقه روی پوست بماند. 

 

باقالی پخته را با شنبلیله و عسل مخلوط کنید و روی 
جوش های تان قرار دهید. این کار باعث نرم شدن و 
بیرون آمدن چرک از آن می شود. این ضماد همچنین 
برای کاهش ورم زیر چشم نیز مفید است. برای افزایش 
شادابی پوست یک قاشق غذاخوری پودر باقال را با 

گالب مخلوط کرده و روی صورت قرار دهید. 

پس از تشخیص، درمان باید به سرعت آغاز شود. هدف از درمان این است که قند خون را در بزرگساالن به میزان 70 
تا 110 میلی گرم در دسی لیتر و در کودکان با توجه به مرحله رشد به عدد مورد نظر پزشک متخصص، نزدیک کنیم.  
به این ترتیب پیشرفت عوارض دراز مدت دیابت، کند یا متوقف خواهد شد و شخص می تواند به زندگی طبیعی خود 
ادامه دهد. برای کنترل قند خون، انسولین مورد نیاز بدن از طریق تزریق تامین می شود و برقراری تعادل بین غذا،  فعالیت 
بدنی و انسولین الزمه کنترل بیماری است. معموال انسولین باید دو بار در روز یا بیشتر در طول روز تزریق شود. تعداد 
دفعات تزریق بیانگر شدت بیماری نیست و در افراد مختلف متفاوت است. مثال در بسیاری از افراد 4 بار تزریق به مقدار 
 کم بهتر از 2 بار تزریق در مقادیر زیاد، قند خون را کنترل می کند. پزشک بهترین روش را برای بیمار تجویز می کند. 
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زنان باردار باید نوشیدن روزانه یک یا دو لیوان آب نارگیل را به یک عادت سالم تبدیل کنند. اما بهتر است 
از مصرف نوع کنسروی آن پرهیز کنید. آب نارگیل تازه هم برای خودتان بهتر است و هم برای کودک تان، 
چون مواد نگهدارنده ندارد. آب نارگیل تازه، یک نوشیدنی طبیعی و مغذی است که الکترولیت، کلر، پتاسیم و 
منیزیم فراوانی دارد، البته همراه با مقدار مناسبی قند و پروتئین. ضمنا آب نارگیل، منبع خوبی از فیبر غذایی، 
نوشیدنی های  برای  عالی  جایگزینی  نارگیل می تواند  آب  است.    C ویتامین  و  ریبوفالون  کلسیم،  منگنز، 
کافئین دار و گازدار باشد که هیچ گونه فایده ای هم ندارد. یبوست، یک مشکل رایج در دوران بارداری است 
که می تواند به دلیل افزایش پروژسترون در بدن یا مصرف مکمل آهن به وجود بیاید. محتوای فیبر موجود 

در آب نارگیل باعث می شود که برای درمان یبوست در بارداری مفید باشد.

زنان باردار آب نارگیل بنوشنددرمان دیابت نوع اول

پنجم جمادی االول روز والدت باسعادت بانوی قهرمان کربال، 
پرچمدار نهضت پس از شهادت امام حسین علیه السالم، حضرت 
زینب کبری )س( است. این روز را روز پرستار می نامند و علت 
نام گذاری این روز به نام »روز پرستار« این است که حضرت 
زینب )س( پرستاری امام زمانش حضرت زین العابدین )ع( و دیگر 
بیماران و مصیبت زدگان اهل بیت را برعهده داشت، ضمن این 
که رسالت مهم نگهداری و تبلیغ از نهضت حسینی را به خوبی 
انجام داد، از پرستاری بیمار کربال نیز با تحمل آن همه سختی 
ها و نامالیمات، آنی فروگذار نبود و تا آخرین رمق، دین خود را به 
مکتب و رهبرش ادا کرد. درود بی پایان خداوند بر این بزرگ بانوی 

اسالم باد. نکته ای که الزم است به آن اشاره کنیم این است که 
حیف است زینب را پرستار بیمار بخوانند زیرا پرستاری از بیمار یکی 
از کوچک ترین مسئولیت های زینب)س( بود، هر چند پرستاری 
وظیفه سنگین و ارزشمندی است و پرستار متعهد باید با صبر و 
حوصله، تحمل هر نوع نامالیمات برای انجام خدمتش بنماید و 
چنین کاری از عهده هر کس برنمی آید ولی با این حال مقام 
زینب، آن قدر واال و عظیم است که او را پرستار نهضت و انقالب 
حسینی باید بنامیم، زیرا این پرستاری به مراتب مهم تر و سرنوشت 
سازتر از پرستاری بیمار بود. زینب)س( نقش نگهداری از قیام خونبار 
حسینی را بر عهده داشت که قطعا اگر او این بار را بر دوش نمی 

گرفت، خون حسین)ع( پایمال می شدو بسیار دشوار بود که نهضت 
امام حسین )ع( به مردم اعالم و ابالغ گردد و شاید بدون اسارت 
خاندان رسول ا...)ص( و پیش تازی زینب کبری )س( در رسوا 
نمودن هیئت حاکم و تبلیغ او از انگیزه قیام برادرش، یزیدیان به 
 هدف پلید خود نائل می آمدند و نام رسول ا...)ص( را نه تنها از 
مناره های مساجد بلکه از تاریخ، پاک و محو می کردند و این بود 
نیت شوم آنان. زینب با مجاهدت و قیام شجاعانه خویش در برابر 
زورگویان و همچنین فریب خوردگان زمانش، آن چنان از قیام 
حسین )ع( دفاع کرد که تا قیام رستاخیز، همانند او نه در مردان و 

نه در زنان، وجود ندارد.

تولد حضرت زینب )س( و روز پرستار گرامی باد

آیه روز

ما به آنچه می  گویند داناتریم و تو به زور وادارنده آنان نیستی پس به ]وسیله[ قرآن هر که را از تهدید 
]من[ می  ترسد پند ده. )سوره ق / آیه 4۵(

سخن روز

تنها راه برای انجام کارهای بزرگ این است که عاشق آن کار باشید. اگر هنوز آن کار را پیدا نکرده اید، 
به جست وجو ادامه بدهید و تسلیم نشوید.
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ملکی به ابعاد ۱۵۰متر )۲۵×۶( 
و پوشش ۱۳۰ متر واقع در

 خیابان ولی عصر)عج( حاجی آباد 
به فروش می رسد.
۰۹۳8۴۱۲۷۷۰۰

رنگ آمیزی کنـاف
 و ساختمان 
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)کاغذ، سنگ و ...(  ۰۹۱۵۶۶۵۵۰۵۴ 

کارت هوشمند رانندگان باری 
به شماره ۲۳8۲8۹۰ به نام 

حسن افسانه خوری فرزند علی 
به شماره ملی ۰۶۵۰۴۳۱۵۲۹ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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رویکرد جدید در سفرهای شهرستانی

۳5 اقامتگاه بومگردی در خراسان جنوبی فعال است

مدیرکل میراث فرهنگی گفت: ۳۵ اقامتگاه بومگردی در استان فعال است و ۶۰ نفر نیز برای ایجاد اقامتگاه جدید درخواست داده اند. رمضانی اظهار 
کرد:  از اقدامات مهم برای رونق گردشگری به ویژه در مناطق روستایی ایجاد اقامتگاه های بومگردی است. به گفته وی با توجه به چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی نیز تعدادی از اقامتگاه های بومگردی در خراسان جنوبی افتتاح می شود که اطالعات دقیق آن به اطالع رسانه ها خواهد رسید.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبی در اولین سفر 
شهرستانی خود به نهبندان که از 19 تا 21 دی 
ادامه داشت، از چند روستا و پروژه های  گوناگون 
این شهرستان  بازدید کرد. معتمدیان چهارشنبه 
شوراهای  اعضای  و  روسا  با  دیدار  در  شب 
اسالمی  شهرستان نهبندان یکی از مشکالت 
تبیین  مرحله  در  ماندن  را  جنوبی  خراسان 
مشکالت  دانست و گفت: این در حالیست که 
مشکالت کامال مشخص و احصا شده و نیازی 
به گزارش و آمار ندارد. به گفته وی از آسیب 
های موجود در استان،  نبود اولویت بندی برای 

حل مشکالت است. وی تصریح کرد: مشکالت 
باید براساس اولویت بندی و دسته بندی، بررسی 
و رفع شود که در دستور کار است. استاندار گفت: 
نهبندان براساس شاخص های توسعه، توسعه 
نیافته ترین شهرستان استان است و مشکالت 

زیرساختی آن ریشه تاریخی دارد .

مشکالت بیشتر از ظرفیت ها
معتمدیان گفت: براساس گزارش واصله و جمع 
بندی این جلسه، مشکالت بیشتر از ظرفیت ها 
است. وی گفت: در سفرها و برنامه هایمان به 
شهرستان ها به دنبال این نیستیم که تشریفاتی 
باشد یا مزاحمتی برای مردم و مسئوالن ایجاد 

کنیم و در آخر هم خروجی نداشته باشد.
بررسی های میدانی  اینکه  بر  تاکید  با  استاندار 
تاثیرگذارتر از گزارش های پشت درهای بسته است، 
گفت: برنامه ما این است که در شهرستان ها حضور 
پیدا کنیم و از نزدیک با مشکالت مردم آشنا شویم و 
با اولویت بندی و دسته بندی، مشکالت را با استفاده 

ظرفیت های استانی و ملی پیگیری کنیم.

بسیاری از طرح های زیرساختی
در استان توجیه ملی ندارند

معتمدیان با بیان اینکه استان از بودجه حداقلی 
برخوردار است و پایه بودجه ای قوی ندارد، گفت: 
دالیل مختلف از جمله وسعت زیاد و جمعیت کم 
باعث شده تا اجرای بسیاری از طرح های زیرساختی 
در استان توجیه ملی نداشته باشد. وی تصریح کرد: 

نیاز است که نمایندگان مردم در مجلس و اعضای 
شوراهای اسالمی به مسئوالن دستگاه های اجرایی 
برنامه بدهند تا براساس اولویت ها مشکالت حل 
شود. به گفته وی باید تالش کنیم که برای فرآوری 
مواد معدنی در شهرستان سرمایه گذار جذب کنیم و 
ظرفیت های خراسان جنوبی و این شهرستان در 
کشور معرفی شود که در این زمینه برنامه هایی را 

دنبال خواهیم کرد. 

بازدید استاندار از معدن گرانیت نهبندان
استاندار پنجشنبه، از معدن سنگ گرانیت گل 

پنبه ای سردشت در روستای لخشک بازدید کرد. 
گفتنی است از مشکالت بزرگ معادن این منطقه 
نبود برق است که این معادن از اولین پست برق 
در مرکز نهبندان ۵۰ کیلومتر فاصله دارد و بالغ بر 
2۰ میلیارد تومان هزینه برق رسانی به آن است. 
استاندار به رئیس  سازمان صنعت، معدن وتجارت 
دستور داد که در این  باره نامه ای تنظیم کند تا در 
سفر  هفته آینده به تهران موضوع را پیگیری کند.

روند احداث مجتمع آبرسانی شاهکوه
نهبندان تسریع شود

استاندار در بازدید از پروژه در حال احداث مجتمع 
آبرسانی شاهکوه نهبندان بر لزوم تسریع در روند 
منطقه  این  آبی  کم  مشکل  رفع  برای  پروژه 
تاکید کرد.معتمدیان افزود: تامین آب از نیازهای 
معیشتی مردم به ویژه روستائیان این منطقه 
محروم است لذا باید روند اجرای این پروژه با 
سرعت بیشتری انجام شود.  مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی نیز در این بازدید گفت: 
مجتمع آبرسانی شاهکوه نهبندان برای آبرسانی 
به هشت روستای این شهرستان در دست اجرا 
است که با تکمیل آن 198 خانوار از آب سالم 
و بهداشتی بهره مند خواهند شد و در تالش 

هستیم که تا خرداد  سال آینده انجام شود.

تاکید استاندار بر تکمیل
زیرساخت های بازارچه دوکوهانه

استاندار خراسان جنوبی در بازدید از بازارچه 

تکمیل  بر  نیز  نهبندان  دوکوهانه  مرزی 
زیرساخت های این بازارچه تاکید کرد و گفت: 
مشکالت زیرساختی این بازارچه همچون راه 
اندازی فیبر نوری در یک برنامه زمان بندی 
رفع و تمام تالش ها  برای حفظ و نگهداری 

امکانات آن به کار گرفته شود.

سفرهای شهرستانی با رویکرد جدید  
استاندار خراسان جنوبی پنجشنبه شب در شورای 
اداری شهرستان نهبندان تصریح کرد: سفرهای 
های  برنامه  و  جدید  رویکرد  با  را  شهرستانی 

کاربردی و عملیاتی تر دنبال می کنیم. معتمدیان 
خاطرنشان کرد:براساس مسائل و مشکالتی که 
در شهرستان ها وجود دارد، مسئولیت پیگیری 
در  و  است  استانداری  معاونان  با  موضوعات 
نهبندان با وجود مشکالت عمرانی و زیرساختی 
امور  به معاونت هماهنگی  پیگیری  مسئولیت 
عمرانی استانداری محول شده است.وی فرصت 
سوزی را از آسیب های جدی در مناطق محروم 
دانست و تاکید کرد: باید با تالش مضاعف و روحیه 
جهادی مشکالت استان را پیگیری و حل کنیم 
زیرا زمان ما بسیار محدود است. وی گفت: انتظار 
ما از مسئوالن استان این است که تالش بیشتری 

انجام دهند تا شرمنده مردم و خون شهدا نشویم.

کمترین پروژه های کشور
متعلق به خراسان جنوبی است

معتمدیان افزود: با توجه به نیروی انسانی قوی و 
مردم نجیب و والیت مدار، امیدواریم در فاصله کوتاه، 
شکافی که در زمینه برخورداری و عدم برخورداری 
در استان های کشور وجود دارد از بین برود. وی 
انتقال آب را اولویت جدی دولت دانست و افزود: 
انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی از 
جمله سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی ورضوی 
به زودی اجرایی خواهد شد. به گفته وی در مجموع 
در نهبندان و استان در زمینه اجرای پروژه های ملی 
وضع خوبی نداریم و کمترین پروژه های کشور 
متعلق به خراسان جنوبی است. استاندار اضافه کرد: 
باید حداقل بودجه استان براساس اولویت ها هزینه 

شود و در شهرستان های کم برخوردار توجه ویژه 
ای در زمینه تکمیل زیرساخت ها و رفع محرومیت 
های فوری خواهیم داشت. وی گفت: پیگیر هستیم 
اعتبارات ملی که در سازمان ها و وزارتخانه ها لحاظ 
شده برای توسعه استان جذب شود زیرا تمام بودجه 
استان ها در الیجه بودجه 12 درصد است و 88 
درصد در اختیار سازمان و وزارتخانه ها قرار دارد و ما 
جزو استان هایی هستیم که کمترین برخورداری را 
از این سهم 88 درصدی داریم. معتمدیان از مدیران 
کل خواست برای جذب اعتبارات ملی برای توسعه 
استان تالش کنند و افزود: باید بخشی از عقب 

ماندگی استان را در سفر مسئوالن ارشد نظام از 
جمله ریاست جمهوری جبران کنیم. وی گفت: اگر 
بتوانیم زمینه حضور مقام معظم رهبری را در استان 
فراهم کنیم عالوه بر حضور پر خیر و برکت ایشان، 
بخشی از عقب ماندگی های تاریخی ما در زمینه 

حوزه زیرساخت ها پوشش داده می شود. 

تسریع در روند احداث کارخانه شیر
استاندار در سومین روز سفر به شهرستان نهبندان از 
کارخانه در حال احداث شیر بازدید کرد و از مسئوالن 
شهرستانی خواست با رفع موانع این کارخانه، روند 
اجرای آن را تسریع کنند. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی نیز در این بازدید گفت: 2۰ میلیارد ریال 
تسهیالت به این کارخانه اختصاص یافته است 
که تاکنون 1۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده و 1۰ 

میلیارد ریال دیگر به زودی آزادسازی می شود.

نهبندان پیشانی توسعه معدنی استان
استاندار ظهر دیروز در  مراسم  نماز عبادی ، سیاسی 
جمعه نهبندان،  از این شهرستان به عنوان پیشانی 
توسعه معدنی استان یاد کرد و گفت: خشکسالی، 
این  مردم  برای  معیشتی  و  بیکاری  مشکالت 
شهرستان ایجاد کرده است که در یک زمان بندی 
مشخص و با بسیج کردن امکانات استانی و ملی 

مشکالت مردم را به ویژه روستائیان حل کنیم.
در حاشیه:

جلسات نمایشی گذشته، تعطیل
گفتنی است استاندار در این سفر اعالم کرد: 

جلسات نمایشی گذشته، تعطیل و جلسات در 
شهرستان ها پس از بررسی میدانی مشکالت 

و عملیاتی خواهد بود.
مسئوالن خراسان جنوبی

پشت میز خدمت نشستند
بر اساس دستور استاندار، مسئوالن و مدیران 
کل استانی همراه با وی در سفر به نهبندان با 
نشستن پشت میز خدمت در مصالی نمازجمعه 
مردم  مشکالت  و  ها  درخواست  به  نهبندان 
رسیدگی کردند. معتمدیان در جمع مسئوالن 
دستگاه های اجرایی نهبندان از آنان خواست 

بین مردم بروند و ارتباط بی واسطه با آنان داشته 
باشند. وی گفت: مشکالت مردم را نمی توان 
پشت میز احصا کرد و باید از نزدیک و با بازدید 
کنیم. وی  بررسی  را  میدانی مشکالت مردم 
از مسئوالن دستگاه های اجرایی خواست میز 
خدمت را براساس نیاز و زمان بندی در مکان 
های عمومی، مساجد و مصالهای نمازجمعه 
روش  ترین  راحت  با  مردم  تا  کنند  برگزار 

مشکالت خود را به مسئوالن منتقل کنند.
33 مصوبه برای توسعه نهبندان

اجرا می شود
استاندار خراسان جنوبی در پایان این سفر اعالم 
کرد: ۳۳ مصوبه برای توسعه و حل مشکالت 
و  مدت  کوتاه  در  نهبندان  شهرستان  مختلف 
بلندمدت اجرایی می شود. معتمدیان عصر جمعه 
از تصویب برنامه های بلندمدت براساس ظرفیت 
های استان و پتانسیل شهرستان خبر داد و گفت:  
تحقق آن نیازمند پیگیری های جدی تر از سوی 

مسئوالن استان است.
قول جذب اعتبار از محل اعتبارات ملی برای 
مرمت قنوات، حل مشکالت  مخابرات و اینترنت 
راه   ،  98 سال  پایان  تا  شهرستان  روستاهای 
اندازی12 کیلومتر از باند دوم نهبندان-شوسف 
بیمارستان شهید  ارتقای  جاری،  پایان سال  تا 
و  بیمارستان  این  اورژانس  توسعه  و  آتشدست 
گازرسانی به تمام روستاهای باالی 2۰ خانوار تا 
پایان سال 1۳99 از دیگر موارد مطرح شده توسط 

استاندار در این سفر سه روزه بود.

خبرهای ویژه

قیمت نجومی کله و حکایت
فرار مغز ها از کشتارگاه

 
متین- مدتی است که تحوالتی در کشتارگاه های 
بیرجند رخ داده و پیدا کردن کله پاچه در شهر بیرجند 
سخت و ناممکن شده تا جایی که برخی از کله پزی ها 
نیز به تعطیلی کشیده شده اند. غذای خوشمزه کله پاچه 
در فصل زمستان  از پر طرفدار ترین غذاهای ایرانی 
است ، اما مدتی است این غذا در شهر بیرجند کمیاب 

و یا به قیمتی بین ۷۰ تا 1۴۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه اغذیه و چلوکباب بیرجند در گفتگو 
با آوای خراسان جنوبی این موضوع را تائید و گفت: 
گرانی کله پاچه در شهر های بزرگ تر مانند مشهد 
کشتارگاه  همان  از  کاال  این  شده  باعث  تهران  و 

خریداری و با مجوز به شهرهای دیگر صادر شود. 
حسین محمودآبادی افزود: هم اکنون به دلیل کمبود 
کله پاچه در بیرجند تعدادی از مغازه داران این صنف به 

شدت در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده اند.
وی با اشاره به اینکه قیمت یک کاال وابسته به میزان 
عرضه و تقاضای آن است، اضافه کرد: هم اکنون با 
بررسی هایی که اعضای اتحادیه انجام داده اند قیمت 
کله پاچه در مشهد و تهران بیش از این ارقام است و 
شنیده ها قیمت های بسیار نجومی را ثبت کرده است. 
وی تنها راهکار خروج از این ماجرا و کاهش قیمت در 
شهر بیرجند را نظارت و بازرسی صنعت و معدن دانست 
و افزود: به هر حال روزی برخی از کسبه در این شهر به 
واسطه  خروج کله ها از بیرجند کساد شده است، بنابراین 
تقاضا داریم برای کنترل بازار بر خروج این کاال از شهر 
نظارت بیشتری انجام شود. محمودآبادی تاکید کرد: 
به طور حتم رعایت حد تعادل در هر بخشی از جامعه 
ضروری است ، در این مورد خاص نیز باید تدبیری 
اندیشیده شود که ابتدا نیاز شهر برطرف شود. سپس 
صادرات کله پاچه داشته باشیم.  )خوانندگان ارجمند 
می توانند نظرات خویش را درباره این ستون به حساب 

کاربری avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.( 

نهبندان میزبان سفر سه روزه استاندار و مدیران
نقاط ضعف و قوت کارنامه 40 ساله 

شناسایی شود

ایرنا - امام جمعه موقت بیرجند گفت: ملت باید با نگاه 
به کارنامه عملکرد خود و مسئوالن در ۴۰ سال گذشته  
عاقالنه، عالمانه، مومنانه، منصفانه و دوستانه نقاط 
ضعف و قوت را بشناسد. حجت االسالم مختاری 
در خطبه های نمازجمعه بیرجند عنوان کرد: اگر منشا 
ضعف و قوت شناخته شود می توان ریشه های ضعف 
را خشکاند یا به حداقل رساند و ریشه های قوت را 
تقویت کرد تا بتوانیم رو به روز قوی تر شویم. وی به 
خدمات انقالب در حوزه هایی همچون گازرسانی،برق 
رسانی، آموزش، پزشکی و بهداشت اشاره کرد و گفت: 
هرگونه سیاه نمایی از انقالب را باطل، ناصواب و 
مضر می دانیم و در برابر هرگونه آشوب و اغتشاش تا 

آخرین قطره خون می ایستیم.

مردم از مسئوالن گالیه مند هستند

مهر- امام جمعه سرایان با بیان اینکه مسئوالن بدانند 
مردم از آنها گالیه مند هستند، گفت: مردم به شیوه و 
روش مسئوالن نگاه می کنند اگر از اشرافی گری پرهیز 
نشود مردم نااُمید خواهند شد.حجت االسالم نجمی پور 
در خطبه های  نماز جمعه تصریح کرد: مسئوالن کشور 
باید با رعایت زندگی معمولی و دوری از اشرافی گری 
در تحمل مشکالت با مردم همراه باشند چرا که در این 
صورت، اقشار مختلف مردم در تحمل سختی ها صبر 

بیشتری از خود نشان خواهند داد.

40 میلیارد تومان
برای توسعه ورزش استان هزینه شد

ایرنا- مدیرکل ورزش و جوانان گفت: ۴۰ میلیارد تومان 
در هشت ماه گذشته برای توسعه امکانات و زیرساخت 
های ورزشی استان هزینه شده است. سرپرست روز 
پنجشنبه در نشست بررسی ساختاری و عملکردی 
هیئت دو و میدانی افزود: در شیوه مدیریت، تعامل، 
ارتباطات ما با یکدیگر مشکل وجود دارد، همدیگر را 
نمی توانیم تحمل کنیم اگر حتی ۵۰۰ مکان ورزشی 
دیگر ساخته شود و ۵۰۰ میلیارد تومان هم اعتبار بگیریم 
خود هیئت های ورزشی باید از این ظرفیت ها استفاده 
کنند و اگر با هم تعامل نداشته و یکدیگر را قبول نداشته 
باشند نمی توان از این ابزار استفاده کرد. سرپرست 
تصریح کرد: دبیر هیئت دو و میدانی با استفاده از همه 
ظرفیت ها مشکالت موجود را رفع کند،  چراکه اگر 
بگوییم فردی چون همفکر ما نیست باید حذف شود در 

نهایت موجب ضعف عملکرد هیئت می شود.

دادستان بیرجند  درباره
نقاط حادثه خیز جاده ها هشدار داد

 ایرنا - دادستان عمومی و انقالب بیرجند گفت: با 
توجه به حادثه خیز بودن برخی نقاط جاده ای، مدیران 
و پیمانکاران راه سازی در صورت هرگونه حوادث فوتی 
 و جرحی بعد از مهلت تعیین شده برای اتمام کار ، 
تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند. مقدس، عالوه بر 
محور بیرجند-قائن محور های بجستان- فردوس و 
فردوس - دیهوک را از دیگر محورهایی ذکر کرد که 

پیگیری ها با جدیت بیشتری دنبال می شود. 

نظرات نخبگان و صاحب نظران برای 
پیشبرد امور شهری بیرجند

به کار گرفته می شود

مهر- شهردار بیرجند گفت: استفاده از افراد متخصص، 
چابک و با تجربه در شهرداری اولویت دارد و نخبگان 
از ظرفیت  این رو  از  جریان پیشگام جامعه هستند 
نخبگان در توسعه و پیشرفت امور شهری بیرجند 
استفاده می شود.جاوید در نخستین جلسه مشورتی 
شورای اسالمی شهر و شهردار بیرجند با نخبگان و 
فرهیختگان استان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام 
شده، از تدوین برنامه ۵ ساله راهبردی شهر با همکاری 
دانشگاه بیرجند با استفاده از نظرات نخبگان و شهروندان 
خبر داد و افزود: بیرجند جزو ۵ شهر کشور است که 
محله بندی شهر را آغاز کرده و با تقسیم شهر به ۵۰ 

محله، خدمات محله محور اجرا خواهد شد.

حوادث 

نجات  فرد گمشده
در ارتفاعات رزگ بیرجند

صدا و سیما- فردی که در ارتفاعات مزار رزگ بیرجند 
گم شده بود با تالش نیروهای امدادی پیدا شد. در 
پی اعالم گم شدن فردی در ارتفاعات مزار رزگ ، 
تیم های امداد همچون هالل احمر ، پلیس ، آتش 
نشانی و تیم کوهستان هیئت کوهنوردی برای نجات 

فرد گمشده عازم منطقه شدند.

تاکنون  نهبندان  بیرجند-  * محور ۶۰ کیلومتري 
براي دو بانده شدن 2۵ درصد پیشرفت کرده است.

* 2۰۰ معلول ذهنی - جسمی مجتمع توانبخشی 
ارتش  یاری  مردم  طرح  در  اکبر)ع(  علی  حضرت 

رایگان ویزیت شدند.
* رئیس اداره امور اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی 
عنوان کرد: شورای زکات با هدف جمع آوری این واجب 

الهی در 1۶1 روستا تشکیل شده است.
*رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشه گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۶۴8 میلیون ریال از محل اجرای 
نیت واقفان در سرفصل های مختلف هزینه شده است.
* رئیس سازمان جهاد کشاورزی از احیا و مرمت 2 هزار 

و ۶1۵ رشته قنات بعد از انقالب تاکنون خبر داد.

اخبار کوتاه استان

خطبه های نماز جمعه

خراسان جنوبی در آیینه رسانه های کشور   
در ۵  اخبار خراسان جنوبی، هفته گذشته  آبادی-  مهدی 
دنیای  و  کیهان  اطالعات،  ساالری،  مردم  ایران،  روزنامه 

اقتصاد بازتاب داده شد.
 سوانح رانندگی

در محور نهبندان - سربیشه 5 قربانی گرفت
کیهان-  این روزنامه دوشنبه هفدهم دی به حادثه دلخراش 
تصادف محور نهبندان - سربیشه پرداخت و از قول جانشین رئیس 
 پلیس راه خراسان جنوبی نوشت: بر اثر وقوع دو تصادف جداگانه 

در محور نهبندان - سربیشه پنج نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.
جبران کسری مخازن آب خراسان جنوبی

ایران- این روزنامه دوشنبه، هفدهم دی به نقل از »مدیرکل 
منابع آب خراسان جنوبی« نوشت:  با اجرای طرح تعادل بخشی 
منابع آب زیرزمینی در استان، کسری مخازن آب در دشت ها 
که از 1۷۰ به 12۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته بود، جبران 
شد. امامی با بیان اینکه یکی از برنامه های طرح تعادل بخشی 

منابع آب زیرزمینی نصب کنتورهای هوشمند روی چاه های 
کشاورزی است، افزود: 8۰ درصد چاه های کشاورزی استان به 
کنتور هوشمند مجهز شده اند. وی برداشت بی رویه آب از منابع 
زیرزمینی در سال های گذشته و خشکسالی های پیاپی را عامل 
افت شدید آب های زیرزمینی اعالم  و گفت: این افت شدید 
سطح آب های زیرزمینی در دشت ها سبب فرونشست زمین 
و ایجاد شکاف های عمیق به ویژه در دشت های سرایان و 

فردوس شده است.
 ایران همچنین در همین روز از »حسین انصاری« رئیس اداره 
آموزش و پرورش عشایر خراسان جنوبی نقل کرد: خیران استان، 

2۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان عشایر کمک کردند.
شوری آب

رمق پنبه کاران غرب خراسان جنوبی را گرفت
مردم ساالری- این روزنامه دوشنبه، هفدهم دی در گزارشی 
به وضع پنبه کاران استان پرداخت و نوشت: پنبه که روزی 

نام طالی سفید منطقه خراسان جنوبی را یدک می کشید 
این روز ها حال و روز خوبی ندارد. شوری آب و کنتور های 
محصول  این  تولید  و  کشت  برای  رمقی  دیگر  هوشمند 

نگذاشته است.
چگونگی فرآوری زرشک و زعفران

در اولویت قرار می گیرد
اشاره  با  دی  نوزدهم  چهارشنبه،  روزنامه  این  اطالعات- 
به سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان، از 
قول وی نوشت: چگونگی فرآوری محصوالتی مانند زرشک 
و زعفران در اولویت پیگیری های سفر به خراسان جنوبی با 
کمک استانداری این استان قرار می گیرد. سورنا ستاری افزود: 
گردش مالی خرید و فروش زعفران در دنیا بیش از 9 میلیارد 
دالر است اما مجموع صادرات آن در کشور به سختی به ۵۰۰ 
میلیون دالر می رسد لذا استان هایی چون خراسان جنوبی باید 

خام فروشی زعفران را مدیریت کنند.    

روستای نایبند جزیره نخل ها در اقیانوس کویر
در  دی  نوزدهم  چهارشنبه  روزنامه  این  اقتصاد-  دنیای 
گزارشی به روستای نایبند پرداخت و نوشت:  این روستا 
یکی از زیباترین روستاهای خراسان جنوبی محسوب می 
ثبت  به  نیز  ایران  ملی  آثار  فهرست  در  نامش  که  شود 
نایبند و نخلستان های زیبایش به  رسیده است. روستای 
فاصله کمی از کویر لوت قرارگرفته و این موضوع جذابیت 
نایبند  روستای  است.  کرده  دوچندان  را  آن  گردشگری 
جزیره ای  است؛  کویر  دل  در  ای  جزیره  به  شبیه  بیشتر 
و  قنات ها  وجود  کشیده.  فلک  به  سر  نخلستان های  با 
چشمه هایی که این روستا را تا به امروز زنده نگه داشته 

باعث شده به روستایی خاص تبدیل شود.
شبکه خبر سیما- سه حادثه تلخ تصادف روز شنبه در جاده 
سربیشه ونهبندان با 8 کشته  در شبکه خبر سیمای جمهوری  

اسالمی ایران در حد زیر نویس انعکاس داشت.

انقالب اسالمی ایران عزت را برای
تمامی ملت ها صادر کرده است

 مهر - دبیرکل حزب مستقبل العداله یمن گفت: 
تمامی  برای  را  کرامت  و  عزت  انقالب،  و  ایران 
ملت ها صادر کرده است. سید حسن العماد شامگاه 

چهارشنبه در همایش بین المللی ۴۰ سال مبارزه با 
اسالم آمریکایی در بیرجند بیان کرد: ایران چهل سال 
مزرعه ای برای تمام دنیا باز کرد و درخت انقالب و 
جمهوری اسالمی برای تمام آزادی خواهان میوه می 
دهد ولی دشمن حتی نمی خواهد ایران خوشحال 
باشد و از میوه خود استفاده کند. فعال فرهنگی اهل 
با بیان اینکه قبل از  فوعه و کفریا در سوریه هم 
انقالب اسالمی ایران، شجاع و توانمند نبودیم، گفت: 
قوت و شجاعت مردم سوریه از انقالب و جمهوری 
اسالمی ایران است. قائم مقام جبهه امل االسالمی 
بحرین نیز با بیان اینکه دیگر کشورها از نعمت های 
انقالب اسالمی بهره برده اند، گفت: اتحاد مردم در 
حکومت اسالمی به دیگر کشورها سرایت کرده است.
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برگزاری پنجمین طرح ملی جنگالنه
در شهرستان بیرجند

در  جنگالنه  ملی  طرح  پنجمین   کاری-  نسرین 
شهرستان بیرجند روز گذشته با بذر کاری مراتع روستای 
مهدی آباد  با حضور جمعی از دوستداران طبیعت و 

منابع طبیعی شهرستان و استان انجام شد. رئیس منابع 
طبیعی و آبخیزداری بیرجند عنوان کرد: هدف از اجرای 
طرح جنگالنه گسترش و توسعه فرهنگ حفاظت از 
با مشارکت سازمان های مردم نهاد است.  طبیعت 
 علی پور یادآور شد: کاشت نهال و توسعه فضاهای سبز 
و جنگل کاری به  منظور احیای رویشگاه های خشکیده 
در نقاط  گوناگون شهرستان موجب پیشگیری از روند 
بیابان زایی می شود.وی با بیان اینکه بهترین حفاظت 
کننده عرصه های منابع طبیعی مردم هستند و آنها نقش 
اساسی در حفظ این مواهب دارند، یادآور شد: جلب 
مشارکت های مردمی در راستای توسعه و حفاظت از 
منابع طبیعی در این طرح مورد هدف است. وی با اشاره 
به اینکه محل اجرای این طرح منطقه مهدی آباد و به 
صورت بذرپاشی در هاللی آبگیر انجام شد، ادامه داد: 
نوع بذر مورد استفاده تاغ و قیچ که متناسب با محیط 
زیست شهرستان است انتخاب شد.رئیس منابع طبیعی 
بیرجند افزود: مساحت بذرپاشی شده 2۰ هکتار می 
باشد. گفتنی است با وجود اینکه خراسان جنوبی استانی 
خشک است اجرای برنامه های چون جنگالنه الزم و 
ضروری می رسد اما متاسفانه حضور خبرنگاران و رسانه 

ها در این برنامه ها و اطالع رسانی ضعیف است.
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 پیامبر خدا صلی  ا...  علیه  و  آله فرمودند:
رَّ َمْطبوٌع َعلَیِْه االِنْساُن ُفوا فِْعَل الَْخیِْر َو جاِهدوا نُفوَسُكْم َعلَیِْه، فَاِنَّ الشَّ تَـَكـلَـّ

در کار خیر، خود را به زحمت اندازید و در این راه با هوا و هوس خود مبارزه کنید، زیرا 
طبیعت انسان به بدی تمایل دارد.   )تنبیه الخواطر : ج 2 ، ص 120(

کدخدایی: اعداد و ارقام الیحه 
بودجه شفافیت الزم را ندارد

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی 
بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
گفت: درباره بودجه متأسفانه اشکاالت متعددی وجود 
دارد، به ویژه آن طور که باید و شاید در بیان اعداد و 
ارقام شفافیت الزم وجود ندارد؛ موضوعی که اخیراً هم 

در رسانه ها مطرح شده است.

خارج شدن از تلگرام زمینه
 را برای ورود دشمن باز کرد

نماینده  آل هاشم  علی  محمد  سید  حجت االسالم 
به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  استان  در  ولی فقیه 
بازگشت کانال اطالع رسانی وی به تلگرام، خاطرنشان 
کرد: خارج شدن از تلگرام زمینه را برای ورود دشمن 
دشمن  اما  شدیم،  خارج  فضا  این  از  ما  کرد.  باز 
ورودش بیشتر شد. ما به جای تخریب باید با احترام، 

مطالبه گری و امیدواری را در جامعه ایجاد کنیم.

 حجت خدا ۴ سال بیانیه می دهد، 
ولی چشم ما به لبخند اروپاست

حجت االسالم علم الهدی امام جمعه مشهد با بیان 
نکنیم  اقتصاد مقاومتی رسیدگی  به  اگر  ما  اینکه 
و در مقابل شگردهای دشمن، مردم آسیب ببینند 
در صحرای محشر مسئوالن نمی توانند پاسخگو 
بیانیه  سال  چهار  خدا  حجت  کرد:  عنوان  باشند، 
می دهد، هشدار می دهد ولی چشم ما به چهار تا 
لبخند اروپایی کافر است که به ما لبخند بزنند یا 

نزنند. این کشور امام زمان )عج( است؟

زمان تعیین تکلیف
 لوایح FATF مشخص شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
 FATF شورای اسالمی در پاسخ به سوالی که سرانجام
چه خواهد شد، گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک 
ماه دیگر روشن خواهد شد.حشمت ا... فالحت پیشه 
 افزود: تصمیم گیری در خصوص این کنوانسیون ها

 در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

پاسخ صفارهرندی به منتقدین 
بودجه جامعه المصطفی

صفارهرندی به حاشیه سازی عده ای در خصوص 
المصطفی)ص(، گفت:  و  نهادهای حوزوی  بودجه 
واقعا نمی دانیم که جامعه المصطفی با اینها چه کرده 
است که همیشه این روزها داد آنها برپا است؛ این 
نهاد چه کرده است.برخی دانش آموختگان المصطفی 
به مقامات عالی برخی از کشورها رسیده اند؛ همین 
 کار را که آمریکایی ها می کنند به تحسین آنها 

می پردازند که به چه آینده نگری دست زدند. 

تکذیبیه شورای عالی امنیت ملی 
درباره شایعه ای درخصوص برجام

در روزهای اخیر برخی رسانه ها به نقل از یک منبع 
در شورای عالی امنیت ملی مدعی شدند که ایران از 
برجام خارج می شود. در همین راستا سخنگوی شورای 
عالی امنیت ملی این موضوع را تکذیب کرد.همچنین 
دبیر شورای اطالع رسانی دولت در حساب توییتر خود 
نوشت: جریانی مشکوک در یک طراحی پیچیده دو روز 
است بر شایعه خروج ایران از برجام و استعفای محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه آن هم در خالل سفر پر 

ثمر او به هند می دمد. 

اسپانیا: اروپا به حفظ توافق 
هسته ای متعهد است

روزنامه های اسپانیایی ال پائیس و ال وانگواردیا نوشتند 
با  که »جوسف بورل« وزیر خارجه اسپانیا در دیدار 
»محمد جواد ظریف« به وی اطمینان داد که اتحادیه 
اروپا به حفظ توافق هسته ای متعهد بوده و خواهان 

جلوگیری از اثرات منفی  خروج آمریکا از برجام است.

تحریم های آمریکا علیه ایران
 هرگز نباید برداشته می شد

به  اشاره  با  آمریکا  خارجه  وزیر  پامپئو«  »مایک 
از  ترامپ«  ریاست »دونالد  به  آمریکا  دولت  خروج 
توافق هسته ای ایران، گفت: رئیس جمهور ترامپ، 
چشم پوشی عامدانه ما از خطر رژیم ایران را پایان 
داده و از توافق هسته ای ناقص با ایران و وعده های 
دروغینش عقب نشینی کرد. تحریم های آمریکا علیه 

ایران هرگز نباید برداشته می شد. 

نماینده سابق کنگره آمریکا: ترامپ 
به زودی به برجام باز خواهد گشت

»جیمز چارلز اسلتری« عضو شورای روابط خارجی 
آمریکا در خصوص وضعیت مکانیسم مالی اروپا با ایران 
موسوم به SPV گفت: اینکه وضعیت این مکانیسم به 
کجا خواهد رسید چندان مشخص نیست.وی افزود: با 
وجود اینکه سیاست آتی ترامپ در خصوص ایران نیز 
نامشخص است اما به نظر من برجام باید حفظ شود.
نماینده سابق کنگره آمریکا در ادامه یادآور شد: تصور 
من این است که ترامپ به زودی به برجام باز خواهد 
گشت. او به زودی متوجه خواهد شد که برجام توافقی 

است که باید به آن احترام بگذارد.

پس از بهشتی، به کسی به اندازه هاشمی ظلم نشد

حجت االسالم حسن روحانی در حساب توییتری 
عمل  که  فراجناحی  کسی  برای  نوشت:  خود 
پیروزی همه کف می زنند و در روز  می کند، روز 
سختی همه از او فاصله می گیرند.  وی همچنین 
به مظلومیت و صبر و شکیبایی آیت ا... هاشمی 
در دوران مبارزات انقالب و دوران مختلف مسئولیت وی پس از انقالب 
اشاره کرد. رئیس جمهور در ادامه توییت خود یادآور شد که »پس از شهید 

بهشتی، به کسی به اندازه هاشمی ظلم نشد.«

ترقی: اصالح طلبان آلزایمر گرفتند؟

حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسالمی در خصوص 
اظهارات اخیر عبدی مبنی بر اینکه اخیرا گفته اند اصالح 
طلبان مسئول دولت برآمده از انتخابات ۹۲ و ۹۶ نیستند، 
گفت: احتماال آقای عبدی در زمان انتخابات یا خارج از 
کشور تشریف داشتند یا در صحنه سیاسی غایب بودند 
که ببیند چگونه اصالح طلبان از آقای روحانی حمایت کردند. وی با انتقاد از آلزایمر 
سیاسی اصالح طلبان در حمایت از روحانی گفت: پیشنهاد می کنم روزنامه های 

اصالح طلب را مرور کنند تا بفهمند چگونه حمایت کردند.

بهتر است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید

محمد جواد ظریف، در واکنش به سخنان ضد ایرانی  
وزیر خارجه آمریکا درتوییتر نوشت: »هر جا و هر زمان 
 که آمریکا دخالت می کند، هرج و مرج، سرکوب گری
بخواهد  ایران  که  روز  آن  می شود.  ایجاد  نفرت  و 
برای تبدیل شدن به یک کشور »نرمال« به تقلید 
از دولت های دست نشانده آمریکا و »مدل های حقوق بشری« مایک پامپئو رو 
بیاورد- خواه شاه باشد یا سالخان فعلی- روزی خواهد بود که جهنم یخ ببندد.  

بهتر است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید.

استفاده نابجا برخی از سخنان رهبری درباره فتنه ۹۸   

علیرضا رحیمی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید استفاده برخی از کلمه 
فتنه ۹۸ را بهره گیری نابجا از بیانات رهبری دانست و گفت: دادستان کل 
کشور باید به این موضوع ورود پیدا کند چون این عبارات تنها برای مردم 
فتنه ۹۸ سخن می گویند  از  ایجاد می کند.وی گفت : کسانی که  نگرانی 
مشخصا آن را به تحرکات انتخابات ۹۸ ربط دادند که این اظهارات استفاده 

نابجا از بیانات رهبری و ایجاد دغدغه و نگرانی برای مردم است.  

رئیسی: برخی به دنبال تطهیر رژیم پهلوی هستند

حجت االسالم رئیسی تولیت آستان قدس در مراسم افتتاح موزه زیارت گفت: 
برخی افراد به دنبال تطهیر رژیم پهلوی و پوشاندن جنایات آن ها هستند اما 
نمی توانند این امر را به سرانجام برسانند، هنوز جوانان از جریان گوهرشاد اطالع 
ندارند، در حالی که باید از تمامی مسائل مطلع شوند و تاریخ خود را بشناسند. قرار 
بر به صحنه کشیدن ابتدای تشکیل دین اسالم تا اتفاقات اخیر در این موزه بود اما 
به دلیل کمبود زمان تنها انقالب به صحنه کشیده شد که امور با بهترین نحو اجرا شد.

چالش ما ناکارآمدی اشباع شده در کشور است

محمد باقر قالیباف گفت: امروز در داخل کشور با مشکالتی روبرو هستیم؛  
باید دقیقا دقت کنیم اگر امروز بر فرض مثال با فساد روبرو هستیم فساد علت 
است یا معلول؟ بنده معتقدم همه این مشکالت معلول است و علت اصلی، 
ضعف مدیریت و کارآمدی است. امروز چالش ما ناکارآمدی اشباع شده در 
کشور است که با آن روبرو هستیم و مهمترین نیاز بنیادی ما در حقیقت 

مدیریت و اداره کشور در این بخش ها است.

به مناسبت گرامیداشت والدت بانوی ایثار»حضرت زینب)س(« و روز پرستار برای اولین بار در خراسان جنوبی 
طرح »مردم یاری« به همت فرمانده محترم ارشد نظامی آجا در استان و سرهنگ پزشک مجید شکیب 
)ریاست محترم بیمارستان بوعلی نزاجا بیرجند( با همکاری متخصصین ، پرستاران و همکاران گرامی حوزه 
بهداشت و درمان این بیمارستان مردمی، جهت ویزیت رایگان و عیادت از  450 معلول ذهنی و سالمند در  
توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند رقم خورد. در همین خصوص، مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی 

حضرت علی اکبر)ع( بیرجند پیام تشکری منتشر کرده اند که در ذیل درج شده است.

بیا تا برآریم دستی ز دل
که نتوان برآورد فردا ز گل

فرمانده محترم ارشد نظامی آجا در استان و فرمانده محترم پدافند هوایی ارتش استان 
ریاست محترم بیمارستان بوعلی نزاجا »جناب سرهنگ پزشک مجید شکیب«

پزشکان و پرستاران گرامی و همه سرفرازان
از اینکه برای نخستین بار در یک حرکت جهادی بی نظیر، انسان دوستانه و داوطلبانه تیم کامل 
 پزشکی )متخصصین، پرستاران به همراه همه فعاالن عرصه بهداشت و درمان( قدم رنجه و 
از خودگذشتگی و ایثار را بذل فرمودند تا روز جمعه 450 نفر معلول و سالمند مقیم در توانبخشی 
حضرت علی اکبر)ع( را ویزیت نموده و به عیادت از آنان در بخش های مختلف رفتند که به حق، 
حرکتی بی بدیل بود؛ رجاء واثق داریم بهترین و ارزنده ترین اجر را از درگاه ایزد متعال دریافت 
خواهند داشت و این روز برای همیشه تاریخ این موسسه خیریه نقطه عطف و با اشک شوق 

معلوالن در دفتر ثبت ارزش ها به یادگار خواهد ماند. 
مدیرعامل و هیئت مدیره توانبخشی حضرت علی اکبر)ع( بیرجند

قدوم سالمت بخش مردم یاران ارتشی بیمارستان بوعلی نزاجا در توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
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