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5مردم محدودیت ها را بدانند همکاری می کنند5انجام موفقیت آمیز نخستین جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان میالد ۳ بیرجند 5روزی به نام طبس در تقویم نامگذاری شود

مسئوالنی که مردمی شدند!

و  اجرایی  های  دستگاه  نیستند  کم 
مسئوالن نهادهای گوناگون  که  در 
عمل باوری به ارتباط رودر و با مردم  
ندارند ، حتی این معضل در نهادهایی 
که مستقیم با  رای مردم انتخاب می 
شدند نیز در برهه هایی از زمان دیده 
شده است.شورای شهر شاید یکی از 
روشن ترین این موارد باشدکه به نوعی 
تمام جلسات و برنامه ریزی های آن باید  
در اتاق شیشه ای انجام می گرفت و 
تعامل با مردم نیاز کار بود.جالب این که 
در همین شهر روزگاری بر شورا گذشت 
که  بی اطالعی مردم  راهبرد   شوراییان 
شد  و در این رویکرد ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*امین جم

 

قرار نبود جهانگیری نامزد
 اصلی انتخابات شود

صفحه 6

صفحه 6

 دستور آمد که سایت 
میرحسین رفع فیلتر شود

صفحه 6

رابطه ظریف و روحانی صمیمانه 
و سازنده است

بی نیاز کردن کشور از بیگانگان 
»جهاد فی سبیل ا...« است

صفحه 6

نا امنی ره آورد خالی شدن 
روستاهای مرزی

  معضل مهاجرت روستاییان به  ویژه روستاییان مرزنشین در حال تبدیل 
شدن به بحرانی اساسی برای امنیت، اقتصاد و فرهنگ کشور است. در 

چند سال اخیر آمارهای تکان دهنده ای از ...) مشروح در صفحه 3(

متخلفان ساختمانی
 زیر ذره بین ممیزی

امالک شهرداری
برگزاری مزایده برای انجام ممیزی امالک منطقه 2 شهری نیز 
از موضوعات مطرح شده در جلسه شورای شهر بیرجند در این 
هفته  بود که در این مزایده شرکت برنده برای هر بلوک مبلغ 

25 هزار تومان دریافت می کند.  ... ) مشروح در صفحه 5(

عوارض  استانی شدن  
انتخابات  مجلس برای 

خراسان جنوبی
اخیر  فراوان طی سال های  از کش و قوس های  باالخره پس 
مجلس شورای اسالمی با کلیات استانی شدن انتخابات موافقت 
کرد  چندی پیش،محمد جوادکولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور 
داخلی کشور در مجلس  از تصویب کلیات ... ) مشروح در صفحه 5(

۳۱ تصمیم برای نهبندان 
نظر افضلی ، نماینده مجلس از دستاورد های سفر استاندار می گوید ؛

صفحه  5
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جشنواره فروش ویژه 
محصوالت شرکت وینو پالستیک

 به مناسبت سی و نهمین سالگرد تاسیس 
نمایندگی تاسیسات پاسارگاد خیابان انقالب، نبش انقالب ۱ 

 ۰۵۶۳۲۲۳۷۰۷۷ - ۰۹۱۵۵۶۱۸۳۹۸
جهت اطالع از شرایط با ما در تماس باشید

پرستاری، هنر نقاشی لبخند بر بوم دردهاست...

پنجم جمادی االول، سالروز والدت با سعادت 
حضرت زینب کبری سالم ا... علیها و

 روز پرستـار
 روز جاری عاطفه ها، روز درخشیدن ایمان در قلب های مهربان،

  روز افتخار انسان به انسانیت را به همه پرستاران عزیز تبریک عرض می نماییم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی  -  بیمارستان ایران مهر

کسی که وقت سحر سخت کوش و بیدار است،
 فرشته ایست که نام خوشش پرستار است

سالروز میالد الگوی راستین پرستاری حضرت زینب )س(
 و روز پرستار مبارک باد

روابط عمومی بیمارستان رازی

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

معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت،  تجربه،  تخصص و تعهد خالصانه شما می باشد

 صمیمانه تبریک عرض نموده . ضمن تشکر و قدردانی از زحمات صادقانه و ارزشمند 

جناب آقای مهندس پور جعفر 
توفیق بیش از پیش برایشان آرزومندیم.

شرکت میراب - شرکت خدمات مهندسی آب ابزار باقران - علی آبادی

 آنگاه که دردمندی سالمت خود را بازیابد،  
آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند می شود 

مالئک تو را می ستایند

روز پرستــار
 بر تمامی سفید جامگان عرصه سالمت و بهداشت جامعه به خصوص همکاران 

گرامی شرکت مبارک باد

شرکت بهداشتی درمانی سالمت فجر خراسان جنوبی

به یک مدرک تاسیسات مکانیکی یا برقی با سه سال سابقه 
بیمه مرتبط،  جهت اخذ رتبه تاسیسات شرکت ساختمانی 

نیازمندیم. ۰۹۱۵۵۶۳۰۳۸۰

به یک نیروی آقا دارای مدرک فوق دیپلم عمران یا کامپیوتر،  
مسلط به نرم افزار Office و سن حداکثر 2۸ سال

  دارای وسیله نقلیه )ماشین یا موتور( نیازمندیم.
تلفن تماس: 6- 32239204 داخلی 2      ساعت تماس: 9-13

بی تو گذشت سه سال،  ای عجب
در این سه سال هزار چشم برایت گریستند

یادت به ناز آمد و در خاطرم نشست
حالم عوض شد و خاطره هایم گریستند

سومین سالگرد درگذشت عزیز دل مان سرهنگ بازنشسته 

شادروان غالم سرور رحمان پور گرامی باد.
همسر و فرزندان

      ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عزیزانی که 
     در مراسم تشییع و تدفین و سوم مرحوم

حاج کربالیی غالمرضا نیکوکار
شرکت نمودند به اطالع می رساند:

مراسم هفتمین روز درگذشت آن عزیز سفر کرده
امروز یکشنبه ۹۷/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۵ الی ۱۶ 

در محل مسجد توحید برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده مرحوم

به مناسبت چهلمین  سالگرد  پیروزی   شکوهمند انقالب  اسالمی 
یک  دوره  آموزشی  دررشته های 

پیراهن - شلوار - مانتوشلوار فقط  به مبلغ صدهزارتومان ازاول  بهمن  تا۲۲بهمن ماه  
برگزار نماید.ضمنا  برای   افراد تحت  پوشش

کمیته  امداد امام  خمینی )ره(۵۰ درصدتخفیف  می نماید.
عالقه  مندان از شنبه ۹۷/۱۰/۱۵ الی ۹۷/۱۰/۲۸    

به آموزشگاه واقع  در خیابان  مفتح ، بین  مفتح  ۵۰ و ۵۲ مراجعه نمایند.

در نظر دارد

مـژده      مـژده

شماره های تماس:  ۳۲۴۴۵۱۷۳ - ۰۵۶  /   ۰۹۹۰۳۱۳۷۱۲۳

»پرستار« با شوق و رنج می آموزد تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند

 سالروز میالد باسعادت پرستار صحرای عشق و ایثار
 حضرت زینب )س( و روز پرستار گرامی باد

روابط عمومی بیمارستان امام رضا )ع(

بدینوسیله از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومـه فاطمـه هامـونی
 )همسر مرحوم سید عباس زمزم(

 شرکت نمودند 
به ویژه سرپرستی محترم هیئت ابوالفضلی شهرستان بیرجند

 کمال تشکر و قدردانی را می نماییم.
خانواده های: زمزم، هامونی و حاجی پور
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آغاز پذیرش بدون کنکور دانشگاه آزاد از بهمن ماه

ایرنا- دانشگاه آزاد در نیمسال دوم تحصیلی 98  - 97 براساس سوابق تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجو می پذیرد. پذیرش دانشجو در این مرحله مطابق 
مصوبات شورای سنجش و پذیرش تنها در کد رشته محل هایی صورت می گیرد که ظرفیت آنها در مرحله قبلی پذیرش در سال تحصیلی جاری تکمیل نشده است.اطالعیه پذیرش 
دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی مطابق زمان بندی اعالم  شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور برای مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته 25 دی ماه منتشر می شود.

سرمقاله

مسئوالنی که مردمی شدند!
*امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ...در این رویکرد اندک ارتباطات با 

مردم  نیز حذف شد. زمانی حتی اجازه ورود به خبرنگاران 
را به شورای شهر  نمی دادند و بیشتر جلسات پشت 
درهای بسته انجام می شد! غافل از آن که زمانی که 
بخواهیم برای مردم و بدون حضور یا نظرخواهی از آنان 
تصمیم بگیریم ، مطمئنا نتایج مطلوب و براساس واقعیت 
ها نخواهد بود.همچون برخی قوانین که در مرکز پشت 
میزها نوشته می شود اما عواقبش را باید مردمی تحمل 
کنند که هیچ نظرخواهی و سوالی از آنان نشده است.

تصمیم گیری پشت درهای بسته بدترین شکل تصمیم 
گیری برای جامعه است. این روش با روح آیین اسالم 
سازگاری ندارد به استناد تاریخ پیامبراسالم )ص( نیز 
در موارد متعددی به نظر  اکثریت مردم عمل می 
کردند   و جز به ضرورت در زمینه های امنیتی ونظامی 
چیزی را از آنها پنهان نمی کردند.در زمان حکومت 
امام علی)ع( نیز این رویه دیده می شود که مردم را 
در اغلب امور در جریان مسائل می گذاشتند و نظر 
مردم را هم می گرفتند. در جامعه ای که همراهی 
و همیاری مردم را طلب می کند، بالتبع  باید مردم 
و مسئوالن ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.

کنار زدن مردم در تصمیم گیری ها و ایجاد حائل بین 
مردم و  مسئوالن ، باعث پررنگ شدن نقش واسطه 
هایی می شود که در تبادل بین مردم و مسئوالن شاید 
امین نباشند و در این میان داده های غلط و مغرضانه  
می تواند باعث تصمیم گیری های فاجعه باری شود.

از طرف دیگر مردم همواره نسبت به رفتار مسئوالن 
رفتارهای  ریزترین  روی  و  دارند  باالیی  حساسیت 
آنان حساس اند. در شرایطی که دشمنان کشور نیز 
مشخصا روی  گسترش بی اعتمادی و دیوارکشی بین 
مردم و مسئوالن دست گذاشته اند ، مسئوالن بیش 
از پیش باید مراقب عواقب رفتارهای خود باشند.حتی 
درمواردی نبود تعامل مسئوالن ، باعث جبهه گیری 
و حتی در درجه باالتر تقابل مردم با آنها می شود 
که آسیب های جبران ناپذیری به همراه دارد. مردم 
را می توان از پرقدرت ترین مولفه های اجرای برنامه 
ها و وظایف برای مدیران دانست که قرارگرفتن آنان 
 درجایگاه موافق یا مخالف می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

خوشبختانه برخی از مسئوالن متوجه این نیاز شده 
و به این نتیجه رسیده اند که این حلقه مفقوده می 
تواند تاثیر بسزایی در کارشان داشته باشد و تصمیم به 
اصالح این رویه گرفته اند. یکی از اتفاقات مبارک،  سفر 
استاندار جدید به شهرستان نهبندان  است. در جریان 
این سفر بود که معتمدیان  دستور  داد  مسئوالن در 
نماز جمعه هر هفته برای پاسخگویی به خواسته ها و 
مطالبات مردم حاضر شوند.اتفاقی که احتماال در سایر 
ارتباط میان مردم  نیز مطالبه شده و  شهرستان ها 
و مسئوالن  استان را بهبود  خواهد بخشید. البته در 
گذشته نیز برخی مسئوالن راه های ارتباطی یا زمان 
های هفتگی برای مالقات با مردم تنظیم کرده بودند 
که نیاز به اطالع رسانی بیشتر دارد.مسلما افزایش تعامل 
مردم و مسئوالن هم برای مردم و جامعه بسیار خوشایند 
و شیرین است و هم برای مقام مسئول با اهمیت است 
تا تصمیم گیری و تبعات مثبت و منفی کارهای خود را 
با نظر و مطالبات مردم تطبیق دهد.تاریخ همواره نشان 
داده مردم هیچ گاه مسئوالنی که حرف های آنان را 
شنیده و برای مردم و نه پست و مقام ، کار می کنند را 
ارج می نهند و سال ها بعد نیز به خاطر دارند و به نیکی 
از آنان یاد می کنند.امیدواریم این رویه جدید منجر به 
شفاف سازی هرچه بیشتر و همچنین ایجاد راه جدیدی 

برای مطالبه گری مردم باشد.

قیمت شیرینی و شکالت تا پایان سال 
گران می شود؟

بیسکوئیت،  صنایع  انجمن  دبیر   - اقتصادآنالین 
تولید  در  آرد  کمیابی  از  ایران  شکالت  و  شیرینی 
شیرینی و شکالت خبر داد و گفت: کمیابی مواد اولیه، 
موانع وارداتی و صادراتی، سخت شدن فضای رقابتی 
و همچنین افزایش قیمت تمام شده کاال منجر به 
رکود بازار شده است.وی تصریح کرد: اگرچه از اواخر 
سال گذشته تا میانه امسال قیمت ارز رشد چشمگیری 
داشته، اما ما تا االن به حد توان جلوی افزایش قیمت 
شیرینی و شکالت را گرفته ایم. مغازه ای افزود: با وجود 
افزایش قیمت مواد اولیه حاشیه سود ما نسبت به 
گذشته تغییری نکرده و فقط افزایش قیمت مواد اولیه 
را در قیمت تمام شده حساب می کنیم؛ اما اگر این روند 
ادامه داشته باشد حتما شاهد افزایش قیمت شیرینی و 

شکالت تا پایان سال خواهیم بود.

برنامه ای برای افزایش قیمت گاز نداریم

باشگاه خبرنگاران- معاون وزیر نفت و مدیرعامل  
پیرامون  خبری  نشست  در  ایران  گاز  ملی  شرکت 
فعالیت چهل سال اخیر این نهاد، اظهار کرد: در شرکت 
ملی گاز برنامه ای برای افزایش قیمت گاز نداریم مگر 
اینکه مجلس ما را به افزایش قیمت مکلف کند. وی 
با بیان اینکه در پایان سال 78 تولیدات گاز به ۱7۰ 
میلیون متر مکعب در روز رسید، افزود: با اتصال 27 
به شبکه گاز، در مجموع 9۳.۶ درصد  هزار روستا 
کشور از نعمت گاز بهره مند شده اند. البته گاز رسانی به 

5 هزار روستا در دست اجراست.

پراید ۳۰میلیون تومان شد

مهر-بر اساس قیمت های جدید اعالمی از سوی گروه 
خودروسازی سایپا، قیمت انواع خودروهای این کارخانه 
تولیدی، بین ۳۰ تا 87 درصد افزایش یافت. قیمت های 
جدید برای برخی از مدل های پرتقاضای خودروهای 
سایپا اعالم شد. مقایسه سرانگشتی در این رابطه نشان 
می دهد که قیمت انواع خودروها بین ۳۰ تا 87 درصد 
افزایش را به ثبت رسانده است.بر این اساس به طور 
مثال هر دستگاه خودروی پراید ۱۱۱SE معادل 29 
میلیون و 525 هزار تومان و پراید ۱۵۱SE معادل ۳۰ 

میلیون و ۴25 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

مردم شایعات درخصوص بانک ها 
را باور نکنند

مردم  از  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
توجه  بانک ها  مورد  در  شایعات  به  کرد  درخواست 
نداشته باشند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از 
بانک مرکزی، مردم توجه دارند که در ماه های اخیر به 
رغم تالش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی و روانی 
که با استفاده از ابزار های مختلف پیگیری می کند، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری ارکان نظام 
و به ویژه حمایت روسای محترم قوای سه گانه توانسته 
است ثبات نسبی را در بازار ارز ایجاد کند و ثبات بازار 
پول را تداوم بخشد.بدیهی است که این اقدامات، آنهایی 
را که به اخالل بازار و آشفتگی اقتصاد دل بسته بودند، 
به سمت انتشار شایعات متعدد خصوصاً در مورد بانک ها 

برای ایجاد تزلزل بین مردم واداشته است.

تسنیم- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد جدید 
کرد. تشریح  را  ازدواج  میلیونی  وام ۶۰  درباره  نمایندگان 

حجت االسالم نصرا... پژمانفر، از پیشنهاد نمایندگان برای 
افزایش وام ازدواج خبر داد و گفت: نمایندگان با توجه به 
افزایش تورم و باال رفتن قیمت کاال ها، پیشنهاد افزایش وام 
ازدواج در سال 98 را مطرح کرده و آن را برای بررسی به 

کمیسیون تلفیق ارائه کرده اند.
وی افزود: با توجه به تغییر قیمت ها اعضای کمیسیون 
باز  با  میلیون   2۰ به  میلیونی   ۱5 وام  افزایش  پیشنهاد 
کردند. مطرح  را  زوج ها  همه  برای  ساله   ۶  پرداخت 

اینکه کاهش  بیان  با  عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
سن ازدواج یکی از سیاست های نظام است، اضافه کرد: 

نمایندگان در همین راستا، سیاست پیشنهاد افزایش وام به 
۳۰ میلیون با بازپرداخت 7 ساله برای زوج هایی که کمتر از 
2۴ سال سن دارند مطرح کردند.پژمانفر با بیان اینکه درباره 
وام ۳۰ میلیونی ازدواج نیز 2 پیشنهاد مطرح شده، اضافه 
کرد: یک پیشنهاد این است که این ۳۰ میلیون هم به 
پسر و هم به دختر تعلق بگیرد که در مجموع ۶۰ میلیون 
می شود و پیشنهاد دیگر این است که به دختر 2۰ میلیون 
وام تعلق گیرد که در مجموع 5۰ میلیون می شود.نماینده 
به  پیشنهادات  این  همه  گفت:  در مجلس  مشهد  مردم 
کمیسیون تلفیق ارائه شده که پس از بررسی و تصویب در 
این کمیسیون، این پیشنهادات باید به تصویب نمایندگان 

در صحن علنی مجلس نیز برسد.

وام ۶۰ میلیونی ازدواج شامل چه کسانی می شود؟
ایرنا- سرپرست وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
از استخدام ۱8 هزار پرستار در سال های 98 و 99 در 
وزارت بهداشت خبر داد و گفت: پرستاران رکن خدمات 
سالمت هستند و قرار نیست جایگاه پزشک باال برود و 
جایگاه پرستار پایین یا برعکس. سعید نمکی افزود: طرح 
تحول سالمت مربوط به دولت تدبیر و امید است و این 
طرح با قدرت و شدت ادامه می یابد، اما باید دوباره مرور 
شده  و اولویت ها تعریف و جایگاه ها بازنگری شود. اینکه 
چه کسی در کجا باید قرار بگیرد و چه خدمتی از او انتظار 
قرار  البته  کرد:  اظهار  بهداشت  وزارت  سرپرست  داریم.  
نیست کارشناسان بهداشت کنار گذاشته شده و پرستاران 
به جای آنها گذاشته شوند،  بلکه همه نظام سالمت یک 

تیم هستند و باید کنار هم کار کنند و گسست ها ترمیم 
شود. زیرا امروز، روز وفاق ملی است. قرار نیست  جایگاه 
پزشک باال برود و جایگاه پرستار پایین بیاید یا برعکس. 

زیرا همه نظام سالمت یک تیم واحد محسوب می شوند. 
حقوقپرستارانبازنگریواصالحمیشود

نمکی همچنین گفت: تناسبی بین حقوق پرسنل در نظام 
سالمت وجود ندارد و قطعا باید در حقوق پرستاران به عنوان 
یکی از زحمتکش ترین اقشار نظام سالمت بازنگری انجام 
 شود و اگر تبعیض وجود داشته باشد آن را اصالح کنیم.

این موضوع می پردازیم که  به  آینده  افزود: در هفته  وی 
چگونه معوقات پرستاران را بپردازیم. همچنین درباره کارانه 

پرستاران نیز دستوراتی برای پرداخت انجام شده است.

18 هزار پرستار در وزارت بهداشت استخدام می شوند

تسنیم- عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 
گفت: باید دو هزار میلیارد تومان اعتبار رتبه بندی 
را به سقف اول بودجه برگردانیم تا حداقل با این 
رقم اندک، افرادی که باالی 25 سال سابقه دارند 
را تحت پوشش رتبه بندی ببریم. قاسم احمدی 
اظهار کرد: امسال بودجه را در دو سقف ۴۰7 
هزار میلیارد و ۴۴7 هزار میلیارد تومان بسته اند، 
اما باید درباره سقف اول صحبت کنیم چون 
سقف دوم معلوم نیست به نتیجه برسد.وی افزود: 
آموزش و پرورش که باید تمام کشور روی آن 
متمرکز شود و به کیفیت آن بیندیشد آنقدر گرفتار 
مسائل بودجه ای شده است که امروز دیگر به 
توجه  مدارس  آموزش  روش های  و  محتوا 
نمی شود. هم اکنون بیش از 9۰ درصد بودجه 

آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایا می شود 
در حالی که آموزش وپرورش باید پول داشته باشد 

و برای کیفیت بخشی هزینه کند.وی با اشاره به 
وضعیت توزیع بودجه در کشور فرانسه گفت:  در 
سفری که به این کشور داشتم، نماینده سنای 

فرانسه می گفت: در توزیع بودجه ابتدا بودجه 
آموزش و پرورش را کنار می گذارند و بعد به 

سراغ امور دیگر می روند. اما در ایران سرانه یک 
دانش آموز در طول یک سال تحصیلی 25 هزار 
و 8۰۰ تومان است و این سرانه را با هزینه ای 

که در ماه برای نگه داری یک زندانی پرداخت 
می کنند، بررسی کنید. موضوع این است که اگر 
روی آموزش و پرورش سرمایه گذاری شود از 

تعداد زندانیان هم کاسته می شود.
میانگینحقوقمعلمانرسمی
سهمیلیونو600هزارتومان

احمدی گفت: در آموزش وپرورش چند گروه 
نیرو داریم که عدالت در میان معلمان برای 
پرداخت حقوق مشاهده نمی شود. طبق آماری 
که مسئوالن وزارت آموزش و پرورش به ما 
ارائه کرده اند میانگین حقوق یک معلم رسمی 
و پیمانی به طور میانگین سه میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان، حقوق یک معلم قراردادی که جمعیت 
آنها ۱۳ هزار نفر است به طور میانگین دو میلیون 

و 5۰۰ هزار تومان، حقوق معلمان حق التدریس 
که تعداد آنها بیش از ۳2 هزار نفر است میانگین 
یک میلیون و 5۰۰ هزار تومان و حقوق سرباز 
معلمان که تعداد آنها 8 هزار  نفر است بیش از 
8۰۰ هزار تومان است. وی ادامه داد: دولت زمانی 
که بودجه را می بندد باید بودجه آموزش وپرورش 
ببیند هم اکنون سرانه غذای  ویژه  به طور  را 
دانش آموزان شبانه روزی ۳5۰۰ تومان در روز 
است و اگر بخواهند روزی سه وعده نان و تخم 
مرغ هم به آنها بدهند بودجه بیشتری نیاز دارد. 
هم اکنون بودجه مدارس شبانه روزی ساالنه 299 
میلیارد تومان است در حالی که به طور میانگین 
روزانه به 22 هزار تومان نیاز دارند که در سال 

رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان می شود.

اعالم میانگین حقوق معلمان

در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت،  نماینده  درستی  ابراهیم 
اتاق اصناف ایران درباره دالیل کمبود تلفن همراه در بازار 
داخلی، اظهار کرد: ارزی که از  اول سال برای واردات ارز 

اختصاص شده در مقایسه با سال قبل کمتر است، درحالی 
تلفن  نیازمند 8۰۰ هزار عدد گوش  که ما به طور ماهانه 
برای  انجام شده  ثبت سفارش  افزود:  همراه هستیم. وی 
واردات ۳۰۰ میلیون یورو تلفن همراه انجام شد اما در مقام 
عمل، تنها ۱2۳ میلیون یورو  از ابتدای سال واردات انجام 
شده و به اندازه 25 تا ۳۰ درصد سهم بازار، گوشی به کشور 
آمده است.  وی ادامه داد: بخش واردات مسافری به بازار 
داخلی تلفن همراه کمک کرد تا بخش عمده بازار داخل از 

این طریق تامین شود اما اکنون به هر فرد اجازه واردات تنها 
یک تلفن همراه داده می شود. وی تصریح کرد: مسافران 
این گوشی را با ارز کف بازار وارد می کنند؛ در صورتی که 
اگر ارز مورد نیاز وارد کننده را با ارز نیمایی یا حتی بازار آزاد 
تامین کنند، قیمت تلفن همراه کاهش مجدد خواهد داشت.

قرارگیریتلفنهمراههایدر
گمرکماندهدرشبکهتوزیع

ریاست اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی ، تصویری ، تلفن 

همراه و لوازم جانبی گفت: شتاب افزایش قیمت گوشی تلفن 
همراه در حال حاضر گرفته شده است و قیمت آن حدود ۱5 
تا 2۰ درصد در برخی از برندها  کاهش یافته است. تثبت 
قیمت ارز در کانال ۱۰ هزار تومان تاثیر مشخصی برکاهش 
قیمت این محصول داشته است.نماینده وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: امیدواریم گوشی 
هایی نیز که در گمرک مانده است تعیین تکلیف، قیمت 

گذاری و به زودی در شبکه توزیع قرار گیرد.

شناسایی کارگران و تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار 
برای توزیع بسته حمایتی توسط وزارت رفاه نهایی شده و 
آغاز واریز این منابع در انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان 
برنامه است. به گزارش مهر، توزیع سبد حمایتی دولت که 
برای جبران بخشی از مایحتاج و کاالهای اساسی برخی 
از دهک های جامعه در دستور کار دولت قرار گرفت، در 
مراحل مختلف بین گروه های هدف توزیع شد اما برخی از 
گروه ها نیز از جمله کارگران و کارکنان مشمول قانون کار 
هنوز این سبد حمایتی دولت را دریافت نکرده اند. اما طبق 

پیگیری های صورت گرفته، عملیات شناسایی گروه های 
کارگری )تمام کارکنان تحت پوشش قانون کار( و سایر 
خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از سه میلیون تومان در 
کارمندان،  کارگران،  گروه  از  یک  هیچ  در  و  است  ماه 
بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند توسط معاونت 
رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شده اما 
این گروه ، به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار از سوی 
بسته  دریافت  انتظار  نوبت  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 

حمایتی خود قرار دارند.

شناسایی کارگران برای دریافت بسته حمایتی نهایی شد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴، با بیان اینکه »برخی کشورها برای 
حفظ ارزش پول، مبنای پول ملی را تغییر می دهند«، گفت: 
این کار نهایتا باید در اقتصاد ایران هم انجام شود، اما زمان بر 
است و همزمان هم باید یک سری کارهای اقتصادی انجام 
شود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا فوالدگر ، با اشاره به ارسال 
الیحه بانک مرکزی به دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی، 
اظهار کرد: این کاریست که نهایتا باید در اقتصاد ایران انجام 
شود، خیلی از کشورها که مثل ما این شرایط برایشان پیش 

آمد و یک مرتبه در طول یک فرآیند اقتصادی نوسانات شدید 
اتفاق افتاد و ارزش پول ملی شان پایین آمد، این کار را کردند. 
وی افزود: ما با این مواجه هستیم که مرتب به دلیل نرخ تورم 
و نوسانات اقتصادی، ارزش پول ملی نسبت به ارز رایج کاهش 
می یابد. این اقدامی است که یکسری کشورها انجام دادند و 
موفق بودند که برای حفظ ارزش پول مبنای پول ملی را تغییر 
می دهند. وی تصریح کرد: این کار یک شبه هم نیست، 
بلکه زمان بر است و البته همزمان باید یک سری کارهای 

اقتصادی انجام شود و اثر تورمی آن هم دیده شود.

حذف ۴ صفر از پول، باید در اقتصاد ایران اجرا شود

قیمت تلفن همراه حدود 
۲۰ درصد کاهش یافت

خبر خوش
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی طاليه داران عرصه سازندگی بامداد شرق    تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه 
سازندگی با مداد شرق راس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ در محل نمازخانه سازمان جهاد 
کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 

تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ 
ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو 

یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبانی که تمایل به سمت بازرسی شرکت تعاونی را دارند، موظفند حداکثر طی مدت ۱۰ روز از 
انتشار آگهی دعوت به همراه یک قطعه عکس ۴×۳، کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی پشت و رو 

۲ سری و کپی مدرک تحصیلی یک سری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب صورت های مالی سال ۹6  
تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۷ - تعیین مبلغ برای استرداد اعضای مستعفی - انتخاب هیئت مدیره 
اصلی و علی البدل برای مدت ۳ سال- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - تعیین 

خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

آگهی ابالغ اجرائیه )چک بالمحل(

بدین وسیله به آقای سید محمد حسینی فرزند سید حبیب ا... به شماره ملی ۰۸۵۹۳۲۹۹۱۷ ابالغ می گردد: آقای 
عبدالرحیم احراری فرزند عبدا... به شماره ملی ۵۲۳۹666۲6۱ به استناد چک بالمحل شماره ۳۰۵۰۴6- ۱۳۹۷/۹/6 عهده بانک ملی 
شعبه حکیم نزاری بیرجند به مبلغ پانصد میلیون ریال )۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰( تقاضای صدور اجرائیه علیه شما به عنوان صادر کننده چک را 
نموده که پرونده ای تحت کالسه ۹۷۰۰۱۱6۱ در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. چون بر طبق 
گزارشات مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ مامور اجرا آدرس شما به شرح مندرج در گواهینامه عدم پرداخت مربوطه به نشانی شهر 
خوسف شناسایی نگردیده و امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه در آدرس های معرفی شده از سوی متعهدله به شرح:  بیرجند،  خیابان مفتح 
۲۰ نبش چهارراه دست راست و بیرجند، جاده زاهدان،  منطقه پدافند هوایی شرق قائم آل محمد )عج(،  واحد تاسیسات میسر نبوده و 
بستانکار نیز قادر به معرفی آدرس دیگری از شما نمی باشد،  لذا بنا به تقاضای متعهدله و مستند به ماده ۱۸ آیین نامه اجرا به موجب 
این آگهی مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و مستفاد از ماده مذکور چنانچه ظرف مدت ۱۰ 
روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خویش اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شما 
ادامه خواهد یافت.                  تاریخ انتشار: 1۳۹۷/1۰/۲۳            علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

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

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

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

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

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

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

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

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

کلیه لوازم دست دوم شما را خریداریم با یک تماس اختالف قیمت را تجربه کنید. 21۰۰   ۰56   ۰915

نت
نتر

 : ای
س
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مددجویان کمیته امداد بیش از 3۰۰۰ مترمربع فرش بافتند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: در مدت 9 ماه،  ۷۰۳ تخته فرش به متراژ ۳ هزار و ۴۷۰ مترمربع 
توسط مددجویان خراسان جنوبی بافته شد. رضا سلم آبادی با بیان این که ارزش ریالی فرش های بافته شده 21 میلیارد و ۷21 
در میلیون ریال است، افزود: این میزان فرش دستباف توسط ۳ هزار و 1۰۰ بافنده در دو هزار و 52 کارگاه قالی بافی انجام شده است. کند.  نمی  اجرا  را  قانون  بیرجند  شهرداری  چرا 

توافقات به قانونی اشاره می کند که 2 بار اصالح 
به  که  شهرداری  است.  کرده  منع  را  شهرداری   و 
نامه های شورا هیچگونه توجهی نمی کند و برای 
یک کار یکسال مردم را سر می دواند، قانونی که 
فقط ۳ ماه مهلت داده شده به شهرداری. در شهرداری 

بیرجند هیچ کس جوابگو نیست. چرا؟
ارسالی به تلگرام آوا

لطفا سرعتگیر چهار راه ترمینال شهید ناصری رو، 
یا کال بردارین، یا جلوتر نصب کنین، تو سرازیری، 

کلی فشار به ماشین میاد
9۳9...۴1۳
ایم خبرهای کشف محموله های  آوا مانده  سالم، 
سنگین مواد مخدر در خراسان جنوبی که در صدا 
و سیمای ملی پخش می شود به نفع استان است یا 
خیر؟ بی آبی چطور؟ جاده مرگ چی؟ من در فضای 
مجازی فرد فعالی هستم و از طرفی دغدغه مطرح 
کردن مشکالت منطقه خودم را دارم و از شما به عنوان 
رسانه ای حرفه ای تقاضا می کنم کمک کنید تا بدانیم 
که هر شهروند چه می تواند بکند! وقتی راجع به این 
موضوعات صحبت می کنیم و خبر منتشر می کنیم، 
عده ای می گویند در حال خراب کردن وجهه استان 
هستید و همین ذره توجه را هم دیگر نخواهند داشت. 
برعکس چیزی که نمی گوییم، می گویند چرا حرفی 
نمی زنید و همین شماها هستید که مشکالت استان 
را به مسئوالن نشان نمی دهید و آن ها هم خیالشان 
راحت است که اینجا همه چی سرجایش است و فکر 
می کنند مشکلی نداریم. خواهش می کنم با صاحب 
نظران حوزه رسانه و مشکالت در این باره میزگردی 
برگزار کنید تا تکلیف رسانه های غیر رسمی همچون 
من و امثال هم که به صورت فردی فعالیت داریم هم 

مشخص شود.
ارسالی به تلگرام آوا

به عنوان یک شهروند خواستم از شهرداری و نظام 
مهندسی استان تشکر کنم و اینکه با توجه به قانونهای 
 دست و پاگیر در ساخت و سازهای شهر الزم می دانم

 نظری بدهم که با اصالح قانون ها در ماه های 
از  سرشناس  و  بزرگ  پیمانکارهای  رفتن  از  آینده 
شهر و مجاورت به شهرهای دیگر از جمله مشهد از 
فرار پیمانکاران و روند ساخت و ساز جلوگیری شود 
با قوانین ناکارآمد که یک پیمانکار برای ساختن یک 
منزل در بافت های فرسوده و ... باید از تمام همسایه 
های کوچه رضایت بگیرد کاری عمال ناممکن هست 
و باعث دلسردی و رفتن از شهر می شود در هیچ 
مرکز استانی اینگونه قوانین نیست با تشکر از نظام 

مهندسی و شهردار عزیز
ارسالی به تلگرام آوا

این  حال  به  فکری  لطفا  محترم   شهرداری 
میلگردهای کنار خیابون جمهوری خصوصا جمهوری 
 8 بکنید ماشین ها از پارک درمی آیند از روش رد 

می شوند  پنچر می کنند. باتشکر
915...6۰5
به  نسبت  تا  داریم  تقاضا  استانداری  و  دادستانی  از 
در  امام  حضرت  توصیه  و  بنیاد  کالن  درآمدهای 
مورد اموال بنیاد در بیرجند ورود پیدا کنند و طوماری 
اعتراضی رو با درج همین توصیه حضرت امام و با 
کلی امضا مردم بیرجند جهت سد کردن فروش اموال 
بیت المال با قیمت های نجومی به دفتر مقام معظم 

رهبری ارسال نمایند.
91۰...1۷۰
جناب آقای استاندار ضمن خیر مقدم به جنابعالی 
حال که مسئوالن هیچگونه جوابی برای انتقادات 
مردم به نحوه توزیع اقالم حمایتی ندادند از شما 
تقاضا دارم خود شخصا به وضع توزیع اقالم حمایتی 
ورود کنید تا همه مردم نیازمند بتوانند از یارانه این 
اقالم بهره ببرند و رانت و پارتی در چهل سالگی 
ببندد  رخت  اقالم  این  توزیع  از  حداقل  انقالب 
پیشنهادی هم برای موضوع دارم اینکه تمام یارانه 
این اقالم بین مواد توزیعی با قیمت آزاد تقسیم شود 

تا همه مردم از آن بهره ببرند.
915...۴2۳
این روز ها صحبت از عملکرد بنیاد مستعضعفان هست 
اگه شفاف سازی در همه دستگاه های دولتی و غیر 
دولتی به موازات آن مطالبه و آگاهی  مردم در تمام سطوح 
صورت بگیرد به  خدا همه مشکالت حل می شود.
915...۴91
از بنیاد مستضعفان می خواهیم که یک ورزشگاه 
سرپوشیده استاندارد برای مسابقات ملی که جای 
آن در بیرجند خالی است با سود فروش زمین های 
بیرجند احداث کند؛ نظر حضرت امام نیز هزینه عواید 

در همان شهر بوده است
915...5۰1
متوسط تورم  نسبت به سال گذشته با هر فرمول و 
نسبت به هر نقطه ای که محاسبه شود باالی 1۰۰ 

درصد است پس چرا حرف 2۰ یا ۳۰ درصد است ؟
915...۳55
با تشکر از شهرداری محترم بابت زحمات کشیده 
شده خواهشمندام  فکری به حال ترافیک خیابان 
روی  کند   ، تندرو  الین  چون  بکنید  جمهوری 
پیشنهادی هیچ تاثیری روی ترافیک نخواهد داشت 
درصورت امکان الین کندرو را به خیابان وصل کنید 

تا تصادفات هم کاهش یابد
915...۴1۷
با سالم از مسئوالن اداره کل راه و شهرسازی تمنا 
می کنیم جهت جلوگیری از تکرار وقوع حوادث تلخ 
جاده بیرجند - سربیشه به ویژه تقاطع مود که بسیار 

خطرناک است سریعا اقدام نمایند
915...۳55
کسانی که در جریان این آشفتگی و گرانی روزمره مردم 

دست دارند تاوان آن را در همین دنیا پس خواهند داد
9۰5...886

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

“تعرفه گذاری”  مطالبه بر زمین مانده جامعه پرستاری

پویایی اقتصاد مرز از مهم ترین راهکارهای  توسعه استان است

 نسرین کاری-  معضل مهاجرت روستاییان به  ویژه روستاییان 
مرزنشین در حال تبدیل شدن به بحرانی اساسی برای امنیت، 
اقتصاد و فرهنگ کشور است. در چند سال اخیر آمارهای 
تکان دهنده ای از خالی شدن برخی روستا ها از سکنه و به تبع 

آن رشد حاشیه نشینی منتشر شده  است.
مرز در خراسان  جنوبی برای عده ای بستر مناسب درآمدزایی 
است، اما بسیاری از مرزنشینان فقط سهم اندکی از آن برای 
کارگری در محدوده بازارچه ها دارند؛ بازارچه هایی که همچنان 

بازگشایی برخی از آنها با بایدها و نبایدهایی همراه است.

 خشکسالی و نبود فرصت شغلی 
از دالیل افزایش مهاجرت ساکنان

 روستاهای مرزی

روزنامه همشهری، 29 مهر از قول نماینده نهبندان و سربیشه 
نوشت: خشکسالی،  کم آبی و نبود فرصت شغلی از مهم ترین 
است.  مرزی  روستاهای  ساکنان  مهاجرت  افزایش   دالیل 
در  فقط  روستا   ۳۰۰ حدود  اکنون  شد:  یادآور  افضلی  نظر 

شهرستان نهبندان خالی از سکنه شده  است. 
بحران آب یکی از مشکالت روستاییان است و ما در این 
ارتباطی، آب آشامیدنی و  روستا ها بحران سالمت، راه های 
بیکاری را هم داریم. وی بودجه اختصاص داده شده به روستا ها 
را کافی ندانست و با انتقاد از برنامه ریزی در این زمینه ادامه داد: 
فقط بودجه مربوط به آب رسانی در روستا ها باید بیش از 8۰ 
میلیارد تومان باشد، اما بودجه اختصاص داده شده سه یا چهار 
میلیارد تومان است. به گفته او، مهاجرت از روستاهای خراسان 
 جنوبی ادامه دارد و این مسئله  استان را با بحران امنیت مواجه 

خواهد کرد.
  او با تاکید بر فعال شدن بازارچه های مرزی استان ادامه داد: 
در حالی که ثروتی چون مرز را داریم، نتوانسته ایم گام محکمی 
به سمت توسعه اقتصادی برداریم و از فرصت مرز بهره ببریم. او 
یادآور شد: با تعطیلی برخی بازارچه ها حتی فرصت کارگری هم 
از مرزنشینان گرفته شده و در حالی که کشاورزی و دامداری 
هم دچار رکود شده، اوضاع معیشتی مرزنشینان بحرانی است. 

مالیات مهمترین مشکل
 پیش روی تعاونی مرزنشینان

رئیس اتحادیه مرزنشینان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 
اکنون 1۴ تعاونی برای مرزنشینان در خراسان جنوبی وجود 
دارد که از این تعداد، 1۰ تعاونی فعال و سه تعاونی راکد است، 

افزود: مالیات از مهم ترین مشکالت پیش روی این تعاونی ها 
و چالش جدی برای مرزنشینان است. 

دیگر  از  را  گردش  در  سرمایه  نبود  و  نقدینگی  اسعدزاده، 
مشکالت پیش روی تعاونی ها دانست و گفت: بانک ها نیز 
حاضر به پرداخت تسهیالت نمی شوند. وی با بیان اینکه اقالم 
سهمیه مرزنشینان متناسب با خراسان جنوبی نیست، اظهار 
کرد: باید کاالهایی متناسب با نیاز استان داده شود. وی ادامه 
داد: برای حضور مرزنشینان در بازارچه های مرزی پیگیری 
های خوبی انجام شده است که امیدواریم از روند مهاجرت آنها 
جلوگیری شود.  وی با اشاره به اینکه  مجوز مبادله کاال یا خرده 

فروشی را اخذ کرده ایم، بیان کرد: استفاده از انرژی خورشیدی، 
پرورش بز سانن، پرورش شتر مرغ، احیای صنایع دستی و 

احیای سنت زیستی از جمله برنامه های پیش رو است.

اگر روستا های خراسان جنوبی  خالی شود،
برای تامین  امنیت باید پادگان بسازیم

 عضو شورای شهر فردوس نیز درباره تخلیه روستاهای خراسان 
جنوبی عنوان کرد: اگر روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه 

شود، دولت مجبور خواهد شد، به جای هر روستا یک پادگان 
برای حفاظت از مرزها بسازد. درجه محرومیت در این منطقه 
به علت خشکسالی؛ تکان دهنده بوده و روز به روز از جمعیت 
آن کاسته می شود. اکبری با اشاره به اینکه ساکنان بیشتر 
روستاهای مرزی با یارانه و کمک های کمیته امداد زندگی 
می کنند و امیدشان به یارانه ها است، می افزاید: روستاهایی 
هستند که فقط از طریق آب تانکر  منابع آب آشامیدنی خود 
را دریافت می کنند. درآمد روستاییان فقط یارانه است و هیچ 
درآمد دیگری ندارند، امید ما به قول هایی بود که در زمینه 

انتقال آب می دادند که عملی نشد. 

وی با اشاره به بحران خشکسالی در این منطقه از کشور ادامه 
داد: براساس بازدیدهایی که انجام داده ایم بیش از ۴6۰ روستا 

توسط تانکر آبرسانی می شود.
وی خاطر نشان می کند: روستاها از لحاظ پدافند غیرعامل 
جزو شاخص های امنیت محسوب می شوند، در نتیجه ی خالی 
شدن روستاها امنیت منطقه با مشکل روبرو خواهد شد. او درباره 
نحوه  تامین امنیت مناطق مرزی تاکید می کند: روستاها به هر 
طریقی که شده با جان کندن به حیات خود ادامه می دهند اما 
اگر روستاها خالی از سکنه شوند بهترین مکان برای پنهان 

شدن مجرمان محسوب خواهند شد.

طرح اشتغال پایدار روستایی در 
برخی مناطق در حال پیگیری است

 اکبری با بیان اینکه طرح اشتغال پایدار روستایی در برخی مناطق 
در حال پیگیری است، ادامه داد: اگر این طرح به جایی برسد 
که بتوانیم درآمد روستاییان را تا حدودی افزایش دهیم، می توان 
از خالی شدن جمعیت جلوگیری کرد، اما اکنون موقعیت اصال 
مناسب نیست. وی با اشاره به اینکه اگر در این مناطق اشتغال 

و درآمد وجود داشته باشد، دیگر جوانان این مناطق راهی مرکز 
استان  و حاشیه مشهد نمی شوند، ادامه داد: با سرمایه گذاری 
جنوبی،  خراسان  در  مرزنشین  روستاییان  حمایت  و  مناسب 
بی تردید، حجم مهاجرت کاهش خواهد یافت.  اکبری با گالیه از 
رها بودن استان های محروم تاکید کرد: مسئوالن حاضر نیستند از 
مهاجرت پیشگیری کنند، اما چندین برابر خرج درمان و ساماندهی 
حاشیه ها می کنند. وی اضافه کرد: بیشترین مهاجرت به سمت 
مشهد است چراکه به علت وجود گردشگر و زوار، مشاغل کاذب 
فراوانی ایجاد شده و مهاجران می توانند تا حدودی خود را از 

وضعی که دارند، بیرون بکشند. 

هم مرزی خراسان جنوبی با
 افغانستان آن را آسیب پذیر می کند

اکبری درباره میزان گسترش اعتیاد در میان اهالی روستاهای 
محروم به علت هم مرزی با افغانستان تاکید می کند: همه 
کشور با مساله اعتیاد درگیر هستند اما در خراسان جنوبی به 
علت هم مرز بودن با افغانستان وضع اقتصادی آسیب پذیر است.
وی خاطر نشان می کند:  اگر در موضوع  اشتغال تالش 
نشان  را  خود  پیش  از  بیش  اجتماعی  آسیب های  نشود 
خواهند داد. وقتی جوان بیکار باشد به سمت درآمدهایی 
می رود که آخر و عاقبتش همان مواد مخدر و قاچاق است. 
وی با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر در این استان مرزی 
چشمگیر نیست، افزود: قاچاق مواد مخدر در این منطقه 
وجود دارد، ولی از نظر من به نقطه بحرانی نرسیده است. 

مسئوالن دولتی کمتر به
 روستاهای مرزنشین سر می زنند

محرومیت در روستاهای دور افتاده و مرزی خراسان جنوبی 
نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و همه می دانند اهالی برخی از 
این روستاها حتی از داشتن امکانات اولیه زندگی محروم هستند 
اگرچه روستاهای خراسان جنوبی دارای ظرفیت خوبی است 
که با برنامه ریزی کارشناسی شده می تواند مرهمی بر زخم 
محرومیت روستاها باشد.خشکسالی می تواند باعث کمبود توازن 
در میزان آب و در نتیجه کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن 
شدت جریان آب )برای نیروگاه های برق آبی( کاهش عمق 
آب های سطحی و خاک مرطوب شود و خشکسالی جدی ترین 

معضل فیزیکی برای کشاورزی در همه جای دنیاست.
استان  قنات های  و  چاه ها  شدن  خشک  باعث  خشکسالی 
خراسان جنوبی شده است و مردم به دلیل کمبود آب و نداشتن 
علوفه برای دام ها امیدی برای زندگی کردن در روستاها ندارند 
و به شهرها و حاشیه نشینی روی می آورند که نتیجه آن خالی 
شدن روستاها و به تبع آن مهاجرت از مرزها به سمت مراکز 
استان ها می شود که در دراز مدت از نظر امنیت مشکل جدی 
خواهد بود.اگر همین افراد کم که در روستاهای مرزی زندگی 
می کنند مهاجرت کنند تمامی مسئوالن در برابر خالی شدن 
روستاها مسئول هستند چراکه آنها بخشی از جامعه هستند 
و  زمانی که مرز کشور خالی از سکنه شود مشکالت زیادی  

مخصوصا در حوزه امنیت پیش می آید. 

رئیس دانشکده پرستاری خراسان جنوبی خواسته جدی جامعه 
پرستاری را تعرفه گذاری خدمات پرستاری ذکر کرد وگفت: 
پرستاران متقاضی اجرای قانون بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری هستند.غالمحسین محمودی راد در گفتگو با فارس، با 
اشاره به والدت حضرت زینب )س( و نام گذاری این روز به نام روز 
پرستار، اظهارکرد: مراقبت خانواده از فرزندان و بیماران از ابتدای 
 خلقت بشر وجود داشته که نمونه بارز آن حضرت زینب )س(

در قیام کربال است.
وی گفت: پرستاری یعنی حفاظت، ارتقا، بهینه سازی سالمت 
و توانمندی های انسان بنابراین پرستاران وظیفه پیشگیری از 
بیماری، آسیب و کم کردن درد و رنج مردم با تشخیص و درمان 
را برعهده دارند.رئیس دانشکده پرستاری از فعالیت 1۴ بیمارستان 
در  استان خبر داد و افزود: از این تعداد پنج بیمارستان در مرکز 
استان وجود دارد که سه بیمارستان دولتی، یک بیمارستان ارتش 

و یک بیمارستان تأمین اجتماعی است.

کمبود نیروی انسانی؛ 
مهمترین مشکل حوزه پرستاری  

محمودی راد کمبود نیروی انسانی را از اهم مشکالت پرستاران 
دانست و تبیین کرد: ماهیت پرستاری سخت است اما این 
سختی ها وضع را بدتر می کند لذا از مدیران کشوری و استانی 
می خواهیم این دغدغه پرستاری را دریابند.وی اضافه کرد: زمانی 
که در یک بخش سه پرستار با چهل بیمار مواجه می شوند خستگی 
بیش از حد کار سبب احتمال قصور و آسیب در بیمار می شود.

 1500 پرستار در 5 بیمارستان!
رئیس دانشکده پرستاری خراسان جنوبی با اعالم اینکه در سطح 
بیمارستان های دولتی استان فقط هزار و 5۰۰ پرستار مشغول 
فعالیت هستند، تصریح کرد: این عدد باید به دو هزار و8۰۰ تا 
سه هزار پرستار برسد تا بتوانیم خدمات در خور شأن به مردم ارائه 
دهیم. محمودی راد با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

در چهار سال اخیر در قالب طرح تحول سالمت اقدام به جذب 
نیروی پرستاری و کمک پرستاری کرده، اضافه کرد: متأسفانه 
این جذب برای رسیدن به شاخص های کیفی مراقبت از مردم 
کفایت نمی کند.وی با اشاره به تالش های شبانه روزی پرستاران 
برای خدمت به بیماران و مردم مطرح کرد: پرستاران با تالش 
شبانه روزی و با تمام سختی ها تالش می کنند از بیماران مراقبت 
و تنها چیزی که آن ها را راضی نگه می دارد رضای خدا و رضایت 
مردم است.رئیس دانشکده پرستاری با بیان اینکه پرستاران در 
تمام خوشی ها و سختی ها در کنار مردم هستند، اضافه کرد: این 

قشر همچنین در  موضوع مدافعین حرم نیز فعالیت می کنند.

فعالیت چهار دانشکده پرستاری
 مامایی دولتی در استان 

محمودی راد با بیان اینکه چهار رشته پرستاری دانشگاه آزاد 
اسالمی به امر آموزش و تربیت پرستار اقدام می کند از فعالیت 

چهار دانشکده پرستاری مامایی دولتی  هم خبر داد و گفت: 
عالوه بر رشته کارشناسی پرستاری از سال 89 در بیرجند رشته 
فوق لیسانس پرستاری نیز در استان راه اندازی و دانشجویان 
پذیرش و تربیت می شود. رئیس نظام پرستاری خراسان جنوبی 
اعالم کرد: همچنین اکنون چهار رشته فوق لیسانس پرستاری 
در بیرجند اعم از فوق لیسانس پرستاری اورژانس، فوق لیسانس 
پرستاری سالمت جامعه، فوق لیسانس پرستاری درمانی و فوق 

لیسانس پرستاری روان پرستاری وجود دارد.

پذیرش و تربیت دکترای پرستاری
رئیس نظام پرستاری خراسان جنوبی با اعالم اینکه براساس 
پیگیری های متعدد در سال 1۳95 در بیرجند رشته دکتری 
پرستاری پذیرش و تربیت شد، اضافه کرد: در زمان حاضر 5 مرکز 
مشاوره و مراقبت در منزل در استان وجود دارد که چهار مرکز در 
بیرجند فعال و  و با ارائه خدمات  گوناگون در خصوص بیماری ها 

به مردم کمک می کنند.وی با یادآوری اینکه در این رشته حیاتی 
دانشگاه علوم پزشکی و سایر سازمان های وابسته تالش خود را 
در راه کمیت و کیفیت مراقبت های علمی انجام می دهند، ابراز 
کرد: برای اینکه خدمات ایمن و در خور شأن مردم داشته باشیم 

نیازمند پرستاران توانمند  هستیم.

خواسته های جدی پرستاران
تعرفه گذاری مطالبه بر زمین مانده

تعرفه گذاری خدمات  را  پرستاری  جامعه  وی خواسته جدی 
پرستاری ذکر کرد و بیان کرد: پرستاران متقاضی اجرای قانون 

بر زمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند.
رئیس نظام پرستاری استان عدالت در پرداخت ها و حق الزحمه ها 
را از دیگر درخواست های پرستاران عنوان و تبیین کرد: نمی گوییم 
حق الزحمه همکاری که دارای مدرک دیپلم است با همکار فوق 

تخصص یکسان باشد، صحبت ما پیاده شدن عدالت است.
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طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز آرایه خورشیدی
 در دانشگاه بیرجند

تبعات جبران ناپذیر کشتار غیرمجاز  دام
 ساماندهی کشتارگاه ها به شدت پیگیری می شود

برای  گفت:  بیرجند  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  مقدم-معاون  دادرس 
اولین بار در ایران توسط محققان دانشگاه بیرجند دستگاه شبیه ساز آرایه 
خورشیدی طراحی و ساخته شد.حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش و فناوری 
آرایه  ساز  کرد: دستگاه شبیه  اظهار  آوا  با  در گفت وگو  بیرجند  دانشگاه 
خورشیدی توسط محمد فراهانی دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک 
قدرت و ماشین های الکتریکی دانشگاه بیرجند زیر نظر محمد علی شمسی 
نژاد از اعضای هیئت علمی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و قدرت دانشگاه 
بیرجند طراحی و ساخته شده است.وی ادامه داد: در سال های اخیر، استفاده 
از منابع انرژی تجدیدپذیر به دلیل کاهش پیوسته منابع انرژی متداول 
آلودگی  افزایش  و  انرژی(  )امنیت  انرژی  روزافزون  تقاضای  و مـرسوم، 
زیست محیطی در اثر استفاده از انرژی های فسیلی به طور چشمگیری 
افزایش یافته است.وی بیان کرد: در میان منابع انرژی تجدید پذیر، استفاده 
از سیستم های تولید انرژی خورشیدی به علت هزینه عملکرد و نگهداری 
پایین، قابلیت اطمینان باال، طول عمر زیاد، نصب سریع و آسان، عملکرد 
بدون سر و صدا، تولید توان بدون آلودگی و دسترس پذیری در سراسر کره 
زمین به سرعت در حال رشد است. نجفی اظهار کرد: با وجود مزیت های 
فراوان، سیستم های خورشیدی بازدهی مطلوب را ندارند چراکه بازدهی 

یک سیستم خورشیدی به عوامل زیادی از قبیل دما، تابش، مشخصات 
بازتاب نور خورشید، تابش غیریکنواخت و غیره بستگی دارد.  طیفی و 
سیستم  خروجی  ولتاژ  جریان  مشخصه  منحنی  عالوه  به  افزود:  وی 
خورشیدی وابسته به شرایط محیطی و امپدانس بار شدیداً غیر خطی است و 
توسط یک نقطه کار بهینه موسوم به نقطه توان بیشینه مشخص می شود. 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند بیان کرد: از این رو، پیش از 
نصب و به کارگیری سیستم های خورشیدی، باید ارزیابی، اعتبارسنجی و 
تأیید عملکرد سیستم های آماده سازی توان خورشیدی شامل؛ اینورترهای 
خورشیدی و تجهیزات ردیابی نقطه توان بیشینه مربوط به آن ها در محدوده 
وسیعی از شرایط محیطی و بار متغیر انجام شود که به این منظور، از شبیه 

ساز آرایه خورشیدی به طور گسترده استفاده می شود.
نجفی یادآور شد: این دستگاه دارای ویژگی های منحصر به فردی از جمله؛ 
ولتاژ و جریان فتوولتائیک با ریپل بسیار پایین )کمتر از ۰/5 درصد(، کنترل 
تمام دیجیتال، دینامیک سریع، انعطاف پذیری باال، تغذیه ورودی سه فاز، 
بازدهی باال است. وی با بیان اینکه همچنین قیمت این دستگاه یک ششم 
مشابه خارجی آن است، خاطرنشان کرد: هزینه اجرای این دستگاه 5 میلیون 
تومان و زمان طراحی و ساخت این دستگاه نیز 2 سال به طول انجامیده است.

غالمی-مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تشریح مخاطرات ذبح غیر 
بهداشتی دام، گفت: کشتار غیرمجاز دام تبعات جبران ناپذیری دارد.

محمد اصغرزاده اظهار کرد: با توجه به اینکه بیماری های خطرناکی از طریق 
ذبح غیر بهداشتی از دام به انسان منتقل می شود که برخی از آن ها می تواند 
سبب مرگ انسان شود، عدم رعایت مسایل بهداشتی در این زمینه می تواند 
تبعات ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.وی با اشاره به همراهی مجموعه 
استانداری در تحقق برنامه ها و پیگیری دغدغه های بهداشتی دامپزشکی، 
افزود: با توجه به اهمیت کشتارگاه ها در ارتقای شاخص های بهداشتی، به طور 

جدی پیگیر ساماندهی کشتارگاه های دام استان هستیم.

ساماندهی کشتارگاه های خراسان جنوبی
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: طی چند سال گذشته تمامی 
کشتارگاه های دام استان با هدف پیشگیری از انتقال بیماری های مشترک 
بین انسان و دام به اتاق پیش سرد مجهز شده اند و عالوه بر نظارت های 
بهداشتی و شرعی در کشتارگاه ها، سالم سازی گوشت های استحصالی از 
طریق پیش سرد تامین شده و زیر ساخت های الزم برای ذبح دام ها به 

صورت بهداشتی فراهم شده است.

اصغرزاده، معضالت زیست محیطي، مباحث اجتماعی و روانی و عدم 
رعایت اصول بهداشتی و مسائل شرعی را به عنوان مهم ترین مخاطرات 
بهداشتی در این حوزه بر شمرد و گفت: دامی که در کشتارگاه ذبح شود 
تمام ضایعات آن  بهداشتی دفع می شود و به لحاظ سالمت مورد معاینه 
قرار گرفته و الشه دام در سالن پیش سرد 2۴ ساعت نگهداری می شود 
که طی این مدت الشه از نظر بیماری های احتمالی سالم سازی شده و 

عوامل بیماری از بین می رود.

نا امنی ره آورد خالی شدن روستاهای مرزی
سنا

 : ای
س

عک



موفقیت و انرژی

شادی مسری

صبح قدرتمندی را شروع کنید

همه چیز با یک صبح قدرتمند شروع می شود و با 
آن تمام شود. آنچه در صبح انجام می دهید سرعت 
بقیه روز را تنظیم می کند. اگر می خواهید شاد و 
موفق باشید یک عادت روزانه صبحگاهی برای خود 
تعیین کنید تا زندگی تان رو به بهبودی رود. ترکیبی 
از عادت های روزمره و روزانه می تواند تفاوت زیادی 

در زندگی شما ایجاد کند. 
ما زاده عادت های مان هستیم، چیزهایی که برای 
زندگی ما مفید است را فراموش می کنیم که انجام 
دهیم، چون ما کارهایی را انجام می دهیم که به آن 
 عادت کرده ایم. ما در روزمرگی و عادت ها غرق 
شده ایم، اما اگر بخواهیم پیشرفت کنیم، موفق شویم 
و از نظر روانی احساس آرامش داشته باشیم نیاز به 

یک عادت خوب صبحگاهی داریم.

راه های داشتن زندگی شاد 
از زبان یک آدم ۸۰ ساله

کارهایی ساده برای داشتن یک زندگی خوشحال 
که یک فرد ۸۰ ساله به ما می آموزد، هدیه ایست 
از یک عمر تجربه که به آسانی در اختیارمان قرار 
با عملی کردن این کارهای ساده و به  می گیرد. 
داشتن یک  از  را  خود  زندگی،  در  ظاهر سطحی 

زندگی خوشحال بی بهره نسازید.
- قاطعانه دست بدهید

- مردم را در چشم هایشان پیدا کنید. چشم های 
آنها دروغ نمی گویند. داشتن یک زندگی خوشحال 
ساده است، زیر دوش حمام آواز بخوانید. یک زندگی 
خوشحال یعنی موسیقی را با کیفیت عالی گوش کنید.
- در مبارزه ها، اولین ضربه را شما بزنید و محکم بزنید.

- راز خود را به کسی نگویید.
همیشه  معجزه ها  نشوید،  تسلیم  وقت  هیچ   - 
 رخ می دهند. همیشه پذیرای دستی که به سوی شما

 دراز شده، باشید.
- شجاع باشید حتی اگر می ترسید هم وانمود کنید 
شجاع هستید. کسی نمی تواند بگوید این دو با هم 

فرق دارند. 
- شریک زندگی تان را با دقت انتخاب کنید. همین 
یک تصمیم، ضامن ۹۰ درصد خوشبختی یا بدبختی 
فرد  یک  عنوان  به  کنید  عادت  بود.  خواهد  شما 

ناشناس، به دیگران کمک کنید.
- فقط کتاب هایی را قرض بدهید که مطمئن هستید 
دوباره نمی خوانید. امیِد کسی را از او نگیرید، شاید این 
تنها چیزی است که دارد. اگر با کودکان، بازی می کنید 

اجازه دهید آنها برنده شوند.
- به آدم ها یک شانس دوم بدهید اما نه سوم.

عادات غذایی برای 
قلیایی سازی بدن

روز خود را با نوشیدن دو لیوان آب گرم که آب یک 
چهارم لیمو در آنها ریخته شده است، آغاز کنید. 

از شکر سفید پرهیز کنید. این عامل باعث التهاب اصلی 

در اندام های مختلف بدن انسان است. سبزیجات خام 
و آب سبزیجات بیشتر مصرف کنید. مواد سرطان زا از 
اکسیژن موجود در سبزیجات سبز تنفر دارند. ورزش 
کنید. هیچ چیزی بهتر از یک برنامه ورزشی منظم 
روزانه به کاهش استرس و تولید هورمون های اسیدی 

مانند کورتیزول و آدرنالین کمک نمی کند.

ماهی ریتم قلب
 را مثل ساعت تنظیم می کند

فسفر و  کلسیم در استحکام و سالمت استخوان های 
بدن نقش به سزایی دارند. 

محققان دریافتند که ماهی های چرب مثل ماهی تن و 

آزاد سرشار از اسیدهای چرب امگا 3 هستند و موجب 
تنظیم عملکرد قلب وعروق می شوند و از بروز ریتم های 
خطرناک قلب جلوگیری می کنند، همچنین اسیدهای 
چرب امگا 3 موجود در ماهی به آرام شدن ماهیچه های 
قلب کمک می کنند و  خطر بروز سکته قلبی را کاهش 

می دهند.

نکات اضافی و مفید 
در مورد زمان مصرف دارو 

بهتر  خود،  های  قرص  بازدهی  از  اطمینان  برای 
شبانه  طول  در  معین  ساعت  یک  در  را  آنها  است 
قرصی  اگر شما  مثال  عنوان  به  کنید.  روز مصرف 

را ساعت ۸ صبح مصرف کنید و روز دیگر ساعت 
 ۸:4۰ شد، کارآیی آن را پایین می آورد. قبل از شروع
آنتی بیوتیک های تجویزی مصرف آن را با داروساز 
چک کنید تا از عوارض جانبی ناخوشایندی که ممکن 
است رخ دهد، جلوگیری کنید. هر آنتی بیوتیک دارای 

دستورالعمل های منحصر به فردی می باشد.

نوشیدن آب لیمو کمک
 به بهبود شرایط  پوست

اگر در پی گزینه ای برای تقویت و بهبود شرایط پوست 
خود هستید، نوشیدن آب لیمو هنگام صبح یکی از 
بهترین گزینه هایی است که می توانید مد نظر قرار 

دهید. لیمو حاوی آنتی اکسیدان هایی است که با 
رادیکال های آزاد و ضایعات پوستی مبارزه می کند و 
از بروز چین و چروک پیشگیری می کند. از این رو، آب 
لیمو می تواند درخشش پوست شما را افزایش داده و به 

حفظ شادابی و جوانی آن کمک کند.

خوردن آب کافی از انباشت 
مواد زائد در بدن جلوگیری می کند

سم زدایی روده بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و آگاهی از چگونگی انجام آن می تواند به معنای فواید 
چشمگیری برای سالمت شما باشد. تامین آب مور نیاز 

بدن به اندازه تامین مواد مغذی که به آنها اشاره شد، 
اهمیت دارد زیرا به دفع و پرهیز از انباشت مواد زائد در 
روده بزرگ کمک می کند. نوشیدن هشت لیوان آب در 
روز توصیه شده است. دنبال کردن یک رژیم ورزشی 
منظم در کنار رژیم غذایی متعادل و سالم نیز برای حفظ 
سالمت کلی بدن و البته روده بزرگ توصیه شده است.

یک سری از مواردی که باید در طول بیماری بررسی شود به شرح زیر است:
چشم ها و بینایی و عملکرد کلیه های  شما در صورتی که 5 سال از تشخیص دیابت می گذرد، باید 

بررسی شده، در صورت عدم مشکل، ساالنه باید چک شود.
پاها در هر بار مراجعه باید معاینه شود.

عوامل خطر زای بیماری قلبی مثل فشار خون، چربی باال و استعمال دخانیات نیز باید مرتبا ارزیابی شوند.
روش های پیگیری شخصی و تزریق انسولین، مشاوره تغذیه و بررسی عادات غذایی توسط متخصص 

تغذیه، را باید مد نظر قرار دهید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 19۰

یکی از بهترین روش هایی که می توانید برای دور نگه داشتن سرطان از بدن خود مد نظر قرار دهید، مصرف میوه 
ها و سبزیجات تازه است. به لطف آنتی اکسیدان های موجود در میوه ها و سبزیجاتی با رنگ روشن که به طور 
خاص می توان از ویتامین های C و A نام برد، می توانید خطر ابتال به سرطان را کاهش دهید. تراکم پایین این 
ویتامین ها با خطر بیشتر ابتال به سرطان ریه پیوند خورده اند. تقریبا تمامی میوه ها و سبزیجات دارای برخی ویژگی 
های آنتی اکسیدانی هستند، اما هرچه رنگ آنها روشن تر باشد گزینه بهتری محسوب می شوند. بر همین اساس، 
شما می توانید مصرف توت ها، کدو مسمای زمستانی، فلفل دلمه ای ها و گوجه فرنگی ها را مد نظر قرار دهید. 
مصرف میوه ها و سبزیجات تازه روشی سالم برای دریافت کربوهیدرات ها نیز محسوب می شود. مصرف مغزهای 

خوراکی می تواند اثر مثبتی در پیشگیری از ابتال به سرطان ریه داشته باشد.

میوه ها و سبزیجات با رنگ روشن، مفید در پیشگیری از سرطاننکات مهم درباره دیابت نوع یک

نکته مهم این است که شادی یک فرآیند مسری است. یعنی 
اگر شما شادیتان را به دیگران انتقال دهید آن ها هم شادتر 
می شوند. اگر شما در جمع افرادی باشید که انسان های شادی 

نیستند قطعا شما هم انسان شادی نخواهید بود. 
دوستان شاد انتخاب کنید

پس سعی کنید دوستان خود را به گونه ای انتخاب کنید که 
میزان شادی شما  باعث شوند  و  باشند  انسان های شادی 
افزایش پیداکند، نه این که باعث شوند هر روز میزان شادی 
شما کمتر و کمتر شود. نکته بسیار مهم این است که تحقیقات 
انتقال دهید،  به دیگران  را  اگر شما شادی خود  داده  نشان 

شادی شما بیشتر می شود. شاید این نکته برخالف خیلی از 
قوانین ریاضی و فیزیک باشد ولی در مورد شادی قضیه کامال 
برعکس است. اگر شما شادیتان را به دیگران منتقل کنید، 

میزان شادی شما به مراتب افزایش پیدا می کند. 
برای اهداف شاد برنامه ریزی کنید

برای رسیدن به اهدافی که فکر می کنید شما را شاد خواهند 
کرد، برنامه ریزی کنید. پس از برنامه ریزی دقیق انسجام 
فکری شما بیشتر و بالطبع خلق و خوی شما بهتر می شود. 
شما از اینکه به صورت کاماًل هدفمند به دنبال عناصر شادکننده 

زندگی تان می گردید، احساس خوبی خواهید داشت.

خود را در حلقه انسان های شاد قرار دهید. اگر شما در میان 
 افرادی محاصره شدید که به چیزی جز افکار منفی نمی اندیشند،

آلوده شدن شما به آن طرز تفکر کار آسانی است.
به یاد داشته باشید که شادی هم مسری است و شما می توانید 

این حس خوب را از اطرافیان تان کسب کنید.
هنگامی که مشکلی برایتان پیش می آید سعی کنید با تأمل و 
صبر راه حل منطقی برای آن بیابید. بدانید که زانوی غم بغل 
کردن مشکالت شما را دو چندان خواهد کرد. افرادی که به 
شادی ایمان دارند، به خوبی می دانند که پس از طی دوران گذار 
از مشکالت دوباره به همان حال خوب اولیه دست خواهند یافت.

شادی مسری است...

آیه روز

 و هر کس برای خدا معبود دیگری بخواند برای آن برهانی نخواهد داشت و حسابش فقط با پروردگارش 
می  باشد در حقیقت کافران رستگار نمی  شوند. )سوره مومنون/ آیه ۱۱۷(

سخن روز

کودکان می توانند به بزرگساالن سه چیز را یاد بدهند: بدون هیچ دلیلی خوشحال باشی، همیشه با چیزی مشغول 
باشی و بدانی که چطور با تمام توانت چیزی که می خواهی را طلب کنی. )پائولو کوئیلو(
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افقي: ۱- سنگ آسیاب  - از آثار 
مولوي - قسمتي از چشم 2-  موتور 
گازوئیلي - پوسیده - نگهبان چماق 
به دست 3- نام فتحعلي شاه پیش از 
جلوس بر تخت سلطنت -  توان - 
حرف نفي عرب 4- برودت - پوست 
دباغي نشده  - اتاق درس 5 - آقا و 
بزرگ  - پیمان اقتصادي کشورهاي 
  - مرکزي  و  شمالي  آمریکاي 
از   -  6 اصفهان  قدیمي  کلیساي 
انواع خط  -   بیم و ترس  -خوب 
و شایسته ۷- مدرسه قدیمي-  نظر 
یگانه   - شرعي  حکام  درا  مجتهد 
از شهرهاي استان  و بي همتا ۸- 
تهران -  سریالي  از علي حاتمي - 
افشره گوجه فرنگي ۹- نژاد کشور 
و  باور   - روپوشي  پارچه   - بوتان 
از هم - گالبي  جدا  اعتقاد ۱۰-  
- شوکت ۱۱-  آموزگار - لباس بي 
آستر - حیوان مرده ۱2-  خبرگزاري 
ایتالیا - بین پیچ و مهره  کمک رسان 
۱3-  نشانه مفعولي - اسباب زندگاني 
- دلیل آوردن ۱4-  بردش معروف 
است - صورت فلکي-  شغال ۱5-  

چاه جهنم - ویزیتور-  دست عرب

افسانه   - -نزاکت    ۱ عمودي: 
به  -مربوط   2 فیلمنامه   - گوي 
 - اکوادور  پایتخت   - سیاست  
مشهور و زبانزد 3 - ماهر و استاد - 
گرفتار - قوم و طایفه 4 - نیزه کوتاه 
- جالل و بزرگواري - پایین جامه 5 
- بانو - پدر مرداویج - نقص و بدي 
6 - عقب و پشت سر-  فدراسیون 
بین المللي فوتبال - بدنام و بي آبرو 
۷ -در امان بودن - خاک  - طباخ ۸ 
- ساز چوپان - از آثار هاللي جغتایي 
- حرف تردید ۹- بوي خوش  - 

رسم کننده -  نامي برای کالغ ۱۰-   
نفساني  سرپرستي  هاي  خواهش 
کسي را به عهده گرفتن-  کامال 
محرمانه ۱۱-  طعنه زن پیاز - قاره 
پرجمعیت  - پرچم و بیرق ۱2-  بی 
حرکت -  اسم غیراصلي - رسوم 
ستون  نیکو  ۱3-   هاي  روش  و 
بدن - گرفتن زبان - خواب نیمروز 
۱4-  زانوي در -  کمک و مساعدت 
-  از انواع خط ۱5-  جدول پرطرفدار  
ترکیبي از رنگ آبي و قرمز  - لقب 
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رهاوجسوواکدبنگ1
ساتلاهلاهمیال2
یرایمییامانمگ3
سیولالملخشوی4
جانادهفالکسر5
ماسیونرتلیف6
هبلینامهمجردم7
ورسنکگنمنامرا8
روایهپاناکاوه9
نمکاودیونسو1۰
میایدربوهاکش11
اواتیرکاسدهس12
هدلاوفادنسیلپ13
وتالگنواداوان14
راوخهچرومریرکی15

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

 ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

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

10سال ضمانت

میلیونر میامی
16:15شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand :اینستاگرام  @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

کلمبوسمارموز
18:1521:3014:3020شروع سانس

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

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

کناف ، دکوراسیون،بازسازی
طراحی و مشاوره 
09155610111

 رحیمی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، کناف 

و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

یک شرکت تبلیغاتی معتبر جهت تکمیل 
کادر خود نیاز به تعدادی نیرو 

)با روابط عمومی باال( دارد.
بازاریاب )تلفنی و حضوری( 
 مدیر فروش - اپراتور چاپ
۳۲۳۵۷۳۱۱ - ۰۹۱۵۵۶۲۸۹۰۲

یک شرکت پخش مواد غذایی جهت تکمیل 
کادر فروش به تعدادی بازاریاب و سرپرست 

فروش با حقوق ثابت + پورسانت + بیمه 
نیازمند می باشد.      09158156090

به تعدادی پیک موتوری 
برای شیفت صبح نیازمندیم.

0915۷419۷۷0

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. 

3244013۷ - 09152210859

به یک اکیپ سنگ کار پل 
به مدت 6 ماه 

در محدوده دیهوک 
نیازمندیم. 

09152210859

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر، 

گرانیت، موزائیک و بتن
09156۷06538

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

به یک همکار خانم جهت کار در دفتر 
مصالح فروشی نیازمندیم. 

ساعت کار از 3 بعدازظهر تا ۷/30 شب 
حقوق 300 هزار تومان       09152659433

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

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

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

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

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

اتوبار قاصدک/ ۰9157563875- سعدی
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معرفی 66 نفر از زندانیان آزاد شده برای دریافت وام

صداوسیما- 66 نفر از زندانیان آزاد شده در استان برای دریافت وام خوداشتغالی به بانک معرفی شدند.مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گفت: اعتبار تخصیص 
یافته به بانک برای زندانیان آزاد شده 550 میلیون تومان است.هاشمی افزود: شغل های ایجاد شده با دریافت تسهیالت خود اشتغالی در زمینه دامداری، آرایشگری، رانندگی، 

تعمیرگاه خودرو، خشکبارفروشی، کابینت سازی، بستنی فروشی، عطاری، فروش و نصب شیشه اتومبیل، قالی بافی، پرورش شتر و زرشک پاک کنی بوده است.

گروه خبر-رئیس دانشکده پرستاری و مامایی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه استان 
، دارد  کمبود  پرستار  یکهزار  جنوبی   خراسان 

گفت: امسال دو رشته پرستاری و توانبخشی را 
درخواست کرده ایم که در صورت موافقت برای 
فقیه  ولی  نماینده  داریم.  دانشجو  پذیرش  آن 
در خراسان جنوبی دیروز در دیدار با جمعی از 
پرستاران بسیج جامعه پزشکی خراسان جنوبی 
به مناسبت سالروز والدت حضرت زینب)س(،  با 
بیان اینکه پرستاری سیری از سلوک الهی است، 
گفت: پرستاری به معنی صحیح یک رایحه و 
جلوه ای از رحمت الهی است.آیت ا... عبادی 
اظهارکرد: زینب یعنی زینت پدر و این اسم یک 
نامگذاری آگاهانه است.وی با بیان اینکه جایگاه 

مقدس علی بن ابی طالب)ع( زینت آفرینش بوده 
و خدا در هنر خلقت این امام بزرگوار هرچه داشته 
 به صحنه آورده است، بیان کرد: امروز بعد از 
یکهزار و ۴00 سال وقتی زندگی ایشان را مرور 
می کنیم می بینیم یکی از افتخارات حضرت 
علی)ع( با آن همه عظمت، حضرت زینب )س( 
است.وی ضمن تبریک تولد حضرت زینب )س( 
خطاب به پرستاران گفت: شایستگی شما بوده 
که در این نامگذاری ها روز تولد ایشان به نام 
شما نامگذاری شده است.وی با اشاره به اینکه 
خدا در نظام خلقت پرستاری را در انسان و غیر 
به  افزود: آن هایی که  انسان قرار داده است، 
معنی حقیقی راه سیر و سلوک دارند و کارها را بر 
اساس اولویت ها عالمانه بررسی می کنند، یکی 

از مسائلی که برمی گزینند مسئله پرستاری است.

کمبود نیرو از مشکالت بخش 
پرستاری است

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند گفت: 
سال های اخیر با اجرای طرح تحول سالمت بارها 
در حوزه پرستاری جذب نیرو داشتیم اما به میزان 

پذیرش بیمار با کمبود پرستار مواجه هستیم.
شاخص  آمار  بر  بنا  کرد:  اظهار  محمودی راد 
بین المللی به ازای هر تخت باید دو پرستار داشته 
باشیم اما خراسان جنوبی 1600 تخت مصوب و 
1۴00 تخت فعال دارد که حدود 1500 پرستار 
شاغل داریم و حدود یکهزار پرستار کم داریم.
وی گفت: برای جبران از طریق جذب نیرو به 

صورت استخدامی، نیروی شرکتی قابلیت جذب 
و نیروهای طرح تحول سالمت چند مرحله پرستار 
استخدام شده اما در حد ارائه خدمات ایمن، کافی 
و راضی کننده برای جذب نیرو راه داریم. رئیس 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند گفت: به میزانی که پذیرش بیمار بستری 

داریم پرستار نداریم و این فقط مربوط به بیرجند 
نیست و در تمام کشور حدود 100 هزار کمبود 
برآورد شده است و این کمبود به منزله این نیست 
که پرستاری وجود ندارد بلکه پرستاران دانش 
آموخته هستند اما به دالیلی مانند جذب نشدن 

اعتبار و نبود مجوز جذب نمی شوند.

عمرانی  امور  هماهنگی  خبر-معاون  گروه 
استاندار با اشاره به اینکه مسئوالن باید با کار 
درست و استفاده از امکانات پاسخگوی مردم 
باشند، گفت: وقتی مردم در جریان محدودیت ها 
قرار گیرند بدون شک همکاری خواهند کرد. 
جلسه  سومین  در  دیروز  علوی مقدم  مجتبی 
نمایشگاه های  امور  و  عمران  کارگروه 

پیروزی  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  ستاد 
نمایشگاه  مکان  کرد:  اظهار  اسالمی  انقالب 
دستاوردهای انقالب اسالمی باید به طور دقیق 
مشخص شود. وی با بیان اینکه نمی توانیم با 
اوضاع کنونی اعتبار جداگانه ای برای هزینه های 
باید  بنابراین  کرد:  تصریح  ببینیم،  نمایشگاه 
تمامی دستگاه های اجرایی در این حوزه تالش 
کنند و از تمام توان شان در راستای برگزاری 

هر چه بهتر این نمایشگاه استفاده نمایند. 
نمایشگاه  چیدمان  به  باید  کرد:  عنوان  وی 
که  مؤثر  اجتماعی  و  فرهنگی  برنامه های  و 
می تواند نگاه بازدیدکنندگان را نسبت به انقالب 
شود. توجه  دهد،  تغییر  آن  دستاوردهای  و 

علوی مقدم اضافه کرد: هدف اصلی این نمایشگاه 
نشان دادن دستاوردهای ۴0 ساله انقالب است.

وی با تأکید بر این موضوع که هشت سال دفاع 
مقدس باید در این نمایشگاه به خوبی دیده شود، 
افزود: بخشی از این نمایشگاه باید به موضوع 
هشت سال دفاع مقدس اختصاص یابد که در 
کنار موضوعات فناورانه و عمرانی نقش جنگ 
و ایثار دیده شود.معاون استاندار ادامه داد:  آنچه 
امروز باید در جامعه فرهنگ سازی گردد فرهنگ 
دفاع مقدس است.وی یادآور شد: قرار نیست 
نمایشگاه  این  در  اجرایی  دستگاه های  تمام 
دارای غرفه باشند، بلکه باید دستگاه هایی که 
دستاوردهای بیشتری دارند حضور پررنگ تری 

یابند.معاون استاندار با اشاره به اهمیت کار صدا 
و سیما در اطالع رسانی دستاوردهای انقالب به 
جامعه گفت: صدا و سیما فقط باید برای تهیه 
برنامه ها هزینه دریافت نمایند و نباید برای پخش 

برنامه ها حتی یک ریال هم دریافت کند.

ضرورت پاسخگویی به 
شبهات مردم در دهه فجر

بمباران  گفت:  نیز  اسالمی  تبلیغات  مدیرکل 
مطلب از طریق رسانه ها و فضای مجازی در 
ایام دهه فجر انجام می گیرد لذا باید غرفه ای 
در نمایشگاه دستاوردهای ۴0 ساله انقالب برای 
پاسخگویی به شبهات مردم نیز برپا شود.رضایی 

افزود: باید در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۴0 
ساله انقالب نمایشگاهی نیز در مساجد و هیئت ها 
داشته باشیم چرا که امسال جو فکری و اقتصادی 
مردم متفاوت است.رضایی با بیان اینکه سازمان 
اتوبوسرانی بیرجند نیز باید برای سهولت در رفت 
و آمد مردم به نمایشگاه همکاری داشته باشد . 
ناصری، فرماندار بیرجند نیز در این کارگروه بیان 
کرد: این نمایشگاه عالوه بر فضای فیزیکی و 
فضای حقیقی باید در فضای مجازی نیز برپا شود 
و دستاوردهای انقالب در فضای مجازی نیز بیان 
شود.وی یادآور شد: فضای مجازی در معرفی 
دستاوردهای انقالب اسالمی نقش موثری دارد 

و می تواند ما را به اهداف خود برساند.

حسینی- صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند 
با حضور 7 عضو و شهردار بیرجند برگزار شد. 
های   نامه  قرائت  به  شورا  سخنگوی  هالل 
گوناگون در این جلسه پرداخت. انجام مزایده 
برای جمع آوری، خرید و تفکیک پسماند خانگی 
از مبدا تولید از موضوعات مطرح شده بود که 
شرکت برنده شده موظف به پرداخت 65 درصد 
از درآمد ناشی از تفکیک به شهرداری می باشد. 
همچنین در مزایده برای واگذاری باغ پرندگان 
پارک جنگلی نیز، سرمایه گذار 13 درصد از درآمد 

کسب شده را باید به شهرداری پرداخت کند.

تخفیف تا سقف 50 درصد در هزینه 
جریمه دیرکرد چک های برگشتی

دیگر موضوع مطرح شده ، درخواست تخفیف 
برای هزینه تاخیر در چک های برگشتی مردم 
بنا به درخواست شهردار بود که بنا بر توضیحات 
جاوید شهردار بیرجند مقرر شد با توجه به وضع 
اقتصادی کشور و کمک به مودیان دارای چک 
مراجع  طریق  از  هایشان  چک  که  برگشتی 
سقف 50  تا  است،  پیگیری  حال  در  قضایی 
درصد در مبلغ جریمه ها تخفیف اعطا شود. 
ساختمانی  پروانه  رایگان  صدور  درخواست 
 برای ساخت همراه سرای بیمار در بیمارستان 
ولی عصر )عج( توسط یکی از خیران استان نیز 
در این جلسه عنوان شد. شهردار بیرجند با بیان 
این که همراه سرای بیمار دستگاهی به عنوان 
ضرورتی  هیچ  کرد:  خاطرنشان  ندارد،  متولی 
باالتر و بهتر از ساخت همراه سرا نیست. در 

همین راستا با این درخواست موافقت شد.

شروع ممیزی از بانک ها!
امالک  ممیزی  انجام  برای  مزایده  برگزاری 
منطقه 2 شهری نیز از موضوعات مطرح شده 
بود که در این مزایده شرکت برنده برای هر 
تومان دریافت می کند.  بلوک مبلغ 25 هزار 
اعضای شورا بحث کوتاهی درباره نحوه دریافت 
هزینه بر اساس بلوک یا واحد داشتند که جاوید 
توضیح داد: ممیزی امالک تمام شهر در برنامه 
ما قرار گرفته است و امسال ممیزی منطقه 2 

را در بودجه با حدود 500 میلیون تومان پیش 
بینی کردیم. به گفته وی اگر دریافت هزینه بر 
اساس واحد باشد شهرداری ضرر خواهد کرد 
زیرا در بلوک فرقی ندارد یک واحد یا ده واحد 
دارد  اهمیت  کار  این  در  چه  آن  باشد.  آن  در 
نظارت بر اجرای ممیزی است که اگر گزارشات 
شرکت دقیق نباشد باید دوباره کار را انجام دهد. 
شهردار با اشاره به این که این ممیزی شامل 

تمام امالک اداری و بانک ها نیز می شود، به 
صورت مزاح گونه اضافه کرد: دقیقا قصد داریم از 
بانک ها شروع کنیم.میری دیگر عضو شورا نیز 
این ممیزی را برای انجام طرح تفصیلی بسیار 
ضروری دانست و گفت: این گونه عالوه بر در 
دست داشتن اطالعات دقیق، مواردی که بدون 
مجوز تغییر کاربری داده اند نیز مشخص می 
شود.اعطای پاداش به پرسنل کمیسیون ماده 
77 نیز از دیگر درخواست های مطرح شده بود 
که جاوید عنوان کرد: با توجه به فعال شدن این 
کمیسیون پس از سال ها، پاداش را برای تشویق 
پرسنل تقاضا کرده ایم. وی کمیسیون ماده 77 
را مهم ترین کمیسیون شهرداری دانست و بیان 
کرد: در این کمیسیون اختالفات بین مأدی و 
قابل  غیر  آن  رای  و  شده  مطرح  شهرداری 

اعتراض است.

 نمره قبولی برای رسیدگی به فضا 
سبز  بیرجند

از طرف شهروندان نامه ای مبنی بر رسیدگی 
نکردن به فضای سبز شهری در این جلسه شورا 
قرائت شد. هالل سخنگوی شورا، به گزارش و 
پاسخ سازمان سیما و منظر شهری در همین 

رابطه اشاره و آن را برای حضار خواند: در تابستان 
سال جاری در راستای کاهش مصرف آب، ۴ 
تانکر 3 شیفت آبیاری فضای سبز را انجام می 
دادند که دوره آبیاری برای درختان تازه کاشته 
شده 10 تا 15 روز و برای درختان قدیمی 20 
تا 25 روز بود. این که گفته شده درختان پس 
از 6 ماه آبیاری نشدند غیر منصفانه بوده و قطع 
درختان خشک شده نیز طی 2 ماه گذشته انجام 

و تعداد معدود باقی مانده در آینده نزدیک قطع 
خواهند شد. حذف شاخه های زائد، کوددهی، 
... نیز طبق تقویم  کاشت درخت جایگزین و 

فضای سبز شهری در حال انجام است.
در این گزارش ذکر شده سرانه فضای سبز در 
بیرجند برای هر شهروند 12.66 متر مربع بوده که 
با توجه به وضع آب و هوایی شهر، کیفیت پایین 
آب نیمی از چاه ها، تغییرات دمایی شب و روز ، این 
سرانه در مقایسه با شهرهای هم تراز بیرجند از وضع 
مناسبی برخوردار است و اگر منصفانه نگاه شود 
فضای سبز بیرجند نمره قبولی را کسب می کند.

قطع نشدن درختان خشک شده برای 
از بین نرفتن مدرک جرم

برخی  به  این گزارش  ادامه  در  حسنی صفت 
درختان خشک شده و قطع نشده در باغ رحیم 
آباد و باغ سپهری اشاره کرد و گفت: دلیل قطع 
نشدن این ها از بین نرفتن مدرک جرم است 
درختان  نپذیرفته  هنوز  مستضعفان  بنیاد  زیرا 
بیرجند  شهردار  جاوید  اند!  کرده  خشک  را 
در  درختان  که خشک شدن  این  بیان  با  نیز 
یا  برق  نیروگاه  همچون  خصوصی  فضاهای 
پادگان 0۴ را از طریق مراجع قضایی پیگیری 

می کنیم، اضافه کرد: درباره درختان متعلق به 
شهرداری نیز منکر خشک شدن آن ها نیستیم، 
ولی حقیقتا سازمان سیما و منظر شهرداری در 
رسیدگی به فضای سبز خوب عمل کرده است. 
توسط  از قطع سرشاخه درختان  انتقاد  با  وی 
، غیراصولی  صورت  به  برق  توزیع   شرکت 
 ادامه داد: شبکه های هوایی برق نیز موجب 
خشک شدن سرشاخه درختان کاج شده است، 

انجام  کاری  زمینه  این  در  شهرداری  تاکنون 
نداده بود اما اکنون طرح دعوی خواهیم کرد.

حتی برای تعیین تکلیف
 بدهی ها نیامدند!

نامه مدیر کل تجهیز و نوسازی مدارس به شورای 
شهر برای تشکیل جلسه ای مشترک با فرماندار، 
شورای شهر، شهردار و آموزش و پرورش پیرو 
جلوگیری از توقف پروژه های عمرانی از دیگر 
موارد مطرح شده بود.در این باره تعدادی از اعضا 
موافق برگزاری جلسه بودند و تعدادی ضرورتی در 
انجام آن نمی دیدند. شهردار در این باره عنوان 
کرد: مشکل چند پروژه عمرانی این اداره کل که 
به دلیل تخلفات ساختمانی تعطیل شده بودند، حل 
شده و فقط پروژه رفاهی سالن شهید شهپر باقی 
مانده است. وی اضافه کرد: از این دستگاه اجرایی 
تقاضا کردیم برای تعیین تکلیف بدهی های خود 
مراجعه کرده و حتی پولی اکنون پرداخت نکند، اما 
همین کار را هم انجام ندادند.در ادامه جلسه نامه 
های کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قرائت 
شد. جزئیات قرارداد شهرداری با دانشگاه بیرجند 
برای تدوین برنامه راهبردی شهر به صورت 5 
ساله ، درخواست افزایش اعتبار سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری تا مبلغ 200 میلیون 
وضع  خود،  های  بدهی  پرداخت  برای  تومان 
کاربری  تغییر  از  ناشی  افزوده  ارزش  عوارض 
امالک و امکان تعیین عوارضی برای معابر خاص 
در صورت داشتن این قبیل معابر، از موارد مطرح 

شده بود که  با آن موافقت  شد.

تل های خاک در شرق بیرجند
حسنی صفت یکی از اعضای شورا، در ادامه به 
جلسه ای که با مدیر کل حفاظت محیط زیست 
و سایر دستگاه ها با موضوع گرد و خاک در حوزه 
شهری برگزار شده بود اشاره کرد و گفت: یکی از 
موضوعات جلسه ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر 
بود که از طرف شورا و شهرداری برای کاشت 
درخت در صورت واگذاری زمین توسط اداره کل 
راه و شهرسازی یا هر نهاد دیگری ، اعالم آمادگی 
کردم. به گفته وی یکی از علل آلودگی هوا نامناسب 
بودن گازوئیل تحویلی به استان است که در کالن 
شهرها یورو 5 بوده و در اینجا یورو 3 آن هم فقط 
برای تردد درون شهری می باشد. وی با اشاره به 
این که این نوع گازوئیل هر ماشین جدیدی را در 
ناوگان شهرداری ظرف 6 ماه دودزا می کند، بیان 
کرد: متاسفانه در این کشور ابتدا مشکل رخ می دهد 
و سپس به فکر چاره می افتند، برای جلوگیری از 
بیماری های ریوی از االن باید به فکر بود. حسنی 
صفت همچنین با بیان این که در این جلسه از اداره 
کل محیط زیست تقاضا کردم تا تمام دستگاه ها 
را ملزم به رعایت قانون کند، اظهارکرد: اداره کل 
راه و شهرسازی بدون مجوز شهرداری اقدام به 
خاکبرداری کرده و اکنون تل های بزرگی از خاک 
در شرق بیرجند ایجاد شده است و این موضوع 
موجب شده گرد و خاک فراوانی پس از وزیدن 
هر باد وارد شهر شود. شهردار بیرجند درباره کمربند 
سبز عنوان کرد: نظر شهرداری بیشتر داخل شهر 
همچون تپه های صیاد شیرازی است که با راه 
اندازی یک تصفیه خانه به راحتی می توان عالوه 
بر آب واحدهای ساختمانی آن منطقه، برای آبیاری 
درختان نیز اقدام کرد. هر چند این کار اعتبار می 
خواهد و اکنون به قدری درگیر پروژه های شهری 

شده که  این کار پیچیده شده است. 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با 
اشاره به سفر استاندار خراسان جنوبی به نهبندان 
و تشکیل شورای اداری گفت: 31 تصمیم برای 

توسعه و رفع مشکالت نهبندان گرفته شد.
نظر افضلی در گفت وگو با مهر اظهار کرد: سفر 
سه روزه استاندار به شهرستان نهبندان در اواخر 
هفته گذشته نقاط قوت فراوانی برای توسعه 
داشت.نماینده  همراه  به  نهبندان  شهرستان 
مردم سربیشه و نهبندان در مجلس بیان کرد:  
از نقاط مهم سفر استاندار این بود که قبل از 

آن یکی از معاونان استاندار به منطقه سفر و 
مشکالت را با همکاری فرمانداری  شناسایی 
کرد.افضلی  با بیان اینکه در طول سفر سه روزه 
استاندار به شهرستان نهبندان نیازهای منطقه از 
جهات مختلف و متعددی بررسی شد، ادامه داد: 
از روستاهای هدف  بازدید  از این موارد  یکی 
گردشگری دهسلم و بررسی زیر ساخت های 
و  نهبندان  مردم  بود.نماینده  آن  گردشگری 
سربیشه در مجلس اظهار کرد: از طرف دیگر 
بازدید از برخی معادن نهبندان و تصمیم گیری 

برای  زیرساخت های آن، دیدار با نخبگان، بازدید 
آن  بررسی مشکل آب  و  آتشکده  از روستای 
منطقه و جلسه دیدار با اعضای شوراهای شهر و 
بزرگان نهبندان  نیز در طول سفر  انجام گرفت.

ارتقای  درباره  تصمیم گیری  به  اشاره  با  وی 
بیمارستان شهرستان نهبندان در سفر سه روزه 
استاندار بیان کرد: از طرف دیگر استاندار بازدیدی 
از بازارچه مرزی دوکوهانه داشتند که با توجه به 

اهمیت مقوله تجارت مهم ارزیابی می شود.
افضلی با بیان اینکه در نهایت در شورای اداری 

برای  استاندار  حضور  با  نهبندان  شهرستان 
مشکالت شهر تصمیمات بسیار مهمی گرفته 
توسعه  و  رشد  برای  تصمیم   31 افزود:  شد، 

نهبندان و رفع مشکالت آن اخذ شد.
وی گفت: نکته مهم تشکیل دبیرخانه دائمی 
برای پیگیری مصوبات این سفر است که گام 
به گام برای اجرایی شدن آن اقدام خواهیم کرد.

ارتقای  راه،  شدن  دوبانده  شد:  یادآور  وی 
بیمارستان و توسعه زیر ساخت های معادن از 

مهمترین تصمیمات سفر بود.

نیاز استان به ۱۰۰۰ پرستار جدید 

متخلفان ساختمانی زیر ذره بین ممیزی امالک منطقه 2 بیرجند

مردم محدودیت ها را بدانند همکاری می کنند

۳۱ تصمیم برای توسعه و رفع مشکالت نهبندان 

خبرهای ویژه

عوارض  استانی شدن  
انتخابات  مجلس برای 

خراسان جنوبی
باالخره پس از کش و قوس های فراوان طی سال 
های اخیر، مجلس شورای اسالمی با کلیات استانی 
شدن انتخابات موافقت کرد.  چندی پیش، محمد 
جوادکولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی 
کشور در مجلس  از تصویب کلیات طرح استانی شدن 
انتخابات مجلس با حفظ حوزه های شهرستانی در 
این کمیسیون خبر داده بود. به گفته وی در صورت 
تصویب این طرح در مجلس و تائید آن توسط شورای 
نگهبان، انتخابات دوره بعدی مجلس  استانی برگزار 
خواهد شد.محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان  نیز 
 با بیان اینکه استانی برگزار شدن انتخابات حسن ها
های  ماموریت  اکنون  کرد:  اظهار  دارد،  عیوبی  و 
نمایندگان  مجلس در جایگاه خود قرار ندارد. در ایران 
خواسته یا ناخواسته رسم شده نماینده امور جاری و 
قانون گذاری را رسیدگی و پیگیری کند و این از 
اشکاالت اساسی است. وی اظهار کرد: ظرفیت های 
نمایندگان به جای اینکه ملی باشد محلی شده و ما از 
نماینده انتظار داریم در تراز ملی با رویکرد منطقه ای 
و شهرستانی ورود، اما با تراز ملی تصمیم گیری کنند.
پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که بعد از انقالب تا 
امروز انجام شده، این بوده که گاهی نماینده بین منافع 
ملی و منافع منطقه و شهری خود تعارض هایی می 
بیند و در این تعارض ها به دلیل اینکه باید مستقیم به 
رویکرد منطقه ای خود می پرداخته، منافع ملی را کنار 
گذاشته است و این چالشی برای انقالب و کشور به 
شمار می رود. وی اظهار کرد: استانی شدن انتخابات 
مجلس می تواند چند پله جایگاه نمایندگان را ارتقا 
بخشد و در نتیجه افرادی می توانند به عنوان نماینده 
انتخاب شوند که در حوزه ملی و استانی تاثیرگذارتر 
باشند.پورابراهیمی ادامه داد: این امر ظرفیت انتخاب 
را افزایش و نماد اکثریت و آرای اکثریت را افزایش و 
میزان خطا در تصمیم های مردم و انتخاب را کاهش 
می دهد. وی تصریح کرد: اما این موضوع پیامدهایی 
هم دارد و از تبعات آن، این است که مناطق کوچک و 
روستاها و مناطق محروم به فراموشی سپرده خواهند 
شد و در نتیجه دسترسی مردم به نماینده کاهش پیدا 
کرده گرچه نماینده قطعا به روستاها نیز سر می زند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس کاهش مشارکت 
مردم در انتخابات را از دیگر مشکالت استانی بودن 
انتخابات برشمرد و تصریح کرد : به رغم معایب یاد 
شده این طرح مثبت است و باید روش و راهکارهایی 
برای برطرف کردن عیوب  آن  ارائه کرد.انتخابات 
استانی در خراسان جنوبی اما با وجود شهرستان های 
وسیع وکم جمعیت که هر چند تای آنها در یک حوزه 
انتخابیه قرار می گیرد  ابهاماتی را ایجاد کرده است.
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان وخوسف با جمعیتی 
بالغ بر 380000 نفر ،شهر بیرجند با جمعیتی نزدیک 
استان  جمعیتی  کانون  بزرگترین  2۴0000نفر  به 
فقط یک نماینده داردکه به لحاظ قانونی در ازای 
هر 150000نفر باید این حوزه انتخابیه دونماینده در 
مجلس داشته باشد از سوی دیگر با در نظر داشت 
این نکته که هر نامزد با کسب فقط ده درصد آرای 
حوزه انتخابیه وکسب بیشترین آرا در استان می تواند 
به مجلس راه یابد در این طرح نامزدهای کمتر شناخته 
شده  به ویژه شهرستانی کمتر امکانی برای کسب 
آرای اکثریت خواهند داشت  در این وضع نمایندگان 
مجلس به دلیل برخورداری از امکانات تبلیغی بیشتر 
وشهرت زیادتر باز امکان بهتری برای رقابت دارند  که 
نتیجه چنین رویکردی نابرابری در رقابت هاخواهد 
بود. با تمرکز نامزدها بر روی مراکز عمده جمعیتی 
 برای کسب اکثریت آرا مانند مرکز استان و شهرهای 
پر جمعیت خطر در حاشیه قرار گرفتن شهرهای کم 
جمعیت و روستاها دور از ذهن نیست و حداقل در 
وضع فعلی که خوب یا بد،روش چهل ساله  گذشته 
نزدیکتر  ارتباط  برای  امیدی  کور سوی  استان  در 
مردم با بخش موثری از حاکمیت ایجاد کرده بود 
که  فضایی  در  ویژه  به  رفت   خواهد  بین  از  نیز 
دیگر نمایندگان خود را نیازمند آرای مناطق دور و 
محروم نبینند. )خوانندگان ارجمند می توانند نظرات 
کاربری حساب  به  ستون  این  درباره  را   خویش 

 avasardabir@ در تلگرام ارسال فرمایند.

بهره مندی 5هزار نفر از خدمات مرکز 
توانبخشی هالل احمر

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی از 
بهره مندی پنج هزار نفر از خدمات مرکز توانبخشی 
هالل احمر استان طی ۹ ماه گذشته خبر داد. به 
گزارش مهر،شهریاری روز گذشته در بازدید از مرکز 
توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اظهار کرد: 
طی ۹ ماهه امسال بالغ بر پنج هزار نفر به این مرکز 
مراجعه و از خدمات این مرکز بهره مند شدند.وی 
با اشاره به بهره مندی یکهزار و ۴7 نفر از مراجعه 
کنندگان از خدمات فیزیوتراپی، بیان کرد: همچنین 
طی این مدت 203 نفر از خدمات ارتوپدی این مرکز 
بهره مند شدند. وی  اضافه کرد: در بخش کاردرمانی 
نیز ۴۹6 نفر به این مرکز مراجعه و 530 نفر در بخش 
گفتار درمانی پذیرش شده اند. شهریاری به افزایش 
تجهیزات این مرکز در سال جاری اشاره کرد و گفت: 
در این مدت تجهیزاتی از جمله دستگاه لیزر پرتوان، 
دستگاه الکتروتراپی دو کاناله و دستگاه اولتراسوند به 

تجهیزات مرکز اضافه شده است.

کسب نشان نقره تفنگ بادی
 توسط خدمتی

با  تیراندازی  آزاد  پرونده چهارمین مرحله مسابقات 
چهلمین  گرامیداشت  کشور  قهرمانی  بادی  تفنگ 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با معرفی برترین های 
ایران بسته شد. »نجمه خدمتی« در تهران بر سکوی 
نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی 10 
متر بانوان کشور ایستاد و تیم ورزش های رایانه ای 
هماورد  کشوری  رقابت های  در  خراسان جنوبی 

برترین های ایران می شوند.

برگزاری مسابقات فوتسال
 جام شهید  محمدرضا رحمتی

مسابقات فوتسال جام شهید محمدرضا رحمتی )دهه 
بصیرت( از تاریخ ششم تا 21 دی در سالن شهدای 
کارگری برگزار شد. در این سری مسابقات که 16 تیم 
حضور داشتند پایگاه شهید حیاتی مقام اول را کسب 
کرد. همچنین اکسید منیزیم به مقام دوم و شهید 

زنگویی افضل آباد به مقام سوم نائل شدند.

روزی به نام طبس در تقویم 
نامگذاری شود

تسنیم-امام جمعه طبس در دیدار با کاروان ۴0 سال 
مبارزه با اسالم آمریکایی با بیان اینکه واژه دارالمومنین 
از عنایاتی است که رهبری برای شهر طبس به کار 
برده است، اظهار کرد: در این شهر دو بار پوزه آمریکا 
به خاک مالیده شد یک بار در حادثه شن های روان 
آمریکا  پیشرفته  فوق  هواپیمای  نیز  بار  دومین   و 
ار کیو 170 بود که در این شهر به خاک نشست. 
رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی 
نیز در این دیدار اظهار کرد: در آخر دهه بصیرت 
کاروانی را با نام چهل سال مبارزه با اسالم آمریکایی 
چهلمین  گرامیداشت  راستای  در  که  زدیم  رقم 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران بوده است.

انجام موفقیت آمیز نخستین جراحی مغز 
و اعصاب در بیمارستان میالد ۳ بیرجند

بیمارستان حضرت  بار در  تسنیم- برای نخستین 
ابوالفضل )ع( میالد 3 تامین اجتماعی در بیرجند، 
عمل جراحی مغز و اعصاب توسط دکتر کاظم قائمی 
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند برای خانمی 27 ساله انجام شد. قائمی عصر 
در  اعصاب  و  مغز  جراحی  عمل  حاشیه  در  دیروز 
بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میالد 3 اظهارکرد: 
خوشبختانه پس از استعفا از سمت ریاست دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند، فرصت بیشتری برای خدمت 
تخصصی  های  بیمارستان  در  بیماران  به  رسانی 
فراهم شده است و در این راستا روزهای پنجشنبه در 
بیمارستان میالد3 به بیماران خدمت رسانی می کنم. 
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند از انجام عمل جراحی ستون فقرات روزهای 
پنجشنبه عصر، در شیفت غیر اداری در بیمارستان 

میالد 3 بیرجند خبر داد.

فعالیت بیش از 22 هزار و 600 کانون 
در مساجد

صداوسیما- بیش از 22 هزار و 600 کانون فرهنگی 
هنری در مساجد کشور فعال است. مسئول ستاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در آیین 
نکوداشت خیران و خادمان همایش پیاده روی اربعین 
موکب مهدی موعود)عج( مسجد جامع قدیم فردوس 
این میزان به 25 هزار کانون  پایان سال  تا  گفت: 
افزایش می یابد  و تعداد یک میلیون و 500 هزار نفر 
نیز در سامانه سجای بچه های مسجد ثبت نام کرده 
اند که تا پایان سال به دو میلیون نفر افزایش می یابد. 
از  نیز  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
فعالیت 616 کانون فرهنگی هنری مساجد خبر داد 
و گفت: 33 هزار نفر نیز عضو این کانون ها هستند 
و در فردوس نیز 30 کانون فرهنگی هنری مساجد با 

عضویت دو هزار و200 نفر فعال است.

ورزشی

* همزمان با سالروز والدت با سعادت بزرگ پرستار 
اسالم حضرت زینب سالم ا... علیها، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر بیرجند با جمعی از پرستاران 

دیدار و با اهدای گل از آنها تجلیل کردند.
* آزمایشگاه بیمارستان سالمت به عنوان آزمایشگاه 

همکار دامپزشکی خراسان جنوبی معرفی شد.
از ۴ هزار راس دام جهت حمل و نقل در  *بیش 

قاینات پالک کوبی می شوند.
*اولین گروه گشت مهربانی برای ارائه خدمت بهتر به 
روستای عشایری عباس آباد بخش نیمبلوک به این 

روستاها اعزام شدند.
توانبخشی  مجتمع  ذهنی-جسمی  معلول   200*
ارتش   یاری  مردم  طرح  در  اکبر)ع(  علی  حضرت 

رایگان ویزیت شدند.
*دامپزشکی  درباره ضرورت انجام اقدامات مراقبتی 
برای حفظ جمعیت و سالمت زنبورهای عسل در 

فصل زمستان هشدار داد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت : روند تغییر دما به 

تدریج از امروز افزایشی می شود. 
مناسبت  به  فرهنگی  میراث  کل  اداره  *کارکنان 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  چهلمین  گرامیداشت 

انقالب اسالمی خون اهدا کردند.
*رئیس شبکه دامپزشکی بشرویه گفت: 30 کیلوگرم 

فرآورده خام دامی در بشرویه معدوم شد.
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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(

پیش بینی »خباز«  از لیست 
اصالحات و دولت برای انتخابات

خبار، فّعال اصالح طلب درباره انتخابات ۹۸ و وضعیت 
همکاری دولت و اصالح طلبان در آن گفت: من به 
عنوان یک فرد هیچ نگرانی برای سال آینده ندارم؛ 
اّول به دلیل اینکه اصالح طلبان بعد از چند شکست 
پی در پی به یک بلوغی رسیده اند که در سال ۹۲ 
و ۹۶ آن را نشان دادند. دوم، وجود شخص خاتمی 
است که عموماً اصالح طلبان و بلکه مستقل های 
کشور هم وی را قبول دارند؛ چرا که منصفانه نظر 

می دهد و بعد هم مسئله را جمع می کند.

وزیر جواِب زیباکالم را داد

توییت  به یک  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  وزیر 
جهرمی  آذری  داد.  نشان  واکنش  زیباکالم  صادق 
نوشت: هسته ای و موشکی متولیان دیگری دارد، اما 
اگر مایلید از نزدیک پژوهشگاه فضایی را ببینید و از 
دستاوردهای پژوهشگران جوان و تاثیر آن بر زندگی 
مردم و آینده روشن ایران آگاه شوید تا دیگر برای نقد 
سیاست  خارجی، فناوری ماهواره را با دوچرخه قیاس 
نفرمایید. زیباکالم در توییتر خود نوشته بود: ای کاش 
به جای صنایع هسته ای، به جای ماهواره و به جای 
موشک، جمهوری اسالمی می توانست یک دوچرخه 
بسازد که با دوچرخه ترکیه و دوچرخه هند رقابت کند.

شرط ائتالف اصالحات با اعتدال 

تاجرنیا ، نماینده مجلس ششم در خصوص ائتالف 
 : گفت  اعتدال  جریان  با  اصالحات  جبهه  دوباره 
اساس مصالح کشور  بر  باشد،  مناسب  اگر شرایط 
کاندیدای جدی را مطرح می کنند و اصالح طلبان در 
انتخاب افرادی که از لحاظ مدیریتی و اجرایی قوی 
باشند محدود نیستند ، ولی اگر شرایط به هیچ وجه 

مناسب نباشد راه برای ائتالف بسته نیست.

توصیه به شورای فضای مجازی

حرکت  ایجاد  گفت:  مجلس  نماینده  احمدسالک 
سایبری در مقابله با لشکرکشی صهیونیست ها و 
آمریکایی ها ضروری است؛ البته شورای عالی فضای 
مجازی باید یکی از راه های مقابله با دشمن که 
همان جمع آوری فیلتر شکن ها هستند را انجام دهد.

نگاه اصالح طلبان به روحانی

 محسن رهامی فعال اصالح طلب می گوید: حمایت 
ما از دولت آقای روحانی تاکتیک نیست، بلکه به آن 
نگاه استراتژیک داریم. در واقع این حمایت به خاطر 
آن است که به تفکرات آقای هاشمی وفاداریم و به 
توصیه های ایشان توجه داریم. یکی از نگرانی های 
آقای هاشمی این بود که اگر دولت آقای روحانی 

آسیب ببیند، پوپولیست ها روی کار می آیند.

سعی کنیم مردم زیاد له نشوند!

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در واکنش به 
طرح موضوع فتنه ۹۸، اظهار کرد: در این اوضاع هر 
کسی یک چیزی می گوید باید از همان فرد منظورش 
را پرسید. وی درباره لزوم شفاف سازی کلید واژه فتنه 
۹۸ گفت: این را باید از همان هایی که فتنه ۱۳۹۸ را 
مطرح کردند پرسید که اصال چه معنایی دارد. این 
عضو فراکسیون امید خاطر نشان کرد: در حال حاضر 
این  برای ماست و  ایجاد مشکل  دنبال  به  آمریکا 
مشکل در حال بروز است، اما ما به جای حل مشکل 
مردم نباید به آن ها انگ بچسبانیم. باید با مردم باشیم 
و درددل آن ها را گوش دهیم و سعی کنیم زیاد له 
نشوند؛ باالخره جنگ است و در جنگ هم مشکالت 

زیادی وجود دارد.

حرف و حدیث ها دروغ است

قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
با خانواده اش گفت:  رابطه  اظهاراتی در  خصوص 
برای پسر و خانواده من حرف و حدیث هایی بوده 
راه  به  ذهنی  فروپاشی  و  نیست  بیش  دروغی  که 

می اندازند.

بی نیاز کردن کشور از بیگانگان 
»جهاد فی سبیل ا...« است

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به پنجاه و سومین 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در 
اروپا، تأکید کردند: پیوستن دانشجویان ایرانی در هر 
نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و بی نیاز کردن 
کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل ا... است. متن پیام 
رهبر انقالب اسالمی که دیروز حجت االسالم جواد 
اژه ای آن را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد، 
به این شرح است: جوانان عزیز همه می دانیم که 
شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده ی 
به  که  است  این  بدانند  باید  همه  آنچه  کشورید. 
توفیق الهی هم اکنون خیل عظیمی از دانشجویان 
دیروز، در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند و لذت 
خدمت به پیشرفت دانش و فناوری در میهن خود را 
با همه ی وجود حس می کنند. دانشجویان امروز ما 
-در هر نقطه ی جهان- این فرصت را خواهند داشت 
که به این مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و 
کشور را از بیگانگان کاماًل بی نیاز کنند. این حرکت 
آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد 
فی سبیل ا... است. شما جوانان انجمن های اسالمی 
باشید.  جهاد  این  راهبران  و  پیش گامان  می توانید 

توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.

 FATF کنوانسیون های مرتبط با
یک ماه دیگر تعیین تکلیف می شود

خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال ایرنا که 
سرانجام FATF چه خواهد شد، گفت: تکلیف این 
کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد. لوایح 
مرتبط با کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( برای 
ارتباط  و  بانکی  نظام  ساماندهی  و  استانداردسازی 
بانک های ایران با بانک ها و موسسات مالی دنیاست.

بلومبرگ : ایرانی ها خود را وارثان 
امپراتوری پارس می دانند

بلومبرگ در گزارشی تحت عنوان »ایران با ناوگان 
دریایی خود به دنبال احیای امپراتوری خود است« 
نوشت: سناتور مک کین در کمپین انتخاباتی سال 
۲۰۰۷ خود مدام این جمله را تکرار می کرد: »بمب، 
بمب، بمب، .. . ایران را بمباران کنید«. این احساس 
در دولت ترامپ بازهم حاکم شده است و دلیل آن نیز 
قابل درک است. ایرانی ها به گسترش نفوذ خود در 
خاورمیانه ادامه می دهند: استفاده از جنگجویان نیابتی 
برای تهدید متحدان آمریکا، حمایت از بشار اسد در 

سوریه، حمایت از حوثی ها و تعمیق نفوذ در لبنان.

هوچی گری جدید پمپئو علیه ایران

ایران یکی  اینکه  بیان  با  آمریکا  امور خارجه  وزیر 
گفت:  است،  لهستان  آتی  نشست  موضوع های  از 
خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در تضاد با راهبرد 
واشنگتن در برابر تهران نیست.پامپئو مدعی شد که 
دولت آمریکا به دنبال زندگی خوبی برای ایرانی ها 
است! وی ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای 
عربی منطقه متهم کرد و گفت که این گونه اقدامات 

تهران »غیر قابل قبول« است. 

اخبار ضد و نقیض از 
قتل »خاوری« در کانادا

 در برخی شبکه های اجتماعی خبری مبنی بر قتل 
محمودرضا خاوری متهم اختالس سه هزار میلیارد 
دالری در حوالی منزل شخصی اش در کانادا دست 
به دست می شود، اما هنوز هیچ منبع رسمی این خبر 

را تایید نکرده است.
بازدید  و تقدیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پرستار از کار آفرین درمان/ عکس:حسینیهمایش بین المللی »4۰ سال مبارزه با اسالم آمریکایی« / عکس:  مجتبی گرگی برگزاری فوتسال جام شهید محمدرضا رحمتی/ عکس:شهریاری

رابطه ظریف و روحانی صمیمانه و سازنده است

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
به نظر می رسد عناصری در داخل کشور در جهت 
تضعیف و تخریب جایگاه وزیر و وزارت امور خارجه 
با توجه به نقش اساسی و حیاتی آنها در وضعیت 
کنونی کشور، تالش می کنند و در همین چارچوب 
به صورت جنون آمیز دست به انتشار اخباری نادرست و کذب می زنند.این 
مقام مسئول در وزارت امور خارجه افزود : رابطه بسیار صمیمانه و سازنده ای 
میان وزیر امور خارجه با هیئت دولت به خصوص شخص رئیس جمهور و 
همچنین سایر سران قوا و مقامات عالی رتبه کشور وجود دارد و وزیر امور 
خارجه و دستگاه زیر مجموعه شان همواره در حال تالش برای ارتقای 
جایگاه ایران و همچنین خنثی کردن مکر و حیله دشمنان علیه ملت ایران 

و تامین منافع مردم هستند.

 دستور آمد که سایت میرحسین رفع فیلتر شود

محمدحسین صفارهرندی وزیر ارشاد دوران حوادث 
۸۸  گفت: مقام معظم رهبری در جلسه ای به میر 
حسین موسوی می فرمایند که این کارها راهش 
نیست و شما مردم را توجیه کنید که این کار درستی 
نیست و باید از جانب شما این حرف ها به جامعه 
منعکس شود. خود شما هم طرفدار هرج و مرج نیستید. صفارهرندی در 
ادامه خاطر نشان کرد: پس از این فرمایشات رهبر معظم انقالب، آقای 
موسوی می گوید من رسانه ای در اختیار ندارم که بخواهم از آن طریق به 
جامعه پیام بدهم. مقام معظم رهبری فرمودند چرا؟ موسوی می گوید سایت 
های مرا فیلتر کرده اند. رهبری می فرمایند به شورای عالی امنیت ملی 
بگویید که سایت های آقای موسوی را رفع فیلتر کنند. لذا برای همین بود 
که آن پیام به ما منتقل شد و رفع فیلتر سایت آقای موسوی هم انجام شد.

قرار نبود جهانگیری نامزد اصلی انتخابات شود

مرتضی حاجی گفت: بنا نبود آقای جهانگیری به 
عنوان کاندیدای اصلی فعالیت داشته باشد مگر در 
طول فعالیت های انتخاباتی دلیل بهتری پیدا می شد 

برای این که ایشان مورد حمایت قرار بگیرد.
وی در خصوص انتخاب روحانی گفت: زمانی که 
آدم تصمیم می گیرد، با شرایطی که در طول زمان بعد از آن اتفاق می افتد 
گاهی اوضاع تغییر می کند و آن زمان هم بین کاندیداهایی که مطرح بودند 
باید یک کسی برای حمایت و فعالیت انتخاب می شد. تشخیص این بود 
که جناب آقای روحانی نسبت به دیگر کاندیداها شرایط مناسب تری دارند و 
برای کشور مفیدتر هستند. با آن تشخیص راضی هستیم. حاجی ادامه داد: 
وقتی  آقای جهانگیری با آقای روحانی می نشینند به جمع بندی و تفاهم 
می رسند، آنجا امثال بنده حضور نداریم و خود آنها با هم به توافقاتی رسیدند.

حکم رئیسی برای قوه تا چند روز دیگر می خورد!

احمد بخشایش اردستاني، نماینده ادوار مجلس گفته است: آقاي رئیسي طي 
چند روز آینده که به طور مسلم حکم شان به نام ریاست قوه قضاییه بخورد، 
براي ریاست جمهوري اقدام نمي کند. همچنین آقاي قالیباف چون چندین و 
چند دور براي انتخابات ریاست جمهوري اعالم نامزدي کرده، خیلي زیبنده 
نیست که دوباره براي انتخابات ریاست جمهوري وارد میدان شود. اگر قرار 
دوباره  نامزدي  براي  نیازي  و  بود  آورده  راي  االن  تا  بیاورد،  راي  او  بود 
نیست. در انتخابات بعدي چهره هاي جدیدي وارد عرصه رقابت خواهند 
شد. در دوره آینده جریانات با نام جدید و شعار جدید ولي با همان درونمایه 

اصالح طلبي و اصولگرایي وارد میدان رقابت خواهند شد.

اظهارنظر درباره »۹دی« تخصص »حناچی« نبود

حناچی، شهردار تهران، اخیراً در مصاحبه ای گفته بود: »حماسه ۹ دی، پاسخ 
کوبنده ای به فتنه گران بود«؛ این سخن حناچی با واکنش حق شناس، عضو 
شورای شهر تهران مواجه شد. وی در واکنش به حناچی در توییتی می نویسد: 
»ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم/ گفت وگو 
آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم«. حق شناس در خصوص 
اینکه شخصیتی مثل حناچی که تخصصش  این واکنشش گفته است: 
شهرسازی است بخواهد در این حوزه ورود کند نه حوزه تخصصی  اوست و نه 
به کارش در شهرداری مربوط می شود؛ ورود وی به این موضوع یک ورود غیر 

تخصصی است و انتظار نمی رود که این اتفاق رخ دهد.

واعظی باعث عقب نشینی جریان ها از دولت نشود  

دوستی فعال سیاسی اصالح طلب ضمن اشاره به اظهارات اخیر واعظی 
پیرامون عدم ائتالف دولت با اصالح طلبان اظهار کرد: من اعتقاد دارم 
که آقای واعظی اشتباه می کند و باید از کسانی که از آقای روحانی به 
هر عنوانی حمایت کردند تشکر کند و باعث نشود که جریان های سیاسی 
نسبت به دولت عقب نشینی کنند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
پیرامون برخی اظهار نظرات در خصوص تالش واعظی برای به حاشیه 
راندن جهانگیری در دولت تصریح کرد: من این را قبول ندارم. واعظی 
رئیس دفتر رئیس جمهور است و دولت وحدت نظر دارد ولی در وجود 

اختالف نظر سیاسی شکی نیست.

مذاکره ایران و طالبان ؛ چرا و چگونه؟
علنی  را  با طالبان  رابطه خود  ایران 
از  ها  رسانه  در  گروه  این  و  کرد 
سفرهای خود به تهران صحبت می 
کند. این در حالی است که هر یک 
خود  خاص  دالیل  ها  طرف  این  از 
را برای چنین رابطه ای دارند که به 
نظر می رسد ایرانی ها به این طریق 
قصد دارند خود را در میدان تحوالت 

افغانستان فعال نشان دهند.
نوشت:  االخبار  در  سلیسل  أبو  کریا 
علنی  را  با طالبان  رابطه خود  ایران 
از  ها  رسانه  در  گروه  این  و  کرد 
سفرهای خود به تهران صحبت می 
کند. این در حالی است که هر یک 
خود  خاص  دالیل  ها  طرف  این  از 
را برای چنین رابطه ای دارند که به 
نظر می رسد ایرانی ها به این طریق 
قصد دارند خود را در میدان تحوالت 

افغانستان فعال نشان دهند.
الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
زبان  عرب  رسانه  این  »انتخاب«، 
دست  با  نه  را  »افعی  داد:  ادامه 
خودت که با دست دشمنت بکش«. 

به نظر می رسد زمانی که ایران در 
سال ۱۹۹۸ از حق قانونی خود برای 
ملی  امنیت  شورای  قطعنامه  توقف 
نیروی  صدهزار  اعزام  راستای  در 
ایرانی برای از بین بردن طالبان در 
افغانستان استفاده کرد، این مثل را در 

ذهن خود می گذراند.
و  نشد  طوالنی  ها  ایرانی  انتظار 
این  از  سال  سه  گذشت  از  پس 
دست  به  طالبان  جنبش  اتفاق، 
ایاالت متحده، دشمن لجوج تهران، 
ساقط شد. این سقوط، موجب بروز 
بین  و  ای  منطقه  های  درگیری 
که  افغانستان شد  میدان  در  المللی 
نتیجه آن، تغییرات فکری طالبان از 
یک سو و ایران از سوی دیگر بود؛ 
تا آنجا که فضایی مهیا شد تا تهران 
با  مذاکره  از   ۲۰۱۸ سال  اواخر  در 
مشکالت  حل  هدف  با  طالبان 
با  کند.  استفاده  افغانستان  امنیتی 
ایران  ملی  امنیت  شورای  اینکه 
مسئول مذاکره با طالبان اعالم شده 
این  به  مربوط  تصاویر  در  اما  بود، 

مذاکرات، شاهد حضور معاون وزیر 
خارجه ایران، عباس عراقچی بودیم، 

که در اوایل ماه گذشته به افغانستان 
رفته و با اشرف غنی دیدار کرد.

در  گلعنبری  رابطه،  همین  در 
که  کرد  تصریح  االخبار  با  گفتگو 

افزایش حضور داعش در افغانستان، 
و  طالبان  برای  خطری  همزمان، 

امنیت ملی ایران محسوب می شود؛ 
از این رو، دولت ایران تصمیم گرفت 

این تهدید مشترک،  با  برای مقابله 
وجود  کند.  برقرار  ارتباط  طالبان  با 

ایران  افغانستان،  در  داعش  و  ناتو 
و روسیه را به سمت اقدام مشترک 
برای رهایی از نگرانی هایشان سوق 
می دهد، اما در این بین، بار سنگین 
تر برای تهران است؛ چرا که روسیه 
و ملت افغانستان، مشکل تاریخی با 
یکدیگر دارند و همین مساله، ورود 

مسکو به میدان را دشوار می کند.
در  رسیده  های  گزارش  دنبال  به 
از  مذاکرات  طالبان،  اینکه  مورد 
ایاالت  با  خود  شده  تعیین  پیش 
متحده را که قرار بود در قطر برگزار 
شود، لغو کرده است، سرلشکر حسن 
برای  ایران  از موافقت  آبادی  فیروز 
کمک به روند مذاکرات بین طالبان 
رسیدن  هدف  با  کابل،  حکومت  و 
کرد.  صحبت  آنها،  بین  توافقی  به 
رابطه معتقد است  این  گلعنبری در 
دولت  و  طالبان  بین  وساطت  که 
که  است  اهدافی  از  یکی  کابل، 
است،  آن  تحقق  دنبال  به  تهران 
تا جای آمریکا را در زمینه میانجی 

گری بین دو طرف بگیرد.

شرکت فعال در زمینه IT و شبکه جهت تکمیل کادر مجموعه  
نیروی حسابدار و امور دفتری خانم مسلط به نرم افزار 
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