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5“ سرایان” بدون فرماندار اداره می شود5کارآفرینان برتر کشور به استان می آیند 25 اخاللگر اقتصادی دستگیر شدند

 اتاق فکر، جهش راهبردی 
درفعالیتهای شوراوشهرداری

هفته گذشته نخستین جلسه مشورتی 
شورای اسالمی شهر و شهرداربیرجند  
فرهیختگان  و  نخبگان  از  جمعی  با 
 برگزار شد. جلسه ای که از وعده بر پایی

آن حدود یک سالی می گذرد باالخره 
در   23 تا   19 ساعت  از  شب  شنبه 
سالن کنفرانس شورای شهر تشکیل 
شورا  مشورتی  جلسه  شد.اعضای 
وشهرداری که از بین معتمدین،اساتید 
رشته های متنوع دانشگاهی و فعاالن  
 فرهنگی و رسانه ای انتخاب شده بود ند

 در زمانی حدود 3 ساعت به بیان نقطه 
نظرات خود درباره  ... )ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*مهرآیین

 

چرا به واعظی 
تذکر نمی دهید

صفحه 6

صفحه 6

نباید مردم را نسبت
 به آینده ناامید کنیم

صفحه 6

واقعا این گونه نیست که مسئوالن 
همه در حال بخور بخور هستند

سوخت مدرن 2۰ درصد
 طراحی شد

صفحه 6

مشوق های کاغذی برای سرمایه گذاران خراسان جنوبی
در تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی ، مواردی تحت عنوان “توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق شرق و غرب کشور” آمده است که در ماده یک آن خراسان جنوبی جزو استان های 
مشمول این قانون می شود. آن چه از این قانون بر می آید مشوق هایی برای سرمایه گذاری در این استان و استان هایی همچون آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و 
بلوچستان است. در همین راستا بر آن شدیم تا روی اجرای این قوانین در استان برای سرمایه گذاران واحدهای بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و گردشگری بررسی داشته باشیم. 
طبق ماده 2 این قانون، سرمایه گذاری های توسعه ای در مناطق مرزی ، مشمول اقدامات تشویقی می شوند که در زیر به چند مورد آن اشاره شده است: الف( از تاریخ 88/1/1 تمام استان های ذکر شده، مشمول 
تبصره )1( ماده )132( قانون مالیات های مستقیم می باشند. ) طبق این تبصره ، واحدهای تولیدی در استان های محروم، از زمان تاسیس، 10 سال معافیت مالیاتی خواهند داشت( ... )ادامه خبر در صفحه ۵ (

تا یک ماه آینده

کام مردم بیرجند شیرین می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان گفت: 20 تا 30 روز آینده تصفیه خانه بیرجند 
با ظرفیت کامل وارد مدار می شود و امیدواریم از سال آینده این تصفیه خانه به بخش 
خصوصی واگذار شود. حسین امامی،  اظهار کرد: با توجه به ظرفیت آبی در استان از انتهای 
سال 92 تاکنون مجوز حفر چاه کشاورزی داده نشده است. ... ) مشروح خبر در صفحه ۵ (

سایه سرد  بر پروژه های خیرساز  استان
نمایندگان مجامع خیریه  خراسان جنوبی در نشست روزنامه آوا از موانع بی شمار بر سر راه شان می گویند  :

مشروح نشست در صفحه 3 

می
قاس

س : 
عک

جنـاب آقـای غالمعلـی شیروانـی
دبیرمحترم باز نشسته آموزش وپرورش بیرجند

انتصاب شایسته شما برادر عزیز و توانمند را به عنوان
  مسئول روابط عمومی کانون های بازنشستگان آموزش وپرورش کشور

  تبریک عرض نموده،رجاء واثق داریم به مدد تجربیات و شایستگی های 
 جناب عالی شاهد توسعه جایگاه وخاستگاه بیان وپیگیری مشکالت بازنشستگان

 عزیز باشیم. 
کانون بازنشستگان آموزش وپرورش خراسان جنوبی - بیرجند

جناب آقای مهندس براهیمی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های روستایی 

که بیانگر تعهد،  کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه در حوزه اداره کل راه و شهرسازی می باشد 
 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند مسئلت داریم.

شرکت راهسازی نوید گستر زهان و سهند آشیان آریا

بانک ملی ایران اداره امورشعب استان خراسان جنوبی درنظردارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود به صورت نقدی، نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالک و 
دریافت اسناد مزایده )برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از روز 1۳۹۷/1۰/2۴ لغایت 1۳۹۷/11/۴ )حداکثر تا ساعت 12( به محل این اداره واقع در بیرجند، میدان شهدا، طبقه دوم، دایره کارپردازی مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: )۳22۳222۷ - ۳22۳۷222-۰۵6(توضیحات: 1- بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
 2-پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش و مبهم و مشروط، مردود است.  ۳- رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است.

 ۴- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
 ۵-کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک ساعت 1۰صبح روز شنبه مورخ 1۳۹۷/11/6 در محل اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند - میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه مدارک شناسایی در جلسه 

مذکور شرکت نمایند.  6- امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد.)هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود(
 ۷- برای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرفدار به صورت نقدی و نقد - اقساط و وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه امالک و یا افراز آنها برعهده خریدار است. 

8- امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار می گردد قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در امالک تملیکی می باشد. 
۹- هزینه آگهی وکارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نماید.

1۰- متقاضیان خرید می بایست مبلغ  2۰۰/۰۰۰ ریال به حساب  ۰1121۳۳۵8۵۰۰۹ در وجه اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران )قابل واریز درکلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده تحویل دهند.
11- متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.(

12- در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به صورت مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است. 1۳- نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل اعالم  می گردد.

نحوه فروش با شرایط نقدردیف

در صورت خرید نقدی ۱۰ درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد. )برای کلیه کاربری ها به استثنای ۱
موارد ذکر شده در توضیحات(

امالک متصرفدار فقط به صورت نقد و اقساط و با ارائه وکالتنامه بالعزل به فروش می رسد2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط

شرایط اقساطمدتکاربریردیف

۵۰ درصد نقد + ۵۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )2۴ ماهه(تجاری، مسکونی، اداری۱

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه با سود 2۰ درصد

۳۰ درصد نقد + ۷۰ درصد اقساط ماهیانه بدون سوددوساله )2۴ ماهه(صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2 فهرست امالک مازاد بانک جهت مزایده
توضیحاتوضع کنونیپالک ثبتیمبلغ پایه مزایده )ریال(نوع کاربریمساحت اعیان )متر مربع(مساحت عرصه )متر مربع(نوع ملکآدرسردیف

شهر شوسف - خیابان امام خمینی ۱
)ره(- مقابل مسجد جامع شوسف

۷۱۸ فرعی از ۶۳ اصلی، مفروز و مجزی ۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰مسکونیحدود 2۵۴/۱۱۴۰ساختمان
شده از ۳2 فرعی از اصلی مذکور

بازدید از محل ملک الزامی،  فروش با وضعیت موجود، فروش تخلیه 
به صورت نقد و نقد - اقساط بدون تخفیف نقدی

شهرستان نهبندان- بلوار امام رضا )ع(- 2
کوچه تعلیم

۵2۸۹ فرعی از یک اصلی تجمیعی ۱/۱۸۵/۸۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۴۰۷/۰۵2۵۴ساختمان
از ۵۱۵۶ و ۳۰۸۵

بازدید از محل ملک الزامی،  فروش با وضعیت موجود، فروش تخلیه 
به صورت نقد و نقد - اقساط بدون تخفیف نقدی

واقع در 2۵ کیلومتری جاده طبس- ۳
بشرویه

کشاورزی --۴۹۵۰۰زمین
صنعتی

بازدید از محل زمین الزامی،  فروش با وضعیت موجودتخلیه ۶۳۱  اصلی بخش ۵۱۵/۰۸2/۴۰۰۳
و به صورت نقد و نقد - اقساط 

شهرستان بیرجند- خیابان نبوت۴
 نبوت 2۳- پالک ۴۳

پالک 2۳2۸ فرعی از 2۴۹ اصلی 2/۶۰۶/۸۰۰/۰۰۰مسکونیحدود ۳۶۰2۹۵ساختمان
مفروز و مجزی شده از ۱۷ فرعی

 از اصلی مذکور

قدر السهم سه و یک دهم از ششدانگ سهم کل به صورت متصرفدار 
مشاع و افراز نشده، بازدید از محل زمین الزامی، فروش با 

وضعیت موجود و به صورت نقد و نقد - اقساط

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران در استان خراسان جنوبی  ۹۷/۴ 

مناقصـه خـرید
۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ اصله نهال عناب )پاجوش دو ساله(

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر معاونت توسعه منابع و مدیریت مراجعه
 و یا با شماره ۳2۳۴۵۵۶۳ تماس حاصل فرمایید.

حوزه معاونت توسعه منابع و مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی

جنـاب آقـای غالمعلـی شیروانـی
دبیرمحترم باز نشسته آموزش وپرورش بیرجند

انتصاب شایسته شما برادر عزیز و توانمند را به عنوان
  مسئول روابط عمومی کانون های بازنشستگان آموزش وپرورش کشور

  تبریک عرض نموده ،رجاء واثق داریم به مدد تجربیات و شایستگی های 
 جنابعالی شاهد توسعه جایگاه وخاستگاه بیان وپیگیری مشکالت بازنشستگان

 عزیز باشیم 
کانون بازنشستگان آموزش وپروش خراسان جنوبی بیرجند
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یارانه دی ماه چهارشنبه واریز می شود

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد: نود و پنجمین مرحله پرداخت یارانه نقدی ساعت 24 روز چهارشنبه )بیست و 
ششم دی ماه( به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و از بامداد روز پنجشنبه قابل برداشت است. مبلغ یارانه دریافتی 
هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند نوبت های گذشته 45 هزار و پانصد تومان است.

سرمقاله

 اتاق فکر، جهش راهبردی 
درفعالیتهای شورا وشهرداری

*مهرآیین

درباره  خود  نظرات  ...نقطه  )ادامه سر مقاله از صفحه اول( 

در  شهردار  پرداختند.  شهری  گوناگون  مسایل 
این  از  و  پربار توصیف کرد  را  این جلسه  پایان، 
که یک سال بعد از فعالیتش این محفل برپا شده 
از  مدت  این  در  ها  دیدگاه  با  آشنایی  فرصت  و 
دست رفته صادقانه اظهار تاسف کرد و برعملیاتی 
نمودن نقطه نظرات مطرح شده تاکید نمود. اولین 
و  نخبگان  با  شهردار  و  شورا  مشورتی  جلسه 
فرهیختگان دستور کار مشخصی نداشت و بیشتر 
به موقعیتی برای آشنایی اولیه اعضا با هم مبدل 
عالیه  شهروندان،نظارت  مطالبات  شد.پیگیری 
شهرداری، گوناگون  های  حوزه  های  طرح   بر 

دوره  ها،برگزاری  پروژه  در  فنی  مسایل  رعایت 
های آموزشی برای کارکنان، تامین منابع پایدار 
 درآمدی،شناخت و تقویت عناصر فرهنگی شهر ، 
 مشارکت شهروندان در فعالیت های شهرداری ،

مشارکت  جلب  و  سبز  فضای  اصولی  طراحی 
های   خواسته  مهمترین  از  امور  اجرای  در  مردم 
جلسه  تشکیل  یعنی  اقدام  این  بود.  حاضران 
اسالمی  شورای  فکر  اتاق  همان  یا  مشورتی 
شهر بیرجند پس از یک دوره طوالنی رخوت و 
باید به فال نیک گرفت. متاسفانه در  کسالت را 
 دوران های گذشته با آن که شورای شهر نهادی 
برآمده از رای مستقیم مردم بوده است اما به دلیل 
فعالیت های غیر شفاف و در بسیاری مواضع غیر 
قابل دفاع از تماس رو در رو با مردم و برگزیدگان 
و  استنکاف  ها  رسانه  خبرنگاران  حتی  و  جامعه 
با  مردم  البته  که  است.رویکردی  کرده  فرار! 
اگرچه اما  اینک  دادند!  پاسخ  آن  به  خود   آرای 

است  کرده  قصد  گویا  شهر  شورای  هنگام  دیر 
تاریخ  در  بیرجند  شهر  شورای  اولین  عنوان  به 
بیست ساله این نهاد خالء تفکرات و پیشنهادات 
با  را  و شهرداری  حوزه عمل شورا  در  راهبردی 
شهری  جامعه  برگزیدگان  از  جمعی  مشارکت 
این  موفقیت  اما  رابطه  این  نماید.در  پر  بیرجند 
باید  که  بود  تواند  عامل  چند  به  وابسته  تصمیم 
مورد توجه اعضای شورا و شهرداری قرار گیرد .

-شرط الزم برای استفاده از نظریات کارشناسی 
نخبگان برگزاری مستمر جلسات بر اساس تقویم 

زمانی مناسب است.
ثمردهی  سطح  باالترین  به  زمانی  -جلسات 
خود خواهد رسید که هدفمند و مبتنی بر برنامه 
در  بتوانند  اعضا  و  باشد  مشخص  کار  دستور  و 
و  گردآوری  را  خود  نظرهای  مناسب  فرصتی 
رسانی  اطالع  زمان  بین  بنابراین  نمایند،  تدوین 
به اعضا و زمان برگزاری هر جلسه باید فرصت 
مناسبی برای بررسی و تحلیل موضوعات وجود 

داشته باشد.
-طیف متنوع و مناسبی  . . . )ادامه سر مقاله در ستون 

)ادامه سر مقاله( از متخصصان رشته های گوناگون و 

مرتبط با حوزه های فعالیت شورا وشهرداری باید 
در این جلسات دعوت شوند.

اثر  شاهد  در عمل  باید  مشورتی  جلسه  اعضای   -
بخشی دیدگاه های کارشناسی خود در فعالیت های 
شورا و شهرداری باشند. بدون شک تشکیل جلسه 
مشورتی شورای شهر و شهرداری بیرجند با نخبگان 
و فرهیختگان گامی راهبردی در اعتالی سطح فعالیت 
های شورا و شهرداری مبتنی برخواست عموم است  که 
به امید خدا آثار و برکات آن به زودی نمودار خواهد شد .

 

عیدی بازنشستگان
 آماده پرداخت است

هیچ  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
مشکلی برای پرداخت عیدی به مستمری بگیران 
و بازنشستگان این سازمان وجود ندارد و به محض 
 اعالم مبلغ آن از سوی دولت پرداخت می شود .
محمد حسن زدا در حاشیه مراسم روز پرستار افزود: 
میزان عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران توسط 
هیئت دولت مشخص می شود و این سازمان برای 
پرداخت آن مشکلی ندارد. وی تصریح کرد: هیچ 
مشکل مالی در سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد. 
به محض اعالم مبلغ عیدی از سوی هیئت دولت، 
پرداخت خواهد شد و به یاری خداوند اعتبارات مورد 
نیاز برای پرداخت عیدی به بازنشستگان و مستمری 

بگیران تامین خواهد شد.

دارو های بیماران خاص 
تا پایان سال تامین شده است

مواد  و  دارو  امور  مدیرکل  میزان-  خبرگزاری 
تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به بهبود 
شرایط دارویی کشور در ماه های اخیر، گفت: تمام 
دارو های بیماران خاص تامین و ذخیره شده و تا 
پایان سال، مشکلی در تامین این دارو ها نخواهیم 
داشت. محمد عبده زاده با اشاره به اینکه در تامین 
دارو های بیماران خاص هیچ مشکلی وجود ندارد، 
اظهار کرد: دارو های بیماران خاص تا پایان سال 
تامین شده است و این دارو ها براساس فهرست 
تهیه شده از بیماران خاص هر استان، به صورت 
ماهیانه توزیع می شود. وی با اشاره به اینکه در 
حال حاضر، وضعیت تامین داروی بیماران خاص 
از  خوشبختانه  گفت:  است،  رسیده  پایداری  به 
دو ماه گذشته مشکلی در تامین داروی بیماران 
از  تا پایان سال نیز نگرانی  ایم و  خاص نداشته 

این بابت وجود ندارد.

مهر- میزان عیدی پایان سال تمام کارکنان 
تحت پوشش قانون کار حداقل 2 میلیون و 
222 هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۳ میلیون 

و ۳۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان است.
  تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق 
تعریف این قانون »کارگر« شناخته می شوند، 

مشمول عیدی و پاداش پایان سال خواهند 
از  متفاوت  کارکنان  از  گروه  این  شد.عیدی 
میزان عیدی کارکنان دستگاه های اجرایی و 
دولتی خواهد بود، به نحوی که میزان عیدی 

آنها به نسبت میزان »حقوق پایه« متغیراست.
مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون 
کار، در صورتی که یک سال کامل در محل 
کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته 
باشند، معادل دو ماه حقوق پایه آنها محاسبه 
می شود. البته قانون کار برای عیدی پایان سال 
سقف تعیین کرده به این ترتیب که این میزان 
نباید از سه برابر حقوق پایه مصوب 97 که یک 
میلیون و 111 هزار و 269 تومان است،  بیشتر 

شود.

با توجه به اینکه حداقل دستمزد کارگران برای 
سال 97 در شورای عالی کار یک میلیون و 
111 هزار و 269 تومان تعیین شده، بنابراین 
آنها به این  عیدی کارگرانی که حقوق پایه 
و 5۳۸  و 222 هزار  میلیون  است، 2  میزان 
تومان خواهد بود که حداقل عیدی پایان امسال 
است.سایر کارکنان تحت پوشش قانون کار که 
حقوق پایه آنها بیش از این میزان است، دو برابر 
حقوق پایه خود را به عنوان عیدی پایان سال 
دریافت می کنند به شرطی که میزان عیدی 
آنها از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شورای 
و 269  میلیون و 111 هزار  )یک  کار  عالی 

تومان( بیشتر نشود. 
بنابراین حداکثر عیدی پایان سال تمام کارکنان 

مشمول قانون کار ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰7 
هزار تومان خواهد بود و اگر دو برابر حقوق 
پایه از این سقف فراتر رفت، حداکثر عیدی 
دریافتی همان ۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰7 
تومان خواهد بود.محاسبات مذکور برای تمام 
کارکنانی است که قرارداد آنها از فروردین 97 

منعقد شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. 
همچنین کارگرانی که کمتر از یک سال در 
محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند 
عیدی آنها به میزان تعداد ماه پرداخت حق 
بیمه آنها محاسبه خواهد شد. این گروه از 
را  خود  پایه  حقوق  برابر   2 باید  شاغالن 
تقسیم بر 12 ماه و مجموع حاصل را ضربدر 

تعداد ماه کارکرد خود کنند.

جزئیات عیدی پایان سال کارکنان مشمول قانون کار

 ۳1 تا   1۳96 مهر  اول  مالی  دوره  در  میزان- 
از  نفر  هزار   124 به  نزدیک   1۳97 شهریور 
شده  بازنشسته  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  اعضای 
به   96 شهریور   ۳1 به  منتهی  مالی  سال  سود  و 
کرد.  خواهند  دریافت  را  ریال  میلیارد   ۳1۰ میزان 
سهم الشرکه  گذشته  هفته  نیز   97 مهر  بازنشستگان 
کردند. دریافت  را   96 مالی  سال  سود  شامل  خود 

نیز   1۳97 شهریور   ۳1 به  منتهی  مالی  سال  سود 

فرهنگیان،  ذخیره  صندوق  مجمع  برگزاری  از  پس 
طبق روال سابق به حساب اعضا منظور شده و سهم 
می شود. واریز  آن ها  حساب  به  بازنشسته  اعضای 
مجموع  ریال  میلیارد   12۳۰ مبلغ  حال،  همین  در 
سهم  از  فرهنگیان  ذخیره  صندوق  اعضای  مطالبات 
دولت معادل سهم عضو، تا پایان برنامه چهارم توسعه 
و  وصول  اجاره،  اوراق  قالب  در   )1۳9۰ سال  )پایان 
پس از طی مراحل اداری به حساب اعضا منظور شد.

از مجموع مطالبات وصول شده سهم دولت، مبلغ 2۰4 
از  نفر  میلیارد ریال آن مربوط به مطالبات 11۰ هزار 
بازنشستگان اول فروردین 1۳94 تا ۳1 شهریور 1۳97 
است که در بهمن ماه به حساب آن ها واریز می شود.

 9۳ پایان  تا   9۰ سال های  بازنشستگان  خصوص  در 
بازنشستگی،  زمان  در  افراد  این  که  گفت  باید  نیز 
واریزی  سهم  خود،  واریزی  سهم  معادل 
مطالباتی  گونه  هیچ  و  کرده  دریافت  را  دولت 

ندارند. فرهنگیان  ذخیره  صندوق  و  دولت  از 
سهم الشرکه  ریال  میلیارد   2۳۰۰ حدود  گذشته  هفته 
صندوق  عضو  معلمان  از  نفر  هزار   22 حساب  به 
مهرماه  اول  تا  شهریور  دوم  از  که  فرهنگیان  ذخیره 
شد. واریز  آمدند  نائل  بازنشستگی  افتخار  به   1۳97

از ابتدای تاسیس موسسه تا کنون 25 هزار میلیارد ریال 
به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز شده که بیش از 
هزار میلیارد تومان آن مربوط به دو سال گذشته است.

مطالبات بازنشستگان صندوق ذخیره فرهنگیان هفته آینده پرداخت می شود

تسنیم- مدیران شرکت آسان پرداخت اعالم کردند از این 
پس تراکنش های موبایلی به نحوی انجام خواهد شد که نام 
صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد. بانک مرکزی 
 PSP هفته گذشته بخشنامه ای را به شاپرک و شرکت های
از شرکت هایی که  آن، شاپرک  اساس  بر  ابالغ کرده که 
آمادگی اجرایی کردن فرآیند احراز هویت در تراکنش های 
موبایلی بر اساس یکی بودن نام صاحب سیم کارت گوشی 
تلفن همراه با کارت بانکی را دارند، خواسته بود برای انجام 
تست به این شرکت مراجعه کنند. البته این بخشنامه هنوز 
در شبکه پرداخت الزام آور نشده است. مدیران شرکت آسان 
پرداخت اعالم کردند افرادی که قصد تراکنش های موبایلی 
دارند باید سیم کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت 
منصوری  باشد.  خودشان  نام  به  که  کنند  استفاده  بانکی 
مدیرعامل شرکت آسان پرداخت می گوید: این شرکت اولین 

شرکتی خواهد بود که احراز هویت را برای تراکنش های خود 
اجباری خواهد کرد. تاکید دارد االن برای شارژ کیف پول و تله 
پرداز این موضوع عملیاتی شده و در آینده نزدیک برای تمام 
تراکنش های کارتی اجرایی خواهد شد. وی به مردم توصیه 
کرد: اگر سیم کارت شان به نام خودشان نیست حتما نسبت 

به، به نام کردم سیم کارت خود اقدام کنند.

تراکنش موبایلی فقط با کارت بانکی هم نام با سیم کارت

خصوص  در  شوینده  صنایع  انجمن  دبیر   - تسنیم 
گفت:  بازار  در  شوینده  محصوالت  قیمتی  تغییرات 
حدود ۳ ماهی است که با ثبات قیمت ارز تغییرات 
قیمتی در مواد شوینده اتفاق نیفتاده است ولی اگر 
برخورد الزم  دیده شود حتما  تخلفی  رابطه  این  در 
به  اشاره  با  بیگی،  علم  بختیار  شد.  خواهد  اعمال 

اولیه  مواد  عید  شب  برای  حاضر  حال  در  اینکه 
الزم در کارخانجات شوینده وجود دارد، اظهار کرد: 
در  شوینده  مواد  خرید  مورد  در  نگرانی  هیچ  مردم 
انجام  کافی  اندازه  به  تولید  و  باشند  نداشته  بازار 
خصوص  در  شوینده  صنایع  انجمن  می شود.دبیر 
بازار  در  هم  شوینده  محصوالت  قیمتی  تغییرات 
قیمت  ثبات  با  که  است  ماهی   ۳ حدود  گفت: 
نیفتاده  اتفاق  شوینده  مواد  در  قیمتی  تغییرات  ارز 
است ولی اگر در این رابطه تخلفی دیده شود حتما 

برخورد الزم اعمال خواهد شد
ها  شوینده  بخش  در  تولیدی  واحد  اگر  افزود:  وی 
کم فروشی یا در کیفیت محصوالت کوتاهی انجام 
را  این موضوع  انجمن صنعت شوینده ها حتما  دهد 

بررسی و برخورد الزم را خواهد کرد.

 مواد شوینده گران نمی شود

خبر خوش

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

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

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۷۱۴۳۱ اجرایی آقای سید مصطفی رضوی فرزند سید اسماعیل محکوم است به پرداخت 
مبلغ ۲۱۶/۷۴۷/۸۵۹  ریال در حق آقای مجید علی پور و در قبال بدهی محکوم علیه مقادیری کاشی و سنگ پرورده )شامل 

۲۷۸ بسته کاشی درجه ۴ ناز قهوه ای یزد، ۲۸۶ بسته کاشی درجه یک صحرا یزد، ۱۹۷ بسته کاشی درجه یک صادراتی یزد، ۲۳۰ بسته 
کاشی طرحدار یزد، ۱۷۰ بسته کاشی کالکسی درجه یک، ۱۲۰ بسته کاشی قهوه ای رفسنجان ، کاشی درجه یک ویژه طوسی، ۲۸۰ 
بسته کاشی درجه یک سی سی رفسنجان، سنگ گرانیتی با ابعاد مختلف به مقدار ۳۵۰ متر صادراتی سبز رنگ( معرفی و توقیف و به مبلغ 
۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ از ساعت ۹ الی۹/۳۰ صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی ۱۶و۱۴ مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب 

سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری -  مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر آرای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۷ و ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۸ - ۱۳۹۷/۹/۲۸ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بخش ۱۱ قاینات  شهر قاین: آقای ناصر صادقی فرزند محمد حسین صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۹۸۳۶۸۲۵ 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۹۲ مترمربع در تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۹۱- اصلی )از محل 
مالکیت آقای علی فالحتی و حاجی محمد ترغیبی(  بخش ۱۱ قاین واقع در خیابان امام رضا )ع( کوچه سنگی خریداری شده از ورثه علی 
فالحتی مالکین رسمی پالک. خانم سمیه برزگرنژاد فرزند غالمرضا صادره از قاین به شماره ملی ۰۸۸۰۱۰۱۳۳۴ در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۹۲ مترمربع در تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۵۹۱- اصلی )از محل مالکیت آقای علی 
فالحتی و حاجی محمد تر غیبی ( بخش ۱۱ قاین واقع در خیابان امام رضا )ع( کوچه سنگی خریداری شده از ورثه علی فالحتی مالکین 

رسمی پالک. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/8  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۲۴
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه خانم صدیقه صالحی احدی از مالکین مشاعی پالک ۵ فرعی از ۷۵۱- اصلی واقع در بخش ۵ نهبندان 
می باشد و تقاضای افراز حصه مشاعی خویش را در پالک مذکور نموده اند. لذا به کلیه مالکین مشاعی پالک مرقوم 

اخطار می گردد که عملیات افرازی در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ با حضور نماینده و نقشه بردار این اداره به عمل 
خواهد آمد و عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورت مجلس افرازی متعاقبا به اطالع مالکین 

تاریخ انتشار: ۹۷/۱۰/۲۴               سید مهدی پروین محبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندانمشاعی خواهد رسید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۳۰۶- ۱۳۹۷/۹/۲۸ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم هایده صالحی فرزند اسماعیل به 
شماره شناسنامه ۰۸۸۰۱۳۶۹۹۵ صادره از قاین در ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ۲۶۹/۷۰ مترمربع در قسمتی از پالک ۲۰۵ 
فرعی از ۱۲۶۶- اصلی بخش ۱۱ قاین واقع در قاین، خیابان مبارزان )به موجب اجاره نامه از متولی موقوفه اوالدی مال محمد آقای اسماعیل 
حقیقی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۷/۱۰/8 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴              
   علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

حراج پوشاک به علت تغییر فصل

با ۵0 درصد تخفیف

خیابان مطهری،  نبش مطهری ۲،  مجتمع پوشاک قاسمی
۰۹۱۵۱۶۴8۲8۶ - ۰۵۶۳۲۲۳۶۲۲۳

انـواع لبـاس هـای:
 مـردانه،  زنـانه و بچگـانه

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

شهرام  مداحی

091۵  363  3647 

تخریب ساختمان ، سفت کاری 
و ساخت استخر 

09158625402 - 09159654811

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد
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فراخوان اولین جشنواره فیلم کوتاه در آیسک

عالقه مندان به ارسال آثار در اولین جشنواره فیلم کوتاه ۱۲۰ ثانیه اي در آیسک تا ۱۸ بهمن فرصت دارند . دبیر برگزاری این جشنواره گفت: مسابقه فیلم کوتاه ۱۲۰ ثانیه ای با محوریت 
»سبک زندگی « برگزار می شود و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر به کانال    jfilm ۱۲۰ @  در پیام رسان های سروش و تلگرام مراجعه نمایند. وی گفت: جشنواره فیلم کوتاه 
شیر ۱۲۰ ثانیه ای در رده های سنی ۱۲ تا ۱۵ سال ،۱۶ تا ۱۹ سال و ۱۹ سال به باال از سوی کمیته فرهنگی هنری ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بخش آیسک برگزار می شود. بیرجند  شهر  جنوب  های  لبنیاتی  از  برخی 

به مردم می فروشند  تومان  رو کیلویی۲۷۵۰  فله 
و همین شیر فله رو ماست می کنند و ماست رو 
تعزیرات  اداره  فروشند.  می  تومان  کیلویی۶۹۰۰ 

کجاست که رسیدگی نمی کند؟
۹۱۵...۱۷۰

با سالم. رسانه شما در برابر این همه گسیختگی 
گرانی قیمت ها سکوت کرده و طرف مردم رو نمی 
گیره !! چون شما هم مصلحت و رودربایستی با نهاد 
های زر و قدرت دارین و همیشه از کنار رد میشین. 

نگین که مردم هم متوجه نیستند
ارسالی به تلگرام آوا
بن  موسی  پل  افتتاح  نزدیکی  با  باتوجه  سالم. 
جعفر)ع(  و ایجاد ترافیک بسیار زیاد خواهشمند 
است قبل از کشتار فرزندان محله فکری به حال 
وقوع  از  قبل  بار  این  آینده شود. حداقل  ترافیک 

حادثه چاره اندیشی شود.
ارسالی به تلگرام آوا
آوا سالم. روز جمعه برنامه »زنده رود« حرف جالبی 
قشر  صبورترین  بر  پرستار  روز  »پیشابیش  گفت 
جامعه مبارک«. به نظرم باید گفت »روز پرستار بر 
صبورترین قشر جامعه یعنی کارگران و بی بضاعت 
های بیرجندی و کال مردم بیرجند مبارک«.  واقعا 
نحوه برخورد  »بعضی« پرستاران زن در بیمارستان 
های بیرجند افتضاحه. وارد بیمارستان می شویم انگار 
وارد نبرد جنگ شده ایم. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند
۹3۹...۲۱۶

با دارایی های بنیاد مستضعفان می توان کارخانجات 
تولیدی زد و هم بیکاران را سر کار برد و هم مستضعفان 
را از آن سهامدار کرد و به آنان سود داد. نه اینکه عواید 

آن صرف ورزشگاه برای مسابقات ورزشی شود.
۹۱۵...۵3۷
چرا شهرداری اقدامی برای تعریض طالقانی انجام نمی 

دهد؟؟ شلوغی وترافیک خسته کننده ای داره
۹۱۵...۸34

رانندگی،   و  راهنمایی  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
بخاطر مریض بودن مادرم یک لحظه داخل پیاده 
رو پارک کردم که مادرم رو سوار کنم چون جای پل 
منزل، ماشین پارک بود رفتم داخل پیاده رو همکار 
باوفای شما که از راه رسیده و منتظر جریمه الکی بود 
یکی از همسایه که آشنا بود و خالف پارک کرده بود 
جریمه نکرد ولی من بخاطر اینکه اورژانسی پارک 
کرده بودم 4۰هزار تومان جریمه کرد خواهش می 
کنم همه با یک چشم دیده شوند و دسته قبض خود 
را بخاطر اینکه تمام شود همینطور الکی آخر وقت 

کارشان جریمه  نکنند. 
۹۱۵...۷۸3

سالم مدیر قبلی بنیاد مستضعفان که رقم ۶۸ میلیارد 
تومان هزینه رو منتشر و بیان کردن لطفا برای شفاف 

سازی جزئیات رو منتشر کنید
۹۰۲...۹۹۸
سالم. تا کی شاهد تصادف در تقاطع خیابان اقاقیا به 
خیابان نارنج باشیم فقط در هفته گذشته دو تصادف 

داشتیم شهرداری پیگیری نماید
۹۱۵...۸۷۵

با سالم و خسته نباشید خدمت شهردار محترم لطفا 
در خصوص بهسازی پیاده روها با توجه به تردد دانش 
آموزان و اهالی از حاشیه خیابان ها و خطر تصادف با 

خودروها اقدامی نمایید. با تشکر
۹۱۵...3۵۸
بنیاد  های  زمین  مورد  در  شما  بجای  مطالب  از 
ممنون و متشکر. یک نمونه زمین های موسوی 
است که بیش از ۲۰۰ نفر مال باخته دارد و خدا 
می داند چه زمانی این افراد به مال خود خواهند 
رسید. در مورد مناقصه ها و هزینه کرد عایدات 
محترم  مسئوالن  پیگیری  با  امیدواریم  هم   آن 

منبعد از این روال تغییر کند.
۹33...3۰4

با درود به شهردار پر تالش با توجه به اتمام پل بزرگ 
فرزان به نظر می رسد پس از افتتاح پل و ایجاد ترافیک 
سنگین در بلوار موسی بن جعفر)ع( بهتر نیست فکری 
برای حل ترافیک شود پیشنهاد اینست کانال موسی بن 

جعفر)ع( پوشیده شود تا شاهد ترافیک روانتری باشیم .
۹۱۵...۸3۹

آقای شهردار از اینکه به خیابان ها سر و سامان می 
دهید سپاسگزارم ولی یک ماه است خیابان غفاری را 
برای تعویض جدول کنده اند که بسیار ممنونیم اما 
لطفا آسفالت بغل جدول را ترمیم کنید و موقع گلکاری 
قسمت هایی که از این زیبایی در بخش پایینتر بی بهره 

اند را هم در نظر بگیرید. متشکریم                    
۹۱۵...۸3۵   

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

جوابیه شرکت گاز
 خراسان جنوبی

در پاسخ به بخشی از مطب مندرج در شماره 4۲۵۵ 
مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ روزنامه وزین آوای خراسان جنوبی 
نامه  ارائه  گاز جهت  اداره  به  مراجعه  در خصوص 
بخشداری،  ضمن تکذیب مطلب مرتبط با شرکت 
گاز به استحضار می رساند: در راستای تکریم ارباب 
رجوع و سهولت انجام کار متقاضیان گاز طبیعی در 
روستاها و جلوگیری از بروز مشکالت متعدد ناشی 
از تردد در جاده ها برای اهالی محترم، جمع آوری 
مدارک اشتراک پذیری در روستاها توسط گازبان 
مربوطه انجام می گردد و نیازی به مراجعه حضوری 
متقاضی به ادارات گاز مراکز شهرستان ها نمی باشد. 
همچنین به منظور روان سازی خدمات ارائه شده 
جهت واریز حق اشتراک گاز نیز نیازی به مراجعه 
به بانک نبوده و حق اشتراک گاز از طریق دستگاه 

POS  در اختیار دهیاری ها قابل واریز می باشد.

نمایندگان مجامع خیریه استان:

موانع بی شماری باعث دلسرد شدن خیران می شود/ خیران،  سرمایه های خود را برای انتفاع عامه مردم هزینه می کنند/ سرپرست وقت شهرداری کار را متوقف کرد و پول به تهران برگشت

بهروزی فر- همه چیز از آن جایی شروع شد که دستگاه های 
اجرایی کم آوردند، هم در اعتبارات، هم در توان اجرا و هم 
در مدیریت برخی امور! اینجاست که در مصاحبه های متعدد 
آقایان مدیران، با ادبیات گوناگون از دست نیازی شنیدیم که به 
سوی خیران دراز می شد و این گونه بود که پای خیران به همه 
حوزه ها باز شد و مجامع خیران مدرسه ساز، سالمت، ورزشی، 

مسکن ساز و... وارد گود شدند.
خیران پا پیش گذاشتند و اجرای برخی پروژه ها را که از وظایف 
بالفصل دولت بود، به عهده گرفتند و بعد از اتمام عملیات 
ساخت و ساز، پروژه را تمام و کمال! برای بهره برداری در 
اختیار دولت نهادند، البته این ماجرا در برخی حوزه ها، عمری 
به درازای انقالب دارد و خیران کهحساسیت اوضاع را به خوبی 
انقالب  پیروزی  از  بعد  روزهای  از همان  کردند،  درک می 
دوشادوش دولتمردان برای رفع کاستی های نظام گام برداشتند 
 و خوب هم عمل کردند که اگر غیر این بود، رهبر معظم انقالب 
نمی فرمودند» هرجایی که مسئوالن کشور، توانایی های مردم 

را شناختند و به کار گرفتند، ما موفق شدیم«.
حاال در این میان، تمام سختی کار این است که دستگاه 
اجرایی، با تصویر سازی از مشکالتی که دارد، گروهی از 
خیران را همراه خود کند و به عبارتی به آنها بقبوالند که کار، 
لنگ همت آنهاست، بعد از آن دیگر فقط نظاره گر پیشرفت 
خارج از وصف کار می شود و...، روی دوم سکه هم خیران 
 گرانقدرند که با توان و ظرفیت مالی خود همراهی می کنند،

نشست  دستمایه  که  ها!!  نامهربانی  برخی  از  دریغ  اما 
کل  مدیر  معاون  نعیمی  گشت؛  سبب  و  شد  شماره  این 
دفتر اجتماعی استانداری، برزگر قائم مقام شرکت توزیع 
نیروی برق استان، نادی معاون خدمات مشترکان و درآمد 
شرکت آب و فاضالب استان، محمودی رئیس اداره گاز 
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  بیرجند،شاکری 
و قالیباف نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را 
پای صحبت های فرزین رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان، حسینی مدیر عامل مجمع خیرین سالمت، یعقوبی 
نماینده مجمع خیرین سالمت و علی آبادی دبیر مجمع 

خیرین ورزش یار بنشاند.

* ساخت 800 مدرسه در استان 

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان با اشاره به حضور ۱۷ 
ساله خود در مجمع خیرین مدرسه ساز کشور و فعالیت ۶۰۰ 
هزار خیر مدرسه ساز که حتی در خارج مرزهای کشور هم 
مشغول مدرسه سازی هستند،گفت: تاکنون ۸۰۰ مدرسه در 
استان ساخته شده که ۵ واحد آن را بنده بدون کمک دولت 
و به طور شخصی ساخته ام و االن هم اردوگاه دانش آموزی 
خوسف را در دست ساخت دارم. به گفته فرزین؛ کمک های 
خیران به استان در سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان بوده که 
این رقم در سال جاری به 33 میلیارد تومان رسیده است و در 
مجموع حجم کمک های مردمی به مدرسه سازی از ابتدای 

فعالیت مجمع خیران در استان ۱3۹ میلیارد تومان بوده است.

* اعتباری که برگشت

 دبیر مجمع خیرین ورزش یار هم با اشاره به آغاز فعالیت مجمع 
خیرین ورزش یار استان در سال ۹4، از تعدد اهداف و برنامه 
های این مجمع گفت و خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۵۶ 

پروژه توسط خیران حقیقی و حقوقی در حال ساخت است.
علی آبادی افزود: بزرگترین پروژه ما مجتمع ورزشی چند 
منظوره )توپی، تیراندازی، استخر( بنیاد مستضعفان در بلوار 
شهید آوینی است که در جریان اجرای آن، سرپرست وقت 
شهرداری در راستای مطالبات پروانه، طی نامه ای کار را 
متوقف کرد و کارشناس حقوقی بنیاد مستضعفان هم در 
واکنش به این تصمیم، طی نامه ای با این مضمون که 
»خراسان جنوبی مایل به اجرای این پروژه نیست، لذا کار 
با افتتاح فاز یک به اتمام برسد و اعتبارات فاز ۲ و 3 برگشت 
داده شود«، سبب شد مبلغ ۱۱ میلیارد تومان از اعتبارات 
تخصیصی پروژه به تهران برگردد،اگر چه ما  تالش می 
کنیم این اعتبار را به استان برگردانیم اما این اتفاق را برای 

استان ناخوشایند می دانیم.
وی یادآور شد: درصورت همراهی شهرداری و شورای شهر، 
تمایل داریم اراضی حاشیه این پروژه را تجاری کنیم تا برای 

خود پروژه و دیگر حوزه های فعالیتی درآمدزایی داشته باشد.
دبیر مجمع خیرین ورزش یار با گالیه از عدم همراهی استان با 
خیرین در اجرای برنامه ها از اعالم آمادگی یک تیم دندانپزشکی 
با تمام تجهیزات در استان گفت که به علت عدم مساعدت استان، 

خدمات رایگانش را در استان دیگری عرضه نمود.

* تحمیل 20-30 میلیون تومان هزینه ، 
عایدی هر بار پلمپ پروژه 

مدیر عامل مجمع خیرین سالمت هم با اشاره به بضاعت 
را  استان  خارج  خیرین  توان  از  استفاده  منطقه،  اندک  
مهمترین اصل در رفع نیازها عنوان کرد و یادآور شد:۹۰-

۹۵ درصد کمک های مردمی برای اجرای پروژه های حوزه 
سالمت، از خارج استان تأمین شده و رسیده است. حسینی 
گفت: خیران سالمت  اکنون بیش از 4۰ پروژه در   استان در 

حال اجرا دارند که غیر از دو خانه بهداشت بقیه در متراژهای 
باالی ۵۰۰ متر است. به گفته وی؛ با وجود مشکالت عدیده 
ای که در جذب خیران وجود دارد، موانع بی شماری هم در 
استان داریم که هم باعث دلسرد شدن خیران و تغییر تصمیم 
آنها در سرمایه  گذاری در استان می شود و هم انگیزه مجمع 
را برای ادامه راه کمرنگ می کند. حسینی ضمن قدردانی 
از تالش های شرکت های برق و گاز در رفع مشکالت 
بیمارستان های رازی و ایران مهر، از مساعدت این حوزه ها 
گفت که سبب شد هزینه های سنگین تأمین نیازهای برق و 

گاز این دو بیمارستان از دوش مجمع برداشته شود.
وی در تشریح مهمترین درخواست های خیران، تکریم و 
احترام را اصل اول دانست و گفت:با تأمین زیرساخت ها برای 
تسهیل کار پروژه ها و کمتر شدن دوره انتظار، کوتاه کردن 
بازه زمانی پاسخگویی به استعالم ها، حمایت شورای شهر و 
شهرداری از خیران به عالوه کاهش یا حذف هزینه سنگین 
پروانه ها به راحتی می توان مجامع خیریه را در رسیدن به 
اهداف شان همراهی کرد. بخش عمده ای از گالیه های مدیر 
عامل مجمع خیرین سالمت مربوط به شهرداری بیرجند بود 
که برخالف شهرداری های دیگر مناطق استان، سبب کندی 
حرکت پروژه ها شده است. وی با اشاره به ناهماهنگی های 
موجود در حوزه های  گوناگون شهرداری، متذکر شد: بر اساس 
محاسبات  انجام گرفته هر بار پلمپ و راه اندازی مجدد کارگاه  

3۰-۲۰ میلیون تومان هزینه بر پروژه تحمیل می نماید.

*ساخت همراه سرای خراسان جنوبی
 در استانی دیگر!

عضو مجمع خیرین سالمت هم در تأیید صحبت های حسینی، 
اقدام خیران برای رفع نیازهای جامعه را ستودنی خواند و گفت: 
خیران در حالی سرمایه های خود را برای انتفاع عامه مردم 
هزینه می کنند که به خوبی می دانند این سرمایه برگشتی 
ندارد با این وجود بر اساس تکلیفی که احساس می کنند بدون 

هیچ چشمداشتی پا پیش می گذارند.
یعقوبی،کوچکترین خدمت به خیران را همراهی با آنان و رفع 
موانع از جریان کارشان عنوان کرد و گفت: استانداری و فرمانداری 
 ها می بایست با لحاظ منابعی برای رفع موانع پروژه های

خیرساز و همچنین مکلف کردن دستگاه ها به همراهی با 
مجامع خیریه به تسریع کار کمک کنند.

وی ضمن گالیه از کم کاری های برخی دستگاه ها از پروژه 
هایی یاد کرد که به علت سنگ اندازی ها هرگز در استان اجرا 
نشدند و گفت: بیش از ۵ سال پیش یکی از خیران برای ساخت 
همراه سرا اقدام کرد اما چون دستگاه های متولی در تأمین 
زمین مورد نیاز تعلل کردند، آن خیر پروژه خود را در استان 
دیگری ساخت، نمونه این مورد را چندین بار دیگر هم تجربه 
کرده ایم اما متأسفانه همچنان موانعی وجود دارد که احتمال 

تکرار این اتفاق را قطعی تر می کند.

* راه اندازی بانک اطالعاتی برای وحدت رویه

معاون مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری در شروع بحث از 
 برخی نقایص وارده بر شرایط مؤسسات خیریه و سازمان های

مردم نهاد پرده برداشت و همپوشانی کارها و عدم شبکه 
این  عملکرد  بر  وارده  ایرادهای  مهمترین  از  را  سازی 
مجموعه ها خواند و گفت: از مجموع 433 سمن فعال در 
استان 3۷ مورد در قالب مؤسسه خیریه در زمینه های آسیب 
های اجتماعی، سالمت و درمان، حمایت از اقشار آسیب 
پذیر، عمران و ... کار می کنند که دفتر اجتماعی استانداری 
هم در راستای هماهنگ سازی این اقدامات و برنامه ها، 
بانک اطالعاتی جامعی را در دست تدوین دارد که تکمیل 
اطالعات آن، همراهی سمن ها و مؤسسات خیریه را می 
طلبد. نعیمی به عنوان رابط دستگاه های اجرایی و مجامع 
ایجاد  را  بانک اطالعاتی  این  اندازی  راه  از  خیریه، هدف 
وحدت رویه ای در ارائه خدمات به جامعه هدف عنوان نمود 
و گفت: در سایه همراهی دستگاه های اجرایی خدمات این 
مؤسسات می تواند مؤثرتر باشد. فرزین در تکمیل صحبت 
های نعیمی گفت:    ۱۵ هزار مؤسسه خیریه به ثبت رسیده 
داریم که در کالن کشور تالش بر این است که در حوزه 

فعالیتی شان یکپارچه سازی انجام گیرد.

* شرکت توزیع نیروی برق دنبال
 راهکارهای قانونی

قائم مقام شرکت توزیع نیروی برق استان در مقام پاسخگویی 
به درخواست خیران، خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل 
های تعریف شده، وزارت نیرو دفتر مناطق محروم را در زمینه 
خدمات رسانی به مناطق محروم و روستاها فعال کرده و 
در همین راستا هم بخشنامه های خاصی داریم که طی 
آنها به مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی 
همچنین خانواده شهدا و جانبازان، انشعاب رایگان واگذار می 
شود و یا این که هزینه های برق مصرفی شان طبق تعرفه 
های خاصی محاسبه می گردد. برزگر گفت: در زمینه کمک 
به پروژه های خیرساز هم در حد توان و بر اساس قانون، 
برای تسهیل شرایط و پاسخ گویی مناسب، همیشه به دنبال 
راهکارهای قانونی بوده ایم. برای مثال برای رفع مشکل 
تأمین برق بیمارستان های رازی و ایران مهر که شرایط 
بسیار خاصی هم دارند، با هماهنگی رئیس وقت دانشگاه 

علوم پزشکی به طور ویژه اقدام کردیم.

*نصب 15 هزار انشعاب گاز  برای 
مددجویان نهاد های حمایتی

وضع  از  جامعی  توضیح  با  هم  بیرجند  گاز  اداره  رئیس 
های  پروژه  اجرای  روند  افزایش  از  استان،  به  گازرسانی 
مالی  علیرغم محدودیت های  توسعه شبکه  و  گازرسانی 
گفت و تأکید نمود: طی  سال گذشته معادل دو سوم ۱۰ 
سال قبل آن کار کرده ایم. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به نگاه مدیران شرکت گاز استان، تالش بر این است که 
نیازهای جامعه خیران به نحو شایسته ای پاسخ گفته شود، 
عالوه بر این بر اساس برنامه های تکلیفی از سال ۸۶ که 
گازرسانی به استان آغاز شد تاکنون تعداد ۱۵هزار انشعاب 
انشعاب هایی که در شهری مثل طبس  تعداد  اندازه  )به 
برای  تومان  میلیارد   3 معادل  ای  هزینه  با  شده(  نصب 

مددجویان نهادهای حمایتی نصب شده است.

* هزینه های توسعه شبکه با مردم

معاون خدمات مشترکان و درآمد شرکت آب و فاضالب  هم 
گفت: بر اساس قانون می بایست اعتبارات مربوط به هزینه 
های انشعاب هایی که مشمول معافیت می شوند، در بودجه 
ساالنه دیده شده و در اختیار شرکت های خدمات رسان قرار 
گیرد اما سال هاست این اعتبار به شرکت ها تزریق نشده ولی 

ما همچنان در حال ایفای وظیفه ایم.
نادی یادآور شد: مهمترین مشکالت ما مربوط به زمانی است 
که اعالم می شود قرار است در یک محور درمانگاه، مدرسه یا 
هر پروژه ای خارج از برنامه های تعریف شده در طرح تفصیلی 
شهر احداث شود و چون این پروژه تمام بار شبکه را تحت 
الشعاع قرار می دهد، کار ما را سخت می کند ولی با این وجود 
با شروع به کار پروژه، انشعاب موقتی در اختیار پیمانکار قرار می 
گیرد و تمام سعی مان بر این است که تا پایان پروژه مشکل 

تأمین آب آن، کامل حل شود. 
به گفته وی؛ تغییرات ناگهانی در ساخت و سازها سبب شده 
طرح اصالح و توسعه شبکه آبرسانی بیرجند ۶ مرتبه تغییر یابد.

نادی متذکر شد: بر اساس ماده ۲۲ و ۲3 قانون زمین شهری، در 
ساخت و سازهای خارج حریم، هزینه های توسعه شبکه های 
آب، برق و گاز با خود مردم است و تنها جایی که دولت خود را 
مکلف کرد همه هزینه ها را بپردازد در پروژه های مسکن مهر بود.

* موقوفه باید جایگزین شود

نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هم در پاسخ به 
گالیه مهمانان حاضر از این که اوقاف حجم وسیعی از اراضی 
شهر را در اختیار دارد و در تغییر شرایط خیلی سخت است، 
گفت: ما در موقوفات با دو اصل قانون و شرع سر و کار داریم، 
در مباحث قانونی با پیگیری هایی که در حوزه های باال دستی 
انجام می شود می توان مشکالت را تا حدودی برطرف کرد 
اما در مباحث شرعی تغییر کاربری موقوفه غیرممکن است.

قالیباف در پاسخ به این درخواست که واگذاری موقوفات عام 
می تواند هم به احیای زمین های بایر کمک کند و هم این که 
نیاز حوزه های مختلف به زمین را برطرف سازد، گفت: اوقاف 
از احیای زمین های بالاستفاده و موات استقبال می نماید اما 

تعداد موقوفه های با وقف عام استان بسیار اندک است و در 
تغییر شرایط موقوفه باید جایگزینی انجام گیرد.

* هزینه پروانه های ساختمانی 
هیچ گاه صفر نمی شود

معاون خدمات شهری شهرداری هم که بخش عمده ای از 
اعتراضات را متوجه خود دید، گفت: صدور پروانه به  دلیل 
رعایت نکات ایمنی در ساختمان از ملزومات است و از آن 
جایی که بخشی از نیازهای اعتباری شهرداری از همین طریق 
تأمین می شود، لذا هزینه پروانه های ساختمانی هیچ گاه صفر 
 نمی شود و هر فرد یا دستگاهی که مبادرت به ساخت یک بنا 

می نماید می بایست این هزینه را بپردازد.
شاکری با اشاره به این که همه شهروندان مکلف به پرداخت 
هزینه پروانه اند، لذا  دستگاه های دولتی هم باید خود را مکلف 

بدانند، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تمام دستگاه های اداری 
که از یکدیگر مطالباتی دارند، می بایست فهرست مطالبات خود را 
در سامانه اطالعات مدیریت بدهی های دولت )سماد( ثبت نمایند 
تا دولت از این طریق، معادل بدهی دستگاه ها را به شهرداری ها 
بپردازد، با این روش خود دستگاه ریالی به شهرداری نمی پردازد 
امامطالبات شهرداری ها هم پرداخت می شود.فرزین در پاسخ به 
این گفته؛صدور پروانه ساختمانی را به دلیل لزوم نظارت عالیه 
شهرداری الزم دانست اما با اشاره به این که تا قبل از این مجامع 
خیریه از پرداخت عوارض معاف بوده اند، گفت: هزینه پروانه 
ساختمان، هزینه های ساخت پروژه را تحت الشعاع قرار می دهد.

*شهرداری به دنبال سود جویی

مدیر عامل مجمع خیرین در خالل صحبت هایش از تغییر رویه 
ها با تغییر مدیریت دستگاه ها هم گالیه کرد و گفت: در زمان 
اجرای پروژه بیمارستان ایران مهر، شهردار و اعضای شورای 
شهر ضمن مساعدت فراوان در تأمین ماشین آالت و کمک 
به خاکبرداری پروژه، وقتی همراهی آحاد مردم در رفع این 
نیاز استان را دیدند، هزینه پروانه را به مجمع خیرین بخشیدند 
اما االن بعد از گذشت ۲ سال از فعالیت رسمی بیمارستان، 
شهرداری برای دریافت عوارض پروانه این ساختمان اقدام 
نموده و بر اساس نرخ روز، هزینه پروانه این ساختمان را بیش 
از یک میلیارد تومان تخمین زده است.حسینی، تحمیل این 
هزینه بر پروژه ای که با ریال ریال کمک مردمی بنا شده را 
جفای بزرگی خواند و گفت: اگر بخشیدن هزینه پروانه برای این 
پروژه جرم بوده و خالف قانون است، مدیران وقت مجموعه 
شهرداری باید پاسخگو باشند اما اگر اینطور نیست، دریافت این 
مبلغ از پروژه ای که برای انتفاع عموم مردم بنا شده، بی انصافی 
است و جایگاهی ندارد.وی تأمین هزینه های شهرداری از جیب 
مردم را غیرمنصفانه خواند و گفت: شهرداری می بایست قبل 
از پلمپ هر پروژه و متوقف کردن آن، تبعات کار را هم در نظر 
بگیرد، چه بسا با یک مذاکره تلفنی یا حضوری، از پلمپ پروژه 
صرف نظر شود. در پایان این جلسه، مقرر شد با همراهی دفتر 
اجتماعی استانداری، نماینده های مجامع خیریه با شهردار و 
اعضای شورای شهر نشستی داشته باشند و طی آن راهکارهای 

برون رفت از مشکالت موجود بررسی شود.
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سایه سرد تصمیم های مدیریتی بر پروژه های خیر ساز

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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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: 1۷ الی 21

تلفن: 322132۷2            090216322۷3 - مهندس اکبری
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ش و
فرو 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

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

0915   056   2100   



موفقیت و انرژی

قانون طالیی

شوخ طبع باش

شبکه  در  را  زندگی  شاد  لحظات  حتما 
بدون  موفقیت  اید.  دیده  اجتماعی   های 
شوخ طبعی بی معنی است. مگر می شود فردی 
با چهره ای عبوس و عدم برقراری ارتباط موثر با 
دیگران بتواند به محبوبیت برسد؟ از همین اکنون 
شروع کنید و به سختی های زندگی بخندید. خواهید 
دید تصویر ذهنی بهتری از خود پدید خواهید آورد و 
انرژی زیادی به اطرافیان می دهید تا بتوانند زندگی 
خوبی داشته باشند.اگر این پیام را به ناخودآگاه بدهید 
که شما در حالت ایده آل و شاد هستید، هورمون 
شادی بخش اندروفین ترشح می شود و بازدهی مغز 
شما چند برابر می شود و می توانید به اوج بازدهی 
روزانه برسید. پس روزانه کمی وقت صرف خندیدن 

و ارتباطات خوب با اطرافیان کنید.

 قانون های  طالیی رونالدو

فقط بازی کن: هنوز هم او خود را یک پسر بچه 
بازی کردن وارد  برای  شیطان می داند که فقط 
اش.  کودکی  دوران  مثل  درست  شود  می  زمین 
در  را  حسی  چنین  نیز  دنیا  موفق  افراد  از  خیلی 

زندگی و کار روزمره خود دارند. 
  اهل رقابت باش: او همیشه خود را در حال رقابت 
می داند حتی در مواجه با افراد خانواده خود. شما در 

شغل و حرفه خود چقدر رقابت می کنید؟ 
 نقاط ضعف خود را به قوت تبدیل کنید: افراد زیادی 
را می بینیم که در پشت محدودیت های خود پنهان 
شده اند و هیچ تالشی برای رفع آنها نمی کنند. از 
 نقاط قوت خود استقبال کنید زیرا با شناخت آنها 
می توانید به توانایی های بسیاری دست یابید. در 
واقع نقاط ضعف نشانه آن است که یک جای کار 

ایراد دارد و باید بیشتر تالش کرد.
 دشمنان را نادیده بگیرید: بسیاری از مردم رونالدو را 
فردی مغرور می دانستند اما او در مصاحبه های خود 
این امر را تکذیب می کند و اعالم می کند من فقط 
مصمم هستم و بر روی اهداف خود تمرکز می کنم. 
من به توانایی های خود اعتماد دارم و این خود خواهی 
نیست. من از نظر ظاهری، توانایی و محبوبیت در اوج 
به سر می برم.دشمنان، یکی از فرصت های هر فرد 
موفق هستند که در سر راه آنان قرار می گیرند زیرا 
همانند بادهای مخالفی هستند که کشتی موفقیت 

شما را به حرکت در می آورند.
 از لحظات لذت ببرید:  اگر از تک تک لحظات 
زندگی خود لذت ببرید نیمی از راه موفقیت را طی 
کرده اید. بسیاری از ما شادی را به آینده و کسب 
از دیگران  افرادی که  اما  نتایج موکول می کنیم 
متمایز هستند و به موفقیت رسیده اند، شادی و در 

لحظه بودن را سرلوحه کارهای خود قرار داده اند.

روی، پشتیبان ایمنی بدن
 و تضمین کننده سالمت چشم 

روی یک ماده معدنی است که در اغلب موارد، فواید 
آن نادیده گرفته می شود. مصرف روی از عملکرد 
سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می کند و تضمین کننده 

سالمت چشم است. این ماده معدنی همچنین به 
تنظیم اشتها کمک می کند. روی همچنین مسئول 
تولید دیسموتاز است که نقش مهمی در محافظت از 
بدن در برابر رادیکال های آزاد ایفا می کند. در مردان، 
مصرف این ماده معدنی به محافظت از بافت پروستات 

و تولید تستوسترون کمک می کند.

نفس نفس زدن
دلیل ترس، اضطراب یا هراس

پزشک دلیل زمینه ای نفس نفس زدن را هدف قرار می 
دهد تا از وقوع آن در آینده پیشگیری کند.

 به عنوان مثال، درمان بیماری عامل نفس نفس زدن، 

نرخ تنفس را به حالت عادی باز خواهد گرداند.در مواردی 
که نفس نفس زدن به واسطه دالیل فیزیولوژیک، مانند 
ترس، اضطراب یا حمالت هراس رخ می دهد، درمان 
داروهای ضد  موارد شود:  این   است شامل  ممکن 
اضطراب رفتار درمانی شناختی، صحبت درمانی یا 

مشاوره. 

پوست خشک یا خارش دار نشانه هایی
 برای کم کاری تیروئید یا دیابت 

شرایط خوب سالمت اغلب در چهره ای جذاب و شاداب 
نمود می یابد. خشکی پوست صورت ممکن است به 
واسطه شرایط محیطی شکل گرفته باشد. آب و هوای 

خشک، دوش گرفتن با آب داغ و صابون های قوی 
همگی می تواند رطوبت پوست را از بین ببرند. اما پوست 
خشک و خارش دار ممکن است نشانه ای از برخی بیماری 
ها، از جمله کم کاری تیروئید و دیابت نیز باشد. اگر به 
طور مکرر با خشکی و خارش پوست مواجه هستید، برای 

بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید.

برای درمان خواب زیاد
با پزشک مشورت کنید

شوید  متوجه  خودتان  اینکه  و  بیماری  تشخیص 
که بهبود حاصل کرده اید یا خیر بسیار مهم است. 
 گاهی اوقات بعضی داروها باعث ایجاد خواب آلودگی 

می شوند که دکتر به راحتی می تواند آن را تشخیص 
و دارو را برایتان عوض کند. مشکالت خواب می تواند 
بر اساس شرایط مختلف مثل افسردگی، اختالالت 
فصلی، مشکالت قلبی و سرطان ایجاد شود. برای 
آرامش مقداری روغن اکالیپتوس، نعناع، وانیل به آب 

وان بیافزایید و سپس حمام کنید.

چگونه از بروز
 دیسک گردن پیشگیری کنیم؟

انسان  در  دیسک  بیرون زدگی  علت  شایع ترین 
مادرزادی و ژنتیکی است. همچنین نحوه نشستن و 
موقعیت غیرصحیح گردن هم می تواند موثر باشد، 

استفاده بیش از حد از تلفن همراه و پایین گرفتن 
گردن در زمان استفاده از وسایل الکترونیک باعث 
به مفاصل گردن می شوند. توصیه می شود  آسیب 
افراد گردن را در موقعیت مناسب قرار دهند، استفاده 
از میزهای لپ تاپ نیز باعث کاهش دردهای گردن 

می شوند.

مهمترین عامل بروز این نوع دیابت زمینه ارثی است. این پدیده سبب می شود که برخی خانواده ها بیشتر با خطر 
“مقاومت انسولین “ مرتبط  با بیماری مواجه باشند. بنابراین برای افراد خانواده های در معرض خطر، به ویژه پس 
از رسیدن به 20 سالگی بررسی منظم ابتال به دیابت اهمیت دارد. چاقی عامل مهم دیگری است. از آنجا که چاقی 
موجب مقاومت به انسولین در افراد با زمینه ارثی می شود می تواند به ظهور زودهنگام دیابت در این افراد منجر 
شود. تشخیص دیابت بر اساس افزایش قند خون صورت می گیرد. میزان قند ناشتا طبیعی بین 70 تا 100 میلی 
 گرم در دسی لیتر است. اما با یک بار آزمایش قند خون ناشتا کمی باالتر از این مقدار، تشخیص دیابت صورت

 نمی گیرد. تشخیص دیابت را به عهده پزشک بگذارید.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - تلفن 190

ریحان برای درمان عفونت گوش و گوش دردهای جزئی می تواند بسیار مفید باشد.پنج برگ ریحان تازه  را  له کنید 
و سپس دور گوش خود بمالید و مواظب باشید درون گوش شما نرود. شما همچنین می توانید چند قطره روغن 
ریحان را با مقداری روغن نارگیل مخلوط کنید. یک پنبه به آن آغشته کنید و سپس به آرامی داخل گوش، اطراف 
لبه بیرون و پشت گوش بمالید، این کار را دو بار در روز تکرار کنید. استفاده از یک کمپرس گرم روی گوش یک 
روش درمان خانگی برای عفونت گوش محسوب می شود. یک حوله را با آب گرم و نه داغ خیس کرده و پس از 
گرفتن آب اضافه آن را روی گوش تحت تاثیر قرار گرفته بگذارید. گوش درد اغلب زمانی که بینی مسدود شده و از 
تخلیه مایع از گوش ها جلوگیری می کند، رخ می دهد. پاکسازی بینی با مکش آرام یا استفاده از اسپری می تواند 

به تخلیه طبیعی گوش ها کمک کند.

رفع عفونت گوش با ریحاندیابت نوع 2

وقتی انسان فرد باارزشی را از دست می دهد، باید دوران سوگ 
خود را بگذراند. دوران سوگ معموال با واکنش های متفاوتی 
همراه است. اول ممکن است انکار کنید که چنین اتفاقی افتاده 
است. بعد کم کم این جدایی را قبول می کنید که این پذیرش 
همراه با نفرت و عصبانیت زیاد است. سپس ناامیدی به شما 
هجوم می آورد. در این برهه شما تمام هیجانات منفی را تجربه 
می کنید. اما چیزی که خیلی مهم است، پذیرش حاالت خودتان 
است. سعی نکنید غم تان را سرکوب کنید.به خودتان حق دهید 
که غمگین و گریان باشید. در واقع سوگ شما در این موقعیت، 
مراحلی دارد که در هر مرحله باید به خودتان فرصت دهید تا در 

پایان به ثبات روانی برسید.این مراحل عبارتند از انکار واقعیت، 
خشم، یافتن گناهکار و مقصر، افسردگی، احساس ترس و 
ناامنی و در نهایت، پذیرش. بازیابی دوباره سالمت روان تان 
ارتباط به گذراندن این دوره دارد. اما این را به خاطر داشته باشید 
که نباید یکباره خودتان را به دست غم بسپارید. باید سعی کنید 

در هر مرحله مثل یک مادر مراقب خودتان باشید . 
از دیده ببرید  

بی خود نگفته اند که »از دل برود، هرآنکه از دیده برفت«. وسایل، 
عکس ها، یادبودها و هر چیزی که شما را یاد آن فرد می اندازد 
را از زندگی تان پاک کنید. حتی اگر دوست مشترکی دارید که با 

دیدنش و حرف زدن با او به یاد خاطرات قدیم می افتید و حرف 
آن شخص به میان می آید، ارتباط تان را با او تا حدودی کم کنید . 

  به زندگی برگردید  
یکی از مهم ترین و اساسی   ترین راهکارهایی که برای فراموش 
کردن غم ها و پیدا کردن روحیه ای با نشاط توصیه می شود، 
سرشلوغی است. اگر در طول روز ذهن تان و تمام انرژی تان 
وقف یک کار شود ناخودآگاه روحیه سابق خود را باز می یابید 
و دیگر از آن حالت خمودگی و افسردگی بیرون می آیید. پس 
بهتر است یک پروژه درسی یا شغلی تمام وقت و سخت را 

قبول کنید و مشغول انجام دادنش شوید.

گذر از دوران سوگ

آیه روز

و هیچ مال کوچک و بزرگی را انفاق نمی کنند و هیچ وادی را نمی  پیمایند مگر اینکه به حساب آنان نوشته 
می  شود تا خدا آنان را به بهتر از آنچه می کردند پاداش دهد. )سوره توبه آیه 121(

سخن روز

تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، خوبی و بدی، تفکر درباره  پرسش هایی است که بنیاد هستی ما 
را دگرگون می کند. )ادگارمون(
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کشور  شهر  بزرگترین   -1 افقي: 
چین و هشتمین شهر بزرگ جهان 
- پرده دار کعبه و از بزرگان قبیله 
قریش و شهر مکه بود 2- سمت 
نامناسب  کننده-  قسمت  چپ- 
است  مغذي  خشک  میوه   -3
هوش  تست   - خشکبارها  از  و 
هندیها  محبوب  ادویه  معروف- 
4-خزنده نیشدار- رنگ مو- سوراخ 
ماده-  متضاد   -5 جوان  گوش- 
سرعت  و  تندي  مقابل  عداوت- 
6-خوشمزه - روا -  چشیدن 7- 
برطرف کردن  ناگهان-  فرزندان- 
8- سخن، حرف- حدیث- شهري 
در انگلستان 9- میوه خوشبو- پند- 
واجب نیست 10- هالوژن نمک- از 
انواع زردآلو- اسب اصیل 11- چند 
امین- نجات یافتن- حرف صلیب 
12- پلوي آبکش نشده- تاکنون- 
گرانبها  زرد  فلز  قد-  هم  یار  دو 
13- سنگ انداز- در تورات از وي 
شده  یاد   » ملتها  »مادر  عنوان  با 
مساوي-  نیاز 14-  درخور  است- 
نوعي پارچه زمخت- دم زني 15- 

باغ خرما- احساساتي و خیالپرداز

بسیار  عمودي: 1- چیز - گازي 
مولود  زخم-  جوشگاه   -2 سمي 
حضرت پدر  نام  کودک-   و 
کننده-  پراکنده   -3 )ع(  ابراهیم 
سوغات شهر قمصر- سه النگاري 
شهر  جاودانگي-   - سرد  ضد   -4
بسیار سختگیر  آدم  ایران-  زیارتي 
5- درختي همیشه سبز- خودمان را 
در آن مي بینیم- عریان 6- مایه- 
حوض کوچک- نوزایي 7- زمخت 

اندام- انهدام- اتاق قطار  و درشت 
انداز  پس  دوست-  لیتر-  8-واحد 
همراه  اثاث  همگي-  9-همه، 
عروس- بد و زشت 10- ضربه فني 
در بوکس- مرزبان- دریا 11- خم 
بزرگ- سرود- لجنزار 12- شرکت 
کامیون امریکایي- سدي درجنوب 
کشور- زبان عرب- پایتخت باستاني 
اروپا 13- پادشاه حبشه- روییدن- 
گشاینده-  قلعه-   -14 سرشت 
جبران کردن 15- بازیگر مرد فیلم 

چ ابراهیم حاتم یکیا- جنبش

جدول کلمات

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

1234567891۰1112131415
کلپسمشناویدسا1
لواسیمیمرلزید2
الارایناخاباب3
سالکهمشیامرس4
یسارهاتفندیس5
کینسارهیماسا6
اتکیاوتفبتکم7
برناتسدرازهیر8
نیقیکمرایتبت9
فیهرفوبرااوس1۰
شالالکیسردمن11
روایرشاواسنا12
لالدتساشاعمار13
رمهارکیپینامی14
دیبایرازابلیو15

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

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

زیر قیمت بازار به فروش می رسد.
0915۷2۳۷922

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 - 0915669۳515 

10سال ضمانت

تعمیر آبگرمکن، بخاری، پکیج 
نبش مفتح 26 / 091586244۳9- جانی

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 ۳0 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

۳2211684

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

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

0915۷21۳5۷1 - صالحی منش

آدرس: خیابان فردوسی، نبش حافظ     تلفن تماس:  ۰915543876۰ و 32457۰33

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

                      ۱۸ ماه گارانتی
ط  

سا
  اق

د و
نق

تزئینـات داخلـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ ها:  روغنی، پالستیک 

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

 و پتینه با رنگ 
 اجرا و رنگ کناف

اجرای کاغذ دیواری 
0915۷4110۷1 - باقری

ایزوگـام محمـدزاده 
تبریز و شرق

نبش چهارراه دوم توحید
09151652600-۳244۷110

به یک حسابدار مجرب جهت انجام امور 
حسابداری شرکت ساختمانی به صورت 

پاره وقت نیازمندیم.     ۰۹۱۵۱۶۳۶۵۲۸

مرکز معاینه فنی ایران دو نفر خانم 
آشنا به کامپیوتر استخدام می نماید.

۰۹۱۵۶۶۵۳۸۳۰ - ۳۲۳۳۸۳۹۹

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

به تعدادی راننده دارای گواهینامه 
پایه یک جهت کار در کشتارگاه 

صنعتی طیور قاین )حمل مرغ گرم 
از قاین به استان های همجوار( 

با حداکثر سن۴۰ سال نیازمندیم 
جهت گزینش  از ساعت ۸ الی ۱۳
به آدرس بیرجند، خیابان بهشتی

 نبش بهشتی ۶ مجتمع اردیبهشت
 طبقه اول، شرکت قاین طیور 

مراجعه  فرمایید.
۰۹۱۵۳۳۴۶۱۱۲

سند و برگ سبز خودروی 
پیکان به شماره پالک ۶۲۹ ب 

۳۹ ایران ۵۲ به نام یاسر کوچی 
فرزند علی مفقود گردیده و  
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری نسب

۳24۳5686 - 09۳652۳۷014-0915۷06۳220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

۰۰ ) مدرن برتر(

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

آسفالت )محوطه و پشت بام(
 و  قیـرگونـی

  غـذا آمـاده 
بــرادران خزیمــه

قورمه سبزی دوشنبه هر هفته 
بلوار شعبانیه - وصال جنوبی ۳۲۳۱۱۷۱۷

جهت رفاه حال شهروندان گرامی

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

نبش مطهری ۲۱/۱ - فرش هامون   ۳۲۲۲۸۲۵۳ - ۰۹۱۵۵۶۲۰۷۳۷

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

09155614521- زارع

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری دست دوم     

09۳80160۷۷9 - 09151641464

یک شرکت پخش موادغذایی 
برای تکمیل کادرفروش خود به 

تعدادی بازاریاب آقا و خانم با حقوق 
و مزایای باال نیازمنداست.

۰۹۹۱۵۶۱۰۷۲۴ - ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۴

مجری ذیصالح ۶ سقف 
آماده به همکاری می باشد.

  ۰۹۱۵۱۶۱۳۷۰۰ - ۰۹۱۵۹۱۵۱۳۲۵
۰۹۱۵۰۹۰۵۷۲۹
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امروز، ورود سامانه بارشی به خراسان جنوبی

صداوسیما-سامانه بارشی از  امروز در برخی مناطق خراسان جنوبی سبب بارش پراکنده خواهد شد. کارشناس هواشناسی گفت: با نفوذ جریانات مرطوب جوی به استان و همزمان با تضعیف 
سامانه پرفشار جوی ضمن افزایش متناوب ابر، افزایش محسوس دمای هوا پیش بینی می شود. زارعی افزود: برای امروز افزایش سرعت وزش باد و در نیمه شمالی استان همچون شهرهای 

سرایان، فردوس و قاین بارش پراکنده قابل پیش بینی است. وی گفت: بعدازظهر سه شنبه هم بارش ها با شدت بیشتری  برای نیمه شمالی و بخش مرکزی استان پیش بینی می شود.

تا ماه آینده

سرپرست معاونت فنی و نظارت اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از رشد 
هشت درصدی تردد در محورهای مواصالتی 
استان طی آذر ماه گذشته خبر داد. به گزارش 
مهر، قالسی روز گذشته در بازدید از سامانه های 
هوشمند حمل و نقل مرکز مدیریت راه های استان 
اظهار کرد: این سامانه ها  شبانه روزی با هدف 
اطالع یابی از آخرین وضع جریان ترافیک جاده 
های بین شهری مشغول به فعالیت است. وی 
گفت: مجموع متوسط تردد ساعتی ورود-خروج 
استان در آذر ماه برابر هزار و ۲۰۰ وسیله نقلیه در 
ساعت بوده است.وی با بیان اینکه  ۴۰ درصد از 
این حجم را ناوگان سنگین به خود اختصاص داده 
است، عنوان کرد: بیشترین حجم سفرهای ورودی 

به استان به ترتیب با مبدأ استان های خراسان 
رضوی، سیستان و اصفهان و نیز بیشترین حجم 
سفرهای خروجی از استان به ترتیب به مقاصد 

همین استان ها بوده است.

پالک خوانی ۲۶ میلیون خودرو
را  اوج سفرهای ماه گذشته  قالسی همچنین 
یکشنبه چهار آذر و ساعات اوج این سفرها را غالبًا 
در بازه ۱۵ تا ۱۸ اعالم کرد و گفت: سامانه های 
ثبت سرعت این اداره کل توانسته است در ۹ ماهه 
ابتدای ۹۷، بیش از ۲۶ میلیون پالک خوانی داشته 
باشد که بیش از ۵۰ درصد عملیات پالک خوانِی 
سه ماهه اخیر مربوط به ثبت سرعت های متوسط 

وسایل نقلیه بوده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۴ درصد از مجموع 
تصادفات آذرماه از نوع واژگونی بوده است، بیان 

کرد: این حوادث بیشتر به دلیل  بی توجهی به جلو 
ناشی از خواب آلودگی از سوی رانندگان بوده است.

وی تماس با سامانه گویای ۱۴۱، برنامه ریزی و 
مدیریت سفر در طی مسیر، بهره مندی از امکانات 
مجتمع های خدماتی رفاهی، رعایت نکات ایمنی، 

استراحت و توقف ۱۵ دقیقه ای بعد از هر دو ساعت 
رانندگی را از جمله راهکارهای سودمند در کاهش 

این نوع از تصادفات برشمرد.

سهم  ۹۵ درصدی حمل و نقل جاده ای 
استان در جابجایی کاال و مسافر

قالسی با اشاره به سهم بیش از ۹۵ درصدی 

حمل و نقل جاده ای استان در جابجایی کاال 
و مسافر، بیان کرد: با توجه به انعطاف پذیری، 
و  فعالیت  وسیع  گستره  و  سراسری  پوشش 
تاثیرگذاری آن بر رشد و توسعه سایر بخش 
های استان، موضوع ارتقای ایمنی حمل و نقل 
جاده ای از اهمیت مضاعفی برخوردار است.وی 
ادامه داد: یکی از راه های  مهم دستیابی به این 
آرمان، از طریق توسعه سیستم های هوشمند 
حمل و نقل بوده که در تصمیم گیری لحظه 
به لحظه در مواقع بحرانی نظیر انسداد محورها 
به دالیل گوناگون از جمله مداخالت جّوی و 
تصادفات حاّد ترافیکی و نیز در تصمیم گیری 
خصوصیات  ارتقای  خصوص  در  درازمدت 

عملکردی محورها، کاربرد دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گفت: ۲۰ تا 3۰ روز آینده تصفیه خانه بیرجند با 
ظرفیت کامل وارد مدار می شود و امیدواریم از 
سال آینده این تصفیه خانه به بخش خصوصی 
واگذار شود.حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان جنوبی در گفتگو با ایسنا ، 
اظهار کرد: با توجه به ظرفیت آبی در استان از 
انتهای سال ۹۲ تاکنون مجوز حفر چاه کشاورزی 
داده نشده است.وی با بیان اینکه فقط برای حفر 

چاه های صنعتی، خدماتی، مرغداری و دامپروری 
مجوز می دهیم، گفت: در زمان حاضر هیچ چاه 
آب  منابع  و  نمی شود  حفر  استان  در  جدیدی 

موجود را مدیریت می کنیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای افزود: با توجه 
به مصوبه شورای عالی آب و کارگروه حفاظت 
آب استان تا پایان برنامه ششم توسعه کسری 
 مخزن آب صفر می شود و سفره های زیر زمینی
به تعادل می رسد. امامی با بیان اینکه تا پایان 

برنامه ۲۰ ساله تمام اضافه برداشت ها را جبران 
می کنیم، تصریح کرد:  انتقال آب از دریای عمان 
بلوچستان، خراسان  و  استان های سیستان  به 
رضوی و خراسان جنوبی در مجلس و دولت 

مطرح و تایید شده است.
وی با بیان اینکه انتقال آب به این سه استان 
زمان بر است، ادامه داد: برای انتقال آب به سه 
استان در فاز اول نیاز به اعتباری بالغ بر 3۰ تا 
۴۰ هزار میلیارد تومان است.مدیر عامل شرکت 

آب منطقه ای با اشاره به تصفیه خانه آب بیرجند، 
خاطرنشان کرد: با همراهی نماینده ولی فقیه در 
خراسان جنوبی و استاندار مبلغ ۵ میلیارد تومان از 
محل ماده ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران برای تصفیه 
خانه آب بیرجند در سال جاری اعتبار گرفتیم اما 

هنوز تخصیص پیدا نکرده است.
امامی  ابراز  امیدواری کرد از سال آینده این 
تصفیه خانه به بخش خصوصی واگذار شود. 
وی با بیان اینکه برای تصفیه خانه آب بیرجند 

۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت 
می گیرد، یادآور شد: تا اواسط بهمن امسال مسأله 

تصفیه خانه حل خواهد شد.

گروه خبر- مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
و  خالق  جوان  ملی  طرح  گفت:  جنوبی 
است  کشور  شرق  به  متعلق  رو  پیش  ایران 
و  گرفتیم  برعهده  را  طرح  این  میزبانی  که 
کارآفرینان برتر کشور بهمن ماه به استان می 
آموزشی در یک سمینار  پنل  آیند و چندین 
می  برگزار  خالق  جوانان  حضور  با  بزرگ 
شود. سرپرست روز گذشته در نشست کمیته 
تخصصی مشارکت های اجتماعی اداره کل 
ورزش و جوانان افزود: اعتبارطرح کارآفرینی 
آنالین را که طرح ملی مصوب وزارت ورزش 
جنوبی  خراسان  برای  را  است،  جوانان  و 
گرفتیم و توسط یکی از سازمان های مردم 

نهاد استان رونمایی می شود.

فرهنگ مشارکت باید ترویج داده شود
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
امروز در حوزه مشارکت های مردمی باید کارهای 
توسعه ای در بخش آموزش و پرورش و نظام 
آموزش عالی انجام شود تا فرهنگ مشارکت را 
ترویج دهیم. سرپرست گفت: سازمان های مردم 
نهاد مورد نیاز دولت است چون بخشی از وظایف 
ماموریتی دولت را سمن ها انجام می دهند. وی 
تاکید کرد: نوع نگاه به سازمان های مردم نهاد 

در دستگاه های اجرایی باید اصالح شود و نوع 
نگاه ما به سمن ها کاربردی باشد.

وی گفت: بخشی از ماموریت دستگاه های اجرایی 
باید به مردم واگذار شود و سازمان های مردم نهاد 
کانون اساسی مشارکت هستند. سرپرست گفت: 
تقاضای ما از مسئوالن مربوط این است که به 
حوزه جوانان توجه ویژه داشته باشند و امروز در 

استان به این حوزه کمی بی توجهی شده است.

حمایت ادره کل ورزش و جوانان 
در حوزه فضای مجازی

سرپرست گفت: اداره کل ورزش و جوانان  در 
حوزه فضای مجازی قرار است چهار سمینار، 
۲۰ کارگاه، چهار انیمیشن تولید و از چهار طرح 
خالقانه حمایت کند.وی گفت: امروز در حوزه 
جوانان 3۰ سازمان مردم نهاد داریم و در سال 
چند میلیارد تومان به آنها در حوزه اجرای طرح 
ها، کمک های بالعوض، اجرای سمینارها و ... 

پول می دهیم.

۲00 میلیون اعتبار استارت آپی
 روی میز پارک علم  وفناوری

مدیرکل ورزش و جوانان افزود: در حوزه استارت 
آپ ها ۲۰۰ میلیون تومان پول داشتیم که همه 

آن را روی میز پارک علم و فناوری گذاشتیم و 
آمادگی داریم در حوزه های کارآفرینی در حد 
منابعی که در اختیار داریم با دستگاه های مربوط 
همکاری کنیم. وی اظهار کرد: باید بتوانیم بانک 

از وضع سمن های خراسان  اطالعاتی جامع 
ستاد  مصوبه  براساس  و  باشیم  داشته  جنوبی 
ساماندهی امور جوانان استان در اختیار دستگاه 
های اجرایی قرار دهیم تا دستگاه های اجرایی 
برای انجام اموری که قابلیت برون سپاری دارد 

از این ظرفیت ها استفاده کنند.
و  ورزش  وزارت  حوزه  در  گفت:  سرپرست 

جوانان تالش می کنیم امکاناتی را برای تحقق 
اهداف بسازیم و به همین دلیل سالن، استخر 
و امکانات سخت افزاری را ایجاد می کنیم و 
ابزار  نهادهای نظارتی کشور به حوزه تحقق 
توجه کرده و کمتر به تحقق اهداف می پردازند، 
به همین دلیل در جامعه کارکرد دستگاه اجرایی 

به نتیجه نمی رسد.

سهم ناچیز استان 
در تولید ناخالص ملی

وی اظهارکرد: سهم خراسان جنوبی در تولید 
و  نیست  توجه  قابل  ملی هم خیلی  ناخالص 
بر این اساس تکیه گاه بسیاری از حوزه های 
عملیاتی بر عهده دولت است و هر جا طرحی 
ایجاد می کنیم به اعتبار دولتی نگاه می شود و 
این موضوع هم آزاردهنده بوده و روند رشد را کند 
می کند.مدیرکل ورزش و جوانان گفت: حضور 
بخش خصوصی بر مبنای سرمایه گذاری به 
نسبت در استان وجود دارد اما حجم این سرمایه 

گذاری با نیاز ما فاصله دارد.

۳0 مدرس؛ سهم استان
 درطرح تربیت مربی ازدواج

معاون ورزش و جوانان هم گفت: سهم استان 

 3۰ ازدواج  موضوع  با  مربی  تربیت  طرح  از 
مدرس است. مریم مهرور بیان کرد:  در موضوع 
واسطه  به  جوانان  حضور  اجتماعی  مشارکت 
پویایی و خالقیت و ارائه ایده های قوی بسیار 
از  اینکه برخی  بیان  با  حائز اهمیت است.وی 
دستگاه های اجرایی از ماهیت سمن ها اطالعی 
ندارند، ادامه داد: برای تقویت سمن ها به سمت 
شبکه سازی آنان و ورود در موضوعات زیست 
محیطی چون پاک سازی محیط زیست رفته ایم.

 زیر ساخت های مشارکت اجتماعی
 در خراسان جنوبی فراهم نیست 

همچنین در این کمیته سید مصطفی حسینی 
نماینده سازمان های مردم نهاد در هیئت نظارت 
مشارکت  ساخت های  زیر  کرد:  اظهار  استان 
اجتماعی در خراسان جنوبی فراهم نیست و در 

این زمینه مشکل داریم.
 وی بیان کرد: سازمان های مردم نهاد گاهی با 
شرکت های تجاری  اشتباه گرفته می شوند و 
ماهیت آن  دقیق برای افراد مشخص نیست.
وی ادامه داد: در حوزه شبکه سازی سازمان های 
مردم نهاد نیز مشکل داریم چرا که براساس 
پروتکل ها تنها سمن های دارای مجوز از وزارت 

کشور می توانند در این امر ورود پیدا کنند.

کارآفرینان برتر کشور به استان می آیند

رشد هشت درصدی تردد در محورهای مواصالتی استان

کاممردمبیرجندشیرینمیشود

خبرهای ویژه

مشوق های کاغذی برای 
سرمایه گذاران استان

... ) ادامه از صفحه ۱( ب( تمامی سرمایه گذاری های انجام 

شده توسط بخش خصوصی )داخلی یا خارجی( و بخش 
تعاون، از طریق نظام بیمه کشور در برابر حوادث ضد 

امنیتی صددرصد تضمینی می شوند.
ج( نرخ سود تسهیالت ریالی و ارزی اعطایی برای 
ایجاد و توسعه واحدهای ذکرشده، ۵۰ درصد مصوب 
شورای پول و اعتبار تعیین می شود.د( ساالنه عالوه 
بر سهم معمول استان های موضوع این تصویب نامه، 
حداقل ۱۵ درصد از سرجمع اعتبارات طرح های کمک 
های فنی و اعتباری مندرج در بودجه ساالنه در استان 
های ذکر شده به طرح ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، 
کشاورزی، معدنی ، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه 

اقتصادی و مالی هستند اختصاص یابد.
و( طرح های بزرگ در حوزه های ذکر شده، اگر نیاز 
به مصوب شورای اقتصاد داشته باشد ظرف دو ماه باید 
تعیین تکلیف شود. ک( طرح های زیربنایی مناطق 

مذکور، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرد.
در راستای بررسی اجرای این قوانین در خراسان جنوبی 
با یکی از سرمایه گذاران صنعتی گفتگو کردیم که 
عنوان کرد: وقتی که قصد داشتیم از تسهیالت استفاده 
کنیم، با نرخ ۱۴ درصد به ما اعطا شد در حالی که نرخ 
عادی ۱۶ درصد بود، این نقض قانون اعطای تسهیالت 
با نرخ سود ۵۰ درصد کمتر از مصوب شورای پول و 
اعتبار است، این جدای از سختی هایست که بعد از ارائه 
طرح و هنگام گرفتن تسهیالت متحمل می شویم. وی 
با بیان این که تاکنون مشمول معافیت مالیات نشده 
ایم، اضافه کرد: طبق قانون این معافیت باید اعطا شود 
ولی هر زمان مراجعه کردیم تبصره هایی به ما نشان 
دادند که شامل  آن نمی شدیم. درباره دریافت کمک 
های فنی و اعتباری نیز چندین بار اقدام کردیم اما به 
این راحتی ها نیست! قوانین را به گونه ای وضع کردند 
که شرایط دریافت بسیار سخت شده است.فالحی 
مدیرعامل کارخانه کاشی و سرامیک فرزاد نیز با بیان 
این که از ابتدای کار تاکنون  نه کسی این حمایت های 
قانونی را به ما اعالم کرده و نه وام کم بهره و سوبسید 
داری تخصیص دادند، اضافه کرد: بانک ها هنوز هم به 
صنعتگران وام با ۱۸ و ۲۰ درصد نرخ سود می دهند. به 
گفته وی بسیاری از واحدهای تولیدی استان با پرداخت 
مالیات ها و قوانین آن مشکل دارند. این درحالیست که 
خراسان جنوبی کامال محروم است، از فاصله طوالنی با 
مرکز گرفته تا نبود زیرساخت جاده ای  و ریلی، ۴۶۰ 
کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و دوری از صنعت،  
این همه موجب شده صنعتگران و سرمایه گذاران 
این منطقه ضربه بخورند. این سرمایه گذار بخش 
خصوصی، با اعتقاد بر این که تا ۱۰۰ درصد معافیت 
های مالیاتی در این منطقه اعمال نشود، سرمایه گذاری 
حاضر نمی شود به جای اصفهان، یزد یا شیراز در این 
استان سرمایه گذاری کند، خاطرنشان کرد: تنها عامل 
نجات دهنده تقویت تولید است و تا زیرساخت و مشوق 
های آن فراهم نباشد، صنعتگری نمی آید. فالحی درباره 
معطلی تقاضاها در شوراهای اقتصاد استان نیز عنوان 
کرد: این مشکل نه در خراسان جنوبی بلکه درتمام 
کشور دیده می شود، ما برای گرفتن یک استعالم از 
اداره ای، 3 ماه و گرفتن یک جواز ۶ ماه معطل ماندیم. 
در حالی که  بیشتر استان های پیشرفته صنعتی ، دارای 
مشوق هایی برای سرمایه گذاران هستند، همانند آنچه 
در یزد سال ۹۵ تحت عنوان” ارائه خدمات متمرکز و 
حمایت الزم در تسهیل و تسریع در صدور مجوز و 
ارائه مشوق های سرمایه گذاری” ارائه شد. اما ایجاد 
این قبیل مشوق ها در استان مرزی خراسان جنوبی 
که صنعتی نبوده و به تعبیر یکی از سرمایه گذاران، 
واحدهای تولیدی آن نیاز به شوکی برای ادامه حیات 
دارند، بسیار ضروری است. تاکنون هر آنچه از سمت 
واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... در 
خراسان جنوبی شنیدیم، حاکی از نارضایتی آن ها از 
قوانین سخت گیرانه ای  بودکه فقط در این منطقه 
پس  گذاران  سرمایه  فرار  داستان   . شود  می  اجرا 
از چندین ماه معطلی در پیچ و خم های این قوانین   
ومعافیت های مالیاتی بارهاذکر شده است ./  حسینی
)خوانندگان ارجمند می توانند نظرات خویش را درباره 
به حساب کاربری avasardabir@ در  این ستون 

تلگرام ارسال فرمایند.(

تسنیم-ظاهرا در خراسان جنوبی  قحط الرجال شده چون 
 سرایان از هشت ماه پیش  فرماندار ندارد و این موضوع 
صدای مردم را نیز درآورده و باید دید پایتخت نشینان 
موضوع  این  به  و  کرده  معرفی  را  جدید  فرماندار  کی 
فردوس  شهرستان های  مردم  می دهند.نماینده  پایان 
اسالمی   در مجلس شورای  و سرایان  بشرویه  طبس، 
اظهار کرد: تا کنون چند گزینه برای فرمانداری سرایان 
معرفی شده اما بنا به دالیلی به نتیجه نرسیده است.

جدید  فرماندار  زودی  به  اینکه  بیان  با  امیرحسنخانی 
معرفی می شود، گفت:  فرماندار به وزارت کشور معرفی 
شده و استاندار هم در تالش است تا پیگیری های الزم 

را انجام دهد تا حکم فرماندار صادر شود.
استاندار خراسان جنوبی هم در این باره به خبرنگار تسنیم 
گفت: پست های مدیریتی که در استان بالتصدی است از 
قبیل استانداری، فرمانداری و بخشداری ها شناسایی شده 
و کمیته ای به نام انتصابات استاندار تشکیل شده است.

معتمدیان با بیان اینکه کمیته انتصابات چند بار در استان 
تشکیل جلسه داده است، افزود: شاخصه های توانمندی، 
سوابق و تجربه افراد برای ما مالک است و باید هرچه 
تا  شود  مشخص  خالی  پست های  سرنوشت  سریعتر 

خدمت رسانی ها سرعت گیرد. 
اما به راستی سپری شدن هشت ماه زمان کمی نیست 
آن  پیشرفت  و  توسعه  برای  باید  که  شهرستانی  برای 
تالشی مضاعف باشد، پس چرا باید انتخاب یک فرد به 
عنوان فرماندار هشت ماه زمان ببرد و در این بین تنها 
مردم هستند که خلل در کارهایشان می افتد. شهرستان 
زیرکوه نیز هشت ماه است که فرماندار ندارد و فرماندار 
سرپرست  عنوان  به  شهرستان،  این  بر  عالوه  قاین 
فرمانداری زیرکوه نیز امور اجرایی شهرستان را در دست 
دارد و به مردم خدمت می کند و آیا به راستی می توان 
همزمان در دو مکان مختلف دغدغه و مشکالت امور 

اجرایی دو شهرستان مجزا را انجام داد؟

ایرنا-فرماندار درمیان گفت: ۲۰ میلیارد ریال تسهیالت بدون 
کارمزد از تسهیالت دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری 
برای احداث کارخانه فرآوری زرشک شهرستان در روستای 
میزان  این  افزود:  زاده  بشیری  یافت.  اختصاص  نوغاب 
تسهیالت براساس پیشرفت فیزیکی طرح و مرحله ای تزریق 
خواهد شد. وی بیان کرد: عملیات اجرایی این کارخانه توسط 
شرکت تعاونی روستایی اسدیه با عضویت بیش از ۲۰۰ نفر از 
کشاورزان شهرستان درمیان آغاز شد. فرماندار درمیان، این 
شهرستان را با تولید ساالنه بیش از سه هزار تن زرشک 
خشک  از قطب های اصلی تولید زرشک در خراسان جنوبی 
معرفی کرد و گفت: باید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 
ایجاد اشتغال روستاییان تمام توان خود را برای فرآوری این 
محصول استراتژیک به کار گیریم. وی بیان کرد: ۲ واحد 
بسته بندی و فرآوری زرشک دیگر نیز در شهرهای اسدیه 
و قهستان وجود دارد که متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی 
و برخی مشکالت دیگر فعالیت ندارند و پیگیری ها برای راه 

اندازی این واحدها در دست انجام است.
بشیری زاده افزود: نبود اشتغال  از مشکالت روستاییان مرزی 
است که باید با ایجاد اشتغال پایدار براساس ظرفیت های 
شهرستان از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ جلوگیری 

و زمینه امنیت پایدار در مرزها فراهم شود.
وی اظهار کرد: فرآوری محصوالت کشاورزی و گیاهان 
به خشکسالی در  توجه  با  رونق صنایع دستی  و  دارویی 
شهرستان از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال است. فرماندار 
درمیان در خصوص راه اندازی مجدد بازارچه مرزی گلورده 
شهرستان هم گفت: امید است با رایزنی های استاندار خراسان 
جنوبی با مسئوالن افغان به زودی این بازارچه راه اندازی 
شود و شاهد اشتغال و تحرک اقتصادی منطقه باشیم. وی 
بیان کرد: تولید روزانه سه هزار تن سیمان در کارخانه سیمان 
باقران و صادرات به کشور افغانستان از مهمترین ظرفیت های 
شهرستان است که در تالش هستیم این میزان را در سال 

های آتی به چهار هزار و ۵۰۰ تن برسانیم.

“ سرایان” بدون فرماندار اداره می شود 2 میلیارد اعتبار برای کارخانه زرشک درمیان راه اندازی پویش ملی کاهش مصرف 
نمک، روغن و شکر 

 ، نمک  مصرف  کاهش  ملی  صداوسیما-پویش 
روغن و شکر همزمان با سراسر کشور در خراسان 
جنوبی راه اندازی شد. رئیس مرکز بهداشت بیرجند 
گفت: این پویش با شعار “از امروز با تغذیه سالم برای 
فردایی سالمتر تالش کنیم” با هدف اطالع رسانی 
برای کاهش مصرف شکر، نمک و روغن در بیرجند 
شود.  می  برگزار  استان  های  شهرستان  سایر  و 
زنگویی افزود: مطالب آموزنده در این زمینه برای 
خدمات  تجمعی،  مراکز  در  جامعه  آگاهی  افزایش 
جامع سالمت ، روزنامه ها و ادارات  اطالع رسانی 
خواهد شد. در این پویش ملی مراکز بهداشت سراسر 
تا 3۰ دی در زمینه کاهش مصرف  از ۲۰  کشور 

نمک، شکر و روغن فعالیت خواهند کرد.

جشنواره اسوه های صبر و مقاومت 
برگزار می شود

تسنیم-معاون فرهنگی اداره کل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس از رونمایی پنج کتاب خاطرات 
جشنواره  گفت:  و  داد  خبر  استان  امدادگر  بانوان 
اسوه های صبر و مقاومت و تجلیل از دختران شهدا 
اسفند در بیرجند برگزار می شود. رحیم آبادی اظهارکرد: 
جشنواره  میزبان  جنوبی  خراسان  بهمن  امسال 
منطقه ای ترنم فتح است که این جشنواره با حضور 
استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد و 

سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

برگزاری جشنواره نان محلی 
برکات زینبی در بشرویه

صداوسیما-جشنواره بزرگ نان محلی برکات زینبی با 
هدف کمک به ساخت صحن حضرت زینب )س( در 
کربالی معلی در بشرویه برگزار شد.مسئول ستاد عتبات 
عالیات بشرویه با بیان اینکه در این طرح بیش از ۷۰۰ کیلو 
آرد مصرف شد، افزود: پس از پخت انواع نان های محلی 
و بسته بندی آن، نان ها به فروش می رسند تا  درآمد 
 حاصل از آن برای ساخت صحن حضرت زینب )س(

در کربال هزینه شود.

 2  اخاللگر اقتصادی دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ۲ متهم به 
اخالل در نظام اقتصادی و قاچاق ارز در شهرستان 
بیرجند دستگیر شدند. سردار شجاع گفت: با دریافت 
اطالعاتی مبنی بر حجم باالی خرید و فروش ارز در 
استان خراسان جنوبی، موضوع ویژه پیگیری شد.وی 
افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد اخاللگران 
با جمع آوری ارز از استان، ارز موجود را برای کسب 
منافع اقتصادی به خارج از استان منتقل می کنند که با 
هدایت عملیاتی و تشکیل تیمی از ماموران متخصص 
پلیس، متهمان شناسایی و دستگیری آنان آغاز شد.وی 
بیان کرد: ماموران با هماهنگی مقام قضایی ۲ متهم 
شناسایی شده در این پرونده را دستگیر کردند که در 
تخلفات  متهمان،  این  مالی  های  تراکنش  بررسی 
گسترده مالی و ارزی کشف شد. وی تصریح کرد: 
متهمان دستگیر شده هنگام رو به رو شدن با اسناد و 
مدارک غیر قابل انکار جمع آوری شده توسط پلیس، 
صراحتا به خرید و فروش حدود ۵۰۰ هزار دالر اقرار 
کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

مقامات قضایی تحویل شدند.

9 گردشگر گرفتار در کویر بشرویه
 نجات یافتند

 فرمانده انتظامی بشرویه گفت: ۹ گردشگر که با دو 
بودند  شده  گرفتار  بشرویه  کویر  در  خودرو  دستگاه 
توسط نیروهای انتظامی این شهرستان نجات یافتند. 
سرهنگ فاضل مریمی اظهار کرد: با مشخص نبودن 
موقعیت دقیق افراد گرفتار شده در کویر، ماموران تمامی 
مسیرهای فرعی محدوده اعالمی را بررسی کردند 
از حدود ۲ ساعت جستجوی طاقت فرسا،  بعد  که 
گردشگران در عمق کویر مشاهده و با تالش مأموران 

خودروها از رمل خارج شد.

یک کشته در تصادف جاده 
 بیرجند- اسفهرود

یک نفر در جاده روستایی بیرجند- اسفهرود جان 
باخت. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: این 
حادثه  ساعت 3 بعدازظهر روز گذشته بر اثر برخورد 
یک سواری پژو ۲۰۶ و یک سواری پراید رخ داد که 
راننده پراید در دم جان باخت. رضایی افزود: در این 
حادثه که در کیلومتر یک جاده روستایی بیرجند- 
اسفهرود اتفاق افتاد، راننده پژو ۲۰۶ نیز مجروح شد 

که حال وی رضایت بخش است

* شهردار سرایان گفت: طرح مدیریت پسماند سرایان 
با همکاری بخش خصوصی و اعتبار ۱۲ میلیارد ریال 

آماده بهره برداری است.
* گروهی از اساتید حوزه و طالب به مناسبت میالد با 
سعادت حضرت زینب)س( که روز پرستار نامگذاری شده 
است، با حضور در بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند این 
روز را به پرستاران تبریک گفتند و از بیماران عیادت کردند.
*بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان از ابتدای سال 
تا کنون از ۱۶ مخترع حمایت مالی و معنوی کرده است.

*معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی 
گفت: ۴۰۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره 

منطقه ای ابن حسام در سال جاری ارسال شده است.
*گرانفروش شکر با شکایت شاکی در فردوس به 

جزای نقدی محکوم شد.
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
یا أُختاه التَنسیني في نافِلَِه اللَّیِل

ای خواهرم ! مرا در نماز شب فراموش نكن.
)وفیات األئمه ، ص 441(

آیا »مجمع« قانون اساسی
 را نقض کرده است؟

حقوقی  کمیسیون  رئیس  نایب  کاظمی،  محمد 
حتی  می گوید:  دانشگاه  حقوق  استاد  و  مجلس 
اتخاذ  تصمیمات  جزئیات  جریان  در  مجلس 
شده در مجمع قرار نگرفته و هر چه نمایندگان 
نقل  که  است  شنیده هایی  واسطه  به  می دانند، 
شده است. وی بر اساس همین شنیده ها تأکید 
توسط  اساسی  قانون  نقض  شبهه  که  کرده 
رئیسه  هیئت  و  است  جدی  شبهه ای  مجمع 
کیان  از  دفاع  و  آن  با  مقابله  برای  مجلس 

مجلس باید به این موضوع ورود کند.

واقعا این گونه نیست که مسئوالن 
همه در حال بخور بخور هستند

این  کشور  شرایط  واقعا  کرد:  بیان  ربیعی  علی 
گونه نیست که بگوییم مسئوالن جامعه همه در 
مختلف  سطوح  در  ما  هستند؛  بخور  بخور  حال 
افراد سالم بسیاری داریم؛ درست است  مسئولین 
این زمینه وجود دارد که  این واقعیت هم در  که 
افراد و مدیرانی هم در بدنه اجرایی و قانون گذاری 
هستند که از سمت های مدیریتی سوء استفاده هایی 
می کنند، اما ادراک از فساد بسیار گسترده تر از وضع 
موجود آن است، این عوامل هر کدام به اندازه خود 

در فقدان اعتماد میان مردم تاثیر گذار هستند.

آدرس بسیج برای 
حل مشکالت کشور

بسیج  سازمان  رئیس  غیب پرور  غالمحسین 
در  بسیج  عظیم  ظرفیت  به  اشاره  با  مستضعفین 
اقیانوس  یک  مانند  بسیج  گفت:  زمینه ها  همه 
است که نه تنها در مسائل فرهنگی و قرآنی بلکه 
در هر حوزه که انقالب اسالمی نیاز دارد، می تواند 

حل کننده مسائل و مشکالت باشد.

چرا به واعظی تذکر نمی دهید

اشاره  با  ملی  اعتماد  مرکزی حزب  عضو شورای 
که  شما  گفت:  رئیس جمهور  اخیر  اظهارات  به 
اینگونه از بی وفایی ها گله می کنید چرا به رئیس 
اظهاراتش  با  تا  نمی دهید  تذکر  خودتان  دفتر 
نشود. محمدجواد  دولت  حامیان  دلخوری  موجب 
محمود  اخیر  اظهارات  به  اشاره  با  حق شناس 
واعظی، مبنی بر عدم ائتالف با اصالح طلبان تندرو 
در انتخابات سال 92 و 96 گفت: اظهارات آقای 

واعظی با واقعیات انطباق ندارد.

شاید اصالح طلبان برای
 انتخابات مجلس لیست ندهند

اصالح طلبان  انتخاباتی  ستاد  رئیس  علی صوفی 
در شهر تهران برای انتخابات سال 94 در گفتگو 
اصالح  طلبان  دارد  احتمال  می گوید:  فارس،  با 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  برای 
برگزار   )98( آینده  سال  اسفندماه  که  اسالمی 

می شود لیست انتخاباتی ندهند.

اگر کسی بگوید حوزه
 انقالبی نیست، بیخود می گوید

عالی  شورای  عضو  استادی  رضا  ا...  آیت 
علمیه  در خصوص حوزه های  علمیه  حوزه های 
و  است  خراب  خراب  که  می گویند  برخی  گفت: 
ما می گوییم خوب خوب است. خداییش نه خراب 
خراب است نه خوب خوب. کسی اگر بگوید در 
حوزه کاری نشده است و بگوید انقالبی نیستند 
از این  طرف اگر بگوییم همه  بیخود می گوید و 
حوزه  در  نیست.  این طور  است،  درست  چیز 

اختالف طبقاتی نبوده است. 

سوخت مدرن ۲۰ درصد
 طراحی شد

از موفقیت دانشمندان  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
طراحی  در  بار  نخستین  برای  کشورمان  هسته ای 
سوخت مدرن 2۰ درصد خبر داد. علی اکبر صالحی با 
بیان اینکه دانش هسته ای را مهار کرده ایم، افزود: در 
دانش و صنعت هسته ای آن قدر پیشرفت کرده ایم 
که به جای مهندسی معکوس و استفاده از طراحی 
دیگران ، خودمان می توانیم سوخت جدید طراحی 

کنیم که این دستاوردی بزرگ برای کشور است.

نباید مردم را نسبت
 به آینده ناامید کنیم

معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی مردم یک کشور 
به ویژه نسل جوان نسبت به آینده خود مأیوس باشند 
ممکن است دست به اقدامات و حرکاتی بزنند که 
نتیجه آن ناخوشایند است.جهانگیری ادامه داد: گاهی 
برخی از افراد در زمینی بازی می کنند که خواست 
دشمن است و به دنبال بزرگ کردن نقاط منفی و 

مشکالت در شرایط سختی و فشار دشمنان هستند.

مسئوالن به مسجد و بازار بروند

مجلس  نماینده   ، نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
شورای اسالمی گفت: فضاهای بسیاری وجود دارد 
که مسئوالن با مردم سخن بگویند مثال به مسجد 
 و بازار بروند و درباره شرایط کشور صحبت کنند.
وی ادامه داد: معتقدم در شرایط فعلی مسئوالن باید با 
مردم صحبت کنند. خوب است مسئوالن به ویژه در 

قوه مجریه جلساتی را با مردم بگذارند.

بولتون خواستار حمله
 نظامی به ایران بود

جان  که  است  شده  مدعی  ژورنال  استریت  وال 
پنتاگون  از  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون، 
برای  را  خود  نظامی  گزینه های  که  بود  خواسته 
»ضربه زدن به ایران« به کاخ سفید ارائه کند. بنا بر 
این گزارش، این درخواست پس از حمله خمپاره ای 
که  شده  مطرح  بغداد  در  آمریکا  سفارت  به 
بودند توسط »شبه نظامی های  آمریکایی ها معتقد 
وابسته به ایران« انجام شده است. سپتامبر سال 
گذشته میالدی سه گلوله خمپاره به اطراف سفارت 
آمریکا در منطقه حفاظت شده بغداد اصابت کرد که 

تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشت.

نتانیاهو مدعی حمله
 به مواضع ایران شد

صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
گذشته  شنبه  بامداد  رژیم  این  ارتش  می گوید: 
است. کرده  حمله  سوریه  خاک  در  اهدافی  به 
وی  مدعی شد که هدف از این حمله، یک انبار 
دمشق  بین المللی  فرودگاه  در  ایرانی  تسلیحات 
با  مقابله  بهانه  به  صهیونیست ها  است.  بوده 
حضور ایران در سوریه، بارها به خاک این کشور 
تجاوز کرده اند و این درحالی است که بلندی های 
رژیم  اشغال  در  هنوز  سال 1967  از  نیز  جوالن 
صهیونیستی است. به نوشته روزنامه صهیونیستی 
نتانیاهو اظهار کرد: در همین 36  جروزالم پست، 
ساعت قبل نیروی هوایی به سوریه حمله کرد، ما 
ایران در سوریه را  ثابت کرده ایم که جای گیری 

متوقف می کنیم.

رضایی- دکتر بهرام گرمرودی نژاد رستمی در حاشیه 
بیمارستان  در  فقرات  ستون  جراحی  عمل  نخستین 
نخستین  کرد:  اظهار    ۳ میالد  )ع(  ابوالفضل  حضرت 
حضرت  بیمارستان  در  فقرات  ستون  جراحی  عمل 
جراحی  استاد  قائمی  کاظم  دکتر  توسط  )ع(  ابوالفضل 

مغز و اعصاب صورت گرفته است.
 ۳ میالد  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  افزود:  وی 
با گذشت ۳ سال از شروع فعالیت توانسته به سرعت از 
ظرفیت های خود استفاده کند.مدیرعامل موسسه خدمات 
بهداشتی درمانی میالد ۳ بیرجند بیان کرد: در این راستا با 
 استفاده از پزشکان توانمند و پرسنل مجرب که دوره های
الزم را گذرانده اند،در تمام سطوح و بخش های مختلف اعم 
از جراحی های تخصصی و عمومی شامل ارولوژی، گوش، 
حلق و بینی، چشم و جراحی های زنان، خدمات به بیمه 
شدگان ارائه می شود. دکترگرمرودی نژاد رستمی تصریح 
کرد: اکنون حدود هزار بیمار در ماه بستری شده و عمل 
های جراحی مختلف صورت می گیرد که خوشبختانه اکثرا 
با موفقیت انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
عوارض و ریسک هایی که ممکن است بعد از عمل جراحی 
برای بیماران به وجود آید در این بیمارستان سطح بسیار 
پایینی داشته و نسبت به  استانداردهای کشوری نیز در 
سطح پایین تری قرار دارد و تاکنون مورد خاصی که بیمار 

دچار عارضه جدی شود، نداشته ایم.

ارائه خدمات به صورت شبانه روزی 
در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( میالد3

 ۳ میالد  درمانی  بهداشتی  خدمات  موسسه  مدیرعامل 
بیرجند با بیان اینکه در این بیمارستان خدمات در بخش 
های اورژانس به صورت شبانه روزی ارائه می شود، یادآور 
مختلفی  های  تخصص  نیز  سرپایی  های  بخش  در  شد: 
های  شیفت  در  عمومی  و  تخصصی  های  درمانگاه  در 
صبح و عصر به صورت همه روزه ارائه خدمت می دهند. 
دکترگرمرودی نژاد رستمی با بیان اینکه امید است بتوانیم 
این سطح خدمات ارتقا داده شود، اظهار کرد: امیدواریم 
عمل های جراحی مغز نیز در این بیمارستان انجام شود و 
ارائه خدمات گسترده تر شده تا بیماران از مراجعه به سایر 
استان ها بی نیاز گردیده و بتوانند خدمات مورد نیازشان 
را دریافت کنند. وی با بیان اینکه کلیه بخش های این 
بیمارستان فعال است، افزود: بخش های داخلی، اطفال، 
زنان و جراحی عمومی در فاز اول و بخش های ارولوژی، 
گوش، حلق و بینی و چشم نیز در فاز دوم افتتاح و راه 
بهداشتی  موسسه خدمات  مدیرعامل  است.  اندازی شده 

درمانی میالد ۳ بیرجند گفت: در این راستا آخرین قسمتی 
که در این بیمارستان فعالیت خود را آغاز نکرده بود، بخش 
جراحی مغز و اعصاب بود که با نخستین عمل جراحی راه 
امید  کرد:  بیان  رستمی  نژاد  دکترگرمرودی  اندازی شد. 
است با توجه به زیرساخت های خوب، تخت های مراقبت 
ویژه، تخت های سی سی یو که در این بیمارستان وجود 

دارد مراقبت جامع و کاملی از بیماران صورت گیرد.

انجام عمل جراحی ستون فقرات
 در بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( میالد3

دکتر کاظم قائمی در حاشیه عمل جراحی مغز و اعصاب 
اظهار   ۳ میالد  )ع(  ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  در 
در  اعصاب  و  مغز  جراحی  عمل  بار  نخستین  برای  کرد: 
بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میالد۳ بیرجند صورت 
گرفته است. وی افزود: خوشبختانه پس از استعفا از سمت 
بیشتری  فرصت  بیرجند،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست 
های  بیمارستان  در  بیماران  به  رسانی  خدمت  برای 
تخصصی فراهم شد که در این راستا روزهای پنجشنبه 
در بیمارستان میالد۳ به بیماران خدمت رسانی می کنم.
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
از انجام عمل جراحی ستون فقرات در روزهای پنجشنبه 
عصر، در شیفت غیر اداری در بیمارستان میالد۳ بیرجند 
خبر داد و بیان کرد: امید است به تدریج عمل جراحی 
به  اشاره  با  انجام شود. وی  بیمارستان  این  در  نیز  مغز  
بیمارستان  در  اعصاب  و  مغز  جراحی  عمل  نخستین 
بیماری خانمی ۲۷  ابوالفضل )ع( میالد۳ گفت:  حضرت 
قرار   جراحی  عمل  تحت  کمر  دیسک  با  که  است  ساله 
گرفت. قائمی با بیان اینکه این بیمار تحت پوشش بیمه 
به  جراحی  عمل  دلیل  همین  به  بوده  اجتماعی  تامین 
امید  کرد:  نشان  خاطر  است،  شده  انجام  رایگان  صورت 
است این امر خبر خوبی برای بیمه شدگان به خصوص 

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی باشد. استاد جراحی 
به  اشاره  با  بیرجند  مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی 
ظرفیت های بیمارستان میالد اظهار کرد: این بیمارستان 
امکانات بسیار خوبی  دارد و امید است سایر بیمه شدگان نیز 
از امکانات این بیمارستان استفاده کنند.قائمی با بیان اینکه در 
حال حاضر در شهرستان های قاین، فردوس و طبس جراح 
اعصاب مستقر و فعال است، یادآور شد: در این بیمارستان ها 
نیز عمل جراحی مغز و اعصاب انجام می شود. وی همچنین 
بیمارستان رازی را به عنوان مهمترین مرکز تخصصی و فوق 
بیمارستان  افزود:  و  کرد  عنوان  استان  دانشگاه  تخصصی 
رازی نیز امکانات کاملی دارد و اگر از بیمارستان های تهران 
بهتر نباشد، کمتر نخواهد بود. استاد جراحی مغز و اعصاب 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه برای انجام عمل 
جراحی مغز و اعصاب و عمل جراحی میکروسکوپی امکانات 
بیمارستان رازی در حد عالی است، گفت: در ۳ ماه اخیر 
در این بیمارستان حدود ۲۵ عمل تومور مغزی با امکانات 
بسیار عالی انجام شده است. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
امکانات بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میالد ۳ نیز بسیار 
انجام عمل  خوب است، اظهار کرد: به خصوص در بحث 
ستون فقرات هیچ مشکلی وجود ندارد. استاد جراحی مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه امید است 
عمل تومور مغزی نیز در این بیمارستان انجام شود، بیان 
 کرد: از ۲۰ مهر ماه که بنده وارد گود عمل جراحی شده ام
تاکنون حدود ۲۸ مورد تومور مغزی عمل کرده ام و این 
نشان می دهد عمل تومور مغزی در استان بسیار باال است و 
 در طول هر هفته ۲ تا ۳ عمل تومور مغزی انجام می شود.

اعتماد مردم استان و  با توجه به  قائمی خاطرنشان کرد: 
همچنین مردم استان های همجوار اعم از شهرهای زابل، 
زاهدان، قاین و گناباد درصد عمل جراحی تومور مغزی در 
استان بسیار زیاد است و این سبب شده که استان به عنوان 
مرکز ریفرال)زیر مجموعه( در شرق کشور محسوب شود که 

امیدواریم بتوانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

راه اندازی بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( میالد ۳ بیرجند

عکس: رضایی

                  
                    " اصالحیه آگهی مناقصه عمومی شماره 11۳61"        تاریخ:97/1۰/۲4

پیرو آگهی مورخ 97/10/17  اصالحیه ای به شرح ذیل را به استحضار می رساند:
شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند  به مدت ۲ 
سال را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکت های)پیمانکار/ مشاور( واجد شرایط که دارای گواهی تایید صالحیت بهره برداری 
از شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور وگواهی صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)رتبه آب یا تاسیسات(  و اداره 
کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار)الزامی( می باشند،دعوت می گردد جهت تهیه اسناد مناقصه و 
اطالع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی 
و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند- بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره  ۳۲۲۳4۰1۳-۳۲۲۳4۰14-۰۵6 تماس حاصل فرمایید.
الزم به ذکر است، تاریخ عودت اسناد 9۷/11/1۰ و بازگشایی پیشنهادات 9۷/11/11 ساعت 1۰ صبح خواهد بود. سایر شرایط 

مناقصه کماکان به قوت خود باقیست.
اسناد مناقصه از طریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.  

WWW.abfa-khj.ir   
                                                                                                                                                     http://iets.mporg.ir

  دفتر قراردادها  شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  خراسان جنوبی  در نظر دارد :
پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومي یک مرحله اي به پیمانکاران واجد شرایط در رشته آب یا کشاورزی پایه ۵ و به شرح زیر واگذار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد . 

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ) ریال (مبلغ برآورد اولیه ) ریال (عنوان مناقصهردیف

 اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه 1
3000025280150001264اسفندیار شهرستان طبس

1-  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  مورخ 1۳9۷/1۰/۲4 می باشد .
۲- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  تا ساعت 1۲ مورخ 

1۳9۷/1۰/۲۷ می باشد .
۳- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت 1۲ مورخ 1۳9۷/11/۰۸  در سامانه و تحویل فیزیکی اصل ضمانت نامه و برگ پیشنهاد قیمت 
به دبیرخانه کمیسیون واقع در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی واحد امور قراردادها، گشایش پیشنهادها راس ساعت 9 

روز سه شنبه  مورخ 1۳9۷/11/۰9  مي باشد .
4- پرداخت از محل اعتبارات استانی به صورت نقدی و اوراق اسناد خزانه اسالمی می باشد .

۵- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه از تاریخ آخرین مهلت تحویل پیشنهادها است .
6- آخرین مهلت اتمام پروژه و تحویل موقت تاریخ 1۳9۸/۰1/۳۰ می باشد .

۷- تحویل پیشنهادها، از طریق سامانه فوق الذکر و گشایش پاکات در اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان  خراسان جنوبی به نشاني 
بیرجند – خیابان ارتش سه راه معلم  صورت می پذیرد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی

فراخوان مناقصه - نوبت اول


